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  تصديـر
ظمات الدولية املعنية بأمان نقل     هذه التوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة موجهة إىل احلكومات وإىل املن            

  .البضائع اخلطرة
جلنة اخلرباء املعنية بنقل البـضائع اخلطـرة، التابعـة          كانت الصيغة األوىل من هذه التوصيات، اليت أعدهتا         و  

 ).ST/ECA/43-E/CN.2/170 (١٩٥٦صدرت يف عام قد ألمم املتحدة، لللمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 والقرارات الالحقة اليت أصدرها اجمللس      ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٦املؤرخ  ) ٢٣- د(ي   زا ٦٤٥وعمالً بالقرار     
االقتصادي واالجتماعي، جرى تعديل التوصيات وحتديثها بصورة منتظمة يف الدورات الالحقة اليت عقـدهتا جلنـة                

  .اداخلرباء، وذلك ملواكبة التطورات التكنولوجية ولتلبية احتياجات املستعملني املتغرية باطر
صـيغة أوىل لالئحـة     ) ١٩٩٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٠- ٢(واعتمدت اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة         

.  أرفقت بالطبعة العاشرة املنقحة للتوصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة اليتالتنظيمية النموذجية لنقل البضائع اخلطرة،    
وبالتايل  مباشرة يف مجيع اللوائح الوطنية والدولية وذجيةتيسري إدراج الالئحة التنظيمية النم وكان اهلدف من ذلك هو

كومات حلوارد  امل يف وفورات كبرية    وحتقيق التحديث املنتظم جلميع الصكوك القانونية املعنية        وتسهيل التنسيق تعزيز
  . املنظمات الدوليةوغريها من واألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ءالدول األعضا

اجمللـس االقتـصادي    وّسع  ،  ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ الصادر يف    ١٩٩٩/٦٥وحبسب القرار رقم      
عاملي بني خمتلف األنظمة املتعلقـة بتـصنيف        الصعيد  ال على   التنسيقحتقيق  ليشمل  تفويضه للجنة   نطاق  واالجتماعي  

، مثل النقل، والسالمة يف     خمتلفةاملتعلقة بقطاعات    املواد الكيميائية اليت ميكن تطبيقها ضمن اللوائح التنظيمية          ووسم
  .خلإمكان العمل، ومحاية املستهلك، ومحاية البيئة، 

 عامليـاً   املنـسق جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام        "مث أعيد تشكيل اللجنة وأطلق عليها اسم        
لبضائع اخلطرة وجلنة أخرى    نقل ا  يف   بلجنة فرعية متخّصصة  اليت أضحت مدعومة    ،  " وومسها لتصنيف املواد الكيميائية  

  .وومسها العاملي لتصنيف املواد الكيميائية بالتنسيق معنية
جمموعة من التعديالت علـى     ) ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠ (اخلامسةوقد اعتمدت اللجنة يف دورهتا      

يائيـة حتـت الـضغط،      الالئحة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع اخلطرة تتعلق، يف مجلة أمور، باملواد الكيم            
يف السلع املصّنعة، والبضائع اخلطرة املستعملة كمـادة        توى   الطبقة املزدوجة، والزئبق احمل    ذاتواملكثفات الكهربائية   

غراض اإلنقاذ، وبطاريات الليثيوم، والبضائع اخلطـرة  ألتربيد أو تكييف، وحاويات السوائب املرنة، وأوعية الضغط       
  . بضائع اخلطرة املعبأة بكميات ضئيلة، وتعليمات التعبئةاملعبأة بكميات حمدودة، وال

قتني ييف الـوث ُعمِّمـت   كافـة التعـديالت الـيت       يف احلـسبان    عشرة املنقَّحة  السابعةهذه الطبعة   وتأخذ  
ST/SG/AC.10/38/Add.1و Corr.1.  

طـرة، دليـل   التوصيات بشأن نقـل البـضائع اخل  " تعديالت  اخلامسةوقد اعتمدت اللجنة أيضاً يف دورهتا         
لطبعة اخلامسة املنقحـة للـدليل      ليف التعديل األول     رجداليت ست ،  (ST/SG/AC.10/38/Add.2) "االختبارات واملعايري 

(ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1)     النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسهـا       "، إضافة إىل تعديالت" 
(ST/SG/AC.10/38/Add.3)،   الوثيقـة  بوصفها   اليت ستنشر    للنظام املنسق عاملياً   املنقحة   الرابعةيف الطبعة   ستدرج   اليت

ST/SG/AC.10/30/Rev.4. 
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وقد تولت إعداد هذا املنشور أمانة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، اليت تقدم خدمات األمانة للجنة                 
  .صادي واالجتماعياخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة، التابعة للمجلس االقت

 يف املوقع الـشبكي     -  إن وجدت  - وميكن احلصول على معلومات إضافية، مبا فيها تصويبات هذا املنشور             
  :للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا على العنوان التايل

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm 
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   اخلطرةتوصيات بشأن نقل البضائع
  طبيعة التوصيات والغرض منها وأمهيتها

قامت بوضع هذه التوصيات جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم                 -١
ني يف ضوء التقدم التقين وظهور مواد وسلع جديدة، ومتطلبات نظم النقل احلديثة، وفوق كل شيء وجوب تـأم                  )١(املتحدة

. والتوصيات موجهة إىل احلكومات واملنظمات الدولية املعنية بتنظيم نقل البضائع اخلطـرة           . سالمة الناس واملمتلكات والبيئة   
 اليت متخر البحـار أو       أو السفن الصهرجيية   وهي ال تنطبق على البضائع اخلطرة اليت تنقل يف حالة سائبة يف ناقالت السوائب             

  .اليت ختضع للوائح خاصة وطنية ودوليةاجملاري املائية الداخلية و

، ترد كمرفق هلذه    "الئحة تنظيمية منوذجية لنقل البضائع اخلطرة     "وُتعرض توصيات نقل البضائع اخلطرة يف شكل          - ٢
وتستهدف الالئحة النموذجية تقدمي جمموعة أساسية من األحكام تتيح وضع لوائح وطنية ودولية تـنظم خمتلـف                 . الوثيقة

ويتوقـع مـن    .  وذلك على أساس موحد؛ مع توفري املرونة الكافية لتعديلها حبيث تليب أي متطلبات خاصة              وسائط النقل، 
احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وسائر املنظمات الدولية املعنية أن تلتزم لدى تنقيح أو تطوير اللوائح اليت تكـون                  

ية، وبذلك تسهم يف حتقيق االتساق يف هذا اجملال علـى النطـاق             مسؤولة عنها باملبادئ احملددة يف هذه الالئحة النموذج       
وفضالً عن ذلك، فإنه ينبغي اتباع اهليكل والشكل واحملتويات اجلديدة إىل أبعد حد ممكن من أجل توفري هنج سلس . العاملي

ن أن الالئحة النموذجية هلا وعلى الرغم م. ومريح للمستعملني، وتيسري عمل هيئات مراقبة التطبيق وختفيف األعباء اإلدارية
بدالً من كلمـة    " جيب"أي إهنا استخدمت يف النص بأكمله كلمة        (طابع التوصية فحسب، فإهنا صيغت يف شكل إلزامي         

  .وذلك لتسهيل االستخدام املباشر لالئحة النموذجية كأساس للوائح النقل الوطنية والدولية") ينبغي"

وتغطي . يق الفائدة لكل من يعنيه نقل البضائع اخلطرة بشكل مباشر أو غري مباشر            ويكفل نطاق الالئحة النموذجية حتق      -٣
الالئحة النموذجية، من بني جوانب أخرى، مبادئ التصنيف وتعريف الرتب، وقائمة البضائع اخلطرة الرئيسية، واالشـتراطات                

وهنـاك،  . إلعالن اخلارجية، ومستندات النقل   العامة للتعبئة، وطرق االختبار، ووضع العالمات، وبطاقات التعريف أو لوحات ا          
وعن طريق تطبيق هذا النظـام للتـصنيف، والتـسمية،          . باإلضافة إىل ذلك، اشتراطات خاصة تتصل برتب معّينة من البضائع         

ة والتعبئة، ووضع العالمات وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن واملستندات، حيقق الناقلون واملرسلون وسلطات التفتيش فائـد              
وعموماً سوف تـصبح مهمتـهم      . من تبسيط عمليات النقل واملناولة واملراقبة ومن تقليل الوقت الضائع يف اإلجراءات الشكلية            

وستتضح يف نفس الوقت ميزات هذا النظام أكثر فأكثر         . أسهل، وتقلّ تبعاً لذلك العوائق اليت تعترض النقل الدويل هلذه البضائع          
  ".اخلطرة"التجارة يف البضائع املصنفة يف فئة البضائع مع الزيادة املطردة يف حجم 

  املبادئ األساسية لتنظيم نقل البضائع اخلطرة
ُينظّم نقل البضائع اخلطرة كيما يتم بقدر اإلمكان تفادي احلوادث اليت تصيب األشخاص أو املمتلكـات أو             - ٤

وينبغي، يف الوقت نفسه، أن     .  بالبضائع األخرى  تضر البيئة، وتفادي األضرار اليت تلحق بوسائل النقل املستخدمة أو         
وفيما عدا ذلك،   . تصاغ الالئحة حبيث ال تعوق حركة هذه البضائع، باستثناء ما يعترب منها أخطر من أن يقبل نقله                

لق وبالتايل فاملسألة تتع  . فإن الغرض من الالئحة هو جعل النقل ممكناً عن طريق إزالة املخاطر أو تقليلها إىل أدىن حد                
  .بالسالمة بقدر ما تتعلق بتسهيل النقل

وجيوز يف بعض احلاالت أن تطبـق       . وتنطبق الالئحة النموذجية املرفقة هبذه الوثيقة على مجيع وسائط النقل           - ٥
  .لوائح وسائط النقل شروطاً أخرى ألسباب تشغيلية

_________________  
جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظـام املنـسق عامليـاً            "، أعيد تشكيل اللجنة وأطلق عليها اسم        ٢٠٠١يف عام    )١(

 ).١٩٩٩أكتوبر /رين األول تش٢٦ الصادر يف ١٩٩٩/٦٥انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي " (لتصنيف املواد الكيميائية وومسها
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  تصنيف البضائع اخلطرة وحتديد رتبها
يعة املخاطر الكامنة فيها هبدف تلبية الشروط التقنية مع التقليل إىل أقصى حد من     ُوضع نظام تصنيف البضائع تبعاً لطب       -٦

  .وجتدر اإلشارة إىل أن الترتيب العددي للرتب ال ميثل ترتيباً لدرجات اخلطر. التداخل مع اللوائح السارية

وقد .  إدراجها تبعاً خلصائصها   واهلدف من التعاريف املوصى هبا هو حتديد ماهية البضائع اخلطرة ويف أي رتب ينبغي               -٧
ومن شأن هـذه التعـاريف عنـد    . صممت التعاريف حبيث توفر منطاً عاماً ميكن اتباعه يف اللوائح الوطنية والدولية املختلفة            

استخدامها مع قائمة البضائع اخلطرة أن تكون مبثابة دليل يسترشد به كل من يتعّين عليه استخدام هذه الالئحة؛ وهي متثـل                     
وقد بين تصنيف املواد يف الالئحة النموذجيـة        .  مالحظة من التوحيد مع االحتفاظ مبرونة كافية ملراعاة أوضاع متنوعة          درجة

على أساس دراسة البيانات املقدمة إىل اللجنة من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغريها مـن املنظمـات الدوليـة                   
  .يانات الفعلية املقدمة ليست معتمدة رمسياً من قبل اللجنةغري أن الب. ١بالشكل املوصى به يف الشكل 

  "توصيـات بشـأن نقـل البضائـع اخلطرة، دليل االختبـارات واملعـاييـر"ويقـدم املطبـوع املعنـون   -٨
)ST/SG/AC.10/11/Rev.5 و Amend.1 (            ت نظام األمم املتحدة لتصنيف أنواع معّينة من البضائع اخلطرة ويصف طرق وإجـراءا

االختبار اليت تعترب األكثر فائدة لتزويد السلطات املختصة باملعلومات الالزمة للتوصل إىل تصنيف صـحيح للمـواد والـسلع                   
ليس صياغة موجزة إلجراءات اختبار تؤدي على حنو ال خيطئ إىل تصنيف سليم             " الدليل"وجتدر اإلشارة إىل أن     . ألغراض النقل 

وللـسلطات  .  السلطات اليت جتري االختبارات ويترك مسؤولية التصنيف هلذه السلطات         للمنتجات، ولذلك فهو يفترض كفاءة    
املختصة احلرية يف أن تستغين عن بعض االختبارات، وأن جتري تعديالت يف تفاصيل االختبارات، وأن تقتضي اختبارات إضافية                  

  .طر الذي ميثله أّي من املنتجاتعندما تكون هناك مربرات لذلك، من أجل التوصل إىل تقدير موثوق وواقعي للخ

وينبغي نقل النفايات وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الرتبة املالئمة مع مراعاة خماطرها وااللتزام باملعايري الواردة يف                   -٩
، فإنه  )٢(أما النفايات اليت ال ختضع خالف ذلك هلذه الالئحة واليت تكون مشمولة مع ذلك باتفاقية بازل               . الالئحة النموذجية 

  .٩ميكن نقلها مبوجب الشروط املنصوص عليها للرتبة 

وال يتعّين دائماً وضع بطاقات تعريـف  .  مواد خطرة على البيئة٩ إىل ١ويعترب كثري من املواد املدرجة يف الرتب من         -١٠
كل خطراً على البيئة املائيـة يف       وقد ذكرت املعايري اخلاصة باملواد واملخاليط اليت تش       . إضافية عليها إال يف حالة النقل البحري      

  . من الالئحة التنظيمية النموذجية٩-٢الفصل 

وتعاجل شحنات كثرية من البضائع مبواد تدخني تشكل خطراً أثناء النقل، وال سيما بالنـسبة للعمـال الـذين قـد        -١١
حدات نقل البضائع الـيت تعـاجل       وتتناول الالئحة النموذجية و   . يتعّرضون هلا دون علم عندما يفتحون وحدات نقل البضائع        

بالتدخني باعتبارها شحنات ختضع الشتراطات خاصة تتعلق باملستندات وبوضع عالمات للتنبيه على النحو الـذي تقتـضيه                 
  .األحكام املتعلقة باإلرسال املبينة يف اجلزء اخلامس

  إجراءات اإلرسال
خطرة للنقل، وذلك لضمان إحاطة مجيع الـذين حيتمـل أن           ينبغي اختاذ تدابري معّينة يف كل مرة تقدم فيها بضائع             -١٢

ويتم تبليغهم عادة عـن طريـق وضـع         . يتعاملوا مع هذه البضائع أثناء النقل علماً تاماً باملخاطر الكامنة يف البضائع املقدمة            
يف مـستندات   عالمات خاصة وبطاقات تعريف على الطرود لبيان خماطر الشحنة، وعن طريق إدراج املعلومات ذات الصلة                

وترد االشتراطات اخلاصة بذلك يف الالئحـة النموذجيـة         . النقل ووضع لوحات إعالن خارجية على وحدات نقل البضائع        
  .املرفقة هبذه الوثيقة

_________________  
 ).١٩٨٩(اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود  )٢(
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.  من الالئحة النموذجية على البضائع أو الطـرود        ٢-٢-٢-٥ بطاقات التعريف املوصى هبا يف الفقرة        ينبغي تثبيت   -١٣
  : التعريف على أساس تصنيف البضائع اخلطرة، وقد صمم لتحقيق األهداف التاليةويقوم نظام بطاقات

الرمـز، واللـون،    (تسهيل متييز البضائع اخلطرة من مسافة بعيدة باملظهر العام لبطاقات التعريف اليت حتملـها                 )أ(
  ؛)والشكل

  . والتستيف والفصلتوفري دليل أويل مفيد، عن طريق ألوان بطاقات التعريف، لطريقة املناولة  )ب(
يف حاالت معّينة، حيثما يعترب خطر إحدى البضائع اخلطرة ضعيفاً أو عندما تكون البضائع معبأة بكميـة حمـدودة،                   -١٤

ويف هذه احلاالت، قد يشترط وضع عالمات على الطرود لبيان الرتبة أو الـشعبة              . ميكن اإلعفاء من وضع بطاقات التعريف     
  .ورقم فئة التعبئة

. أهم اشتراطات مستند نقل البضائع اخلطرة نقل املعلومات األساسية املتعلقة مبخاطر البـضائع املقدمـة للنقـل                من    -١٥
ولتحقيق هذا الغرض، يعترب من الضروري إدراج بعض املعلومات األساسية يف مستند نقل شحنة البضائع اخلطرة، ما مل ينص                   

سلّم به أن للسلطات الوطنية أو املنظمات الدولية أن ترى ضرورة لطلب            ومن امل . على اإلعفاء من ذلك يف الالئحة النموذجية      
غري أن الالئحة النموذجية تتضمن البنود األساسية للمعلومات اليت تعترب ضرورية لكل مادة أو سلعة خطرة                . معلومات إضافية 

  .تقدم للنقل بأي واسطة نقل مبينة

  االستجابة حلاالت الطوارئ
أو الدولية ذات الصلة احتياطات للطوارئ تتخـذ بغيـة محايـة األشـخاص              /نظمات الوطنية و  ينبغي أن تضع امل     -١٦

وترد بالنسبة للمـواد املـشعة مبـادئ    . واملمتلكات والبيئة يف حالة احلوادث أو العوارض اليت تقع أثناء نقل البضائع اخلطرة       
االستعداد لالستجابة للطوارئ يف حوادث النقـل اليت       التخطيط و "توجيهية مناسبة ملثل هذه االحتياطات يف املطبوع املعنون         

  ).٢٠٠٢(، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا TS-G-1.2(ST-3)، سلسلة معايري األمان رقم "تنطوي على مواد مشعة
  ضمان االمتثال

ؤولية وضع وتنفيذ برنامج وتشمل وسائل االضطالع هبذه املس. ينبغي أن تكفل السلطة املختصة االمتثال هلذه الالئحة  -١٧
لرصد تصميم العبوات وصنعها واختبارها وفحصها وصيانتها، وتصنيف البضائع اخلطرة، وإعداد الطرود ومستنداهتا ومناولتها       

  .وتستيفها من جانب املرسلني والناقلني، من أجل توفري األدلة على استيفاء أحكام الالئحة النموذجية عملياً
  نقل املواد املشعة

ينبغي أن تكفل السلطة املختصة أن يكون شحن املواد املشعة وقبوهلا للنقل ونقلها خاضعاً لربنامج للوقاية من اإلشـعاعات             -١٨
وينبغي للسلطة املختصة أن تتخذ ترتيبات إلجراء تقدير دوري جلرعات اإلشـعاع الـيت              . على النحو املبني يف الالئحة النموذجية     

معايري األمان األساسية الدوليـة للوقايــة مــن         "  ل مواد مشعة، وأن تكفل التزام نظام الوقاية ب        يتعرض هلا األشخاص نتيجة لنق    
  ).١٩٩٦(، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ١١٥، سلسلة معايري األمان رقم "اإلشعاعات املؤينة وألمان املصادر اإلشعاعية

  اإلبالغ عن احلوادث والعوارض
لوطنية والدولية ذات الصلة أن تضع أحكاماً بشأن اإلبالغ عن احلوادث والعوارض اليت تقع أثناء               ينبغي للمنظمات ا    -١٩

.  من الالئحة التنظيمية النموذجية التوصيات باألحكام األساسية يف هذا الصدد          ٩-١-٧وترد يف الفرع    . نقل البضائع اخلطرة  
البضائع اخلطرة التقارير أو موجزات التقارير اليت ترى الدول أو املنظمات           وينبغي أن تقدَّم إىل جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل          

لكي تنظر  ) مثل التقارير اخلاصة بعيوب العبوات والصهاريج، والتسربات الرئيسية       (الدولية أهنا على صلة بعمل اللجنة الفرعية        
  .فيها وتتخذ إجراءات بشأهنا، حسب االقتضاء
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  ١الشكل 

   األمم املتحدة من أجل إجراءصحيفة بيانات تقدم إىل
  تصنيف جديد أو تعديل تصنيف قائم للمواد

  ........................................................التاريخ ...............................مقدمة من 
 أن تتعلق البيانات باملنتج وينبغي. يرجى تقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة، مبا فيها مصادر بيانات التصنيف األساسية

غري "وجياب عند الضرورة بعبارة     . ويرجى بيان طرق االختبار واإلجابة عن مجيع األسئلة       . يف شكله الذي سينقل به    
. وإذا مل تكن البيانات متوافرة بالشكل املطلوب، يرجى تقدمي ما هو متوافر مع التفاصـيل              ". ال ينطبق "أو  " معروف

  .سبة يف هذه الصحيفةتشطب الكلمات غري املنا

   هوية املادة- ١القسم 
  االسم الكيميائي  ١- ١
  الصيغة الكيميائية  ٢- ١
  املرادفات/األمساء األخرى  ٣- ١
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رقم جمموعة التوافق٢- ٤- ١.......................رقم األمم املتحدة  ١- ٤- ١
  التصنيف املقترح يف التوصيات  ٥- ١

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١()٢- ١- ٣(االسم الرمسي املستخدم يف النقل   ١- ٥- ١   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلطر أو املخاطر اإلضافية ....................الشعبة/الرتبة  ٢- ٥- ١   
  . . . . . . . . . . . فئة التعبئة    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام خاصة مقترحة، إن وجدت  ٣- ٥- ١   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليمات التعبئة املقترحة  ٤- ٥- ١   
   اخلواص الفيزيائية- ٢القسم 

  سº.........نقطة أو نطاق االنصهار  ١- ٢

   سº.........نقطة أو نطاق الغليان  ٢- ٢
  :الكثافة النسبية عند درجة  ٣- ٢

   ١٥  ١- ٣- ٢ºس...........  
   ٢٠  ٢- ٣- ٢ºس ..........  
   ٥٠  ٣- ٣- ٢ºس ..........  

  :الضغط البخاري عند درجة  ٤- ٢
   ٥٠  ١- ٤- ٢ºكيلوباسكال........... س  
   ٦٥  ٢- ٤- ٢ºكيلوباسكال........... س  

  ث/٢م...........)٢(س٢٠ºاللزوجة عند درجة   ٥- ٢
   مل١٠٠/غ........... س٢٠ºقابلية الذوبان يف املاء عند درجة   ٦- ٢

_________________  
   .هذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  )١(

 . من الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة١- ٢- ١يف الفرع " السائل"انظر تعريف   )٢(
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  )٢(غاز/سائل/صلب    )١()١- ١- ٢- ٢ ( س٢٠ºاحلالة الفيزيائية عند درجة   ٧- ٢
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املظهر عند درجات حرارة النقل العادية، مبا يف ذلك اللون والرائحة  ٨- ٢

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خواص فيزيائية أخرى ذات صلة  ٩- ٢

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  اللتهاب القابلية ل- ٣القسم 
  خبار هلوب  ١- ٣

  يف بوتقة مغلقة/يف بوتقة مفتوحة سº ...........)١()٣- ٣- ٢(نقطة االشتعال   ١- ١- ٣  
  ال/نعم   )١()٣- ١- ٣- ٢(هل االحتراق مستمر؟   ٢- ١- ٣  

   سº...........درجة حرارة االشتعال الذايت   ٢- ٣
  ٪) .......... حد االنفجار األعلى/حد االنفجار األدىن(مدى القابلية لاللتهاب   ٣- ٣
  ال/نعم      )١()٢- ٤- ٢(هل املادة مادة صلبة قابلة لاللتهاب؟   ٤- ٣

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عط تفاصيلإذا كان الرد باإلجياب، أ  ١- ٤- ٣  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   اخلواص الكيميائية- ٤القسم 

التفاعل  تثبيت أو غري ذلك من أساليب املعاجلة مثل غطاء النتروجني ملنع/هل تتطلب املادة عملية تثبيط  ١- ٤  
  ال/ نعم     ر؟اخلط

  إذا كان الرد باإلجياب، بّين  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التثبيت املستخدمة/طريقة التثبيط  ١- ١- ٤  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة بديلة  ٢- ١- ٤  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . س٥٥ºزمن الفعالية عند درجة   ٣- ١- ٤  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الظروف اليت تكون فيها الطريقة غري فعالة  ٤- ١- ٤  

  ال/نعم  )١()١- ٢(؟ ١- ١- ١- ٢هل املادة مادة متفجرة وفقاً للفقرة   ٢- ٤
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إذا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل  ١- ٢- ٤  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

_________________  
   .هذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  )١(
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  ال/نعم  )١()٤- ٢- ٤- ٢(هل املادة مادة متفجرة مرتوعة احلساسية؟   ٣- ٤
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إذا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل  ١- ٣- ٤  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ال/نعم            )١()١- ٤- ٢( هل املادة ذاتية التفاعل؟   ٤- ٤
  :إذا كان الرد باإلجياب بّين  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ربع النتيجة النهائية يف الرسم التخطيطي لتصنيف املواد ذاتية التفاعلم  ١- ٤- ٤  
   سº........... كغم؟ ٥٠ما هي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لطرد زنة     
  ال/نعم               )١()٤- ٣- ٢- ٤- ٢(هل يلزم ضبط درجة احلرارة؟     
   سº........... كغم ٥٠درجة حرارة الضبط املقترحة لطرد زنة   ٢- ٤- ٤  

   سº........... كغم ٥٠درجة حرارة الطوارئ املقترحة لطرد زنة   ٣- ٤- ٤  
  ال/نعم  )١()٣- ٤- ٢(هل املادة تلقائية االشتعال مبس اهلواء؟   ٥- ٤

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيلإذ  ١- ٥- ٤  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ال/نعم  )١()٣- ٤- ٢(هل املادة عرضة للتسخني الذايت؟   ٦- ٤
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيلإذ  ١- ٦- ٤  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ال/نعم  )١()١- ٥- ٢(هل املادة أكسيد فوقي عضوي؟   ٧- ٤
  :إذا كان الرد باإلجياب، بّين  
  . . . . . . . . . . . . . . ة العضويةمربع النتيجة النهائية يف الرسم التخطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقي  ١- ٧- ٤  
   سº...........كغم  ٥٠ما هي درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع لطرد زنة     

  ال/نعم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١()١- ٤- ٣- ٥- ٢(هل يلزم ضبط درجة احلرارة؟     
  سº.......... كغم٥٠درجة حرارة الضبط املقترحة لطرد زنة   ٢- ٧- ٤  
  سº.......... كغم٥٠درجة حرارة الطوارئ املقترحة لطرد زنة   ٣- ٧- ٤  

  ال/نعم  )١()٤- ٤- ٢(هل تنبعث من املادة غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء؟   ٨- ٤
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيلإذ  ١- ٨- ٤  
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

_________________  
   .ئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرةهذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الال  )١(
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  ال/نعم  )١()١- ٥- ٢(هل للمادة خواص مؤكِسدة   ٩- ٤
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيلإذ  ١- ٩- ٤  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  : يف ما يلي)١()٨- ٢(القدرة على إحداث تأكّل   ١٠- ٤
  سº.............................................عند  سنة/مم..........فوالذ الطريال  ١- ١٠- ٤  
  سº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عند  سنة/مم.............األلومنيوم  ٢- ١٠- ٤  
  )حتدد(مواد التعبئة األخرى   ٣- ١٠- ٤  
  سº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عند  سنة/مم..................................  
  سº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عند  سنة/مم..................................  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلواص الكيميائية األخرى ذات الصلة  ١١- ٤
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  رة اآلثار احليوية الضا- ٥القسم 
  . . . . األنواع احليوانية  كغم/ملغ ......)١()١- ١- ٢- ٦- ٢(فموياً    )LD50() ٥٠ج ق(اجلرعة القاتلة للنصف   ١- ٥
  . . . . . األنواع احليوانية  كغم/ملغ ......)١()٢- ١- ٢- ٦- ٢(جلدياً   (LD50) )٥٠ج ق(اجلرعة القاتلة للنصف   ٢- ٥
   ساعةزمن التعّرض لتر/ملغ..... )١()٣- ١- ٢- ٦- ٢(باالستنشاق   (LC 50)) ٥٠رق(القاتل للنصف التركيز    ٣- ٥

  . . . . . . . . . . . . . . .          األنواع احليوانية٣م/مليلتر............ أو    
    ٣م/مليلتر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١()٣- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢( س٢٠ºتركيز البخار املشبع عند     ٤- ٥

  دقيقة/ساعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمن التعّرض    )١()٨- ٢(نتائج تعّرض اجللد   ٥- ٥
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنواع احليوانية    

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات أخرى  ٦- ٥
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلربة البشرية  ٧- ٥
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   معلومات إضافية- ٦القسم 

  إجراءات الطوارئ املوصى هبا  ١- ٦
  )اذكر مواد اإلطفاء املناسبة وغري املناسبة(احلريق   ١- ١- ٦  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االنسكاب  ٢- ١- ٦  
_________________  
   .هذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  )١(
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  :هل يقترح نقل املادة يف  ٢- ٦
  ال/نعم  )١()٨- ٦(حاويات سوائب   ١- ٢- ٦  
  ال/نعم  ؟)١()٥- ٦(حاويات وسيطة للسوائب   ٢- ٢- ٦  
  ال/نعم  ؟)١()٧- ٦( صهاريج نقالة ٣- ٢- ٦  
  . أدناه٩أو القسم / و٨ و٧إذا كان الرد باإلجياب، أعط تفاصيل يف القسمني   

  )١- ٢- ٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف ( حاويات السوائب - ٧القسم 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النوع املقترح أو األنواع املقترحة  ١- ٧

  )٢- ٢- ٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف  ( الوسيطة حاويات السوائب- ٨القسم 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النوع املقترح أو األنواع املقترحة  ١- ٨

  )٣- ٢- ٦ال تستوىف إال إذا كان الرد باإلجياب يف  (النقل املتعدد الوسائط بالصهاريج - ٩القسم 
  . . . . . . . . . . . . . . )إذا كان معروفاًمبا يف ذلك نوع صهاريج املنظمة البحرية الدولية (وصف الصهريج املقترح   ١- ٩
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضغط االختبار األدىن  ٢- ٩
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األدىن جدار الصهريج مسك  ٣- ٩
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفاصيل فتحات القاع إن وجدت  ٤- ٩
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيبات ختفيف الضغط  ٥- ٩
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجة امللء  ٦- ٩
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مواد الصنع غري املناسبة  ٧- ٩

_________________  
   .ة لنقل البضائع اخلطرةهذه اإلشارة واإلشارات املماثلة هلا حتيل القارئ إىل الفصول والفقرات الواردة يف الالئحة النموذجي  )١(
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  كل الالئحة النموذجيةمالحظات بشأن هي

وُترقّم الفصول بالتتابع داخـل     . تتألف هذه الالئحة النموذجية من سبعة أجزاء، ينقسم كل منها إىل فصول             
فمثالً يعطى للفصل الثاين من اجلزء السابع اسـم  . كل جزء، حيث يبني الرقم األول رقم اجلزء الذي يرد فيه الفصل      

وترقم الفـروع والفقـرات     .  تقسم بدورها عادة إىل عدد من الفقرات       وتقسم الفصول إىل فروع   ". ٢- ٧الفصل  "
 سـيكون الفـرع   ١- ٢- ٧مثال، الفرع (بالتتابع حيث يبني الرقم األول رقم الفصل الذي يرد فيه الفرع أو الفقرة       

  ).ستكون الفقرة األوىل يف ذلك الفرع" ١- ١- ٢- ٧الفقرة "، و٢- ٧األول من الفصل 

بيل احلفاظ على املطابقة بني رقم الرتبة ورقم الفصل يف اجلزء الثاين، مت إعطاء الرقم واستثناء من ذلك، ويف س  
  .من اجلزء الثاين") املقدمة(" صفر للفصل األول -  ٢

وعندما تظهر يف النص إشارات إىل أحكام أخرى من هذه الالئحة، فإن اإلشارة تتكون عادة من الرمز الكامـل                     
غري أنه يف بعض احلاالت قد تكون اإلشارة أوسع لتـشمل جـزءاً أو فـصـالً    . ملبني أعالهللفرع أو الفقرة على النحو ا 

  ").٤- ٥الفصل "مثل (أو الفصل ذو الصلة ") اجلزء اخلامس "مثل(بأكملـه، وعندئذ يذكر اجلزء ذو الصلة فقط 

 ")عـايري توصيات بـشأن نقـل البـضائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات وامل             ("وتنشـر فـي دليـل مستقـل       
)ST/SG/AC.10/11/Rev.5و Amend.1 (التوصيات املتعلقة باالختبارات واملعايري اليت يشار إليها يف أحكام معّينة من هذه الالئحة.  
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  ٣٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التذييالت
 )غ م أ  (قائمة األمساء الرمسية النوعية وغري احملـددة علـى حنـو آخـر                -  التذييل ألف

  ٣٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستخدمة يف النقل  
  ٣٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسرد املصطلحات  - ل باء التذيي

  ٣٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دليل أجبدي باملواد والسلع
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  )تابع(احملتويات 
  ثايناجمللد ال

  الصفحة
  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املتعلقة بالتعبئة والصهاريجاألحكام -  اجلزء الرابع

  ٥  .... مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية،استخدام العبوات  ١- ٤الفصل  
  ١٠٩  . . . . . . . . . . . . . . . لصهاريج النقالة وحاويات الغاز املتعددة العناصراستخدام ا  ٢- ٤الفصل  
  ١٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام حاويات السوائب  ٣- ٤الفصل  

  ١٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اإلرسالإجراءات - اجلزء اخلامس 

  ١٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة  ١- ٥الفصل  
  ١٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الوسموضع العالمات وبطاقات   ٢- ٥الفصل  
  ١٦١  . . شاحنةنقل الالدات  اخلارجية ووضع العالمات على وحاإلعالنوضع لوحات   ٣- ٥الفصل  
  ١٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستندات  ٤- ٥الفصل  
  ١٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام خاصة  ٥- ٥الفصل  

 ،ةالكـبري والعبوات  ،   واحلاويات الوسيطة للسوائب   ، بناء العبوات  اشتراطات -  اجلزء السادس 
  وحاويـات الـسوائب    ، وحاويات الغاز املتعددة العناصـر     ،والصهاريج النقالة 

  ١٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالختبارات اليت ختضع هلا

  ١٨٥  . . . . . . . . . . . . . )٢- ٦ عبوات مواد الشعبة غري(اشتراطات بناء واختبار العبوات   ١- ٦الفصل  
  واألوعيـة  ، ورذاذات األيروسـول  ،اشتراطات بناء واختبـار أوعيـة الضغط      ٢- ٦الفصل  

 وخراطيش اخلاليا الوقودية احلاوية لغاز     ،)خراطيش الغاز (الصغرية احلاوية للغاز    
  ٢١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسّيل قابل لالشتعال

  ٢٣٩  ......٢-٦ الشعبة  يفاملدرجةمن الفئة ألف   املعديةواداملاشتراطات بناء واختبار عبوات   ٣-٦صل  الف
  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود ومواد الرتبة   ٤- ٦الفصل  
  ٢٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراطات بناء واختبار احلاويات الوسيطة  ٥- ٦الفصل  
  ٣٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بريةاشتراطات بناء واختبار العبوات الك  ٦- ٦الفصل  
  اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة وحاويـات  ٧- ٦الفصل  

  ٣١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغاز املتعددة العناصر  
  ٣٧٧  . . . . . . . . . . . . . .اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب  ٨- ٦الفصل  
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  )تابع(احملتويات 
  ثايناجمللد ال

  الصفحة
  ٣٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل األحكام املتعلقة بعمليات -   السابعاجلزء

  ٣٨٧  . . . . . . . . . . . . . . .  النقلطرائقاألحكام املتعلقة بعمليات النقل باستخدام مجيع   ١- ٧الفصل  
  ٤٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نقل حمددةرائقأحكام تتعلق بط  ٢- ٧الفصل  

 الصادرة عن الوكالة ،"الئحة النقل املأمون للمواد املشعة"بني أرقام الفقـرات يف جدول املقابلـة 
 عشرة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع السابعة والطبعة املنقحة ،)٢٠٠٩ طبعة(للطاقـة الذريـة  الدولية
  ٤٠٣  .........................................................)الالئحة التنظيمية النموذجيةمبا يف ذلك (اخلطرة 

  



 

 



 

 

  
  

 اجلزء األول

 األحكام العامة،
  والتعاريف، والتدريب،

  ومعايري األمان
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  ١- ١الفصل 
  األحكام العامة
  ملحوظات متهيدية

ملتعلقة باالختبارات واملعايري، اليت يشار إليها يف بعض أحكام هذه الالئحـة، يف شـكل    نشرت التوصيات ا    :١مالحظة 
). Amend.1 و ST/SG/AC.10/11/Rev.5( "توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       "دليل مستقل بعنوان    

  :ويتضمن الدليل األجزاء التالية
  .١االختبار واملعايري املتصلة مبتفجرات الرتبة إجراءات التصنيف وطرق   :اجلزء األول
إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة باملواد الذاتية التفاعل املدرجـة يف               :اجلزء الثاين

  .٢-٥ واألكاسيد الفوقية العضوية املدرجة يف الشعبة ١-٤الشعبـة 
 ٢ املتصلة باملواد والسلع املدرجة يف الرتبـة         إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري      :اجلزء الثالث

  .٩ والرتبة ٨ والرتبة ١-٥ والشعبة ٤ والرتبة ٣والرتبة 
  .طرق االختبار املعنية مبعدات النقل  :اجلزء الرابع
معلومات مشتركة تتعلق بعدد من األنواع املختلفة من االختبارات ومراكز االتـصال               :التذييالت

  .يل االختباراتالوطنية للحصول على تفاص
يتضمن اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري بعض إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري اليت ترد   :٢مالحظة 

 .أيضاً يف هذه الالئحة التنظيمية

 النطاق والتطبيق  ١-١-١

وباستثناء ما ُينص عليه خالف . حتدد هذه الالئحة اشتراطات مفصلة جيب تطبيقها على نقل البضائع اخلطرة          ١-١-١-١
ذلك يف هذه الالئحة، ال جيوز ألي شخص أن يقّدم أو يقبل بضائع خطرة للنقل ما مل يتم بطريقة سـليمة تـصنيف هـذه                         
البضائع وتعبئتها ووضع العالمات وبطاقات التعريف ولوحات اإلعالن اخلارجي عليها، ووصفها والتصديق عليها يف مستند               

  . مستوفية لشروط النقل املنصوص عليها يف هذه الالئحة من مجيع اجلوانب األخرىالنقل، وما مل تكن
  :ال تنطبق هذه الالئحة على نقل ما يلي  ٢-١-١-١

مثـل  (البضائع اخلطرة املطلوبة لتسيري وسائل النقل أو تشغيل معدات النقل املتخصصة أثناء النقل       )أ(
  ؛)مثل أجهزة إطفاء احلريق(شغيل أو املطلوبة وفقاً للوائح الت) وحدات التربيد

 .والبضائع اخلطرة، املعبأة للبيع بالتجزئة، اليت حيملها األفراد الستعماهلم اخلاص  )ب(

ميكن االطالع يف الالئحة التنظيمية اخلاصة بوسائل النقل على أحكام حمددة لوسائل نقل بعينها تـستخدم                  :١مالحظة 
 .ناءات من االشتراطات العامةلنقل البضائع اخلطرة، وكذلك على االستث

  . أيضاً املواد والسلع اليت ال ختضع هلذه الالئحة٣-٣تبني أحكام خاصة معّينة يف الفصل    :٢مالحظة 
يف أجزاء معّينة من هذه الالئحة، ُينص على اختاذ إجراء معّين، لكن مسؤولية تنفيذ هذا اإلجراء ال توكـل                     ٣-١-١-١

ختتلف هذه املسؤولية تبعاً لقوانني وعادات البلدان املختلفة واالتفاقيات الدولية اليت تدخل            وقد  . بالتحديد ألي شخص بعينه   
ويظل األمـر   . وألغراض هذه الالئحة، ال يلزم النص على هذا التحديد، وإمنا يلزم فقط بيان اإلجراء نفسه              . فيها هذه البلدان  

 .متروكاً لكل حكومة لتحديد هذه املسؤولية
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وتتحقق . المتثال هلذه الالئحة سالمة األشخاص ومحاية املمتلكات والبيئة أثناء نقل البضائع اخلطرة           يضمن ا   ٤-١-١-١
 .الثقة يف هذا الصدد عن طريق تنفيذ برامج لضمان اجلودة وضمان االمتثال لالئحة

 االستثناءات املتعلقة بالبضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة  ٥-١-١-١

نة معبأة بكميات صغرية من بعض االشتراطات الواردة يف هذه الالئحة النموذجيـة             تعفى بضائع خطرة معيّ       
 .٤-٣وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الفصل 

  نقل البضائع اخلطرة بالربيد  ٦-١-١-١

  دوليـاً وفقاً التفاقية احتاد الربيد العاملي، ال يسمح بنقل البضائع اخلطرة بتعريفها الوارد يف هـذه الالئحـة       
 االلتزام باألحكام املتعلقة بنقل البضائع  املناسبةسلطات الوطنيةالوينبغي أن تكفل  . واسطة الربيد، باستثناء البضائع املبينة أدناه     ب

  :املالئمةسلطات الوطنية ال رهناً بأحكام  الدويلوجيوز قبول نقل البضائع اخلطرة التالية بالربيد.  دولياًاخلطرة

 وثاين أكسيد الكربـون     فقط،) ٣٣٧٣رقم األمم املتحدة    ) (B(درجة يف الفئة باء     ، امل املواد املعدية   )أ(
  ؛ ٣٣٧٣ املخصص هلا رقم األمم املتحدة عند استخدامه لتربيد املواد املعدية) اجلليد اجلاف(الصلب 

، وال يزيـد    ٥-١-٥-١واملواد املشعة يف طرد مستثىن يستويف االشتراطات املذكورة يف الفقرة             )ب(
 .٢-١-٤-٢-٧-٢ه على ُعشر القيمة املبينة يف اجلدول نشاط

  .وتنطبق يف حالة النقل الدويل بالربيد اشتراطات إضافية على النحو املنصوص عليه يف إجراءات احتاد الربيد العاملي    

حمللي للبـضائع   فالنقل ا . ال تنطبق إجراءات احتاد الربيد العاملي على النقل الداخلي للبضائع اخلطرة بالربيد              :مالحظة
  .اخلطرة بالربيد خيضع ألحكام السلطات الوطنية املالئمة

  تطبيق املعايري  ٧-١-١-١

  . حيثما يلزم تطبيق أحد املعايري ويكون هناك تعارض بني املعيار وهذه الالئحة، تكون األسبقية هلذه الالئحة    

  نقل البضائع اخلطرة املستخدمة كمادة تربيد أو تكييف  ٨-١-١-١

إال ) أي اليت ختفّف أو حتلّ حملّ األكسجني املوجود عادة يف اجلوّ          (بضائع اخلطرة، اليت ال تسبب االختناق       ال    
 .   ٣-٥-٥عند استخدامها يف وحدات نقل البضائع ألغراض التربيد أو التكييف، ال ختضع إال ألحكام الفقرة 

 البضائع اخلطرة احملظور نقلها  ٢-١-١

  :الف ذلك يف هذه الالئحة، حيظر نقل ما يليما مل ينص على خ  ١-٢-١-١

أي مادة أو سلعة تكون باهليئة املقدمة هبا للنقل قابلة لالنفجار، أو للتفاعل على حنو خطر، أو ُتحِدث هلباً أو     
  .انبعاثاً خطرياً للحرارة أو لغازات مسية أو أكّالة أو غازات أو أخبرة هلوبة يف ظروف النقل العادية
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  ٢-١الفصل 
  التعاريف ووحدات القياس

  التعاريف  ١-٢-١

وتقدم يف الفصول ذات الـصلة  . يقدم هذا الفصل تعاريف قابلة للتطبيق عموماً تستخدم يف هذه الالئحة بأكملها         :مالحظة
  ).قالةمثل املصطلحات املتصلة ببناء احلاويات الوسيطة للسوائب أو الصهاريج الن(تعاريف إضافية ذات طابع حمدد بدرجة كبرية 

  :ألغراض هذه الالئحة  
   هي أوعية ال يعاد ملؤها، تستويف االشتراطات الواردة يف الفقرةوموزعات األيروسوالت) احلالالت اهلوائية(األيروسوالت 

، وحتتوي على غاز مضغوط أو مسيَّل أو مـذاب بتـأثري            )بالستيك(، وتصنع من معدن أو زجاج أو مادة لدائنية          ٤-٢-٦
زة بصمام إعتاق يسمح بطرد احملتويات كجسيمات       أو معجون أو مسحوق أو بدون أّي منها، وتكون جمهّ         الضغط مع سائل    

  صلبة أو سائلة معلّقة يف الغاز على شكل رغوة أو معجون أو مسحوق، أو يف احلالة السائلة أو احلالة الغازية؛
  طائرة 

  ع أو ممتلكات؛ يقصد هبا أي طائرة، عدا طائرة الركاب، تنقل بضائطائرة الشحن
 يقصد هبا طائرة حتمل أي شخص ليس من أفراد الطاقم وليس موظفاً يف الـشركة الناقلـة           طائرة الركاب 

  راكباً بصفته الرمسية أو ممثالً مفوضاً عن سلطة وطنية ذات صلة أو شخصاً مرافقاً لبضاعة أو محولة أخرى؛
ة بصهاريج نقالة أو حاويات غاز متعددة العناصر، مت تصميمها أو            يقصد به موافقة من السلطة املختصة متعلق       الترتيب البديل 

انظر مـثالً   (بناؤها أو اختبارها وفقاً ملتطلبات تقنية أو أساليب اختبارية غري تلك احملددة يف هذه الالئحة التنظيمية النموذجية                  
  ؛)١-١١-٥-٧-٦

  احليوانية؛ الغذائية جاتاملنت أو احليوانية اجلسم وأجزاء الذبائح تعين احليوانية املواد
 االعتماد

 لبلـد  الصلة ذات املختصة الوطنية السلطة موافقة ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض، يعين األطراف املتعدد االعتماد

 الـسلطة  موافقة آخر، بلد إىل أو عرب الشحنة عند نقل وكذلك، االقتضاء، حسب الشحنة، أو التصميم منشأ

 البلد؛ لذلك املختصة

 منشأ لبلد املختصة السلطة تقدمه أن جيب تصميم اعتماد ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، األحادي داالعتما

 فقط؛ التصميم

 ,ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700( اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد ASTMُيقصد باملختصر 

West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America(؛  
   هي عبوات مرنة مصنوعة من الورق أو رقائق البالستيك أو النسيج أو املواد املنسوجة أو مواد مناسبة أخرى؛األكياس
 هي عبوات ذات جوانب مستطيلة كاملة أو متعددة األضالع، مصنوعة من املعدن أو اخلشب، أو اخلشب الرقائقي،         الصناديق

ويسمح بوجود ثقوب صـغرية     . أو البالستيك أو مادة مناسبة أخرى     ) الكرتون(وينه، أو األلواح الليفية     أو اخلشب املعاد تك   
  مثالً لتسهيل املناولة أو الفتح، أو الستيفاء اشتراطات التصنيف، ما دامت ال تضر بسالمة العبوة أثناء النقل؛



 

-24- 

لنقل املواد الصلبة اليت تتصل اتـصاالً مباشـراً بنظـام           )  أي بطانة أو تغليف    مبا يف ذلك   (احتواء هي نظم    حاويات السوائب 
  .وال تشمل الطرود واحلاويات الوسيطة للسوائب والطرود الكبرية والصهاريج النقالة. االحتواء

  :تكونحاويات السوائب 
  ذات طابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال املتكرر؛  -
  لتسهيل نقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل بدون إعادة حتميل وسيطة؛مصمَّمة بشكل خاص   -
  مزوَّدة بوسائل تتيح مناولتها بشكل فوري؛  -
  .٣ م١ذات سعة ال تقلّ عن   -

حاويات الشحن وحاويات السوائب البحرية والقواديس وصـناديق        : ومن األمثلة على حاويات السوائب        
واحلاويات احلوضية الشكل واحلاويات األسطوانية الدّوارة وحجريات التحميل يف املركبـات           السوائب وحاويات الشاحنات    

  وحاويات السوائب املرنة؛
 هي جمّمعات أسطوانات مثبتة على حنو متصل باستخدام وصالت ذات فتحات جانبية لربط كـل منـها                  ُحزم األسطوانات 

بيد أن احلزم املخصصة لنقل الغازات      .  لتر ٣ ٠٠٠املائية اإلمجالية   ويشترط أال تتجاوز سعتها     . باألخرى ويتم نقلها كوحدة   
   لتر؛١ ٠٠٠ يشترط أال تتجاوز سعتها املائية ٣-٢املدرجة يف الشعبة 
 تعين صهريج نقل بري أو مركبة شحن أو صهريج نقل بالسكك احلديدية أو عربة شحن أو حاوية شحن                   وحدة نقل البضائع  

  ال أو حاويات غاز متعددة العناصر؛متعددة الوسائط أو صهريج نق
ويشمل املصطلح الناقلني . يعين من يضطلع بنقل بضائع خطرة بأي واسطة نقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة الناقل

فني املعـرو (والنـاقلني حلـساهبم     ) املعروفني بالناقلني العموميني أو بالتعاقد يف بعض البلدان       (باإلجيار أو مبكافأة على السواء      
  ؛)بالناقلني اخلاصني يف بعض البلدان

 CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United(رابطة الغـاز املـضغوط    CGAُيقصد باملختصر 

States of America(؛  
 بأسـطح كاملـة      هي وحدة نقل بضائع مطوقة بالكامل على احملتويات بواسطة هياكل دائمة مزودة            وحدة نقل بضائع مغلقة   

  وال تعترب وحدات نقل البضائع اليت تكون جوانبها أو أغطيتها من النسيج وحدات نقل بضائع مغلقة؛. وصلبة
   هي وسائل تغلق فتحة يف وعاء؛وسائل اإلغالق
ضمها عبوة   هي جمموعة من العبوات اجملمعة ألغراض النقل، تتكون من واحدة أو أكثر من العبوات الداخلية ت                العبوات اجملّمعة 

  ؛٥-١-١-٤خارجية وفقاً للفقرة 
  الالئحة؛ ذهبه يتصل غرض ألي الصفة، هبذه ذلك خبالف هبا يعترف أو تسمى سلطة، أو هيئة أي تعين املختصة السلطة

  يعين برناجماً منهجياً لتدابري تطبقها سلطة خمتصة هبدف ضمان استيفاء أحكام هذه الالئحة عملياً؛ ضمان االمتثال
 هي عبوات تتكون من عبوة خارجية ووعاء داخلي، يتم تركيبها حبيث يشكل الوعـاء الـداخلي والعبـوة                    املركبة العبوات

  ومىت مت جتميعها بقيت وحدة وحيدة متكاملة؛ وهي تعبأ وختزن وتنقل وتفرغ بشكلها هذا؛. اخلارجية عبوة متكاملة
 املـصمم  حيـددها  اليت العبوة االنشطارية ومكونات املواد من ملكونة، اجملموعة ا٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، االحتباس نظام

  احلرجية؛ أمان احلالة على احملافظة أجل من املختصة السلطة عليها وتوافق



 

-25- 

   يعين من هو مؤهل الستالم شحنة مرسلة سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛املرَسل إليه
  ولة بضائع خطرة، يقدمها ُمرسل أو شاحن لنقلها؛تعين أي طرد أو طرود، أو مح )الشحنة(الرسالة 
  للنقل سواء كان شخصاً أو منظمة أو حكومة؛) شحنة( يعين من يعّد رسالة املرِسل
  النقل؛ أثناء املشعة املادة الحتواء املصمم حيددها اليت العبوة مكونات جمموعة ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، االحتواء نظام

  :هيوسيلة النقل 
  أي مركبة يف حالة النقل بالطرق الربية أو السكك احلديدية؛  )أ(
  وأي سفينة أو عنرب أو حجرية، أو مساحة حمددة على ظهر السفينة، يف حالة النقل املائي؛  )ب(
  وأي طائرة يف حالة النقل بطريق اجلو؛  )ج(

   هي عبوات خارجية غري كاملة األسطح؛صناديق الشحن
، يعين  ٧احملدد لطرد أو عبوة شاملة أو حاوية شحن حتتوي على مواد انشطارية، ألغراض نقل مواد الرتبة                 ة  مؤشر أمان احلالة احلرجي   

  رقماً يستخدم للتمكني من مراقبة جتّمع الطرود أو العبوات الشاملة أو حاويات الشحن اليت حتتوي على مواد انشطارية؛
   جتاوزها استحالة بقاء املادة يف احلالة السائلة؛ هي درجة احلرارة اليت يترتب علىدرجة احلرارة احلرجة

 يقصد هبا أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيَّلة املربدة، ويشترط أال تتجاوز سعتها                 األوعية القَّرية 
   لتر؛١ ٠٠٠املائية 

   لتراً؛١٥٠ هي أوعية ضغط نقّالة يشترط أالَّ تتجاوز سعتها املائية األسطوانات
تعين مساحة الظهر املكشوف للسفينة، أو ظهر السفينة املخصص للمركبات على سـفينة             املساحة احملددة على ظهر السفينة      

  للمناولة األفقية أو عبَّارة، ختصص لتستيف البضائع اخلطرة؛
 الطرد أو املنخفض للتشتت شعة القابلةامل املواد أو املشعة للمواد اخلاص الشكل وصف ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، التصميم

 تظهر اليت والتقارير اهلندسية والرسوم اخلصائص الوصف يتضمن وجيوز أن .كامالً تعريفاً الصنف تعريف من متكن اليت العبوة، أو

  الصلة؛ ذات الوثائق من وغريها القانونية، لالشتراطات االمتثال
، أو )الكرتون(سطحة أو حمدبة الطرف، مصنوعة من املعدن، أو األلواح الليفية      هي عبوات أسطوانية م    )الرباميل( األسطوانات

ويشمل التعريف أيضاً عبوات ذات أشكال أخرى مثـل العبـوات           . البالستيك، أو اخلشب الرقائقي، أو مواد مناسبة أخرى       
  يل اخلشبية أو التنكات؛وال يشمل هذا التعريف الربام. املستديرة املخروطية العنق أو العبوات الشبيهة بالدلو

  :تعين مادة منقولة أو معدَّة للنقل املادة املرتفعة درجة احلرارة
  ؛س°١٠٠ يف احلالة السائلة عند درجة حرارة ال تقل عن  -
 وتسّخن عن عمد حىت درجة حرارة تزيد    س°٦٠أو يف احلالة السائلة عند نقطة وميض تزيد على            -

  على نقطة وميضها؛ 
  س؛°٢٤٠بة عند درجة حرارة ال تقل عن أو يف حالة صل  -

 (CEN – 36 rue de Stassart, B-1050  معيار أورويب تنشره اللجنة األوروبية للتوحيـد القياسـي  )معيار (ENُيقصد باملختصر 

Brussels, Belgium(؛  
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 مجيـع  فيها جتري كبرية شحن حلاوية وحيد مرسل من الوحيد االستخدام ،٧ الرتبة مواد نقل ألغراض يعين، احلصري االستخدام

  إليه؛ املرسل أو املرسل لتعليمات وفقاً والنهائية والوسيطة األولية والتفريغ التحميل عمليات
، حبيث ميأل املاء متاماً وعاء الـضغط        س°١٥  يقصد هبا نسبة كتلة الغاز إىل كتلة املاء، عندما تكون درجة احلرارة            نسبة امللء 

  اجملهز لالستعمال؛
 هي معدَّة نقل تتصف بطابع دائم وتكون تبعاً لذلك متينة بدرجة جتعلها مناسبة لالستعمال املتكرر؛ وتـصّمم                  حاوية الشحن 

أي إهنـا تـصمم     : بشكل خاص لتسهيل نقل البضائع بواسطة إحدى وسائط النقل، من دون احلاجة إلعادة حتميل وسيطة              
جل هذه األغراض، وتعتمد مبقتضى االتفاقية الدولية ألمان احلاويات أو سهلة املناولة، وجتهَّز بلوازم ملحقة من أ/لتكون آمنة و

غري أنه يشمل حاوية الشحن الـيت       . ال املركبة وال العبوة   " حاوية الشحن "ال يتضمن مصطلح    . ١٩٧٢بصيغتها املعدلة عام    
  . حاوية الشحن كعبوة استخدام٧اويات الشحن املخصَّصة لنقل مواد الرتبة وجيوز بالنسبة حل. تركب على هيكل معدين

 داخلي حجم ذات أو متر ١,٥ من أقل خارجي بعد ذات تكون أن إما اليت هي الصغرية الشحن وحاوية    
٣ م٣يتجاوز  ال

  ؛كبرية شحن حاوية تعترب أخرى شحن حاوية وأي .
  ائية وحرارة ومنتجات تفاعل؛ كيميائية حتّول الطاقة الكيميائية لوقود ما إىل طاقة كهرب- تعين أداة كهربائية خاليا وقودية

 هو أداة تستخدم لتزويد املعدات بالطاقة، ويتألف من خلية وقودية ومصدر الوقود اخلاص هبا، سواء كان    حمرك اخللية الوقودية  
  جزءاً متحداً مع اخللية الوقودية أو منفصالً عنها، ويشتمل على مجيع املستلزمات الثانوية الالزمة ألداء وظيفته؛

 عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وومسها الصادر عن األمم املتحدة       املنسقالنظام  الطبعة الرابعة املنقحة من      GHSاملختصر  قصد ب ُي
  ؛ST/SG/AC.10/30/Rev.4ستند امليف 

  ؛(IAEA, P.O. Box 100-A-1400 Vienna, Austria) الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEAُيقصد باملختصر 
 ,ICAO, 999 University Street) (إيكاو(منظمة الطريان املدين الدويل  ICAOصر قصد باملختُي

Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada(؛  
  ؛)IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom( املنظمة البحرية الدولية IMOُيقصد باملختصر 

  قلة معتمدة من السلطة املختصة؛ يقصد هبا هيئة تفتيش واختبار مستهيئة التفتيش
  :، وتكون١-٦هي عبوات نقالة صلبة أو مرنة، خبالف العبوات احملددة يف الفصل  سوائب للاويات الوسيطةاحل

  :ذات سعة  )أ(
  للمواد الصلبة والسوائل يف جمموعيت التعبئة)  لتر٣ ٠٠٠( ٣ م٣,٠ال تزيد على   `١`

  ؛`٣`و` ٢`
عندما تكـون معبـأة يف      ` ١`د الصلبة يف جمموعة التعبئة       للموا ٣  م ١,٥ال تزيد على      `٢`

حاويات سوائب وسيطة مرنة أو من البالستيك الصلب، أو مركّبة، أو مـن األلـواح               
  أو اخلشب؛) الكرتون(الليفية 

عنـدما تكـون معبـأة يف    ` ١` للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة  ٣ م ٣,٠ال تزيد على      `٣`
  حاويات سوائب وسيطة معدنية؛

  ؛٧ للمواد املشعة من الرتبة ٣ م٣,٠ال تزيد على   `٤`
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  ومصممة للمناولة اآللية؛  )ب(
  ومقاومة للجهد الناتج عن املناولة والنقل، على حنو ما حتدده االختبارات؛  )ج(

  : هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة ينطبق عليها ما يلياحلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها
  تنتج على غرار منوذج األمم املتحدة من نوع ال يليب شروط األمم املتحدة؛  )أ(
  .أو يتم حتويلها من تصميم يليب شروط األمم املتحدة إىل تصميم آخر يليب شروط األمم املتحدة أيضاً  )ب(

لوسـيطة  وختضع احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها لنفس شروط الالئحة املنطبقة على احلاويـات ا          
  ؛)١-١-٦-٥-٦انظر أيضاً تعريف النموذج التصميمي يف الفقرة (اجلديدة املماثلة النوع 

 هي حاويات معدنية أو بالستيكية صلبة أو مركبة يتم إصالحها نتيجـة لـصدمة أو ألي                 احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة   
، وذلك لكي تتطابق مـع      )ا مقارنة بالنموذج التصميمي   مثالً تآكل أو تقّصف أو عيب آخر يدل عليه تدهور متانته          (سبب آخر   

وألغراض هذه الالئحة، فإن اسـتبدال وعـاء مطـابق للنمـوذج            . النموذج التصميمي وتكون قادرة على الصمود الختباراته      
الـصيانة  غري أن   . التصميمي للصانع نفسه بالوعاء الداخلي الصلب حلاوية وسيطة للسوائب من النموذج املركب يعترب إصالحاً             

ال تعترب إصالحاً ألن هياكل احلاويات البالستيكية الصلبة واألوعيـة        ) انظر التعريف أدناه  (الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب     
  أما احلاويات املرنة فهي غري قابلة لإلصالح ما مل توافق عليه السلطة املختصة؛. الداخلية للحاويات املركبة غري قابلة لإلصالح

هي عمليات روتينية تتّم بالنسبة للحاويات البالستيكية أو النسيجية املرنة، الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب     الصيانة  
  :وتشمل مثالً

  التنظيف؛   )أ(
أو استبدال املكونات اليت ال تعترب جزءاً ال يتجزأ من العبوة، مثل البطانـات وأربطـة وسـائل                    )ب(

   ال يتجزأ من العبوة، مبكونات تتطابق مع مواصفات الصانع األصلية؛اإلغالق اليت ال تشكل جزءاً
شريطة أال تؤثر هذه العلميات بشكل معاكس على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب املرنة أو     

  تغري تصميمها؛
 ".ات الوسيطة الصلبة للسوائبالصيانة الروتينية للحاوي"بالنسبة للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب، انظر   :مالحظة

 هي عمليات روتينية تتم بالنسبة للحاويات املعدنيـة أو البالسـتيكية            الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب     
  :الصلبة أو املركبة، وتشمل مثالً

  التنظيف؛  )أ(
أو ) اق منع التسرب املرتبطـة هبـا    مبا فيها أطو  (أو نزع وسائل إغالق اهلياكل وإعادة تركيبها أو تغيريها            )ب(

  معدات الصيانة، وفقاً ملواصفات الصانع األصلية، شريطة أن يتم التحقق من منع التسرب من احلاويات؛
أو إصالح املعدات اهليكلية اليت ال تؤدي دوراً مباشراً يف احتواء بضائع خطرة أو وظيفة احتجاز                  )ج(

مثالً تقـومي الـدعامات أو      (مع النموذج التصميمي    ضغط التفريغ، ويتم إصالحها حبيث تتطابق       
  ، شريطة أالّ يؤثر ذلك على الوظيفة االحتوائية للحاويات الوسيطة للسوائب؛)أدوات الرفع

  .بالنسبة للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب، انظر الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب  :مالحظة
  ات يلزم لنقلها أن توضع يف عبوة خارجية؛ هي عبوالعبوات الداخلية
   هي أوعية يلزم وضعها يف عبوة خارجية ألداء وظيفتها الحتواء البضاعة؛األوعية الداخلية
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   هي عبوات توضع بني العبوات الداخلية، أو السلع، والعبوة اخلارجية؛العبوات الوسيطة
 ISO-1, ch.de la Voie-Creuse, CH-1211(دولية للتوحيد القياسـي   معيار دويل تنشره املنظمة ال)معيار (ISOُيقصد باملختصر 

Geneva 20, Switzerland(؛  
  هي عبوات من املعدن أو البالستيك هلا مقطع عرضي مستطيل أو متعدد األضالع؛التنكات 

  : هي عبوات تكون هلا عبوة خارجية حتتوي على سلع أو عبوات داخلية وتستويف ما يليالعبوات الكبرية
  أن تكون مصممة للمناولة امليكانيكية؛  )أ(
  ؛٣م٣ ال يتجاوز حجمها ولكن لتراً، ٤٥٠ كغم أو السعة ٤٠٠وأن يتجاوز الوزن الصايف فيها   )ب(

لكنه ال يشكل   ) مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية       ( يف عبوة    منفصل يوجل  هي أنبوب أو كيس      البطانة
  ا، مبا يف ذلك وسائل إغالق فتحاهتا؛جزءاً ال يتجزأ منه

وليست  س°٥٠عند درجة حرارة تعادل     )  بار ٣( كيلوباسكال   ٣٠٠ هي بضائع خطرة ال يتجاوز ضغطها البخاري         السوائل
 كيلوباسكال، وال تتجاوز نقطـة انـصهارها أو نقطـة           ١٠١,٣وضغط قدره    س٢٠ºغازية متاماً عند درجة حرارة قدرها       

واملادة اللزجة اليت يتعذر حتديد نقطـة انـصهارها جيـب    .  كيلوباسكال١٠١,٣عند ضغط قدره   س٢٠ºانصهارها األولية   
 يف ٤-٣-٢املبني يف الفـرع  ) اختبار مقياس االختراقية( أو الختبار حتديد السيولة "ASTM D 4359-90"إخضاعها لالختبار 

(ADR) بالطرق الربية املرفق ألف من االتفاق األورويب بشأن النقل الدويل للبضائع اخلطرة
  ؛)١(

توصيات بشأن نقل البضائــع اخلطرة،  "هو الطبعة اخلامسة املنقحة ملنشور األمم املتحدة املعنوندليل االختبارات واملعايري 
 .Amend.1 وST/SG/AC.10/11/Rev.5 يف الوثيقتني وصيغته املعدلة" دليل االختبارات واملعايري

   هي احلجم الداخلي األقصى لألوعية أو العبوات معرباً عنها باللترات؛٤-١-٦رة  كما وردت يف الفقالسعة القصوى
 للعبـوات الداخليـة     الكتلة اجملمعة القـصوى   حملتويات عبوة واحدة أو      القصوى ة الصافي الكتلة القصوى تعين  ة الصافي الكتلة

   بالكيلوغرامات؛اواحملتويات املوجودة فيها ويعرب عنه
، أقصى ضغط فوق الضغط اجلوي عند مستوى سطح البحـر  ٧ ألغراض نقل مواد الرتبة ادي يعين،أقصى ضغط للتشغيل الع   

يتكون يف نظام االحتواء يف فترة سنة واحدة حتت ظروف درجة احلرارة واإلشعاع الشمسي املناظرة للظروف البيئية يف حالة                   
  ل أثناء النقل؛عدم وجود تنفيس أو تربيد خارجي بواسطة نظام ثانوي، أو وسائل التشغي

 يعين نظاماً مفرداً كامالً لتخزين اهليدروجني، يشتمل على وعـاء، وهيدريـد فلـزي، وأداة                نظام ختزين اهليدريدات الغازية   
  لتخفيف الضغط، وصمام إغالق، ومعدات خدمة، ومكونات داخلية لالستخدام يف نقل اهليدروجني فقط؛

عددة األمناط من أسطوانات وأنابيب وحزم أسطوانات مثبتة بوصـالت ذات            هي جممعات مت   حاويات الغاز املتعددة العناصر   
وتشمل هذه احلاويات معدات الصيانة واملعدات اهليكليـة        . فتحات جانبية لربط كل منها باألخرى وجممعة داخل إطار معّين         

  الالزمة لنقل الغازات؛
وكثرياً ما تـستخدم عبـارات      (ة دون العبوات والصناديق إخل      الكتلة اإلمجالية للمواد املتفجر    بالكتلة املتفجرة الصافية     يقصد

  ؛).الكمية املتفجرة الصافية، أو احملتوى املتفجر الصايف، أو الوزن املتفجر الصايف، للتعبري عن املعىن نفسه

_________________  
 ).E.10.VIII.4رقم املبيع  (ECE/TRANS/215: منشور األمم املتحدة )١(
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رافق البعيدة   امل إىل سوائب مصمَّمة خصيصاً لالستعمال املتكرر لنقل البضائع اخلطرة          حاويات هي    السوائب البحرية  حاويات
وقد جرى تصميم حاويات السوائب البحرية وتصنيفها وفقاً للتوجيهات اخلاصة باعتمـاد            .  ومنها وفيما بينها   عن الشواطئ 

  ؛MSC/Circ.860 الوثيقة الدولية يف  البحريةاحلاويات البحرية املستعملة يف البحار املفتوحة، الصادرة عن املنظمة
لة املّربدة اليت حتافظ على حالتـها       أوعية معزولة حرارياً وقابلة للنقل، تستخدم لنقل الغازات املسيَّ         تعين   األوعية القرية املفتوحة  

  حتت الضغط اجلوي عن طريق تنفيس مستمر للغاز املسّيل املّربد؛
ى الزمـة    هي الوقاء اخلارجي لعبوات مركبة أو جمّمعة مع أي مواد ماصة أو مواد توسيد وأي مكونات أخر                 العبوة اخلارجية 

  الحتواء ومحاية األوعية الداخلية أو العبوات الداخلية؛
 هي غالف يستخدمه مرِسل بعينه الحتواء طرد أو أكثر ولتكوين وحدة واحدة لتسهيل املناولة والتستيف أثناء                 العبوة الشاملة 

  :ومن أمثلة العبوات الشاملة عدد من الطرود اليت إما. النقل
لوح حتميل، كالطبلية، وتثبت عن طريق الـربط بـاألطواق أو اللـف             أن توضع أو ُترّص على        )أ(

  االنكماشي أو اللف التمددي أو بوسيلة مناسبة أخرى؛ 
  ؛أو أن توضع يف عبوة واقية خارجية كصندوق شحن أو علبة  )ب(

   هي الناتج الكامل لعملية التعبئة، وتتكون من العبوة وحمتوياهتا املعدة للنقل؛الطرود
  ؛األمان  أو غري ذلك من وسائل األوعية وأي مكونات أو مواد الزمة للوعاء ألداء وظيفته الحتواء البضاعة هيالعبوات

  : هوالصهريج النقال
. ، صهريج نقال ُيحمل على وسائط نقل متعـددة        ٩ إىل   ٣ والرتب   ١ألغراض نقل مواد الرتبة       )أ(

  ؛لية الالزمة لنقل املواد اخلطرةويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليك
، صهريج حيمل على وسائط نقل متعـددة        ٢ألغراض نقل الغازات املسّيلة غري املّربدة من الرتبة           )ب(

ويشمل غالف الصهريج املزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكليـة         .  لتراً ٤٥٠وتزيد سعته على    
  الالزمة لنقل الغازات؛

 لتـراً   ٤٥٠ّيلة املّربدة، صهريج معزول عزالً حرارياً وتزيد سعته على          ألغراض نقل الغازات املس     )ج(
  ومزود مبعدات التشغيل واملعدات اهليكلية الالزمة لنقل الغازات املسيلة املربدة؛

ويتعّين أن  . وجيب أن يكون باإلمكان ملء وتفريغ الصهريج النقال دون احلاجة إىل نزعه من معداته اهليكلية                  
ويصمم أساساً لتحميلـه    . بدعائم تثبيت خارج غالف الصهريج، وأن يكون باإلمكان رفعه عندما يكون ممتلئاً           يكون مزوداً   

وال تندرج حتـت هـذا      . على مركبة نقل أو سفينة وأن يكون مزوداً مبزحلقات وتركيبات وملحقات لتسهيل املناولة اآللية             
د الصهرجيية، والصهاريج غري املعدنيـة، وأسـطوانات الغـاز،          التعريف املركبات الصهرجيية الربية، وعربات السكك احلدي      

  واألوعية الكبرية، واحلاويات الوسيطة للسوائب؛
 لتر ١ ٠٠٠   لتراً ولكنها ال تتجاوز١٥٠ هي أوعية ضغط ملحومة نقالة، تزيد سعتها املائية على الضغط) براميل(أسطوانات 

  ؛)رات زحلقةمثالً أوعية أسطوانية جمهزة بطارات دحرجة أو ك(
 ضغط وأوعية قّرية مغلقة ونظم ختزين اهليدريـدات       ) براميل(يقصد هبا إمجاالً أسطوانات وأنابيب وأسطوانات       أوعية الضغط   

  ؛الضغط ألغراض اإلنقاذالفلزية وحزم األسطوانات وأوعية 
 ثقة كافية يف أن معيـار األمـان    يعين برناجماً منهجياً لضوابط وفحوص تطبقها أي منظمة أو هيئة هبدف توفري    ضمان اجلودة 

  املقرر يف هذه الالئحة مكفول يف التطبيق العملي؛
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  ، معدل اجلرعة املناظرة معرباً عنه بامللي سيفرت يف الساعة؛٧، ألغراض نقل مواد الرتبة مستوى اإلشعاع يعين
ة أو سائلة أو غازية ملوثة أو منشطة داخل         ، املواد املشعة مع أي مواد صلب      ٧، ألغراض نقل مواد الرتبة      احملتويات املشعة تعين  

  العبوة؛
   هي أوعية احتواء الستقبال واحتجاز املواد والسلع مبا فيها أي وسائل لإلغالق؛األوعية

  : تشمل ما يليالعبوات اجملّددة
  :الرباميل املعدنية اليت  )أ(

يع حمتوياهتا الـسابقة    مت تنظيفها متاماً حىت الوصول إىل مواد الصنع األصلية، مع إزالة مج             `١`
  وأي تآكل داخلي أو خارجي وأي طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛

وحلامهـا، ومت   ) إن وجدت (وأعيدت إىل شكلها وكفافها األصليني، ومت تقومي حوافها           `٢`
  تغيري مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً ال يتجزأ منها؛

مع رفض العبوات اليت يظهر عليهـا أي        ومت فحصها بعد التنظيف، ولكن قبل طالئها،          `٣`
تنقّر، أو اخنفاض كبري يف مسك املادة، أو إجهاد معدين، أو تلف يف اللوالب أو وسـائل            

  اإلغالق، أو أي عيوب هامة أخرى؛ 
  :والتنكات املصنوعة من البالستيك اليت) الرباميل(أو األسطوانات   )ب(

صنع األصلية، مع إزالة مجيع حمتوياهتا الـسابقة        مت تنظيفها متاماً حىت الوصول إىل مواد ال         `١`
  وأي طالءات خارجية أو بطاقات تعريف؛

  ومت تغيري مجيع احلشايا اليت ال تشكل جزءاً ال يتجزأ منها؛  `٢`
ومت فحصها بعد التنظيف مع رفض العبوات اليت يظهر عليها أي تلف من قبيل التمزقات أو                  `٣`

  لوالب أو وسائل اإلغالق، أو أي عيوب هامة أخرى؛الثنايا أو الشقوق، أو تلف يف ال
.  تعين املادة املسترجعة من عبوات صناعية مستعملة مت تنظيفها ومعاجلتها لصنع عبوات جديدة منها         املواد البالستيكية املستعادة  

صائص بانتظام كجزء   وجيب ضمان اخلصائص النوعية للمواد املستعادة املستخدمة يف إنتاج العبوات اجلديدة وتسجيل هذه اخل             
ويتضمن برنامج ضمان اجلودة سجالً للفرز األويل السليم والتحقق مـن أن  . من برنامج لضمان اجلودة تقره السلطة املختصة    

كل دفعة من دفعات املادة البالستيكية املستعادة ذات خصائص مناسبة من حيث مؤشر السيولة، والكثافة، ومقاومة اخلضوع، 
ويتضمن ذلك بالضرورة معلومات عن مادة التعبئـة  . موذج التصميمي املصنوع من هذه املادة املستعادةتتفق مع خصائص الن   

اليت استخلصت منها املواد البالستيكية املستعادة، وكذلك معرفة احملتويات السابقة لتلك العبوات إذا كان من شـأن تلـك                   
وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يتضمن برنامج . باستخدام تلك املادةاحملتويات السابقة أن تضعف قدرة العبوات اجلديدة املنتجة      

 ،٥-١-٦ إجراء اختبار املقاومة امليكانيكية للنموذج التصميمي، وفقاً للفرع          ٤-١-١-٦الصانع لضمان اجلودة مبوجب الفقرة      
 يف هـذا االختبـار مـن أداء         وميكن التحقق . على العبوات املصنوعة من كل دفعة من دفعـات املادة البالستيكية املستعادة          

  ؛(static load testing)التنضيد عن طريق اختبار مناسب لتأثري الضغط الدينامي بدالً من اختبار احلمل الساكن 
 توجيهات ،"البالستيكية املستعادة  املواد- اخلطرة للبضائع النقل طرود - العبوة " ISO 16103:2005يوفر املعيار  :مالحظة

  .املستعادة البالستيكية املواد استخدام إعادة اعتماد يف تتبع اليت جراءاتاإل بشأن إضافية
  ").احلاويات الوسيطة للسوائب "انظر (احلاويات الوسيطة للسوائب املعاد صنعها

  : هي عبوات كبرية من املعدن أو البالستيك املقوى اليت أُنتجتالعبوات الكبرية املعاد صنعها
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  مم املتحدة من نوع ال يستويف شروط األمم املتحدة؛كنوع يستويف شروط األ  )أ(    
أو ُحّولت من نوع من التصميمات اليت تستويف شروط األمم املتحدة إىل نوع آخر من التصميمات           )ب(  

  .اليت تستويف شروط األمم املتحدة
ت الكبرية اجلديدة   وختضع العبوات الكبرية املعاد صنعها لنفس اشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على العبوا                

  ؛)٢-١-٥-٦-٦انظر أيضاً تعريف نوع التصميم يف (من النوع نفسه 
  : تشمل ما يليالعبوات املعاد صنعها
  :األسطوانات املعدنية اليت  )أ(

  أنتجت كنوع يستويف شروط األمم املتحدة من نوع ال يستويف شروط األمم املتحدة؛   `١`
  ألنواع اليت تستويف شروط األمم املتحدة؛ أو ُحولت من نوع إىل نوع آخر من ا  `٢`
  ؛)مثل الغطاء العلوي غري القابل للرتع(أو مت استبدال مكونات هيكلية أصلية فيها   `٣`

  :أو األسطوانات البالستيكية اليت  )ب(
  ؛ )1H2 إىل 1H1مثال (مت حتويلها من نوع إىل آخر من أنواع تصنيف األمم املتحدة   `١`
  كوناهتا اهليكلية األصلية؛أو مت استبدال م  `٢`

   لنفس اشتراطات هذه الالئحة اليت تنطبق على األسطوانات اجلديدة اليت من النوع نفسه؛صنعهااألسطوانات املعاد وختضع 
  ؛)"احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر  (احلاويات الوسيطة للسوائب املصلحة

 بعد أن فحصت ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر يف قدرهتا على             هي عبوات يعاد ملؤها    العبوات الكبرية املعاد استخدامها   
ويشمل املصطلح العبوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو مبحتويات متوافقة مشاهبة              : اجتياز اختبارات األداء  

  هلا وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف عليها مرسل املنتج؛
 هي عبوات يعاد ملؤها بعد أن فحصت ووجدت خالية من العيوب اليت تؤثر يف قدرهتا على اجتياز                   استخدامها العبوات املعاد 

ويشمل املصطلح العبوات اليت يعاد ملؤها بنفس نوع احملتويات السابقة أو مبحتويات متوافقة مـشاهبة هلـا                 : اختبارات األداء 
  ها مرسل املنتج؛وجيري نقلها يف إطار سلسلة التوزيع اليت يشرف علي
  ؛")احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر ( الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة املرنة للسوائب

  ؛")احلاويات الوسيطة للسوائب"انظر (الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة الصلبة للسوائب 
املعيبة أو املسّربة أو غري املستوفية للشروط أو         هي عبوات خاصة توضع فيها عبوات البضائع اخلطرة التالفة أو            عبوات اإلنقاذ 

  البضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسربة، وذلك بغية نقلهـا مـن أجل استرجاعها أو التخلص منها؛
لتر توضع فيه أوعية الضغط التالفة أو املعيبة         ١ ٠٠٠ هو وعاء ضغط ذو سعة مائية ال تتجاوز          وعاء الضغط ألغراض اإلنقاذ   

   بة أو غري املطابقة للمواصفات ألغراض النقل من أجل االسترجاع أو التخلّص؛ املسرِّأو
  ؛وانتشاري يقصد به ضغط حمتويات وعاء الضغط يف حالة توازن حراري الضغط املستقر

  من املنشأ إىل املقصد؛) شحنة( يعين احلركة احملددة لرسالة الشحن
  تويات اجلافة مبا يف ذلك املواد الصلبة الدقائقية اليت تتكون أثناء النقل؛ هي عبوات غري منفذة للمحالعبوات املانعة للتنخيل
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   هي بضائع خطرة، خبالف الغازات، ال تستويف تعريف السوائل الوارد يف هذا الفرع؛املواد الصلبة
عربـة صـهرجيية    يتضمن وعاء صهرجيياً، أو مركبة صهرجيية برية، أو         ) ١-٢-٧-٦انظر  ( يعين خزاناً قابالً للنقل      الصهريج

 لتراً الحتواء مواد صلبة أو سوائل أو غازات عند استعماله لنقل الغازات             ٤٥٠للسكك احلديدية، أو وعاء ال تقل سعته عن         
  ؛١-١-٢-٢احملددة يف 

   هو الضغط املطلوب استخدامه أثناء اختبار ضغطي لألهلية أو إلعادة التأهيل؛الضغط االختباري
، أي البلـدان    "فوق"إىل البلدان اليت تنقل فيها الشحنة ويستثىن املصطلح على وجه التحديد مفهوم              يعين عرب أو     "عرب أو إىل  "

  اليت تعرب فوقها الشحنة جواً، شريطة عدم وجود حمطة توقف مقررة يف تلك البلدان؛
 جسم  أو LSA-1 النوعي نشاطال معبأة منخفضة غري لوحدة أو الشحن حاوية أو الشاملة العبوة أو للطرد  احملدد)TI(النقل  مؤشر

 لإلشعاع؛ التعّرض ملراقبة يستخدم رقماً ،٧الرتبة  مواد نقل ألغراض يعين، SCO-1 السطح ملوث

   لتر؛٣ ٠٠٠ لتراً ولكنها ال تتجاوز ١٥٠ هي أوعية ضغط غري ملحومة نقالة تزيد سعتها املائية على األنابيب
 UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la(القتصادية ألوروبــا   جلنـة األمم املتحـدة اUNECEُيقصد باملختصر 

Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland,(؛  
، أو مركبة سكة حديد أو عربة سكة        )مبا يف ذلك العربات املفصلية، أي جمموعة من جرار ومقطورة         ( تعين عربة برية     ركبةامل

  ؛وتعترب كل عربة مقطورة مركبة مستقلة. حديد
   تعين أي سفينة حبرية أو سفينة تعمل يف مياه داخلية لنقل البضائع؛السفينة

 هي عبوات مصنوعة من اخلشب الطبيعي، ذات مقطع عرضي مستدير وجدران حمدبة، تتكون من أضـالع                 الرباميل اخلشبية 
  وغطاءين، وحمّزمة بأطواق؛

  يف وعاء ضغط ممتلئ؛ س°١٥جعية مقدارها  هو الضغط املستقر لغاز مضغوط عند درجة حرارة مرضغط التشغيل
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  أمثلة توضيحية لبعض املصطلحات املعّرفة
  .فيما يلي شروح وأمثلة اهلدف منها املساعدة يف توضيح استخدام بعض مصطلحات التعبئة املعّرفة يف هذا الفرع    
غري أن بعـض    . ة بأكملها تتفق التعاريف الواردة يف هذا الفرع مع استخدام املصطلحات املعرَّفة يف الالئح               

الـذي  " الوعاء الداخلي"ويتضح ذلك بشكل خاص فيما يتصل مبصطلح     . املصطلحات املعرَّفة تستخدم عادة بأساليب أخرى     
  .عةيف العبوة اجملّم" العبوات الداخلية"يستخدم غالباً لوصف 

والقنينـة  ". األوعية الداخلية "سمى  تسمى دائماً هبذا االسم، وال ت     " العبوة اجملّمعة "يف  " العبوات الداخلية "و    
  ".العبوات الداخلية"الزجاجية مثال هلذه 

وكمثال لـذلك، فـإن العنـصر       ". أوعية داخلية "فتسمى عادة   " العبوة اجملّمعة "يف  " العناصر الداخلية "أما      
مم عـادة ألداء وظيفـة      نظراً ألنه ال يـص    " وعاء داخلي "هو  ) مادة بالستيكية  (6HA1الداخلي يف عبوة مركبة حتمل الرمز       

  ".عبوة داخلية"، ولذلك فهو ليس "عبوته اخلارجية"االحتواء بدون 
  وحدات القياس  ٢- ٢- ١
  : يف هذه الالئحة)أ(تطبق وحدات القياس التالية  ١- ٢- ٢- ١

 اخلاصية املقيسة
وحدة القياس وفقــاً للنظام 

 لوحدتنيالعالقة بني ا الوحدة البديلة املقبولة )ب()SI(الدويل للوحدات 
 --     -- )m) (متر(م  الطول
 --     -- (m2)) متر مربع (٢م املساحة
 ٣م٣-١٠=      لتر١ )ج()l(لتر  (m3)) متر مكعب (٣م احلجم

  ث٦٠=       دقيقة١ (min)دقيقة  (S) )ثانية(ث  الزمن
  ثانية٣ ٦٠٠=       ساعة١ (h)ساعة   
  ثانية٨٦ ٤٠٠=       يوم١ (d)يوم   

 كغم  ٣-١٠=       غ١ (g)) غرام(غ  (kg)) كيلوغرام(كغم  الكتلة
 كغم ٣ ١٠=       طن١ (t)طن   

 ٣م/ كغم٣ ١٠=      لتر/ كغم١ لتر/كغم ٣م/كغم الكثافة الكتلية
  كلفن٢٧٣,١٥=      سºصفر    )C°() درجة سلسيوس( سº  (k)كلفن  درجة احلرارة

  كلفن١  =    س١º  )C°() درجة سلسيوس( سº (k)كلفن  فرق درجة احلرارة
 ٢ ث/م. كغم١=       نيوتن١  - (N)نيوتن  القوة

  باسكال٥ ١٠=       بار١ (bar)بار  (Pa)باسكال  الضغط
 ٢م/ نيوتن١=       باسكال١   

  ميغاباسكال١=    ٢مم/ نيوتن١ ٢مم/نيوتن ٢م/نيوتن اإلجهاد
  ميغا جول٣,٦=   ساعة  كيلووات١ (kWh)ساعة  كيلووات   الشغل
 ثانية.  وات١=   م.  نيوتن١=  جول ١  (J) جول الطاقة

  جول١٨-١٠ x ٠,١٦٠٢=    إلكترون فولت١ eVإلكترون فولت   كمية احلرارة
 ث/م.  نيوتن١= ثانية / جول١=  وات ١ - (W)وات  القدرة

 ث/٢ م٦-١٠=   ث/٢ مم١ ث/٢مم ث/٢م )احلركية ( اللزوجة  الكينماتية
 ثانية. باسكال٣-١٠=   ثانية / ملّي باسكال١ (mPa.s)ثانية .ملّي باسكال (Pa.s)ثانية /باسكال اللزوجة  الدينامية

   (Bq)بكريل  )اإلشعاعي(النشــاط 
   (Sv)سيفرت  مكافئ اجلرعة
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  :١- ٢- ٢- ١حواشي الفقرة 
  .تنطبق األرقام املقربة التالية على حتويل الوحدات املستخدمة إىل وحدات النظام الدويل  )أ(  

  اإلجهاد          القوة
  ٢مم/ نيوتن٩,٨٠٧ = ٢مم/ كغم١     نيوتن ٩,٨٠٧=  كغم  ١

  ٢مم/ كغم٠,١٠٢=  ٢مم/ نيوتن١      كغم ٠,١٠٢=  نيوتن ١

  الضغط
   تور٢- ١٠ × ٠,٧٥  =   ٢سم/كغم ٥- ١٠ × ١,٠٢   =   بار٥- ١٠=  ٢م/ نيوتن١  =   باسكال١
   تور٧٥٠  =  ٢سم/ كغم١,٠٢  =   باسكال٥١٠  =   بار١
   تور٧٣٦  =   بار٠,٩٨٠٧  =  باسكال ٤١٠ × ٩,٨٠٧  =  ٢سم/ كغم١
  ٢سم/كغم ٣-١٠ × ١,٣٦  =  بار ٣-١٠ × ١,٣٣  =   باسكال٢١٠ × ١,٣٣  =   تور١

  الطاقة، الشغل، كمية احلرارة
  كيلوكالوري ٣- ١٠ × ٠,٢٣٩ = كغم متر ٠,١٠٢= كيلووات ساعة  ٦- ١٠ × ٠,٢٧٨=    نيوتن متر ١=   جول١
   كيلوكالوري٨٦٠  =  غرام متـر كيلـو٣١٠ × ٣٦٧  =   جول٦١٠ × ٣,٦ =   كيلووات ساعة١
  كيلوكالوري ٣- ١٠ × ٢,٣٤=   كيلووات ساعة ٦- ١٠ × ٢,٧٢  =   جول٩,٨٠٧=    كيلوغرام متر١
   كيلوغرام متر٤٢٧  =  كيلووات ساعة ٣- ١٠ × ١,١٦  =   جول٣١٠ × ٤,١٩=      كيلوكالوري١

  )احلركية(اللزوجة الكينماتية               القدرة
   ستوك٤١٠=   ث/٢ م١  ساعة/ كيلوكالوري٠,٨٦  =  ث/غم م ك٠,١٠٢ =     وات١
  ث/٢ م٤-١٠=    ستو١  ساعة/ كيلوكالوري٨,٤٣  =   وات٩,٨٠٧=     ث/كغم م ١
  ث/ كغم م٠,١١٩  =   وات١,١٦=  ساعة/ كيلوكالوري١

  اللزوجة الدينامية
  ٢م/ كغم ث٠,١٠٢  =   بواز١٠  =  ٢م/ نيوتن ث١  =  ثانية. باسكال١

  ٢م/كغم ث ٢-١٠ × ١,٠٢  =  ٢م/ نيوتن ث٠,١  =  ةثاني/ باسكال٠,١  =   بواز١

   بواز٩٨,٠٧  =  ٢م/ نيوتن ث٩,٨٠٧  =  ثانية/ باسكال٩,٨٠٧  =  ٢م/ كغم ث١

 :العنوان(هو نتيجة لقرارات اختذت يف املؤمتر العام لألوزان واملقاييس ) SI(النظام الدويل للوحدات   )ب(  
Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres.(  

عندما ال متيز اآللة " l"للداللة على اللتر بدالً من احلرف الصغري " L"قد يستخدم احلرف الكبري   )ج(  
  ".l"واحلرف الصغري " 1"الكاتبة بني الرقم 
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ميكن التعبري عن املضاعفات والكسور العشرية لوحدة القياس بإضافة سوابق أو رموز حتمل املعاين التالية قبل   
 : القياس أو رمزهااسم وحدة

 الرمز  السابقة العامل

 E إكزا ١٨١٠= كنتليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 P باتا ١٥١٠= كادريليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 T تريا ١٢١٠= تريليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 G جيغا ٩١٠=  بليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 M ميغا ٦١٠= مليون  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  
 K كيلو ٣١٠= لف أ ١ ٠٠٠  

 H هكتو ٢١٠= مائة  ١٠٠  
 Da ديكا ١١٠= عشرة  ١٠  
 D ديسي ١- ١٠= ُعشر  ٠,١  
 C سنيت ٢- ١٠= جزء من املائة  ٠,٠١  
 M ملي ٣- ١٠= جزء من األلف  ٠,٠٠١  

 Μ ميكرو ٦- ١٠= جزء من املليون  ٠,٠٠٠ ٠٠١  
 N نانو ٩- ١٠ = البليونجزء من  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 P بيكو ١٢- ١٠= جزء من التريليون  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  
 F فمتو ١٥- ١٠= جزء من الكادريليون  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 A أتو ١٨- ١٠= جزء من الكنتليون  ٠,٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠١  

 ١= ٩- ١٠ومن باب القياس، فإن .  بليون هو االستخدام اجلاري باللغة اإلنكليزية يف األمم املتحدة١= ٩١٠  :مالحظة
  .من البليون

  .حذفت  ٢-٢-٢-١

وال تدخل كتلة احلاويات أو .  ما مل يذكر غري ذلكة اإلمجاليالكتلة هبا العبوة، يقصد كتلةذكر تحيثما   ٣-٢-٢-١
  .الصهاريج املستخدمة يف نقل البضائع يف الكتلة اإلمجالية

  :متثل" ٪"ما مل يذكر خالف ذلك صراحة، فإن العالمة   ٤-٢-٢-١

:  حالة خماليط املواد الصلبة أو السوائل، وكذلك يف حالة احملاليل واملواد الصلبة املرطبة بسائليف  )أ(
   للمخلوط أو احمللول أو املادة الصلبة املرطبة؛ة الكليالكتلة على أساس الكتليةالنسبة املئوية 

كنسبة مئوية من عند ملئها بالضغط، نسبة احلجم املبني : يف حالة خماليط الغازات املضغوطة  )ب(
 الكتلة كنسبة مئوية من ة املبينالكتلة، نسبة بالكتلةاحلجم الكلي ملخلوط الغازات، أو، عند ملئها 

  . للمخلوطةالكلي

 الكتلة كنسبة مئوية من ة املبينالكتلةنسبة : ويف حالة خماليط الغازات املسّيلة والغازات املذابة حتت الضغط    
  . للمخلوطةالكلي

مثل ضغط االختبار، الضغط الداخلي، ضغط فتح صمام ( الضغط املتصلة باألوعية أنواع دائماً مجيع تبني  ٥-٢-٢-١
؛ غري أن الضغط البخاري )زيادة الضغط بالنسبة إىل الضغط اجلوي(بقيم الضغط الذي يقاس بالنسبة للضغط اجلوي ) األمان

  .ةللمواد يعرب عنه دائماً بقيم الضغط املطلق
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  ٣-١الفصل 
 تدريبال

جيب أن يتدرب األشخاص الذين يعملون يف جمال نقل البضائع اخلطرة على جمال اشتراطات نقـل البـضائع                    ١-٣-١
 قبل القيـام مبـسؤولياهتم،      ٢-٣-١وجيب أن يتدرب املوظفون وفقاً ألحكام الفقرة        . اخلطرة الذي يتماشى مع مسؤولياهتم    

وجيب .  بعد على التدريب املطلوب إال حتت اإلشراف املباشر لشخص مدربوجيب أال يضطلعوا باملهام اليت مل حيصلوا بشأهنا
 .٤-١أيضاً التطّرق إىل اشتراطات التدريب اخلاصة مبعايري أمان البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل 

ـ              ٢-٣-١ ات ويتلقى األفراد الذين يقومون بتصنيف البضائع اخلطرة، وتعبئة البضائع اخلطرة، ووضع العالمـات وبطاق
التعريف على البضائع اخلطرة، وإعداد مستندات نقل البضائع اخلطرة، وعرض أو قبول البضائع اخلطرة للنقل، ومحل أو مناولة          
البضائع اخلطرة أثناء نقلها، ووضع العالمات أو لوحات اإلعالن اخلارجية على طرود البضائع اخلطرة يف مركبات النقـل أو                   

ات الشحن أو شحنها أو تفريغها، أو عدا ذلك يشتركون مباشرة يف نقل البضائع اخلطرة على عبوات البضائع السائبة أو حاوي
  : تدريباً على ما يلي ما حتدده السلطة املختصة،حنو

 :التعريف/التدريب اهلادف إىل التوعية العامة  )أ(

  ضائع اخلطرة؛جيب أن يتلقى كل شخص تدريباً اهلدف منه تعريفه باألحكام العامة لشروط نقل الب  `١`
يشمل هذا التدريب وصف رتب البضائع اخلطرة؛ واشـتراطات وضـع بطاقـات التعريـف،                 `٢`

والعالمات، ولوحات اإلعالن اخلارجية، والتعبئة، والفصل، والتوافق؛ ووصف الغرض من مستند           
 ئ؛نقل البضائع اخلطرة وبنوده؛ ووصف الوثائق املتعلقة بالتدابري اليت تتخذ يف حاالت الطوار

ُيدّرب كل شخص تدريباً مفصالً يتعلق باالشتراطات احملددة لنقل البضائع          : التدريب اخلاص بالوظيفة    )ب(
 اخلطرة اليت تنطبق على الوظيفة اليت يؤديها هذا الشخص؛

يتدرب كل شخص، مبا يتناسب مع احتمال تعّرضه للخطـر يف حالـة             : على معايري األمان   التدريب  )ج(
 :عاً للوظائف اليت يؤديها، على ما يليالتسرب العرضي وتب

طرائق وإجراءات تفادي احلوادث، مثل االستخدام السليم ملعدات مناولة الطـرود والطرائـق               `١`
  املالئمة لتستيف البضائع اخلطرة؛

  واملعلومات املتاحة ملواجهة الطوارئ وكيفية استخدامها؛  `٢`
ب البضائع اخلطرة وكيفية تفادي التعّرض هلـذه        واألخطار العامة اليت تنطوي عليها خمتلف رت        `٣`

  املخاطر، مبا يف ذلك استعمال مالبس الوقاية الشخصية واملعدات عند االقتضاء؛
واإلجراءات الواجب اتباعها على الفور يف حالة تسرب بضائع خطرة عن غري قصد، مبـا يف                  `٤`

إجـراءات احلمايـة   ذلك إجراءات مواجهة الطوارئ اليت يكون الشخص مـسؤوالً عنـها و        
 .الشخصية الواجب اتباعها

جيب أن حتفظ سجالت التدريب املتلقى وفقاً هلذا الفصل لدى رب العمل وأن تكون مبتناول يد العامل أو                    ٣-٣-١
 .وجيب أن حيتفظ رب العمل بالسجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصة. السلطة املختصة، عند الطلب

 أو يتم التحقق منه عند التعيني يف أي وظيفة تتعلق بنقـل البـضائع               ٢-٣-١ملطلوب مبوجب   يقدم التدريب ا    ٤-٣-١
.اخلطرة، ويستكمل بصورة دورية بإعادة التدريب على حنو ما تراه السلطة املختصة مالئماً
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  ٤- ١الفصل 
  أحكام معايري األمان

  ملحوظات متهيدية
وتوجد . ة لضمان أمن البضائع اخلطرة أثناء النقل يف كافة وسائط النقليقّدم هذا الفصل االشتراطات املطلوب  :١مالحظة 

وتستطيع السلطات الوطنية وسلطات وسائط النقل تطبيق أحكام . ٢-٧أحكام معايري األمان املتعلقة بوسائط النقل يف الفصل 
  .أمان إضافية تؤخذ باالعتبار عند تقدمي البضائع اخلطرة أو نقلها

هذا الفصل تعين معايري األمان التدابري أو االحتياطات الواجب اختاذها للحّد من سـرقة البـضائع                ألغراض    :٢مالحظة 
  . اخلطرة أو إساءة استعماهلا على حنو ميكن أن يعرِّض األشخاص أو امللكية للخطر

  األحكام العامة  ١-٤-١

شتراطات األمان املتعلقة بنقل البضائع     جيب أن يراعي كل األشخاص العاملني يف جمال نقل البضائع اخلطرة ا             ١-١-٤-١
 .اخلطرة مبا يتناسب مع مسؤولياهتم

 .جيب على املرسلني تقدمي البضائع اخلطرة فقط إىل الناقلني الذين متّ حتديدهم بشكل صحيح   ٢-١-٤-١

التخـزين  جيب أن تكون مواقع النقل، مثل خمازن البضائع وساحات املناورة يف السكك احلديدية ومناطق                  ٣-١-٤-١
 .املؤقتة األخرى، آمنة بشكل مناسب، وذات إنارة جيدة، وإذا أمكن، بعيدة عن عامة الناس

  :ال تنطبق أحكام هذا الفصل على   ٤-١-٤-١

 ؛٢٩٠٩ ورقم األمم املتحدة ٢٩٠٨الطرود املستثناة اليت حتمل رقم األمم املتحدة   )أ (

 واليت ال يتجاوز    ٢٩١١رقم األمم املتحدة     و ٢٩١٠والطرود املستثناة اليت حتمل رقم األمم املتحدة          )ب (
 ؛A2مستوى نشاطها القيمة 

، واألجسام امللوثـة    ٢٩١٢رقم األمم املتحدة     اليت حتمل    LSA-Iواملواد املنخفضة النشاط النوعي       )ج (
  .٢٩١٣مم املتحدة ألاليت حتمل رقم ا SCO-Iالسطح 

 التدريب على معايري األمان  ٢-٤-١

  .عناصر التوعية املتعلقة مبعايري األمان) ج(و أ) ب(و أ) أ (٢-٣-١ الفقراتص باألفراد يف يتضمن التدريب اخلا  ١-٢-٤-١
والتعّرف إىل هذه املخاطر، والطرق الكفيلة مبواجهة        املخاطر األمنية    التدريب على التوعية باألمان طبيعةَ    ناول  يت  ٢-٢-٤-١

ويتضمن التدريب توعيـة    .  يف حال حصول خرق ملعايري األمان      مثل هذه املخاطر والتخفيف منها، واإلجراءات الواجب اختاذها       
  . تتماشى مع مسؤوليات األفراد ومع دورهم يف إجناز اخلطط املتعلقة مبعايري األمان)عند االقتضاء(خلطط األمان 

ع اخلطـرة   من احلصول عليه عند التعيني يف أي وظيفة تتعلق بنقل البضائ          ُيَتحقَّق  يعطى مثل هذا التدريب أو        ٣-٢-٤-١
  .وُيستكمل بصورة دورية بدورات إعادة التدريب

جيب أن حتفظ سجالت مجيع أعمال التدريب املتلقى بشأن األمن لدى رب العمل وأن تكون مبتناول يـد                    ٤-٢-٤-١
  .وجيب أن حيتفظ رب العمل بالسجالت ملدة من الزمن حتددها السلطة املختصة. العامل أو السلطة املختصة، عند الطلب
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  األحكام املتعلقة بالبضائع اخلطرة الشديدة العواقب  ٣-٤-١
 تعريف البضائع اخلطرة الشديدة العواقب  ١-٣-٤-١

البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هي البضائع اليت ميكن أن تشكّل خطراً من جّراء سوء استعماهلا يف حادث       ١-١-٣-٤-١
ل سقوط أعداد كبرية من الضحايا وحصول تدمري واسـع، أو، يف            إرهايب وميكن أن تسّبب، نتيجة لذلك، عواقب وخيمة مث        

  .  اقتصادي شامل– على وجه التحديد، اختالل اجتماعي ٧حالة الرتبة 
يدة العواقـب يف الرتـب والـُشعب        قائمة إرشادية بالبضائع اخلطرة الشد     أدناه   ١-٤-١وترد يف اجلدول      ٢-١-٣-٤-١
  .٧خرى غري الرتبة األ

   مة دليلية للبضائع اخلطرة الشديدة العواقبقائ: ١-٤-١اجلدول 

  متفجرات     ١-١، الشعبة ١الرتبة 
  متفجرات     ٢-١، الشعبة ١الرتبة 
  `جيم`متفجرات جمموعة التوافق     ٣-١، الشعبة ١الرتبة 
 ٠٣٦٥و ٠٣٦١ و ٠٢٨٩ و ٠٢٦٧ و ٠٢٥٥ و ٠٢٣٧ و ٠١٠٤أرقام األمـم املتحـدة        ٤-١، الشعبة ١الرتبة 

  ٠٥٠٠ و٠٤٥٦ و٠٤٥٥ و٠٤٤١ و٠٤٤٠ و٠٣٦٦و
  متفجرات     ٥-١، الشعبة ١الرتبة 

  غازات هلوبة باجلملة      ١-٢الشعبة 
  )باستثناء األيروسوالت(غازات مسيَّة       ٣-٢الشعبة 
  باجلملة، `٢`و` ١` التعبئة جمموعيتيف سوائل هلوبة         ٣الرتبة 
  متفجرات مرتوعة احلساسية     ١-٤الشعبة  و٣الرتبة 

   باجلملة،`١`جمموعة التعبئة يف  بضائع      ٢-٤الشعبة 
   باجلملة،`١`جمموعة التعبئة يف بضائع       ٣-٤الشعبة 
   باجلملة،`١`جمموعة التعبئة يف سوائل مؤكِسدة       ١-٥الشعبة 
ومستحلبات أو مـستعلقات     نترات األمونيوم    وأمسدةفوق كلورات ونترات األمونيوم        ١-٥الشعبة 

  باجلملةنترات األمونيوم، 
  `١` جمموعة التعبئة يفمواد مسية،       ١-٦ الشعبة

  )٢٩٠٠ و٢٨١٤رقما األمم املتحدة (` ألف`مواد معدية من الفئة        ٢-٦الشعبة 
  باجلملة، `١`جمموعة التعبئة يف كالة أمواد         ٨الرتبة 

 لتر يف ٣ ٠٠٠ كلغ أو ٣ ٠٠٠أن املادة تنقل بكميات تزيد على " باجلملة "ألغراض هذا اجلدول، يعين  :مالحظة
 .سوائب صهاريج نقَّالة أو يف حاويات

 ، فإن املادة املشعة الشديدة العواقب هي املادة اليت يكـون نـشاطها            ٧يف حالة البضائع اخلطرة من الرتبة         ٣-١-٣-٤-١
النويدات باستثناء  ) ١-٢-٢-٧-٢انظر أيضا الفقرة    ( للطرد الواحد    A2 ٣ ٠٠٠مساوياً أو أكرب من عتبة أمان النقل البالغة         

  . أدناه عتبة أمان النقل اخلاصة بكل منها٢-٤-١املشعة التالية اليت ترد يف اجلدول 
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  عتبة أمان النقل لنويدات مشعة معينة: ٢- ٤- ١اجلدول 

 ن النقلاعتبة أم النويدة املشعة العنصر 

   Americium Am-241 0.6 

Gold Au-198 2 

Cadmium Cd-109 200 

Californium Cf-252 0.2 

Curium Cm-244 0.5 

Cobalt Co-57 7 

Cobalt Co-60 0.3 

Cesium Cs-137 1 

Iron Fe-55 8000 

Germanium Ge-68 7 

Gadolinium Gd-153 10 

Iridium Ir-192 0.8 

Nickel Ni-63 600 

Paladium Pd-103 900 

Promethium Pm-147 400 

Polonium Po-210 0.6 

Plutonium Pu-238 0.6 

Plutonium Pu-239 0.6 

Radium Ra-226 0.4 

Ruthenium Ru-106 3 

Selenium Se-75 2 

Strontium Sr-90 10 

Thallium Tl-204 200 

Thulium Tm-170 200 

Yterbium Yb-169 3 

ويف حالة خماليط النويدات املشعة، ميكن حتديد ما إذا كان قد جرى بلوغ عتبة أمـان النقـل أم                     ٤- ١- ٣- ٤- ١
فإذا كان جممـوع    . جتاوزها جبمع نسب النشاط املوجودة لكل نويدة وتقسيمها على عتبة أمان النقل لتلك النويدة             

  .جتاوزها، ال يكون قد جرى بلوغ عتبة النشاط اإلشعاعي للمخلوط أو ١الكسور أقل من 

  :وميكن إجراء هذا احلساب بواسطة املعادلة التالية

  :حيث
    Ai =  املشعةالنويدةنشاط  iاملوجودة يف إحدى العبوات   
    Ti=   عتبة أمان نقل النويدة املشعةi.  

يف  عندما تنطوي مادة مشعة على املخاطر اإلضافية العائدة إىل رتب أو شعب أخرى، تؤخذ أيضاً                ٥- ١- ٣- ٤- ١
  ).١- ٥- ٥- ١انظر أيضاً  (١- ٤- ١تبار املعايري الواردة يف اجلدول االع
   الشديدة العواقب اخلطرةلبضائعلحمددة أمان  أحكام  ٢- ٣- ٤- ١
جيب على السلطات املختصة بتطبيق أحكام معايري األمان الوطنية أن تأخذ باالعتبار إنشاء برنامج لتعيني                 ١-٢-٣-٤-١

  .جمال نقل البضائع اخلطرة الشديدة العواقب هبدف اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة مبعايري األماناملرسلني أو الناقلني العاملني يف 

1∑ <
i i

i

T

A
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  خطط األمان  ٢-٢-٣-٤-١
يف جمال نقل البضائع    ) مبن يف ذلك مديرو البنية التحتية     (جيب على الناقلني واملرسلني وغريهم من العاملني        ١-٢-٢-٣-٤-١

أن يعتمدوا وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل علـى األقـل علـى             ) ١-٣-٤-١دول  انظر اجل (اخلطرة الشديدة العواقب    
 .٢-٢-٢-٣-٤-١العناصر احملدَّدة يف الفقرة 

  :جيب أن تشتمل خطة األمان على العناصر التالية على األقل٢-٢-٢-٣-٤-١
عون بسلطة مالئمة   توزيع حمدَّد ملسؤوليات األمان على األشخاص املختّصني واملؤهَّلني الذين يتمتّ           )أ(

  تساعدهم يف حتّمل مسؤولياهتم؛
  وسجالت للبضائع اخلطرة أو أنواع البضائع اخلطرة املنقولة؛  )ب(
ومراجعة للعمليات اجلارية وتقدير مواطن الضعف فيها، مبا يف ذلك أنواع النقل املتداخل األمناط                )ج(

  ء؛والتخزين العبوري املؤقت واملناولة والتوزيع، حسب االقتضا
مبـا فيهـا االسـتجابة      (ونصوص واضحة للتدابري املتخذة، تتضمن التدريب والسياسات املتبعة           )د(

 ).الوظـائف اجلديـدة إخل    /للظروف اليت تشكل هتديداً عالياً، والتحقّق من املستخدمني اجلـدد         
استخدام الطرق حينما تكون معروفـة، وسـرعة        /على سبيل املثال، اختيار   (وممارسات التشغيل   

، .)وصول إىل البضائع اخلطرة يف التخزين املؤقَّت، والقرب من البنية التحتية املعرَّضة للخطر إخل             ال
  ؛املخاطر األمنيةوالتجهيزات واملواد املراد استعماهلا للتقليل من 

وإجراءات فعَّالة وحديثة للتبليغ عن التهديدات اليت تواجه األمان واخلروقات األمنية والعـوارض               )ه(
  ة باألمن، وسبل معاجلتها؛املخلَّ

  وإجراءات لتقييم واختبار خطط األمان وإجراءات للمراجعة الدورية هلذه اخلطط وحتديثها؛  )و(
  وتدابري لضمان أمان املعلومات املتعلقة بالنقل اليت تتضمنها اخلطة؛  )ز(
مثل هذه التدابري   . (كانوتدابري لضمان أن يكون توزيع املعلومات املتعلقة بالنقل حمدوداً قدر اإلم            )ح(

 من هـذه    ٤-٥ جيب أن ال تعوق أحكام توثيق املعلومات املتعلقة بالنقل الضرورية وفقاً للفصل           
  ).الالئحة التنظيمية

جيب أن يتعاون الناقلون واملرسلون واملرسل إليهم مع بعضهم البعض ومع السلطات املناسبة بغية تبادل   :مالحظة
  .يق تدابري األمان املالئمة واالستجابة للحادثات املخلَّة باألمناملعلومات عن التهديد، وتطب

 مستوفاة عندما ُتطبَّق أحكـام      ٤-٢-٧فيما خيص املواد املشعة، تعترب أحكام هذا الفصل وأحكام الفرع             ٣-٢-٣-٤-١
اية املادية للمواد النوويـة وللمرافـق   احلم" وأحكام وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )١( النوويةللمواداتفاقية احلماية املادية    

.)٢("النووية

_________________  
)١( INFCIRC/274/Rev.1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )١٩٨٠(. 

)٢( INFCIRC/225/Rev.4 (Corrected) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا )١٩٩٩(. 
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  ٥-١الفصل 
  ٧األحكام العامة املتعلقة بالرتبة 

  النطاق والتطبيق  ١-٥-١
حتدد هذه الالئحة معايري األمان اليت توفر مستوى مقبوالً ملراقبة اإلشعاع واحلالة احلرجية واألخطار احلرارية   ١-١-٥-١

وتستند هذه الالئحة إىل الئحة الوكالة الدولية للطاقة . ئة اليت ترتبط بنقل املواد اإلشعاعيةعلى األشخاص واملمتلكات والبي
وميكن ). ٢٠٠٩( ، فييناTS-R-1, IAEA، وسلسلة معايري األمـان رقـم )٢٠٠٩طبعة (الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة 
طبعة (كالة الدولية للطاقة الذرية للنقل اآلمن للمواد املشعة املواد اإلرشادية لالئحة الو"االطالع على املواد التفسريية يف 

وتقع املسؤولية الرئيسية عن األمان على ). ٢٠٠٨(، فيينا TS-G-1.1 (Rev.1), IAEA، وسلسلة معايري األمان رقم ")٢٠٠٥
  .عاتق الشخص املسؤول أو املنظمة املسؤولة عن املرافق واألنشطة اليت تسبب خماطر إشعاعية

واهلدف من هذه الالئحة هو وضع اشتراطات جيب الوفاء هبا من أجل ضمان األمان ووقايـة األشـخاص                    ٢-١-٥-١
  : وتتحقق هذه الوقاية من خالل. واملمتلكات والبيئة من آثار اإلشعاعات أثناء نقل املواد املشعة

  احتواء احملتويات املشعة؛   )أ(
  ومراقبة مستويات اإلشعاع اخلارجي؛   )ب(
  نع حدوث احلالة احلرجية؛ وم  )ج(
  . ومنع األضرار النامجة عن احلرارة  )د(

وتستوىف هذه االشتراطات أوالً بتطبيق هنج تدرجيي على حدود احملتويات يف الطرود ووسائل النقل ومعايري                   
تـصميم وتـشغيل    وتستوىف ثانياً بفرض االشتراطات على      . األداء املطبقة على تصاميم الطرود حسب خطر احملتويات املشعة        

 باشتراط املراقبة اإلدارية مبا يف ذلـك،        وختاماً، تلىب .  احملتويات املشعة  الطرود وعلى صيانة العبوات، مبا يف ذلك مراعاة طبيعة        
  . حسب االقتضاء، موافقة السلطات املختصة

، مبا يف ذلك النقل الذي يكون       تنطبق هذه الالئحة على نقل املواد املشعة جبميع الوسائط براً أو حبراً أو جواً               ٣-١-٥-١
ويشمل النقل مجيع العمليات والظروف املرتبطة حبركة املواد املـشعة والداخلـة   . لـه آثار ثانوية على استخدام املواد املشعة     

فيها؛ وتشمل هذه التصميم والصنع والصيانة وإصالح العبوات واإلعداد واإلرسال والتحميل والنقل مبا يف ذلك التخزين يف                 
ويطبق النهج التدرجيي على معايري األداء يف       . لترانزيت والتفريغ واالستالم يف املقصد النهائي حلموالت املواد والطرود املشعة         ا

  : هذه الالئحة ويتصف بثالثة مستويات عامة من الصرامة
  ؛ )اخلالية من احلوادث(ظروف النقل الروتينية   )أ(    
  ؛ )صغريةاألخطاء ال(ظروف النقل العادية   )ب(    
  . ظروف وقوع حوادث أثناء النقل  )ج(    

  :ال تنطبق هذه الالئحة على   ٤-١-٥-١
  املواد املشعة اليت تكون جزءاً ال يتجزأ من وسيلة النقل؛   )أ(
  املواد املشعة املنقولة داخل مؤسسة ختضع لالئحة أمان مالئمة نافذة يف املؤسسة وحيثما   )ب(

  لعامة أو السكك احلديدية؛ ال يشمل النقل استخدام الطرق ا
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  املواد املشعة اليت تزرع أو تدخل يف جسد شخص أو حيوان حي للتشخيص أو العالج؛   )ج(
  املواد املشعة يف املنتجات االستهالكية اليت حتظى مبوافقة قانونية، بعد بيعها إىل املستخدم النهائي؛  )د(
 مشعة متواجدة يف الطبيعة إما يف حالتها الطبيعية أو املواد والركازات الطبيعية احملتوية على نويدات  )ه(

أن يكون قد جرى جتهيزها فقط ألغراض غري استخالص هذه النويدات املشعة، واليت ال يعتـزم                
جتهيزها من أجل استخدام هذه النويدات املشعة، شريطة أن ال يتجاوز التركيز النشط جلرعـات               

 ٢-٢-٢-٧-٢، أو احملسوبة وفقاً لألرقـام       )ب (١-٢-٢-٧-٢املواد عشرة أمثال القيم احملددة يف       
  ؛٦-٢-٢-٧-٢إىل 

املواد الصلبة غري املشعة اليت توجد مواد مشعة على سطحها بكميات ال تتجاوز احلد املنـصوص                  )و(
  . ٢-١-٧-٢يف " االحتواء"عليه يف تعريف 

   األحكام احملددة لنقل الطرود املستثناة  ٥-١-٥-١
طرود املستثناة اليت ميكن أن حتتوي على مواد مشعة بكميات حمدودة واألجهزة واملواد املـصنعة               ال ختضع ال    ١-٥-١-٥-١

  : ٧ إىل ٥ إال إىل األحكام التالية الواردة يف األجزاء ١-٤-٢-٧-٢والعبوات الفارغة املنصوص عليها يف 
 ٧-١-٢-٥ و ٤-٥-١-٥ و ٤-١-٥ و ٢-٣-١-٥ و ٢-١-٥الشروط املنطبقة احملـددة يف        )أ(

  ؛٢-٥-٨-١-٧و
  ؛ ٤-٤-٦واشتراطات الطرود املستثناة احملددة يف   )ب(
وإذا كانت الطرود املستثناة حتتوي على مواد انشطارية، ينطبق عليها أحد االستثناءات املبينـة يف             )ج(

  .٢-٧-٤-٦ على أن تستويف اشتراطات ٥-٣-٢-٧-٢
  .ردة يف مجيع األجزاء األخرى من هذه الالئحةختضع الطرود املستثناة إىل األحكام ذات الصلة الوا  ٢-٥-١-٥-١
  برنامج الوقاية من اإلشعاع  ٢-٥-١
خيضع نقل املواد املشعة لربنامج وقاية من اإلشعاع يتألف من ترتيبات نظامية تستهدف إيالء املراعاة املناسبة                  ١-٢-٥-١

  . لتدابري الوقاية من اإلشعاع
وجيب حتقيق الوقاية   . ا األشخاص دون حدود اجلرعات ذات الصلة      جيب أن تكون اجلرعات اليت يتعرض هل        ٢-٢-٥-١

واألمان إىل أقصى حد بغية أن يكون حجم اجلرعات الفردية وعدد األشخاص املعرضني واحتمال حدوث تعّرض عنـد أدىن                
اليت يتعّرض هلـا    حد ميكن حتقيقه بصورة معقولة، واألخذ يف احلسبان العوامل االقتصادية واالجتماعية، وأن تكون اجلرعات               

ويعتمد هنج بنيوي ونظامي ويشتمل على مراعاة الوصالت البينية بني النقل           . األشخاص أدىن من حدود اجلرعات ذات الصلة      
  . واألنشطة األخرى

وجيب أن يشمل الربنامج    . جيب أن ترتبط طبيعة ومدى التدابري املستخدمة حبجم واحتمال التعّرض لإلشعاع            ٣-٢-٥-١
وجيب أن تتاح وثائق الربنامج، بناء      . ١-١-٨-١-٧ و ٧-٢-٥-١ إىل   ٤-٢-٥-١ و ٢-٢-٥-١الواردة يف   االشتراطات  

  . على الطلب، من أجل التفتيش من قبل السلطة املختصة ذات الصلة
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  :يف حاالت التعّرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن اجلرعة الفعالة  ٤-٢-٥-١
 ملي سيفرت يف السنة، جيب أن ينفذ برنامج لتقدير اجلرعات عن        ٦ و ١تتراوح على األرجح بني       )أ(

  طريق رصد مكان العمل أو رصد األفراد؛
  .  ملي سيفرت يف السنة، جيب أن جيرى رصد لألفراد٦تتجاوز على األرجح   )ب(

  .وعندما جيرى رصد لألفراد أو رصد ملكان العمل، جيب االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة
 ملي ١ت التعّرض املهين نتيجة ألنشطة النقل، حيث يقدر أن ال تتجاوز اجلرعة الفعالة على األرجح يف حاال  :مالحظة

  . سيفرت يف السنة، ال يلزم وضع مناذج عمل خاصة أو رصد تفصيلي أو برامج لتقدير اجلرعات أو االحتفاظ بسجالت
 مراعاة أحكام الطوارئ، على النحـو الـذي         يف حالة احلوادث أو األعراض خالل نقل املواد املشعة، جيب           ٥-٢-٥-١

وترد توجيهات مالئمة فيما يتعلق . أو الدولية ذات الصلة حلماية األشخاص واملمتلكات والبيئة      /تنص عليه املنظمات الوطنية و    
يري األمان  ، سلسلة معا  "التخطيط واالستعداد لالستجابة الطارئة حلوادث النقل اليت تشتمل على مواد مشعة          "هبذه األحكام يف    

  ). ٢٠٠٢(، فيينا TS-G1.2 (ST-3), IAEAرقم 
جيب أن تأخذ إجراءات الطوارئ يف احلسبان تكوين مواد خطرة أخرى ميكن أن تنتج عن التفاعـل بـني                     ٦-٢-٥-١

  . حمتويات الشحنة والبيئة يف حالة وقوع حادثة
ملمكنة واالحتياطات الواجب مراعاهتـا بغيـة   جيب أن يدّرب العمال تدريباً مناسباً بشأن أخطار اإلشعاع ا          ٧-٢-٥-١

  . ضمان احلد من تعّرضهم هلا وتعّرض غريهم من األشخاص الذين ميكن أن يتأثروا بإجراءاهتم
   ودةضمان اجل  ٣-٥-١
جيب أن توضع برامج لضمان اجلودة تستند إىل املعايري الدولية أو الوطنية أو غريها من املعايري املقبولة لـدى        ١-٣-٥-١
سلطة املختصة وأن تنفذ فيما يتعلق بالتصميم والصنع واالختبار والوثائق واالستخدام والصيانة والتفتيش على مجيع األشكال       ال

اخلاصة للمواد املشعة واملواد والطرود املشعة املنخفضة التشتت ويف النقل ويف عمليات التخزين يف الترانزيت لضمان االمتثال                 
. وجيب أن توفر للسلطة املختصة الشهادات اليت تبني أن مواصفات التصميم منفذة متاماً  . الالئحةلألحكام ذات الصلة يف هذه      

وجيب أن يكون الصانع أو املرسل أو املستخدم على استعداد ألن يوفر التسهيالت للسلطة املختصة للقيام بـالتفتيش أثنـاء                    
  : الصنع واالستخدام وأن يظهر ألي سلطة خمتصة ذات صالحية أن

  طرائق الصنع واملواد املستخدمة مطابقة ملواصفات التصميم املعتمدة؛   )أ(
مجيع العبوات جيري التفتيش عليها بصورة دورية، وعند االقتضاء، تصلح وتصان يف حالة جيدة                )ب(

  . كيما تواصل االمتثال جلميع االشتراطات واملواصفات ذات الصلة، حىت بعد االستخدام املتكرر
م موافقة السلطة املختصة، جيب أن تأخذ هذه املوافقة يف احلسبان كفاءة برنامج ضمان اجلـودة                وحيثما تلز     

  . وأن تكون مرتبطة هبا
  الترتيبات اخلاصة   ٤-٥-١
تعين الترتيبات اخلاصة األحكام، املعتمدة من السلطة اخلاصة، اليت جيوز مبوجبها نقل الـشحنات الـيت ال                   ١-٤-٥-١

  .  هذه الالئحة املنطبقة على املواد املشعةتستويف مجيع اشتراطات
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 غري عملي إال مبوجـب      ٧ال تنقل الشحنات اليت يكون فيها االمتثال ألي حكم قابل لالنطباق على الرتبة                ٢-٤-٥-١
 من هذه الالئحة غري عملـي وأن املعـايري          ٧وشريطة أن تقتنع السلطة املختصة بأن االمتثال ألحكام الرتبة          . ترتيبات خاصة 

الضرورية لألمان اليت حتددها هذه الالئحة قد استوفيت من خالل وسائل بديلة، جيوز للسلطة املختصة أن تعتمـد ترتيبـات             
وجيب أن يكون مستوى األمان العـام يف        . خاصة لعمليات نقل شحنة وحيدة أو سلسلة من الشحنات املتعددة املعتزم نقلها           

وفيما يتعلق بالشحنات الدولية من هذا      . ر إذا استوفيت مجيع االشتراطات املنطبقة     النقل مكافئاً على األقل للمستوى الذي يوفّ      
  . النوع، تلزم موافقة متعددة األطراف

  املواد املشعة اليت تشتمل على خواص خطرة أخرى  ٥-٥-١
االنفجـار  باإلضافة إىل اخلواص املشعة واالنشطارية، فإن أي خطر جانيب حملتويات الطرد، مثـل إمكانيـة                  ١-٥-٥-١

واالشتعال واشتداد احلرارة والسمية الكيميائية والتآكل، جيب أن يؤخذ أيضاً يف احلسبان يف املستندات والتغليف والوسم ووضع                 
  . العالمات وامللصقات والتستيف والفصل والنقل بغية االمتثال جلميع األحكام ذات الصلة بالبضائع اخلطرة يف هذه الالئحة

  لعدم االمتثا  ٦-٥-١
يف حالة عدم االمتثال ألي حد من احلدود املنصوص عليها يف هذه الالئحة ينطبق على مستوى اإلشعاع أو                    ١-٦-٥-١

  :التلوث
  جيب إبالغ املرسل بعدم االمتثال؛   )أ(

  من قبل الناقل إذا اكتشف عدم االمتثال خالل النقل؛   `١`
  االستالم؛ أو من قبل املرسل إليه إذا اكتشف عدم االمتثال عند   `٢`

  : وجيب على الناقل أو املرِسل أو املرَسل إليه، حسب االقتضاء  )ب(
  اختاذ خطوات فورية للتخفيف من تبعات عدم االمتثال؛   `١`
  واستقصاء عدم االمتثال وأسبابه وظروفه وتبعاته؛   ` ٢`
ل ومنـع   واختاذ اإلجراءات املالئمة لعالج األسباب والظروف اليت أدت إىل عدم االمتثا            `٣`

  تكرار الظروف املماثلة اليت أدت إىل عدم االمتثال؛ 
الوطنية ذات الصلة بأسباب عدم االمتثـال وبـاإلجراءات         ) السلطات(وإبالغ السلطة     `٤`

  التصحيحية أو الوقائية اليت اختذت أو ستتخذ؛ 
لتـوايل،  الوطنية، علـى ا   ) السلطات( وجيب اإلبالغ عن عدم االمتثال إىل املرسل والسلطة           )ج(

بأسرع ما يف اإلمكان عملياً وجيب أن يكون فورياً حيثما تكون قد حدثت أو حتدث حالة                
  .تعّرض طارئة



 

 

  

  اجلزء الثاين  
  التصنيف  
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  ٠- ٢الفصل 
  مقدمة

  املسؤوليات  ٠- ٠- ٢
  ).نالشاح(تتوىل مهمة التصنيف السلطة املختصة املناسبة عندما يكون ذلك مطلوباً، أو يقوم هبا املرسل     

  الرتب والشعب وجمموعات التعبئة  ١-٠-٢
  التعاريف  ١-١-٠-٢

والسلع اليت ختضع هلذه الالئحة يف إحدى تسع رتـب وفقـاً            ) مبا يف ذلك املخاليط واحملاليل    (تصنف املواد       
  :وفيما يلي هذه الرتب والُشعب. وتقسم بعض هذه الرتب إىل ُشعب. للخطر أو للخطر الرئيسي الذي تشكله

  املتفجرات  :١ الرتبة  
  املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنفجار الشامل  :١-١الشعبة   -  
خطـر   املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنتثار ولكن ليس علـى            :٢-١الشعبة   -  

  االنفجار الشامل
للعصف  املواد والسلع اليت تنطوي على خطر احلريق وعلى خطر ضعيف           :٣-١الشعبة   -  

النتثار أو على كليهما، ولكن لـيس علـى خطـر           أو خطر ضعيف ل   
  االنفجار الشامل

  املواد والسلع اليت ال تنطوي على خطر ملحوظ  :٤-١الشعبة   -  
  االنفجار الشامل  ذات احلساسية الضعيفة جداً اليت تنطوي على خطراملواد  :٥-١الشعبة   -  
  االنفجار الشامل ي على خطرالسلع ذات احلساسية البالغة الضعف اليت ال تنطو  :٦-١الشعبة   -  

  الغازات  :٢الرتبة   
  الغازات اللهوبة  :١-٢الشعبة   -  
  الغازات غري اللهوبة، غري السمية  :٢-٢الشعبة   -  
   السميةالغازات  :٣-٢الشعبة   -  

  السوائل اللهوبة  :٣الرتبة   
 لـيت تطلـق غـازات هلوبـة       املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد املعرضة لالحتراق التلقائي؛ املواد ا          :٤الرتبة   

  لدى تالمسها مع املاء  
الـصلبـة   املواد الصلبة اللهوبة واملواد الذاتية التفاعل واملتفجــرات         :١-٤الشعبة   -  

  املرتوعة احلساسية
  املواد املعرضة لالحتراق التلقائي  :٢-٤الشعبة   -  
   تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاءاليتاملواد   :٣-٤الشعبة   -  

  املواد املؤكِسدة واألكاسيد الفوقية العضوية  :٥الرتبة   
  املواد املؤكِسدة  :١-٥الشعبة   -  
  الفوقية العضويةاألكاسيد  :٢-٥الشعبة   -  
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  املواد السمية واملواد املعدية  :٦الرتبة   
  املواد السمية  :١-٦الشعبة   -  
  املواد املعدية  :٢-٦ الشعبة  -  

  املواد املشعة  :٧الرتبة   
  املواد األكالة  :٨ة الرتب  
  مواد وسلع خطرة متنوعة، مبا يف ذلك املواد اخلطرة بيئياً  :٩الرتبة   
  .وال يعين الترتيب العددي للرتب والُشعب ترتيباً لدرجات اخلطر  

  . ، بدون وضع بطاقات تعريف إضافية، خطرة بالنسبة للبيئة٩ إىل ١وتعترب مواد كثرية مصنفة يف الرتب   ٢-١-٠-٢
  .وتنقل النفايات مبوجب اشتراطات الرتبة املناسبة بناء على مراعاة خماطرها واملعايري املنصوص عليها يف هذه الالئحة  ١-٢-١-٠-٢

 النفايات اليت ال ختضع على حنو آخر هلذه الالئحة ولكنها تكون مـشمولة     ٩وميكن أن تنقل يف إطار الرتبة           
  .)١(باتفاقية بازل

 تصنيف املواد يف ثالث جمموعات للتعبئة حسب درجة خطورهتا باستثناء املواد املدرجة             ألغراض التعبئة يتم    ٣-١-٠-٢
  :١-٤ واملواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشعبة ٢-٦ و٢-٥ ويف الشعبتني ٧ و٢ و١يف الرتب 
  املواد اليت تشكل خطورة عالية؛: `١`جمموعة التعبئة     
  خطورة متوسطة؛ املواد اليت تشكل : `٢`جمموعة التعبئة     
  .املواد اليت تشكل خطورة منخفضة: `٣`جمموعة التعبئة     

  . جمموعة التعبئة اليت تدرج فيها املادة٢-٣تبني قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل   
ويتم حتديد ما إذا كانت بضاعة خطرة بعينها تنطوي على خطر واحد أو أكثر من املخاطر الـيت متثلـها                      ٤-١-٠-٢

 والُشعب اليت تضمها، وإذا كان ذلك مناسباً يتم حتديد درجة اخلطر على أساس االشتراطات املنصوص عليها                 ٩  إىل ١ الرتب
  .٩-٢ إىل ١-٢يف الفصول 

وتصنف البضائع اخلطرة اليت تنطوي على خطر رتبة وشعبة واحدة حتت هذه الرتبة والشعبة ودرجة اخلطر                  ٥-١-٠-٢
وعندما تدرج سلعة أو مادة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة           . إذا كان ذلك مناسباً   ، اليت مت حتديدها     )جمموعة التعبئة (

، فإن رتبتها أو شعبتها، وخماطرها اإلضافية، وجمموعة التعبئة اخلاصة هبا، حيثما أمكن، تسحب مـن                ٢-٣الواردة يف الفصل    
  .هذه القائمة

ددة ألكثر من رتبة وشعبة خماطر واليت مل تدرج باالسـم يف قائمـة              البضائع اخلطرة اليت تستويف املعايري احمل       ٦-١-٠-٢
  .٣-٠-٢البضائع اخلطرة، تعّين هلا رتبة وشعبة وخماطر إضافية على أساس أسبقيات املخاطر املبينة يف 

_________________  
 ).١٩٨٩(ايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النف )١(
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   أرقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل  ٢-٠-٢
مم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل وفقاً لتـصنيفها بنـاء علـى              تعّين للبضائع اخلطرة أرقام األ      ١-٢-٠-٢

  .املخاطر اليت متثلها وتركيبها
وحيثما ُتذكر سلعة . ٢-٣تدرج البضائع اخلطرة األكثر شيوعاً يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل              ٢-٢-٠-٢

وميكـن  . النقل باالسم الرمسي املستخدم يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرةأو مادة على وجه التحديد باالسم، فإهنا تعّرف يف         
أو مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى ال       ) مثل الشوائب املشتقة من عملية اإلنتاج     (أن حتتوي هذه املواد على شوائب تقنية        

ة أو مضافات للتثبيـت أو ألغـراض        غري أن املواد األخرى املذكورة باالسم وحتتوي على شوائب تقني         . تؤثر على التصنيف  
أما بالنسبة للبضائع اخلطرة اليت ال تدرج على وجـه          ). ٥-٢-٠-٢انظر  (أخرى تؤثر على تصنيفها تعترب خملوطاً أو حملوالً         

لتعريف السلعة ) ٧-٢-٠-٢انظر " (غ م أ "-" غري حمددة على حنو آخر"أو بنود " نوعية"التحديد باالسم، فإهنا تعطى أمساء  
  .املادة عند النقلأو 

وتتضمن هذه القائمة أيضاً معلومـات  . لكل بند وارد يف قائمة البضائع اخلطرة" رقم األمم املتحدة "ويعطى      
، )حيثمـا حتـدد   (، وجمموعـة التعبئـة      )إن وجدت (ذات صلة فيما يتعلق بكل بند، مثل رتبة املخاطر، واملخاطر اإلضافية            

  :وفيما يلي األنواع األربعة من البنود الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة. ، إخلواشتراطات التعبئة والنقل بالصهاريج
   بنود مفردة للمواد أو السلع اجليدة التحديد مثل  )أ(    
  أسيتون  ١٠٩٠      
  حملول نتريت األثيل؛  ١١٩٤      
   مثلبنود نوعية جملموعة جيدة التحديد من املواد أو السلع  )ب(    
  املواد الالصقة  ١١٣٣      
  منتجات عطرية  ١٢٦٦      
  مبيد آفات كربامات، صلب، مسي  ٢٧٥٧      
  أكسيد فوقي عضوي، النوع باء، سائل؛  ٣١٠١      
   مثلتغطي جمموعـة من املواد أو السلع هلا طبيعة كيميائية أو تقنية خاصة" غ م أ"بنود معّينة   )ج(    
  نترات، أمالح غري عضوية، غ م أ  ١٤٧٧      
  كحول، غ م أ؛  ١٩٨٧      

تغطي جمموعة من املواد أو السلع اليت تستويف معايري واحدة أو أكثر من الرتب " غ م أ"بنود عامة    )د(
   مثلأو الُشعب

  مادة صلبة هلوبة، عضوية، غ م أ  ١٣٢٥      
  .سائل هلوب، غ م أ  ١٩٩٣      

داً نوعياً وفقاً ملبادئ  حتت واحد من عشرين بن   ١-٤تصنف مجيع املواد الذاتية التفاعل اليت تندرج يف الشعبة            ٣-٢-٠-٢
  .١-٤-٢ والشكل ٣-٣-٢-٤-٢التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 

 حتت واحد من عشرين بنداً نوعياً وفقاً ٢-٥وتصنف مجيع األكاسيد الفوقية العضوية اليت تندرج يف الشعبة      ٤-٢-٠-٢
  .١-٥-٢ والشكل ٣-٣-٥-٢ملبادئ التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 
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 يعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل للمادة اخلطرة السائدة يف خملـوط أو حملـول                   ٥-٢-٠-٢
 مكون من مادة خطرة واحدة سائدة مدرجة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع             ةالالئحيستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه       

أو آثار مادة أو أكثر من املواد املدرجة باالسـم          /د اليت ال ختضع هلذه الالئحة و      اخلطرة باإلضافة إىل واحدة أو أكثر من املوا       
  : يف قائمة البضائع اخلطرة، باستثناء احلاالت التاليةحتديداً

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة؛   )أ(
ينطبقان إال   االسم يف قائمة البضائع اخلطرة إىل أهنما ال       أو أن يشري اسم ووصف املادة املذكورة ب         )ب(

  على املادة النقية؛ 
األخطار الفرعية، أو جمموعة التعبئـة، أو       /أو أن تكون رتبة أو شعبة األخطار، أو اخلطر الفرعي           )ج(

 يف  احلالة الفيزيائية للمخلوط أو احمللول خمتلفة عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرة املذكورة باالسـم              
  قائمة البضائع اخلطرة؛ 

أو أن تتطلب خصائص املخلوط أو احمللول وخواصهما تدابري استجابة يف حاالت الطوارئ ختتلف      )د(
  .عن التدابري املطلوبة للمادة املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتديداً

، يعامل املخلوط أو احمللول باعتباره مادة خطرة غري         )أ(ويف تلك احلاالت األخرى، باستثناء احلالة املبينة يف             
  .مذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة

ويف حالة احمللول أو املخلوط الذي تتغري فيه رتبة املخاطر أو احلالة الفيزيائية أو جمموعة التعبئة باملقارنة مـع                     ٦-٢-٠-٢
  .غ م أ املناسب، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة بالتعبئة ووضع بطاقات التعريفاملادة املدرجة يف القائمة، فإنه يستخدم بند 

ال خيضع هلذه الالئحة أي خملوط أو حملول حيتوي على واحدة أو أكثر من املواد املذكورة باالسم يف هـذه                      ٧-٢-٠-٢
و احمللول ال تستويف معايري     الالئحة أو مصنفـة حتت بند غ م أ ومادة أخـرى أو أكثر إذا كانت خصائص خطر املخلوط أ                 

  ).مبا يف ذلك معايري التأثريات املعروفة على البشر(أي رتبة 
". غ م أ  " أو" نوعي"تصنف املواد أو السلع غري املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتت بند                 ٨-٢-٠-٢

اردة يف هذا اجلزء، وتصنف السلعة أو املادة حتـت البنـد            وتصنف املادة أو السلعة وفقاً لتعاريف الرتب ومعايري االختبار الو         
وهذا يعين أن املادة    . )٢(الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة، الذي يصف املادة أو السلعة على أنسب حنو            " غ م أ  "النوعي أو البند    

، )ب(يف بند من النـوع      ، إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها        ٢-٢-٠-٢، كما هو مبني يف      )ج(ال تصنف يف بند من النوع       
  .)٢()ج(أو ) ب(إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها يف بند من النوع ) د(ويف بند من النوع 

 ومل يعّين باالسم يف قائمـة  ةالالئحينسب املخلوط أو احمللول الذي يستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه      ٩-٢-٠-٢
البضائع اخلطرة إىل بند حيمل االسم املستخدم يف النقل والوصف ورتبة أو شعبة      البضائع اخلطرة واملكون من اثنني أو أكثر من         

  .وجمموعة التعبئة اليت تصف على أدق حنو املخلوط أو احمللول) األخطار الفرعية(املخاطر واخلطر الفرعي 

_________________  
 .يف التذييل ألف" قائمة األمساء الرمسية املستخدمة يف النقل، النوعية أو غري احملددة على حنو آخر"انظر أيضاً  )٢(
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  أسبقيات خصائص املخاطر  ٣-٠-٢
 أو حملول ينطوي على أكثر من خطر، عندما ال يكون          يستخدم اجلدول التايل لتعيني رتبة أي مادة أو خملوط          ١-٣-٠-٢

وبالنسبة للبضائع اليت تنطوي على خماطر متعددة ومل تذكر         . ٢-٣مذكوراً باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل          
ة اليت حتدد ملخاطر هـذه      باالسم حتديداً يف القائمة، فإن األسبقية تعطى جملموعة التعبئة األشد صرامة من بني جمموعات التعبئ              

وال يتناول جـدول أسـبقيات   . البضائع، بصرف النظر عن ترتيب األسبقيات املبني يف جدول املخاطر الوارد يف هذا الفصل          
 أسبقيات خصائص خماطر املواد التالية املذكورة، نظراً ألن هذه اخلصائص الرئيسية تستأثر باألسبقية              ٣-٣-٠-٢املخاطر يف   

  :دائماً
  ؛١اد وسلع الرتبة مو  )أ(
  ؛٢غازات الرتبة   )ب(
   السائلة املرتوعة احلساسية؛٣متفجرات الرتبة   )ج(
  ؛١-٤املواد الذاتية التفاعل واملواد املتصلة هبا واملتفجرات املرتوعة احلساسية املدرجة يف الشعبة   )د(
  ؛٢-٤املواد التلقائية االشتعال مبّس اهلواء املدرجة يف الشعبة   )ه(
  ؛٢-٥اد الشعبة مو  )و(
  ؛)٣(`١` ذات السمية باالستنشاق اليت توجب إدراجها يف جمموعة التعبئة ١-٦مواد الشعبة   )ز(
  ؛٢-٦مواد الشعبة   )ح(
  .٧مواد الرتبة   )ط(

تصّنف ) حيث تكون األسبقية للخصائص اخلطرة األخرى(باستثناء املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة   ٢-٣-٠-٢
 ٢٩٠وينطبق احلكم اخلاص .  دائماً كما ُتحدد املخاطر اإلضافية٧عة اليت تتسم خبصائص خطرة أخرى يف الرتبة املواد املش

 . على املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة٣-٣الوارد يف الفصل 

  
  

_________________  
نطاق جمموعة  يف  ) ٥٠ت ق (والرذاذ   وهلا مسية باالستنشاق لألغربة      ٨باستثناء املواد أو املستحضرات اليت تستويف معايري الرتبة          )٣(

 .٨أو أقل فقط، وهي تصنف يف الرتبة ' ٣'، ولكن هلا مسية عن طريق التعاطي بالفم أو التالمس اجللدي فقط يف نطاق جمموعة التعبئة '١'التعبئة 
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  أسبقيات املخاطر  ٣- ٣- ٠- ٢
  لرتبة أو الشعبة ا

 وجمموعة التعبئة
  
٢-٤ 

  
٣-٤ 

١-٥  
'١' 

١-٥  
'٢' 

١-٥  
'٣' 

١'، ١-٦'  
 )جلدي(

١'، ١-٦'  
 )فموي(

١-٦  
'٢' 

١-٦  
'٣' 

١'، ٨'  
 سائل

١'، ٨'  
 صلب

٢'، ٨'  
 سائل

٢'، ٨'  
 صلب

٣'، ٨'  
 سائل

٣'، ٨'  
 صلب

 - ٣ - ٣ - ٣ ٣ ٣ ٣ ٣    ٣-٤  )أ('١' ٣
 - ٣ - ٣ - ٨ ٣ ٣ ٣ ٣    ٣-٤  )أ('٢' ٣
 - ٣ - ٨ - ٨ )ب(٣     ١-٦ ١-٦ ١-٦    ٣-٤  )أ('٣' ٣
 ١-٤ - ١-٤ - ٨ - ١-٤ ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ ١-٥ ٣-٤ ٢-٤ )أ('٢' ١-٤
 ١-٤ - ٨ - ٨ - ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ ١-٥ ٣-٤ ٢-٤ )أ('٣' ١-٤
٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٢-٤ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ٢-٤ ١-٥ ٣-٤  '٢' ٢-٤ 
٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ١-٥ ١-٥ ٣-٤  '٣' ٢-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ١-٥   '١' ٣-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ١-٥   '٢' ٣-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٣-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٣-٤ ١-٥ ١-٥   '٣' ٣-٤ 
١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥      '١' ١-٥ 
١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٦      '٢' ١-٥ 
١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ١-٥ ١-٦ ١-٦ ١-٦      '٣' ١-٥ 
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          جلدي' ١' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          فموي' ١' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          استنشاق' ٢' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨ ١-٦ ٨          جلدي' ٢' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨ ٨ ٨          فموي' ٢' ١-٦
٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨          '٣' ١-٦ 

  . خبالف املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية٣ خبالف املواد الذاتية التفاعل واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية ومواد الرتبة ١- ٤د الشعبة موا  )أ(  
  . بالنسبة ملبيدات اآلفات١- ٦  )ب(  
  .تعين أن اجلمع غري ممكن" - "العالمة   -   
  .٣- ٠- ٢ بالنسبة للمخاطر غري املبينة يف هذا اجلدول، انظر  
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  نقل العّينات   ٤-٠-٢
عندما تكون رتبة خماطر مادة ما غري مؤكدة وتنقل هذه املادة إلجراء اختبارات عليها، حتدد هلا مؤقتاً رتبـة          ١-٤-٠-٢

 :خماطر واسم رمسي للنقل ورقم تعريف استناداً إىل املعلومات املقدمة مـن املرسل عـن املادة مع تطبيق ما يلي

  تصنيف احملددة يف هذه الالئحة؛ معايري ال  )أ(    
 .٣-٠-٢وأسبقيات املخاطر املبينة يف   )ب(    

 .وتستخدم جمموعة التعبئة األشد صرامة لالسم الرمسي للنقل الذي يتم اختياره    

مثال، سائل هلـوب،    " (عّينة"وحيثما يستخدم هذا احلكم، يستكمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل بكلمة                
مثالً، عّينة غاز، غري    (ويف بعض املواد، حيث يقدم اسم رمسي معّين للنقل لعّينة تعترب مستوفية ملعايري تصنيف معّينة                . )م أ، عّينة   غ

وعندما ُيستخدم بند غري حمدد على حنو آخر        . ، يستخدم ذلك االسم الرمسي للنقل     )٣١٦٧ مضغوط، هلوب، رقم األمم املتحدة    
 .٢٧٤ال االسم الرمسي املستخدم يف النقل باالسم الفين حسبما يشترطه احلكم اخلاص لنقل العّينة ال يلزم استكم) غ م أ(

تنقل عّينات املادة وفقاً لالشتراطات الواجب تطبيقها على االسم الرمسي للنقل الذي مت اختيـاره مؤقتـاً،                   ٢-٤-٠-٢
  :شريطة االعتبارات التالية

  ؛٢-١-١جب أال تكون املادة من املواد احملظور نقلها مبو  )أ(
   وأال تكون مادة معدية أو مادة مشعة؛١وأال تكون املادة مستوفية ملعايري الرتبة   )ب(
 إذا كانت مـادة     ١-٥-٢-٣-٥-٢أو  ) ب (٤-٢-٣-٢-٤-٢وأن تستويف املادة اشتراطات       )ج(

  ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي على التوايل؛
   كغم؛٢,٥اوز الوزن الصايف يف العبوة الواحدة وأن تنقل املادة يف عبوة جمّمعة وأال يتج  )د(
  .وأال تعبأ العّينة مع بضائع أخرى  )ه(
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  ١- ٢الفصل 
  املتفجرات– ١الرتبة 

  ملحوظات متهيدية  
 رتبة مقيدة، مبعىن أنه ال تقبل للنقل إال املواد والسلع املتفجرة املدرجة يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة                  ١الرتبة    :١مالحظة 

غري أن السلطات املختصة حتتفظ حبق املوافقة، باالتفاق املتبادل، على نقل املواد والسلع املتفجـرة ألغـراض                 . ٢-٣ الفصل   يف
سـلع  "و" مواد متفجرة، غري حمددة على حنو آخـر       "لذلك أُدرجت يف قائمة البضائع اخلطرة بنود باسم         . خاصة بشروط خاصة  

 .ال تستخدم هذه البنود إال عندما ال تكون هناك طريقة أخرى ممكنة للعملويقصد أ". متفجرة غري حمددة على حنو آخر

ولدى إعداد هـذه    . للسماح بنقل مواد جديدة   " متفجرات ناسفة من النوع ألف    "تستخدم بنود عامة مثل       :٢مالحظة 
 .ناقلني جتارينياملتطلبات، أُخذت الذخرية واملتفجرات احلربية يف االعتبار بالقدر الذي يرجح به نقلها بواسطة 

ويعطى هذا الوصف ألن بعـض املـصطلحات قـد          .  يف التذييل باء   ١يوصف عدد من مواد وسلع الرتبة         :٣مالحظة 
 .تكون معروفة جيداً أو قد خيتلف استعماهلا لألغراض التنظيمية ال

درجة خطر املادة وبالتايل     يف أن نوع العبوات يكون له يف كثري من احلاالت تأثري حاسم يف               ١تنفرد الرتبة     :٤مالحظة 
 .ويتم حتديد الشعبة الصحيحة باستخدام اإلجراءات املبينة يف هذا الفصل. يف تصنيفها يف شعبة بعينها

 التعاريف وأحكام عامة  ١-١-٢

  : ما يلي١تشمل الرتبة ١-١-١-٢
ا أن تكّون سـحابة      املواد اليت ال تنفجر بذاهتا، ولكن ميكنه       ١ال تدرج يف الرتبة     (املواد املتفجرة     )أ(

، باستثناء املواد األخطر من أن تنقل، أو املواد اليت تكـون            )متفجرة من الغاز أو البخار أو الغبار      
  درجة خطورهتا السائدة مناسبة إلدراجها يف رتبة أخرى؛

والسلع املتفجرة، باستثناء األدوات اليت حتتوي على مواد متفجـرة بكميـات أو ذات طبيعـة                  )ب(
ن يؤدي اشتعاهلا أو تشغيلها بطريق اخلطأ أو الصدفة أثناء النقل إىل حدوث أثر خارج   تسمح بأ  ال

  ؛)٦-٣-١-٢انظر (األداة، سواء يف شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو ضوضاء عالية 
أعاله، واليت تصنع إلحداث تأثري عملي مماثل لالنفجـار      ) ب(و) أ(واملواد والسلع اليت مل ترد يف         )ج(

 .و ألغراض األلعاب الناريةأ

  .حيظر نقل املواد املتفجرة الفائقة احلساسية أو النشطة إىل حد يعرضها للتفاعل التلقائي  ٢-١-١-٢
 التعاريف  ٣-١-١-٢

  :ألغراض هذه الالئحة، تستخدم التعاريف التالية
هتا نتيجـة تفاعـل     قادرة يف حد ذا   ) أو خليط من املواد   ( هي مادة صلبة أو سائلة       املادة املتفجرة   )أ(

كيميائي على توليد غازات هلا درجة حرارة وضغط بسرعة يترتب عليها حدوث أضرار باملنطقة              
  وتندرج حتت هذا التعريف مواد األلعاب النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات؛. احمليطة
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ري أو ضوئي أو     هي مواد أو خماليط من مواد الغرض منها إحداث تأثري حرا           مواد األلعاب النارية    )ب(
صويت أو توليد غاز أو دخان أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت كيميائية غري تفجريية                

  طاردة للحرارة وذاتية املداومة؛
  ؛ة حتتوي على مادة متفجرة أو أكثر هي سلعالسلعة املتفجرة  )ج(
قد أضيفت  ")  أو خافضة للحساسية   مادة ملطِّفة "أو  ( يعين أن مادة ما      خمفَّض احلساسية  ملطَّف أو   )د(

وجتعل املادة امللطِّفة املتفجر غري حـساس أو أقـل          . إىل متفجر لتعزيز سالمته يف املناولة والنقل      
والعوامل امللطِّفـة   . احلرارة أو االرتطام أو الصدم أو النقر أو االحتكاك        : حساسية لألفعال التالية  

) مثـل الكلوروفلوروبـوليمرات   (بـوليمرات   تشتمل، دون أن تقتصر، على الشمع والورق وال       
 ).مثل هالم البترول والربافني(والكحول والزيوت 

 الُشَعب  ٤-١-١-٢

  : إىل ست ُشعب على النحو التايل١تنقسم الرتبة     
حيدث  الـذي االنفجار الشامل هـو  (املواد والسلع اليت تتسم مبخاطر انفجار شامل          ١-١الشعبة   )أ(  

  ؛) آن واحد تقريباًيف الشحنة بأكملها يف
  املواد والسلع اليت تتسم خبطر االنتثار وليس هلا خطر االنفجار الشامل؛  ٢-١الشعبة   )ب(  
خطر انتثار   املواد والسلع اليت تتسم خبطر اشتعال النار وهلا إما خطر عصف ضئيل أو              ٣-١الشعبة   )ج(  

  ضئيل أو كالمها، ولكنها ال تتسم خبطر االنفجار الشامل
  :ل هذه الشعبة املواد والسلعوتشم      
  اليت تولّد حرارة إشعاعية كبرية؛   `١`      
  انتثار ضئيل أو اليت حتترق الواحدة تلو األخرى، وينتج عنها تأثري عصف أو  `٢`      

  أو كالمها؛  
 املواد والسلع اليت ال متثل خطراً كبرياً  ٤-١الشعبة   )د(  

إال خطراً ضئيالً إذا اشـتعلت أو بـدأ         تشمل هذه الشعبة املواد والسلع اليت ال متثل         
وتقتصر اآلثار إىل حد كبري على العبوة ذاهتا، وال يتوقع أن تتناثر            . تشغيلها أثناء النقل  

وجيب أال تسبب أي نـار      . منها أي قطع ذات حجم كبري أو أن تصل إىل مدى بعيد           
  خارجية انفجاراً شبه فوري لكل حمتويات العبوة تقريباً؛

 املواد والسلع اليت تندرج حتت هذه الشعبة إىل جمموعة التوافـق            تنتمي  :مالحظة
معبأة أو مصممة حبيث تنحصر أي آثار خطرية تنشأ مـن التـشغيل              إذا كانت ) ق(

تتلف العبوة بسبب النار، ويف هذه احلالة تكون أي آثار           العرضي يف العبوة ذاهتا ما مل     
 أو حتول دون مكافحة احلريق      بدرجة كبرية  عصف أو انتثار حمدودة بدرجة ال تعوق      

   .جبوار العبوة مباشرة أو أي إجراء طوارئ آخر
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  الشامل جداً واليت تنطوي على خطر االنفجاراملواد ذات احلساسية الضعيفة   ٥-١الشعبة   )ه(  
تشمل هذه الشعبة املواد اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل ولكن حساسيتها ضـعيفة             

 احتماالت اشتعاهلا أو انتقاهلا من حالة االحتراق إىل حالة حبيث تقل إىل حد كبري جداً   
  االنفجار يف ظروف النقل العادية؛

يزيد احتمال االنتقال من حالة االحتراق إىل حالة االنفجار يف حالة نقـل             : مالحظة
 .كبرية من املادة يف سفينة كميات

  الشامل نطوي على خطر االنفجارالسلع ذات احلساسية البالغة الضعف واليت ال ت  ٦-١الشعبة   )و(  
تشمل هذه الشعبة السلع اليت ال حتتوي إال على مواد قليلة احلساسية للغاية واليت تقل               

  .احتماالت اشتعاهلا أو انتشارها عرضاً إىل حد ال يذكر
 . على انفجار سلعة مفردة٦-١ خطر سلع الشعبة يقتصر  :مالحظة

ية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بـد أن ينظـر أوالً يف                أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجري        ٥-١-١-٢
  : يف احلاالت التالية١وال تصنف البضائع يف الرتبة . ٣-١-٢ وفقاً لإلجراءات املبينة يف ١تصنيفها يف الرتبة 

ن عندما يكون نقل املادة املتفجرة حمظوراً بسبب فرط حساسية املادة، وبالتايل ال تنقـل إال بـإذ         )أ(
  خاص؛ 

أو عندما تندرج املادة أو السلعة يف نطاق املواد والسلع املتفجرة املستبعدة على وجه التحديد من                  )ب(
   وفقاً لتعريف هذه الرتبة؛ ١الرتبة 

 .أو عندما ال تتسم السلعة أو املادة خبصائص تفجريية  )ج(

 جمموعات التوافق  ٢-١-٢

) ٤- ١- ١- ٢انظر  (ت ُشعب، تبعاً لنوع اخلطر الذي متثله         يف واحدة من س    ١تصنف بضائع الرتبة      ١- ٢- ١- ٢
ويـبني  . ويف واحدة من ثالث عشرة جمموعة توافـق حتدد أنواع املواد والسلع املتفجـرة الـيت تعتـرب متوافقـة                  

 نظام التصنيف يف جمموعات التوافق، وشعب املخـاطر املمكنـة الـيت         ٢- ١- ٢- ١- ٢ و ١- ١- ٢- ١- ٢  اجلدوالن
  .رموز التصنيف املقابلةترتبط بكل جمموعة، و
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  رموز التصنيف ١- ١- ٢- ١- ٢
  

 وصف املادة أو السلعة املطلوب تصنيفها
 جمموعة
 التوافق

  رمز
 التصنيف

  ألف١- ١ ألف مادة متفجرة أولية
ويتضمن ذلك . سلعة حتتوي على مادة متفجرة أولية وال حتتوي على وسيليت تأمني فعالتني أو أكثر

الناسفة وجمموعات املفجرات الناسفة والشعائل من نوع كبسوالت بعض السلع، مثل املفجرات 
 القدح، على الرغم من أهنا ال حتتوي على متفجرات أولية

   باء١- ١ باء
   باء٢- ١
  باء٤- ١

   جيم١- ١ جيم مادة متفجرة دافعة أو مادة أو سلعة متفجرة حارقة أخرى حتتوي على مثل هذه املادة املتفجرة
   جيم٢- ١
   جيم٣- ١
  جيم٤- ١

مادة متفجرة مفجرة ثانوية أو بارود أسود أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية، ويف 
كل حالة بدون وسائل إشعال وبدون حشوة دافعة، أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة أولية 

 وحتتوي على وسيليت تأمني فعالتني أو أكثر

   دال١- ١ دال
   دال٢- ١
   دال٤- ١
  دال٥- ١

خبالف (توي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية، بدون وسيلة إشعال، مع حشوة دافعة سلعة حت
 )حشوة حتوي سائالً أو هالماً هلوباً أو ذايت االشتعال

   هاء١- ١ هاء
   هاء٢- ١
  هاء٤- ١

خبالف (، مع حشوة دافعة لإلشعالسلعة حتتوي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية هلا وسائلها اخلاصة 
 أو بدون حشوة دافعة) الً أو هالماً هلوباً أو سوائل ذاتية االشتعالحشوة حتوي سائ

   واو١- ١ واو
   واو٢- ١
   واو٣- ١
  واو٤- ١

مادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتوي على مادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتوي على مادة 
يت تنشط باملاء أو خبالف السلع ال(متفجرة ومادة مضيئة أو حارقة أو مسّيلة للدموع أو مدخنة 

السلع اليت حتتوي على الفوسفور األبيض أو الفوسفيد، أو مادة تلقائية االشتعال مبّس اهلواء، أو 
 )سائل أو هالم هلوب، أو سوائل ذاتية االشتعال

   زاي١- ١ زاي
   زاي٢- ١
   زاي٣- ١
  زاي٤- ١

   حاء٢- ١ حاء سلعة حتتوي على مادة متفجرة وفوسفور أبيض
  حاء٣- ١

   ياء١- ١ ياء حتتوي على مادة متفجرة وسائل أو هالم هلوبسلعة 
   ياء٢- ١
  ياء٣- ١

   كاف٢- ١ كاف سلعة حتتوي على مادة متفجرة ومادة كيميائية مسية
  كاف٣- ١

يرجع مثالً إىل تنشيط املاء أو وجود (متفجرة أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة ومتثل خطراً خاصاً مادة 
انظر (    حيتاج إىل عزل كل نوع) و فوسفيد أو مادة تلقائية االشتعال مبّس اهلواءسوائل ذاتية االشتعال أ

٥-١-٣-١-٧( 

   الم١- ١ الم
   الم٢- ١
  الم٣- ١

  نون٦- ١ نون سلعة حتتوي فقط على مواد قليلة احلساسية للغاية
 داخل مادة أو سلعة معبأة أو مصممة حبيث حتبس أي تأثريات خطرة تنشأ من االشتعال العرضي يف

العبوة ما مل تتلف العبوة بسبب احلريق، ويف هذه احلالة تنحصر مجيع آثار العصف أو االنتثار حبيث ال 
 تعوق بدرجة كبرية أو حتول دون مكافحة احلريق أو أي إجراء طوارئ آخر جبوار العبوة مباشرة

  قاف٤- ١ قاف
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بئتها جنباً إىل جنب مع وسائل بدء اإلشعال اخلاصة هبا          ميكن إدخال سلع جمموعيت التوافق دال وهاء أو تع          :١مالحظة 
شريطة أن تتوفر يف هذه الوسائل وسيلتان واقيتان فعالتان على األقل هبدف منع حدوث انفجار يف حالة تشغيل وسائل بدء                    

  .وتنسب هذه السلع والعبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء. اإلشعال عن غري عمد
ئة سلع جمموعيت التوافق دال وهاء جنباً إىل جنب مع وسائل بدء اإلشعال اخلاصة هبا، اليت ال تتوفر ميكن تعب  :٢مالحظة 

فيها الوسيلتان الواقيتان الفعالتان عندما يكون من رأي السلطة املختصة لبلد املنشأ أن تشغيل وسائل بدء اإلشعال عن غري                   
  .وتنسب هذه العبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء. عمد ال يسبب انفجار السلعة يف ظروف النقل العادية

 نظام تصنيف املتفجرات، وتوافيق شعبة املخاطر وجمموعة التوافق ٢- ١- ٢- ١- ٢
 جمموعة التوافق

  شعبة
 املخاطر

اجملموع الكلي  قاف نون الم كاف ياء حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف
جملموعات 
 التوافق

 ٩    ل١-١   ي١-١   ز١-١  و١-١   ه١-١  د١-١  ج١-١  ب١-١  أ١-١ ١-١

 ١٠    ل٢-١  ك٢-١  ي٢-١  ح٢-١  ز٢-١  و٢-١   ه٢-١  د٢-١  ج٢-١  ب٢-١  ٢-١

 ٧    ل٣-١  ك٣-١  ي٣-١  ح٣-١  ز٣-١  و٣-١    ج٣-١   ٣-١

 ٧  ق٤-١       ز٤-١  و٤-١   ه٤-١  د٤-١  ج٤-١  ب٤-١  ٤-١

 ١           د٥-١    ٥-١

 ١   ن٦-١            ٦-١

  ٦-١ إىل ١-١
اجملموع لكل 
 جمموعات التوافق

٣٥ ١ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ١ 

 جملموعات التوافق حبيث تستبعد الواحدة منـها األخـرى،          ١-١-٢-١-٢وضعت التعاريف الواردة يف       ٢-٢-١-٢
 جمموعة التوافق قاف مبين على التجربة، فـإن         وملا كان معيار  . باستثناء املادة أو السلعة اليت تصنف يف جمموعة التوافق قاف         

 .٤-١إدراج مادة ما يف هذه اجملموعة يرتبط بالضرورة باالختبارات اليت جترى لتعيني الشعبة 

 إجراءات التصنيف  ٣-١-٢

 عموميات  ١-٣-١-٢

ظر يف تصنيفها   أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجريية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بد أن ين                   ١-١-٣-١-٢
 . شعبة مناسبة وجمموعة توافق مناسبة١وحتدد للمواد والسلع اليت تصنف يف الرتبة . ١يف الرتبة 

، ٢-٣ الفصل وفيما عدا املواد املدرجة بأمسائها الرمسية املستخدمة يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف                ٢-١-٣-١-٢
وباإلضافة إىل ذلـك  .  إال بعد إخضاعها إلجراءات التصنيف املبينة يف هذا الفرع         ١الرتبة  ال تقدم أي بضائع للنقل باعتبارها من        

ويف هذا السياق يعترب منتجاً جديداً أي منتج ترى السلطة املختصة أنـه             . جيب إجراء التصنيف قبل تقدمي أي منتج جديد للنقل        
  :ينطوي على أي مما يلي

أو خليط جديد من مواد متفجرة تعترب خمتلفـة بـشكل           مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة         )أ(
  ملحوظ عن التوليفات أو املخاليط األخرى الواردة يف التصنيف؛

 تصميم جديد لسلعة أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة أو خليط جديد                 )ب(
  من مواد متفجرة؛

  اً جديداً من العبوة الداخلية؛تصميم جديد لعبوة مادة أو سلعة متفجرة تتضمن نوع  )ج(
 اخلارجية  اً نسبياً يف العبوة الداخلية أو     ميكن إغفال أمهية ذلك ما مل يتم التحقق من أن تغيرياً طفيف           : مالحظة

 .ميكن أن يكون حامساً وميكن أن حيّول خطراً ضعيفاً إىل خطر االنفجار الشامل
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 خماطر أحد املنتجات أن يقدم املعلومات الكافية بـشأن أمسـاء            على املنِتج أو مقدم الطلب من أجل تصنيف         ٣-١-٣-١-٢
ويفترض أن  . وخصائص مجيع املواد املتفجرة املوجودة يف املنتج، وعليه أن يقدم نتائج كافة االختبارات ذات الصلة اليت أجريت                

 .نتائجها قد اعتمدت بعد ذلكيكون قد مت إجراء االختبارات الصحيحة على مجيع املواد املتفجرة يف أي سلعة جديدة، وأن 

وجيب أن يتضمن التقرير . يوضع تقرير عن جمموعة االختبارات اليت أجريت طبقاً ملا تقتضيه السلطة املختصة       ٤-١-٣-١-٢
  :على وجه اخلصوص معلومات عما يلي

  تركيب املادة أو تكوين السلعة؛  )أ(
  احد؛وكمية املادة أو عدد السلع املستخدمة يف االختبار الو  )ب(
  ونوع وتركيب العبوة؛  )ج(
 ونظام االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص طبيعة وسائل التشغيل أو اإلشـعال املـستعملة               )د(

  وكميتها وترتيبها؛
ووصف خطوات سري االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص الزمن الذي مير إىل أن يقع أول                   )ه(

  تفاعل وخصائصه، وتقدير ملدى اكتمال التفاعل؛تفاعل ملحوظ للمادة أو السلعة، ومدة ال
  ؛) متراً من موقع االختبار٢٥حىت (وتأثري التفاعل على البيئة احمليطة مباشرة   )و(
  ؛) متراً من موقع االختبار٢٥أكثر من (وتأثري التفاعل على املناطق األبعد   )ز(
  .واحلالة اجلوية السائدة أثناء االختبار  )ح(

حقق من التصنيف إذا كانت املادة أو السلعة أو عبوهتا تالفة وإذا كان من شأن هذا التلف أن يؤثر                   جيب الت   ٥-١-٣-١-٢
  .يف سلوك املادة يف االختبارات

  إجراءات التصنيف  ٢-٣-١-٢
ويتم التقييم على   . ١ النظام العام لتصنيف مادة أو سلعة ينظر يف إدراجها يف الرتبة             ١-١-٢يوضح الشكل     ١-٢-٣-١-٢

أوالً، جيب التأكد من احتمال انفجار املادة أو السلعة، والتأكد من مقبولية درجة ثباهتا وحـساسيتها الكيميائيـة                  . نيمرحلت
ولتشجيع توحيد نظام التقييم بواسطة السلطات املختصة، يوصى بتحليل البيانات الناجتة من االختبارات املناسـبة              . والفيزيائية

دليـل   يف اجلزء األول مـن       ٢-١٠بارات املالئمـة باستعمال املخطط الـوارد يف الشكل        بانتظام فيما يتصل مبعايري االخت    
، يلزم بعد ذلك االنتقال إىل املرحلة الثانية لتعيني شعبة املخاطر           ١وعندما تقبل املادة أو السلعة يف الرتبة        . االختبارات واملعايري 

  .ملنشور يف نفس ا٣-١٠الصحيحة باستعمال املخطط الوارد يف الشكل 
، إىل سـبع    ١وقد قسمت اختبارات القبول، واالختبارات األخرى لتعيني الشعبة الـصحيحة يف الرتبـة                ٢-٢-٣-١-٢

بترتيب  ويرتبط ترقيم هذه اجملموعات بتتابع تقييم النتائج ال       . دليل االختبارات واملعايري  جمموعات أدرجت يف اجلزء األول من       
  .إجراء االختبارات

  ات تصنيف مادة أو سلعةإجراء  ٣-٢-٣-١-٢
تقوم السلطة املختصة اليت حتدد طريقة االختبار النهائية لكل نوع من أنواع االختبارات بتحديـد معـايري                   :١مالحظة 

وحيثما يوجد اتفاق دويل على معايري االختبار فإن التفاصيل ترد يف املطبوع املشار إليه أعـاله والـذي      . االختبارات املناسبة 
  .االختبارات السبعيصف جمموعات 

وقد يقتضي النقل   . مل تصمم طريقة التقييم إال لتصنيف املواد والسلع املعبأة وتصنيف سلع غري معبأة مفردة               :٢مالحظة 
يف حاويات الشحن والشاحنات الربية وعربات السكك احلديدية إجراء اختبارات خاصة تأخذ يف االعتبـار كميـة املـادة                   

  .وميكن أن حتدد السلطة املختصة هذه االختبارات. واحلاوية املستخدمة يف النقلونوعها ) االحتباس الذايت(
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بالنظر إىل أنه توجد حاالت حدية يف أي نظام لالختبار، ينبغي أن تكون هناك سلطة أخرية تتخذ القـرار                     :٣مالحظة 
وتوفر جلنة األمم املتحـدة     . ي اختذ فيه  وقد ال حيظى هذا القرار بالقبول الدويل، ولذلك قد يسري فقط يف البلد الذ             . النهائي

ومن أجل حتقيق االعتراف الدويل بالتصنيف، ينبغي للسلطة املختصة         . خلرباء نقل البضائع اخلطرة حمفالً ملناقشة احلاالت احلدية       
  . إدخاهلاأن تقدم تفاصيل كاملة عن مجيع االختبارات اليت أجريت، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بطبيعة أي تعديالت مت

  ١- ١- ٢الشكل 
  جراءات لتصنيف مادة أو سلعةخمطط اإل

  

  إجراءات القبول

  املنتج املطلوب تصنيفه

 يرفض
 متفجر ولكنه أخطر من أن يسمح بنقله

  ١يقبل يف الرتبة

 تعيني شعبة املخاطر

 الشعبة
 أو ٣-١ أو ٢-١ أو ١-١
  ٦-١ أو ٥-١ أو ٤-١

  رمز التصنيف

  يرفض
  ١ال ينتمي إىل الرتبة 

  يني جمموعة التوافقتع

  جمموعة التوافق
ألف أو باء أو جيم أو دال أو 
هاء أو واو أو زاي أو حاء أو 
ياء أو كاف أو الم أو نون أو 

  قاف
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 إجراءات القبول  ٣-٣-١-٢

 من أجل تقرير ما إذا كان املنتج ٤ إىل ١تستخدم نتائج االختبارات األولية ونتائج اختبارات اجملموعات من   ١-٣-٣-١-٢
، ))ج (١-١-١-٢(  تفجريية عملية أو كألعاب ناريــة     وإذا كانت املادة مصنوعة إلحداث آثار     .  أم ال  ١مقبوالً يف الرتبة    

أما إذا رفضت سلعة أو سلعة معبأة أو مادة معبأة          . عندئذ ال تكون هناك ضرورة إلجراء جمموعيت االختبارات األوىل والثانية         
  .ا مقبولة، فقد يكون من العملي إعادة تصميم السلعة أو العبوة جلعله٤أو / و٣نتيجة إلجراء جمموعة االختبارات 

وينبغي توفري حتليل نظري أو بيانات اختبار أو أدلة سالمة أخرى           . قد تشتعل بعض األدوات عرضاً أثناء النقل        :مالحظة
وينبغي أن يأخذ هذا التقيـيم يف  . للتأكد من استبعاد احتمال وقوع مثل هذا احلدث أو من أن عواقبه لن تكون ذات أمهية تذكر    

 بوسائط النقل املقترحة، والكهرباء االستاتية، واإلشعاع الكهرمغناطيسي عند مجيع التـرددات املناسـبة              االعتبار االهتزاز املتصل  
وظروف الطقس غري املواتية وتوافق املواد املتفجرة مع أنواع اللصاق والدهان ومواد التعبئـة              ) ٢- وات م  ١٠٠الكثافة القصوى   (

توي على مواد متفجرة أولية لتقدير خماطر وعواقب االشتعال العارض لألدوات           وجيب تقييم مجيع السلع اليت حت     . اليت قد تالمسها  
ويتعّين تقيـيم مجيـع   . ويلزم تقييم مدى ِعَول صمامات اإلشعال مع مراعاة عدد خصائص األمان املستقلة . املذكورة أثناء النقل  

 املثال، عدم وجود إمكانيـة لتكـّون فراغـات أو      على سبيل (السلع واملواد املعبأة للتأكد من أهنا مصممة طبقاً ألصول الصنعة           
  ).طبقات رقيقة من مادة متفجرة، وعدم وجود احتمال سحق أو قرص للمواد املتفجرة بني أسطح صلبة

 تعيني ُشعب املخاطر  ٤-٣-١-٢

بة املخاطر  وجيب أن تعّين للمادة أو السلعة شع      . يتم تقييم شعبة املخاطر عادة على أساس نتائج االختبارات          ١-٤-٣-١-٢
وقد تؤخذ يف االعتبار كذلك     . اليت تتفق مع نتائج االختبارات اليت أجريت على املادة أو السلعة بالشكل الذي تقدم فيه للنقل               

 .نتائج أي اختبارات أخرى مت إجراؤها وأي بيانات مجعت من أي حوادث وقعت من قبل

 لتقرير مـا    ٥وتستخدم جمموعة االختبارات    .  املخاطر  لتقرير شعبة  ٧ و ٦ و ٥تستخدم جمموعة االختبارات      ٢-٤-٣-١-٢
 إلدراج املـواد والـسلع يف شـعب    ٦وتستخدم جمموعة االختبارات . ٥-١إذا كان ميكن إدراج مادة ما يف شعبة املخاطر       

  .٦-١ إلدراج السلع يف شعبة املخاطر ٧وتستخدم جمموعة االختبارات . ٤-١ و٣-١ و٢-١ و١-١املخاطر 
، جيوز للسلطة املختصة التنازل عن االختبارات إذا أمكن إجراء التـصنيف            "قاف"الة جمموعة التوافق    يف ح   ٣-٤-٣-١-٢

  .بالقياس باستخدام نتائج اختبارات سلعة مماثلة
  تصنيف األلعاب النارية يف ُشعب املخاطر  ٥-٣-١-٢
 على أساس  ٤-١ و ٣-١ و ٢-١ و ١-١ الناريـة عـادة فـي ُشعــب املخاطـر       األلعـابتصنَّـف    ١-٥-٣-١-٢

ولكن ملا كان نطاق هذه السلع واسعاً جداً وكانت مرافق االختبار غري            . ٦بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات       
  .٢-٥-٣-١-٢متوافرة دائماً، فإن التصنيف يف شعب املخاطر ميكن أن يتم أيضاً وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرة 

، دون ٠٣٣٦ أو ٠٣٣٥ أو ٠٣٣٤ أو ٠٣٣٣ النارية قياساً يف أرقـام األمـم املتحـدة         األلعاب ميكن تصنيف   ٢-٥-٣-١-٢
. ٥-٥-٣-١-٢، وفقاً جلدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية يف الفقـرة           ٦احلاجة إىل االختبار مبوجب جمموعة االختبارات       

ة يف اجلدول فتصنَّف على أساس بيانات االختبار املـستمدة          أما السلع غري احملدد   . ويتم هذا التصنيف مبوافقة السلطة املختصة     
  .٦من جمموعة االختبارات 

 ٧-٥-٣-١-٢  من اجلدول الوارد يف الفقرة     ١ال ينبغي إضافة أنواع أخرى من األلعاب النارية إىل العمود             :١مالحظة 
  .ية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لكي تنظر فيهاإال على أساس بيانات اختبار كاملة مقدمة إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرع

ينبغي أن تقدَّم إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لعلمها بياناُت االختبـارات                   :٢مالحظة 
 يف   الوارد  من اجلدول  ٤يف العمود    احملددة   اليت حتصل عليها السلطات املختصة واليت تؤيد أو تعارض تصنيف األلعاب النارية           

  ).٣-٢-٣-١-٢ يف الفقرة ٣انظر أيضاً املالحظة  (٥ يف شعب املخاطر املذكورة يف العمود ٥-٥-٣-١-٢الفقرة 
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يف احلاالت اليت تعبأ فيها ألعاب نارية تنتمي إىل أكثر من شعبة خماطر يف عبوة واحدة فإهنا تـصنَّف علـى                       ٣-٥-٣-١-٢
  . على خالف ذلك٦ تدل بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات أساس شعبة املخاطر األعلى ما مل

 ال ينطبق إال على األصناف املعبأة يف صـناديق          ٥-٥-٣-١-٢التصنيف املبني يف اجلدول الوارد يف الفقرة          ٤-٥-٣-١-٢
  .(4G)من األلواح الليفية 

  )١(جدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية  ٥-٥-٣-١-٢
حتيل النسب املئوية الواردة يف اجلدول، ما مل ُيذكر خالف ذلـك، إىل الكتلـة الكليـة                   :١ مالحظة

مثل حمركات الصواريخ، واحلشوة الدافعـة، واحلـشوة املتفجـرة، وحـشوة            (ملكونات األلعاب النارية    
  ).املؤثرات

حوق أو مـواد ناريـة يف شـكل مـس     إىل اجلدول هذا يف" الومضي املكون" عبارة تشري  :٢مالحظة "
كوحدات نارية حسبما تظهر يف األلعاب النارية، اليت تستخدم إلنتاج تأثري صويت أو تستخدم كحـشو ة                 

 ملي ثانية لكل نـصف  ٨متفجرة أو حشوة رافعة، إال إذا ثبت أن الوقت املستغرق لزيادة الضغط يتجاوز        
 دليل االختبـارات   من٧ التذييل  الوارد يفHSLغرام من مكون األلعاب النارية يف اختبار املكون الومضي          

  .واملعايري
  :تشري األبعاد باملليمترات إىل  :٣مالحظة 

قطر كرة القذيفة يف حالة القذائف الكروية والقذائف األسطوانية املزدوجـة             -
  ؛)peanutقذائف (االنفجار 

  طول القذيفة يف حالة القذائف األسطوانية؛  -
عبة النارية أو حيتوي عليهـا يف حالـة   القطر الداخلي لألنبوب الذي يشمل الل      -

  قذائف اهلاون، والشموع الرومانية، وأنابيب الطلقة، واأللغام؛
القطر الداخلي للهاون املخصص الحتواء اللغم، يف حالة األلغام الكيـسية أو              -

  .األلغام األسطوانية

_________________  
 ٦يتضمن هذا اجلدول قائمة بتصنيفات األلعاب النارية اليت ميكن استخدامها يف حالة عدم توافر بيانات جمموعة االختبارات                   )١(

 ).٢-٥-٣-١-٢انظر الفقرة (
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  التصنيف  املواصفات  التعريف  :مرادفات : /يشمل  النوع
قذيفة، كروية أو   

 وانيةأسط
  زاي١-١ مجيع قذائف املؤثرات الصوتية

  زاي١-١  مم ١٨٠ ≥: قذيفة ألوان 

، ٪٢٥>  مم مبكون ومضي ١٨٠ <: قذيفة ألوان
 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

  زاي١-١

، ٪٢٥ ≤ مم مبكون ومضي     ١٨٠ <: ألوانقذيفة  
 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

  زاي٣-١

قذيفة جوية، قذيفـة    : قذيفة عرض كروية  
ألوان، قذيفـة أصـباغ، قذيفـة متعـددة         
االنفجارات، قذيفة متعددة املؤثرات، قذيفة     
مائية، قذيفة مظلية، قذيفة دخانية، قذيفـة       

حتية، قذيفة  : جنمية؛ قذيفة املؤثرات الصوتية   
 صوتية، رعد، رزمة قذائف جوية

ود بـصمامة   جهاز حبشوة دافعة أو بدوهنا، مز     
) وحـدات (تأخري وحشوة متفجرة، ووحدة     

نارية أو مواد نارية طليقة، ومصمم إلطالقـه        
 من هاون

 غ،  ٦٠ ≤ مم، أو مكون نـاري       ٥٠ ≤: قذيفة ألوان 
أو مؤثرات  /، كمسحوق طليق و   ٪٢ ≤مبكون ومضي   

 صوتية

  زاي٤-١

قذيفـة  (قذيفة أسطوانية مزدوجة االنفجار     
peanut( 

أكثر يف  جهاز ذو قذيفتني جويتني كرويتني أو       
غالف واحد تدفعه احلشوة الدافعة نفسها اليت       

 هلا صمامات تأخري خارجية منفصلة

 القذيفة اجلوية الكروية األخطر هي اليت حتدد التصنيف

 ي زا١-١ مجيع القذائف الصوتية

  زاي١-١  مم١٨٠ ≥: قذيفة ألوان

٪، كمسحوق طليق ٢٥ >مبكون ومضي  : قذيفة ألوان 
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي١-١

جتميع يشمل قذيفة كروية أو أسطوانية داخل        هاون ملقم مسبقاً، قذيفة يف هاون
 هاون تطلَق منه القذيفة

  زاي ٢-١  مم ١٨٠ < مم و٥٠ >: قذيفة ألوان

 

 غ،  ٦٠ ≤ مم، أو مكون نـاري       ٥٠ ≤: قذيفة ألوان   
أو /، كمـسحوق طليـق و     ٪٢٥ ≤مبكون ومـضي    
 مؤثرات صوتية

  زاي٣-١
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 التصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
على قذائف صوتية ومواد    وحشوة متفجرة، حيتوي    

 خاملة ومصمم إلطالقه من هاون

 زاي  ١-١  مم١٢٠ >

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف صـوتية ذات        

 غ لكل وحدة صوتية، ومكون ٢٥ ≤مكون ومضي 
، واجلهـاز   ٪٦٠ ≥ ومواد خاملـة     ٪٣٣ ≤ومضي  

 مصمم إلطالقه من هاون

 زاي ٣-١ م م١٢٠ ≤

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
أو /وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف ألـوان و       

 وحدات نارية ومصمم إلطالقه من هاون

 زاي ١-١  مم٣٠٠ >

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
 ٧٠ ≤وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف ألـوان     

 ٪٢٥ ≤ ومـضي    أو وحدات نارية، ومبكون   /مم و 
، واجلهاز مصمم إلطالقه مـن      ٪٦٠ ≤ومادة نارية   

 هاون

 زاي ٣-١  مم٣٠٠ ≤ مم و٢٠٠ >

قذيفة، كروية أو   
 )تابع(أسطوانية 

  ) كروية(قذيفة القذائف 
حتيل النسب املئوية اخلاصة بقذيفة     (

القذائف إىل الكتلة اإلمجالية لصنف     
 )األلعاب النارية

جهاز مزود حبشوة دافعة وبصمامة تأخري وحـشوة        
أو / مم و  ٧٠ ≤متفجرة، حيتوي على قذائف ألوان      

 ومادة نارية   ٪٢٥ ≤وحدات نارية، ومبكون ومضي     
 ، واجلهاز مصمم إلطالقه من هاون٪٦٠ ≤

 زاي ٣-١  مم٢٠٠ ≤

جمموعـة  /بطارية
 مؤتلفة

سد، بومباردوس، عجـائن، باقـة      
النهاية، مسكبة، هجـني، أنابيـب      
متعددة، عجائن القذائف، بطاريات    

 فرقعة، بطاريات فرقعة ومضية

تشمل اجملموعة عدة عناصر تتضمن النوع نفـسه أو         
عدة أنواع يطابق كل منها نوعاً من أنواع األلعـاب          

ة يف هذا اجلدول، ومزودة بنقطـة أو        النارية املدرج 
 نقطيت إشعال

 نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف
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 التصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

 مم، حيتوي على مكون ومـضي، أو القطـر          ٥٠ ≥القطر الداخلي   
 ٪٢٥ > مم وحيتوي على مكون ومضي ٥٠ <الداخلي 

  زاي١-١

  زاي٢-١  مم، ال حيتوي على مكون ومضي٥٠ ≥القطر الداخلي 

  زاي٣-١ ٪٢٥ ≤ مم وحيتوي على مكون ومضي ٥٠ <القطر الداخلي 

أنبوب حيتوي على جمموعة من الوحدات النارية        مشعة عرض، مشعة، قنيبالت مشعة رومانية
ـ       شوة دافعـة   ويتألف من مادة نارية متناوبة وح

 وصمامة ناقلة 

 غ وحيتوي علـى     ٢٥ ≤ مم، وكل وحدة نارية      ٣٠ ≤ الداخلي   القطر
 ٪٥ ≤مكون ومضي 

  زاي٤-١

 ومكـون  ٪٥ > غ، أو  ٢٥ > مم ووحدة نارية     ٣٠ ≤القطر الداخلي   
 ٪٢٥ ≤ومضي 

مشعة رومانية وحيدة الطلقـة،      أنبوب الطلقة  زاي٣-١
 هاون صغري ملقم مسبقاً

أنبوب حيتوي على وحدة نارية مؤلفة من مـادة         
 نارية وحشوة دافعة بصمامة ناقلة أو بدوهنا

  زاي٤-١ ٪٥ ≤ غ، ومكون ومضي ٢٥≤   مم ووحدة نارية ٣٠ ≤القطر الداخلي 

  زاي١-١ مؤثرات املكون الومضي فقط

  زاي١-١  من املكون الناري٪٢٥ >املكون الومضي 

  زاي٣-١ ٪٢٥ ≤ غ واملكون الومضي ٢٠ >املادة النارية 

صاروخ االهنيـار، صـاروخ      صاروخ
اإلشارة، صـاروخ الـصافرة،     
صاروخ الزجاجـة، صـاروخ     
األعايل، صاروخ قذيف، صاروخ    

 املائدة

أو وحـدات   /أنبوب حيتوي على مادة ناريـة و      
أو بوسيلة أخـرى  ) قضبان(نارية، جمهز بقضيب    

 لتثبيت الطريان، ومصمم إلطالقه يف اجلو

ن البارود األسود، واملكـون      غ، حشوة متفجرة م    ٢٠ ≤املادة النارية   
  غ١≤  غ لكل مؤثر صويت ووزهنا الكلي ٠,١٣ ≤الومضي 

  زاي٤-١

أو مؤثرات /كل مسحوق سائب و٪، على ش٢٥ >مكون ومضي 
 صوتية

  زاي١-١

٪، على شكل مسحوق سائب     ٢٥ ≤ مم ومكون ومضي     ١٨٠ ≥
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي١-١

، على شكل مسحوق سائب     ٪٢٥ ≤  مم ومكون ومضي   ١٨٠ <
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي٣-١

وعاء النار، لغم أرضي، لغـم      لغم
 كيسي، لغم أسطواين

أنبوب حيتوي على حشوة دافعـة ووحــدات       
ناريـة، واألنبوب مصمم لوضعه علـى سـطح        

واألثر الرئيسي هـو    . األرض أو لتثبيته يف األرض    
يع الوحدات النارية فـي دفعـة واحدة      إطالق مج 

أو صوتية مبعثرة علـى     /حتدث مؤثـرات مرئية و   
  نطاق واسع يف اجلو؛

  :أو
كيس من القماش أو الورق أو أسـطوانة ورقيـة          
حتتوي على حشـوة دافعـة ووحدات ناريـة،      
والكيس واألسطوانة مصممان لوضعهما يف هاون      

 ويعمالن كاللغم

 كمسحوق  ٪٥ ≤ غ، حيتوي على مكون ومضي       ١٥٠ ≤مادة نارية   
 غ، وكل مـؤثر    ٢٥ ≤كل وحدة نارية    . و مؤثرات صوتية  أ/سائب و 
  غ٣ ≤ غ؛ وكل صافرة، إن وجدت، ٢ <صويت 

  زاي٤-١
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 تصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع
بركان، حزمة، وابل، حربـة،      نافورة  زاي٣-١  كغم١ ≥مادة نارية 

نار البنغال، شـرار متطـاير،      
نـافورة أســطوانية، نــافورة  

 خمروطية، شعلة مضيئة

دنية حتتوي على مادة نارية مضغوطة أو علبة غري مع
  زاي٤-١  كغم١ <مادة نارية  مدجمة حتدث شراراً وهلباً

 غ لكـل    ٥ > :مطلقات شرار أساسها فوق الكلـورات     
  وحدات لكل رزمة١٠ >وحدة، أو 

مطلق شرار ُيحمل باليد، مطلق  مطلق الشرار  زاي٣-١
شرار ال ُيحمل باليد، مطلـق      

 شرار سلكي

مبادة ) من طرف واحد  (سلك صلب مكسو جزئياً     
 مزودة أو غري مزودة بوسيلة      نارية بطيئة االحتراق  

 غ لكل وحدة،    ٥ ≤  :فوق الكلورات مطلقات شرار أساسها     إشعال
   وحدات لكل رزمة؛١٠ ≤أو 

  غ لكل وحدة٣٠ ≤: مطلقات شرار أساسها النترات

  زاي٤-١

 غ لكل وحـدة أو  ٥ >  :وحدات أساسها فوق الكلورات 
  وحدات لكل رزمة١٠ >

مبادة ) من جهة واحدة  (عود غري معدين مكسو جزئياً       عود مغمس عود البنغال  زاي٣-١
  االحتراق، ومصمم حلمله باليدنارية بطيئة

 ≤غ لكل وحـدة و    ٥ ≤: وحدات أساسها فوق الكلورات   
غ ٣٠ ≤: ت وحدات لكل رزمة؛ وحدات أساسها النترا١٠

 لكل وحدة

  زاي٤-١

ألعاب ناريـة   
ــرات  ومبتكـ

 متدنية اخلطر

قنبلة املائـدة، نويـة متفجـرة،     
، رذاذحبيبات مفرقعـة، دخان،    

ـــل،  ــراج اللي ـــان، س ثعب
مفرقعـة مـزودة بـشريـط     
 للشـد، علب مفرقعة للحفالت

أو صوتية  /جهاز مصمم إلحداث مؤثرات مرئية و     
غرية من املواد   حمدودة جداً، حيتوي على كميات ص     

 أو املتفجرة/النارية و

النويات املتفجرة واملفرقعات املزودة بشريط للشد ميكن أن 
 ملغ من فلمينات الفضة؛     ١,٦حتتوي على ما ال يزيد عن       

واملفرقعات املزودة بشريط للشد والعلب املفرقعة للحفالت 
 ملغ من كلوريت    ١٦ميكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن         

مزيج فوسفوري أمحر؛ أما األصناف األخـرى       /البوتاسيوم
 غ من املواد النارية، ٥فيمكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن 
 ولكنها ال تتضمن مكونات ومضية

  زاي٤-١

 غ، حيتوي علـى مكـون       ٢٠ >املادة النارية لكل وحدة     
 إلحداث املؤثرات الصوتية، أو على مكـون        ٪٣ ≤ومضي  

  غ٥ ≤إلحداث الصفري 

لفّــاف جــوي، هليكــوبتر،  لفّاف  زاي٣-١
 مطارد، لفّاف أرضي

أنبوب أو أنابيب غري معدنية حتتوي على مادة نارية 
ـ       زودة أو غـري    وُتصدر غازاً أو ُتحدث شراراً، م

مزودة مبكون ُيحدث صوتاً، ومزودة أو غري مزودة 
 غ، حيتوي علـى مكـون       ٢٠ ≤املادة النارية لكل وحدة      بأجنحة

ؤثرات الصوتية، أو على مكـون       إلحداث امل  ٪٣ ≤ومضي  
  غ٥ ≤إلحداث الصفري 

  زاي٤-١

 كغم، بدون مؤثرات صوتية، وكل      ١ ≥املادة النارية الكلية    
اث الـصفري    غ، ومكون إلحد   ٢٥ ≤) إن وجدت (صافرة  

  غ لكل دوالب٥٠ ≤

جتميع يضم حشوات دافعة حتتوي على مادة ناريـة،          دوالب كاثرين، سكسون دوالب  زاي٣-١
 وهو مزود بأداة لتثبيته على وتد لكي يدور 

 كغم، بدون مؤثرات صوتية،     ١ <املكون الناري الكلي    
 غ، ومكون إلحـداث     ٥ ≤) إن وجدت (وكل صافرة   

  غ لكل دوالب١٠ ≤الصفري 

  زاي٤-١
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 تصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

 غ لكل ٦٠ > غ أو املادة النارية ٢٠٠ >املادة النارية الكلية 
 إلحـداث مـؤثرات     ٪٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي     

 غ، ومكـون    ٢٥ ≤) إن وجـدت  (صوتية، وكل صافرة    
  غ لكل دوالب٥٠ ≤ إلحداث الصفري

سكسون طائر، طبق طائر، تاج      دوالب جوي  زاي٣-١
 اإلشراق

نابيب حتتوي على حشوات دافعة ومواد نارية       أ
أو صوتاً، وتثبت األنابيب    /حتدث شراراً وهلباً و   

 على حلقة داعمة

 غ لكل ٦٠ ≤ غ أو املادة النارية ٢٠٠ ≤املادة النارية الكلية 
 إلحـداث مـؤثرات     ٪٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي     

 غ، ومكـون    ٥ ≤) إن وجـدت  (صوتية، وكل صـافرة     
  غ لكل دوالب١٠ ≤إلحداث الصفري 

  زاي٤-١

صندوق خمتار للعروض، رزمة خمتارة  رزمة خمتارة
لعروض، صندوق خمتار للحدائق،    ل

صندوق خمتار لـداخل البيـوت؛      
 تشكيلة

رزمة مؤلفة من أكثر من نوع يطابق كل منها أحد          
 أنواع األلعاب النارية املذكورة يف هذا اجلدول

 نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف

مفرقعة احتفال، لفافـة احتفـال،       مفرقعة نارية
 ريط للشد مفرقعة مزودة بش

موصولة بصمامة  ) ورقية أو كرتونية  (جتميع أنابيب   
 نارية، وكل أنبوب مصمم إلحداث مؤثرات صوتية

 ملغ أو من بارود     ١٤٠ ≤ كل أنبوب يتألف من مكون ومضي     
  غ١ ≤ أسود

  زاي٤-١

  زاي١-١  غ لكل وحدة٢ >مكون ومضي 

 غ لكل عبـوة     ١٠ ≤ غ لكل وحدة و    ٢ ≤مكون ومضي   
 داخلية

  زاي٣-١

صلية، مفرقعة ومضية، مفرقعـة      مفرقعة بفتيل
 "ليدي"

أنبوب غري معدين حيتوي على مكـون مـصمم       
 ث مؤثرات صوتيةإلحدا

 غ لكل عبـوة     ١٠ ≤ غ لكل وحدة و    ١ ≤مكون ومضي   
  غ من البارود األسود لكل وحدة١٠ ≤ داخلية أو

  زاي٤-١
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 ١االستبعاد من الرتبة   ٦- ٣- ١- ٢

  .١ على أساس نتائج االختبارات وتعريف الرتبة ١لسلطة املختصة أن تستبعد سلعة أو مادة من الرتبة جيوز ل  ١-٦-٣-١-٢

 على نوع وحجم حمددين مـن       ٦ بأداء جمموعة االختبارات     ١ من الرتبة    ١حيثما تعفى مادة قبلت مؤقتاً يف الرتبة          ٢-٦-٣-١-٢
صنيف أو تعريف رتبة أو شعبة أخرى، يف قائمة البضائع اخلطرة الـواردة يف              الطرود، ينبغي أن تدرج هذه املادة، عندما تفي مبعايري ت         

 .  يف تلك الرتبة أو الشعبة مع تطبيق حكم خاص يقصر نقلها على نوع وحجم الطرد الذي جرى اختباره٢-٣الفصل 

، جيب أن تدرج ٦الختبـارات  مبقتضى جمموعة ا١ ولكنها ختفَّف إلعفائها من الرتبة ١حيثما تدرج مادة يف الرتبة   ٣-٦-٣-١-٢
 مع إشارة ٢-٣يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل ) اليت يشار إليها فيما بعد باسم متفجر مرتوع احلساسية(هذه املادة املخفّفة 

ال ختـضع   ، ويشار، يف حالة االنطباق، إىل التركيز الذي         )١-٤-٢-٤-٢ و ٤-١-٣-٢انظر   (١إىل أعلى تركيز أعفاها من الرتبة       
، وتدرج املتفجرات ١-٤وتدرج املتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية اجلديدة اليت ختضع هلذه الالئحـة يف الشعبة . دونه هلذه الالئحة

وعندما تستويف املتفجرات املرتوعة احلساسية معايري أو تعريف رتبة أو شعبة أخـرى،             . ٣السائلة املرتوعة احلساسية اجلديدة يف الرتبة       
  .دد هلا املخاطر اإلضافية املقابلة هلاحت

 عندما تكون ثالث سلع غري معبأة، تنشَّط كل منها افرادياً بوسائلها اخلاصة لبدء              ١جيوز استبعاد سلعة من الرتبة         ٤-٦-٣-١-٢
  :اإلشعال أو بوسائل خارجية لكي تعمل على النحو الذي صممت به، مستوفية ملعايري االختبار التالية

ويقبل حدوث نبضة ارتفاع مؤقتة يف درجة احلرارة تصل         . س٦٥º تتجاوز حرارة أي سطح خارجي       ال  )أ(    
  س؛٢٠٠ºإىل 

وال يوجد أي متزق أو تشظّ يف العبوة اخلارجية، أو حركة للسلعة، أو أجزاء مفككة منها تبعـد عنـها                   )ب(   
  مسافة متر واحد يف أي اجتاه؛

رر يف حالة وجود حريق خارجي، ُتـدرس هـذه          حيثما تعرضت سالمة السلعة للض      :مالحظة    
  .ISO 12097-3املعايري بواسطة اختبار حريق على النحو املبني يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

   ديسيبل على مسافة متر واحد؛١٣٥وال توجد إفادة مسموعة تتجاوز احلد األقصى البالغ   )ج(  
 مالمـسة   ٢م/ غم ١٠ ± ٨٠إشعال مادة مثل لوح من الورق مقاس        وال يوجد وميض أو هلب قادر على          )د(  

  للسلعة؛
وال يوجد إصدار لدخان أو أخبرة أو أتربة بكميات تتسبب يف خفض الرؤية يف غرفة حجمها متر مكعب   )ه(

أو ) لكس( يف املائة وفقا للقياس مبقياس إضاءة ٥٠واحد جمهزة بلوحات طفح مالئمة احلجم بنسبة تزيد على 
اس إشعاع معاير يقع على مسافة متر واحد من مصدر مستمر للضوء موجود عند منتصف املسافة على مبقي

يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد وميكن استخدام التوجيه العام املتعلق باختبار الكثافة الضوئية . اجلدران املقابلة
معيار املنظمة  من ٥-٧ئي املبني يف الفرع  والتوجيه العام املتعلق بنظام القياس الضوISO 5659-1 القياسي

، أو ميكن استعمال الطرق املماثلة لقياس الكثافة الضوئية املصممة ISO 5659-2 الدولية للتوحيد القياسي
وجيب استخدام غطاء حاجب مناسب حييط باجلزء اخللفي واجلزأين اجلانبيني من . لتحقيق الغرض نفسه

  .ثار الضوء املنتثر أو املتسرب غري املنبعث مباشرة من املصدرمقياس اإلضاءة من أجل احلد من آ

) ج(و) ب(و) أ( أو إذا لوحظ القليل جداً منه يف أثناء القيام باالختبارات اليت تتناول املعايري إذا مل يالحظ أي دخان :١مالحظة 
 ).ه( ميكن إلغاء االختبار املبني يف الفقرة ،)د(و

صة أن تطالب بإجراء االختبارات يف الشكل املعبأ إذا ثبت أن السلعة قد متثل خطـراً أكـرب يف            جيوز للسلطة املخت   :٢مالحظة 
 .عبوهتا املعدة للنقل
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  ٢- ٢الفصل 
   الغازات- ٢الرتبة 

  التعاريف وأحكام عامة  ١-٢-٢

  :الغاز مادة  ١-١-٢-٢

   كيلوباسكال؛ ٣٠٠ أعلى من س٥٠ºضغطها البخاري عند درجة حرارة   )أ(

  . كيلوباسكال١٠١,٣ وضغط معياري قدره س٢٠ºزية متاماً عند درجة حرارة أو غا  )ب(

 :توصف حالة نقل الغاز وفقاً حلالته الفيزيائية بأنه  ٢-١-٢-٢

 غاز يكون، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، يف حالة غازية متاماً عند درجة              -غاز مضغوط     )أ(
 مجيع الغازات اليت تقل درجـة حرارهتـا          حتت الصفر، وتشمل هذه الفئة     س٥٠ºحرارة قدرها   
  حتت الصفر أو تعادهلا؛  س٥٠º احلرجة عن

 غاز يكون، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، يف حالة سائلة جزئيـاً عنـد             -  غاز مسّيل  أو  )ب(
  :ويتم التمييز بني. حتت الصفر س٥٠ºدرجات احلرارة اليت تفوق 

 حتـت  س٥٠ºغاز الذي تتراوح درجـة حرارته احلرجة بني   وهو ال  - الغاز املسيَّل العايل الضغط     
  فوق الصفر؛ س٦٥ºالصفـر و

  س؛٦٥º وهو الغاز الذي تزيد درجة حرارته احلرجة على - والغاز املسيَّل املنخفض الضغط  
 غاز يتحول جزئياً، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، إىل سائل بسبب             -  غاز مسيَّل مّربد   أو  )ج(

  ه املنخفضة؛درجة حرارت
  . غاز يذاب، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، يف مادة مذيبة يف طورها السائل-غاز مذاب   )د(

تشمل الرتبة الغازات املضغوطة، والغازات املسّيلة، والغازات املذابة، والغازات املسّيلة املّربدة، واملخـاليط               ٣-١-٢-٢
  .خبرة ملواد مدرجة يف رتب أخرى، والسلع املعبأة بغاز، واأليروسوالتاملكونة من غاز أو عدة غازات وخبار أو عدة أ

  الُشَعب  ٢-٢-٢

  . يف واحدة من ثالث ُشعب على أساس اخلطر األساسي للغاز أثناء النقل٢تدرج مواد الرتبة   ١-٢-٢-٢

؛ ٦٣ورة يف احلكم اخلاص  ، انظر أيضاً املعايري املذك    ١٩٥٠بالنسبة لأليروسوالت احملددة برقم األمم املتحدة         :مالحظة
، انظر أيـضاً احلكـم      ٢٠٣٧احملددة برقم األمم املتحدة     ) خرطوشات الغاز (وبالنسبة لألوعية الصغرية اليت حتتوي على الغاز        

  .٣٠٣اخلاص 
  الغازات اللهوبة  ١-٢الشعبة   )أ(

  : كيلوباسكال١٠١,٣ وضغط معياري قدره س٢٠ºالغازات اليت تكون عند درجة   
   يف املائة أو أقل؛ ١٣الشتعال عندما تكون خملوطة باهلواء بنسبة حجمية تبلغ قابلة ل  `١`
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 نقطة مئوية على األقل بصرف النظـر عـن حـد            ١٢أو يبلغ نطاق التهاهبا مع اهلواء         `٢`
وتتحدد القابلية لاللتهاب بإجراء اختبارات أو حسابات وفقاً للطرائق         . االلتهاب األدىن 

انظر معيار املنظمة الدوليـة للتوحيـد       (دولية للتوحيد القياسي    اليت اعتمدهتا املنظمة ال   
ويف احلالة اليت ال تكون فيها البيانات املتاحة كافية السـتخدام           ). 10156:2010القياسي  

 هذه الطرائق، ميكن إجراء االختبارات بطريقة مماثلة تعترف هبا السلطة الوطنية املختصة؛

 ة وغري السميةالغازات غري اللهوب  ٢-٢الشعبة   )ب(

 :الغازات اليت    

  غازات ختفّف أو حتل حمل األكسجني املوجود عادة يف اجلو؛ -تكون خانقة   `١`

 غازات ميكن عموماً بفعل انطالق األكسجني منها أن تتـسبب أو            -أو تكون مؤكِسدة      `٢`
  ؛ تساهم يف احتراق مواد أخرى أكثر مما يفعله اهلواء

  . األخرىأو ال تندرج حتت الُشعب  `٣`
الغازات اليت تتسبب أو تساِهم يف احتراق       "ب ، ُيقصد   `٢ `)ب (١-٢-٢-٢يف    :مالحظة

الغازات النقية أو خماليط الغازات اليت هلا قدرة مؤكِسدة تفوق          " مواد أخرى أكثر مما يفعله اهلواء     
  .ISO 10156:2010 يف املائة، ُتحّدد وفقاً لطريقة مبينة يف ٢٣,٥

 لغازات السميةا  ٣-٢الشعبة   ) ج(

 :الغازات اليت      

  تعرف بأهنا مسية أو أكّالة لإلنسان لدرجة تشكل خطراً على الصحة؛   `١`
) ٥٠ت ق (أو يفترض أهنا مسية أو أكّالة لإلنسان ألن قيمة التركيـز القاتـل للنـصف                  `٢`

)LC50) (     جـزء يف    (٣م/ مليلتـر  ٥ ٠٠٠ال تتجاوز   ) ١-٢-٦-٢على النحو احملدد يف
  .)املليون

ينبغي تصنيف الغازات اليت تستويف املعايري السابق ذكرها، بسبب كوهنا أكّالـة،              :مالحظة
  .كغازات مسية تنطوي على خطر أكّال إضايف

  :تكون للغازات وخماليط الغازات اليت تنطوي على خماطر تقترن بأكثر من شعبة واحدة األسبقية التالية  ٢-٢-٢-٢
  مجيع الشعب األخرى؛ أسبقية على ٣-٢تكون للشعبة   )أ(
  .٢-٢ أسبقية على الشعبة ١-٢تكون للشعبة   )ب(

 درجـة  عنـد  كيلوباسـكال  ٢٠٠ من أقل ضغط حتت نقلت إذا الالئحة  هلذه٢-٢الشعبة  غازات ختضع ال  ٣-٢-٢-٢

  .مربدة مسّيلة غازات أو مسّيلة تكون وال س٢٠º حرارة

  : الالئحة التنظيمية عندما تكون داخلة فيما يلي هلذه٢-٢ال ختضع الغازات الواردة يف الشعبة   ٤-٢-٢-٢
  ؛ )١٩٥٠باستثناء رقم األمم املتحدة ) (الغازية(األغذية، مبا يف ذلك املشروبات الكربونية   -    
  أو الكرات املستخدمة يف األلعاب الرياضية؛  -    
  ؛ )باستثناء حالة النقل اجلوي(أو اإلطارات   -    

تكون معبأة حبيث تكون تأثريات قوة الدفع الناجتة عن أي انفجـار         أو مصابيح اإلضاءة شريطة أن        -
  .للمصباح حمصورة داخل العبوة
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  خماليط الغازات  ٣-٢-٢

مبا يف ذلك أخبرة املـواد      (تستخدم اإلجراءات التالية لتصنيف خماليط الغازات يف واحدة من الشعب الثالث                
  ):من الرتب األخرى

اب بإجراء اختبارات أو حسابات وفقاً للطرائق اليت اعتمدهتا املنظمـة           حتدد قابلية الغازات لاللته     )أ(
ويف احلالـة  ). 10156:2010انظر معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الدولية للتوحيد القياسي   

اليت ال تكون فيها البيانات املتاحة كافية الستخدام هذه الطرائق، ميكن إجراء االختبارات بطريقة              
  تعترف هبا السلطة الوطنية املختصة؛مماثلة 

 (LC50)) ٥٠ت ق (حيدد مستوى السمية إما بإجراء اختبارات لقياس قيمة التركيز القاتل للنصف              )ب(
  :أو بطريقة احلساب باستعمال املعادلة التالية) ١-٢-٦-٢على النحو احملّدد يف (

   يف املخلوطi  الذي ترتيبهالكسر اجلزيئي للمكون  =  fi   :حيث
    Ti  =   الذي ترتيبهمؤشر مسية املكون i يف املخلوط )Tiتساوي   
  ؛) إذا كانت متاحة٥٠قيمة ت ق      

الدنيا للمواد  ) LC50(غري معروفة، حيدد مؤشر السمية باستخدام قيمة         )LC50(وعندما تكون قيم      
الختبـار هـو    ذات التأثريات الفسيولوجية والكيميائية املشاهبة أو عن طريق االختبار إذا كان ا           

  الطريقة الوحيدة املمكنة عملياً؛

ينطوي خليط الغاز على خطر أكّال إضايف إذا كان معروفاً خبربة اإلنسان أن املخلـوط يتلـف                   )ج(
للمكونات األكّالـة يف    ) LC50(البشرة أو العيون أو األنسجة الغشائية أو عندما ال تتجاوز قيمة            

  : باملعادلة التاليةLC50حبساب ) يونجزء يف املل (٣م/ مليلتر٥ ٠٠٠املخلوط 

   يف املخلوطi الذي ترتيبهالكسر اجلزيئي للمكون األكّال   =  fci  حيث
Tci  =       الذي ترتيبه مؤشر مسية املكون األكّال i    يف املخلوط )Tci قيمـة    تساوي

  ؛) إذا كانت متاحة٥٠ت ق

اب اليت اعتمدهتا املنظمة الدولية     حتدد القدرة على األكسدة إما بإجراء اختبارات أو بطرائق احلس           )د(
  .)ISO 10156:2010و )ب (١-٢-٢-٢ املالحظات الواردة يف انظر ()ISO(للتوحيد القياسي 
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  ٣- ٢الفصل 
   السوائل اللهوبة-  ٣الرتبة 

  ملحوظات متهيدية

  ".قابل لاللتهاب"نفس معىن املصطلح " هلوب"لكلمة   :١مالحظة 
 ٣تعترب املواد املدرجـة يف الرتبـة   . السائل اللهوب يف حالة وجود شوائب   ) وميض(قد تتغري نقطة اشتعال       :٢مالحظة 

ونظراً ألن املنتجات التجارية قد حتتوي على       .  مواد نقية كيميائياً بصورة عامة     ٢-٣بقائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل       
 وقد يكون لذلك تأثري يف التصنيف أو تعـيني          قد ختتلف، ) الوميض(مواد أخرى مضافة أو على شوائب، فإن نقط االشتعال          

املـادة  ) ومـيض (ويف حالة وجود شك بشأن تصنيف مادة أو جمموعة تعبئتها، فإن نقطة اشتعال          . جمموعة التعبئة للمنتجات  
  .حتدد بطريق التجربة

  التعريف وأحكام عامة  ١-٣-٢
  : املواد التالية٣تتضمن الرتبة   ١-١-٣-٢

  ؛)٣-١-٣-٢ و٢-١-٣-٢نظر ا(السوائل اللهوبة    )أ(
  ).٤-١-٣-٢انظر (املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية   )ب(

مثـل  ( هي سوائل، أو خماليط سوائل، أو سوائل حتتوي على مواد صلبة ذائبة أو معلقة هبا                 السوائل اللهوبة   ٢-١-٣-٢
ينبعث منها خبار هلوب ) أساس خصائصها اخلطرةالالكيه إخل، ولكنها ال تشمل املواد املصنفة على (الطالء، والورنيش، واللّك 

يف اختبار البوتقة املكـشوفة،      س٦٥,٦ºيف اختبار البوتقة املغلقة، أو ال تزيد على          س٦٠ºعند درجات حرارة ال تزيد على       
 :وتتضمن هذه الرتبة أيضاً ما يلي). الوميض(وتسمى هذه الدرجة عادة نقطة االشتعال 

  رجات حرارة مساوية لنقطة اشتعاهلا أو أعلى منها؛سوائل تقدم للنقل عند د  )أ(
ومواد تنقل أو تقدم للنقل عند درجات حرارة مرتفعة يف حالة سائلة وينطلق منها خبار هلوب عند                   )ب(

 .درجة حرارة مساوية لدرجة حرارة النقل القصوى أو أقل منها

 البوتقة املكشوفة بنتائج اختبارات البوتقة املغلقة، بل نظراً ألنه ال ميكن إجراء مقارنة صارمة لنتائج اختبارات   :مالحظة
إن نتائج االختبار الواحد كثرياً ما تكون متباينة فيما بينها، فإن اللوائح اليت تراعي مثل هذه االختالفات بالنص على أرقـام                     

 .ختتلف عن األرقام املوضحة أعاله تظل يف نطاق روح هذا التعريف

 االحتراق  تداوموال   س٣٥º وتزيد نقطة اشتعاهلا على      ٢-١-٣-٢ويف التعريف الوارد يف     السوائل اليت تست    ٣-١-٣-٢
أي إهنا ال (وتعترب السوائل غري قادرة على مداومة االحتراق ألغراض هذه الالئحة . ال تعترب سوائل هلوبة ألغراض هذه الالئحة  

  :يليإذا كانت تستويف ما ) تداوم االحتراق حتت ظروف االختبار احملددة
انظر اختبار القابلية لالحتراق املـستمر،      (أن تكون قد اجتازت اختباراً مناسباً للقابلية لالحتراق           )أ(

  ؛)٢-٥-٣٢، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايرياملبني يف 
   ؛س١٠٠º على ISO 2592:2000أو أن تزيد نقطة احتراقها وفقاً ملعيار التوحيد القياسي الدويل   )ب(
 . يف املائة٩٠أو أن تكون يف شكل حماليل مائية قابلة لالمتزاج يزيد حمتوى املاء الوزين فيها على   )ج(
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املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية هي مواد متفجرة ذائبة أو معلقة يف املاء أو سوائل أخـرى، لتـشكل                    ٤-١-٣-٢
وبنود املتفجرات السائلة املرتوعة احلـساسية يف       ). ٣-٦-٣-١-٢انظر  (مزجياً سائالً متجانساً لكبت خصائصها التفجريية       

  .٣٣٧٩و ٣٣٥٧ و٣٣٤٣ و٣٠٦٤ و٢٠٥٩ و١٢٠٤أرقام األمم املتحدة : قائمة البضائع اخلطرة هي
  تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٣-٢
سبب قابليته   لتعيني جمموعة خماطر السائل الذي ينطوي على خطر ب         ٦-٢-٣-٢تستخدم املعايري الواردة يف       ١-٢-٣-٢

 .لاللتهاب

بالنسبة للسوائل اليت يكمن خطرها الوحيد يف قابليتها لاللتهاب، تكون جمموعة تعبئة املادة هي املبينـة يف                   ١-١-٢-٣-٢
 .٦-٢-٣-٢تصنيف املخاطر الوارد يف 

ـ                      ٢-١-٢-٣-٢            اً يف حالة السائل الذي ينطوي على خطر إضايف أو أكثـر، تراعـى جمموعـة املخـاطر احملـددة وفق
 وجمموعة املخاطر املبنية على شدة اخلطر أو املخاطر اإلضافية، ويتم حتديد التصنيف وجمموعة التعبئة وفقاً                ٦-٢-٣-٢للفقرة  

 .٠-٢لألحكام املبينة يف الفصل 

، ومواد التلميع، ، والورنيش، واملواد الالصقة)الالكيه(ميكن تصنيف املواد اللزجة مثل الطالء، واملينا، واللّك   ٢-٢-٣-٢
دليـل االختبـارات    طبقاً لإلجراءات املبينة يف     ` ٣` يف جمموعة التعبئة     ،س٢٣ºأقل من   ) وميضها(اليت تكون درجة اشتعاهلا     

 :، وذلك على أساس ما يلي٣-٣٢، اجلزء الثالث، الفرع واملعايري

 درجة اللزوجة معرباً عنها بزمن التدفق بالثواين؛  )أ(

  اختبار البوتقة املغلقة؛نقطة الوميض يف  )ب(

 .اختبار فصل املذيب  )ج(

، والورنيش، واملواد الالصـقة، ومـواد       )الالكيه (تدرج السوائل اللزجة اللهوبة مثل الطالء، واملينا، واللكّ         ٣-٢-٣-٢
 :شريطة ما يلي` ٣` يف جمموعة التعبئة ،س٢٣ºعن ) وميضها(التلميع، اليت تقل درجة اشتعاهلا 

  يف املائة من طبقة املذيب الرائق يف اختبار فصل املذيب؛٣قل من أن ينفصل أ  )أ(

  .٨ أو الرتبة ١-٦وأن ال يكون املخلوط أو أي مذيب منفصل مستوفياً الشتراطات الشعبة   )ب(
املواد املصّنفة باعتبارها سوائل هلوبة بسبب نقلها أو تقدميها للنقل يف درجات            ` ٣`تدرج يف جمموعة التعبئة       ٤-٢-٣-٢

 .حرارة مرتفعة

  :املواد اللزجة اليت  ٥-٢-٣-٢
  س؛٦٠ºوال تتجاوز  س٢٣ºال تقل نقطة وميضها عن   -
  ؛ أو خطرة بيئياًوال تكون مسية أو أكّالة  -
 يف املائة من نتروسليلوز شريطة أال حيتوي النتروسليلوز على أكثـر     ٢٠وال حتتوي على أكثر من        -

  زن اجلاف؛  يف املائة من النتروجني من الو١٢,٦من 
   لتراً؛٤٥٠وتكون معبأة يف أوعية تقل سعتها عن   -

 :ال ختضع هلذه الالئحة إذا

، دليل االختبارات واملعايري  انظر  (كان ارتفاع الطبقة املنفصلة من املذيب يف اختبار فصل املذيب             )أ(
   من االرتفاع الكلي؛ يف املائة٣أقل من ) ١-٥-٣٢اجلزء الثالث، الفرع 
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، اجلزء الثالث، الفـرع     دليل االختبارات واملعايري  انظر  (ن التدفق يف اختبار اللزوجـة      وكان زم   )ب(
  : مم ال يقل عن٦مع فتحة انبثاق قطرها ) ٣-٤-٣٢

   ثانية؛ ٦٠  `١`  
  .٣ يف املائة من مواد الرتبة ٦٠ ثانية إذا كانت املادة اللزجة ال حتتوي على أكثر من ٤٠أو   `٢`  

  ملخاطر على أساس القابلية لاللتهابتصنيف جمموعة ا  ٦- ٢- ٣- ٢

 جمموعة التعبئة )البوتقة املغلقة(نقطة الوميض  نقطة بدء الغليان
≥٣٥º١` - -  س` 
<٣٥º٢٣< سº٢` س` 
<٣٥º٢٣≥ سº٦٠ ≤  سº٣` س` 

  تعيني نقطة الوميض   ٣- ٣- ٢
  :ميكن استخدام الطرائق التالية لتعيني نقطة وميض السوائل اللهوبة    

  :ليةاملعايري الدو
 ISO 1516 
 ISO 1523 
 ISO 2719 
 ISO 13736 
 ISO 3679 
 ISO 3680 

  :املعايري الوطنية
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

 
ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup 
Tester 
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester  
ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small 
Scale Closed-Cup Apparatus  
ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup 
Tester 
 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis 
Cedex: 

 
French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
French Standard NF M 07 - 036 
 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin: 
 
Standard DIN 51755 (flash points below 65 °C) 
 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 
Leninsky Prospect, 9: 

 
GOST 12.1.044-84. 
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  تعيني نقطة الغليان األولية  ٤- ٣- ٢
  :ميكن استخدام الطرائق التالية لتعيني نقطة الغليان األولية للسوائل اللهوبة    

  :املعايري الدولية
ISO 3924  
ISO 4626  
ISO 3405  

  :املعايري الوطنية
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

 
ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 
Atmospheric Pressure  
ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids  

  :ألخرى املقبولةاملعايري ا
 Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 
 440/20081. 

_________________  
)١( Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) 

No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (REACH) (Official Journal of the European Union, No. L 142 of 31.05.2008, p.1-739 and No. L 143 of 03.06.2008, p.55). 
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  ٤- ٢الفصل 
  املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد القابلة لالحتراق التلقائي؛-  ٤الرتبة 

 املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء
 ملحوظات متهيدية

يف هذه الالئحة، فإنه يشري إىل مادة تطلق غازاً هلوبـاً لـدى             " تتفاعل مع املاء  "حيثما يستخدم املصطلح      :١حظة مال
 .تالمسها مع املاء

، ليس من املستصوب عملياً وضع      ٢-٤ و ١-٤نظراً الختالف خصائص البضائع اخلطرة داخل الشعبتني          :٢مالحظة 
 ٤ويتناول هذا الفصل اختبارات ومعايري التصنيف يف الشعب الثالث بالرتبة    . بتنيمعيار واحد للتصنيف يف أي من هاتني الشع       

  ).٣٣وكذلك يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثالث، الفرع (
 مبخاطر إضافية زائـدة حبـسب       ٣-٤ أو   ٢-٤نظراً إلمكانية تصنيف املواد املعدنية العضوية يف الشعبة           :٣ مالحظة

 .٥-٤-٢خمطط هلذه املواد يف خصائصها، فقد أعطي 

 التعاريف وأحكام عامة  ١-٤-٢

 : إىل ثالث ُشعب على النحو التايل٤تنقسم الرتبة   ١-١-٤-٢

 املواد الصلبة اللهوبة  ١-٤الشعبة   )أ(  

املواد الصلبة اليت تكون يف ظل الظروف العادية للنقل قابلة لالحتراق بسهولة أو الـيت ميكـن أن                  
اعد يف إشعاله باالحتكاك؛ واملواد الذاتية التفاعل اليت ميكـن أن حتـدث             تسبب احلريق أو أن تس    

ف تفاعالً طارداً للحرارة بشدة؛ واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية اليت ميكن أن تنفجر ما مل ختفّ
 بقدر كاف؛

  القابلة لالحتراق التلقائياملواد  ٢-٤الشعبة   )ب(  

تلقائياً يف ظروف النقل العادية أو لدى تالمسها مـع اهلـواء،            املواد اليت قد ترتفع درجة حرارهتا       
 وبالتايل قد تشتعل؛

 املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء  ٣-٤الشعبة   )ج(  

 املواد القابلة لالشتعال تلقائياً أو اليت تطلق غازات قابلة لاللتهاب بكميات خطرية إذا تفاعلت مع               
 .املاء

دليـل  رق االختبار واملعايري املشار إليها يف هذا الفصل، مع إرشادات بشأن تطبيق االختبارات، يف               ترد ط   ٢-١-٤-٢
  :٤، وذلك لتصنيف األنواع التالية من مواد الرتبة االختبارات واملعايري
  ؛)١-٤الشعبة (املواد الصلبة اللهوبة   )أ(  
  ؛ )١-٤الشعبة (واملواد الذاتية التفاعل   )ب(  
  ؛)٢-٤الشعبة ( الصلبة التلقائية االشتعال مبّس اهلواء واملواد  )ج(  
  ؛ )٢-٤الشعبة (والسوائل التلقائية االشتعال مبّس اهلواء   )د(  
  ؛ )٢-٤الشعبة (واملواد الذاتية التسخني   )ه(  
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 ).٣-٤الشعبة (واملواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء   )و(  

، اجلزء الثاين، كما    دليل االختبارات واملعايري  املتعلقة باملواد الذاتية التفاعل يف      وترد طرق االختبار واملعايري       
 .٣٣، اجلزء الثالث، الفرع واملعايري دليل االختبارات يف ٤ترد طرق االختبار واملعايري املتعلقة بأنواع املواد األخرى للرتبة 

  التفاعل، واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسيةاملواد الصلبة اللهوبة، واملواد الذاتية  ١-٤الشعبة   ٢-٤-٢

 عموميات  ١-٢-٤-٢

 : أنواع املواد التالية١-٤تشمل الشعبة   

  ؛ )٢-٢-٤-٢انظر (املواد الصلبة اللهوبة   )أ(  
  ؛)٣-٢-٤-٢انظر (واملواد الذاتية التفاعل   )ب(  
 ). ٤-٢-٤-٢انظر (واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية   )ج(  

 املواد الصلبة اللهوبة  ١-٤الشعبة   ٢-٢-٤-٢

 التعاريف واخلواص  ١-٢-٢-٤-٢

هي املواد الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة واملواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة             املواد الصلبة اللهوبة     ١-١-٢-٢-٤-٢
 .لالحتكاك

يبية أو العجينية تتسم بـاخلطر إذا كـان          هي مواد مسحوقة أو حب     املواد الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة     ٢-١-٢-٢-٤-٢
واخلطر . يسهل اشتعاهلا بتالمسها لفترة وجيزة مع مصدر إشعال، مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر فيها بسرعة 

ومساحيق الفلزات خطرة بنوع خاص بسبب صعوبة إطفاء        . قد ال يأيت فقط من النار ولكن أيضاً من نواتج االحتراق السمية           
 .حلريق الناتج عنها نظراً ألن مواد إطفاء احلريق العادية مثل ثاين أكسيد الكربون أو املاء ميكن أن تزيد من اخلطرا

 تصنيف املواد الصلبة اللهوبة  ٢-٢-٢-٤-٢

 ١-٤تصنف املواد املسحوقة أو احلبيبية أو العجينية كمواد صلبة قابلة لالحتراق بسهولة تابعة للـشعبة                 ١-٢-٢-٢-٤-٢
، اجلـزء  دليل االختبارات واملعـايري دما يكون زمن االحتراق يف اختبار أو أكثر يتم إجراؤه وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف        عن

وُتصّنف مـساحيق الفلـزات أو      . ثانية/مم ٢,٢ ثانية أو معدل االحتراق أكرب من        ٤٥، أقل من    ١-٢-٣٣الثالث، الفرع   
 . دقائق أو أقل١٠ت تشتعل وكان التفاعل ينتشر يف طول العّينة بأكمله يف  إذا كان١-٤إشابات الفلزات يف الشعبة 

 بالقياس مع البنود املوجودة     ١-٤واملواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة لالحتكاك تصنف يف الشعبة             ٢-٢-٢-٢-٤-٢
 .إىل حني وضع معايري هنائية) مثل أعواد الثقاب(يف القائمة 

 ت التعبئةتعيني جمموعا  ٣-٢-٢-٤-٢

ويف حالة املـواد    . ١-٢-٢-٢-٤-٢تعّين جمموعات التعبئة على أساس طرق االختبار املشار إليها يف            ١-٣-٢-٢-٤-٢
 ٤٥إذا كان زمن االحتراق أقل مـن        ` ٢`، تعّين جمموعة التعبئة     )خبالف مساحيق الفلزات  (الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة     
ملساحيق أو إشابات الفلزات إذا انتشرت منطقـة التفاعـل          ` ٢`وتعّين جمموعة التعبئة    . للةثانية وكان اللهب يعرب املنطقة املب     

 .بطول العّينة كله يف مخس دقائق أو أقل

ويف حالة املـواد    . ١-٢-٢-٢-٤-٢وتعّين جمموعات التعبئة على أساس طرق االختبار املشار إليها يف            ٢-٣-٢-٢-٤-٢
 ٤٥إذا كان زمن االحتراق أقل مـن        ` ٣`، تعّين جمموعة التعبئة     )الف مساحيق الفلزات  خب(الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة     

ملساحيق الفلـزات إذا  ` ٣`وتعّين جمموعة التعبئة  . ثانية وكانت املنطقة املبللة توقف انتشار اللهب ملدة أربع دقائق على األقل           
 .ما ال يزيد على عشر دقائقانتشر التفاعل بطول العّينة كله يف أكثر من مخس دقائق ولكن يف 
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ويف حالة املواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة لالحتكاك، تعّين جمموعة التعبئة بالقياس مـع البنـود             ٣-٣-٢-٢-٤-٢
 .القائمة أو وفقاً ألي حكم خاص مناسب

  املواد الذاتية التفاعل  ١-٤الشعبة   ٣-٢-٤-٢
  التعاريف واخلواص  ١-٣-٢-٤-٢
  عاريفالت ١-١-٣-٢-٤-٢

  :ألغراض هذه الالئحة  
 هي مواد غري ثابتة حرارياً قابلة حلدوث احنالل طارد للحرارة بشدة حـىت بـدون                املواد الذاتية التفاعل    

  : يف احلاالت التالية١-٤وال تعترب املواد ذاتية التفاعل من الشعبة ). هواء(وجود أكسجني 
  ؛١إذا كانت متفجرات وفقاً ملعايري الرتبة   )أ(  
، )١-١-٢-٥-٢انظـر    (١-٥أو إذا كانت مواد مؤكِسدة وفقاً لطريقة التصنيف يف الـشعبة              )ب(  

 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة         ٥,٠باستثناء أن خماليط املواد املؤكِسدة اليت حتتوي على         
  ؛٣لالحتراق تنطبق عليها طريقة التصنيف احملددة يف املالحظة 

  ؛ ٢-٥كاسيد فوقية عضوية وفقاً ملعايري الشعبة أو إذا كانت أ  )ج(  
  غرام؛/ جول٣٠٠أو إذا كانت حرارة احنالهلا أقل من   )د(  
 ،س٧٥ºأعلـى مـن   ) ٤-٣-٢-٤-٢انظـر  (أو إذا كانت درجة حرارة احنالهلا الذايت التسريع     )ه(  

   كغم؛٥٠بالنسبة للعبوة زنة 
 طريقة معترف هبا دولياً، مثل القياس احلراري باملسح التفاضلي          ميكن تعيني حرارة االحنالل باستخدام أي        :١مالحظة 

  ).الكظمي(والقياس احلراري األديابايت 
أي مادة تظهر خواص مادة ذاتية التفاعل جيب تصنيفها على هذا النحو، حىت لو كانت هذه املادة تعطي                    :٢مالحظة 

  .٢-٣-٤-٢   ل وفقاً ٢-٤نتيجة موجبة يف اختبارات اإلدراج يف الشعبة 
 ١-٥ تنطبق طريقة تصنيف املواد الذاتية التفاعل على خماليط املواد املؤكِسدة اليت تستويف معايري الـشعبة                :٣مالحظة 

 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراق، واليت ال تستويف املعايري املـذكورة يف الفقـرات       ٥,٠واليت حتتوي على    
  .أعاله) ه(أو ) د(و أ) ج(أو ) أ(الفرعية 

  .١-٤ خواص مادة ذاتية التفاعل من األنواع باء إىل واو يصنَّف مادةً ذاتية التفاعل من الشعبة لهكل خملوط   
ُينظر يف  ) ز (٢-٣-٣-٢-٤-٢كل خملوط لـه خواص مادة ذاتية التفاعل من النوع زاي، وفقاً للمبدأ               

  ).١-١-٢-٥-٢انظر  (١-٥تصنيفه كمادة من الشعبة 
  اخلواص  ٢-١-٣-٢-٤-٢

مثل احلموض، ومركبـات    (ميكن بدء احنالل املواد الذاتية التفاعل بالتسخني أو مالمسة شوائب حفازة              
. ويرتفع معدل االحنالل مع ارتفاع درجة احلرارة ويتغري حبسب املادة         . أو باالحتكاك أو بالتصادم   ) الفلزات الثقيلة، والقواعد  

وفيما يتعلق مبواد معّينـة ذاتيـة       . صة إذا مل حيدث اشتعال، إىل انطالق غازات أو أخبرة مسية          وجيوز أن يؤدي االحنالل، وخا    
. وميكن أن تنحل بعض املواد الذاتية التفاعل بطريقة انفجارية، وخاصة إذا كانت حمتبسة            . التفاعل، يتعّين ضبط درجة احلرارة    

ومن . وبعض املواد الذاتية التفاعل حتترق بشدة     . بوات مالئمة وميكن تعديل هذه اخلاصية بإضافة مواد ختفيف أو باستخدام ع         
 :أمثلة املواد الذاتية التفاعل بعض املركبات من األنواع املبينة أدناه
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  ؛ )-C-N=N-C-(املركبات النتروجينية الدهنية   )أ(  
  ؛ C-N3-)(واألزيدات العضوية   )ب(  
CN2-وأمالح الديازونيوم   )ج(  

+Z-)(؛  
  ؛ )O=-N-N(النتروجينية النتروزية واملركبات   )د(  
  ).SO2-NH-NH2-(واهليدرازيدات الكربيتية األروماتية   )ه(  
وهذه القائمة ليست شاملة، وجيوز أن توجد خواص مماثلة يف مواد ضمن جمموعات تفاعلية أخرى وبعض   

  .خماليط املواد
  تصنيف املواد الذاتية التفاعل  ٢-٣-٢-٤-٢
وتتراوح أنواع املواد الذاتية التفاعل من      . الذاتية التفاعل يف سبعة أنواع تبعاً لدرجة خطورهتا       تصنف املواد    ١-٢-٣-٢-٤-٢

النوع ألف، الذي ال يقبل نقله يف العبوات اليت مت اختباره فيها، إىل النوع زاي، الذي ال خيضع لألحكام اخلاصة باملواد الذاتية                     
األنواع من باء إىل واو ارتباطاً مباشراً بالكمية القصوى املسموح هبـا يف             ويرتبط تصنيف   . ١-٤التفاعل املدرجة يف الشعبة     

  .العبوة الواحدة
، وتدرج املواد   ٣-٢-٣-٢-٤-٢يرد بيان باملواد الذاتية التفاعل اليت يسمح بنقلها يف عبوات يف الفقرة              ٢-٢-٣-٢-٤-٢

، وتدرج املواد اليت يسمح بنقلها يف صهاريج نقَّالة    IBC520اليت يسمح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب يف توجيه التعبئة           
وبالنسبة لكل مادة مدرجة ُيسمح بنقلها، حتدَّد البنود النوعية املناسـبة لقائمـة             .  اخلاص بالصهاريج النقَّالة   T23يف التوجيه   

ناسبة واملالحظات اليت توفّر معلومات ، وتبيَّن املخاطر اإلضافية امل)٣٢٤٠ إىل ٣٢٢١أرقام األمم املتحدة من (البضائع اخلطرة 
  :وحتدِّد األمساء النوعية ما يلي. ذات صلة بالنقل

  ؛ )باء إىل واو(نوع املادة الذاتية التفاعل   )أ(  
  ؛)سائلة أو صلبة(واحلالة الفيزيائية للمادة   )ب(  
  ).٤-٣-٢-٤-٢انظر (وضبط درجة احلرارة عند االقتضاء   )ج(  

  اد الذاتية التفاعل املوضوعة يف عبوات املصّنفة حالياً قائمة املو ٣-٢-٣-٢-٤-٢
يف اجلدول التايل إىل طريقـة      " طريقة التعبئة "الواردة يف عمود    " ٨ق ع   "إىل  " ١ق ع   "تشري الرموز من      

حرارة الضبط  وينبغي للمواد الذاتية التفاعل املعدة للنقل أن تستويف شروط التصنيف ودرجة            . P520التعبئة وفقاً لتوجيه التعبئة     
وبالنسبة للمواد املسموح بنقلـها يف      . ودرجة حرارة الطوارئ املشتقة من درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع عند ذكرها           

، وبالنسبة للمواد املسموح بنقلها يف صهاريج، انظر توجيه التعبئـة           IBC520احلاويات الوسيطة للسوائب، انظر توجيه التعبئة       
  .T23قالة اخلاص بالصهاريج الن

فيما عدا احلاالت اليت يذكر فيهـا       (يقوم التصنيف الوارد يف هذا اجلدول على أساس أن املادة نقية تقنياً               :مالحظة 
وفيما يتعلق بنسب التركيز األخرى، جيوز تصنيف املواد تصنيفاً خمتلفاً، باتبـاع            ).  يف املائة  ١٠٠حتديداً أن التركيز يقل عن      

  .٤-٣-٢-٤-٢ و٣-٣-٢-٤-٢اإلجراءات املبينة يف 
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 املادة الذاتية التفاعل
  التركيز

)٪( 
طريقة 
 التعبئة

درجة حرارة 
 )س(الضبط 

درجة حرارة 
الطوارئ 

 )س(

رقم األمم 
املتحدة 
 مالحظات النوعي

-ديازو-٢بوليمر مشترك بريوغلّول     - أسيتون
 سلفونات-٥-نافثول-١

  ٣٢٢٨   ٨ق ع  ١٠٠

من النـوع بـاء،     آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة     
 درجة احلرارة مضبوطة

 )٢)(١( ٣٢٣٢   ٥ق ع  ١٠٠< 

 )٣( ٣٢٢٤   ٦ق ع  ١٠٠<  آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع جيم

آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع جـيم،        
 درجة احلرارة مضبوطة

 )٤( ٣٢٣٤   ٦ق ع  ١٠٠< 

 )٥( ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠<  آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع دال

آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النـوع دال،        
 درجة احلرارة مضبوطة

 )٦( ٣٢٣٦   ٧ق ع  ١٠٠< 

 -٤ ثنـائي مثيـل      -٢،٤( آزو ثنائي    -'٢،٢
 )ميثوكسي فالريونتريل

  ٣٢٣٦ ٥+ ٥-  ٧ق ع  ١٠٠

ــائي -'٢،٢ ـــل -٢،٤( آزو ثن ــائي مثي  ثن
 )فالريونتريل

  ٣٢٣٦ ١٥+ ١٠+ ٧ق ع  ١٠٠

  ٣٢٣٥ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع  ١٠٠ ) مثيل بروبيونات٢-أثيل( آزو ثنائي -'٢،٢

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ )سداسـي هيدرو برتونتريل( آزو ثنائي -١،١

  ٣٢٣٤ ٤٥+ ٤٠+ ٦ق ع  ١٠٠ )أيسو بوتريونتريل( آزو ثنائي -'٢،٢

  ٣٢٢٤   ٦ق ع  ٥٠ ≤ )نتريل أيسو بوتريونتريل( آزو ثنائي -'٢،٢

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ١٠٠ ) مثيل بوتريونتريل٢-(و ثنائي  آز-'٢،٢

 ثنائي سلفوهيدرازيد برتيـن، يف شـكل        -٣،١
 عجينة

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ٥٢

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ سلفونيل هيدرازين برتين

 برتيـــل أثيـل    -٤كلوريد مزدوج للزنك و   
 إيثوكسي برتين ديازونيوم-٣أمينو 

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

برتيل مثيل أمينـو     -٤دوج للزنك و  كلوريد مز 
  إيثوكسي برتين ديازونيوم-٣

  ٣٢٣٦ ٤٥+  ٤٠+ ٧ق ع  ١٠٠

 ثنـائي   -٤ كلورو   -٣كلوريد مزدوج للزنك و   
 أثيل أمينو برتين ديازونيوم

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

 )٢( ٣٢٢٢   ٥ق ع  ١٠٠ سلفونيل-٤نفتول -١ديازو -٢كلوريد 

 )٢( ٣٢٢٢   ٥ق ع  ١٠٠ سلفونيل-٥نفتول -١ديازو -٢كلوريد 

 محض إسـترات النيفثـول      ١- ديازو -٢مزيج  
 سلفنيك، النوع دال

 )٩( ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠< 

)  مورفولينيـل  -٤ (-٤- ثنائي بوتوكسي    ٢،٥
 )١:٢(برتين ديازونيوم، رباعي الكلوروزنكات 

  ٣٢٢٨   ٨ق ع  ١٠٠

 ثنائي إيثوكـسي    -٢،٥كلوريد مزدوج للزنك    
 ن ديازونيوم مورفولينو برتيــ-٤

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ١٠٠- ٦٧

 ثنائي إيثوكـسي    -٢،٥كلوريد مزدوج للزنك    
  مورفولينو برتيــن ديازونيوم-٤

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٦٦

 -٤ ثنائي إيثوكـسي     -٢،٥رابع فلوروبورات   
 مورفولينو برتين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٣٥+ ٣٠+ ٧ق ع  ١٠٠
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 املادة الذاتية التفاعل
  التركيز

)٪( 
طريقة 
 التعبئة

درجة حرارة 
 )س(الضبط 

درجة حرارة 
الطوارئ 

 )س(

رقم األمم 
املتحدة 
 مالحظات النوعي

) ينيل مورفول -٤ (- ٤ - ثنائي إيثوكسي    ٢،٥
  ُسلفات البرتين ديازونيوم-

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

 ثنائــي   -٢،٥كلوريد مزدوج للزنــك و   
 برتين ديازونيوم) فنيـل سلفونيل (-٤إيثوكسي 

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٦٧

+ ثنائـي أثيلني غليكول    ) كربونات أليل (ثنائي  
 فوق أكسي ثانـي كربونات ثنائي أيسو بروبيل

≤٨٨  
+≥١٢ 

  ٣٢٣٧ صفر  ١٠-  ٨ق ع 

 ثنائــي   -٢،٥كلوريد مـزدوج للزنــك      
برتيل ) مثيل فنيل سلفونيـل  -٤ (-٤ميثوكسي  
 ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٧٩

ربـاعي  - برتيـن  -) ثنائي مثيـل أمينـو     (-٤
 )١-(كلوروزنكات الديازونيوم 

  ٣٢٢٨   ٨ق ع  ١٠٠

 ثنائـي مثيل أمينو    -٤كلوريد مزدوج للزنك و   
-٢) ثيـل أمينـو إيثوكـسي   ثنائي م -٢ (-٦

 طولوين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ١٠٠

 ثنائـي مثيل رباعي    -' ثنائي نتروزو ن،ن   -'ن،ن
 فثاالميد، يف شكل عجينة

  ٣٢٢٤   ٦ق ع  ٧٢

 ثنائي نتروزو مخاسي مثيليـن ربـاعي       -'ن،ن
 أمني 

 )٧( ٣٢٢٤   ٦ق ع  ٨٢

  ٣٢٢٦   ٧ع ق  ١٠٠  سلفوهيدرازيد'٤،٤أكسيد ثنائي فنيل 

 ثنائــي بروبيـل   -٤كلوريد مزدوج للزنك و   
 أمينو برتين ديازونيوم

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

 إيثوكـسي   -ن،ن(-٢كلوريد مزدوج للزنك و   
   -٤ ميثوكسي -٣) كربونيل فنيل أمينو

برتيـن  )  سيكلوهكسيل أمينـو   - مثيل ن  -ن(
 ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٩٢- ٦٣

 إيثوكسي  -ن،ن (-٢كلوريد مزدوج للزنك و   
 -ن (-٤ ميثوكـسي    -٣) كربونيل فنيل أمينو  

 برتين ديازونيوم)  سيكلوهكسيل أمينو-مثيل ن

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ٦٢

 فــوق   -١،٣) نترو مثيلني  (-٢ فورميل   -ن
 هيدرو ثيازين

  ٣٢٣٦ ٥٠+ ٤٥+ ٧ق ع  ١٠٠

ــك و   ــزدوج للزن ـــد م  -٢ (-٢كلوري
) ينيل بريوليد -١ (-٤-) هيدروكسي إيثوكسي 

 برتين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٥٠+ ٤٥+ ٧ق ع  ١٠٠

هيدروكسي -٢ (-٣كلوريد مـزدوج للزنك و   
ــسي ــدينيل-١ (-٤-) إيثوك ــن ) بريولي برتي
 ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ١٠٠

 مثيـل أمينــو أثيـل       -ن،ن (-٢بيكربيتات  
)  ثنائي مثيل فنيل سلفونيل   -٣،٤ (-٤) كربونيل

 برتين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٥٠+ ٤٥+ ٧ق ع  ٩٦

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ مثيل برتين سلفونيل هيدرازيد-٤

 -١ (-٤مثيـــل -٣رابــع فلوروبـــورات 
 برتين ديازونيوم) بريوليدينيل

  ٣٢٣٤ ٥٠+ ٤٥+ ٦ق ع  ٩٥

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ١٠٠  نتروزو فينول-٤

 )٨( ٣٢٢٣   ٢ق ع   عّينة من سائل ذايت التفاعل
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 املادة الذاتية التفاعل
  التركيز

)٪( 
طريقة 
 التعبئة

درجة حرارة 
 )س(الضبط 

درجة حرارة 
الطوارئ 

 )س(

رقم األمم 
املتحدة 
 مالحظات النوعي

 )٨( ٣٢٣٣   ٢ق ع   التفاعل، درجة احلرارة مضبوطةعّينة من سائل ذايت 

 )٨( ٣٢٢٤   ٢ق ع   عّينة من مادة صلبة ذاتية التفاعل

 )٨( ٣٢٣٤   ٢ق ع   مضبوطة عّينة من مادة صلبة ذاتية التفاعل، درجة احلرارة

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ سلفونـات الصوديوم-٤نفتـول -١ ديازو -٢

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ ات الصوديومسلفونـ-٥نفتـول -١ ديازو -٢

  ٣٢٣٤ ٣٥+ ٣٠+ ٦ق ع  ١٠٠ )٢(نترات رباعي أمني بالديوم 

 مالحظات

، اليت تستويف املعايري الـواردة يف       "Azodicarbonamide formulations"تركيـبات آزو ثنائي كربونامـيد،     )١(
ب اإلجراء الوارد يف    وحتدد درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوج       ). ب (٢-٣-٣-٢-٤-٢
  .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧

  )٢-٢-٢-٢-٥ ، انظر١النموذج رقم " (متفجرات"يشترط أن حتمل بطاقة التعريف باخلطر اإلضايف   )٢(
  ).ج( ٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري املبينة يف   )٣(
وحتـدد درجـة    ). ج (٢-٣-٣-٢-٤-٢يف املعايري الواردة يف     تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستو       )٤(

  .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف 
  ).د (٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري املبينة يف   )٥(
وحتدد درجة حرارة ). د (٢-٣-٣-٢-٤-٢ املعايري الواردة يف تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف  )٦(

  .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف 
  .س١٥٠ºمع مادة ختفيف متوافقة ال تقل درجة غلياهنا عن   )٧(
  ).ب (٤-٢-٣-٢-٤-٢انظر   )٨(
  محض السلفونيك-٤-نافتول-١-يـازود-٢ينطبق هذا البنـد علـى خماليـط إسترات   )٩(

  ).د (٢-٣-٣-٢-٤-٢محض السلفونيك، اليت تستويف املعايري الواردة يف -٥-نافتول-١-ديازو-٢و
  تتوىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ تصنيف املواد الذاتية التفاعل غري املدرجـة يف القائمـة الـواردة يف                    ٤-٢-٣-٢-٤-٢

، وتعيني بند نوعي هلا على أساس تقرير T23 أو توجيه الصهاريج النقالة    IBC520تعبئة  ، وتوجيه ال  ٣-٢-٣-٢-٤-٢اجلدول  
ويرد بيان مبـا ينطبـق مـن        .  بيان باملبادئ اليت تطبق على تصنيف هذه املواد        ٣-٣-٢-٤-٢ويرد يف   . نتائج االختبارات 

. ، اجلزء الثاين  دليل االختبارات واملعايري  ناسبة يف   إجراءات التصنيف، وطرق االختبار واملعايري، ومثال لتقرير عن االختبارات امل         
 .ويتضمن قرار املوافقة التصنيف وشروط النقل ذات الصلة

جيوز أن تضاف مواد حفّازة، مثل مركبات الزنك، إىل بعض املـواد الذاتيـة التفاعـل لتغـيري                    )أ(
ؤدي ذلـك إىل تقليـل     وتبعاً لكل من نوع املادة احلفازة ودرجة تركيزها، ميكن أن ي          . مفاعليتها

الثبات احلراري وتغيري اخلواص االنفجارية، وإذا ما عدلت إحدى هاتني اخلاصيتني، تقّيم التركيبة             
 اجلديدة وفقاً إلجراءات التصنيف؛

جيوز أن تدرج عّينات املواد الذاتية التفاعل أو تركيبات املواد الذاتية التفاعل غيـر املدرجـة يف                  )ب(
ال تتوفر بشأهنا جمموعة كاملة من نتائج االختبـارات، والـيت تنقـل              واليت   ٣-٢-٣-٢-٤-٢

ملواصلة اختبارها أو تقييمها يف أحد البنود املالئمة للمواد الذاتية التفاعل من النوع جيم، على أن                
 :تستوىف الشروط التالية
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  ل من النوع باء؛أن توضح البيانات املتاحة أن العّينة لن تكون أخطر من املواد الذاتية التفاع  `١`
) انظر توجيه التعبئـة الواجـب التطبيـق        (٢وأن تعبأ العّينة وفقاً لطريقة التعبئة ق ع           `٢`

   كغم؛ ١٠تزيد الكمية املوجودة يف كل وحدة نقل للبضائع على  وأال
وأن توضح البيانات املتاحة أن درجة حرارة الضبط، إن وجدت، منخفـضة إىل حـد                 `٣`

  .خطري، ومرتفعة إىل حد يكفي ملنع أي فصل خطري بني األطواريكفي ملنع أي احنالل 
 مبادئ تصنيف املواد الذاتية التفاعل  ٣-٣-٢-٤-٢

ويبني الشكل  . ال يشري هذا الفرع إال إىل اخلواص اليت تعترب حامسة بالنسبة لتصنيف املواد الذاتية التفاعل                :مالحظة
. رتبة ترتيباً بيانياً تتعلق باخلواص احلامسة إىل جانب األجوبة املمكنة          خمططاً يعرض مبادئ التصنيف يف شكل أسئلة م        ١-٤-٢

 .وحتدد هذه اخلواص بالتجارب باستخدام طرق االختبار واملعايري الواردة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين

رضة، أثناء االختبار يف املختـرب،      تعترب أي مادة ذاتية التفاعل ذات خواص انفجارية إذا كانت تركيبتها ع            ١-٣-٣-٢-٤-٢
  .ألن تنفجر أو حتترق بسرعة أو ُتحدث أثراً عنيفاً عند التسخني يف ظروف االحتباس

 :٣-٢-٣-٢-٤-٢ تنطبق املبادئ التالية علـى تصنيف املواد الذاتية التفاعل غـري املدرجـة فـي القائمة يف  ٢-٣-٣-٢-٤-٢

رعة يف عبوهتا املعدة للنقل حيظر نقلـها يف تلـك العبـوة             أي مادة ميكن أن تنفجر أو حتترق بس         )أ(
وتعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعـل   (١-٤مبوجب األحكام اخلاصة باملواد الذاتية التفاعل يف الشعبة  

 ؛)١-٤-٢يف الشكل " ألف"مّربع اخلروج " ألف"من النوع 

وهتا املعدة للنقـل، ولكنـها      أي مادة ذات خواص انفجارية وال تنفجر وال حتترق بسرعة يف عب             )ب(
عرضة ألن حيدث هلا انفجار حراري يف تلك العبوة، جيب أن حتمل عبوهتا أيضاً بطاقة التعريـف                 

وجيوز أن تعبأ هذه املواد ). ٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١النموذج رقم ". (متفجرات"باخلطر اإلضايف   
 لتفادي انفجار العبوة أو      كغم، ما مل يتعّين أن تكون الكمية أقل من ذلك          ٢٥بكميات تصل إىل    

يف " بـاء "، مرّبع اخلروج    "باء"وتعّرف املادة بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع         (احتراقها بسرعة   
 ؛)١-٤ -٢الشكل 

أي مادة ذات خواص انفجارية جيوز نقلها دون أن حتمل عبوهتا بطاقة التعريف باخلطر اإلضـايف                  )ج(
ال تنفجر وال حتتـرق  )  كغم٥٠حبد أقصى   (ا املعدة للنقل    إذا كانت املادة، يف عبوهت    " متفجرات"

، مرّبـع   "جيم"وتعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع        (بسرعة وال حيدث هلا انفجار حراري       
  ؛)١-٤-٢يف الشكل " جيم"اخلروج 

 :أي مادة حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، ما يلي  )د(

، وال حتترق بسرعة وال ُتحدث أي تأثري عنيف عند التسخني يف ظـروف              تنفجر جزئياً   `١`
  االحتباس؛

أو ال تنفجر علـى اإلطالق وحتترق ببطء وال حتدث أي تأثري عنيف عند التسخني يف                 `٢`
  ظروف االحتباس؛

أو ال تنفجر وال حتترق على اإلطالق وُتحدث أثراً متوسطاً عند التسخني يف ظـروف                 `٣`
  االحتباس؛ 

تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعـل  ( كغم ٥٠جيوز قبوهلا للنقل يف عبوات ال تتجاوز كتلتها الصافية        
  ؛)١-٤-٢يف الشكل " دال"، مرّبع اخلروج "دال"من النوع 
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أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، أي انفجار أو احتراق حمتدم على           )ه(
 إال أثراً طفيفاً أو ال حتدث أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس، جيوز    اإلطالق، وال ُتحدث  

تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع       ( لتراً   ٤٥٠/ كغم ٤٠٠قبوهلا للنقل يف عبوات ال تتجاوز       
  ؛)١-٤-٢يف الشكل " هـاء"، مرّبع اخلروج "هاء"

ها يف املخترب، أي انفجار يف احلالـة اجملوفـة          أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى علي           )و(
حتترق باحتدام على اإلطالق، وال ُتحدث إال أثراً طفيفاً أو ال حتدث أي أثر على اإلطـالق                  وال

عند التسخني يف ظروف االحتباس، وليست هلا إال قوة انفجارية بسيطة أو ليست هلا أي قـوة                 
تعّرف بأهنـا مـادة   (يطة للسوائب أو صهاريج انفجارية على اإلطالق، ميكن نقلها حباويات وس    

ولالطالع علـى   (؛  )١-٤-٢يف الشكـل   " واو"، مرّبع اخلروج    "واو"ذاتية التفاعل من النوع     
  ؛)١٣-١-٢-٤ و٢-٢-٧-١-٤األحكام اإلضافية، انظر 

 أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املختـرب، انفجـار يف احلالـة اجملّوفـة                     )ز(
حتترق باحتدام على اإلطالق وال ُتحدث أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس وليست               وال

 شريطة أن تكـون  ١-٤هلا أي قوة انفجارية، تعفى من تصنيفها كمادة ذاتية التفاعل من الشعبة    
للعبـوة   س٧٥ºو س٦٠ºتتراوح درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع بني       (التركيبة ثابتة حرارياً    

تعّرف  (٥-٣-٢-٤-٢وأن تفي أي مادة خمففة باالشتراطات الواردة يف         )  كغم ٥٠البالغ وزهنا   
وإذا ). ١-٤-٢يف الـشكـل    " زاي"، مرّبع اخلـروج    "زاي"بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع       

كانت التركيبة غري ثابتة حرارياً أو إذا استخدمت لرتع احلساسية مادة ختفيف متوافقة، درجـة               
  ".صلبة ذاتية التفاعل من النوع واو/سائلة" تعّرف التركيبة بأهنا مادة ،س١٥٠ºاهنا أقل من غلي
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  رسم ختطيطي لتصنيف املواد الذاتية التفاعل: ١- ٤- ٢الشكل 
  
  
  
  

 املادة الذاتية التفاعل

 أيتنشرهل 
 التهاب حيدث؟

١املربع 

هل ميكن أن
لتهب يف عبوة ت

 النقل

نشر أي تهل 
  احتراق حيدث؟

نشر أيتهل 
احتراق حيدث؟

هل تنشر أي 
؟احتراق حيدث

ترقحتهل
بسرعة يف 
 العبوة؟

 يفاما تأثري تسخينه
ظروف االحتواء 

 املعرف؟

 ؟املعرَّفظروف االحتواء  يفاما تأثري تسخينه

 يف اتأثري تسخينهما 
ظروف االحتواء 

  املعرَّف؟

قبل للنقل ُتال 
  يف هذه العبوة

قبل للنقل يف عبوات ال تزيد ُت
 كغم مع٢٥على كتلتها الصافية 

وضع بطاقـة خطـر إضافـي
  "EXPLOSIVE" 'متفجر'

قبل للنقل يف عبوات ال ُت
 على ة الصافيكتلتهازيد ت

   كغم٥٠

هل ميكن أن
تنفجر يف عبوة 

  النقل؟

قبل للنقل يف عبوات ُت
 ة الصافيكتلتهازيد تال 

انتقل إىل املربع   كغم٥٠على 
١١   

  نعم١-١

  نعم١- ٢

٢املربع ال٣- ١

  ٣املربع 

 ٤املربع 

  ٥املربع 

٦املربع

 ٧املربع

  ٨املربع

  ٩املربع 

 ١٠املربع 

  ال٢-٢

  نعم بسرعة١-٣
٢-٣
٣-٣

نعم ببطء
 ال

١- ٤
٢- ٤نعم بسرعة

٣- ٤
  نعم ببطء

 ال

٢- ٥،
 نعم ببطء

 ال٣- ٥
  نعم١- ٦ ال٢-٦

١-٧ 
 شديد

  متوسط٢-٧
  منخفض٣- ٧
  ال٤-٧

 شديد١-٨

   متوسط٢- ٨
  منخفض٣- ٨
 شديد١-٩   ال٤- ٨

 متوسط٢- ٩

 منخفض٣- ٩
  ال٢-١٠ ال٤- ٩

مربع اخلروج  نعم١-١٠
مربع اخلروج  ألف

 باء
مربع اخلروج 

  جيم
مربع اخلروج 

  دال

   جزئيا٢ً-١

٥- ١
 نعم بسرعة
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  )تابع(رسم ختطيطي لتصنيف املواد الذاتية التفاعل : ١- ٤- ٢الشكل 

  ٩من املربع   
  )على الصفحة السابقة (١- ٤- ٢بالشكل   

  
  

  

اما هي قدرهت
  النفجارية؟ا

ما هو تأثري 
 يف هاتسخين

ظروف االحتواء 
  املعرَّف؟

قبل للنقل يف عبواتت
 ٤٠٠ال تزيد على  

  لترا٤٥٠ًكغم أو 
 اميكن النظر يف نقله

يف حاويات سوائب 
  وسيطة أو صهاريج

  اينظر يف إعفائه

 نقل املادة الذاتيةينظر يفهل 
التفاعل يف حاويات وسيطة

 ئها؟أو صهاريج أو اعفا

  ١١ املربع

  نعم١-١١

  غري منخفضة١-١٢

  ال٢-١١

١٢ املربع

 ال٢- ١٣

١٣ املربع  منخفضة٢- ١٢

 منخفضة١- ١٣ 

  مربع اخلروج زاي  مربع اخلروج واو  مربع اخلروج هاء

  ال٣- ١٢ 
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 اشتراطات ضبط درجة احلرارة  ٤-٣-٢-٤-٢

 التسارع تساوي أو أقل     ختضع املواد الذاتية التفاعل لضبط درجة احلرارة إذا كانت درجة احنالهلا الذايت             
، اجلزء الثـاين،    دليل االختبارات واملعايري  وترد طرق االختبار املتعلقة بتحديد درجة االحنالل الذايت التسارع يف           . س٥٥ºمن  

 .وجيري االختبار املختار بطريقة متثل، من حيث احلجم واملواد على حد سواء، العبوة املقرر نقلها. ٢٨الفرع 

 اسية املواد الذاتية التفاعلنزع حس  ٥-٣-٢-٤-٢

ويف حالـة   . لضمان األمان أثناء النقل جيوز نزع حساسية املواد الذاتية التفاعل باستخدام مادة ختفيف              ١-٥-٣-٢-٤-٢
 .استخدام مادة ختفيف جيب اختبار املادة الذاتية التفاعل يف وجود مادة التخفيف بالتركيز والشكل املستخدمني يف النقل

ال تستخدم مواد التخفيف اليت تسمح بتركّز املادة الذاتية التفاعل بدرجة خطرة يف حالـة حـدوث                   ٢-٥-٣-٢-٤-٢
 .تسرب من العبوة

ويف هذا الصدد، فإن املـواد املخففـة        . جيب أن تكون مادة التخفيف متوافقة مع املادة الذاتية التفاعل           ٣-٥-٣-٢-٤-٢
 هلا أي تأثري ضار على الثبات احلراري ونوع املخاطر الذي تتسم بـه املـادة                املتوافقة هي املواد الصلبة أو السوائل اليت ليس       

 .الذاتية التفاعل

فيما يتعلق مبواد التخفيف السائلة يف التركيبات السائلة اليت تتطلب ضبط درجة احلرارة، جيب أال تقل                  ٤-٥-٣-٢-٤-٢
على األقل من    س٥٠ºغليان السائل أعلى مبقدار      وجيب أن تكون نقطة      .س٥ºونقطة االشتعال عن     س٦٠ºنقطة الغليان عن    

  ).١-٣-٥-١-٧انظر (درجة حرارة ضبط املادة الذاتية التفاعل 
 املتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية  ١-٤الشعبة   ٤-٢-٤-٢

 التعريف  -١-٤-٢-٤-٢

ين خملـوط   املتفجرات املرتوعة احلساسية هي مواد مرطبة باملاء أو الكحول أو خمففة مبواد أخرى لتكو               
وبنود هذه املتفجرات املرتوعـة احلـساسية يف قائمـة      ). ٣-٦-٣-١-٢انظر  (صلب متجانس لكبت خواصها االنفجارية      

 ١٣٤٨ و ١٣٤٧و ١٣٤٤ و ١٣٣٧ و ١٣٣٦ و ١٣٢٢ و ١٣٢١ و ١٣٢٠ و ١٣١٠أرقام األمم املتحدة    : البضائع اخلطرة هي  
 ٣٣١٧ و ٢٩٠٧ و ٢٨٥٢ و ٢٥٥٧ و ٢٥٥٦ و ٢٥٥٥ و ١٥٧١ و ١٥١٧ و ١٣٥٧ و ١٣٥٦ و ١٣٥٥ و ١٣٥٤ و ١٣٤٩و
 .٣٤٧٤ و٣٣٨٠ و٣٣٧٦ و٣٣٧٠ و٣٣٦٩ و٣٣٦٨ و٣٣٦٧ و٣٣٦٦ و٣٣٦٥ و٣٣٦٤ و٣٣٤٤ و٣٣١٩و

  :املواد اليت  ٢-٤-٢-٤-٢
 مبوجـب   ١ ولكنها أعفيت من الرتبة      ٢ و ١ وفقاً جملموعيت االختبارات     ١قبلت مؤقتاً يف الرتبة       )أ(

  ؛٦جمموعة االختبارات 
  ؛١-٤ية التفاعل املدرجة يف الشعبة أو ليست من املواد الذات  )ب(
  ؛٥أو ليست من مواد الرتبة   )ج(

 رغم أهنا ليست    ١-٤ومن أمثلة هذه البنود املدرجة يف الشعبة        . ١-٤تدرج أيضاً ضمن الشعبة       
 .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٣٢٤١ و٢٩٥٦متفجرات مرتوعة احلساسية أرقام األمم املتحدة 
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 اق التلقائياملواد القابلة لالحتر  ٢-٤الشعبة   ٣-٤-٢

 التعاريف واخلواص  ١-٣-٤-٢

 : ما يلي٢-٤تشمل الشعبة   ١-١-٣-٤-٢

الـسائلة أو   ( وهي املواد، مبا يف ذلك املخـاليط واحملاليـل           ،املواد التلقائية االشتعال مبّس اهلواء      )أ(
وهذه هي  . ، اليت تشتعل حىت بكميات صغرية خالل مخس دقائق من التالمس مع اهلواء            )الصلبة
  األشد قابلية لالحتراق التلقائي؛ ٢-٤ لشعبةمواد ا

 وهي املواد، خبالف املواد التلقائية االشتعال، القابلة للتـسخني الـذايت            ،واملواد الذاتية التسخني    )ب(
وال تشتعل هذه املواد إال عندما تكون       . بتالمسها مع اهلواء بدون وجود مصدر لإلمداد بالطاقة       

 ).ساعات أو أيام(وبعد مرور فترات زمنية طويلة ) بالكيلوغرامات(بكميات كبرية 

إن التسخني الذايت ملادة هو عملية ينتج عنها حرارة نتيجة التفاعل التدرجيي للمادة أو املخلـوط مـع                    ٢-١-٣-٤-٢
خلـوط  وإذا كان معدل إنتاج احلرارة يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سترتفع درجة حرارة املادة أو امل              ). يف اهلواء (األكسجني  

  .مما قد يؤدي، بعد فترة حث، إىل اشتعال ذايت أو احتراق
 ٢-٤التصنيف يف الشعبة   ٢-٣-٤-٢

 إذا كانت العّينة تشتعل يف أحد       ٢-٤تعترب املواد الصلبة مواد صلبة تلقائية االشتعال وتصنف يف الشعبة             ١-٢-٣-٤-٢
 .٤-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفـرع ختبارات واملعايريدليل االاالختبارات اليت جتري وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

 إذا كان السائل يشتعل يف اجلزء األول        ٢-٤تعترب السوائل سوائل تلقائية االشتعال وتصنف يف الشعبة           ٢-٢-٣-٤-٢
دليـل   يف   من االختبار أو يسبب اشتعال أو تفّحم ورقة الترشيح يف االختبارات اليت جتري وفقاً لطريقـة االختبـار املبينـة                   

 .٥-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع االختبارات واملعايري

 املواد الذاتية التسخني  ٣-٢-٣-٤-٢

 يف احلاالت التالية يف االختبارات اليت جتـري         ٢-٤تصنف املادة باعتبارها مادة ذاتية التسخني بالشعبة          ١-٣-٢-٣-٤-٢
 :٦-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع ايريدليل االختبارات واملعوفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

  س؛١٤٠º مم عند درجة ٢٥احلصول على نتيجة إجيابية باستخدام عّينة مكعبة طول ضلعها   )أ(
 مـم عنـد   ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها      )ب(

 مم عنـد    ١٠٠بة طول ضلعها     ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكع        ،س١٤٠º درجة
  ؛٣ م٣يكون من املقرر نقل املادة يف طرود يزيد حجمها على و ،س١٢٠ºدرجة 

 مـم عنـد   ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها      )ج(
 مم عنـد    ١٠٠ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            ،س١٤٠º درجة
   لتراً؛٤٥٠يكون من املقرر نقل املادة يف طرود ذات حجم يزيد علىو ،س١٠٠ºجة در

 مـم عنـد   ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها      )د(
 .س١٠٠º مم عند ١٠٠نتيجة إجيابية باستخدام عّينة مكعبة طول ضلعها و س١٤٠º درجة

 املواد الذاتية التفاعل، باستثناء النوع زاي، اليت تعطي نتيجة إجيابية أيضاً عند             ٢-٤ال تصنف يف الشعبة       :مالحظة
 ).١-١-٣-٢-٤-٢انظر  (١-٤استخدام طريقة االختبار هذه، ولكنها تصنف يف الشعبة 
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 : يف احلاالت التالية٢-٤ال تصنف املادة يف الشعبة   ٢-٣-٢-٣-٤-٢

 مم عند درجة    ١٠٠تخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها       احلصول على نتيجة سلبية يف اختبار تس        )أ(
١٤٠ºس؛  

 مم عند درجة    ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها               )ب(
١٤٠ºمم عنـد درجـة   ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها          ،س 
١٤٠ºمم عند درجـة     ١٠٠ فيه عّينة مكعبة طول ضلعها        ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم     ،س 
١٢٠º؛٣م٣يكون من املقرر نقل املادة يف طرود ال يتجاوز حجمها و ،س  

 مم عند درجة    ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها               )ج(
١٤٠ºمم عنـد درجـة     ٢٥ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها          ،س
١٤٠ºمم عند درجـة     ١٠٠ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            ،س 
١٢٠ºلترا٤٥٠ًيكون من املقرر نقل املادة يف طرود ال يتجاوز حجمها و ،س .  

  تعيني جمموعات التعبئة  ٣-٣-٤-٢
  .`١` جمموعة التعبئة تصنف مجيع املواد الصلبة والسوائل التلقائية االشتعال يف  ١-٣-٣-٤-٢
املواد الذاتية التسخني اليت تعطي نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيـه            ` ٢`تصنف يف جمموعة التعبئة       ٢-٣-٣-٤-٢

  .س١٤٠º مم عند درجة ٢٥عّينة مكعبة طول ضلعها 
  :املواد الذاتية التسخني يف احلاالت التالية` ٣`تصنف يف جمموعة التعبئة   ٣-٣-٣-٤-٢

 مم عند درجة    ١٠٠حلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها             ا  )أ(
١٤٠ºمم عنـد درجـة      ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            س 
١٤٠º ،؛٣ م٣يكون من املقرر نقل املادة يف طرود يزيد حجمها على وس  

 مم عند درجة    ١٠٠ختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها        احلصول على نتيجة إجيابية يف ا       )ب(
١٤٠ºمم عنـد درجـة      ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            س 
١٤٠ºمم عند درجـة  ١٠٠ ونتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها         ،س 
١٢٠ºلتراً؛٤٥٠زيد حجمها على يكون من املقرر نقل املادة يف طرود يو ،س   

 مم عنـد درجـة      ١٠٠ نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            علىاحلصول    )ج(
١٤٠ºمـم عنـد درجـة       ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها             س 
١٤٠ºمـم عنـد درجـة    ١٠٠نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها       و ،س 
١٠٠ºس.  

  املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء  ٣-٤الشعبة   ٤-٤-٢
 التعاريف واخلواص  ١-٤-٤-٢

. قد تطلق مواد معّينة لدى تالمسها مع املاء غازات هلوبة ميكن أن تكون خماليط متفجرة مـع اهلـواء                    
عادية مثل الشعالت العارية أو العدد اليدوية اليت ينبعث منها شرر           ويسهل اشتعال هذه املخاليط يف وجود مصادر اإلشعال ال        

. وميكن أن يسبب ما ينتج عن ذلك من موجات عصف وهلب تعريض الناس والبيئة للخطـر  . أو مصابيح اإلضاءة غري احملمية    
ي إىل تكّون كمية خطرة من  لتعيني ما إذا كان تفاعل مادة مع املاء يؤد٢-٤-٤-٢وتستخدم طريقة االختبار املشار إليها يف 

  .وال تطبق طريقة االختبار هذه على املواد التلقائية االشتعال. الغازات اليت قد تلتهب
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 ٣-٤التصنيف يف الشعبة   ٢-٤-٤-٢

 املواد اليت تطلق لدى تالمسها مع املاء غازات هلوبة يف احلـاالت التاليـة يف                ٣-٤تصنف يف الشعبة      
 :١-٤-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايريلطريقة االختبار املبينة يف االختبارات اليت جتري وفقاً 

  حيدث اشتعال تلقائي يف أي خطوة من خطوات االختبار؛   )أ(
  . كيلوغرام من املادة يف الساعة١ لتر لكل ١أو حيدث انبعاث غاز هلوب مبعدل يزيد على   )ب(

 تعيني جمموعات التعبئة  ٣-٤-٤-٢

أي مادة تتفاعل بشدة مع املاء عند درجة احلرارة احمليطة وتظهر عموماً            ` ١`تصنف يف جمموعة التعبئة       ١-٣-٤-٤-٢
ميالً لالشتعال التلقائي للغاز املنطلق، أو تتفاعل بسرعة مع املاء عند درجة احلرارة احمليطة ويبلغ معدل انبعاث الغاز اللـهوب                    

  .الدقيقة الواحدة أو يزيد على ذلك كيلوغرام من املادة يف ١ لترات لكل ١٠
أي مادة تتفاعل بسرعة مع املاء عند درجة احلرارة احمليطـة ويـساوي             ` ٢`تصنف يف جمموعة التعبئة       ٢-٣-٤-٤-٢

 كيلوغرام يف الساعة الواحدة أو يزيد على ذلك، وال تستوىف معـايري             ١ لتراً لكل    ٢٠املعدل األقصى النبعاث الغاز اللهوب      
 .`١`ئة جمموعة التعب

أي مادة تتفاعل ببطء مع املاء عند درجة احلرارة احمليطة ويساوي املعدل            ` ٣`تصنف يف جمموعة التعبئة       ٣-٣-٤-٤-٢
 كيلوغرام من املادة يف الساعة الواحدة أو يزيد على ذلك، وال تستوىف معـايري               ١ لتر لكل    ١األقصى النبعاث الغاز اللهوب     

  .`٢`و` ١`جمموعيت التعبئة 
 تصنيف املواد املعدنية العضوية  ٥-٤-٢

، حـسب االقتـضاء،   ٣-٤ أو الشعبة ٢-٤تصنَّف املواد املعدنية العضوية، طبقاً خلواّصها، يف الشعبة       
  . ٢-٤-٢وذلك تبعاً للرسم التخطيطي املوضَّح يف الشكل 
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  )ب( رسم ختطيطي لتصنيف املواد املعدنية العضوية:٢- ٤- ٢الشكل 

  ـــــــــــ
 إذا كان ينطبق وكان االختبار ذا       ٣- ٣- ٠- ٢ وفقاً جلدول أسبقية املخاطر      ٨ والرتبة   ١- ٦ النظر إىل خواص الرتبة      ينبغي  )أ(

  .صلة، مع أخذ اخلواص التفاعلية بعني االعتبار
  .٣٣ يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثالث، الفرع ٥ إىل رقم ١ميكن العثور على طرق االختبار رقم   )ب(

ال

ال

نعم

نعم

ال

نعم

ال

نعم

 صلبة

 سائلة

نعم

ال

نعم

ال

ال

ال

دة معدنية عضوية، صلبة، ما
تتفاعل مع املاء، هلوبة، رقم األمم

  ٣٣٩٦املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، 
تتفاعل مع املاء، رقم األمم 

  ٣٣٩٥املتحدة 
هل املادة صلبة
هلوبة؟ االختبار

 ١رقم 

هل املادة ذاتية
التسخني؟ 

٤االختبار رقم 
مادة معدنية عضوية، صلبة، تتفاعل 

ء، ذاتية التسخني، رقم األمم مع املا
٣٣٩٧املتحدة   

مادة معدنية عضوية، سائلة، 
تتفاعل مع املاء، رقم األمم 

  ٣٣٩٨املتحدة 
مادة معدنية عضوية، سائلة، 
تتفاعل مع املاء، هلوبة، رقم األمم

  ٣٣٩٩املتحدة 
مادة معدنية عضوية، صلبة، ذاتية
التسخني، رقم األمم املتحدة 

٣٤٠٠  

 )أ(حملول/ضرمستح/مادة
  معدنية عضوية

هل املادة تلقائية 
 االشتعال؟

 )صلبة (٢االختبار رقم 
)سائلة (٣االختبار رقم 

هل املادة
متفاعلة مع املاء؟

٥االختبار رقم 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية 
٣٣٩١االشتعال، رقم األمم املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية 
٣٣٩٢م األمم املتحدة االشتعال، رق

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية 
االشتعال، تتفاعل مع املاء، رقم األمم

  ٣٣٩٣املتحدة 
مادة معدنية عضوية، سائلة، تلقائية 
االشتعال، تتفاعل مع املاء، رقم األمم

  ٣٣٩٤املتحدة 

، ٣-٤الشعبة 
" ١"جمموعة التعبئة 

هل". ٣"أو " ٢"أو 
  ؟املادة صلبة

هل املادة 
متفاعلة مع املاء؟

 ٥االختبار رقم 

هل حتتوي املادة
على مادة ختفيف 
ذات نقطة وميض

≥٦٠ºس؟ 

هل املادة صلبة 
ذاتية التسخني؟ 

 ٤االختبار رقم 

ال تصّنف املادة يف الشعبــة
  ٣- ٤ أو يف الشعبة ٢- ٤

 سائلة

 صلبة

 نعم
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  ٥- ٢ الفصل
ـِدة واألكاسيد الفوقية العضوية-  ٥الرتبة    املواد املؤكس

  مالحظة متهيدية

، يتعـذر عمليـاً   ٢-٥ و١-٥نظراً الختالف اخلواص اليت تتسم هبا البضائع اخلطرة يف إطار الشعبتني             :مالحظة
يري املتعلقة بالتصنيف يف هـاتني  ويتناول هذا الفصل االختبارات واملعا. وضع معيار واحد للتصنيف يف أي من هاتني الشعبتني        

  .٥الشعبتني من الرتبة 
 التعاريف وأحكام عامة  ١-٥-٢

 : إىل شعبتني كما يلي٥تنقسم الرتبة   

  املواد املؤكِسدة   ١-٥الشعبة   )أ(
هي مواد، وإن كانت ال حتترق يف حد ذاهتا بالضرورة، قد تسبب أو تسهم يف احتراق مـواد                    

  وميكن أن حتتوي سلعة ما على مثل هذه املواد؛. جني عموماًأخرى، من خالل إنتاج األكس
  األكاسيد الفوقية العضوية  ٢-٥الشعبة   )ب(

 وقد تعترب من مـشتقات      -O-O-هي مواد عضوية حتتوي على بنية األكسجني الثنائية التكافؤ            
عضوية حمل إحدى ذريت اهليدروجني     ) أشقاق(فوق أكسيد اهليدروجني، حيث حتل جمموعات       

واألكاسيد الفوقية العضوية مواد غري ثابتة حرارياً، وميكن أن تنحل احنالالً طـارداً             .  كلتيهما أو
  :وعالوة على ذلك، قد تكون هلا واحدة أو أكثر من اخلواص التالية. للحرارة وذايت التسارع

  قابلة لالحنالل انفجارياً؛  `١`  
  سريعة االحتراق؛  `٢`  
  حساسة للصدم أو االحتكاك؛  `٣`  
  قابلة للتفاعل على حنو خطر مع املواد األخرى؛  `٤`  
  .مسببة ألضرار للعيون  `٥`  

 املواد املؤكِسدة  ١-٥الشعبة   ٢-٥-٢

 ١-٥التصنيف يف الشعبة   ١-٢-٥-٢

            وفقاً لطرق االختبـار واإلجــراءات واملعـايري الـواردة           ١-٥تصنف املواد املؤكسدة يف الشعبة        ١-١-٢-٥-٢
ويف حالة االخـتالف بـني نتـائج        . ٣٤، اجلزء الثالث، الفرع     ودليل االختبارات واملعايري  ،  ٣-٢-٥-٢ و ٢-٢-٥-٢ يف

  .االختبارات واخلربة املعروفة، تكون األسبقية للحكم املبين على اخلربة املعروفة
د تصنيف تلـك    ، ال يعا  ٢-٣حيثما ترد مواد هذه الشعبة بأمسائها يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل               : مالحظة

 .املواد وفقاً هلذه املعايري إال عندما يكون ذلك ضرورياً من أجل توفري األمان

       يف حالة املواد اليت تتسم مبخاطر أخرى مثل السمية أو التآكـل، يتعـّين اسـتيفاء االشـتراطات الـواردة يف                       ٢-١-٢-٥-٢
 .٠-٢الفصل 
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  املواد الصلبة املؤكِسدة  ٢-٢-٥-٢
 ١-٥ايري التصنيف يف الشعبة مع  ١-٢-٢-٥-٢

جترى اختبارات لقياس قدرة املادة الصلبة على زيادة معدل احتراق أو كثافة مادة قابلة لالحتراق عنـدما                   ١-١-٢-٢-٥-٢
وجترى االختبارات علـى  . ١-٤-٣٤، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايري وترد الطريقة يف    .  خلطاً تاماً  املادتانختلط  

وتقارن خصائص  . ١:٤ و ١:١ادة املطلوب تقييمها خملوطة مع سليلوز ليفي جاف يف نسب خلط وزنية بني املادة والسليلوز                امل
فإذا تساوى زمن االحتراق مع زمـن       . ٧:٣احتراق املخاليط مع خملوط مرجعي من برومات البوتاسيوم والسليلوز بنسبة وزنية            

منه، فإنه يتعّين مقارنة أزمنة االحتراق مع أزمنة احتراق املخاليط املرجعية لربومـات             احتراق هذا املخلوط املرجعي أو كان أقل        
 .على التوايل` ٢`وجمموعة التعبئة ` ١` للتصنيف يف جمموعة التعبئة ٣:٢ و٢:٣البوتاسيوم والسليلوز بنسب وزنية 

 : نتائج اختبارات التصنيف على أساس ما يليتقييميتم   ٢-١-٢-٢-٥-٢

 نة متوسط زمن االحتراق مع متوسطات أزمنة االحتراق يف املخاليط املرجعية؛مقار  )أ(  

 .وما إذا كان خملوط املادة والسليلوز يشتعل وحيترق  )ب(  

 من العّينـة إىل الـسليلوز       ١:١ أو   ١:٤ إذا كانت النسبة الوزنية      ١-٥تصنف املادة الصلبة يف الشعبة        ٣-١-٢-٢-٥-٢
 مـن برومـات   ٧:٣اق يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط نـسبته الوزنيـة     املختربة تعطي متوسط زمن احتر    

  .البوتاسيوم والسليلوز
 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٢-٢-٥-٢

، دليل االختبارات واملعايري  تعّين جمموعة تعبئة للمواد الصلبة املؤكِسدة طبقاً خلطوات االختبار املبينة يف              
  :وذلك وفقاً للمعايري التالية، ١-٤-٣٤اجلزء الثالث، الفرع 

 ١:١ أو   ١:٤) كتليـة (أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية         : `١`جمموعة التعبئة     )أ(
 مـن  ٢:٣متوسط زمن احتراق يف االختبار أقل من متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنيـة         

  برومات البوتاسيوم والسليلوز؛
 متوسـط   ١:١ أو   ١:٤يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية       أي مادة   : `٢`جمموعة التعبئة     )ب(

 من  ٣:٢زمن احتراق يف االختبار يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية               
  ؛`١`برومات البوتاسيوم والسليلوز وال تستويف معايري جمموعة التعبئة 

 متوسـط   ١:١ أو   ١:٤ز بنسبة وزنية    أي مادة يعطي خملوطها مع السليلو     : `٣`جمموعة التعبئة     )ج(
 من  ٧:٣زمن احتراق يف االختبار يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية               

  ؛`٢`و` ١`برومات البوتاسيوم والسليلوز وال تستويف معايري جمموعيت التعبئة 
بـار خملوطهـا مـع      أي مادة ال يشتعل أو حيترق يف االخت       : ١-٥املواد غري املدرجة يف الشعبة        )د(

 على حد سواء، أو يعطي متوسط زمن احتراق أكـرب مـن             ١:١ و ١:٤السليلوز بنسبة وزنية    
 . من برومات البوتاسيوم والسليلوز٧:٣متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية 

 السوائل املؤكِسدة  ٣-٢-٥-٢

 ١-٥معايري التصنيف يف الشعبة   ١-٣-٢-٥-٢

ر قدرة السائل على زيادة معدل أو كثافة احتراق مادة قابلة لالحتراق أو إمكانية حدوث               جيري اختبار لتقدي    ١-١-٣-٢-٥-٢
وهـو  . ٢-٤-٣٤، اجلزء الثالث، الفـرع      دليل االختبارات واملعايري  وترد الطريقة يف    . احتراق تلقائي عند خلط املادتني خلطاً تاماً      

 نتائج االختبار البت فيما إذا كان سائل ما هو مادة مؤكـِسدة             ويتم على أساس  . يقيس زمن ارتفاع الضغط خالل عملية االحتراق      
انظر أيـضاً جـدول     (يف حالة كونه مادة مؤكِسدة      ` ٣`أو  ` ٢`أو  ` ١`، وفيما إذا كان يصنف يف جمموعة التعبئة         ١-٥بالشعبة  

 ).٣-٠-٢أسبقيات خصائص املخاطر يف 
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 :يتم تقييم نتائج االختبارات على أساس ما يلي  ٢-١-٣-٢-٥-٢

  ما إذا كان خملوط املادة والسليلوز يشتعل تلقائياً؛  )أ(
 ٢٠٧٠ كيلوباسـكال إىل     ٦٩٠مقارنة متوسط الزمن الالزم لرفع الضغط املـانومتري مـن             )ب(

  .كيلوباسكال مع متوسط الزمن يف حالة املواد املرجعية
 يعطي يف االختبـار     ١:١بة وزنية    إذا كان خملوطها مع السليلوز بنس      ١-٥تصنف السوائل يف الشعبة       ٣-١-٣-٢-٥-٢

 من حملـول مـائي   ١:١متوسط زمن الرتفاع الضغط يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط ملخلوط بنسبة وزنية     
 . يف املائة مع السليلوز٦٥حلمض النتريك تركيزه 

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٣-٢-٥-٢

، دليل االختبـارات واملعـايري    ريقة االختبار املبينة يف     تعّين جمموعة تعبئة للسوائل املؤكِسدة بناء على ط         
  :، وذلك على أساس املعايري التالية٢-٤-٣٤اجلزء الثالث، الفرع 

 يف االختبار اشتعاالً ١:١أي مادة يشتعل خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `١`جمموعة التعبئة   )أ(
 متوسط زمن الرتفاع الضغط أقل من       ١:١ تلقائياً؛ أو يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية       

من حملول محض فوق الكلوريك     ١:١متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة وزنية          
   يف املائة مع السليلوز؛٥٠بتركيز 

 يف االختبار متوسط    ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية         : `٢`جمموعة التعبئة     )ب(
يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنـسبة             زمن الرتفاع الضغط    

 يف املائة مـع الـسيليلوز؛ وال        ٤٠ من حملول مائي من كلورات الصوديوم بتركيز         ١:١وزنية  
  ؛`١`تستويف معايري جمموعة التعبئة 

ار متوسط   يف االختب  ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية         : `٣`جمموعة التعبئة     )ج(
زمن الرتفاع الضغط يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنـسبة                

 يف املائة مع السليلوز؛ وال تستويف معايري ٦٥ من حملول مائي حلمض النتريك تركيزه    ١:١وزنية  
  ؛`٢`و` ١`جمموعيت التعبئة 

 يف ١:١طها مع السليلوز بنسبة وزنية أي مادة يعطي خملو: ١-٥غري املدرجة يف الشعبة  السوائل  )د(
 كيلوباسكال؛ أو يعطي متوسـط زمـن   ٢٠٧٠االختبار ارتفاعاً يف الضغط املانومتري أقل من     

 مـن   ١:١الرتفاع الضغط يزيد على متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة وزنية              
  . يف املائة مع السليلوز٦٥حملول مائي حلمض النتريك تركيزه 

 األكاسيد الفوقية العضوية  ٢-٥الشعبة   ٣-٥-٢

 اخلواص  ١-٣-٥-٢

. األكاسيد الفوقية العضوية عرضة لالحنالل الطارد للحرارة يف درجات احلرارة العاديـة أو املرتفعـة                ١-١-٣-٥-٢
، أو  )ميناتمثل احلموض ومركبات الفلزات الثقيلة واأل     (وميكن أن يبدأ هذا االحنالل نتيجة للحرارة أو التالمس مع الشوائب            

ويزيد معدل االحنالل مع ارتفاع درجة احلرارة وخيتلف تبعاً الختالف تركيبات األكاسـيد الفوقيـة               . االحتكاك أو الصدم  
ويتعّين بالنسبة ألكاسيد فوقية عضوية معّينة ضبط       . وقد يؤدي االحنالل إىل انبعاث غازات أو أخبرة ضارة أو هلوبة          . العضوية

وميكـن  . وقد تنحل بعض األكاسيد الفوقية العضوية احنالالً انفجارياً، وال سيما إذا كانت حمتبسة            . نقلدرجة احلرارة أثناء ال   
 .وكثري من األكاسيد الفوقية العضوية حتترق بشدة. تعديل هذه اخلاصية بإضافة مواد ختفيف أو باستخدام عبوات مناسبة

  إذ تسبب بعض هذه األكاسيد الفوقية العضوية      . العنيجيب جتنب تالمس األكاسيد الفوقية العضوية مع          ٢-١-٣-٥-٢
 .تلفاً خطرياً للقرنية حىت بعد التالمس لفترة وجيزة، أو تسبب تآكل اجللد
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 تصنيف األكاسيد الفوقية العضوية  ٢-٣-٥-٢

، ما مل حتتوي تركيبة األكـسيد الفـوقي         ٢-٥ينظر يف تصنيف أي أكسيد فوقي عضوي يف الشعبة            ١-٢-٣-٥-٢
  : على ما يليالعضوي

 يف املائة من األكسجني املتاح من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي            ١,٠ما ال يزيد على       )أ(
   يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني؛ ١,٠على ما ال يتجاوز 

 باملائة من األكسجني املتاح من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي           ٠,٥أو ما ال يزيد على        )ب(
  . يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني٧,٠ يف املائة ولكن ما ال يزيد على ١,٠لى أكثر من ع
يف تركيبة األكسيد الفوقي العـضوي      ) بنسبة مئوية (حيسب احملتوى من األكسجني املتاح        :مالحظة

  : التاليةالصيغةباستخدام 
16 ×Σ (ni × ci/mi) 

 يف كل جزيء من األكـسيد       فوق األكسجني ) جمموعات(عدد أشقاق     =  ni  :حيث
  ؛iالفوقي العضوي 

    ci  =  العضوي  تركيز األكسيد الفوقي i)؛)للكتلةئوية امل بالنسبة  
    mi  =  لألكسيد الفوقي العضوي ة اجلزيئيالكتلة i. 

وتتـراوح أنـواع    . تصنف األكاسيد الفوقية العضوية يف سبعة أنواع وفقاً لدرجة اخلطر اليت متثلـها              ٢-٢-٣-٥-٢
يد الفوقية العضوية بني النوع ألف، الذي ال يقبل للنقل يف العبوة اليت مت اختباره فيها، والنوع زاي الـذي ال خيـضع             األكاس

ويرتبط تصنيف األنواع باء إىل واو ارتباطاً مباشـراً بالكميـة           . ٢-٥ألحكام األكاسيد الفوقية العضوية املدرجة يف الشعبة        
 .دةالقصوى املسموح هبا يف العبوة الواح

 بيان باألكاسيد الفوقية العضوية املسموح بنقلها، كما يرد يف توجيه           ٤-٢-٣-٥-٢ويرد يف اجلدول      ٣-٢-٣-٥-٢
 T23 بيان باألكاسيد الفوقية املسموح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب، ويف توجيه الصهاريج رقم               IBC520التعبئة رقم   

وحيدد لكل مادة مسموح هبا بند نوعي مناسب يف قائمة          . نقلها يف صهاريج نقالة   بيان باألكاسيد الفوقية العضوية املسموح ب     
، كما ترد به معلومات عن املخاطر اإلضافية املناسبة واملالحظـات           )٣١٢٠ إىل   ٣١٠١أرقام األمم املتحدة    (البضائع اخلطرة   
 :وحتدد البنود النوعية ما يلي. ذات الصلة بالنقل

 ؛)باء إىل واو(ضوي نوع األكسيد الفوقي الع  )أ(

 ؛)سائل أو صلب(واحلالة الفيزيائية   )ب(

 ).٤-٣-٥-٢انظر (وضبط درجة احلرارة عند االقتضاء   )ج(

ميكن تصنيف خماليط التركيبات املدرجة يف اجلدول باعتبارها من نفس نوع األكسيد الفوقي العضوي                ١-٣-٢-٣-٥-٢
غري أنه نظراً ألن مكونني ثابتني ميكـن أن         .  النقل احملددة لذلك النوع    األشد خطورة يف املخلوط، وتنقل املخاليط يف ظروف       

يشكال خملوطاً أقل ثباتاً حرارياً من املكونني، فإنه يتعّين حتديد درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع للمخلوط، وإذا لزم األمر             
  .٤-٣-٥-٢يتعّين ضبط درجة احلرارة على النحو املبني يف 

  مة األكاسيد الفوقية العضوية املوضوعة يف عبوات املصنفة حالياًقائ  ٤-٢-٣-٥-٢
. P520إىل طرق التعبئة وفقاً لتوجيه التعبئـة        ) ٨ق ع    ("OP8"إىل  ) ١ق ع    ("OP1"تشري الرموز من      

ني مـن   املشتقت(وينبغي أن تستويف األكاسيد الفوقية العضوية املعدة للنقل شروط التصنيف ودرجيت حرارة الضبط والطوارئ               
بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب، انظـر        وبالنسبة للمواد املسموح  . عند ذكرها ) درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع    

  .النقالة  اخلاص بالصهاريجT23، وللمواد املسموح بنقلها يف الصهاريج، انظر التوجيه IBC520توجيه التعبئة 
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 )٢( ٣١٠٥   ٧ق ع  ٨ ≥   ٤٨ ≥ ٤٢ ≤ فوق أكسيد أستيل أسيتون

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٣٢ ≤ "  

 )٣( ٣١١٢ صفر ١٠-  ٤ق ع  ١٢ ≥    ٨٢ ≤ فوق أكسيد أستيل سيكلوهكسان سلفونيل

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع  ٦ ≥   ٦ ≥ ٨٨ ≤ هيدرو فوق أكسيد أميل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٣٨ ≥ ٦٢ ≤ فوق أكسي خالت أميل ثالثي

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي برتوات أميل ثالثي

  ٣١١٥ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع      ١٠٠ ≤  أثيل هكسانوات أميل ثالثي-٢-فوق أكسي 

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  أثيل هكسيل كربونات أميل ثالثي-٢-فوق أكسي 

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي إيزوبروبيل كربونات أميل ثالثي

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ فوق أكسي نيوديكانوات أميل ثالثي

  ٣١١٩ ١٠+ صفر ٨ق ع     ٥٣ ≥ ٤٧ ≤ "  

  ٣١١٣ ١٥+ ١٠+ ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ فوق أكسي بيفاالت أميل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  ثالثي مثيـل هكسانوات أميل ثالثي-٣،٥،٥-فوق أكسي 

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠- ٤٢>   بوتيل ثالثيفوق أكسيد كوميل

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٥٢>   بوتيل-فالريات ع) فوق أكسي بوتيل ثالثي( ثنائي -٤،٤

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

 )١٣( ٣١٠٣   ٥ق ع  ١٠ ≥    ٩٠- ٧٩> هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي

 )١٣)(٤( ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٠ ≥ ٨٠ ≤ "  

 )٢٣)(١٣( ٣١٠٧   ٨ق ع  ١٤>     ٧٩ ≤ "  

 )١٣( ٣١٠٩    ٨ق ع  ٢٨ ≥    ٧٢ ≤ "  

ثنائي فوق أكسيد بوتيل    + هيدرو فوق أكسيد بوتيـل ثالثي      
 ثالثي

 )١٣( ٣١٠٣   ٥ق ع  ٧ ≥    ٩>  + ٨٢< 

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع      ١٠٠- ٥٢>  أحادي فوق أكسي ماليات بوتيل ثالثي

  ٣١٠٣   ٦ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٨   ٨ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧- ٥٢ > فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي
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  ٣١٠٣   ٦ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٣٢ > "  

  ٣١٠٩    ٨ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٧٧ > ثالثيفوق أكسي برتوات بوتيل 

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧- ٥٢ > "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ فوق أكسي فيومرات بوتيل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي كروتونات بوتيل ثالثي

  ٣١١٣ ٢٥+ ٢٠+ ٥ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ثنائي أثيل خالت بوتيل ثالثي

  ٣١١٣ ٢٥+ ٢٠+ ٦ق ع      ١٠٠- ٥٢>   أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي- ٢- فوق أكسي 

  ٣١١٧ ٣٥+  ٣٠+  ٨ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢- ٣٢>  "  

  ٣١١٨ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١١٩ ٤٥+ ٤٠+ ٨ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

ي  أثيل هكسانـوات بوتيــل ثالث    - ٢- فوق أكسـي   
 بوتان) فوق أكسي بوتيل ثالثي (-  ثنائي - ٢،٢+ 

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٦٠ ≥  ١٤ ≥ ١٤ ≤ + ١٢ ≤

  ٣١١٥ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع    ٣٣ ≥  ٣٦ ≤ + ٣١ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  أثيل هكسيل كربونات بوتيل ثالثي- ٢- فوق أكسي 

 )٣( ٣١١١ ٢٠+ ١٥+ ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧- ٥٢>  فوق أكسي أيسوبوتريات بوتيل ثالثي

  ٣١١٥ ٢٠+ ١٥+ ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي أيسوبروبيل كربونات بوتيل ثالثي

 فــوق أكســي بوتيـــل ثالثـــي     - ٢ (- ١
  أيسوبروبنيل برتين- ٣- ) أيسوأيسوبروبيل

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٥٨ ≥   ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠ ≤  مثيل برتوات بوتيل ثالثي- ٢- وق أكسي ف

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع      ١٠٠- ٧٧>  فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

 يف شكل معلق    ٥٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ ١٠+ صفر ٨ق ع     
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 يف شكل معلق    ٤٢ ≤  "  
 )جممد (ثابت يف املاء

  ٣١١٨ ١٠+ صفر ٨ق ع     

  ٣١١٩ ١٠+ صفر ٨ق ع     ٦٨ ≥ ٣٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي نيو هبتانوات بوتيل ثالثي

  " 
 يف شكل معلق    ٤٢ ≤

 ثابت يف املاء 
  ٣١١٧ ١٠+ صفر ٨ق ع     

  ٣١١٣ ١٠+ صفر ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧- ٦٧>  فوق أكسي بيفاالت بوتيل ثالثي

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٣٣ ≥  ٦٧- ٢٧>  "  

  ٣١١٩ ٣٥+ ٣٠+ ٨ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ستياريل كربونات بوتيل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠- ٣٢>   ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي-٣،٥،٥-فوق أكسي 

  ٣١٠٦   ٧ع ق   ٥٨ ≥   ٤٢ ≤                "

  ٣١٠٩   ٨ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

 )٣( ٣١٠٢   ١ق ع   ١٤ ≥   ٨٦- ٥٧>   كلوروفوق أكسي برتويل- ٣محض 

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ٤٠ ≥ ٣ ≥   ٥٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ١٧ ≥ ٦ ≥   ٧٧ ≤ "  

 )١٣( ٣١٠٧   ٨ق ع     ١٠ ≤ ٩٨- ٩٠> هيدروفوق أكسيد كوميل

 )١٨)(١٣( ٣١٠٩   ٨ق ع     ١٠ ≥ ٩٠ ≤ "  

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع     ١٣ ≥ ٨٧ ≤ فوق أكسي نيوديكانوات كوميل

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

 يف شكل معلق    ٥٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ صفر ١٠-  ٨ق ع     

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي نيوهبتانوات كوميل

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ فوق أكسي بيفاالت كوميل

 )١٣( ٣١٠٤   ٦ق ع  ٩ ≥    ٩١ ≤ هكسانون حلقي) أكاسيد(فوق أكسيد 

 )٥( ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ "  

 )٢٠)(٥( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٧٢ ≤ "  

 )٢٩( معفى     ٦٨ ≥   ٣٢ ≤  "  
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 (3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)] 

 -3R[(- أثيل ثالثي- ١٠- ميتوكسي- ديكاهيدرو   
- ]ي- ٣،٤[- بريانو- ح١٢- ٣،١٢- إبوكسي- ٣،٦،٩

 )١،٢- برتوديوكسيبني

  ٣١٠٦   ٧ق ع       ١٠٠ ≤

 )٦( ٣١١٥ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٨ ≥  ٢٦ ≥  ٥٧ ≤ فوق أكاسيد كحول أسيتون ثنائي

 )١٣)(٧( ٣١١٥ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ فوق أكسيد ثنائي أستيل

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠ ≤  ثالثيفوق أكسيد ثنائي أميل

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٣ ≥ ٥٧ ≤ بوتان) فوق أكسي أميل ثالثي( ثنائي ٢،٢

  ٣١٠٣   ٦ق ع     ١٨ ≥ ٨٢ ≤ هكسان حلقي) فوق أكسي أميل ثالثي( ثنائي ١،١

 )٣( ٣١٠٢   ٢ق ع   ٤٨ ≤   ١٠٠- ٥١>  فوق أكسيد ثنائي برتويل

 )٣( ٣١٠٢   ٤ق ع  ٦ ≥    ٩٤- ٧٧>  "  

  ٣١٠٤   ٦ق ع  ٢٣ ≥    ٧٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ١٠ ≥ ٢٨ ≥   ٦٢ ≤ "  

ــكل ٦٢-٥٢>  "    يف ش
 عجينة

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع     

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢- ٣٥>  "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع  ٤٠ ≤   ١٨ ≥ ٤٢- ٣٦>  "  

  " 
ــكل ٥٦,٥ ≤  يف شـ

 عجينة
  ٣١٠٨   ٨ق ع  ١٥ ≥   

 )٢٠( ٣١٠٨   ٨ق ع      نة يف شكل عجي٥٢ ≤ "  

 يف شكل معلق    ٤٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١٠٩   ٨ق ع     

 )٢٩( معفى     ٦٥ ≥   ٣٥ ≤ "  

 بوتيــل  - ٤(فوق أكسـي ثاين كربونـات ثنائــي     
 )سيكلوهكسيل ثالثي

  ٣١١٤ ٣٥+ ٣٠+ ٦ق ع      ١٠٠ ≤

 يف شكل معلق    ٤٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ ٣٥+ ٣٠+ ٨ق ع     

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي 

 )٢٥( ٣١٠٩   ٨ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  
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  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ فوق أكسي أزيالت ثنائي بوتيل ثالثي

  ٣١٠٣   ٦ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤  بوتان ثنائي- ٢،٢فوق أكسي بوتيل ثالثي

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ ١،٦ي ثنائي فوق أكسي بوتيل بريوكسي كاربونيلوكس

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع      ١٠٠- ٨٠>   هكسان حلقـي ثنائي- ١،١فوق أكسي بوتيل ثالثي 

 )٣٠( ٣١٠٣   ٥ق ع    ٢٨ ≥  ٧٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٠ ≥ ٨٠- ٥٢>  "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٤٢>  "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٥ ≥  ١٣ ≥ ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٩   ٨ق ع     ٥٨ ≥ ٤٢ ≤ "  

 )٢١( ٣١٠٧   ٨ق ع     ٢٥ ≥ ٢٧ ≤ "  

  ٣١٠٩   ٨ق ع    ٧٤ ≥ ١٣ ≥ ١٣ ≤ "  

   هكسان حلقـي ثنائي- ١،١فوق أكسي بوتيل ثالثي 
 فوق أكسي بوتيل ثالثي- ٢- أثيل هكسانوات+

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤١ ≥ ١٦ ≤ + ٤٣ ≤

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢- ٢٧>   بوتيل- ع- فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي 

 يف شكل معلق    ٤٢ ≤ "  
 )جممد(ثابت يف املاء 

  ٣١١٨ ٥-  ١٥-  ٨ق ع     

  ٣١١٧ صفر ١٠-  ٨ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ "  

  ٣١١٣ ١٠-  ٢٠-  ٤ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي بوتيل ثانوي

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٥٧ ≤   ١٠٠- ٤٢>  برتين) ق أكسي بوتيل ثالثي أيسوبروبيلفو (- ثنائي 

 )٢٩( معفى     ٥٨ ≥   ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٤٢>  فوق أكسي فثاالت بوتيل ثالثي

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع     ٥٨ ≥ ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ يل ثالثي بروبان ثنائي بوت- ٢،٢فوق أكسي 

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٥ ≥  ١٣ ≥ ٤٢ ≤ "  

 ثالثي  - ٣،٣،٥-  ثنائي بوتيل ثالثي     - ١،١فوق أكسي   
 مثيل سيكلوهكسان

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع      ١٠٠- ٩٠> 

 )٣٠( ٣١٠٣   ٥ق ع    ١٠ ≥  ٩٠ ≤ "  
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  ٣١٠٣   ٥ق ع     ١٠ ≥ ٩٠- ٥٧>  "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

  ٣١١٠   ٨ق ع   ٤٣ ≥   ٥٧ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع     ٤٣ ≥ ٥٧ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع    ٤٢ ≥ ٢٦ ≥ ٣٢ ≤ "  

  ٣١١٦ ٣٥+ ٣٠+ ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أستيل

 كمعلق ثابـت    ٤٢ ≤ "  
 يف املاء

  ٣١١٩ ٣٥+ ٣٠+ ٨ق ع     

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع  ٢٣ ≥    ٧٧ ≤ برتيل كلورو- ٤- فوق أكسيد ثنائي 

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

 )٢٩( معفى     ٦٨ ≥   ٣٢ ≤ "  

 )١٢( ٣١١٠   ٨ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسيد ثنائي كوميل

 )٢٩( معفى     ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

 )٣( ٣١١٢ ١٥+ ١٠+ ٣ق ع      ١٠٠- ٩١>  فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي هكسيل حلقي

  ٣١١٤ ١٥+ ١٠+ ٥ق ع  ٩ ≥    ٩١ ≤ "  

  " 
 يف شكل معلق    ٤٢ ≤

 ثابت يف املاء
  ٣١١٩ ٢٠+ ١٥+ ٨ق ع     

  ٣١١٤ ٣٥+ ٣٠+ ٦ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسيد ثنائي ديكانويل

 ثنائـــي بوتيل   - ٤،٤فوق أكسي    (-  ثنائي   - ٢،٢
 سيكلوهكسيل بروبان) ثالثي

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٥٨ ≥   ٤٢ ≤

  ٣١٠٧   ٨ق ع    ٧٨ ≥  ٢٢ ≤ "  

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع  ٢٣ ≥    ٧٧ ≤  ثنائي كلوروبرتويل- ٢،٤- فوق أكسيد ثنائي 

  ٣١١٨ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

 يف شكل عجينة   ٥٢ ≤ "  
 مع زيت السليكون

  ٣١٠٦   ٧ق ع     

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ ) أثيل هكسيل- ٢ (- فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي

  ٣١١٣ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع      ١٠٠- ٧٧>  "  

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  
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 يف شكل معلق    ٦٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ ٥-  ١٥-  ٨ق ع     

 يف شكل معلق    ٥٢ ≤ "   
 )جممد(ثابت يف املاء 

  ٣١٢٠ ٥-  ١٥-  ٨ق ع     

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع   ٧٣ ≥   ٢٧ ≤  بروبان ثنائي هيدرو فوق أكسي- ٢،٢

  ٣١٠٦   ٧ق ع      ١٠٠ ≤ ) هيدروكسي سيكلوهكسيل١-  (- فوق أكسيد ثنائي

 )٣( ٣١١١ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢- ٣٢>  فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

 )٢٤( ٣١٠٦   ٧ق ع  ٥ ≥   ٥ ≥ ٨٢ ≤ ثنائي هيدرو فوق أكسيد ثنائي أيسوبروبيل برتين

 )٣( ٣١١٢ ٥-  ١٥-  ٢ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أيسوبروبيل

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع     ٦٨ ≥ ٣٢ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسيد ثنائي لورويل

 معلق ثابت يف    ٤٢ ≤ "  
 املاء

  ٣١٠٩   ٨ق ع     

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ )  مثيل برتويل- ٣ (- فوق أكسيد ثنائي 

 )٣( ٣١١٢ ٣٥+ ٣٠+ ٥ق ع  ١٣ ≥    ٨٧ ≤ ) مثيل برتويل- ٢ (- فوق أكسيد ثنائي 

فوق أكسيد  ) +  مثيل برتويل  - ٣ (- فوق أكسيد ثنائي    
 فوق أكسيد ثنائي برتويل) +  مثيل برتويل- ٣(برتويل 

  ٤٠+ ٣٥+  ٧ق ع    ٥٨ ≥  ٤ ≤+ ١٨ ≤+ ٢٠ ≤
 

٣١١٥  

   عجينة مع زيت٥٢ ≤ ) مثيل برتويل- ٤ (- فوق أكسيد ثنائي 
 السليكون

  ٣١٠٦   ٧ق ع     

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع      ١٠٠- ٨٢>   ثنائــي مثيل هكسان-٢،٥) فوق أكسي برتويل( ثنائي ٢،٥

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ١٨ ≥   ٨٢ ≤ "  

  ٣١٠٤   ٥ق ع  ١٨ ≥    ٨٢ ≤ "  

 ثنائــي - ٢،٥) فوق أكسـي بوتيل ثالثي( ثنائي ٢،٥
 مثيل هكسان

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٩٠> 

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ١٠ ≥ ٩٠- ٥٢>  "  

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٢٣ ≥   ٧٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٨ق ع     ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  
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  ٣١٠٨   ٨ق ع       يف شكل عجينة٤٧ ≤ "  

 ثنائــي   - ٢،٥) سي بوتيل ثالثي  فوق أك ( ثنائي   ٢،٥
   هكسني- ٣مثيل 

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع     ٧٢ ≥ ١٠٠- ٨٦> 

 )٢٦( ٣١٠٣   ٥ق ع     ١٤ ≥ ٨٦- ٥٢>  "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  )  أثيل هكسانويـل- ٢فوق أكسي ( ثنائي مثيل ٢،٥
  ثنائي أثيل هكسان-  ٢،٥

  ٣١١٣ ٢٥+ ٢٠+ ٥ق ع      ١٠٠ ≤

 ثنائـي مثيــل    - ٢،٥- هيدروفوق أكسي    ثنائي   ٢،٥
  ٣١٠٤   ٦ق ع  ١٨ ≥    ٨٢ ≤ هكسان

 ثالثـي مثيـــل    - ٣،٥،٥فوق أكسي   ( ثنائي   ٢،٥
  ثنائي مثيل هكسان- ٢،٥) هكسانويل

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤

 ثنائــي مثيـــل   - ١،١فوق أكسـي نيوهبتانوات    
  هيدروكسي بوتيل- ٣- 

  ٣١١٧ ١٠+ صفر ٨ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤

  ٣١١٦ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي مرييستيل

 معلق ثابت يف    ٤٢ ≤ "  
 املاء

  ٣١١٩ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع     

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ برتين)  نيوديكانويل فــوق أكسي أيسوبروبيل- ٢(ثنائي 

  ٣١١٦ ١٠+  صفر ٧ق ع      ١٠٠ ≤  نونانويل- ع- فوق أكسيد ثنائي 

  ٣١١٤ ١٥+ ١٠+ ٥ق ع      ١٠٠ ≤  أوكتانويل- ع- فوق أكسيد ثنائي 

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع      ١٠٠- ٨٥>  ) فينوكسي إثيل-٢ (-فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي 

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ١٥ ≥    ٨٥ ≤ "  

  ٣١١٧ ٢٠+ ١٥+ ٨ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ فوق أكسيد ثنائي بروبيونيل

  ٣١١٣ ١٥-  ٢٥-  ٣ق ع      ١٠٠ ≤  بروبيل- ع- سي ثاين كربونات ثنائي فوق أك

  ٣١١٣ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

 )١٧)(٣( ٣١٠٢   ٤ق ع      ١٠٠- ٧٢>  فوق أكسيد محض ثنائي سكسنيك

  ٣١١٦ ١٥+ ١٠+ ٧ق ع  ٢٨ ≥    ٧٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع     ١٨ ≥ ٨٢- ٥٢>  ) ثالثي مثيل هكسانويل-٣،٥،٥ (-فوق أكسيد ثنائي 

  ٣١١٩ ١٥+ ١٠+ ٨ق ع       معلق ثابت يف املاء٥٢ ≤ "  

  ٣١١٩ ١٥+ ١٠+ ٨ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٣٨>  "  
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  ٣١١٩ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع     ٦٢ ≥ ٣٨ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٣٣ ≥ ٦٧ ≤ بوتريات أثيل) فوق أكسي أميل ثالثي (-  ثنائي - ٣،٣

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٧٧>  بوتريات أثيل)  بوتيل ثالثيفوق أكسي (-  ثنائي -  ٣،٣

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

فـوق أكـسي    ١،٣ - )  فوق أكسي أثيل حلقي    ٢ (١- 
 بيفاالت بوتيالت أثيل ثنائي

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع    ١٠ ≥ ٤٥ ≥ ٥٢ ≤

  ٣١١٥ ١٠+  صفر ٧ق ع     ٢٩ ≥ ٧١ ≤ ثالثي هكسيل فوق أكسيد نيوديكانوات

  ٣١١٥ ١٥+  ١٠+  ٧ق ع    ٢٨ ≥  ٧٢ ≤ ثالثي هكسيل فوق أكسيد بيفاليت

 فوق أكسي نيوديكانوات بوتيـل      ١،١- هيدروكسي- ٣
 مثيل ثنائي

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤

  ٣١١٧ ٥+ ٥-  ٨ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ "  

  " 
 يف شكل معلق    ٥٢ ≤

 ثابت يف املاء
  ٣١١٩ ٥+ ٥-  ٨ق ع     

+ فوق أكسي ثاين كربونـات أيسوبروبيل بوتيـل ثانـوي        
فوق أكسي  + فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي بوتيل ثانوي        

 ثانـي كربونـات ثنائي أيسوبروبيل

≥ ٣٢ +   
≥ ١٨- ١٥  
≥ ١٥- ١٢ 

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع     ٣٨ ≥

  "  ≥٢٨ ≤ + ٥٢   
 +≥ ٢٢ 

 )٣( ٣١١١ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع     

 )١٣( ٣١٠٩   ٨ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ هيدروفوق أكسيد أيسوبروبيل كوميل

 )١٣( ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠- ٧٢>   منتيل–هيدروفوق أكسيد بارا 

 )٢٧( ٣١٠٩   ٨ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع    ٣٣ ≥  ٦٧ ≤ مثيل سيكلوهكسانون) أكاسيد(فوق أكسيد 

 )٣١( ٣١٠٩   ٨ق ع     ٧٠ ≥ )٣١(انظر املالحظة  ل أيسوبروبيل كيتونمثي) أكاسيد(فوق أكسيد 

نة  )١١( ٣١٠٣   ٢ق ع       فوق أكسيد عضوي، سائل، عّي

نـة، درجـة احلـرارة           فوق أكسيد عضوي، سائل، عّي
 مضبوطة

 )١١( ٣١١٣   ٢ق ع      

نة  )١١( ٣١٠٤   ٢ق ع       فوق أكسيد عضوي، صلب، عّي

 )١١( ٣١١٤   ٢ق ع        صلب، عّينـة، درجة احلرارة مضبوطةفوق أكسيد عضوي،
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  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠ ≤  ثالث أوكسيبان١،٢،٤ خامس مثيل ٧ ،٧ ،٥ ،٣ ،٣

 )١٩)(١٤)(١٣( ٣١٠٥   ٧ق ع      ٤٣ ≤ محض فوق أكسي خليك، النوع دال، مثبت

 )١٩)(١٥)(١٣( ٣١٠٧   ٨ق ع      ٤٣ ≤ محض فوق أكسي خليك، النوع هاء، مثبت

 )١٩)(١٦)(١٣( ٣١٠٩   ٨ق ع      ٤٣ ≤ محض فوق أكسي خليك، النوع واو، مثبت

  ٣١١٨ ٤٠+ ٣٥+ ٨ق ع      ١٠٠ ≤ محض فوق أكسي اللوريك

 )١٣( ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠- ٥٦> هيدروفوق أكسيد بينانيل

  ٣١٠٩   ٨ق ع     ٤٤ ≥ ٥٦ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ الثي فوق أكسي كربونات ث- بويل بويل أثري 

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  رباعي مثيل بوتيل١،١،٣،٣فوق أكسيد بيفاالت

 فوق أكسي رباعي مثيل     ١،١،٣،٣ -٢فوق هكسانوات أثيل    
 بوتيل

≥ ١٠٠ 
  ٣١١٥ ٢٠+ ١٥+ ٧ق ع     

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع    ٢٨ ≥  ٧٢ ≤  رباعي مثيل بوتيل-١،١،٣،٣فوق أكسي نيوديكانوات 

 معلق ثابت يف    ٥٢ ≤ "  
 املاء

  ٣١١٩ ٥+ ٥-   ٨ق ع     

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤   رباعي مثيل بوتيل١،١،٣،٣فوق أكسيد بيفاالت

ثالثي -  ثالثي مثيل٣،٦،٩-  ثالثي بريوكسونان- ١،٤،٧
 ثالثي بريوكسونان- ٣،٦،٩ثالثي مثيل - ٣،٦،٩أثيل

 )٢٨( ٣١٠٥   ٧ق ع     ٥٨ ≥ ٤٢ ≤

  ٣١١٠   ٨ع ق   ٦٥ ≥  ١٨ ≥ ١٧ ≤  "  
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 :٤-٢-٣-٥-٢ مالحظات على اجلدول

وجيب أن تكون درجة غليان مـادة       . ميكن دائماً االستعاضة عن مواد التخفيف من النوع باء مبواد ختفيف من النوع ألف               )١(
  .التسارع لألكسيد الفوقي العضويمن درجة حرارة االحنالل الذايت  س٦٠º التخفيف من النوع باء أعلى مبا ال يقل عن

  . يف املائة٤,٧ ≤ نسبة األكسجني املتاح  )٢(
  ).٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١النموذج رقم ( كعالمة خطر إضايف "EXPLOSIVE"" متفجرات"يلزم وضع بطاقة   )٣(
  .ميكن االستعاضة عن مادة التخفيف بثنائي فوق أكسيد بوتيل ثالثي  )٤(
  . يف املائة٩ ≤نسبة األكسجني املتاح   )٥(
  . يف املائة١٠≤ يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني ونسبة األكسجني املتاح ٩ ≤مع نسبة   )٦(
  .ال يسمح إال بالعبوات غري املعدنية  )٧(
  .، مع املاء أو بدونه يف املائة١٠,٧ ≤و يف املائة١٠> نسبة األكسجني املتاح   )٨(
  . مع املاء أو بدونه يف املائة،١٠ ≤نسبة األكسجني املتاح   )٩(
  . يف املائة، مع املاء أو بدونه٨,٢ ≤ نسبة األكسجني املتاح   )١٠(
  .١-٥-٢-٣-٥-٢انظر   )١١(
  . كغم للوعاء كحد أقصى خمصصة لألكاسيد الفوقية العضوية من النوع واو على أساس جتارب واسعة النطاق٢ ٠٠٠  )١٢(
  ).٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج رقم (خطر إضايف  كعالمة "CORROSIVE"" أكال"يلزم وضع بطاقة   )١٣(
  ).د (٢-٣-٣-٥-٢الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخلليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف   )١٤(
  .)ه (٢-٣-٣-٥-٢عايري املذكورة يف الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخلليك اليت تستويف امل  )١٥(
  ).و (٢-٣-٣-٥-٢ي اخلليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف الصيغ التركيبية حلمض فوق أكس  )١٦(
  .تقلل إضافة املاء إىل هذا األكسيد الفوقي العضوي من ثباته احلراري  )١٧(
  . يف املائة٨٠كعالمة خطر إضايف إذا كانت التركيزات أقل من " CORROSIVE" "أكال"ال يلزم وضع بطاقة   )١٨(
  ).احلموض(روجني واملاء واحلمض خماليط مع فوق أكسيد اهليد  )١٩(
  .مع مادة خمففة من النوع ألف، مع املاء أو بدونه  )٢٠(
  . يف املائة بالوزن، باإلضافة إىل أثيل برتين٢٥ ≥مع مادة خمففة من النوع ألف بتركيز   )٢١(
  .وتيل كيتون يف املائة بالوزن، باإلضافة إىل مثيل أيسوب١٩ ≥مع مادة خمففـة مـن النوع ألف بتركيز   )٢٢(
  . يف املائة٦< مع ثاين فوق أكسيد بوتيل ثالثي بتركيز   )٢٣(
  . يف املائة٨ ≤ أيسوبروبيل هيدروكسي برتيـن بتركيـز -٤- أيسوبروبيل هيدرو فوق أكسي -١مع   )٢٤(
  .س١١٠º> مادة خمففة من النوع باء درجة غلياهنا   )٢٥(
  .و فوق أكسيد يف املائة من اهليدر٠,٥< حتتوي على نسبة   )٢٦(
" أكّـال " فـي املائة، يلــزم وضــع بطاقـة خطـر إضــايف              ٥٦يف حالة التركيزات الـيت تزيد عـلى         )٢٧(

"CORROSIVE")  ٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج رقم.(  
 يف  يف املائـة ٩٥ يف املائة يف مادة التخفيف من النوع ألف بنسبة غليان تعادل ٧,٦ ≤نسبة األكسجني الفعال املتاح       )٢٨(

  .س٢٦٠º إىل س°٢٠٠النطاق احلراري من 
  .٢-٥ال ختضع الشتراطات هذه الالئحة التنظيمية بالنسبة للشعبة   )٢٩(
  .س١٣٠º>مادة ختفيف من النوع باء بدرجة غليان   )٣٠(
  . يف املائة٦,٧ ≤ أكسجني نشط  )٣١(
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-٢عضوية غري املدرجـة يف اجلـدول      تتوىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ تصنيف األكاسيد الفوقية ال           ٥-٢-٣-٥-٢
 وتعيني بند نوعي هلا على أساس تقرير عن نتائج        T23 النقالة   الصهاريج أو يف توجيه     IBC520 أو يف توجيه التعبئة      ٤-٢-٣-٥

كما يرد ما جيـب تطبيقـه مـن إجـراءات     .  املبادئ اليت تطبق على تصنيف تلك املواد  ٣-٣-٥-٢وترد يف   . االختبارات
ويتعّين أن يتضمن . ، اجلزء الثايندليل االختبارات واملعايريرق االختبار واملعايري، ومثال لتقرير اختبار مناسب يف      التصنيف، وط 

 .بيان املوافقة التصنيف املقرر وشروط النقل ذات الصلة

يد الفوقية العـضوية    فيما يتعلق بعّينات األكاسيد الفوقية العضوية اجلديدة أو التركيبات اجلديدة من األكاس             ١-٥-٢-٣-٥-٢
، واليت ال تتوفر بشأهنا بيانات اختبار كاملة ومن املقرر نقلها إلجراء مزيد مـن االختبـارات                 ٤-٢-٣-٥-٢املدرجة يف اجلدول    

  :شريطة استيفاء الشروط التالية" أكسيد فوقي عضوي من النوع جيم"عليها وتقييمها، فإنه حيدد هلا أحد البنود املناسبة حتت بند 
  أن تشري البيانات املتاحة إىل أن العّينة لن تكون أشد خطورة من أكسيد فوقي عضوي من النوع باء؛  )أ(
انظر توجيـه التعبئـة الواجـب       ) (٢ق ع    ("OP2" العّينة معبأة وفقاً لطريقة التعبئة       تكونوأن    )ب(

   كغم؛١٠وأن تقتصر الكمية املوجودة يف كل وحدة نقل بضائع على ) التطبيق
تشري البيانات املتاحة إىل أن درجة حرارة الضبط، إن وجدت، منخفضة بقدر كاف ملنـع               وأن    )ج(

 .أي احنالل خطر وعالية بقدر كاف ملنع أي فصل خطر لألطوار

 مبادئ تصنيف األكاسيد الفوقية العضوية  ٣-٣-٥-٢

ويـرد فــي   . ويةيشري هذا الفرع حصراً إىل اخلواص احلامسة فـي تصنيف األكاسيد الفوقية العض             :مالحظة
 رسم ختطيطي يبني مبادئ التصنيف يف شكل أسئلة مرتبة داخل مربعات وتتعلق باخلواص احلامسـة، مـع                  ١-٥-٢الشكل  

وترد الطرق املناسبة لالختبار مع معايري التقييم املالئمـة يف          . وينبغي أن حتدد هذه اخلواص بالتجربة     . اإلجابات املمكنة عنها  
 .ري، اجلزء الثايندليل االختبارات واملعاي

جيب اعتبار أن أي صيغة تركيبية ألكاسيد فوقية عضوية تنطوي على خواص انفجارية إذا كان مـن                   ١-٣-٣-٥-٢
  .املمكن أن تنفجر أو حتترق باحتدام لدى اختبارها يف املخترب أو أن تبدي أثراً عنيفاً عند التسخني حتت ظروف االحتباس

على تصنيف الصيغ التركيبية لألكاسيد الفوقية العـضوية غـري املدرجـة يف             تطبق املبادئ التالية      ٢- ٣- ٣- ٥- ٢
  :٤- ٢- ٣- ٥- ٢اجلدول 

تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت ميكن أن تنفجر أو أن حتترق باحتدام بالصورة املعبأة هبـا                  )أ(
ـ        (٢-٥للنقل، حيظر نقلها بعبوهتا هذه يف إطار الشعبة          ن تعرَّف بأهنا أكسيد فوقي عـضوي م

  ؛)١-٥-٢بالشكل " ألف"النوع ألف، مربع اخلروج 
تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت تتميز خبواص انفجارية وال تنفجر وال حتترق باحتدام لدى                )ب(

تعبئتها للنقل، لكن ميكن أن حيدث هلا انفجار حراري يف العبوة، يتعّين أن حتمل بطاقـة متييـز                  
وجيوز ). ٢-٢-٢-٢-٥، انظر   ١النموذج رقم    ("EXPLOSIVE"" متفجرات"اخلطر اإلضايف   

 كغم ما مل يتعّين ختفـيض احلـد         ٢٥تعبئة األكسيد الفوقي العضوي هذا يف مقادير تصل إىل          
تعرف بأهنا أكسيد فـوقي     (األقصى للوزن الستبعاد حدوث انفجار أو احتراق حمتدم يف العبوة           

  ؛)١-٥-٢بالشكل " باء"عضوي من النوع باء، مربع اخلروج 
تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت تتميز خبواص انفجارية جيوز نقلها دون أن حتمل بطاقـة                 )ج(

 وذلك عندما ال تكون املـادة بالـصورة         "EXPLOSIVE"" متفجرات"تعريف باخلطر اإلضايف    
عرضة لالنفجار أو االحتراق احملتدم أو حلدوث انفجـار         )  كغم ٥٠حبد أقصى   (املعبأة هبا للنقل    
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-٢بالـشكل   " جيم"تعرف بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع جيم، مربع اخلروج           (اري  حر
  ؛)١-٥

  :تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا  )د(
  تنفجر جزئياً، وال حتترق وال تبدي أي آثار عند التسخني يف ظروف االحتباس؛   `١`
 ق، وحتترق ببطء وال تبدي آثاراً عنيفـة عنـد التـسخني يف ظـروف              أو ال تنفجر على اإلطال      `٢`

  االحتباس؛ 
أو ال تنفجر وال حتترق على اإلطالق وتبدي آثاراً متوسطة احلـدة عنـد التـسخني يف            `٣`

 ظروف االحتباس؛

وتعرف بأهنا أكسيد فوقي    ( كغم   ٥٠يسمح بنقلها يف عبوات ال تتجاوز كتلتها الصافية         
 ؛)١-٥-٢الشكل " دال"ل، مربع اخلروج عضوي من النوع دا

 تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا ال تنفجـر وال حتتـرق       )ه(
باحتدام على اإلطالق وال تبدي إال أثراً ضعيفاً أو ال تبدي أي أثر عند التـسخني يف ظـروف            

تعرف بأهنا أكسيد فـوقي     ( لتراً   ٤٥٠/ كغم ٤٠٠االحتباس، جيوز نقلها يف عبوات ال تتجاوز        
  ؛)١-٥-٢بالشكل " هـاء"عضوي مـن النـوع هـاء، مربع اخلروج 

تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا ال تنفجـر يف حالتـها                   )و(
و ال تبدي أي أثر عنـد       التجويفية وال حتترق باحتدام على اإلطالق وال تبدي إالّ أثراً ضعيفاً أ           

التسخني يف ظروف االحتباس وال تكون هلا إالّ قوة تفجريية بسيطة أو ال تكون هلا قوة تفجريية                 
تعـرف  (على اإلطالق، ميكن النظــر يف نقلها يف حاويات وسيطة للسوائب أو يف صهاريج              

وفيما يتعلق  ؛  )١-٥-٢بالشكل  " واو"بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، مربع اخلروج          
  ؛١٣-١-٢-٤ و٧-١-٤باالشتراطات اإلضافية، انظر 

تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا ال تنفجـر يف حالتـها                   )ز(
التجويفية وال حتترق باحتدام على اإلطالق وال تبدي أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس               

درجة (، شريطة أن تكون التركيبة مستقرة حرارياً        ٢-٥عفى من الشعبة    وال أي قوة تفجريية، ت    
وأن تـستخدم   )  كغم ٥٠ أو أكثر بالنسبة لعبوة وزهنا       س°٦٠حرارة االحنالل الذايت التسارع     

تعّرف بأهنا أكسيد فـوقي     (بالنسبة للتركيبة السائلة مادة ختفيف من النوع ألف لرتع احلساسية           
وإذا مل تكـن التركيبـة      ). ١-٥-٢بالشكل  " زاي" اخلروج   عضوي مـن النوع زاي، مربع    

مستقرة حرارياً أو إذا ما استخدمت مادة ختفيف خالف النوع ألف لرتع احلساسية، تعـرف               
  .الصيغة بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع واو
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  رسم ختطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقية العضوية: ١- ٥- ٢الشكل 

  

  ٩املربع 

 ١ املربع

 عم ن١-١

  ال٢-٢

 ال٢-٦

ُيقبل للنقل يف عبوات 
 ةالصافيكتلتها  تزيدال 

   كغم٥٠على 

 األكسيد الفوقي العضوي

هل ينشر أي 
 التهاب حيدث؟

هل ميكن أن
يلتهب يف عبوة 

 النقل؟

هل ميكن أن ينشر
أي احتراق حيدث؟

هل ميكن أن 
احتراقنشر أي ي

  حيدث؟

هل ميكن أن 
نشر أي احتراقي

  ؟حيدث

هل حيترق
بسرعة يف 
 العبوة؟

ما تأثري تسخينه يف
ظروف االحتواء 

 املعرف؟

 ؟املعرَّفظروف االحتواء ما تأثري تسخينه يف

ما تأثري تسخينه يف 
ظروف االحتواء 

  املعرَّف؟

ال ُيقبل للنقل 
 يف هذه العبوة

ُيقبل للنقل يف عبوات ال
 على ة الصافيكتلتهاتزيد 
 كغم مع وضع بطاقـة٢٥

 'متفجر'خطـر إضايف

ُيقبل للنقل يف عبوات 
 ةالصافيكتلتها تزيدال 

   كغم٥٠على

هل ميكن أن
نفجر يف عبوة ي

  النقل؟

  انتقل إىل
   ١١املربع 

  نعم١- ٢

٢املربع  ال٣- ١

 ٣ املربع

  ٤املربع 

  ٥ املربع 

٦املربع

 ٧املربع

 ٨املربع

 ١٠املربع 

  نعم بسرعة١-٣

٢-٣
٣-٣

 نعم ببطء
 ال

١-٤ 
٢- ٤  نعم بسرعة

٣- ٤

١- ٥ 
  نعم بسرعة

٢- ٥،
 نعم ببطء

 ال٣- ٥
  نعم١- ٦

١-٧ 
 شديد

  متوسط٢-٧
  منخفض٣- ٧
 شديد١-٨  ال٤-٧

   متوسط٢-٨
  منخفض٣- ٨
  ال٤-٨

 شديد١- ٩

 متوسط٢-٩

 منخفض٣- ٩
  ال٢-١٠ ال٤- ٩

مربع اخلروج  نعم١-١٠
  ألف

مربع اخلروج
  باء

اخلروج مربع
  جيم

مربع اخلروج 
  دال

   جزئيا٢ً- ١

  نعم ببطء
  ال
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  )تابع( لتصنيف األكاسيد الفوقية العضوية رسم ختطيطي: ١- ٥- ٢الشكل 

  ٩من املربع   

  

ما هي قدرته
  االنفجارية؟

ما هو تأثري التسخني 
يف ظروف االحتواء 

  املعرَّف؟

يقبل للنقل يف عبوات ال تزيد
  لترا٤٥٠ً كغم أو ٤٠٠على 

ميكن النظر يف نقله يف حاويات 
  ينظر يف إعفائه  سوائب وسيطة أو صهاريج

ُيزمع نقل األكسيد يفهل 
حاويات سوائب وسيطة أو 

  صهاريج أو إعفاؤها؟
  

 ١١املربع

  نعم١-١١

  ال٢- ١١

 ١٢املربع

   ال٣- ١٢  غري منخفضة١-١٢

 ١٣املربع    منخفضة٢-١٢

   منخفضة١- ١٣

   ال٢- ١٣

 مربع اخلروج زاي مربع اخلروج واو  مربع اخلروج هاء
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 اشتراطات ضبط درجة احلرارة  ٤- ٣- ٥- ٢
  :ختضع األكاسيد الفوقية العضوية التالية لضبط درجة احلرارة أثناء النقل  ١-٤-٣-٥-٢

تـسارع  األكاسيد الفوقية العضوية من النوعني باء وجيم اليت تكون درجة حرارة احنالهلا الذايت ال      )أ(
   أو أقل؛ س°٥٠

واألكاسيد الفوقية العضوية من النوع دال اليت تظهر تأثرياً متوسطاً عند تـسخينها يف ظـروف                  )ب(
 أو أقل أو اليت تظهر تـأثرياً  س°٥٠ واليت تكون درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع        )١(االحتباس

وتكون درجة حـرارة احنالهلـا      ضعيفاً أو ال تظهر أي تأثري عند تسخينها يف ظروف االحتباس            
   أو أقل؛س°٤٥الذايت التسارع 

واألكاسيد الفوقية العضوية من النوعني هاء وواو اليت تكون درجة حـرارة احنالهلـا الذاتــي           )ج(
 . أو أقلس°٤٥التسارع 

، اجلزء الثاين،   ايريدليل االختبارات واملع  ترد طرق االختبار لتعيني درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع يف             ٢-٤-٣-٥-٢
  .وجيرى االختبار الذي يقع عليه االختيار بشكل يراعي حجم ومادة الطرد املقرر نقله. ٢٨الفرع 

. ٤-٣٢، اجلزء الثالث، الفـرع      دليل االختبارات واملعايري  ترد طرق االختبار لتعيني القابلية لاللتهاب يف          ٣-٤-٣-٥-٢
باسـتخدام  ) وميـضها (تفاعل بشدة عند تسخينها، يوصى بتحديد نقطة اشتعاهلا         ونظراً ألن األكاسيد الفوقية العضوية قد ت      

 .ISO 3679عّينات صغرية احلجم على النحو املبني يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

 نزع حساسية األكاسيد الفوقية العضوية  ٥-٣-٥-٢
 الفوقية العضوية يف حاالت كثرية باستعمال سوائل        لضمان السالمة أثناء النقل، ترتع حساسية األكاسيد        ١-٥-٣-٥-٢

وحيثما اشترطت نسبة مئوية من مادة ما، فإهنا تعين النسبة املئويـة  . أو مواد صلبة عضوية، أو مواد صلبة غري عضوية، أو ماء 
انسكاب أو  وبوجه عام، جيري نزع احلساسية بشكل يضمن، إذا ما حدث           . ، مقربة إىل أقرب رقم صحيح     )بالوزن(بالكتلة  

  .حريق، عدم تركّز األكسيد الفوقي العضوي بدرجة خطرية
ما مل ينص على غري ذلك بالنسبة لكل تركيبة من تركيبات األكاسيد الفوقية العضوية، تنطبق التعـاريف                   ٢-٥-٣-٥-٢

  :التالية على مواد التخفيف املستعملة لرتع احلساسية
ية متوافقة مع األكسيد الفوقي العضوي املعين وال         هي سوائل عضو   مواد التخفيف من النوع ألف      )أ(

وميكن استخدام مواد التخفيف من النوع ألف لرتع حـساسية          . س°١٥٠تقل درجة غلياهنا عن     
  مجيع األكاسيد الفوقية العضوية؛

 هي سوائل عضوية متوافقة مع األكسيد الفوقي العـضوي املعـين،            مواد التخفيف من النوع باء      )ب(
) وميـضها (، وال تقل نقطة اشتعاهلا   س°٦٠ ولكنها ال تقل عن      س°١٥٠اهنا عن   وتقل درجة غلي  

وميكن استخدام مواد التخفيف من النوع باء لرتع حساسية مجيع األكاسيد الفوقيـة             . س°٥عن  
 من درجة حرارة االحنـالل      س°٦٠العضوية شريطة أن تكون درجة غلياهنا أعلى مبا ال يقل عن            

 . كغم٥٠ عبوة زنة يف) SADT(الذايت التسارع 

جيوز أن تضاف إىل تركيبة األكسيد الفوقي العضوي مواد ختفيف من أنواع أخرى غري النوع ألـف أو                    ٣-٥-٣-٥-٢
بيد أن االستعاضة عن مادة التخفيف من النـوع  .  شريطة أن تكون متوافقة معها    ٤-٢-٣-٥-٢النوع باء، حسبما ورد يف      

ادة ختفيف أخرى ذات خواص خمتلفة يقتضي إعادة تقييم تركيبـة األكـسيد الفـوقي               ألف أو النوع باء، كلياً أو جزئياً، مب       
 .٢-٥العضوي طبقاً إلجراءات القبول العادية بالنسبة للشعبة 

 ٤-٢-٣-٥-٢ جيوز استعمال املاء فقط لرتع حساسية األكاسيد الفوقية العضويـة املدرجـة فـي اجلـدول             ٤-٥-٣-٥-٢
 .شكل معلقاً ثابتاً يف املاءأو أهنا ت أهنا مع ماء ٥-٢-٣-٥-٢وافقة املقدمة طبقاً للفقرة أو اليت يعلن يف شهادة امل

جيوز استخدام مواد صلبة عضوية وغري عضوية لرتع حساسية األكاسيد الفوقية العـضوية، شـريطة أن                  ٥-٥-٣-٥-٢
 .تكون متوافقة معها

ليت ال تؤثر تأثرياً ضاراً على االستقرار احلراري ونوع املخـاطر           املواد السائلة والصلبة املتوافقة هي املواد ا        ٦-٥-٣-٥-٢
.لتركيبة األكسيد الفوقي العضوي

_________________  
 .واملعايري، اجلزء الثاين على النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املبينة يف دليل االختبارات  )١(
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  ٦- ٢الفصل 
   املواد السمية واملواد املعدية- ٦الرتبة 

  ملحوظات متهيدية

أو املعدية، ينظر   الكائنات الدقيقة والكائنات احلية املعدلة جينياً اليت ال ينطبق عليها تعريف املادة السمية                :١ مالحظة
 .٣٢٤٥ وإدراجها حتت رقم األمم املتحدة ٩يف تصنيفها يف الرتبة 

التكسينات املستخلصة من مصادر نباتية أو حيوانية أو بكتريية اليت ال حتتوي علـى أي مـواد معديـة أو                      :٢مالحظة 
 وإدراجها حتت رقـم األمـم املتحـدة         ١-٦تكسينات موجودة يف مواد ليست ضمن املواد املعدية، ينظر يف تصنيفها يف الشعبة              

٣١٧٢. 

 تعاريفال  ١-٦-٢

 : إىل شعبتني كما يلي٦تنقسم الرتبة   

 املواد السمية  ١-٦الشعبة   )أ(

هي مواد ميكن أن تتسبب يف الوفاة أو يف أذى خطري أو يف اإلضرار بصحة اإلنسان يف حالـة                   
 ابتالعها أو استنشاقها أو تالمسها مع اجللد؛

 املواد املعدية  ٢-٦الشعبة   )ب(

والكائنـات  . هي مواد يعرف عنها أو يتوقع على حنو معقول أهنا حتتوي على كائنات ممرضـة              
 والطفيليـات   والريكتـسّيات تـشمل البكترييـا والفريوسـات       (املمرضة هي كائنات دقيقة     

 . ، أو عوامل كالربيونات، ميكن أن تسبب أمراضاً يف البشر أو يف احليوانات)والفطريات

 املواد السمية  ١-٦الشعبة   ٢-٦-٢

 تعاريف  ١-٢-٦-٢

  :ألغراض هذه الالئحة  
 هي جرعة املادة املأخوذة عن طريـق        احلادة للسمية الفموية  )اجلرعة القاتلة للنصف  ( (LD50))٥٠ج ق (  ١-١-٢-٦-٢

ج (ويعرب عن قيمة    . بيضاء يوماً لنصف عدد الفئران ال     ١٤الفم واحملسوبة بطريقة إحصائية، اليت يتوقع أن تسبب الوفاة خالل           
  .بداللة كتلة مادة االختبار بالنسبة إىل كتلة حيوان االختبار ويعرب عن النتائج باملليغرام لكل كيلوغرام من وزن اجلسم) ٥٠ق
 هي جرعة املادة املأخوذة عن طريق التالمس املتواصل          للسمية احلادة عن طريق اجللد     (LD50))٥٠ج ق (  ٢-١-٢-٦-٢
 يوماً لنصف عدد احليوانـات      ١٤مع البشرة العارية لألرانب البيضاء، اليت تسبب الوفاة على األرجح خالل             ساعة   ٢٤ ملدة

وجيب أن يكون عدد احليوانات املختربة كافياً إلعطاء نتائج معنوية إحصائياً، وأن يتفق مـع األسـاليب الدوائيـة                   . املختربة
 .غرام لكل كيلوغرام من وزن اجلسمويعرب عن النتائج بامللي. السليمة) األقرباذينية(

 أو الغبار، الـذي تستنـشقه       الرذاذ هي تركيز البخار أو      للسمية احلادة باالستنشاق  ) LC50 ()٥٠رق(  ٣-١-٢-٦-٢
 ١٤الفئران البيضاء الصغرية والكبرية من الذكور واإلناث على السواء ملدة ساعة واحدة فيسبب املوت على األرجح خـالل                 

 يف املائة على األقل من وزهنا اإلمجايل يف         ١٠وجيب اختبار املادة الصلبة إذا كانت نسبة        . حليوانات املختربة يوماً لنصف عدد ا   
 ميكـرون أو    ١٠شكل غبار قابل لالستنشاق، على سبيل املثال إذا كان القطر الدينامي اهلوائي لذلك املكون اجلسيمي يبلغ                 
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وجيـب أن   .  يف حالة التسرب يف ظروف االحتواء أثناء النقـل         رذاذلد منه   وجيب اختبار السائل إذا كان يرجح أن يتو       . أقل
 يف املائة من العّينة املعدة الختبارات السمية باالستنشاق من املادة الصلبة أو السائل واقعة يف                ٩٠تكون نسبة وزنية تزيد على      

 أو  والـرذاذ غرام لكل لتر من اهلواء يف حالة األغربة         ويعرب عن النتائج بامللي   . النطاق القابل لالستنشاق على النحو املبني أعاله      
 .يف حالة األخبرة) أجزاء يف املليون(باملليلتر لكل متر مكعب من اهلواء 

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٢-٦-٢

، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات، على جمموعات التعبئة الثالث وفقـاً لدرجـة              ١-٦توزع مواد الشعبة      ١-٢-٢-٦-٢
 :سمية أثناء النقل، على النحو التايلخطورهتا ال

  ملواد واملستحضرات اليت تنطوي على درجة عالية جداً من خطر السمية؛:  `١` جمموعة التعبئة  )أ(
  املواد واملستحضرات اليت تنطوي على درجة مسية شديدة؛:  `٢` جمموعة التعبئة  )ب(
 .على خطر مسية منخفض نسبياًاملواد واملستحضرات اليت تنطوي :  `٣`جمموعة التعبئة   )ج(

لدى القيام هبذا التصنيف، تؤخذ يف االعتبار التأثريات املعروفة يف اإلنسان يف حاالت التسمم العرضي                  ٢-٢-٢-٦-٢
واخلصائص املميزة لكل مادة على حدة، كاحلالة السائلة، وارتفاع درجة التطاير، وأي ميول خاصـة للنفـاذ، والتـأثريات                   

  .البيولوجية اخلاصة
يف حالة عدم معرفة تأثريات املادة يف اإلنسان، يتعّين التصنيف على أساس بيانات التجارب اليت أجريت             ٣-٢-٢-٦-٢

 :وهذه السبل هي التعّرض عن طريق ما يلي. وتدرس ثالثة سبل ممكنة لدخول املادة. على احليوانات

   بالفم؛االبتالع  )أ(
  والتالمس مع اجللد؛  )ب(
  . أو األخبرةالرذاذ أو ربةاألغواستنشاق   )ج(

.  وصف الختبارات مناسبة جترى على احليوانات ملختلف سـبل التعـّرض           ١-٢-٦-٢يرد يف الفقرة      ١-٣-٢-٢-٦-٢
 .وعندما تظهر مادة ما درجة خمتلفة من السمية لسبيلني أو أكثر من سبل التعّرض، تعّين أعلى درجة خطر تبينها االختبارات

 .التالية املعايري اليت تطبق لتصنيف املادة تبعاً لدرجة السمية اليت تظهرها يف مجيع سبل التعّرض الثالثةتبني الفقرات   ٤-٢-٢-٦-٢

يبني اجلدول التايل معايري التصنيف للـسبيل الفمـوي والـسبيل اجللـدي وكـذلك الستنـشاق                   ١-٤-٢-٢-٦-٢
  .والرذاذ األغربة

  والرذاذة اجللد وباستنشاق األغربة معايري تصنيف نفاذ املواد باالبتالع بالفم ومبالمس

جمموعة 
 التعبئة

السمية عند النفاذ عن طريق 
 )كغم/ملغ (٥٠الفم ج ق

السمية عند النفاذ عن 
 ٥٠طريق اجللد ج ق

 )كغم/ملغ(

السمية عند النفاذ باستنشاق 
 ٥٠رق والرذاذاألغربة 
 )كغم/ملغ(

`٠,٢ ≤ ٥٠ ≤ ٥,٠  ≤  `١ 

 ٢,٠ ≤ و٠,٢ > ٢٠٠ ≤ و٥٠ > ٥٠ ≤ و٥,٠ > `٢`

 ٤,٠ ≤ و٢,٠ > ١ ٠٠٠ ≤ و٢٠٠ > ٣٠٠ ≤ و٥٠ > )أ(`٣`

 كانت بيانات مسيتها تنـاظر القـيم        ولوحىت  ` ٢`تدرج مواد الغازات املسّيلة للدموع يف جمموعة التعبئة           )أ(
 .`٣`الواردة يف جمموعة التعبئة 
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 إىل )٥٠رق( باالستنشاق ورذاذهابارها ، واليت تؤدي درجة مسية غ٨املواد املستوفية ملعايري الرتبة   :مالحظة
 إال إذا كانت مسيتها باالبتالع بالفم أو بالتالمس مع اجللد ١- ٦، ال تدرج يف الشعبة `١`تصنيفها يف جمموعة التعبئة 

 عند االقتـضاء    ٨ويف غري ذلك من احلاالت تدرج يف الرتبة         . `٢`أو  ` ١`تقع على األقل يف نطاق جمموعة التعبئة        
  ).٣- ٢- ٨- ٢انظر (

 على  ١- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢تقوم املعايري املتعلقة بسمية استنشاق األغربة والرذاذ الواردة يف الفقرة             ٢-٤-٢-٢-٦-٢
ولكن إذا مل تتوافر    . بعد ساعة تعّرض واحدة، وتستخدم هذه املعلومات إذا ما كانت متاحة           )٥٠رق(أساس بيانات   

، فإنه ميكن ضرب هذه األرقام بأربعــة        والرذاذ لألغربة   بعد التعّرض ملدة أربع ساعات     )٥٠رق(سوى بيانات عن    
 يعترب معادالً x٤)  ساعات٤بعد  ()٥٠رق(واالستعاضـة حباصل الضرب يف املعايري املبينة أعاله، أي أن حاصل ضرب 

 ).بعد ساعة واحدة ()٥٠رق(لقيمة 

إىل " V"ة التالية، حيث يرمـز احلـرف        تصنف السوائل اليت تنطلق منها أخبرة مسية يف جمموعات التعبئ           ٣-٤-٢-٢-٦-٢
  : وحتت الضغط اجلويس°٢٠باملليلترات لكل متر مكعب عند درجة حرارة ) درجة التطاير(تركيز البخار املشبع يف اهلواء 

  ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ≤ )٥٠رق( و،)٥٠رق( ١٠ ≥" V"إذا كان :  `١`جمموعة التعبئة   )أ(
 ، وال تستويف٣م/ مل٣ ٠٠٠ ≤ )٥٠رق( و،)٥٠قر( ≥" V"إذا كان   :`٢`جمموعة التعبئة   )ب(

  ؛`١`املعايري احملددة جملموعة التعبئة 
 ٥ ٠٠٠ ≤ )٥٠رق( و ،)٥٠رق() ُخمـس  (١/٥ ≥" V"إذا كان     :)١(`٣`جمموعة التعبئة     )ج(

  .`٢`أو ` ١`تستويف املعايري احملددة جملموعيت التعبئة  ، وال٣م/مل
 برسم بياين لتـسهيل     ٣- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢ عن املعايري الواردة يف      ، مت التعبري  ١- ٦- ٢يف الشكل     ٤-٤-٢-٢-٦-٢

ومع ذلك، ومبا أن استعمال الرسوم البيانية يرتكز على أرقام تقريبية، يلزم التحقق من املواد الواقعة            . عملية التصنيف 
  .إما على اخلطوط الفاصلة بني جمموعات التعبئة أو بالقرب منها وذلك باستعمال معايري رقمية

  

_________________  
 كانت بيانات مسيتها تناظر القيم الـواردة يف جمموعـة         ولوحىت  ` ٢`لة للدموع يف جمموعة التعبئة      تدرج مواد الغازات املسيّ     )١(

 .`٣`التعبئة 
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  اخلطوط الفاصلة بني جمموعات التعبئة: مسية االستنشاق: ١- ٦- ٢شكل ال

 على أسـاس بيانـات      ٣-٤-٢-٢-٦-٢وضعت املعايري املتعلقة بسمية استنشاق األخبرة الواردة يف           ٥-٤-٢-٢-٦-٢
بيانـات  غري أنه إذا مل تتـوافر سـوى         . بعد ساعة تعـّرض واحدة، وتستخدم هذه املعلومات إذا ما كانت متاحة          ) ٥٠رق(
 بعد التعّرض لألخبرة ملدة أربع ساعات، فإنه ميكن ضرب هذه األرقام باثنني واالستعاضة بالنتيجة يف املعـايري املبينـة       )٥٠رق(

 ).بعد ساعة واحدة ()٥٠رق(  يعادل٢× )  ساعات٤بعد  ()٥٠رق(أعاله، أي أن 

تعبئة وفقـاً ملـا هـو وارد يف         تصنف خماليط السوائل السمية باالستنشاق يف جمموعات ال        ٦- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢
 .٨- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢ أو يف الفقرة ٧- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢  الفقرة

 ٣م/التطاير مل
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-121- 

مادة من املواد السمية اليت يتألف منها املخلـوط، ميكـن     لكل   )٥٠رق(يف حالة توافر بيانات عن قيمة         ٧-٤-٢-٢-٦-٢
  :حتديد جمموعة التعبئة على النحو التايل

  :عمال املعادلةللمخلوط باست (LC50)) ٥٠رق(تقدير قيمة   )أ(
  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∑
= i

i
n

i LC

f

501

50

1
  (mixture) LC  

   للمخلوط؛iكسر الوزن اجلزيئي الغرامي من املكّون   =  fi    :حيث  
    LC50i  =   متوسط(LC50)للمكون ٣م/ بامللل i؛  

  :تقدير درجة تطاير كل مكون حيتوي عليه املخلوط باستعمال املعادلة  )ب(

كيلوباسكال عند درجة    معرباً عنه بال   iالضغط اجلزئي للمكون      =  Pi    :حيث 
  واحد؛  وضغط جويس°٢٠

  :باستعمال املعادلة (LC50) إىل قيمة R حساب نسبة التطاير  )ج(

 حتـدد جمموعـة التعبئـة       Rوالنسبة  ) للمخلوط) (LC50(باستعمال القيم احملسوبة لكل من        )د(
  :للمخلوط

  ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ≤) املخلوط ((LC50)، و١٠ ≥ R :`١`جمموعة التعبئة   `١`  
، وال تستويف ٣م/ مل٣ ٠٠٠ ≤) املخلوط ((LC50)، و١ ≥ R: `٢`جمموعة التعبئة   `٢`  

  ؛`١`املعايري احملددة جملموعة التعبئة 
، ٣م/ مل ٥ ٠٠٠ ≤) املخلوط ((LC50)، و )ُخمس(١/٥ ≥ R: `٣`جمموعة التعبئة     `٣`  

  .`٢`أو ` ١`وال تستويف املعايري احملددة جملموعيت التعبئة 
 بشأن املكونات السمية، ميكن تصنيف املخلوط يف جمموعة تعبئـة  (LC50)إذا مل توجد بيانات عن قيمة         ٨-٤-٢-٢-٦-٢

ولدى استخدام اختبارات العتبة هذه، ينبغي تعيني أشد جمموعات التعبئة          . على أساس االختبارات املبسطة التالية لعتبة السمية      
  .تقييداً واستخدامها يف نقل املخلوط

  :إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني` ١`ملخلوط يف جمموعة التعبئة ال يصنف ا  )أ(
 ٣م/ مـل  ١ ٠٠٠تبخر عّينة من املخلوط السائل وختفف باهلواء لتهيئة جو اختبار مكون من               `١`

جلـو  ) مخسة ذكور ومخس إناث   (من املخلوط املبخر يف اهلواء، وتعّرض عشرة فئران بيضاء          
ويف حالة موت مخسة فئران أو      .  يوماً ١٤ واحدة وتظل حتت املراقبة مدة       االختبار ملدة ساعة  

  ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ال تتجاوز (LC50)أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض للمخلوط قيمة 
 س٢٠ºختفف عّينة من البخار الذي يكون يف حالة توازن مع املخلوط السائل عند درجة                 `٢`

مخسة (وتعّرض عشرة فئران بيضاء . يئة جو اختبارمع تسعة أحجام متساوية من اهلواء لته 
.  يومـاً  ١٤جلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة          ) ذكور ومخس إناث  
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ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلـوط درجـة                
  للمخلوط؛(LC50) أمثال قيمة ١٠تطاير تعادل أو تتجاوز 

 إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني، وال يفي        ` ٢`يصنف املخلوط يف جمموعة التعبئة      ال    )ب(
 :`١`باملعايري الالزمة جملموعة التعبئة 

تبخر عّينة من املخلوط السائل وختفف بـاهلواء لتهيئـة جـو اختبـار مكـون مـن                    `١`
مخسة ذكور  (ان بيضاء   وتعّرض عشرة فئر  .  من املخلوط املبخر يف اهلواء     ٣م/مل ٣ ٠٠٠

ويف حالة .  يوما١٤ًجلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة       ) ومخس إناث 
 ال  (LC50)موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلـوط قيمـة               

  ؛٣م/ مل٣ ٠٠٠تتجاوز 
 س٢٠ºالسائل عند درجة    تستخدم عّينة من البخار الذي يكون يف حالة توازن مع خليط              `٢`

جلو االختبار  ) مخسة ذكور ومخس إناث   (وتعّرض عشرة فئران بيضاء     . لتهيئة جو اختبار  
ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر       .  يوماً ١٤ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة        

 (LC50)خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلوط درجة تطاير تعادل أو تتجـاوز قيمـة               
 لمخلوط؛ل

إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني، وال يفي         ` ٣`ال يصنف املخلوط يف جمموعة التعبئة         )ج(
 :`٢`أو ` ١`باملعايري الالزمة جملموعيت التعبئة 

تبخر عّينة من املخلوط السائل وختفف بـاهلواء لتهيئـة جـو اختبـار مكـون مـن                    `١`
مخسة ذكور  (وتعّرض عشرة فئران بيضاء     . اهلواء من املخلوط املبخر يف      ٣م/مل ٥ ٠٠٠

ويف حالة .  يوما١٤ًجلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة       ) ومخس إناث 
 ال  (LC50)موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلـوط قيمـة               

 ؛٣م/ مل٥ ٠٠٠تتجاوز 

 ١ ٠٠٠ ذا كان تركيز البخار يساوي أو يتجـاوز     يقاس ضغط خبار املخلوط السائل، وإ       `٢`
 (LC50)قيمة  ) ُخمس (١/٥، يفترض أن للمخلوط درجة تطاير تعادل أو تتجاوز          ٣م/مل

 .للمخلوط

 طرق تعيني السمية الفموية واجللدية للمخاليط  ٣-٢-٦-٢

وفقاً ملعايري السمية الفمويـة     وتعيني جمموعات التعبئة املناسبة هلا       ١-٦عند تصنيف املخاليط يف الشعبة        ١-٣-٢-٦-٢
 .للمخلوط (LD50) )٥٠ج ق(، يلزم حتديد اجلرعة السمية احلادة ٢-٢-٦-٢واجللدية الواردة يف 

 هلذه املـادة معروفـة، ميكـن        )٥٠ج ق (عندما حيتوي املخلوط على مادة فعالة واحدة، وتكون قيمة            ٢-٣-٢-٦-٢
طريقة التالية وذلك يف حالة عدم وجود بيانات موثوقة عن السمية الفموية             الفموية أو اجللدية بال    )٥٠ج ق (احلصول على قيمة    

  :واجللدية احلادة للمخلوط الفعلي املقرر نقله
  ١٠٠ ×للمادة الفعالة ) (LD50 ٥٠ج ق  

   ____________________________= للمستحضر ) LD50 ()٥٠ج ق(قيمة   
  النسبة املئوية الوزنية للمادة الفعالة    

إذا كان املخلوط حيتوي على أكثر من مكون فعال، فإنه توجد ثالثة أساليب ميكن استخدامها لتعـيني       ٣-٣-٢-٦-٢
والطريقة املفضلة هي احلصول على بيانات موثوقة عن السمية الفموية واجللدية           .  الفموية أو اجللدية للمخلوط    )٥٠ج ق ( قيمة

  :فر بيانات موثوقة ودقيقة فإنه تتبع إحدى الطريقتني التاليتنيفإذا مل تتو. احلادة على املخلوط الفعلي املقرر نقله
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ألشد مكونات املخلوط خطورة كما لو كان ذلك املكـون موجـوداً            اً  يصنف املستحضر وفق    )أ(
  بنفس التركيز اإلمجايل جلميع املكونات الفعالة؛ 

: أو تطبق املعادلة  )ب(
Mz

z

B

B

A

A

T

100

T

C
...

T

C

T

C
=+++  

   يف املخلوط؛Zو ... B وAكيز املكون النسبة املئوية لتر  = C حيث
  T  =   الفموية للمكون )٥٠ج ق(قيم Aو B ... وZ؛  
  TM  =   الفموية للمخلوط)٥٠ج ق(قيمة .  

ميكن استخدام هذه املعادلة أيضاً لقيم السمية اجللدية شريطة توافر هذه املعلومات عن األنواع نفـسها                  :مالحظة
  .دام هذه املعادلة يف االعتبار أي ظواهر لزيادة الفعالية أو للوقايةوال يأخذ استخ. بالنسبة جلميع املكونات

 تصنيف مبيدات اآلفات  ٤-٢-٦-٢

    أو /و) LC50 ()٥٠قر(ُتصّنف مجيع املواد الفعالة يف مبيدات اآلفات ومستحضراهتا، واليت تكون القـيم               ١-٤-٢-٦-٢
-٢يف جمموعات التعـبئة املناسبة وفقاً للمعايري الـواردة يف         ،  ١-٦اخلاصة هبا معروفة ومصنفة يف الشعبة       ) LD50() ٥٠ج ق (
 مع حتديد   ٠-٢وتصّنف املواد واملستحضرات اليت تتسم مبخاطر إضافية وفقاً جلدول أسبقيات املخاطر يف الفصل              . ٢-٢-٦

  .جمموعة التعبئة املناسبة
ملادته ) ٥٠ج ق (فات غري معروفة، لكن قيمة      ملستحضر مبيد آ  ) ٥٠ج ق (إذا كانت القيمة الفموية أو اجللدية         ٢-٤-٢-٦-٢
 .٣-٢-٦-٢للمستحضر عن طريق تطبيق الطريقة املبينة يف البند ) ٥٠ج ق(الفعالة معروفة، فإنه ميكن احلصول على قيمة ) مواده(

ملبيدات اآلفات الشائعة من الطبعـة احلاليــة للوثيقـة    ) ٥٠ج ق(ميكن احلصول على بيانات السمية      :مالحظة
، وميكـن  "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" :ونـةاملعن

 International:احلصول على هذه الوثيقة من الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، مبنظمة الصحة العاملية مـن العنوان التـايل 

Programme on Chemical Safety, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland . ج (وبينما ميكن استخدام الوثيقة كمصدر لبيانات
ملبيدات اآلفات، فإن نظام التصنيف الوارد هبا ال يستخدم ألغراض تصنيف النقل، أو لتحديد جمموعات التعبئة ملبيدات                 ) ٥٠ق

 .اآلفات، الذي جيب أن يتم وفقاً هلذه الالئحة

السم الرمسي املستخدم يف نقل مبيدات اآلفات على أساس املادة الفعالة، واحلالة الفيزيائيـة              يتم اختيار ا    ٣-٤-٢-٦-٢
 .للمبيد، وأي خماطر إضافية يتسم هبا

 املواد املعدية  ٢-٦الشعبة   ٣-٦-٢

 التعاريف  ١-٣-٦-٢

 :ألغراض هذه الالئحة  

ومسببات األمراض هي   . ى مسببات األمراض   هي مواد يتوقع بدرجة معقولة أهنا حتتوي عل        املواد املعدية   ١-١-٣-٦-٢
أو عوامل كالربيونات ميكن أن تـسبب       )  والطفيليات والفطريات  والريكتسياتتشمل البكترييا والفريوسات    (كائنات دقيقة   

  .مرضاً يف البشر أو يف احليوانات
شتراطات تـضعها    هي منتجات مشتقة من كائنات حية، وتصنع وتوزع وفقاً ال          املنتجات البيولوجية   ٢-١-٣-٦-٢

السلطات احلكومية الوطنية وقد تقتضي اشتراطات خاصة للترخيص، وتستخدم للوقايـة مـن األمـراض أو معاجلتـها أو                   
وهي تتضمن منتجات تامة أو    . تشخيصها يف البشر أو يف احليوانات، أو ألغراض التطوير أو التجارب أو الفحوص املتصلة هبا              

 .ها ال تقتصر على هذه املنتجاتغري تامة الصنع كاللقاحات، ولكن
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وال .  هي حصيلة العملية اليت هتدف بصفة متعمدة إىل تكاثر مسّببات األمـراض            املزارع أو املستنبتات    ٣-١-٣-٦-٢
  .٤-١-٣-٦-٢يشمل هذا التعريف عّينات املرضى من البشر أو احليوانات كما حددت يف الفقرة 

حيوانية، مأخوذة مباشرة من بشر أو حيوانات، تـشمل ولكـن ال         هي مواد بشرية أو      عّينات املرضى   ٤-١-٣-٦-٢
تقتصر على فضالت اجلسم وإفرازاته، والدم ومكوناته، ومسحات األنسجة والسوائل النسيجية، واألعضاء املنقولة ألغراض              

  .البحث والتشخيص والتحقيق والعالج والوقاية
  .حمذوف  ٥-١-٣-٦-٢
هي نفايات مستمدة من املعاجلة الطبية للحيوانات أو البـشر أو     ت املستشفيات    نفايا  أو النفايات الطبية   ٦-١-٣-٦-٢

  . من البحوث احليوية
  تصنيف املواد املعدية   ٢-٣-٦-٢
 أو ٣٢٩١ أو ٢٩٠٠ أو ٢٨١٤ ويعّين هلا رقم األمـم املتحـدة       ٢-٦تصنف املواد املعدية يف الشعبة        ١-٢-٣-٦-٢

 .، حسب االقتضاء٣٣٧٣

 :واد املعدية إىل الفئات التالية املتقسم  ٢-٢-٣-٦-٢

أي مادة ُمعدية ُتنقل بشكل ميكن أن يسبَّب إعاقة دائمة أو هتديداً للحياة أو مرضـاً مميتـاً                  : )A(الفئة ألف     ١-٢-٢-٣-٦-٢
وجـود يف هـذه     وترد األمثلة الدليلية للمواد اليت تستويف هذه املعايري يف اجلـدول امل           . للبشر أو احليوانات األصحاء قبل التعّرض هلا      

  .الفقرة
حيدث التعّرض عندما تنتشر مادة معدية خارج العبوة الواقية، ما يؤدي إىل حصول تالمس مادي مـع                   :مالحظة

  .البشر أو احليوانات
 للمواد املعدية اليت تستويف هذه املعايري وتسبب املرض للبشر          ٢٨١٤خيصص رقم األمم املتحدة       )أ(

 للمواد املعدية اليت تسّبب املرض      ٢٩٠٠ّصص رقم األمم املتحدة     وخي. أو للبشر واحليوانات معاً   
  . للحيوانات فقط

 إىل السجل الطـيب املعـروف، أو        ٢٩٠٠ إىل   ٢٨١٤يستند ختصيص أرقام األمم املتحدة من         )ب(
األعراض املرضية لإلنسان أو احليوان، أو احلاالت املرضية احمللّية املتوطّنة، أو الرأي املهين املتعلق              

 .الظروف الفردية للمريض أو احليوانب

مـادة  " هـو    ٢٨١٤االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى لرقم األمم املتحدة             :١مالحظة 
أما االسـم  ". INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS""ُمعديـة، تصيب اإلنسان

مـادة ُمعديـة، تصيب   " فهـو   ٢٩٠٠الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى لرقم األمم املتحدة          
  ". "INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALSفقـط " احليوانات
فاملواد املعدية، مبا فيها مسّببات األمراض اجلديـدة أو         . ليس اجلدول التايل جدوالً شامالً      :٢مالحظة 

وإضافة . لفئة ألف اليت بطور الظهور، اليت ال تظهر يف اجلدول ولكنها تستويف نفس املعايري، تصّنف يف ا              
  .إىل ذلك تدرج يف الفئة ألف أيضاً أي مادة يكون مشكوكاً يف استيفائها أو عدم استيفائها للمعايري

لـى البكترييـا أو املفطـورات       عتدلّ الكلمات املكتوبة خبط مائل يف اجلدول التـايل            :٣مالحظة 
  . أو الريكتسيَّات أو الفطور) ميكوبالزما(
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   ما مل يذكر غري ذلك(A)د املعدية املدرجة بأّي شكل يف الفئة ألف أمثلة دليلية للموا

 ))أ(١- ٢- ٢- ٣- ٦- ٢(
الرمسي رقم األمم املتحدة واالسم 
 دقيقةالكائنات ال املستخدم يف النقل

  ٢٨١٤رقم األمم املتحدة 
  مواد معدية تصيب اإلنسان

 

  )مستنبتات فقط(العصوية اجلمرية 
  )تات فقطمستنب(الربوسيلة املُْجهَِضة 
  )مستنبتات فقط(الربوسيلة املالطية 

  )مستنبتات فقط(الربوسيلة اخلرتيرية 
  )مستنبتات فقط( الُرعام -الزَّائفة الُرعامية 

  )مستنبتات فقط(الزَّائفة الراُعوميَّة 
  )مستنبتات فقط( ذُريَّات طريية -املتدثّرة الببغائية 
  )مستنبتات فقط(املَطْثيَّة الوشيقية 

  )مستنبتات فقط(نية اللدُّودة الكُروا
  )مستنبتات فقط(الكوكسيلة البورنتيَّة 
   الكونغو الَنْزفيَّة -فريوس ُحّمى القَْرم 

  )مستنبتات فقط(فريوس الَضْنك 
  )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ اخليلي الشرقي 

  )مستنبتات فقط(اإليشريكيَّة القولونية، 
  فريوس إيبوال

  فريوس فلكسال 
  )مستنبتات فقط(رْنسيسلَّة التوالريَّة الفَ

  فريوس غواناريتو 
  فريوس هانتان 

  فريوس هانتان املسّببة للحمى الرتفية املصحوبة مبتالزمة كلوية
  فريوس هندرا 

  )مستنبتات فقط (Bفريوس التهاب الكبد 
  )مستنبتات فقط (Bفريوس احلأل 

  )مستنبتات فقط(فريوس العوز املناعي البشري 
  )مستنبتات فقط(اإلنفلونزا الطريي املُمرض جداً فريوس 

  )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ الياباين 
  فريوس جونني 

  فريوس داء غابة كياسانور 
  فريوس ّمحى السا 
  فريوس ماشوبو
  فريوس ماربورغ

  فريوس جدري القرود 
  )مستنبتات فقط(املتفطّرة السُّلّية 

  فريوس نيبا 
  ية األومسكية فريوس احلّمى الرتف
  )مستنبتات فقط(فريوس السنجابيَّة 

  ) فقطمستنبتات(فريوس الكَلَب 
  )مستنبتات فقط(الريكتسيَّة الربوفاتسيكية 

  الريكتسيَّة الريكتسّية 
  ) فقطمستنبتات(فريوس ُحمَّى وادي رفت 

  فريوس التهاب الدماغ الربيعي الصيفي الروسي 
  فريوس سابيا 

  )مستنبتات فقط (١نمط الّشيغيلة الُزحارية ال
  )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ املنقول بالقُراد 

  فريوس اجلُدري
  ) فقطمستنبتات(فريوس التهاب الدماغ اخليلي الفرتويلي 

  )مستنبتات فقط(فريوس ّمحى غرب النيل 
  )مستنبتات فقط(فريوس احلّمى الصفراء 

 )مستنبتات فقط(الريِسنيَّة الطاعونية 
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   ما مل يذكر غري ذلك(A)د املعدية املدرجة بأّي شكل يف الفئة ألف أمثلة دليلية للموا
 ))أ(١- ٢- ٢- ٣- ٦- ٢(

الرمسي رقم األمم املتحدة واالسم 
 دقيقةالكائنات ال املستخدم يف النقل

  ٢٩٠٠مم املتحدة رقم األ
 معدية تصيب احليوانات فقط مواد

  ) فقطمستنبتات(فريوس ّمحى اخلنازير اإلفريقية 
  ) فقطمستنبتات( فريوس داء نيوكاسل املفّوع -  ١الفريوسة املخطانية الطريية النمط 

  ) فقطمستنبتات(فريوس ّمحى اخلنازير التقليدية 
  ) فقطمستنبتات) (احلّمى القالعية(فريوس ّمحى الفم والقدم 
  ) فقطمستنبتات(فريوس داء اجللد الكتلي 

  ) فقطمستنبتات( التهاب اجلنب والرئة البقري املعدي - املَفْطُورة الفُطْرانية 
  ) فقطمستنبتات(فريوس طاعون اجملتّرات الصغرية 

  ) فقطمستنبتات(فريوس طاعون املواشي 
  ) فقطمستنبتات(فريوس ُجَدري األغنام 

  ) فقطمستنبتات(املاعز فريوس ُجَدري 
  )  فقطمستنبتات(فريوس الداء احلويصلي عند اخلنازير 

 ) فقطمستنبتات(فريوس التهاب الفم احلويصلي 

خيصص للمواد املعديـة يف     . )A(أي مادة معدية ال تستويف معايري إدراجها يف الفئة ألف           : )B(الفئة باء     ٢-٢-٢-٣-٦-٢
  .٣٣٧٣الفئة باء رقم األمم املتحدة 

  " الفئة باء،مادة بيولوجية" هو ٣٣٧٣ إن االسم الرمسي املستخدم يف النقل لرقم األمم املتحدة  :مالحظة

  اإلعفاءات  ٣-٢-٣-٦-٢
املواد اليت ال تتضمن مواد معدية، أو املواد اليت من غري املرّجح أن تسّبب مرضاً لإلنسان أو احليوان، ال                     ١-٣-٢-٣-٦-٢

 .توف املعايري املنصوص عليها يف رتبة أخرىختضع هلذه الالئحة ما مل تس

ال ختضع هلذه الالئحة املواد اليت تتضمن كائنات دقيقة غري ممرضة لإلنسان أو للحيوان، ما مل تستوف                   ٢-٣-٢-٣-٦-٢
  .معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

أمراض موجودة أو إبطـال      ختضع هلذه الالئحة املواد اليت تكون يف شكل مت فيه حتييد أي مسببات               ال  ٣-٣-٢-٣-٦-٢
  .مفعوهلا حبيث ال تعود تشكل خطراً صحياً، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

  .ال ختضع هلذه الالئحة املعّدات الطبية املفرغة من السوائل السائبة واملستوفية الشتراطات هذه الفقرة  :مالحظة
 خطراً كـبرياً  تثرياليت ال يعترب أهنا ) مبا فيها عّينات األغذية واملياه     (ال ختضع هلذه الالئحة العّينات البيئية       ٤-٣-٢-٣-٦-٢

  .للعدوى، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى
ال ختضع هلذه الالئحة بقع الدم اجلافة، اليت جتمع بوضع نقطة دم على مادة ماصة، أو اختبارات فحص                    ٥-٣-٢-٣-٦-٢

ت الدم اليت ُجمعت ألغراض نقل الدم أو إلعداد منتجات الدم املستخدمة يف نقل الدم أو زرع الدم يف الرباز، والدم أو مكّونا    
 .األعضاء وأي أنسجة أو أعضاء يعتزم استخدامها يف عمليات زرع األعضاء

أمراض ال ختضع هلذه الالئحة العّينات البشرية أو احليوانية اليت يقلّ إىل أدىن حد احتمال وجود مسّببات   ٦-٣-٢-٣-٦-٢
، حـسب   "عّينة حيوانية معفـاة   "أو  " عّينة بشرية معفاة  "فيها إذا ُنقلت العّينة يف عبوة متنع أي تسرب وُوضعت عليها عبارة             

  :وجيب أن تفي العبوة بالشروط التالية. االقتضاء
  :جيب أن تتكون العبوة من ثالثة عناصر  )أ(

  ؛)أوعية أولية مانعة للتسرب(سرب وعاء أويل مانع للت  `١`
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  وعبوة ثانية مانعة للتسرب؛   `٢`
وعبوة خارجية ذات متانة تتناسب مع سعتها وكتلتها واالستخدام املراد منها، علـى أن                `٣`

   مم كحد أدىن؛١٠٠ x مم ١٠٠يكون ألحد سطوحها على األقل البعدان 
لوعاء فيما خيص السوائل، جيب وضع مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص كامل احملتويات بني ا               )ب(

والعبوة الثانية حبيث ال يبلغ أي انطالق أو تسرب للمادة السائلة، أثناء            ) األوعية األولية (األويل  
  النقل، العبوة اخلارجية وال يلحق ضرراً مبادة التوسيد؛

عندما توضع عدة أوعية أولية هّشة يف عبوة ثانية وحيدة، جيب إما تغليفها منفردة أو فصلها ملنع                   )ج(
  .يما بينهااالتصال ف

حيتاج األمر إىل قرار يستند إىل اخلربة املهنية لتحديد ما إذا كانت مادة ما معفاة طبقاً هلذه   :١مالحظة 
وينبغي أن يكون هذا القرار قائماً على التاريخ الطيب املعروف للمصدر، سواء كان بـشرياً أو                . الفقرة

وتشمل العّينات اليت جيـوز نقلـها       . حملليةحيوانياً، وأعراضه وظروفه اخلاصة، وعلى ظروف التوطن ا       
مبوجب هذه الفقرة اختبارات الدم أو البول لرصد مستويات الكولستريول أو مستويات غلوكوز الدم              

؛ والعّينات الالزمة ملراقبة وظائف     )PSA(أو مستويات اهلرمونات واألجسام املضادة اخلاصة بالربوستاتة        
لكلى يف البشر أو احليوانات غري املصابني بأمراض معديـة؛ أو           األعضاء مثل وظائف القلب والكبد وا     

تلك الالزمة لرصد العقاقري العالجية؛ أو املأخوذة ألغراض التأمني أو التوظيف للكشف عـن وجـود                
املخدرات أو الكحول؛ واختبارات احلمل؛ واخلزعات املأخوذة للكشف عـن الـسرطان؛ وكـشف             

 سـبيل  على (حدوث عدوى بشأن قلق أي وجود عدم حالة ات يفاألجسام املضادة يف البشر واحليوان

  .)ذلك إىل وما الذاتية، املناعة مرض وتشخيص اللقاح، يستحثها اليت املناعة تقييم املثال،
 الفقـرة،  هـذه  مبوجب املستثناة العّينات، عبوات تستويف أن جيب اجلوي، النقل حالة يف  :٢مالحظة 

 ).ج(إىل )أ( يف الواردة الشروط

  :باستثناء  ٧-٣-٢-٣-٦-٢
  ؛)٣٢٩١رقم األمم املتحدة (النفايات الطبية   )أ(
رقم األمم املتحدة   (واألجهزة أو املعدات الطبية امللوثة أو اليت تتضمن مواد معدية من الفئة ألف                )ب(

  ؛)٢٩٠٠ أو رقم األمم املتحدة ٢٨١٤
  .خطرة تستويف تعريف رتبة خطر أخرىواألجهزة أو املعدات الطبية امللوثة أو اليت تتضمن بضائع   )ج(

واليت جيري نقلها   أو حمتوية عليها    واد معدية   مبفإن األجهزة أو املعدات الطبية اليت حيتمل أن تكون ملوثة           
ال ختضع ألحكام هذه الالئحة التنظيمية إذا كانت قـد          املعدات،  بغرض التطهري أو التنظيف أو التعقيم أو اإلصالح أو تقييم           

وات مصممة أو مصنوعة بطريقة حتول يف ظروف النقل العادية دون كسرها أو ثقبها أو تسرب حمتوياهتا، تصمم                  عبئت يف عب  
  .٥-٦-٦ أو ٤-١-٦حبيث تليب اشتراطات الصنع املدرجة يف الفقرة 

، وأن تكون قادرة    ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤ هذه العبوات اشتراطات التعبئة الواردة يف        تستويفوجيب أن   
  .وجيوز تطبيق اشتراطات إضافية يف حالة النقل اجلوي.  متر١,٢ باألجهزة واملعدات الطبية عندما تسقط من ارتفاع على االحتفاظ

 أو "USED MEDICAL DEVICE"" جهزة طبيـة مـستعملة  أ"وجيب أن توضع على العبوات عالمة 
ية، جيب أن توضع عليهـا  ويف حالة استخدام عبوات خارج. "USED MEDICAL EQUIPMENT"" معدات طبية مستعملة"

  .فيها العبارة مقروءةظل عالمات بالطريقة نفسها، إال يف احلاالت اليت ت
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 املنتجات البيولوجية  ٣-٣-٦-٢

  : ألغراض هذه الالئحة، تقسم املنتجات البيولوجية إىل اجملموعتني التاليتني  ١-٣-٣-٦-٢
نية املناسبة وُتنقل ألغراض الرعاية الصحية املواد اليت تصّنع وتعبأ وفقاً الشتراطات السلطات الوط  )أ(

  وال ختضع مواد هذه اجملموعة هلذه الالئحة؛. الشخصية بواسطة أفراد املهن الطبيَّة أو أفراد عاديني
واليت يعرف أو يعتقد على حنو مقبول أهنا حتتوي على مـواد            ) أ(املواد اليت ال تقع ضمن الفقرة         )ب(

تدرج مواد هذه اجملموعة حتـت رقـم        . املنصوص عليها يف الفئة باء    معدية وأهنا تستويف املعايري     
 .، حسب االقتضاء٣٣٧٣ أو ٢٩٠٠ أو ٢٨١٤األمم املتحدة 

ويف . قد تشكّل بعض املنتجات البيولوجية املرّخص هبا خطراً بيولوجياً فقط يف مناطق معّينة من العـامل               :مالحظة
ن تكون هذه املواد البيولوجية مستوفية لالشتراطات املنطبقة علـى املـواد            هذه احلالة، جيوز للسلطات املختصة أن تشترط أ       

 .املعدية أو أن تفرض قيوداً أخرى عليها

  الكائنات الدقيقة والكائنات املعدَّلة جينياً  ٤-٣-٦-٢

  .٩-٢ للفصل تصنَّف الكائنات الدقيقة املعدَّلة جينياً واليت ال ينطبق عليها تعريف املادة املعدية وفقاً  ١-٤-٣-٦-٢
 النفايات الطبيَّة أو نفايات املستشفيات  ٥-٣-٦-٢

النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات، اليت حتتوي على مواد معدية من الفئة ألف، تدرج حتت رقـم                   ١-٥-٣-٦-٢
لى مواد معديـة    أما النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات اليت حتتوي ع        . ، حسب االقتضاء  ٢٩٠٠ أو   ٢٨١٤األمم املتحدة   

  .٣٢٩١باء، فتدرج حتت رقم األمم املتحدة  من الفئة
النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات اليت يعتقد على حنو مقبول بضعف احتمال احتوائها على مـواد          ٢-٥-٣-٦-٢

 .٣٢٩١معدية تدرج حتت رقم األمم املتحدة 

  .م الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية للنفاياتوفيما يتعلق باإلدراج، جيوز أن تؤخذ يف احلسبان القوائ  
 مستشفيات، غري   اتنفاي" هو   ٣٢٩١رقم األمم املتحدة    إن االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى ل          :مالحظة

 (BIO ""، غ م أ)بيولوجيـة ( طبية اتنفاي" أو "CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S"" )غ م أ(حمدَّدة على وجه آخر 

MEDICAL WASTE, N.O.S"( خاضعة للوائح تنظيمية طبية اتنفاي" أو ،)غ م أ(" "REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S." 

ال ختضع هلذه الالئحة النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات املطهَّرة اليت كانت حتتوي سـابقاً علـى          ٣-٥-٣-٦-٢
  . مواد معدية ما مل تستوف معايري رتبة أخرى

  حليوانات املصابة بالعدوىا  ٦-٣-٦-٢
ال تستخدم احليوانات احلّية كمستودع ملادة معدية إال إذا كان من غري املمكن إيداع هذه املادة بـأي                    ١-٦-٣-٦-٢

تنقل احليوانات احلّية اليت أصيبت بالعدوى بشكل مقصود وُيعرف أو يشتبه باحتوائها على مواد معدية وفقاً                و. وسيلة أخرى 
  .اليت تقّرها السلطة املختصةللشروط والظروف 

من الفئة ألـف يف املـستنبتات    املدرجة وأ املصابة مبسّببات أمراض من الفئة ألف     تدرج املواد احليوانية    ٢-٦-٣-٦-٢
أما املواد احليوانية املصابة مبسّببات أمراض من الفئة بـاء        . ، حسب االقتضاء  ٢٩٠٠وأ ٢٨١٤فقط حتت رقمي األمم املتحدة      

.٣٣٧٣ تدرج يف الفئة ألف إذا كانت يف مستنبتات فتدرج حتت رقم األمم املتحدة غري تلك اليت
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  ٧-٢الفصل 
   املواد املشّعة -٧الرتبة 

  . ، قد يكون لنوع العبوة تأثري حاسم على التصنيف٧فيما يتعلق بالرتبة   :مالحظة
  التعاريف  ١-٧-٢
ة حيث يتجاوز كال تركيز النشاط والنشاط اإلمجايل يف          أي مادة حتتوي على نويدات مشع      املادة املشعة تعين    ١-١-٧-٢

  . ٦-٢-٢-٧-٢ إىل ١-٢-٢-٧-٢الشحنة املرسلة القيم احملددة يف الفقرات 
  التلوث   ٢-١-٧-٢

 بالنسبة لبواعث بيتا وغاما     ٢سم/ بكريل ٠,٤ وجود مادة مشعة على سطح بكميات تتجاوز         التلوثيعين  
  .  بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٠٤وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

  .  تلوثاً ميكن إزالته من على سطح ما أثناء ظروف النقل الروتينيةالتلوث غري الثابتيعين 
  . تلوثاً خبالف التلوث غري الثابتالتلوث الثابتيعين 

   تعريف مصطلحات حمددة  ٣-١-٧-٢
A1و   A2 

 أو  ١-٢-٢-٧-٢ة ذات شكل خاص تكون مدرجة يف اجلـدول           قيمة نشاط مادة مشع    "A1"يعين الرمز       
  .  وتستخدم لتحديد حدود النشاط ألغراض اشتراطات هذه الالئحة٢-٢-٢-٧-٢مشتقة يف 
 قيمة نشاط مادة مشعة، خبالف املواد املشعة ذات الشكل اخلـاص، تكـون مدرجـة يف                 "A2"يعين الرمز       
  . تخدم لتحديد حدود النشاط ألغراض اشتراطات هذه الالئحة وتس٢-٢-٢-٧-٢ أو مشتقة يف ١-٢-٢-٧-٢ اجلدول

املـادة  وتعـين   . ٢٤١- أو البلوتونيوم  ٢٣٩- أو البلوتونيوم  ٢٣٥- أو اليورانيوم  ٢٣٣- اليورانيوم النويدات االنشطارية تعين  
  : ويستثىن من هذا التعريف ما يلي.  مادة حتتوي على أي من النويدات املشعةاالنشطارية

  يوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد غري املشّعع؛ اليوران  )أ(
  . واليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد الذي جرى تشعيعه يف مفاعالت حرارية فقط  )ب(

 إما مادة مشعة صلبة أو مادة مشعة صلبة يف كبسولة خمتومة ذات تشتت حمدود وليست يف شكل املنخفضة التشتت املادةتعين 
  . مسحوق

 مادة مشعة تكون بطبيعتها ذات نشاط نوعي منخفض أو مادة مشعة تنطبق             (LSA) املشعة املنخفضة النشاط النوعي     املادة ينتع
وال تؤخذ مواد التدريع اخلارجي احمليطة باملادة املنخفضة النشاط النـوعي يف        . عليها حدود املتوسط التقديري للنشاط النوعي     

  . يري للنشاط النوعياالعتبار عند حتديد املتوسط التقد
-؛ اليورانيـوم  ٢٣٥-اليورانيوم الطبيعي؛ اليورانيوم املستنفد؛ الثوريوم الطبيعي؛ اليورانيوم      :  هي بواعث ألفا املنخفضة السمية   

 عندما يكونان يف ركازات أو مركزات فيزيائيـة وكيميائيـة؛ أو            ٢٣٠- والثوريوم ٢٢٨-؛ الثوريوم ٢٣٢-؛ الثوريوم ٢٣٨
  .  أيام١٠قل عمرها النصفي عن بواعث ألفا اليت ي
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  :  إمااملادة املشعة ذات الشكل اخلاصتعين 
  مادة مشعة صلبة غري قابلة للتشتت؛   )أ(
  . أو كبسولة خمتومة حتتوي على مادة مشعة  )ب(

ة مـن   ويعين النشاط النوعي ملادة نشاط وحدة الكتل      .  نشاط وحدة الكتلة من هذه النويدة      لنويدة مشعة  النشاط النوعي يعين  
  . املادة اليت تكون فيها النويدات املشعة موزعة توزيعاً متجانساً

  .  جسماً صلباً غري مشع يف حد ذاته، ولكنه حيمل مادة مشعة موزعة على سطوحه(SCO)اجلسم امللوث السطح يعين 
  . ٢٣٢- يف كل غرام من الثوريوم٢٣٣- غم من اليورانيوم٧-١٠ الثوريوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز الثوريوم غري املشّععيعين 

x  ٢ يعين اليورانيوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز          اليورانيوم غري املشّعع  
 بكريل من البلوتونيوم يف كـل غـرام مـن           ٣١٠

 وال  ٢٣٥- بكريل من املنتجات االنـشطارية يف كـل غـرام مـن اليورانيـوم              ٦١٠ x ٩، وال يتجاوز    ٢٣٥-اليورانيوم
  .٢٣٥- يف كل غرام من اليورانيوم٢٣٦- من اليورانيوم غم٣-١٠ x ٥ يتجاوز

  :  ما يلي-واملستنفد واملخصب   الطبيعي-اليورانيوم يعين 
الذي حيتوي على التوزيع الطبيعـي لنظـائر        ) الذي ميكن فصله كيميائياً   ( هو اليورانيوم    اليورانيوم الطبيعي 

  ). كنسبة وزنية٢٣٥- املائة يورانيوم يف٠,٧٢ و٢٣٨- يف املائة يورانيوم٩٩,٢٨زهاء (اليورانيوم 
أقـل منـها يف   ) كتلية( بنسبة وزنية    ٢٣٥-هو اليورانيوم الذي حيتوي على اليورانيوم     اليورانيوم املستنفد   و

  .اليورانيوم الطبيعي
  . يف املائة٠,٧٢ أكرب من ٢٣٥- هو اليورانيوم الذي حيتوي على نسبة وزنية من اليورانيوماليورانيوم املخّصبو

  . ٢٣٤- مجيع احلاالت توجد نسبة وزنية ضئيلة جداً من اليورانيومويف
  التصنيف  ٢-٧-٢
   أحكام عامة  ١-٢-٧-٢
 استناداً إىل ١- ١-٢-٧- ٢تندرج املادة املشعة حتت رقم من أرقام األمم املتحدة احملددة يف اجلدول   ١- ١- ٢-٧-٢

 االنشطارية وغري االنشطارية لتلك النويدات املشعة، مستوى نشاط النويدات املشعة اليت حيتوي عليها الطرد، واخلواص
ونوع الطرد الذي يقدم للنقل، وطبيعة أو شكل حمتويات الطرد أو الترتيبات اخلاصة الناظمة للنقل، وفقاً لألحكام 

  . ٥-٢-٧-٢ إىل ٢-٢-٧-٢املنصوص عليها يف 

  اإلدراج حتت أرقام األمم املتحدة  :١- ١- ٢- ٧- ٢اجلدول 
   ثناةالطرود املست

)٥- ١- ٥- ١ (  
  عبوة فارغة- مادة مشعة، طرد مستثىن  ٢٩٠٨رقم األمم املتحدة 
 سلع مصنعة من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم        - مادة مشعة، طرد مستثىن      ٢٩٠٩رقم األمم املتحدة 

 املستنفد أو الثوريوم الطبيعي 
 حمدودة من املادة كمية - مادة مشعة، طرد مستثىن  ٢٩١٠رقم األمم املتحدة 
  أجهزة أو سلع- مادة مشعة، طرد مستثىن  ٢٩١١رقم األمم املتحدة 
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  مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي
)١- ٣- ٢- ٧- ٢( 

، غري انشطارية أو انشطارية بكميـات       (LSA-I) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي     ٢٩١٢ رقم األمم املتحدة
 مستثناة

، غري انشطارية أو انشطارية بكميات      (LSA-II) مشعة منخفضة النشاط النوعي   مادة   ٣٣٢١ رقم األمم املتحدة
 مستثناة

، غري انشطارية أو انشطارية بكميات      (LSA-III) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي     ٣٣٢٢ رقم األمم املتحدة
 مستثناة

 انشطارية، (LSA-II) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي ٣٣٢٤رقم األمم املتحدة 
 انشطارية، (LSA-III) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي ٣٣٢٥ رقم األمم املتحدة

  أجسام ملوثة السطح
)٢- ٣- ٢- ٧- ٢( 

، غري انشطارية أو انشطارية بكميات      SCO-II) أو   (SCO-I مادة مشعة، أجسام ملوثة السطح     ٢٩١٣رقم األمم املتحدة 
 مستثناة

 انشطارية ، )SCO-II أو SCO-I (ام ملوثة السطحمادة مشعة، أجس ٣٣٢٦رقم األمم املتحدة 
 Aالطرود من النوع 

)٤- ٤- ٢- ٧- ٢( 
، ليست ذات شكل خاص، غري انشطارية أو انشطارية بكميـات    A مادة مشعة، طرد من النوع     ٢٩١٥رقم األمم املتحدة 

 مستثناة
 ل خاص ، انشطارية، ليست ذات شكA مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٧رقم األمم املتحدة 
، ذات شكل خاص، غري انشطارية أو انشطارية بكميات         A مادة مشعة، طرد من النوع     ٣٣٣٢رقم األمم املتحدة 

 مستثناة
 ، ذات شكل خاص، انشطاريةA مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٣٣رقم األمم املتحدة 

 B(U)طرد من النوع 
)٦- ٤- ٢- ٧- ٢(  

 ، غري مشعة أو مشعة بكميات مستثناةB(U)  النوعمادة مشعة، طرد من ٢٩١٦رقم األمم املتحدة 
 ، انشطاريةB(U) مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٨رقم األمم املتحدة 

 B(M)طرد من النوع 
)٦- ٤- ٢- ٧- ٢(  

 ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةB(M) مادة مشعة، طرد من النوع ٢٩١٧رقم األمم املتحدة 
 انشطارية، B(M) مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٩رقم األمم املتحدة 

 Cطرد من النوع 
)٦- ٤- ٢- ٧- ٢(  

 ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةC مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٣رقم األمم املتحدة 
 انشطارية، C مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٣٠رقم األمم املتحدة 

  ترتيبات خاصة 
)٥- ٢- ٧- ٢( 

 

، غري انشطارية أو انـشطارية بكميـات   مادة مشعة، منقولة مبوجب ترتيبات خاصة   ٢٩١٩املتحدة رقم األمم 
 مستثناة 

 مادة مشعة، منقولة مبوجب ترتيبات خاصة، انشطارية ٣٣٣١رقم األمم املتحدة 
  سادس فلوريد اليورانيوم

)٥- ٤- ٢- ٧- ٢( 
 

 م، انشطاريةمادة مشعة، سادس فلوريد اليورانيو ٢٩٧٧رقم األمم املتحدة 
مادة مشعة، سادس فلوريد اليورانيوم، غري انشطارية أو انشطارية بكميـات          ٢٩٧٨رقم األمم املتحدة 

 مستثناة
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  حتديد مستوى النشاط  ٢- ٢- ٧- ٢
  :١- ٢- ٢- ٧- ٢فيما يلي القيم األساسية لفرادى النويدات املشعة يف اجلدول  ١- ٢- ٢- ٧- ٢

   بالتريابكريل؛A2و A1  )أ(
  غم؛/لنشاط يف املادة املستثناة بالبكريلوتركيز ا  )ب(
  .وحدود النشاط للرسائل املستثناة بالبكريل  )ج(

  القيم األساسية للنويدات املشعة لفرادى النويدات املشعة  :١- ٢- ٢- ٧- ٢اجلدول 

 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Actinium (89)     

 Ac-225 (a) 8 x 10-1 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Ac-227 (a) 9 x 10-1 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103 

Ac-228 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Silver (47)     

Ag-105 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ag-108m (a) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 106 (b) 

Ag-110m (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ag-111 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Aluminium (13)     

Al-26 1 x 10-1 1 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Americium (95)     

Am-241 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Am-242m (a) 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 104 (b) 

Am-243 (a) 5 x 100 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Argon (18)     

Ar-37 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 108 

Ar-39 4 x 101 2 x 101 1 x 107 1 x 104 

Ar-41 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Arsenic (33)     

As-72 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

As-73 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107 

As-74 1 x 100 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

As-76 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

As-77 2 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Astatine (85)     

At-211 (a) 2 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Gold (79)     

Au-193 7 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 107 

Au-194 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Au-195 1 x 101 6 x 100 1 x 102 1 x 107 

Au-198 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Au-199 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Barium (56)     

Ba-131 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ba-133 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ba-133m 2 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Ba-140 (a) 5 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Beryllium (4)     

Be-7 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Be-10 4 x 101 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Bismuth (83)     

Bi-205 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Bi-206 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Bi-207 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Bi-210 1 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Bi-210m (a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 1 x 105 

Bi-212 (a) 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Berkelium (97)     

Bk-247 8 x 100 8 x 10-4 1 x 100 1 x 104 

Bk-249 (a) 4 x 101 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Bromine (35)     

Br-76 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Br-77 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Br-82 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Carbon (6)     

C-11 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

C-14 4 x 101 3 x 100 1 x 104 1 x 107 

Calcium (20)     

Ca-41 1 دون حد دون حد x 105 1 x 107 

Ca-45 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Ca-47 (a) 3 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Cadmium (48)     

Cd-109 3 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 106 

Cd-113m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Cd-115 (a) 3 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Cd-115m 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Cerium (58)     

Ce-139 7 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 
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 )بكريل(
Ce-141 2 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Ce-143 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Ce-144 (a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Californium (98)     

Cf-248 4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-249 3 x 100 8 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cf-250 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-251 7 x 100 7 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cf-252 1 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-253 (a) 4 x 101 4 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cf-254 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 100 1 x 103 

Chlorine (17)     

Cl-36 1 x 101 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Cl-38 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Curium (96)     

Cm-240 4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-241 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cm-242 4 x 101 1 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-243 9 x 100 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Cm-244 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cm-245 9 x 100 9 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cm-246 9 x 100 9 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cm-247 (a) 3 x 100 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Cm-248 2 x 10-2 3 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cobalt (27)     

Co-55 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Co-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Co-57 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 106 

Co-58 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Co-58m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Co-60 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Chromium (24)     

Cr-51 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Caesium (55)     

Cs-129 4 x 100 4 x 100 1 x 102 1 x 105 

Cs-131 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 106 

Cs-132 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 105 

Cs-134 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Cs-134m 4 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 105 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
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حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Cs-135 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Cs-136 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Cs-137 (a) 2 x 100 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

Copper (29)     

Cu-64 6 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cu-67 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Dysprosium (66)     

Dy-159 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Dy-165 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Dy-166 (a) 9 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Erbium (68)     

Er-169 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Er-171 8 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Europium (63)     

Eu-147 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Eu-148 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-149 2 x 101 2 x 101 1 x 102 1 x 107 

Eu-150(short lived) 2 x 100 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Eu-150(long lived) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-152 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Eu-152m 8 x 10-1 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Eu-154 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-155 2 x 101 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Eu-156 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fluorine (9)     

F-18 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Iron (26)     

Fe-52 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-55 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 106 

Fe-59 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-60 (a) 4 x 101 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Gallium (31)     

Ga-67 7 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ga-68 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ga-72 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Gadolinium (64)     

Gd-146 (a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Gd-148 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Gd-153 1 x 101 9 x 100 1 x 102 1 x 107 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Gd-159 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Germanium (32)     

Ge-68 (a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ge-71 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Ge-77 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Hafnium (72)     

Hf-172 (a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-175 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Hf-181 2 x 100 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-182 1 دون حد دون حد x 102 1 x 106 

Mercury (80)     

Hg-194 (a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Hg-195m (a) 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-197 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Hg-197m 1 x 101 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-203 5 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 105 

Holmium (67)     

Ho-166 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Ho-166m 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Iodine (53)     

I-123 6 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

I-124 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

I-125 2 x 101 3 x 100 1 x 103 1 x 106 

I-126 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

I-129 1 دون حد دون حد x102 1 x 105 

I-131 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

I-132 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

I-133 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

I-134 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

I-135 (a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Indium (49)     

In-111 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

In-113m 4 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

In-114m (a) 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

In-115m 7 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Iridium (77)     

Ir-189 (a) 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Ir-190 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ir-192 1 x 100(c) 6 x 10-1 1 x 101 1 x 104 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Ir-194 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Potassium (19)     

K-40 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

K-42 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

K-43 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Krypton (36) 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 105 

Kr-79     

Kr-81 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Kr-85 1 x 101 1 x 101 1 x 105 1 x 104 

Kr-85m 8 x 100 3 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Kr-87 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Lanthanum (57)     

La-137 3 x 101 6 x 100 1 x 103 1 x 107 

La-140 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Lutetium (71)     

Lu-172 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Lu-173 8 x 100 8 x 100 1 x 102 1 x 107 

Lu-174 9 x 100 9 x 100 1 x 102 1 x 107 

Lu-174m 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Lu-177 3 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Magnesium (12)     

Mg-28 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Manganese (25)     

Mn-52 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Mn-53 1 دون حد دون حد x 104 1 x 109 

Mn-54 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Mn-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Molybdenum (42)     

Mo-93 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 108 

Mo-99 (a) 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nitrogen (7)     

N-13 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Sodium (11)     

Na-22 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Na-24 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Niobium (41)     

Nb-93m 4 x 101 3 x 101 1 x 104 1 x 107 

Nb-94 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Nb-95 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 
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 )بكريل(
Nb-97 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Neodymium (60)     

Nd-147 6 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nd-149 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nickel (28)     

Ni-59 1 دون حد دون حد x 104 1 x 108 

Ni-63 4 x 101 3 x 101 1 x 105 1 x 108 

Ni-65 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Neptunium (93)     

Np-235 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107 

Np-236(short-lived) 2 x 101 2 x 100 1 x 103 1 x 107 

Np-236(long-lived) 9 x 100 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Np-237 2 x 101 2 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Np-239 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Osmium (76)     

Os-185 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Os-191 1 x 101 2 x 100 1 x 102 1 x 107 

Os-191m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Os-193 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Os-194 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Phosphorus (15)     

P-32 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

P-33 4 x 101 1 x 100 1 x 105 1 x 108 

Protactinium (91)     

Pa-230 (a) 2 x 100 7 x 10-2 1 x 101 1 x 106 

Pa-231 4 x 100 4 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Pa-233 5 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Lead (82)     

Pb-201 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Pb-202 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 106 

Pb-203 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pb-205 1 دون حد دون حد x 104 1 x 107 

Pb-210 (a) 1 x 100 5 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

Pb-212 (a) 7 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Palladium (46)     

Pd-103 (a) 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 108 

Pd-107 1 دون حد دون حد x 105 1 x 108 

Pd-109 2 x 100 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Promethium (61)     
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Pm-143 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pm-144 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pm-145 3 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 107 

Pm-147 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107 

Pm-148m (a) 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pm-149 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Pm-151 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Polonium (84)     

Po-210 4 x 101 2 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

Praseodymium (59)     

Pr-142 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Pr-143 3 x 100 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Platinum (78)     

Pt-188 (a) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pt-191 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pt-193 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Pt-193m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Pt-195m 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Pt-197 2 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Pt-197m 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Plutonium (94)     

Pu-236 3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Pu-237 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Pu-238 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-239 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-240 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 103 

Pu-241 (a) 4 x 101 6 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Pu-242 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-244 (a) 4 x 10-1 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Radium (88)     

Ra-223 (a) 4 x 10-1 7 x 10-3 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Ra-224 (a) 4 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Ra-225 (a) 2 x 10-1 4 x 10-3 1 x 102 1 x 105 

Ra-226 (a) 2 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101(b) 1 x 104 (b) 

Ra-228 (a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Rubidium (37)     

Rb-81 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Rb-83 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Rb-84 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 
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Rb-86 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Rb-87 1 دون حد دون حد x 104 1 x 107 

Rb(nat) 1 دون حد دون حد x 104 1 x 107 

Rhenium (75)     

Re-184 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Re-184m 3 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Re-186 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Re-187 1 دون حد دون حد x 106 1 x 109 

Re-188 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Re-189 (a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Re(nat) 1 دون حد دون حد x 106 1 x 109 

Rhodium (45)     

Rh-99 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Rh-101 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Rh-102 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Rh-102m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Rh-103m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Rh-105 1 x 101 8 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Radon (86)     

Rn-222 (a) 3 x 10-1 4 x 10-3 1 x 101 (b) 1 x 108 (b) 

Ruthenium (44)     

Ru-97 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107 

Ru-103 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ru-105 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ru-106 (a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Sulphur (16)     

S-35 4 x 101 3 x 100 1 x 105 1 x 108 

Antimony (51)     

Sb-122 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 104 

Sb-124 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Sb-125 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sb-126 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Scandium (21)     

Sc-44 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sc-46 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Sc-47 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Sc-48 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Selenium (34)     

Se-75 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 
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Se-79 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107 

Silicon (14)     

Si-31 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Si-32 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Samarium (62)     

Sm-145 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Sm-147 1 دون حد دون حد x 101 1 x 104 

Sm-151 4 x 101 1 x 101 1 x 104 1 x 108 

Sm-153 9 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tin (50)     

Sn-113 (a) 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 107 

Sn-117m 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Sn-119m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Sn-121m (a) 4 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Sn-123 8 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Sn-125 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Sn-126 (a) 6 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Strontium (38)     

Sr-82 (a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sr-85 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sr-85m 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107 

Sr-87m 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sr-89 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Sr-90 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 104 (b) 

Sr-91 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sr-92 (a) 1 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tritium (1)     

T(H-3) 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 109 

Tantalum (73)     

Ta-178(long-lived) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ta-179 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Ta-182 9 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Terbium (65)     

Tb-157 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Tb-158 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Tb-160 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Technetium (43)     

Tc-95m (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Tc-96 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 
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Tc-96m (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Tc-97 1 دون حد دون حد x 103 1 x 108 

Tc-97m 4 x 101 1 x 100 1 x 103 1 x 107 

Tc-98 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tc-99 4 x 101 9 x 10-1 1 x 104 1 x 107 

Tc-99m 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 107 

Tellurium (52)     

Te-121 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Te-121m 5 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Te-123m 8 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 107 

Te-125m 2 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Te-127 2 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Te-127m (a) 2 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Te-129 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Te-129m (a) 8 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Te-131m (a) 7 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Te-132 (a) 5 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Thorium (90)     

Th-227 1 x 101 5 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Th-228 (a) 5 x 10-1 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 104 (b) 

Th-229 5 x 100 5 x 10-4 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Th-230 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Th-231 4 x 101 2 x 10-2 1 x 103 1 x 107 

Th-232 1 دون حد دون حد x 101 1 x 104 

Th-234 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 (b) 1 x 105 (b) 

Th(nat) 1 دون حد دون حد x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Titanium (22)     

Ti-44 (a) 5 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Thallium (81)     

Tl-200 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tl-201 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 106 

Tl-202 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Tl-204 1 x 101 7 x 10-1 1 x 104 1 x 104 

Thulium (69)     

Tm-167 7 x 100 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tm-170 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Tm-171 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Uranium (92)     

U-230 (fast lung 4 x 101 1 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 
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absorption)(a)(d) 

U-230 (medium lung 

absorption)(a)(e) 

4 x 101 4 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-230 (slow lung 

absorption)(a)(f) 

3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-232 (fast lung 

absorption)(d) 

4 x 101 1 x 10-2 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

U-232 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 7 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-232 (slow lung 

absorption)(f) 

1 x 101 1 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-233 (fast lung 

absorption)(d) 

4 x 101 9 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

U-233 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-233 (slow lung 

absorption)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 105 

U-234 (fast lung 

absorption)(d) 

4 x 101 9 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

U-234 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-234 (slow lung 

absorption)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 105 

U-235 (all lung absorption 

types)(a),(d),(e),(f) 

 x 101 (b) 1 x 104 (b) 1 دون حد دون حد

U-236 (fast lung 

absorption)(d) 

 x 101 1 x 104 1 دون حد دون حد

U-236 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-236 (slow lung 

absorption)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-238 (all lung absorption 

types)(d),(e),(f) 

 x 101 (b) 1 x 104 (b) 1 دون حد دون حد

U (nat) 1 دون حد دون حد x 100 (b) 1 x 103 (b)  
 

U (enriched to 20% or 

less)(g) 

 x 100 1 x 103 1 دون حد دون حد

U (dep) 1 دون حد دون حد x 100 1 x 103 

Vanadium (23)     

V-48 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

V-49 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Tungsten (74)     

W-178 (a) 9 x 100 5 x 100 1 x 101 1 x 106 

W-181 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

W-185 4 x 101 8 x 10-1 1 x 104 1 x 107 

W-187 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

W-188 (a) 4 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Xenon (54)     

Xe-122 (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Xe-123 2 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Xe-127 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 105 

Xe-131m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 104 

Xe-133 2 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 104 

Xe-135 3 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Yttrium (39)     

Y-87 (a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Y-88 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Y-90 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Y-91 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Y-91m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Y-92 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Y-93 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Ytterbium (70)     

Yb-169 4 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 107 

Yb-175 3 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Zinc (30)     

Zn-65 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Zn-69 3 x 100 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Zn-69m (a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Zirconium (40)     

Zr-88 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Zr-93 1 دون حد دون حد x 103 (b) 1 x 107 (b) 

Zr-95 (a) 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Zr-97 (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

  



 

-145- 

 الوليدة   املشعة  إسهامات من النويدات   األم هلذه النويدات املشعة     A2أو  / و A1 قيمتتضمن    )أ(
  :أيام، على النحو الوارد يف القائمة التالية ١٠ذات العمر النصفي الذي يقل عن 

Mg-28 Al-28 
Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
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Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 

Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249" 

  :زمينوسالالهتا املوجودة يف توازن ) النتوجة (األمترد فيما يلي قائمة بالنويدات   )ب(
Y-90 Sr-90 
Nb-93m Zr-93 

  Nb-97 Zr-97 
Rh-106 Ru-106 
Ag-108 Ag-108m 

  Ba-137m Cs-137 
 

Pr-144 Ce-144 
La-140 Ba-140 
Tl-208(0.36), Po-212(0.64) Bi-212 
Bi-210, Po-210 Pb-210 
Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) Pb-212 
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 Rn-222 
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 Ra-223 
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-
212(0.64) 

Ra-224 
  

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, 
Bi-210, Po-210 

Ra-226 

Ac-228 Ra-228 
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, 
T1208(0.36), Po-212(0.64) 

Th-228 

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, 
Pb-209 

Th-229 

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212(0.64) 

Th-nat 

Pa-234m Th-234 
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 U-230 
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, 
Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 

U-232 

Th-231 U-235 
Th-234, Pa-234m U-238 
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, U-nat 
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Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-24, Pb-210, Bi-210, Po-
210 
Pa-233 Np-237 
Am-242 Am-242m 

  Np-239 Am-243 
قياس معدل االضمحالل أو قياس مستوى اإلشعاع على مـسافة          عن طريق   ميكن حتديد الكمية      )ج(

  ؛معينة من املصدر
 UF6 تنطبق هذه القيم فقـط علـى مركبـات اليورانيـوم الـيت تأخـذ األشـكال الكيميائيـة             )د(

  ؛ يف كل من ظروف النقل العادية وظروف احلوادثUO2(NO3)2 وUO2F2و

ـ  األشـكال ه القيم فقط على مركبات اليورانيوم اليت تأخذ         تنطبق هذ   )ه(  UF4 و UO3 ة الكيميائي
  ؛ واملركبات السداسية التكافؤ يف كل من ظروف النقل العادية وظروف احلوادثUC14و

 )ه(و) د(تنطبق هذه القيم على مجيع مركبات اليورانيوم خالف املركبـات احملـددة يف                )و(
  ؛أعاله

 .ع فقطّععلى اليورانيوم غري املشتنطبق هذه القيم   )ز(

، يتطلب تعيني القيم ١- ٢- ٢- ٧- ٢فيما يتعلق بفرادى النويدات املشعة غري املدرجة يف اجلدول   ٢- ٢- ٢- ٧- ٢
 A2ويسمح باسـتخدام قيمـة      .  موافقة متعددة األطراف   ١- ٢- ٢- ٧- ٢األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف       

ع االمتصاص الرئوي املناسب الذي توصي به اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، احملسوبة باستخدام معامل جرعة لنو
إذا أخذت يف االعتبار األشكال الكيميائية لكل نويدة مشعة يف ظروف النقل العادية وظروف احلوادث علـى حـد       

 احلصول علـى     بدون ٢- ٢- ٢- ٧- ٢وكبديل لذلك، جيوز استخدام قيم النويدات املشعة املبينة يف اجلدول           . سواء
  . موافقة السلطة املختصة

  القيم األساسية للنويدات املشعة أو املخاليط غري املعروفة من النويدات املشعة  :٢- ٢- ٢- ٧- ٢اجلدول 

 احملتويات املشعة
A1 A2 

تركيز النشاط 
 للمواد املستثناة

حدود النشاط 
 للشحنات املستثناة

 )بكريل( )غم/بكريل( )تريابكريل( )تريابكريل( 

 ٤١٠ x ١ ١١٠ x ١ ٠,٢ ٠,١ املعروف فقط وجود نويدات باعثة لبيتا أو غاما

املعروف وجود نويدات باعثة جلسيمات ألفا ولكـن    
 غري باعثة لنوترونات

٩ ٠,٢ x ١ ٥- ١٠ x ١ ١- ١٠ x ٣١٠ 

املعروف وجود نويدات باعثة لنوترونات أو ال تتوفر        
 بيانات ذات صلة

٩ ٠,٠٠١ x ١ ٥- ١٠ x ١ ١- ١٠ x ٣١٠ 

، ١- ٢- ٢- ٧- ٢ لفرادى النويدات املشعة غري املدرجة يف اجلـدول  A2 و A1لدى حساب قيمة      ٣- ٢- ٢- ٧- ٢
تعترب كنويدة مشعة واحدة سلسلة اضمحالل نشاط إشعاعي واحدة توجد فيها النويدات املـشعة يف نـسب وجودهـا يف                    

؛ )النتوج(ام أو أطول من العمر النصفي للنويدة األم          أي ١٠الطبيعة، وال يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة مشعة أطول من            
ويف حالـة   .  اليت تطبق هي القيم املناظرة للنويدة األم لتلك السلـسلة          A2 و A1ويكون النشاط الذي يؤخذ يف االعتبار وقيم        

و أطـول مـن    أيام أ١٠سالسل اضمحالل النشاط اإلشعاعي اليت يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة وليدة إما أطول من       
  . العمر النصفي للنويدة األم، فإن النويدة األم وهذه النويدات الوليدة تعترب خماليط من نويدات خمتلفة
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يتعلق مبخاليط النويدات املشعة، ميكن حتديد القيم األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف  فيما  ٤- ٢- ٢- ٧- ٢
  :  على النحو التايل١- ٢- ٢- ٧- ٢اجلدول 

  حيث،
f(i)   هي اجلزء من النشاط أو تركيز النشاط للنويدة املشعةiيف املخلوط؛   

X(i)      لهي القيمة املناسبة    A1   أو A2           شحنة(، أو تركيز النشاط للمادة املستثناة أو حد النشاط لرسالة (
  ؛iمستثناة حسب االقتضاء للنويدة املشعة 

Xm     لالقيمة املشتقة    A1   أو A2    شـحنة ( املستثناة أو حد النشاط لرسـالة     ، أو تركيز النشاط للمادة (
  .مستثناة يف حالة املخلوط

عندما تكون هوية كل نويدة مشعة معروفة ولكن ال تكون فرادى أنشطة بعـض النويـدات املـشعة          ٥-٢-٢-٧-٢
موعة لدى  معروفة، جيوز جتميع النويدات املشعة واستخدام أدىن قيمة للنويدات املشعة، حسب االقتضاء، للنويدات يف كل جم               

وجيوز أن تستند اجملموعات إىل إمجايل نشاط ألفا وإمجايل نشاط          . ٤-٤-٢-٧-٢ و ٤-٢-٢-٧-٢تطبيق الصيغ الواردة يف     
  . غاما، على التوايل/غاما عندما تكون معروفة، باستخدام أدىن قيم النويدات املشعة لبواعث ألفا أو بواعث بيتا/بيتا
املشعة أو خماليط النويدات املشعة اليت ال تتوفر عنها بيانات ذات صلة، جيـب  يف حالة فرادى النويدات    ٦-٢-٢-٧-٢

  . ٢-٢-٢-٧-٢استخدام القيم املبينة يف اجلدول 
  حتديد اخلصائص املادية األخرى  ٣-٢-٧-٢
  (LSA)املادة املنخفضة النشاط النوعي   ١-٣-٢-٧-٢
  )حمجوزة(  ١-١-٣-٢-٧-٢
  : نشاط النوعي حتت ثالث جمموعاتتندرج املواد املنخفضة ال  ٢-١-٣-٢-٧-٢

  LSA-I )أ(
اليورانيوم والثوريوم ومركزات هذه اخلامات، واخلامات األخـرى الـيت    ) ركازات(خامات    `١`

  حتتوي على نويدات مشعة موجودة طبيعياً، واليت تعاجل الستخدام هذه النويدات املشعة؛
 الثوريـوم الطبيعـي، أو مركباهتـا أو         أو اليورانيوم الطبيعي، أو اليورانيوم املستنفد، أو        `٢`

  خماليطها، اليت ال تكون مشّععة وتكون يف شكل صلب أو سائل؛
غري حمدودة باستثناء املواد االنشطارية غري       A2أو املواد املشعة اليت تكـون فيهـا قيمـة          `٣`

  ؛ ٥-٣-٢-٧-٢املستثناة مبوجب الفقرة 
 النشاط موزعاً يف املادة كلها، وال يتجاوز املتوسط التقديري أو املواد املشعة األخرى اليت يكون فيها   `٤`

، ٦-٢-٢-٧-٢  إىل ١-٢-٢-٧-٢ ضعف قيم تركيز النشاط احملـددة يف         ٣٠للنشاط النوعي   
  .٥-٣-٢-٧-٢باستثناء املواد االنشطارية غري املستثناة مبوجب الفقرة 

  LSA-II )ب(
   تريابكريل يف اللتر؛ ٠,٨ىل املاء الذي حيتوي على التريتيوم بتركيز يصل إ  `١`

X(i)

f(i)
 

1
 = 

i

m

Σ
Χ
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أو املواد األخرى اليت يكون فيها النشاط موزعاً يف املادة كلها وال يتجاوز املتوسط التقديري                 `٢`
  غم للسوائل؛/A2 ٥-١٠غم للمواد الصلبة والغازات، و/A2 ٤-١٠للنشاط النوعي 

، باستثناء املساحيق اليت تستويف    )طةمثل النفايات املدّمجة، واملواد املنشّ    (املواد الصلبة    - LSA-III )ج(
  : ؛ اليت تكون فيها٣-١-٣-٢-٧-٢االشتراطات احملددة يف 

املادة املشعة موزعة يف مادة صلبة أو جمموعة من األجسام الصلبة، أو موزعـة بـشكل                  `١`
مثل اخلرسانة والقار واخلزف، وما     (متجانس بصورة أساسية يف مادة رابطة مدجمة صلبة         

  ؛ )إىل ذلك
واملادة املشعة غري قابلة للذوبان نسبياً، أو مدجمة فعلياً يف قالب غري قابل للذوبان نـسبياً،     `٢`

حبيث ال يتجاوز الفاقد يف املادة املشعة بكل طرد نتيجة االرتشاح عند غمرها يف املاء ملدة    
  ؛ A2 ٠,١سبعة أيام، حىت يف ظروف تلف العبوة، القيمة 

لتقديري للنشاط النوعي للمادة الصلبة، باستثناء أي مادة تـدريع،          وال يتجاوز املتوسط ا     `٣`
 ٣-١٠  ٢xالقيمة 

A2/غم .  
 إذا أُجري على    A2 ٠,١ الصلبة ذات طبيعة جتعل النشاط يف املاء ال يتجاوز القيمة            LSA-IIIتكون مواد     ٣-١-٣-٢-٧-٢

  .٤-١-٣-٢-٧-٢كل حمتويات الطرد االختبار احملدد يف 
  :  على النحو التايلLSA-IIIرب مواد ختت  ٤-١-٣-٢-٧-٢

.  أيام يف املاء يف درجة حـرارة الغرفـة  ٧تغمر عّينة من املادة الصلبة متثل احملتويات الكاملة للطرد ملدة       
ويكون حجم املاء املستخدم يف االختبار كافياً لضمان أن تكون نسبة احلجم احلر للماء غري املمتص وغري املتفاعل املتبقي يف                    

ويكون األس اهليـدروجيين    . يف املائة على األقل من حجم عّينة االختبار الصلبة نفسها          ١٠ أيام،   ٧ة مدة االختبار، وهي     هناي
 وينبغي قياس النشاط الكلي للحجم احلر للمـاء  .س٢٠ºم عند درجة  / ملي سيمنس  ١ واملوصلية القصوى    ٨-٦األويل للماء   

  .  أيام٧بعد غمر عّينة االختبار ملدة 
  .٢-١٢-٤-٦و ١-١٢-٤-٦ وفقاً للفقرتني ٤-١-٣-٢-٧-٢ينبغي إثبات االمتثال ملعايري األداء املبينة يف   ٥-١-٣-٢-٧-٢
 (SCO)األجسام امللوثة السطح   ٢-٣-٢-٧-٢

  : تصنف األجسام امللوثة السطح يف إحدى جمموعتني
  : جسم صلب يكون الوضع فوقه كما يليSCO-1:اجلسم امللوث السطح   )أ(

أو  (٢ سم ٣٠٠يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت على السطح املتيسر احملسوب على           ال    `١`
 بالنسبة لبواعث ٢سم/ بيكريل ٤) ٢ سم ٣٠٠على مساحة السطح كله إذا كانت أقل من         

 بالنسبة جلميع بواعـث     ٢سم/ بيكريل ٠,٤بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو        
  ألفا األخرى؛

أو علـى    (٢ سـم  ٣٠٠ط التلوث الثابت على السطح املتيسر احملسوب على         وال يتجاوز متوس    `٢`
x ٤) ٢ سم ٣٠٠مساحة السطح كله إذا كانت أقل من        

بالنسبة لبواعث بيتا    ٢سم/ بيكريل ٤١٠ 
x  ٤وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

   بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى؛ ٣١٠
ثابت زائد التلوث الثابت على السطح غـري املتيـسر          وال يتجاوز متوسط التلوث غري ال       `٣`

) ٢ سم ٣٠٠أو على مساحة السطح كله إذا كانت أقل من           (٢ سم ٣٠٠احملسوب على   
٤ x بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة الـسمية، أو           ٢سم/ بكريل ٤١٠ 
٤ x بالنسبة جلميع بواعث ألف األخرى؛٢سم/ بكريل٣١٠   
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جسم صلب يتجاوز التلوث الثابت أو غري الثابت على سـطحه           : SCO-IIث السطح   اجلسم امللو   )ب(
أعاله، ويكون الوضع فوقـه كمـا       ) أ( يف   SCO-Iاحلدود املنطبقة احملددة لألجسام امللوثة السطح       

  : يلي
أو ( ٢ سم ٣٠٠ال يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت على السطح املتيسر احملسوب على              `١`

بالنـسبة   ٢سـم / بكريل ٤٠٠) ٢ سم ٣٠٠ كله إذا كانت أقل من       على مساحة السطح  
 بالنسبة جلميـع    ٢سم/ بكريل ٤٠لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو         

  بواعث ألفا األخرى؛
أو ( ٢سـم  ٣٠٠وال يتجاوز متوسط التلوث الثابت على السطح املتيسر احملسوب على             `٢`

بالنسبة  ٢سم/ بكريل ٥١٠ x ٨) ٢ سم ٣٠٠ل من   على مساحة السطح كله إذا كانت أق      
بالنـسبة  ٢سم/ بكريل ٤١٠ x ٨لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألف املنخفضة السمية، أو         

  جلميع بواعث ألفا األخرى؛ 
وال يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت زائد التلوث الثابت على السطح غـري املتيـسر                 `٣`

) ٢ سم ٣٠٠سطح كله إذا كانت أقل من       أو على مساحة ال    (٢ سم ٣٠٠احملسوب على   
٨ x بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة الـسمية، أو           ٢سم/ بكريل ٥١٠ 
٨ x بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى ٢سم/ بكريل٤١٠.  

   املواد املشعة ذات الشكل اخلاص  ٣-٣-٢-٧-٢

وعندما تكون الكبسولة املختومة    .  مم ٥ على األقل عن     يشترط أن ال يقل طول أحد أبعاد املادة املشعة          ١-٣-٣-٢-٧-٢
. جزءاً من املادة املشعة ذات الشكل اخلاص، جيب أن تكون الكبسولة مصنوعة حبيث ال ميكن فتحها إال بتـدمري الكبـسولة             

  . ويتطلب تصميم املادة املشعة ذات الشكل اخلاص موافقة أحادية
ت الشكل اخلاص وتصميمها على النحو الذي يستويف االشتراطات التاليـة  تكون طبيعة املادة املشعة ذا    ٢-٣-٣-٢-٧-٢

  : ٨-٣-٣-٢-٧-٢ إىل ٤-٣-٣-٢-٧-٢إذا أجريت عليها االختبارات احملددة يف 
) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢ال تنكسر أو تتحطم بتأثري اختبارات الصدم أو الطرق أو الثين املبينة يف                )أ(

  طباق؛ حسب االن) أ (٦-٣-٣-٢-٧-٢و) ج(و) ب(و
) د (٥-٣-٣-٢-٧-٢وال تنصهر أو تتشتت يف اختبار احلرارة الذي ينطبق عليها، املـبني يف                )ب(

  حسب االنطباق؛) ب (٦-٣-٣-٢-٧-٢ أو
       ٧-٣-٣-٢-٧-٢وال يتجاوز النشاط يف املاء املستخلص مـن جتـارب الـنّض املبينـة يف                  )ج(

ة للمصادر املختومة، ال يتجاوز معـدل        كيلوبكريل؛ أو كبديل بالنسب    ٢ مقدار   ٨-٣-٣-٢-٧-٢و
 -احلماية من اإلشعاع     "ISO 9978:1992التسرب يف اختبار تقدير التسرب احلجمي احملدد يف املعيـار          

  . ، العتبة املقبولة املنطبقة، اليت تقبلها السلطة املختصة" طرق اختبار التسرب-املصادر املشعة املختومة 
  . ٢-١٢-٤-٦و ١-١٢-٤-٦ وفقاً ملا يرد يف ٢-٣-٣-٢-٧-٢ال ملعايري األداء املبينة يف جيب إثبات االمتث  ٣-٣-٣-٢-٧-٢
جيب إخضاع العّينات اليت تشتمل على املواد املشعة ذات الشكل اخلاص أو حتاكيها الختبار الـصدم،                  ٤-٣-٣-٢-٧-٢

ختبارات البديلة على النحو املرخص بـه        أو اال  ٥-٣-٣-٢-٧-٢واختبار الطرق، واختبار الثين، واختبار احلرارة، املبينة يف         
وبعد كل اختبار، جيري تقييم للنض أو اختبار للتسرب         . وجيوز استخدام عّينة خمتلفة يف كل اختبار      . ٦-٣-٣-٢-٧-٢يف  

ت  املتعلقة باملواد الصلبة غري القابلة للتشت٧-٣-٣-٢-٧-٢احلجمي على العّينة بطريقة ال تقل حساسية عن الطرق املبينة يف          
  .  بشأن املواد املكبسلة٨-٣-٣-٢-٧-٢أو يف 

  : فيما يلي طرائق االختبار ذات الصلة  ٥-٣-٣-٢-٧-٢
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وحيدد اهلدف على النحو املبني يف      .  أمتار ٩تسقط العّينة على اهلدف من ارتفاع       : اختبار الصدم   )أ(
  ؛ ١٤-٤-٦

ب أملس، وتطرق بالوجه توضع العّينة على لوحة من الرصاص يدعمها سطح صل: اختبار الطّرق  )ب(
املفلطح لقضيب من الفوالذ الطري حبيث حيدث أثراً يعادل األثر الناتج من سقوط رأسي حـر                

 مـم   ٢٥ويكون قطر اجلزء األسفل من القضيب       .  كغم من ارتفاع متر واحد     ١,٤لثقل وزنه   
وجيب أن يغطي الرصاص، بـرقم      . مم) ٠,٣ ± ٣,٠(ولـه حواف مستديرة إىل نصف قطر       

 مم، مـساحة أكـرب مـن        ٢٥ على مقياس فيكرز ومساكة ال تزيد على         ٤,٥ إىل   ٣,٥ة  صالب
ويطـرق  . وتستخدم مساحة جديدة من الرصاص يف كل صـدمة        . املساحة اليت تغطيها العّينة   

  القضيب العّينة حبيث يسبب هلا أكرب تلف؛ 
 سـم   ١٠ول أدىن مقـداره     ال يطبق االختبار إال على املصادر الطويلة الرفيعة بط        : اختبار الثين   )ج(

وتشبك العّينة بقوة يف وضع أفقي حبيث يـربز         . ١٠ونسبة طول إىل العرض األدىن ال تقل عن         
وتوجه العّينة حبيث حيدث هبا أكرب تلف عند طرق طرفها احلـر            . نصف طوهلا من وجه املشبك    

ألثر الناتج من   ويطرق القضيب العّينة إلحداث أثر معادل ل      . بالوجه املفلطح لقضيب من الفوالذ    
ويكون قطر اجلزء األسفل مـن      .  كغم من ارتفاع متر واحد     ١,٤سقوط رأسي حر لثقل وزنه      

  مم؛ ) ٠,٣ ± ٣,٠( مم حبواف مستديرة إىل نصف قطر ٢٥القضيب 
 ١٠وتبقى عند هذه الدرجـة ملـدة         س°٨٠٠تسّخن العّينة يف اهلواء إىل درجة       : اختبار احلرارة   )د(

  .دقائق مث تترك لتربد
  :العّينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاكيها جيوز استثناؤها من  ٦-٣-٣-٢-٧-٢

، شريطة أن تكون كتلة املادة املـشعة ذات  )ب(و) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢االختبارات املبينة يف      )أ(
  : الشكل اخلاص

 واملبني يف   ٤بالرتبة   غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق          ٢٠٠ أقل من     `١`
 االشتراطات  - املصادر املشعة املختومة     -احلماية من اإلشعاع     "ISO 2919:1999املعيار  

  ؛"العامة والتصنيف
 واملبني  ٥ غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة           ٥٠٠أو أقل من      `٢`

 -ر املـشعة املختومـة       املـصاد  -احلماية من اإلشـعاع      "ISO 2919:1999يف املعيار   
  ؛ "االشتراطات العامة والتصنيـف

شريطة أن ختضع كبديل لذلك الختبـار درجـة         ) د (٥-٣-٣-٢-٧-٢واالختبار املبني يف      )ب(
 املـصادر   -احلماية من اإلشـعاع      "ISO 2919:1999 واحملدد يف املعيار     ٦احلرارة املتعلق بالرتبة    

  ".  لتصنيف االشتراطات العامة وا-املشعة املختومة 
فيما يتعلق بالعّينات اليت تشتمل على مادة صلبة غري قابلة للتشتت أو حتاكيها، جيري تقدير للنض على                   ٧-٣-٣-٢-٧-٢

  : النحو التايل
ويكون حجم املاء الـذي يـستخدم يف      .  أيام يف املاء يف درجة حرارة الغرفة       ٧تغمر العّينة ملدة      )أ(

 يف املائة على ١٠ر من املاء غري املمتص وغري املتفاعل بنسبة      االختبار كافياً لضمان بقاء حجم ح     
ويكون األس  .  أيام ٧األقل من حجم عّينة االختبار الصلبة نفسه بعد انتهاء فترة االختبار وهي             

   س؛٢٠ºم عند درجة / ملي سيمنس١ وموصلية املاء ٨-٦اهليدروجيين األّويل للماء 
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 ٤وحيفظ عند هذه الدرجة ملـدة       س  º)٥ ± ٥٠(ىت درجة حرارة    يسخن املاء مع العّينة بعد ذلك ح        )ب(
  ساعات؛ 

  يقدر نشاط املاء بعد ذلك؛   )ج(
وال تقـل    س٣٠º أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارته عن             ٧حتفظ العّينة ملدة      )د(

   يف املائة؛ ٩٠رطوبته النسبية عن 
أعاله، ويسخن املاء مع العّينة حىت      ) أ(صفات املبينة يف    تغمر العّينة بعد ذلك يف ماء له نفس املوا          ) ه(

   ساعات؛ ٤وحيفظ عند هذه الدرجة ملدة س º)٥ ± ٥٠(درجة 
  . يقدر نشاط املاء بعد ذلك  )و(

يف حالة العّينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاكيها، جيري إما تقدير للنض أو                    ٨-٣-٣-٢-٧-٢
  : حلجمي على النحو التايلتقدير للتسرب ا

  : يتكون تقدير النض من اخلطوات التالية  )أ(
ويكون األس اهليدروجيين األّويل للمـاء      . تغمر العّينة يف املاء عند درجة حرارة الغرفة         `١`

  س؛٢٠ºم عند / ملي سيمنس١ واملوصلية القصوى ٨- ٦
 ٤ه الدرجـة ملـدة      وحيفظان عند هـذ   س  º)٥ ± ٥٠(يسخن املاء والعّينة حىت درجة        `٢`

  ساعات؛ 
  يقدر نشاط املاء بعد ذلك؛   `٣`
 أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارتـه عـن              ٧حتفظ العّينة عندئذ ملدة       ` ٤`

٣٠ºيف املائة؛٩٠ورطوبته النسبية عن  س   
  ؛`٣`و` ٢`و` ١`تكرر العمليات املبينة يف   `٥`

 ISO 9978: 1992اً من االختبارات املبينـة يف املعيـار         يتضمن تقدير التسرب احلجمي البديل أي       )ب(
، يكون مقبوالً لـدى  " طرق اختبار التسرب- املصادر املشعة املختومة    -احلماية من اإلشعاع    "

  . السلطة املختصة
  املواد املنخفضة التشّتت   ٤-٣-٢-٧-٢
ويـشترط يف املـواد املـشعة    .  األطراف يتطلب تصميم املادة املشعة املنخفضة التشّتت موافقة متعددة         ١-٤-٣-٢-٧-٢

  : ١٤-٨-٤-٦املنخفضة التشّتت أن تستويف كميتها اإلمجالية يف الطرد االشتراطات التالية، مع األخذ يف احلسبان أحكام 
 ملـي   ١٠ م من املـادة املـشعة غـري املدرعـة            ٣أال يتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة         )أ(

  ساعة؛ /سيفرت
، أال يتجاوز اإلشعاع ٤-٢٠-٤-٦ و ٣-٢٠-٤-٦الختبارات احملددة يف    ل ويف حالة إخضاعها    )ب(

الناجم عن انطالق حممول يف اهلواء يف صورة غازات أو جسيمات ذات قطر أيرودينامي مكافئ               
  وجيوز أن تستخدم عّينة مستقلة يف كل اختبار؛ . ١٠٠A2 ميكرومتر قيمة تعادل ١٠٠أقصاه 

، أال يتجاوز النشاط يف املاء قيمـة        ٤-١-٣-٢-٧-٢حملدد يف   ويف حالة إخضاعها لالختبار ا      )ج(
وتؤخذ يف االعتبار يف تنفيذ هذا االختبار اآلثار املتلفة النامجة عن االختبـارات             . ١٠٠A2تعادل  

  . أعاله) ب(املبينة يف 
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  : ختترب املواد املشعة املنخفضة التشّتت على النحو التايل  ٢-٤-٣-٢-٧-٢
         مادة مشعة منخفضة التشّتت أو حتاكيها لالختبار احلـراري املعـزز املـبني              ختضع عّينة حتتوي على     

وبعد إجـراء كـل   . وجيوز أن تستخدم عّينة خمتلفة لكل اختبار     . ٤-٢٠-٤-٦، واختبار الصدم املبني يف      ٣-٢٠-٤-٦يف  
ديد ما إذا كانـت االشـتراطات       وبعد كل اختبار يتم حت    . ٤-١-٣-٢-٧-٢اختبار، ختضع العّينة الختبار النض املبني يف        

  .  قد استوفيت١-٤-٣-٢-٧-٢الواجبة االنطباق الواردة يف 
 وفقاً ملا ٢-٤-٣-٢-٧-٢ و١-٤-٣-٢-٧-٢جيب إثبات االمتثال ملعايري األداء الواردة يف الفقرتني         ٣-٤-٣-٢-٧-٢

  . ٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦هو حمدد يف 
   املواد االنشطارية  ٥-٣-٢-٧-٢

، اليت  ١-١-٢-٧-٢ليت حتتوي على مواد انشطارية حتت البند ذي الصلة من اجلدول            تصنف الطرود ا    
انـشطارية  "وال يسمح بالتصنيف بوصـفها      ". انشطارية بكميات مستثناة  "أو عبارة   " انشطارية"يشتمل وصفها على كلمة     

ح سوى باستثناء واحد لكل شـحنة       وال يسم . يف هذه الفقرة  ) د(إىل  ) أ(إال يف حالة استيفاء الشروط من       " بكميات مستثناة 
  ):٢-٧-٤-٦انظر أيضاً (

، شريطة أال يقل أصغر بعد خارجي لكل طرد عـن           )شحنة(أن يكون احلد الكتلي لكل رسالة         )أ(
  : سم، كما يلي١٠

  كتلة املواد االنشطارية األخرى  )غم(٢٣٥- كتلة اليورانيوم
_______________  + __________________ >١  

  X Y  
  : مع استيفاء أحد الشروط التالية٥-٣-٢-٧-٢ مها احلدان الكتليان املبينان يف اجلدول Yو X حيث

 غم من النويدات االنشطارية؛ ويف حالة املواد غري         ١٥أال حيتوي أي طرد مفرد على أكثر من           `١`
  املعبأة، ينطبق هذا التحديد الكمي على الشحنة املنقولة داخل وسيلة النقل أو على متنها؛ 

أو أن تكون املادة االنشطارية حملوالً هيدروجينياً متجانس التكوين أو خملوطاً تقل فيه نسبة   `٢`
    يف املائة حبسب الكتلة؛٥النويدات االنشطارية إىل اهليدروجني عن 

  .  لترات من املادة١٠ غم يف أي حجم مقداره ٥أو أال تتجاوز كمية املواد االنشطارية   `٣`
 يف املائة من احلدود الكتلية املنطبقـة        ١يليوم أو الدوتريوم بكميات تتجاوز      وجيب أال يوجد الرب   

 باستثناء احلاالت اليت ال يتجاوز فيهـا تركيـز          ٥-٣-٢-٧-٢على الشحنة املبينة يف اجلدول      
  . غرام١ ٠٠٠ غم من البرييليوم يف أي ١البرييليوم يف املادة 

 يف املائة من احلدود الكتلية املنطبقة علـى         ١ وجيب أال يوجد الدوتريوم أيضاً بكميات تتجاوز      
 باستثناء احلاالت اليت يزيد فيها الـدوتريوم عـن          ٥-٣-٢-٧-٢الشحنة الواردة يف اجلدول     

  .مستوى التركيز الطبيعي يف اهليدروجني
 يف املائة حسب الكتلة، وال يزيـد حمتـواه          ١ حبد أقصى    ٢٣٥-اليورانيوم املخّصب باليورانيوم    )ب(

، شريطة أن   ٢٣٥- يف املائة من كتلة اليورانيوم     ١ على   ٢٣٣- من البلوتينيوم واليورانيوم   اإلمجايل
وفضالً عن ذلك، إذا    . تكون النويدات االنشطارية موزعة على حنو متجانس متاماً يف كل املادة          

   موجوداً يف صورة معدن أو أكسيد أو كربيد ال ينظم يف شكل شبكي؛ ٢٣٥-كان اليورانيوم
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 يف املائـة حـسب      ٢ حبد أقصى    ٢٣٥-اليل السائلة من نترات اليورانيل املخصبة باليورانيوم      احمل  )ج(
 يف املائة مـن كتلـة       ٠,٠٠٢ على   ٢٣٣-الكتلة، وال يزيد حمتواها من البلوتونيوم واليورانيوم      

   كحد أدىن؛ ٢ عن (N/U)اليورانيوم، وال تقل النسبة الذرية للنتروجني إىل اليورانيوم فيها 
 يف املائة من النويدات االنشطارية حسب الكتلة        ٢٠لبلوتونيوم احملتوي على نسبة ال تزيد على        ا  )د(

وتكون الشحنات مبوجب هذا االستثناء يف      .  كغم من البلوتونيوم لكل شحنة     ١حبد أقصى قدره    
  .إطار االستخدام احلصري

 راطات املتعلقة بـالطرود الـيت  حدود كتلة الشحنات املقررة لالستثناءات من االشت        :٥- ٣- ٢- ٧- ٢اجلدول 
  حتتوي مواد انشطارية  

 املادة االنشطارية
ممزوجة مبواد يقل ) غم(كتلة املادة االنشطارية 

 فيها متوسط كثافة اهليدروجني عن املاء أو يساويه
ممزوجة مبواد ) غم(كتلة املادة االنشطارية 

 يزيد فيها متوسط كثافة اهليدروجني على املاء

 ٢٩٠ ٤٠٠ (X) ٢٣٥-اليورانيوم
 ١٨٠ ٢٥٠ (Y)مواد انشطارية أخرى 

  تصنيف الطرود أو املواد غري املعبأة  ٤- ٢- ٧- ٢
  .ال تتجاوز كمية املادة املشعة يف أي طرد احلدود ذات الصلة بنوع الطرد كما هي حمددة أدناه  

   كطرود مستثناةالتصنيف  ١- ٤- ٢- ٧- ٢
  : إذا كانتجيوز أن تصنف الطرود كطرود مستثناة  ١- ١- ٤- ٢- ٧- ٢

   كانت حتتوي على مادة مشعة؛ فارغةعبوات   )أ(
  ؛٢-١-٤-٢-٧-٢ هو حمدد يف اجلدول حسبماة أو سلع بكميات حمدودأدواتأو حتتوي على   )ب(
   مصنعة من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي؛ موادحتتوي على  أو  )ج(
  . ٢-١-٤-٢-٧-٢بكميات حمدودة حسبما هو حمدد يف اجلدول  مشعة مادةأو حتتوي على   )د(

مكن تصنيف الطرد الذي حيتوي على مادة مشعة كطرد مستثىن شريطة أال يتجاوز حد اإلشعاع   ٢- ١- ٤- ٢- ٧- ٢
  .ساعة/ ميكرو سيفرت٥يف أي نقطة على سطحه اخلارجي 

  دود النشاط للطرود املستثناة  :٢- ١- ٤- ٢- ٧- ٢اجلدول 
 األجهزة أو السلعة

 )أ(حدود مواد الطرد )أ(حدود الطرد )أ(حدود الصنف ية للمحتوياتاحلالة الفيزيائ
)٤( )٣( )٢( )١( 

    مواد صلبة
 A1 A1 10-3 A1 2-10   شكل خاص

 A2 A2 10-3 A2 2-10   أشكال أخرى

 A2 10-1 A2 10-4 A2 3-10 سوائل

    غازات

 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 2   تريتيوم

 A1 10-2 A1 10-3 A1 3-10   شكل خاص

 A2 10-2 A2 10-3 A2 3-10 أشكال أخرى  

  .٦- ٢- ٢- ٧- ٢ إىل ٤- ٢- ٢- ٧- ٢بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة، انظر   )أ(
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ال جيوز تصنيف املادة املشعة الداخلة كجزء مكون يف جهاز أو سلعة مصنعة أخرى أو حمتواة يف جهـاز أو                      ٣-١-٤-٢-٧-٢
، إال يف ، مواد مشعة، أدوات أو سـلع، يف طـرود مـستثناة   ٢٩١١رقم األمم املتحدة عة مصنعة أخرى حتت  سل

  :احلاالت التالية
 سم من أي نقطة على السطح اخلارجي ألي جهاز ١٠أال يتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة   )أ(

  ساعة؛/ ملي سيفرت٠,١غري معبأ أو سلعة غري معبأة 
  :  ما عدا"RADIOACTIVE ""مادة مشعة"از أو سلعة مصّنعة عالمة وأن حيمل كل جه  )ب(

  أجهزة أو أدوات توقيت ذات وميض إشعاعي؛  `١`
           املنتجات االستهالكية اليت تكون إمـا قـد حـصلت علـى موافقـة قانونيـة وفقـاً                    `٢`

ة يف  نيناة املب  للشحنة املستث  أو اليت ال تتجاوز إفرادياً حدود النشاط      ) د (٤-١-٥-١ للفقرة
، شريطة أن تنقل مثل هذه املنتجات يف طرد حيمل          ١-٢-٢-٧-٢ من اجلدول    ٥العمود  
 على سطح داخلي حبيث يكون التحذير من        "RADIOACTIVE ""مادة مشعة "عالمة  

  وجود مادة مشعَّة مرئياً لدى فتح الطرد؛ 
 يعترب اجلهاز الذي تكون وظيفته      ال(وأن تكون املادة النشطة حمصورة متاماً مبكونات غري نشطة            )ج(

  ؛ )الوحيدة هي احتواء املادة املشعة جهازاً أو سلعة مصنعة
 بالنسبة  ٢-١-٤-٢-٧-٢ من اجلدول    ٣ و ٢وأن تكون مستوفية للحدود املبينة يف العمودين          )د(

  . لكل سلعة إفرادية وكل طرد، على التوايل
 وال يتجاوز   ٣-١-٤-٢-٧-٢ال اليت ختتلف عما هو حمدد يف        جيوز تصنيف املادة املشعة ذات األشك       ٤-١-٤-٢-٧-٢

، مواد مـشعة،    ٢٩١٠رقم األمم املتحدة     حتت   ٢-١-٤-٢-٧-٢ من اجلدول    ٤نشاطها احلدود املبينة يف العمود      
  :  شريطة كمية حمدودة من املادة-طرد مستثىن 

  أن حيتفظ الطرد مبحتوياته املشعة يف ظروف النقل العادية؛   )أ(
على سطح داخلي حبيث يكـون      " RADIOACTIVE ""مادة مشعة "ن حيمل الطرد عالمة     وأ  )ب(

  . التحذير من وجود مادة مشعة مرئياً لدى فتح الطرد
، ٢٩٠٨رقم األمم املتحدة    ال جيوز تصنيف العبوة الفارغة اليت كانت حتتوي على مادة مشعة حتت               ٥-١-٤-٢-٧-٢

  : يف احلاالت التالية، إال عبوة فارغة-مواد مشعة، طرد مستثىن 
  أن تكون حمتفظة حبالتها بصورة جيدة ومغلقة بشكل مأمون؛   )أ(
وأن يكون السطح اخلارجي ألي يورانيوم أو ثوريوم يدخل يف تركيبها مغطى بغالف غري نشط                 )ب(

  مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى؛ 
  : ٢ سم٣٠٠لى أي وأال يتجاوز متوسط التلوث الداخلي غري الثابت احملسوب ع  )ج(

   لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية؛ ٢سم/ بكريل٤٠٠  `١`
   جلميع بواعث ألفا األخرى؛ ٢سم/ بكريل٤٠و  `٢`

 قـد   ١-١٢-١-٢-٢-٥وأن تكون أي بطاقات وسم كانت موضوعة عليها طبقاً للفقـرة              )د(
  . صارت غري مرئية
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1
(j)A

C(j)

(i)A

B(i)
j

2
i

1

≤+∑∑ 

 من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي والسلع           ال جيوز تصنيف السلع املصنعة      ٦-١-٤-٢-٧-٢
اليت تكون فيها املادة املشعة الوحيدة هي اليورانيوم الطبيعي غري املشّعع أو اليورانيوم املستنفد غري املشّعع أو الثوريوم الطبيعي                   

 سلع مصنوعة مـن اليورانيـوم    -تثىن  ، مواد مشعة، طرد مس    ٢٩٠٩رقم األمم املتحدة    غري املشّعع حتـت     
، إال إذا كان السطح اخلارجي لليورانيوم أو الثوريـوم مغطـى            الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي      

  . بغالف غري نشط مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى
   (LSA)التصنيف كمواد منخفضة النشاط النوعي   ٢-٤-٢-٧-٢

ادة املشعة كمادة منخفضة النشاط النوعي إال إذا استوفت تعريف املـادة املـشعة              ال جيوز تصنيف امل   
  . ٢-٨-١-٧ و٢-٩-١-٤ و١-٣-٢-٧-٢ والشروط الواردة يف ٣-١-٧-٢املنخفضة النشاط النوعي الوارد يف 

  (SCO)التصنيف كأجسام ملوثة السطح   ٣-٤-٢-٧-٢
  فت تعريف اجلسم امللوث الـسطح الـوارد        جيوز تصنيف املادة املشعة كجسم ملوث السطح إذا استو          

  . ٢-٨-١-٧ و٢-٩-١-٤ و١-٢-٣-٢-٧-٢ والشروط الواردة يف ٣-١-٧-٢يف 
 Aالتصنيف كطرد من النوع   ٤-٤-٢-٧-٢

  :شريطة أن تستويف الشروط التالية Aجيوز تصنيف الطرود اليت حتتوي على مادة مشعة كطرود من النوع   
  :  على أنشطة تتجاوز ما يليAنوع ال جيوز أن حتتوي الطرود من ال  

  ؛ A1 -بالنسبة للمواد املشعة ذات الشكل اخلاص   )أ(
  . A2 -أو بالنسبة جلميع املواد املشعة األخرى   )ب(

بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة املعروفة اهلوية واألنشطة، يطبق الشرط التايل على احملتويات املـشعة              
  :Aللطرد من النوع 

  باعتبارها مادة مشعة ذات شكل خاص؛ i شاط النويدة املشعةن  B(i)  حيث

    A1(i)  قيمةA1   للنويدة املشعةi؛  

    C(j)   نشاط النويدة املشعةjكمادة ليست ذات شكل خاص؛   
    A2(j)   قيمةA2 للنويدة املشعة j.  

  تصنيف سادس فلوريد اليورانيوم  ٥-٤-٢-٧-٢
، مواد مشعة، سـادس     ٢٩٧٧م األمم املتحدة    رقال يدرج سادس فلوريد اليورانيوم إال حتت          

، ، مواد مشعة، سادس فلوريد اليورانيوم     ٢٩٧٨فلوريد اليورانيوم، مادة انشطارية، أو رقم األمم املتحدة         
  . مادة غري انشطارية أو انشطارية مستثناة

  :جيب أن ال تشتمل الطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم على  ١-٥-٤-٢-٧-٢
  كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم ختتلف عن املرخص هبا لتصميم الطرد؛  )أ(
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 يف املائة يف    ٥أو كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم أكرب من تلك اليت تؤدي إىل نقص يقل عن                  )ب(
امتالء الطرد عند درجة احلرارة القصوى اليت يتعّرض هلا الطرد حسبما هو حمدد يف أنظمة املصنع           

  م فيه؛ الذي سُيستخد
أو سادس فلوريد اليورانيوم خبالف أن يكون يف شكل صلب أو يكون عند ضغط داخلي أعلى                  )ج(

 . من الضغط اجلوي عندما يقدم للنقل

  .C أو النوع B(M) أو النوع B(U)التصنيف كطرد من النوع   ٦-٤-٢-٧-٢
وفقاً ) ٥-٤ -٢-٧-٢ىل  إ١-٤-٢-٧-٢ (٤-٢-٧-٢تصنف الطرود غري املصنفة خبالف ذلك يف        ١-٦-٤-٢-٧-٢

  .لشهادة موافقة السلطة املختصة على الطرد الصادرة من بلد منشأ التصميم
  : إال إذا كان ال حيتوي علىB(U)ال جيوز تصنيف طرد كطرد من النوع   ٢-٦-٤-٢-٧-٢

  أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )أ(
  م الطرد؛أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصمي  )ب(
  أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )ج(

  .على النحو احملدد يف شهادة اعتماده
  :  إال إذا كان ال حيتوي علىB(M)ال جيوز تصنيف الطرد كطرد من النوع   ٣-٦-٤-٢-٧-٢

  د؛ أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطر  )أ(
  أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ب(
  أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ج(

  . على النحو احملدد يف شهادة اعتماده
  : لى إال إذا كان ال حيتوي عCال جيوز تصنيف الطرد كطرد من النوع   ٤-٦-٤-٢-٧-٢

  أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )أ(
  أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ب(
  أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ج(

  . على النحو احملدد يف شهادة اعتماده
  اصةالترتيبات اخل  ٥-٢-٧-٢

  .٤-٥-١تصنف املادة املشعة كمادة منقولة مبوجب ترتيبات خاصة عندما ُيقصد نقلها وفقاً للفقرة   
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  ٨- ٢الفصل 
  املواد األكالة-  ٨الرتبة 

 تعريف  ١- ٨- ٢

 هي مواد تسبب بفعلها الكيميائي ضرراً بالغاً لألنسجة احليـة الـيت             )املواد األكالة  (٨مواد الرتبة       
 . ضرراً بالغاً أو حىت تدمرياً للبضائع األخرى املنقولة أو ملركبات النقل يف حالة تسّرهباسببتلمسها، أو قد ت

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢- ٨- ٢

 يف جمموعات التعبئة الثالث تبعاً لدرجة خطرها يف النقل، على           ٨تندرج مواد ومستحضرات الرتبة       ١- ٢- ٨- ٢
  :النحو التايل

  اد واملستحضرات الشديدة اخلطورة؛املو  :`١ `جمموعة التعبئة  )أ(
  املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر متوسط؛  :`٢`جمموعة التعبئة   )ب(
 .املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر ضئيل  :`٣`جمموعة التعبئة   )ج(

 ٨تعبئة يف الرتبة  يف جمموعات ال٢- ٣ املواد الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف الفصل أدرجت  ٢- ٢- ٨- ٢
مبا (والتفاعل مع املاء ) ٣- ٢- ٨- ٢انظر (على أساس اخلربة املكتسبة مع مراعاة عوامل إضافية مثل خطر االستنشاق         

وميكن تقييم املواد اجلديدة، مبا يف ذلك املخاليط، تبعاً لطول مدة التالمس            ). يف ذلك تكوين منتجات احنالل خطرة     
والسوائل، واملواد الصلبة الـيت     . ٤-٢-٨-٢لد اإلنسان بكل طبقاته وفقاً للمعايري املبينة يف         الالزمة إلحداث تدمري كامل جل    

ميكن أن تصبح سائلة أثناء نقلها، اليت ُيعترب أهنا ال تسبب تدمرياً جللد اإلنسان بكل طبقاته يتعّين مع ذلك دراستها يف هـذا                       
 .`٢`) ج (٥-٢-٨-٢عّينة وفقاً للمعايري املبينة يف الصدد من حيث قدرهتا على إحداث تآكل يف سطوح معدنية م

 وتكون مسية استنشاق أغربته أو      ٨ املادة أو املستحضر الذي يستويف معايري الرتبة         ٨تندرج يف الرتبة      ٣- ٢- ٨- ٢
أقل أو ` ٣`، لكن مسيته الفموية أو اجللدية تكون يف نطاق جمموعة التعبئة `١` يف نطاق جمموعة التعبئة (LC50)رذاذه 

 ).١- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢انظر حاشية الفقرة (

 تراعى اخلربة املستمدة من حاالت تعّرض       ٢- ٢- ٨- ٢لدى تعيني جمموعة تعبئة ملادة ما وفقاً للفقرة           ٤- ٢- ٨- ٢
ويف حالة عدم وجود حاالت معروفة من هذا القبيل يستند التصنيف إىل البيانات اليت مت احلـصول                 . اإلنسان عرضاً 

من املبادئ التوجيهيـة ملنظمـة التعاون والتنمية يف امليدان  )٢(٤٣٥ أو املبدأ )١(٤٠٤قاً للمبدأ عليها من التجارب وف
 من املبادئ التوجيهية    )٤(٤٣١ أو املبدأ    )٣(٤٣٠وميكن اعتبار املادة احملددة كمادة غري أكالة وفقاً للمبدأ          . االقتصادي

ادي مادة غري أكالة للجلد ألغراض هذه الالئحة بدون إجـراء           الختبارات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص      
  .املزيد من االختبارات

  :يتم تعيني جمموعات تعبئة للمواد األكالة وفقاً للمعايري التالية  ٥- ٢- ٨- ٢
_________________  
)١( OECD Guidelines for testing chemicals No 404 "Acute Dermal irritation/Corrosion" 2002. 
)٢( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin 

Corrosion" 2006. 
)٣( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical 

Resistance Test (TER)" 2004. 
)٤( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 "In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test" 2004. 
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، ُتعّين للمواد اليت تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل `١`جمموعة التعبئة   )أ(
   دقيقة تبدأ بعد التعّرض ملدة ثالث دقائق أو أقل؛٦٠ىل فترة مالحظة تصل إ

، ُتعّين للمواد اليت تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل `٢`جمموعة التعبئة   )ب(
 يوماً تبدأ بعد التعّرض ملدة تزيد على ثالث دقائق ولكـن ال             ١٤فترة مالحظة تصل إىل     

   دقيقة؛٦٠تتجاوز 
  :، ُتعّين للمواد اليت`٣`ئة جمموعة التعب  )ج(

 ١٤تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل فترة مالحظة تصل إىل               `١`
   ساعات؛ ٤ دقيقة ولكن ال تتجاوز ٦٠يوماً تبدأ بعد التعّرض ملدة تزيد على 

أو يعترب أهنا ال تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته، ولكنها تؤدي إىل                `٢`
دوث تآكل على األسطح الفوالذيــة أو األلومنيوميــة مبعـدل يتجـاوز             ح

. عندما ختترب على كلتـا املـادتني       س٥٥ºمم يف السنة عند درجة اختبار         ٦,٢٥
-S235JR+CR (1.0037 resp. St 37وألغراض اختبار الفـوالذ يستخـدم النـوع 

2) ،S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3)يل للتوحيد القياسي ، وفقاً للنظام الدو
ISO 3574 أو وفق نظام الترقيم املوحَّد (UNS) G10200  أو نوع مـشابه أو SAE 1020 ،
 أو  T6-7075  اختبار األلومنيوم يستخدم أيٌّ من النوعني غيــر املغلَّفـني          وألغراض

AZ5GU-T6 .      ؛ اجلـزء   دليل االختبارات واملعايري  ويرد وصف الختبار مقبول يف
  .٣٧الثالث، الفرع 

عندما يدل اختبار أويل على الصلب أو األلومينيوم على أن املادة املختربة   :مالحظة  
  .أكالة ال يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز اآلخر

  ٥- ٢- ٨- ٢جدول يلخص املعايري الواردة يف   :٥- ٢- ٨- ٢اجلدول 
 املفعول زمن املالحظة زمن التعرض جمموعة التعبئة

 تدمري لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته ةقي دق٦٠≤   دقائق٣ ≤ `١`جمموعة التعبئة 
 تدمري لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته      ً يوما ١٤ ≤  ساعة١≤  دقائق ٣>  `٢`جمموعة التعبئة 
 تدمري لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته      ً يوما ١٤ ≤  ساعات٤ ≤ ساعة ١>  `٣`جمموعة التعبئة 
سطح كل من الفوالذ أو األلومنيوم يتجاوز أتآكل  -  -  `٣`جمموعة التعبئة 

 س°٥٥ ملم يف السنة عند درجة حـرارة         ٦,٢٥
 املادتني كلتا عند اختبار على 
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  ٩- ٢الفصل 
 مواد وسلع خطـرة متنوعـة،       -  ٩الرتبة  

  اًيف ذلك املواد اخلطرة بيئي  مبا
  تعريف  ١-٩-٢
د وسلع تنطوي أثناء النقل على خطـر ال تغطيـه            هي موا  )مواد وسلع خطرة متنوعة    (٩مواد وسلع الرتبة      ١-١-٩-٢

 .الرتب األخرى

 .حمذوف  ٢-١-٩-٢

 ٩تعيني مواد الرتبة   ٢-٩-٢

  : كما يلي٩تنقسم مواد وسلع الرتبة 
  املواد اليت ميكن أن تشكل خطراً على الصحة يف حالة استنشاقها كأغربة دقيقة

  أو ) كروسيدوليت (أسبستوس أزرق  ٢٢١٢
  )أموزيت، ميزوريت (أسبستوس بين  ٢٢١٢
  )كريزوليت، أكتينوليت، أنثوفيليت، ترميوليت (أسبستوس أبيض  ٢٥٩٠

  املواد اليت ينطلق منها أخبرة هلوبة
  ، ينطلق منها خبار هلوبحبيبات متبلمرة، قابلة للتمدد  ٢٢١١
   يف شكل عجينة أو ألواح أو حبال منبثقة ينطلق منها أخبرة هلوبةمركبات قولبة بالستيكية  ٣٣١٤

  بطاريات الليثيوم
  )مبا يف ذلك بطاريات من سبائك الليثيوم (من فلز الليثيوم) مراكم كهربائية(بطاريات   ٣٠٩٠
  أو) مبا يف ذلك بطاريات من سبائك الليثيوم (بطاريات من فلز الليثيوم حمتواة يف معدات  ٣٠٩١
  ) سبائك الليثيوممبا يف ذلك بطاريات من (بطاريات من فلز الليثيوم معبأة مع معدات  ٣٠٩١
  ) مبا يف ذلك بطاريات بوليمر أيونات الليثيوم (بطاريات أيونات الليثيوم  ٣٤٨٠
  أو ) مبا يف ذلك بطاريات بوليمر أيونات الليثيوم (بطاريات أيونات الليثيوم حمتواة يف معدات  ٣٤٨١
 )يونات الليثيوممبا يف ذلك بطاريات بوليمر أ (بطاريات أيونات الليثيوم معبأة مع معدات  ٣٤٨١

  ٤-٩-٢انظر    :مالحظة
  املكثفات ذات الطبقة الكهربائية املزدوجة

  )ساعة-وات ٠,٣بسعة ختزين للطاقة أكرب من  (مكثفات ذات طبقة كهربائية مزدوجة   ٣٤٩٩
  أدوات إنقاذ احلياة

  أدوات إنقاذ ذاتية االنتفاخ  ٢٩٩٠
  ئع خطرة كمعدات  حتتوي على بضاأدوات إنقاذ غري ذاتية االنتفاخ  ٣٠٧٢
  ، أووسائد هوائيةمنافيخ   ٣٢٦٨
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  ، أووحدات وسائد هوائية  ٣٢٦٨
   أحزمة مقاعدمشدات  ٣٢٨٦

  املواد والسلع اليت ميكن أن تشكل، يف حالة احلرائق، ديوكسينات
  :تشتمل جمموعة املواد هذه على

  ، سائل)PCB(ثنائي فنيل متعدد الكلورة   ٢٣١٥
   ، صلبثنائي فنيل متعدد الكلورة  ٣٤٣٢
   أوثنائي فنيل متعدد اهللجنة، سائل  ٣١٥١
   ثالثي فنيل متعدد اهللجنة، سائل  ٣١٥١
   أو ثنائي فنيل متعدد اهللجنة، صلب  ٣١٥٢
  ثالثي فنيل متعدد اهللجنة، صلب  ٣١٥٢

  .ومن أمثلة هذه املواد أجهزة التحويل والتكثيف واألجهزة األخرى اليت حتتوي على هذه املواد
  ولة أو املعروض نقلها يف درجات حرارة مرتفعةاملواد املنق

  السوائل  )أ(
مبـا يف ذلـك     ( ودون نقطة وميضه     س١٠٠º، عند أو فوق درجة حرارة       سائل مرتفع احلرارة، غ م أ       ٣٢٥٧

  )الفلزات املصهورة واألمالح املصهورة، وما إىل ذلك
  املواد الصلبة  )ب(

  س٢٤٠º فوق درجة حرارة ، عنـد أومادة صلبة مرتفعـة احلرارة، غ م أ  ٣٢٥٨
  املواد اخلطرة بيئياً

  املواد الصلبة  )أ(
  مادة خطرة بيئياً، صلبة، غ م أ  ٣٠٧٧

  السوائل  )ب(
  مادة خطرة بيئياً، سائلة، غ م أ  ٣٠٨٢

 أو مادة   يستخدم هذا التصنيف يف حالة املواد واملخاليط اخلطرة على البيئة املائية، اليت ال تفي مبعايري التصنيف ألي رتبة أخرى                  
وجيوز أيضاً استخدام هذا التصنيف يف حالة النفايات غري اخلاضعة هلذه الالئحة علـى حنـو آخـر     . ٩أخرى يف إطار الرتبة     

، ويف حالة املواد اليت تـصنفها       باتفاقية بازل بشأن مراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها          ولكنها مشمولة   
نشأ أو العبور أو املقصد على أهنا تشكل خطراً على البيئة وال تستويف معايري املادة اليت تشكل خطراً                  السلطة املختصة يف بلد امل    

وترد املعايري املتعلقة باملواد اليت تشكل خطراً على البيئة         . على البيئة وفقاً ألحكام هذه الالئحة أو معايري أي رتبة خماطر أخرى           
  .٣-٩-٢املائية يف القسم 
  )GMOs(والكائنات احلية املعدلة جينياً ) GMMOs(ية الدقيقة املعدلة جينياً الكائنات احل

   أوالكائنات احلية الدقيقة املعدلة جينياً ٣٢٤٥
  الكائنات احلية املعدلة جينياً  ٣٢٤٥
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) ٢-٦-٢انظر  (اد السمية   تدرج الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة جينياً والكائنات احلية املعّدلة جينياً اليت ال تستويف تعريف املو              
  .٣٢٤٥حتت رقم األمم املتحدة ) ٣-٦-٢انظر (أو املواد املعدية 

ال ختضع الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة جينياً والكائنات احلية املعّدلة جينياً هلذه الالئحة عندما تأذن باسـتخدامها الـسلطة                   
  .املختصة يف بلد املنشأ أو العبور أو املقصد

  . مبوجب أحكام وشروط السلطة املختصة لبلدي املنشأ واملقصديوانات احلية املعدلة جينياًتنقل احل
  املواد أو السلع األخرى اليت تشكل خطراً خالل النقل، ولكن ال تستويف تعاريف رتبة أخرى

  أسيتالدهيد النشادر  ١٨٤١
  )ثلج جاف(ثاين أكسيد الكربون، صلب،   ١٨٤٥
  )يدروكربيتيت الزنكه(ثاين ثيونيت الزنك   ١٩٣١
  ثنائي برومو ثنائي فلوروميثان  ١٩٤١
  برتالدهيد  ١٩٩٠
  أمسدة نترات األمونيوم  ٢٠٧١
  ، مثبت)فضالة األمساك(دقيق األمساك،   ٢٢١٦
  مواد ممغنطة  ٢٨٠٧
   أوبذور خروع  ٢٩٦٩
   أودقيق خروع  ٢٩٦٩
   أوثفل خروع  ٢٩٦٩
  قشارة خروع  ٢٩٦٩
  ، أوحمرك االحتراق الداخلي  ٣١٦٦
   أومركبة، تعمل بالغازات اللهوبة  ٣١٦٦
   أومركبة، تعمل بالسوائل اللهوبة  ٣١٦٦
   أوحمرك، خاليا وقودية، يعمل بالغازات اللهوبة  ٣١٦٦
   أوحمرك، خاليا وقودية، يعمل بالسوائل اللهوبة  ٣١٦٦
   أومركبة، خاليا وقودية، تعمل بالغازات اللهوبة  ٣١٦٦
   سوائل اللهوبةمركبة، خاليا وقودية، تعمل بال  ٣١٦٦
   أومركبة تعمل بالبطارية  ٣١٧١
  جهاز يعمل بالبطارية  ٣١٧١
   أوحقيبة مستلزمات كيميائية  ٣٣١٦
  حقيبة إسعافات أولية  ٣٣١٦
  ، غ م أسائل خيضع لالئحة طريان  ٣٣٣٤
  ، غ م أمادة صلبة ختضع لالئحة طريان  ٣٣٣٥
  وحدات نقل بضائع مدخنة  ٣٣٥٩
   أوبضائع خطرة يف آالت  ٣٣٦٣
  بضائع خطرة يف أجهزة  ٣٣٦٣
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 ) البيئة البحرية(املواد اليت تشكل خطراً على البيئة   ٣-٩-٢

 تعاريف عامة  ١-٣-٩-٢

تشمل املواد اليت تشكل خطراً على البيئة، يف مجلة ما تشمل، املواد السائلة أو الصلبة امللّوثة للبيئة املائية                    ١-١-٣-٩-٢
  ).يبات والنفاياتمثل الترك(وحماليل وخماليط هذه املواد 

  ألغراض هذا الفرع،  
العناصر الكيميائية ومركباهتا يف حالتها الطبيعية أو احملصَّلة يف أي عملية إنتاج، مبـا يف               " مادة"ب ُيقصد    

ذلك أي عنصر مضاف ضروري للحفاظ على ثبات املنتج وأية شوائب نامجة عن العملية املستخدمة، باسـتثناء أي مـذيب                
  .لتأثري على ثبات املادة أو تغيري تركيبتهاميكن فصله دون ا

ينظر إىل أمهية البيئة املائية بواسطة الكائنات احلية املائية اليت تعيش يف املاء، واملنظومة البيئية املائية الـيت                    ٢-١-٣-٩-٢
خلطر، رغم أنـه ميكـن      وتكون السمية املائية للمادة أو املخلوط هي األساس يف تعيني ا          . )١(تشكّل هذه الكائنات جزءاً منها    

  . تعديل ذلك من خالل معلومات إضافية حول سلوك التدّرك والتراكم البيولوجي
يف حني أن املقصود من إجراء التصنيف التايل أن ينطبق على كافة املواد واملخاليط، من املسلَّم به أنه ال                     ٣-١-٣-٩-٢

  .)٢( أو املركّبات غري العضوية الضعيفة الذوبانبد من وجود إرشاد خاص يف بعض احلاالت، كما يف حالة املعادن
 :تنطبق التعاريف التالية على املختصرات واملصطلحات املستخدمة يف هذا الفرع  ٤-١-٣-٩-٢

  ؛(BCF)عامل التركيز البيولوجي   -
  ؛(BOD)مطلوبية األكسجني البيوكيميائية   -
  ؛(COD)مطلوبية األكسجني الكيميائية   -
  ؛(GLP)ة اجليدة  املخربياملمارسات  -
  ؛(ECx) املائة يف تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س ست ف  -
  ؛(EC50) يف املائة من االستجابة القصوى ٥٠التركيز الفعَّال للمادة الذي يسبِّب   -
 بداللة تراجـع    (EC50) يف املائة من االستجابة القصوى       ٥٠التركيز الفعال للمادة الذي يسَّبب        -

  ؛(ErC50)النمو 
  ؛ (Kow)ماء /معامل التقاسم أوكتانول  -
مـن  ) نـصف ( يف املائة    ٥٠تركيز مادة يف املاء يسبِّب موت       : (LC50)التركيز القاتل للنصف      -

  جمموعة حيوانات االختبار؛
  ؛(EC50) أو (LC50)هو : L(E)C50التركيز الفعال القاتل   -
-  NOEC)    بار الذي يقل مباشرة عـن أدىن       التركيز امللحوظ يف االخت   ) تركيز بدون تأثري ملحوظ

والتركيز بدون تأثري ملحوظ ليس له      . تركيز خمترب ميكن أن يسبب أضراراً عكسية دالة إحصائياً        
  أضرار عكسية دالة إحصائياً مقارنة باجملموعة الضابطة؛

 ؛(OECD)إرشادات االختبار اليت نشرهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   -

_________________  
ال يشمل هذا التعريف امللّوثات املائية اليت يلزم النظر إىل تأثرياهتا الواقعة خارج نطاق البيئة املائية كالتأثريات علـى صـحة                       )١(

 .اإلنسان وغريها

 . من النظام املتوافق عليه عامليا١٠ًيوجد هذا اإلرشاد يف امللحق   )٢(
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 التعاريف واشتراطات البيانات   ٢-٣-٩-٢

  :هي) البيئة املائية(العناصر األساسية لتصنيف املواد اليت تشكل خطراً على البيئة   ١-٢-٣-٩-٢
  السّمية املائية احلاّدة؛  )أ(
  والسمية املائية املزمنة؛  )ب(
  وإمكانية التراكم البيولوجي أو التراكم البيولوجي الفعلي؛  )ج(
  .للمواد الكيميائية العضوية) لوجيالبيولوجي أو الالبيو(دّرك والتحلل أو الت  )د(

يف حني أنه يفضَّل استقاء البيانات من طرق االختبار املتوافق عليها عاملياً، جيوز من الناحيـة العمليـة                    ٢-٢-٣-٩-٢
كن اعتبار بيانات مسية النـوع      وبصورة عامة، مي  . استخدام البيانات املستقاة من طرق االختبار الوطنية باعتبار أهنا مكافئة هلا          

املوجود يف البيئة املائية العذبة أو البيئة البحرية مبثابة بيانات مكافئة ويفضَّل أن يتم احلصول عليهـا باالسـتعانة بإرشـادات                     
ملخربية اجليـدة    ا املمارسات أو ما يعادهلا وفقاً ملبادئ       (OECD)االختبار العائدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         

(GLP) .ويف حال عدم توافر مثل هذه البيانات، ُيعتمد التصنيف بناء على أفضل البيانات املتاحة. 

 تعين اخلاصية املتأصلة ملادة ما إلحداث ضرر لكائن بعد تعّرض قصري األمد لتلـك               السمية املائية احلادة    ٣-٢-٣-٩-٢
  .املادة يف بيئة مائية

، يعين، ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها احلادة لكائن            )دقصري األم (اخلطر احلاد     
  .حي خالل تعّرض قصري األمد هلذه املادة الكيميائية يف بيئة مائية

 على إحدى األمساك ملدة (LC50)السمَّية املائية احلاّدة حتّدد عادة باستخدام اختبار التركيز القاتل للنصف            
أو /، و) أو ما يعادلـه(OECD) العائد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      ٢٠٣الختباري رقم   اإلرشاد ا ( ساعة   ٩٦

 العائد إىل منظمة التنمية والتعـاون يف  ٢٠٢اإلرشاد االختباري رقم ( ساعة  ٤٨ على أحد أنواع القشريات ملدة       EC50اختبار  
اإلرشـاد االختبـاري    ( ساعة   ٩٦ أو   ٧٢على نوع من الطحالب ملدة       EC50أو اختبار   /، و )امليدان االقتصادي أو ما يعادله    

وتعترب هذه األنواع مبثابـة بـدائل لكافـة         ).  العائد إىل منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي أو ما يعادله           ٢٠١ رقم
 إذا كانت منهجية االختبـار      Lemnaاملاء  الكائنات احلية املائية، وميكن النظر أيضاً للبيانات املتعلقة بأنواع أخرى مثل عدس             

  .مالئمة
 هي قدرة مادة أو خواصها الفعلية على إحداث تـأثريات ضـارة يف الكائنـات                السمية املائية املزمنة    ٤-٢-٣-٩-٢

  .العضوية املائية أثناء حاالت تعّرض ُتحّدد بالنسبة لدورة حياة الكائن احلي
يف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها املزمنة عقب تعّرض          ، يعين، ألغراض التصن   اخلطر الطويل األمد    

  .طويل األمد يف بيئة مائية
 مدى اإلجـراءات    كما أن  أقل قياساً على بيانات السمية احلادة        بدرجةالسمّية املزمنة    وتتوافر بيانات   

ارية العائدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان وميكن قبول البيانات املتولدة وفقاً لإلرشادات االختب. االختبارية فيها أقل معيارية 
كمـا  ). تثبيط منو الطحالب   (٢٠١ورقم  ) تكاثر الغار  (٢١١أو رقم   ) مرحلة احلياة السمكية املبكرة    (٢١٠االقتصادي رقم   

 (NOECs)ظ  تستخدم التركيزات بدون تأثري ملحو    و. ميكن أيضاً استخدام اختبارات أخرى مثبتة ومقبولة على الصعيد العاملي         
  .سأو أي ت ف

 ويعين احلصيلة النهائية لعملية قبط وحتويل وإزالة مادة ما يف كائن حي ناجتـة مـن                 التراكم البيولوجي   ٥-٢-٣-٩-٢
 ).كاهلواء واملاء والرسابة أو التربة والطعام(مجيع سبل التعّرض 

 عادة ويعرب عنه، (Kow)ماء /لحيدَّد احتمال التراكم البيولوجي عادة عن طريق معامل التقاسم أوكتانوو  
 العائد ملنظمة ١١٧ أو ١٠٧ الذي حيدد وفقاً لإلرشاد االختباري رقم (log Kow)ماء /بلورغاريتم معامل التقاسم أوكتانول
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 (BCF)ومع أنه يقّدم احتماالً للتراكم البيولوجي، إالَّ أن عامل التركيز البيولوجي . التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
 وفقاً لإلرشاد (BCF)حيدَّد عامل التركيز البيولوجي و. احملدَّد جتريبياً يقّدم قياساً أفضل وينبغي تفضيله عندما يكون متاحاً

 . العائد ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي٣٠٥االختباري رقم 

ىل جزيئات أصغر ويف النهاية إىل ثاين أكسيد         هو احنالل أو تفكك اجلزيئات العضوية إ       )التدّرك (التحلل  ٦-٢-٣-٩-٢
  .كربون وماء وأمالح

وتعكس املعايري املستخدمة هذه    ) احللمهة مثالً (البيئي قد يكون حيوياً أو غري حيوي        ) التدّرك(التحلل    
 اإلرشـاد   حسب)  واو -ألف  (ومن األسهل حتديد التحلل احليوي املوجود باستخدام اختبارات التحلل البيولوجي           . احلقيقة

ويعترب اجتياز هذه االختبارات دليالً     .  لالختبارات العائدة ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي        ٣٠١االختباري رقم   
وعندما جترى هذه االختبارات يف املياه العذبة، ُتدرج أيـضاً النتـائج العائـدة              . على التدرك السريع يف معظم البيئات املائية      

وحيثما .  ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، الذي يكون أكثر مالءمة للبيئة البحرية            ٣٠٦تباري رقم   لإلرشاد االخ 
 ٥يف  ((BOD) بني مطلوبية األكـسجني البيوكيميائيـة   ٠,٥تكون مثل هذه البيانات غري متاحة، تعترب النسبة اليت تزيد على     

أما التحلل غري احليوي مثل احللمهة، والتحلل األويل، .  داللة على التحلل السريع(COD)ومطلوبية األكسجني الكيميائية ) أيام
احليوي وغري احليوي على السواء، والتحلل يف األوساط غري املائية، والتحلل السريع املثبت يف البيئة، فيجوز أخـذها مجيعـاً                    

  .)٣(باالعتبار عند حتديد إمكانية التحلل السريعة
  :السريع يف البيئة إذا استوفت املعايري التالية) التدّرك(لة للتحلل تعترب املواد قاب  

  : يوما٢٨ًإذا بلغت املستويات التالية للتحلل يف دراسات التحلل احليوي اليت تستمر ملدة   )أ(
   يف املائة؛٧٠: االختبارات القائمة على الكربون العضوي املذاب  `١`
 يف املائة من    ٦٠: ني أو توليد ثاين أكسيد الكربون     االختبارات القائمة على نفاد األكسج      `٢`

  احلد النظري األقصى؛ 
 أيام من بداية التحلـل،      ١٠وينبغي أن يتّم بلوغ هذه املستويات من التحلل احليوي يف غضون            

ما   يف املائة  ١٠ بنسبة   عنده حتللت    قد  املادة  تكون  الذي الزمنوهي النقطة اليت تؤخذ على أهنا       
ويف هـذه   .  بوصفها مادة معقدة متعددة املكونات ذات عناصر متشاهبة هيكليـاً          مل حتدد املادة  

احلالة، ويف حالة وجود ما يربر ذلك بصورة كافية، ميكن التخلي عن شرط العشرة أيام وتطبيق                
 ؛ )٤( يوما٢٨ًمستوى القبول بعد 

 ومطلوبيـة   (BOD)كيميائيـة   أو يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها سوى بيانات مطلوبية األكسجني البيو             )ب(
   أو أكثر؛ ٠,٥ CODو )يف مخسة أيام( BOD5، عندما تكون النسبة بني (COD)األكسجني الكيميائية 

حيويـاً  (أو إذا توفّرت شواهد علمية مقنعة أخرى تثبت أن املادة أو املخلوط ميكن أن يتحلـل         )ج(
 . يوما٢٨ً يف املائة خالل فترة ٧٠ يف البيئة املائية إىل مستوى أعلى من) أو بشكل غري حيوي/و

  فئات ومعايري تصنيف املواد   ٣-٣-٩-٢
 أو املزمنـة    ١ أو املزمنة    ١إذا استوفت معايري الفئة احلادة      )" البيئة املائية (مواد خطرة بيئياً    "تصنَّف املواد على أهنا       ١-٣-٣-٩-٢
  .٢-٩-٢وترد موجزة يف شكل ختطيطي يف اجلدول . وتصف هذه املعايري بالتفصيل فئات التصنيف. ١-٩-٢ وفقاً للجدول ٢

_________________  
 . من النظام املتوافق عامليا٩ً ويف امللحق ١-٤يانات يف الفصل حول تفسري البإرشاد خاص   )٣(

 . من النظام املنسق عامليا٣ً-٢-٢-٤-٩، الفقرة م ٩ واملرفق ١-٤انظر الفصل  )٤(
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  )١انظر املالحظة (فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية   :١-٩-٢اجلدول 
   )         قصرية األمد (                    األخطار املائية احلادة    ) أ (  
   ) ٢       املالحظة      انظر  (   ١      احلادة   :      الفئة

    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )     لألمساك   (  ٥٠          ساعة ت ق  ٩٦  
    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )      قشريات  لل   (  ٥٠          ساعة ت ف  ٤٨  
    ) ٣       املالحظة      انظر  (  ل  /     مغم ١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى   (  ٥٠            ساعة ت ف ن  ٩٦     أو   ٧٢  

   ) ١-  ٩-  ٢         ً        انظر أيضاً الشكل    (                        األخطار املائية طويلة األمد   ) ب (  
              السمية املزمنة                                 اليت تتوافر بشأهنا بيانات مالئمة عن   )  ٤            انظر املالحظة  (                              املواد غري القابلة للتحلل بسرعة   ̀  ١̀   

   ) ٢            انظر املالحظة    (   ١       املزمنة   :      الفئة
  NOECأو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )     لألمساك (       مزمن  س        أو ت ف    
  NOECأو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س        أو ت ف    
  NOECل /     مغم   ٠,١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (     مزمن    س        أو ت ف  

   ٢       املزمنة   :      الفئة
  NOECأو /   ل و /     مغم ١  ≤   )   مساك  لأل (     مزمن    س        أو ت ف    
  NOEC  أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س      أو ت ف    
  NOEC  ل /     مغم ١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (        مزمن س      أو ت ف  

                                                                          املواد القابلة للتحلل بسرعة اليت تتوافر بشأهنا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة  ̀  ٢̀   

   ) ٢            انظر املالحظة    ( ١       املزمنة   :      الفئة
  NOEC    أو /   ل و /     مغم    ٠,٠١  ≤   )     لألمساك   (      مزمن س      أو ت ف    
  NOEC    أو /   ل و /     مغم    ٠,٠١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س      أو ت ف    
  NOEC    ل /     مغم    ٠,٠١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (     مزمن    س      أو ت ف  

   ٢       املزمنة   :      الفئة
  NOEC    أو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )   مساك  لأل (     مزمن    س      أو ت ف    
  NOEC    أو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س      أو ت ف    
  NOEC    ل /     مغم   ٠,١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (        مزمن س      أو ت ف  

                                                      املواد اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة  ̀  ٣̀   

   ) ٢            انظر املالحظة  (   ١       املزمنة   :      الفئة
    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )     لألمساك   (  ٥٠          ساعة ت ق  ٩٦  
    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )        للقشريات   (  ٥٠          ساعة ت ف  ٤٨  
   ) ٣            انظر املالحظة  (  ل  /     مغم ١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى   (  ٥٠        عة ت ف ن    سا  ٩٦     أو   ٧٢  
                          أو، إن مل تكن موجودة،       (   ٥٠٠  ≥      ً    عملياً   ّ   ّين   املع  ) BCF (                                    أو قيمة معامل التركز البيولوجي       /                              واملادة ليست سريعة التحلل و      
  . ) ٥ و   ٤             انظر املالحظتني  (   ) ٤  ≥     أوم ك    لو  

   ٢       املزمنة   :      الفئة
    أو /   ل و /     مغم  ١٠  ≤     إىل  ١  >     )   اك   لألمس   (  ٥٠     ت ق    ساعة    ٩٦  
    أو /   ل و /     مغم  ١٠  ≤     إىل  ١  >    )        للقشريات   (  ٥٠          ساعة ت ف  ٤٨  
       انظـر   (   ل   /      مغم   ١٠  ≤       إىل    ١  >     )                             للطحالب أو نباتات مائية أخرى   (  ٥٠            ساعة ت ف ن  ٩٦     أو   ٧٢  
   ) ٣       املالحظة     
                          أو، إن مل تكن موجودة،       (   ٥٠٠  ≥      ً    عملياً    ّ   عّين  امل  ) BCF (                                    أو قيمة معامل التركز البيولوجي       /                              واملادة ليست سريعة التحلل و      
 . ) ٥   و ٤             انظر املالحظتني  (   ) ٤  ≥     أوم ك    لو  

 التغذيـة  مـستويات  مـن  نطاقـاً  تغطي بديلة كأنواع والطحالب والقشريات األمساك كائنات ختترب  :١ مالحظة
 كائنـات ال بيانـات  مراعاة أيضاً ميكن أنه غري. كبرية بدرجة موحدة القياس طرائق وتكون التصنيفية، واجملموعات

  .متكافئة اختبارات انتهاء ونقاط أنواعاً متثل أن شريطة األخرى
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 يف اإلشـارة  الـضروري  من ،١ املزمنة السمية الفئة أو/و ١ احلادة السمية الفئة يف املواد تصنيف عند  :٢ مالحظة
  .يق طريقة اجلمعبلتط) ٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢انظر ( مناسب M ضرب عامل إىل نفسه الوقت
 ثاين من مرة ١٠٠ من أكثرب أدىن)) منو معدل (٥٠ف ت= ( ٥٠ن ف ت للطحالب السمية تكون ماعند  :٣ مالحظة

 ممثلـة  الـسمية  هذه كانت إذا ملا اعتبار إيالء يلزم وحده، التأثري هذا على قائمة ما تصنيف نتائج تكونو حساس نوع أكثر
 كـان  إذا فيما للبت خمتص خبري برأي االستعانة يلزم كذلك، ليس احلال أن إثبات ميكن وعندما. املائية النباتات يف للسمية
 قيمـة  تعـيني  أسـاس  حتديد عدم وعند. ٥٠ن ف ت قيمة أساس على التصنيف يوضع أن وينبغي. ما تصنيف تطبيق ميكن
  .٥٠ف ت  ل متاحة قيمة أدىن أساس على التصنيف يوضع أن ينبغي ،٥٠ن ف ت لقيمة تسجيل وجود وعدم ٥٠ف  ت

 لعـدم  آخر دليل ىلإ أو سهل بيولوجي حتلل قابلية وجود عدم إىل سريع حتلل قابلية وجود عدم ستندي  :٤ مالحظة
 تعترب ،رةاملقّد أو اختبار يف احملددة سواء للتحلل، القابلية عن مفيدة بيانات فراتو عدم حالة ويف. سريع حتلل وجود
  .بسرعة للتحلل قابلة غري املادة

 يف أو ،٥٠٠ ≥ البيولوجي التركز ملعامل بالتجربة مشتقة قيمة أساس على لوجيالبيو التراكم إمكانية  :٥ مالحظة
 املادة لقدرة مناسباً دليالً القيمة هذه تكون أن شريطة ٤ ≥ أومك لو قيمة أساس على املعامل، هذا وجود عدم حالة
 ملعامـل  املقيسة القيم وتفضل ة،التقديري القيم على أومك لو للوغاريتم املقيسة القيم وتفضل. البيولوجي التراكم على

  .أومك لو قيم على) BCF (البيولوجي التركز
  املائية البيئة على للمواد األمد طويلة األخطار فئات: ١- ٩- ٢ الشكل

عن مالئمة بيانات تتوافر هل
 يةالتغذ ملستويات املزمنة السمية
 املتعلقة ٢ املالحظة انظر ؟الثالثة

 ١- ٩- ٢ باجلدول

 أو` ١` )ب( ١- ٩- ٢ اجلدول يفالواردة للمعايري اًوفق تصنف
 التحلل بسرعة املتعلقة املعلومات حسب` ٢` )ب( ١- ٩- ٢

  :سواء حد علىقيمت
 أو` ١` )ب( ١- ٩- ٢ اجلدول يف الواردة للمعايري وفقاً  )أ(

 بسرعة املتعلقة اتاملعلوم حسب(` ٢` )ب( ١- ٩- ٢
  ،)التحلل

 ملستوى احلادة السمية عن مالئمة بيانات توافرت إذا(  )ب(
 يف الواردة للمعايري وفقاً) األخرى التغذية) ملستويات(

  ،`٣` )ب( ١- ٩- ٢ جدول
 صرامةالنتائج ألكثر وفقاً وتصنف

عـن مالئمة بيانات تتوافر هل
 أو واحد ملستوى املزمنة السمية
 التغذية؟ ستوياتم من مستويني

عن كافية بيانات تتوافر هل
 ؟احلادة السمية

 

 ` ٣`) ب (١- ٩- ٢ اجلدول يفالواردة للمعايري اًوفق تصنف
 

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم
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  . معايري تصنيف املواد أدناه٢- ٩- ٢يوجز خمطط التصنيف الوارد يف اجلدول   ٢- ٣- ٣- ٩- ٢

   على البيئة املائيةمعايري التصنيف للمواد اخلطرة  :٢-٩-٢اجلدول 
 فئات التصنيف 

  خطر طويل األمد
 )٢انظر املالحظة (

 توافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة

  أخطار حادة
 )١انظر املالحظة (

  مواد ال تتحلل بسرعة
 )٣انظر املالحظة (

  مواد تتحلل بسرعة
 )٣نظر املالحظة ا(

عدم توافر بيانات مالئمة عن السمية 
  املزمنة

 )١انظر املالحظة (

 ١املزمنة : الفئة  ١املزمنة : الفئة ١املزمنة : الفئة ١احلادة : الفئة

قيمة التركيز بدون تـأثري ملحـوظ            ١٫٠٠  ≤ ٥٠ق)ف(ت
)NOEC ( ٠٫١  ≤ ست فأو    

قيمة التركيـز بـدون تـأثري ملحـوظ         
)NOEC ( ٠٫٠١  ≤ ست فأو     

 وعدم حتلل سـريع     ١,٠٠  ≤ ٥٠ق)ف(ت
               البيولـوجي                       معامـل التركـز    أو قيمة /و
) BCF (  ≤ أو يف حالــة عــدم  ٥٠٠ ،

  ٤  ≥     أوم    لو كوجودها، قيمة 

 ٢املزمنة : الفئة ٢املزمنة : الفئة ٢املزمنة : الفئة 

قيمة التركيـز بـدون تـأثري         <  ٠,١ 
  ١  ≤ ست فأو ) NOEC(ملحوظ 

قيمة التركيز بدون تأثري ملحوظ   <  ٠,٠١
)NOEC ( ٠٫١  ≤ ست فأو    

دم  وعــ١٠,٠  ≤ ٥٠ق)ف(ت  <  ١,٠٠
                     معامـل التركـز     أو قيمـة  /حتلل سريع و  

، أو يف حالـة     ٥٠٠ ≥  ) BCF (           البيولوجي  
  ٤  ≥     أوم    لو كعدم وجودها، قيمة 

 أو الطحالب أو/و القشريات أو/و لألمساك ل/باملغم ٥٠ق)ف(ت قيم إىل املستندة احلادة السمية نطاق  :١ مالحظة
  .))٥( النشاط يف حالة عدم وجود بيانات التجارب-العالقات الكمية للتركيب  أو (املائية النباتات من غريها

تصنف املواد يف خمتلف فئات السمية املزمنة ما مل تكن هناك بيانات مالئمة متاحة عن السمية املزمنـة                    :٢ مالحظة
 تغطـي   تعين أن البيانـات   " مالئمة("ل  / مغم ١جلميع مستويات التغذية الثالثة أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى من              

 لالختبار بدون ضرورة،    وهذا يعين بصفة عامة بيانات االختبار املقيسة، ولكن تفادياً        . بصورة كافية نقطة االنتهاء ذات الصلة     
 النشاط أو يف حاالت واضحة حكـم  -ميكن أن تكون على أساس حالة حبالة بيانات مقدرة مثل العالقات الكمية للتركيب            

  ). خبري
 لألمساك ل/باملغم املكافئة ٥٠ف ت أو ملحوظ تأثري بدون التركيز قيم إىل املستندة احلادة السمية نطاق  :٣ مالحظة

  .املزمنة للسمية هبا املعترف األخرى التدابري أو القشريات أو
 فئات ومعايري تصنيف املخاليط  ٤-٣-٩-٢

 ١ املواد اليت تعين الفئة احلادة       يغطي نظام التصنيف املتعلق باملخاليط فئات التصنيف املستخدمة لتصنيف          ١-٤-٣-٩-٢
ولكي ُيستفاد من كافة البيانات املتاحة ألغراض تصنيف املخاطر البيئية املائية للمخلـوط، يوضـع               . ٢ و ١والفئتني املزمنتني   

  :االفتراض التايل ويطبَّق حينما يكون مناسباً
 يف املائـة    ٠,١أو يزيد علـى     يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز يساوي        " املكوِّنات املهمة "
 وبتركيز يساوي أو يزيـد      ١أو مزمنة   /بالنسبة للمكونات املصنفة كمواد ذات مسية حادة و       ) بالكتلة(

) مثالً، يف حالة املكونات شديدة السمية     (للمكونات األخرى، إذا مل يفترض      ) بالكتلة( يف املائة    ١على  
 ميكن أن يظل مهماً لتصنيف املخلوط لتعيني خطـره           يف املائة  ٠,١أن مكوناً ما يوجد بتركيز يقل عن        

 .على البيئة املائية
_________________  
 . من النظام املنسق عامليا٦ً-٩، الفرع م ٩ واملرفق ١٣-٢-١-٤ والفقرة ١-٤يرد إرشاد خاص يف الفصل  )٥(
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يتخذ النهج املعتمد يف تصنيف املخاطر البيئية املائية شكالً َدَرجياً، ويتوقّف على نوع املعلومات          ٢- ٤- ٣- ٩- ٢
 :وتشمل عناصر الطريقة الدرجية. املتاحة عن املخلوط حبد ذاته وعن مكّوناته

  ائم على خماليط خمتَربة؛التصنيف الق  )أ(
  الربط؛ مبادئالتصنيف القائم على  )ب(

 ".الصيغة اجلمعية"أو /و" مجع املكّونات املصنَّفة"استخدام   )ج(

  .  أدناه اخلطوط العامة للعملية الواجب اتباعها٢- ٩- ٢ويبّين الشكل 

  ويلة األمد على البيئة املائيةالطريقة الدرجية لتصنيف املخاليط وفقاً ملخاطرها احلادة والط: ٢- ٩- ٢الشكل 

 بيانات اختبار السمية املائية متاحة عن املخلوط ككل

 
 
  ال

 
كأحـد خمـاطر الـسميـة       يصنَّف نعم

 )٣-٤-٣-٩-٢(الطويلة األجل /احلادة

بيانات كافية متاحة حــول    
 خماليط مشاهبة لتقدير املخاطر

 )٤- ٤- ٣- ٩- ٢( الربط  مبادئطبَّقت نعم
  اطر السمية كأحد خميصنَّف 

 الطويلة األجل /احلادة

      ال              

 إما عن السمية    متاحةبيانات  
املائية أو عن التصنيف لكل     

 املكونات ذات الصلة 

 
 
 
  نعم
 
 

- ٢ إىل   ١- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢(تطبق طريقة اجلمـع     
 :باستخدام) ٤- ٦- ٤- ٣- ٩

النسبة املئوية لكافـة املكونـات املـصنَّفة         )أ(
 "مزمنة"

 "حادة"نسبة املئوية للمكونات املصنَّفة ال  )ب(
النسبة املئوية للمكونات ذات بيانات السمية  )ج(

- ٤- ٣- ٩- ٢(تطبَّق الصيغة اجلمعية : احلادة
 EqNOECmأو  L(E)C50وحتّول القيمة ) ٢- ٥

  املناسبة"املزمنة"أو " احلادة"إىل الفئة 

 

 كأحد خماطر السمية يصنَّف
 الطويلة األجل /احلادة

     ال                 

تستخدم بيانات املخاطر املتاحة    
 للمكونات املعروفة

-٦-٤-٣-٩-٢(تطبَّق طريقة اجلمع والصيغة اجلمعية      
-٣-٩-٢وتطبَّق الفقرة   ) ٤-٦-٤-٣-٩-٢ إىل   ١
٥-٦-٤ 

 كأحد خماطر السمية يصنَّف 
 الطويلة األجل/احلادة

  مية متوفّرة عن كامل املخلوطتصنيف املخاليط عندما تكون بيانات الس  ٣-٤-٣-٩-٢

 لتـصنيف  املعلومـات  هـذه  استخدام ميكن املائية، مسيته لتحديد اخترب قد ككل املخلوط يكون عندما  ١-٣-٤-٣-٩-٢
 والقـشريات  باألمسـاك  املتعلقة البيانات أساس على عادة التصنيف يوضع أن وينبغي. للمواد عليها املتفق للمعايري وفقاً املخلوط

 للمخلـوط  املزمنة أو احلادة السمية عن بيانات تتوفر ال وعندما). ٤-٢-٣-٩-٢و ٣-٢-٣-٩-٢ انظر (النباتات/والطحالب
  ).٦-٤-٣-٩-٢إىل  ٤-٤-٣-٩-٢ات من الفقر انظر" (اجلمع طريقة"أو" االستكمال مبادئ "تطبيق ينبغي ككل،

 ويف للتحلل قابليتها عن إضافية معلومات األمد الطويلة األخطار أساس على املخاليط تصنيف ويتطلب  ٢-٣-٤-٣-٩-٢
 تـستخدم  وال. ككل للمخاليط البيولوجي والتراكم للتحلل للقابلية اختبارات توجد وال.  البيولوجي التراكم احلاالت بعض
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 مفيدة االختبارات هذه مثل تكون وال تفسريها، عادة يصعب حيث للمخاليط البيولوجي والتراكم للتحلل القابلية اختبارات
  .املفردة للمواد إال
   ١ احلادة الفئة يف التصنيف  ٣-٣-٤-٣-٩-٢

 ككـل  للمخلوط) ٥٠ف ت أو ٥٠ق ت (احلادة السمية اختبار عن مالئمة بيانات تتوفر عندما  )أ(
  :ل/مغم ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت وتظهر
  ؛)أ (١-٩-٢ للجدول وفقاً ١ احلادة الفئة يف املخلوط يصنف

 وتظهـر  ككـل  للمخلوط) ٥٠ف ت أو ٥٠ق ت (احلادة ميةالس اختبار بيانات تتوفر عندما  )ب(
  :املاء يف الذوبان قابلية من أعلى أو ل،/مغم ١ > ٥٠ق)ف(ت
  . الالئحة هذه مبوجب حاد كخطر للتصنيف حاجة توجد ال

  ٢و ١ املزمنتني الفئتني يف التصنيف  ٤-٣-٤-٣-٩-٢
 للمخلوط) ملحوظ تأثري بدون تركيزال أو سف ت (املزمنة السمية عن مالئمة بيانات تتوفر عندما  )أ(

  :ل/مغم ١ ≤ املخترب للمخلوط ملحوظ تأثري بدون التركيز قيمة أو سف ت وتظهر ككل
 سـريع ( ` ٢`) ب (١-٩-٢ للجـدول  وفقاً ٢ أو ١ املزمنة الفئة يف املخلوط يصنف  `١`

 همةامل املخلوط مكونات مجيع أن باستنتاج تسمح املتاحة املعلومات كانت إذا) التحلل
  بسرعة؛ تتحلل

   وفقـاً  األخـرى  احلـاالت  مجيـع  يف ٢ أو ١ املزمنة الفئة يف املخلوط يصنف  `٢`
  ؛)بسرعة تتحلل ال(` ١`) ب (١- ٩- ٢ للجدول

 للمخلـوط ) ملحوظ تأثري بدون التركيز أو سف ت (املزمنة السمية اختبار بيانات تتوفر عندما  )ب(
 أو ل،/مغـم  ١ > املخترب للمخلوط ملحوظ ريتأث بدون التركيز قيمة أو سف ت وتظهر ككل
  :املاء يف الذوبان قابلية من أعلى
 هذه مبوجب للقلق تدعو أسباب هناك تكن مل ما األمد، طويل كخطر للتصنيف حاجة توجد ال

  .الالئحة
  مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط يف حالة عدم توافر بيانات السمية للمخلوط ككل  ٤-٤-٣-٩-٢

حيثما مل خيترب املخلوط ذاته لتحديد خماطره على البيئة املائية وكان هناك بيانات كافية عـن مكّوناتـه        ١-٤-٤-٣-٩-٢
الفردية وعن خماليط مماثلة خمتربة متيِّز خماطر املخلوط على حنو مالئم، تستخدم هذه البيانات وفقاً لقواعد الربط التالية املتفـق                    

التصنيف من البيانات املتوفرة ألقصى حّد ممكن يف توصيف خماطر املخلوط دومنا حاجة ويضمن ذلك أن تستفيد عملية . عليها
 .إلجراء اختبارات إضافية على احليوانات

 التخفيف  ٢-٤-٤-٣-٩-٢

إذا تشكَّل خملوط جديد بتخفيف مادة أو خملوط خمترب بواسطة مادة ختفيف ذات تصنيف أخطـار مائيـة                   ١-٢-٤-٤-٣-٩-٢
صنيف املكّون األصلي األقل مسية وال ينتظر منه أن يؤثر يف األخطار املائية للمكونات األخرى، عندئذ يصنَّف                 يساوي أو يقل عن ت    

 . كإجراء بديل٥-٤-٣-٩-٢املخلوط الناتج كمكافئ للمادة أو املخلوط األصلي، وجيوز تطبيق الطريقة املبينة يف 
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، حتسب  اًمصنَّف آخر بواسطة املاء أو أي مادة غري مسية متام         إذا تشكَّل خملوط بتخفيف مادة أو خملوط         ٢-٢-٤-٤-٣-٩-٢
 .مسية املخلوط انطالقاً من املادة أو املخلوط األصلي

 تصنيف الدفعات   ٣-٤-٤-٣-٩-٢

يعترب تصنيف املخاطر املائية لدفعة إنتاج واحدة خمتربة من خملوط مركَّب مكافئاً من حيـث اجلـوهر                  ١-٣-٤-٤-٣-٩-٢
ج أخرى غري خمتربة من نفس املنتج التجاري أنتجت من قبل نفس املصنِّع أو حتت إشرافه، شريطة أال يوجد                   لتصنيف دفعة إنتا  

وإذا حصل ذلك، يصبح من     . سبب لالعتقاد بوجود تغّير مهم كأن يكون تصنيف املخاطر املائية للدفعة غري املختربة قد تبّدل              
 .الضروري إجراء تصنيف جديد

 ).١ واحلادة ١املزمنة (اليط املصنَّفة يف فئات التصنيف األكثر صرامة تركيز املخ  ٤-٤-٤-٣-٩-٢

، وكانت مكّونات املخلوط املصنَّفة مبثابة مزمن       ١أو حاّد   / و ١إذا صنِّف املخلوط املخترب مبثابة مزمن        ١-٤-٤-٤-٣-٩-٢
صنيف اليت صّنف فيها املخلـوط األصـلي         أكثر تركيزاً، يصنَّف املخلوط املخترب األكثر تركيزاً بنفس فئة الت          ١أو حاّد   / و ١

 .املخترب بدون إجراء اختبار إضايف

 االستكمال ضمن فئة مسّية واحدة   ٥-٤-٤-٣-٩-٢

                                             ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وباء إىل   )              ألف وباء وجيم (                       يف حالة وجود ثالثة خماليط  ١-٥-٤-٤-٣-٩-٢
                                                                     خلوط جيم غري املخترب حيتوي على املكونات ذاهتا النشطة مـن حيـث الـسمومية                                يف فئة السمية ذاهتا، وامل    ويقعان         االختبار  

                                                                                                                  كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف               
  .                            فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء

 جوهرياًاملخاليط املتشاهبة   ٦-٤-٤-٣-٩-٢

  :إذا كان لدينا ما يلي ١-٦-٤-٤-٣-٩-٢
 :خملوطان  )أ(

 باء+ ألف   `١`

 ؛باء+ جيم   `٢`

 وكان تركيز املكّون باء هو أساساً نفسه يف كال املخلوطني؛  )ب(

 ؛`٢`مساوياً لتركيز املكّون جيم يف اخلليط ` ١`وكان تركيز املكّون ألف يف اخلليط   )ج(

نني ألف وجيم متاحة ومها متكافئان بدرجة كـبرية،         وكانت بيانات األخطار املائية بشأن املكو       )د(
  .أي أهنما يقعان يف نفس فئة املخاطر وال يتوقع أن يؤثّرا يف السميَّة املائية للمكّون باء

 املخلـوط  إدراج ميكن عندئذ ،      اختبار بيانات أساس على       بالفعل مصنفاً` ٢`أو` ١`                  إذا كان املخلوط    
 .األخطار فئة نفس يف اآلخر

 تصنيف املخاليط عندما تكون بيانات السمية متوفّرة لكل مكّونات املخلوط أو لبعض مكّوناته فقط   ٥-٤-٣-٩-٢

وتدخل النسبة املئوية للمكّونات املـصنَّفة  . يعتمد تصنيف خملوط ما على جمموع تصنيف مكّوناته     ١- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢
   ١- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢يقة اجلمع يف الفقـرات      ويرد وصف مفّصل لطر   . مباشرة يف طريقة اجلمع   " مزمن"أو  " حاد"مبثابة  

 .١- ٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢إىل 
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    وبني   )  ٢    و  ١                     أو الفئتني املزمنتني     /    و  ١                 يف الفئة احلادة     (                                ّ           ميكن حتضري خماليط باجلمع بني مكونات مصّنفة           ٢- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢
                    مكون يف املخلوط،                                                   وعند توفر بيانات مالئمة عن السمية ألكثر من         .                                                        مكونات تتوفر بشأهنا بيانات مالئمة من اختبار السمية       

ّ                                                 فإنه ميكن حساب السمية اجملّمعة لتلك املكونات باستخدام املعادالت اجلمعية التالية     :      ً                     ، رهناً بطبيعة بيانات السمية ) ب (   أو   )  أ (                       
                         على أساس مسية مائية حادة   ) أ (

∑∑ =
n

ii

im
CEL

C

CEL

C

5050 )()(
 

   :   حيث
Ci    =    تركيز املكون            i)   ؛ ) )     وزنية (        كتلية           نسبة مئوية   

i50L(E)C  =   للمكون   )  ل /   مغم   (  ٥٠        أو ت ف  ٥٠   ت ق       i؛   
n    =    عدد املكونات، ويتراوح                     i و  1     بني n؛   

m50L(E)C  =   جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار    ٥٠ ق ) ف ( ت                                          

                                                                                               وميكن استخدام السمية احملتسبة لتعيني فئة أخطار حادة هلذا اجلزء من املخلوط واستخدامه فيما              
       اجلمع؛      طريقة           عد لتطبيق  ب

   :                        على أساس مسية مائية مزمنة   ) ب (

∑∑∑∑
×

+=
+

nnm NOECj1.0

Cj

NOECi

Ci

EqNOEC

CjCi
 

   :   حيث
Ci  =      تركيز املكون              i)     تشمل املكونات اليت تتحلـل       )                  نسبة مئوية وزنية                               

   ؛     بسرعة
Cj  =      تركيز املكون              j)     تتحلل    ال                         تشمل املكونات اليت      )                  نسبة مئوية وزنية      

   ؛     بسرعة
NOECi  =        رف هبا للـسمية                         أو مقاييس أخرى معت    (                          تركيز بدون تأثري ملحوظ                 

   ؛ ل /                                   تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة، مغمi       للمكون   )       املزمنة
NOECj  =        أو مقاييس أخرى معترف هبا للـسمية        (                          تركيز بدون تأثري ملحوظ                                      

   ؛ ل /                                     تشمل املكونات اليت ال تتحلل بسرعة، مغمj       للمكون    )      املزمنة
n =   عدد املكونات، ويتراوح                     iو   j و  1     بني n؛  

EqNOECm  =    كافئة للتركيز بدون تأثري ملحوظ جلزء املخلـوط الـذي                    القيمة امل                                                         
                           يتوفر بشأنه بيانات اختبار؛

                        تصنف يف مـستوى فئـات        بسرعة                                                               ولذا، تعكس السمية املكافئة حقيقة أن املواد اليت ال تتحلل           
   .     بسرعة                  املواد اليت تتحلل   عن  "    شدة "           أخطار أكثر 

  ،                           هلذا اجلزء من املخلـوط                طويلة األمد     ار                         احملتسبة لتعيني فئة أخط            املكافئة                      استخدام السمية       جيوز و
               واسـتخدامه   ،`٢`  )  ب   ( ١- ٩- ٢         اجلـدول    (    ً                                               وفقاً للمعايري املتعلقة باملواد اليت تتحلل بسرعة        

   .    اجلمع      طريقة            بعد لتطبيق      فيما
عند تطبيق صيغة اجلمع على جزء من املخلوط، يفضَّل أن حتسب مسية هذا اجلزء من املخلـوط                   ٣- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢

، مث )أي األمساك أو القشريات أو الطحالـب (السميَّة لكل مكون له عالقة باجملموعة التصنيفية نفسها  باستخدام قيم   
غري أنه عندما   ). يستخدم النوع األكثر حساسية بني األنواع الثالثة      (متّ احلصول عليها    ) أدىن قيمة (تعتمد أعلى مسية    
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تصنيفية نفسها، ختتار قيمة السمية لكل مكون بـنفس         تكون بيانات السمية لكل مكوِّن متاحة ضمن اجملموعة ال          ال
من الكائن احلـي املختـرب األكثـر        ( قيم السمية لتصنيف املواد، أي تعتمد السمية األعلى          هباالطريقة اليت اختريت    

  أو مزمن  ١بعد ذلك تستخدم السمية احلادة واملزمنة احملسوبة لتصنيف هذا اجلزء من املخلوط مبثابة حاّد               ). حساسية
 .  باستخدام املعايري نفسها املذكورة بالنسبة للمواد٢ أو ١

 .حتفظاًإذا صّنف املخلوط بأكثر من طريقة واحدة، تعتمد الطريقة اليت تعطي النتيجة األكثر   ٤- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢

 طريقة اجلمع   ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

 إجراء التصنيف   ١- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

مخاليط التصنيف األقل صرامة، وعلى سبيل املثال يلغي        عموماً، يلغي التصنيف األكثر صرامة لل      ١-١-٦-٤-٣-٩-٢
ونتيجة لذلك يعترب إجراء التصنيف مكتمالً إذا كانت نتـائج          . ٢ تصنيفاً يف الفئة املزمنة      ١تصنيف يف الفئة املزمنة     

ضرورة  وبالتايل ليس هناك من ١ من الفئة املزمنة أكثر صرامةويستحيل وجود تصنيف . ١التصنيف هي الفئة املزمنة 
 .ملتابعة املزيد من إجراءات التصنيف

 ١التصنيف للفئة احلادة   ٢- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

فإذا كان جمموع تركيزات هذه املكونات      . ١أوالً، ينظر يف مجيع املكونات املصنَّفة مبثابة حاّدة          ١-٢-٦-٤-٣-٩-٢
 نتيجـة احلـساب تـصنيف    وإذا كانت. ١ يف املائة يصّنف املخلوط ككل مبثابة حاد ٢٥أو يساوي أكرب من   ) ٪(

 .، تكون عملية التصنيف قد اكتملت١املخلوط مبثابة حاد 

 أدناه تصنيف املخاليط بالنسبة لألخطار احلادة القائم على هذا اجلمع           ٣- ٩- ٢يلّخص اجلدول    ٢-٢-٦-٤-٣-٩-٢
  . لتركيزات املكونات املصنَّفة

 مجع تركيزات املكّونات املصنَّفةاس أستصنيف خملوط بالنسبة لألخطار احلادة، على   :٣- ٩- ٢اجلدول 

 :خلوط بوصفهيصنف امل :بوصفهمصنفة للمكونات ) ٪(جمموع التركيزات 

 ١حاد  ٪٢٥ M ≥)أ( x ١حاد 

  .٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢، انظر Mللحصول على شرح للمعامل   )أ(

  ٢ و١التصنيف بالنسبة للفئتني املزمنتني   ٣- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

فئة مزمنة الويصنَّف املخلوط يف . ١بار مجيع املكونات املصنَّفة يف الفئة املزمنة أوالً، تؤخذ باالعت ١-٣-٦-٤-٣-٩-٢
ويعترب التصنيف مكتمالً إذا كانت .  يف املائة٢٥  أو يساويهذه املكونات أكرب من) ٪( إذا كان جمموع تركيزات ١

 .١نتيجة احلساب تعطي تصنيفاً للمخلوط يف الفئة املزمنة 

، ينظر يف تصنيف املخلوط يف الفئـة        ١االت اليت ال يصنَّف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة           احل يف  ٢-٣-٦-٤-٣-٩-٢
كافة املكونات املـصنَّفة  ) ٪( إذا كانت عشرة أمثال جمموع تركيزات ٢ويصّنف املخلوط يف الفئة مزمنة . ٢املزمنة  

 يف ٢٥ أو يساوي، أكرب من ٢فة مبثابة مزمنة كافة املكونات املصنَّ) ٪(، مضافاً إليها جمموع تركيزات ١مبثابة مزمنة 
 . ، تعترب عملية التصنيف مكتملة٢وإذا كانت نتيجة احلساب تتمثل بتصنيف املخلوط يف الفئة املزمنة . املائة

 أدناه تصنيف املخاليط بالنسبة لألخطار الطويلة األمد القائم على هذا           ٤- ٩- ٢يلخص اجلدول     ٣-٣-٦-٤-٣-٩-٢
 .ت املكونات املصنَّفةاجلمع لتركيزا
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 تصنيف خملوط بالنسبة لألخطار املزمنة، يرتكز على أساس مجع تركيزات املكونات املصنَّفة  :٤- ٩- ٢اجلدول 

 :يصّنف املخلوط بوصفه :للمكونات مصنَّف بوصفه) ٪( التركيزات جمموع

 ١مزمن  ٪٢٥ M                                ≥)أ(  x ١مزمن 

)M x١٠ x٢مزمن  ٪٢٥  ≥      ٢مزمن ) + ١ن  مزم 

 .٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢، انظر Mللحصول على شرح للمعامل   )أ(

 املخاليط ذات املكونات املرتفعة السميَّة  ٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

ل / ملـغ  ١ ذات السمّيات اليت تقل بكثري عن        ١ أو الفئة املزمنة     ١ميكن أن تؤثر مكونات الفئة احلادة        ١-٤-٦-٤-٣-٩-٢
) إذا كانت تتحلل بسرعة   (ل  / ملغ ٠,٠١و) إذا كانت ال تتحلل بسرعة    (ل  / ملغ ٠,١زمنة اليت تقل بكثري عن      أو السمية امل  /و

وعندما حيتوي خملوط على مكونات مصنَّفة يف الفئة        . يف مسيَّة املخلوط وهلا أمهية متزايدة عند تطبيق طريقة اجلمع يف التصنيف           
 باستخدام مجع مثقّل ٣-٦-٤-٣-٩-٢ و٢-٦-٤-٣-٩-٢الواردة يف الفقرتني ، تطبَّق الطريقة الدرجية ١احلادة أو املزمنة 

احلاد "ومعىن ذلك أن تركيز .  مجع النسب املئوية جمرد مبعامل حمدد بدالً من  ١ واملزمنة   ١وضرب تراكيز مكونات الفئة احلادة      
 يصبح مضروباً مبعامـل     ٤-٩-٢ول  يف العمود األمين من اجلد    " ١مزمن  " وتركيز   ٣-٩-٢يف العمود األمين من اجلدول      " ١

وتتحدد معامالت الضرب اليت جيب أن تطبَّق على هذه املكونات باستخدام قيمة السميَّة، كما هو مـوجز           . الضرب املناسب 
، جيـب أن    ١أو املزمنة   / و ١لذلك، ولكي يتم تصنيف خملوط حيتوي على مكونات الفئة احلادة           .  أدناه ٥-٩-٢يف اجلدول   

وبصورة بديلة، ميكن اسـتخدام الـصيغة       .  لكي يطّبق طريقة اجلمع    Mملية التصنيف على علم بقيمة العامل       يكون القائم بع  
عندما تتوفّر بيانات السمية لكافة املكّونات العالية السمية يف املخلوط ويكون هناك أدلَّة مقنعة              ) ٢-٥-٤-٣-٩-٢(اجلمعية  

أو مزمنة، هي ذات مسية منخفضة      /اليت ال تتوافر بشأهنا بيانات مسية حادة و       على أن كلَّ املكّونات األخرى، مبا فيها املكونات         
 .أو معدومة السمية وال تساهم بشكل ملحوظ يف اخلطر البيئي للمخلوط

  معامالت التضاعف للمكونات العالية السمية يف املخاليط  :٥- ٩- ٢اجلدول 

 )M(اعف معامل التض السمية املزمنة )M(معامل التضاعف  السمية احلادة
مكونات تتحلل  NOECقيمة   ٥٠ق)ف(قيمة ت

 بسرعة
مكونات ال تتحلل 

 بسرعة

 -  ١ ٠,١ ≤ NOEC  < ٠,٠١ ١ ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,١
 ١ ١٠ ٠,٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠١ ١٠ ٠,١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠١
 ١٠ ١٠٠ ٠,٠٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠٠١ ١٠٠ ٠,٠١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠١
 ١٠٠ ١٠٠٠ ٠,٠٠٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠٠٠١ ١ ٠٠٠ ٠,٠٠١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠٠١
 ١٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠,٠٠٠٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠٠٠٠١ ١٠ ٠٠٠ ٠,٠٠٠١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠٠٠١

 )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف ( )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف (

   لالستعمال تتوافر بشأهنا معلومات صاحلة التصنيف املخاليط ذات املكونات اليت  ٥-٦-٤-٣-٩-٢
أو املزمنة ملكّون واحد أو أكثـر       /إذا مل تتوافر معلومات صاحلة لالستعمال حول السمية املائية احلادة و           ١-٥-٦-٤-٣-٩-٢

ويف هذه احلالة يـتم تـصنيف       . خطر مؤكدة ) أو فئات (من مكّونات املخلوط، يستنتج أن املخلوط ال ميكن نسبته إىل فئة            
) مكونات( املخلوط تتألف من مكون      س يف املائة من   : "ات املعروفة فقط، مع إضافة العبارة التالية      املخلوط استناداً إىل املكّون   

  ".خماطر غري معروفة على البيئة املائية) ذات(ذي 
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  بطاريات الليثيوم  ٤-٩-٢
، حسب االقتضاء، للخاليا والبطاريات ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠ختصص أرقام األمم املتحدة   

وجيوز نقلها حتت هذه البنود إذا . عدات، أو اخلاليا والبطاريات املعبأة مع معدات حمتوية على ليثيوم يف أي شكلاملركبة يف م
  :استوفت األحكام التالية
دليـل  أن تكون كل خلية أو بطارية من نوع أثبت أنه يستويف اشتراطات كل اختبار وارد يف                   )أ(

 ؛٣-٣٨الفرعي ، اجلزء الثالث، القسم االختبارات واملعايري

أن تكون كل خلية وبطارية جمهزة بصمام تنفيس لألمان أو مصممة حبيث حتول دون حـدوث                 )ب(
 متزق عنيف يف ظروف النقل العادية؛

 أن تكون كل خلية وبطارية جمهزة بوسيلة فعالة ملنع حدوث دارات قصر خارجية؛  )ج(

ا موصَّلة على التوازي جمهزة بوسائل      أن تكون كل بطارية حمتوية على خاليا أو جمموعات خالي           )د(
) الدايودات(مثل الصمامات اإللكترونية الثنائية     (فعالة حسبما يلزم ملنع تدفق تيار عكسي خطر         

  ؛)لصهريات الكهربائية وما إىل ذلكوا
  :أن تكون اخلاليا والبطاريات مصنوعة يف إطار برنامج إلدارة اجلودة يتضمن ما يلي  )ه(

  تنظيمي ومسؤوليات العاملني بشأن تصميم املنتج وجودته؛وصف اهليكل ال  `١`
والتعليمات ذات الصلة بالفحص واالختبار الدوريني ومراقبة اجلودة وضـمان اجلـودة              `٢`

  وتنفيذ العمليات؛
ومراقبة العمليات اليت ينبغي أن تتضمن األنشطة ذات الصلة مبنع واكتـشاف عطـل يف                 `٣`

  نيع اخلاليا؛دوائر القصر الداخلية أثناء تص
وحيـتفظ  . اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات املعـايرة وبياناهتـا            `٤`

  ببيانات االختبار وتتاح للسلطة املختصة بناء على طلبها؛
  واستعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال لربامج إدارة اجلودة؛  `٥`
  وعملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛  `٦`
) أ(ووسيلة ملراقبة اخلاليا أو البطاريات غري املستوفية للنوع املخترب على النحو املذكور يف           `٧`

  أعاله؛
  وبرامج للتدريب وأساليب لتأهيل العاملني املعنيني؛  `٨`
  .وإجراءات لضمان عدم وجود عطب يف املنتج النهائي  `٩`

ق الطرف الثالث مطلوبـاً،     وليس تصدي . جيوز قبول برامج إدارة اجلودة الداخلية       :مالحظة
أعاله بطريقـة سـليمة،     ` ٩`إىل   `١`ولكن جيب تسجيل اإلجراءات الواردة يف الفقرات من         

وجيب أن تتاح نسخة من برنامج إدارة اجلودة للسلطة املختصة بناء . وجيب أن تكون قابلة للتتبع   
.على طلبها



 

 

  

  اجلزء الثالث

 قائمة البضائع اخلطرة 
  واألحكام اخلاصة 

  ستثناءاتاالو



 

 



 

-179- 

 ١- ٣الفصل 

 عموميات

 النطاق واألحكام العامة  ١- ١- ٣

تتضمن قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف هذا الفصل البضائع اخلطرة الشائعة يف النقل، ولكنها ليـست                  ١-١-١-٣
 .ت األمهية التجاريةواملقصود هو أن تغطي القائمة بقدر اإلمكان من الناحية العملية مجيع املواد اخلطرة ذا. قائمة حصرية

حيثما تذكر مادة أو سلعة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة، فإهنا تنقل وفقاً لألحكام املبينـة يف                  ٢-١-١-٣
للسماح بنقـل   " غري حمدد على حنو آخر    "أو بند   " نوعي"وقد يستخدم بند    . القائمة واليت تكون مناسبة لتلك املادة أو السلعة       

وال تنقل مثل هذه املادة أو السلعة إال بعد حتديد          . تظهر بأمسائها على وجه التحديد يف قائمة البضائع اخلطرة        مواد أو سلع ال     
وبعد ذلك ُتصّنف املادة أو السلعة تبعاً لتعاريف الرتب ومعايري االختبار، ويستعمل االسم الوارد يف قائمـة                 . خواصها اخلطرة 

وينبغي أن تقوم بالتصنيف السلطة املختصة إذا كانت اللوائح         . لعة على أنسب وجه   البضائع اخلطرة الذي يصف املادة أو الس      
ومىت حددت رتبة املادة أو السلعة على هذا النحو، ينبغي استيفاء مجيع            . تقضي بذلك وإال فإن الشاحن هو الذي يقوم بذلك        

 ١ أوالً يف تصنيف املادة أو السلعة يف الرتبة          وجيب النظر . االشتراطات املنصوص عليها يف هذه الالئحة بشأن اإلرسال والنقل        
وجيوز أن تكون بعض البنود اجملمعة مـن النـوع          . إذا كانت هلا خصائص تفجريية أو يشتبه يف أن تكون هلا هذه اخلصائص            

ئع شريطة أن تتضمن اللوائح أحكاماً تضمن السالمة سواء عن طريق استبعاد البـضا            " غري حمدد على حنو آخر    "أو  " النوعي"
 .الفائقة اخلطورة من النقل العادي أو عن طريق تغطية مجيع املخاطر اإلضافية املتأصلة يف بعض البضائع

. وال تتضمن قائمة البضائع اخلطرة البضائع اليت تكون خطرة بدرجة جتعل نقلها حمظوراً إال بإذن خاص                 ٣-١-١-٣
كون حمظوراً يف بعض وسائط النقل ومسموحاً به يف وسـائط           وال تدرج هذه البضائع يف القائمة ألن نقل بعض البضائع قد ي           
وفضالً عن ذلك، فإن أي قائمة من هذا النوع سـرعان مـا             . أخرى، وألنه باإلضافة إىل ذلك يستحيل وضع قائمة حصرية        

جبواز نقل  تصبح غري حصرية نتيجة لظهور مواد جديدة؛ وعدم وجود اسم مادة يف مثل هذه القائمة قد يعطي انطباعاً خاطئاً                    
وعدم الثبات الذي تنطوي عليه البضائع قد يأخذ أشكاالً خطرة خمتلفة، منها على سـبيل املثـال،                 . املادة بدون قيود خاصة   

وميكن السيطرة على هذه اخلصائص يف معظم املـواد         . االنفجار، والبلمرة، مع تكّون كثيف للحرارة أو انطالق غازات مسية         
 .عبئة، أو التخفيف، أو التثبيت، أو إضافة مادة مثبطة، أو التربيد، أو اختاذ احتياطات أخرىعن طريق اتباع طرق سليمة للت

من قبيل بيان أنه جيب (وحيثما حتدد تدابري احتياط يف قائمة البضائع اخلطرة بالنسبة ملادة أو سلعة معّينة                ٤-١-١-٣
، فإن هذه املادة أو السلعة ال جيوز نقلـها          ") من مادة ملطفة   حتتوي على نسبة مئوية معّينة من املاء أو       "، أو   "مثبتة"أن تكون   

بدون أي إشارة إىل تدابري     )  مثالً ١يف الرتبة   (عادة إذا مل تتخذ هذه التدابري، ما مل ترد السلعة أو املادة املعنية يف قائمة أخرى                 
  .احتياط أو استناداً إىل تدابري احتياط خمتلفة

  النقلاالسم الرمسي املستخدم يف  ٢-١-٣

 .٤-٠-٢فيما خيص األمساء الرمسية املستخدمة يف نقل العّينات، انظر   :مالحظة

االسم الرمسي املستخدم يف النقل هو ذلك اجلزء من البند، الذي يصف البضائع على أدق حنو يف قائمة                    ١-٢-١-٣
، -، ع   -، أو املقاطع ميتا     ية مثل ثانوي، ثالث   باإلضافة إىل أي أرقام أو مقاطع يوناني       (الثقيلالبضائع اخلطرة، وهو يرد بالبنط      

وقد يرد اسم رمسي بديل بني قوسني بعد االسم الرمسي األساسـي            ). ، وهي تشكل جزءاً أساسياً من االسم      -، بارا   -أورثو  
املستخدم وال تعترب األجزاء املكتوبة حبروف عادية صغرية يف البند جزءاً من االسم الرمسي              . ])كحول أثيلي (إيثانول  مثل  [

 .يف النقل ولكن جيوز استخدام هذه األجزاء
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، أو عندما تفصل مقاطع االسم بعالمات فصل، فإنه ال          العاديبالبنط  " أو"أو  " و"وعندما ترد احلروف      ٢-٢-١-٣
دة وذلك هو احلال بصفة خاصة عند إدراج جمموعة من ع. يلزم ذكر البند بأكمله يف مستند النقل أو بطاقات تعريف العبوات      

ومن األمثلة اليت توضح اختيار االسم الرمسي املستخدم يف نقل مثل هذه            . بنود خمتلفة حتت رقم واحد من أرقام األمم املتحدة        
 :البنود ما يلي

 االسم الرمسي   -  قداحات أو عبوات جديدة للقداحات     ١٠٥٧رقم األمم املتحدة      )أ(
 :نة التاليةاملستخدم يف النقل هو األنسب من بني التوليفات املمك

 قداحات
 ؛عبوات جديدة للقداحات

يف  قُطع معدنية حديدية   وأُخراطة   وأُبرادة   وأ ُحفارة   ٢٧٩٣رقم األمم املتحدة      )ب(
األنسب من بني التوليفـات     االسم الرمسي املستخدم يف النقل هو       . شكل قابل للتسخني الذايت   

  : التاليةاملمكنة
  ُحفارة معدنية حديدية

  ديديةُبرادة معدنية ح
  خراطة معدنية حديدية
 قطع معدنية حديدية

وباإلضافة إىل  . جيوز استعمال االسم الرمسي املستخدم يف النقل يف صيغة املفرد أو اجلمع حسب االقتضاء               ٣-٢-١-٣
. ذلك، فعند استخدام الصفات كجزء من االسم، فإن ترتيب كتابتها يف املستندات أو بطاقات تعريف العبوات يكون اختياريـاً                  

وجيوز اسـتخدام  . "حملول ثنائي مثيل أمني":  على النحو التايل"ثنائي مثيل أمني، حملول مائي  "فمثالً ميكن بيان االسم     
  . اليت تتضمن االسم الرمسي املستخدم يف النقل مستكمالً بنص وصفي إضايف١األمساء التجارية أو العسكرية لبضائع الرتبة 

انظر التعـاريف املتعلقـة بالـسائل    (ند لكل من احلالة السائلة واحلالة الصلبة يكون للعديد من املواد ب     ٤-٢-١-٣
وتدرج هذه البنود حتت أرقام منفصلة لألمـم املتحـدة ال   . ، أو لكل من املادة الصلبة واحمللول    )١-٢-١والصلب يف الفرع    

 :للسلع واملواد، على سبيل املثالوتتوفر التفاصيل يف الدليل األجبدي . يكون الواحد منها جماوراً بالضرورة لآلخر

  ١٦٦٥   ١-٦   نتروزيلينات، سائلة
  ٣٤٤٧   ١-٦   نتروزيلينات، صلبة

 يف االسم املبني يف قائمة البضائع اخلطرة، تضاف هذه          الثقيلواردة بالبنط   " مصهور"ما مل تكن الصفة       ٥-٢-١-٣
 مقدمة للنقل يف حالـة منـصهرة        ١-٢-١ يف الفرع    الكلمة كجزء من االسم عندما تكون مادة صلبة وفقاً للتعريف الوارد          

 .)ألكيل فينول، صلب، غ م أ، مصهور، مثالً(

كجزء من االسم الرمسي املستخدم يف النقل بالنسبة للمادة احملظور نقلها إذا مل " مستقرة "كلمةتضاف   ٦-٢-١-٣
نقل العادية، باستثناء املواد الذاتية التفاعـل        لقابليتها للتفاعل على حنو خطر يف ظروف ال        ٢-١-١تكن مستقرة وفقاً للفقرة     

 إىل االسم الوارد يف قائمـة البـضائع         ثقيلةواألكاسيد الفوقية العضوية، وذلك إذا مل تكن العبارة قد أُضيفت أصالً حبروف             
  .") م أ، مستقرة، غمادة مسية سائلة، عضوية"مثالً، (اخلطرة 

قرار مادة من هذا القبيل ومنع نشوء أي ضغط إضـايف  عندما يستخدم ضبط درجة احلرارة لتحقيق است  
  :خطر، يراعى ما يلي

 إذا كانت درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع        ٦-١-٧تنطبق أحكام الفقرة    : بالنسبة للسوائل   )أ(
(SADT) ٥٠ أقل من أو تساويºس؛  
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  .لجيب احلصول على موافقة السلطة املختصة على ظروف النق: بالنسبة للغازات  )ب(
 .حتت االسم الرمسي املستخدم يف النقل بالنسبة ملادة ال مائية) مواد مائية(جيوز نقل اهليدرات   ٧-٢-١-٣

 )غ م أ ("غري احملددة على حنو آخر"األمساء النوعية أو   ٨-٢-١-٣

ـ    ) غ م أ  " (غري احملددة على حنو آخر    "األمساء النوعية أو الرمسية       ١-٨-٢-١-٣ ددة بـاحلكم   املستخدمة يف النقل واحمل
 يف قائمة البضائع اخلطرة جيب استكماهلا بأمساء جمموعات البضائع التقنية أو الكيميائية ما              ٦ يف العمود    ٣١٨ أو   ٢٧٤اخلاص  

وبالنـسبة  . مل يكن هناك يف القانون الوطين أو يف اتفاقية دولية ما حيظر اإلفصاح عنها إذا كانت مادة خاضـعة للمراقبـة                    
، جيوز أن يستكمل وصف البضائع اخلطرة بنص وصفي إضايف لإلشارة إىل األمساء التجاريـة     ١ الرتبة   للمتفجرات املدرجة يف  

. وجيب أن تكتب أمساء اجملموعات التقنية والكيميائية بني قوسني مباشرة بعد االسم الرمسي املستخدم يف النقل               . أو العسكرية 
أو مـا إىل    " حملول"أو  " خملوط"أو أي عبارة وصفية أخرى مثل       " حيتوي على "وجيوز أن يستخدم أيضاً تعبري مناسب، مثالً        

حيتـوي  (، سائل هلوب، غ م أ،       ١٩٩٣رقم األمم املتحدة    : "فيكتب، مثالً . ذلك، والنسبة املئوية للمكونات التقنية األساسية     
 ".`٢`، جمموعة التعبئة ٣، ) وبرتينعلى زيلني

 بعد االسم الرمسي املستخدم يف النقل امساً كيميائيـاً أو بيولوجيـاً             جيب أن يكون االسم التقين الوارد       ١-١-٨-٢-١-٣
. وال تستخدم األمساء التجارية هلذا الغرض. معترفاً به أو امساً آخر جارياً استخدامه يف الكتب واجملالت واألدلة العلمية والتقنية    

ملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واألمساء األخـرى       ويف حالة مبيدات اآلفات، ال تستخدم سوى األمساء الشائعة املعتمدة من ا           
الواردة يف توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن تصنيف مبيدات اآلفات حسب املخاطر واملبادئ التوجيهيـة للتـصنيف، أو       

 .أمساء املواد الفعالة

احملددة باحلكم  " نوعي"و  أ" غ م أ  "عندما يوصف خملوط من البضائع اخلطرة بأحد البنود املدرجة حتت             ٢-١-٨-٢-١-٣
 يف قائمة البضائع اخلطرة، ال تكون هناك ضرورة لذكر أكثر من املكونني األساسيني األكثر إسهاماً يف خطر أو                   ٢٧٤اخلاص  

وإذا . خماطر املخلوط، باستثناء املواد اخلاضعة للمراقبة عندما يكون اإلفصاح عنها حمظوراً بقانون وطين أو باتفاقيـة دوليـة                 
أي عالمة دالة على خماطر إضافية على طرد حيتوي على خملوط، جيب أن يكون أحد االمسني التقنيني املبيـنني بـني                     وضعت  

 .قوسني اسم املكوِّن الذي اقتضى بالضرورة وضع العالمة الدالة على املخاطر اإلضافية

كملته باالسم التقين للبضائع يف مثل      فيما يلي أمثلة توضح اختيار االسم الرمسي املستخدم يف النقل مع ت             ٣-١-٨-٢-١-٣
  ":غ م أ"هذه البنود 

  )درازوكسولون(مبيد آفات، سائل، مسي، غ م أ   ٢٩٠٢رقم األمم املتحدة 
مادة فلزية عضوية، سائل، تلقـائي االشـتعال،          ٣٣٩٤رقم األمم املتحدة 

  )ثالثي مثيل الغاليوم(يتفاعل مع املاء   
  املخاليط أو احملاليل  ٣-١-٣

 فإهنا تعّرف يف النقل باالسـم الرمسـي         ، يف قائمة البضائع اخلطرة    حيثما ُتذكر سلعة أو مادة باالسم حتديداً        :مالحظة
مثل الشوائب املشتقة من عملية     (وميكن أن حتتوي هذه املواد على شوائب تقنية         . املستخدم يف النقل الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة       

غري أن املواد األخرى املذكورة باالسـم وحتتـوي علـى           . غراض أخرى ال تؤثر على التصنيف     أو مضافات للتثبيت أو أل    ) اإلنتاج
  ).٥-٢-٠-٢ و٢-٢-٠-٢انظر  ( أو حملوالًشوائب تقنية أو مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى تؤثر على تصنيفها تعترب خملوطاً

 خواص أو شـكل أو املخلـوط أو         ال خيضع املخلوط أو احمللول هلذه الالئحة إذا كانت خصائص أو            ١-٣-١-٣
  .احمللول أو حالته الفيزيائية ال تستويف املعايري، مبا يف ذلك معايري اخلربة البشرية، الالزمة إلدراجها يف أي رتبة
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يعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل للمادة اخلطرة السائدة يف خملوط أو حملول                  ٢-٣-١-٣
لتصنيف الواردة يف هذه الالئحة مكون من مادة خطرة واحدة سائدة مدرجة حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة                 ا يستويف معايري 

أو آثار مادة أو أكثر من املواد املدرجة حتديداً يف قائمـة            /باإلضافة إىل واحدة أو أكثر من املواد اليت ال ختضع هلذه الالئحة و            
  :ليةالبضائع اخلطرة، باستثناء احلاالت التا

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة؛   )أ(
أو أن يشري إىل أن اسم ووصف املادة الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة حتديداً ال ينطبقـان إال                    )ب(

  على املادة النقية؛ 
و جمموعة التعبئة، أو احلالة الفيزيائيـة       أو أن تكون رتبة أو شعبة املخاطر، أو املخاطر الفرعية، أ            )ج(

  للمخلوط أو احمللول خمتلفة عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرة يف قائمة البضائع اخلطرة؛ 
أو أن تتطلب خصائص املخلوط أو احمللول وخواصهما اخلطرة تدابري استجابة يف حاالت الطوارئ        )د(

  . باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة حتديداًختتلـف عـن التدابري املطلوبـة للمـادة املذكورة
، حسب االقتضاء، كجزء من االسم الرمسي املستخدم يف النقـل،    "خملوط"أو  " حملول"تضاف كلمة     ١-٢-٣-١-٣

وجيوز باإلضافة إىل ذلك ذكر تركيز احمللول أو املخلوط بعد الوصـف األساسـي              ". أسيتون، حملول : "على سبيل املثال  
  ." يف املائة٧٥أسيتون، حملول بنسبة ": ل، مثالًللمخلوط أو احمللو

ينسب املخلوط أو احمللول الذي يستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه الالئحة ومل يعّين باالسم يف   ٣-٣-١-٣
لوصف قائمة البضائع اخلطرة ومكون من اثنني أو أكثر من البضائع اخلطرة إىل بند حيمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل وا

  .وجمموعة التعبئة اليت تصف على أدق حنو املخلوط أو احمللول) األخطار الفرعية(ورتبة أو شعبة املخاطر واخلطر الفرعي 
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 ٢- ٣الفصل 

 قائمة البضائع اخلطرة

 تنظيم قائمة البضائع اخلطرة  ١-٢-٣

  : عموداً على النحو التايل١١تنقسم قائمة البضائع اخلطرة إىل     
  . يبني هذا العمود الرقم املسلسل الذي أعطي للسلعة أو املادة وفقاً لنظام األمم املتحدة-"  األمم املتحدةرقم"  ١العمود 
، واليت قد يتبعهـا نـص       ثقيلة يتضمن هذا العمود األمساء الرمسية املستخدمة يف النقل حبروف           -" االسم والوصف "  ٢العمود 

ويرد شرح لبعض املصطلحات املستخدمة يف التذييل       ). ٢-١-٣انظر الفقرة   (وصفي إضايف مكتوب حبروف عادية      
. وقد تظهر األمساء الرمسية املستخدمة يف النقل يف صيغة اجلمع حيثما توجد أيسومرات يف فئة التصنيف نفـسها                 . باء

  .المائية حسب االقتضاءاللمواد ل حتت االسم الرمسي املستخدم يف النقل بالنسبة اتيدراتاهلوقد تدرج 
يف االسـم الرمسـي     " حملول" يشار بشكل حمدد آخر بالنسبة لبند يف قائمة البضائع اخلطرة، تعين كلمة              وما مل   

 يف سائل ال يكون خاضعاً خالف ذلك        مذابةاملستخدم يف الشحن واحدة أو أكثر من البضائع اخلطرة املذكورة           
  .ألحكام هذه الالئحة

 جمموعة التوافق احملددة للسلعة ١الرتبة أو الشعبة، كما يبني يف حالة الرتبة       يبني هذا العمود     -" الرتبة أو الشعبة  "  ٣العمود 
  .١-٢أو املادة حسب نظام التصنيف املبني يف الفصل 

 يبني هذا العمود رقم الرتبة أو الشعبة ألي خماطر إضافية هامة مت تعيينها عن طريق تطبيق                 -" املخاطر اإلضافية "  ٤العمود 
  .يف اجلزء الثايننظام التصنيف املبني 

` ١`أي  ( يتضمن هذا العمود رقم جمموعة التعبئة احملددة للسلعة أو املادة وفقاً لنظام األمم املتحدة                -" جمموعة التعبئة "  ٥العمود 
فإذا عّين للسلعة أو املادة أكثر من جمموعة للتعبئة، فإن جمموعة تعبئة املادة أو التركيبة املعدة للنقـل           ). `٣`أو  ` ٢`أو  

  .حتدد على أساس خصائصها، عن طريق تطبيق معايري تصنيف املخاطر على النحو املبني يف اجلزء الثاين
 ١-٣-٣  هذا العمود رقماً يشري إىل أي حكم أو أحكام خاصة يرد بياهنا يف الفقرة              تضمن ي -" األحكام اخلاصة "  ٦العمود 

يع جمموعات التعبئة املسموح هبا للمادة أو الـسلعة         وتطبق األحكام اخلاصة على مج    . وتنطبق على السلعة أو املادة    
  .املعينة ما مل ينص على غري ذلك

 يبني هذا العمود الكمية القصوى لكل عبوة داخلية أو سلعة يف حالة نقل البضائع اخلطرة                -"الكميات احملدودة "  أ٧العمود 
  . ٤-٣بكمية حمدودة وفقاً ألحكام الفصل 

 ويـشري إىل    ٢-١-٥-٣  الوارد يف الفقرة الفرعية    األجبدي الرقمي  يبني هذا العمود الرمز      -"الكميات املستثناة "  ب٧العمود 
الكمية القصوى لكل عبوة داخلية أو خارجية يف حالة نقل البضائع اخلطرة بكميات مستثناة وفقـاً ألحكـام                  

  .٥-٣الفصل 
شري إىل توجيهات التعبئة ذات الصلة املبينـة يف          ت أجبدية رقمية  يتضمن هذا العمود رموزاً      -" توجيهات التعبئة "  ٨العمود 

) مبا يف ذلك احلاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية       (وتشري توجيهات التعبئة إىل التعبئة      . ٤-١-٤الفرع  
  .اليت ميكن استخدامها لنقل املواد والسلع

ة العبوات، املشروحة يف الفـصول       إىل توجيهات التعبئة الواجب اتباعها يف تعبئ       "P"ويشري رمز يتضمن احلرف       
  .٣-٦ أو ٢-٦ أو ١-٦
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 إىل توجيهات التعبئة الواجب اتباعها عنـد تعبئـة احلاويـات الوسـيطة              "IBC"ويشري رمز يتضمن احلروف       
  .٥-٦للسوائب، املشروحة يف الفصل 

الكبرية، املشروحة  إىل توجيهات التعبئة الواجب اتباعها عند تعبئـة العبوات         " LP"ويشري رمز يتضمن احلروف       
  .٦-٦يف الفصل 

وعند عدم وجود رمز معيَّن، فإن ذلك يعين أن املادة غري مرّخص بتعبئتها يف نوع العبوات اليت ميكن استخدامها                    
  .التعبئة اليت حتمل ذلك الرمز مبوجب توجيهات

  . املادة أو السلعة يف العمود، فإن ذلك يعين أن ال ضرورة لتعبئةN/A" غري مطلوب"وعندما تدرج عبارة   
  : على النحو التايل٤-١-٤وتندرج توجيهات التعبئة بالتسلسل الرقمي يف الفرع   

ما عـدا احلاويـات الوسـيطة       (توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات        :١-٤-١-٤البند الفرعي 
  ؛(P))  والعبوات الكبرية(IBC)للسوائب 

  ؛(IBC)املتعلقة باستخدام احلاويات الوسيطة للسوائب توجيهات التعبئة   :٢-٤-١-٤البند الفرعي 
  .(LP)توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات الكبرية   :٣-٤-١-٤البند الفرعي 

 تشري إىل األحكام اخلاصة للتعبئة ذات       أجبدية رقمية  حيتوي هذا العمود على رموز       -" األحكام اخلاصة للتعبئة  "  ٩العمود 
مبا فيها احلاويـات    (واألحكام اخلاصة للتعبئة تبني األحكام اخلاصة للعبوات        . ٤-١-٤الفرع  الصلة احملددة يف    

  ).الوسيطة للسوائب والعبوات الكبرية
 يشري إىل احلكم اخلاص للتعبئة الواجب التطبيق عند اتباع توجيهات           "PP"مثة بند للتعبئة اخلاصة يتضمن احلرفني         

  .١-٤-١-٤ردة يف  الوا"P"التعبئة اليت حتمل الرمز 
 يشري إىل احلكم اخلاص للتعبئة الواجب التطبيق عند اتباع توجيهات           "B"مثة بند للتعبئة اخلاصة يتضمن احلرف         

  .٢-٤-١-٤ الواردة يف IBC""التعبئة اليت حتمل الرمز 
عبئة الـيت    يشري إىل احلكم اخلاص للتعبئة الواجب التطبيق على توجيهات الت          "L"مثة بند خاص يتضمن احلرف        

  .٣-٤-١-٤ الواردة يف "LP"حتمل الرمز 
 ويشري إىل التوجيـه  "T" يتضمن هذا العمود رقماً يسبقه احلرف -" توجيهات الصهاريج النقالة وحاويات السوائب  "  ١٠العمود 

  .لة وحيدد نوع أو أنواع الصهاريج املطلوبة لنقل املادة يف الصهاريج النقا٥-٢-٤ذي الصلة الوارد يف الفقرة 
 إىل أنواع حاويات السوائب املستخدمة يف نقل البضائع السائبة الـواردة يف             "BK"ويشري رمز يتضمن احلرفني       

  .٨-٦الفصل 
" حاويات الغاز املتعددة العناصر   "ويرد بيان الغازات املأذون بنقلها يف حاويات الغاز املتعددة العناصر يف العمود               

  .١-٤-١-٤ يف الفقرة P200  من توجيه التعبئة٢ و١يف اجلدولني 
 "TP" يتضمن هذا العمود رقماً يـسبقه احلرفـان          -" األحكام اخلاصة بالصهاريج النقالة وحاويات السوائب     "  ١١العمود 

 . وتنطبق على نقل املادة يف الصهاريج النقالة٣-٥-٢-٤ويشري إىل أي أحكام خاصة ترد يف الفقرة 

 املختصرات والرموز  ٢-٢-٣

  :ختصرات والرموز املستخدمة يف قائمة البضائع اخلطرة ومعىن كل منهافيما يلي امل    
 املعىن العمود املختصر أو الرمز

 غري حمدد على حنو آخر  ٢ غ م أ
       بند يرد شرح بشأنه يف التذييل باء ٢ †
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 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

م األحكا
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

جاف أو مرطـب    بيكرات أمونيوم،    ٠٠٠٤
 †٪١٠باملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 

 صفر    د١-١
E0 P112(a) 

P112(b) 

P112(c) 

PP26     

مع حـشوة   طلقات لألسلحة النارية     ٠٠٠٥
 †متفجرة

       E0 P130 صفر    و١-١

حـشوة  مع  طلقات لألسلحة النارية     ٠٠٠٦
 †متفجرة

 E0 P130 صفر     ه١-١

LP101 

PP67 

L1 

    

مع حـشوة   طلقات لألسلحة النارية     ٠٠٠٧
 †متفجرة

       E0 P130 صفر    و١-١

 مع أو بدون مفجـر أو       ذخرية حمرقة  ٠٠٠٩
 †حشــوة طاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر    ز٢-١

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع أو بدون مفجـر أو     ذخرية حمرقة    ٠٠١٠
 †حشوة طـاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر    ز٣-١

LP101 

PP67 

L1 

    

طلقات بقذيفة خامـدة لألسـلحة       ٠٠١٢
سـلحة   لأل  طلقات خامدة  أوالنارية،  

 †صغريةال

       E0 P130  كغم٥ ٣٦٤   ق٤-١

 أو  طلقات خلبية لألسلحة الناريـة،     ٠٠١٤
، أو  طلقات خلبية لألسلحة الصغرية   

 †دوات لأل خلبيةطلقات

       E0 P130  كغم٥ ٣٦٤   ق٤-١

 مع أو بدون مفجـر أو       ذخرية دخان  ٠٠١٥
 †حشوة طـاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر  ٢٠٤   ز٢-١

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع أو بدون مفجـر أو       ذخرية دخان  ٠٠١٦
 †حشوة طـاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر ٢٠٤   ز٣-١

LP101 

PP67 

L1 

    

مع مفجـر أو     ذخرية مسيلة للدموع   ٠٠١٨
 †حشوة طـاردة أو دافعة 

  ١-٦ ز٢-١
٨ 

 E0 P130 صفر  

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع مفجـر أو     ذخرية مسيلة للدموع   ٠٠١٩
 †حشـوة طاردة أو دافعة

  ١-٦ ز٣-١
٨ 

 E0 P130 صفر  

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع مفجر أو حشوة طاردة      ذخرية مسية  ٠٠٢٠
 †أو دافعة

       E0 P101 صفر ٢٧٤  ١-٦ ك٢-١

 مع مفجر أو حشوة طاردة      ذخرية مسية  ٠٠٢١
 †أو دافعة

       E0 P101 صفر ٢٧٤  ١-٦ ك٣-١

) مسحوق البـارود  (بـارود أسود    ٠٠٢٧
 †حبييب أو مسحـوق

     E0 P113 PP50 صفر    د١-١

) مـسحوق البـارود   (بارود أسود    ٠٠٢٨
مـسحوق  ( بارود أسود    أومكبوس  
 †يف كريات )البارود

     E0 P113 PP51 صفر    د١-١

     E0 P131 PP68 صفر    ب١-١  † للنسفمفجر غري كهربائي ٠٠٢٩

       E0 P131 صفر    ب١-١ † للنسفمفجر كهربائي ٠٠٣٠

       E0 P130 صفر    و١-١ † حبشوة متفجرةقنابل ٠٠٣٣

 E0 P130 صفر    د١-١ † حبشوة متفجرةقنابل ٠٠٣٤

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    د٢-١ †حبشوة متفجرة قنابل ٠٠٣٥

LP101 

PP67 

L1 

    

       E0 P130 صفر    و١-١ †ضوئية ومضية قنابل ٠٠٣٧

 E0 P130 صفر    د١-١ †ضوئية ومضية قنابل ٠٠٣٨

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ز٢-١ †ضوئية ومضية قنابل ٠٠٣٩

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P132(a) صفر    د١-١ † بدون مفجرمعزز تفجري ٠٠٤٢

P132(b) 

      

     E0 P133 PP69 صفر    د١- ١ † متفجرةحشوات تفجري ٠٠٤٣

شعيلة مـن نـوع كبـسوالت        ٠٠٤٤
 †القدح

       E0 P133 صفر    ق٤- ١

 E0 P130 صفر    د١- ١ †حشوات تدمري ٠٠٤٨

LP101 

PP67 

L1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

       E0 P135 صفر    ز١- ١ †طلقات وميض ٠٠٤٩

       E0 P135 صفر    ز٣- ١ †طلقات وميض ٠٠٥٠

       E0 P135 صفر    ز٣- ١ †طلقات إشارة ٠٠٥٤

       E0 P136  كغم٥ ٣٦٤   ق٤- ١ †غالف طلقة، فارغ، مع شعيلة ٠٠٥٥

 E0 P130 صفر    د١- ١ †حشوات أعماق ٠٠٥٦

LP101 

PP67 

L1 

    

     E0 P137 PP70 صفر    د١- ١ † بدون مفجرحشوات مشكلة ٠٠٥٩

 E0 P132(a) صفر    د١- ١ †حشوات إضافية متفجرة ٠٠٦٠

P132(b) 

      

 E0 P139 PP71 صفر    د١- ١ †مرنفتيل تفجري  ٠٠٦٥

PP72 

    

       E0 P140 صفر    ز٤- ١ †فتيل إشعال لتوصيل اللهب ٠٠٦٦

 E0 P134 صفر    ق٤- ١ †مقص كوابل يعمل مبتفجر ٠٠٧٠

LP102 

      

  ثي نترامني ثالثي مثيلني حلقيثال ٠٠٧٢
. دي. سيكلونيت، هكسوجني، آر  (

 باملـاء   مرطـب )) R.D.X(إكس  
 †٪١٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P112(a) PP45 صفر ٢٦٦   د١- ١

       E0 P133 صفر    ب١- ١ †مفجر للذخرية ٠٠٧٣

 باملاء أو  ديازو ثنائي نتروفينول مرطب    ٠٠٧٤
نسبة وزنية ال   مبخلوط الكحول واملاء ب   

 †٪٤٠تقل عن 

 E0 P110(a) صفر ٢٦٦   أ١- ١

P110(b) 

PP42     

ثاين نترات ثنائي أثـيلني غليكـول        ٠٠٧٥
 مبادة ملطفـة غـري      مرتوع احلساسية 

متطايرة وغري قابلة للـذوبان يف املـاء       
 †٪٢٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

 E0 P115 PP53 صفر ٢٦٦   د١- ١

PP54 

PP57 

PP58 

    

 جاف أو مرطب باملاء     ئي نتروفينول ثنا ٠٠٧٦
 †٪١٥بنسبة وزنية أقل من 

 E0 P112(a) صفر   ١- ٦ د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

PP26     

) فلزات قلويـة   (ثنائي نتروفينـوالت  ٠٠٧٧
جافة أو مرطبة باملاء بنسبة وزنية أقـل      

 †٪١٥من 

 E0 P114(a) صفر   ١- ٦ ج٣- ١

P114(b) 

PP26     

ـ   ٠٠٧٨  جـاف أو    ينولثنائي نتروريزورس
  مرطب باملاء بنسبة وزنية أقل من

١٥٪† 

 E0 P112(a) صفر    د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

PP26     

أمـني  (أمني سداسي نترو ثنائي فنيل       ٠٠٧٩
 †)ثنائي بكريل؛ هكسيل

  E0 P112(b) صفر    د١- ١
P112(c) 

      

 E0 P116 PP63 صفر    د١- ١ †متفجرات ناسفة من النوع ألف ٠٠٨١

PP66 

    

 E0 P116 صفر    د١- ١ †متفجرات ناسفة من النوع باء ٠٠٨٢

 

 

IBC100 

PP61 

PP62 

PP65 

B9 

    

       E0 P116 صفر ٢٦٧   د١- ١ †متفجرات ناسفة من النوع جيم ٠٠٨٣

       E0 P116 صفر    د١- ١ †متفجرات ناسفة من النوع دال ٠٠٨٤

       E0 P135 صفر    ز٣- ١ †شهب مضيئة سطحية ٠٠٩٢

       E0 P135 صفر    ز٣- ١ †شهب مضيئة جوية ٠٠٩٣

     E0 P113 PP49 صفر    ز١- ١ †بارود ومضي ٠٠٩٤

 بدون مفجر آلبار    نسيفة متفجرة  ٠٠٩٩
 †النفط

 E0 P134 صفر    د١- ١

LP102 

      

 E0 P140 PP74 صفر    ز٣- ١ †صمامة غري متفجرة ٠١٠١

PP75 

    

ـ ) صمامة(فتيل   ٠١٠٢  بغـالف   ريتفج
 †معدين

     E0 P139 PP71 صفر    د٢- ١

 أنبوبيـة بغـالف     صمامة إشعال  ٠١٠٣
 †معدين

       E0 P140 صفر    ز٤- ١
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

تفجري، مع حشوة   ) صمامة(فتيل   ٠١٠٤
 † بغالف معدينصغرية،

     E0 P139 PP71 صفر    د٤- ١

     E0 P140 PP73 صفر    ق٤- ١ †صمامة أمان ٠١٠٥

       E0 P141 صفر    ب١- ١ †صمامة تفجري ٠١٠٦

       E0 P141 صفر    ب٢- ١ †صمامة تفجري ٠١٠٧

  يدويـة أو   تـدريب ) رمانات(قنابل   ٠١١٠
 †للبندقية

       E0 P141 صفر    ق٤- ١

ــدين  ٠١١٣ ــو غوانيلي ــل نتروزامين غواني
 باملاء بنسبة وزنيـة    هيدرازين، مرطب 

 †٪٣٠ال تقل عن

 E0 P110(a) صفر ٢٦٦   أ١- ١

P110(b) 

PP42     

غوانيـــل نتروزامينـــو غوانيــل  ٠١١٤
 باملـاء أو    ، مرطب )تترازين(تترازين  

مبخلوط الكحول واملاء بنسبة وزنية ال      
 †٪٣٠تقل عن

 E0 P110(a) صفر ٢٦٦   أ١- ١

P110(b) 

PP42     

 جـاف أو    )هكسوتول( هكسوليت ٠١١٨
مرطب باملاء بنسبة وزنية أقـل مـن        

١٥٪† 

 E0 P112(a) صفر    د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

      

       E0 P142 صفر    ز١- ١ †مشعالت ٠١٢١

 مدافع نفاثـة ثاقبة حبشوة متفجـرة      ٠١٢٤
 †آلبار النفط، بدون مفجر

       E0 P101 صفر    د١- ١

 باملاء أو مبخلوط    أزيد رصاص مرطب   ٠١٢٩
الكحول واملاء بنسبة وزنية ال تقل عن       

٢٠٪† 

 E0 P110(a) صفر ٢٦٦   أ١- ١

P110(b) 

PP42     

ثالثـي نتـرو    (ستيفنات رصاص    ٠١٣٠
 مرطـب ) ريزورسينات الرصاص 

باملاء أو مبخلوط الكحول واملـاء      
 †٪٢٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

 E0 P110(a) صفر ٢٦٦   أ١- ١

P110(b) 

PP42     

       E0 P142 صفر    ق٤- ١ †مشعالت لفتيل توصيل اللهب ٠١٣١

متفجـرة ملـشتقات    أمالح فلزيـة    ٠١٣٢
 †النترو األروماتية، غ م أ

 E0 P114(a) صفر    ج٣- ١

P114(b) 

PP26     

ـــول   ٠١٣٣ ـــرات املانيت ــادس نت س
 باملاء أو مبخلوط    ، مرطب )نترومانيت(

الكحول واملـاء بنسبة وزنية ال تقـل       
 †٪٤٠عن 

       E0 P112(a) صفر ٢٦٦   د١- ١

  باملـاء أو   فلمينات الزئبق، مرطـب    ٠١٣٥
مبخلوط الكحول واملاء بنسبة وزنية ال      

 †٪٢٠تقل عن 

 E0 P110(a) صفر ٢٦٦   أ١- ١

P110(b) 

PP42     

       E0 P130 صفر    و١- ١ † حبشوة متفجرةألغام ٠١٣٦

 E0 P130 صفر    د١- ١ † حبشوة متفجرةألغام ٠١٣٧

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    د٢- ١ † حبشوة متفجرةألغام ٠١٣٨

LP101 

PP67 

L1 

    

 نتروغليسرين مرتوع احلـساسية    ٠١٤٣
مبادة ملطفة غري متطايرة ال تذوب      
يف املاء، بنسبة وزنية ال تقل عـن        

٤٠٪† 

  ،٢٦٦  ١- ٦ د١- ١
٢٧١ 

 E0 P115 PP53 صفر

PP54 

PP57 

PP58 

    

 به أكثر   نتروغليسرين، حملول كحويل   ٠١٤٤
 مـن   ٪١٠ ولكن ليس أكثر     ٪١من  

 †النتروغليسرين

 E0 P115 PP45 صفر ٣٥٨   د١- ١

PP55 

PP56 

PP59 

PP60 

    

 جاف أو مرطب باملـاء      نترونشا، ٠١٤٦
 †٪٢٠بنسبة وزنية أقل من 

 E0 P112(a) صفر    د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

      

       E0 P112(b) صفر    د١- ١ †نترويوريا ٠١٤٧
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

رابـع  (رابع نترات مخاسي أرثريت       ٠١٥٠
 باملاء   مرطب )نترات مخاسي أرثريتول  

، أو  ٪٢٥بنسبة وزنية ال تقـل عـن        
رابع (رابـع نترات مخاسي أرثريت     

 مـرتوع   )نتـرات مخاسي أرثريتول  
احلساسية مبادة ملطفة بنسبة وزنيـة ال       

 †٪١٥تقل عن 

 E0 P112(a) صفر ٢٦٦   د١-١

P112(b) 

      

 جاف أو مرطب باملـاء      بنتوليت، ٠١٥١
 †٪١٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

 E0 P112(a) صفر    د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

      

 E0 P112(b) صفر    د١- ١ †)بيكراميد(ثالثي نتروأنيلني  ٠١٥٣

P112(c) 

      

 )محض البكريك(ثالثي نتروفينول  ٠١٥٤
جاف أو مرطـب باملـاء بنـسبة     

 †٪٣٠وزنية تقل عن 

 E0 P112(a) صفر    د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

PP26     

كلوريـد  (وكلوروبرتيـن  ثالثي نتر  ٠١٥٥
 †)البكريل

 E0 P112(b) صفر    د١- ١

P112(c) 

      

 باملـاء   عجينـة البارود مرطبـة    ٠١٥٩
 †٪٢٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P111 PP43 صفر ٢٦٦   ج٣- ١

 E0 P114(b) PP50 صفر    ج١- ١ †بارود بدون دخان ٠١٦٠

PP52 

    

  E0 P114(b) PP50 صفر    ج٣- ١ †بارود بدون دخان ٠١٦١
PP52 

    

       E0 P130 صفر    و١- ١ † حبشوة متفجرةقذائف ٠١٦٧

 E0 P130 صفر    د١- ١ † حبشوة متفجرةقذائف ٠١٦٨

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    د٢- ١ † حبشوة متفجرةقذائف ٠١٦٩

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع أو بدون مفجر     ذخرية مضيئة  ٠١٧١
 † دافعةأو حشوة طاردة أو

 E0 P130 صفر    ز٢- ١

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P134 صفر    ق٤- ١ †أجهزة إطالق متفجرة ٠١٧٣

LP102 

      

 E0 P134 صفر    ق٤- ١ برشام متفجر ٠١٧٤

LP102 

      

       E0 P130 صفر    و١- ١  حبشوة متفجرةصواريخ ٠١٨٠

 E0 P130 صفر     ه١- ١ † حبشوة متفجرةصواريخ ٠١٨١

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر     ه٢- ١ † حبشوة متفجرةصواريخ ٠١٨٢

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ج٣- ١ † ذات رؤوس خاملةصواريخ ٠١٨٣

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ج٣- ١ †حمركات صاروخية ٠١٨٦

LP101 

PP67 

L1 

    

، خبـالف   عّينات من مواد متفجـرة     ٠١٩٠
 †بوادئ التفجري

   ١٦  
٢٧٤ 

 E0 P101       

       E0 P135 صفر    ز٤- ١ †شهب اإلشارات اليدوية ٠١٩١

ــسكك   ٠١٩٢ ـــارة لل ــات إش مفرقع
 †احلديدية

       E0 P135 صفر    ز١- ١

       E0 P135 صفر    ق٤- ١ †مفرقعات إشارة للسكك احلديدية ٠١٩٣

       E0 P135 صفر    ز١- ١ †للسفنإشارات استغاثة  ٠١٩٤

       E0 P135 صفر    ز٣- ١ †للسفنإشارات استغاثة  ٠١٩٥

       E0 P135 صفر    ز١- ١ †إشارات دخان ٠١٩٦

       E0 P135 صفر    ز٤- ١ †إشارات دخان ٠١٩٧

 E0 P134 صفر    و٢- ١ †أجهزة سابرة صوتية متفجرة ٠٢٠٤

LP102 

      

 E0 P112(b) صفر    د١- ١ †رباعي نتروأنيلني ٠٢٠٧

P112(c) 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

نتــرامني ثالثــي نتروفنيــل مثيــل  ٠٢٠٨
 †)تتريل(

 E0 P112(b) صفر    د١- ١

P112(c) 

      

 ،)ت.ن.ت(ثالثـي نتروطولـوين     ٠٢٠٩
جاف أو مرطـب باملاء بنسبة وزنيـة     

 †٪٣٠اقل من 

 E0 P112(b) صفر    د١- ١

P112(c) 

PP46     

) خطاطــة(مركبـــات كاشفـــة  ٠٢١٢
 †للذخرية

     E0 P133 PP69 صفر    ز٣- ١

 E0 P112(b) صفر    د١- ١ †ثالثي نتروأنيزول ٠٢١٣

P112(c) 

      

 جاف أو مرطـب     ثالثي نتروبرتين،  ٠٢١٤
 †٪٣٠باملاء بنسبة وزنية أقل من 

 E0 P112(a) صفر    د١- ١

P112(b) 

P112(c) 

      

 جـاف أو    محض ثالثي نتروبرتويك،   ٠٢١٥
  أقـل مـن    مرطب باملاء بنسبة وزنية   

٣٠٪† 

 E0 P112(a) صفر    د١-١

P112(b) 

P112(c) 

      

 E0 P112(b) صفر    د١-١ † كريسول- ميتا -ثالثي نترو  ٠٢١٦

P112(c) 

PP26     

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †ثالثي نترونفثالني ٠٢١٧

P112(c) 

      

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †ثالثي نتروفنيتول ٠٢١٨

P112(c) 

      

محــض  (ثالثي نتروريزورسـينول     ٠٢١٩
 جاف أو مرطب باملاء أو       ،)ستيفنيك

مبخلوط الكحول واملاء بنسبة وزنيـة      
 †٪٢٠أقل من 

  E0 P112(a) صفر    د١-١
P112(b) 

P112(c) 

PP26     

 جاف أو مرطب باملاء     نترات اليوريا،  ٠٢٢٠
 †٪٢٠بنسبة وزنية اقل من 

 E0 P112(a) صفر    د١-١

P112(b) 

P112(c) 

      

ـــدات ٠٢٢١ ـــة للطوربي  رؤوس حربي
 †حبشوة متفجرة

 E0 P130 صفر    د١-١

LP101 

PP67 

L1 

    

  حتتوي على أكثر من    نترات األمونيوم  ٠٢٢٢
 مواد قابلة لالحتراق، مبا فيهـا       ٪٠,٢

أي مادة عضوية حمسوبة على أسـاس       
حمتوى الكربون، باسـتثناء أي مـادة       

 †مضافة أخرى

 E0 P112(b) صفر    د١-١

P112(c) 

PP47     

 جاف أو مرطب باملاء     أزيد الباريوم،  ٠٢٢٤
 †٪٥٠بنسبة وزنية أقل من 

 E0 P110(a) صفر   ١-٦ أ١-١

P110(b) 

PP42     

     E0 P133 PP69 صفر    ب١-١ †معززات مع مفجر ٠٢٢٥

رباعي نترامني رباعي مثيلني حلقـي       ٠٢٢٦
ــش( ــس . ام. اتـ ) HMX(اكـ

ـب باملاء بنـسبة     مرط ،)أوكتوجني
 †٪١٥وزنية ال تقل عن 

     E0 P112(a) PP45 صفر ٢٦٦   د١-١

 كريـسوالت   - أورثو   -ثنائي نترو    ٠٢٣٤
 جافة أو مرطبة باملاء بنسبة      الصوديوم

 †٪١٥وزنية أقل من 

 E0 P114(a) صفر    ج٣-١

P114(b) 

PP26    

 

 

 جـاف أو    بيكرامات الـصوديوم،   ٠٢٣٥
ية أقـل مـن     مرطب باملاء بنسبة وزن   

٢٠٪† 

 E0 P114(a) صفر    ج٣-١

P114(b) 

PP26     

 جـاف أو    بيكرامات الزركونيـوم،  ٠٢٣٦
 مرطب باملاء بنسبة وزنية أقـل مـن       

٢٠٪† 

 E0 P114(a) صفر    ج٣-١

P114(b) 

PP26     

       E0 P138 صفر    د٤-١ †فتيل تفجري ذو قطاع مشكّل ٠٢٣٧

       E0 P130 صفر    ز٢-١ †صواريخ قاذفة اخلطوط ٠٢٣٨

       E0 P130 صفر    ز٣-١ †صواريخ قاذفة اخلطوط ٠٢٤٠
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E0 P116 صفر    د١-١ †متفجرات ناسفة من النوع هاء ٠٢٤١

 

 

IBC100 

PP61 

PP62 

PP65 

B10 

    

       E0 P130 صفر    ج٣-١ †حشوات دافعة للمدافع ٠٢٤٢

 مـع   ذخرية حمرقة بالفوسفور األبيض    ٠٢٤٣
 †أو حشوة طاردة أو دافعةمفجر 

 E0 P130 صفر    ح٢-١

LP101 

PP67 

L1 

    

 مـع   ذخرية حمرقة بالفوسفور األبيض    ٠٢٤٤
 †مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر    ح٣-١

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع  ذخرية دخان بالفوسفور األبيض    ٠٢٤٥
 †مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر    ح٢-١

LP101 

PP67 

L1 

    

 مع  ذخرية دخان بالفوسفور األبيض    ٠٢٤٦
 †مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة

E0 P130 صفر    ح٣-١

LP101 

PP67L1     

 سائلة أو هالميـة، مـع       ذخرية حمرقة  ٠٢٤٧
 †مفجر أو حشـوة طاردة أو دافعة

       E0 P101 صفر    ي٣-١

 مـع مفجـر أو      أدوات تنشط باملاء   ٠٢٤٨
 †دة أو دافعةحشوة طار

     E0 P144 PP77 صفر ٢٧٤   ل٢-١

 مـع مفجـر أو      أدوات تنشط باملاء   ٠٢٤٩
 †حشوة طاردة أو دافعة

     E0 P144 PP77 صفر ٢٧٤   ل٣-١

حمركات صاروخية حتوي وقوداً سائالً     ٠٢٥٠
 مع أو بدون  تلقائي التفاعل بالتالمس،  

 †حشوة طاردة

       E0 P101 صفر    ل٣-١

، مع أو بدون مفجر أو      ة مضيئة ذخري ٠٢٥٤
 †حشوة طاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر    ز٣-١

LP101 

PP67 

L1 

    

       E0 P131 صفر    ب٤-١ †مفجر كهربائي للنسف ٠٢٥٥

       E0 P141 صفر    ب٤-١ †صمامة تفجري ٠٢٥٧

 جاف أو مرطب    )أوكتول(أوكتوليت   ٠٢٦٦
 †٪١٥ باملاء بنسبة وزنية أقل من

 E0 P112(a) صفر    د١-١

P112(b) 

P112(c) 

      

     E0 P131 PP68 صفر    ب٤-١ † للنسفمفجر غري كهربائي ٠٢٦٧

     E0 P133 PP69 صفر    ب٢-١ †معزز تفجري مع مفجر ٠٢٦٨

     E0 P143 PP76 صفر    ج١-١ †حشوات دافعة ٠٢٧١

     E0 P143 PP76 صفر    ج٣-١ †حشوات دافعة ٠٢٧٢

 E0 P134 صفر    ج٣-١ †طلقات لتشغيل اآلليات احلرارية ٠٢٧٥

LP102 

      

 E0 P134 صفر    ج٤-١ †طلقات لتشغيل اآلليات احلرارية ٠٢٧٦

LP102 

      

 E0 P134 صفر    ج٣-١ †طلقات آلبار النفط ٠٢٧٧

LP102 

      

 E0 P134 صفر    ج٤-١ †طلقات آلبار النفط ٠٢٧٨

LP102 

      

       E0 P130 صفر    ج١-١ †ات دافعة للمدافعحشو ٠٢٧٩

 E0 P130 صفر    ج١-١ †حمركات صاروخية ٠٢٨٠

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ج٢-١ †حمركات صاروخية ٠٢٨١

LP101 

PP67 

L1 

    

 جـاف أو    )بكريـت (نتروغوانيدين   ٠٢٨٢
مرطب باملاء بنسبة وزنية أقـل مـن        

٢٠٪† 

 E0 P112(a) صفر    د١-١

P112(b) 

P112(c) 

      

 E0 P132(a) صفر    د٢-١ † بدون شعيلة تفجريمعزز تفجري ٠٢٨٣

P132(b) 

      

 يدوية أو للبندقية مع     )رمانات(قنابل   ٠٢٨٤
 †حشوة متفجرة

       E0 P141 صفر    د١-١

 يدوية أو للبندقية مع     )رمانات(قنابل   ٠٢٨٥
 †حشوة متفجرة

       E0 P141 صفر    د٢-١

 مع حـشوة    رؤوس حربية للصواريخ   ٠٢٨٦
 †متفجرة

 E0 P130 صفر    د١-١

LP101 

PP67 

L1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 مع حـشوة    رؤوس حربية للصواريخ   ٠٢٨٧
 †متفجرة

 E0 P130 صفر    د٢-١
LP101 

PP67 
L1 

    

       E0 P138 صفر    د١-١ †فتيل تفجري ذو قطاع مشكّل ٠٢٨٨

E0 P139 PP71 صفر    د٤-١ † مرنفتيل تفجري ٠٢٨٩
PP72 

    

     E0 P139 PP71 صفر    د١-١ † تفجري بغالف معدين)صمامة(فتيل  ٠٢٩٠

       E0 P130 صفر    و٢-١ † حبشوة متفجرةقنابل ٠٢٩١

 يدوية أو للبندقيـة،     )رمانات(قنابل   ٠٢٩٢
 †حبشوة متفجرة

       E0 P141 صفر    و١-١

،  يدوية أو للبندقيـة    )رمانات(قنابل   ٠٢٩٣
 †حبشوة متفجرة

       E0 P141 صفر    و٢-١

       E0 P130 صفر    و٢-١ †حبشوة متفجرةألغام  ٠٢٩٤

       E0 P130 صفر    و٢-١ †حبشوة متفجرةصواريخ  ٠٢٩٥

 E0 P134 صفر    و١-١ †سرب صوتية متفجرةجهزة أ ٠٢٩٦
LP102 

      

 مع أو بدون مفجر أو      ذخرية مضيئة،  ٠٢٩٧
 †ة أو دافعةحشوة طارد

 E0 P130 صفر    ز٤-١
LP101 

PP67 
L1 

    

 E0 P130 صفر    ز٣-١ †قنابل ضوئية ومضية ٠٢٩٩
LP101 

PP67 
L1 

    

 مع أو بدون مفجـر أو       ذخرية حمرقة  ٠٣٠٠
 †حشوة طاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر    ز٤-١
LP101 

PP67 
L1 

    

 مع مفجـر أو     ذخرية مسّيلة للدموع   ٠٣٠١
 † أو دافعةحشوة طاردة

  ١-٦ ز٤-١
٨ 

 E0 P130 صفر  
LP101 

PP67 
L1 

    

 مع أو بدون مفجـر أو       ذخرية دخان  ٠٣٠٣
 †حشوة طاردة أو دافعة

 E0 P130 صفر ٢٠٤   ز٤-١
LP101 

PP67 
L1 

    

     E0 P113 PP49 صفر    ز٣-١ †بارود ومضي ٠٣٠٥

     E0 P133 PP69 صفر    ز٤-١ †للذخرية) خطاطة(مركبات كاشفة  ٠٣٠٦

       E0 P135 صفر    ز٤-١ †طلقات إشارة ٠٣١٢

       E0 P135 صفر    ز٢-١ †إشارات دخان ٠٣١٣

       E0 P142 صفر    ز٢-١ †مشعالت ٠٣١٤

       E0 P142 صفر    ز٣-١ †مشعالت ٠٣١٥

       E0 P141 صفر    ز٣-١ †صمامة إشعال ٠٣١٦

       E0 P141 صفر    ز٤-١ †صمامة إشعال ٠٣١٧

 يدويـة أو    تدريب،) رمانات(قنابل   ٠٣١٨
 †للبندقية

       E0 P141 صفر    ز٣-١

       E0 P133 صفر    ز٣-١ †شعيلة أنبوبية ٠٣١٩

       E0 P133 صفر    ز٤-١ †شعيلة أنبوبية ٠٣٢٠

 حبـشوة   طلقات لألسـلحة الناريـة     ٠٣٢١
 †متفجرة

 E0 P130 صفر     ه٢-١
LP101 

PP67 
L1 

    

  سائالًحمركات صاروخية حتوي وقوداً    ٠٣٢٢
 مع أو بدون  تلقائي التفاعل بالتالمس،  

 †حشوة طاردة

       E0 P101 صفر    ل٢-١

 E0 P134 صفر ٣٤٧   ق٤-١ †طلقات لتشغيل اآلليات احلرارية ٠٣٢٣
LP102 

      

       E0 P130 صفر    و٢-١ † حبشوة متفجرةقذائف ٠٣٢٤

       E0 P142 صفر    ز٤-١ †مشعالت ٠٣٢٥

       E0 P130 صفر    ج١-١ †طلقات خلبية لألسلحة النارية ٠٣٢٦

 ، أو طلقات خلبية لألسلحة الناريـة     ٠٣٢٧
 †طلقات خلبية لألسلحة الصغرية

       E0 P130 صفر    ج٣-١

طلقات لألسلحة النارية مع قـذائف       ٠٣٢٨
 †خاملة 

  E0 P130 صفر    ج٢-١
LP101 

PP67  
L1 

    

 E0 P130 صفر     ه١-١ † حبشوة متفجرةطوربيدات ٠٣٢٩
LP101 

PP67 
L1 

    

       E0 P130 صفر    و١-١ † حبشوة متفجرةطوربيدات ٠٣٣٠

 E0 P116 صفر    د٥-١ †متفجرات ناسفة من النوع باء ٠٣٣١
 
 

IBC100  

PP61 
PP62 
PP64 
PP65 

T1 TP1 
TP17 
TP32 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E0 P116 صفر    د٥-١ †النوع هاءمتفجرات ناسفة من  ٠٣٣٢

IBC100 

PP61 

PP62 

PP65 

T1 TP1 

TP17 

TP32 

       E0 P135 صفر    ز١-١ †ألعاب نارية ٠٣٣٣

       E0 P135 صفر    ز٢-١ †ألعاب نارية ٠٣٣٤

       E0 P135 صفر    ز٣-١ †ألعاب نارية ٠٣٣٥

       E0 P135 صفر    ز٤-١ †ألعاب نارية ٠٣٣٦

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †ألعاب نارية ٠٣٣٧

أو طلقات خلبية لألسلحة الناريـة،       ٠٣٣٨
 †طلقات خلبية لألسلحة الصغرية

       E0 P130 صفر    ج٤-١

طلقات لألسلحة النارية، مع قذائف      ٠٣٣٩
 † طلقات لألسلحة الصغريةأوخاملة 

       E0 P130 صفر    ج٤-١

طب باملاء  ، جـاف أو مر   نتروسليلوز ٠٣٤٠
بنسبة وزنية أقل مـن     ) أو بالكحول (

٢٥٪† 

 E0 P112(a) صفر    د١-١

P112(b) 

      

 غري حمور أو ملدن مبـادة   نتروسليلوز، ٠٣٤١
 †٪١٨ملدنة بنسبة وزنية أقل من 

       E0 P112(b) صفر    د١-١

 بالكحول بنـسبة    نتروسليلوز مرطب  ٠٣٤٢
 †٪٢٥وزنية ال تقل عن 

     E0 P114(a) PP43 صفر ١٠٥   ج٣-١

 مبـادة ملدنة بنسبة    نتروسليلوز ملّدن  ٠٣٤٣
 †٪١٨وزنية ال تقل عن 

       E0 P111 صفر ١٠٥   ج٣-١

 E0 P130 صفر    د٤-١ † حبشوة متفجرةقذائف ٠٣٤٤

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ق٤-١ † خاملة حبشوة كاشفةقذائف ٠٣٤٥

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    د٢-١ † مبفجر أو حشوة طاردةقذائف ٠٣٤٦

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    د٤-١ † مبفجر أو حشوة طاردةقذائف ٠٣٤٧

LP101 

PP67 

L1 

    

حبـشوة  طلقات لألسـلحة الناريـة       ٠٣٤٨
 †متفجرة

       E0 P130 صفر    و٤-١

  ،١٧٨   ق٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٤٩
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ب٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥٠
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ج٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥١
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   د٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥٢
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ز٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥٣
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ل١-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥٤
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ل٢-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥٥
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ل٣-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٣٥٦
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ،١٧٨   ل١-١ مواد متفجرة، غ م أ ٠٣٥٧
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ١٧٨   ل٢-١ مواد متفجرة، غ م أ ٠٣٥٨
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

  ١٧٨   ل٣-١ مواد متفجرة، غ م أ ٠٣٥٩
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

 غري كهربائيـة  جمموعة أدوات تفجري     ٠٣٦٠
 †الناسفة للحشوات

       E0 P131 صفر    ب١-١
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 غري كهربائيـة  جمموعة أدوات تفجري     ٠٣٦١
 †للحشوات الناسفة

       E0 P131 صفر    ب٤-١

 E0 P130 صفر     ز٤-١ †ذخرية للتدريب ٠٣٦٢

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ز٤-١ †ذخرية لالختبار ٠٣٦٣

LP101 

PP67 

L1 

    

       E0 P133 صفر    ب٢-١ †مفجر للذخرية ٠٣٦٤

       E0 P133 صفر    ب٤-١ †مفجر للذخرية ٠٣٦٥

       E0 P133 صفر ٣٤٧   ق٤-١ †مفجر للذخرية ٠٣٦٦

       E0 P141 صفر    ق٤-١ †صمامة تفجري ٠٣٦٧

       E0 P141 صفر    ق٤-١ †صمامة إشعال ٠٣٦٨

حبـشوة  رؤوس حربية للـصواريخ      ٠٣٦٩
 †متفجرة

       E0 P130 صفر    و١-١

حبـشوة  رؤوس حربية للـصواريخ      ٠٣٧٠
 †متفجرة أو حشوة طاردة

 E0 P130 صفر    د٤-١

LP101 

PP67 

L1 

    

ـ رؤوس حربية للـصواريخ      ٠٣٧١ شوة حب
 †متفجرة أو حشوة طاردة

       E0 P130 صفر    و٤-١

يدويـة أو   تدريب،  ) رمانات(قنابل   ٠٣٧٢
 †للبندقية

       E0 P141 صفر    ز٢-١

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †أجهزة إشارة، يدوية ٠٣٧٣

 E0 P134 صفر    د١-١ †أجهزة سرب صوتية متفجرة ٠٣٧٤

LP102 

      

 E0 P134 صفر    د٢-١ †وتية متفجرةأجهزة سرب ص ٠٣٧٥

LP102 
      

       E0 P133 صفر    ق٤-١ †شعيلة أنبوبية ٠٣٧٦

       E0 P133 صفر    ب١-١ †شعيلة، من نوع كبسوالت القدح ٠٣٧٧

       E0 P133 صفر    ب٤-١ †شعيلة، من نوع كبسوالت القدح ٠٣٧٨

       E0 P136 صفر    ج٤-١ †غالف طلقة فارغ مع شعيلة ٠٣٧٩

       E0 P101 صفر    ل٢-١ †سلع تلقائية االشتعال ٠٣٨٠

 E0 P134 صفر    ج٢-١ †طلقات لتشغيل اآلليات احلرارية ٠٣٨١

LP102 

      

، ١٧٨   ب٢-١ †مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٣٨٢
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨    ب٤-١ †مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٣٨٣
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨    ق٤-١ †مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٣٨٤
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

 E0 P112(b) صفر    د١-١ † نتروبرتوتريازول-٥ ٠٣٨٥

P112(c)  

      

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †محض ثالثي نتروبرتين سلفونيك ٠٣٨٦

P112(c) 

PP26     

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †ثالثي نتروفلورينون ٠٣٨٧

P112(c) 

      

. ن. ت(خملوط ثالثي نتروطولـوين      ٠٣٨٨
 خملوط ثالثي  أووثالثي نتروبرتين   ) ت

وسداسي ) ت. ن. ت(نتروطولوين  
 †نتروستلبني

 E0 P112(b) صفر    د١-١

P112(c) 

      

ــوين  ٠٣٨٩ ــي نتروطول ) ت. ن. ت(ثالث
خملوط حيتوي على ثالثي نتـروبرتين      

 †ي نتروستلبنيوسداس

 E0 P112(b) صفر    د١-١

P112(c)  

      

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †تريتونال ٠٣٩٠

P112(c)  

      

خملوط ثالثي نترامني ثالثي مثيلني حلقي       ٠٣٩١
. دي. آر(سيكلونيت، هكـسوجني،    (

 مع ربـاعي تتـرامني      ))(RDX) إكس
أوكتوجني، إتش  (رباعي مثيلني حلقي،    

 E0 P112(a) صفر ٢٦٦   د١-١

P112(b) 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 باملاء بنـسبة    رطبم). HMXإم إكس   
خملوط ثالثي  ، أو   ٪١٥وزنية ال تقل عن     

سيكلونيت، (تترامني ثالثي مثيلني حلقي     
) إكـــس. دي. آر(هكـــسوجني، 

((RDX)       مع رباعي تتـرامني ربـاعي 
أوكتـوجني، إتـش إم     (مثيلني حلقي،   

 مبادة  مرتوع احلساسية  (HMX))إكس  
  †٪١٠ملطفة بنسبة وزنية ال تقل عن 

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †سداسي نتروستلبني ٠٣٩٢

P112(c) 

      

       E0 P112(b) صفر    د١-١ †النهكسوتو ٠٣٩٣

محــض (ثالثــي نتروريزورســينول  ٠٣٩٤
باملاء أو مبخلـوط    ، مرطب   )ستفنيك

الكحول واملاء بنسبة وزنية ال تقل عن       
٢٠٪† 

     E0 P112(a) PP26 صفر    د١-١

       E0 P101 صفر    ي٢-١ †حمركات صاروخية بوقود سائل ٠٣٩٥

       E0 P101 صفر    ي٣-١ †حمركات صاروخية بوقود سائل ٠٣٩٦

مـع  حمركات صاروخية بوقود سائل      ٠٣٩٧
 †حشوة متفجرة

       E0 P101 صفر    ي١-١

بوقود سائل مـع    حمركات صاروخية    ٠٣٩٨
 †حشوة متفجرة

       E0 P101 صفر    ي٢-١

مـع حـشوة    قنابل بسائل هلـوب      ٠٣٩٩
 †متفجرة

       E0 P101 صفر    ي١-١

مـع حـشوة    قنابل بسائل هلـوب      ٠٤٠٠
 †متفجرة

       E0 P101 صفر    ي٢-١

جـاف أو  كربيتيد ثنـائي بكريـل،       ٠٤٠١
 †٪١٠مرطب باملاء بنسبة أقل من 

 E0 P112(a) صفر    د١-١

P112(b) 

P112(c) 

      

 E0 P112(b) صفر ١٥٢   د١-١ †فوق كلورات األمونيوم ٠٤٠٢

P112(c) 

      

       E0 P135 صفر    ز٤-١ †شهب مضيئة جوية ٠٤٠٣

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †شهب مضيئة جوية ٠٤٠٤

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †طلقات إشارة ٠٤٠٥

       E0 P114(b) صفر    ج٣-١ †ثنائي نتروزوبرتين ٠٤٠٦

       E0 P114(b) صفر    ج٤-١ † خليك-١-محض تترازول  ٠٤٠٧

       E0 P141 صفر    د١-١ †هلا وسائل تأمنيصمامة تفجري  ٠٤٠٨

       E0 P141 صفر    د٢-١ †تأمني هلا وسائلصمامة تفجري  ٠٤٠٩

       E0 P141 صفر    د٤-١ †هلا وسائل تأمنيصمامة تفجري  ٠٤١٠

رابـع  (رابع نترات مخاسي أرثريت      ٠٤١١
 (PENT) )نترات مخاسي أرثريتول

حيتوي على الشمع بنسبة وزنية ال تقل       
 †٪٧عن 

  E0 P112(b) صفر ١٣١   د١-١
P112(c) 

      

حبـشوة  طلقات لألسـلحة الناريـة       ٠٤١٢
 †متفجرة

 E0 P130 صفر      ه٤-١

LP101 

PP67 

L1 

    

       E0 P130 صفر    ج٢-١ †يةطلقات خلبية لألسلحة النار ٠٤١٣

       E0 P130 صفر    ج٢-١ †حشوات دافعة للمدافع ٠٤١٤

     E0  P143 PP76 صفر    ج٢-١ †حشوات دافعة ٠٤١٥

طلقات لألسلحة النارية، مع قذائف      ٠٤١٧
 † طلقات لألسلحة الصغريةأوخاملة 

       E0 P130 صفر    ج٣-١

       E0 P135 صفر    ز١-١ †شهب مضيئة سطحية ٠٤١٨

       E0 P135 صفر    ز٢-١ †شهب مضيئة سطحية ٠٤١٩

       E0 P135 صفر    ز١-١ †شهب مضيئة جوية ٠٤٢٠

       E0 P135 صفر    ز٢-١ †شهب مضيئة جوية ٠٤٢١

 E0 P130 صفر    ز٣-١ †مع حشوة كاشفةقذائف خاملة  ٠٤٢٤

LP101 

PP67 

L1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E0 P130 صفر    ز٤-١ † حشوة كاشفةمعقذائف خاملة  ٠٤٢٥

LP101 

PP67 

L1 

    

       E0 P130 صفر    و٢-١ †مع مفجر أو حشوة طاردةقذائف  ٠٤٢٦

       E0 P130 صفر    و٤-١ †مع مفجر أو حشوة طاردةقذائف  ٠٤٢٧

       E0 P135 صفر    ز١-١ †ألغراض تقنيةسلع نارية حراقة  ٠٤٢٨

       E0 P135 صفر    ز٢-١ †ألغراض تقنية سلع نارية حراقة ٠٤٢٩

       E0 P135 صفر    ز٣-١ †ألغراض تقنيةسلع نارية حراقة  ٠٤٣٠

       E0 P135 صفر    ز٤-١ †تقنية ألغراضسلع نارية حراقة  ٠٤٣١

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †تقنية ألغراضسلع نارية حراقة  ٠٤٣٢

بنـسبة   ولبالكحعجينة بارود مرطبة     ٠٤٣٣
 †٪١٧وزنية ال تقل عن 

       E0 P111 صفر ٢٦٦   ج١-١

 E0 P130 صفر    ز٢-١ †مع مفجر أو حشوة طاردةقذائف  ٠٤٣٤

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ز٤-١ †مع مفجر أو حشوة طاردةقذائف  ٠٤٣٥

LP101 

PP67 

L1 

    

  E0 P130 صفر    ج٢-١ †مع حشوة طاردةصواريخ  ٠٤٣٦
LP101 

PP67  
L1 

    

 E0 P130 صفر    ج٣-١ †مع حشوة طاردةصواريخ  ٠٤٣٧

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P130 صفر    ج٤-١ †مع حشوة طاردةصواريخ  ٠٤٣٨

LP101 

PP67 

L1 

    

     E0 P137 PP70 صفر    د٢-١ †بدون مفجرحشوات مشكلة  ٠٤٣٩

     E0 P137 PP70 صفر    د٤-١ †بدون مفجرحشوات مشكلة  ٠٤٤٠

     E0 P137 PP70 صفر ٣٤٧   ق٤-١ †بدون مفجرحشوات مشكلة  ٠٤٤١

       E0 P137 صفر    د١-١ †بدون مفجرحشوات صناعية مشكلة  ٠٤٤٢

       E0 P137 صفر    د٢-١ †بدون مفجرحشوات صناعية مشكلة  ٠٤٤٣

       E0 P137 صفر    د٤-١ †بدون مفجرحشوات صناعية مشكلة  ٠٤٤٤

       E0 P137 صفر ٣٤٧   ق٤-١ †بدون مفجرحشوات صناعية مشكلة  ٠٤٤٥

غالف طلقة قابل لالحتراق، فـارغ،       ٠٤٤٦
 †)بادئ تفجري(بدون شعيلة 

       E0 P136 صفر    ج٤-١

غالف طلقة قابل لالحتراق، فـارغ،       ٠٤٤٧
 †)بادئ تفجري(بدون شعيلة 

       E0 P136 صفر    ج٣-١

 -١-ركـابتوتترازول    م - ٥محض   ٠٤٤٨
 †اخلليك

       E0 P114(b) صفر    ج٤-١

حبـشوة  طوربيدات، سائلة الوقـود      ٠٤٤٩
 †متفجرة أو بدوهنا

       E0 P101 صفر    ي١-١

بـرأس  طوربيدات، سائلة الوقـود      ٠٤٥٠
 †خاملة

       E0 P101 صفر    ي٣-١

 E0 P130 صفر    د١-١ †متفجرة حبشوةطوربيدات  ٠٤٥١

LP101 

PP67 

L1 

    

       E0 P141 صفر    ز٤-١ †يدوية أو للبندقيةقنابل تدريب  ٠٤٥٢

       E0 P130 صفر    ز٤-١ †صواريخ قاذفة اخلطوط ٠٤٥٣

       E0 P142 صفر    ق٤-١ †مشعالت ٠٤٥٤

     E0 P131 PP68 صفر ٣٤٧   ق٤-١ †للنسفمفجر غري كهربائي  ٠٤٥٥

       E0 P131 صفر ٣٤٧   ق٤-١ †للنسفمفجر كهربائي  ٠٤٥٦

حشوات تفجـري، مـع وصـالت        ٠٤٥٧
 بالستيك

       E0 P130 صفر    د١-١

       E0 P130 صفر    د٢-١ حشوات تفجري، مع وصالت بالستيك ٠٤٥٨

حشوات تفجـري، مـع وصـالت        ٠٤٥٩
 بالستيك

       E0 P130 صفر    د٤-١

       E0 P130 صفر ٣٤٧   ق٤-١ حشوات تفجري، مع وصالت بالستيك ٠٤٦٠

  ١٧٨   ب١-١ † غ م أ،مكونات سلسلة تفجريات ٠٤٦١
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ج١-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٢
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

، ١٧٨   د١-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٣
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨    ه١-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٤
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   و١-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٥
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ج٢-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٦
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   د٢-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٧
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨    ه٢-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٦٨
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   و٢-١ فجرة، غ م أسلع مت ٠٤٦٩
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ج٣-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٧٠
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨    ه٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٧١
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   و٤-١ سلع متفجرة، غ م أ ٠٤٧٢
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   أ١-١ مواد متفجرة، غ م أ ٠٤٧٣
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ج١-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٧٤
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   د١-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٧٥
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ز١-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٧٦
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ج٣-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٧٧
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ز٣-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٧٨
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ج٤-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٧٩
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   د٤-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٨٠
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

، ١٧٨   ق٤-١ مواد متفجرة غ م أ ٠٤٨١
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

،  احلساسية جداً  مواد متفجرة، قليلة   ٠٤٨٢
 † م أغ

، ١٧٨   د٥-١
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

ثالثي نترامني ثالثي مثيلني حلقـي،       ٠٤٨٣
. دي. سيكلونيت، هكسوجني، آر  (

 ، مرتوع احلساسية)(RDX)اكس 

 E0 P112(b) صفر    د١-١

P112(c) 

      

رباعي تترامني رباعي مثيلني حلقـي       ٠٤٨٤
ــش( ــوجني إت ــس . ام. أوكت اك

(HMX) (مرتوع احلساسية 

 E0 P112(b) صفر    د١-١

P112(c) 

      

  ١٧٨   ز٤-١ مواد متفجرة، غ م أ ٠٤٨٥
٢٧٤ 

       E0 P101 صفر

       E0 P101 صفر    ن٦-١ †سلع متفجرة، قليلة احلساسية للغاية ٠٤٨٦

       E0 P135 صفر    ز٣-١ †إشارات دخان ٠٤٨٧

 E0 P130 صفر    ز٣-١ †ذخرية للتدريب ٠٤٨٨

LP101 

PP67 

L1 

    

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †ثنائي نتروغليكولوريل ٠٤٨٩

P112(c) 

      

 E0 P112(b) صفر    د١-١ †نتروتريازولون ٠٤٩٠

P112(c) 

      



 

-197- 

 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

م األحكا
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

     E0 P143 PP76 صفر    ج٤-١ †حشوات دافعة ٠٤٩١

       E0 P135 صفر    ز٣-١ †إشارات متفجرة للسكك احلديدية ٠٤٩٢

       E0 P135 صفر    ز٤-١ †إشارات متفجرة للسكك احلديدية ٠٤٩٣

مدافع نفاثة ثاقبة حبـشوة متفجـرة،       ٠٤٩٤
 †آلبار النفط، بدون مفجر

       E0 P101 صفر    د٤-١

 E0 P115 PP53 صفر ٢٢٤   ج٣-١ †وقود دفعي سائل ٠٤٩٥

PP54 

PP57 

PP58 

    

 E0 P112(b) صفر    د١-١ أوكتونال ٠٤٩٦

P112(c) 

      

 E0 P115 PP53 صفر ٢٢٤   ج١-١ †وقود دفعي سائل ٠٤٩٧

PP54 

PP57 

PP58 

    

       E0 P114(b) صفر    ج١-١ †وقود دفعي صلب ٠٤٩٨

       E0 P114(b) صفر    ج٣-١ †وقود دفعي صلب ٠٤٩٩

جمموعة أدوات تفجري غري كهربائيـة       ٠٥٠٠
 †للنسف

       E0 P131 صفر ٣٤٧   ق٤-١

       E0 P114(b) صفر    ج٤-١ †وقود دفعي صلب ٠٥٠١

 E0 P130 صفر    ج٢-١ †خاملة برؤوسصواريخ  ٠٥٠٢

LP101 

PP67 

L1 

    

 أومنافيخ وسائد هوائية، نارّية حّراقة،  ٠٥٠٣
، وحدات وسائد هوائية، نارّية حّراقة    

 مشدات أحزمة مقاعـد، نارّيـة       أو
 †حّراقة

  ٢٣٥   ز٤-١
٢٨٩ 

       E0 P135 صفر

     E0 P112(c) PP48 صفر    د١-١ تترازول .   ه-١ ٠٥٠٤

       E0 P135 صفر    ز٤-١ † سفن،إشارات استغاثة ٠٥٠٥

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †، سفنإشارات استغاثة ٠٥٠٦

       E0 P135 صفر    ق٤-١ †إشارات دخان ٠٥٠٧

 هيدروكسي برتو ثالثي أزول، ال -١ ٠٥٠٨
 ٪٢٠ ، جاف أو مرطب بأقل من     ائيم

 ماء، بالكتلة

 E0 P114(b) PP48 صفر    ج٣-١

PP50 

    

   E0  P114(h) PP48 صفر    ج٤-١ †بارود بدون دخان ٠٥٠٩

       E0 P200 صفر    ١-٢ أستيلني مذاب ١٠٠١

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ هواء مضغوط ١٠٠٢

  E0 P203   T75 TP5 صفر   ١-٥ ٢-٢ هواء مسّيل مربد ١٠٠٣

TP22 

   E0 P200   T50 صفر ٢٣  ٨ ٣-٢ نشادر ال مائي ١٠٠٥

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ أرغون مضغوط ١٠٠٦

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ ثالث فلوريد البورون ١٠٠٨

غاز تربيـد  (برومو ثالثي فلوروميثان     ١٠٠٩
R 13B1( 

١٢٠    ٢-٢ 
 مل

E1 P200   T50   

من   خليط مثبت  أوة   مثبت اتبوتادايين ١٠١٠
حيتوي ات واهليدروكربون   بوتادايينال

 اتبوتادايين٪ من ال٤٠على أكثر من 

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ بوتان ١٠١١

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ بوتيلني ١٠١٢

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ ثاين أكسيد الكربون ١٠١٣

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ أول أكسيد الكربون، مضغوط ١٠١٦

  ١-٥ ٣-٢ كلور ١٠١٧
٨ 

 E0 P200   T50 TP19 صفر  
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

غاز تربيد  (كلورو ثنائي فلوروميثان     ١٠١٨
R 22( 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

غاز تربيد  (كلورو مخاسي فلوروإيثان     ١٠٢٠
R 115( 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

 رباعي  - ١،٢،٢،٢ - كلورو   - ١ ١٠٢١
 )R 124غاز تربيد  (إيثانفلورو

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

غاز تربيد  (كلورو ثالثي فلوروميثان     ١٠٢٢
R 13( 

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ غاز الفحم، مضغوط ١٠٢٣

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ سيانوجني مسّيل ١٠٢٦

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ )سيكلوبروبان(بروبان حلقي  ١٠٢٧

غـاز  (ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان      ١٠٢٨
 )R 12تربيد 

١٢٠    ٢-٢ 
 مل

E1 P200   T50   

غاز تربيد  (ثنائي كلورو فلوروميثان     ١٠٢٩
R 21( 

١٢٠    ٢-٢ 
 مل

E1 P200   T50   

 Rغاز تربيد  (روإيتان فلو ثنائي-١،١ ١٠٣٠

152a( 
   E0 P200   T50 صفر    ١-٢

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أمني ثنائي مثيل، ال مائي ١٠٣٢

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أثري ثنائي مثيل ١٠٣٣

       E0 P200 صفر    ١-٢ إيثان مضغوط ١٠٣٥

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أمني األثيل ١٠٣٦

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ لوريد األثيلك ١٠٣٧

  E0 P203   T75 TP5 صفر    ١-٢ أثيلني سائل مربد ١٠٣٨

       E0 P200 صفر    ١-٢ أثري أثيل مثيل ١٠٣٩

 أكسيد أثيلني مـع     أوأكسيد أثيلني    ١٠٤٠
حىت ضـغط كلـي قـدره       نتروجني  

عنـد  )  بـار  ١٠(ميغاباسكال واحد   
 س°٥٠درجة حرارة 

 E0 P200   T50 TP20 صفر ٣٤٢  ١-٢ ٣-٢

أكسيد األثيلني وثاين أكسيد الكربون      ١٠٤١
 وال  ٪٩ما يزيـد علـى       بهخملوط،  
  من أكسيد األثيلني٪٨٧يتجاوز 

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ حر نشادر بهمساد نشادري حملول  ١٠٤٣

       E0 P003  مل١٢٠ ٢٢٥   ٢-٢ سّيلبالغاز املضغوط أو املُمطفئة حريق  ١٠٤٤

  ١-٥ ٣-٢ فلور مضغوط ١٠٤٥
٨ 

       E0 P200 صفر  

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ هليوم مضغوط ١٠٤٦

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ بروميد اهليدروجني، ال مائي ١٠٤٨

       E0 P200 صفر    ١-٢ هيدروجني مضغوط ١٠٤٩

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ ، ال مائيكلوريد اهليدروجني ١٠٥٠

 حيتوي على سيانيد اهليدروجني مثبت،     ١٠٥١
 ماء ٪٣ من أقل

       E5 P200 صفر  ‘١‘ ٣ ١-٦

 E0 P200   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٨ فلوريد اهليدروجني، ال مائي ١٠٥٢

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ كربيتيد اهليدروجني ١٠٥٣

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أيسوبوتيلني ١٠٥٥

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ كربتون مضغوط ١٠٥٦

ــدة   ١٠٥٧ ــوات جدي ــداحات أو عب ق
 حتتوي) قداحات السجائر(للقداحات 

  غاز هلوبعلى

     E0 P002 PP84 صفر ٢٠١   ١-٢

ـا    غازات مسيّلة غري هلوبة،      ١٠٥٨ مـضاف إليه
 هلواءالنتروجني أو ثاين أكسيد الكربون أو ا

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢

مثيل األستيلني وبروبادايني، خملـوط      ١٠٦٠
 مثبت

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أمني مثيل، ال مائي ١٠٦١
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

٪ من ٢بنسبة ال تتجاوز بروميد مثيل،   ١٠٦٢
 الكلوروبكرين

   E0 P200   T50 صفر ٢٣   ٣-٢

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ )R 40غاز تربيد (يل كلوريد مث ١٠٦٣

   E0 P200   T50 صفر   ١-٢ ٣-٢ مركابتان مثيل ١٠٦٤

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ نيون مضغوط ١٠٦٥

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ نتروجني مضغوط ١٠٦٦

ثـاين  (رابع أكسيد ثنائي النتروجني      ١٠٦٧
 )أكسيد النتروجني

 E0 P200   T50 TP21 صفر   ٨، ١-٥ ٣-٢

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ كلوريد النتروسيل ١٠٦٩

       E0 P200 صفر   ١-٥ ٢-٢ أكسيد النتروز ١٠٧٠

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ غاز النفط، مضغوط ١٠٧١

       E0 P200 صفر ٣٥٥  ١-٥ ٢-٢ أكسجني مضغوط ١٠٧٢

  E0 P203   T75 TP5 صفر   ١-٥ ٢-٢ أكسجني مسّيل مربد ١٠٧٣

TP22 

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ غازات النفط، مسّيلة ١٠٧٥

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ فوسجني ١٠٧٦

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ بروبيلني ١٠٧٧

   E1 P200   T50  مل١٢٠ ٢٧٤   ٢-٢ غازات تربيد، غ م أ ١٠٧٨

 E0 P200   T50 TP19 فرص   ٨ ٣-٢ ثاين أكسيد الكربيت ١٠٧٩

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ سادس فلوريد الكربيت ١٠٨٠

 

       E0 P200 صفر    ١-٢ رباعي فلوروأثيلني، مثبت ١٠٨١

   E0 P200   T50 صفر   ١-٢ ٣-٢ ثالثي فلورو كلورو أثيلني، مثبت ١٠٨٢

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أمني ثالثي مثيل، ال مائي ١٠٨٣

    E0 P200   T50 صفر    ١-٢ بروميد الفاينيل، مثبت ١٠٨٥

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ كلوريد الفاينيل، مثبت ١٠٨٦

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ أثري مثيل الفاينيل، مثبت ١٠٨٧

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أسيتال ١٠٨٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ أسيتالدهيد ١٠٨٩

TP7 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أسيتون ١٠٩٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ زيوت أسيتونية ١٠٩١

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أكرولني، مثبت ١٠٩٢

TP7 

TP13 

TP35 

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ ، مثبت)أكريلونتريل(نتريل أكريليك  ١٠٩٣

TP13 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ كحول أليلي ١٠٩٨

TP13 

TP35 

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ بروميد األثيل ١٠٩٩

TP13 

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ كلوريد األثيل ١١٠٠

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ خالت األميل ١١٠٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

  E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ تبنتانوال ١١٠٥
IBC02 

  T4 TP1  
TP29 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ بنتانوالت ١١٠٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣  أمني األميل ١١٠٦

IBC02 

  T7 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣ أمني األميل ١١٠٦

IBC03 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كلوريد األميل ١١٠٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ ) أميلني-ع ( بنتني -١ ١١٠٨

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ فورمات األميل ١١٠٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  أميل مثيل-كيتون ع  ١١١٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ مركابتان أميلي ١١١١

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ نترات األميل ١١١٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ نتريت األميل ١١١٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ برتين ١١١٤

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ تبوتانوال ١١٢٠

IBC02 

  T4 TP1 

TP29 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ تبوتانوال ١١٢٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ خالت البوتيل ١١٢٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ خالت البوتيل ١١٢٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣  البوتيل–أمني ع  ١١٢٥

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ان برومو بوت-١ ١١٢٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كلورو بوتان ١١٢٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  البوتيل–فورومات ع  ١١٢٨

IBC02 

  T4 TP1 

  بوتريالدهيد ١١٢٩
 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ زيت الكافور ١١٣٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P001 PP31 T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ ثاين كربيتيد الكربون ١١٣١

TP7 

TP13 

 ٥٠٠  ‘١‘  ٣ حتتوي على سائل هلوبمواد الصقة  ١١٣٣
 مل

E3 P001    T11 TP1 

TP8 

TP27 

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ حتتوي على سائل هلوبمواد الصقة  ١١٣٣

IBC02 

PP1 T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘   ٣ حتتوي على سائل هلوبمواد الصقة  ١١٣٣

IBC03 

LP01 

PP1 T2 TP1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كلوروبرتين ١١٣٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أثيلني كلوروهدرين ١١٣٥

TP13  
TP37 

 E2 P001 ر لت١  ‘٢‘  ٣ نواتج تقطري قار الفحم، هلوبة  ١١٣٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ نواتج تقطري قار الفحم، هلوبة  ١١٣٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

ويشمل املعاجلات السطحية   (طالء، حملول    ١١٣٩
والطالء املستخدم ألغـراض صـناعية أو       
أغراض أخرى مثل طالء األساس للسيارات      

 )وتبطني األسطوانات أو الرباميل

٥٠٠  ‘١‘  ٣ 
 مل

E3 P001   T11 TP1 

TP8 

TP27 

ويشمل املعاجلات السطحية   (طالء، حملول    ١١٣٩
والطالء املستخدم ألغـراض صـناعية أو       
أغراض أخرى مثل طالء األساس للسيارات      

 )وتبطني األسطوانات أو الرباميل

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

جلات السطحية  ويشمل املعا (طالء، حملول    ١١٣٩
والطالء املستخدم ألغـراض صـناعية أو       
أغراض أخرى مثل طالء األساس للسيارات      

 )وتبطني األسطوانات أو الرباميل

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 كروتونالدهيــد، أوكروتونالدهيــد  ١١٤٣
 مثبت

٣٢٤ ‘١‘ ٣ ١-٦  
٣٥٤ 

 E0 P002   T20 TP2 صفر

TP13 

TP35 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ كروتونيلني ١١٤٤

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )سيكلوهكسان(هكسان حلقي  ١١٤٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )سيكلوبنتان(بنتان حلقي  ١١٤٦

IBC02 

  T7 TP1 

ــدرونفثالني  ١١٤٧ ــشاري هيــ عــ
 )ديكاهيدرونفثالني(

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كحول ثنائي أسيتون ١١٤٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ كحول ثنائي أسيتون ١١٤٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥   ‘٣‘  ٣ أثريات ثنائي بوتيل ١١٤٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي كلوروأثيلني- ١،٢ ١١٥٠

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ثنائي كلوروبنتان ١١٥٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري ثنائي أثيل األثيلني غليكول ١١٥٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  `٣`  ٣ أثري ثنائي أثيل األثيلني غليكول ١١٥٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ لأمني ثنائي األثي ١١٥٤

IBC02 

  T7 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ )أثري أثيلي(أثري ثنائي األثيل  ١١٥٥
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كيتون ثنائي أثيل ١١٥٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كيتون ثنائي أيسوبوتيل ١١٥٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ ٣ وبيل أمني  ثنائي أيسوبر ١١٥٨

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري ثنائي أيسوبروبيل ١١٥٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ أمني ثنائي مثيل، حملول مائي ١١٦٠

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كربونات ثنائي مثيل ١١٦١

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٨ ٣ نائي مثيل ثنائي كلوروسيالنث ١١٦٢

TP7 

TP13 

  ٣ ١-٦ ثنائي مثيل هيدرازين، غري متماثل ١١٦٣
٨ 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘

TP13 

TP35 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كربيتيد ثنائي مثيل ١١٦٤

IBC02 

 

B8 

T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ديوكسان ١١٦٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ديوكسوالن ١١٦٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ أثري ثنائي فاينيل، مثبت ١١٦٧

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ خالصات عطرية سائلة ١١٦٩

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ خالصات عطرية سائلة ١١٦٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

حملـول  أو  ) كحول أثيلـي  (إيثانول   ١١٧٠
 )حملول كحول أثيلي(إيثانول 

 E2 P001  لتر١ ١٤٤ ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

 حملـول   أو) كحول أثيلـي  (إيثانول   ١١٧٠
 )حملول كحول أثيلي(إيثانول 

١٤٤ ‘٣‘  ٣ ،
٢٢٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ولأثري أحادي أثيل األثيلني غليك ١١٧١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

خالت أثري أحادي أثيـل األثـيلني        ١١٧٢
 غليكول

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ خالت األثيل ١١٧٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثيل برتين ١١٧٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ لبورات األثي ١١٧٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  أثيل بوتيل-٢ خالت ١١٧٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  أثيل بوترييك- ٢ألدهيد  ١١٧٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري أثيل البوتيل ١١٧٩

IBC02 

  T4 TP1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بوتريات األثيل ١١٨٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 ١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١-٦ كلورو خالت األثيل ١١٨١
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

  ٣ ١-٦ كلورو فورمات األثيل ١١٨٢
٨ 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘

TP13  
TP37 

  ٣ ٣-٤ أثيل ثنائي كلوروسيالن ١١٨٣
٨ 

 E0 P401   T14 TP2 صفر  ‘١‘

TP7 

TP13 

  E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ ثاين كلوريد األثيلني ١١٨٤
IBC02 

  T7 TP1 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أثيلينيمني، مثبت ١١٨٥

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أثري أحادي مثيل أثيلني غليكول ١١٨٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

خالت أثري أحادي مثيـل األثـيلني        ١١٨٩
 غليكول

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ فورمات األثيل ١١٩٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ألدهيد األوكتيل، هلوب ١١٩١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ لكتات األثيل ١١٩٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

يلـي  كيتـون مث  (كيتون أثيلي مثيلي     ١١٩٣
 )أثيلي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

       E0 P001 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ حملول نتريت األثيل ١١٩٤

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بروبيونات األثيل ١١٩٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٨ ٣ أثيل ثالثي كلوروسيالن ١١٩٦

TP7 

TP13 

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ لنكهةخالصات سائلة مكسبة ل ١١٩٧

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ خالصات سائلة مكسبة للنكهة ١١٩٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ٨ ٣ فورمالدهيد، حملول، هلوب ١١٩٨

IBC03 

  T4 TP1 

 ١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١-٦  ترنبتني-فورالدهيد  ١١٩٩
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ زيت كحويل ١٢٠١

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ زيت كحويل ١٢٠١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 أو الـديزل    أو) السوالر(زيت الغاز    ١٢٠٢
 زيت التدفئة، خفيف

 E1 P001  لتر٥ ٣٦٣ ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 ٢٤٣ ‘٢‘  ٣ نوقود حمركات السيارات، أو البرتي ١٢٠٣
٣٦٣ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T4 TP1 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

ال تزيد  نتروغليسرين، حملول كحويل     ١٢٠٤
 ٪١فيه نسبة النتروغليسرين على 

 E0 P001  لتر١   ‘٢‘  ٣

IBC02 

PP5     

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ هبتان ١٢٠٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ هكسالدهيد ١٢٠٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ هكسان ١٢٠٨

IBC02 

  T4 TP1 

 مادة متـصلة    أو هلوبحرب الطباعة،    ١٢١٠
مبا يف ذلك مواد ختفيفه     (حبرب الطباعة   

 ، هلوبة)أو اختزاله

٥٠٠ ١٦٣ ‘١‘  ٣ 
 مل

E3 P001   T11 TP1 

TP8 

 مادة متـصلة    أو هلوبحرب الطباعة،    ١٢١٠
يفه مبا يف ذلك مواد ختف    (حبرب الطباعة   

 ، هلوبة)أو اختزاله

  E2 P001  لتر٥ ١٦٣ ‘٢‘  ٣
IBC02 

PP1 T4 TP1TP8 

 مادة متـصلة     أو هلوبحرب الطباعة،    ١٢١٠
مبا يف ذلك مواد ختفيفه     (حبرب الطباعة   

 ، هلوبة)أو اختزاله

١٦٣ ‘٣‘  ٣ ،
٢٢٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

PP1 T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ )كحول أيسوبوتيلي(أيسوبوتانول  ١٢١٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ خالت أيسوبوتيل ١٢١٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ أمني أيسوبوتيل ١٢١٤

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أيسوأكتني ١٢١٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ ايسوبرين، مثبت ١٢١٨

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )كحول أيسوبروبيلي(أيسوبروبانول  ١٢١٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ خالت أيسوبروبيل ١٢٢٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘ ٨ ٣ أمني أيسوبروبيل ١٢٢١

 E2 P001  لتر١ ٢٦ ‘٢‘  ٣ نترات أيسوبروبيل ١٢٢٢

IBC02 

 

B7 

    

 E1 P001  لتر٥ ٣٦٣ ‘٣‘  ٣ كريوسني ١٢٢٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP2 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣ كيتون سائل، غ م أ ١٢٢٤

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ كيتون سائل، غ م أ ١٢٢٤
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

مركابتان، سائل، هلوب، مسي، غ م أ        ١٢٢٨
ركابتان، سائل، هلـوب     خملوط امل  أو

 مسي، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مركابتان، سائل، هلوب، مسي، غ م أ        ١٢٢٨
 خملوط املركابتان، سائل، هلـوب      أو

 مسي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أكسيد املزيتيل ١٢٢٩

IBC03 

LP01 

   T2 TP1 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٩ ‘٢‘ ١-٦ ٣ ميثانول ١٢٣٠

IBC02 

  T7 TP2 



 

-205- 

 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

م األحكا
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ خالت املثيل ١٢٣١

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ خالت مثيل أميل ١٢٣٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ مثيالل ١٢٣٤

IBC02 

 

B8 

T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ أمني املثيل، حملول مائي ١٢٣٥

IBC02 

  T7 TP1 

  E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بوتريات املثيل ١٢٣٧
IBC02 

  T4 TP1 

  ٣ ١-٦ كلوروفورمات املثيل ١٢٣٨
٨ 

 E0 P602   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘

TP13 

TP35 

 E0 P602   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أثري كلورومثيل ١٢٣٩

TP13 

TP35 

  ٣ ٣-٤ مثيل ثنائي كلوروسيالن ١٢٤٢
٨ 

 E0 P401   T14 TP2 صفر  ‘١‘

TP7 

TP13 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ فورومات املثيل ١٢٤٣

  ٣ ١-٦ مثيل هيدرازين ١٢٤٤
٨ 

 E0 P602   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘

TP13 

TP35 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ يسوبوتيلأكيتون مثيل  ١٢٤٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كيتون مثيل أيسوبروبينيل، مثبت ١٢٤٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ مونومر ميثاكريالت املثيل، مثبت ١٢٤٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بروبيونات املثيل ١٢٤٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كيتون مثيل بروبيل ١٢٤٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٨ ٣ مثيل ثالثي كلوروسيالن ١٢٥٠

TP7 

TP13 

  ٣ ١-٦ كيتون مثيل فاينيل، مثبت ١٢٥١
٨ 

 E0 P601   T14 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘

TP13 

       E5 P601 صفر  ‘١‘ ٣ ١-٦ كربونيل النيكل ١٢٥٩

       E2 P001  لتر١ ٢٦ ‘٢‘  ٣ نتروميثان ١٢٦١

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أوكتان ١٢٦٢

IBC02 

  T4 TP1 

مبا يف ذلك الطـالء والالكيـه       (طالء   ١٢٦٣
واملينا واألصباغ والشيالك والـورنيش     
ومواد التلميع واللياسة السائلة وأساس     

 مـواد متـصلة     أو) الالكيه الـسائل  
مبا يف ذلك مركبات ختفيف     (بالطالء  

 )الطالء أو اختزاله

٥٠٠ ١٦٣ ‘١‘  ٣ 
 مل

E3 P001   T11 TP1 

TP8 

TP27 

مبا يف ذلك الطـالء والالكيـه       (طالء   ١٢٦٣
واملينا واألصباغ والشيالك والـورنيش     
ومواد التلميع واللياسة السائلة وأساس     

 مـواد متـصلة     أو) الالكيه الـسائل  
مبا يف ذلك مركبات ختفيف     (بالطالء  

 )الطالء أو اختزاله

 E2 P001  لتر٥ ١٦٣  ‘٢‘  ٣

IBC02 

PP1 T4 TP1 

TP8 

TP28 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

مبا يف ذلك الطالء والالكيه واملينا      (طالء   ١٢٦٣
واألصباغ والشيالك والورنيش ومـواد     
التلميع واللياسة السائلة وأساس الالكيه     

مبا يف  ( مواد متصلة بالطالء     أو) السائل
 )ذلك مركبات ختفيف الطالء أو اختزاله

١٦٣ ‘٣‘  ٣  
٢٢٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

PP1 T2 TP1 

TP29 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بارالدهيد ١٢٦٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ سائلبنتان،  ١٢٦٥

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ سائلبنتان،  ١٢٦٥

IBC02 

 

B8 

T4 TP1 

حتتوي على مـذيبات    منتجات عطور    ١٢٦٦
 هلوبة

 E2 P001  لتر٥ ١٦٣ ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

حتتوي على مـذيبات    منتجات عطور    ١٢٦٦
 هلوبة

١٦٣ ‘٣‘  ٣  
٢٢٣ 

  E1 P001  لتر٥
IBC03  
LP01 

  T2 TP1 

 ٥٠٠ ٣٥٧ ‘١‘  ٣ زيت نفط خام ١٢٦٧
 مل

E3 P001   T11 TP1 

TP8 

 E2 P001  لتر١ ٣٥٧ ‘٢‘  ٣ زيت نفط خام ١٢٦٧

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ زيت نفط خام ١٢٦٧
٣٥٧ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 نواتج   أو نواتج تقطري النفط، غ م أ،      ١٢٦٨
 نفطية، غ م أ

٥٠٠ ٣٦٣ ‘١‘  ٣ 
 مل

E3 P001   T11 TP1 

TP8 

 نواتج   أو نواتج تقطري النفط، غ م أ،      ١٢٦٨
 نفطية، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٣٦٣ ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

 نواتج  أونواتج تقطري النفط، غ م أ،        ١٢٦٨
 نفطية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٣ 
٣٦٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ زيت الصنوبر ١٢٧٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

كحـول بروبيلـي    ( بروبانول   -ع   ١٢٧٤
 )عادي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

كحـول بروبيلـي    ( بروبانول   -ع   ١٢٧٤
 )عادي

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بروبيونالدهيد ١٢٧٥

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  الربوبيل-ع-خالت  ١٢٧٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ ١ - أمني الربوبني ١٢٧٧

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كلوروبروبان ١٢٧٨

IBC02 

 

B8 

T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي كلوروبروبان-١،٢ ١٢٧٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ أكسيد الربوبيلني ١٢٨٠

TP7 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ فورمات الربوبيل ١٢٨١

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ برييدين ١٢٨٢

IBC02 

  T4 TP2 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ زيت القلفونية ١٢٨٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ زيت القلفونية ١٢٨٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ حملول مطاط ١٢٨٧

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ حملول مطاط ١٢٨٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ زيت حجري ١٢٨٨

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ زيت حجري ١٢٨٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ يف الكحولمثيالت الصوديوم، حملول  ١٢٨٩

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

  E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣ يف الكحولمثيالت الصوديوم، حملول  ١٢٨٩
IBC03 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ سليكات رباعي أثيل ١٢٩٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أصباغ دوائية ١٢٩٣

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ أصباغ دوائية ١٢٩٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ طولوين ١٢٩٤

IBC02 

  T4 TP1 

  ٣ ٣-٤ كلوروسيالنثالثي  ١٢٩٥
٨ 

 E0 P401   T14 TP2 صفر  ‘١‘

TP7 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ أمني ثالثي األثيل ١٢٩٦

IBC02 

  T7 TP1 

حيتوي أمني ثالثي املثيل، حملول مائي،       ١٢٩٧
أمني ثالثي املثيل بنسبة وزنيـة ال       على

 ٪٥٠تتجاوز 

 E0 P001   T11 TP1 صفر  ‘١‘ ٨ ٣

 حيتوياملثيل، حملول مائي،    أمني ثالثي    ١٢٩٧
أمني ثالثي املثيل بنسبة وزنيـة ال       على

 ٪٥٠تتجاوز 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣

IBC02 

  T7 TP1 

 حيتويأمني ثالثي املثيل، حملول مائي،       ١٢٩٧
أمني ثالثي املثيل بنسبة وزنيـة ال       على

 ٪٥٠تتجاوز 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣

IBC03 

  T7 TP1 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٨ ٣ مثيل كلوروسيالنثالثي  ١٢٩٨

TP7 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ تربنتني ١٢٩٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بديل التربنتني ١٣٠٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ بديل التربنتني ١٣٠٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  مثبتخالت الفاينيل، ١٣٠١

IBC02   

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ أثري فاينيل أثيل، مثبت ١٣٠٢

 E3 P001   T12 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ كلوريد فاينيليدين، مثبت ١٣٠٣

TP7 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري فاينيل أيسوبوتيل، مثبت ١٣٠٤

IBC02 

  T4 TP1  
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٨ ٣ ثي كلوروسيالن، مثبتفاينيل ثال ١٣٠٥

TP7 

TP13 

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ مواد سائلة حلفظ األخشاب ١٣٠٦

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ مواد سائلة حلفظ األخشاب ١٣٠٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ زيلني ١٣٠٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ زيلني ١٣٠٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

     E3 P001 PP33 صفر  ‘١‘  ٣ زركونيوم معلق يف سائل هلوب ١٣٠٨

     E2 P001 PP33  لتر١  ‘٢‘  ٣ زركونيوم معلق يف سائل هلوب ١٣٠٨

       E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ زركونيوم معلق يف سائل هلوب ١٣٠٨

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٤ نيوم مسحوق مغلف اجلسيماتألوم ١٣٠٩

IBC08 

PP38 

B2, B4  

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤ ألومنيوم مسحوق مغلف اجلسيمات ١٣٠٩

IBC08 

LP02 

PP11 

B3 

T1 TP33 

مرطب باملاء بنسبة بيكرات األمونيوم،   ١٣١٠
 ٪١٠وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ بورنيول ١٣١٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ ريزينات الكالسيوم ١٣١٣

IBC06 

  T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ ريزينات الكالسيوم، منصهرة ١٣١٤

IBC04 

  T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ ريزينات الكوبالت، مرسبة ١٣١٨

IBC06 

  T1 TP33 

بنسبة  باملاءثنائي نتروفينول، مرطب      ١٣٢٠
 ٪١٥وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘ ١-٦ ١-٤

 باملـاء ثنائي نتروفينوالت، مرطـب      ١٣٢١
 ٪١٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘ ١-٦ ١-٤

  باملاء ثنائي نتروريزورسينول، مرطب   ١٣٢٢
 ٪١٥ وزنية ال تقل عن بنسبة

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 E2 P002  كغم١ ٢٤٩ ‘٢‘  ١-٤ سرييوم حديدي ١٣٢٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، مع طبقـة  رقائق، أساس نتروسليلوز  ١٣٢٤
 )مع استبعاد الفضالة(جيالتينية 

     E1 P002 PP15  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٤ م أ غ ،مواد صلبة هلوبة، عضوية ١٣٢٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤ مواد صلبة هلوبة، عضوية، غ م أ ١٣٢٥
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

باملاء بنسبة  هافنيوم مسحوق، مرطب     ١٣٢٦
جيب وجـود    (٪٢٥وزنية ال تقل عن     
ــالطرق ) أ) (فــائض املــاء نــاتج ب
ل حجم جسيماته عـن     امليكانيكية، يق 

نـاتج بـالطرق    ) ب( ميكرون؛   ٥٣
الكيميائية، يقل حجم جسيماته عـن      

  ميكرون٨٤٠

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤

IBC06 

PP40 

B2 

T3 TP33 

 E0 P003  كغم٣ ٢٨١   ١-٤ بوسا أو دريس أو قش ١٣٢٧

IBC08 

PP19 

B6 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ رباعي أمني هكسامثيلني ١٣٢٨

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ ريزينات املنغنيز ١٣٣٠

IBC06 

  T1 TP33 

     E1 P407 PP27  كغم٥ ٢٩٣ ‘٣‘  ١-٤ "غري مأمونة"ثقاب،  ١٣٣١

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ ميتالدهيد ١٣٣٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

  E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٤ ألواح أو كتل أو قضبانسرييوم،  ١٣٣٣
IBC08 

  
B2, B4 

    

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤  نفثالني مكررأونفثالني خام  ١٣٣٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

 باملاء  ، مرطب )بكريت(نتروغوانيدين   ١٣٣٦
 ٪٢٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

       E0 P406 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 باملاء بنسبة وزنية    نترو نشا، مرطـب   ١٣٣٧
 ٪٢٠ تقل عن ال

       E0 P406 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 E1 P410  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ فوسفور غري متبلور ١٣٣٨

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 خال مـن    سابع كربيتيد الفوسفور،   ١٣٣٩
 الفوسفور األصفر واألبيض

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤

IBC04 

  T3 TP33 

خال مـن  خامس كربيتيد الفوسفور،     ١٣٤٠
 صفر واألبيضالفوسفور األ

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘ ١-٤ ٣-٤

IBC04 

  T3 TP33 

 خال مـن    سسكيكربيتيد الفوسفور،  ١٣٤١
 الفوسفور األصفر واألبيض

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤

IBC04 

  T3 TP33 

خال مـن   ثالث كربيتيد الفوسفور،     ١٣٤٣
 الفوسفور األصفر واألبيض

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤

IBC04 

  T3 TP33 

، )محـض البكريـك    (ثالثي نتروفينـول   ١٣٤٤
 ٪٣٠ باملاء بنسبة وزنية ال تقل عن مرطب

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 نفايـات املطـاط،     أوخردة املطاط    ١٣٤٥
 أو حمببة، ال يتجاوز حجـم       مسحوقة
 ميكرون، واحملتوى مـن     ٨٤٠احلبيبة  
 ٪٤٥املطاط 

 E2 P002  كغم١ ٢٢٣ ‘٢‘  ١-٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٣٢ ‘٣‘  ١-٤ سليكون مسحوق، غري متبلور ١٣٤٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 باملاء بنـسبة    بكرات الفضة، مرطبة   ١٣٤٧
 ٪٣٠وزنية ال تقل عن 

 E0 P406 PP25 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

PP26 

    

 كريـسوالت   - أورثو   -ثنائي نترو    ١٣٤٨
  باملاء بنسبة وزنية   الصوديوم، مرطبة، 

 ٪١٥ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘ ١-٦ ١-٤

 باملـاء   بيكرامات الصوديوم، مرطبة   ١٣٤٩
 ٪٢٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 E1 P002  كغم٥ ٢٤٢ ‘٣‘  ١-٤ كربيت ١٣٥٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

نـسبة  ب باملاءتيتانيوم مسحوق، مرطب     ١٣٥٢
جيب وجـود    (٪٢٥ ال تقل عن     وزنية

ناتج بالطرق  ) أ) (فائض ملحوظ من املاء   
 ٥٣امليكانيكية، يقل حجم اجلسيم عن      

ناتج بالطرق الكيميائية،   ) ب(ميكرون؛  
  ميكرون٨٤٠يقل حجم اجلسيم عن 

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤

IBC06 

PP40 

B2 

T3 TP33 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

ز ألياف أو أقمشة مشّربة بنتروسليلو      ١٣٥٣
 نترايت ضعيف، غ م أ

 E1 P410  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤

IBC08 

 

B3 

    

باملاء بنـسبة  ثالثي نتروبرتين، مرطب    ١٣٥٤
 ٪٣٠وزنية ال تقل عن 

       E0 P406 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 باملاء محض ثالثي نتروبرتويك، مرطب   ١٣٥٥
 ٪٣٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

       E0 P406 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

ــ ١٣٥٦ ــوينثالث ، )ت.ن.ت (ي نتروطول
 باملاء بنسبة وزنية ال تقل عـن        مرطب
٣٠٪ 

       E0 P406 صفر ٢٨ ‘١‘  ١-٤

 باملـاء بنـسبة     نترات اليوريا، مرطبة   ١٣٥٧
 ٪٢٠وزنية ال تقل عن 

٢٨ ‘١‘  ١-٤  
٢٢٧ 

       E0 P406 صفر

 باملـاء   زركونيوم مسحوق، مرطب   ١٣٥٨
جيـب   (٪٢٥بنسبة وزنية ال تقل عن      

  )ئض ملحوظ من املاءوجود فا
ناتج بالطرق امليكانيكيـة، يقـل      ) أ(

) ب( ميكرون؛   ٥٣حجم اجلسيم عن    
ناتج بالطرق الكيميائية، يقل حجـم      

  ميكرون٨٤٠اجلسيم عن 

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤

IBC06 

PP40 

B2 

T3 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد الكالسيوم ١٣٦٠

 E2 P002 صفر  ‘٢‘  ٢-٤  نبايت املصدر، حيواين أوكربون ١٣٦١

IBC06 

PP12 T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤ ، حيواين أو نبايت املصدركربون ١٣٦١

IBC08 

LP02 

PP12 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤ كربون منشط ١٣٦٢

IBC08 

LP02 

PP11 

B3 

T1 TP33 

 E1 P003 صفر ٢٩ ‘٣‘  ٢-٤ )كوبرا(لب جوز اهلند  ١٣٦٣

IBC08 

LP02 

PP20 

B3, B6 

    

 E1 P003 صفر  ‘٣‘  ٢-٤ نفايات القطن، زيتية ١٣٦٤

IBC08 

LP02 

PP19 

B3, B6 

    

 E1 P003 صفر ٢٩ ‘٣‘  ٢-٤ قطن مرطب ١٣٦٥

IBC08 

LP02 

PP19 

B3, B6 

    

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤ يلنين نتروزو ثنائي مثيل أ-بارا  ١٣٦٩

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

ألياف، حيوانية املصدر أو ليفيـة أو        ١٣٧٢
 ة جمففة أو رطبة أو مرطبنباتية

       E1 P410 صفر ١١٧ ‘٣‘  ٢-٤

 أو أقمشة من مـصدر حيـواين        أوألياف   ١٣٧٣
 مشرّبة بالزيت اصطناعي، غ م أ، أونبايت 

 E1 P410 صفر  ‘٣‘  ٢-٤

IBC08 

 

B3 

T1 TP33  

، غري  )فضالة السمك (دقيق السمك    ١٣٧٤
  مثبت

 E2 P410 صفر ٣٠٠ ‘٢‘  ٢-٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 حديـد   أوأكسيد حديد مـستهلك      ١٣٧٦
متخلف من تنقية   اسفنجي مستهلك،   

 غاز الفحم

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK2 

TP33 

بـسائل واضـح    حفاز فلزي مرطب     ١٣٧٨
 الوفرة

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢-٤

IBC01 

PP39 T3 TP33 

 جمففورق معاجل بزيوت غري مشبعة،       ١٣٧٩
 )يشمل ورق الكربون(جزئياً 

 E1 P410 صفر  ‘٣‘  ٢-٤

IBC08 

 

B3 

    

       E0 P601 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٢-٤ بنتابوران ١٣٨٠



 

-211- 

 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

م األحكا
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 أو أصفر، جـاف     أوفوسفور أبيض    ١٣٨١
  يف حملولأوحتت سطح املاء 

 E0 P405   T9 TP3 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٢-٤

TP31 

 أويــد البوتاســيوم، ال مــائي كربيت ١٣٨٢
 ٪٣٠ به أقل من     كربيتيد البوتاسيوم، 

 من ماء التبلر

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

أو فلز يشتعل مبس اهلـواء، غ م أ،          ١٣٨٣
 سبيكة تشتعل مبس اهلواء، غ م أ

 E0 P404   T21 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢-٤

TP33 

ثـــاين ثيونيـــت الـــصوديوم  ١٣٨٤
 )ربيتيت الصوديومهيدروك(

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 أوكربيتيــد الــصوديوم، ال مــائي  ١٣٨٥
 ٪٣٠ به أقل من     كربيتيد الصوديوم، 

 من ماء التبلر

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 تزيد فيه نسبة الزيت     كسب البذور،  ١٣٨٦
 وال تزيد فيه نسبة الرطوبة      ٪١,٥على  
 ٪١١على 

 E1 P003 صفر ٢٩ ‘٣‘  ٢-٤

IBC08 

LP02 

PP20 

B3, B6 

    

       E1 P410 صفر ١١٧ ‘٣‘  ٢-٤ نفايات الصوف الرطبة ١٣٨٧

       E0 P402 صفر ١٨٢ ‘١‘  ٣-٤ فلزات قلوية، ملغم، سائلة ١٣٨٩

 E2 P410  غ٥٠٠ ١٨٢ ‘٢‘  ٣-٤ أميدات فلزات قلوية ١٣٩٠

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

لوية، منثور أو منثور فلزات     فلزات ق  ١٣٩١
 أرضية قلوية

١٨٢ ‘١‘  ٣-٤ ،
١٨٣ 

       E0 P402 صفر

       E0 P402 صفر ١٨٣ ‘١‘  ٣-٤ فلزات أرضية قلوية، ملغم، سائلة ١٣٩٢

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ فلزات أرضية قلوية، سبيكة، غ م أ ١٣٩٣

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ كربيد األلومنيوم ١٣٩٤

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘ ١-٦ ٣-٤  ألومنيوم، مسحوق-حديدوسليكو  ١٣٩٥

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

ألومنيوم مـسحوق، غـري مغلـف        ١٣٩٦
 اجلسيمات

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

ألومنيوم مـسحوق، غـري مغلـف        ١٣٩٦
 اجلسيمات

 E1 P410  كغم١ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣-٤

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد األلومنيوم ١٣٩٧

 ألومنيوم مسحوق، غـري     -سليكو   ١٣٩٨
 مغلف اجلسيمات

٣٧ ‘٣‘  ٣-٤  
٢٢٣ 

 E1 P410  كغم١

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ باريوم ١٤٠٠

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ كالسيوم ١٤٠١

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ كربيد الكالسيوم ١٤٠٢

IBC04 

 

B1 

T9 TP7 

TP33 

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ كربيد الكالسيوم ١٤٠٢

IBC07 

 

B2 

T3 TP33  

حيتـوي علـى    سياناميد الكالسيوم،    ١٤٠٣
  كربيد الكالسيوم بنسبة أعلى من

٠,١٪ 

 E1 P410  كغم١ ٣٨ ‘٣‘  ٣-٤

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ هيدريد الكالسيوم ١٤٠٤

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ سليسيد الكالسيوم ١٤٠٥

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P410  كغم١ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣-٤ سليسيد الكالسيوم ١٤٠٥

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ سيزيوم ١٤٠٧

IBC04 

 

B1 

    

بنسبة ال تقـل عـن      حديدوسليكون   ١٤٠٨
ــى ٪٣٠ ــد عل ــن ٩٠ وال تزي ٪ م

 السيليكون

٣٩ ‘٣‘ ١-٦ ٣-٤  
٢٢٣ 

  E1 P003  كغم١
IBC08 

PP20  
B4, B6 

T1BK2 TP33 

  هيدريدات فلزية، تتفاعل مع املاء، ١٤٠٩
 غ م أ

       E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣-٤

  هيدريدات فلزية، تتفاعل مع املاء، ١٤٠٩
 غ م أ

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣-٤

IBC04 

  T3 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤  ألومينيوم-هيدريد ليثيوم  ١٤١٠

 ألومينيوم، مـذاب    -هيدريد ليثيوم    ١٤١١
 يف األثري

       E0 P402 صفر  ‘١‘ ٣ ٣-٤

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ بوروهيدريد الليثيوم ١٤١٣

      E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ هيدريد الليثيوم ١٤١٤

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ ليثيوم ١٤١٥

IBC04 

 

B1 

    

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤  سليكون–ليثيوم  ١٤١٧

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 مـسحوق   أومغنيسيوم مـسحوق     ١٤١٨
 سبائك املغنيسيوم

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ٢-٤ ٣-٤

 مـسحوق    أو مغنيسيوم مـسحوق   ١٤١٨
 مسبائك املغنيسيو

 E2 P410 صفر  ‘٢‘ ٢-٤ ٣-٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

 مـسحوق    أو مغنيسيوم مـسحوق   ١٤١٨
 سبائك املغنيسيوم

 E1 P410 صفر ٢٢٣ ‘٣‘ ٢-٤ ٣-٤

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤  ألومنيوم-فوسفيد مغنيسيوم  ١٤١٩

       E0 P402 صفر  ‘١‘  ٣-٤ ، سائلبوتاسيوم، سبائك فلزية ١٤٢٠

       E0 P402 صفر ١٨٢ ‘١‘  ٣-٤ غ م أ فلزات قلوية، سبائك سائلة، ١٤٢١

 E0 P402   T9 TP3 صفر  ‘١‘  ٣-٤  صوديوم، سبائك–بوتاسيوم  ١٤٢٢

TP7 

TP31 

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ روبيديوم ١٤٢٣

IBC04 

 

B1 

    

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ بوروهيدريد الصوديوم ١٤٢٦

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ هيدريد الصوديوم ١٤٢٧

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ صوديوم ١٤٢٨

IBC04 

 

B1 

T9 TP7 

TP33 

 E2 P410 صفر  ‘٢‘ ٨ ٢-٤ مثيالت الصوديوم ١٤٣١

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد الصوديوم ١٤٣٢

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيدات القصديريك ١٤٣٣

 E1 P002  كغم١ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣-٤ زنك، رماد ١٤٣٥

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ٢-٤ ٣-٤  تراب الزنكأوزنك مسحوق  ١٤٣٦

 E2 P410 صفر  ‘٢‘ ٢-٤ ٣-٤  تراب الزنكأوزنك مسحوق  ١٤٣٦

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P410 صفر ٢٢٣ ‘٣‘ ٢-٤ ٣-٤  تراب الزنكأوزنك مسحوق  ١٤٣٦

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١-٤ هيدريد الزركونيوم ١٤٣٧

IBC04 

PP40 T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٥  نترات األلومنيوم ١٤٣٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

TP33 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ ثاين كرومات األمونيوم ١٤٣٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١ ١٥٢ ‘٢‘  ١-٥ فوق كلورات األمونيوم ١٤٤٢

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٥ فوق كربيتات األمونيوم ١٤٤٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١-٦ ١-٥ ، صلبكلورات الباريوم ١٤٤٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١-٦ ١-٥ نترات الباريوم ١٤٤٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١-٦ ١-٥ فوق كلورات الباريوم، صلبة ١٤٤٧

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١-٦ ١-٥ باريومبرمنغنات ال ١٤٤٨

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١-٦ ١-٥ فوق أكسيد الباريوم ١٤٤٩

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

  ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٥ برومات غري عضوية، غ م أ ١٤٥٠
٣٥٠ 

 E2 P002  كغم١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٥ نترات السيزيوم ١٤٥١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ كلورات الكالسيوم ١٤٥٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ كلوريت الكالسيوم ١٤٥٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٠٨ ‘٣‘  ١-٥ نترات الكالسيوم ١٤٥٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ الكالسيومفوق كلورات  ١٤٥٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ برمنغنات الكالسيوم ١٤٥٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ فوق أكسيد الكالسيوم ١٤٥٧

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥ خملوط الكلورات والبورات ١٤٥٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٥ خملوط الكلورات والبورات ١٤٥٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

كلـــورات وكلوريد املغنيسيوم،    ١٤٥٩
 خملوط، صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

كلـــورات وكلوريد املغنيسيوم،    ١٤٥٩
 خملوط، صلب

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

أمـــالح كلـــورات غـري     ١٤٦١
 عضوية، غ م أ

٢٧٤ ‘٢‘  ١-٥  
٣٥١ 

 E2 P002  كغم١

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

أمـــالح كلـــوريت غـري      ١٤٦٢
 عضوية، غ م أ

٢٧٤ ‘٢‘  ١-٥  
٣٥٢ 

 E2 P002  كغم١

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

  ١-٦ ١-٥ ثالث أكسيد الكروم، ال مائي ١٤٦٣
٨ 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٥ نترات الديدمييوم ١٤٦٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33  
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

LP02 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات احلديديك ١٤٦٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات الغوانيدين ١٤٦٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥ نترات الرصاص ١٤٦٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥ ، صلبفوق كلورات الرصاص ١٤٧٠

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

خملوط  أو   هيبوكلوريت الليثيوم، جاف   ١٤٧١
 هيبوكلوريت الليثيوم

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC08 

B2, B4     

 أوف  هيبوكلوريت الليثيـوم، جـا     ١٤٧١
 خملوط هيبوكلوريت الليثيوم

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

B3 T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق أكسيد الليثيوم ١٤٧٢

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ برومات املغنيسيوم ١٤٧٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002 غم ك٥ ٣٣٢ ‘٣‘  ١- ٥ نترات املغنيسيوم ١٤٧٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق كلورات املغنيسيوم ١٤٧٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق أكسيد املغنيسيوم ١٤٧٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

ــري    ١٤٧٧ ــرات غ ـــالح نت أمــ
 عضويــة، غ م أ

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــري    ١٤٧٧ ــرات غ ـــالح نت أمــ
 عضويــة، غ م أ

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P503 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٥ مواد مؤكسدة صلبة، غ م أ ١٤٧٩

IBC05 

 

B1 

    

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٥ مواد مؤكسدة صلبة، غ م أ ١٤٧٩

IBC08 

 

B2, B4  

T3 TP33 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥ مواد مؤكسدة صلبة، غ م أ ١٤٧٩
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

أمالح فوق كلورات، غري عـضوية،    ١٤٨١
 غ م أ

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ 

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

أمالح فوق كلورات، غري عـضوية،    ١٤٨١
 غ م أ

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

ــري  ١٤٨٢ ــات، غ أمـــــالح برمنغن
 عضوية، غ م أ

٢٠٦ ‘٢‘  ١- ٥  
٢٧٤  
٣٥٣ 

 E2 P002  كغم١

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

ــري  ١٤٨٢ ــات، غ أمـــــالح برمنغن
 عضوية، غ م أ

٢٠٦ ‘٣‘  ١- ٥  
٢٢٣  
٢٧٤  
٣٥٣ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

أكاسيـــد فوقيــــة غـري      ١٤٨٣
 عضوية، غ م أ

 E2 P002 غم ك١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

أكاسيـــد فوقيــــة غـري      ١٤٨٣
 عضوية، غ م أ

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ برومات البوتاسيوم ١٤٨٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ كلورات البوتاسيوم ١٤٨٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات البوتاسيوم ١٤٨٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

ـــوم   ١٤٨٧ ـــرات البوتاسيـ نتــ
 ونتريت الصوديوم، خملوط

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ نتريت البوتاسيوم ١٤٨٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق كلورات البوتاسيوم ١٤٨٩

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ برمنغنات البوتاسيوم ١٤٩٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E0 P503 صفر  ‘١‘  ١- ٥ فوق أكسيد البوتاسيوم ١٤٩١

IBC06 

 

B1 

    

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ فوق كربيتات البوتاسيوم ١٤٩٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ نترات الفضة ١٤٩٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ برومات الصوديوم ١٤٩٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ كلورات الصوديوم ١٤٩٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 

BK1 

BK2 

TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ كلوريت الصوديوم ١٤٩٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات الصوديوم ١٤٩٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

ــصوديــوم  ١٤٩٩ ـــرات ال نتـــ
 ونترات البوتاسيوم، خملوط

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2  
BK3 

TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘ ١- ٦ ١- ٥ منتريت الصوديو ١٥٠٠

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق كلورات الصوديوم ١٥٠٢

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ برمنغنات الصوديوم ١٥٠٣

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E0 P503 صفر  ‘١‘  ١- ٥ فوق أكسيد الصوديوم ١٥٠٤

IBC05 

 

B1 
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 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ تات الصوديومفوق كربي ١٥٠٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ كلورات االسترونشيوم ١٥٠٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات االسترونشيوم ١٥٠٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق كلورات االسترونشيوم ١٥٠٨

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق أكسيد االسترونشيوم ١٥٠٩

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

       E0 P602 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ١- ٥ ١- ٦ رباعي نتروميثان ١٥١٠

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘ ٨ ١- ٥  فوق أكسيد اهليدروجني- يوريا  ١٥١١

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ نترات الزنك النشادري ١٥١٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ كلورات الزنك ١٥١٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ نترات الزنك ١٥١٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ برمنغنات الزنك ١٥١٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥ فوق أكسيد الزنك ١٥١٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 باملاء بيكرامـات الزركونيوم، مرطبة   ١٥١٧
 ٪٢٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦ سيانوهدرين األسيتون، مثبت ١٥٤١

TP13  
TP37 

 أوقلويــدات، صلبــــة، غ م أ،  ١٥٤٤
 غ م أ ح قلويدات، صلبة،أمال

٤٣ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 أوقلويــدات، صلبــــة، غ م أ،  ١٥٤٤
 غ م أ أمالح قلويدات، صلبة،

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦،
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 أوقلويــدات، صلبــــة، غ م أ،  ١٥٤٤
 غ م أ أمالح قلويدات، صلبة،

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦ ،  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١- ٦ أيسوثيوسيانات األليل، مثبتة ١٥٤٥
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات األمونيوم ١٥٤٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ أنيلني ١٥٤٧
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ روكلوريد أنيلنيهيد ١٥٤٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مركبات أنتيمــــون غـري      ١٥٤٩
 عضوية، صلبة، غ م أ

٤٥ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ لكتات األنتيمون ١٥٥٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33  
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ وتاسيوم ب–طرطرات أنتيمون  ١٥٥١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P001   T20 TP2 صفر  ‘١‘  ١- ٦ محض الزرنيخيك، سائل ١٥٥٣

TP7 

TP13 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ محض الزرنيخيك، صلب ١٥٥٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ بروميد الزرنيخ ١٥٥٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  مركبات زرنيــــخ، سائلة،  ١٥٥٦
 وتشمــل ،غري عضوية، غ م أ

زرنيخات، غ م أ؛ زرنيخيت، غ م أ؛ 
 كربيتيد الزرنيخ، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

 مركبات زرنيــــخ، سـائلة،     ١٥٥٦
 وتـشمــل   ،غري عـضوية  غ م أ،    

؛ زرنيخات، غ م أ؛ زرنيخيت، غ م أ       
 كربيتيد الزرنيخ، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

١٠٠ 
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

 مركبات زرنيــــخ، سـائلة،     ١٥٥٦
 وتـشمــل   ،غري عـضوية  غ م أ،    

زرنيخات، غ م أ؛ زرنيخيت، غ م أ؛        
 كربيتيد الزرنيخ، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

غري مركبات زرنيخ، صلبة، غ م أ،         ١٥٥٧
 وتشمـل زرنيخـات،   ،عضويــة

غ م أ؛ زرنيخيت، غ م أ؛ كربيتيـد         
 الزرنيخ، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

غري مركبات زرنيخ، صلبة، غ م أ،         ١٥٥٧
 وتشمـل زرنيخـات،   ،عضويــة

غ م أ؛ زرنيخيت، غ م أ؛ كربيتيـد         
  غ م أالزرنيخ،

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

غري مركبات زرنيخ، صلبة، غ م أ،         ١٥٥٧
 وتشمـل زرنيخـات،   ،عضويــة

غ م أ؛ زرنيخيت، غ م أ؛ كربيتيـد         
 الزرنيخ، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخ ١٥٥٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ خامس أكسيد الزرنيخ ١٥٥٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P602   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ١- ٦ ثالث كلوريد الزرنيخ ١٥٦٠

TP13 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثالث أكسيد الزرنيخ ١٥٦١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ تراب زرنيخي ١٥٦٢
IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ١٧٧ ‘٢‘  ١- ٦ مركبات الباريوم، غ م أ ١٥٦٤
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ،١٧٧ ‘٣‘  ١- ٦ مركبات الباريوم، غ م أ ١٥٦٤
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١- ٦ سيانيد الباريوم ١٥٦٥

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 
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)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ مركبات الربيليوم، غ م أ ١٥٦٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ مركبات الربيليوم، غ م أ ١٥٦٦
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘ ١- ٤ ١- ٦ بريليوم، مسحوق ١٥٦٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P602   T20 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ١- ٦ برومو أسيتون ١٥٦٩

TP13 

 E5 P002 صفر ٤٣ ‘١‘  ١- ٦ بروسني ١٥٧٠

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

بنسبة  باملاء أزيد الباريوم، مرطب   ١٥٧١
 ٪٥٠وزنية ال تقل عن 

       E0 P406 صفر ٢٨ ‘١‘ ١- ٦ ١- ٤

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ محض الكاكوديليك ١٥٧٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات الكالسيوم ١٥٧٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

زرنيخات الكالـسيوم وزرنيخيـت      ١٥٧٤
 الكالسيـوم، خملوط، صلب

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١- ٦ سيانيد الكالسيوم ١٥٧٥

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P001 مل١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي نتروبرتين، سائلكلورو ١٥٧٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ كلورونتروبرتين، صلب ١٥٧٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 كلورو  -  ٤هيدروكلوريــد   ١٥٧٩
 ، صلب طولويدين– أورثو - 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P601    T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦ كلوروبكرين ١٥٨٠

TP13  
TP37 

ـــد   ١٥٨١ ــوروبكرين وبروميــ كل
 املثيـــل، خملوط

   E0 P200   T50 صفر    ٣- ٢

ـــد   ١٥٨٢ ــوروبكرين وكلوريــ كل
 املثيـــل، خملوط

   E0 P200   T50 صفر    ٣- ٢

  ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ كلوروبكرين، خملوط، غ م أ ١٥٨٣
٣١٥ 

       E5 P602 صفر

 ١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ كلوروبكرين، خملوط، غ م أ ١٥٨٣
 مل

E4 P001 

IBC02 

       
  
 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ كلوروبكرين، خملوط، غ م أ ١٥٨٣
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

      

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ خالت زرنيخيت النحاس ١٥٨٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخيت النحاس ١٥٨٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ سيانيد النحاس ١٥٨٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

سيــانيد غيـــر عـضوي،     ١٥٨٨
 صلب، غ م أ

٤٧ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 
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 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

سيــانيد غيـــر عـضوي،     ١٥٨٨
 صلب، غ م أ

٤٧ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

سيــانيد غيـــر عـضوي،     ١٥٨٨
 صلب، غ م أ

٤٧ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

       E0 P200 صفر   ٨ ٣- ٢ كلوريد السينانوجني، مثبت ١٥٨٩

 ١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي كلوروأنيلني، سائل ١٥٩٠
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  ليتر٥ ٢٧٩ ‘٣‘  ١- ٦ أورثو ثنائي كلوروبرتين ١٥٩١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  ليتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ ثنائي كلوروميثان ١٥٩٣

IBC03 

LP01 

 

B8 

T7 TP2 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كربيتات ثنائي األثيل ١٥٩٤
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7  TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦ كربيتات ثنائي املثيل ١٥٩٥

TP13 

TP35 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي نتروأنيلني ١٥٩٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي نتروبرتين، سائل ١٥٩٧
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7  TP2 

 E1 P001  ليتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ ثنائي نتروبرتين، سائل ١٥٩٧

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

 E4 P002 غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  كريزول-  أورثو - و ثنائي نتر ١٥٩٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي نتروفينول حملول ١٥٩٩
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  ليتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ ثنائي نتروفينول حملول ١٥٩٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E0 NONE   T7 TP3 صفر  ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي نتروطولوين مصهور ١٦٠٠

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ مطهرات صلبة، مسية، غ م أ ١٦٠١

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٦- ١ مطهرات صلبة، مسية، غ م أ ١٦٠١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٤ ‘٣‘  ١- ٦ مطهرات صلبة، مسية، غ م أ ١٦٠١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 أوصـباغ سـائلة، مسيــة، غ م أ،   أ ١٦٠٢
املركبات الوسيطة لألصباغ، سائلة،    

 مسية، غ م أ

       E5 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

 أوأصـباغ سـائلة، مسيــة، غ م أ،    ١٦٠٢
املركبات الوسيطة لألصباغ، سائلة،    

 مسية، غ م أ

١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ 
 مل

E4 P001 

IBC02 

      

 أوأصـباغ سـائلة، مسيــة، غ م أ،    ١٦٠٢
املركبات الوسيطة لألصباغ، سائلة،    

 مسية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E1 P001  ليتر٥

IBC03 

LP01 

      

 ١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١- ٦ بروموخالت األثيل ١٦٠٣
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 
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 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  ليتر١  ‘٢‘ ٣ ٨ ثنائي أمني األثيلني ١٦٠٤

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦ ثاين بروميد األثيلني ١٦٠٥

TP13  
TP37 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات احلديديك ١٦٠٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخيت احلديديك ١٦٠٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات احلديدوز ١٦٠٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ رابع فوسفات سداسي أثيل ١٦١١
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

رابع فوسفات سداسي أثيل وغاز     ١٦١٢
 مضغوط، خملوط

       E0 P200 صفر    ٣- ٢

محض هيدروسيانيك، حملول مـائي      ١٦١٣
 )سيانيـد اهليدروجني، حملول مائي   (

حيتوي على سيانيد اهليدروجني بنسبة     
 ٪٢٠ال تزيد على 

 E5 P601   T14 TP2 صفر ٤٨ ‘١‘  ١- ٦

TP13 

، ، مثبـت سيانيــد اهليدروجني  ١٦١٤
 مـاء   ٪٣حيتوي على أقـل مـن       

 وممتص يف مادة مسامية خاملة

       E5 P099 صفر  ‘١‘  ١- ٦

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ خالت الرصاص ١٦١٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات الرصاص ١٦١٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخيت الرصاص ١٦١٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ سيانيد الرصاص ١٦٢٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦ أرجواين لندن ١٦٢١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات املغنيسيوم ١٦٢٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات الزئبقيك ١٦٢٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كلوريد الزئبقيك ١٦٢٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نترات الزئبقيك ١٦٢٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١- ٦  بوتاسيوم- د زئبقيك سياني ١٦٢٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نترات الزئبقوز ١٦٢٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ خالت الزئبق ١٦٢٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  أمونيوم–كلوريد زئبق  ١٦٣٠

IBC08 

 

B2, B4 
T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ برتوات الزئبق ١٦٣١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33  
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 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦   أمونيوم–بروميد زئبق  ١٦٣٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ سيانيد الزئبق ١٦٣٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ غلوكونات الزئبق ١٦٣٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ يوديد الزئبق ١٦٣٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نيوكليات الزئبق ١٦٣٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ أوليات الزئبق ١٦٤٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ أكسيد الزئبق ١٦٤١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

أكسي سيانيد الزئبـق مـرتوع      ١٦٤٢
 احلساسية

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  بوتاسيوم–يوديد زئبق  ١٦٤٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ساليسيالت الزئبق ١٦٤٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كربيتات الزئبق ١٦٤٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثيوسيانات الزئبق ١٦٤٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

بروميد املثيل وثاين بروميد األثيلني،      ١٦٤٧
 خملوط، سائل

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦

TP13 

 E2 P001  ليتر١  ‘٢‘  ٣ يلأسيتونتر ١٦٤٨

IBC02 

  T7 TP2 

خملوط مـضاد خلـبط وقــود        ١٦٤٩
 احملركات

 E5 P602   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ١- ٦

TP13 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ، صلب نفثيل–أمني بيتا  ١٦٥٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  يوريا–نفثيل ثيو  ١٦٥١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نفثيل يوريا ١٦٥٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ سيانيد النيكل ١٦٥٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نيكوتني ١٦٥٤
 مل

E4 P001 

IBC02 

      

مركبات النيكوتني، صلبة، غ م      ١٦٥٥
 مستحضرات النيكـوتني،    أوأ،  

  أصلبة، غ م

٤٣ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مركبات النيكوتني، صلبة، غ م      ١٦٥٥
 مستحضرات النيكـوتني،    أوأ،  

 صلبة، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  مركبات النيكوتني، صلبة، ١٦٥٥
ــضرات أوغ م أ،   مستحـــ

 النيكوتني، صلبة، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

سائل ،  هيدروكلوريـد النيكوتني  ١٦٥٦
  حملولأو

١٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦ 
 مل

E4 P001 

IBC02 

       

سائل أو هيدروكلوريد النيكوتني،  ١٦٥٦
 حملول

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣ 

 E1 P001  ليتر٥

IBC03 

LP01 
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الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ساليسيالت النيكوتني ١٦٥٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كربيتات النيكوتني، حملول  ١٦٥٨
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  ليتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ صلب ،كربيتات النيكوتني ١٦٥٨

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ طرطرات النيكوتني ١٦٥٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ١- ٥ ٣- ٢ أكسيد النتريك، مضغوط ١٦٦٠
٨ 

       E0 P200 صفر  

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ )- ، بارا-، ميتا -أورثو (نترو أنيلني  ١٦٦١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ نترو برتين ١٦٦٢
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

، - ، ميتـا    - أورثو  (نترو فينول    ١٦٦٣
 )- بارا

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٩ ‘٣‘  ١- ٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نتروطولوين، سائل ١٦٦٤
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نتروزيلني، سائل ١٦٦٥
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ مخاسي كلوروإيثان ١٦٦٩
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦ لورومثيلمركباتان فوق ك ١٦٧٠

TP13  
TP37 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ فينول صلب ١٦٧١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P602   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ١- ٦ كلوريد أمني فنيل كربيل ١٦٧٢

TP13 

مركبات ثنائي أمـني الفنـيلني       ١٦٧٣
 )- ، بارا - ، ميتا - أورثو (

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٩ ‘٣‘  ١- ٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦ خالت فنيل الزئبقيك ١٦٧٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات البوتاسيوم ١٦٧٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخيت البوتاسيوم ١٦٧٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ حناسوسيانيد البوتاسيوم ١٦٧٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33  

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١- ٦ ، صلبسيانيد البوتاسيوم ١٦٨٠

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخيت الفضة ١٦٨٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ سيانيد الفضة ١٦٨٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخات الصوديوم ١٦٨٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 ١٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  مائيحملولزرنيخيت الصوديوم،  ١٦٨٦
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

  ،٤٣ ‘٣‘  ١- ٦ زرنيخيت الصوديوم، حملول مائي ١٦٨٦
٢٢٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

      E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ يد الصوديومأز ١٦٨٧
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 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

IBC08 B2, B4 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كاكوديالت الصوديوم ١٦٨٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١-٦ ، صلبسيانيد الصوديوم ١٦٨٩

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ ، صلبفلوريد الصوديوم ١٦٩٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زرنيخيت االسترونشيوم ١٦٩١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١- ٦  أمالح االستركننيأواستركنني  ١٦٩٢

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مواد إنتاج الغازات املسيلة للدموع،  ١٦٩٣
 غ م أ سائلة،

       E5 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

تاج الغازات املسيلة للدموع، مواد إن ١٦٩٣
 غ م أ سائلة،

 E4 P001 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC02 

      

 E5 P001   T14 TP2 صفر ١٣٨ ‘١‘  ١- ٦ سيانيد بروموبرتيل، سائلة ١٦٩٤

TP13 

  ٣ ١- ٦ كلورو أسيتون، مثبت ١٦٩٥
٨ 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘

TP13 

TP35 

 E4 P002 صفر  ‘٢‘  ١- ٦ ، صلبكلورو أسيتوفينون ١٦٩٧

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 E5 P002   T6 TP33 صفر  ‘١‘  ١- ٦ ثنائي فنيل أمني كلوروأرسني ١٦٩٨

       E5 P001 صفر  ‘١‘  ١- ٦ ثنائي فنيل كلوروأرسني، سائل ١٦٩٩

       E0 P600 صفر  ‘٢‘ ١- ٤ ١- ٦ مشوع غازات مسيلة للدموع ١٧٠٠

 E4 P001 صفر  ‘٢‘  ١- ٦ بروميد الزيليل، سائل ١٧٠١

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 ١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ٢،٢،١،١ – رباعي كلورو إيثان ١٧٠٢
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 ١٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦ ثاين ثيوبريوفوسفات رباعي أثيل ١٧٠٤
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

  ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦ مركبات الثاليوم، غ م أ ١٧٠٧
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 ١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ طولويدين، سائل ١٧٠٨
 مل

E4 P001 

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ ، صلب طولويلني– ٢،٤ ثنائي أمني ١٧٠٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33  

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ ثالثي كلورو أثيلني ١٧١٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1  

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ زيليدين، سائل ١٧١١

IBC02 

  T7 TP2 

زرنيخات الزنك، زرنيخيت الزنـك      ١٧١٢
ــك  أو ــات الزن ــوط زرنيخ  خمل

 وزرنيخيت الزنك 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١-٦ سيانيد الزنك ١٧١٣

IBC07 

B1 T6 TP33 

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد الزنك ١٧١٤

 E2 P001  ليتر١  ‘٢‘ ٣ ٨ أهندريد اخلليك ١٧١٥

IBC02 

  T7 TP2 



 

-224- 

 التعبئـة واحلاويات
 الوسيطـة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحـدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئـة

  األحكام

 اخلاصة
 توجيهات
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

)٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  )٩(  )١١( )١٠( 

 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-
٣-١ 

٥- ٢- ٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣- ٣/ 
٢- ٣- ٤ 

٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  ليتر١  ‘٢‘  ٨ بروميد األستيل ١٧١٦

IBC02 

  T8 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ كلوريد األستيل ١٧١٧

IBC02 

  T8 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ فوسفات البوتيل، محضية ١٧١٨

IBC03 

LP01 

  T4  TP1 

 E2 P001  ليتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨ قلويات كاوية سائلة، غ م أ ١٧١٩

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ٨ قلويات كاوية سائلة، غ م أ ١٧١٩
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

  ٣ ١-٦ كلوروفورومات األليل ١٧٢٢
٨ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘

TP13 

 E2 P001 لتر ١  ‘٢‘ ٨ ٣ يوديد األليل ١٧٢٣

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ٨ أليل ثالثي كلوروسيالن، مثبت ١٧٢٤

TP7 

TP13 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ بروميد األلومنيوم، ال مائي ١٧٢٥

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ كلوريد األلومنيوم، ال مائي ١٧٢٦

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

ثاين فلوريد األمونيوم اهليـدروجيين،      ١٧٢٧
 صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨ أميل ثالثي كلوروسيالن ١٧٢٨

TP7 

TP13 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ كلوريد األنيسويل ١٧٢٩

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 E2 P001  ليتر١  ‘٢‘  ٨ لخامس كلوريد األنتيمون، سائ ١٧٣٠

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  ليتر١  ‘٢‘  ٨ خامس كلوريد األنتيمون، حملول ١٧٣١

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ خامس كلوريد األنتيمون، حملول ١٧٣١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لنر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨ خامس فلوريد األنتيمون ١٧٣٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ ثالث كلوريد األنتيمون ١٧٣٣

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريد البرتويل ١٧٣٦

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

 E4 P001 صفر  ‘٢‘ ٨ ١- ٦ بروميد البرتيل ١٧٣٧

IBC02 

  T8 TP2 

TP13   
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 عبةشال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E4 P001 صفر  ‘٢‘ ٨ ١- ٦ كلوريد البرتيل ١٧٣٨

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ كلوروفورمات البرتيل ١٧٣٩

TP13 

ــد  ١٧٤٠ ــاين فلوري ــالح ث أم
 هيدروجينية، صلبة، غ م أ

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــد  ١٧٤٠ ــاين فلوري ــالح ث أم
 هيدروجينية، صلبة، غ م أ

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

       E0 P200 صفر   ٨ ٣- ٢ ثالث كلوريد البورون ١٧٤١

معقد ثالـث فلوريـد      ١٧٤٢
البــورون ومحــض  

 اخلليك، سائل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

معقد ثالـث فلوريـد      ١٧٤٣
 البــورون ومحــض 

 الربوبيونيك، سائل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

 E0 P804   T22 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٨  حملول الربوم أوبروم ١٧٤٤

TP10 

TP13 

  ١- ٦ ١- ٥ خامس فلوريد الربوم ١٧٤٥
٨ 

 E0 P200   T22 TP2 صفر  ‘١‘

TP13 

  ١- ٦ ١- ٥ ريد الربومثالث فلو ١٧٤٦
٨ 

 E0 P200   T22 TP2 صفر  ‘١‘

TP13 

بوتيل ثالثي كلـورو     ١٧٤٧
 سيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ٨

TP7 

TP13 

هيبو كلوريت الكالسيوم،  ١٧٤٨
ــاف  ــوط أوجـ  خملـ

هيبوكلوريت الكالسيوم،  
، نسبة الكلور املتاح    جاف

نـسبة   (٪٣٩فيه تتجاوز   
 )٪٨,٨األوكسجني املتاح 

 E2 P002  كغم١ ٣١٤ ‘٢‘  ١- ٥

IBC08 

PP85 

B2, B4, 

B13 

    

هيبو كلوريت الكالسيوم،  ١٧٤٨
ــاف  ــوط أوجـ  خملـ

هيبوكلوريت الكالسيوم،  
، نسبة الكلور املتاح    جاف

نـسبة   (٪٣٩فيه تتجاوز   
 )٪٨,٨سجني املتاح كاأل

 E1 P002  كغم٥ ٣١٦ ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

PP85 

B4, B13 

    

  ١- ٥ ٣- ٢ ورثالث فلوريد الكل ١٧٤٩
٨ 

       E0 P200 صفر  

محض كلورو خليـك،     ١٧٥٠
 حملول

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 

محض كلورو خليـك،     ١٧٥١
 صلب

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E0 P002   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦ كلوريد كلورو أستيل ١٧٥٢

TP13 

TP35 

ــي كلور ١٧٥٣ ــل ثالث وفني
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

 محض كلوروسلفونيك  ١٧٥٤
مع أو بـدون ثالـث      (

 )أكسيد الكربيت

 E0 P001   T20 TP2 صفر  ‘١‘  ٨
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التعبئة واحلاويات 
 الوسيطة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةعالش

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض الكروميك، حملول ١٧٥٥

IBC02 

  T8 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ محض الكروميك، حملول ١٧٥٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

فلوريــد الكروميــك،  ١٧٥٦
 صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

فلوريــد الكروميــك،  ١٧٥٧
 حملول

 E2 P001 تر ل١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

فلوريــد الكروميــك،  ١٧٥٧
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ أكسي كلوريد الكروم ١٧٥٨

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨ مواد صلبة أكالة، غ م أ ١٧٥٩

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨ مواد صلبة أكالة، غ م أ ١٧٥٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ٨ مواد صلبة أكالة، غ م أ ١٧٥٩
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨  م أ، غمواد سائلة أكالة ١٧٦٠

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨  م أ، غمواد سائلة أكالة ١٧٦٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ٨  م أ، غمواد سائلة أكالة ١٧٦٠
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

ثنائي أمني حناسي أثيلني     ١٧٦١
 حملول

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ثنائي أمني حناسي أثيلني     ١٧٦١
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٨

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

سيكلوهكسينيل ثالثي   ١٧٦٢
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

سيكلوهكسيل ثالثـي    ١٧٦٣
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

محض ثنـائي كلـورو      ١٧٦٤
 خليك

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

كلوريد ثنائي كلـورو     ١٧٦٥
 أستيل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ثنائي كلوروفنيل ثالثي    ١٧٦٦
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

ــائي  ١٧٦٧ ــل ثن ــائي أثي ثن
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ٨

TP7 

TP13 

محــــض ثنــــائي  ١٧٦٨
ــفوريك، ال  فلوروفوس

 مائي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2  
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

ــائي  ١٧٦٩ ــل ثن ــائي فني ثن
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘   ٨

TP7 

TP13 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ بروميد ثنائي فنيل مثيل ١٧٧٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

دوديـــسيل ثالثـــي  ١٧٧١
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

كلوريد احلديديك، ال    ١٧٧٣
 مائي

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

عبوات إطفاء احلريـق،     ١٧٧٤
 سائل أكال

     E0 P001 PP4  لتر١  ‘٢‘  ٨

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض فلوروبوريك ١٧٧٥

IBC02 

  T7 TP2 

محض فلوروفوسفوريك،   ١٧٧٦
 ال مائي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ محض فلوروسلفونيك ١٧٧٧

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض فلوروسليسيك ١٧٧٨

IBC02 

  T8 TP2 

حيتوي محض الفورميك    ١٧٧٩
على احلمض بنسبة وزنية 

 ٪٨٥تزيد على 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريد الفيوماريل ١٧٨٠

IBC02 

  T7 TP2 

سي ديسيل ثالثـي    سدا ١٧٨١
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

ــي   ١٧٨٢ ــض سداسـ محـ
 فلوروفوسفوريك

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8  TP2 

ثنائي أمـني سداسـي      ١٧٨٣
 مثيلني، حملول

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ثنائي أمـني سداسـي      ١٧٨٣
 مثيلني، حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ــي  ١٧٨٤ ــسيل ثالثـ هكـ
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

محــض اهليــدروفلوريك  ١٧٨٦
 ومحض الكربيتيك، خملوط

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٨

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض اهليدرويوديك ١٧٨٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ هليدرويوديكمحض ا ١٧٨٧

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض اهليدروبروميك ١٧٨٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ محض اهليدروبروميك ١٧٨٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 
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 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض اهليدروكلوريك ١٧٨٩

IBC02 

  T8 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ض اهليدروكلوريكمح ١٧٨٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

، محض اهليـدروفلوريك   ١٧٩٠
ــى محــض  ــوي عل حيت
هيدروفلوريك بنسبة تزيد   

 ٪٦٠على 

 E0 P802 PP79 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٨

PP81 

T10 TP2 

TP13 

، محض اهليـدروفلوريك   ١٧٩٠
محــض  حيتــوي علــى

هيدروفلوريك بنسبة ال   
 ٪٦٠تزيد على 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC02 

     T8 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ هيبوكلوريت، حملول ١٧٩١

IBC02 

PP10 

B5 

T7 TP2 

TP24 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ هيبوكلوريت، حملول ١٧٩١

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

TP24 

، أول كلوريــد اليــود ١٧٩٢
 صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T7 TP2 

فوسفات أيـسوبروبيل    ١٧٩٣
 محضية

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC02 

LP01 

  T4 TP1 

ــات الرصــاص ١٧٩٤ ، كربيت
نسبة احلمض احلر فيهـا     

 ٪٣تتجاوز 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 خماليط،  أمحاض النترتة  ١٧٩٦
حتتــوي علــى محــض 
النتريك بنسبة أعلى من    

٥٠٪ 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٥ ٨

TP13 

خماليط أمحاض النترتة،    ١٧٩٦
حتتــوي علــى محــض 
النتريك بنسبة ال تزيـد     

 ٪٥٠على 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

   T8  TP2 

TP13 

 E0 P802   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ محض النتروهيدروكلوريك ١٧٩٨

TP13 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨ نونيل ثالثي كلوروسيالن ١٧٩٩

TP7 

TP13 

ــي  ١٨٠٠ ــسيل ثالث ــاين دي مث
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

أوكتيـــل ثالثـــي   ١٨٠١
 كلوروسيالن

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨

TP7 

TP13 

، محض فـوق كلوريـك     ١٨٠٢
حيتوي على احلمض بنسبة    

 ٪٥٠وزنية ال تزيد على 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٥ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

محض فينول سـلفونيك،     ١٨٠٣
 سائل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2  
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘   ٨ فنيل ثالثي كلوروسيالن ١٨٠٤

TP7 

TP13 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ محض الفوسفوريك، حملول ١٨٠٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ خامس كلوريد الفوسفور ١٨٠٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ خامس أكسيد الفوسفور ١٨٠٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ ثالث بروميد الفوسفور ١٨٠٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٨  ١- ٦ ثالث كلوريد الفوسفور ١٨٠٩

TP13 

TP35 

  E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦ ورأكسي كلوريد الفوسف ١٨١٠
TP13 

TP37 

، ثاين فلوريد البوتاسـيوم    ١٨١١
 صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦  صلب ،فلوريد البوتاسيوم ١٨١٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

هيدروكسيد البوتاسيوم،   ١٨١٣
 صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

هيدروكسيد البوتاسيوم،   ١٨١٤
 حملول

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

هيدروكسيد البوتاسيوم،   ١٨١٤
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ كلوريد الربوبيونيل ١٨١٥

IBC02 

  T7 TP1 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ٨ ي كلوروسيالنبروبيل ثالث ١٨١٦

TP7 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريد البريوسلفوريل  ١٨١٧

IBC02 

  T8 TP2 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨ رابع كلوريد السليكون ١٨١٨

TP7 

TP13 

ــصوديوم،  ١٨١٩ ــات ال ألومين
 حملول

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ــصوديوم،  ١٨١٩ ــات ال ألومين
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

هيدروكسيد الـصوديوم،    ١٨٢٣
 صلب

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

هيدروكسيد الـصوديوم،    ١٨٢٤
 حملول

  E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

هيدروكسيد الـصوديوم،    ١٨٢٤
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ أول أكسيد الصوديوم ١٨٢٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

أمحاض النترتـة، خمـاليط      ١٨٢٦
 حتتـوي علـى     مستهلكة،

محض النتريك بنسبة أعلى    
 ٪٥٠من 

 E0 P001     T10 TP2 صفر ١١٣ ‘١‘ ١- ٥ ٨

TP13 

أمحاض النترتـة، خمـاليط      ١٨٢٦
، حتتـوي علـى     مستهلكة

محض النتريك بنـسبة ال      
 ٪٥٠تزيد على 

 E2 P001  لتر١ ١١٣ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

كلوريد القـصديريك، ال     ١٨٢٧
 مائي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ كلوريد الكربيت ١٨٢٨

ثالث أكسيد الكربيـت،     ١٨٢٩
 مثبت

 E0 P001   T20 TP4 صفر  ‘١‘  ٨

TP13 

TP25 

TP26 

، حيتـوي   محض الكربيتيك  ١٨٣٠
 مـن   ٪٥١على أكثر من    

 احلمض

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٨ محض الكربيتيك، مدخن ١٨٣١

TP13 

محـــض الكربيتيـــك،  ١٨٣٢
 مستهلك

 E2 P001  لتر١ ١١٣ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض الكربيتوز ١٨٣٣

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦ كلوريد السلفوريل ١٨٣٤

TP13 

TP37 

هيدروكسيد رباعي مثيل    ١٨٣٥
 ، حملولاألمونيوم

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2   

هيدروكسيد رباعي مثيل    ١٨٣٥
 ، حملولاألمونيوم

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ `٣`  ٨

IBC03 

LP01 

  T7 TP2   

 E0 P802   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ كلوريد الثيونيل ١٨٣٦

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريد الثيوفوسفوريل ١٨٣٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P002   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦ رابع كلوريد التيتانيوم ١٨٣٨

TP13 

TP37 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ وروخليكمحض ثالثي كل ١٨٣٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ كلوريد الزنك، حملول ١٨٤٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٩ أسيتالدهيد النشادر ١٨٤١

IBC08 

LP02 

 

B3, B6 

T1 TP33 

 - أورثـو    -ثنائي نتـرو     ١٨٤٣
 كريزوالت األمونيوم

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ثاين أكـسيد الكربـون،      ١٨٤٥
 )ثلج جاف(صلب، 

     E0 P003 PP18 صفر    ٩

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ رابع كلوريد الكربون ١٨٤٦

IBC02 

  T7 TP2 
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التعبئة واحلاويات 
 الوسيطة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةعالش

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

، مميـأ كربيتيد البوتاسيوم،    ١٨٤٧
حيتوي على مـاء التبلـر      

 ٪٣٠بنسبة ال تقل عن 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 حيتوي  محض الربوبيونيك،  ١٨٤٨
على احلمض بنسبة وزنية ال     

 وال تزيـد    ٪١٠تقل عن   
 ٪٩٠على 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ـ    ١٨٤٩ ، أكربيتيد الصوديوم، ممي
حيتوي على املاء بنـسبة ال      

 ٪٣٠تقل عن 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

       E4 P001  مل١٠٠ ٢٢١ ‘٢‘  ١- ٦ أدوية، سائلة، مسية، غ م أ ١٨٥١

  ،٢٢١ ‘٣‘  ١- ٦ أدوية، سائلة، مسية، غ م أ ١٨٥١
٢٢٣ 

       E1 P001  لتر٥

سبائك باريوم، تـشتعل      ١٨٥٤
 مبس اهلواء

 E0 P404   T21 TP7 صفر  ‘١‘  ٢- ٤

TP33 

كالسيوم، يشتعل مبـس      ١٨٥٥
 كالسيوم   سبائك أواهلواء  

 تشتعل مبس اهلواء

       E0 P404 صفر  ‘١‘  ٢- ٤

  ،٢٩   ٢- ٤ خرق مشبعة بالزيت ١٨٥٦
١١٧ 

 E0 P003 صفر

IBC08 

PP19 

B6 

    

       E1 P410 صفر ١١٧ ‘٣‘  ٢- ٤ نفايات نسيجية، رطبة  ١٨٥٧

سداسي فلورو الربوبيلني    ١٨٥٨
 )R1216غاز تربيد (

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

رابع فلوريد الـسليكون،     ١٨٥٩
 مضغوط

       E0 P200 صفر   ٨ ٣- ٢

       E0 P200 صفر    ١- ٢ فلوريد الفاينيل، مثبت ١٨٦٠

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كروتونات األثيل ١٨٦٢

IBC02 

  T4 TP2 

وقود طائرات للمحركات    ١٨٦٣
 التربينية

 E3 P001   T11 TP1  مل٥٠٠ ٣٦٣ ‘١‘  ٣

TP8 

TP28 

وقود طائرات للمحركات    ١٨٦٣
 التربينية

 E2 P001  لتر١ ٣٦٣ ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

وقود طائرات للمحركات    ١٨٦٣
 التربينية

٢٢٣ ‘٣‘  ٣  
٣٦٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١ ٢٦ ‘٢‘  ٣  بروبيل–نترات ع  ١٨٦٥

IBC02 

 

B7 

    

 E3 P001   T11 TP1  مل٥٠٠  ‘١‘  ٣ راتنج حملول، هلوب ١٨٦٦

TP8 

TP28 

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣ راتنج حملول، هلوب ١٨٦٦

IBC02 

PP1 T4 TP1 

TP8 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ راتنج حملول، هلوب ١٨٦٦

IBC03 

LP01 

PP1 T2 TP1 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٤ ديكابوران ١٨٦٨

IBC06 

 

B2 
T3 TP33 

ئك  سـبا  أومغنيسيوم   ١٨٦٩
 هبا نسبة مـن     مغنيسيوم

املغنيسيوم ال تقل عـن     
 يف شكل حبيبات    ٪٥٠

 أو خراطة أو شرائط

 E1 P002  كغم٥ ٥٩ ‘٣‘  ١- ٤

IBC08 

LP02 

 

B3 
T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات 
 الوسيطة للسوائب

 وحاويات الصهاريج النقالة
رقم  السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةعالش

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

 الكميات احملدودة
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-  

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣- ٤ بوروهيدريد البوتاسيوم ١٨٧٠

 E2 P410  كغم١  ‘٢‘  ١- ٤ هيدريد التيتانيوم ١٨٧١

IBC04 

PP40 T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥ ثاين أكسيد الرصاص ١٨٧٢

IBC08 

LP02 

 

B3 
T1 TP33 

محـض فوق كلوريـك،     ١٨٧٣
حيتوي علـى احلمــض     

 ٪٥٠بنسبة وزنية أعلى من     
 ٪٧٢ولكنها ال تتجـاوز 

 E0 P502 PP28 T10 TP1 صفر ٦٠ ‘١‘ ٨ ١- ٥

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ أكسيد الباريوم ١٨٨٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ برتيدين ١٨٨٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كلوريد البرتيليدين ١٨٨٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ بروموكلوروميثان ١٨٨٧

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ كلوروفورم ١٨٨٨

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

 E5 P002   T6 TP33 صفر  ‘١‘ ٨ ١- ٦ بروميد السيانوجني ١٨٨٩

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ بروميد األثيل ١٨٩١

IBC02 

 

B8 

T7 TP2 

TP13 

ــائي  ١٨٩٢ ــل ثنــ أثيــ
 كلورووأرسني

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١- ٦

TP13  
TP37 

ــل   ١٨٩٤ ــسيد فني هيدروك
 الزئبقيك

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نترات فنيل الزئبقيك ١٨٩٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ رباعي كلوروأثيلني ١٨٩٧

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ يوديد األستيل ١٨٩٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

ــائي  ١٩٠٢ ــفات ثنـ فوسـ
 يةأيسوأوكتيل، محض

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

مطهرات سائلة، أكالة،    ١٩٠٣
 غ م أ

       E0 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

مطهرات سائلة، أكالة،    ١٩٠٣
 غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

      

مطهرات سائلة، أكالة،    ١٩٠٣
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
 وحاويات السوائب

رقم األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةعشال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 خلاصةا

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢  ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E0 P002 صفر  ‘١‘  ٨ محض السلينيك ١٩٠٥

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض احلمأة ١٩٠٦

IBC02 

  T8 TP2 

TP28 

، حيتـوي علـى     اجري الصود  ١٩٠٧
هيدروكسيد الصوديوم بنسبة   

 ٪٤أعلى من 

 E1 P002  كغم٥ ٦٢ ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريت، حملول ١٩٠٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP24 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ كلوريت، حملول ١٩٠٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

TP24 

 E1 P002  كغم٥ ١٠٦ ‘٣‘  ٨ أكسيد الكالسيوم ١٩١٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

       E0 P200 صفر   ١- ٢ ٣- ٢ دايبوران ١٩١١

كلوريد املثيـل وكلوريـد      ١٩١٢
 املثيلني، خملوط

   E0 P200   T50 صفر ٢٢٨   ١- ٢

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢- ٢ نيون، سائل مربد ١٩١٣

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بروبيونات البوتيل ١٩١٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

هكــــسانون حلقــــي  ١٩١٥
 )سيكلوهكسانون(

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

ــري  ١٩١٦ ــائي - ’٢،٢أثـ  ثنـ
 كلوروثنائي األثيل

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أكريالت األثيل، مثبت ١٩١٧

IBC02 

  T4 TP1 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أيسوبروبيل برتين ١٩١٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أكريالت املثيل، مثبت ١٩١٩

IBC02 

  T4 TP1 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ نونان ١٩٢٠

IBC03 

LP01 

  T2  TP1 

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٣ بروبيلني أميني، مثبت ١٩٢١

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ بريوليدين ١٩٢٢

IBC02 

  T7 TP1 

ثــاين ثيونيــت الكالــسيوم  ١٩٢٣
 )هيدروكربيتيت الكالسيوم(

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

بروميد مثيل املغنيـسيوم يف      ١٩٢٨
 أثري أثيلي

       E0 P402 صفر  ‘١‘ ٣ ٣- ٤

ثـاين ثيونيـت البوتاسـيوم     ١٩٢٩
 ) البوتاسيومهيدروكربيتيت(

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

ــك    ١٩٣١ ــت الزن ــاين ثيوني ث
 )هيدروكربيتيت الزنك(

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم   وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةعالش

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤ زركونيوم، فضالة ١٩٣٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ سيانيد، حملول، غ م أ ١٩٣٥

TP13 

TP27 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ سيانيد، حملول، غ م أ ١٩٣٥

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ يانيد، حملول، غ م أس ١٩٣٥
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

   T7 TP2 

TP13 

TP28 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ ، حملولمحض بروموخليك ١٩٣٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ، حملولمحض بروموخليك ١٩٣٨

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

 E2 P002 غم ك١  ‘٢‘  ٨ أكسي بروميد الفوسفور ١٩٣٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض ثيوغليكوليك ١٩٤٠

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٩ ثنائي برومو ثنائي فلوروميثان ١٩٤١

LP01 

  T11 TP2 

 حتتوي على   نترات أمونيوم،  ١٩٤٢
مواد قابلة لالحتراق بنسبة ال     

 مبا فيها أي    ٪٠,٢تزيد على   
ضوية حمـسوبة علـى     مادة ع 

أســاس حمتــوى الكربــون، 
باستثناء أي مـادة أخـرى      

 مضافة

 E1 P002  كغم٥ ٣٠٦ ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

علب أو أمشاط    (ثقاب أمان  ١٩٤٤
 )ذات قداحة للشرارة

٢٩٣ ‘٣‘  ١- ٤  
٢٩٤ 

       E1 P407  كغم٥

       E1 P407  كغم٥ ٢٩٤ ‘٣‘  ١- ٤ "فستا"ثقاب مشعي  ١٩٤٥

  ٦٣   ٢ أيروسالت ١٩٥٠
١٩٠  
٢٧٧  
٣٢٧  
٣٤٤ 

انظر 
احلكم 
اخلاص 
٢٧٧ 

E0 P207 

LP02 

PP87 

L2 

    

  E1 P203   T75  TP5  مل١٢٠    ٢- ٢ أرغون، سائل مّربد ١٩٥١

أكسيد األثيلني وثاين أكسيد  ١٩٥٢
، ال تزيد فيه الكربون، خملوط

 ٪٩ على نسبة أكسيـد األثيلني

       E1 P200  مل١٢٠    ٢- ٢

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١- ٢ ٣- ٢ غ م أ غاز مضغوط، مسي، هلوب، ١٩٥٣

       E0 P200 صفر ٢٧٤   ١- ٢ غاز مضغوط، هلوب، غ م أ ١٩٥٤

       E0 P200 صفر ٢٧٤   ٣- ٢ غاز مضغوط، مسي، غ م أ ١٩٥٥

       E1 P200  مل١٢٠ ٢٧٤   ٢- ٢ غاز مضغوط، غ م أ ١٩٥٦

         E0 P200 صفر    ١- ٢ ترييوم، مضغوطديو ١٩٥٧
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةعشال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

- ثنــائي كلــورو  – ١،٢ ١٩٥٨
ــاعي  ١،١،٢،٢ كلوروربــ
 )R114غاز تربيد (فلوروإيثان 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

 ثنائـي فلـوروأثيلني    - ١،١ ١٩٥٩
 ) R1132aغاز تربيـد (

       E0 P200 صفر    ١- ٢

  E0 P203   T75 TP5 صفر    ١- ٢ إيثان، سائل مربد ١٩٦١

       E0 P200 صفر    ١- ٢ أثيلني ١٩٦٢

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢- ٢ هليوم، سائل مربد ١٩٦٣

TP34 

هيدروكربونيـة،  خملوط غازات    ١٩٦٤
 مضغوطة، غ م أ

       E0 P200 صفر ٢٧٤   ١- ٢

خملوط غازات هيدروكربونية،    ١٩٦٥
  مسيلة، غ م أ

   E0 P200   T50 صفر ٢٧٤   ١- ٢

  E0 P203   T75 TP5 صفر    ١- ٢ هيدروجني، سائل مربد ١٩٦٦

TP23 

TP34 

 غاز مبيد للحـشرات، مسـي،      ١٩٦٧
 أ م غ

       E0 P200 صفر ٢٧٤   ٣- ٢

       E1 P200  مل١٢٠ ٢٧٤   ٢- ٢ غاز مبيد للحشرات، غ م أ ١٩٦٨

   E0 P200   T50 صفر    ١- ٢ أيسوبوتان ١٩٦٩

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢- ٢ كربتون، سائل مربد ١٩٧٠

 غاز طبيعي   أوميثان مضغوط    ١٩٧١
ذو حمتوى عال من    مضغوط،  

 امليثان

       E0 P200 صفر    ١- ٢

 غـاز  أوميثان، سائل مـربد     ١٩٧٢
 ذو حمتوى طبيعي، سائل مربد،

 عال من امليثان

  E0 P203   T75 TP5 صفر    ١- ٢

ــان   ١٩٧٣ ــائي فلوروميث كلوروثن
وكلورومخاسي فلوروإيثـان،   

 ذو درجة غليان ثابتة      خملوط،
 مـن   ٪٤٩حيتوي على حنـو     

أحادي كلوروثنائي فلوروميثان   
 )R502غاز تربيد (

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

كلوروثنائي فلوروبروموميثان  ١٩٧٤
 )R12B1غاز تربيد (

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

أكسيد النتريك ورابع أكسيد  ١٩٧٥
 النتروجني، خملوط

١- ٥ ٣- ٢  
٨ 

       E0 P200 صفر  

غاز (مثاين فلوروبوتان حلقي     ١٩٧٦
 )RC318تربيد 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢- ٢ نتروجني، سائل مربد ١٩٧٧

   E0 P200   T50 صفر    ١- ٢ بروبان ١٩٧٨

رباعي فلوروميثان، مضغوط    ١٩٨٢
 ) مضغوطR14غاز تربيد (

       E1 P200  مل١٢٠    ٢- ٢

 - ٢، ٢، ٢ - كلـــورو -١ ١٩٨٣
غـاز تربيـد    (ثالثي فلوروإيثان   

R133a( 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

غاز تربيـد   (ثالثي فلوروميثان    ١٩٨٤
R23( 

       E1 P200  مل١٢٠    ٢- ٢

  



 

-236- 

  
التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ٣ كحول، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٦

TP13 

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣ كحول، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

، ٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٣ كحول، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٦
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣ كحول، غ م أ ١٩٨٧

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ حول، غ م أك ١٩٨٧
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ٣ ألدهيد، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٨

TP13 

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣ ألدهيد، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

، ٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٣ ألدهيد، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٨
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

 E3 P001   T11 TP1 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣ ألدهيد، غ م أ ١٩٨٩

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣ ألدهيد، غ م أ ١٩٨٩

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ ألدهيد، غ م أ ١٩٨٩
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

  E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٩ برتالدهيد ١٩٩٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ كلوروبرين، مثبت ١٩٩١

TP6 

TP13 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ٣ سائل هلوب، مسي، غ م أ ١٩٩٢

TP13 

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣ سائل هلوب، مسي، غ م أ ١٩٩٢

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

، ٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٣ سائل هلوب، مسي، غ م أ ١٩٩٢
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

 E3 P001   T11 TP1 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣ سائل هلوب، غ م أ ١٩٩٣

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣ سائل هلوب، غ م أ ١٩٩٣

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ سائل هلوب، غ م أ ١٩٩٣
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29  
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  السوائبوحاويات 

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

أو الرتبة 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ مخاسيي كربونيل احلديد ١٩٩٤

TP13 

ويـشمل زيـوت   قطران سائل،   ١٩٩٩
 الرصف والقار املسترجع

 E2 P001  لتر٥  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T3 TP3 

TP29 

ويـشمل زيـوت   قطران سائل،   ١٩٩٩
 الرصف والقار املسترجع

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T1 TP3 

 يف قوالب أو قضبان أو      سليلويد، ٢٠٠٠
ب، إخل،   ألواح أو أنابي   ولفائف أ 

 فيما عدا الكسارة

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤

LP02 

PP7     

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ فثينات الكوبالت، مسحوقن ٢٠٠١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤ سليلويد، كسارة ٢٠٠٢

IBC08 

LP02 

PP8 

B3 

    

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤ ثنائي أميد املغنيسيوم ٢٠٠٤

IBC06 

  T3 TP33 

لدائن، أسـاس نتروسـليلوزي      ٢٠٠٦
 ذاتية التسخني، غ م أ

       E1 P002 صفر ٢٧٤ ‘٣‘  ٢-٤

 E0 P404   T21 TP7 صفر  ‘١‘  ٢-٤ زركونيوم، مسحوق جاف ٢٠٠٨

TP33 

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤ زركونيوم، مسحوق جاف ٢٠٠٨

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤ زركونيوم، مسحوق جاف ٢٠٠٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

ألـواح أو   زركونيوم جـاف،     ٢٠٠٩
 شرائط جاهزة أو سلك ملفوف

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤

LP02 

      

       E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ هيدريد املغنيسيوم ٢٠١٠

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد املغنيسيوم ٢٠١١

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد البوتاسيوم ٢٠١٢

       E0 P403 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣-٤ فوسفيد االسترونشيوم ٢٠١٣

فوق أكسيد اهليدروجني، حملول  ٢٠١٤
حيتوي على فوق أكسيد مائي 

  عناهليدروجني بنسبة ال تقل
مثبت  (٪٦٠ وال تتجاوز ٪٢٠

 )حسب االقتضاء

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘ ٨ ١-٥

IBC02 

PP10 

B5 

T7 TP2 

TP6 

TP24 

فوق أكسيد اهليدروجني، مثبت،     ٢٠١٥
 فوق أكـسيد اهليـدروجني،      أو

حيتوي على   حملول مائي، مثبت،  
فوق أكسيد اهليدروجني بنـسبة     

 ٪٦٠أعلى من 

 E0 P501   T9 TP2 صفر  ‘١‘ ٨ ١-٥

TP6 

TP24 

بدون ذخرية، مسية، غري متفجرة،      ٢٠١٦
و صمامة  مفجر أو حشوة طاردة أ    

 إشعال

       E0 P600 صفر  ‘٢‘  ١-٦

ذخرية مسّيلة للـدموع، غـري       ٢٠١٧
أو حشوة   ، بدون مفجر  متفجرة

 طاردة أو صمامة إشعال

       E0 P600 صفر  ‘٢‘ ٨ ١-٦
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

دودة الكميات احمل
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ كلوروأنيلينات، صلبة ٢٠١٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ كلوروأنيلينات، سائلة ٢٠١٩

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥ ٢٠٥ ‘٣‘  ١-٦ كلوروفينول، صلب ٢٠٢٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ كلوروفينول، سائل ٢٠٢١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١-٦ محض الكريزيليك ٢٠٢٢

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

فــــوق كلوروهــــدرين  ٢٠٢٣
 )أبيكلوروهدرين(

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘ ٣ ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

  ٤٣ ‘١‘  ١-٦ مركبات زئبق، سائلة، غ م أ ٢٠٢٤
٦٦  

٢٧٤ 

       E5 P001 صفر

  ٤٣ ‘٢‘  ١-٦ مركبات زئبق، سائلة، غ م أ ٢٠٢٤
٦٦  

٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

      

  ٤٣ ‘٣‘  ١-٦ مركبات زئبق، سائلة، غ م أ ٢٠٢٤
٦٦  

٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

      

  ٤٣   ١-٦ مركبات زئبق، صلبة، غ م أ ٢٠٢٥
٦٦  

٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

  ٤٣   ١-٦ ت زئبق، صلبة، غ م أمركبا ٢٠٢٥
٦٦  

٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٤٣   ١-٦ مركبات زئبق، صلبة، غ م أ ٢٠٢٥
٦٦  

٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

، ٤٣ ‘١‘  ١-٦ مركبات فنيل الزئبقيك، غ م أ ٢٠٢٦
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

، ٤٣ ‘٢‘  ١-٦ يل الزئبقيك، غ م أمركبات فن ٢٠٢٦
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ٤٣ ‘٣‘  ١-٦ مركبات فنيل الزئبقيك، غ م أ ٢٠٢٦
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١-٦ زرنيخيت الصوديوم، صلبة ٢٠٢٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

حتتوي ان، غري متفجرة،    قنابل دخ  ٢٠٢٨
سائل أكال، بـدون بـادئ      على  
 تفجري

       E0 P803 صفر  ‘٢‘  ٨

  ٣ ٨ هيدرازين، ال مائي ٢٠٢٩
١-٦ 

       E0 P001 صفر  ‘١‘

بنـسبة   هيدرازين مـائي  حملول   ٢٠٣٠
 ٪٣٧وزنية تزيد على 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٨

TP13 

بنـسبة   هيدرازين مـائي  حملول   ٢٠٣٠
 ٪٣٧ تزيد علىوزنية 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

بنـسبة   حملول هيدرازين مـائي    ٢٠٣٠
 ٪٣٧ تزيد علىوزنية 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ١-٦ ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

خبالف األمحـر   محض النتريك،    ٢٠٣١
 على ما يزيد على     احملتوياملدخن  

  محض النتريك٪٧٠

 E0 P001 PP81 T10 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٥ ٨

TP13  
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

وجيهات ت
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

خبالف األمحـر   محض النتريك،    ٢٠٣١
٪ على  ٦٥  على احملتوياملدخن،  

 ٪٧٠ما ال يزيد على     ولكن   األقل
 محض النتريك

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٥ ٨

IBC02 

PP81 

B15 

T8 TP2 

خبالف األمحـر   محض النتريك،    ٢٠٣١
 أقـل مـن    على   احملتوياملدخن،  

 محض النتريك٪ ٦٥

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

PP81 

B15 

T8 TP2 

  ،١-٥ ٨ محض النتريك األمحر املدخن ٢٠٣٢
١-٦ 

 E0 P602 PP81 T20 TP2 صفر  ‘١‘

TP13 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ وتاسيومأول أكسيد الب ٢٠٣٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

هيدروجني وميثـان، خملـوط،      ٢٠٣٤
 مضغوط

       E0 P200 صفر    ١-٢

 ثالثـي فلوروإيثـان    -١،١،١ ٢٠٣٥
 )R143aغــاز تربيد (

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ زينون ٢٠٣٦

خراطيش  (أوعية صغرية هبا غاز    ٢٠٣٧
، بدون وسيلة تصريف وال     )غاز

 يعاد ملؤها

١٩١   ٢ ،
٢٧٧،  
٣٠٣،  
٣٤٤ 

انظر 
احلكم 
اخلاص 
٢٧٧ 

E0 P003 PP17     

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ثنائي نتروطولوين، سائل ٢٠٣٨

IBC02 

  T7 TP2 

       E0 P200 صفر    ١-٢  ثنائي مثيل بروبان-٢،٢ ٢٠٤٤

ــسوبوتريألدهيد  ٢٠٤٥ ــد أل(أي دهي
 )أيسوبوتيلي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ سيمني ٢٠٤٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ثنائي كلوروبروبني ٢٠٤٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ ثنائي كلوروبروبني ٢٠٤٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ نتاداينيثنائي سيكلوب ٢٠٤٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ثنائي أثيل برتين ٢٠٤٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

ثنائي أيـسوبوتيلني، مركبـات      ٢٠٥٠
 أيسومرية

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1  
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 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 ضافيةاإل

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨  ثنائي مثيل أمينوإيثانول-٢ ٢٠٥١

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ثنائي بنتني ٢٠٥٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ مثيل أيسوبوتيل كربينول ٢٠٥٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ٣ ٨ مورفولني ٢٠٥٤

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ستايرين، مونومر، مثبت ٢٠٥٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ رباعي هيدروفيوران ٢٠٥٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ثالثي بروبيلني ٢٠٥٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ بروبيلنيثالثي  ٢٠٥٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ فالريالدهيد ٢٠٥٨

IBC02 

  T4 TP1 

ال نتروسليلوز، حملول، هلـوب،      ٢٠٥٩
تزيد فيه النسبة الكتليـة اجلافـة       

ــى   ــروجني عل ، ٪١٢,٦للنت
 ٪٥٥والنتروسليلوز على 

 E0 P001   T11 TP1 صفر ١٩٨ ‘١‘  ٣

TP8 

TP27 

ال نتروسليلوز، حملول، هلـوب،      ٢٠٥٩
تزيد فيه النسبة الكتليـة اجلافـة       

ــى   ــروجني عل ، ٪١٢,٦للنت
 ٪٥٥والنتروسليلوز على 

 E0 P001  لتر١ ١٩٨ ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

TP8 

ال نتروسليلوز، حملول، هلـوب،      ٢٠٥٩
تزيد فيه النسبة الكتليـة اجلافـة       

ــى   ــروجني عل ، ٪١٢,٦للنت
 ٪٥٥لى والنتروسليلوز ع

١٩٨ ‘٣‘  ٣ ،
٢٢٣ 

 E0 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

  ،١٨٦ ‘٣‘  ١-٥ أمسدة نترات األمونيوم ٢٠٦٧
٣٠٦،  
٣٠٧ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

، ١٨٦ ‘٣‘  ٩ أمسدة نترات األمونيوم ٢٠٧١
١٩٣ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 بكثافة نسبية أقل حملول النشادر، ٢٠٧٣
 س°١٥ عند درجة ٠,٨٨٠من 

 ولكن ٪٣٥يف املاء، هبا أكثر من 
  نشادر٪٥٠ما ال يزيد على 

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ ريالميد، صلبأك ٢٠٧٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ كلورال ال مائي، مثبت ٢٠٧٥

IBC02 

  T7 TP2 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١-٦ كريزول، سائل ٢٠٧٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦  نفتيل– ألفاأمني  ٢٠٧٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١-٦ ثنائي أيسوسيانات الطولوين ٢٠٧٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ ثالثي أمني ثنائي أثيلني ٢٠٧٩

IBC02 

  T7 TP2 

       E0 P099 صفر   ٨ ٣-٢ كلوريد اهليدروجني، سائل مربد ٢١٨٦

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢-٢ ثاين أكسيد الكربون، سائل مربد ٢١٨٧

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ أرسني ٢١٨٨

  ١-٢ ٣-٢ ثنائي كلوروسيالن ٢١٨٩
٨  

       E0 P200 صفر  

  ١-٥ ٣-٢ ثاين فلوريد األكسجني، مضغوط ٢١٩٠
٨ 

       E0 P200 صفر  

       E0 P200 صفر    ٣-٢ فلوريد السلفوريل ٢١٩١

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ جرمـان ٢١٩٢

غاز تربيد (سداسي فلوروإيثان،  ٢١٩٣
R116مضغوط ( 

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ سادس فلوريد السلينيوم ٢١٩٤

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ سادس فلوريد التلوريوم ٢١٩٥

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ سادس فلوريد التنغسنت ٢١٩٦

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ وديد اهليدروجني، ال مائيي ٢١٩٧

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ خامس فلوريد الفوسفور ٢١٩٨

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ فوسفني ٢١٩٩

       E0 P200 صفر    ١-٢ بروبادايني، مثبت ٢٢٠٠

  E0 P203   T75 TP5 صفر   ١-٥ ٢-٢ أكسيد النتروز، سائل مربد ٢٢٠١

TP22 

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ سيلينيد اهليدروجني، ال مائي ٢٢٠٢

       E0 P200 صفر    ١-٢ سيالن ٢٢٠٣

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ كربيتيد الكربونيل ٢٢٠٤

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ أديبو نتريل ٢٢٠٥

IBC03 

LP01 

  T3 TP1 

 أوأيسوسسيانات، مسي، غ م أ،  ٢٢٠٦
  غ م أ،ول أيسوسيانات، مسيحمل

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

أو أيسوسسيانات، مسي، غ م أ،  ٢٢٠٦
 حملول أيسوسيانات، مسي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١-٦ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP13 

TP28 
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 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 ةشعبال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ــسيوم،   ٢٢٠٨ ــت الكال هيبوكلوري
 نـسبة الكلـور     خملوط، جاف، 

 وال  ٪١٠املتاح فيـه تتجـاوز      
 ٪٣٩تتجاوز 

 E1 P002  كغم٥ ٣١٤ ‘٣‘  ١-٥

IBC08 

LP02 

PP85 

B3, B13 

L3 

    

ال يقـــل    حملول فورمالدهيد  ٢٢٠٩
 ٪٢٥ه الفورمالدهيد عن في

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 مستحضرات املانيب،    أو مانيب ٢٢١٠
 ٪٦٠بتركيز مانيب ال يقل عن 

 E1 P002 صفر ٢٧٣ ‘٣‘ ٣-٤ ٢-٤

IBC06 

  T1 TP33 

حبيبات متبلمرة، قابلة للتمدد،     ٢٢١١
 ينطلق منها خبار هلوب

 E1 P002  كغم٥ ٢٠٧ ‘٣‘  ٩

IBC08 

PP14 

B3, B6 

T1 TP33 

 أزرق) حرير صخري (أسبستوس   ٢٢١٢
 أسبـستوس   أو )كروسيدوليت(

 )أموسيت، ميسوريت(بين 

 E2 P002  كغم١ ١٦٨ ‘٢‘  ٩

IBC08 

PP37 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤ بارافورمالدهيد ٢٢١٣

IBC08 

LP02 

PP12 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

تتجاوز يك،  أهندريد محض الفثال   ٢٢١٤
نسبة أهنيدريد محض املالييك فيه     

٠,٠٥٪ 

 E1 P002  كغم٥ ١٦٩ ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨ أهندريد محض املالييك ٢٢١٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 NONE   T4 TP3 صفر  ‘٣‘  ٨ أهندريد محض املالييك، مصهور ٢٢١٥

، )فضالة السمك (دقيق السمك    ٢٢١٦
 مثبت

٢٩ ‘٣‘  ٩ ،
١١٧،  
٣٠٠،  
٣٠٨ 

 E1 P900 صفر

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

ال يتجاوز الزيت   كسب البذور،    ٢٢١٧
 وال تتجـاوز نـسبة      ٪١,٥فيه  

 ٪١١رطوبته 

٢٩ ‘٣‘  ٢-٤ ،
١٤٢ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

LP02 

PP20 

B3, B6 

    

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨ محض األكريليك، مثبت ٢٢١٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أثري أليل غليسيديل ٢٢١٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أنيسول ٢٢٢٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ برتونتريل ٢٢٢٤

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ كلوريد برتين سلفونيل ٢٢٢٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريد برتيليدينثالث  ٢٢٢٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ت بوتيل، مثب-ميثاكريالت ع  ٢٢٢٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١-٦  كلوروإيثانال-٢ ٢٢٣٢

TP13  
TP37    
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ كلوروأنيسيدين ٢٢٣٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ فلوريد الكلوروبرتيليدين ٢٢٣٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ كلوريد الكلوروبرتيل، سائل ٢٢٣٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 -٤ - كلورو -٣أيسوسيانات   ٢٢٣٦
 مثيل فنيل، سائلة

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC02 

      

 E1 P002  كغ٥  ‘٣‘  ١-٦ كلورونتروأنيلني ٢٢٣٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كلوروطولوين  ٢٢٣٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ ، صلبكلوروطولويدين ٢٢٣٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ محض الكروموكربيتيك ٢٢٤٠

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )سيكلوهبتان(هبتان حلقي  ٢٢٤١

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )سيكلوهبتني(هبتني حلقي  ٢٢٤٢

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ت سيكلوهكسيلخال ٢٢٤٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ )سيكلوبنتانول(بنتانول حلقي  ٢٢٤٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ )سيكلوبنتانون( حلقي نبنتانو ٢٢٤٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )سيكلوبنتني(بنتني حلقي  ٢٢٤٦

IBC02 

 

B8 

T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  ديكان–ع  ٢٢٤٧

IBC03 

LP01  

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨  بوتيل-ع-أمني ثثنائي  ٢٢٤٨

IBC02 

  T7 TP2 

أثري ثنائي كلوروثنـائي مثيـل،       ٢٢٤٩
 متماثل

       E5 P099 صفر  ‘١‘ ٣ ١-٦

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ أيسوسيانات ثنائي كلوروفنيل ٢٢٥٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

هبتـا  ] ١-٢-٢[ثنائي سيكلو   ٢٢٥١
 ٢،٥( دايني، مثبت    - ٢،٥ -
 ) نوربورنادايني، مثبت-

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T7 TP2 
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي ميثوكسي إيثان-١،٢ ٢٢٥٢

IBC02 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦  ثنائي مثيل أنيلني-ن،ن ٢٢٥٣

IBC02 

  T7 TP2 

       E1 P407  كغم٥ ٢٩٣ ‘٣‘  ١-٤ ثقاب، مصهر ٢٢٥٤

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ )سيكلوهكسني(هكسني حلقي  ٢٢٥٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣-٤ بوتاسيوم ٢٢٥٧

IBC04 

 

B1 

T9 TP7 

TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨  بروبيلني-١،٢ثنائي أمني  ٢٢٥٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ رباعي أمني ثالثي أثيلني ٢٢٥٩

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ٨ ٣ أمني ثالثي بروبيل ٢٢٦٠

IBC03 

  T4 TP1 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ، صلبزيلينول ٢٢٦١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ كلوريد ثنائي مثيل كربامويل ٢٢٦٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ثنائي مثيل هكسان حلقي ٢٢٦٣

IBC02 

  T4 TP1 

 أمني ثنائي مثيل هكسيل    -ن،ن ٢٢٦٤
 حلقي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  ثنائي مثيل فورماميد-ن،ن ٢٢٦٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣  بروبيل-ن-أمني ثنائي مثيل  ٢٢٦٦

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١-٦ كلوريد ثنائي مثيل ثيوفوسفوريل ٢٢٦٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨  أميينو ثنائي بروبيل-'٣،٣أمني  ٢٢٦٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

ال تقل  أمني األثيل، حملول مائي،      ٢٢٧٠
 ٪٥٠نسبة أمني األثيل فيه عـن       

 ٪٧٠ولكنها ال تتجاوز 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣

IBC02 

  T7 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كيتون أثيل أميل ٢٢٧١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦  أثيل أنيلني-ن ٢٢٧٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦  أثيل أنيلني-٢ ٢٢٧٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦  برتيل أنيلني-ن- أثيل -ن ٢٢٧٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  أثيل بوتانول-٢ ٢٢٧٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ٨ ٣  أثيل هكسيل- ٢أمني  ٢٢٧٦

IBC03 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ت، مثبميثاكريالت األثيل ٢٢٧٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  هبتني-ع ٢٢٧٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ سداسي كلوروبوتادايني ٢٢٧٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ثنائي أمني سداسـي مثـيلني،       ٢٢٨٠
 صلب

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3  

T1 TP33 

يـسوسيانات سداسـي    ثنائي أ  ٢٢٨١
 مثيلني

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ هكسانول ٢٢٨٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ميثاكريالت أيسوبوتيل، مثبت ٢٢٨٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ أيسوبوتريونتريل ٢٢٨٤

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١-٦ فلوريد أيسوسياناتوبرتيليدين ٢٢٨٥

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ مخاسي مثيل هبتان ٢٢٨٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أيسوهبتني ٢٢٨٧

IBC02 

  T4 TP1 

٢٢٨٨  
 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أييسوهكسني

IBC02 

 

B8 

T11 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ ثنائي أمني أيسوفورون ٢٢٨٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ ثنائي أيسوسيانات أيسوفورون ٢٢٩٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

  ،١٩٩ ‘٣‘  ١-٦ مركبات رصاص، ذوابة، غ م أ ٢٢٩١
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 ٢ مثيــل -٤ ميثوكــسي -٤ ٢٢٩٣
 بنتانون

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦  مثيل أنيلني-ن ٢٢٩٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ٣ ١-٦ كلوروخالت املثيل ٢٢٩٥

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ مثيل سيكلوهكسان ٢٢٩٦

IBC02 

  T4 TP1 
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ مثيل سيكلوهكسانون ٢٢٩٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ مثيل سيكلوبنتان ٢٢٩٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ ت مثيلثنائي كلوروخال ٢٢٩٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦  أثيل برييدين- ٥ مثيل - ٢ ٢٣٠٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  مثيل فيوران- ٢ ٢٣٠١

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  هكسانون- ٢ مثيل - ٥ ٢٣٠٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أيسوبروبينيل برتين ٢٣٠٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 NONE   T1 TP3 صفر  ‘٣‘  ١-٤ نفتالني، مصهور ٢٣٠٤

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ محض نتروبرتين سلفونيك ٢٣٠٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ نتروبرتيفلوريد نثالثي  ٢٣٠٦

IBC02 

  T7 TP2 

ــرو - ٣ ٢٣٠٧  – ٤ نتــــــ
 كلوروبرتوتريفلوريد

 E4 P001 مل ١٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ محض نتروسيل كربيتيك، سائل  ٢٣٠٨

IBC02 

  T8 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أوكتادايني ٢٣٠٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ١-٦ ٣  ديون– ٢،٤ -بنتان  ٢٣١٠

IBC03 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٧٩ ‘٣‘  ١-٦ فينيتيدين ٢٣١١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E0 NONE   T7 TP3 صفر  ‘٢‘  ١-٦ فينول مصهور ٢٣١٢

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بيكولني ٢٣١٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 ثنائي فنيـل متعـدد الكلـورة       ٢٣١٥
)PCB(سائل ، 

 E2 P906  لتر١ ٣٠٥ ‘٢‘  ٩

IBC02 

  T4    TP1 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١-٦ حناسوسيانيد الصوديوم، صلب ٢٣١٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ١-٦ حناسوسيانيد الصوديوم، حملول ٢٣١٧

TP13 

مـاء  هيدروكربيتيد الصوديوم،    ٢٣١٨
 ٪٢٥التبلر أقل من 

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

  د هيدروكربونية تربينية،موا ٢٣١٩
 غ م أ

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 
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 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ مخاسي أمني رباعي أثيلني ٢٣٢٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ ثالثي كلوروبرتين، سائل ٢٣٢١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ثالثي كلوروبوتني ٢٣٢٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ فوسفيت ثالثي أثيل ٢٣٢٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ثالثي أيسوبوتيلني ٢٣٢٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  ثالثي مثيل برتين- ١،٣،٥ ٢٣٢٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ أمني ثالثي مثيل سيكلوهكسيل ٢٣٢٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ثنائي أمني ثالثي مثيل سداسـي       ٢٣٢٧
 مثيلني

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ثنائي أيسوسيانات ثالثي مثيـل      ٢٣٢٨
 سداسي مثيلني

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ فوسفيت ثالثي مثيل ٢٣٢٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أونديكان ٢٣٣٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨ كلوريد الزنك، ال مائي ٢٣٣١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أوكزمي استالدهيد ٢٣٣٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ خالت أليل ٢٣٣٣

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أمني أليل ٢٣٣٤

TP13 

TP35 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ أثري أثيل أليل ٢٣٣٥

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١-٦ ٣ فورمات أليل ٢٣٣٦

TP13 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ مركابتان الفنيل ٢٣٣٧

TP13 

TP35 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اصةاخل

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ثالث فلوريد البرتويك ٢٣٣٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  بروموبوتان– ٢ ٢٣٣٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  برومو أثيل أثري أثيلي- ٢ ٢٣٤٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  مثيل بوتان- ٣ - برومو - ١ ٢٣٤١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ برومو مثيل بروبان ٢٣٤٢

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  برومو بنتان-٢ ٢٣٤٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بروموبروبان ٢٣٤٤

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ بروموبروبان ٢٣٤٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  بروموبروبني– ٣ ٢٣٤٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بوتان ديون ٢٣٤٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ مركابتان بوتيل ٢٣٤٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أكريالت البوتيل، مثبت ٢٣٤٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري بوتيل مثيل ٢٣٥٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ نتريت البوتيل ٢٣٥١

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ نتريت البوتيل ٢٣٥١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري بوتيل فاينيل، مثبت ٢٣٥٢

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ كلوريد البوترييل ٢٣٥٣

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ أثري كلورومثيل أثيل ٢٣٥٤

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣  كلوروبروبان-٢ ٢٣٥٦

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨ أمني سيكلوهكسيل ٢٣٥٧

IBC02 

  T7 TP2 

أوكتاتترايني (سيكلوأوكتاتترايني   ٢٣٥٨
 )حلقي

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

  ١-٦ ٣ أمني ثنائي أليل ٢٣٥٩
٨ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘

IBC99 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ أثري ثنائي األليل ٢٣٦٠

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 عبةالش

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ٨ ٣ أمني ثنائي أيسوبوتيل ٢٣٦١

IBC03 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي كلوروإيثان- ١،١ ٢٣٦٢

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ مركابتان أثيل ٢٣٦٣

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  بروبيل برتين-ع  ٢٣٦٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كربونات ثنائي األثيل ٢٣٦٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  مثيل فالريالدهيد- ألفا ٢٣٦٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  بينني– ألفا ٢٣٦٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  هكسني– ١ ٢٣٧٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ أيسوبنتني ٢٣٧١

) ثنائي مثيل أمينو  ( ثنائي   - ١،٢ ٢٣٧٢
 إيثان

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ثنائي إيثوكسي ميثان ٢٣٧٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لنر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي إيثوكسي بروبني- ٣،٣ ٢٣٧٤

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ كربيتيد ثنائي األثيل ٢٣٧٥

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي هيدروبريان- ٢،٣ ٢٣٧٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  ثنائي ميثوكسي إيثان- ١،١ ٢٣٧٧

IBC02 

  T7 TP1 

 ثنائي مثيـل أميـدوخالت      -٢ ٢٣٧٨
 نتريل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣  ثنائي مثيل بوتيل- ١،٣أمني  ٢٣٧٩

IBC02 

  T7 TP1 

ثنائي مثيل ثنـائي إيثوكـسي       ٢٣٨٠
 سيالن

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١ ٣٥٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣ د ثنائي مثيلثاين كربيتي ٢٣٨١

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

TP39 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ ثنائي مثيل هيدرازين، متماثل ٢٣٨٢

TP13  
TP37 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣ أمني ثنائي بروبيل ٢٣٨٣

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  بروبيل-ع-أثري ثنائي ٢٣٨٤

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أيسوبوتريات أثيل ٢٣٨٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣  أثيل برييدين-١ ٢٣٨٦

IBC02 

  T7 TP1 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
  الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 تثناةواملس

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ فلوروبرتين ٢٣٨٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ فلوروطولوين ٢٣٨٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T12 TP2 صفر  ’١’  ٣ فيوران ٢٣٨٩

TP13 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣  يودوبوتان-٢ ٢٣٩٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ يودومثيل بروبان ٢٣٩١

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ يودوبروبان ٢٣٩٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ فورمات أيسوبوتيل ٢٣٩٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ بروبيونات أيسوبوتيل ٢٣٩٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ٨ ٣ كلوريد أيسوبوترييل ٢٣٩٥

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ١-٦ ٣ مثبت.مثيل أكريل ألدهيد، ٢٣٩٦

IBC02 

  T7  TP1 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣  بوتانون- ٢ مثيل - ٣ ٢٣٩٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ أثري مثيل بوتيل ثالثي ٢٣٩٨

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001 ر لت١  ’٢’ ٨ ٣  مثيل ببرييدين- ١ ٢٣٩٩

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ أيسوفالريات املثيل ٢٤٠٠

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ’١’ ٣ ٨ ببرييدين ٢٤٠١

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ ثيول الربوبان ٢٤٠٢

IBC02 

  T4 TP1 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ خالت األيسوبروبينيل ٢٤٠٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ١-٦ ٣ بروبيونتريل ٢٤٠٤

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ بوتريات أيسوبروبيل ٢٤٠٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ أيسوبوتريات أيسوبروبيل ٢٤٠٦

IBC02 

  T4 TP1 

  ٣ ١-٦ كلوروفورمات أيسوبروبيل ٢٤٠٧
٨ 

       E0 P602 صفر ٣٥٤ ’١’

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ بروبيونات أيسوبروبيل ٢٤٠٩

IBC02 

  T4 TP1 

 ربــــــاعي - ١،٢،٣،٦ ٢٤١٠
 هيدروبرييدين

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ١-٦ ٣ بوتريونتريل ٢٤١١

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ رباعي هيدروثيوفني ٢٤١٢

IBC02 

  T4 TP1  
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

حكام األ
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ أورثوتيتانات رباعي بروبيل ٢٤١٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ ثيوفني ٢٤١٤

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ بورات ثالثي مثيل ٢٤١٦

IBC02 

  T7 TP1 

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ فلوريد الكربونيل ٢٤١٧

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ رابع فلوريد الكربيت ٢٤١٨

       E0 P200 صفر    ١-٢ بروموثالثي فلوروأثيلني ٢٤١٩

       E0 P200 صفر   ٨ ٣-٢ سداسي فلوروأسيتون ٢٤٢٠

  ١-٥ ٣-٢ أكسيد النتروجني ثالث ٢٤٢١
٨ 

       E0 P200 صفر  

غاز تربيد  (٢ -مثاين فلوروبوتني  ٢٤٢٢
R 1318( 

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢

  غاز تربيد(مثاين فلوروبروبان  ٢٤٢٤
R 218( 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

حملول (نترات األمونيوم، سائلة     ٢٤٢٦
 )اخنمركز س

 E0 NONE   T7 TP1 صفر ٢٥٢   ١-٥

TP16 

TP17 

كلورات البوتاسـيوم، حملـول      ٢٤٢٧
 مائي

 E2 P504  لتر١  ’٢’  ١-٥

IBC02 

  T4 TP1 

كلورات البوتاسـيوم، حملـول      ٢٤٢٧
 مائي

 E1 P504  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ١-٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P504  لتر١  ’٢’  ١-٥ كلورات الصوديوم، حملول مائي ٢٤٢٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P504  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ١-٥ كلورات الصوديوم، حملول مائي ٢٤٢٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P504  لتر١  ’٢’  ١-٥ كلورات الكالسيوم، حملول مائي ٢٤٢٩

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P504  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ١-٥ كلورات الكالسيوم، حملول مائي ٢٤٢٩

IBC02 

  T4 TP1 

مبا (لكيل، صلب، غ م أ      فينول أ  ٢٤٣٠
مـن   يف ذلك املركبات املتشاكلة   

 )١٢ إىل ك٢ك

 E0 P002 صفر  ’١’  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبا (فينول ألكيل، صلب، غ م أ        ٢٤٣٠
يف ذلك املركبات املتشاكلة مـن      

 )١٢ إىل ك٢ك

 E2 P002  كغم١  ’٢’  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33   

  

مبا (فينول ألكيل، صلب، غ م أ        ٢٤٣٠
يف ذلك املركبات املتشاكلة مـن      

 )١٢ إىل ك٢ك

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ أنيسيدين ٢٤٣١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٧٩ ’٣’  ١-٦  ثنائي أثيل أنيلني-ن،ن ٢٤٣٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ كلورونتروطولوين، سائل ٢٤٣٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1  

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ’٢’  ٨ ثنائي برتيل ثنائي كلوروسيالن ٢٤٣٤

TP7 

TP13   
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ويات الوسيطة التعبئة واحلا
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ’٢’  ٨  ثنائي كلوروسيالنأثيل فنيل ٢٤٣٥

TP7 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ محض ثيوخليك ٢٤٣٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P010   T10 TP2 صفر  ’٢’  ٨ مثيل فنيل ثنائي كلوروسيالن ٢٤٣٧

TP7 

TP13 

  ٣ ١-٦ كلوريد ثالثي مثيل أستيل ٢٤٣٨
٨ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ’١’

TP13 

 E2 P002  كغم١  ’٢’  ٨ فلوريد الصوديوم اهليدروجيين ٢٤٣٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــد  ٢٤٤٠ ــدرات كلوري ــي هي مخاس
 القصديريك

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

ثالث كلوريد التيتانيوم، يشتعل     ٢٤٤١
 خملـوط ثالـث     أومبس اهلواء   

كلوريد التيتانيوم، يشتعل مبس     
 اهلواء

       E0 P404 صفر  ’١’ ٨ ٢-٤

 E2 P001   T7 TP2 صفر  ’٢’  ٨ كلوريد ثالثي كلوروأستيل ٢٤٤٢

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٨ أكسي ثالث كلوريد الفاناديوم ٢٤٤٣

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P802   T10 TP2 صفر  ’١’  ٨ رابع كلوريد الفاناديوم ٢٤٤٤

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ١-٦ ، صلبنترو كريسول ٢٤٤٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 NONE   T21 TP3 صفر  ’١’ ١-٦ ٢-٤ فوسفور أبيض، مصهور ٢٤٤٧

TP7 

TP26 

  E0 IBC01   T1 TP3 صفر  ’٣’  ١-٤ كربيت، مصهور ٢٤٤٨

       E0 P200 صفر   ١-٥ ٢-٢ ثالث فلوريد النتروجني ٢٤٥١

       E0 P200 صفر    ١-٢ أثيل أستيلني، مثبت ٢٤٥٢

       E0 P200 صفر    ١-٢ )R 161 غاز تربيد(فلوريد األثيل  ٢٤٥٣

       E0 P200 صفر    ١-٢ )R 41غاز تربيد (فلوريد املثيل  ٢٤٥٤

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢ نتريت املثيل ٢٤٥٥

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ’١’  ٣  كلوروبروبني-٢ ٢٤٥٦

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣  ثنائي مثيل بوتان-٢،٣ ٢٤٥٧

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ هكسادايني ٢٤٥٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ’١’  ٣  بوتني-١ مثيل -٢ ٢٤٥٩

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣  بوتني-٢ مثيل -٢ ٢٤٦٠

IBC02 

 

B8 

T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ مثيل بنتادايني ٢٤٦١

IBC02 

  T4 TP1 

       E0 P403 صفر  ’١’  ٣-٤ هيدريد األلومنيوم ٢٤٦٣

 E2 P002  كغم١  ’٢’ ١-٦ ١-٥ نترات الربيليوم ٢٤٦٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 
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بئة واحلاويات الوسيطة التع
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

تبة أو الر
  شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

ــائي   ٢٤٦٥ ــض ثنـــ محـــ
 أوكلوروأيسوسيانوريك جاف،   

أمـــالح محـــض ثنـــائي 
 كلوروأيسوسيانوريك

 E2 P002  كغم١ ١٣٥ ’٢’  ١-٥
IBC08 

 
B2, B4 

T3 TP33 

 E0 P503 صفر  ’١’  ١-٥ سوبر أكسيد البوتاسيوم ٢٤٦٦
IBC06 

 
B1 

    

ــي   ٢٤٦٨ ــض ثالثـــ محـــ
 كلوروأيسوسيانوريك

 E2 P002  كغم١  ’٢’  ١-٥
IBC08 

 
B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ١-٥ برومات الزنك ٢٤٦٩
IBC08 
LP02 

 
B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ فنيل أسيتونتريل، سائل ٢٤٧٠
IBC03 
LP01 

  T4 TP1 

 E5 P002 صفر  ’١’  ١-٦ رابع أكسيد األوزميوم ٢٤٧١
IBC07 

PP30 
B1 

T6 TP33 

 E1 P002 كغم ٥  ’٣’  ١-٦ أرسانيالت الصوديوم ٢٤٧٣
IBC08 
LP02 

 
B3 

T1 TP33 

  ٢٧٩ ‘١‘  ١-٦ ثيوفوسجني ٢٤٧٤
٣٥٤ 

  E0 P602   T20 TP2 صفر
TP13  
TP37 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨ ثالث كلوريد الفاناديوم ٢٤٧٥
IBC08 
LP02 

 
B3 

T1 TP33 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ أيسوثيوسيانات املثيل ٢٤٧٧
TP13  
TP37 

وسيانات، هلوب، مسي، غ م أ      أيس ٢٤٧٨
 حملول أيسوسيانات، هلـوب،     أو

 مسي، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ’٢’ ١-٦ ٣
IBC02 

  T11 TP2 
TP13 
TP27 

أيسوسيانات، هلوب، مسي، غ م أ       ٢٤٧٨
 حملول أيسوسيانات، هلـوب،     أو

 مسي، غ م أ

٢٢٣ ’٣’ ١-٦ ٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥
IBC03 

  T7 TP1 
TP13 
TP28 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ سوسيانات املثيلأي ٢٤٨٠
TP13 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ أيسوسيانات األثيل ٢٤٨١
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦  بروبيل- عأيسوسيانات  ٢٤٨٢
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ أيسوسيانات أيسوبروبيل ٢٤٨٣
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ أيسوسيانات بوتيل ثالثي ٢٤٨٤
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦  بوتيل- عأيسوسيانات  ٢٤٨٥
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ أيسوسيانات أيسوبوتيل ٢٤٨٦
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦  الفنيل أيسوسيانات ٢٤٨٧
TP13  
TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ أيسوسيانات سيكلوهكسيل ٢٤٨٨

TP13  
TP37 

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦ أثري ثنائي كلوروأيسوبروبيل ٢٤٩٠

IBC02 

  T7 TP2  
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

اطر املخ
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 حملول إيثـانول     أو إيثانول أمني  ٢٤٩١
 أمني

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ٨ ٣ سداسي مثيلني أميني ٢٤٩٣

IBC02 

  T7 TP1 

  ١-٦ ١-٥ خامس فلوريد اليود  ٢٤٩٥
٨ 

       E0 P200 صفر  ’١’

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٨ أهندريد محض الربوبيونيك ٢٤٩٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ــدرو -١،٢،٣،٦ ٢٤٩٨ ــاعي هي  رب
 برتالدهيد

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

ــريس  ٢٥٠١ ــسيد تـ  -١ (-أكـ
 فوسفني، حملول) أزيريدينيل

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

ــريس  ٢٥٠١ ــسيد تـ  -١ (-أكـ
 فوسفني، حملول) أزيريدينيل

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ١-٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ٣ ٨ كلوريد الفالريل ٢٥٠٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨ رابع كلوريد الزركونيوم ٢٥٠٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ انرباعي بروموإيث ٢٥٠٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ١-٦ فلوريد األمونيوم ٢٥٠٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ’٢’  ٨ بيكربيتات األمونيوم ٢٥٠٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨ محض كلوروبالتينيك، صلب ٢٥٠٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨ خامس كلوريد املوليبدنوم ٢٥٠٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ’٢’  ٨ كربيتات البوتاسيوم اهلدروجينية ٢٥٠٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 كلوروبروبيونيـك،   - ٢محض   ٢٥١١
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

، -، ميتـا    -أورثو  (ول  أمينوفين ٢٥١٢
 )- بارا

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٩ ’٣’  ١-٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٨ بروميد بروموأستيل ٢٥١٣

IBC02 

  T8 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ بروموبرتين ٢٥١٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
  شعبةال

طر املخا
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ بروموفورم ٢٥١٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ١-٦ رابع بروميد الكربون ٢٥١٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 ثنائي - ١،١ - كلورو -١ ٢٥١٧
 )R 142bغاز تربيد (فلورو إيثان 

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦  دوديكاتريني حلقي-١،٥،٩ ٢٥١٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

سيكلو (أوكتادايني حلقي  ٢٥٢٠
 )أوكتادايني

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ’١’ ٣ ١-٦ دايكيتني، مثبت ٢٥٢١

TP13  
TP37 

 ثنائي مثيل -٢ميثاكريالت  ٢٥٢٢
 أمينو أثيل

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ أورثو فورمات األثيل ٢٥٢٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ أوكساالت األثيل ٢٥٢٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’ ٨ ٣ أمني الفورفوريل ٢٥٢٦

IBC03 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ أكريالت أيسوبوتيل، مثبت ٢٥٢٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ أيسوبوتريات أيسوبوتيل ٢٥٢٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’ ٨ ٣ محض أيسوبوترييك ٢٥٢٩

IBC03 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٨ محض ميثاكريليك، مثبت ٢٥٣١

IBC02 

LP01 

  T7 TP2 

TP18 

TP30 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ١-٦ ثالثي كلوروخالت املثيل ٢٥٣٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

  ١-٢ ٣-٢ مثيل كلوروسيالن ٢٥٣٤
٨ 

       E0 P200 صفر  

 مثيل -ع( مثيل مورفولني -٤ ٢٥٣٥
 )مورفولني

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ٨ ٣

IBC02 

  T7 TP1 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ مثيل رباعي هيدروفيوران ٢٥٣٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ١-٤ نترونفتالني ٢٥٣٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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تعبئة واحلاويات الوسيطة ال

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣ تربينولني ٢٥٤١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦ أمني ثالثي بوتيل ٢٥٤٢

IBC02 

  T7 TP2 

       E0 P404 صفر  ’١’  ٢-٤ هافنيوم، مسحوق جاف ٢٥٤٥

 E2 P410 صفر  ’٢’  ٢-٤ هافنيوم، مسحوق جاف ٢٥٤٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ’٣’  ٢-٤ جافهافنيوم، مسحوق  ٢٥٤٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

       E0 P404 صفر  ’١’  ٢-٤ تيتانيوم، مسحوق جاف ٢٥٤٦

 E2 P410 صفر  ’٢’  ٢-٤ تيتانيوم، مسحوق جاف ٢٥٤٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ’٣’  ٢-٤ تيتانيوم، مسحوق جاف ٢٥٤٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P503 صفر  ’١’  ١-٥  أكسيد الصوديومسوبر ٢٥٤٧

IBC06 

 

B1 

    

  ١-٥ ٣-٢ خامس فلوريد الكلور ٢٥٤٨
٨ 

       E0 P200 صفر  

، سداسي فلوروأسيتون، مـائي    ٢٥٥٢
 سائل

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٣ كلوريد مثيل أليل ٢٥٥٤

IBC02 

  T4 TP1 

TP13 

بنسبة وزنية  (روسليلوز مع ماء    نت ٢٥٥٥
 )٪٢٥ال تقل عن 

       E0 P406 صفر  ’٢’  ١-٤

بنـسبة  (نتروسليلوز مع كحول     ٢٥٥٦
 كحول،  ٪٢٥وزنية ال تقل عن     

بنسبة ال تزيـد عـن       ونتروجني
 ) بالوزن اجلاف٪١٢,٦

       E0 P406 صفر  ’٢’  ١-٤

حيتوي على نـسبة    نتروسليلوز   ٢٥٥٧
ــروجني  ٪١٢,٦ال تتجــاوز  نت

 خملـوط   ،)بالنسبة للوزن اجلاف  (
 بـدوهنا مـع     أونة  دمع مادة مل  

  بدون صيغوصبغ أ

       E0 P406 صفر ٢٤١ ’٢’  ١-٤

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ’١’ ٣ ١-٦ أبيربوموهدرين ٢٥٥٨

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٣  بنتانول-٢ مثيل -٢ ٢٥٦٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E3 P001   T11 TP2 صفر  ’١’  ٣  بوتني-١ - مثيل -٣ ٢٥٦١

محض ثالثـي كلوروخليـك،      ٢٥٦٤
 حملول

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

محض ثالثـي كلوروخليـك،      ٢٥٦٤
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٨ أمني ثنائي سيكلوهكسيل ٢٥٦٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P002  غ٥٠٠  ’٢’  ١-٦ مخاسي كلوروفينات الصوديوم ٢٥٦٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة

رقم  السوائبوحاويات 
األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ’١’  ١-٦ مركبات الكادميوم ٢٥٧٠

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002 غ ٥٠٠ ٢٧٤ ’٢’  ١-٦ مركبات الكادميوم ٢٥٧٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٢٢٣ ’٣’  ١-٦ مركبات الكادميوم ٢٥٧٠
٢٧٤ 

 E1 P002 كغم ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P001 لتر ١  ’٢’  ٨ محض ألكيل كربيتيك ٢٥٧١

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

TP28 

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦ فنيل هيدرازين ٢٥٧٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P002  كغم١  ’٢’ ١-٦ ١-٥ كلورات الثاليوم ٢٥٧٣

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

نـسبة  فوسفات ثالثي كريزيل،     ٢٥٧٤
  فيها تزيد" أورثو"املتشكل 

 ٪٣على 

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

أكــسي بروميــد الفوســفور،  ٢٥٧٦
 مصهور

 E0 NONE   T7 TP3 صفر  ’٢’  ٨

TP13 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٨ كلوريد فنيل أستيل ٢٥٧٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨ ثالث أكسيد الفوسفور ٢٥٧٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨ بيربازين ٢٥٧٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨ بروميد األلومنيوم، حملول ٢٥٨٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨ كلوريد األلومنيوم، حملول ٢٥٨١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ’٣’  ٨ كلوريد احلديديك، حملول ٢٥٨٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

محض ألكيل سلفونيك صـلب،      ٢٥٨٣
 محض أريل سلفونيك، صلب     أو

 نسبة محض الكربيتيك احلر فيـه     
 ٪٥تزيد على 

 E2 P002  كغم١  ’٢’  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

محض ألكيل سلفونيك، سـائل،      ٢٥٨٤
 محض أريل سلفونيك، سائل،     أو

نسبة محض الكربيتيك احلر فيـه      
 ٪٥تزيد على 

 E2 P001  لتر١  ’٢’  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

محض ألكيل سلفونيك صـلب،      ٢٥٨٥
 محض أريل سلفونيك، صلب،     أو

 محض الكربيتيك احلر فيه ال      نسبة
 ٪٥تتجاوز 

 E1 P002  كغم٥  ’٣’  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33  
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 نقالةالصهاريج ال

 وحاويات السوائب
رقم األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

توجيهات  األحكام اخلاصة
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥-٢-٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢-٣-٤ 
٥-٢-٤ 

محض ألكيل سلفونيك، سـائل،      ٢٥٨٦
نيك، سائل،   محض أريل سلفو   أو

نسبة محض الكربيتيـك فيـه ال       
 ٪٥تتجاوز 

 E1 P001  لتر٥  ’٣’  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P002  غ٥٠٠  ’٢’  ١-٦ برتوكينون ٢٥٨٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ٦١ ’١’  ١-٦ مبيد آفات، صلب، مسي، غ م أ ٢٥٨٨
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC99 

  T6 TP33 

، ٦١ ’٢’  ١-٦ غ م أمبيد آفات، صلب، مسي،  ٢٥٨٨
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ٦١ ’٣’  ١-٦ مبيد آفات، صلب، مسي، غ م أ ٢٥٨٨
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ’٢’ ٣ ١-٦ كلوروخالت الفاينيل ٢٥٨٩

IBC02 

  T7 TP2 

) حريـر صـخري   (أسبستوس   ٢٥٩٠
ت، كلتينوليت،  كريزولي (أبيض

 )أنثوفيليت، ترميوليت

 E1 P002 صفر ١٦٨ ’٣’  ٩

IBC08 

PP37 

B2, B3 

T1 TP33 

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢-٢ زينون، سائل مربد ٢٥٩١

كلوروثالثي فلوروميثان وثالثي    ٢٥٩٩
فلوروميثان، خملوط ال تنفـصل     

تبلغ فيه نسبة   مكوناته بالتقطري،   
 حـوايل  كلورو ثالثي فلوروميثان  

 )R 503غاز تربيد ( ٪٦٠

       E1 P200  مل١٢٠    ٢-٢

       E0 P200 صفر    ١-٢ )سيكلوبوتان(بوتان حلقي  ٢٦٠١

ثنائي كلوروثنائي فلوروميثـان     ٢٦٠٢
وثنائي فلوروإيثان، خملـوط ال     

حيتوي تنفصل مكوناته بالتقطري،    
 مــن ثنــائي ٪٧٤علــى حنــو 

غـاز  (كلوروثنائي فلوروميثـان    
 )R 500د تربي

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

ــي  ٢٦٠٣ ــاترايني حلق ســيكلو (هبت
 )هبتاترايني

 E2 P001  لتر١  ’٢’ ١-٦ ٣

IBC02 

  T7 TP1 

TP13 

أثريات ثنائي أثيل ثالث فلوريد      ٢٦٠٤
 البورون

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ٣ ٨

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أيسوسيانات ميثوكسي مثيل ٢٦٠٥

TP13 

TP37 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ أورثو سليكات املثيل ٢٦٠٦

TP13 

TP37 

، )ثنائي التجمع (أكروليني، دمير    ٢٦٠٧
 مثبت

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ نتروبروبان ٢٦٠٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ لبورات ثالثي ألي ٢٦٠٩

IBC03 

LP01 

      

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ٨ ٣ أميل ثالثي أليل ٢٦١٠

IBC03 

  T4 TP1 

  



 

-259- 

التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 سوائبلل

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٣ ١-٦ كلوروهيدرين بروبيلني ٢٦١١

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري مثيل بروبيل ٢٦١٢

IBC02 

 

B8 

T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كحول ميثاليل ٢٦١٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ أثري أثيل بروبيل ٢٦١٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بورات ثالثي أيسوبروبيل ٢٦١٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ بورات ثالثي أيسوبروبيل ٢٦١٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ هلوبمثيل سيكلوهكسانول،  ٢٦١٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ فاينيل طولوين، مثبت ٢٦١٨

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨ أمني برتيل ثنائي مثيل ٢٦١٩

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بوتريات أميل ٢٦٢٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أستيل مثيل كربينول ٢٦٢١

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١-٦ ٣ غليسيد ألدهيد ٢٦٢٢

IBC02 

 

B8 

T7 TP1 

 حتتـوي   مشعالت النار، صلبة،   ٢٦٢٣
 على سائل هلوب

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤

LP02 

PP15     

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤ سيليسيد املغنيسيوم ٢٦٢٤

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 محض الكلوريك، حملول مـائي     ٢٦٢٦
نسبة محض الكلوريـك فيـه ال       

 ٪١٠تتجاوز 

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘  ١-٥

IBC02 

  T4 TP1 

  ١٠٣ ‘٢‘  ١-٥ نتريت غري عضوي، غ م أ ٢٦٢٧
٢٧٤ 

 E2 P002  كغم١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١-٦ فلوروخالت البوتاسيوم ٢٦٢٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١-٦ فلوروخالت الصوديوم ٢٦٢٩

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١-٦  سيلينيت أوسيلينات ٢٦٣٠

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١-٦ محض الفلوروخليك ٢٦٤٢

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ بروموخالت املثيل ٢٦٤٣

IBC02 

  T7 TP2 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١-٦  يوديد املثيل ٢٦٤٤

TP13  
TP37   
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥- ٢- ٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ بروميد الفيناسيل ٢٦٤٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘  ١-٦ سداسي كلوروسيكلو بنتادايني ٢٦٤٦

TP13 

TP35 

 E4 P002  غ٥٠٠   ‘٢‘  ١-٦ مالونو نتريل ٢٦٤٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــو -١،٢ ٢٦٤٨ ــائي بروم  -٣ - ثن
 بوتانون

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC02 

      

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦  ثنائي كلورو أسيتون-١،٣ ٢٦٤٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 -١ - ثنــائي كلــورو -١،١ ٢٦٥٠
 نترو إيثان

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦  ثنائي أمينو ثنائي فنيل-٤،٤ ٢٦٥١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ يوديد البرتيل ٢٦٥٣

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ فلورو سليكات البوتاسيوم ٢٦٥٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ كينولني ٢٦٥٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ثاين كربيتيد السلينيوم ٢٦٥٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ كلورو خالت الصوديوم ٢٦٥٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ )أحادي(نترو طولويدين  ٢٦٦٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ سداسي كلوروأسيتون ٢٦٦١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ ثنائي بروموميثان ٢٦٦٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ بوتيل طولوين ٢٦٦٧

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ كلور أسيتونتريل ٢٦٦٨

TP13 

TP37 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ كلورو كريزولحملول  ٢٦٦٩

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ `٣`  ١-٦ كلورو كريزولحملول  ٢٦٦٩

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ كلوريد السيانوريك ٢٦٧٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 بةالشع

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

، -، ميتـا  -أورثو (أمينو برييدين  ٢٦٧١
 )-بارا

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 كثافة نسبية بـني     نشادر، حملول  ٢٦٧٢
، س°١٥ عند   ٠,٩٥٧ و ٠,٨٨٠

 ٪١٠نسبة النشادر فيها تزيد على  
 ٪٣٥ تتجاوز وال

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

 

B11 

T7 TP1 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦  كلوروفينول-٤ - أمينو -٢ ٢٦٧٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ فلوروسليكات الصوديوم ٢٦٧٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

       E0 P200 صفر   ١-٢ ٣-٢ ستيبني ٢٦٧٦

 E2 P001  لنر١  ‘٢‘  ٨ هيدروكسيد الروبيديوم، حملول ٢٦٧٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001 لتر ٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ هيدروكسيد الروبيديوم، حملول ٢٦٧٧

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ هيدروكسيد الروبيديوم ٢٦٧٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ هيدروكسيد الليثيوم، حملول ٢٦٧٩

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001   لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ هيدروكسيد الليثيوم، حملول ٢٦٧٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ هيدروكسيد الليثيوم ٢٦٨٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ هيدروكسيد السيزيوم، حملول ٢٦٨١

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ يد السيزيوم، حملولهيدروكس ٢٦٨١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ هيدروكسيد السيزيوم ٢٦٨٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٣ ٨ كربيتيد األمونيوم، حملول ٢٦٨٣
١-٦ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘

IBC01 

  T7 TP2 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ٨ ٣ أمني ثنائي أثيل أمينوبروبيل ٢٦٨٤

IBC03 

  T4 TP1 

 ثنائي أثيـل    -ثنائي أمني ن، ن      ٢٦٨٥
 أثيلني

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨  ثنائي أثيل أمينوإيثانول-٢ ٢٦٨٦

IBC02 

  T7 TP2 

نتريت ثنائي سيكلوهكسيل    ٢٦٨٧
 أمونيوم

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

ــو - ١ ٢٦٨٨  - ٣ -  برومــــ
 كلوروبروبان

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 أحادي كلوروهيدرين   -  ألفا ٢٦٨٩
 الغليسرول

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

ام األحك
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  بوتيل إمييدازول-  ع - ن  ٢٦٩٠

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ خامس بروميد الفوسفور ٢٦٩١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E0 P602   T20 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ ثالث بروميد البورون ٢٦٩٢

TP13 

 E1 P001  لتر٥ ٢٧٤ ‘٣‘  ٨ لول مائي، غ م أبيكربيتيت، حم ٢٦٩٣

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

ــاعي   ٢٦٩٨ ــض رب ــد مح أهندري
 حيتوي علـى    هيدروفثاليك،

أهندريد املالييك بنسبة تزيـد     
 ٪٠,٠٥على 

٢٩ ‘٣‘  ٨،  
١٦٩ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

PP14 

B3 

T1 TP33 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘  ٨ محض ثالثي فلوروخليك ٢٦٩٩

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨  بنتول– ١ ٢٧٠٥

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ ثنائي مثيل ديوكسان ٢٧٠٧

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ ثنائي مثيل ديوكسان ٢٧٠٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بوتيل برتين ٢٧٠٩

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ ثنائي بروبيل كيتون ٢٧١٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٦ أكريدين ٢٧١٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٤ ريزينات الزنك ٢٧١٤

IBC06 

  T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٤ ريزينات األلومنيوم ٢٧١٥

IBC06 

  T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٦  بوتني ديول-  ١،٤ ٢٧١٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٤ اصطناعيكافور،  ٢٧١٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كلغ١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥ برومات الباريوم ٢٧١٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات الكروم ٢٧٢٠

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كلغ١  ‘٢‘  ١- ٥ كلورات النحاس ٢٧٢١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات الليثيوم ٢٧٢٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
  الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

حملدودة الكميات ا
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E2 P002  كلغ١  ‘٢‘  ١- ٥ كلورات املغنيسيوم ٢٧٢٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات املنغنيز ٢٧٢٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات النيكل ٢٧٢٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٥ نتريت النيكل ٢٧٢٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘ ١- ٥ ١- ٦ نترات الثاليوم ٢٧٢٧

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٥ نترات الزركونيوم ٢٧٢٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٦ سداسي كلوروبرتين ٢٧٢٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ ائلنتروأنيسول، س ٢٧٣٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ نتروبروموبرتين، سائل ٢٧٣٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

أمني، هلوب، أكـال، غ م أ،     ٢٧٣٣
متعدد، هلوب، أكال،     أمني أو

 غ م أ

 E0 P001   T14 TP1 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ٣

TP27 

 أوأمني، هلوب، أكال، غ م أ        ٢٧٣٣
متعدد، هلوب، أكال، غ     منيأ

 م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٣

IBC02 

  T11 TP1 

TP27 

أمني، هلوب، أكـال، غ م أ،     ٢٧٣٣
متعدد، هلوب، أكال،     أمني أو

 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

أمني، سائل، أكال، هلوب، غ م أ،        ٢٧٣٤
 أمني متعدد، سـائل، أكـال،       أو
 وب، غ م أهل

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣ ٨

TP27 

أمني، سائل، أكال، هلوب، غ م أ،        ٢٧٣٤
 أمني متعدد، سـائل، أكـال،       أو

 هلوب، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

  أو أمني، سائل، أكـال، غ م أ،       ٢٧٣٥
 أمني متعدد، سائل، أكال، غ م أ

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

TP27 

 أوأمني، سائل، أكـال، غ م أ،         ٢٧٣٥
 أمني متعدد، سائل، أكال، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP1 

TP27 

أمني، سائل، أكـال، غ م أ، أو         ٢٧٣٥
 أمني متعدد، سائل، أكال، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  بوتيل أنيلني-  ن ٢٧٣٨

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ أهندريد البوترييك ٢٧٣٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 
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واحلاويات الوسيطة التعبئة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
  الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

  ٣ ١- ٦  بروبيل- وفورمات ع كلور ٢٧٤٠
٨ 

 E5 P602   T20 TP2 صفر  ‘١‘

TP13 

 نسبة  هيبوكلوريت الباريوم،  ٢٧٤١
 ٪٢٢الكلور املتاح فيه تتجاوز 

 E2 P002  كلغ١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

كلوروفورمات، مسي، أكال،    ٢٧٤٢
 هلوب، غ م أ

٣ ١- ٦  
٨ 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘

IBC01 

      

  ٣ ١- ٦  بوتيل- كلوروفورمات ع  ٢٧٤٣
٨ 

 E4 P001   T20 TP2  مل١٠٠  ‘٢‘

TP13 

  ٣ ١- ٦ كلوروفورمات سيكلوبوتيل ٢٧٤٤
٨ 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘

IBC01 

  T7 TP2 

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١- ٦ كلوروفورمات كلورومثيل ٢٧٤٥

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١- ٦ كلوروفورمات فنيل ٢٧٤٦

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 - كلوروفورمات بوتيل ثالثي  ٢٧٤٧
 هكسيل حلقي

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 أثيـل   -  ٢كلوروفورمات   ٢٧٤٨
 هكسيل

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E3 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ٣ رباعي مثيل سيالن ٢٧٤٩

 ثنائي كلوروبروبانول   - ١،٣ ٢٧٥٠
– ٢ 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 

كلوريد ثنـائي أثيـل ثيـو        ٢٧٥١
 فوسفوريل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ــسي - ١،٢ ٢٧٥٢  - ٣ -  إيبوكـ
 إيثوكسي بروبان

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 أثيل برتيل طولويـدين،     - ن ٢٧٥٣
 سائل

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  أثيل طولويدين- ن ٢٧٥٤

IBC02 

  T7 TP2 

مبيد آفات كربامات، صلبة،     ٢٧٥٧
 مسية

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات كربامات، صلبة،     ٢٧٥٧
 مسية

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات كربامات، صلبة،     ٢٧٥٧
 مسية

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات كربامات، سائل،     ٢٧٥٨
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣ منأقل 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

 كربامات، سائل،   مبيد آفات  ٢٧٥٨
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات زرنيخي، صلب،     ٢٧٥٩
 مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 فيةاإلضا

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفات زرنيخي، صلب،     ٢٧٥٩
 مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات زرنيخي، صلب،     ٢٧٥٩
 مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

زرنيخي، سائل،  مبيد آفات    ٢٧٦٠
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات زرنيخي، سائل،     ٢٧٦٠
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي كلوري،     ٢٧٦١
 ب، مسيصل

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات عضوي كلوري،     ٢٧٦١
 صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات عضوي كلوري،     ٢٧٦١
 صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

عضوي كلوري،  مبيد آفات    ٢٧٦٢
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣ ،
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي كلوري،     ٢٧٦٢
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

ين، صلب،  مبيد آفات تريازي   ٢٧٦٣
 مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات تريازيين، صلب،     ٢٧٦٣
 مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات تريازيين، صلب،     ٢٧٦٣
 مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

ازيين، سائل،  مبيد آفات تري   ٢٧٦٤
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣ ،
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات تريازيين، سائل،     ٢٧٦٤
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفـات ثيوكربامـات،      ٢٧٧١
 لب، مسيص

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفـات ثيوكربامـات،      ٢٧٧١
 صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفـات ثيوكربامـات،      ٢٧٧١
 صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 ثيوكربامـات،   مبيد آفـات   ٢٧٧٢
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفـات ثيوكربامـات،      ٢٧٧٢
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 السم والوصفا املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

  ،٦١ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات حناس، صلب، مسي ٢٧٧٥
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

  ،٦١ ‘٢‘  ١- ٦ مبيد آفات حناسي، صلب، مسي ٢٧٧٥
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ،٦١ ‘٣‘  ١- ٦ مبيد آفات حناسي، صلب، مسي ٢٧٧٥
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات حناسي، سـائل،      ٢٧٧٦
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات حناسي، سـائل،      ٢٧٧٦
 نقطة االشـتعال    ي،هلوب، مس 
 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات زئبقي، صـلب،      ٢٧٧٧
 مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات زئبقي، صـلب،      ٢٧٧٧
 مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات زئبقي، صـلب،      ٢٧٧٧
 مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات زئبقي، سـائل،      ٢٧٧٨
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات زئبقي، سـائل،      ٢٧٧٨
 نقطة االشـتعال    هلوب، مسي، 

 س°٢٣أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

ــول  ٢٧٧٩ ــات نتروفين ــد آف مبي
 مستبدل، صلب، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

ــول  ٢٧٧٩ ــات نتروفين ــد آف مبي
 مستبدل، صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــول  ٢٧٧٩ ــات نتروفين ــد آف مبي
 مستبدل، صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٢٧٨٠
 نقطـة   سائل، هلـوب، مسـي،    

 س°٢٣من االشتعال أقل 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

ــول  ٢٧٨٠ ــات نتروفين ــد آف مبي
 ستبدل، سائل، هلوب، مسي،   م

نقطة االشـتعال أقـل مـن       
 س°٢٣

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثنائي برييديليوم،     ٢٧٨١
 صلب، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات ثنائي برييديليوم،     ٢٧٨١
 صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات ثنائي برييديليوم،     ٢٧٨١
 صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفات ثنائي برييديليوم     ٢٧٨٢
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثنائي برييديليوم     ٢٧٨٢
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

ــضوي    ٢٧٨٣ ــات ع ــد آف مبي
 فوسفوري، صلب، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

ــضوي    ٢٧٨٣ ــات ع ــد آف مبي
 فوسفوري، صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــضوي    ٢٧٨٣ ــات ع ــد آف مبي
 فوسفوري، صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002 غ كل٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٢٧٨٤
 نقطـة   سائل، هلـوب، مسـي،    

 س°٢٣من االشتعال أقل 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٢٧٨٤
 نقطـة   سائل، هلـوب، مسـي،    

 س°٢٣من االشتعال أقل 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦  بنتانال- ٤ - ثيا  ٢٧٨٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

مبيد آفات عضوي قصديري،  ٢٧٨٦
 صلب، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات عضوي قصديري،  ٢٧٨٦
 صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات عضوي قصديري،  ٢٧٨٦
 صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات عضوي قصديري،  ٢٧٨٧
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

عضوي قصديري، مبيد آفات  ٢٧٨٧
 نقطـة   سائل، هلوب، مسـي،   

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مركب عضوي قـصديري،     ٢٧٨٨
 سائل، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مركب عضوي قـصديري،     ٢٧٨٨
 سائل، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E4 P001 مل ١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مركب عضوي قـصديري،     ٢٧٨٨
 سائل، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

 حملـول   أومحض خليك ثلجي،     ٢٧٨٩
 بنسبة وزنية أكـرب     محض خليك، 

 ٪٨٠من 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 حيتـوي   لمحض خليك، حملو   ٢٧٩٠
على محض بنسبة وزنية ال تقل 

 ٪٨٠ وال تتجاوز ٪٥٠عن 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 هاريج النقالةالص
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 حيتـوي   محض خليك، حملول   ٢٧٩٠
بة وزنية تزيد   على محض بنس  

 ٪٥٠ وأقل من ٪١٠على 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

خراطة أو قشارة أو قراضـة أو        ٢٧٩٣
 يف جزازة من معـادن حديديـة   
 شكل قابل للتسخني التلقائي

 E1 P003 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤

IBC08 

LP02 

PP20 

B3, B6 

    

، )مـراكم كهربائيـة    (بطاريات ٢٧٩٤
  باحلمضسائلة، معبأة

       E0 P801  لتر١ ٢٩٥   ٨

، )مـراكم كهربائيـة    (بطاريات ٢٧٩٥
 سائلة معبأة بالقلوي

       E0 P801  لتر١ ٢٩٥   ٨

 ال حيتوي على    محض كربيتيك  ٢٧٩٦
 من احلمض أو    ٪٥١أكثر من   

الكتروليت محضي للمـراكم    
 الكهربائية، سائل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T8 TP2 

كتروليت قلوي للمـراكم    إل ٢٧٩٧
 الكهربائية، سائل

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP28 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ ثاين كلوريد فنيل فوسفور ٢٧٩٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP28 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ ثيو ثاين كلوريد فنيل فوسفور ٢٧٩٩

IBC02 

  T7 TP2 

، )مراكم كهربائيـة   (بطاريات ٢٨٠٠
، ال ســائلذات إلكتروليــت 

 تنسكب

     E0 P003 PP16  لتر١ ٢٣٨   ٨

 أوأصباغ سائلة، أكالة، غ م أ،        ٢٨٠١
مواد وسيطــة لألصبــاغ،    

 سائلة، أكالة، غ م أ

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

TP27 

أو أصباغ سائلة، أكالة، غ م أ،        ٢٨٠١
مواد وسيطــة لألصبــاغ،    

 سائلة، أكالة، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

أو أصباغ سائلة، أكالة، غ م أ،        ٢٨٠١
مواد وسيطــة لألصبــاغ،    

 سائلة، أكالة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7  TP1 

TP28 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ٨ كلوريد النحاس ٢٨٠٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P800 PP41 T1 TP33  كلغ٥  ‘٣‘  ٨ ومغالي ٢٨٠٣

هيدريد الليثيوم، مـصهور،     ٢٨٠٥
 متجمد

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣- ٤

IBC04 

  T3 TP33 

 E0 P403 صفر  ‘١‘  ٣- ٤ نتريد الليثيوم ٢٨٠٦

IBC04 

 

B1 

    

         E0  ١٠٦ ‘٣‘  ٩ مواد ممغنطة ٢٨٠٧

       E0 P800  كلغ٥ ٣٦٥ ‘٣‘ ١- ٦ ٨ زئبق ٢٨٠٩

  ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ سوائل مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١٠
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ سوائل مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ سوائل مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١٠
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 ةاخلاص

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ مواد صلبة مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١١

IBC99 

  T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ مواد صلبة مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ مواد صلبة مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١١
٢٧٤ 

 E1 P002  كلغ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥ ١٠٦ ‘٣‘  ٨ ألومينات الصوديوم، صلبة ٢٨١٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبــة تتفاعــل    ٢٨١٣
 مع املاء، غ م أ

 E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣- ٤

IBC99 

PP83 T9 TP7 

TP33 

مواد صلبــة تتفاعــل    ٢٨١٣
 مع املاء، غ م أ

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣- ٤

IBC07 

PP83 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبــة تتفاعــل    ٢٨١٣
 مع املاء، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٣- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410  كلغ١

IBC08 

PP83 

B4 

T1 TP33 

مواد معديـة تـؤثر علـى        ٢٨١٤
 اإلنسان

٣١٨   ٢- ٦،  
٣٤١ 

 E0 P620   BK1 صفر

BK2 

  

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨  أمينو أثيل بيربازين- ن  ٢٨١٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ــوم  ٢٨١٧ ــد األموني ــاين فلوري ث
 اهليدروجيين، حملول

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

ــوم  ٢٨١٧ ــد األموني ــاين فلوري ث
 اهليدروجيين، حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٨

IBC03 

  T4 TP1 

TP13 

عديد كربيتيـد األمونيـوم،      ٢٨١٨
 حملول

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

عديد كربيتيـد األمونيـوم،      ٢٨١٨
 حملول

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٨

IBC03 

  T4 TP1 

TP13 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ فوسفات أميل محضية ٢٨١٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ محض بوترييك ٢٨٢٠

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ فينول، حملول ٢٨٢١

IBC02 

  T7  TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ فينول، حملول ٢٨٢١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  كلوروبرييدين- ٢ ٢٨٢٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ٨ صلب، محض كروتونيك ٢٨٢٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P001   T7 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ٨ كلورو ثيوفورمات أثيل ٢٨٢٦

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ محض كربويك ٢٨٢٩

IBC03 

LP01 

  T4  TP1 

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣- ٤  ليثيوم-  حديدو - سليكو  ٢٨٣٠

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

كام األح
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦  ثالثي كلورو إيثان- ١،١،١ ٢٨٣١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ٨ محض فوسفوروز ٢٨٣٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 - هيدريــد الــصوديوم    ٢٨٣٥
 األلومنيوم

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣- ٤

IBC04 

  T3 TP33 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨ بيكربيتات، حملول مائي ٢٨٣٧

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ بيكربيتات، حملول مائي ٢٨٣٧

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ بوتريات فاينيل، مثبت ٢٨٣٨

IBC02 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ألدول ٢٨٣٩

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ بوتريالدوكسيم ٢٨٤٠

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘ ١- ٦ ٣  أميل-  ع - أمني ثنائي  ٢٨٤١

IBC03 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ نترو إيثان ٢٨٤٢

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P410  كلغ١  ‘٣‘  ٣- ٤ كالسيوم منغنيز سليكون ٢٨٤٤

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

سوائل تـشتعل تلقائيـاً يف       ٢٨٤٥
 اهلواء، عضويــة، غ م أ

 E0 P400   T22 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤

TP7 

مواد صلبة تشتعل تلقائياً يف      ٢٨٤٦
 اهلواء، عضوية، غ م أ

       E0 P404 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ ١ -  كلوروبروبانول - ٣ ٢٨٤٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ربـاعي  (بروبيلني تتـرامري     ٢٨٥٠
 )التجمع

 E1 P001  لنر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

ثالث فلوريد البورون ثنائي     ٢٨٥١
 هيدرات

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 ئي بكريل، مرطب  كربيتيد ثنا  ٢٨٥٢
 ال تقل عن    نسبة وزنية باملاء ب 
١٠٪ 

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٦ فلوروسليكات املغنيسيوم ٢٨٥٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٦ فلوروسليكات األمونيوم ٢٨٥٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كلغ٥  ‘٣‘  ١- ٦ فلوروسليكات الزنك ٢٨٥٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 لتعبئةا

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥-٢-٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢-٣-٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٤ ‘٣‘  ١-٦ فلوروسليكات، غ م أ ٢٨٥٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

حتتوي على غـازات    تربيد،  آالت   ٢٨٥٧
مسّيلة غري هلوبة وغري مسية أو حملول       

 )٧٢٦٢رقم األمم املتحدة (النشادر 

     E0 P003 PP32 صفر ١١٩   ٢-٢

ــوم،  ٢٨٥٨ ــلك زركوني ــاف، س ج
ملفوف، ألواح معدنيـة تامـة       

مسكها أقل مـن    (الصنع، شرائط   
ميكرون ولكن ال يقل عن      ٢٥٤
 ) ميكرون١٨

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٤

LP02 

      

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ميتافانادات األمونيوم ٢٨٥٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ عديد فانادات األمونيوم ٢٨٦١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

خامس أكسيد الفاناديوم، غـري      ٢٨٦٢
 مصهور

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦  أمونيوم-فانادات صوديوم  ٢٨٦٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ميتافانادات البوتاسيوم ٢٨٦٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨ كربيتات هيدروكسيل أمني ٢٨٦٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨ ثالث كلوريد التيتانيوم، خملوط ٢٨٦٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ثالث كلوريد التيتانيوم، خملوط ٢٨٦٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P400   T21 TP7 صفر  ‘١‘ ٣- ٤ ٢-٤ بوروهيدريد األلومنيوم ٢٨٧٠

TP33 

     E0 P002 PP13 صفر  ‘١‘ ٣-٤ ٢-٤ بوروهيدريد األلومنيوم يف أجهزة ٢٨٧٠

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ أنتيمون، مسحوق ٢٨٧١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١-٦ ثنائي برومو كلوروبروبان ٢٨٧٢

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٦ ثنائي برومو كلوروبروبان ٢٨٧٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ ولثنائي بوتيل أمينو إيثان ٢٨٧٣

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١-٦ كحول فورفوريل ٢٨٧٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١-٦ سداسي كلوروفني ٢٨٧٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥-٢-٤ ٤-١-٤ ٤-١-٤ ٥-٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢-٣-٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ ريزورسينول ٢٨٧٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 أوتيتانيوم، حبيبات اسـفنجية      ٢٨٧٨
 تيتانيوم، مساحيق أسفنجية

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P001   T10 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٨ أكسي كلوريد السلينيوم ٢٨٧٩

TP13 

هيبو كلوريت الكالسيوم، مميأ،     ٢٨٨٠
 خمـــاليط هيبوكلوريـــت أو

، حتتـوي علـى     الكالسيوم، مميأ 
 ٪٥,٥تقل عن    نسبة من املاء ال   

 ٪١٦وال تزيد عن 

٣١٤ ‘٢‘  ١- ٥،  
٣٢٢، 

 E2 P002  كغم١

IBC08 

PP85 

B2, B4, 

B13 

    

هيبو كلوريت الكالسيوم، مميأ،     ٢٨٨٠
خمـــاليط هيبوكلوريـــت و أ

، حتتـوي علـى     الكالسيوم، مميأ 
 ٪٥,٥تقل عن    نسبة من املاء ال   

 ٪١٦وال تزيد عن 

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥،  
٣١٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

PP85 

B4, B13 

    

 E0 P404   T21 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤ فلز حفاز، جاف ٢٨٨١

TP33 

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢- ٤ فلز حفاز، جاف ٢٨٨١

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤ فلز حفاز، جاف ٢٨٨١
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مواد معدية تؤثر على احليوانات      ٢٩٠٠
 فقط

٣١٨   ٢- ٦،  
٣٤١ 

 E0 P620   BK1 صفر

BK2 

  

  ١- ٥ ٣- ٢ كلوريد الربوم ٢٩٠١
٨ 

       E0 P200 صفر  

  ،٦١ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات، سائل، مسي، غ م أ ٢٩٠٢
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

  ،٦١ ‘٢‘  ١- ٦ مبيد آفات سائل مسي، غ م أ ٢٩٠٢
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

  ،٦١ ‘٣‘  ١- ٦ مبيد آفات سائل مسي، غ م أ ٢٩٠٢
٢٢٣ ،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

 وب،مبيد آفات، سائل، مسي، هل ٢٩٠٣
عن ، نقطة االشتعال ال تقل غ م أ
 س°٢٣

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦،  
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

، سائل، مسي، هلوب مبيد آفات، ٢٩٠٣
عن ، نقطة االشتعال ال تقل  م أغ
 س°٢٣

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

، مبيد آفات، سائل، مسي، هلوب ٢٩٠٣
، نقطة االشتعال ال تقل عن  أ مغ
 س°٢٣

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7    TP2  

   

ــائل   ٢٩٠٤ ــوالت، س  أوكلوروفين
 فينوالت، سائل

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

      

ــلب   ٢٩٠٥ ــوالت، ص أو كلوروفين
 فينوالت، صلب

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33  
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ثاين نترات أيسوسوربيد، خملوط     ٢٩٠٧
 لكتـوز،  ٪٦٠مع ما ال يقل عن      

ــشـاء أو   ـــوز، أو ن أو مان
 فوسفات الكالسيوم اهليدروجينية

 E0  P406 صفر ١٢٧ ‘٢‘  ١-٤

 

IBC06 

PP26 

PP80 

B2, B12 

    

مواد مشعة، عبـوات فارغـة       ٢٩٠٨
 باعتبارها عبوات مستثناة

 ٥- ١انظر الفصل  E0 صفر ٢٩٠   ٧

مواد مشعة، سلع مصنوعة مـن       ٢٩٠٩
 اليورانيوم  أواليورانيوم الطبيعي   

 الثوريوم الطبيعـي    أواملستنفد  
 باعتبارها عبوات مستثناة

 ٥- ١انظر الفصل  E0 صفر ٢٩٠   ٧

مواد مشعة، كمية حمدودة مـن       ٢٩١٠
 املادة يف عبوات مستثناة

٢٩٠   ٧  
٣٢٥ 

 ٥- ١انظر الفصل  E0 صفر

 سلع يف   أومواد مشعة، أدوات     ٢٩١١
 عبوات مستثناة

 ٥- ١انظر الفصل  E0 صفر  ٢٩٠   ٧

مواد مشعة ذات نشاط نـوعي       ٢٩١٢ ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  صفر
غري انشطارية  ،  (LSA-I)ضعيف  

 ناةأو انشطارية مستث

١٧٢   ٧،  
٣١٧،  
٣٢٥ 

 

E0 

 T5 TP4 

مواد مشعة، أجـسـام ملوثـة       ٢٩١٣ ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  صفر
، )SCO-II أو   SCO-I (السطح

غــري انــشطارية أو انــشطارية 
 مستثناة

١٧٢   ٧،  
٣١٧،  
٣٣٦ 

 
E0 

 T5 TP4 

 من النوع   مواد مشعة يف عبوات    ٢٩١٥
A      ليست ذات شكل خاص، غري ،

 انشطارية أو انشطارية مستثناة

١٧٢   ٧،  
٣١٧،  
٣٢٥ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مشعة يف عبوات من النوع       ٢٩١٦
B(U) ،  غــري انــشطارية أو

 انشطارية مستثناة

١٧٢   ٧،  
٣١٧،  
٣٢٥  
٣٣٧ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

د مشعة يف عبوات من النوع      موا ٢٩١٧
B(M) ،  ــشطارية أو ــري ان غ

 انشطارية مستثناة

١٧٢   ٧،  
٣١٧،  
٣٢٥  
٣٣٧ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مشعة، منقولة بترتيبـات      ٢٩١٩
ــة،  ــشطارية أو خاص ــري ان غ

 انشطارية مستثناة

١٧٢   ٧،  
٣١٧  
٣٢٥ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣ ٨  أكالة، هلوبة، غ م أسوائل ٢٩٢٠

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ٨ سوائل أكالة، هلوبة، غ م أ ٢٩٢٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٤ ٨ مواد صلبة أكالة، هلوبة، غ م أ ٢٩٢١

IBC99 

  T6 TP33 

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٤ ٨ مواد صلبة أكالة، هلوبة، غ م أ ٢٩٢١

IBC08 

B2, B4 T3 TP33 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ٨ سوائل أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٢

TP13 

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٨ سوائل أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٢

IBC02 

  T7 TP2 

  ،٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٨ سوائل أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٢
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28   
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥-٢-٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢-٣-٤ 
٥-٢-٤ 

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١- ٦ ٨ مواد صلبة أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٣

IBC99 

  T6 TP33 

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٦ ٨  غ م أمواد صلبة أكالة، مسية، ٢٩٢٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٨ مواد صلبة أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٣
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ٣ سوائل هلوبة، أكالة، غ م أ ٢٩٢٤

 E2 P001 تر ل١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٣ سوائل هلوبة، أكالة، غ م أ ٢٩٢٤

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

  ،٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣ سوائل هلوبة، أكالة، غ م أ ٢٩٢٤
٢٧٤  

 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

مواد صـلبة هلوبـة، أكالـة،        ٢٩٢٥
 عضوية، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صـلبة هلوبـة، أكالـة،        ٢٩٢٥
 عضوية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ١- ٤ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC06 

  T1 TP33 

مواد صلبة هلوبة، مسية، عضوية،      ٢٩٢٦
 غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة هلوبة، مسية، عضوية،      ٢٩٢٦
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ١- ٤ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC06 

  T1 TP33 

سوائل مسية، أكالة، عضوية،     ٢٩٢٧
 غ م أ

٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦  
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

سوائل مسية، أكالة، عضوية،     ٢٩٢٧
 غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مواد صـلبة، مسيـة، أكالـة،        ٢٩٢٨
 عضوية، غ م أ

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦

IBC99 

  T6 TP33 

ـ       ٢٩٢٨ ة، مواد صـلبة، مسيـة، أكال
 عضوية، غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

سوائل مسية، هلوبة، عضوية،     ٢٩٢٩
 غ م أ

٢٧٤ ‘١‘ ٣ ١- ٦  
٣١٥ 

 E5 P001   T14  TP2 صفر

TP13 

TP27 

سوائل مسية، هلوبة، عضوية،     ٢٩٢٩
 غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ١- ٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

ـ   ٢٩٣٠ لبة، مسيـة، هلوبـة،     مواد ص
 عضوية، غ م أ

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١- ٤ ١- ٦

IBC99 

  T6 TP33 

مواد صـلبة، مسيـة، هلوبـة،        ٢٩٣٠
 عضوية، غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٤ ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كربيتات الفاناديل ٢٩٣١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ وبيونات املثيل كلوروبر-٢ ٢٩٣٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 كلوروبروبيونــات أيــسو -٢ ٢٩٣٤
 بروبيل

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  كلوروبروبيونات األثيل-٢ ٢٩٣٥

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 
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 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ محض ثيوالكتيك ٢٩٣٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦  مثيل برتيلألفاكحول  ٢٩٣٧

IBC03 

LP01 

  T4  TP1 

   فوسفو ثنائي سيكلونونان-٩ ٢٩٤٠
 ) فوسفنيسيكلو أوكتادايني(

 E2 P410 صفر  ‘٢‘  ٢- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ فلوروأنيلني ٢٩٤١

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦  ثالثي فلورومثيل أنيلني-٢ ٢٩٤٢

IBC03 

LP01 

      

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ أمني رباعي هيدروفورفوريل ٢٩٤٣

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٨ ٣  مثيل بوتيل-أمني ن  ٢٩٤٥

IBC02 

  T7 TP1 

 ثنائي أثيـل    - ٥ - أمينو   -٢ ٢٩٤٦
 أمينوبنتان

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ كلوروخالت أيسوبروبيل ٢٩٤٧

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  ثالثي فلورومثيل أنيلني-٣ ٢٩٤٨

IBC02 

  T7 TP2 

 مميـأ، ،  هيدروكربيتيد الصوديوم  ٢٩٤٩
 ٪٢٥نسبة ماء التبلر ال تقل عن 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T7 TP2 

 حجم  مغنيسيوم، حبيبات مغلفة،   ٢٩٥٠
 ١٤٩اجلسيمات ال يقـل عـن       

 ميكرون

 E1 P410  كغم١  ‘٣‘  ٣- ٤

IBC08 

 

B4 

T1 

BK2 

TP33 

 -٢،٤،٦- بوتيل ثـالثي   - ٥ ٢٩٥٦
زيلني ( زيلني   -ميتا-ثالثي نيترو 

 )املسك

١٣٢ ‘٣‘  ١- ٤  
١٣٣ 

       E1 P409  كغم٥

أثريات ثنائي مثيل ثالث فلوريد      ٢٩٦٥
 البورون

٣  ٣- ٤  
٨ 

 E0 P401   T10 TP2 صفر  ‘١‘

TP7 

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثيوغليكول ٢٩٦٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨ ض السلفاميكمح ٢٩٦٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 مستحـضرات   أومانيب، مثبت    ٢٩٦٨
 ضد التسخني الذايت مثبتةاملانيب، 

 E1 P002  كغم١ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣- ٤

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

خروع، بذور، أو دقيق، أو ثفل،   ٢٩٦٩
 أو قشارة

 E2 P002  كغم٥ ١٤١ ‘٢‘  ٩

IBC08 

PP34 

B2, B4 

T3 

BK1 

BK2 

TP33 

مواد مشعة، سـادس فلوريـد       ٢٩٧٧
 اليورانيوم، انشطاري

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر   ٨ ٧

مواد مشعة، سـادس فلوريـد       ٢٩٧٨
، غـري انـشطارية أو      اليورانيوم

 انشطارية مستثناة

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر ٣١٧  ٨ ٧
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ــسيد  ٢٩٨٣ ــيلني وأك ــسيد األث أك
حيتوي علـى   الربوبيلني خملوط،   

أكسيد األثيلني بنسبة ال تزيد على  
٣٠٪ 

 E0 P200   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ١- ٦ ٣

TP7 

TP13 

 فوق أكسيد اهليدروجني، حملول    ٢٩٨٤
به فوق أكسيد اهليدروجني    مائي،  

بنسبة ال  ) مثبت حسب االقتضاء  (
 ٪٢٠ ولكن أقل من ٪٨تقل عن 

 E1 P504  لتر٥ ٦٥ ‘٣‘  ١- ٥

IBC02 

 

B5 

T4 TP1 

TP6 

TP24 

 كلوروسيالن، هلوب، أكـال،     ٢٩٨٥
  غ م أ

 E0 P010   T14 TP2 صفر  ‘٢‘ ٨ ٣

TP7 

TP13 

TP27 

  كلوروسيالن، أكال، هلـوب،    ٢٩٨٦
 م أغ 

 E0 P010   T14 TP2 صفر  ‘٢‘ ٣ ٨

TP7 

TP13 

TP27 

 E0 P010   T14 TP2 صفر  ‘٢‘  ٨ كلوروسيالن، أكال، غ م أ ٢٩٨٧

TP7 

TP13 

TP27 

كلوروسيالن، يتفاعل مع املاء،     ٢٩٨٨
 هلوب، أكال، غ م أ

٣ ٣- ٤  
٨ 

 E0 P401   T14 TP2 صفر  ‘١‘

TP7 

TP13 

فوســفيت الرصــاص، ثنــائي  ٢٩٨٩
 ةالقاعد

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

فوســفيت الرصــاص، ثنــائي  ٢٩٨٩
 القاعدة

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٤

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

       E0 P905 صفر ٢٩٦   ٩ أدوات إنقاذ ذاتية االنتفاخ ٢٩٩٠

مبيد آفات كربامات، سـائل،      ٢٩٩١
 نقطة االشـتعال ال     مسي، هلوب، 

 س°٢٣ن عتقل 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات كربامات، سـائل،      ٢٩٩١
 نقطة االشـتعال ال     مسي، هلوب، 

 س°٢٣عن تقل 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات كربامات، سـائل،      ٢٩٩١
 نقطة االشـتعال ال     مسي، هلوب، 

 س°٢٣عن تقل 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات كربامات، سـائل،      ٢٩٩٢
 مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات كربامات، سـائل،      ٢٩٩٢
 مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مات، سـائل،   مبيد آفات كربا   ٢٩٩٢
 مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  يات السوائبوحاو

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفات زرنيخـي، سـائل،       ٢٩٩٣
نقطـة االشـتعال    مسي، هلوب،   

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات زرنيخـي، سـائل،       ٢٩٩٣
نقطـة االشـتعال    مسي، هلوب،   

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات زرنيخـي، سـائل،       ٢٩٩٣
نقطـة االشـتعال    مسي، هلوب،   

 س°٢٣ عنتقل  ال

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

، ٦١ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات زرنيخي، سائل، مسي ٢٩٩٤
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

، ٦١ ‘٢‘  ١- ٦ مبيد آفات زرنيخي، سائل، مسي ٢٩٩٤
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

، ٦١ ‘٣‘  ١- ٦ نيخي، سائل، مسيمبيد آفات زر ٢٩٩٤
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات عضوي كلـوري،      ٢٩٩٥
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي كلـوري،      ٢٩٩٥
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن عال ال تقل االشت

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي كلـوري،      ٢٩٩٥
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات عضوي كلـوري،      ٢٩٩٦
 سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14  TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي كلـوري،      ٢٩٩٦
 سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11  TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي كلـوري،      ٢٩٩٦
 سائل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7  TP2 

TP28 

ت ترايازين، سـائل،    مبيد آفـا  ٢٩٩٧
نقطـة االشـتعال    مسي، هلوب،   

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفـات ترايازين، سـائل،      ٢٩٩٧
نقطـة االشـتعال    مسي، هلوب،   

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

 ترايازين، سـائل،    مبيد آفـات  ٢٩٩٧
نقطـة االشـتعال    مسي، هلوب،   

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

، ٦١ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات ترايازين، سائل، مسي ٢٩٩٨
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

، ٦١ ‘٢‘  ١- ٦ مبيد آفات ترايازين، سائل، مسي ٢٩٩٨
٢٧٤ 

 E4 P001 مل ١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

حكام األ
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

، ٦١ ‘٣‘  ١- ٦ مبيد آفات ترايازين، سائل، مسي ٢٩٩٨
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات ثيوكربامات، سائل،     ٣٠٠٥
 نقطـة االشـتعال     مسي، هلوب، 

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

مبيد آفات ثيوكربامات، سائل،     ٣٠٠٥
 نقطـة االشـتعال     مسي، هلوب، 

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثيوكربامات، سائل،     ٣٠٠٥
 نقطـة االشـتعال     مسي، هلوب، 

 س°٢٣عن تقل  ال

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات ثيوكربامات، سائل،     ٣٠٠٦
 مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

مبيد آفات ثيوكربامات، سائل،     ٣٠٠٦
 مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثيوكربامات، سائل،     ٣٠٠٦
 مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات حناسي، سائل، مسي،      ٣٠٠٩
عن نقطة االشتعال ال تقل     هلوب،  

 س°٢٣

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات حناسي، سائل، مسي،      ٣٠٠٩
عن نقطة االشتعال ال تقل     هلوب،  

 س°٢٣

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات حناسي، سائل، مسي،      ٣٠٠٩
عن نقطة االشتعال ال تقل     هلوب،  

 س°٢٣

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

، ٦١ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات حناسي، سائل، مسي ٣٠١٠
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

،  ٦١ ‘٢‘  ١- ٦ مبيد آفات حناسي، سائل، مسي ٣٠١٠
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

، ٦١ ‘٣‘  ١- ٦ مبيد آفات حناسي، سائل، مسي ٣٠١٠
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات زئبقي، سائل، مسي،      ٣٠١١
عن نقطة االشتعال ال تقل     هلوب،  

 س°٢٣

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات زئبقي، سائل، مسي،      ٣٠١١
عن نقطة االشتعال ال تقل     هلوب،  

 س°٢٣

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات زئبقي، سائل، مسي،      ٣٠١١
عن نقطة االشتعال ال تقل     هلوب،  

 س°٢٣

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

، ٦١ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات زئبقي، سائل، مسي ٣٠١٢
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27  
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

، ٦١ ‘٢‘  ١- ٦ مبيد آفات زئبقي، سائل، مسي ٣٠١٢
٢٧٤  

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

، ٦١ ‘٣‘  ١- ٦ مبيد آفات زئبقي، سائل، مسي ٣٠١٢
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٣٠١٣
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٣٠١٣
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٣٠١٣
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٣٠١٤
 سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٣٠١٤
 سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات نتروفينول مستبدل،     ٣٠١٤
 سائل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات ثنائي برييـديليوم،       ٣٠١٥
نقطـة   مسـي، هلـوب،      سائل،

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثنائي برييـديليوم،       ٣٠١٥
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

ـ      ٣٠١٥ ديليوم، مبيد آفات ثنائي بريي
نقطـة  سائل، مسـي، هلـوب،      

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات ثنائي برييـديليوم،       ٣٠١٦
 سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثنائي برييـديليوم،       ٣٠١٦
 سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات ثنائي برييـديليوم،       ٣٠١٦
 سائل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٣٠١٧
 نقطـة   سائل، مسـي، هلـوب،    

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٣٠١٧
 نقطـة   سائل، مسـي، هلـوب،    

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٣٠١٧
 نقطـة   سائل، مسـي، هلـوب،    

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

حكام األ
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٣٠١٨
 سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

بيد آفات عضوي فوسفوري،    م ٣٠١٨
 سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي فوسفوري،     ٣٠١٨
 سائل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات عضوي قـصديري،      ٣٠١٩
 نقطـة   سائل، مسـي، هلـوب،    

 س°٢٣عن قل االشتعال ال ت

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي قـصديري،      ٣٠١٩
 نقطـة   سائل، مسـي، هلـوب،    

 س°٢٣عن االشتعال ال تقل 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي قـصديري،      ٣٠١٩
 نقطـة   سائل، مسـي، هلـوب،    

 س°٢٣عن  تقل االشتعال ال

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات عضوي قـصديري،      ٣٠٢٠
 سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي قـصديري،      ٣٠٢٠
 سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات عضوي قـصديري،      ٣٠٢٠
 سائل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات، سائل، مسي، هلوب،      ٣٠٢١
عـن  تقـل     ال لنقطة االشـتعا  

 س°٢٣

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات، سائل، مسي، هلوب،      ٣٠٢١
عـن  تقـل    الشـتعال ال  نقطة ا 
 س°٢٣

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣ ،
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  بوتيلني مثبت-١،٢أكسيد  ٣٠٢٢

IBC02 

  T4 TP1 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١- ٦  هبتان ثيول-٢ مثيل -٢ ٣٠٢٣

TP13 

TP35 

مبيــد آفــات مــن مــشتقات  ٣٠٢٤
 ن، سائل، مسي، هلـوب،    الكوماري

 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣،  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيــد آفــات مــن مــشتقات  ٣٠٢٤
 الكومارين، سائل، مسي، هلـوب،    

 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن 

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣ ،
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مــن مــشتقات مبيــد آفــات  ٣٠٢٥
 الكومارين، سائل، مسي، هلـوب،    

 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيــد آفــات مــن مــشتقات  ٣٠٢٥
 الكومارين، سائل، مسي، هلـوب،    

 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٥
 الكومارين، سائل، مسي، هلوب،   

عـن  نقطة االشـتعال ال تقـل       
 س°٢٣

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٦
 الكومارين، سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٦
 الكومارين، سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٦
 الكومارين، سائل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٧
 الكومارين، صلب، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٧
 الكومارين، صلب، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفـات مـن مـشتقات        ٣٠٢٧
 الكومارين، صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P002 كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

، )مـراكم كهربائيـة   ( بطاريات ٣٠٢٨
جافة، حتتوي على هيدروكسيد    

 البوتاسيوم، صلب

٢٩٥   ٨،  
٣٠٤ 

       E0 P801  كغم٢

 E5 P002 صفر ١٥٣ ‘١‘  ١- ٦ مبيد آفات بفوسفيد األلومنيوم ٣٠٤٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣ مركابتان سيكلوهكسيل ٣٠٥٤

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ إيثانول)  أمينوإيثوكسي-٢ (-٢ ٣٠٥٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  هبتالدهيد-ع  ٣٠٥٦

IBC03 

LP01 

  T2 TP1 

 E0 P200   T50 TP21 صفر   ٨ ٣- ٢ لوروأستيلكلوريد ثالثي ف ٣٠٥٧

نتروغليسرين، حملول كحـويل،     ٣٠٦٤
تزيد فيه نسبة النتروغليسرين على     

 ٪٥ وال تتجاوز ٪١

       E0 P300 صفر ٣٥٩ ‘٢‘  ٣

تزيد فيهـا   مشروبات كحولية،    ٣٠٦٥
 ٪٧٠نسبة الكحول احلجمية على 

 E2 P001  لتر٥ ١٤٦ ‘٢‘  ٣

IBC02 

PP2 T4 TP1 

 تزيد فيهـا    مشروبات كحولية،  ٣٠٦٥
 ٪٢٤نسبة الكحول احلجمية على 

 ٪٧٠ولكنها ال تتجاوز 

١٤٤ ‘٣‘  ٣  
١٤٥  
٢٤٧  

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

PP2 T2 TP1 

مبا يف ذلك الطالء والالكيه،     (طالء   ٣٠٦٦
واملينــا، واألصــباغ، والــشيالك، 
والورنيش، ومواد التلميع، واللياسـة     

 أو) لسائلالسائلة، وأساس الالكيه ا   
مبا يف ذلـك    (مواد متصلة بالطالء    

 )مركبات ختفيف الطالء أو اختزاله

 E2 P001  لتر١ ١٦٣ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP28 

مبا يف ذلك الطالء والالكيه،     (طالء   ٣٠٦٦
واملينــا، واألصــباغ، والــشيالك، 
والورنيش، ومواد التلميع، واللياسـة     

 أو) السائلة، وأساس الالكيه السائل   
مبا يف ذلـك    (واد متصلة بالطالء    م

 )مركبات ختفيف الطالء أو اختزاله

١٦٣ ‘٣‘  ٨،  
٢٢٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T4 TP1 

TP29 
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لوسيطة التعبئة واحلاويات ا
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ي فلوروميثـان   ثنائي كلوروثنائ  ٣٠٧٠
ال وأكسيد األثيلني، خملـوط،      

تتجاوز فيـه نـسبـة أكـسيد       
 ٪١٢,٥األثيلني 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

مركابتان سائل، مسي، هلوب،     ٣٠٧١
 خملوط مركبتـان،    أو غ م أ  

 سائل، مسي، هلوب، غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ١-٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

قاذ، غري ذاتية االنتفاخ    أدوات إن  ٣٠٧٢
 حتتوي على سلع خطرة كمعدات

       E0 P905 صفر ٢٩٦   ٩

  ٣ ١-٦ برييدين الفاينيل، مثبت ٣٠٧٣
٨ 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘

IBC01 

  T7 TP2 

TP13 

مواد خطرة على البيئة، صـلبة،       ٣٠٧٧
 غ م أ

٢٧٤ ‘٣‘  ٩ ،
٣٣١،  
٣٣٥ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

PP12 

B3 

T1 

BK2 

BK3 

TP33 

خراطـة أو مـسحوق     سرييوم،   ٣٠٧٨
 حبييب

 E2 P410  غ٥٠٠  ‘٢‘  ٣-٤

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٣ ١-٦ ميثاكريلونتريل، مثبت ٣٠٧٩

TP13 

TP37 

أيسوسيانات، مسية، هلوبة، غ م أ       ٣٠٨٠
 حملول أيـسوسيانات، مسـي،      أو

 هلوب غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ١-٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مواد خطرة على البيئة، سـائلة،     ٣٠٨٢
 غ م أ

٢٧٤ ‘٣‘  ٩ ،
٣٣١،  
٣٣٥ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

PP1 T4 TP1 

TP29 

       E0 P200 صفر   ١-٥ ٣-٢ فلوريد فوق كلوريل ٣٠٨٣

مواد صلبة أكالة، مؤكسدة،     ٣٠٨٤
 غ م أ

 E0 P002   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٥ ٨

مواد صلبة أكالة، مؤكسدة،     ٣٠٨٤
 غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ٨

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة مؤكسدة، أكالة،     ٣٠٨٥
 غ م أ

       E0 P503 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١-٥

مواد صلبة مؤكسدة، أكالة،     ٣٠٨٥
 غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١-٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مؤكسدة، أكالة،  مواد صلبة    ٣٠٨٥
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ١-٥،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبة مسية، مؤكسدة،     ٣٠٨٦
 غ م أ

 E5 P002   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٥ ١-٦

مواد صلبة مسية، مؤكسدة،     ٣٠٨٦
 غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ١-٦

IBC06  

 

B2 

T3 TP33 

مسية، مواد صلبة، مؤكسدة،     ٣٠٨٧
 غ م أ

       E0 P503 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ١-٥

مواد صلبة، مؤكسدة، مسية،     ٣٠٨٧
 غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ١-٥

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة، مؤكسدة، مسية،     ٣٠٨٧
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ١-٥،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

مواد ذاتية التـسخني، صـلبة،       ٣٠٨٨
 ية غ م أعضو

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مواد ذاتية التـسخني، صـلبة،       ٣٠٨٨
 عضوية غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٢-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١-٤ فلزات مساحيق هلوبة، غ م أ ٣٠٨٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤ فلزات مساحيق هلوبة، غ م أ ٣٠٨٩

IBC06 

  T1 TP33 

من ) مراكم كهربائية (بطاريات   ٣٠٩٠
بطاريات مبا يف ذلك   ( ليثيومفلز ال 
 )ليثيوم السبيكة

١٨٨ ‘٢‘  ٩،  
٢٣٠،  
٣١٠ 

       E0 P903 صفر

 من  )مراكم كهربائية (بطاريات   ٣٠٩١
 أوليثيوم حمتواة يف معدات     فلز ال 

ليثيوم معبـأة   فلز ال  بطاريات من 
 بطاريات   ذلك يفمبا  (مع معدات   

 )سبيكة الليثيوممن 

١٨٨ ‘٢‘  ٩،  
٢٣٠  
٣٦٠ 

       E0 P903 صفر

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٣  بروبانول-٢ ميثوكسي -١ ٣٠٩٢

IBC03 

LP01 

  T2  TP1 

       E0 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٥ ٨ سوائل أكالة، مؤكسدة، غ م أ ٣٠٩٣

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ٨ سوائل أكالة، مؤكسدة، غ م أ ٣٠٩٣

IBC02 

      

سوائل أكالة، تتفاعل مع املـاء،       ٣٠٩٤
 غ م أ

       E0 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣-٤ ٨

وائل أكالة، تتفاعل مع املـاء،      س ٣٠٩٤
 غ م أ

       E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣-٤ ٨

مــواد صــلبة أكالــة، ذاتيــة  ٣٠٩٥
 التسخني، غ م أ

 E0 P002   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢-٤ ٨

مــواد صــلبة أكالــة، ذاتيــة  ٣٠٩٥
 التسخني، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٢-٤ ٨

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

كالة، تتفاعل مـع    مواد صلبة أ   ٣٠٩٦
 املاء، غ م أ

 E0 P002   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣-٤ ٨

مواد صلبة أكالة، تتفاعل مـع       ٣٠٩٦
 املاء، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣-٤ ٨

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

  مواد صلبة هلوبـة، مؤكـسدة،      ٣٠٩٧
 غ م أ

       E2 P099  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ١-٤

  ، مؤكـسدة،  مواد صلبة هلوبـة    ٣٠٩٧
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٥ ١-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P099   T1 TP33  كغم٥

       E0 P502 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١-٥ سوائل مؤكسدة، أكالة، غ م أ ٣٠٩٨

 E2 P504  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١-٥ سوائل مؤكسدة، أكالة، غ م أ ٣٠٩٨

IBC01 

      

  ،٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ١-٥ سوائل مؤكسدة، أكالة، غ م أ ٣٠٩٨
٢٧٤ 

 E1 P504 لتر ٥

IBC02 

      

       E0 P502 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ١-٥ سوائل مؤكسدة، مسية، غ م أ ٣٠٩٩

 E2 P504  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ١-٥ سوائل مؤكسدة، مسية، غ م أ ٣٠٩٩

IBC01 

      

  ،٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ١-٥ سوائل مؤكسدة، مسية، غ م أ ٣٠٩٩
٢٧٤ 

 E1 P504  لتر٥

IBC02 

      

بة مؤكـسدة، ذاتيـة     مواد صل  ٣١٠٠
 التسخني، غ م أ

       E0 P099 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢-٤ ١-٥

مواد صلبة مؤكـسدة، ذاتيـة       ٣١٠٠
 التسخني، غ م أ

       E2 P099 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٢-٤ ١-٥
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

دة الكميات احملدو
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠١
 باء، سائل

١٢٢   ٢-٥،  
١٨١،  
١٩٥،  
٢٧٤ ،
٣٢٣ 

       E0 P520  مل٢٥

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠٢
 باء، صلب

١٢٢   ٢-٥،  
١٨١،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520  غ١٠٠

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠٣
 جيم، سائل

١٢٢   ٢-٥،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 مل ٢٥

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠٤
 جيم، صلب

١٢٢   ٢-٥،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520  غ١٠٠

فوقي عضوي، النـوع    د  أكسي ٣١٠٥
 دال، سائل

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520  مل١٢٥

د فوقي عضوي، النـوع     أكسي ٣١٠٦
 دال، صلب

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520  غ٥٠٠

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠٧
 هاء، سائل

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520  مل١٢٥

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠٨
 هاء، صلب

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520  غ٥٠٠

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٠٩
 واو، سائل

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

 E0 P520  مل١٢٥
IBC520 

  T23   

كسيد فوقي عضوي، النـوع     أ ٣١١٠
 واو، صلب

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

 E0 P520  غ٥٠٠
IBC520 

  T23 TP33 

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١١١
باء، سـائل، درجـة احلـرارة       

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
١٨١،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١١٢
باء، صلب، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
١٨١،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١١٣
جيم، سائل، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

أكسيد فوقي عضوي، النـوع       ٣١١٤
جيم، صلب، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
١٩٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

يد فوقي عضوي، النـوع     أكس ٣١١٥
دال، سائل، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١١٦
دال، صلب، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١١٧
هاء، سائل، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 صةاخلا

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١١٨
هاء، صلب، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

       E0 P520 صفر

سيد فوقي عضوي، النـوع     أك ٣١١٩
واو، سائل، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤،  
٣٢٣ 

 E0 P520 صفر

IBC520 

 T23   

أكسيد فوقي عضوي، النـوع      ٣١٢٠
واو، صلب، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٢٢   ٢-٥،  
٢٧٤ ،
٣٢٣ 

 E0 P520 صفر

IBC520 

  T23 TP33 

مواد صلبة مؤكسدة، تتفاعل مع      ٣١٢١
 املاء، غ م أ

       E0 P099 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣-٤ ١-٥

مواد صلبة مؤكسدة، تتفاعل مع      ٣١٢١
 املاء، غ م أ

       E2 P099  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣-٤ ١-٥

  ،٢٧٤ ‘١‘ ١-٥ ١-٦ سوائل مسية مؤكسدة، غ م أ ٣١٢٢
٣١٥ 

       E5 P001 صفر

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ١-٦ سوائل مسية مؤكسدة، غ م أ ٣١٢٢

IBC02 

      

  سوائل مسية، تتفاعل مع املاء، ٣١٢٣
 غ م أ

٢٧٤ ‘١‘ ٣-٤ ١-٦،  
٣١٥ 

       E5 P099 صفر

  سوائل مسية، تتفاعل مع املاء، ٣١٢٣
 غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣-٤ ١-٦

IBC02 

      

مواد صلبة مسية، ذاتية التسخني،      ٣١٢٤
 غ م أ

 E5 P002   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢-٤ ١-٦

اد صلبة مسية، ذاتية التسخني،     مو ٣١٢٤
 غ م أ

 E4 P002 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٢-٤ ١-٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة مسية، تتفاعـل مـع        ٣١٢٥
 املاء، غ م أ

 E5 P099   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣-٤ ١-٦

مواد صلبة مسية، تتفاعـل مـع        ٣١٢٥
 املاء، غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣-٤ ١-٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة، أكالـة، عـضوية،       ٣١٢٦
 ذاتية التسخني، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٢-٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة، أكالـة، عـضوية،       ٣١٢٦
 ذاتية التسخني، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٢-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبة ذاتيـة التـسخني،       ٣١٢٧
 مؤكسدة، غ م أ

 E2 P099   T3 TP33 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ٢-٤

مواد صلبة ذاتيـة التـسخني،       ٣١٢٧
 مؤكسدة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٥ ٢-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P099   T1 TP33 صفر

مواد صلبة ذاتية التسخني، مسية،      ٣١٢٨
 عضوية، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٢-٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة ذاتية التسخني، مسية،      ٣١٢٨
  أعضوية، غ م

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٢-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

سوائل تتفاعل مع املاء، أكالـة،       ٣١٢٩
 غ م أ

 E0 P402   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ٣-٤

TP7 

TP13 

سوائل تتفاعل مع املاء، أكالـة،       ٣١٢٩
 غ م أ

 E2 P402  مل٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٣-٤

IBC01 

  T11 TP2 

TP7 

املاء، أكالـة،   سوائل تتفاعل مع     ٣١٢٩
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر١

IBC02 

  T7 TP2 

TP7 

  سوائل تتفاعل مع املاء، مسية، ٣١٣٠
 غ م أ

       E0 P402 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ٣-٤

  سوائل تتفاعل مع املاء، مسية، ٣١٣٠
 غ م أ

 E2 P402  مل٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣-٤

IBC01 

      

  اء، مسية،سوائل تتفاعل مع امل ٣١٣٠
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٣-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر١

IBC02 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣١
 أكالة، غ م أ

 E0 P403   T9 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ٣-٤

TP33 

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣١
 أكالة، غ م أ

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٣-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣١
 أكالة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٣-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٢
 هلوبة، غ م أ

 E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٤ ٣-٤

IBC99 

      

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٢
 هلوبة، غ م أ

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٤ ٣-٤

IBC04 

  T3 TP33 

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٢
 هلوبة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٤ ٣-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC06 

  T1 TP33 

 مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،       ٣١٣٣
 مؤكسدة، غ م أ

       E2 P099  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٥ ٣-٤

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٣
 مؤكسدة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٥ ٣-٤،  
٢٧٤ 

       E1 P099  كغم١

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٤
 مسية، غ م أ

       E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٦ ٣-٤

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٤
  غ م أمسية،

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ٣-٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة تتفاعل مـع املـاء،        ٣١٣٤
 مسية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ٣-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

مواد صلبة تتفاعل مع املاء، ذاتية    ٣١٣٥
 التسخني، غ م أ

       E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢-٤ ٣-٤

 تتفاعل مع املاء، ذاتية  مواد صلبة  ٣١٣٥
 التسخني، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٢-٤ ٣-٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة تتفاعل مع املاء، ذاتية    ٣١٣٥
 التسخني، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٢-٤ ٣-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410 صفر

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠    ٢-٢ ثالثي فلوروميثان، سائل مربد ٣١٣٦

       E0 P099 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١-٤ ١-٥  م أ، غمواد صلبة مؤكسدة، هلوبة ٣١٣٧

ني وأستيلني وبروبيلني، خمـاليط     أثيل ٣١٣٨
ني أثـيل  علـى  حتتويسائلة مربدة،   

 وأستيلني  ٪٧١,٥بنسبة ال تقل عن     
ــى  ــد عل ــسبة ال تزي  ٪٢٢,٥بن
 ٪٦وبروبيلني بنسبة ال تزيد على 

  E0 P203   T75 TP5 صفر    ١-٢

       E0 P502 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١-٥ سائل مؤكِسد، غ م أ ٣١٣٩

 E2 P504  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٥ سائل مؤكِسد، غ م أ ٣١٣٩

IBC02 

      

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١-٥ سائل مؤكِسد، غ م أ ٣١٣٩
٢٧٤ 

 E1 P504  لتر٥

IBC02 

      

ــائلة، غ م أ  ٣١٤٠ ــدات، س  أوقلوي
 أمالح قلويدات، سائلة، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١-٦،  
٢٧٤ 

       E5 P001 صفر

ــائلة، غ م أ  ٣١٤٠ ــدات، س  أوقلوي
 أمالح قلويدات، سائلة، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١-٦،  
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

      

ــائلة، غ م أ  ٣١٤٠ ــدات، س أو قلوي
 أمالح قلويدات، سائلة، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١-٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

مم األ
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ــري  ٣١٤١ ــون، غ ــات األنتيم مركب
 عضوية، سائلة، غ م أ

٤٥ ‘٣‘  ١-٦،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

      

       E5 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١-٦ مطهرات سائلة، مسية، غ م أ ٣١٤٢

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٦ مطهرات سائلة، مسية، غ م أ ٣١٤٢

IBC02 

      

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١-٦ مطهرات سائلة، مسية، غ م أ ٣١٤٢
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

      

 أوأصباغ صلبة، مسيـة، غ م أ         ٣١٤٣
مركبات وسـيطة لألصـباغ،     

 صلبة، مسية، غ م أ

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١-٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 أوأصباغ صلبة، مسيـة، غ م أ         ٣١٤٣
مركبات وسـيطة لألصـباغ،     

 صلبة، مسية، غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 أوأصباغ صلبة، مسيـة، غ م أ         ٣١٤٣
مركبات وسـيطة لألصـباغ،     

 صلبة، مسية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١-٦،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مركبات النيكوتني، سائلة، غ م أ       ٣١٤٤
ــوتني، أو ــضرات النيك  مستح

 سائلة، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١-٦  
٢٧٤ 

       E5 P001 صفر

مركبات النيكوتني، سائلة، غ م أ       ٣١٤٤
ــوتني، أو  ــضرات النيك مستح

 سائلة، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١-٦  
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

      

كبات النيكوتني، سائلة، غ م أ      مر ٣١٤٤
ــوتني، أو ــضرات النيك  مستح

 سائلة، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١-٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

      

مبا (فينول ألكيل، سائل، غ م أ        ٣١٤٥
يف ذلك املركبات املتشاكلة مـن      

 ١٢إىل ك ٢ك

 E0 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ٨

ا مب(فينول ألكيل، سائل، غ م أ        ٣١٤٥
يف ذلك املركبات املتشاكلة مـن      

 ١٢إىل ك ٢ك

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مبا (فينول ألكيل، سائل، غ م أ        ٣١٤٥
يف ذلك املركبات املتشاكلة مـن      

 ١٢إىل ك ٢ك

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

مركبات عـضوية قـصديرية،      ٣١٤٦
 صلبة، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١-٦  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مركبات عـضوية قـصديرية،      ٣١٤٦
 صلبة، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١-٦  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مركبات عـضوية قـصديرية،      ٣١٤٦
 صلبة، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١-٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 أو م أ    أصباغ صلبة، أكالـة، غ     ٣١٤٧
مركبات وسـيطة لألصـباغ،     

 صلبة، أكالة، غ م أ

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

  أو أصباغ صلبة، أكالـة، غ م أ       ٣١٤٧
مركبات وسـيطة لألصـباغ،     

 صلبة، أكالة، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 أوأصباغ صلبة، أكالـة، غ م أ         ٣١٤٧
طة لألصـباغ،   مركبات وسـي  

 صلبة، أكالة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P402   T13 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣-٤ سائل يتفاعل مع املاء، غ م أ ٣١٤٨

TP7 

TP38 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 ةاخلاص

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E2 P402  مل٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣-٤ سائل يتفاعل مع املاء، غ م أ ٣١٤٨

IBC01 

  T7 TP2 

TP7 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ٣-٤ سائل يتفاعل مع املاء، غ م أ ٣١٤٨
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر١

IBC02 

  T7 TP2 

TP7 

فوق أكسيد اهليدروجني ومحض     ٣١٤٩
مع فوق أكسيد اخلليك، خملوط     

وماء ونـسبة ال    ) أمحاض(ض  مح
 من محض فـوق     ٪٥تزيد على   

 مثبتأكسيد اخلليك، 

 E2 P504  لتر١ ١٩٦ ‘٢‘ ٨ ١-٥

IBC02 

PP10 

B5 

T7 TP2 

TP6 

TP24 

أجهزة صـغرية تعمـل بغـاز        ٣١٥٠
 عبوات َمـلء    أوهيدروكربوين،  

مــن غــازات هيدروكربونيــة 
مـع جهـاز    لألجهزة الصغرية،   

 إطالق

       E0 P003 صفر    ١-٢

ثنائي فنيل متعـدد التـهلجن،       ٣١٥١
 ثالثي فنيـل متعـدد      أوسائل،  

 التهلجن، سائل

٢٠٣ ‘٢‘  ٩،  
٣٠٥ 

 E2 P906  لتر١

IBC02 

      

ثنائي فنيل متعـدد التـهلجن،       ٣١٥٢
 ثالثي فنيـل متعـدد      أوصلب،  

 التهلجن، صلب

٢٠٣ ‘٢‘  ٩،  
٣٠٥ 

 E2 P906  كغم١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

   E0 P200   T50 صفر    ١-٢ )ري مثيل فاينيلأث(فوق فلورو  ٣١٥٣

       E0 P200 صفر    ١-٢ )أثري أثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٤

 E4 P002  غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١-٦ مخاسي كلوروفينول ٣١٥٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١-٥ ٢-٢ غاز مضغوط، مؤكسد، غ م أ ٣١٥٦

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١-٥ ٢-٢ د، غ م أغاز مسّيل، مؤكس ٣١٥٧

  E1 P203   T75 TP5  مل١٢٠ ٢٧٤   ٢-٢ غاز، سائل مربد، غ م أ ٣١٥٨

 رباعي فلورو إيثان    -١،١،١،٢ ٣١٥٩
 )R 134aغاز تربيـد (

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢-٢

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١-٢ ٣-٢ غاز مسّيل، مسي، هلوب، غ م أ ٣١٦٠

   E0 P200   T50 صفر ٢٧٤   ١-٢ غاز مسّيل، هلوب، غ م أ ٣١٦١

       E0 P200 صفر ٢٧٤   ٣-٢ غاز مسّيل، مسي، غ م أ ٣١٦٢

   E1 P200   T50  مل١٢٠ ٢٧٤   ٢-٢ غاز مسّيل، غ م أ ٣١٦٣

سلع مضغوطة باهلواء أو هيدرولية      ٣١٦٤
 )حتتوي على غاز غري هلوب(

       E0 P003  مل١٢٠ ٢٨٣   ٢-٢

صهريج وقود لوحـدة القـدرة       ٣١٦٥
اهليدرولية حملركـات الطـائرات     

حيتوي على خليط هيـدرازين ال      (
وقـود  ) (مائي ومثيل هيـدرازين    

M86( 

١-٦ ٣  
٨ 

       E0 P301 صفر  ‘١‘

أو حمركات االحتراق الـداخلي،      ٣١٦٦
 أو  مركبات تعمل بالغازات اللهوبة   
 أو  مركات تعمل بالسوائل اللهوبة   

 خاليا وقوديـة تعمـل      اتركحم
ـ حم أو   بالغازات اللهوبـة   ات رك

خاليا وقودية تعمـل بالـسوائل      
 مركبات خاليا وقوديـة     أو اللهوبة

ــة،  ــازات اللهوب ــل بالغ أو تعم
مركبات خاليا وقوديـة تعمـل      

 بالسوائل اللهوبة

١٢٣   ٩  
٣١٢  
٣٥٦ 

       E0 NONE صفر

غاز عّينات، غـري مـضغوطة،       ٣١٦٧
 خـالف   ، يف شكل  هلوبة، غ م أ   
 السائل املربد

       E0 P201 صفر ٢٠٩   ١-٢

غاز عّينات، غري مضغوطة، مسية،     ٣١٦٨
، يف شكل خـالف     هلوبة، غ م أ   
 السائل املربد

       E0 P201 صفر ٢٠٩  ١-٢ ٣-٢
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

يات احملدودة الكم
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 غاز عيّنات، غري مضغوطة، مسيـة،      ٣١٦٩
، يف شكل خالف الـسائل      غ م أ  
 املربد

       E0 P201 صفر ٢٠٩   ٣-٢

 أونواتج ثانوية لصهر األلومنيوم      ٣١٧٠
نواتج ثانويـة إلعـادة صـهر       

 األلومنيوم

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٤٤ ‘٢‘  ٣-٤

IBC07 

 

B2 

T3 

BK1 

BK2 

TP33 

 أو ثانوية لصهر األلومنيوم     نواتج ٣١٧٠
نواتج ثانويـة إلعـادة صـهر       

 األلومنيوم

٢٢٣ ‘٣‘  ٣-٤،  
٢٤٤ 

 E1 P002  كغم١

IBC08 

 

B4 

T1 

BK1 

BK2 

TP33 

 معدات  أومركبة تعمل بالبطارية     ٣١٧١
 تعمل بالبطارية

١٢٣   ٩،  
٢٤٠ 

       E0 NONE صفر

تكسينات مستخلـصة مــن      ٣١٧٢
 مصادر حيـة، سائلة، غ م أ

٢١٠ ‘١‘  ١-٦،  
٢٧٤ 

       E5 P001 صفر

تكسينات مستخلـصة مــن      ٣١٧٢
 مصادر حيـة، سائلة، غ م أ

٢١٠ ‘٢‘  ١-٦،  
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

      

تكسينات مستخلـصة مــن      ٣١٧٢
 مصادر حيـة، سائلة، غ م أ

٢١٠ ‘٣‘  ١-٦،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

      

 E1 P002 صفر  ‘٣‘  ٢-٤ يتانيومثاين كربيتيد الت ٣١٧٤

IBC08 

LP02  

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبة حتتوي على سـائل       ٣١٧٥
 هلوب، غ م أ

٢١٦ ‘٢‘  ١-٤،  
٢٧٤ 

 E2 P002  كغم١

IBC06 

PP9 

B2 

T3 

BK1 

BK2 

TP33 

مواد صلبة هلوبـة، عـضوية،       ٣١٧٦
 منصهرة، غ م أ

 E0     T3 TP3 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٤

TP26 

وبـة، عـضوية،    مواد صلبة هل   ٣١٧٦
 منصهرة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤،  
٢٧٤ 

 E0 IBC01   T1 TP3 صفر

TP26 

، ةمواد صلبة هلوبة، غري عـضوي      ٣١٧٨
 غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، مواد صلبة هلوبة، غري عـضوية      ٣١٧٨
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبة هلوبة، غري عـضوية،       ٣١٧٩
 مسية، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١-٦ ١-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة هلوبة، غري عـضوية،       ٣١٧٩
 مسية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١-٦ ١-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC06 

  T1 TP33 

مواد صلبة هلوبة، غري عـضوية،       ٣١٨٠
 أكالة، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١-٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة هلوبة، غري عـضوية،       ٣١٨٠
 أكالة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ١-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC06 

  T1 TP33 

أمالح فلزية ملركبات عـضوية،      ٣١٨١
 هلوبة، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

أمالح فلزية ملركبات عـضوية،      ٣١٨١
 ، غ م أهلوبة

٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P410  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ١-٤ هيدريد فلزي، هلوب، غ م أ ٣١٨٢

IBC04 

PP40 T3 TP33 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١-٤ هيدريد فلزي، هلوب، غ م أ ٣١٨٢
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC04 

  T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
 الصهاريج النقالة
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

تبة أو الر
 شعبةال

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

  سائل ذايت التسخني، عـضوي،     ٣١٨٣
 غ م أ

 E2 P001 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢- ٤

IBC02 

      

  سائل ذايت التسخني، عـضوي،     ٣١٨٣
  م أغ

٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001 صفر

IBC02 

      

 التسخني، عـضوي،    سائل ذايت  ٣١٨٤
 مسي، غ م أ

 E2 P402 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٦ ٢- ٤

IBC02 

      

سائل ذايت التسخني، عـضوي،      ٣١٨٤
 مسي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001 صفر

IBC02 

      

سائل ذايت التسخني، عـضوي،      ٣١٨٥
 أكال، غ م أ

 E2 P402 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٢- ٤

IBC02 

      

خني، عـضوي،   سائل ذايت التس   ٣١٨٥
 أكال، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001 صفر

IBC02 

      

ســائل ذايت التــسخني، غــري  ٣١٨٦
 عضوي، غ م أ

 E2 P001 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢- ٤

IBC02 

      

ســائل ذايت التــسخني، غــري  ٣١٨٦
 عضوي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001 صفر

IBC02 

      

ســائل ذايت التــسخني، غــري  ٣١٨٧
 عضوي، مسي، غ م أ

 E2 P402 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٦ ٢- ٤

IBC02 

      

ســائل ذايت التــسخني، غــري  ٣١٨٧
 عضوي، مسي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٢- ٤  
٢٧٤ 

 E1 P001 صفر

IBC02 

      

ســائل ذايت التــسخني، غــري  ٣١٨٨
 عضوي، أكال، غ م أ

 E2 P402 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٢- ٤

IBC02 

      

 غــري ســائل ذايت التــسخني، ٣١٨٨
 عضوي، أكال، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001 صفر

IBC02 

      

مساحيق فلزية ذاتية التـسخني،      ٣١٨٩
 غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مساحيق فلزية ذاتية التـسخني،      ٣١٨٩
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

ة ذاتية التسخني، غري    مواد صلب  ٣١٩٠
 عضوية، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ٢- ٤

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة ذاتية التسخني، غري      ٣١٩٠
 عضوية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبة ذاتية التسخني، غري      ٣١٩١
 عضويـة، مسية، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٦ ٢- ٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

مواد صلبة ذاتية التسخني، غري      ٣١٩١
 عضويـة، مسية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

مواد صلبة ذاتية التسخني، غري      ٣١٩٢
 عضويـة، أكالة، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٢- ٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

ني، غري  مواد صلبة ذاتية التسخ    ٣١٩٢
 عضويـة، أكالة، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٨ ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

سائل يشتعل مبس اهلواء، غـري       ٣١٩٤
 عضوي، غ م أ

       E0 P400 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤

مواد صلبة تشتعل مبس اهلـواء،       ٣٢٠٠
 غري عضوية، غ م أ

 E0 P404   T21 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤

TP33 

 كحــوالت الفلــزات أمــالح ٣٢٠٥
 األرضية القلوية، غ م أ

١٨٣ ‘٢‘  ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E2 P410 صفر

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

أمــالح كحــوالت الفلــزات  ٣٢٠٥
 األرضية القلوية، غ م أ

١٨٣ ‘٣‘  ٢- ٤،  
٢٢٣،  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 ضافيةاإل

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

أمــالح كحــوالت الفلــزات  ٣٢٠٦
القلوية، ذاتية التسخني، أكالة،    

 غ م أ

١٨٢ ‘٢‘ ٨ ٢- ٤  
٢٧٤ 

 E2 P410 صفر

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

أمــالح كحــوالت الفلــزات  ٣٢٠٦
القلوية، ذاتية التسخني، أكالة،    

 غ م أ

١٨٢ ‘٣‘ ٨ ٢- ٤  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002 صفر

IBC08 

B3 T1 TP33 

مواد فلزية، تتفاعل مع املاء،      ٣٢٠٨
 غ م أ

 E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣- ٤

IBC99 

      

مواد فلزية، تتفاعل مع املاء،      ٣٢٠٨
 غ م أ

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣- ٤

IBC07 

 

B2 

T3 TP33 

مواد فلزية، تتفاعل مع املاء،      ٣٢٠٨
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٣- ٤  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

مواد فلزية، تتفاعل مع املاء،      ٣٢٠٩
 ذاتية التسخني، غ م أ

       E0 P403 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢- ٤ ٣- ٤

مواد فلزية، تتفاعل مع املاء،      ٣٢٠٩
 ذاتية التسخني، غ م أ

 E2 P410 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٢- ٤ ٣- ٤

IBC05 

 

B2 

T3 TP33 

اء، مواد فلزية، تتفاعل مع امل     ٣٢٠٩
 ذاتية التسخني، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘ ٢- ٤ ٣- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410 صفر

IBC08 

 

B4 

T1 TP33 

أمالح كلورات، غري عضوية،  ٣٢١٠
  غ م أ،حماليل مائية

٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٥  
٣٥١ 

 E2 P504  لتر١

IBC02 

  T4 TP1 

أمالح كلورات، غري عضوية،  ٣٢١٠
  غ م أ، مائيةحماليل

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥  
٢٧٤  
٣٥١ 

 E1 P504  لتر٥

IBC02 

  T4 TP1 

فوق كلورات، غري عضويـة،     ٣٢١١
 حماليل مائيـة، غ م أ

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

فوق كلورات، غري عضويـة،     ٣٢١١
 حماليل مائيـة، غ م أ

 E1 P504  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

أمالح هيبوكلوريـت، غـري      ٣٢١٢
 عضوية، غ م أ

٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٥  
٣٤٩ 

 E2 P002  كغم١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

برومات، غري عضوية، حماليل     ٣٢١٣
 مائية، غ م أ

٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٥  
٣٥٠ 

 E2 P504  لتر١

IBC02 

  T4 TP1 

برومات، غري عضوية، حماليل     ٣٢١٣
 مائية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥  
٢٧٤  
٣٥٠ 

 E1 P504  لتر٥

IBC02 

  T4 TP1 

برمنغنات، غـري عـضوية،      ٣٢١٤
 يل مائية، غ م أحمال

٢٠٦ ‘٢‘  ١- ٥  
٢٧٤  
٣٥٣ 

 E2 P504  لتر١

IBC02 

  T4 TP1 

فوق كربيتـــات، غـري      ٣٢١٥
 عضوية، غ م أ

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

عضويـة، غري  فوق كربيتات،    ٣٢١٦
 حماليـل مائية، غ م أ

 E1 P504  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

TP29 

ات، غيـر عضوية، حماليل نتر ٣٢١٨
 مائية، غ م أ

 E2 P504  لتر١ ٢٧٠ ‘٢‘  ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

نترات، غيـر عضوية، حماليل  ٣٢١٨
 مائية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥  
٢٧٠ 

 E1 P504  لتر٥

IBC02 

  T4 TP1 

أمالح نتريت، غري عضوية،     ٣٢١٩
 حماليل مائية، غ م أ

١٠٣ ‘٢‘  ١- ٥  
٢٧٤ 

 E2 P504  لتر١

IBC01 

  T4 TP1 

أمالح نتريت، غري عضوية،     ٣٢١٩
 حماليل مائية، غ م أ

١٠٣ ‘٣‘  ١- ٥  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P504  لتر٥

IBC02 

  T4 TP1 

غــاز  (مخاسي فلوروإيثان    ٣٢٢٠
 )R.125تربيــد 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

 جمموعة
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

سائل ذايت التفاعل من النوع      ٣٢٢١
 باء

١٨١   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

     E0 P520 PP21  مل٢٥

مادة صلبة ذاتية التفاعل من      ٣٢٢٢
 النوع باء

١٨١   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

     E0 P520 PP21  غ١٠٠

سائل ذايت التفاعل من النوع      ٣٢٢٣
 جيم

     E0 P520 PP21 مل ٢٥ ٢٧٤   ١- ٤

مادة صلبة ذاتية التفاعل من      ٣٢٢٤
 النوع جيم

     E0 P520 PP21  غ١٠٠ ٢٧٤   ١- ٤

سائل ذايت التفاعل من النوع      ٣٢٢٥
 دال

       E0 P520  مل١٢٥ ٢٧٤   ١- ٤

مادة صلبة ذاتية التفاعل من      ٣٢٢٦
 النوع دال

       E0 P520  غ٥٠٠ ٢٧٤   ١- ٤

فاعل من النوع   سائل ذايت الت   ٣٢٢٧
 هاء

       E0 P520  مل١٢٥ ٢٧٤   ١- ٤

مادة صلبة ذاتية التفاعل من      ٣٢٢٨
 النوع هاء

       E0 P520  غ٥٠٠ ٢٧٤   ١- ٤

سائل ذايت التفاعل من النوع      ٣٢٢٩
 واو

 E0 P520  مل١٢٥ ٢٧٤   ١- ٤

IBC99  

  T23   

مادة صلبة ذاتية التفاعـل مـن        ٣٢٣٠
 النوع واو

 E0 P520 غ ٥٠٠ ٢٧٤   ١- ٤

IBC99 

  T23   

سائل ذايت التفاعل من النوع      ٣٢٣١
 باء، درجة احلرارة مضبوطة

١٨١   ١- ٤ ،
١٩٤ ،
٢٧٤ 

     E0 P520 PP21 صفر

مادة صلبة ذاتية التفاعل من      ٣٢٣٢
النوع باء، درجـة احلـرارة      

 مضبوطة

١٨١   ١- ٤ ،
١٩٤ ،
٢٧٤ 

     E0 P520 PP21 صفر

لنوع سائل ذايت التفاعل من ا     ٣٢٣٣
 جيم، درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

     E0 P520 PP21 صفر

مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع       ٣٢٣٤
 جيم، درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

     E0 P520 PP21 صفر

سائل ذايت التفاعل من النوع دال،       ٣٢٣٥
 درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

       E0 P520 صفر

مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع       ٣٢٣٦
 دال، درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

       E0 P520 صفر

سائل ذايت التفاعل من النوع هاء،       ٣٢٣٧
 درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

       E0 P520 صفر

مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع       ٣٢٣٨
 هاء، درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

       E0 P520 صفر

سائل ذايت التفاعل من النوع واو،       ٣٢٣٩
 درجة احلرارة مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

   E0 P520   T23 صفر

مادة صلبة ذاتية التفاعـل مـن        ٣٢٤٠
ــرارة  ــة احل ــوع واو، درج الن

 مضبوطة

١٩٤   ١- ٤ ،
٢٧٤ 

   E0 P520   T23 صفر

 نتروبروبـان   -٢ - برومو   -٢ ٣٢٤١
  ديول– ١،٣ –

 E1 P520  كغم٥ ٢٤٦ ‘٣‘  ١- ٤

IBC08 

PP22 

B3 

    

 E2 P409   T3 TP33  كغم١ ٢١٥ ‘٢‘  ١- ٤ آزوثنائي كربوناميد ٣٢٤٢
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ويات الوسيطة التعبئة واحلا

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 حتتـوي علـى     مواد صـلبة   ٣٢٤٣
 سوائل مسية، غ م أ

٢١٧ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC02 

PP9 T2 

BK1 

BK2 

TP33 

مواد صـلبة حتتـوي علـى        ٣٢٤٤
 سوائل أكالة، غ م أ

٢١٨ ‘٢‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E2 P002  كغم١

IBC05 

PP9 T3 

BK1 

BK2 

TP33 

كائنات دقيقة معدلة جينيا أو  ٣٢٤٥
 كائنات معدلة جينيا

 E0 P904 صفر ٢١٩   ٩

IBC99 

      

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٣٥٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦ كلوريد ميثان سلفونيل ٣٢٤٦

TP13  
TP37 

فوق أكسوبورات الصوديوم،  ٣٢٤٧
 ال مائية

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  أدوية، سائلة، هلوبة، مسية، ٣٢٤٨
 غ م أ

٢٢٠ ‘٢‘ ١- ٦ ٣ ،
٢٢١ 

       E2 P001  لتر١

  أدوية، سائلة، هلوبة، مسية، ٣٢٤٨
 غ م أ

٢٢٠ ‘٣‘ ١- ٦ ٣ ،
٢٢١ ،
٢٢٣ 

       E1 P001  لتر٥

 E4 P002   T3 TP33  غ٥٠٠ ٢٢١ ‘٢‘  ١- ٦ أدوية، صلبة، مسية، غ م أ ٣٢٤٩

، ٢٢١ ‘٣‘  ١- ٦ أدوية، صلبة، مسية، غ م أ ٣٢٤٩
٢٢٣ 

 E1 P002   T1 TP33  كغم٥

 E0 NONE   T7 TP3 صفر  ‘٢‘ ٨ ١- ٦ محض كلوروخليك، منصهر ٣٢٥٠

TP28 

 ٥ - أول نتــــــرات   ٣٢٥١
 أيسوسوربيد

١٣٢ ‘٣‘  ١- ٤ ،
٢٢٦ 

       E1 P409  كغم٥

غـاز (ثنائـي فلوروميثـان  ٣٢٥٢
 )R.32تربيـد 

   E0 P200   T50 صفر    ١- ٢

ثالث أكسو سليكات ثنـائي     ٣٢٥٣
 الصوديوم

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E0 P400   T21 TP2 صفر  ‘١‘  ٢- ٤ فوسفان ثالثي بوتيل ٣٢٥٤

TP7 

       E0 P099 صفر  ‘١‘ ٨ ٢- ٤ هيبوكلوريت بوتيل ثالثي ٣٢٥٥

ســـائل مرتفــــــع   ٣٢٥٦
احلـــرارة، هلـوب، غ م أ،      

س، ٦٠ºنقطة اشتعاله تتجـاوز     
 عند أو فوق نقطة اشتعاله

 E0 P099 صفر ٢٧٤ ‘٣‘  ٣

IBC01 

  T3 TP3 

TP29 

عند سائل مرتفع احلرارة، غ م أ،        ٣٢٥٧
س ١٠٠ºأو فوق درجة حـرارة      

مبا يف ذلـك    (ودون نقطة اشتعاله    
الفلــزات املــصهورة واألمــالح 

 )خلإاملصهورة، 

٢٣٢ ‘٣‘  ٩  
٢٧٤ 

 E0 P099 صفر

IBC01 

  T3 TP3 

TP29 

مادة صلبة مرتفعـة احلرارة،     ٣٢٥٨
عنـد أو فوق درجة    غ م أ،    
 س٢٤٠º حرارة

٢٣٢ ‘٣‘  ٩  
٢٧٤ 

       E0 P099 صفر

 أوأمني، صلب أكال، غ م أ        ٣٢٥٩
  أمني متعدد، صلب، أكال

 غ م أ

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 أوأمني، صلب أكال، غ م أ        ٣٢٥٩
  أمني متعدد، صلب، أكال

 غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ `٢`  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 والوصفاالسم  املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

أو أمني، صلب أكال، غ م أ        ٣٢٥٩
  أمني متعدد، صلب، أكال

 غ م أ

٢٢٣ `٣`  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مادة صـلبة أكالـة، غـري        ٣٢٦٠
 عضوية، محضية، غ م أ

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مادة صـلبة أكالـة، غـري        ٣٢٦٠
 عضوية، محضية، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مادة صـلبة أكالـة، غـري        ٣٢٦٠
 عضوية، محضية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

ة، أكالة،  مادة صلبة، عضوي   ٣٢٦١
 محضية، غ م أ

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مادة صلبة، عضوية، أكالة،     ٣٢٦١
 محضية، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مادة صلبة، عضوية، أكالة،     ٣٢٦١
 محضية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مادة صلبة، غري عضوية، أكالة،      ٣٢٦٢
 قاعدية، غ م أ

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مادة صلبة، غري عضوية، أكالة،      ٣٢٦٢
 قاعدية، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مادة صلبة، غري عضوية، أكالة،      ٣٢٦٢
 قاعدية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مادة صلبة، عـضوية، أكالـة،       ٣٢٦٣
 قاعدية، غ م أ

 E0 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مادة صلبة، عـضوية، أكالـة،       ٣٢٦٣
 قاعدية، غ م أ

 E2 P002  كغم١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مادة صلبة، عـضوية، أكالـة،       ٣٢٦٣
 قاعدية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

سائل، غري عضوي، أكـال،      ٣٢٦٤
 محضي، غ م أ

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

TP27 

سائل، غري عضوي، أكـال،      ٣٢٦٤
 محضي، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

سائل، غري عضوي، أكـال،      ٣٢٦٤
 محضي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

سائل عضوي، أكال، محضي،     ٣٢٦٥
 غ م أ

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

TP27 

سائل عضوي، أكال، محضي،     ٣٢٦٥
 غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

سائل عضوي، أكال، محضي،     ٣٢٦٥
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

سائل غري عضوي، أكـال،      ٣٢٦٦
 قاعدي، غ م أ

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

TP27 

سائل غري عضوي، أكـال،      ٣٢٦٦
 قاعدي، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

سائل غري عضوي، أكـال،      ٣٢٦٦
 قاعدي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

ــال،  ٣٢٦٧ ــضوي، أك ــائل ع س
 قاعدي، غ م أ

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٨

TP27 

ــضو ٣٢٦٧ ــائل ع ــال، س ي، أك
 قاعدي، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

ــال،  ٣٢٦٧ ــضوي، أك ــائل ع س
 قاعدي، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٨ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

، أو  منافيخ وسـائد هوائيـة     ٣٢٦٨
، أو  وحدات وسائد هوائيـة   
 †مشدات أحزمة مقاعد

٢٨٠ ‘٣‘  ٩ ،
٢٨٩ 

 E0 P902 صفر

LP902 

      

  ،٢٣٦ ‘٢‘  ٣ حقيبة راتنج البولييستر ٣٢٦٩
٣٤٠ 

       E0 P302  لتر٥

  ،٢٣٦ ‘٣‘  ٣ حقيبة راتنج البولييستر ٣٢٦٩
٣٤٠ 

       E0 P302  لتر٥

مرشحات غشائية مـن النتـرو       ٣٢٧٠
ال تزيـد فيهـا نـسبة       سليلوز  

 ٪١٢,٦النتروجني اجلاف على 

٢٣٧ ‘٢‘  ١- ٤ ،
٢٨٦ 

       E2 P411  كغم١

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣ أثري، غ م أ ٣٢٧١

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ أثري، غ م أ ٣٢٧١
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣ إستر، غ م أ ٣٢٧٢

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ إستر، غ م أ ٣٢٧٢
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١- ٦ ٣ نتريل، هلوب، مسي، غ م أ ٣٢٧٣

TP13 

TP27 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٦ ٣ نتريل، هلوب، مسي، غ م أ ٣٢٧٣

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

، أمـالح كحوالت يف حماليل    ٣٢٧٤
  يف الكحول م أ،غ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ٣

IBC02 

      

  ،٢٧٤ ‘١‘ ٣ ١- ٦ نتريل، مسي، هلوب غ م أ ٣٢٧٥
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ نتريل، مسي، هلوب غ م أ ٣٢٧٥

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

  ،٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ نتريل سائل، مسي، غ م أ ٣٢٧٦
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 قلالن

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ نتريل سائل، مسي، غ م أ ٣٢٧٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ نتريل سائل، مسي، غ م أ ٣٢٧٦
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

ـــة،  ٣٢٧٧ ــات، مسي كلوروفورم
 أكالة، غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC02 

  T8 TP2 

TP13 

TP28 

مركبات عضوية فوسفوريــة،     ٣٢٧٨
 سائلة، مسية، غ م أ

٤٣ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤،  
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

وية فوسفوريــة،   مركبات عض  ٣٢٧٨
 سائلة، مسية، غ م أ

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مركبات عضوية فوسفوريــة،     ٣٢٧٨
 سائلة، مسية، غ م أ

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦ ،  
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

مركبات عضوية فوسفوريــة،     ٣٢٧٩
 مسية، هلوبة، غ م أ

٤٣ ‘١‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤،  
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مركبات عضوية فوسفوريــة،     ٣٢٧٩
 مسية، هلوبة، غ م أ

٤٣ ‘٢‘ ٣ ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001   T11 TP2  مل١٠٠

TP13 

TP27 

مركبات عضوية زرنيخية،  ٣٢٨٠
 سائلة، غ م أ 

٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦،  
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

وية زرنيخية، مركبات عض ٣٢٨٠
 سائلة، غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

  مركبات عضوية زرنيخية، ٣٢٨٠
 سائلة، غ م أ 

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

  ،٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ كربونيل فلزي، سائل، غ م أ ٣٢٨١
٣١٥ 

 E5 P601   T14  TP2 صفر

TP13 

TP27 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ كربونيل فلزي، سائل، غ م أ ٣٢٨١

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ كربونيل فلزي، سائل، غ م أ ٣٢٨١
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

مركبات عضوية فلزية، سـائلة،    ٣٢٨٢
 مسية، غ م أ

 E5 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

TP13 

TP27 

مركبات عضوية فلزية، سـائلة،    ٣٢٨٢
 مسية، غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مركبات عضوية فلزية، سـائلة،    ٣٢٨٢
 مسية، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ مركبات سلينيوم، غ م أ ٣٢٨٣

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ مركبات سلينيوم، غ م أ ٣٢٨٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
صهاريج النقالة ال

رقم  وحاويات السوائب
األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ مركبات سلينيوم، غ م أ ٣٢٨٣
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ مركبات تلرييوم، غ م أ ٣٢٨٤

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ مركبات تلرييوم، غ م أ ٣٢٨٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ مركبات تلرييوم، غ م أ ٣٢٨٤
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ مركبات فاناديوم، غ م أ ٣٢٨٥

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ مركبات فاناديوم، غ م أ ٣٢٨٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ مركبات فاناديوم، غ م أ ٣٢٨٥
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

  سائل هلوب، مسي، أكال، ٣٢٨٦
 غ م أ

١- ٦ ٣  
٨ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘

TP13 

TP27 

  سائل هلوب، مسي، أكال، ٣٢٨٦
 غ م أ

١- ٦ ٣  
٨ 

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘

IBC99 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

  ،٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ سائل غري عضوي، مسي، غ م أ ٣٢٨٧
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ٢‘  ١- ٦ ائل غري عضوي، مسي، غ م أس ٣٢٨٧

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

، ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ سائل غري عضوي، مسي، غ م أ ٣٢٨٧
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP1 

TP28 

مادة صلبة غري عضوية، مسية،  ٣٢٨٨
 غ م أ

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

IBC99 

  T6 TP33 

ة غري عضوية، مسية، مادة صلب ٣٢٨٨
 غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مادة صلبة غري عضوية، مسية،  ٣٢٨٨
 غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

سائل غري عـضوي، مسـي،       ٣٢٨٩
 أكال، غ م أ

٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦،  
٣١٥ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

سائل غري عـضوي، مسـي،       ٣٢٨٩
 أكال، غ م أ

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مـادة صلبة غري عـضوية،      ٣٢٩٠
 مسية، أكالة، غ م أ

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦

IBC99 

  T6 TP33 

مـادة صلبة غري عـضوية،      ٣٢٩٠
 مسية، أكالة، غ م أ

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٦

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

نفايات مستشفيات، غري حمددة،     ٣٢٩١
) حيويـة (نفايات   أو   غ م أ،  

ــة، غ م أ،  ــات أوطبي  نفاي
ــوائح   ــضع لل ـــة خت طبي

 تنظيمية، غ م أ

 E0 P621 صفر  ‘٢‘  ٢- ٦

IBC620 

LP621 

  BK2   

بطاريـــات حتتــوي علــى  ٣٢٩٢
ــصوديـوم  ــات أو ال مكون

ــى   ــوي عل ــات حتت بطاري
 الصوديوم

       E0 P408 صفر ٢٣٩ ‘٢‘  ٣- ٤

ال هيدرازين، حملول مـائي،      ٣٢٩٣
تتجاوز فيه نسبة اهليـدرازين     

  بالوزن٪٣٧

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

سيانيد اهليدروجني، حملـول     ٣٢٩٤
ال تتجاوز فيه نسبة    كحويل،  

 ٪٤٥سيانيـد اهليدروجني 

 E5 P601   T14 TP2 صفر  ‘١‘ ٣ ١- ٦

TP13 

 E3 P001   T11 TP1  مل٥٠٠  ‘١‘  ٣ هيدروكربونات، سائلة، غ م أ ٣٢٩٥

TP8 

TP28 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣ هيدروكربونات، سائلة، غ م أ ٣٢٩٥

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٣ هيدروكربونات، سائلة، غ م أ ٣٢٩٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

غــاز (سباعي فلورو بروبان     ٣٢٩٦
 )R. 227تربيد 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

أكسيد األثـيلني وكلـورو      ٣٢٩٧
رباعي فلوروإيثان، خملـوط    
 حيتوي على ما ال يزيد علـى      

  مـن أكسيد األثيلني٪٨,٨

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

أكسيد األثيليـن ومخاسـي     ٣٢٩٨
حيتـوي فلورو إيثان، خملوط    

 ٪٧,٩على ما ال يزيد علـى       
 من أكسيد األثيلني

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

أكسيد األثـيلني وربـاعي      ٣٢٩٩
ــوط   ــان، خمل ــورو إيث فل
حيتــوي على ما ال يزيـد      

  من أكسيد األثيلني٪٥,٦على 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢

أكسيد األثـيلني وثانــي      ٣٣٠٠
أكسيد الكربـون، خملـوط     
حيتوي على مـا ال يزيد على      

  من أكسيد األثيلني٪٨٧

       E0 P200 صفر   ١- ٢ ٣- ٢

  سائل أكال، ذايت التسخني، ٣٣٠١
 غ م أ

       E0 P001 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢- ٤ ٨

   ذايت التسخني،،ل أكالسائ ٣٣٠١
 غ م أ

       E2 P001 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٢- ٤ ٨

 ثنـائي مثيـل     - ٢أكريالت   ٣٣٠٢
 أمينو أثيل

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 ملستثناةوا

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

  غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، ٣٣٠٣
 غ م أ

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١- ٥ ٣- ٢

  غاز مضغوط، مسي، أكال، ٣٣٠٤
 غ م أ

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ٨ ٣- ٢

غـاز مضغـوط، مسي، هلوب،     ٣٣٠٥
 أكال، غ م أ

١- ٢ ٣- ٢  
٨ 

       E0 P200 صفر ٢٧٤ 

غـاز مضغوط، مسي، مؤكِسد،     ٣٣٠٦
 أكال، غ م أ

١- ٥ ٣- ٢  
٨ 

       E0 P200 صفر ٢٧٤ 

  غاز مسّيل، مسي، مؤكِسد، ٣٣٠٧
 غ م أ

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١- ٥ ٣- ٢

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ٨ ٣- ٢ غاز مسّيل، مسي، أكال، غ م أ ٣٣٠٨

غاز مسّيل، مسي، هلوب، أكال،      ٣٣٠٩
 غ م أ

١- ٢ ٣- ٢  
٨ 

       E0 P200 صفر ٢٧٤ 

، مؤكِسد،  غـاز مسّيل، مسـي   ٣٣١٠
 أكال، غ م أ

١- ٥ ٣- ٢  
٨ 

       E0 P200 صفر ٢٧٤ 

  E0 P203   T75 TP5 صفر ٢٧٤  ١- ٥ ٢- ٢ غاز سائل مربد، مؤكِسد، غ م أ ٣٣١١

TP22 

  E0 P203   T75 TP5 صفر ٢٧٤   ١- ٢ غاز سائل مربد، هلوب، غ م أ ٣٣١٢

 E2 P002 صفر  ‘٢‘  ٢- ٤ أصباغ عضوية، ذاتية التسخني ٣٣١٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤ أصباغ عضوية، ذاتية التسخني ٣٣١٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

يف شـكل  مركبات قولبة لدائنية    ٣٣١٤
عجني أو ألواح أو حبال منبثقـة       

 تكون أخبرة هلوبة

 E1 P002  كغم٥ ٢٠٧ ‘٣‘  ٩

IBC08 

PP14 

B3, B6 

    

       E5 P099 صفر ٢٥٠ ‘١‘  ١- ٦ عّينات كيميائية، مسية ٣٣١٥

 أوحقيبة مستلزمات كيميائيـة      ٣٣١٦
 حقيبة مستلزمات إسعافات أولية

٢٥١   ٩  
٣٤٠ 

       E0 P901 صفر

ــو -٢ ٣٣١٧ ــائي - ٤،٦ – أمين  ثن
حيتوي على  نتروفينول، مرطب،   

 ٪٢٠املاء بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

ادر، كثافـة نسبيـة   حملول نش  ٣٣١٨
 عنـد درجـة   ٠,٨٨٠أقل من   

ـــرارة  ــاء، س١٥ºح  يف امل
وحيتـــوي علـى النـشادر     

 ٪٥٠بنسبة تزيد على 

   E0 P200   T50 صفر ٢٣  ٨ ٣- ٢

نتروغليسرين مرتوع احلساسية،    ٣٣١٩
خملوط، صلــــب، غ م أ،     
حيتوي على نتروغليسرين بنـسبة     

 ولكـن   ٪٢وزنية تزيـد علـى      
 ٪١٠تزيد على  ال

٢٧٢ ‘٢‘  ١- ٤ 
٢٧٤ 

       E0 P099 صفر
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ــصوديوم  ٣٣٢٠ ــد الـ بوروهيدريـ
وهيدروكسيد الـصوديــوم،   

حيتوي على بوروهيدريـد    حملول،  
زنية ال تزيد على    الصوديوم بنسبة و  

 وهيدروكسيـد الصوديوم    ٪١٢
 ٪٤٠بنسبة ال تزيد على 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ــصوديوم  ٣٣٢٠ ــد الـ بوروهيدريـ
وهيدروكسيد الـصوديــوم،   

حيتوي على بوروهيدريـد    حملول،  
الصوديوم بنسبة وزنية ال تزيد على      

 وهيدروكسيـد الصوديوم    ٪١٢
 ٪٤٠بنسبة ال تزيد على 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP2 

مواد مشعة، نـشاط نـوعي       ٣٣٢١ ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  صفر
غيـر  ،(LSA-II)  منخفض

  انشطارية أو انشطارية مستثناة

١٧٢   ٧  
٣١٧  
٣٢٥  
٣٣٦ 

 

E0 

  T5 TP4 

١٧٢   ٧ ٣٣٢٢  
٣١٧  
٣٢٥  
٣٣٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

 

مواد مـشعة، نـشاط نـوعي       
ــنخفض  ــري ، (LSA-III)م غ
 أو انشطارية مستثناة انشطاريـة 

        T5 TP4 

مواد مشعة، عبـوات مـن       ٣٣٢٣
غري انـشطارية أو    ،  Cالنوع  

 انشطارية مستثناة 

١٧٢   ٧  
٣١٧  
٣٢٥ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مـواد مشعة، نـشاط نـوعي       ٣٣٢٤
 انشطارية ،(LSA-II)منخفض 

١٧٢   ٧  
٣٢٦  
٣٣٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مـشعة، نـشاط نـوعي        ٣٣٢٥
 انشطارية، (LSA-III)منخفض 

١٧٢   ٧  
٣٢٦  
٣٣٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مـشعة، أجـسام ملوثـة        ٣٣٢٦
، )SCO-IIأو   (SCO-Iالسطح  
 انشطارية

١٧٢   ٧  
٣٣٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢صل انظر الف E0 صفر

مواد مشعة، عبـوات مـن       ٣٣٢٧
غـري  ، انـشطارية،    Aالنوع  

 حمددة الشكل

١٧٢   ٧  
٣٢٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مشعة، عبـوات مــن       ٣٣٢٨
 ، انشطاريةB(U)النوع 

١٧٢   ٧  
٣٢٦  
٣٣٧ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مـواد مشعـة، عبوات من     ٣٣٢٩
 ، انشطاريةB(M)لنوع ا

١٧٢   ٧  
٣٢٦  
٣٣٧ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مشعة، عبـوات مـن       ٣٣٣٠
 ، انشطاريةCالنوع 

١٧٢   ٧  
٣٢٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

ـــة  ٣٣٣١ ــشعة، منقول ــواد م م
 بترتيبات خاصة، انشطارية

١٧٢   ٧  
٣٢٦ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مشعة، عبوات مـن النوع      ٣٣٣٢
A     ،غيــر  ، ذات شكل خاص

 انشطارية أو انشطارية مستثناة

١٧٢   ٧  
٣١٧ 

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر

مواد مشعة، عبوات مـن النوع      ٣٣٣٣
A ،ذات شـــكل خـــاص ،

 انشطارية

 ٩- ١- ٤ والفرع ٧- ٢انظر الفصل  E0 صفر ١٧٢   ٧
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 سم والوصفاال املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

  سائل خيضع لالئحة طريان، ٣٣٣٤
 غ م أ

١٠٦    ٩ ،
٢٧٤ ،
٢٧٦ 

       E1 N/A صفر

مادة صلبـة ختضـع لالئحة     ٣٣٣٥
 طريان، غ م أ

١٠٦   ٩ ،
٢٧٤ ،
٢٧٦ 

       E1 N/A صفر

ركابتان، سائل، هلوب، غ م أ،      م ٣٣٣٦
خملوط مركابتـان، سـائل     أو  

 هلوب، غ م أ

 E3 P001   T11 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣

مركابتان، سائل، هلوب، غ م أ،       ٣٣٣٦
 خملوط مركابتـان، سـائل      أو

 هلوب، غ م أ

 E2 P001  لتر١ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣

IBC02 

  T7 TP1 

TP8 

TP28 

مركابتان، سائل، هلوب، غ م أ،       ٣٣٣٦
لوط مركابتـان، سـائل      خم أو

 هلوب، غ م أ

٢٢٣ ‘٣‘  ٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

TP29 

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢ R.404 Aغاز تربيد  ٣٣٣٧

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢ R.407 Aغاز تربيد  ٣٣٣٨

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢ R 407 Bغاز تربيد  ٣٣٣٩

   E1 P200   T50  مل١٢٠    ٢- ٢ R.407 Cاز تربيد غ ٣٣٤٠

 E2 P002 صفر  ‘٢‘  ٢- ٤ ثاين أكسيد ثيويوريا ٣٣٤١

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤ ثاين أكسيد ثيويوريا ٣٣٤١

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P002 صفر  ‘٢‘  ٢- ٤ أمالح زانثاناث ٣٣٤٢

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤ الح زانثاناثأم ٣٣٤٢

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

خملوط نتروغليسرين، مـرتوع     ٣٣٤٣
احلساسية، سائل، هلوب، غ م أ،      
ال حيتوي على أكثر مـن نـسبة        

  نتروغليسرين٪٣٠وزنية 

٢٧٤   ٣ ،
٢٧٨ 

       E0 P099 صفر

 اسـي خملوط رابع نترات مخ    ٣٣٤٤
مرتوع احلـساسية،    أرثريت
، حيتوي علـى     غ م أ   صلب،

 ٪١٠نسبة وزنية أكرب مـن      
 من رابع نترات ٪٢٠ من وأقل
  أرثريتيسامخ

٢٧٢ ‘٢‘  ١- ٤ ،
٢٧٤ 

 E0 P406 PP26 صفر

PP80 

    

مبيد آفات من مشتقات محـض       ٣٣٤٥
 فينوكسي خليك، صلب، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات من مشتقات محـض       ٣٣٤٥
 نوكسي خليك، صلب، مسيفي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مبيد آفات من مشتقات محـض       ٣٣٤٥
 فينوكسي خليك، صلب، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

موعة جم
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفات من مشتقات محـض       ٣٣٤٦
فينوكسي خليك، سائل هلوب،    

من نقطة االشتعــال أقل    مسي،  
 س°٢٣

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات من مشتقات محـض       ٣٣٤٦
فينوكسي خليك، سائل هلوب،    

من  االشتعــال أقل    نقطةمسي،  
 س°٢٣

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات مــن مشتقات     ٣٣٤٧
محض فينوكـسي خليـك،     

ال تقـل   سائل، مسي، هلوب،    
 س°٢٣نقطة االشتعال عن 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات مــن مشتقات     ٣٣٤٧
نوكـسي خليـك،    محض في 

ال تقـل   سائل، مسي، هلوب،    
 س°٢٣نقطة االشتعال عن 

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات مــن مشتقات     ٣٣٤٧
محض فينوكـسي خليـك،     

ال تقـل   سائل، مسي، هلوب،    
 س°٢٣نقطة االشتعال عن 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات من مشتقات محض  ٣٣٤٨
 فينوكسي خليك، سائل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات من مشتقات محض  ٣٣٤٨
 فينوكسي خليك، سائل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

مبيد آفات من مشتقات محض  ٣٣٤٨
 ك، سائل، مسيفينوكسي خلي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

مبيد آفات بريثرويد، صلب،     ٣٣٤٩
 مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مبيد آفات بريثرويد، صلب،     ٣٣٤٩
 مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

بريثرويد، صلب،  مبيد آفات    ٣٣٤٩
 مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

مبيد آفات بريثرويد، سائل،     ٣٣٥٠
نقطة االشـتعال   هلوب، مسي،   

 س°٢٣أقـل من 

٦١ ‘١‘ ١- ٦ ٣  
٢٧٤ 

 E0 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات بريثرويد، سائل،     ٣٣٥٠
نقطة االشـتعال   هلوب، مسي،   

 س°٢٣ـل من أق

٦١ ‘٢‘ ١- ٦ ٣  
٢٧٤ 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات بريثرويد، سائل،     ٣٣٥١
نقطة االشتعال  مسي، هلـوب،   

 س°٢٣ال تقل عن 

٦١ ‘١‘ ٣ ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفات بريثرويد، سائل،     ٣٣٥١
نقطة االشتعال  مسي، هلـوب،   

 س°٢٣ن ال تقل ع

٦١ ‘٢‘ ٣ ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

مبيد آفات بريثرويد، سائل،     ٣٣٥١
نقطة االشتعال  مسي، هلـوب،   

 س°٢٣ال تقل عن 

٦١ ‘٣‘ ٣ ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP2 

TP28 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 ضافيةاإل

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبيد آفــات بريثرويـد،      ٣٣٥٢
 سائـل، مسي

٦١ ‘١‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر

TP13 

TP27 

مبيد آفــات بريثرويـد،      ٣٣٥٢
 سائـل، مسي

٦١ ‘٢‘  ١- ٦ ،
٢٧٤ 

 E4 P001  مل١٠٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

ت بريثرويـد،   مبيد آفــا   ٣٣٥٢
 سائـل، مسي

٦١ ‘٣‘  ١- ٦ ،
٢٢٣ ،
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP28 

غاز مبيد للحشرات، هلوب،     ٣٣٥٤
 غ م أ

       E0 P200 صفر ٢٧٤   ١- ٢

غاز مبيد للحشرات، مسـي،     ٣٣٥٥
 هلـوب، غ م أ

       E0 P200 صفر ٢٧٤  ١- ٢ ٣- ٢

       E0 P500 صفر ٢٨٤ ‘٢‘  ١- ٥ †مولد أكسجني، كيميائي ٣٣٥٦

نيتروغليسرين، خملوط مـرتوع     ٣٣٥٧
ال احلــساسية، ســائل، غ م أ، 

تتجاوز فيه نسبة النيتروغليسرين    
 ، بالكتلة٪٣٠

٢٧٤ ‘٢‘  ٣ ،
٢٨٨ 

       E0 P099 صفر

حتتـوي علــى  آالت تربيـد   ٣٣٥٨
 غازات سائلة هلوبة غري مسية

     E0 P003 PP32 صفر ٢٩١   ١- ٢

       E0 NONE صفر ٣٠٢   ٩ ت نقل البضائع املدخنةوحدا ٣٣٥٩

  ،٢٩   ١- ٤ ألياف، خضروات جافة ٣٣٦٠
١١٧،  
٢٩٩ 

     E0 P003 PP19 صفر

 ،سيالنات الكلور، مسية ٣٣٦١
  م أ، غأكالة

 E0 P010   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘٢‘ ٨ ١- ٦

TP7 

TP13 

TP27 

سيالنات الكلور، مسية أكالة،  ٣٣٦٢
 هلوبـة، غ م أ

٣ ١- ٦  
٨ 

 E0 P010   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘٢‘

TP7 

TP13 

TP27 

 أوبـضائع خطـرة يف آالت    ٣٣٦٣
 بضائع خطرة يف أجهزة

       E0 P907 صفر ٣٠١   ٩

محـض  (ثالثي نتروفينـول     ٣٣٦٤
بنسبة باملاء  مرطب  ) بيكريك

  ٪١٠  عنوزنية ال تقل

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

ــوروبرتين   ٣٣٦٥ ــي نتروكل ثالث
مرطـب،  ) كلوريد بيكريك (

 من وزنه   ٪١٠مبا ال يقل عن     
 ماء

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

، )يت إن يت  (ثالثي نتروطولـوين     ٣٣٦٦
بنسبة وزنيـة ال     باملاء   مرطب
  ٪١٠  عنتقل

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

 باملاءثالثي نتروبرتين، مرطب  ٣٣٦٧
 ٪١٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

برتويـك،  محض ثالثـي نترو    ٣٣٦٨
 بنسبة وزنيـة ال    املاءب رطبم
 ٪١٠قل عن ت

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 املستثناةو

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

ــرو   ٣٣٦٩ ــائي نت ــو –ثن  – أورث
كريزوالت الصوديوم، مرطبـة    
باملاء بنسبة وزنية ال تقـل عـن        

١٠٪ 

     E0 P406 PP24 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

 باملـاء   نترات اليوريا، مرطب   ٣٣٧٠
  ٪١٠ بنسبة وزنية ال تقل عن

     E0 P406 PP78 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٣  بوتان املثيل- ٢ ٣٣٧١

IBC02 

  T4 TP1 

  ،٣١٩   ٢- ٦ مادة بيولوجية، الفئة باء ٣٣٧٣
٣٤١ 

 E0 P650   T1 صفر

BK1 

BK2 

TP1 

       E0 P200 صفر    ١- ٢ أستيلني، غري حملول ٣٣٧٤

نترات النشادر مستحلب أو     ٣٣٧٥
ــالم ــق أو ه ــيط معل ، وس
 للمتفجرات الناسفة

 E2 P099 صفر ٣٠٩ ‘٢‘  ١- ٥

IBC99 

  T1 TP1 

TP9 

TP17 

TP32 

مبا  نتروفينيل،   - ٤هيدرازين   ٣٣٧٦
  من وزنه ماء٪٣٠ال يقل عن 

     E0 P406 PP26 صفر ٢٨ ‘١‘  ١- ٤

فــوق بــورات الــصوديوم  ٣٣٧٧
 أحادي اهليدرات

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

بريوكسي هيدرات كربونات    ٣٣٧٨
 الصوديوم

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 

BK1 

BK2 

TP33 

بريوكسي هيدرات كربونات    ٣٣٧٨
 الصوديوم

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 

BK1 

BK2 

BK3 

TP33 

ــة   ٣٣٧٩ ــرة مرتوع ــواد متفج م
 احلساسية، سـائلة، غ م أ 

٢٧٤ ‘١‘  ٣،  
٣١١ 

       E0 P099 صفر

ــة   ٣٣٨٠ ــرة مرتوع ــواد متفج م
 لبة، غ م أ احلساسية، ص

٢٧٤ ‘١‘  ١- ٤،  
٣١١ 

       E0 P099 صفر

 سائل مسي باالستنشاق، غ م أ،      ٣٣٨١
 ٢٠٠ ال تزيد عن     LC50ذو قيمة   

 وتركيز خبار مشبع ال يقل      ٣م/مل
 (LC50) ٥٠٠عن 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

TP13 

 سائل مسي باالستنشاق، غ م أ،      ٣٣٨٢
 ال تزيــد عــن LC50ذو قيمــة 

 وتركيز خبار مشبع    ٣م/ مل ١٠٠٠
 (LC50) ١٠ال يقل عن 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

TP13 

سائل مسي باالستنشاق، هلوب،     ٣٣٨٣
 ال تزيـد    LC50 ذو قيمة    غ م أ،  

 وتركيز خبـار    ٣م/ مل ٢٠٠عن  
 (LC50) ٥٠٠مشبع ال يقل عن 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣ ١- ٦

TP13 

ستنشاق، هلوب،  سائل مسي باال   ٣٣٨٤
 ال تزيـد    LC50 ذو قيمة    غ م أ،  

 وتركيز خبار   ٣م/ مل ١٠٠٠عن  
  (LC50) ١٠مشبع ال يقل عن 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣ ١- ٦

TP13 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 ناةواملستث

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

سائل مسـي باالستنـشاق،      ٣٣٨٥
 ذو. يتفاعل مع املاء، غ م أ     

 ٢٠٠ ال تزيد عن     LC50 قيمة
 وتركيز خبار مشبع ال     ٣م/مل

 (LC50) ٥٠٠يقل عن 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣- ٤ ١- ٦

TP13 

سائل مسـي باالستنـشاق،      ٣٣٨٦
 ذو  يتفاعل مع املاء، غ م أ،     

 ١٠٠٠ ال تزيد عن     LC50قيمة  
ركيز خبار مشبع ال     وت ٣م/مل

 (LC50) ١٠يقل عن 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣- ٤ ١- ٦

TP13 

ــشاق،   ٣٣٨٧ ــي باالستن ــائل مس س
 LC50 ذو قيمة    مؤكسد، غ م أ،   

 وتركيز  ٣م/ مل ٢٠٠ال تزيد عن    
 ٥٠٠خبار مشبع ال يقـل عـن        

(LC50) 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١- ٥ ١- ٦

TP13 

ــي باالستنــ  ٣٣٨٨ ــائل مس شاق، س
 LC50 ذو قيمة    مؤكسد، غ م أ،   
 ٣م/ مــل١٠٠٠ال تزيـد عــن  

وتركيز خبار مشبع ال يقل عـن       
١٠ (LC50) 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١- ٥ ١- ٦

TP13 

سائل مسي باالستنشاق، آكال،     ٣٣٨٩
 ال تزيـد    LC50 ذو قيمة    غ م أ،  

 وتركيز خبـار    ٣م/ مل ٢٠٠عن  
 (LC50) ٥٠٠مشبع ال يقل عن 

 E0 P601   T22 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦

TP13 

سائل مسي باالستنشاق، آكال،     ٣٣٩٠
 ال تزيـد    LC50 ذو قيمة    غ م أ،  

 وتركيز خبار   ٣م/ مل ١٠٠٠عن  
 (LC50) ١٠مشبع ال يقل عن 

 E0 P602   T20 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٨ ١- ٦

TP13 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩١
 )مبّس اهلواء(تلقائية االشتعال 

 E0 P404 PP86 T21 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤

TP33  
TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٢
 )مبّس اهلواء(تلقائية االشتعال

 E0 P400 PP86 T21 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٢- ٤

TP7 

TP36 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٣
تلقائية االشتعال، تتفاعل مع    

 املاء 

 E0 P404 PP86 T21 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣- ٤ ٢- ٤

TP33 

TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٤
تلقائية االشتعال، تتفاعل مع    

 املاء 

 E0 P400 PP86 T21 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣- ٤ ٢- ٤

TP7 

TP36 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٥
 تتفاعل مع املاء 

 E0 P403   T9 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣- ٤

TP33 

TP36 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٥
 اءتتفاعل مع امل

 E2 P410  غم٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣- ٤

IBC04 

  T3 TP33  
TP36 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٥
 تتفاعل مع املاء

٢٢٣ ‘٣‘  ٣- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC06 

  T1 TP33 

TP36 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

ت احملدودة الكميا
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٦
 تتفاعل مع املاء، هلوبة

 E0 P403   T9 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ١- ٤ ٣- ٤
TP33 
TP36 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٦
 تتفاعل مع املاء، هلوبة

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ١- ٤ ٣- ٤

IBC04 

  T3 TP33 
TP36 

مادة فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٣٩٦
 فاعل مع املاء، هلوبةتت

٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٤ ٣- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC06 

  T1 TP33 
TP36 

مادة فلزية عـضوية، صـلبة،       ٣٣٩٧
 تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني

 E0 P403   T9 TP7 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٢- ٤ ٣- ٤
TP33 
TP36 

مادة فلزية عـضوية، صـلبة،       ٣٣٩٧
 تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٢- ٤ ٣- ٤

IBC04 

  T3 TP33 
TP36 

مادة فلزية عـضوية، صـلبة،       ٣٣٩٧
 تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني

٢٢٣ ‘٣‘ ٢- ٤ ٣- ٤  
٢٧٤ 

 E1 P410  كغم١

IBC06 

  T1 TP33 
TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٨
 تتفاعل مع املاء

 E0 P402   T13 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ٣- ٤
TP7 

TP36 

دة فلزية عضوية، سـائلة،     ما ٣٣٩٨
 تتفاعل مع املاء

 E2 P001  مل٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٣- ٤

IBC01 

  T7 TP2 
TP7 

TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٨
 تتفاعل مع املاء

٢٢٣ ‘٣‘  ٣- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر١

IBC02 

  T7 TP2 
TP7 

TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٩
 تتفاعل مع املاء، هلوبة 

 E0 P402   T13 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘ ٣ ٣- ٤
TP7 

TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٩
 تتفاعل مع املاء، هلوبة

 E2 P001  مل٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘ ٣ ٣- ٤

IBC01 

  T7 TP2 
TP7 

TP36 

مادة فلزية عضوية، سـائلة،      ٣٣٩٩
 تتفاعل مع املاء، هلوبة

٢٢٣ ‘٣‘ ٣ ٣- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر١

IBC02 

  T7 TP2 
TP7 

TP36 

مـادة فلزيـة عـضويـة،     ٣٤٠٠
 صلبة، ذاتية التسخني 

 E2 P410  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ٢- ٤

IBC06 

  T3 TP33 

TP36 

مـادة فلزيـة عـضويـة،     ٣٤٠٠
 صلبة، ذاتية التسخني

٢٢٣ ‘٣‘  ٢- ٤،  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم١

IBC08 

  T1 TP33 

TP36 

 E0 P403   T9 TP7 صفر ١٨٢ ‘١‘  ٣- ٤  ملغم، صلبة، ةقلويات فلز ٣٤٠١

TP33 

ملغم، ،  ةقلويات أرضية   فلز ٣٤٠٢
 صلبة

 E0 P403   T9 TP7 صفر ١٨٣ ‘١‘  ٣- ٤

TP33 

سبائك فلزات البوتاسـيوم،     ٣٤٠٣
 صلبة 

 E0 P403   T9 TP7 صفر  ‘١‘  ٣- ٤

TP33 

ــصوديوم   ٣٤٠٤ ــبائك الـ سـ
 والبوتاسيوم، صلبة 

 E0 P403   T9 TP7 صفر  ‘١‘  ٣- ٤

TP33 

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥ اريوم حملول كلورات الب ٣٤٠٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ١- ٥ حملول كلورات الباريوم ٣٤٠٥

IBC02 

  T4 TP1 

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥ حملول فوق كلورات الباريوم  ٣٤٠٦

IBC02 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ١- ٥ حملول فوق كلورات الباريوم ٣٤٠٦

IBC02 

  T4 TP1 

حملـول خملـوط كلوريـد    ٣٤٠٧
 املغنيسيوم والكلورات

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘  ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

حملـول خملـوط كلوريـد    ٣٤٠٧
 املغنيسيوم والكلورات

 E1 P504  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

ــورات   ٣٤٠٨ ــوق كل ــول ف حمل
 الرصاص 

 E2 P504  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 

ــورات   ٣٤٠٨ ــوق كل ــول ف حمل
 الرصاص

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ١- ٥

IBC02 

  T4 TP1 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

 النقالة الصهاريج
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ كلورونتروبرتينات، سائلة ٣٤٠٩

IBC02 

  T7 TP2 

- أورثو-  كلورو - ٤حملول   ٣٤١٠
 هيدروكلوريد الطولويدين 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦

IBC03 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نفتيل األمني- بيتاحملول  ٣٤١١

IBC02 

  T7 TP2 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ نفتيل األمني- بيتاحملول  ٣٤١١

IBC02 

  T7 TP2 

 وحيتوي علـى    محض الفورميك  ٣٤١٢
احلمض بنسبة وزنية ال تقل عـن       

 ٪٨٥ وال تزيد عن ٪١٠

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘  ٨

IBC02 

  T7 TP2 

 وحيتوي علـى    محض الفورميك  ٣٤١٢
احلمض بنسبة وزنية ال تقل عـن       

 ٪١٠ وال تزيد عن ٪٥

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ١- ٦ انيد البوتاسيوم حملول سي ٣٤١٣

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ حملول سيانيد البوتاسيوم ٣٤١٣

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ حملول سيانيد البوتاسيوم ٣٤١٣

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP13 

TP28 

 E5 P001   T14 TP2 صفر  ‘١‘  ١- ٦ حملول سيانيد الصوديوم  ٣٤١٤

TP13 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ حملول سيانيد الصوديوم ٣٤١٤

IBC02 

  T11 TP2 

TP13 

TP27 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ حملول سيانيد الصوديوم ٣٤١٤

IBC03 

LP01 

  T7 TP2 

TP13 

TP28 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ حملول فلوريد الصوديوم  ٣٤١٥

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P001 صفر  ‘٢‘  ١- ٦ حملول كلوروأستوفينون  ٣٤١٦

IBC02 

  T7 TP2 

TP13 

 E4 P002 صفر  ‘٢‘  ١- ٦ بروميد زيليل، صلب  ٣٤١٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــول  ٣٤١٨ ــويلني -  ٢،٤حمل  طول
 ديامني 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

األستيك ثالثـي   معقد محض    ٣٤١٩
 فلوريد البور، صلب 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

معقد محض الربوبيونيك ثالثي  ٣٤٢٠
 فلوريد البور، صلب 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

ــد   ٣٤٢١ ــائي فلوري ــول ثن حمل
 اهليدروجني والبوتاسيوم 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

ــد   ٣٤٢١ ــائي فلوري ــول ثن حمل
 اهليدروجني والبوتاسيوم

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٨

IBC03 

  T4 TP1 
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 التعبئة
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 النقل
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 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ حملول فلوريد البوتاسيوم  ٣٤٢٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

هيدروكسيد ربـاعي متيـل      ٣٤٢٣
 األمونيوم، صلب 

 E2 P002 ا كغم  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

- ثنـائي نتـرو    كريزوالت ٣٤٢٤
 األمونيوم، حملول - أورثو

 E4 P001  لتر١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 

- ثنـائي نتـرو    كريزوالت ٣٤٢٤
 ونيوم، حملولاألم- أورثو

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦

IBC02 

  T7 TP2 

 E2 P002 ا كغم  ‘٢‘  ٨ محض برومو األستيك، صلب  ٣٤٢٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ حملول أكريل األميد  ٣٤٢٦

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

كلوريدات كلوروالبرتيـل،    ٣٤٢٧
 صلبة 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

- كلـورو- ٣أيسوسيانات   ٣٤٢٨
 متيل الفينيل، صلبة - ٤

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ كلوروطولويدينات، سائلة  ٣٤٢٩

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

 E4 P001  مل١٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ زيلينوالت، سائلة  ٣٤٣٠

IBC02 

  T7 TP2 

الفلوريدات،   نتروبرتوثالثي ٣٤٣١
 صلبة 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

فينيل متعدد الكلورة،     ثنائي ٣٤٣٢
 صلب 

 E2 P906  كغم١ ٣٠٥ ‘٢‘  ٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ١- ٦ نتروكريزوالت، سائلة ٣٤٣٤

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

ــورو هيــدرات  ٣٤٣٦ هكــسا فل
 األسيتون، صلبة 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ كلوروكريزوالت، صلبة  ٣٤٣٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

متيـل برتيـل،    - ألفاكحول   ٣٤٣٨
 صلب 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦  م أ  غ،نتريالت، صلبة، مسية ٣٤٣٩

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦  صلبة، مسية، غ م أ،نتريالت ٣٤٣٩

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦  صلبة، مسية، غ م أ،نتريالت ٣٤٣٩
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 

 للسوائب
الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

تبة أو الر
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املخاطر 
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جمموعة 
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األحكام 
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 E5 P001   T14 TP2 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ مركب السلينيوم، سائل، غ م أ  ٣٤٤٠

TP27 

 E4 P001  مل١٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ مركب السلينيوم، سائل، غ م أ ٣٤٤٠

IBC02 

  T11 TP2 

TP27 

  ،٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ السلينيوم، سائل، غ م أمركب  ٣٤٤٠
٢٧٤ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T7 TP1 

TP28 

كلوروثنائي نتروالبرتينـات،    ٣٤٤١
 صلبة 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي كلورواألنيلينات، صلبة  ٣٤٤٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ي نتروبرتين، صلبثنائ ٣٤٤٣

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

هيدروكلوريـد النيكــوتني،   ٣٤٤٤
 صلب 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٤٣ ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦  النيكوتني، صلبة كربيتات ٣٤٤٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نتروطولوينات، صلبة  ٣٤٤٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ نتروزيلينات، صلبة  ٣٤٤٧

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مادة غازية مـسيِّلة للـدموع،       ٣٤٤٨
 صلبة، غ م أ

 E5 P002   T6 TP33 صفر ٢٧٤ ‘!‘  ١- ٦

مادة غازية مـسيِّلة للـدموع،       ٣٤٤٨
 صلبة، غ م أ

 E4 P002 صفر ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

سيانيدات برومو البرتيـل،     ٣٤٤٩
 صلبة 

 E5 P002   T6 TP33 صفر ١٣٨ ‘١‘  ١- ٦

ثنائي فينيل كلوراألرسـني،     ٣٤٥٠
 صلب 

 E5 P002 صفر  ‘١‘  ١- ٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٩ ‘٢‘  ١- ٦ طولويدينات، صلبة  ٣٤٥١

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ينات، صلبة زيليد ٣٤٥٢

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ٨ ، صلب يكفوسفورالمحض  ٣٤٥٣

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘  ١- ٦ ثنائي نترو الطولوينات، صلبة  ٣٤٥٤

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠  ‘٢‘ ٨ ١- ٦ كريزول، صلب ٣٤٥٥

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ربتيـك محض نتروسـيل ك    ٣٤٥٦
 صلب 

 E2 P002  كغم١  ‘٢‘  ٨

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ كلورونتروطولوينات، صلبة ٣٤٥٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٩ ‘٣‘  ١- ٦ نتروأنيسوالت، صلبة  ٣٤٥٨

IBC08 

LP02   

 

B3 

T1 TP33 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦ نتروبروموبرتينات، صلبة  ٣٤٥٩

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 
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 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

أثيل برتيل الطولويدينات، - ن ٣٤٦٠
 صلبة 

 E1 P002  كغم٥  ‘٣‘  ١- ٦

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

تكسينات، مستخلصة مـن     ٣٤٦٢
ة، صلبة، غ م أ   مصادر حّي

٢١٠ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

تكسينات، مستخلصة مـن     ٣٤٦٢
ة، صلبة، غ م أ  مصادر حّي

٢١٠ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

تكسينات، مستخلصة مـن     ٣٤٦٢
ة، صلبة، غ م أمصا  در حّي

٢١٠ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

 

B3 

T1 TP33 

 وحيتوي على   محض الربوبيونيك  ٣٤٦٣
احلمض بنسبة وزنية ال تقل عـن       

٩٠٪ 

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

، ةفوسـفوري ة   عضـوي اتمركب ٣٤٦٤
 ، غ م أيةمس ،ةصلب

٤٣ ‘١‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E5 P002 صفر

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

، ةفوسـفوري ة   عضـوي اتمركب ٣٤٦٤
 ، غ م أيةمس ،ةصلب

٤٣ ‘٢‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E4 P002  غ٥٠٠

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ةفوسـفوري ة   عضـوي اتمركب ٣٤٦٤
 ، غ م أيةمس ،ةصلب

٤٣ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٢٣  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

، ة زرنيخيـة   عضوي اتمركب ٣٤٦٥
 م أ، غ ةصلب

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

، ة زرنيخيـة   عضوي اتمركب ٣٤٦٥
 ، غ م أةصلب

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

، ة زرنيخيـة   عضوي اتمركب ٣٤٦٥
 ، غ م أةصلب

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦ ة، غ م أكربونيالت فلزية، صلب ٣٤٦٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦ كربونيالت فلزية، صلبة، غ م أ ٣٤٦٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

  ٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦ كربونيالت فلزية، صلبة، غ م أ ٣٤٦٦
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 مركبات فلزية عضوية، صـلبة،     ٣٤٦٧
 مسية، غ م أ 

 E5 P002 صفر ٢٧٤ ‘١‘  ١- ٦

IBC07 

 

B1 

T6 TP33 

مركبات فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٤٦٧
 مسية، غ م أ 

 E4 P002  غ٥٠٠ ٢٧٤ ‘٢‘  ١- ٦

IBC08 

 

B2, B4 

T3 TP33 

مركبات فلزية عضوية، صـلبة،      ٣٤٦٧
 مسية، غ م أ 

٢٢٣ ‘٣‘  ١- ٦  
٢٧٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 ختــزين نظــامهيــدروجني يف  ٣٤٦٨
 هيدروجني يف    أو هيدريد فلزي 

  ختـزين هيدريـد فلـزي      نظام
هيدروجني أو  متضمن يف معدات    

 معبأ  ختزين هيدريد فلزي   نظاميف  
 مع معدات

٣٢١   ١- ٢  
٣٥٦ 

       E0 P205 صفر
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الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب
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جمموعة 
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توجيهات 
 التعبئة
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 اخلاصة

توجيهات 
 النقل
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 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مبا يف ذلك    (طالء، هلوب، أكال   ٣٤٦٩
الطالء والالكيه واملينا واألصباغ    
والشيالك والورنيش ومواد التلميع    
واللياسة السائلة وأساس الالكيـه    

مواد متصلة بالطالء،   أو  ) السائل
مبا يف ذلك مركبات    ( هلوبة، أكالة 

 ) لهختفيف الطالء أو اختزا

 E0 P001   T11 TP2 صفر ١٦٣ ‘١‘ ٨ ٣

TP27 

مبا يف ذلك    (طالء، هلوب، أكال   ٣٤٦٩
الطالء والالكيه واملينا واألصباغ    
والشيالك والورنيش ومواد التلميع    
واللياسة السائلة وأساس الالكيـه    

مواد متصلة بالطالء،   أو  ) السائل
مبا يف ذلك مركبات    ( هلوبة، أكالة 

 )تزالهختفيف الطالء أو اخ

 E2 P001  لتر١ ١٦٣ ‘٢‘ ٨ ٣

IBC02 

  T7 TP2 

TP8 

TP28 

مبا يف ذلك    (طالء، هلوب، أكال   ٣٤٦٩
الطالء والالكيه واملينا واألصباغ    
والشيالك والورنيش ومواد التلميع    
واللياسة السائلة وأساس الالكيـه    

مواد متصلة بالطالء،   أو  ) السائل
مبا يف ذلك مركبات   (هلوبة، أكالة   

 )فيف الطالء أو اختزالهخت

١٦٣ ‘٣‘ ٨ ٣  
٢٢٣ 

 E1 P001  لتر٥

IBC03 

  T4 TP1 

TP29 

مبا يف ذلك    (طالء، أكال، هلوب   ٣٤٧٠
الطالء والالكيه واملينا واألصباغ    
والشيالك والورنيش ومواد التلميع    
واللياسة السائلة وأساس الالكيـه    

مواد متصلة بالطالء،    أو) السائل
ذلك مركبات  مبا يف   ( أكالة، هلوبة 

 ) ختفيف الطالء أو اختزاله

 E2 P001  لتر١ ١٦٣ ‘٢‘ ٣ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

TP8 

TP28 

فلوريد هيدروجينية،  أمالح ثاين    ٣٤٧١
 حملول، غ م أ

 E2 P001  لتر١  ‘٢‘ ١- ٦ ٨

IBC02 

  T7 TP2 

فلوريد هيدروجينية،  أمالح ثاين    ٣٤٧١
 حملول، غ م أ

 E1 P001  لتر٥ ٢٢٣ ‘٣‘ ١- ٦ ٨

IBC03 

  T4 TP1 

 E1 P001  لتر٥  ‘٣‘  ٨ محض الكروتونيك، سائل ٣٤٧٢

IBC03 

LP01 

  T4 TP1 

أو  خراطيش خاليـا وقوديـة     ٣٤٧٣
حمتـواة  خراطيش خاليا وقودية  

خراطيش خاليـا  أو يف معدات   
 معبأة مـع معـدات    وقودية  
   على سوائل هلوبةحمتوية

       E0 P004  لتر١ ٣٢٨   ٣

ثالثـي أزول،   هيدروكسي برتو    ٣٤٧٤
 أحادي اهليدرات

     E0 P406 PP48 صفر  ‘١‘  ١- ٤

 أوخملوط إيثـانول وغـازولني       ٣٤٧٥
خملوط إيثانول وحملول كحـويل     

 خملوط إيثـانول    أوللمحركات  
  إيثانول٪١٠، بأكثر من وبترول

٣٣٣ ‘٢‘  ٣ ،
٣٦٣  

 

 E2 P001  لتر١

IBC02 

  T4 TP1 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

تبة أو الر
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

 أوخراطيش خاليـا وقوديـة       ٣٤٧٦
خراطيش خاليا وقودية داخلة    

 خراطيش خاليـا   أويف معدات   
، وقودية معبأة مـع معـدات     

حتتوي على مواد تتفاعـل مـع       
 .املاء

٣٢٨   ٣- ٤  
٣٣٤ 

  مل٥٠٠
أو 

 غ٥٠٠

E0 P004       

 أوخراطيش خاليـا وقوديـة       ٣٤٧٧
خراطيش خاليا وقودية داخلة    

 خراطيش خاليـا   أويف معدات   
، وقودية معبأة مـع معـدات     

 حتتوي على مواد أكّالة 

٣٢٨   ٨  
٣٣٤ 

   لتر ١
 ١أو 
 كغم

E0 P004       

 أوخراطيش خاليـا وقوديـة       ٣٤٧٨
خراطيش خاليا وقودية داخلة    

  خراطيش خاليـا  أويف معدات   
، وقودية معبأة مـع معـدات     

حتتوي على غاز سـائل قابـل       
 لالشتعال

٣٢٨   ١- ٢  
٣٣٨ 

       E0 P004 مل١٢٠

أو خراطيش خاليـا وقوديـة       ٣٤٧٩
خراطيش خاليا وقودية داخلة    

 خراطيش خاليـا   أويف معدات   
، وقودية معبأة مـع معـدات     

حتتوي علـى هيـدروجني يف      
 هيدريد فلزي 

٣٢٨   ١- ٢  
٣٣٩ 

       E0 P004 مل١٢٠

مبا يف   (بطاريات أيونات الليثيوم   ٣٤٨٠
ذلك بطاريات بوليمر أيونـات     

 )الليثيوم

١٨٨ `٢`  ٩  
٢٣٠  
٣١٠  
٣٤٨ 

       E0 P903 صفر 

بطاريات أيونات ليثيوم داخلة     ٣٤٨١
 بطاريات أيونات   أويف معدات   

مبا يف  (الليثيوم معبأة مع معدات     
ذلك بطاريات بوليمر أيونـات     

 )الليثيوم

١٨٨ `٢`  ٩  
٢٣٠  
٣٤٨  
٣٦٠ 

       E0 P903 صفر

فلزات قلوية، منثورة، هلوبة     ٣٤٨٢
 منثور فلـزات أرضـية      أو

 ، هلوبةقلوية

١٨٢ ١ ٣ ٣- ٤  
١٨٣ 

    E0 P402 صفر

ط وقـود  بخملوط مضاد خل   ٣٤٨٣
 احملركات، هلوب

 E5 P602  T14 TP2 صفر  ١ ٣ ١- ٦

TP13 

حملول هيـدرازين مـائي،      ٣٤٨٤
اهليدرازين   علىحيتوي ،هلوب

  ٪٣٧بنسبة وزنية تزيد عن 

٣ ٨  
١- ٦ 

 E0 P001  T10 TP2 صفر  ١

TP13 

هيبوكلوريت الكالـسيوم،    ٣٤٨٥
خملـوط  أو  جاف، أكـال    

هيبوكلوريت الكالـسيوم،   
نسبة الكلـور    ،جاف، أكال 

٪ ٣٩املتاح فيـه تتجـاوز      
نسبة األوكـسجني املتـاح     (

٨,٨٪( 

 E2 P002  كغم١ ٣١٤ ٢ ٨ ١- ٥

IBC08 

PP85 

B2, B4 B13 

  

ــسيوم،  ٣٤٨٦ هيبوكلوريــت الكال
نـسبة   ،خملوط جاف، أكـال   

 ٪١٠الكلور املتاح فيه تتجاوز     
 ٪٣٩وال تتجاوز 

 E1 P002  كغم٥ ٣١٤ ٣ ٨ ١- ٥

IBC08 

LP02 

PP85 

B3, B13 

L3 
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

تبة أو الر
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مميأ، ،  هيبوكلوريت الكالسيوم  ٣٤٨٧
ط هيبوكلوريـت   لو خم أوأكال  

 حتتوي ،يأ، أكال مم،  الكالسيوم
من املاء ال تقل عـن       نسبة   على
 ٪١٦وال تزيد عن  ٪٥,٥

٣١٤ ٢ ٨ ١- ٥  
٣٢٢ 

 E2 P002  كغم١

IBC08 

PP85 

B2 B4 B13 

   
  
  
  
 

 مميـأ،   ،هيبوكلوريت الكالسيوم  ٣٤٨٧
ط هيبوكلوريـت   لو أو خم  ،أكال

 حتتـوي  ،يأ، أكال مم،  الكالسيوم
 نسبة من املاء ال تقل عـن         على
 ٪١٦وال تزيد عن  ٪٥,٥

٢٢٣ ٣ ٨ ١- ٥  
٣١٤ 

 E1 P002  كغم٥

IBC08 

PP85 

B4 B13 

  

ســائل مســي باالستنــشاق،  ٣٤٨٨
  قيمة ذوهلوب، أكال، غ م أ،      

LC50 ٣م/ مل٢٠٠تزيد عن     ال 
وتركيز خبار مشبع ال يقل عن      

٥٠٠ (LC50)  

٣ ١- ٦  
٨ 

 E0 P601  T22 TP2 صفر ٢٧٤ ١

TP13 

سائل مسي باالستنشاق، هلوب،     ٣٤٨٩
 LC50  قيمـة  ذوأكال، غ م أ،     

 ٣م/ مـل  ١٠٠٠ تزيد عـن   ال
وتركيز خبار مشبع ال يقل عـن       

١٠ (LC50) 

٣ ١- ٦  
٨ 

 E0 P602  T20 TP2 صفر ٢٧٤ ١

TP13 

سائل مسي باالستنشاق، يتفاعل     ٣٤٩٠
 ذو ، غ م أ  ،مع املـاء، هلـوب    

 ٢٠٠ ال تزيد عـن      LC50 قيمة
 وتركيز خبـار مـشبع      ٣م/مل
 (LC50) ٥٠٠يقل عن  ال

٣- ٤ ١- ٦  
٣ 

 E0 P601  T22 TP2 صفر ٢٧٤ ١

TP13 

سائل مسي باالستنشاق، يتفاعل     ٣٤٩١
 ذو ،مع املـاء، هلـوب، غ م أ      

 ١٠٠٠ ال تزيد عن     LC50 قيمة
 وتركيز خبـار مـشبع      ٣م/مل
 (LC50) ١٠يقل عن  ال

٣- ٤ ١- ٦  
٣ 

 E0 P602  T20 TP2 صفر ٢٧٤ ١

TP13 

زيت نفط خام حامض، هلوب،      ٣٤٩٤
 يمس

 E0 P001  T14 TP2 صفر ٣٤٣ ١ ١- ٦ ٣

TP13 

 نفط خام حامض، هلوب،     زيت ٣٤٩٤
 يمس

 E2 P001  لتر١ ٣٤٣ ٢ ١- ٦ ٣

IBC02 

 T7 TP2 

زيت نفط خام حامض، هلوب،      ٣٤٩٤
 يمس

 E1 P001  لتر٥ ٣٤٣ ٣ ١- ٦ ٣

IBC03 

 T4 TP1 

 E1 P002  كغم٥ ٢٧٩ ٣ ١- ٦ ٨ يود ٣٤٩٥

IBC08 

B3 T1 TP33 

بطاريات، هيدريد النيكـل     ٣٤٩٦
 املعدين

    E0 N/A صفر ١١٧   ٩

 E2 P410 صفر ٣٠٠ ٢  ٢- ٤ جريش الكريل ٣٤٩٧

IBC06 

 

B2 

T3 TP33 

 E1 P002 صفر ٢٢٣ ٣  ٢- ٤ جريش الكريل ٣٤٩٧

IBC08 

LP02 

 

B3 

T1 TP33 

 E2 P001  لتر١  ٢  ٨ أول كلوريد اليود، سائل ٣٤٩٨

IBC02 

 T7 TP2 

طبقـة كهربائيـة    مكثف،   ٣٤٩٩
بسعة ختزين للطاقة   (مزدوجة  
 )ساعة-  وات٠,٣أكرب من 

    E0 P003 صفر ٣٦١   ٩
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التعبئة واحلاويات الوسيطة 
 للسوائب

الصهاريج النقالة 
رقم  وحاويات السوائب

األمم 
 االسم والوصف املتحدة

تبة أو الر
 الشعبة

املخاطر 
 اإلضافية

جمموعة 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

الكميات احملدودة 
 واملستثناة

توجيهات 
 التعبئة

األحكام 
 اخلاصة

توجيهات 
 النقل

األحكام 
 اخلاصة

 )١١( )١٠( )٩( )٨( )ب٧( )أ٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(
 ٠-٢ ٠-٢ ٠-٢ ٢-١-٣-

٣-١ 
٥- ٢- ٤ ٤- ١- ٤ ٤- ١- ٤ ٥- ٣ ٤-٣ ٣-٣  

٢- ٣- ٤ 
٥-٢-٤ 

مادة كيميائية حتت الضغط،     ٣٥٠٠
 غ م أ

٢٧٤   ٢- ٢  
٣٦٢ 

 E0 P206  T50 TP4 صفر

TP40 

مادة كيميائية حتت الضغط،     ٣٥٠١
 هلوبة، غ م أ

٢٧٤   ١- ٢  
٣٦٢ 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر

TP40 

مادة كيميائية حتت الضغط،     ٣٥٠٢
 مسية، غ م أ

٢٧٤  ١- ٦ ٢- ٢  
٣٦٢ 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر

TP40 

مادة كيميائية حتت الضغط،     ٣٥٠٣
 أكالة، غ م أ

٢٧٤  ٨ ٢- ٢  
٣٦٢ 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر

TP40 

مادة كيميائية حتت الضغط،     ٣٥٠٤
 هلوبة، مسية، غ م أ

٢٧٤  ١- ٦ ١- ٢  
٣٦٢ 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر

TP40 

ميائية حتت الضغط،   مادة كي  ٣٥٠٥
 أغ م  هلوبة، أكالة،

٢٧٤  ٨ ١- ٢  
٣٦٢ 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر

TP40 

   E0 P003  PP90 م كغ٥ ٣٦٦ ٣ ١- ٦ ٨  يف سلع مصنعةتوىزئبق حم ٣٥٠٦
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  ٣- ٣الفصل 
 أحكام خاصة تطبق على مواد أو سلع معّينة

 قائمة البـضائع     من ٦ األحكام اخلاصة اليت تشري إليها األرقام املبينة يف العمود           تفسري واشتراطات فيما يلي     ١-٣-٣
  . فيما يتعلق بالبنود اليت تنطبق عليها هذه األحكام٢-٣ الواردة يف الفصل اخلطرة

ميكن نقل عّينات من مواد أو سلع متفجرة جديدة أو موجودة تبعاً لتعليمات السلطات املختصة                 ١٦
. ّينات جتارية ألغراض مثل االختبار، أو التصنيف، أو البحث والتطوير، أو مراقبة النوعية، أو كع            

 كغـم يف    ١٠وجيب أال تزيد كتلة عّينات املتفجرات غري املرطبة أو غري املرتوعة احلساسية على              
وجيب أال تزيد كتلة عبوات عّينات املتفجرات املرطبة        . عبوات صغرية حتددها السلطات املختصة    

 .  كغم٢٥أو املرتوعة احلساسية على 

 على خطر القابلية لاللتهاب، فإن هذا اخلطر ال يظهر إال يف            على الرغم من أن هذه املادة تنطوي        ٢٣
 . حالة احلريق العنيف يف األماكن املغلقة

 ٤٥٠ال يسمح بنقل هذه املادة يف صهاريج نقالة أو حاويات وسيطة للسوائب تتجاوز سـعتها                  ٢٦
 .لتراً بسبب إمكانية حدوث انفجار عندما تنقل بكميات كبرية

 إال إذا عّبئت حبيث ال تنخفض نسبة مـادة          ١-٤املادة يف إطار أحكام الشعبة      ال جيوز نقل هذه       ٢٨
 ).٤-٢-٤-٢انظر (التخفيف عن النسبة املبينة يف أي وقت أثناء النقل 

تعفى هذه املادة من وضع بطاقات التعريف، غري أنه ال بد من بيان الرتبة أو الـشعبة املناسـبة                      ٢٩
 .وجمموعة التعبئة

 .املادة هلذه الالئحة عندما تكون يف أي شكل آخرال ختضع هذه   ٣٢

 .ال ختضع هذه املادة هلذه الالئحة إذا كانت مغلّفة  ٣٧

 . يف املائة حبد أقصى٠,١ال ختضع هذه املادة هلذه الالئحة إذا كانت نسبة كربيد الكالسيوم فيها   ٣٨

 يف املائة أو أعلى من      ٣٠قل من   ال ختضع هذه املادة هلذه الالئحة إذا كانت نسبة السليكون فيها أ             ٣٩
 . يف املائة٩٠

عندما تقدم هذه املواد للنقل باعتبارها مبيدات آفات، جيب نقلها حتت بند مبيد اآلفات ذي الصلة   ٤٣
 ).٤-٢-٦-٢ و٣-٢-٦-٢انظر (ووفقاً لألحكام املتعلقة مببيدات اآلفات ذات الصلة 

ذه الالئحة إذا كانت ال حتتوي على أكثـر مـن           ال ختضع أمالح كربيتيد األنتيمون وأكاسيده هل        ٤٥
 . ة الكليالكتلة من الزرنيخ، حمسوبة على أساس ٠,٥

  . هلذه الالئحةسيانور احلديديك وسيانور احلديدوزال ختضع أمالح   ٤٧
بنـسبة  ) محض سيان املـاء (جيب حظر نقل هذه املادة عندما حتتوي على محض هيدروالسيانيك    ٤٨

 .ئة إال بترخيص خاص تصدره السلطات املختصة يف املا٢٠تزيد على 

 . يف املائة٥٠ال ختضع هذه املواد هلذه الالئحة إذا مل تتجاوز نسبة املغنيسيوم فيها   ٥٩
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 يف املائة إال بترخيص خـاص تـصدره         ٧٢جيب حظر نقل هذه املادة إذا كان تركيزها يتجاوز            ٦٠
 .السلطات املختصة

االسم الرمسي املستخدم يف النقل هو االسم الشائع املعتمد مـن           يكون االسم التقين الذي يكمل        ٦١
تصنيف مبيدات اآلفات الذي توصي     "املنظمة الدولية للتوحيد القياسي أو أي اسم آخر مدرج يف           

انظـر  (، أو اسم املادة الفعالة      "به منظمة الصحة العاملية تبعاً للمخاطر ومبادئ توجيهية للتصنيف        
 ).١-١-٨-٢-١-٣أيضاً 

 . يف املائة٤ال ختضع هذه املادة هلذه الالئحة إذا مل تتجاوز نسبة هيدروكسيد الصوديوم فيها   ٦٢

وتسري .  إىل الشعب واملخاطر اإلضافية على طبيعة حمتويات األيروسوالت        ٢يعتمد تقسيم الرتبة      ٦٣
 :عليها األحكام التالية

ائة بالوزن أو أكثر من املكونات       يف امل  ٨٥ إذا مشلت احملتويات     ١-٢تنطبق معايري الشعبة      )أ(
 غم أو أكثر؛/ كيلوجول٣٠اللهوبة وكانت حرارة االحتراق الكيميائية 

 يف املائة بالوزن أو أقل من املكونـات         ١ إذا مشلت احملتويات     ٢-٢تنطبق معايري الشعبة      )ب(
 غم؛ / كيلوجول٢٠اللهوبة وكانت حرارة االحتراق الكيميائية 

دليل االختبارات  ملنتج عند اختباره بواسطة االختبارات الواردة يف        خبالف ذلك يصنف ا     )ج(
وتصنف األيروسوالت الشديدة االلتهاب واللهوبـة      . ٣١ اجلزء الثالث، الفرع     واملعايري،

 ؛٢-٢؛ وتصنف األيروسوالت غري اللهوبة يف الشعبة ١-٢يف الشعبة 

 يروسول؛يف األ) الدسر( يف الدفع ٣-٢ال تستخدم غازات الشعبة   )د(

جيب أن توضع على األيروسوالت البطاقة الدالة على املخاطر اإلضافية يف إطار الـشعبة                )ه(
 خالف املـادة الدافعـة لأليروسـوالت        -، إذا مت تصنيف احملتويات      ٨ أو الرتبة    ١-٦

، ١-٦يف الشعبة ` ٣` أو` ٢` بإدراجها ضمن إحدى جمموعيت التعبئة     -املزمـع حقنها   
  ؛٨يف الرتبة ` ٣`أو ` ٢`وعيت التعبئة أو ضمن إحدى جمم

من حيث  ` ١`حيظر نقل األيروسوالت املنطوية على حمتويات تفي مبعايري جمموعة التعبئة             )و(
  السمية أو تسبيب التآكل؛

  .قد يلزم وضع البطاقات الدالة على املخاطر اإلضافية يف حالة النقل اجلوي  )ز(
لسوائل القابلة لاللتهاب أو املواد الصلبة القابلة لاللتهاب أو         تشتمل املكونات القابلة لاللتهاب على ا     

 يف  ٣ إىل   ١الغازات أو خماليط الغازات القابلة لاللتهاب حبسب التعاريف الواردة يف امللحوظات من             
وال تغطي هذه التسمية املـواد      . ٣-١-٣١ ، اجلزء الثالث، الفقرة الفرعية    دليل االختبارات واملعايري  

وحتدد حرارة االحتراق الكيميائية بإحدى     . الشتعال أو الذاتية االشتعال أو املتفاعلة مع املاء       التلقائية ا 
  .NFPA 30B أو ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 to 86.3  أوASTM D 240: الطرق التالية

كـسيد  ال ختضع هلذه الالئحة حماليل فوق أكسيد اهليدروجني املائية اليت حتتوي على مادة فوق أ                ٦٥
 . يف املائة٨اهليدروجني بنسبة تقل عن 

 .هلذه الالئحة) خام الزئبق(ال خيضع الكلوريد الزئبقي والزجنفر   ٦٦
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 . حيظر نقل نتريت األمونيوم واملخاليط اليت حتتوي على أمالح النتريت غري العضوية مع أمالح األمونيوم  ١٠٣

 أو رقم األمـم     ٢٥٥٦رقم األمم املتحدة    ميكن تصنيف النتروسليولوز الذي يستويف مواصفات         ١٠٥
 .١-٤ يف الشعبة ٢٥٥٧املتحدة 

 .ختضع هذه املواد هلذه الالئحة يف حالة النقل اجلوي فقط  ١٠٦

 . حيظر نقل املخاليط غري املستقرة كيميائياً  ١١٣

 .ختضع هلذه الالئحة يف حالة النقل البحري فقط  ١١٧

ي أجهزة أخرى مصممة لغرض حمدد هو حفـظ األغذيـة أو            تشمل ماكينات التربيد املاكينات أو أ       ١١٩
. منتجات أخرى يف درجة حرارة منخفضة يف حجرية داخلية، وكذلك وحـدات تكييـف اهلـواء               

 كغم من غـاز     ١٢ختضع ماكينات التربيد ومكوناهتا هلذه الالئحة إذا كانت حتتوي على أقل من              وال
رقـم األمـم املتحـدة      (اً من حملول النشادر      لتر ١٢ أو حتتوي على أقل من       ٢-٢مدرج يف الشعبة    

٢٦٧٢.( 

 بيانات باملخاطر اإلضافية ودرجة حرارة الضبط ودرجة حـرارة      ٤-٢-٣-٥-٢ترد يف اجلدول      ١٢٢
الطوارئ، إذا كانت متوفرة، ورقم البند النوعي لكل تركيبة من تركيبات األكاسـيد الفوقيـة               

 .العضوية املصنفة حالياً

 .ذه الالئحة يف حالة النقل اجلوي أو البحري فقطختضع هذه السلع هل  ١٢٣

ميكن أن ختتار السلطة املختصة مادة خاملة أخرى أو خملوط مواد خاملة آخر، شريطة أن تتصف                  ١٢٧
 . هذه املواد اخلاملة خبصائص تلطيف مماثلة

 .PETN)( ريت اجلافينبغي أن تكون املادة امللطّفة أقل حساسية بدرجة كبرية من رابع نترات مخاسي أرث  ١٣١

يف مكان بارد جيـد     ) أو حتفظ (ُتحمى هذه املادة أثناء النقل من أشعة الشمس املباشرة، وختزن             ١٣٢
 . التهوية، بعيداً عن مجيع مصادر احلرارة

وهتدف العبوات املعتمدة   . قد تبدي هذه املادة سلوكاً تفجريياً إذا كانت حمتبسة يف عبوات بشكل شديد              ١٣٣
لكن حني تأذن السلطة املختصة لبلـد       .  إىل احلؤول دون حدوث احتباس مفرط      P409التعبئة  وفق توجيه   

، جيب أن حيمل الطرد     ٧-٣-١-٤ مبقتضى الفقرة    P409املنشأ لعبوة خالفاً ملا هو وارد يف توجيه التعبئة          
إال إذا  ) ٢-٢-٢-٢-٥ ، انظـر  ١النمـوذج رقـم      (”EXPLOSIVE“" متفجر"بطاقة اخلطر اإلضايف    

ازت السلطة املختصة لبلد املنشأ االستغناء عن بطاقة التعريف عن العبوات احملـدَّدة املـستخدمة ألن                أج
). ١-٥-٥-١-٤-٥انظـر   (بيانات االختبار أثبتت أن املادة ال ُتظهر أي سلوك متفجر يف هذه العبوة              

 .١-٣-١-٧عندئٍذ جيب أن تؤخذ باالعتبار أيضاً أحكام الفقـرة 

حلمـض ثنـائي    ) الثنـائي التمّيـؤ   ( الالئحة ملح الصوديوم الثنـائي اهلدرتـة         ال خيضع هلذه    ١٣٥
 .كلوروأيسوسيانوريك

 . بروموبنـزيل هلذه الالئحة-ال خيضع سيانيد بارا   ١٣٨

 .ال ختضع هلذه الالئحة املنتجات اليت تعّرضت ملعاملة حرارية كافية حبيث ال تشكل خطراً أثناء النقل  ١٤١
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الئحة طحني فول الصويا املستخلص باملذيبات الذي ال يزيد حمتواه من الزيت علـى              ال خيضع هلذه ال     ١٤٢
  . يف املائة، وخيلو جوهرياً من أي مذيب هلوب١١ يف املائة، وال تزيد نسبة الرطوبة فيه على ١,٥

ال خيضع هلذه الالئحة احمللول املائي الذي ال يزيد حمتوى الكحول فيه على نسبة حجمية قـدرها                   ١٤٤
 . يف املائة٢٤

عنـد  ‘ ٣‘فيما عدا النقل باجلو، ال ختضع هلذه الالئحة املشروبات الكحولية من جمموعة التعبئة                ١٤٥
 . لترا٢٥٠ًنقلها يف أوعية ال تتجاوز سعتها 

باستثناء ما ينقل بطريق اجلو أو البحر، ال ختضع هلذه الالئحة املشروبات الكحولية املـصنفة يف                  ١٤٦
 . لترات٥عندما تنقل يف أوعية ال تتجاوز سعتها ` ٢`جمموعة التعبئة 

سيختلف تصنيف هذه املادة باختالف حجم اجلسيمات ونوع العبوات، لكن القـيم احلديـة مل            ١٥٢
 .٣-١-٢وجتري التصنيفات املناسبة باستخدام اإلجراء املبني يف الفرع . تعّين بعد باالختبارات

تبارات أن هذه املواد ال حتترق وال جتنح إىل االشتعال الـذايت    ينطبق هذا البند فقط إذا ثبت باالخ        ١٥٣
 . إذا المست املاء، وأن خملوط الغازات الذي ينطلق يف هذا احلالة غري هلوب

 حيظـر نقلـها     ٢-٣ الواردة يف الفـصل      املادة اليت يرد امسها بالتحديد يف قائمة البضائع اخلطرة          ١٦٣
مبقتضى هذا البند ميكن أن حتتوي على نسبة من النتروسـليلوز           واملواد املنقولة   . مبقتضى هذا البند  

 يف املائـة مـن      ١٢,٦ يف املائة بشرط أال حيتوي النتروسليلوز على أكثر من نسبة            ٢٠تصل إىل   
 ).وزن جاف(النتروجني 

املغموس أو املثبت يف مادة رابطة طبيعية أو        ) احلرير الصخري (ال خيضع هلذه الالئحة األسبستوس        ١٦٨
على حنو ال حيـدث     ) كاإلمسنت، البالستيك، األسفلت، الراتنج، الركاز املعدين، إخل      (طناعية  اص

غري أن الـسلع    . معه تسرب لكميات خطرة من ألياف األسبستوس القابلة لالستنشاق أثناء النقل          
و املصنوعة احلاوية لألسبستوس اليت ال تليب هذا الشرط ال ختضع هلذه الالئحة إذا ما عبئت على حن      

  .ال حيدث معه أثناء النقل تسرب لكميات خطرة من ألياف األسبستوس القابلة لالستنشاق
ال خيضع هلذه الالئحة أهنيدريد الفثاليك يف احلالة الصلبة وأهنيدريدات رباعي هيدروفثاليك، اليت               ١٦٩

 ٣٢٥٦حدة  ويصنف حتت رقم األمم املت    .  يف املائة  ٠,٠٥ال تتجاوز فيها نسبة أهنيدريد املالييك       
أهنيدريد الفثاليك، املصهور عند درجة حرارة فوق نقطة اشتعاله والذي ال تتجاوز فيـه نـسبة                

 . يف املائة٠,٠٥أهنيدريد املالييك 

  :املواد املشعة اليت تنطوي على خطر إضايف  ١٧٢
جيب وضع بطاقات خماطر إضافية لكل خطر إضايف تنطوي عليه املادة؛ وجيب وضـع                )أ(

ن اخلارجية املقابلة على وحدات النقل وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة           لوحات اإلعال 
  ؛١-٣-٥يف 

، عند اللزوم وحـسب     `٣`أو  ` ٢`أو  ` ١`جيب إدراجها يف إحدى جمموعات التعبئة         )ب(
االقتضاء، بتطبيق معايري التصنيف املنصوص عليها يف اجلزء الثاين مبا يتناسـب وطبيعـة        

 .اخلطر اإلضايف السائد
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مثـل  (شرحاً هلذه املخاطر اإلضافية     ) ب (١-٧-٥-١-٤-٥يتضمن الشرح املطلوب مبوجب     
اخلطـر  ) هـذه (، وأمساء العناصر اليت تسهم يف الغالب يف هـذا           ")١-٦،  ٣: اخلطر اإلضايف "
ويف حالة التعبئة، انظر أيـضاً      . ، وجمموعة التعبئة حيثما ينطبق ذلك     )اإلضافية(اإلضايف  ) املخاطر(
٥-١-٩-١-٤.  

 .ال ختضع كربيتات الباريوم هلذه الالئحة  ١٧٧

 البـضائع اخلطـرة   ال يستخدم هذا التصنيف إال إذا مل يكن هناك تصنيف آخر مناسب يف قائمة              ١٧٨
 . وإال إذا وافقت عليه السلطة املختصة يف بلد املنشأ٢-٣الواردة يف الفصل 

 .حمذوف  ١٧٩

" مواد متفجرة "النوع من املواد بطاقة اخلطر اإلضايف       جيب أن حتمل العبوات اليت حتتوي على هذا           ١٨١
“EXPLOSIVE”)    ما مل تسمح السلطة املختصة يف بلد        )٢-٢-٢-٢-٥، انظر   ١النموذج رقم ،

املنشأ باالستغناء عن هذه البطاقة للعبوة املستخدمة حتديداً بعد أن تكون بيانات االختبـار قـد                
كما جيب  ). ١-٥-٥-١-٤-٥انظر  (لوكاً متفجراً   أوضحت أن املادة يف هذه العبوة ال تظهر س        

 .١-٣-١-٧مراعاة الشروط الواردة يف 

 .تشمل جمموعة الفلزات القلوية الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم  ١٨٢

 . تشمل جمموعة الفلزات األرضية القلوية املغنيسيوم والكالسيوم واالسترونشيوم والباريوم  ١٨٣

عيني احملتوى من نترات األمونيوم، حتسب كل أيونات النترات اليت يوجد هلا مكافئ جزيئي من               لت  ١٨٦
 . أيونات األمونيوم يف املخلوط على أهنا نترات أمونيوم

  : اذا استوفت ما يليبطاريات املقدمة للنقل ألحكام أخرى يف هذه الالئحةالاليا واخلال ختضع   ١٨٨
 يف خلية من فلز الليثيوم أو من سبيكة الليثيوم غراماً واحـداً،              تتجاوز كمية الليثيوم   ال  )أ(

  ؛ساعة-وات ٢٠لية من أيونات الليثيوم  خلساعة-واتبال الرتبةتتجاوز  وال
 تتجاوز كمية الليثيوم اإلمجالية يف بطارية من فلز الليثيوم أو من سبيكة الليثيوم غـرامني             ال  )ب(

وتوضع . ساعة-وات ١٠٠ أيونات الليثيوم     لبطارية ةساع-واتبال الرتبة تتجاوز   والاثنني،  
على الكيس اخلارجي لبطاريات أيونات الليثيوم اليت ختضع هلذا احلكم، باستثناء البطاريات            

  ؛ساعة-وات، عالمة تبني رتبتها بال٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١املصنعة قبل 
  ؛)ه(و) أ (٤-٩-٢كل خلية أو بطارية تستويف األحكام الواردة يف   )ج(
تعبأ اخلاليا والبطاريات، باستثناء املركبة يف معدات، يف عبوات داخلية تغلف اخللية أو               )د(

ويشمل ذلك  . وحتمي اخلاليا والبطاريات حبيث متنع حدوث دوائر قصر       . البطارية متاماً 
احلماية من االتصال مبواد موصلة يف العبوة نفسها مما ميكن أن يؤدي إىل حدوث دائرة               

 ١-١-١-٤ وتعبأ العبوات الداخلية يف عبوات خارجية قوية تتسق مع أحكـام             .قصر
  ؛٥-١-١-٤ و٢-١-١-٤و

حتمي اخلاليا والبطاريات عندما تكون مركبة يف معدات من التلف أو حدوث دوائـر                )ه(
ال ينطبق هذا الشرط علـى      و. قصر، وجتهز املعدات بوسائل فعالة ملنع التنشيط العرضي       

، وأجهـزة   )RFID(أجهزة التعـّرف الراديـوي      (عن عمد يف النقل     األجهزة املنشطة   
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وغري القادرة على توليد انبعاث خطري      .) اإلرسال، والساعات، وأجهزة االستشعار، إخل    
وعندما تكون البطاريات مركبة يف معدات، تعبأ املعدات يف عبوات خارجية           . للحرارة

العبوة والقصد من استخدامها إذا     قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم مناسبني لطاقة          
  مل تكن املعدات اليت حتتويها توفر محاية مكافئة؛

مبا يف  (باستثناء الطرود اليت حتتوي على بطاريات خاليا أو أزرار كهربائية مركبة يف املعدات                )و(
  خاليا مركبة يف املعّدة أو     ٤أو اليت ال حتتوي على أكثر من        ) ذلك لوحات الدوائر الكهربائية   

  :أكثر من بطاريتني مركبتني يف العبوة، توضع على كل طرد العالمات التالية
أو " فلـز الليثيـوم   "إشارة إىل أن الطرد حيتوي على خاليا أو بطاريات مـن              `١`

  ، حسب االقتضاء؛"أيونات الليثيوم"
إشارة إىل أن الطرد جيب تناوله بعناية وأنه يوجد خطر من حدوث اشتعال إذا                ` ٢`

  طرد؛تلف ال
إشارة إىل اإلجراءات اخلاصة اليت ينبغي اتباعها يف حالة تلف الطـرد، حبيـث          `٣`

  تشمل التفتيش وإعادة التعبئة عند االقتضاء؛
  رقم هاتف للحصول على معلومات إضافية؛  `٤`

مـستند  ) و(يرفق بكل شحنة تتألف من طرد أو أكثر وضع عليه عالمات وفقاً للفقرة                )ز(
  :يشتمل على ما يلي

أو " فلـز الليثيـوم  "إشارة إىل أن الطرد يشتمل على خاليا أو بطاريات مـن         `١`
  ، حسب االقتضاء؛"أيونات الليثيوم"

إشارة إىل أن الطرد جيب تناوله بعناية وأنه يوجد خطر من حدوث اشتعال إذا                `٢`
  تلف الطرد؛

د، حبيـث  إشارة إىل اإلجراءات اخلاصة اليت ينبغي اتباعها يف حالة تلف الطـر        `٣`
  تشمل التفتيش وإعادة التعبئة عند االقتضاء؛

  رقم هاتف للحصول على معلومات إضافية؛  `٤`
باستثناء احلالة اليت تكون فيها البطاريات مركبة يف معدات، جيب أن يكون الطرد قادراً                )ح(

 متر يف أي اجتاه بدون حدوث تلف للخاليـا أو           ١,٢على حتمل اختبار سقوط مبقدار      
ات اليت حيتوي عليها وبدون زحزحة احملتويات حبيث تسمح باتصال البطاريات           البطاري

  وبدون إطالق احملتويات؛) أو اخلاليا بعضها ببعض(بعضها ببعض 
وباستثناء احلالة اليت تكون فيها بطاريات الليثيوم مركبة يف معدات أو معبأة معها، جيب                )ط(

  . كغم٣٠أال تتجاوز الكتلة اإلمجالية للعبوات 
، على حنو ما استخدمت أعاله ويف أماكن أخرى يف هذه الالئحة،            "كمية الليثيوم " بعبارة   يقصد

  .خلية من فلز الليثيوم أو من سبيكة الليثيوم) أنود(كتلة الليثيوم يف مصعد 
ويوجد بنود مستقلة لبطاريات من فلز الليثيوم وبطاريات أيونات الليثيوم لتسهيل نقل هذه البطاريات              

  .وسائط نقل حمددة والتمكني من تطبيق إجراءات االستجابة املختلفة يف حاالت الطوارئعلى 
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وال ختضع هلذه الالئحة األيروسوالت     . جيب تأمني محاية األيروسوالت من التصريف غري املقصود         ١٩٠
 . مل وال حتتوي سوى على مكونات غري مسية٥٠اليت ال تتجاوز سعتها 

وال ختضع هلذه الالئحة األوعية اليت      . وية على غاز غري جمهزة بوسيلة تسييب      األوعية الصغرية احملت    ١٩١
 . مل وال حتتوي سوى على مكونات غري مسية٥٠ال تتجاوز سعتها 

ال جيوز استخدام هذا البند إال يف حالة خماليط أمسدة نترات األمونيوم املتجانـسة املؤلفـة مـن                    ١٩٣
، اليت ال تتجاوز نسبة نتـرات       )البوتاس(ت البوتاسيوم   النتروجني والفوسفات أو من نوع كربونا     

 يف املائـة  ٠,٤العـضوية  / يف املائة وال يتجاوز جممل املادة القابلة لالحتـراق   ٧٠األمونيوم فيها   
حمسوبة على شكل الكربون، أو ال تتجاوز نسبة نترات األمونيوم واملادة القابلة لالحتراق غـري               

دة املستوفية هلذه احلدود التركيبية ال ختضع هلذه الالئحة إال يف حالـة            واألمس.  يف املائة  ٤٥دة  املقّي
أهنا ليست ) الغوري(نقلها عن طريق اجلو أو البحر، كما ال ختضع هلا إذا ثبت باالختبار احلوضي            

 ).٢-٣٨، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايريانظر (عرضة لالحنالل الذايت االستدامة 

 قيمتا درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، إذا توفرت هاتان           ٣-٢-٣-٢-٤-٢يف  ترد    ١٩٤
 .القيمتان، ورقم البند النوعي لكل مادة من املواد الذاتية التفاعل املصنفة حالياً

جيب أن تستخدم لبعض األكاسيد الفوقية العضوية من النوع باء أو جيم عبوات أصغر من العبـوات                   ١٩٥
  ).٤-٢-٣-٥-٢و ٧-١-٤انظر  ("OP6" أو "OP5"يف أي من طريقيت التعبئة املسموح هبا 

جيوز أن تنقل وفقاً هلذا احلكم التركيبات اليت ال حيدث فيها أثناء اختبارها يف املخترب انفجـار يف                    ١٩٦
حالة التكهف أو اضطرام، وال تتأثر عند تسخينها حتت ظروف االحتباس وال تظهـر أي قـوة                 

أي أن ال تقل درجة حرارة االحنـالل        (ن تكون التركيبة مستقرة حرارياً أيضاً       وجيب أ . تفجريية
أما التركيبات اليت ال تـستويف هـذه        ).  كغم ٥٠لطرد وزنه    س٦٠º عن   SADTالذايت التسارع   

 .٤-٢-٣-٥-٢؛ انظر ٢-٥املعايري فيجب أن تنقل وفقاً ألحكام الشعبة 

 يف املائـة مـن النتروسـليلوز        ٢٠ي على ما ال يتجاوز      جيوز نقل حماليل النتروسليلوز اليت حتتو       ١٩٨
انظر أرقام األمـم املتحـدة     . باعتبارها طالء أو منتجات معطرة أو حرب طباعة، حسب االقتضاء         

 .٣٤٧٠ و٣٤٦٩ و٣٠٦٦ و١٢٦٦ و١٢٦٣ و١٢١٠

 مع حملول حلمض اهليدروكلوريك حيتـوي    ١٠٠٠:١مركبات الرصاص اليت، عندما ختلط بنسبة         ١٩٩
 وتكون قابليـة    ،سº)٢ ± ٢٣( جزيء غرامي وتقلّب ملدة ساعة عند درجة حرارة          ٠,٠٧على  

خمضبات كرومـات الرصـاص وخمـضبات       " ISO 3711:1990انظر   ( يف املائة أو أقل    ٥ذوباهنا  
 وال ختـضع     تعترب غري قابلة للذوبان    ") خواص وطرائق االختبار   -موليبدات كرومات الرصاص    
 .وفية ملعايري اإلدراج يف رتبة أو شعبة خطر أخرىهلذه الالئحة إذا مل تكن مست

وجيـب تـأمني    . ينبغي أن ختضع القّداحات وعبواهتا لألحكام السارية يف البلد الذي ملئت فيه             ٢٠١
 يف املائة مـن     ٨٥وينبغي أال يتجاوز اجلزء السائل من الغاز        . محايتها من التصريف غري املقصود    

جيب أن تكون األوعية، مع وسائل إغالقها، قادرة على         و. س١٥ºسعة الوعاء عند درجة حرارة      
. س٥٥ºالصمود لضغط داخلي يساوي ضعفي ضغط الغاز الطبيعي املسّيل عند درجة حـرارة               

وجيب أن تكون آليات الصمامات وأجهزة اإلشعال حمكمة اإلغالق بشكل مـأمون، ومغلقـة              
وجيـب  . ويـات أثنـاء النقـل   بشريط أو مربوطة أو مصممة حبيث متنع تشغيل أو تسريب احملت     
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 غرامات من الغاز الطبيعي املسّيل، وأال حتتوي غيـارات          ١٠حتتوي القداحات على أكثر من       أال
 . غراماً من الغاز الطبيعي املسّيل٦٥أوعية غاز القداحات على أكثر من 

  .٢٣١٥مم املتحدة جيب عدم استخدام هذا احلكم ملادة ثنائي الفنيل املتعدد الكلورة ومركباته، رقم األ  ٢٠٣
جيـب أن    ،٨منتجة للدخان وتعترب أكالة وفقاً ملعايري الرتبة        ) مواد(السلع اليت حتتوي على مادة        ٢٠٤

 ).٢-٢-٢-٢-٥انظر  ،٨النموذج رقم (، "CORROSIVE"" أكالة"حتمل بطاقة اخلطر اإلضايف 

 .٣١٥٥ملتحدة جيب عدم استخدام هذا احلكم ملادة مخاسي كلوروفينول، رقم األمم ا  ٢٠٥

 .ال يشمل هذا احلكم برمنغنات األمونيوم، اليت حيظر نقلها إال بترخيص خاص تصدره السلطات املختصة  ٢٠٦

بوليمثيـل  (حبيبات وخماليط البوليمرات ومواد القوالب ميكن أن تكون من مادة البوليـستريين               ٢٠٧
  . أو أي مادة بوليمرية أخرى) ميثاكريليت

ئحة األنواع التجارية لسماد نترات الكالسيوم حني يتألف السماد أساساً مـن            ال ختضع هلذه الال     ٢٠٨
 يف املائـة    ١٠وحيتوي على ما ال يزيد علـى        ) نترات الكالسيوم ونترات األمونيوم   (ملح مزدوج   

 . يف املائة ماء تبلّر١٢نترات أمونيوم وما ال يقل عن 

حمليط وقت إغالق نظام االحتواء وجيـب       جيب أن يكون الغاز حتت ضغط يناظر الضغط اجلوي ا           ٢٠٩
 . كيلوباسكال بالقياس املطلق١٠٥يتجاوز الضغط  أال

التكسينات املشتقة من مصادر نباتية أو حيوانية أو بكتريية، اليت حتتوي على مـواد معديـة، أو                   ٢١٠
 .٢-٦التكسينات اليت حتتويها مواد معدية، ُتصّنف يف الشعبة 

 على املادة النقية تقنياً أو مستحضراهتا اليت تزيد درجة حـرارة احنالهلـا              ال ينطبق هذا احلكم إال      ٢١٥
فيما يتعلق باملواد   (، وبالتايل ال ينطبق على التركيبات الذاتية التفاعل         س٧٥ºالذايت التسارع على    
وال ختضع هلذه الالئحة املخاليط املتجانسة اليت حتتوي ). ٣-٢-٣-٢-٤-٢الذاتية التفاعل، انظر 

 يف املائة   ٦٥من آزوديكربوناميد وعلى ما ال يقل عن        ) بالوزن( يف املائة    ٣٥ما ال يزيد على     على  
 .من مادة خاملة، ما مل تستوف معايري الرتب والشعب األخرى

ميكن نقل خماليط من املواد الصلبة اليت ال ختضع هلذه الالئحة والسوائل اللهوبة حتت هذا البند دون أن                    ٢١٦
، شريطة عدم وجود سائل سائب مرئي وقـت حتميـل           ١-٤ة معايري تصنيف الشعبة     تطبق يف البداي  

وجيب أن تكون كل وحدة نقل مانعة للتسرب        . البضاعة أو وقت إغالق العبوة أو وحدة نقل البضائع        
) احملكمة اإلغالق (وال ختضع هلذه الالئحة العبوات املختومة والسلع        . عندما تستخدم كعبوة للسوائب   

أو يف جمموعة التعبئـة     ` ٢` مل من سائل هلوب مدرج يف جمموعة التعبئة          ١٠ على أقل من     اليت حتتوي 
 .ومستوعب يف مادة صلبة، بشرط أال يوجد سائل سائب يف العبوة أو السلعة` ٣`

ميكن نقل خماليط املواد الصلبة اليت ال ختضع هلذه الالئحة والسوائل السمية حتت هذا البند دون أن          ٢١٧
، شريطة عدم وجود سائل سائب مرئي وقت حتميل         ١-٦لبداية معايري تصنيف الشعبة     تطبق يف ا  

وجيب أن تكون كل وحدة نقـل مانعـة   . البضاعة أو وقت إغالق العبوة أو وحدة نقل البضائع   
وجيب أن ال يستخدم هذا البند للمواد الـصلبة الـيت           . للتسرب عندما تستخدم كعبوة للسوائب    

 .`١` جمموعة التعبئة حتتوي على سائل مدرج يف

ميكن نقل خماليط املواد الصلبة اليت ال ختضع هلذه الالئحة والسوائل األكالة حتت هذا البند دون أن    ٢١٨
، شريطة عدم وجود سائل سائب مرئي وقـت حتميـل           ٨تطبق يف البداية معايري تصنيف الرتبة       
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كون كل وحدة نقـل مانعـة   وجيب أن ت. البضاعة أو وقت إغالق العبوة أو وحدة نقل البضائع   
  .للتسرب عندما تستخدم كعبوة للسوائب

 والكائنات احلية املعّدلة جينياً املعبأة واملوضوع عليها        جينياًال ختضع الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة         ٢١٩
  . ألي اشتراطات أخرى يف هذه الالئحةP904وفقاً لتوجيه التعبئة عالمات 

حة املتعلقة بنقل املواد السمية على الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة جينياً           تنطبق اشتراطات هذه الالئ     
أو الكائنات احلية املعّدلة جينياً إذا استوفت تعريف املواد السمية أو املواد املعدية الوارد يف الفصل                

  .٢-٦ أو ١-٦ ومعايري اإلدراج يف الشعبة ٦-٢
ط هلذا احمللول أو املخلوط جيب أن يبيَّن بني قوسني بعد           االسم التقين للمكون السائل اللهوب فق       ٢٢٠

 . االسم الرمسي املستخدم يف النقل مباشرة

 .`١`املواد املدرجة حتت هذا البند جيب أال تكون يف جمموعة التعبئة   ٢٢١

ال ختضع هلذه الالئحة مادة يشملها هذا الوصف إذا كانت، حبكم خواصها الكيميائية والفيزيائية،             ٢٢٣
 يف )٣(ال تستويف عند اختبارها املعايري التعريفية املوضوعة للرتبة أو الشعبة الـواردة يف العمـود            

 . أو أي رتبة أو شعبة أخرى٢-٣ البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل قائمة

ما مل يكن من املمكن أن يثبت عن طريق االختبار أن حساسية املادة يف حالتها املتجمدة ليـست     ٢٢٤
نها يف حالتها السائلة، جيب أن تظل املادة سائلة يف ظروف النقل العادية، وجيب أال تتجمد      أكرب م 

 .حتت الصفر س١٥ºعند درجة حرارة أعلى من 

خـراطيش  (ميكن أن تتضمن أجهزة إطفاء احلريق املدرجة حتت هذا البند خـراطيش تـشغيلها               ٢٢٥
، ٢-٢ ون تغيري التصنيف يف الـشعبة     ، بد ) قاف ٤-١ جيم أو    ٤-١اآلليات احلرارية من الشعبة     

 .  غرام لكل جهاز إطفاء٣,٢) الدافعة(شريطة أال تتجاوز املتفجرات احملترقة 

 يف املائة من مادة   ٣٠ال ختضع هلذه الالئحة تركيبات هذه املواد اليت حتتوي على نسبة ال تقل عن                 ٢٢٦
 .ملطفة غري طيارة وغري هلوبة

ومبادة خاملة غري عضوية ال جيوز أن يزيد حمتواها من نترات اليوريا على             عندما تلطف املادة باملاء       ٢٢٧
من ) أ(وجيب أال يكون املخلوط قابالً لالنفجار إذا ما أجري عليه االختبار ) بالوزن( يف املائة ٧٥

 . ، اجلزء األولدليل االختبارات واملعايرياجملموعة األوىل املبينة يف 

حتت رقـم األمـم     ) ١-٢الشعبة  ( املستوفية ملعايري الغازات اللهوبة      جيب أن تنقل املخاليط غري      ٢٢٨
 .٣١٦٣املتحدة 

جيوز نقل خاليا وبطاريات الليثيوم يف إطار هذا البند إذا ما استوفت األحكام الواردة يف الفقـرة                  ٢٣٠
٤-٩-٢ . 

وجيب أن  . بة أخرى جيب عدم استعمال هذه التسمية إال يف حالة عدم استيفاء املادة ملعايري أي رت               ٢٣٢
يكون النقل يف وحدات نقل خبالف الصهاريج املتعددة الوسائط وفقاً ملعايري حتددها الـسلطات              

 . املختصة يف بلد املنشأ
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 واليت ميكن أن حتتـوي      ١ينطبق هذا احلكم على السلع اليت حتتوي على مواد انفجارية من الرتبة               ٢٣٥
دم هذه السلع كنفاخات ألكياس اإلنقاذ اهلوائية وتستخ. على بضائع خطرة من رتب أخرى أيضاً   

 .أو وحدات أكياس اإلنقاذ اهلوائية أو وسائل شد أحزمة املقاعد، املصممة لألمان يف املركبات

أو ` ٢`، جمموعـة التعبئـة   ٣الرتبة (مادة األساس : تتألف جمّمعات راتنج البولييستر من مكونني   ٢٣٦
وجيب أن يكون األكسيد الفوقي العـضوي مـن         ). أكسيد فوقي عضوي  (ومادة منشطة   ) `٣`

 وجيب أن تكون جمموعة التعبئة إمـا   . النوع دال أو هاء أو واو، وأال يتطلب ضبط درجة احلرارة          
وتنطبق على مادة . ، مع تطبيقها على مادة األساس٣، وفقاً للمعايري املوضوعة للرتبة `٣`أو ` ٢`

 الواردة يف قائمة البضائع اخلطرةأ ٧املبينة يف العمود قعة ورموز الكمية املتودود الكمية احلاألساس 
 . ٢-٣يف الفصل 

جيب أن يثبت االختبار أن املرشحات الغشائية، مبا يف ذلك العوازل الورقية، أو طبقات التغليـف         ٢٣٧
أو املواد الداعمة وما إليها من املواد، اليت تشكل جزءاً من عملية النقل، ليست هلا قابلية لنـشر                  

، اجلـزء األول، جمموعـة      دليل االختبـارات واملعـايري    انفجار يف أي من االختبارات املبينة يف        
 ).أ(١االختبارات 

وباإلضافة إىل ذلك، جيوز للسلطة املختصة أن تقرر، على أساس نتائج االختبارات املناسبة ملعدل                
، اجلـزء الثالـث،     ت واملعايري دليل االختبارا االحتراق مع مراعاة االختبارات القياسية الواردة يف        

، أن مرشحات النيتروسليلوز الغشائية يف الشكل الـذي تنقـل فيـه             ١-٢-٣٣القسم الفرعي   
  .١-٤ختضع ألحكام هذه الالئحة املنطبقة على املواد الصلبة اللهوبة املدرجة يف الشعبة  ال

 علـى حتمـل اختبـار     ميكن اعتبار أن البطاريات غري قابلة لالنسكاب إذا كانت قادرة             )أ(  ٢٣٨
 .االهتزاز واختبار فوارق الضغط املبينني أدناه، بدون حدوث تسرب لسائل البطارية  

تثبت البطارية متاماً على سطح آلة اهتزاز وتستخدم حركـة توافقيـة   : اختبار االهتزاز   
وجيري تغيري التردد مبعـدل هرتـز       ).  مم للحركة الكلية   ١,٦( مم   ٠,٨بسيطة سعتها   

ويتم عبور كل نطاق الترددات والعودة      .  هرتز ٥٥ هرتز و  ١٠بني احلدين   دقيقة  /واحد
وينبغي اختبار البطارية يف    . للبطارية) اجتاه االهتزاز ( دقائق عند كل وضع      ٥ ± ٩٥يف  

وال سيما يف وضع تكون فيه فتحـات املـلء والتنفـيس، إن             (ثالثة أوضاع متعامدة    
   .لفترات زمنية متساوية) وجدت، يف وضع مقلوب

بعد اختبار االهتزاز ختزن البطارية ملدة ست ساعات عنـد درجـة            : اختبار فوارق الضغط    
وينبغي .  كيلوباسكال على األقل   ٨٨مع إخضاعها لفارق ضغط يبلغ      س  º)٤ ± ٢٤(حرارة  

وال سيما يف وضع تكون فيـه فتحـات املـلء           (اختبار البطارية يف ثالثة أوضاع متعامدة       
  .ملدة ست ساعات على األقل يف كل وضع) ع مقلوبوالتنفيس، إن وجدت، يف وض

البطاريات الكهربائية من النوع غري القابل لالنسكاب واليت تـشكل جـزءاً            : مالحظة  
أساسياً وضرورياً لتشغيل معدات ميكانيكية أو إلكترونية ينبغي تثبيتها تثبيتـاً متينـاً يف            

 .التلف ودوائر القصرحامل البطارية على املعدات ومحايتها بطريقة حتول دون 

) الكهرل(البطاريات غري القابلة لالنسكاب ال ختضع هلذه الالئحة إذا كان اإللكتروليت              )ب(
إذا ما متزقت أو تشققت، وإذا مل يكن        س  ٥٥º ال يتسرب من عبوهتا عند درجة حرارة      

 . هناك سائل سائب يتدفق، وإذا كان قطباها حمميني من دوائر القصر عندما تعبأ لنقلها
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ال جيوز أن حتتوي البطاريات واخلاليا على بضائع خطرة أخرى باستثناء الصوديوم أو الكربيت أو                 ٢٣٩
وال جيوز تقدمي   ). مثالً عديدات كربيتيد الصوديوم، ورباعي كلورو ألومينات      (مركبات الصوديوم   

الصوديوم هذه البطاريات أو اخلاليا للنقل عند درجة حرارة يوجد عندها أي كميات من عنصر               
 . السائل يف البطارية أو اخللية، ما مل يكن ذلك مبوافقة السلطة املختصة ووفقاً للشروط اليت حتددها

وجيب أن تتألف اخلاليا من أغلفة معدنية حمكمة حتيط متاماً بالبضائع اخلطرة، ومصممة ومغلقـة               
 .بطريقة متنع انطالق البضائع اخلطرة يف ظروف النقل العادية

تتألف البطاريات من خاليا مثبتة داخل غالف معدين حييط هبا متاماً، مصمم ومغلـق              وجيب أن   
  .بطريقة متنع انطالق البضائع اخلطرة يف ظروف النقل العادية

رقم األمم املتحدة   (وباستثناء ما ينقل بطريق اجلو، جيب أالّ ختضع البطاريات املركبة يف املركبات             
 .هلذه الالئحة) ٣١٧١

ق هذا احلكم إال على املركبات واملعدات اليت تعمل بالبطاريات الـسائلة أو بطاريـات               ال ينطب   ٢٤٠
أو بطاريات أيونات الليثيوم، أو املعدات الـيت تعمـل           فلّز الليثيوم،  الصوديوم، أو بطاريات من   

  .بالبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم املنقولة وهذه البطاريات مركبة فيها
املركبات أجهزة ذاتية الدفع مصممة حلمل شخص واحـد    ُيقصد ب كم اخلاص،   وألغراض هذا احل  

ومن األمثلة على هذه املركبات الـسيارات أو الـدراجات          . أو أكثر أو بضاعة واحدة أو أكثر      
النارية أو الدراجات ذات احملرك، أو املركبات أو الدراجات النارية ذات العجـالت الـثالث أو    

ربائية، أو الكراسي ذات العجالت، أو جّرارات املروج، أو السفن أو           األربع، أو الدراجات الكه   
  .الطائرات اليت تعمل بالطاقة الكهربائية

أو آالت التنظيف أو منـاذج الـسفن أو منـاذج           ومن األمثلة على املعدات آالت جز احلشائش        
نات الليثيوم حتت وتصّنف املعدات اليت تعمل ببطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيو   . الطائرات

رقم األمم املتحدة   ، أو   "بطاريات من فلز الليثيوم املركبة يف معدات       "٣٠٩١رقم األمم املتحدة    
 ٣٤٨١رقـم األمـم املتحـدة       ، أو   "بطاريات من فلز الليثيوم املعبأة مع معدات       "٣٠٩١

ـ  "٣٤٨١رقم األمم املتحـدة     ، أو   "بطاريات أيونات الليثيوم املركبة يف معدات     " ات بطاري
  .، حسب االقتضاء"أيونات الليثيوم املعبأة مع معدات

أما املركبات الكهربائية املختلطة اليت تعمل معاً مبحرك احتراق داخلي وبالبطاريـات الـسائلة أو               
 واملنقولـة وهـذه     أو بطاريات أيونـات الليثيـوم      بطاريات الصوديوم أو بطاريات من فلز الليثوم      

 للمركبات اليت تعمـل بالغـازات       ٣١٦٦ت رقمي األمم املتحدة     البطاريات مركبة فيها، فتنقل حت    
وتنقل املركبات الـيت    .  للمركبات اليت تعمل بالسوائل اللهوبة، حسب االقتضاء       ٣١٦٦اللهوبة أو   

مركبات، خاليـا وقوديـة، تعمـل        "٣١٦٦حتتوي على خاليا وقودية حتت رقم األمم املتحدة         
 .، حسب االقتضاء"خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبةمركبات،  "٣١٦٦، أو "بالغازات اللهوبة

وال ختضع هلذه الالئحة . جيب إعداد املستحضر حبيث يظل متجانساً وال تنفصل أطواره أثناء النقل       ٢٤١
املستحضرات ذات احملتوى املنخفض من النيتروسليلوز واليت ال تظهر خواص خطرة عند اختبـار              

ق احملتدم عند تسخينها يف ظـروف احتـواء حمـدودة باسـتخدام             قابليتها لالنفجار أو االحترا   
، دليل االختبارات واملعـايري   على التوايل يف    ) ج (٢و) ب (٢و) أ (١اختبـارات اجملموعـات   

، دليل االختبارات واملعـايري    يف   ١واليت ليست مواد صلبة هلوبة عند اختبارها وفقاً لالختبار رقم           
جذاذات، جمروشة عند الضرورة ومغربلة حبجم جسيمات        (.٤-١-٢-٣٣اجلزء الثالث، الفرع    
 ). مم١,٢٥ال يزيد قطرها على 
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على سبيل املثـال اخلـرز،      (ال خيضع الكربيت هلذه الالئحة عندما يكون مشكالً بصورة حمددة             ٢٤٢
 ).احلبيبات، الكرّيات، األقراص، القشارة

كالـسيارات،  ( اليت تشتغل بواسطة شرر      يدرج برتين السيارات بأنواعه، املستخدم يف احملركات        ٢٤٣
 . ، يف هذا البند، بصرف النظر عن االختالفات يف درجة التطاير)واحملركات الثابتة، وغريها

) الكاثودات(يتضمن هذا احلكم على سبيل املثال َخَبث األلومنيوم، وكشاطة األلومنيوم، واملهابط              ٢٤٤
 .تهلكة، وَخَبث أمالح األلومنيوماملس) الغالّيات(املستهلكة، وبطانة املراجل 

وينبغي محايتها أثنـاء    ). انظر توجيه التعبئة املناسب    (٦تعبأ هذه املادة وفقاً لطريقة التعبئة ق ع           ٢٤٦
يف مكان بارد جيد التهوية بعيداً عـن أي         ) أو حفظها (النقل من أشعة الشمس املباشرة وختزينها       

 . مصادر للحرارة

 يف املائة ولكـن     ٢٤اليت حتتوي على نسبة حجمية من الكحول تزيد على          املشروبات الكحولية     ٢٤٧
 عندما تنقل كجزء من عملية تصنيعها، ميكن أن تنقل يف براميل خـشبية     ، يف املائة  ٧٠تتجاوز   ال
 لتر، وتفي باالشتراطات العامة الواردة يف  ٥٠٠ لتراً وال تزيد سعتها على       ٢٥٠تقل سعتها عن     ال

  :  االقتضاء، بالشروط التالية، حسب١-١-٤الفقرة 
  التحقق من سالمة الرباميل اخلشبية وإحكامها قبل ملئها؛  )أ(
  إلتاحة متدد السائل؛)  يف املائة٣ال يقل عن (وترك حجم كاف غري ممتلئ   )ب(
 ونقل الرباميل اخلشبية وثقوهبا متجهة إىل أعلى؛  )ج(

 االتفاقية الدولية بشأن سالمة احلاويـات       ونقل الرباميل اخلشبية يف حاويات تفي باشتراطات        )د(
وجيب تأمني كل برميل خشيب يف محاالت مصنوعة حسب الطلب،          . (1972)بصيغتها املعدلة   

 .وتسفني الرباميل اخلشبية بوسيلة مناسبة ملنعها من احلركة بأي شكل أثناء النقل

الذي حيتوي على نسبة من احلديد      ال خيضع هلذه الالئحة السرييوم احلديدي املثبت ملقاومة التآكل            ٢٤٩
 . يف املائة١٠ال تقل عن 

ال يستخدم هذا البند إال لعّينات املواد الكيميائية املأخوذة للتحليل فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية حظر                 ٢٥٠
وينبغي أن يكون   . استحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري هذه األسلحة        

هذا البند متفقاً مع سلسلة إجراءات احلراسة واألمن اليت حتددها منظمة حظـر             نقل املواد مبوجب    
 . األسلحة الكيميائية

وال تنقل العّينة الكيميائية إال بناء على موافقة مسبقة من السلطة املختصة أو املدير العام ملنظمـة                 
 :حظر األسلحة الكيميائية وشريطة امتثال العّينة لألحكام التالية

 من التعليمات التقنية لتـأمني نقـل       ٦٢٣تعبأ وفقاً لتعليمات التعبئة الواردة يف البند        أن    )أ(
 البضائع اخلطرة باجلو الصادرة عن منظمة الطريان املدين الدولية؛

وأن تكون مشفوعة أثناء النقل بنسخة من مستند املوافقة على النقل، الذي يبني احلدود                )ب(
 .الكمية واشتراطات التعبئة

جمموعة مستلزمات  "، أو   "CHEMICAL KIT ""جمموعة مستلزمات كيميائية  "ينطبق بند     ٢٥١
علـى الصناديـق واحلقائب اليت حتتوي على كميات  "FIRST AID KIT ""اإلسعافات األولية
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صغرية من بضائع خطرة تستخدم مثالً لألغـراض الطبيـة أو التحليليـة أو يف االختبـارات أو         
الكمية صفر  توي هذه اجملموعات على أي بضائع خطرة تظهر أمامها          وجيب أال حت  . اإلصالحات

  .٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل أ٧املبينة يف العمود 
وجيب أال يزيد جمموع كميات     ). ٦-١-١-٤انظر  (وجيب أال تتفاعل املكونات على حنو خطر        

وجيب أن تعّين للمجموعة .  كيلوغرام واحدالبضائع اخلطرة يف اجملموعة الواحدة على لتر واحد أو 
ككل أشد جمموعات التعبئة صرامة بني اجملموعات اليت تعّين ألي مادة على حدة من مواد جمموعة  

 .املستلزمات

وال ختضع هلذه الالئحة جمموعات املستلزمات اليت حتملها املركبات ألغراض اإلسعاف األويل أو             
 .التشغيل

 جمموعات املستلزمات الكيميائيـة وجمموعـات مـستلزمات         ٤-٣فصل  وجيوز أن تنقل وفقاً لل    
ة فيمـا   دود الكمي احلاإلسعافات األولية احملتوية على بضائع خطرة يف عبوات داخلية ال تتجاوز            

يف قائمـة   أ  ٧ املنطبقة على املواد الفردية على النحو احملدد يف العمـود            يتعلق بالكميات احملدودة  
 .٢-٣ يف الفصل البضائع اخلطرة الواردة

 يف املائـة    ٠,٢ال ختضع هلذه الالئحة احملاليل املائية لنترات األمونيوم اليت ال حتتوي على أكثر من                 ٢٥٢
 يف املائة، شريطة أن تظل نتـرات األمونيـوم          ٨٠من املواد القابلة لالحتراق، بتركيز ال يتجاوز        

 . كمحلول يف مجيع ظروف النقل

 على كمية من الكحول أو املاء أو مادة ملطفة أقل مما هو منصوص عليه،               عندما حتتوي هذه املادة     ٢٦٦
 . ال جيوز نقلها ما مل يرخص بذلك حتديداً من قبل السلطة املختصة

جيب فصل أي متفجرات ناسفة من النوع جيم حتتوي على أمالح الكلورات عن املتفجرات اليت                 ٢٦٧
 .وم أخرىحتتوي على نترات األمونيوم أو أي أمالح أموني

 مـستوفيـة ملعـايري     ١-٥ال تعترب احملاليل املائية ألمالح النترات غري العضوية الصلبة من الشعبة              ٢٧٠
 يف املائة من حد التـشبع       ٨٠ إذا كان تركيز املواد الذائبة يف احمللول ال يزيد على            ١-٥الشعبـة  

 .عند أدىن درجة حرارة تتعّرض هلا أثناء النقل

لالكتوز أو الغلوكوز أو مواد أخرى كمادة ملطّفة شريطة أال يقل حمتوى املـادة              ميكن استعمال ا    ٢٧١
وجيوز للسلطة املختصة أن ترخص بتصنيف هذه       .  يف املائة بالوزن   ٩٠امللطفة يف املادة املنقولة عن      

دليـل  الـواردة يف    ) ج(٦ على أساس إجراء جمموعـة االختبـارات         ١-٤املخاليط يف الشعبة    
. ، على ما ال يقل عن ثالث عبوات معدة للنقـل          ١٦ اجلزء األول، القسم     عايري،االختبارات وامل 

مـن املـادة    ) بالوزن( يف املائة على األقل      ٩٨ختضع هلذه الالئحة املخاليط اليت حتتوي على         وال
مـن املـادة    ) بالوزن( يف املائة    ٩٠  ما ال يقل عن    وال تستلزم العبوات اليت حتتوي على     . امللطفة

 ."TOXIC"" مسي"ع بطاقة اخلطر اإلضايف امللطفة وض

 ما مل ترخص بذلك السلطة املختصة على وجـه          ١-٤ال تنقل هذه املادة مبقتضى أحكام الشعبة          ٢٧٢
 ).، حسب االقتضاء٠١٥٠ أو رقم األمم املتحدة ٠١٤٣انظر رقم األمم املتحدة (التحديد 

ثبتـة ضـد التـسخني الـذايت يف         ليس من الضروري تصنيف املانيب ومستحضرات املانيب امل         ٢٧٣
 من املادة ال يشتعل تلقائيـاً،  ٣ م١ ه إذا أمكن باالختبار إثبات أن حجماً مكعباً قدر   ٢-٤ الشعبة
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، عند حفظ العّينة يف درجة حرارة ال تقل         س°٢٠٠وأن درجة احلرارة يف مركز العّينة ال تتجاوز         
 .  ساعة٢٤ملدة  سº)٢ ± ٧٥(عن 

دات ووضع العالمات على العبوات، جيب استكمال االسم الرمسي للنقـل           ألغراض إعداد املستن    ٢٧٤
 ).٨-٢-١-٣انظر (بإضافة االسم التقين 

يتضمن هذا البند أي مادة ال تغطيها أي رتبة أخرى واليت تكون هلا مع ذلك خصائص خمدرة أو                    ٢٧٦
ن حيـدث   مؤذية أو خصائص أخرى، حبيث ميكن يف حالة االنسكاب أو التسرب يف الطـائرة أ              

 .إزعاج أو قلق ألفراد الطاقم مبا يعوق األداء الصحيح للمهام احملددة هلم

فيما يتعلق باأليروسوالت أو األوعية اليت حتتوي على مـواد مسيـة، تكـون الكميـة احلديـة                    ٢٧٧
 .  مل بالنسبة لأليروسوالت واألوعية األخرى١ ٠٠٠وتكون هذه الكمية . مل ١٢٠ هي

اد أو تنقل إال بترخيص من السلطة املختصة على أساس النتائج املتحصلة مـن              ال تصنف هذه املو     ٢٧٨
اجلزء األول، على العبوات    دليل االختبارات واملعايري،    من  ) ج(٦ واجملموعة   ٢اختبارات اجملموعة   

وعلى السلطة املختصة أن تعّين جمموعة التعبئـة علـى          ). ١-٣-١-٢انظر الفقرة   (املعدة للنقل   
 ).ج(٦ ونوع العبوات املستخدم الختبار اجملموعة ٣-٢لفصل أساس معايري ا

وضعت هذه املادة يف هذا التصنيف أو جمموعة التعبئة هذه على أساس اخلربة البشرية وليس على                  ٢٧٩
 . أساس التطبيق الصارم ملعايري التصنيف املبينة يف هذه الالئحة

كياس اإلنقاذ اهلوائية أو وحدات أكياس      ينطبق هذا احلكم على السلع اليت تستخدم كنفاخات أل          ٢٨٠
اإلنقاذ اهلوائية أو وسائل شد أحزمة املقاعد، املصممة لألمان يف املركبات، واليت حتتـوي علـى                

 أو بضائع خطرة يف رتب أخرى عندما تنقل كأجزاء مكونـة،            ١بضائع خطرة مدرجة يف الرتبة      
) ج(٦للنقل وفقاً جملموعة االختبـارات      وعندما تكون هذه السلع قد اختربت بالشكل املقدمة به          

، اجلزء األول، دون أن حيدث انفجار يف اجلهاز ودون أن حيـدث             دليل االختبارات واملعايري  من  
تصدع يف علبة اجلهاز أو يف وعاء الضغط، ودون أن حتدث أي خماطر إسقاطية أو آثار حراريـة                  

 . جهود أخرى لالستجابة للطوارئمن شأهنا أن تشكل عائقاً كبرياً ملكافحة احلرائق أو أي

. ، الرطبة أو املبللة أو امللوثة بالزيت      )احلشائش(جيب حظر النقل البحري للتنب أو القش أو البوسا            ٢٨١
 .وحيظر نقلها أيضاً بالوسائط األخرى إال بترخيص خاص تصدره السلطات املختصة

 مبللة أو رطبة أو ملوثة بالزيت،       ، عندما ال تكون   )احلشائش(وال خيضع التنب أو القش أو البوسا        
 .هلذه الالئحة إال عند نقلها بطريق البحر

ال ختضع هلذه الالئحة النموذجية السلع احملتوية على غـاز املـصممة لالسـتخدام المتـصاص                  ٢٨٣
الصدمات، مبا يف ذلك األدوات أو األجهزة اليت متتص طاقة الصدم، أو النوابض اليت تعمل باهلواء                

 :ريطة توافر الصفات التالية يف كل سلعةاملضغوط، ش

 بـار،   ٢٨٠ لتر وأن ال يتجاوز ضغط الـشحن         ١,٦أن ال تتجاوز سعة حيز الغازات         )أ(
 ٠,٥أي   (٨٠) بالبار(بضغط الشحن   ) باللترات(حبيث ال يتجاوز حاصل ضرب السعة       

 بـار لـضغط     ٨٠ بار لضغط الشحن، ولتر واحد حليز الغاز و        ١٦٠لتر حليـز الغاز و   
 ٢٨٠ لتر حليز الغاز و    ٠,٢٨ بار لضغط الشحن، و    ٥٠ لتر حليز الغاز و    ١,٦لشحن، و ا

 ؛)بار لضغط الشحن
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يف حالة املنتجات    س٢٠º أمثال ضغط الشحن عند      ٤وأن يكون ضغط االنفجار األدىن        )ب(
 أمثال ضغط الشحن يف حالة املنتجات       ٥ لتر و  ٠,٥اليت ال تتجاوز فيها سعة حيز الغاز        

  لتر؛٠,٥وز فيها سعة حيز الغاز اليت ال تتجا

  وأن تكون مصنوعة من مادة ال تتفتت عند التمزق؛  )ج(
 وأن تكون مصنوعة وفقاً ملعايري لضمان اجلودة تقبلها السلطة املختصة؛  )د(

وأن يكون النموذج التصميمي قد أُخضع الختبار حريق يثبـت أن الـسلعة تـصرِّف                 )ه(
 أو أداة أخرى لتصريف الضغط، حبيث ال تتفتت         ضغطها عن طريق سدادة تتحلل بالنار     

 .السلعة أو تنطلق

 :ينبغي استيفاء الشروط التالية يف مولّد األكسجني، الكيميائي، الذي حيتوي على مواد مؤكسدة  ٢٨٤

جيب، عندما حيتوي املولّد على وسيلة تشغيل تفجريية، أن ال ينقل حتت هذا البنـد إال                  )أ(
 من هذه الالئحة؛) ب (١-١-١-٢ وفقاً للفقرة ١عند استبعاده من الرتبة 

وجيب أن يكون املولّد قادراً، بدون عبوته، على حتمل اختبار السقوط من على ارتفاع                )ب(
 متر فوق سطح جامد غري ارتدادي منبسط أفقي، يف الوضع الذي يرجح إىل أقصى    ١,٨

 تغل؛درجة أن حيدث تلفاً، وذلك بدون أن يفقد حمتوياته وبدون أن يش

وجيب أن تتوفر يف املولّد، عندما يكون مزوداً بوسيلة تشغيل، وسيلتان إجيابيتان علـى                )ج(
 .األقل لألمان ملنع التشغيل غري املقصود

 ٠,٥مرشحات النتروسليلوز الغشائية اليت يشملها هذا البند، واليت ال يزيد وزن كل منها علـى                  ٢٨٦
 .مفردة يف سلعة أو يف علبة مسيكةغرام، ال ختضع هلذه الالئحة عندما تعبأ 

ال جيوز تصنيف هذه املواد ونقلها ما مل تأذن بذلك السلطة املختصة على أساس النتائج املتحصلة                  ٢٨٨
 على عبوات يف صورهتا     دليل االختبارات واملعايري  من  ) ج(٦ واجملموعة   ٢من اختبارات اجملموعة    

 ).١-٣-١-٢انظر (املعدة للنقل 

 أحزمـة    متطلبـات  الوسائد اهلوائية أو   أو أدوات     الوسائد اهلوائية   نفاخات ه الالئحة ال ختضع هلذ    ٢٨٩
 املركبة يف مركبات أو سفن أو طائرات أو يف مكونات مكتملة مثل أعمدة القيادة وألواح                األمان

 .األبواب، واملقاعد، وما إىل ذلك

 األخرى على النحو املبني يف اجلزء       عندما تستويف املادة املشعة تعاريف ومعايري الرتب أو الشعب          ٢٩٠
  :الثاين، فإهنا تصنف وفقاً ملا يلي

، تكـون  ٥-٣عندما تستويف املادة معايري البضائع اخلطرة بالكميـات احملددة يف الفـصل      )أ(
 .٣-٥-٣ وتستوىف اشتراطات االختبار الواردة يف       ٢-٥-٣العبوات متوافقة مع األحكام     

ى املنطبقة على املواد املشعة، باستثناء الطرود املبينـة يف          وتنطبق مجيع االشتراطات األخر   
  ، بدون اإلشارة إىل الرتبة أو الشعبة األخرى؛٥-١-٥-١

، تصنف املادة وفقاً    ٢-١-٥-٣يف احلاالت اليت تتجاوز فيها الكميات احلدود املبينة يف            )ب(
ر رقـم األمـم     وتصف وثيقة نقل البضائع اخلطرة املادة مع ذك       . للخطر الفرعي السائد  

املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل املنطبق على الرتبة األخـرى باإلضـافة إىل              
 يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة      ٢االسم املنطبق على الطرد املتوقع املشع وفقاً للعمود         
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 ومن. ، وتنقل املادة وفقاً لألحكام املنطبقة على رقم األمم املتحدة هذا          ٢-٣يف الفصل   
  :أمثلة املعلومات املبينة يف وثيقة نقل البضائع اخلطرة هي

، مادة مشعة، )خملوط إيثانول وطولوين(، سائل هلوب، غ م أ   ١٩٩٣رقم األمم املتحدة      
  .`٢`، جمموعة التعبئة ٣ كمية حمدودة من املواد، الرتبة -طرد متوقع 

  .١-٤-٢-٧-٢وباإلضافة على ذلك، تنطبق االشتراطات الواردة يف   
 لنقل البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة على املـواد          ٤-٣ال تنطبق أحكام الفصل       )ج(

  ؛)ب(املصنفة وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية 
 ومجيع االشتراطات   ٧تصنف املادة وفقاً ألحكام رقم األمم املتحدة املنطبق على الرتبة             )د(

اخلاص الذي يعفي هذه املادة مـن        عندما تستويف املادة احلكم      ٥-١-٥-١احملددة يف   
 .مجيع أحكام البضائع اخلطرة للرتب األخرى

وينبغي تـصميم واختبـار هـذه       . توضع الغازات املسيَّلة اللهوبة داخل مكونات آالت التربيد         ٢٩١
وينبغي تـصميم وصـنع     . املكونات حبيث ال يقل ضغطها عن ثالثة أمثال ضغط تشغيل اآلالت          

 الغاز املسيَّل ومتنع خطر انفجار أو تشقّق املكونات احلافظة للضغط أثناء     آالت التربيد حبيث حتوي   
وال ختضع آالت التربيد ومكوناهتا هلذه الالئحة التنظيمية إذا كانت حتتوي           . أوضاع النقل الطبيعية  

 . كغم من الغاز١٢على أقل من 

  .حمذوف  ٢٩٢
 :تطبق التعاريف التالية على أعواد الثقاب  ٢٩٣

ؤوس أعواد الثقاب الصمامية من تركيب ُمشعل حّساس لالحتكاك ومن تركيب        تصنع ر   )أ(
 ذايت االشتعال حيترق بلهب قليل أو بدون هلب ولكن حبرارة شديدة؛

توضع أعواد ثقاب األمان يف علبة أو تكون ملصقة هبا أو تتخذ شكل كتّيب أو بطاقـة                   )ب(
 حبيث ميكن إشعاهلا باالحتكاك بسطح معّد لذلك فقط؛

يتميز عود الثقاب الذي ميكن إشعاله حبكه بأي سطح كان بأنه ميكن إشعاله باالحتكاك                )ج(
 بسطح صلب؛

 املصنوع من الشمع بأنه ميكن إشعاله باالحتكاك إما بـسطح           "Vesta"يتميز عود ثقاب      )د(
 .معدّ لذلك أو بسطح صلب

 يف عبوات خارجية ال يتجـاوز        املعبأ "Vesta"ثقاب األمان وال الثقاب الشمعي       ال تكون عيدان    ٢٩٤
مـن اشـتراطات    ) باستثناء وضع العالمات  ( كغم خاضعة ألي اشتراط آخر       ٢٥صايف كتلتها   

 ."P407"الالئحة التنظيمية النموذجية عندما تتم تعبئتها وفقاً لتوجيه التعبئة 

املنـصة  ال ضرورة لوضع العالمات وبطاقات التعريف على كل واحدة من البطاريات إذا كانت                ٢٩٥
 .النقالة حتمل عالمة أو بطاقة تعريف مناسبة

تطبَّق هذه البنود على أدوات اإلنقاذ مثل أطواف النجاة وأجهزة العوم الشخـصية والزالَّقـات                 ٢٩٦
 لألدوات الذاتية النفخ ويستخدم رقـم األمـم         ٢٩٩٠يستخدم رقم األمم املتحدة     . الذاتية النفخ 

 :وميكن أن تشمل أدوات اإلنقاذ ما يلي.  ال تنتفخ ذاتياً ألدوات اإلنقاذ اليت٣٠٧٢املتحدة 
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اليت ميكن أن تضّم طلقات إشارات شهب دخانيـة         ) ١الرتبة  (أجهزة إرسال اإلشارات      )أ(
 وضوئية معبأة يف عبوات حتول دون أن تشتعل عن غري قصد؛ 

رارية للشعبة   فقط، اخلراطيش وأجهزة التشغيل احل     ٢٩٩٠أو بالنسبة لرقم األمم املتحدة        )ب(
 اليت ميكن إدراجها ألغراض آلية الـنفخ الـذايت شـريطة أن             S وجمموعة التوافق    ٤-١
  غرام؛ ٣,٢تتجاوز كمية املتفجرات لكل أداة  ال

 ؛ ٢-٢أو الغازات املضغوطة أو املسيَّلة يف الشعبة   )ج(

 ؛ )٩الرتبة (وبطاريات الليثيوم ) ٨الرتبة (أو بطاريات التخزين الكهربائية   )د(

أو جمموعة مستلزمات اإلسعافات األوَّلية أو جمموعة مستلزمات التصليح اليت حتتوي على   ) ه(
 أو  ١-٤ أو الشعبة    ٣مواد الرتبة   : على سبيل املثال  (كميات صغرية من البضائع اخلطرة      

 ؛ )٩ أو الرتبة ٨ أو الرتبة ٢-٥الشعبة 

واملعبَّأة يف عبوات حتـول     " ي سطح كان  اليت ميكن إشعاهلا حبكها بأ    "أو عيدان الِثقاب      )و(
  .دون إشعاهلا عن غري قصد

ال ختضع هلذه الالئحة أدوات اإلنقاذ املعبأة يف عبوات خارجية صلبة قوية اليت يبلغ احلد األقصى                و
 كغم، واليت ال حتتوي على بضائع خطرة غري الغازات املـضغوطة أو املـسّيلة     ٤٠لكتلتها الكلية   

 مـل،   ١٢٠ دون أي خطر إضايف يف أوعية ال تتجاوز سـعتها            ٢-٢لشعبة  املنصوص عليها يف ا   
  .واملركبة فقط ألغراض تنشيط األداة

 .حمذوف  ٢٩٧

 وفقاً ٣م/ كغم٣٦٠، بكثافة ال تقل عن "COTTON, DRY ""قطن جاف"الرسائل احملتوية على   ٢٩٩
 الالئحة يف حالة نقلها يف       ال ختضع هلذه   (ISO 8115:1986)ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي      

 .وحدات نقل مغلقة

 س٣٥º ال ينقل جريش السمك وقراضته وجريش الكريل إذا جتاوزت درجة احلرارة وقت الشحن      ٣٠٠
 .من درجة احلرارة احمليطة أيهما األعلى س٥ºمقدار  أو كانت أعلى ب

طرة كفضالت أو كجزء    ينطبق هذا احلكم فقط على اآلالت أو األجهزة اليت حتتوي على مواد خ              ٣٠١
وجيب أال يستخدم يف حالة اآلالت أو األجهزة الـيت يوجـد            . ال يتجزأ من اآلالت أو األجهزة     

وجيب . ٢-٣بالنسبة هلا اسم رمسي مستخدم يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل               
خلطرة املسموح بنقلـها وفقـاً      أالّ حتتوي اآلالت واألجهزة املنقولة وفقاً هلذا احلكم إال البضائع ا          

وجيب أال تتجـاوز    ). البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة     (٤-٣لألحكام الواردة يف الفصل     
 يف قائمة البضائع اخلطرة     أ٧كمية البضائع اخلطرة يف اآلالت واألجهزة الكمية احملددة يف العمود           

ذا كانت اآلالت واألجهزة حتتـوي      وإ.  لكل بضاعة خطرة حتويها العبوة     ٢-٣الواردة يف الفصل    
على أكثر من بند واحد من البضائع اخلطرة، جيب أال تكون املواد الفردية فيها قابلة للتفاعل فيما                 

وعندما يقتضي األمر ضمان بقاء البـضائع اخلطـرة         ). ٦-١-١-٤انظر  (بينها على حنو خطر     
وضع الطـرد املوجَّـه وفقـاً      السائلة يف وضع موجَّه بشكل معّين، جيب وضع عالمة تدل على            

، وذلك على األقـل علـى جـانبني         ISO 780:1997 ملواصفات املنظمة الدولية للتوحيد القياسي    
 .عموديني متقابلني، فضالً عن رسم أسهم تشري إىل اجتاه الطرد الصحيح
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 هلذا احلكم   وجيوز للسلطة املختصة أن تعفي من قواعد الالئحة اآلالت أو األجهزة اليت يتم نقلها وفقاً                
ويسمح بنقل البضائع اخلطرة يف اآلالت واألجهزة، يف حالة جتاوز كمية البضائع            . يف األحوال األخرى  

، إذا وافقـت    ٢-٣ يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفـصل          أ٧اخلطرة للكمية احملددة يف العمود      
  .٣٦٣كم اخلاص السلطة املختصة على ذلك، باستثناء احلاالت اليت ينطبق فيها احل

  .٢-٥-٥ ال ختضع وحدات نقل البضائع املدخنة اليت ال حتتوي على بضائع خطرة أخرى إال ألحكام  ٣٠٢
تصنف األوعية يف الشعبة وحتدد املخاطر الفرعية احملتملة للغازات أو خليط الغازات املوجـودة يف      ٣٠٣

 .٢-٢األوعية وفقاً ألحكام الفصل 

بند إال لنقل البطاريات غري النشطة الـيت حتتـوي علـى هيدروكـسيد      ال جيوز استخدام هذا ال      ٣٠٤
  .البوتاسيوم واليت يعتزم تنشيطها قبل استخدامها بإضافة كمية مناسبة من املياه إىل فرادى اخلاليا

 .كغم/ ملغم٥٠ال ختضع هذه املواد هلذه الالئحة عندما ال تتجاوز تركيزاهتا   ٣٠٥

ط يف حالة املواد اليت ال تظهر اخلصائص االنفجاريـة املـذكورة يف          جيوز استخدام هذا احلكم فق      ٣٠٦
، دليل االختبارات واملعايري  انظر   (١ للرتبة   ٢ و ١ عند اختبارها وفقاً جملموعيت االختبارات       ١الرتبة  

 ).اجلزء األول

هـا  جيوز استخدام هذا احلكم فقط يف حالة املخاليط املتجانسة اليت تشكل نترات األمونيـوم في                ٣٠٧
 :العنصر املكون الرئيسي يف احلدود التركيبية التالية

 يف املائة من مادة     ٠,٢ يف املائة من نترات األمونيوم وما ال يزيد على           ٩٠ما ال يقل عن       )أ(
عضوية إمجالية حمتسبة ككربون مع مادة مضافة، إن وجدت، تكون غري           /قابلة لالحتراق 

 عضوية وخاملة إزاء نترات األمونيوم؛ 

 يف املائة منها مع مواد غري       ٧٠ يف املائة من نترات األمونيوم ويزيد على         ٩٠أو ما يقل عن       )ب(
 يف املائـة    ٩٠ يف املائة من نترات األمونيوم ويقل عن         ٨٠عضوية أخرى، أو ما يزيد على       

 أو سلفات الكالسيوم املعدنية   / و دولوميتالأو  /منها يف خملوط مع كربونات الكالسيوم و      
 عضوية إمجالية حمتسبة ككربون؛ / يف املائة من مادة قابلة لالحتراق٠,٤د على وما ال يزي

أو األمسدة النتروجينية النوع القائمة على أساس نترات األمونيوم واحملتوية على خمـاليط               )ج(
 ٧٠ يف املائة ولكنها تقل عن       ٤٥نترات األمونيوم وكربيتات األمونيوم بنسبة تزيد على        

 يف املائـة مـن مـادة قابلـة          ٠,٤ات األمونيوم، وما ال يزيد علـى        يف املائة من نتر   
عضوية إمجالية حمتسبة ككربون حبيث يزيد جمموع التركيبات بالنسبة املئويـة          /لالحتراق

 . يف املائة٧٠لنترات األمونيوم وكربيتات األمونيوم على 

 املليون مـن مـادة    جزء من ١٠٠جيب أن حتتوي قراضة السمك أو جريشه على ما ال يقل عن               ٣٠٨
 .اإلثوكسيكوين املضادة للمؤكسدات وقت الشحن

ينطبق هذا البند على املستحلبات واملعلقات واهلالمات غري املرتوعة احلساسية، اليت تتكون أساساً               ٣٠٩
، وذلك فقـط    Eمن خملوط من نترات األمونيوم والوقود، بغية إنتاج متفجرات ناسفة من النوع             

  . قبل االستعمالبعد معاجلة إضافية 
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  يف املائة نتـرات األمونيـوم؛       ٨٥-٦٠: والتركيب النموذجي ملخلوط املستحلبات هو كما يلي      
 يف ١٠- يف املائة عامل استحالب؛ وصفر٤-٠,٥ يف املائة وقود؛ و  ٨-٢ يف املائة ماء؛ و    ٣٠-٥و

 عضوية أخـرى    وجيوز أن حتل أمالح نترات غري     . املائة حماليل إلطفاء اللهب، وآثار مواد مضافة      
  . حمل جزء من نترات األمونيوم

 ٥- وصفر  نترات األمونيوم؛  ٪٨٥-٦٠: والتركيب النموذجي للمعلقات واهلالمات هو كما يلي      
 يف املائة سداسي أمني النيتـرات أو        ١٧-يف املائة صوديوم أو فوق الكلورات البوتاسيوم؛ وصفر       

 يف املائـة    ٤-٠,٥ يف املائة وقود، و    ١٥-٢ يف املائة ماء؛ و    ٣٠-٥أحادي إتيل أمني النيترات، و    
حتـل  وجيوز أن   .  يف املائة حماليل اإلطفاء واللهب؛ وآثار مواد مضافة        ١٠-عامل مكثف؛ وصفر  

  .أمالح نترات غري عضوية أخرى حمل جزء من نترات األمونيوم
، عـايري دليل االختبارات وامل   الواردة يف    ٨وجيب أن جتتاز هذه املواد بنجاح جمموعة االختبارات         

 .، وأن حتصل على موافقة السلطة املختصة١٨اجلزء األول، الفرع 

 على خطوط دليل االختبارات واملعايري من ٣-٣٨ال تنطبق اشتراطات االختبار الواردة يف الفصل       ٣١٠
 خلية وبطارية وال على النماذج األولية اليت تـسبق          ١٠٠اإلنتاج اليت تتكون من ما ال يزيد على         

 :يا والبطاريات عندما تنقل هذه النماذج األولية الختبارها، وذلك يف احلالتني التاليتنيإنتاج اخلال

إذا مت نقل اخلاليا والبطاريات يف عبوة خارجية على شكل أسـطوانة مـن معـدن أو                   )أ(
بالستيك أو خشب رقائقي معاكس، أو صندوق من معدن أو بالستيك أو خـشب،              

 ؛ `١`وضوعة جملموعة التعبئة حبيث تستويف العبوة املعايري امل

وإذا متت تعبئة كل خلية وبطارية منفردة يف عبوة داخلية يف داخل عبوة خارجية وحوهلا                 )ب(
 .مادة حشوة كوسادة غري قابلة لالحتراق وغري توصيلية

ال تنقل املواد املدرجة حتت هذا البند ما مل حتصل على موافقة السلطة املختصة على أساس نتائج                   ٣١١
وجيب أن تـضمن عمليـة      .  دليل االختبارات واملعايري    األول من  جزءاالختبارات املالئمة وفقاً لل   

التعبئة عدم اخنفاض النسبة املئوية جلرعات املادة املخفِّفة عن تلك القيمة املـذكورة يف اعتمـاد                
 . السلطة املختصَّة أثناء النقل

 ٣١٦٦رقم األمم املتحدة    يا وقودية حتت بنود     تصنف املركبات أو اآلالت اليت تعمل مبحرك خال         ٣١٢
 مركبة، خاليـا وقوديـة، تعمـل        ٣١٦٦أو   مركبة، خاليا وقودية، تعمل بالغازات اللهوبة     

 حمـرك،   ٣١٦٦ أو    حمرك، خاليا وقودية، يعمل بالغازات اللهوبة      ٣١٦٦، أو   بالسوائل اللهوبة 
ضّم هذه البنود املركبات الكهربائية     وت. ، حسبما هو مالئم   خاليا وقودية، تعمل بالسوائل اللهوبة    

 بطاريـات   اهلجينة اليت تعمل بواسطة كلٍّ من حمرك االحتراق الداخلي والبطاريـات الـسائلة أو             
) بطاريات(الصوديوم أو بطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم، اليت تنقل مع بطارية               

  .مركبة فيها
بنود رقم األمم املتحـدة     توي على حمّرك االحتراق الداخلي حتت       ُتدرح املركبات األخرى اليت حت      

 املركبات العاملة   ٣١٦٦رقم األمم املتحدة    ، أو    املركبات العاملة على الغازات اللهوبة     ٣١٦٦
وتضّم هذه البنود املركبات الكهربائية اهلجينة اليت تعمـل         . ، حسب االقتضاء  على السوائل اللهوبة  

 أو بطاريات من  حتراق الداخلي والبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم        بواسطة كلٍّ من حمرك اال    
 .مركبة فيها) بطاريات( الليثيوم، اليت تنقل مع بطارية فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات
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 .حمذوف  ٣١٣

وميكـن   .تكون هذه املواد عرضة للتفكّك املطلق للحرارة عند درجات حرارة مرتفعـة             )أ(  ٣١٤
الفلزيـة   على سبيل املثـال املـساحيق     (بدأ بفعل احلرارة أو بفعل الشوائب       للتفكّك أن ي  

  ؛)ومركباهتا)  املنغنيسيوم،احلديد، املنغنيز، الكوبالت(
 حتجب هذه املواد، خالل مسار النقل، عن أشعة الشمس املباشرة وعـن كـل مـصادر          )ب(  

 . احلرارة وتوضع يف أماكن مهّواة بشكل مناسب

 اليت تستويف معايري السميَّة باالستنشاق العائدة جملموعة التعبئة ١-٦بند ملواد الشعبة يستخدم هذا ال  ٣١٥
  .٣-٤-٢-٢-٦-٢الواردة يف الفقرة  `١`

 .يطبَّق هذا البند فقط على حتت كلوريت الكالسيوم اجلاف، عندما ينقل يف شكل أقراص غري قابلة للتفّتت  ٣١٦

 .٢-١١-٤-٦قط على تلك العبوات اخلاضعة للفقرة ف"  مستثىن-انشطاري "تطبَّق عبارة   ٣١٧

). ٨-٢-١-٣انظر  (ألغراض التوثيق، ُيستكمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل باالسم التقين             ٣١٨
لكن عندما تكون املواد املعدية املراد      . وال تكون هناك حاجة ألن تظهر األمساء التقنية على العبوة         

ويف املعايري اليت تستوجب إدراجها يف الفئة ألف وتعيينها حتت رقم           نقلها جمهولة، ويرتاب بأهنا تست    
مواد معدية مشتبه هبا    "، تبيَّن عليها الكلمات     ٢٩٠٠ أو رقم األمم املتحدة      ٢٨١٤األمم املتحدة   

بني مزدوجني، تلي االسم الرمسي املستخدم يف النقل على وثيقة النقل، ولـيس             " عائدة للفئة ألف  
 .يةعلى الطرود اخلارج

 ألي اشتراطات أخـرى  P650ال ختضع املواد املعبأة واملوضوع عليها عالمات وفقاً لتوجيه التعبئة    ٣١٩
 . يف هذه الالئحة

 .حمذوف  ٣٢٠

  .تعترب دائماً أنظمة التخزين هذه مبثابة أنظمة حتتوي على اهليدروجني  ٣٢١
  .`٣`تصنَّف يف جمموعة التعبئة عندما تنقل هذه السلع يف شكل أقراص غري قابلة للتفتت فإهنا   ٣٢٢
ميكن استخدام البطاقة املطابقة للنموذج املوصوف يف الطبعة الثالثة عشرة املنقحة من توصـيات األمـم                  ٣٢٣

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 
  . يف املائة٩٩نسبة تركيزها جيب تثبيت هذه املادة عندما ال تتجاوز   ٣٢٤
يف حالة سادس فلوريد اليورانيوم املستثىن غري االنشطاري أو االنشطاري، تصنَّف املادة حتت رقم                ٣٢٥

  .٢٩٧٨األمم املتحدة 
  .٢٩٧٧يف حالة سادس فلوريد اليورانيوم االنشطاري، تصنَّف املادة حتت رقم األمم املتحدة   ٣٢٦
جيوز نقلها مبوجب هذا البنـد      ) ج (٣-٤-١-٤-٥حونة وفقاً للفقرة    نفايات األيروسوالت املش    ٣٢٧

وال يلزم محايتها من التـسرب العرضـي        . ألغراض املعاجلة إلعادة استخدامها أو التخلص منها      
وتعبَّـأ نفايـات    . شريطة اختاذ تدابري ملنع التراكم اخلطري للضغط وتـشكل أجـواء خطـرية            

 P207 هبا تسربات أو تشوهات شديدة، وفقاً لتوجيه التعبئة          األيروسوالت، باستثناء النفايات اليت   
أمـا نفايـات    . L2 وحكـم التعبئـة اخلـاص        LP02، أو توجيه التعبئة     PP87واحلكم اخلاص   
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األيروسوالت اليت هبا تسربات أو تشوهات شديدة فتنقل يف عبوات إنقاذ شريطة اختـاذ تـدابري                
 وجيب أال تنقل نفايات األيروسـوالت يف        .مناسبة لضمان عدم حدوث تراكم خطري يف الضغط       

  .حاويات شحن مغلقة
ينطبق هذا البند على خراطيش اخلاليا الوقودية مبا يف ذلك عندما تكون داخلة يف معدات أو معبأة           ٣٢٨

وخراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف نظام خلوي وقودي أو جزء متكامل من نظام             . يف معدات 
ويقصد خبرطوشة اخلاليا الوقودية مادة خيزن فيها الوقود        . يف املعدات خلوي وقودي تعترب داخلة     

يف تفريغ الوقـود يف اخلليـة       ) تتحكم(يتحكم  ) صمامات(لتفريغه يف اخللية الوقودية عرب صمام       
وجيب تصميم خراطيش اخلاليا الوقودية، مبا يف ذلك عندما تكون داخلة يف معـدات،              . الوقودية

  . سرب الوقود أثناء ظروف النقل العاديةوبناؤها على حنو مينع ت
وجيب على أنواع تصاميم خراطيش اخلاليا الوقودية اليت تستخدم سوائل كوقود أن جتتاز اختبار              

  . بدون تسرب) قياس مانومتري( كيلوباسكال ١٠٠ضغط داخلي مقداره 
متتثل للحكم اخلاص   وباستثناء اخلاليا الوقودية اليت حتتوي على هيدروجني يف هيدريد فلزي واليت            

، جيب أن جيتاز كل نوع من أنواع تصاميم خراطيش اخلاليا الوقودية اختبار سقوط مـن                ٣٣٩
 متر على سطح صلب يف االجتاه الذي يرّجح أن يؤدي إىل فشل يف نظام االحتـواء                 ١,٢ارتفاع  

  . بدون فقد احملتويات
ليثيوم مركبة يف نظام اخلاليا الوقودية، فإهنـا        عندما تكون البطاريات من فلز الليثيوم وبطاريات أيونات ال        

 بطاريات من فلـز الليثيـوم       ٣٠٩١لرقم األمم املتحدة    تصنف حتت هذا البند وحتت البنود املناسبة        
  . بطاريات أيونات الليثيوم حمتواة يف معدات٣٤٨١رقم األمم املتحدة و، مركبة مع معدات

  . حمذوف  ٣٢٩
   .حمذوف  ٣٣٠
، تلصق عالمة إضافية على النحـو       ٣-٩-٢د اخلطرة بيئياً اليت تفي مبعايري الفقرة        ص املوا خيفيما    ٣٣١

  .٣-٢-٣-٥ و٦-١-٢-٥املبني يف الفقرتني 
  .ال خيضع سادس هيدرات نترات املغنيزيوم هلذه الالئحة ٣٣٢
 تدرج خماليط اإليثانول والغازولني، وكحول احملركات أو البترول املخصصة لالستعمال يف آالت             ٣٣٣

يف هذا  ) على سبيل املثال، يف السيارات واحملركات الثابتة وغريها من احملركات         (اإلشعال بالشرر   
  .البند بصرف النظر عن االختالفات يف التطاير

جيوز أن حتتوي خرطوشة اخلاليا الوقودية على عامل منشط شريطة أن يكون جمهـزاً بوسـيلتني                ٣٣٤
  . النقلمستقلتني ملنع االختالط بالوقود أثناء

 بيئياً حتت   تصنف خماليط املواد الصلبة اليت ال ختضع هلذه الالئحة والسوائل أو املواد الصلبة اخلطرة               ٣٣٥
 وجيوز نقلها مبوجب هذا البند، شريطة عدم رؤية سائل سائب وقـت        ٣٠٧٧رقم األمم املتحدة    

تكون كل وحدة نقل    وجيب أن   . حتميل املادة أو وقت تعبئتها أو وقت إغالق وحدة نقل البضائع          
وإذا شوهدت سوائل سائبة وقت حتميل      . بضائع مانعة للتسرب عندما تستخدم كعبوة للسوائب      

املخاليط أو وقت إغالق وحدة نقل البضائع، فإن املخاليط تصنف حتت رقـم األمـم املتحـدة          
 مـن    مل ١٠وال ختضع هلذه الالئحة الرزم أو السلع املختومة اليت حتتوي على أقل من              . ٣٠٨٢
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سائل خطر بيئياً، ممتص يف مادة صلبة ولكن دون وجود سائل حر يف الرزمة أو السلعة، أو حتتوي 
  . غ من مادة صلبة خطرة بيئيا١٠ًعلى أقل من 

 أو  LSA-IIجيب أال حيتوي أي طرد وحيد بداخله مادة صلبة غري قابلة لالحتراق مـن النـوعني                  ٣٣٦
LSA-III٣ ٠٠٠رب من ، إذا نقلت جواً، على نشاط أكA2 .  

  :، إذا نقلت جواً، على أنشطة أكرب مما يليB(M) والنوع B(U)جيب أال حتتوي الطرود من النوع   ٣٣٧
النشاط املرخص به لتصميم الطرد كما هـو        : فيما يتعلق باملواد املشعة املنخفضة التشتت       )أ(

  حمدد يف شهادة االعتماد؛
   أيهما أقل؛A2 ١٠٠ ٠٠٠ أو ٣A1 ٠٠٠ :شكل اخلاصأو فيما يتعلق باملـواد املشعـة ذات ال  )ب(
  . ٣A2 ٠٠٠: أو فيما يتعلق جبميع املواد املشعة األخرى  )ج(

جيب أن تكون كل خرطوشة خاليا وقودية تنقل مبوجب هذا البند ومصممة حبيث حتتوي علـى              ٣٣٨
  : غاز مسيَّل قابل لاللتهاب

 ال يقل عن ضعفي ضغط تـوازن        قادرة على أن تتحمل، بدون تسرب أو متزق، ضغطاً          )أ(
   س؛٥٥ºاحملتويات عند درجة 

 مل من الغاز املسيَّل القابل لاللتهاب الذي ال يتجـاوز           ٢٠٠وغري حمتوية على أكثر من        )ب(
   س؛٥٥º كيلوباسكال عند درجة ١ ٠٠٠ضغط خباره 

  .٢-٦ من الفصل ١-٤-٢-٦وجمتازة الختبار محام املاء الساخن املبني يف   )ج(
ب أن ال تتجاوز السعة املائية خلراطيش اخلاليا الوقودية اليت حتتوي على هيدروجني يف هيدريد               جي  ٣٣٩

  . مل١٢٠فلزي واليت تنقل مبوجب هذا البند 
 وجيب  .س٥٥º ميغاباسكال عند درجة     ٥جيب أال يتجاوز الضغط يف خرطوشة اخلاليا الوقودية         

غط تصميم اخلرطوشة عنـد درجـة       أن يتحمل نوع التصميم، بدون تسرب أو متزق، ضعفي ض         
٥٥ºكيلوباسكال من ضغط تصميم اخلرطوشة، أيهمـا أكـرب         ٢٠٠ أكرب مبقدار    أو ضغطاً  س  .

والضغط الذي جيري به هذا االختبار مشار إليه يف اختبار السقوط واختبار دوران اهليـدروجني               
  ".احلد األدىن لضغط متزق املظروف"بوصفه 

وجيـب أن يقـدم   . لوقودية وفقاً لإلجراءات اليت يقدمها الصانع  وجيب أن متأل خراطيش اخلاليا ا     
  :الصانع املعلومات التالية مع كل خرطوشة خاليا وقودية

  إجراءات التفتيش قبل ملء خرطوشة اخلاليا الوقودية أول مرة وقبل إعادة ملئها؛   )أ(
  واحتياطات السالمة واألخطار اليت يتعّين االحتراس منها؛   )ب(
  ة حتديد أن السعة املقررة قد جرى بلوغها؛ وطريق  )ج(
  واحلد األقصى واحلد األدىن لنطاق الضغط؛  )د(
  واحلد األقصى واحلد األدىن لنطاق درجة احلرارة؛   )ه(
وأي متطلبات أخرى يتعّين استيفاؤها بشأن امللء األويل وإعادة امللء، مبا يف ذلك نـوع                 )و(

  . األويل وإعادة امللءاملعدات اليت يتعّين استعماهلا للملء 
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وجيب أن تصمم خراطيش اخلاليا الوقودية وأن تبىن حبيث متنع تسرب الوقود يف ظروف النقـل                
وجيب أن خيضع كل نوع من تصاميم اخلراطيش مبا يف ذلك اخلراطيش املدجمة يف خليـة                . العادية

  : وقودية لالختبارات التالية وأن جيتازها
  اختبار السقوط 
  :  متر على سطح جامد يف أربعة اجتاهات خمتلفة١,٨ من ارتفاع اختبار السقوط

  عمودياً، على النهاية اليت حتتوي على جمموعة صمامات اإلغالق؛   )أ(
  عمودياً، على النهاية املعاكسة جملموعة صمامات اإلغالق؛   )ب(
 يف   مم، على أن تكون الـرأس الفوالذيـة        ٣٨أفقياً، فوق رأس فوالذية مستدقة قطرها         )ج(

  االجتاه إىل أعلى؛
  .ْ على النهاية اليت حتتوي على جمموعة صمامات اإلغالق٤٥بزاوية مقدارها   ) د(

وجيب أال يكون هناك تسرب، ويثبت ذلك باستخدام حملول فقاعات الصابون أو وسائل أخرى              
مكافئة على مجيع أماكن التسرب احملتملة عندما تكون اخلرطوشة مشحونة حىت ضغط الـشحن              

وجيـب أن  . مث تعّرض خرطوشة اخلاليا الوقودية لضغط هيدروستايت حـىت حتطّمهـا        . قرر هلا امل
  . من احلد األدىن لضغط متزق املظروف يف املائة٨٥يتجاوز ضغط التمزق املسجل 

  اختبار احلريق
جيب أن ختضع كل خرطوشة خاليا وقودية مملوءة إىل السعة املقررة هلا باهليـدروجني الختبـار                

ويعترب أن تصميم اخلرطوشة، الذي ميكن أن يشمل مسة تنفيس مدجمة فيها، قـد              . ض حلريق التعّر
  :اجتاز اختبار احلريق إذا

  كان الضغط الداخلي ينفس إىل درجة الصفر على مقياس الضغط دون متزق اخلرطوشة؛   )أ(
  .  دقيقة كحد أدىن دون متزق٢٠أو إذا حتملت اخلرطوشة النار ملدة   )ب(

  ران اهليدروجني اختبار دو
القصد من هذا االختبار هو ضمان عدم جتاوز حدود اإلجهاد لتصميم اخلاليا الوقوديـة أثنـاء                

  .االستعمال
 يف املائة من سعة اهليدروجني املقـررة إىل مـا           ٥تدّور خرطوشة اخلاليا الوقودية من نسبة ال تتجاوز         

 يف املائـة    ٥عاد مرة أخرى إىل ما ال يتجاوز         يف املائة من سعة اهليدروجني املقررة مث تُ        ٩٥يقل عن    ال
ويستخدم ضغط الشحن املقرر يف اختبار الدوران وجيب إبقاء درجـات           . من سعة اهليدروجني املقررة   

  .  دورة على األقل١٠٠وجيب أن يستمر الدوران . احلرارة يف حدود درجة حرارة التشغيل
وُيعتـرب  . حجم املاء الذي تزحيه اخلرطوشةوبعد اختبار الدوران، تشحن خرطوشة اخلاليا ويقاس    

أن تصميم اخلرطوشة قد اجتاز اختبار دوران اهليدروجني إذا مل يتجاوز حجم املاء الذي تزحيـه                
 يف املائة من السعة     ٩٥اخلرطوشة املدّورة حجم املاء الذي تزحيه خرطوشة مل تدّور مشحونة حىت            

  . دىن لضغط متزق مظروفها يف املائة من احلد األ٧٥املقررة ومضغوطة حىت 
  اختبار تسرب اإلنتاج 

 مع ضغطها إىل ،سº)٥ ± ١٥(ختترب كل خرطوشة خاليا وقودية ملعرفة مدى التسرب عند درجة 
وجيب أال حيدث تسرب، ويثبت ذلك باستخدام حملـول فقاعـات       . درجة ضغط امللء املقرر هلا    

  .سرب احملتملةالصابون أو أي وسائل أخرى مكافئة على مجيع أماكن الت
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  : وتوضع على كل خرطوشة خاليا وقودية عالمات تشتمل على املعلومات التالية
   ضغط الشحن املقرر بامليغاباسكال؛  )أ(
  والرقم املسلسل الذي وضعه الصانع خلراطيش اخلاليا الوقودية أو رقم   )ب(

  تعريف خاص؛ 
حتدد السنة بأربعـة أرقـام؛      (خلدمة  وتاريخ انتهاء الصالحية استناداً للحد األقصى ملدة ا         )ج(

  ).والشهر برقمني
جيوز نقل جمموعات املستلزمات الكيميائية وجمموعات مستلزمات اإلسعافات األولية وجمموعات            ٣٤٠

راتنج البولييستر، اليت حتتوي يف عبوات داخلية على مواد خطرة ال تتجـاوز احلـدود الكميـة                 
ب من قائمة البـضائع   ٧املواد حسبما هو حمدد يف العمود       للكميات املستثناة املنطبقة على فرادى      

وعلى الرغم من أن مواد الشعبة      . ٥-٣، وفقاً الشتراطات الفصل     ٢-٣اخلطرة الواردة يف الفصل     
، ٢-٣ الواردة يف الفصل  غري مرخص هبا فرادى ككميات مستثناة يف قائمة البضائع اخلطرة٢-٥

  ). ٢-١-٥-٣انظر  (E2ن املستلزمات وحيدد هلا الرمز فإنه يرخص هبا يف مثل هذه اجملموعات م
 إال للمواد املعدية    BK2 و BK1ال يسمح بنقل سوائب املواد املعدية يف أوعية سوائب من النوعني              ٣٤١

  ). ١-٤-٢-٣-٤انظر  (١-٢-١اليت تشتمل عليها مادة حيوانية حسب التعريف الوارد يف 
اليت يعتزم استخدامها فقط    ) مثل األمبوالت أو الكبسوالت    (جيوز نقل األوعية الداخلية الزجاجية      ٣٤٢

 مل من أكسيد األثيلني لكل عبوة داخلية على         ٣٠يف أدوات التعقيم، عندما حتتوي على أقل من         
، بصرف النظر   ٥-٣ مل لكل عبوة خارجية، وفقاً لألحكام الواردة يف الفصل           ٣٠٠أال يتجاوز   
  : من قائمة البضائع اخلطرة شريطةب٧ الواردة يف العمود E0 عن اإلشارة

التأكد من أن كل وعاء داخلي زجاجي، بعد امللء، حمكم اإلغالق ملنع التسرب بوضع                )أ(
الوعاء الداخلي الزجاجي يف محام ماء ساخن بدرجة حرارة، ولفترة من الزمن، تكفيان             

. س٥٥ºلضمان أن الضغط الداخلي مساو لضغط خبار أكسيد األثيلني عند درجة حرارة  
 علـى   وال ينقل مبوجب شروط هذا احلكم اخلاص أي وعاء داخلي زجاجي يظهر دليالً            

  التسرب أو التمزق أو أي عيوب أخرى مبوجب هذا االختبار؛
، يوضع كل وعاء داخلي زجاجي      ٢-٥-٣وباإلضافة إىل اشتراطات التعبئة الواردة يف         )ب(

لني وقادرة على احتواء احملتويـات يف       يف حقيبة بالستيكية خمتومة تتوافق مع أكسيد األثي       
 حالة كسر الوعاء الداخلي الزجاجي أو حدوث تسرب منه؛

مثل األغطية أو   (وحيمي كل وعاء داخلي زجاجي بوسيلة متنع متزق احلقيبة البالستيكية             )ج(
 ).االرتطام على سبيل املثال، بسبب(يف حالة حدوث ضرر للعبوة ) الوسائد املبطنة

 احلكم على الزيت اخلام الذي حيتوي على كربيتيد اهليدروجني بتركيز كاف ميكن أن              ينطبق هذا   ٣٤٣
وحتدد جمموعة التعبئة اليت يـدرج فيهـا    . متثل معه األخبرة الناجتة من الزيت اخلام خطر استنشاق        

  .حسب خطر قابلية االشتعال وخطر االستنشاق وفقاً لدرجة اخلطر املاثل
 .٤-٢-٦تستوىف أحكام الفقرة   ٣٤٤

ال خيضع هذا الغاز الذي يعبأ يف أوعية قرية مفتوحة بسعة قصوى مقدارها لتر واحد ومـصنعة                   ٣٤٥
املعـزول  (جبدران مزدوجة الزجاج على أن تكون املساحة املفرغة بني اجلدار الداخلي واخلارجي          
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د أو  هلذه الالئحة شريطة أن ينقل كل وعاء يف عبوة خارجية ذات مـواد توسـي              ) بتفريغ اهلواء 
 .امتصاص حلمايتها من أضرار الصدم

تعليمات ال ختضع ألي اشتراطات أخرى يف هذه الالئحة األوعية القرية املفتوحة اليت تتطابق مع                 ٣٤٦
 وال حتتوي على بضائع خطرة باستثناء البضائع الواردة حتت رقم األمـم املتحـدة               P203التعبئة  
 . مادة مسامية، النتروجني، سائل مربد، ميتص بالكامل يف١٩٧٧

الواردة يف اجلزء األول من     ) د(٦ال يستخدم هذا البند إال إذا أظهرت نتائج جمموعة االختبارات             ٣٤٧
 . أن أي تأثريات خطرة ناشئة عن التشغيل تكون حمصورة داخل العبوةدليل االختبارات واملعايري

ـ     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول ٣١توضع على البطاريات املصنعة بعد        ٣٤٨ -واتعالمة تبني درجة ال
 . على الغالف اخلارجيساعة

وحملول اهلايبوكلوريدات الوارد حتت رقم     . ال تقبل للنقل خماليط هايبوكلوريدات مع ملح نشادر         ٣٤٩
 .٨ هو مادة من مواد الرتبة ١٧٩١األمم املتحدة 

 .ح النشادرال تقبل للنقل برومات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الربومات مع مل  ٣٥٠

 .ال تقبل للنقل كلورات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الكلورات مع ملح النشادر  ٣٥١

 .ال تقبل للنقل كلوريتات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الكلوريتات مع ملح النشادر  ٣٥٢

 .ع ملح النشادرال تقبل للنقل برمنغنات النشادر وحماليلها املائية وخماليط الربمنغنات م  ٣٥٣

 .هذه املادة مسية باالستنشاق  ٣٥٤

جيوز أن تشتمل أسطوانات األكسجني اليت تستخدم يف حاالت الطوارئ واليت تنقل مبوجب هذا                ٣٥٥
، ٤-١خراطيش، أجهزة لتوليد الطاقة مدرجة يف الشعبة        (البند على خراطيش تشغيل مركبة فيها       

 شريطة أال يتجاوز إمجايل كمية      ٢-٢تصنيف الشعبة   ، بدون تغيري    )جمموعة التوافق جيم أو قاف    
وتزود األسطوانات  .  غم لألسطوانة الواحدة   ٣,٢) القوة الدافعة لألكسجني  (متفجرات اإلشعال   

 .املركب فيها خراطيش تشغيل عند إعدادها للنقل بوسيلة فعالة ملنع التشغيل عن غري عمد

أو يف   مركبات أو سفن أو طـائرات        زية املركبة يف  جيب أن ُتعتمد أنظمة ختزين اهليدريدات الفل        ٣٥٦
من السلطة املختصة قبل    مركبات أو سفن أو طائرات،      مكونات كاملة، أو اليت ينوى تركيبها يف        

وجيب أن تشتمل وثيقة النقل على إشارة تفيد بأن الطرد معتمد من السلطة املختصة              . قبوهلا للنقل 
 . بكل شحنةأو ترفق نسخة من اعتماد السلطة املختصة

يشحن الزيت النفطي اخلام الذي حيتوى على كربيتيد اهليدروجني بتركيز كاف ميكن أن متثّل معه            ٣٥٧
، زيـت   ٣٤٩٤رقم األمم املتحـدة     األخبرة الناجتة من الزيت اخلام خطر استنشاق، حتت بند          

   .نفطي خام حامض، هلوب، مسي
 حيتوي على نسبة وزنية من النتروغليـسرين        جيوز تصنيف حملول النتروغليسرين الكحويل الذي       ٣٥٨

 وتصنيفه حتت رقم األمم املتحـدة       ٣ يف املائة يف الرتبة      ٥ يف املائة ولكن ال تتجاوز       ١أكرب من   
  .P300التعبئة تعليمات  شريطة استيفاء مجيع ٣٠٦٤
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رب من  يصنف حملول النتروغليسرين الكحويل الذي حيتوي على نسبة وزنية من النتروغليسرين أك             ٣٥٩
 إذا مل ٠١٤٤ ويصنف حتت رقم األمم املتحدة ١ يف املائة يف الرتبة ٥ يف املائة ولكن ال تتجاوز ١

  .P300التعبئة تعليمات  جلميع يكن مستوفياً
تصنف املركبات اليت تعمل بالبطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم فقط حتـت                 ٣٦٠

  ."ات تعمل بالبطاريةمركب "٣١٧١رقم األمم املتحدة 
ينطبق هذا البند على املكثفات ذات الطبقة الكهربائية املزدوجة وذات سعة ختزين للطاقة أكرب من                 ٣٦١

 أو أقـل    سـاعة -وات ٠,٣    لأما املكثفات ذات سعة ختزين الطاقة املساوية        . ساعة-وات ٠,٣
 املكثف حمـسوبة بواسـطة      وسعة ختزين الطاقة هي الطاقة اليت حيملها      . ختضع هلذه الالئحة   فال

وجيب على مجيع املكثفات اليت ينطبق عليها هذا البند، مبا فيهـا            . الفلطية االمسية والسعة االمسية   
املكثفات اليت حتتوي على إلكتروليت ال يستويف معايري التصنيف ألي من رتب البضائع اخلطرة أو       

  :شعبها، أن تليب الشروط التالية
وجيـب أن تنقـل     . ت غري املركبة يف معدات يف حالتها غري املـشحونة         جيب أن تنقل املكثفا     )أ(

  املكثفات املركبة يف معدات إما يف حالتها غري املشحونة أو حممية من دوائر القصر الكهربائية؛
  :وجيب أن حيمى كل مكثف من خطر دوائر القصر احملتمل أثناء النقل على النحو التايل  )ب(

ساعة أو مساوية هلا، أو - وات١٠ طاقة املكثف أقل من عندما تكون سعة ختزين   `١`  
 ١٠عندما تكون سعة ختزين الطاقة لكل مكثف يف الوحدة الواحدة أقـل مـن               

ساعة أو مساوية هلا، حيمى املكثف أو الوحدة من دوائر القصر الكهربائية            -وات
  أو يزود بشريط معدين يصل بني القطبني؛

ملكثف أو أحد املكثفات يف إحدى الوحدات أكـرب       وعندما تكون سعة ختزين طاقة ا       `٢`
  ساعة، يزود املكثف أو الوحدة بشريط معدين يصل بني القطبني؛- وات١٠من 

 ٩٥وجيب أن تصمم املكثفات اليت حتتوي على بضائع خطرة لتتحمل فارق ضغط يبلغ                )ج(
  كيلوباسكال؛

ـ            )د( ذي قـد ينـشأ أثنـاء       وجيب أن تصمم املكثفات وتصنع حبيث تنفِّس بأمان الضغط ال
احتـواء أي   يتسىن  وجيب أن   . االستخدام، عن طريق فتحة أو نقطة ضعف يف علبة املكثف         

  املعدة اليت ُركِّب فيها املكثف؛عن طريق العبوة أو ضمن سائل يتسرب بسبب التنفيس 
  .ساعة-وجيب أن توضع عالمة على املكثف تشري إىل سعة ختزين الطاقة بالوات  )ه(

ام هذه الالئحة املكثفات اليت حتتوي على إلكتروليت ال يستويف معايري تصنيف أي ال ختضع ألحك
  .من رتب البضائع اخلطرة أو شعبها، مبا يف ذلك عندما تكون مركبة يف معدات

وال ختضع لألحكام األخرى هلذه الالئحة املكثفات اليت حتتوي على إلكتروليت يستويف معـايري              
ساعة - وات ١٠طرة أو شعبها، اليت هلا سعة ختزين للطاقة تبلغ          تصنيف أي من رتب البضائع اخل     

 متر علـى    ١,٢أو أقل، عندما تكون وهي غري معبأة قادرة على حتمل اختبار سقوط من ارتفاع               
  .سطح صلب دون فقد يف احملتويات
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وختضع ألحكام هذه الالئحة املكثفات اليت حتتوي على إلكتروليت يستويف معايري تصنيف أي من          
تب البضائع اخلطرة وشعبها، اليت ليست مركبة يف معدات واليت هلا سعة ختزين للطاقة تبلغ أكثر                ر

  .ساعة- وات١٠من 
وال ختضع ألحكام هذه الالئحة املكثفات املركبة يف معدات وحتتوي على إلكتروليت يـستويف              

بأة يف عبـوة    معايري تصنيف أي من رتب البضائع اخلطرة وشعبها، شريطة أن تكون املعدات مع            
 تصنع من مادة ذات قوة وتصميم مناسبني لطاقة العبوة والقصد مـن اسـتخدامها          خارجية قوية   

أما املعدات املتينة الضخمة الـيت      . وبطريقة حتول دون التشغيل العرضي للمكثفات يف أثناء النقل        
فات تتمتع  حتتوي على مكثفات، فيجوز إعدادها للنقل غري معبأة أو على صوان مىت كانت املكث             

  .حبماية مكافئة من خالل املعدات اليت هي مركبة فيها
 ال تنتمي إىل هذا البند املكثفات اليت حتافظ بسبب تصميمها على فولطية بني القطـبني                :مالحظة

  ).مثل املكثفات غري املتناظرة(
ة دافعـة تلـيب   ينطبق هذا البند على السوائل واملعاجني واملساحيق املضغوطة اليت حتتوي على ماد   ٣٦٢

  ).ب(و) أ (٢-١-٢-٢ و١-١-٢-٢تعريف الغازات الوارد يف 
  .١٩٥٠ تنقل أي مادة كيميائية حتت الضغط يف رذاذة إيروسول مبوجب رقم األمم املتحدة :مالحظة    

  :وتنطبق األحكام التالية  
ـ    )أ( يت جيب أن تكون املادة الكيميائية حتت الضغط مصنفة باالستناد إىل خصائص اخلطر ال

  :تتسم هبا املكونات يف حاالهتا املختلفة
 املادة الدافعة؛ •
 أو املادة السائلة؛ •
  .أو املادة الصلبة •

فإذا كان ال بد من تصنيف أحد هذه املكونات، الذي ميكن أن يكون مادة خالصة أو     
، بوصفه مادة هلوبة، تصنف املادة الكيميائية حتت الضغط بوصفها مادة هلوبة يف خملوطاً
واملكونات اللهوبة هي سوائل هلوبة وخماليط سائلة، أو مواد صلبة هلوبة . ١-٢بة الشع

  :وخماليط صلبة، أو غازات هلوبة وخماليط غازية تليب املعايري التالية
  س؛٩٣ºالسائل اللهوب هو سائل ال تتجاوز نقطة وميض   `١`    

 ٢-٢-٤-٢ة يف الفقرة   املادة الصلبة اللهوبة هي مادة صلبة تستويف املعايري الوارد          `٢`
  من هذه الالئحة؛

 مـن   ١-٢-٢-٢الغاز اللهوب هو الغاز الذي يستويف املعايري الواردة يف الفقرة             `٣`
  هذه الالئحة؛

 والغازات اليت تنطوي على خطر إضـايف خـاص   ٣-٢ال تستخدم الغازات يف الشعبة     )ب(
  ؛افعة يف مادة كيميائية حتت الضغط كمواد د١-٥بالشعبة 

 ١-٦يثما تكون املكونات السائلة أو الصلبة مصنفة بوصفها بضائع خطرة من الشعبة             ح  )ج(
، `٣` أو   `٢` ضمن جمموعة التعبئـة      ٨، أو الرتبة    `٣` أو   `٢`ضمن جمموعة التعبئة    

، ٨ أو الرتبة ١-٦خيصص للمادة الكيميائية حتت الضغط اخلطر اإلضايف اخلاص بالشعبة 
 ضـمن  ١-٦ال تستخدم املكونات املصنفة يف الـشعبة  و. ورقم األمم املتحدة املناسب  

للنقل مبوجب هـذا االسـم      `١` ضمن جمموعة التعبئة     ٨ أو الرتبة    `١`جمموعة التعبئة   
  الرمسي للنقل؛
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باإلضافة إىل ذلك، ال تستخدم للنقل مبوجب هذا االسم الرمسي للنقل املواد الكيميائية               )د(
، املتفجرات؛  ١الرتبة  :  اخلصائص التالية  حتت الضغط اليت حتتوي على مكونات تستويف      

، املواد الذاتية التفاعل ١-٤، املتفجرات السائلة مرتوعة احلساسية؛ أو الشعبة       ٣أو الرتبة   
، املـواد املعرضـة لالحتـراق       ٢-٤واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية؛ أو الشعبة       

لدى تالمسها مـع املـاء؛ أو       ، املواد اليت تطلق غازات هلوبة       ٣-٤التلقائي؛ أو الشعبة    
، األكاسيد الفوقية العضوية؛ أو الشعبة      ٢-٥، املواد املؤكِسدة؛ أو الشعبة      ١-٥الشعبة  

  ، املواد املشعة؛٧، املواد املعدية؛ أو الرتبة ٢-٦
 والعمـود   ٩ يف العمود    TP7 أو توجيه النقل     PP86املواد اليت خصص هلا احلكم اخلاص         )ه(

، واليت تتطلب بالتايل إزالة اهلواء      ٢-٣خلطرة الواردة يف الفصل      من قائمة البضائع ا    ١١
من حّيز البخار، ال تستخدم للنقل مبوجب رقم األمم املتحدة هذا وإمنا تنقل مبوجـب               

  .٢-٣أرقام األمم املتحدة اخلاصة هبا واملدرجة يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل 
أ بقائمـة   ٧طرة اليت تتجاوز الكمية احملـددة يف العمـود          ينطبق هذا البند أيضاً على البضائع اخل        ٣٦٣

غري املركبـات أو وسـائل      ( من حيث وسائل االحتواء      ٢-٣البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل      
اليت تشكل جزءاً مـن     ) ٣٠١ من هذه الالئحة، رهناً باحلكم اخلاص        ٦االحتواء املبينة يف اجلزء     

كجزء مـن منـوذج     .) ات، ووحدات التسخني، إخل   مثل املولدات، والضاغط  (معدات أو آالت    
  :وجيب أن تستويف االشتراطات التالية. تصميمها األصلي

  املختصة؛ أن تكون وسيلة االحتواء مستوفية الشتراطات التصنيع اليت تفرضها السلطة  )أ(
يف وسيلة االحتـواء الـيت      ) مثل وسائل التنفيس  (وأن تكون أي صمامات أو فتحات         )ب(

   بضائع خطرة مغلقة أثناء النقل؛حتتوي على
وأن تكون اآلالت أو املعدات حمّملة يف اجتاه مينع التسرب العرضي للبضائع اخلطرة، وأن              )ج(

تكون مؤمنة بوسائل قادرة على تقييد اآلالت أو املعدات ملنع أية حركة أثناء النقل من               
  شأهنا أن تغري اجتاهها أو تسبب عطباً هلا؛

، تنطبـق شـروط وسـم        لتراً ٤٥٠وسيلة االحتواء سعة ال تزيد على       وحيثما كانت ل    )د(
 لترا وأقل من ٤٥٠ من ، وحيثما كانت السعة أكرب٢-٢-٥البطاقات الواردة يف الفقرة 

توضع بطاقات لوسم اآلالت أو املعدات على مجيع اجلوانـب اخلارجيـة       ، لتر ١ ٥٠٠
  ؛٢-٢-٥األربعة وفقا للفقرة 

 لتر، توضع لوحات اإلعـالن      ١ ٥٠٠االحتواء سعة تزيد على     وحيثما كانت لوسيلة      )ه(
           اخلارجي على اآلالت أو املعدات على مجيـع جوانبـها اخلارجيـة األربعـة وفقـاً               

  ؛٢-١-١-٣-٥للفقرة 
  .١-٤-٥وينطبق الشرط الوارد يف الفقرة   )و(
  .وال تنطبق أي أحكام أخرى من هذه الالئحة  

 إذا كانت العبوة، كما هـي مقدمـة         ٤-٣عة إال مبوجب أحكام الفصل      ال جيوز نقل هذه السل      ٣٦٤
دليـل  من اجلزء األول مـن      ) د(٦للنقل، قادرة على اجتياز االختبار وفقاً جملموعة االختبارات         

  . على حنو ما حتدده السلطة املختصةاالختبارات واملعايري
  .٣٥٠٦ق، انظر رقم األمم املتحدة فيما يتعلق باألدوات والسلع املصنعة اليت حتتوي على زئب  ٣٦٥
يف حالة النقل الربي والبحري، ال ختضع هلذه الالئحة األدوات والسلع املصنعة اليت حتتوي على ما        ٣٦٦

ويف حالة النقل اجلوي، ال ختضع هلذه الالئحة األدوات والـسلع           .  كغم من الزئبق   ١ال يتجاوز   
  . الزئبقغم من ١٥اليت حتتوي على ما ال يتجاوز املصنعة 
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  ٤- ٣الفصل 
  البضائع اخلطرة املعبأة بكميات حمدودة

يتضمن هذا الفصل األحكام الواجبة التطبيق على نقل البضائع اخلطرة املصنفة يف رتـب معّينـة واملعبـأة                    ١-٤-٣
خلية أو السلعة،   ، بالنسبة للعبوة الدا   ٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل         أ٧وحتدد يف العمود    . بكميات حمدودة 

 من القائمة بالنسبة لكل بنـد  أ٧ يف العمود "صفر"الكمية وباإلضافة إىل ذلك ترد . الكمية احملدودة اليت تنطبق على كل مادة      
  .يسمح بنقله وفقاً هلذا الفصل ال

 هـذا  وال ختضع الكميات احملدودة من البضائع اخلطرة املعبأة هبذه الكميات احملدودة واليت تستويف أحكـام                
  :الفصل ألي من أحكام هذه الالئحة باستثناء األحكام ذات الصلة التالية

  ؛٣-١، و٢-١، و١-١اجلزء األول، الفصول   )أ(
  اجلزء الثاين؛  )ب(
  ؛٣-٣، و٢-٣، و١-٣اجلزء الثالث، الفصول   )ج(
  ؛٨-١-١-٤ إىل ٤-١-١-٤، ومن ٢-١-١-٤، و١-١-١-٤اجلزء الرابع، الفقرات   ) د(

 من الفـصل الرابـع مـن        ٣الة النقل اجلوي، تنطبق أحكام إضافية؛ انظر اجلزء         يف ح   :مالحظة
  ).اإليكاو(التعليمات الفنية للنقل املأمون للبضائع اخلطرة ملنظمة الطريان املدين الدويل 

  :اجلزء اخلامس  )ه(
  ؛٤-٥، و٢-٥، و١-٥الفصول : يف حالة النقل اجلوي  `١`
  ؛٤-٥، والفصل ٧-١-٢-٥، و٣-٢-١-٥ و،٢-١-١-٥الفقرات : يف حالة النقل البحري  `٢`
     الفقـرات : يف حالة النقل الربي والنقل بالسكك احلديدية وعلى اجملاري املائية الداخليـة             `٣`

  .٢-٤-٥، والفرع ٧-١-٢-٥، و٣-٢-١-٥، و٢-١-١-٥
  ؛٤-٢-٦ ، والفرع٢-١-٢-٦، والفقرة ٤-١-٦اجلزء السادس، اشتراطات الصنع الواردة يف   )و(
، ٤-١-٣-١-٧، والفقـرة  ٧-١-١-٧ باستثناء اجلملة األوىل من  ١-١-٧اجلزء السابع، الفرع      )ز(

  .٢-٣-١-٧والقسم الفرعي 
جيـوز  . ال تنقل البضائع اخلطرة وفقاً هلذا الفصل إال يف عبوات داخلية توضع يف عبوات خارجية مناسـبة                  ٢-٤-٣

        بالنـسبة لـسلع    ٥-١-٤  بالكامل األحكام الـواردة يف الفـرع       وباإلضافة إىل ذلك، تستوىف   . استخدام العبوات الوسيطة  
األوعية "إال أن استخدام العبوات الداخلية غري ضروري لنقل سلع مثل األيروسوالت أو             . ، جمموعة التوافق قاف   ٤-١الشعبة  

  . كغم٣٠وجيب أال يتجاوز الوزن اإلمجايل الكلي للعبوة ". الصغرية اليت حتتوي على غاز
، جمموعة التوافق قاف، تقبل الصواين املغلفة تغليفاً انكماشياً أو متـددياً الـيت              ٤-١وباستثناء سلع الشعبة      ٣-٤-٣

 كعبوات خارجية للـسلع أو      ٨-١-١-٤ إىل   ٤-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤تستويف االشتراطات الواردة فـي     
وتوضع العبوات الداخلية املعرضة للكـسر أو       .  هلذا الفصل  العبوات الداخلية اليت حتتوي على البضائع اخلطرة، اليت تنقل وفقاً         

اليت يسهل ثقبها كالعبوات الزجاجية أو اخلزفية أو املصنوعة من الفخار احلجري أو من مواد بالستيكية معّينـة، يف عبـوات       
  وتصمم حبيث تستويف اشتراطات    ٨-١-١-٤ إىل   ٤-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤داخلية وسيطة تستويف أحكام     

  . كغم٢٠وجيب أال يتجاوز الوزن اإلمجايل الكلي للعبوة . ٤-١-٦الصنع الواردة يف 
، املعبأة يف عبوات داخلية مـن الزجـاج أو          `٢` وجمموعة التعبئة    ٨تعبأ البضائع السائلة املصنفة يف الرتبة         ٤-٤-٣

  .اخلزف أو الفخار احلجري، يف عبوة وسطية صلبة ومتوافقة
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  .)حتذف(  ٥-٤-٣
  .)حتذف(  ٦-٤-٣
باستثناء حالة النقل اجلوي، جيب أن توضع على الطرود اليت حتتوي على كميات حمدودة من البضائع اخلطرة      ٧-٤-٣

  :العالمة املبينة أدناه

  .وجيب أن تكون العالمة ظاهرة للعيان، ومقروءة وتتحمل التعرض للطقس اخلارجي بدون خفض كبري يف فعاليتها  
ويكون اجلزء األوسط باللون األبـيض أو   . السفلي واخلط احمليط بالعالمة باللون األسود     ويكون اجلزءان العلوي و     

.  مـم  ٢ مم، ويكون العرض األدىن للخط املكون للمربـع          ١٠٠×  مم   ١٠٠وتكون األبعاد الدنيا    . خبلفية مغايرة بصورة مناسبة   
  . مم، شريطة أن تظل العالمة ظاهرة للعيان٥٠×  مم ٥٠وميكن خفض األبعاد إذا تطلب حجم الطرد ذلك، على أال تقل عن 

 أحكام مع يتوافق مبا جواً نقلها املقرر خطرة بضائع على حتتوي اليت الطرود على أدناه املبينة العالمة توضع    ٨-٤-٣
  ):كاواإلي (الدويل املدين الطريان ملنظمة اخلطرة للبضائع املأمون للنقل الفنية التعليمات من الرابع الفصل ،٣ اجلزء

 العالمة ظاهرة للعيان، ومقروءة وتتحمل التعرض للطقس اخلارجي بدون خفض كـبري يف              تكونوجيب أن     
ويكون اجلزء األوسط بـاللون األبـيض أو        . ويكون اجلزآن العلوي والسفلي واخلط احمليط بالعالمة باللون األسود        . فعاليتها

.  مم٢ويكون العرض األدىن للخط املكون للمربع  .  مم ١٠٠×  مم   ١٠٠وتكون األبعاد الدنيا    . خبلفية مغايرة بصورة مناسبة   
وميكن خفض األبعاد إذا تطلب حجم الطرد ذلك، على         .  للعيان يف وسط العالمة، وجيب أن يكون ظاهراً      " Y"ويوضع الرمز   

  . مم، شريطة أن تظل العالمة ظاهرة للعيان٥٠×  مم ٥٠أال تقل عن 
 أحكـام  استوفت قد ٨-٤-٣ الشكل يف املبينة العالمة وحتمل خطرة بضائع على حتتوي اليت الطرود تعترب  ٩-٤-٣

  .٧-٤-٣ الشكل يف بينةامل العالمة وضع إىل حتتاج وال الفصل هذا من ٤-٤-٣ إىل ١-٤-٣ األقسام
  .)حتذف(  ١٠-٤-٣
 عبـارة  الطرد على يوضع جممعة، عبوة يف حمدودة بكميات خطرة بضائع على حتتوي اليت الطرود توضع عندما  ١١-٤-٣
 حتتويها اليت اخلطرة البضائع جلميع املمثلة العالمات تكن مل ما الفصل، هذا مبوجب املطلوبة والعالمة" OVERPACK" "شاملة عبوة"

  إال إذا كانت البضائع    ١-٢-١-٥ وباستثناء حالة النقل اجلوي، ال تنطبق األحكام األخرى الواردة يف            .للعيان ظاهرة اجملمعة العبوة
.اخلطرة األخرى غري املعبأة بكميات حمدودة معبأة يف العبوة اجلامعة وال يتم ذلك إال فيما يتصل هبذه البضائع اخلطرة األخرى

Y 
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  ٥- ٣الفصل 
  البضائع اخلطرة

  املعبأة بكميات مستثناة
  الكميات املستثناة  ١-٥-٣
 خبالف السلع، اليت تستويف أحكام هـذا        ال ختضع الكميات املستثناة من البضائع اخلطرة من بعض الرتب،           ١-١-٥-٣

  : الفصل ألي أحكام أخرى يف هذه الالئحة باستثناء
  ؛ ٣-١اشتراطات التدريب الواردة يف الفصل   )أ(
  إجراءات التصنيف ومعايري جمموعات التعبئة يف اجلزء الثاين؛  )ب(
  . ٦-١-١-٤ و١-٤-١-١-٤ و٤-١-١-٤ و٢-١-١-٤ و١-١-١-٤اشتراطات العبوات الواردة يف   )ج(

  . ٥-١-٥-١يف حالة املواد املشعة، تنطبق اشتراطات املواد املشعة يف الطرود املستثناة املبينة يف   :مالحظة
ب من قائمـة  ٧ُتبني البضائع اخلطرة اليت جيوز نقلها ككميات مستثناة وفقاً ألحكام هذا الفصل يف العمود              ٢-١-٥-٣

  : اسطة رمز أجبدي رقمي على النحو التايل بو٢-٣البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل 

 الرمز

  الكمية القصوى يف كل عبوة داخلية
بالغرامات بالنسبة للمواد الصلبة وباملليلتر بالنسبة (

 )للسوائل والغازات

  الكمية القصوى يف كل عبوة خارجية
بالغرامات بالنسبة للمواد الصلبة وباملليلتر (

 الغرامات بالنسبة للسوائل والغازات أو جمموع
 )واملليلترات يف حالة العبوات املختلطة

E0 غري مسموح بنقلها ككمية مستثناة 
E1 ١ ٠٠٠ ٣٠ 
E2 ٥٠٠ ٣٠ 
E3 ٣٠٠ ٣٠ 
E4 ٥٠٠ ١ 
E5 ٣٠٠ ١ 

وفيما يتعلق بالغازات، يشري احلجم املبني للعبوات الداخلية إىل السعة املائية للوعاء الداخلي واحلجم املـبني                  
  . رجية إىل جمموع السعة املائية جلميع العبوات الداخلية املشحونة يف طرد خارجي واحدللعبوات اخلا

عندما تعبأ معاً بضائع خطرة بكميات مستثناة حمدد هلا رموز خمتلفة، يكون احلد األقصى للكمية اإلمجاليـة                   ٣-١-٥-٣
  .لكل عبوة خارجية هو احلد األقصى املناظر للرمز األكثر تقييداً

  : هلذه الالئحة شريطة أن،E5، وE4، وE2 و،E1 ال ختضع الكميات املستثناة من البضائع اخلطرة املصنفة بالرموز  ٤-١-٥-٣
 مل من السوائل والغـازات      ١    بيكون احلد األقصى الصايف لكمية املواد يف كل عبوة داخلية حمدداً              )أ(

   غم من املواد الصلبة؛١و
ناء أن العبوة الوسيطة ليست مطلوبة إذا كانـت العبـوات            باستث ٢-٥-٣وتستوىف أحكام الفقرة      )ب(

الداخلية معبأة تعبئة مأمونة يف عبوة خارجية ذات مواد توسيد حبيـث ال ميكـن أن تتعـرض، يف                   
ظروف النقل العادية، للكسر أو الثقب أو تسرب حمتوياهتا؛ وبالنسبة للبضائع اخلطرة السائلة، حتتوي 

  ة تكفي المتصاص كامل حمتويات العبوة الداخلية؛العبوة اخلارجية على مادة ماص
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  ؛٣-٥-٣وتستوىف األحكام الواردة يف   )ج(
 غم من املـواد     ١٠٠وال يتجاوز احلد األقصى الصايف لكمية البضائع اخلطرة يف كل عبوة خارجية               )د(

  . مل من السوائل والغازات١٠٠الصلبة أو 
  العبوات  ٢-٥-٣

  :  لنقل البضائع اخلطرة بكميات مستثناة ما يليجيب أن تستويف العبوات املستخدمة
يف حالـة   (أن تكون هناك عبوة داخلية وأن تكون كل عبوة داخلية مصنوعة مـن البالسـتيك                  )أ(

أو من الزجـاج أو  )  مم٠,٢استخدامها يف نقل البضائع اخلطرة السائبة جيب أال يقل مسكها عن  
وأن حيكم إغالق كل عبوة داخليـة       ) ٢-١-١-٤ انظر أيضاً (البورسلني أو الفخار أو الفلزات      

بسلك أو شريط الصق أو وسيلة فعالة أخرى؛ وجيب أن يوضع على كل وعاء ذي عنق بأسنان                 
وجيب أن يكون غطاء اإلغـالق مقاومـاً        . ملولبة مصبوبة غطاء من النوع املسنن املانع للتسرب       

  للتأثر باحملتويات؛
 على حنو ال يسمح     وسدةبصورة مأمونة يف عبوة وسطية م     جيب أن تكون كل عبوة داخلية معبأة          )ب(

وجيب أن حتتوي العبوة الوسطية . بأن ُتكسر أو تثقب أو تتسرب حمتوياهتا يف ظروف النقل العادية     
وفيما يتعلـق   . على احملتويات بالكامل يف حالة الكسر أو التسرب، بصرف النظر عن اجتاه الطرد            

حتتوي العبوة الوسطية على مادة ماصة تكفي المتصاص كامل         بالبضائع اخلطرة السائبة، حيب أن      
.  احلاالت، جيوز أن تكون املادة املاصة هي املوسـدة للعبـوة           هويف هذ . حمتويات العبوة الداخلية  

وجيب أال تتفاعل البضائع اخلطرة مع مواد التوسيد أو االمتصاص أو التعبئة بصورة خطرة أو تقلل              
  من سالمة وظيفة املواد؛

من اخلشب أو اخلشب (جيب أن تعبأ العبوة الوسطية بصورة مأمونة يف عبوة خارجية جامدة قوية             )ج(
  ؛)الرقائقي أو أية مواد أخرى قوية مماثلة

  ؛٣-٥-٣جيب أن يكون كل نوع من أنواع الطـرود مستوفياً لألحكام الـواردة يف   )د(
  يع العالمات الضرورية؛جيب أن يكون كل طرد من حجم يتيح مساحة كافية لوضع مج  )ه(
جيوز أن تستخدم الطرود الشاملة وأن حتتوي أيضاً على طرود بضائع خطرة أو بضائع ال ختـضع      )و(

  . ألحكام هذه الالئحة
   اختبارات الطرود  ٣-٥-٣
ائة من   يف امل  ٩٥جيب أن يكون الطرد الكامل املعد للنقل حمتوياً على عبوات داخلية ممتلئة إىل ما ال يقل عن                    ١-٣-٥-٣

 يف املائة يف حالة السوائل، وقادراً على أن يتحمل، حسبما تبني ذلك االختبارات املوثقـة     ٩٨سعتها يف حالة املواد الصلبة أو       
  :على النحو املالئم، دون كسر أي عبوة داخلية أو حدوث تسرب منها ودون خفض مهم يف الكفاءة

  : م١,٨رتفاع السقوط على سطح جامد غري مرن منبسط أفقي من ا  )أ(
  : حيثما تكون العّينة يف شكل صندوق، جيب إسقاطها يف كل من االجتاهات التالية  `١`

  منبطحة على قاعدهتا؛  -
  منبطحة على قمتها؛  -
  منبطحة على أطول جوانبها؛  -
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  منبطحة على أقصر جوانبها؛  -
  على أحد أركاهنا؛  -

  : كل من االجتاهات التاليةحيثما تكون العّينة يف شكل برميل، جيب إسقاطها يف  `٢`
  مائلة على حافتها العليا حبيث يكون مركز ثقلها واقعاً فوق نقطة االرتطام متاماً؛  -
  مائلة على حافتها السفلى؛  -
  .منبطحة على جانبها  -

  .ميكن إجراء كل من اختبارات السقوط املبينة أعاله على طرود خمتلفة ولكنها متطابقة  :مالحظة
 ساعة، مكافئة جملموع وزن طرود متطابقة مـسّتفة إىل          ٢٤ على السطح العلوي ملدة      قوة مؤثرة   )ب(

  ).مبا يف ذلك العّينة املعرضة الختبار السقوط( م ٣ارتفاع 
جيوز، ألغراض االختبار، أن يستعاض عن املواد املعتزم نقلها يف عبوة مبواد أخرى إال إذا كان هذا سـيبطل           ٢-٣-٥-٣

الكتلـة  (ا تستعمل مادة أخرى يف حالة املواد الصلبة، جيب أن تكون هلا نفس اخلصائص الفيزيائيـة                 وعندم. نتائج التجارب 
ويف اختبارات السقوط للسوائب، عندما تستعمل مادة أخرى،   . ملادة املعتزم نقلها  تتسم هبا ا  اليت  ) واحلجم احلبييب وما إىل ذلك    

  .جتها كثافة ولزوجة املادة املعتزم نقلهاولزو) ثقلها النوعي(ينبغي أن متاثل كثافتها النسبية 
  وضع العالمات على الطرود  ٤-٥-٣
جيب أن توسم الطرود اليت حتتوي على كميات مستثناة من البضائع اخلطرة املعدة وفقـاً هلـذا الفـصل،                     ١-٤-٥-٣

طر األساسي أو شعبة كل وجيب أن توضح يف العالمات رتبة اخل.  بصورة دائمة ومقروءة١-٥-٣بالعالمات املبينة يف الشكل 
وحيثما ال يكون اسم املرسل أو املرسل إليه مبيناً يف مكان آخر على             . من البضائع اخلطرة اليت حيتوي عليها الطرد عندما حتدد        

  .الطرد، جيب إدراج هذه املعلومات يف العالمات
  . مم كحد أدىن١٠٠ x مم ١٠٠جيب أن تكون أبعاد العالمات   ٢-٤-٥-٣
 أن تبني على الطرود الشاملة اليت حتتوي على بضائع خطرة بكميات مستثناة العالمات الالزمة مبوجب                جيب   ٣-٤-٥-٣
  .، إال إذا كانت هذه العالمات موضوعة على الطرود املوجودة داخل العبوة الشاملة وظاهرة للعيان١-٤-٥-٣

  ١- ٥- ٣الشكل 

  عالمة الكميات املستثناة
  سود أو أمحر،التظليل والرمز من نفس اللون، أ

  ة بصورة مناسبةتباينعلى أرضية بيضاء أو م
  .الرتبة أو الشعبة، عندما حتدد) أرقام(ُيبني يف هذا املكان رقم   *  
  .رسل أو املرسل إليه، إذا مل يكن مبيناً يف مكان آخر على الطردُيبني يف هذا املكان اسم امل  **  

 
  
  
  
* 

** 
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أو عربة شحن بالسكك احلديدية أو حاوية شحن احلد األقصى لعدد الطرود يف أي مركبة شحن   ٥- ٥- ٣
  متعددة الوسائط

جيب أال يتجاوز عدد الطرود يف أي مركبة شحن أو عربة شحن بالسكك احلديدية أو حاوية شحن                     
  . طرد١ ٠٠٠متعددة الوسائط 

  املستندات  ٦- ٥- ٣

ت مستثناة، جيب   ببضائع خطرة بكميا  ) مثل مستند الشحن أو مستند النقل اجلوي      (إذا أرفق مستند        
.وأن يبني عدد الطرود" بضائع خطرة بكميات مستثناة"أن يشتمل على العبارة 



 

 

  

  تذييالت
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  التذييل ألف
  قائمة األمساء الرمسية النوعية

  و
  املستخدمة يف النقل )غ م أ(غري احملددة على حنو آخر 

حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة املبينة       املواد أو السلع اليت مل تذكر باالسم         ٢-١-١-٣تصنف وفقاً للفقرة        
من هنا ينبغي أن يكون االسم الرمسي املستخدم يف النقل هو أنسب اسم لوصف املادة أو الـسلعة ورد يف                    . ٢-٣يف الفصل   

ددة على حنـو  وترد أدناه قائمة مبا ورد يف قائمة البضائع اخلطرة من البنود النوعية الرئيسية وكل البنود غري احمل      . قائمة البضائع 
 من  ٦ للبند يف العمود     ٢٧٤وجيب أن يستكمل هذا االسم الرمسي للنقل باالسم التقين عندما حيدد احلكم اخلاص رقم               . آخر

  .قائمة البضائع اخلطرة

. ويف هذه القائمة مت جتميع األمساء النوعية وغري احملددة على حنو آخر حسب رتبة أو شعبة املخاطر املعنية هبا                      
  :ار كل رتبة أو شعبة منطوية على خماطر أُدرجت األمساء يف ثالث جمموعات على النحو التايلويف إط

  بنود حمّددة تغطي جمموعة من املواد أو السلع ذات خصائص كيميائية أو تقنية معّينة؛  -    

  ؛١-٦ والشعبة ٣بنود مبيدات اآلفات، للرتبة   -    

 هلا خاصية واحدة أو أكثر من اخلـصائص اخلطـرة           بنود عامة تغطي جمموعة من املواد أو السلع         -
  .العامة

  .دائماً استخدام أكثر األمساء احملددة انطباقاًوجيب 
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) غ م أ(قائمة األمساء الرمسية النوعية أو غري احملددة على حنو آخر   :التذييل ألف
  املستخدمة يف النقل

الرتبة أو 
  الشعبة

 املخاطر
 الفرعية

رقم األمم 
  الرمسي املستخدم يف النقلاالسم املتحدة

 ١الرتبة    
 خبالف بوادئ التفجريعّينات من مواد متفجرة،  ٠١٩٠  ١
 ١- ١ الشعبة   
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٣  أ١- ١
 مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٤٦١  ب١- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٢  ج١- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٤  ج١- ١
 دفعي سائلوقود  ٠٤٩٧  ج١- ١
 وقود دفعي صلب ٠٤٩٨  ج١- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٣  د١- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٥  د١- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٤   ه١- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٥  و١- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٦  ز١- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٤  ل١- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٧  ل١- ١
 ٢- ١ الشعبة   
 مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٣٨٢  ب٢- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٦  ج٢- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٧  د٢- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٨   ه٢- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٦٩  و٢- ١
 مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة ذخرية، مسية ٠٠٢٠ ١- ٦ ك٢- ١
 مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة نشط باملاءأدوات، ت ٠٢٤٨  ل٢- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٥  ل٢- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٨  ل٢- ١

 ٣- ١ الشعبة   
 أمالح فلزية متفجرة ملشتقات النترواألروماتية، غ م أ ٠١٣٢  ج٣- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٠  ج٣- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٧  ج٣- ١
 وقود دفعي سائل ٠٤٩٥  ج٣- ١
 وقود دفعي صلب ٠٤٩٩  ج٣- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٨  ز٣- ١
 مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة ذخرية، مسية ٠٠٢١ ١- ٦ ك٣- ١
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 مع مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة أدوات، تنشط باملاء ٠٢٤٩  ل٣- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٦  ل٣- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٩  ل٣- ١
 ٤- ١ الشعبة   
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٠  ب٤- ١
 مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٣٨٣  ب٤- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥١  ج٤- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٩  ج٤- ١
 وقود دفعي صلب ٠٥٠١  ج٤- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٢  د٤- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٨٠  د٤- ١
 رة، غ م أسلعة متفج ٠٤٧١   ه٤- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٤٧٢  و٤- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٥٣  ز٤- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٨٥  ز٤- ١
 سلعة متفجرة، غ م أ ٠٣٤٩  ق٤- ١
 مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ ٠٣٨٤  ق٤- ١
 مادة متفجرة، غ م أ ٠٤٨١  ق٤- ١
 ٥- ١ الشعبة   
 سية جداً، غ م أمادة متفجرة، قليلة احلسا ٠٤٨٢  د٥- ١
 ٦- ١ الشعبة   
 سلعة متفجرة، قليلة احلساسية للغاية ٠٤٨٦  ن٦- ١
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 االسم الرمسي املستخدم يف النقل املتحدة

 ٢ الرتبة   
 ١- ٢ الشعبة   
 بنود حمددة   
  أخملوط غازات هيدروكربونية، مضغوطة، غ م ١٩٦٤  ١-٢
 خملوط غازات هيدروكربونية، مسّيلة، غ م أ ١٩٦٥  ١-٢
 غاز مبيد للحشرات، هلوب، غ م أ ٣٣٥٤  ١-٢
 بنود عامة   
 غاز مضغوط، هلوب، غ م أ ١٩٥٤  ١-٢
 غاز مسيل، هلوب، غ م أ ٣١٦١  ١-٢
 يف شكل غري السائل املربد عّينات غاز، غري مضغوطة، هلوبة، غ م أ، ٣١٦٧  ١-٢
 غاز، سائل مربد، هلوب، غ م أ ٣٣١٢  ١-٢
 مادة كيميائية حتت الضغط، هلوبة، غ م أ ٣٥٠١  ١-٢
 مادة كيميائية حتت الضغط، هلوبة، مسية، غ م أ ٣٥٠٤ ١-٦ ١-٢
 مادة كيميائية حتت الضغط، هلوبة، أكالة، غ م أ ٣٥٠٥ ٨ ١-٢
 ٢-٢ الشعبة   
 بنود حمددة   
 غاز تربيد، غ م أ ١٠٧٨  ٢-٢
 غاز مبيد للحشرات، غ م أ ١٩٦٨  ٢-٢
 بنود عامة   
 غاز مضغوط، غ م أ ١٩٥٦  ٢-٢
 غاز مسّيل، غ م أ ٣١٦٣  ٢-٢
 غاز سائل مربد، غ م أ ٣١٥٨  ٢-٢
 مادة كيميائية حتت الضغط، غ م أ ٣٥٠٠  ٢-٢
 غاز مضغوط، مؤكسد، غ م أ ٣١٥٦ ١-٥ ٢-٢
 غاز مسّيل، مؤكسد، غ م أ ٣١٥٧ ١-٥ ٢-٢
 غاز، سائل مربد، مؤكسد، غ م أ ٣٣١١ ١-٥ ٢-٢
 مادة كيميائية حتت الضغط، مسية، غ م أ ٣٥٠٢ ١-٦ ٢-٢
 مادة كيميائية حتت الضغط، أكالة، غ م أ ٣٥٠٢ ٨ ٢-٢
 ٣-٢ الشعبة   
 بنود حمددة   
 غاز مبيد للحشرات، مسي، غ م أ ١٩٦٧  ٣-٢
  م أغاز مبيد للحشرات، مسي، هلوب، غ ٣٣٥٥ ١-٢ ٣-٢
 بنود عامة   
 غاز مضغوط، مسي، غ م أ ١٩٥٥  ٣-٢
 غاز مسّيل، مسي، غ م أ ٣١٦٢  ٣-٢
 يف شكل غري السائل املربد، عّينات غاز، غري مضغوطة، مسية، غ م أ ٣١٦٩  ٣-٢
 غاز مضغوط، مسي، هلوب، غ م أ ١٩٥٣ ١-٢ ٣-٢
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 غاز مسيل، مسي، هلوب، غ م أ ٣١٦٠ ١-٢ ٣-٢
 يف شكل غري السائل املربد ّينات غاز، غري مضغوط، مسية، هلوبة، غ م أ،ع ٣١٦٨ ١-٢ ٣-٢
 غاز مضغوط، مسي، هلوب، أكال، غ م أ ٣٣٠٥ ٨ +١-٢ ٣-٢
 غاز مسّيل، مسي، هلوب، أكال، غ م أ ٣٣٠٩ ٨ +١-٢ ٣-٢
 غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، غ م أ ٣٣٠٣ ١-٥ ٣-٢
 غاز مسيل، مسي، مؤكسد، غ م أ ٣٣٠٧ ١-٥ ٣-٢
 غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، أكال، غ م أ ٣٣٠٦ ٨ +١-٥ ٣-٢
 غاز مسيل، مسي، مؤكسد، أكال، غ م أ ٣٣١٠ ٨ +١-٥ ٣-٢
 غاز مضغوط، مسي، أكال، غ م أ ٣٣٠٤ ٨ ٣-٢
 غاز مسيل، مسي، أكال، غ م أ ٣٣٠٨ ٨ ٣-٢
 ٣ الرتبة   
 بنود حمددة   
 كيتون سائل، غ م أ ١٢٢٤  ٣
 النفط، غ م أنواتج تقطري  ١٢٦٨  ٣
 كحول، غ م أ ١٩٨٧  ٣
 ألدهيد، غ م أ ١٩٨٩  ٣
 مواد هيدروكربونية تربينية، غ م أ ٢٣١٩  ٣
 أثريات، غ م أ ٣٢٧١  ٣
 إسترات، غ م أ ٣٢٧٢  ٣
 هيدروكربونات سائلة، غ م أ ٣٢٩٥  ٣
  م أ، غ مركابتان، خملوط، سائل، هلوبأومركابتان، سائل، هلوب، غ م أ  ٣٣٣٦  ٣
 به نسبة   نتروغليسرين، خملوط، مرتوع احلساسية، سائل، هلوب، غ م أ،         ٣٣٤٣  ٣

  يف املائة نتروغليسرين٣٠وزنية ال تزيد على 
خملوط نيتروغليسرين، مرتوع احلساسية، سائل، غ م أ، حيتـوي علـى       ٣٣٥٧  ٣

  يف املائة من حيث الكتلة٣٠بنسبة مئوية ال تزيد على نيتروغليسرين 
 مركابتان خملـوط، سـائل،      أومركابتان، سائل، هلوب، مسي، غ م أ،         ١٢٢٨ ١-٦ ٣

 هلوب، مسي، غ م أ
 كحول، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٦ ١-٦ ٣
 ألدهيد، هلوب، مسي، غ م أ ١٩٨٨ ١-٦ ٣
إيسوسيانات، هلوب، مسي، غ م أ، أو حملول إيسوسيانات، هلوب، مسي،   ٢٤٧٨ ١-٦ ٣

  غ م أ
  هلوبة، مسية، غ م أأدوية، سائلة، ٣٢٤٨ ١-٦ ٣
 نتريل، هلوب، مسي، غ م أ ٣٢٧٣ ١-٦ ٣
  أمني متعدد، هلوب، أكال، غ م أأوأمني، هلوب، أكال، غ م أ،  ٢٧٣٣ ٨ ٣
 كلوروسيالن، هلوب، أكال، غ م أ ٢٩٨٥ ٨ ٣
 يف الكحول غ م أ، حملول كحوالت، ٣٢٧٤ ٨ ٣
 متفجرات مرتوعة احلساسية، سائلة، غ م أ ٣٣٧٩  ٣
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 مبيدات آفات   
 س٢٣ºنقطة االشتعال أقل من  مبيدات آفات كربامات، سائلة، هلوبة، مسية، ٢٧٥٨ ١-٦ ٣
 س٢٣ºنقطة االشتعال أقل من  مبيدات آفات زرنيخية، سائلة، هلوبة، مسية، ٢٧٦٠ ١-٦ ٣
 )تابع(مبيدات آفات    
من  االشتعال أقل نقطة   مبيدات آفات عضوية كلورية، سائلة، هلوبة، مسية،       ٢٧٦٢ ١-٦ ٣

٢٣ºس 
 س٢٣ºنقطة االشتعال أقل من  مبيدات آفات تريازينية، سائلة، هلوبة، مسية، ٢٧٦٤ ١-٦ ٣
نقطة االشتعال أقل مـن      مبيدات آفات ثيوكربامات، سائلة، هلوبة، مسية،      ٢٧٧٢ ١-٦ ٣

٢٣ºس 
 س٢٣º نقطة االشتعال أقل منمبيدات آفات حناسية، سائلة، هلوبة، مسية،  ٢٧٧٦ ١-٦ ٣
 س٢٣ºنقطة االشتعال أقل من  مبيدات آفات زئبقية، سائلة، هلوبة، مسية، ٢٧٧٨ ١-٦ ٣
نقطـة   مبيدات آفات نيتروفينول مستبدل، سائلــة، هلوبـة، مسيـة،         ٢٧٨٠ ١-٦ ٣

 س٢٣ºاالشتعال أقل من 
ن نقطة االشتعال أقل م    مبيدات آفات ثنائي برييديليوم، سائلة، هلوبة، مسية،       ٢٧٨٢ ١-٦ ٣

٢٣ºس 
نقطـة   مبيدات آفات عضوية فوسفورية، سائلة، هلوبــة، مسيــة،        ٢٧٨٤ ١-٦ ٣

 س٢٣ºاالشتعال أقل من 
نقطـة   مبيدات آفات عضوية قصديرية، سائلة، هلوبـــة، مسيــة،         ٢٧٨٧ ١-٦ ٣

 س٢٣ºاالشتعال أقل من 
 س٢٣º نقطة االشتعال أقل من مبيدات آفات، سائلة، هلوبة، مسية، غ م أ، ٣٠٢١ ١-٦ ٣
نقطـة  مبيدات آفات من مشتقات الكومارين، سائلة، هلوبـة، مسيـة،           ٣٠٢٤ ١-٦ ٣

 س٢٣ºاالشتعال أقل من 
، مبيدات آفات من مشتقات محض فينوكسي خليك، سائلة، هلوبة، مسية          ٣٣٤٦ ١-٦ ٣

 س٢٣ºنقطة االشتعال أقل من 
 س٢٣ºالشتعال أقل من نقطة ا مبيدات آفات بريثرويد، سائلة، هلوبة، مسية، ٣٣٥٠ ١-٦ ٣
 بنود عامة   
 سائل هلوب، غ م أ ١٩٩٣  ٣
س ٦٠ºنقطة اشتعاله تتجـاوز     ،  سائل مرتفع درجة احلرارة، هلوب، غ م أ        ٣٢٥٦  ٣

 عند أو فوق نقطة اشتعاله
 سائل هلوب، مسي، غ م أ ١٩٩٢ ١-٦ ٣
 سائل هلوب، مسي، أكال، غ م أ ٣٢٨٦ ٨ +١-٦ ٣
 ال، غ م أسائل هلوب، أك ٢٩٢٤ ٨ ٣
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 ٤ الرتبة   
 ١-٤الشعبة    
 بنود حمددة   
 ألياف أو أقمشة مشربة بنترات سليلوز ضعيفة، غ م أ ١٣٥٣  ١-٤
 مساحيق فلزية، هلوبة، غ م أ ٣٠٨٩  ١-٤
 فلزية، هلوبة، غ م أهيدريدات  ٣١٨٢  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع باء ٣٢٢١  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع باء ٣٢٢٢  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع جيم ٣٢٢٣  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع جيم ٣٢٢٤  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع دال ٣٢٢٥  ١-٤
 ة صلبة ذاتية التفاعل من النوع دالماد ٣٢٢٦  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع هاء ٣٢٢٧  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع هاء ٣٢٢٨  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع واو ٣٢٢٩  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع واو ٣٢٣٠  ١-٤
  درجة احلرارة مضبوطةسائل ذايت التفاعل من النوع باء، ٣٢٣١  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع باء، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٣٢  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع جيم، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٣٣  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع جيم، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٣٤  ١-٤
 نوع دال، درجة احلرارة مضبوطةسائل ذايت التفاعل من ال ٣٢٣٥  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع دال، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٣٦  ١-٤
 سائل ذايت التفاعل من النوع هاء، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٣٧  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع هاء، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٣٨  ١-٤
 عل من النوع واو، درجة احلرارة مضبوطةسائل ذايت التفا ٣٢٣٩  ١-٤
 مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع واو، درجة احلرارة مضبوطة ٣٢٤٠  ١-٤
حيتوي على نـسبة   ،نتروغليسرين خملوط، مرتوع احلساسية، صلب، غ م أ        ٣٣١٩  ١-٤

  يف املائة١٠ يف املائة ولكن ال تتجاوز ٢وزنية من النتروغليسرين أكرب من 
 خملوط، منــزوع احلـساسية،      (PETN)رباعي نترات مخاسي أرثريت      ٣٣٤٤  ١-٤

حيتوي على نسبة وزنية من رباعي نترات مخاسي أرثريت تزيد          صلب، غ م أ،     
  يف املائة٢٠ يف املائة ولكن ال تتجاوز١٠على 

 متفجرات مرتوعة احلساسية، صلبة، غ م أ  ٣٣٨٠  ١-٤
 بنود عامة   
 وبة، عضوية، غ م أمواد صلبة هل ١٣٢٥  ١-٤
 مواد صلبة حتتوي على سوائل هلوبة، غ م أ ٣١٧٥  ١-٤
 مواد صلبة هلوبة، عضوية، منصهرة، غ م أ ٣١٧٦  ١-٤
 مواد صلبة هلوبة، غري عضوية، غ م أ ٣١٧٨  ١-٤
 أمالح فلزية ملركبات عضوية، هلوبة، غ م أ ٣١٨١  ١-٤
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  أمواد صلبة هلوبة، مؤكسدة، غ م ٣٠٩٧ ١-٥ ١-٤
 مواد صلبة هلوبة، مسية، عضوية، غ م أ ٢٩٢٦ ١-٦ ١-٤
 مواد صلبة هلوبة، مسية، غري عضوية، غ م أ ٣١٧٩ ١-٦ ١-٤
 مواد صلبة هلوبة، أكالة، عضوية، غ م أ ٢٩٢٥ ٨ ١-٤
 مواد صلبة هلوبة، أكالة، غري عضوية، غ م أ ٣١٨٠ ٨ ١-٤
 ٢-٤ الشعبة   
 بنود حمددة   
مشربة ،   اصطناعي، غ م أ    أو نبايت   أوأو أقمشة من مصدر حيواين      ألياف   ١٣٧٣  ٢-٤

 بزيت حيواين أو نبايت
 بزيادة مرئية للسائل حفّاز فلزي، مرطب ١٣٧٨  ٢-٤
  سبائك تشتعـل مبس اهلواء، غ م أأوفلزات تشتعل مبس اهلواء، غ م أ،  ١٣٨٣  ٢-٤
 م ألدائن، أساس نتروسليلوزي، ذاتية التسخني، غ  ٢٠٠٦  ٢-٤
 حفّاز فلزي، جاف ٢٨٨١  ٢-٤
 مساحيق فلزية، ذاتية التسخني، غ م أ ٣١٨٩  ٢-٤
 كحوالت فلزات أرضية قلوية، غ م أ ٣٢٠٥  ٢-٤
 أصباغ عضوية، ذاتية التسخني ٣٣١٣  ٢-٤
 زانثات، أمالح ٣٣٤٢  ٢-٤
 مادة فلزية عضوية، صلبة، ذاتية االشتعال ٣٣٩١  ٢-٤
 ضوية، سائلة، ذاتية االشتعالمادة فلزية ع ٣٣٩٢  ٢-٤
 مادة فلزية عضوية، صلبة، ذاتية التسخني ٣٤٠٠  ٢-٤
  تشتعـل مبس اهلواء، تتفاعل مع املاءمادة فلزية عضوية، صلبة،  ٣٣٩٣ ٣-٤ ٢-٤
 تشتعـل مبس اهلواء، تتفاعل مع املاءمادة فلزية عضوية، سائلة،  ٣٣٩٤ ٣-٤ ٢-٤
  ذاتية التسخني، أكالة، غ م أكحوالت فلزية قلوية، ٣٢٠٦ ٨ ٢-٤
 بنود عامة   
 سوائل تشتعل تلقائياً مبّس اهلواء، عضوية، غ م أ ٢٨٤٥  ٢-٤
 مواد صلبة تشتعل تلقائياً مبّس اهلواء، عضوية، غ م أ ٢٨٤٦  ٢-٤
 مواد صلبة ذاتية التسخني، عضوية، غ م أ ٣٠٨٨  ٢-٤
 سوائل ذاتية التسخني، عضوية، غ م أ ٣١٨٣  ٢-٤
 سوائل ذاتية التسخني، غري عضوية، غ م أ ٣١٨٦  ٢-٤
 مواد صلبة ذاتية التسخني، غري عضوية، غ م أ ٣١٩٠  ٢-٤
 سوائل تشتعل تلقائياً مبّس اهلواء، غري عضوية، غ م أ ٣١٩٤  ٢-٤
 مواد صلبة تشتعل تلقائياً مبّس اهلواء، غري عضوية، غ م أ ٣٢٠٠  ٢-٤
 اتية التسخني، مؤكسدة، غ م أمواد صلبة ذ ٣١٢٧ ١-٥ ٢-٤
 مواد صلبة ذاتية التسخني، مسية، عضوية، غ م أ ٣١٢٨ ١-٦ ٢-٤
 سوائل ذاتية التسخني، مسية، عضوية، غ م أ ٣١٨٤ ١-٦ ٢-٤
 سوائل ذاتية التسخني، مسية، غري عضوية، غ م أ ٣١٨٧ ١-٦ ٢-٤
 م أمواد صلبة ذاتية التسخني، مسية، غري عضوية، غ  ٣١٩١ ١-٦ ٢-٤
 مواد صلبة ذاتية التسخني، أكالة، عضوية، غ م أ ٣١٢٦ ٨ ٢-٤
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 سوائل ذاتية التسخني، أكالة، عضوية، غ م أ ٣١٨٥ ٨ ٢-٤
 سوائل ذاتية التسخني، أكالة، غري عضوية، غ م أ ٣١٨٨ ٨ ٢-٤
 مواد صلبة ذاتية التسخني، أكالة، غري عضوية، غ م أ ٣١٩٢ ٨ ٢-٤
 ٣-٤ الشعبة   
 حمددةبنود    
 ملغمات الفلزات القلوية، سائلة ١٣٨٩  ٣-٤
 أميدات الفلزات القلوية ١٣٩٠  ٣-٤
  منثورات الفلزات األرضية القلويةأومنثورات الفلزات القلوية  ١٣٩١  ٣-٤
 ملغمات الفلزات األرضية القلوية، سائلة ١٣٩٢  ٣-٤
 سبائك فلزات أرضية قلوية، غ م أ ١٣٩٣  ٣-٤
 ريدات فلزية، تتفاعل مع املاء، غ م أهيد ١٤٠٩  ٣-٤
 سبائك فلزات قلوية، سائلة، غ م أ ١٤٢١  ٣-٤
 مواد فلزية، تتفاعل مع املاء، غ م أ ٣٢٠٨  ٣-٤
 مواد فلزية عضوية، صلبة، تتفاعل مع املاء ٣٣٩٥  ٣-٤
 مواد فلزية عضوية، سائلة، تتفاعل مع املاء ٣٣٩٨  ٣-٤
 قلوية، صلبةملغمات الفلزات ال ٣٤٠١  ٣-٤
 ملغمات الفلزات األرضية القلوية، صلبة ٣٤٠٢  ٣-٤
 مواد فلزية عضوية، سائلة، تتفاعل مع املاء، هلوبة ٣٣٩٩ ٣ ٣-٤
 منثورات الفلزات األرضية القلويـة،      أومنثورات الفلزات القلوية، هلوبة      ٣٤٨٢ ٣ ٣-٤

 هلوبة
 ل، غ م أكلوروسيالن يتفاعل مع املاء، هلوب، أكا ٢٩٨٨ ٨+٣ ٣-٤
 مواد عضوية معدنية، صلبة، تتفاعل مع املاء، هلوبة ٣٣٩٦ ١-٤ ٣-٤
 مواد فلزية تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني، غ م أ ٣٢٠٩ ٢-٤ ٣-٤
 مواد عضوية معدنية، صلبة، تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني ٣٣٩٧ ٢-٤ ٣-٤
 بنود عامة   
 أسوائل تتفاعل مع املاء، غ م  ٣١٤٨  ٣-٤
 مواد صلبة تتفاعل مع املاء، غ م أ ٢٨١٣  ٣-٤
 مواد صلبة تتفاعل مع املاء، هلوبة، غ م أ ٣١٣٢ ١-٤ ٣-٤
 مواد صلبة تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني، غ م أ ٣١٣٥ ٢-٤ ٣-٤
 مواد صلبة تتفاعل مع املاء، مؤكسدة، غ م أ ٣١٣٣ ١-٥ ٣-٤
 ة، غ م أسوائل تفاعل مع املاء، مسي ٣١٣٠ ١-٦ ٣-٤
 مواد صلبة تتفاعل مع املاء، مسية، غ م أ ٣١٣٤ ١-٦ ٣-٤
 سوائل تتفاعل مع املاء، أكالة، غ م أ ٣١٢٩ ٨ ٣-٤
 مواد صلبة تتفاعل مع املاء، أكالة، غ م أ ٣١٣١ ٨ ٣-٤
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 ٥ ةالرتب   
 ١-٥الشعبة    
 بنود حمددة   
 أمالح برومات، غري عضوية، غ م أ ١٤٥٠  ١-٥
 أمالح كلورات، غري عضوية، غ م أ ١٤٦١  ١-٥
 أمالح كلوريت، غري عضوية، غ م أ ١٤٦٢  ١-٥
 أمالح نترات، غري عضوية، غ م أ ١٤٧٧  ١-٥
 أمالح فوق كلورات، غري عضوية، غ م أ ١٤٨١  ١-٥
 أمالح برمنغنات، غري عضوية، غ م أ ١٤٨٢  ١-٥
 أكاسيد فوقية، غري عضوية، غ م أ ١٤٨٣  ١-٥
 أمالح نتريت، غري عضوية، غ م أ ٢٦٢٧  ١-٥
 أمالح كلورات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١٠  ١-٥
 أمالح فوق كلورات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١١  ١-٥
 لوريت، غري عضوية، غ م أأمالح هيبوك ٣٢١٢  ١-٥
 أمالح برومات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١٣  ١-٥
 أمالح برمنغنات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١٤  ١-٥
 أمالح فوق كربيتات، غري عضوية، غ م أ ٣٢١٥  ١-٥
 أمالح فوق كربيتات غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١٦  ١-٥
 أمالح نترات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١٨  ١-٥
 أمالح نتريت، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ ٣٢١٩  ١-٥
 بنود عامة   
 مواد صلبة مؤكسدة، غ م أ ١٤٧٩  ١-٥
 سوائل مؤكسدة، غ م أ ٣١٣٩  ١-٥
 مواد صلبة مؤكسدة، هلوبة، غ م أ ٣١٣٧ ١-٤ ١-٥
 ذاتية التسخني، غ م أمواد صلبة مؤكسدة،  ٣١٠٠ ٢-٤ ١-٥
 مواد صلبة مؤكسدة، تتفاعل مع املاء، غ م أ ٣١٢١ ٣-٤ ١-٥
 مواد صلبة مؤكسدة، مسية، غ م أ ٣٠٨٧ ١-٦ ١-٥
 سوائل مؤكسدة، مسية، غ م أ ٣٠٩٩ ١-٦ ١-٥
 مواد صلبة مؤكسدة، أكالة، غ م أ ٣٠٨٥ ٨ ١-٥
 سوائل مؤكسدة، أكالة، غ م أ ٣٠٩٨ ٨ ١-٥
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 ٢-٥ الشعبة   
 بنود حمددة   
 أكسيد فوقي عضوي من النوع باء، سائل ٣١٠١  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع باء، صلب ٣١٠٢  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع جيم، سائل ٣١٠٣  ٢-٥
 وقي عضوي من النوع جيم، صلبأكسيد ف ٣١٠٤  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع دال، سائل ٣١٠٥  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع دال، صلب ٣١٠٦  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع هاء، سائل ٣١٠٧  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع هاء، صلب ٣١٠٨  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، سائل ٣١٠٩  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، صلب ٣١١٠  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع باء، سائل، درجة احلرارة مضبوطة ٣١١١  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع باء، صلب، درجة احلرارة مضبوطة ٣١١٢  ٢-٥
أكسيد فوقي عضوي من النوع جيـم، سائـل، درجـة احلرارة  ٣١١٣  ٢-٥

 مضبوطة
أكسيد فوقي عضوي من النوع جيـم، صلـب، درجـة احلرارة  ٣١١٤  ٢-٥

 مضبوطة
 أكسيد فوقي عضوي من النوع دال، سائل، درجة احلرارة مضبوطة ٣١١٥  ٢-٥
أكسيد فوقي عضوي من النوع دال، صلـب، درجـة احلـرارة  ٣١١٦  ٢-٥

 مضبوطة
 مضبوطةأكسيد فوقي عضوي من النوع هاء، سائل، درجة احلرارة  ٣١١٧  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع هاء، صلب، درجة احلرارة مضبوطة ٣١١٨  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، سائل، درجة احلرارة مضبوطة ٣١١٩  ٢-٥
 أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، صلب، درجة احلرارة مضبوطة ٣١٢٠  ٢-٥
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 ٦ الرتبة   
 ١-٦الشعبة    
 بنود حمددة   
  أمالح قلويدات، صلبة، غ م أأوقلويدات، صلبة، غ م أ،  ١٥٤٤  ١-٦
 مركبات أنتيمون، غري عضوية، صلبة، غ م أ ١٥٤٩  ١-٦
 مركبات زرنيخ، سائلة، غ م أ ١٥٥٦  ١-٦
 بة، غ م أمركبات زرنيخ، صل ١٥٥٧  ١-٦
 مركبات الباريوم، غ م أ ١٥٦٤  ١-٦
 مركبات الربيليوم، غ م أ ١٥٦٦  ١-٦
 خماليط الكلوروبيكرين، غ م أ ١٥٨٣  ١-٦
 أمالح سيانيد، غري عضوية، صلبة، غ م أ ١٥٨٨  ١-٦
 مطهرات، صلبة، مسية، غ م أ ١٦٠١  ١-٦
 ألصباغ، سائلة، مسية، غ م أ املركبات الوسيطة لأوأصباغ، سائلة، غ م أ،  ١٦٠٢  ١-٦
 مستحضرات نيكوتني، صلبة،    أومركبـات النيكـوتني، صلبة، غ م أ،        ١٦٥٥  ١-٦

 غ م أ
 مواد إنتاج الغازات املسّيلة للدموع، سائلة، غ م أ ١٦٩٣  ١-٦
 مركبات الثاليوم، غ م أ ١٧٠٧  ١-٦
 أدوية، سائلة، مسية، غ م أ ١٨٥١  ١-٦
 يد، غ م أحملول سيان ١٩٣٥  ١-٦
 مركبات الزئبق، سائلة، غ م أ ٢٠٢٤  ١-٦
 مركبات الزئبق، صلبة، غ م أ ٢٠٢٥  ١-٦
 مركبات فنيل الزئبق، غ م أ ٢٠٢٦  ١-٦
  حماليل أيسوسيانات، مسيـة غ م أأوأمالح أيسوسيانات، مسية، غ م أ،  ٢٢٠٦  ١-٦
 مركبات رصاص، ذوابة، غ م أ ٢٢٩١  ١-٦
 لكادميوممركبات ا ٢٥٧٠  ١-٦
 مركبات عضوية قصديرية، سائلة، غ م أ ٢٧٨٨  ١-٦
 فلوروسليكات، غ م أ ٢٨٥٦  ١-٦
  أمالح قلويدات سائلة غ م أأوقلويدات، سائلة، غ م أ،  ٣١٤٠  ١-٦
 مركبات األنتيمون، غري عضوية، سائلة، غ م أ ٣١٤١  ١-٦
 مطهرات، سائلة، مسية، غ م أ ٣١٤٢  ١-٦
 مركبات وسيطة لألصباغ، صلبة، مسية أو صلبة، مسيـة، غ م أ،    أصباغ، ٣١٤٣  ١-٦

 غ م أ
 مستحـضرات النيكـوتني،     أومركبات النيكوتني، سائلــة، غ م أ،        ٣١٤٤  ١-٦

 سائلة، غ م أ
 مركبات عضوية قصديرية، صلبة، غ م أ ٣١٤٦  ١-٦
 أدوية، صلبة، مسية، غ م أ ٣٢٤٩  ١-٦
 م أنتريل، سائل، مسي، غ  ٣٢٧٦  ١-٦
 مركبات عضوية فوسفورية، سائلة، مسية، غ م أ ٣٢٧٨  ١-٦
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  غ م أ سائلة،مركبات عضوية زرنيخية، ٣٢٨٠  ١-٦
 كربونيل فلزي، سائل، غ م أ ٣٢٨١  ١-٦
 مركبات فلزية عضوية، سائلة، مسية، غ م أ ٣٢٨٢  ١-٦
 مركبات سلينيوم، صلبة، غ م أ ٣٢٨٣  ١-٦
 مركبات تلرييوم، غ م أ ٣٢٨٤  ١-٦
 مركبات فاناديوم، غ م أ ٣٢٨٥  ١-٦
 نتريل، صلب، مسي، غ م أ ٣٤٣٩  ١-٦
 مركبات سلينيوم، سائلة، غ م أ ٣٤٤٠  ١-٦
 مواد إنتاج الغازات املسّيلة للدموع، صلبة، غ م أ ٣٤٤٨  ١-٦
 مركبات عضوية فوسفورية، صلبة، ّمسية، غ م أ ٣٤٦٤  ١-٦
 مركبات عضوية زرنيخية، صلبة، غ م أ ٣٤٦٥  ١-٦
 كربونيالت فلزية صلبة، غ م أ ٣٤٦٦  ١-٦
 مركبات فلزية عضوية، صلبة، مسية، غ م أ ٣٤٦٧  ١-٦
 سـائل،   ، خملـوط املركابتان  أومركابتان، سائل، مسي، هلوب، غ م أ،         ٣٠٧١ ٣ ١-٦

 مسي، هلوب، غ م أ
لول أيسوسيانات، مسي هلوب،    حم أو ،أيسوسيانات، مسي، هلوب، غ م أ      ٣٠٨٠ ٣ ١-٦

 أغ م 
 نتريل، مسي، هلوب، غ م أ ٣٢٧٥ ٣ ١-٦
 مركبات عضوية فوسفورية، مسية، هلوبة، غ م أ ٣٢٧٩ ٣ ١-٦
 كلوروفورمات، مسية، أكالة، هلوبة، غ م أ ٢٧٤٢ ٨+٣ ١-٦
 كلوروسيالنات، مسية، أكالة، هلوبة، غ م أ ٣٣٦٢ ٨+٣ ١-٦
 مات، مسية، أكالة، غ م أكلوروفور ٣٢٧٧ ٨ ١-٦
 كلوروسيالنات، مسية، أكالة، غ م أ ٣٣٦١ ٨ ١-٦
 مبيدات اآلفات   
 صلبة  )أ(   
 مبيدات آفات، صلبة، مسية، غ م أ ٢٥٨٨  ١-٦
 مبيدات آفات كربامات، صلبة، مسية ٢٧٥٧  ١-٦
 مبيدات آفات زرنيخية، صلبة، مسية ٢٧٥٩  ١-٦
 ة كلورية، صلبة، مسيةمبيدات آفات عضوي ٢٧٦١  ١-٦
 مبيدات آفات تريازينية، صلبة، مسية ٢٧٦٣  ١-٦
 مبيدات آفات ثنائي ثيوكربامات، صلبة، مسية ٢٧٧١  ١-٦
 مبيدات آفات حناسية، صلبة، مسية ٢٧٧٥  ١-٦
 مبيدات آفات زئبقية، صلبة، مسية ٢٧٧٧  ١-٦
 مبيدات آفات نيتروفينول مستبدل، صلبة، مسية ٢٧٧٩  ١-٦
 مبيدات آفات ثنائي برييديليوم، صلبة، مسية ٢٧٨١  ١-٦
 مبيدات آفات عضوية فوسفورية، صلبة، مسية ٢٧٨٣  ١-٦
 مبيدات آفات عضوية قصديرية، صلبة، مسية ٢٧٨٦  ١-٦
 مبيدات آفات من مشتقات الكومارين، صلبة، مسية ٣٠٢٧  ١-٦
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  صلبة، مسيةمبيدات آفات مـن مشتقات محض فينوكسي خليك، ٣٣٤٥  ١-٦
 مبيدات آفات بريثرويد، صلبة، مسية ٣٣٤٩  ١-٦
 سائلة)  ب(   
 مبيدات آفات، سائلة، مسية ٢٩٠٢  ١-٦
 مبيدات آفات كربامات، سائلة، مسية ٢٩٩٢  ١-٦
 مبيدات آفات زرنيخية، سائلة، مسية ٢٩٩٤  ١-٦
 مبيدات آفات عضوية كلورية، سائلة، مسية ٢٩٩٦  ١-٦
 بيدات آفات تريازين، سائلة، مسيةم ٢٩٩٨  ١-٦
 مبيدات آفات ثنائي ثيوكربامات، سائلة، مسية ٣٠٠٦  ١-٦
 مبيدات آفات حناسية، سائلة، مسية ٣٠١٠  ١-٦
 مبيدات آفات زئبقية، سائلة، مسية ٣٠١٢  ١-٦
 مبيدات آفات نتروفينول مستبدل، سائلة، مسية ٣٠١٤  ١-٦
 يديليوم، سائلة، مسيةمبيدات آفات ثنائي بري ٣٠١٦  ١-٦
 مبيدات آفات عضوية فوسفورية، سائلة، مسية ٣٠١٨  ١-٦
 مبيدات آفات عضوية قصديرية، سائلة، مسية ٣٠٢٠  ١-٦
 مبيدات آفات من مشتقات الكومارين، سائلة، مسية ٣٠٢٦  ١-٦
 مبيدات آفات من مشتقات محض فينوكسي خليك، سائلة، مسية ٣٣٤٨  ١-٦
 ات آفات بريثرويد، سائلة، مسيةمبيد ٣٣٥٢  ١-٦
 س٢٣ºنقطة االشتعال ، غ م أهلوبة، مبيدات آفات، سائلة، مسية،  ٢٩٠٣ ٣ ١-٦
 س٢٣ºنقطـة االشتعال  مبيدات آفات كربامات، سائلة، مسية، هلوبة، ٢٩٩١ ٣ ١-٦
 س٢٣ºنقطة االشتعال  مبيدات آفات زرنيخية، سائلة، مسية، هلوبة، ٢٩٩٣ ٣ ١-٦
نقطة االشتعال   مبيدات آفات عضوية كلوريـة، سائلـة، مسيـة، هلوبة،       ٢٩٩٥ ٣ ١-٦

٢٣ºس 
 س٢٣ºنقطة االشتعال  مبيدات آفات ترايازين، سائلة، مسية، هلوبة، ٢٩٩٧ ٣ ١-٦
 االشـتعال  نقطـة مبيدات آفات، ثنائي ثيوكربامات، سائلة، مسية، هلوبة،         ٣٠٠٥ ٣ ١-٦

٢٣ºس 
 س٢٣ºنقطة االشتعال   سائلة، مسية، هلوبة،مبيدات آفات حناسية، ٣٠٠٩ ٣ ١-٦
 س٢٣ºنقطة االشتعال  مبيدات آفات زئبقية، سائلة، مسية، هلوبة، ٣٠١١ ٣ ١-٦
نقطة االشـتعال   مبيدات آفات، نيتروفينول مستبدل، سائلة، مسية، هلوبة،         ٣٠١٣ ٣ ١-٦

٢٣ºس 
 س٢٣º نقطة االشتعالمبيدات آفات ثنائي برييديليوم، سائلة، مسية، هلوبة،  ٣٠١٥ ٣ ١-٦
 نقطـة االشـتعال   مبيدات آفات عضوية فوسفورية، سائلة، مسية، هلوبة،         ٣٠١٧ ٣ ١-٦

٢٣ºس 
  االشـتعال  نقطـة مبيدات آفات عضوية قصديرية، سائلة، مسية، هلوبـة،          ٣٠١٩ ٣ ١-٦

 س°٢٣
نقطة االشتعال مبيدات آفات من مشتقات الكومارين، سائلة، مسية، هلوبة،       ٣٠٢٥ ٣ ١-٦

٢٣ºس 
 مبيدات آفات من مشتقات محض فينوكسي خليك، سائلة، مسية، هلوبة،          ٣٣٤٧ ٣ ١-٦

 س٢٣ºنقطة االشتعال 
 س٢٣ºنقطة االشتعال  مبيدات آفات بريثرويد، سائلة، مسية، هلوبـة، ٣٣٥١ ٣ ١-٦
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 بنود عامة   
 سوائل مسية، عضوية، غ م أ ٢٨١٠  ١-٦
  أمواد صلبة مسية، عضوية، غ م ٢٨١١  ١-٦
 توكسينات، مشتقة من مصادر حية، سائلة، غ م أ ٣١٧٢  ١-٦
 مواد صلبة حتتوي على سوائل مسية، غ م أ ٣٢٤٣  ١-٦
 سوائل غري عضوية، مسية، غ م أ ٣٢٨٧  ١-٦
 مواد صلبة غري عضوية، مسية، غ م أ ٣٢٨٨  ١-٦
 عّينات كيميائية، مسية ٣٣١٥  ١-٦
 ٣م/ مـل  ٢٠٠ن  غقل  تتساوي أو    LC50 غ م أ،     سوائل مسية باالستنشاق،   ٣٣٨١  ١-٦

 (LC50) ٥٠٠وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكرب من 
 ٣م/ مل ١٠٠٠تساوي أو أقل من      LC50سوائل مسية باالستنشـاق، غ م أ،        ٣٣٨٢  ١-٦

 (LC50) ١٠وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكثر من 
 توكسينات، تستخرج من مصادر حية، صلبة، غ م أ ٣٤٦٢  ١-٦
 سوائل مسية، هلوبة، عضوية، غ م أ ٢٩٢٩ ٣ ١-٦
 ٢٠٠تساوي أو أقـل مـن    LC50باالستنشاق، هلوبة، غ م أ،  سوائل مسية ٢٣٨٣ ٣ ١-٦

 (LC50) ٥٠٠ وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو أكرب من ٣م/مل
 تـساوي أو أقـل مـن       LC50سوائل مسية باالستنشاق، هلوبـة، غ م أ،          ٣٣٨٤ ٣ ١-٦

 (LC50) ١٠يز خبار مشبع يسـاوي أو أكرب من  وترك٣م/مل ١ ٠٠٠
ساوي أو أقل مـن     ت LC50سوائل مسية باالستنشاق، هلوبة، أكالة، غ م أ،          ٣٤٨٨ ٨+٣ ١-٦

 (LC50) ٥٠٠ وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكرب من ٣م/ مل٢٠٠
تساوي أو أقل مـن      LC50سوائل مسية باالستنشاق، هلوبة، أكالة، غ م أ،          ٣٤٨٩ ٨+٣ ١-٦

 (LC50) ١٠ وتركيز خبار مشبع يساوي أو أقل من ٣م/ مل١ ٠٠٠
 مواد صلبة مسية، هلوبة، عضوية، غ م أ ٢٩٣٠ ١-٤ ١-٦
 مواد صلبة مسية، ذاتية التسخني، غ م أ ٣١٢٤ ٢-٤ ١-٦
 سوائل مسية، تتفاعل مع املاء، غ م أ ٣١٢٣ ٣-٤ ١-٦
 مواد صلبة مسية، تتفاعل مع املاء، غ م أ ٣١٢٥ ٣-٤ ١-٦
تساوي أو أقل مـن      LC50 باالستنشاق، تتفاعل باملاء، غ م أ،        سوائل مسية  ٣٣٨٥ ٣-٤ ١-٦

 (LC50) ٥٠٠ وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو أكرب من ٣م/ مل٢٠٠
تساوي أو أقل مـن      LC50 باالستنشاق، تتفاعل باملاء، غ م أ،        سوائل مسية  ٣٣٨٦ ٣-٤ ١-٦

 (LC50) ١٠كرب من  وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو أ٣م/ مل١ ٠٠٠
٣-٤ ١-٦ 

+٣ 
تـساوي أو    LC50سوائل مسية باالستنشاق، تتفاعل باملاء، هلوبة، غ م أ،           ٣٤٩٠

 (LC50) ٥٠٠ وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكثر من ٣م/ مل٢٠٠أقل من 
٣-٤ ١-٦ 

+٣ 
تساوي أو أقل    LC50سوائل مسية باالستنشاق تتفاعل باملاء، هلوبة، غ م أ،           ٣٤٩١

 (LC50) ١٠ وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكرب من ٣م/ مل١ ٠٠٠من 
 ٢٠٠تساوي أو أقل من      LC50سوائل مسية باالستنشاق، مؤكسدة، غ م أ،         ٣٣٨٧ ١-٥ ١-٦

 (LC50) ٥٠٠ وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو أكرب من ٣م/مل
تساوي أو أقـل مـن       LC50سوائل مسية باالستنشاق، مؤكسدة، غ م أ،         ٣٣٨٨ ١-٥ ١-٦

 (LC50) ١٠ وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو أكرب من ٣م/ مل١ ٠٠٠
 سوائل مسية، مؤكسدة، غ م أ ٣١٢٢ ١-٥ ١-٦
 مواد صلبة مسية، مؤكسدة، غ م أ ٣٠٨٦ ١-٥ ١-٦
 سوائل مسية، أكالة، عضوية، غ م أ ٢٩٢٧ ٨ ١-٦
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 مواد صلبة مسية، أكالة، عضوية، غ م أ ٢٩٢٨ ٨ ١-٦
 الة، غري عضوية، غ م أسوائل مسية، أك ٣٢٨٩ ٨ ١-٦
 مواد صلبة مسية، أكالة، غري عضوية، غ م أ ٣٢٩٠ ٨ ١-٦
ـ قل  تتساوي أو    LC50، غ م أ،     أكالةسوائل مسية باالستنشاق،     ٣٣٨٩ ٨ ١-٦  ٦٠٠ن  ع

 (LC50) ٥٠٠ يتجاوز وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو ٣م/مل
 ١ ٠٠٠ن  عقل  توي أو   تسا LC50 باالستنشاق، أكالة، غ م أ،       سوائل مسية  ٣٣٩٠ ٨ ١-٦

 .(LC50) ١٠ يتجاوز وتركيز خبار مشبع يسـاوي أو ٣م/مل
 ٢-٦ الشعبة   
 بنود حمددة   
طبية، غ م أ،    ) حيوية( نفايات   أونفايات مستشفيات، غري حمددة، غ م أ،         ٣٢٩١  ٢-٦

 ، غ م أ خاضعة للوائح تنظيمية نفايات طبيةأو
 مادة بيولوجية، الفئة باء ٣٣٧٣  ٢-٦
 بنود عامة   
 مواد معدية تؤثر على اإلنسان ٢٨١٤  ٢-٦
 فقطمواد معدية تؤثر على احليوان  ٢٩٠٠  ٢-٦
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 ٧ الرتبة   
 بنود عامة   
 ت مستثناةمواد مشعة، عبوات فارغة باعتبارها عبوا ٢٩٠٨  ٧
 أواليورانيوم املستنفد أو مواد مشعة، سلع مصنوعة من اليورانيوم الطبيعي     ٢٩٠٩  ٧

 الثوريوم الطبيعي باعتبارها عبوات مستثناة
 مواد مشعة، كميات حمدودة يف عبوات مستثناة ٢٩١٠  ٧
  سلع يف عبوات مستثناةأومواد مشعة، أجهزة  ٢٩١١  ٧
غـري انـشطارية أو      ،(LSA-I)ط نوعي مـنخفض     مواد مشعة ذات نشا    ٢٩١٢  ٧

 انشطارية مستثناة
غري انشطارية أو   ،  SCO-II) أو SCO-I(مواد مشعة، أجسام ملوثة السطح       ٢٩١٣  ٧

 انشطارية مستثناة
غري انشطارية  ،  ليست ذات شكل خاص   ،  Aمواد مشعة يف عبوات من النوع        ٢٩١٥  ٧

 أو انشطارية مستثناة
 غري انشطارية أو انشطارية مستثناة ،B(U) عبوات من النوع مواد مشعة يف ٢٩١٦  ٧
 غري انشطارية أو انشطارية مستثناة ،B(M)مواد مشعة يف عبوات من النوع  ٢٩١٧  ٧
 غري انشطارية أو انشطارية مستثناة مواد مشعة، منقولة بترتيبات خاصة، ٢٩١٩  ٧
 انشطارية أو انـشطارية     غري ،(LSA-II)مواد مشعة، نشاط نوعي منخفض       ٣٣٢١  ٧

 مستثناة
غـري انـشطارية أو      ،(LSA-III)مواد مشعة، نشاط نوعـي مـنخفض        ٣٣٢٢  ٧

 انشطارية مستثناة
 غري انشطارية أو انشطارية مستثناة، Cمواد مشعة، يف عبوات من النوع  ٣٣٢٣  ٧
 انشطارية ،(LSA-II)مواد مشعة، نشاط نوعي منخفض  ٣٣٢٤  ٧
 انشطارية، (LSA-III)عة، نشاط نوعي منخفض مواد مش ٣٣٢٥  ٧
 ، SCO-II) أو SCO-I(سطح المواد مشعة، أشياء ملوثة  ٣٣٢٦  ٧
 ليست ذات شكل خاص، انشطارية، Aمواد مشعة، يف عبوات من النوع  ٣٣٢٧  ٧
 ، انشطاريةB(U)مواد مشعة، يف عبوات من النوع  ٣٣٢٨  ٧
 ، انشطاريةB(M) مواد مشعة، يف عبوات من النوع ٣٣٢٩  ٧
 ، انشطاريةCمواد مشعة، يف عبوات من النوع  ٣٣٣٠  ٧
 مواد مشعة، منقولة بترتيبات خاصة، انشطارية ٣٣٣١  ٧
ذات شكل خاص، غـري انـشطارية أو   ، Aمواد مشعة يف عبوات من النوع   ٣٣٣٢  ٧

 انشطارية مستثناة
 انشطاريةذات شكل خاص، ، Aمواد مشعة يف عبوات من النوع  ٣٣٣٣  ٧
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 ٨ الرتبة   
 بنود حمددة   
 قلويات كاوية سائلة، غ م أ ١٧١٩  ٨
 أمالح ثاين فلوريد هيدروجينية، صلبة، غ م أ ١٧٤٠  ٨
 مطهرات، سائلة، أكالة، غ م أ ١٩٠٣  ٨
 )١٢ إىل ك٢مبا يف ذلـك املركبات املتشاكلة من ك( فينول ألكيل، صلب، غ م أ ٢٤٣٠  ٨
 ثاين كربيتيت، حماليل مائية، غ م أ ٢٦٩٣  ٨
 ألكيـل أمني متعـدد، سائل، أكال،       أو ألكيل أمني، سائل، أكال، غ م أ،       ٢٧٣٥  ٨

 غ م أ
 سائلة، أكالـة،   مركبات وسيطة لألصباغ،أوأصباغ، سائلة، أكالة، غ م أ،        ٢٨٠١  ٨

 غ م أ
 بيكربيتات، حملول مائي ٢٨٣٧  ٨
 كلوروسيالن، أكال، غ م أ ٢٩٨٧  ٨
 )١٢ إىل ك٢مبا فــي ذلك املركبات املتشاكلة من ك( فينول ألكيل، سائل، غ م أ ٣١٤٥  ٨
  مركبات وسيطة لألصباغ، صلبة، أكالة، غ م أأوأصباغ، صلبة، أكالة، غ م أ  ٣١٤٧  ٨
  أمني متعدد، صلب، أكال، غ م أأومني، صلب، أكال، غ م أ، أ ٣٢٥٩  ٨
 ألكيل أمني متعـدد، سـائل،        أو ألكيل أمني، سائل، أكال، هلوب، غ م أ،        ٢٧٣٤ ٣ ٨

 أكال، هلوب، غ م أ
 كلوروسيالن، أكال، هلوب، غ م أ ٢٩٨٦ ٣ ٨
 حملول ثاين فلوريد هيدروجيين، غ م أ ٣٤٧١ ١-٦ ٨
 بنود عامة   
 مواد صلبة أكالة، غ م أ ١٧٥٩  ٨
 مواد سائلة أكالة، غ م أ ١٧٦٠  ٨
 مادة صلبة حتتوي على سوائل أكالة، غ م أ ٣٢٤٤  ٨
 مادة صلبة أكالة، محضية، غري عضوية، غ م أ ٣٢٦٠  ٨
 مادة صلبة أكالة، محضية، عضوية، غ م أ ٣٢٦١  ٨
 مادة صلبة أكالة، قلوية، غري عضوية، غ م أ ٣٢٦٢  ٨
 مادة صلبة أكالة، قلوية، عضوية، غ م أ ٣٢٦٣  ٨
 سائل أكال، محضي، غري عضوي، غ م أ ٣٢٦٤  ٨
 سائل أكال، محضي، عضوي، غ م أ ٣٢٦٥  ٨
 سائل أكال، قلوي، غري عضوي، غ م أ ٣٢٦٦  ٨
 سائل أكال، قلوي، عضوي، غ م أ ٣٢٦٧  ٨
 سوائل أكالة، هلوبة، غ م أ ٢٩٢٠ ٣ ٨
 بة أكالة، هلوبة، غ م أمواد صل ٢٩٢١ ١-٤ ٨
 مواد صلبة أكالة، ذاتية التسخني، غ م أ ٣٠٩٥ ٢-٤ ٨
 سائل أكال، ذايت التسخني، غ م أ ٣٣٠١ ٢-٤ ٨
 سوائل أكالة، تتفاعل مع املاء، غ م أ ٣٠٩٤ ٣-٤ ٨
 )تابع(بنود عامة    
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الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 الفرعية

رقم 
األمم 
 االسم الرمسي املستخدم يف النقل املتحدة

 مواد صلبة أكالة، تتفاعل مع املاء، غ م أ ٣٠٩٦ ٣-٤ ٨
 بة أكالة، مؤكسدة، غ م أمواد صل ٣٠٨٤ ١-٥ ٨
 سوائل أكالة، مؤكسدة، غ م أ ٣٠٩٣ ١-٥ ٨
 سوائل أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٢ ١-٦ ٨
 مواد صلبة أكالة، مسية، غ م أ ٢٩٢٣ ١-٦ ٨
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الرتبة أو 
 الشعبة

املخاطر 
 الفرعية

رقم األمم 
 االسم الرمسي املستخدم يف النقل املتحدة

 ٩الرتبة    
 مةبنود عا   
 مواد خطرة على البيئة، صلبة، غ م أ ٣٠٧٧  ٩
 مواد خطرة على البيئة، سائلة، غ م أ ٣٠٨٢  ٩
  كائنات معدلة جينياً أوكائنات عضوية معدلة جينياً ٣٢٤٥  ٩
س ودون ١٠٠ºينقل عند أو فوق درجة سائل مرتفع احلرارة، غ م أ،  ٣٢٥٧  ٩

 ).وامللح املصهور، إخلمبا يف ذلك الفلز املصهور، (نقطة اشتعاله 
 س٢٤٠ºتنقل عند أو فوق درجة مادة صلبة مرتفعة احلرارة، غ م أ،  ٣٢٥٨  ٩
 سائل خيضع لالئحة الطريان، غ م أ ٣٣٣٤  ٩
 مادة صلبة ختضع لالئحة الطريان، غ م أ ٣٣٣٥  ٩
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  التذييل باء
  مسرد املصطلحات

  .ستعمل ألغراض تصنيف املخاطرت وينبغي أال طالشروح الواردة يف هذا املسرد هي للعلم فق    :تنبيه
AIR BAG INFLATORS, PY ROTECHNIC or AIR BAG MODULES, PY ROTECHNIC or SEAT-BELT 

PRETENSIONERS, PY ROTECHNIC 

منافيخ وسائد هوائية، نارية حّراقة، أو وحدات وسائد هوائية، نارية حّراقة، أو مـشدات أحزمـة                
  مقاعد، نارية حّراقة

 حتتوي على مواد نارية حّراقة وتستخدم يف الوسائد اهلوائية أو أحزمة املقاعد املستخدمة يف املركبات للحفـاظ                  سلع  
  .على األرواح

  AMMUNITION  ذخرية

مصطلح عام يتعلق أساساً بسلع ذات استخدام عسكري تتألف من مجيع أنواع القنابل العادية واليدوية والـصواريخ                   
  .ها من األدوات أو األجهزة املماثلةواأللغام والقذائف وغري

AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge 

  مع أو بدون مفجر أو حشوة طاردة أو حشوة دافعة ذخرية مضيئة
طلقات املضيئة والقنابل   ويشمل املصطلح ال  . ذخرية مصممة إلعطاء مصدر ضوئي مكثف واحد إلضاءة منطقة حمددة           

وال يشمل املصطلح السلع التالية الـواردة يف قائمـة          . اليدوية والقذائف املضيئة والقنابل العادية املضيئة وقنابل حتديد اهلدف        
  .طلقات اإلشارة، أجهزة اإلشارة اليدوية، إشارة االستغاثة، الشهب املضيئة اجلوية والسطحية: منفصلة

 AMMUNITION, INCENDIARY  ذخرية حارقة

وإذا مل يكـن    . ذخرية حتتوي على مادة حمرقة قد تكون صلبة أو سائلة أو هالمية، مبا يف ذلك الفوسفور األبـيض                   
حشوة دافعة مع شعيلة وحشوة إشعال، صـمام        : ، فإنه حيتوي أيضاً على عنصر أو أكثر مما يلي         يف حد ذاته  التركيب متفجراً   

  :مل املصطلحويش. إشعال مع مفجر أو حشوة طاردة
  السائلة أو اهلالمية، مع مفّجر أو حشوة طاردة أو دافعة؛ الذخرية احلارقة  
  مع أو بدون مفّجر أو حشوة طاردة أو دافعة؛ ،الذخرية احلارقة  
  .، مع مفّجر أو حشوة دافعة أو طاردةالذخرية احلارقة احلاوية للفوسفور األبيض  

 AMMUNITION, PRACTICE  ذخرية تدريب

كما حتتوي عادة علـى صـمام       .  بدون حشوة مفّجرة رئيسية ولكنها حتتوي على مفّجر ذي حشوة طاردة           ذخرية  
  .القنابل اليدوية التدريبية: وال يشمل املصطلح السلع التالية املبينة يف قائمة منفصلة. إشعال وحشوة دافعة
 AMMUNITION, PROOF  ذخرية اختبار

  .تستخدم الختبار أداء أو قوة ذخرية جديدة أو مكونات أو جمموعات أسلحة جديدةذخرية حتتوي على مواد نارية حرّاقة و  



 

-372- 

 AMMUNITION, SMOKE  ذخرية دخانية

ذخرية حتتوي على مادة تطلق الدخان مثل مزيج محض الكلوروسلفونيك أو رابع كلوريد التيتـانيوم أو الفوسـفور       
وباستثناء احلالة اليت تكون فيها املادة      . روإيثان أو الفوسفور األمحر   األبيض؛ أو مركباً نارياً يطلق الدخان أساسه سداسي كلو        

حشوة دافعة مع شعيلة وحشوة إشعال؛ صـمام مـع       : ، حتتوي الذخرية أيضاً على واحد أو أكثر مما يلي         يف حد ذاته  متفجراً  
.  الدخانية اليت ترد على حـدة      ويشمل املصطلح القنابل اليدوية الدخانية ولكنه ال يشمل اإلشارات        . مفّجر أو حشوة طاردة   

  :ويشمل املصطلح
  مع أو بدون مفّجر أو حشوة طاردة أو دافعة؛ الذخرية الدخانية  
  .، مع مفّجر أو حشوة طاردة أو دافعةالذخرية الدخانية احلاوية للفوسفور األبيض  

AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge 
  مع مفّجر أو حشوة طاردة أو حشوة دافعة ذخيـرة مسّيلة للدموع

مادة نارية حّراقة؛ حشوة دافعة مع      : كما حتتوي على واحد أو أكثر مما يلي       . ذخرية حتتوي على مادة مسّيلة للدموع       
  .شعيلة وحشوة إشعال؛ صمام مع مفّجر أو حشوة طاردة

AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge 

  مع مفّجر أو حشوة طاردة أو حشوة دافعة ذخرية مسية
مادة نارية حّراقة؛ حشوة دافعة مع      : كما حتتوي على واحد أو أكثر من العناصر التالية        . ذخرية حتتوي على مادة مسية      

  .شعيلة وحشوة إشعال؛ صمام إشعال مع مفّجر أو حشوة طاردة
ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI) 

  سلع متفجرة قليلة احلساسية للغاية
يف أحوال النقـل    (سلع حتتوي فقط على مواد قليلة احلساسية للغاية يكون احتمال تشغيلها أو انتشارها طفيف متاماً                  
  .٧واجتازت جمموعة االختبارات ) العادية

  ARTICLES, PYROPHORIC  سلع تشتعل تلقائياً مبّس اهلواء
وعلى مادة متفجـرة أو     ) قادرة على االشتعال التلقائي عند تعّرضها للهواء      (سلع حتتوي على مادة تلقائية االشتعال         

  .ويستبعد املصطلح السلع احلاوية للفوسفور األبيض. مكّون متفجر
  ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes   لألغراض التقنية،سلع نارية حّراقة

سلع حتتوي على مواد نارية حّراقة وتستعمل ألغراض تقنية كتوليد احلرارة وتوليـد الغـاز وإحـداث تـأثريات                     
طلقـات اإلشـارة؛     كافة أنواع الذخرية؛  : وال يشمل املصطلح السلع التالية اليت ترد حتت بنود مستقلة         . استعراضية، اخل 

الشهب اجلوية؛ الشهب السطحية؛ أدوات االطالق      عمل مبتفجر؛ األلعاب النارية؛     اليت ت كوابل  ال اتمقص
املتفجرة؛ الربشام املتفجر؛ أدوات اإلشارة اليدوية؛ إشارات االستغاثة؛ إشـارات متفجـرة للـسكك              

  .احلديدية؛ إشارات الدخان
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  AUXILIARY EXPLOSIVE COMPONENT, isolated  معزول، عنصر تفجريي إضايف
 هو جهاز صغري يؤدي عن طريق التفجري عملية تتصل بتشغيل الـسلعة، غـري               " التفجريي اإلضايف املعزول   العنصر"  

  . وال يسبب تشغيل العنصر أي تفاعل يف األمحال التفجريية الرئيسية داخل السلعة. تؤديه أمحاهلا التفجريية الرئيسية ما
  BLACK POWDER (GUNPOWDER)  )مسحوق البارود( بارود أسود

ن الفحم اخلشيب أو أي نوع آخر من الكربون مـع نتـرات البوتاسـيوم أو نتـرات          مادة مؤلفة من خملوط دقيق م       
  .وقد تكون يف شكل دقيق أو حبييب أو مضغوط أو مكّور. الصوديوم، مع أو بدون كربيت

 Bombs  قنابل

 أو) ومـضي (وقد حتوي سائالً هلوباً مع حشوة متفجرة أو مركب تصوير مشتعل         . مواد متفجرة تلقى من الطائرات      
  :ويشمل) اجلوي(وال يدخل حتت هذا املصطلح الطوربيد . حشوة متفجرة

  ؛)الومضي(قنابل التصوير املشتعل   
   ذات احلشوات املتفجرة؛القنابل  
  .تفجرةامل احلشوات والقنابل ذات السوائل اللهوبة  
   BOOSTERS    معّززات
  .أو فتيل التفجري) الصاعق( قوة تفجري املفجر سلع تتألف من متفجر صاعق مع أو بدون وسيلة إشعال، تستعمل لزيادة  

 BURSTERS, explosive    مفرقعاتمفّجرات،

  .سلع مؤلفة من حشوة صغرية من املتفجر تستخدم يف تفجري القذائف أو غريها من الذخائر هبدف نشر حمتوياهتا  
  Cartridges, Blank   طلقات ُخلَّبية

 يف املركز أو اإلطار وحتتوي على شحنة من البارود غري الدخاين أو             سلع تتكون من خرطوشة مزودة بكبسولة تفجري        
  .اخل تستخدم يف التدريب أو التحية، أو يف مسدسات االنطالق، أو األدوات. البارود األسود، ولكن بدون مقذوف

 CARTRIDGES, FLASH   طلقة وميض

  .لقة جاهزة للرميسلع تتكون من غالف وبادئ تفجري، وبارود ومضي، وكلها جمّمعة يف ط  
   Cartridges for Weapons  طلقات لألسلحة النارية

وتتضمن كل  . مصممة إلطالقها من األسلحة   ) جممعة جزئياً (أو نصف مثبتة    ) جممعة(ذخرية مثبتة     )١(
وينبغي استخدام هذا االسـم وهـذا       . طلقة مجيع املكونات الالزمة لتشغيل السالح مرة واحدة       

طلقات لألسـلحة   "ت األسلحة الصغرية اليت ال ميكن وضعها حتت بند          الوصف فيما يتعلق بطلقا   
وتدرج حتت هذا االسم وهذا الوصف ذخرية التعبئة املنفصلة عندما تكـون احلـشوة           ". الصغرية

  ؛")طلقات ُخلَّبية"انظر أيضاً  (الدافعة واملقذوف معبأين معاً
  . إخل ذخرية حارقة، هذا املسرد حتت بندأدرجت الطلقات احلارقة والدخانية واملسّيلة للدموع يف  )٢(

  CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE   طلقات لألسلحة مع قذيفة خاملة
وميكن التغاضي عن وجود الطلقـة اخلطاطـة        . ذخرية تتألف من مقذوف بدون حشوة متفجرة ولكن حبشوة دافعة           

  .شوة الدافعةألغراض التصنيف شريطة أن يكون اخلطر السائد هو خطر احل
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  CARTRIDGES, OIL WELL   طلقات آلبار النفط
وال حتتوي إال على حشوة دافعة تطلق مقذوفاً        . سلع تتكون من ظرف من ألياف رقيقة أو معدن أو أي مادة أخرى              
  .طلقات مشكّلة: وال تدخل حتت هذا البند السلع التالية واملدرجة على حدة. مصلداً

  CARTRIDGES, POWER DEVICE   طلقات تشغيل اآلليات
وحتـدث  . وتتكون من ظرف به حشوة متفجرة حارقة ووسيلة إشـعال         . سلع الغرض منها إحداث فعل ميكانيكي       

الغازات الناجتة من االحتراق حركة تضخمية أو مستقيمة أو دوارة أو تؤدي إىل تشغيل حجاب حاجز، أو صمام، أو مفتاح                    
  .اءتشغيل، أو تطلق أدوات تثبيت أو مواد إطف

  CARTRIDGES, SIGNAL   طلقات إشارة
  .طلقات الغرض منها إطالق شهاب ملونة أو إشارات أخرى من مسدسات اإلشارة، إخل  

  CARTRIDGES, SMALL ARMS   طلقات لألسلحة الصغرية 
. ذخرية تتألف من خرطوشة مزودة بكبسولة تفجري يف املركز أو اإلطار وحتتوي على حشوة دافعة ومقذوف صلب                  

وتندرج حتت هذا الوصف طلقات بنادق الصيد من كل         .  مم ١٩,١ مصممة إلطالقها من أسلحة عيارها ال يزيد على          وهي
الواردة على حدة يف قائمة البضائع اخلطرة، وال بعض          الطلقات اخلُلّبية لألسلحة الصغرية   : وال يشمل املصطلح  . األعرية

  . مع قذيفة خاملةطلقات لألسلحة،طلقات األسلحة الصغرية املدرجة حتت 
  CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER  مظاريف طلقات فارغة، مع شعيلة

سلع تتكون من ظرف الطلقة املصنوع من املعدن أو البالستيك أو أي مادة أخرى غري هلوبة، واحملتوي على عنـصر                      
  .تفجريي وحيد هو الشعيلة

CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER 
   قابلة لالشتعال، فارغة، بدون شعيلةمظاريف
  .سلع تتكون من ظرف الطلقة املصنوع جزئياً أو كلياً من النتروسليلوز  

  Charges, Bursting   حشوات متفجرة
سلع تتألف من حشوة من املتفجرات الصاعقة مثل املتفجرات املوصولة باهلكسوليت أو األكتوليت أو البالسـتيك،                  

  .لعصف أو بالتشظيوالقصد منها التأثري با
  CHARGES, DEMOLITION    حشوات تدمري

. سلع حتتوي على حشوة تتكون من متفجر صاعق يف غالف من الكرتون أو البالستيك أو املعدن أو أي مادة أخرى           
  .قنابل، ألغام، إخل: وال يشمل املصطلح السلع التالية املدرجة على حدة

  CHARGES, DEPTH    حشوات أعماق
  .والقصد منها أن تنفجر حتت املاء. ن حشوة من املفجر الصاعق املوضوع يف برميل أو قذيفةسلع تتكون م  

  Charges, Expelling   حشوات طاردة
  .حشوات متفجرة مصممة إلخراج احلمولة النافعة من السلعة األصلية دون تلف  
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  CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator   بدون صاعق ،حشوات متفجرة جتارية 
سلع تتكون من حشوة من متفجر صاعق بدون وسيلة إشعال، وتستخدم يف عمليات اللحم والوصـل والتـشكيل                    

  .االنفجارية وغريها من عمليات صناعة املعادن
  CHARGES, PROPELLING    حشوات دافعة

ركات الـصواريخ أو    سلع تتألف من حشوة دافعة يف أي شكل فيزيائي، مع أو بدون غالف، تستخدم كمكّون حمل                 
  .لتقليل احتكاك املقذوفات

  CHARGES, PROPELLING FOR CANNON   حشوات دافعة للمدافع
  .سلع تتألف من حشوة دافعة يف أي شكل فيزيائي، بغالف أو بدون غالف، الستخدامها يف مدفع  

  CHARGES, SHAPED, without detonator   بدون صاعق، حشوات مشكّلة 
.  حيتوي على حشوة من متفجر صاعق وجتويف مبطن مبادة صلبة، بـدون وسـيلة إشـعال                سلع تتألف من غالف     

  .تستخدم هذه احلشوات إلحداث تأثري نفاث خارق قوي
  CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR   حشوات مشكّلة، مرنة، خطية 

  .، مغطى بغالف معدين مرنVسلع تتألف من لّب من متفجر صاعق على شكل   
  CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE    متفجرة حشوات إضافية

  .سلع تتألف من معّزز صغري قابل للنقل يستخدم يف جتويف قذيفة بني الصمام واحلشوة املتفجرة  
  .COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S  مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ  

  .طار سلسلة من التفجرياتسلع حتتوي على مادة متفجرة مصممة لنقل التفجري أو االحتراق يف إ  
CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge 

  مع مفّجر أو حشوة طاردة أو حشوة دافعة ،أدوات تنشط باملاء
  . كيميائي حملتوياهتا مع املاء-أدوات يعتمد تشغيلها على تفاعل فيزيائي   

  CORD, DETONATING, flexible  مرنفتيل تفجري 
سلعة تتكون من لب من متفجر صاعق حماط بقماش منسوج ومغلف بالبالستيك أو بغريه من األغطية ما مل يكـن                      

  .القماش املنسوج مانعاً للتسرب
  CORD (FUSE), DETONATING, metal clad  بغالف معدين  تفجري) صمامة(فتيل 

ويسمى . معدنية لينة، ومغلف أو غري مغلف بغطاء معدين واق        سلعة تتكون من لب من متفجر صاعق مغلف بأنبوبة            
  . عندما حيتوي اللب على نسبة ضئيلة إىل حد كبري من املتفجر" ذو تأثري ضعيف)صمامة(فتيل "

  CORD, IGNITER  فتيل إشعال
لفتيـل   ا ىري حّراق آخر سريع االشتعال ويغط     سلعة تتكون من خيوط مغزولة مغطاة ببارود أسود أو أي مركب نا             

ويشعل الفتيل باستخدام هلب خارجي وتسري      . وقد يتألف من لب من البارود األسود احملاط بنسيج مرن         . بغالف واق مرن  
  .ويستخدم لنقل اإلشعال من أداة إىل شحنة أو شعيلة. النار فيه تدرجيياً من أوله إىل آخره
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  CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE  مل مبتفجر اليت تعكوابلال ات مقص
  .ع تتكون من أداة حتتوي على قطعة هلا حد السكني تدفعها حشوة صغرية من مادة متفجرةسل  

  DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting  
  للنسف، جمموعات مفّجرات، غري كهربائية

شعال أو فتائل   مفجرات غري كهربائية جممعة ومنشطة بوسائل منها الصمامات املأمونة أو أنابيب الصدم أو فتائل اإل                
ويشمل املصطلح املرّحالت الصاعقة املتـضمنة فتـيالً        . وميكن أن تصمم حبيث تنفجر فوراً أو تتضمن وسيلة تأخري         . التفجري
  ".مفجرات، غري كهربائية"أما املرّحالت املفّجرة األخرى فمدرجة يف . مفّجراً

 Detonators  مفّجرات

 البالستيك حتتوي على متفجرات مثل أزيد الرصاص أو رابع نتـرات            سلع تتكون من أنابيب صغرية معدنية أو من         
وقد تصنع املفجرات لتتفجر    . والغرض منها بدء تفجري متفجرات أخرى     . مخاسي أرثريت أو جمموعات ائتالفية من املتفجرات      

  :ويشمل املصطلح. تلقائياً أو قد حتتوي على عنصر تأخري
  ؛مفجرات للذخرية  
  . غري كهربائيةأوئية ، كهرباللنسفمفجرات   
  .ويشمل املصطلح أيضاً املرّحالت املفجرة اليت ال حتوي فتيالً مفّجراً مرناً  

  Entire load and total contents  احلمولة بأكملها وإمجايل احملتويات
بغي تقدير اخلطـر    نسبة كبرية من احلمولة االمجالية، حبيث ين      " إمجايل احملتويات "وتعبري  " احلمولة بأكملها "يعين تعبري     

  .العملي بافتراض االنفجار الفوري لكمية املتفجرات بأكملها
  Explode  انفجار

تستخدم الكلمة للتعبري عن اآلثار التفجريية اليت من شأهنا هتديد احلياة أو املمتلكات من خالل العصف أو احلرارة أو                     
  .وتشمل االنفجار احلراري والعصفي. املقذوفات

  Explosion of the total contents  حملتوياتانفجار إمجايل ا
  .يستخدم هذا التعبري يف اختبار سلعة مفردة أو عبوة أو كومة صغرية من السلع أو العبوات  

  Explosive, blasting  متفجرات ناسفة
. أنـواع وتصنف املتفجرات الناسفة فـي مخسة . مواد متفجرة صاعقة تستخدم يف التعدين والبناء واألعمال املماثلة        

مثل مادة كيـسلغور    (وباالضافة إلـى املكونات املبينة أدناه، ميكن أن حتتوي املتفجرات الناسفة أيضاً على مكونات خاملة               
Kieselguhr(ومكونات أخرى بكميات ضئيلة كاملواد امللوِّنة واملثبِّتة ،.  

  EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A  متفجرات ناسفة من النوع ألف 
: لى أمالح نترات عضوية سائلة مثل النتروغليسرين أو خماليط من هذه املواد مع أي من املواد التاليـة                 مواد حتتوي ع    

مثل دقيـق  (النتروسليلوز أو نترات األمونيوم أو نترات غري عضوية أخرى أو مشتقات النترو العضوية أو مواد قابلة لالشتعال   
  .تفجرات يف شكل مسحوق أو يف هيئة هالمية أو مرنةوينبغي أن تكون هذه امل). اخلشب ومسحوق األلومنيوم
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  .ويشمل املصطلح الديناميت واجليالتني الناسفني  
  EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B  متفجرات ناسفة من النوع باء 

نترات األمونيوم أو نترات غري عضوية أخرى مع متفجرات مثل ثالثي نتروطولوين            ) أ(مواد حتتوي على خماليط من        
خماليط من نترات األمونيوم أو نترات غـري        ) ب(بدون مواد أخرى من قبيل دقيق اخلشب أو مسحوق األلومنيوم؛ أو            مع أو   

وينبغي أال حتتوي هذه املتفجرات على النتروغليسرين       . عضوية أخرى مع مواد أخرى قابلة لالشتعال ليست مكونات متفجرة         
  .تأو أي نترات عضوية سائلة مماثلة أو أمالح الكلورا

  EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C  متفجرات ناسفة من النوع جيم 
مواد حتتوي على خماليط من كلورات البوتاسيوم أو الصوديوم أو فوق كلورات البوتاسيوم أو الصوديوم أو األمونيوم                   

وينبغـي أال  . بونمع مشتقات النترو العضوية أو مواد قابلة لالشتعال من قبيل اخلشب أو مسحوق األلومنيوم أو هيـدروكر              
  .حتتوي هذه املتفجرات على النتروغليسرين أو نترات عضوية سائلة مماثلة

  EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D  متفجرات ناسفة من النوع دال 
مواد حتتوي على خماليط من مركبات عضوية منترتة مع مواد قابلة لالشتعال من قبيل املركبـات اهليدروكربونيـة                    

 أو أمـالح     النتروغليسرين أو أي نترات عضوي سائل مماثـل        وينبغي أال حتتوي هذه املتفجرات على     . ومسحوق األلومنيوم 
  .ويشمل املصطلح عامة متفجرات البالستيك. الكلورات أو نترات األمونيوم

  EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E  متفجرات ناسفة من النوع هاء  
لى نسبة عالية من نترات األمونيوم أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو            وحتتوي ع . مواد ميثل فيها املاء مكوناً أساسياً       

وقد تشمل املكونات األخرى مشتقات النترو مثل ثالثي نتروطولوين أو املـواد اهليدروكربونيـة أو               . كلها يف شكل حماليل   
  .مسحوق األلومنيوم

  .متفجرات، مستحلب؛ متفجرات، مالط؛ متفجرات، هالم مائي: ويشمل املصطلح  
  Explosive, deflagrating  متفجرات احتراق

. متفجر االحتراق هو مادة متفجرة ينتج عنها احتراق وليس انفجار عند إشـعاهلا واسـتعماهلا بالطريقـة العاديـة           
  .واملتفجرات الدافعة هي من هذا النوع

  Explosive, detonating  )مفجرة(متفجرات صاعقة 
  .جيـر، وليس االحتراق، لدى إشعاهلا واستعماهلا بالطريقة العاديةاملتفجر الصاعق هو مادة تتفاعل بالتف  

  EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE SUBSTANCE (EIS)  
   قليلة احلساسية للغايةةتفجرممادة 

  .هي مادة أظهرت التجارب أهنا عدمية احلساسية إىل حد جيعل انفجارها العرضي أمراً بعيد االحتمال متاماً  
  Explosive, primary  يةمتفجرات أول

. مواد متفجرة مصنوعة هبدف إحداث أثر عملي باالنفجار نتيجة احلساسية الشديدة للحرارة أو الصدم أو االحتكاك                 
وهي قادرة على نقل االنفجار . وهذه املواد، حىت ولو كانت قليلة الكمية، تنفجر انفجاراً صاعقاً أو حتترق بسرعة كبرية جداً         
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فلمينات الزئبق  : واملتفجرات األولية الرئيسية هي   . أو االحتراق إىل متفجرات ثانوية قريبة منها      ) شعالت اإل يف حالة متفجرا  (
  .وأزيد الرصاص وستيفنات الرصاص

  Explosive, secondary  متفجرات ثانوية
تفجرات األولية مبـساعدة    يبدأ انفجارها عادة بواسطة امل    ) إذا قورنت باملتفجرات األولية   (مواد متفجرة غري حساسة نسبياً        

  .وقد حتدث هذه املتفجرات انفجار احتراق أو انفجاراً صاعقاً. املعّززات أو احلشوات االضافية أو بدون هذه املساعدة
  FIREWORKS  ألعاب نارية

  .سلع حّراقة مصممة ألغراض الترويح والتسلية  
  Flares  شهب مضيئة

  :ويشمل املصطلح. امها هو اإلضاءة أو حتديد اهلوية أو اإلشارة أو التحذيرسلع حتتوي على مواد حرّاقة اهلدف من استخد  
  الشهب املضيئة اجلوية؛  
  .الشهب املضيئة السطحية  

  FLASH POWDER  بارود ومضي
  .مادة حراقة حتدث، لدى إشعاهلا، ضوءاً شديداً  

  FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE for oil wells, without detonator  
  بدون مفّجر آلبار النفط،نسائف 
سلع تتكون من ظرف حيتوي على حشوة متفجر صاعق بدون وسيلة بدء التفجري تستخدم لتكـسري الـصخور يف                     

  .املنطقة احمليطة بأبراج احلفر للمساعدة يف تدفق النفط من الصخر
  FUSE, IGNITER, tubular, metal clad   أنبوبية مغلفة باملعدن صمامات إشعال 

  .لف من أنبوب معدين ذي لب من متفجر حمرقسلع تتأ  
  FUSE, INSTANTANEOUS, NON-DETONATING (QUICKMATCH)   

 صاعقةغري آنية صمامات إشعال 

حتترق بلهب خارجي وتستخدم يف سالسـل       .  تتألف من خيوط قطنية مشربة مبسحوق البارود األسود الناعم         ةسلع  
  .  النارية، إخللعابإشعال األ

  FUSE, SAFETY   صمامات أمان 
سلع تتكون من لب من بارود أسود دقيق احلبيبات حماط بقماش منسوج مرن وله غالف أو أكثـر مـن اخلـارج                     
  .وهي حتترق عند إشعاهلا مبعدل حمدد مسبقاً ودون أي انفجار خارجي. للحماية
 Fuzes   صمامات

انيكية أو كهربائيـة أو كيميائيـة أو        سلع مصممة لبدء تفجري صاعق أو احتراق يف الذخرية، تتضمن مكونات ميك             
  :ويشمل املصطلح. هيدروستاتية، كما تتضمن عموماً أدوات وقاية
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  صمامات مفّجرة؛  
  مع أدوات وقاية؛ صمامات مفّجرة  
  .صمامات إشعال  
  GRENADES, hand or rifle  يدوية أو للبندقية قنابل

  :املصطلحويشمل . أدوات مصممة لرميها باليد أو إطالقها من بندقية  
  ، تطلق باليد أو بالبندقية، مع حشوة متفجرة؛قنابل يدوية  
  .، تطلق باليد أو بالبندقيةقنابل يدوية للتدريب  
  .ذخرية دخانية القنابل اليدوية الدخانية الواردة على حدة حتت بند: وال يشمل املصطلح  

  IGNITERS  مشعالت  
وميكن أن يـتم تـشغيلها كيميائيـاً أو         . ق يف سلسلة انفجارية   سلع حتتوي على مادة متفجرة أو أكثر لبدء االحترا          

فتيل إشعال، صمامة إشعال، صمامة     : وال يشمل املصطلح األصناف التالية املدرجة على حدة       . كهربائياً أو ميكانيكياً  
  .غري صاعقة، صمامات إشعال، مشعالت فتائل، شعيالت كبسوالت القدح، شعيالت أنبوبية

  Ignition, means of  وسائل اإلشعال
: على سبيل املثال  (مصطلح عام يستخدم للداللة على الطريقة املتبعة إلشعال سلسلة إحراق متفجرات أو مواد حراقة                 

  ).شعيلة حشوة دافعة، وشعيلة حمرك صاروخي، وصمامة إشعال
  Ignition, means of  وسائل اإلشعال

، مفّجرات للذخرية، صـمامة     املتفجرات: ثالعلى سبيل امل  (أداة القصد منها تفجري مادة متفجرة         )١(
  ؛)تفجري

أن وسيلة اإلشعال هبا أداة إشعال عادية مركبة فيها وأن هـذه األداة             " ذايت االشتعال "يعين تعبري     )٢(
وال ينطبق التعبري، مع ذلك،     . تتصف مبخاطر مالحظة أثناء النقل ولكنها ليست أكرب من أال تقبل          

يلة إشعاهلا شريطة أن تكون وسيلة اإلشعال معبأة حبيث تستبعد خماطر           على األجهزة املعبأة مع وس    
وميكن تركيب وسـيلة االشـعال يف       . تفجري اجلهاز يف حالة االشتعال العارض لوسيلة اإلشعال       

اجلهاز شريطة أن يكون اجلهاز مزوداً بوسائل محاية تستبعد احتماالت تفجري اجلهـاز بـسبب               
  ؛ السائدة أثناء النقلل يف الظروفوجود وسيلة اإلشعا

ألغراض التصنيف، جيب أن تعترب أي وسيلة من وسائل اإلشعال اليت تفتقر إىل أداتـني للوقايـة                   )٣(
وجيب اعتبار أي سلعة ذاتية اإلشتعال تفتقـر إىل أداتـني           . الفعالة منتمية إىل جمموعة التوافق باء     

ية أخرى، تعترب وسائل اإلشعال احلاوية يف       ومن ناح . واوللوقاية الفعالة منتمية إىل جمموعة التوافق       
حد ذاهتا على أداتني للوقاية الفعالة منتمية إىل جمموعة التوافق دال؛ وتعترب السلع املزودة بوسـيلة                

وينبغي أن توافق الـسلطة     . إشعال هلا أداتان للوقاية الفعالة منتمية إىل جمموعة التوافق دال أو هاء           
وهناك وسيلة شائعة . ليت يعترب أهنا حاوية على أداتني للوقاية الفعالةاملختصة على وسائل اإلشعال ا  

وفعالة لتحقيق الدرجة الالزمة من الوقاية هي استخدام وسيلة إشعال تتضمن أداتني أو أكثر من               
  .أدوات األمان املستقلة
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  JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator  
  آلبار النفط، بدون مفّجر، حبشوة متفجرةمدافع ثاقبة نفاثة 

  .سلع تتكون من أنابيب فوالذية أو شرائط معدنية تركب فيها حشوات مشكلة ومتصلة بفتيل تفجري، بدون وسيلة إشعال  
  LIGHTER, FUSE  صمامات إشعال  

  .األمانسلع ذات تصاميم متنوعة تعمل باالحتكاك أو القدح أو بطريقة كهربائية وتستخدم إلشعال صمام   
  Mass explosion  انفجار شامل

  .انفجار يشمل كامل احلمولة تقريباً بشكل شبه فوري  
  MINES  ألغام

وهي مصممة حبيث تنفجر عند مرور السفن أو العربات أو . سلع تتألف عادة من أوعية معدنية مملوءة حبشوة متفجرة  
  ".طوربيدات بنغالور: "ويشمل املصطلح. األشخاص

  OXYGEN GENERATORS, CHEMICAL  ني الكيميائيةمولدات األكسج
وتـستخدم  . أدوات حتتوي على مواد كيميائية ينطلق منها األكسجني لدى تنشيطها، وذلك كناتج لتفاعل كيميائي             

هذه املولدات لتوليد األكسجني الالزم لدعم التنفس، على سبيل املثال يف الطائرات والغواصات وسفن الفـضاء، ومالجـئ                
واألمالح املؤكِسدة، من قبيل كلورات وفوق كلورات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم،          . من القنابل، وأجهزة التنفس   الوقاية  

مع ) يف توليفات (وختلط هذه األمالح    . اليت تستخدم يف مولدات األكسجني الكيميائية، تطلق غاز األكسجني عند تسخينها          
ويستخدم الوقود لتوليد احلرارة    . ورات تنتج األكسجني بالتفاعل املستمر    وقود، هو مسحوق احلديد عادة، لتكوين مشوع كل       

ويستخدم درع حراري حول (ومىت بدأ التفاعل، فإن األكسجني ينطلق من امللح الساخن نتيجة االحنالل احلراري          . باألكسدة
 تؤدي إىل توليد املزيد من األكـسجني،        ويتفاعل جزء من األكسجني املتولد مع الوقود لتوليد املزيد من احلرارة اليت           ). املولد
  .، أو وسيلة احتكاك أو سلك كهربائي)قدح(وميكن بدء التفاعل باستخدام جهاز صدم . وهكذا

  POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED  عجينة البارود املبللة
يط منها بنسبة ال تزيـد      مادة حتتوي على نتروسليلوز مشّرب بالنتروغليسرين أو نترات عضوية سائلة أخرى أو خمال              

  . يف املائة٦٠على 
  POWDER, SMOKELESS  بارود بال دخان

ويتضمن املصطلح املتفجرات الدافعة الوحيدة القاعـدة       . مادة تقوم على أساس النتروسليلوز تستخدم كحشوة دافعة         
، واملتفجرات الدافعة الثالثيـة     )سرينمثل النتروسليلوز والنتروغلي  (، واملتفجرات املزدوجة القاعدة     )مثل النتروسليلوز وحده  (

تدرج حشوات البارود غري الدخاين املصبوبة أو املكبوسـة حتـت بنـد             ). نتروغوانيدين/نتروغليسرين/نتروسليلوز(القاعدة  
  ."حشوات دافعة للمدافع" أو "حشوات دافعة"

  PRIMERS, CAP TYPE  كبسوالت القدح شعيلة من نوع
و من البالستيك حتتوي على كمية صغرية من مزيج متفجر أويل يشتعل بسرعة بتأثري سلع تتألف من كبسولة معدنية أ  
  .وتستخدم كوسيلة إشعال يف طلقات األسلحة الصغرية ويف شعيالت الصدم للحشوات الدافعة. الصدم
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  PRIMERS, TUBULAR  شعيالت أنبوبية
ود األسود وتستخدم إلشـعال احلـشوة       سلع تتكون من شعيلة إشعال وحشوة إضافية من متفجر حارق مثل البار             

  .الدافعة يف ظرف طلقة للمدافع، إخل
  PROJECTILES  مقذوفات  

وقد تكون خاملة، ومع أو بدون خطاط، أو قـد          . أي قذيفة أو طلقة تنطلق من مدفع أو بندقية أو أي سالح صغري              
  :ويشمل املصطلح. حتوي مفّجراً أو حشوة طاردة أو حشوة متفجرة

  ؛ مع خطاطخاملة، قذائف،
  مع مفّجر أو حشوة طاردة؛قذائف، 
  .مع حشوة متفجرة قذائف،
  PROPELLANTS  حشوات دافعة 

  .متفجر يطلق حرارة ويستخدم للدفع أو لتقليل احتكاك املقذوفات  
  PROPELLANTS, LIQUID  حشوات دافعة، سائلة

  .مواد تتألف من متفجر احتراق سائل، تستخدم يف الدفع  
  PROPELLANTS, SOLID  حشوات دافعة، صلبة

  .مواد تتألف من متفجر احتراق صلب، تستخدم يف الدفع  
  RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE  أدوات إطالق متفجرة 

  .وهي تقطع القضبان أو الوصالت لتحرير املعدات بسرعة. أدوات تتألف من حشوة صغرية من املتفجر وهلا وسيلة إشعال  
  ROCKET MOTORS  حمركات صواريخ 

وهي مـصممة   . ألف من وقود صلب أو سائل أو تلقائي االشتعال موضوع يف أسطوانة ذات منفث أو أكثر               سلع تت   
  :ويشمل املصطلح. لدفع صاروخ أو قذيفة موجهة

  ؛حمركات صواريخ  
  ؛مع حشوة طاردة أو بدوهنا االشتعال، ذاتيةحمركات صواريخ مع سوائل   
  .حمركات صواريخ ذات وقود سائل  

  ROCKETS  صواريخ 
ويـشمل  . أدوات تتألف من حمرك صاروخي ومن محولة دافعة قد تكون رأساً حربياً متفجـراً أو أي أداة أخـرى                    

  :املصطلح القذائف املوجهة كما يشمل
  ؛صواريخ، مشكلة للخطوط  
  ؛مع حشوة متفجرةصواريخ، ذات وقود سائل،   
  ؛مع حشوة متفجرة ،صواريخ  
  ؛مع حشوة طاردةصواريخ،   
  .س خاملمع رأ، صواريخ  
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  SIGNALS  إشارات
. سلع حتتوي على مواد حّراقة مصممة إلحداث إشارات بواسطة الصوت أو اللهب أو الدخان أو أي توليفات منها                   

  :ويشمل املصطلح
  ؛أدوات اإلشارة اليدوية  
  ؛إشارات االستغاثة للسفن  
  ؛إشارات متفجرة للسكك احلديدية  
  .إشارات دخانية  

  SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE  أدوات صوتية متفجرة 
  .وتلقى من السفن وتعمل عندما تصل إىل عمق حمدد مسبقاً أو إىل قاع البحر. سلع تتألف من حشوة من متفجر صاعق  
  STABILIZED  مثبَّت

وميكن حتقيق ذلك بطـرق مثـل       . مثبت يعين أن املادة يف وضع يستبعد أن يكون هلا رد فعل ال ميكن السيطرة عليه                 
 كيميائية مثّبطة، وإزالة الغازات من املادة إلزالة األكسجني املذاب، وجعل حيز اهلواء يف العبوة خامالً، أو إبقـاء                   إضافة مواد 

  .درجة حرارة املادة حتت املراقبة
  SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE, (SUBSTANCES, EVI), N.O.S.  

   أ، غ ممواد تفجري شديدة املقاومة لالنفجار العرضي
مواد تنطوي على خطر االنفجار الشامل ولكنها غري حساسة إىل درجة جتعل انفجارها عرضاً أو حتوهلا من االحتراق         

  .٥أمراً بعيد االحتمال متاماً، وتكون قد اجتازت جمموعة االختبارات ) يف ظروف النقل العادية(إىل التفجري 
  TORPEDOES  طوربيدات

وقد حتوي رأساً خامالً أو رأسـاً       . ي أو غري انفجاري ومصممة لتقذف داخل املاء       سلع تتألف من نظام دفع انفجار       
  :ويشمل املصطلح. حربياً

   مع رأس خامل؛،الطوربيدات ذات الوقود السائل  
  مع أو بدون حشوة متفجرة؛ ،الطوربيدات ذات الوقود السائل  
  . ذات احلشوة املتفجرة،الطوربيدات  

  TRACERS FOR AMMUNITION  رصاص خطّاط للذخرية
  .سلع خمتومة حتتوي على مواد حّراقة مصممة لكشف مسار قذيفة  

  Warheads  رؤوس حربية
وقد حتتوي  . سلع تتألف من متفجرات صاعقة، مصممة لتركّب على الصواريخ أو القذائف املوجهة أو الطوربيدات               

  :ويشمل املصطلح. على مفّجر أو حشوة طاردة أو حشوة متفجرة
   مع مفّجر أو حشوة طاردة؛،ربية للصواريخالرؤوس احل  
   مع حشوة متفجرة؛،الرؤوس احلربية للصواريخ  
. مع حشوة متفجرة،الرؤوس احلربية للطوربيدات  



 

 

  
  

  دليل أجبدي

  ملواد والسلعبا
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  ملحوظات تتعلق باستخدام الدليل
  .٢-٣ل يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل هذا الدليل هو قائمة أجبدية باملواد والسلع اليت ترد بترتيب رقمي مسلس  -١

ت املعلومات التالية حىت إذا كانت تشكل جزءاً من االسم الرمسـي املـستخدم يف               غفلولتحديد الترتيب األجبدي أ     -٢
  ).غري حمدد على حنو آخر( ن، ع، غ م أ  واملختصرات من قبيلاألعداد: النقل

  . على االسم الرمسي املستخدم يف النقلبالبنط الثقيل يدل اسم املادة أو السلعة املكتوب  -٣

علـى  على اسم رمسي بديل يستخدم يف النقل أو         " انظر" تليه كلمة    بالبنط الثقيل يدل اسم املادة أو السلعة املكتوب         -٤
  . هذا االسمجزء من

دماً يف النقل، وإمنا هـو جمـرد        يدل على أن االسم ليس امساً رمسياً مستخ       " انظر" تليه كلمة    العاديأي اسم بالبنط      -٥
  .مرادف

، فإن هذا اجلزء األخري ال يشكل جزءاً مـن االسـم            العادي وجزء بالبنط    الثقيلحيثما يكتب جزء من البند بالبنط         -٦
  . الرمسي املستخدم يف النقل

 النقل والعالمـات    يستخدم االسم الرمسي املستخدم يف النقل بصيغة املفرد أو صيغة اجلمع ألغراض إعداد مستندات               -٧
  .اليت توضع على الطرود
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  ملواد والسلعبادليل أجبدي 

 الرتبة  والوصفاالسم 
رقم األمم 
 املتحدة

 
 الرتبة  والوصفاالسم 

رقم األمم 
 املتحدة

 ١٠٨٧ ١- ٢ أثري مثيل الفاينيل، مثبت  ٢٥٥٨ ١- ٦ إبيربوموهدرين
 ٢٤٥٢ ١- ٢ أثيل أستيلني، مثبت  ٢٠٢٣ ١- ٦ إبيكلوروهدرين

  د١- ١  انظر(HMX)إكس . إم. إتش
  د١- ١
 د١- ١

٠٢٢٦  
٠٣٩١  
٠٤٨٤ 

 

  ٣٢٧١ ٣ أثريات، غ م أ 

   أثيل أنيلني- ٢
   أثيل أنيلني- ن 
  برتيل أنيلني-  ن -  أثيل - ن 

١- ٦  
١- ٦  
١- ٦ 

٢٢٧٣  
٢٢٧٢  
٢٢٧٤ 

  ٢٦٠٤ ٨ أثريات ثنائي أثيل ثالث فلوريد البورون
  ١١٤٩ ٣ أثريات ثنائي بوتيل

   أثيل برتيل طولويدين، -  ن
 سائل

٢٧٥٣ ١- ٦ 

 ٣٤٦٠ ١- ٦  أثيل برتيل طولويدين، صلب-  ن  ٢٩٦٥ ٣- ٤ أثريات ثنائي مثيل ثالث فلوريد البورون
 ١١٧٥ ٣ أثيل برتين  ٢٣٣٥ ٣ أثري أثيل أليل

 ٢٢٧٥ ٣  أثيل بوتانول- ٢  ٢٦١٥ ٣ أثري أثيل بروبيل
 ٢٣٨٦ ٣  أثيل بيربيدين- ١  ١١٧٩ ٣ أثري أثيل بوتيل
 ١١٩٦ ٣ أثيل ثالثي كلوروسيالن  ١٠٣٩ ١- ٢ أثري أثيل مثيل

 ١٨٩٢ ١- ٦ أثيل ثنائي كلوروأرسني  ١١٧١ ٣ أثري أحادي أثيل أثيلني غليكول
 ١١٨٣ ٣- ٤ أثيل ثنائي كلوروسيالن  ١١٨٨ ٣ أثري أحادي مثيل أثيلني غليكول

 ٢٧٥٤ ١- ٦  أثيل طولويدين-  ن  ٢٢١٩ ٣ أثري أليل غليسيديل
 ٢٤٣٥ ٨ أثيل فنيل ثنائي كلوروسيالن  ٢٣٥٢ ٣ ثري بوتيل فاينيل، مثبتأ

 ١٠٣٨ ١- ٢ أثيلني سائل مربد  ٢٣٥٠ ٣ أثري بوتيل مثيل
 ١٩٦٢ ١- ٢ أثيلني مضغوط  ١١٥٥ ٣ أثري ثنائي أثيل

 ٣١٣٨ ١- ٢  ١١٥٣ ٣ أثري ثنائي أثيل األثيلني غليكول
    ٢٣٦٠ ٣ أثري ثنائي األليل

    ١١٥٩ ٣ أثري ثنائي أيسوبروبيل
  ٢٣٨٤ ٣  بروبيل- أثري ثنائي ع 

  أثيلني وأستيلني وبروبيلني يف خماليط سائلة
وي على أثيلني بنسبة ال تقل عـن       ، حتت مربدة
 وأستيلني بنسبة ال تزيد علــى     ٪٧١,٥
   ٪٦ وبروبيلني بنسبة ال تزيد على ٪٢٢,٥

 ١١٣٥ ١- ٦ رينأثيلني كلوروهد  ١١٦٧ ٣ أثري ثنائي فاينيل، مثبت
 ١١٨٥ ١- ٦  مثبت،أثيلينيمني  ٢٤٩٠ ١- ٦ أثري ثنائي كلوروأيسو بروبيل

مع جهاز  أجهزة صغرية بغاز هيدروكربوين       ١٩١٦ ١- ٦  ثنائي كلورو ثنائي األثيل-  ′٢،٢أثري 
 إطالق

٣١٥٠ ١-٢ 

 ١٧٩٦ ٨ أمحاض النترتة، خماليط  ٢٢٤٩ ١- ٦ أثري ثنائي كلورو ثنائي مثيل، متماثل
 ١٨٢٦ ٨ أمحاض النترتة، خماليط مستهلكة  ١٠٣٣ ١- ٢ ثري ثنائي مثيلأ

 ٢٩٩٠ ٩ أدوات إنقاذ ذاتية االنتفاخ  ١٣٠٢ ٣ أثري فاينيل أثيل، مثبت
 ٣٠٧٢ ٩  ١٣٠٤ ٣ أثري فاينيل أيسوبوتيل، مثبت

  ٢٣٥٤ ٣ أثري كلورومثيل أثيل
حتتوي على أدوات إنقاذ غري ذاتية االنتفاخ  

   سلع خطرة كمعدات
 ٠٥٠٣ ز٤- ١ أدوات نفخ وسائد هوائية  ١٢٣٩ ١- ٦ أثري كلورومثيل

 ٣٢٦٨ ٩ أدوات نفخ وسائد هوائية  ٢٣٩٨ ٣ أثري مثيل بوتيل ثالثي
 ١٨٥١ ١- ٦  سائلة، مسية، غ م أ،أدوية  ٢٦١٢ ٣ أثري مثيل بروبيل

 ٢٠٦٧ ١- ٥  ٣٢٤٨ ٣  مسية، غ م أ،أدوية، سائلة، هلوبة
    ٣٢٤٩ ١- ٦  صلبة، مسية، غ م أ،أدوية

    ٢٢٠٥ ١- ٦ أديبونتريل
  د١-١ ، انظر)RDX(إكس . دي. آر

  د١-١
 د١-١

٠٠٧٢  
٠٣٩١  
٠٤٨٣ 

   

  ٢٤١٣ ٣ ي بروبيلأورثوتيتانات رباع

ط متجانسة   خمالي :أمسدة نترات األمونيوم  
ثابتة من نترات األمونيوم، أضيفت إليها      
مواد غري عضوية خاملة كيميائيـاً جتـاه        
نترات األمونيوم، وال تقل فيهـا نـسبة        

 وال تزيد نسبة    ٪٩٠نترات األمونيوم عن    
مبا يف   (٪٠,٢املواد القابلة لالحتراق على     

  ذلك املواد العضوية حمسوبة على أسـاس       
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 الرتبة  والوصفاالسم 
رقم األمم 
 املتحدة

 
 الرتبة  والوصفاالسم 

رقم األمم 
 املتحدة

    ١٥٩١ ١-٦ أورثوثنائي كلوروبرتين
  ٢٦٠٦ ١-٦ أورثوسليكات املثيل

ا يزيـد علـى     ، أو هبا م   )حمتوى الكربون 
 مـن نتـرات     ٪٩٠ ولكن أقل من     ٪٧٠

األمونيوم، وال يزيد إمجايل املواد القابلـة       
 ٪٠,٤لالحتراق فيهـا على 

  

 ١٠٨٨ ٣ أسيتال  ١٦٢١ ١- ٦ أرجواين لندن
 ١٠٨٩ ٣ أسيتالدهيد  ١٩٥١ ٢- ٢ أرغون، سائل مّربد
 ١٨٤١ ٩ أسيتالدهيد النشادر  ١٠٠٦ ٢- ٢ أرغون مضغوط

 ١٠٩٠ ٣ تونأسي  ٢٤٧٣ ١- ٦ أرسانيالت الصوديوم
 ١٦٤٨ ٣ أسيتونتريل  ٢١٨٨ ٣- ٢ أرسني

 ٠١٩٤ ز١- ١ إشارات استغاثة للسفن  ٣٢٤٢ ١- ٤ أزوثنائي كربوناميد
جاف أو مرطب باملاء أزيد الباريوم،  ٠١٩٥ ز٣- ١   ٠٢٢٤ أ١- ١

 ٠١٩٦ ز١- ١ إشارات دخان    ٪٥٠بنسبة وزنية أقل من 
  مرطب باملاء بنسبة وزنية أزيد الباريوم،  ٠١٩٧ ز٤- ١   ١٥٧١ ١- ٤

 ٠٣١٣ ز٢- ١     ٪٥٠ تقل عن ال
  باملاء أو مبخلوط أزيد رصاص مرطب  ٠٤٨٧ ز٣- ١   ٠١٢٩ أ١- ١

 ٠٤٩٢ ز٣- ١ إشارات متفجرة للسكك احلديدية    ٪٢٠الكحول واملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 
 ٠٤٩٣ ز٤- ١   ١٦٨٧ ١- ٦ أزيد الصوديوم

 ١٢٩٣ ٣ وائيةأصباغ د  ٢٥٩٠ ٩ أسبستوس أبيض 
 ٢٨٠١ ٨ أصباغ سائلة، أكالة، غ م أ  ٢٢١٢ ٩ أسبستوس أزرق
 ١٦٠٢ ١- ٦ أصباغ سائلة، مسية، غ م أ  ٣٢٧٢ ٣ إسترات، غ م أ

 ٣١٤٧ ٨ أصباغ صلبة، أكالة، غ م أ  ١٦٩٢ ١- ٦ استركنني
 ٣١٤٣ ١- ٦ أصباغ صلبة، مسية، غ م أ  ٢٦٢١ ٣ أستيل مثيل كربينول
 ٣٣١٣ ٢- ٤ أصباغ عضوية، ذاتية التسخني  ٣٣٧٤ ١- ٢ لأستيلني، غري حملو
 ١٤٨٣ ١- ٥ أكاسيد فوقية غري عضوية، غ م أ  ١٠٠١ ١- ٢ أستيلني مذاب

 ٢٥٩٠ ٩ أكتينوليت، انظر  ٢٠٧١ ٩
 ١٠٩٢ ١- ٦  مثبت،أكروليني   
   
   
   
   
   

خماليط متجانسة : أمسدة نترات األمونيوم
أو /فوسفات/ثابتة من النوعني نتروجني

بوتاس أو أمسدة كاملة من النوع /نتروجني
ة بوتاس، ال تزيد نسب/فوسفات/نتروجني

 وال تزيد ٪٧٠نترات األمونيوم فيها على 
نسبة إمجايل املواد القابلة لالحتراق املضافة 

، أو ال تزيد فيها نسبة ٪٠,٤إليها على 
 ونسبة غري ٪٤٥نترات األمونيوم على 

 حمدودة من املواد القابلة لالحتراق
   

  ٠٢٢٢ د١- ١
   
   

  ، مثبت)ثنائي التجمع(روليني، دمير أك
  أكريدين

  أكريالت األثيل، مثبتة
  أكريالت أيسوبوتيل، مثبتة
  أكريالت البوتيل، مثبتة

   ثنائي أثيل أمينو أثيل- ٢أكريالت 
  ةأكريالت املثيل، مثبت
  أكريالميد، صلب

  مسّيل مربد،أكسجني

٣  
١- ٦  
٣  
٣  
٣  
١- ٦  
٣  
١- ٦  
٢- ٢ 

٢٦٠٧  
٢٧١٣  
١٩١٧  
٢٥٢٧  
٢٣٤٨  
٣٣٠٢  
١٩١٩  
٢٠٧٤  
١٠٧٣ 

القابلة لالنفجار : أمسدة نترات األمونيوم
حساسية أكرب من نترات األمونيوم بدرجة 

 مواد قابلة لالحتراق، ٪٠,٢على اليت حتتوي 
مبا فيها أي مادة عضوية حمسوبة على أساس 
حمتوى الكربون، باستثناء أي مادة مضافة 

 أخرى

 ١٠٧٢ ٢- ٢  مضغوط،أكسجني   

 ٣١٠٢ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع باء، صلب  ١٩٣٩ ٨ أكسي بروميد الفوسفور
  ٢٥٧٦ ٨ أكسي بروميد الفوسفور، مصهور

  ٢٤٤٣ ٨ مأكسي ثالث كلوريد الفاناديو
أكسيد فوقي عضوي، النوع باء، 

 صلب، درجة احلرارة مضبوطة
٣١١٢ ٢- ٥ 

 ٣١٠٣ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع جيم، سائل  ١٦٤٢ ١- ٦ أكسي سيانيد الزئبق مرتوع احلساسية
  ٢٨٧٩ ٨ أكسي كلوريد السلينيوم
  ١٨١٠ ٨ أكسي كلوريد الفوسفور

أكسيد فوقي عضوي، النوع جيم، 
 سائل، درجة احلرارة مضبوطة

٣١١٣ ٢- ٥ 

 ٣١٠٤ ٢-٥ كسيد فوقي عضوي، النوع جيم، صلبأ  ١٧٥٨ ٨ أكسي كلوريد الكروم
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   ز١- ١ إشارات متفجرة للسكك احلديدية
   ز٤- ١
  ت٤- ١

٤٩٢  
٤٩٣  
١٩٣ 

أكسيد فوقي عضوي، النـوع جـيم،        
 صلب، درجة احلرارة مضبوطة

٣١١٤ ٢- ٥ 

 ٣١٠٥ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع دال، سائل 
أكسيد فوقي عـضوي، النـوع دال،        

 سائل، درجة احلرارة مضبوطة
٣١١٥ ٢- ٥ 

 ٣١٠٦ ٢-٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع دال، صلب 
 

أكسيد األثيلني وأكـسيد الـربوبيلني    
حيتـوي على أكسيد األثـيلني     خملوط،  

 ٪٣٠بنسبة ال تزيد على 
د األثيلني وثاين أكـسيد الكربـون    أكسي
ني ثـيل ، ال تزيد فيه نسبة أكسيد األ      خملوط
 ٪٩على 

٣  
  
 
٢- ٢ 

٢٩٨٣  
  
 
١٩٥٢ 

 
أكسيد فوقي عـضوي، النـوع دال،       

 صلب، درجة احلرارة مضبوطة
٣١١٦ ٢- ٥ 

 ٣١٠٧ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع هاء، سائل 
 

أكسيد األثيلني وثاين أكسيد الكربون     
 وال  ٪٩، بـه ما يزيـد علـى        خملوط

  من أكسيد األثيلني٪٨٧يتجاوز 

١٠٤١ ١- ٢ 

 
أكسيد فوقي عضوي، النـوع هـاء،       

 ل، درجة احلرارة مضبوطةسائ
٣١١٧ ٢- ٥ 

 ٣١٠٨ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع هاء، صلب 
 

حىت ضـغط   أكسيد أثيلني مع نتروجني     
)  بار ١٠(كلي قدره ميغاباسكال واحد     

 .س°٥٠عند درجة حرارة 

١٠٤٠ ٣- ٢ 

 
أكسيد فوقي عضوي، النـوع هـاء،       

 صلب، درجة احلرارة مضبوطة
٣١١٨ ٢- ٥ 

 ٣١٠٩ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع واو، سائل 
 

كسيد األثيلني وثاين أكسيد الكربون،     أ
 ٪٨٧، حيتوي على ما يزيد على       خملوط

 من أكسيد األثيلني

٣٣٠٠ ٣- ٢ 

 
أكسيد فوقي عـضوي، النـوع واو،       

 سائل، درجة احلرارة مضبوطة
٣١١٩ ٢- ٥ 

 ٣١١٠ ٢- ٥ أكسيد فوقي عضوي، النوع واو، صلب 
 

أكسيد األثيلني ومخاسي فلورو إيثـان،      
حيتوي على ما ال يزيـد علـى         خملوط
  من أكسيد األثيلني٪٧,٩

٣٢٩٨ ٢- ٢ 

 
أكسيد فوقي عـضوي، النـوع واو،       

 صلب، درجة احلرارة مضبوطة
٣١٢٠ ٢- ٥ 

أكسيد األثيلني ورباعي فلورو إيثان،      ١٩١٠ ٨ أكسيد الكالسيوم 
 حيتوي على ما ال يزيـد علـى         خملوط
 ألثيلني من أكسيد ا٪٥,٦

٣٢٩٩ ٢- ٢ 
 

 

 أكسيد املزيتيل
 أكسيد النتروز، سائل مربد

٣ 
٢- ٢ 

١٢٢٩ 
٢٢٠١ 

 ١٠٧٠ ٢- ٢ أكسيد النتروز 
أكسيد أثيلني وكلورورباعي فلـورو     

 حيتوي على ما ال يزيـد       إيثان، خملوط 
  من أكسيد األثيلني٪٨,٨على 

٣٢٩٧ ٢- ٢ 

 ١٦٦٠ ٣- ٢ مضغوطأكسيد النتريك،  
أكــسيد النتريــك ورابــع أكــسيد   ١٨٨٤ ١- ٦ أكسيد الباريوم

 النتروجني، خملوط
١٩٧٥ ٣-٢ 

غازات مـسيلة  على  حتتوي  آالت تربيد،     ١٢٨٠ ٣ أكسيد الربوبيلني
 مسية وغري هلوبة

٣٣٥٨ ١- ٢ 

  ٣٠٢٢ ٣  بوتيلني مثبت- ١،٢أكسيد 
 

 حتتوي على غازات مـسّيلة      آالت تربيد 
غري مسية أو حملـول النـشادر   غري هلوبة و  

 )٧٢٦٢رقم األمم املتحدة (

٢٨٥٧ ٢- ٢ 
)  أزيريــدينيل-١ (-أكــسيد تــريس 

 فوسفني، حملول
٢٥٠١ ١- ٦ 

 
، متخلف مـن    أكسيد حديد مستهلك   

 تنقية غاز الفحم
١٣٧٦ ٢- ٤ 

 

 ألدهيد، غ م أ
  مسي، غ م أ،ألدهيد، هلوب

٣ 
٣ 

١٩٨٩ 
١٩٨٨ 

  أكسيد الزئبق
 كسيد فوقي عضوي، النوع باء، سائلأ

١- ٦  
٢- ٥ 

١٦٤١  
٣١٠١ 

 أمـني   أوأمني، صلب، أكـال، غ م أ         
  متعدد، صلب، أكال، غ م أ
 أمني، هلوب، أكال، غ م أ

٨  
  
٣ 

٣٢٥٩  
  

٢٧٣٣ 
أكسيد فوقي عضوي، النـوع بـاء،       

 سائل، درجة احلرارة مضبوطة
 ١٠٣٦ ١- ٢ أمني األثيل  ٣١١١ ٢- ٥
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  ١١٧٨ ٣  أثيل بوترييك- ٢ألدهيد 
  ١١٩١ ٣ ألدهيد األوكتيل، هلوب

  ٢٨٣٩ ١- ٦ ألدول

ال تقل نسبة   أمني األثيل، حملول مائي،     
 ولكنـها   ٪٥٠أمني األثيل فيـه عـن       

 ٪٧٠تتجاوز   ال

٢٢٧٠ ٣ 

  ز١- ١ ألعاب نارية ٢٢٧٦ ٣  أثيل هكسيل- ٢أمني 
  ز٢- ١
  ز٣- ١
  ز٤- ١
 ق٤- ١

٠٣٣٣  
٠٣٣٤  
٠٣٣٥  
٠٣٣٦  
٠٣٣٧ 

 
   نفتيل- أمني ألفا 
 أمني أليل

١- ٦  
١- ٦ 

٢٠٧٧  
٢٣٣٤ 

أكسيد األثيلني وثاين أكسيد الكربون، 
 خملوط، انظر

١- ٢  
٢- ٢  
٣- ٢ 

١٠٤١  
١٩٥٢  
٣٣٠٠ 

 

  ١٠٧٣ ٢- ٢ أكسجني، سائل مربد

  أميل ثالثي املثيل، ال مائي
 أمني األميل

١- ٢  
٣ 

١٠٨٣  
١١٠٦ 

 ١٢٢١ ٣ أمني أيسوبروبيل 
 ١٢١٤ ٣ أمني أيسوبوتيل 
 ٢٢٦٩ ٨  إميينو ثنائي بروبيل٣،٣أمني،  

  و١- ١ ألغام حبشوة متفجرة
  د١- ١
  د٢- ١
 و٢- ١

٠١٣٦  
٠١٣٧  
٠١٣٨  
 ١٢٧٧ ٣ أمني الربوبيل  ٠٢٩٤

 ٢٦١٩ ٨ أمني برتيل ثنائي مثيل  ٢٦٨٩ ١- ٦  أحادي كلورو هيدرين الغليسرول-ألفا 
 ١١٢٥ ٣  البوتيل–أمني ع   ٢٣٦٨ ٣  بينني- ألفا 
 ١٦٥٠ ١- ٦  نفثيل، صلب–أمني بيتا   ٢٣٦٧ ٣  فالريالدهيد مثيل- ألفا 

 ١٢٩٦ ٣ أمني ثالثي األثيل  ٢٧٩٧ ٨ إلكتروليت قلوي للمراكم، سائل
 ٢٢٦٠ ٣ أمني ثالثي بروبيل  ٣٠٥١ ٢- ٤ ألكيل ألومنيوم

 ٢٥٤٢ ١- ٦ أمني ثالثي بوتيل  ٢٤٤٥ ٢- ٤ ، سائل ليثيوم–ألكيل 
 ١٠٨٣ ١- ٢ أمني ثالثي مثيل، ال مائي  ٣٤٣٣ ٢-٤ ، صلب ليثيوم–ألكيل 

  ٣٠٥٣ ٢-٤ ألكيل مغنيسيوم
ألومنيــوم مــسحوق، غــري مغلــف 

 اجلسيمات
١٣٩٦ ٣-٤  

 حيتـوي   أمني ثالثي املثيل، حملول مائي    
على أمني ثالثي املثيل بنـسبة وزنيـة        

 ٪٥٠تتجـاوز   ال

١٢٩٧ ٣ 

  ١٣٠٩ ١-٤  مغلف اجلسيمات،ألومنيوم مسحوق
  ٢٨١٢ ٨ ألومينات الصوديوم، صلبة 

 

 ٢٣٢٦ ٨ يـل سيكلوهكسيـلأميـن ثالثـي مث

   حملول،ألومينات الصوديوم
 ألياف، خضروات، جافة 

٨  
١- ٤ 

١٨١٩  
 ١١٥٤ ٣ أمني ثنائي األثيل  ٣٣٦٠

ألياف أو أقمشة مشربة بنترو سـليلوز        ٢٦٨٤ ٣ أمني ثنائي أثيل أمينوبروبيل 
 نترايت ضعيف، غ م أ

١٣٥٣ ١- ٤ 
 ٢٣٥٩ ٣ أمني ثنائي أليل 
ألياف أو أقمشة من مصدر حيـواين أو         ٢٨٤١ ٣  أميل-  ع - أمني ثنائي  

 مشربة بالزيتنبايت، أو اصطناعية، غ م أ، 
٢- ٤  
 

١٣٧٣  
 ١١٥٨ ٣ أمني ثنائي أيسوبروبيل  

ألياف أو أقمشة من مصدر حيواين أو         ٢٣٦١ ٣  ثنائي أيسوبوتيلأمني 
 نبايت حمروقة أو مرطبة أو مبللة

١٣٧٢ ٢- ٤ 
 ٢٣٨٣ ٣ أمني ثنائي بروبيل 

 ٠٠٧٩ د١- ١ أمني ثنائي بكريل، انظر  ٣١٨١ ١-٤ أمالح فلزية ملركبات عضوية، هلوبة، غ م أ
أمالح فلزية متفجرة ملشتقات النتـرو       ٢٢٤٨ ٨  بوتيل-  ع - أمني ثنائي  

 األروماتية، غ م أ
 ٠١٣٢ ج٣- ١

 ٢٥٦٥ ٨ يلأمني ثنائي سيكلوهكس 
 ١٠٣٢ ١- ٢ أمني ثنائي مثيل، ال مائي  ٢٢١٢ ٩ أموسيت، انظر

 ١١٦٠ ٣ أمني ثنائي مثيل، حملول مائي  ١٣٩٠ ٣- ٤ أميدات فلزات قلوية
 ٢٢٦٦ ٣  بروبيل-  ن - أمني ثنائي مثيل   ٢٦١٠ ٣ أميل ثالثي أليل

 ٢٣٧٩ ٣  ثنائي مثيل بوتيل-  ١،٣أمني   ١٧٢٨ ٨ أميل ثالثي كلوروسيالن
 ٢٢٦٤ ٨ أمني ثنائي مثيل هكسيل حلقي  ٢٧٣٥ ٨ أمني، سائل، أكال، غ م أ
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جاف أو مرطب باملاء بنسبة     أوكتوليت    ٢٧٣٤ ٨ غ م أ أميـن، سائـل، أكال، هلـوب،
 ٪١٥وزنية أقل من 

 ٠٢٦٦ د١- ١

  ٢٩٤٣ ٣ أمني رباعي هيدروفورفوريل
  ٠٠٧٩ د١- ١ أمني سداسي نترو ثنائي فنيل

  ٢٣٥٧ ٨ أمني سيكلوهكسيل

 أوكتونال
 أوكتيل ثالثي كلوروسيالن

 د١- ١
٨ 

٠٤٩٦ 
١٨٠١ 

 ٢٣٣٢ ٣ أوكزمي استالدهيد  ٢٥٢٦ ٣ أمني الفورفوريل
 ٢٥٢٥ ١- ٦ أوكساالت األثيل  ١٠٦١ ١- ٢ أمني مثيل، ال مائي

 ١٨٢٥ ٨ أول أكسيد الصوديوم  ١٢٣٥ ٣ أمني املثيل، حملول مائي
 ١٠١٦ ٣- ٢ أول أكسيد الكربون، مضغوط  ٢٩٤٥ ٣  مثيل بوتيل-  نأمني 

 ١٧٩٢ ٨ أول كلوريد اليود  ٢٨١٥ ٨ ازينرب أمينوأثيل بي-  ن
 ٣٢٥١ ١- ٤  أيسوسوربيد٥- أول نترات   ٣٠٥٥ ٨ إيثانول)  أمينوإيثوكسي- ٢ (- ٢

 ١٦٤٠ ١- ٦ أوليات الزئبق  ١٥٤٧ ١- ٦ أمينوبرتين، انظر
 ٢٣٣٠ ٣ أونديكان  ١١٢٥ ٣ أمينوبوتان، انظر

  ٢٦٧١ ١- ٦ )- ، بارا- ، ميتا - أورثو (أمينوبرييدين 
  ٢٩٤٦ ١- ٦  ثنائي أثيل أمينو بنتان- ٥-  أمينو - ٢

ــسي - ٢،١ ــسي - ٣-  إيبوك إيثوك
 بروبان

٢٧٥٢ ٣ 

 ١٠٣٥ ١- ٢ إيثان، مضغوط 
 ١٩٦١ ١- ٢  سائل مربد،إيثان 

 ثنائي نتروفينـول،    - ٤،٦-  أمينو   - ٢
مرطب، حيتوي على املاء بنسبة وزنية ال       

 ٪٢٠تقل عن 

٣٣١٧ ١- ٤ 

 ١١٧٠ ٣ إيثانول، حملول 
 ٢٤٩١ ٨ إيثانول أمني، حملول  ٢٥١٢ ١- ٦ )- ، بارا- ، ميتا- أورثو (أمينو فينول 

 ١٩٥٠ ٢ أيروسوالت  ٢٦٧٣ ١- ٦  كلوروفينول- ٤-  أمينو - ٢
 ١٢١٦ ٣ أيسوأكتني  ٢٨٧١ ١- ٦ أنتيمون، مسحوق0

 ١٩١٨ ٣ روبيل برتينأيسوب  ٢٥٩٠ ٩ أنثوفيليت، انظر
 ١٢١٨ ٣ أيسوبرين، مثبت  ٢٤٩٦ ٨ أهندريد محض الربوبيونيك

 ١٢١٩ ٣ أيسوبروبانول  ٢٧٣٩ ٨ أهندريد البوترييك
 ٢٣٠٣ ٣ أيسوبروبينيل برتين  ١٧١٥ ٨ أهندريد اخلليك

حيتـوي  أهندريد محض رباعي هيدروفثاليك      ٢٣٧١ ٣ أيسوبنتني 
 ٪٠,٠٥على أهندريد املالييك بنسبة تزيد على 

٢٦٩٨ ٨ 
 ١٩٦٩ ١- ٢ أيسوبوتان 
تتجاوز نـسبة   أهندريد محض الفثاليك،     ١٢١٢ ٣ أيسوبوتانول 

 ٪٠,٠٥أهندريد محض املالييك فيه 
٢٢١٤ ٨ 

 ٢٣٨٥ ٣ أيسوبوتريات أثيل 
 ٢٤٠٦ ٣ أيسوبوتريات أيسوبروبيل  ٢٢١٥ ٨ أهندريد محض املالييك

 ٢٥٢٨ ٣ أيسوبوتريات أيسوبوتيل  ٢٢١٥ ٨ أهندريد محض املالييك، مصهور
 ٢٠٤٥ ٣ أيسوبوتريالدهيد  ٢٤٣١ ١- ٦ أنيسيدين
 ٢٢٨٤ ٣ أيسوبوتريونتريل  ٢٢٢٢ ٣ أنيسول
 ٢٠٤٥ ٣ أيسوبوتيل الدهيد، انظر  ١٥٤٧ ١- ٦ أنيلني

بدون وسيلة أوعية صغرية هبا غاز،  ١٠٥٥ ١- ٢ أيسوبوتيلني 
 تصريف وال يعاد ملؤها

٢٠٣٧ ٢ 
 ١٥٤٥ ١- ٦ وثيوسيانات األليل، مثبتةأيس 

 ٢٤٧٧ ١- ٦ أيسوثيوسيانات املثيل  ٢٣٠٩ ٣ أوكتادايني
 ٢٢٠٦ ١- ٦ ، غ م أةأيسوسيانات، مسي  ٢٥٢٠ ٣ )سيكلو أوكتادايني(أوكتادايني حلقي 

 ٣٠٨٠ ١- ٦ ، غ م أة، هلوبةأيسوسيانات، مسي  ١٢٦٢ ٣ أوكتان
 ٢٤٧٨ ٣ ، غ م أة، مسيةأيسوسيانات، هلوب 
 ٢٤٨١ ٣ أيسوسيانات األثيل 

  د١- ١ أوكتوجني، انظر
  د١- ١
 د١- ١

٠٢٢٦  
٠٣٩١  
 ٢٤٨٣ ٣ أيسوسيانات أيسوبروبيل  ٠٤٨٤

 ٢٤٨٦ ٣ أيسوسيانات أيسوبوتيل  ٠٢٦٦ د١- ١ أوكتول، انظر
     ٣٤٩٨ ٨ أول كلوريد اليود، سائل

 ١٠٧٧ ١- ٢ بروبيلني  ٢٤٨٢ ٣  بروبيل- أيسوسيانات ع
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 ١٩٢١ ٣ بروبيلني إميني، مثبت  ٢٤٨٥ ١- ٦  بوتيل- ت عأيسوسيانا
 ٢٨٥٠ ٣ بروبيلني تترامري  ٢٤٨٤ ١- ٦ أيسوسيانات بوتيل ثالثي

 ١١٩٥ ٣ بروبيونات األثيل  ٢٢٥٠ ١- ٦ أيسوسيانات ثنائي كلوروفنيل
 ٢٤٠٩ ٣ بروبيونات أيسوبروبيل  ٢٤٨٨ ١- ٦ أيسوسيانات سيكلوهكسيل

 ٢٣٩٤ ٣ بروبيونات أيسوبوتيل  ٢٤٨٧ ١- ٦ أيسوسيانات الفنيل
 مثيل - ٤-  كلورو- ٣أيسوسيانات  ١٩١٤ ٣ بروبيونات البوتيل 

 ، سائلةالفينيل
٢٢٣٦ ١- ٦ 

 ١٢٤٨ ٣ بروبيونات املثيل 
 مثيل - ٤-  كلورو- ٣أيسوسيانات  ١٢٧٥ ٣ بروبيونالدهيد 

 الفينيل، صلبة
٣٤٢٨ ١- ٦ 

 ٢٤٠٤ ٣ بروبيونتريل 
 ١٥٧٠ ١- ٦ بروسني  ٢٤٨٠ ١- ٦ أيسوسيانات املثيل

 ١٧٤٤ ٨ بروم، أو حملول الربوم  ٢٦٠٥ ٣ أيسوسيانات ميثوكسي مثيل
 ١٤٥٠ ١- ٥ برومات، غري عضوية، غ م أ  ٢٤٠٠ ٣ أيسوفالريات املثيل

 ٣٢١٣ ١- ٥ برومات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ  ٢٢٨٧ ٣ أيسوهبتني
 ٢٧١٩ ١- ٥ برومات الباريوم  ٢٢٨٨ ٣ أيسوهكسني

 ١٠٢٧ ١-٢ )سيكلوبروبان(بروبان حلقي   ١٠١٦ ٣-٢ أول أكسيد الكربون، مضغوط
 ١٤٨٤ ١- ٥ برومات البوتاسيوم  ١٠٥٥ ١-٢ إيسوبوتيلني

 ٢٤٦٩ ١- ٥ برومات الزنك  ٢٢١٣ ١- ٤ بارافورمالدهيد
 ١٤٩٤ ١- ٥ برومات الصوديوم  ١٢٦٤ ٣ بارالدهيد

 ١٤٧٣ ١- ٥ برومات املغنيسيوم  ١٣٦٩ ٢- ٤  نتروزوثنائي مثيل أثيلني- بارا
 ٢٣٤٠ ٣  بروموأثيل أثري أثيلي- ٢  ٠٠٢٧ د١- ١ حبييب أو مسحوقبارود أسود 

 ١٥٦٩ ١- ٦ بروموأسيتون  ٠٠٢٨ د١- ١ أو يف كرياتبارود أسود مكبوس 
  ج١- ١ بارود بدون دخان ٢٣٤٤ ٣ بروموبروبان 

 ج٣- ١
٠١٦٠  
 ٢٣٤٥ ٣  بروموبروبني- ٣  ٠١٦١

  ز١- ١ بارود ومضي ٢٣٤٣ ٣  بروموبنتان- ٢ 
 ز٣- ١

٠٠٩٤  
 ٢٥١٤ ٣ بروموبرتين  ٠٣٠٥

 ١١٢٦ ٣  بروموبوتان- ١  ١٤٠٠ ٣- ٤ باريوم
  باريوم، سبائك، تشتعل مبس اهلواء ٢٣٣٩ ٣  بروموبوتان- ٢ 

  ببرييدين
 بارود بدون دخان

٢- ٤  
٨  
  ج٤- ١

١٨٥٤  
٢٤٠١  
٥٠٩ 

 ٢٤١٩ ١- ٢ بروموثالثي فلوروأثيلني 

 ١٠٠٩ ٢- ٢ بروموثالثي فلوروميثان  ١٤٨٢ ١- ٥ أ، غري عضوية، غ م برمنغنات
 ١٦٠٣ ١- ٦ بروموخالت األثيل  ٣٢١٤ ١- ٥ برمنغنات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ

 ٢٦٤٣ ١- ٦ بروموخالت املثيل  ١٤٤٨ ١- ٥ برمنغنات الباريوم
 ٢٥١٥ ١- ٦ بروموفورم  ١٤٩٠ ١- ٥ برمنغنات البوتاسيوم

 ٢٦٨٨ ١- ٦  كلوروبروبان- ٣-  برومو - ١  ١٥١٥ ١- ٥ نكبرمنغنات الز
 ١٨٨٧ ١- ٦ بروموكلوروميثان  ١٥٠٣ ١- ٥ برمنغنات الصوديوم
 ٢٣٤٢ ٣ برومومثيل بروبان  ١٤٥٦ ١- ٥ برمنغنات الكالسيوم
 ٢٣٤١ ٣  مثيل بوتان- ٣-  برومو - ١  ٢٢٠٠ ١- ٢ بروبادايني، مثبت

 ٣٢٤١ ١- ٤  ديول-٣،١- نتروبروبان-٢- برومو -٢  ١٩٧٨ ١- ٢ بروبان
 ١٨٩١ ١- ٦ بروميد األثيل  ١٠٢٧ ١- ٢ بروبان حلقي

 ١٧١٦ ٨ بروميد األستيل  ١٢٧٤ ٣  بروبانول- ع
 ١٧٢٥ ٨ بروميد األلومنيوم، ال مائي  ٢٣٦٤ ٣  بروبيل برتين- ع

 ١١١٤ ٣ برتين  ١٨١٦ ٨ بروبيل ثالثي كلوروسيالن
 ١٠١٠ ١- ٢ ، مثبتبوتادايني  ٢٥٨٠ ٨ بروميد األلومنيوم، حملول

 ٢٢٥٧ ٣- ٤ بوتاسيوم  ١٠٩٩ ٣ بروميد األثيل
 ١٤٢٠ ٣- ٤ بوتاسيوم، سبائك فلزية  ٢٥١٣ ٨ بروميد برومواستيل
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 ١٤٢٢ ٣- ٤  صوديوم، سبائك- بوتاسيوم   ١٧٣٧ ١- ٦ بروميد البرتيل
 ١٠١١ ١- ٢ بوتان  ١٧٧٠ ٨ بروميد ثنائي فتيل مثيل

 ٢٣٤٦ ٣   بوتان ديون  ١٦٣٤ ١- ٦ بروميد زئبق ـ أمونيوم 
  بوتان حلقي  ١٥٥٥ ١- ٦ بروميد الزرنيخ

  بوتان املثيل - ٢
١- ٢  
٣ 

٢٦٠١  
٣٣٧١ 

  ١٧٠١ ١- ٦ ، سائلبروميد الزيليل
  ٣٤١٧ ١- ٦ بروميد زيليل، صلب

 ١١٢٠ ٣ بوتانول

 ١١٨٠ ٣ بوتريات األثيل  ١٨٨٩ ١- ٦ بروميد السيانوجني
 ٢٦٢٠ ٣ ات أميلبوتري  ١٠٨٥ ١- ٢ بروميد الفاينيل، مثبت

 ٢٤٠٥ ٣ بوتريات أيسوبروبيل  ٢٦٤٥ ١- ٦ بروميد الفيناسيل
 ٢٨٣٨ ٣ بوتريات فاينيل، مثبت  ١٠٦٢ ٣- ٢ بروميد مثيل

بروميل املثيل وثاين بروميد األثـيلني،       ١٢٣٧ ٣ بوتريات املثيل 
 خملوط، سائل

١٦٤٧ ١- ٦ 
 ١١٢٩ ٣ بوتريالدهيد 

 ٢٨٤٠ ٣ بوتريالدوكسيم  ١٩٢٨ ٣- ٤ ري أثيليبروميد مثيل املغنيسيوم يف أث
 ٢٤١١ ٣ بوتريونتريل  ١٠٤٨ ٣- ٢ بروميد اهليدروجني، ال مائي

 ٢٧٣٨ ١- ٦  بوتيل أنيلني- ن 
 ٢٦٩٠ ١- ٦  بوتيل امييدازول-  ع- ن 

  بريليوم، مسحوق
بضائع خطرة يف آالت أو بضائع خطرة       

 يف أجهزة

١- ٦  
٩ 

١٥٦٧  
٣٣٦٣ 

    
 ٢٧٠٩ ٣ بوتيل برتين  ٣٢٩٢ ٣- ٤ على الصوديومبطاريات حتتوي 
  ٣٠٩٠ ٩ بطاريات ليثيوم

  ٣٠٩١ ٩ بطاريات ليثيوم حمتواة يف معدات
 ثالثي نترو   - ٢،٤،٦-  بوتيل ثالثي    - ٥
  زيلني-  ميتا - 

٢٩٥٦ ١- ٤ 

     ٣٤٩٦ ٩ بطاريات هيدريد النيكل املعدين
 ١٧٤٧ ٨ نبوتيل ثالثي كلوروسيال  ٠١٥٣ د١- ١ بيكراميد، انظر

 ٢٦٦٧ ١- ٦ بوتيل طولوين  ١٣٨٠ ٢- ٤ بنتابوران
 ١٠١٢ ١- ٢ بوتيلني  ١٢٦٥ ٣ بنتان، سائل
 ٢٧١٦ ١- ٦  بوتني ديول- ١،٤  ١١٤٦ ٣ بنتان حلقي

 ١١٧٦ ٣ بورات األثيل  ٢٣١٠ ٣  ديون- ٢،٤- بنتان 
 ٢٦٠٩ ١- ٦ بورات ثالثي أليل  ١١٠٥ ٣ بنتانول

  بنتانول حلقي ٢٦١٦ ٣ بورات ثالثي أيسوبروبيل 
 بنتانون حلقي

٣  
٣ 

٢٢٤٤  
 ٢٤١٦ ٣ بورات ثالثي مثيل  ٢٢٤٥

 ١٣١٢ ١- ٤ بورنيول  ٢٧٠٥ ٨  بنتول- ١
جاف أو مرطب باملاء بنـسبة      بنتوليت،   ٢٨٧٠ ٢- ٤ بوروهيدريد األلومنيوم يف أجهزة 

 ٪١٥وزنية ال تقل عن 
 ٠١٥١ د١- ١

 ١٨٧٠ ٣- ٤ بوروهيدريد البوتاسيوم 
 ١٤٢٦ ٣- ٤ بوروهيدريد الصوديوم  ٢٢٤٦ ٣ قيبنتني حل

  ١١٠٨ ٣ ) أميلني- ع( بنتني - ١
  ١٩٩٠ ٩ برتالدهيد
  ١٦٣١ ١- ٦ الزئبقبرتوات 

  ٢٥٨٧ ١- ٦ برتوكينون
  ٢٢٢٤ ١- ٦ برتونتريل

بوروهيدريد الصوديوم وهيدروكسيد   
حيتــوي علــى الــصوديوم، حملــول، 

  بوروهيدريد الصوديوم بنسبة وزنية 
ــى  ــد عل  وهيدروكــسيد ٪١٢ال تزي

 ٪٤٠الصوديوم بنسبة ال تزيد على 

٣٣٢٠ ٨ 

 ١٤١٣ ٣- ٤ بوروهيدريد الليثيوم  ١٨٨٥ ١- ٦ برتيدين
 ٢٥٤٦ ٢- ٤ مسحوق جافتيتانيوم،   ٢٥٧٩ ٨ بيربازين

  ٣٣٧٨ ١- ٥ بريوكسي هيدرات كربونات الصوديوم 
  ١٩٢٢ ٣ بريوليدين
  ١٢٨٢ ٣ برييدين

  ٣٠٧٣ ١- ٦ برييدين الفاينيل، مثبت

 بنسبة ال تيتانيوم مسحوق، مرطب باملاء
نــاتج بــالطرق ) أ (٪٢٥تقــل عــن 

 ٥٣امليكانيكية، يقل حجم اجلسيم عن      
ناتج بالطرق الكيميائية،   ) ب(ميكرون؛  

١٣٥٢ ١- ٤ 
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  ميكرون٨٤٠يقل حجم اجلسيم عن   ٢٨٣٧ ٨ بيكربيتات، حملول مائي
 ٣٢٥٣ ٨ ثالث أكسوسليكات ثنائي الصوديوم   ٢٥٠٦ ٨ بيكربيتات األمونيوم

 ١٥٦١ ١- ٦ ثالث أكسيد الزرنيخ  ٢٦٩٣ ٨ بيكربيتيت، حملول مائي، غ م أ

باملاء بنـسبة   بيكرات أمونيوم، مرطب     ٢٥٧٨ ٨ ثالث أكسيد الفوسفور 
 ٪١٠وزنية ال تقل عن 

١٣١٠ ١- ٤ 
 ١٨٢٩ ٨ ثالث أكسيد الكربيت، مثبت 

باملاء  جاف أو مرطب  وم،  بيكرات أموني  ١٤٦٣ ١- ٥ ثالث أكسيد الكروم، ال مائي 
 ٪١٠بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٠٠٤ د١- ١
 ٢٤٢١ ٣- ٢ ثالث أكسيد النتروجني 

باملاء بنسبة وزنية بيكرات الفضة، مرطبة  ٢٦٩٢ ٨ ثالث بروميد البورون 
 ٪٢٠ال تقل عن 

١٣٤٧ ١- ٤ 
 ١٨٠٨ ٨ ثالث بروميد الفوسفور 

مرطب  جاف أو رامات الزركونيوم،   بيك ١٧٤٦ ١- ٥ ثالث فلوريد الربوم 
 ٪٢٠باملاء بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٢٣٦ ج٣- ١
 ٢٣٣٨ ٣ ثالث فلوريد البرتويك 

باملـاء،  بيكرامات الزركونيوم، مرطبة     ١٠٠٨ ٣- ٢ ثالث فلوريد البورون، مضغوط 
 ٪٣٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

١٥١٧ ١- ٤ 
 ٢٨٥١ ٨  البورون ثنائي هيدراتثالث فلوريد 

بنسبة  باملاءبيكرامات الصوديوم، مرطبة  ١٧٤٩ ٣- ٢ ثالث فلوريد الكلور 
 ٪٢٠وزنية ال تقل عن 

١٣٤٩ ١- ٤ 
 ٢٤٥١ ٢- ٢ ثالث فلوريد النتروجني، مضغوط 

، جافة أو مرطبـة     بيكرامات الصوديوم  
 ٪٢٠باملاء بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٢٣٥ ج٣- ١
 

 الفوسفور، خـال مـن      ثالث كربيتيد 
 الفوسفور األصفر واألبيض

١٣٤٣ ١- ٤ 

 ١٧٣٣ ٨ ثالث كلوريد األنتيمون  ١٣٣٦ ١- ٤ بيكريت مرطب، انظر

 ٢٢٢٦ ٨ ثالث كلوريد بتزيليدين  ٠٢٨٢ د١- ١ بيكريت، انظر

 ١٧٤١ ٣- ٢ ثالث كلوريد البورون  ٢٣١٣ ٣ بيكولني

 ٢٨٦٩ ٨  خملوط،ريد التيتانيومثالث كلو  ٠١١٤ أ١- ١ تترازين مرطب، انظر

  ٠٢٠٨ د١- ١ تتريل، انظر
  ١٥٦٢ ١- ٦ تراب زرنيخي

ثالث كلوريد التيتانيوم، خملوط يشتعل     
 مبس اهلواء

٢٤٤١ ٢- ٤ 

 ١٥٦٠ ١- ٦ ثالث كلوريد الزرنيخ  ١٢٩٩ ٣ تربنتني

 ٢٤٧٥ ٨ ثالث كلوريد الفاناديوم  ١٣٠٠ ٣ تربنتني، بديل

 ١٨٠٩ ١- ٦ ث كلوريد الفوسفورثال  ٢٥٤١ ٣ تربينولني

 ٣٣٤١ ٢- ٤ ثاين أكسيد ثيويوريا  ٠٣٩٠ د١- ١ تريتونال

 ١٨٧٢ ١- ٥ ثاين أكسيد الرصاص  ٢٥٩٠ ٩ ترميوليت، انظر

تكسينات مستخلصة مــن مـصادر      ١٠٧٩ ٣- ٢ ثاين أكسيد الكربيت 
 غ م أسائلة، حية، 

٣١٧٢ ١- ٦ 
 ١٠١٣ ٢- ٢ ثاين أكسيد الكربون 

ستخلصة من مصادر حيَّة،    تكسينات، م  ٢١٨٧ ٢- ٢ ثاين أكسيد الكربون، سائل مربد 
 صلبة، غ م أ

٣٤٦٢ ١- ٦ 
 ١٨٤٥ ٩ ثاين أكسيد الكربون، صلب 

 ١٦٠٥ ١- ٦ ثاين بروميد األثيلني 

 ١٧٠٤ ١- ٦ ثاين ثيوبريوفوسفات رباعي أثيل 
  د١- ١ ت، انظر. ن. ت

  د١- ١
 د١- ١

٠٢٠٩  
٠٣٨٨  
 ١٩٢٩ ٢- ٤  البوتاسيومثاين ثيونيت  ٠٣٨٩

 ١٩٣١ ٩ ثاين ثيونيت الزنك  ٢٨٧٨ ١- ٤ حبيبات أسفنجيةتيتانيوم، 

 ١٢٩٥ ٣- ٤ ثالثي كلوروسيالن  ١٠١٣ ٢-٢ ثاين أكسيد الكربون

 ١٧٢٤ ٨ ثالثي كلوروسيالن األليل، مثبت  ٢١٨٧ ٢-٢ ثاين أكسيد الكربون، سائل مربد

 ٢٣٢٥ ٣ ثالثي مثيل برتين -  ٥،٣،١  ١٣٨٤ ٢-٤ ثاين ثيونيت الصوديوم

 ١٢٩٨ ٣ ثالثي مثيل كلوروسيالن  ١٩٢٣ ٢-٤ ثاين ثيونيت الكالسيوم

  ثاين فلوريـد أمـالح هيدروجينية، 
 غ م أ

 مرطب  ثالثي نترامني ثالثي مثيلني حلقي،      ١٧٤٠ ٨
 ٪١٥باملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 

 ٠٠٧٢ د١-١
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  ٢١٩٠ ٣-٢ ثاين فلوريد األكسجني، مضغوط
  ١٧٢٧ ٨ لب ص،ثاين فلوريد األمونيوم اهليدروجيين
  ٢٨١٧ ٨  حملول،ثاين فلوريد األمونيوم اهليدروجيين

  ثاين فلوريد البوتاسيوم اهليدروجيين 
 ثاين فلوريد الصوديوم اهليدروجيين 

٨  
٨ 

١٨١١  
٢٤٣٩  

  ٣١٧٤ ٢- ٤ ثاين كربيتيد التيتانيوم
  ٢٣٨١ ٣ ثاين كربيتيد ثنائي مثيل

  ٢٦٥٧ ١- ٦ نيومثاين كربيتيد السلي
  ١١٣١ ٣ ثاين كربيتيد الكربون

 حلقي، مرتوع   نيثي نترامني ثالثي مثيل   ثال
  احلساسية

  
  
  
  

ثالثي نترامني ثالثي مثيلني حلقي، خملوط      
 ٪١٥مرطب باملاء بنسبة وزنية ال تقل عن        

 مرتوع احلساسية مبـادة ملطفـة       خملوطأو  
 ٪١٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

  د١- ١
 
  
  
  
  
 د١- ١

٠٤٨٣  
  
  
  
  
  

٠٣٩١ 

 ٠٢١٣ د١- ١ ثالثي نتروأنيزول  ١٤٣٩ ١- ٥ ثاين كرومات األمونيوم
 ٠١٥٣ د١- ١ ثالثي نتروأنيلني  ١١٨٤ ٣ ثاين كلوريد األثيلني

  ٢٧٩٨ ٨ ثاين كلوريد فنيل فوسفور
 

مرطب باملاء   أو جافثالثي نترو برتين،    
 ٪٣٠ عن بنسبة وزنية ال تقل

 ٠٢١٤ د١- ١

 
مع ما  ثاين نترات أيسوسوربيد، خملوط     

 لكتوز، أو مـانوز، أو      ٪٦٠ال يقل عن    
 نشا أو فوسفات الكالسيوم اهليدروجينية

٢٩٠٧ ١- ٤ 

 
 باملـاء بنـسبة     ثالثي نتروبرتين، مرطب  

 ٪٣٠وزنية أقل من 
١٣٥٤ ١- ٤ 

 
 

باملـاء بنـسبة    ثالثي نتروبرتين، مرطب    
 ٪١٠وزنية ال تقل عن 

٣٣٦٧ ١- ٤  
 

 ٠١٣٠ أ١-١ ثالثي نتروريزورسينات الرصاص، مرطب 

ثاين نترات ثنائي أثيلني غليكول مرتوع      
مبادة ملطفة غري متطايرة وغري     ية  احلساس

قابلة للذوبـان يف املاء بنسبة وزنيـة ال        
 ٪٢٥تقل عن 

 ٠٠٧٥ د١- ١

 
  ١٩٤٤ ١- ٤ ثقاب أمان

  ١٩٤٥ ١- ٤ "فستا"ثقاب مشعي 

جاف أو مرطب   ثالثي نتروريزورسينول   
اء أو مبخلوط الكحول واملاء بنـسبة       بامل

 ٪٢٠وزنية أقل من 

 ٠٢١٩ د١- ١

  ١٣٣١ ١- ٤ "غري مأمونة"ثقاب 
  ٢٢٥٤ ١- ٤ ثقاب، مصهر

  ٢٠٧٩ ٨ ثالثي أمني ثنائي أثيلني

 باملاء أو   ثالثي نتروريزورسينول مرطب  
مبخلوط الكحول واملاء بنسبة وزنية أقل       

 ٪٢٠من 

 ٠٣٩٤ د١- ١

مرطب باملاء  جاف أوثالثي نتروطولوين،     ٢٣٢٤ ٣ ثالثي أيسوبوتيلني
 ٪٣٠بنسبة وزنية أقل من 

   ٢٠٥٧ ٣ ثالثي بروبيلني

 ٠٢٠٩ د١- ١

 باملاء بنـسبة    ثالثي نتروطولوين، مرطب    ٢٠٣٥ ١- ٢  ثالثي فلوروإيثان- ،١،١،١
 ٪٣٠وزنية ال تقل عن 

   ١٠٨٢ ٣- ٢ ثالثي فلوروكلوروأثيلني، مثبت

١٣٥٦ ١- ٤ 

مبا ، مرطب   )يت إن يت  (ثالثي نتروطولوين     ٢٩٤٢ ١- ٦  ثالثي فلورومثيل أنيلني- ٢
 ٪ من وزنه ماء١٠ال يقل عن 

   ٢٩٤٨ ١- ٦  ثالثي فلورومثيل أنيلني- ٣

٣٣٦٦ ١- ٤ 

وي علـى   ثالثي نتروطولوين خملوط حيت     ١٩٨٤ ٢- ٢ ثالثي فلوروميثان
 ثالثي نتروبرتين وسداسي نتروستلبني

   ٣١٣٦ ٢- ٢ ثالثي فلوروميثان، سائل مربد

 ٠٣٨٩ د١- ١

 ٠٣٨٨ د١-١ ثالثي نتروطولوين وثالثي نتروبرتين، خملوط  ١٧١٠ ١- ٦ ثالثي كلوروأثيلني
 ٠٣٨٧ د١-١ ثالثي نتروفلورينون  ٢٨٣١ ١- ٦  ثالثي كلوروإيثان- ،١،١،١

 ٠٢١٨ د١-١ ثالثي نتروفنيتول  ٢٣٢١ ١- ٦  سائلثالثي كلوروبرتين،
  ٢٣٢٢ ١- ٦ ثالثي كلوروبوتني

  ٢٥٣٣ ١- ٦ ثالثي كلوروخالت املثيل
جاف أو مرطب باملاء    ،ثالثي نتروفينول 

 ٪٣٠بنسبة وزنية أقل من 
 ٠١٥٤ د١- ١

 ٢٨٧٢ ١- ٦ ثنائي بروموكلوروبروبان 
 ٢٦٦٤ ١- ٦ ثنائي بروموميثان 
 ٢٠٥٢ ٣ ثنائي بنتني 

  ١-٤  مرطّب، ،محض البيكريك
١-٤ 

١٣٤٤  
٣٣٦٤ 

 ٢٤٣٤ ٨ ثنائي برتيل ثنائي كلوروسيالن 
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 ٢٨٧٣ ١- ٦ ثنائي بوتيل أمينوإيثانول 
 ٢٣٧٢ ٣ إيثان) ثنائي مثيل أمينو( ثنائي - ١،٢ 

  ثالثي نتروكلوروبرتين
) كلوريد بيكريك (ثالثي نتروكلوروبرتين   

 ٪ من وزنه ماء١٠مبا ال يقل عن رطب، 

  د١-١
١-٤ 

٠١٥٥  
٣٣٦٥ 

 ٢٠٤٨ ٣ ثنائي سيكلوبنتادايني 
  ٠٢١٦ د١- ١  كريسول– ميتا - ثالثي نترو 

  ثالثي نترونفثالني 
 ثلج جاف، انظر

  د١- ١
٩ 

٠٢١٧  
١٨٤٥  

- هبتـا  ] ١- ٢- ٢[ثنائي سيكلــو   
   دايني، مثبت- ٥، ٢

 )RI52a غاز تربيد( ثنائي مثيل - ١،١

٣  
  
١- ٢ 

٢٢٥١  
  

١٠٣٠ 
 ١٩٥٩ ١- ٢  ثنائي فلوروأثيلني- ١،١  ١٨٠٠ ٨ مثاين ديسيل ثالثي كلوروسيالن

 ٣٢٥٢ ١- ٢ ثنائي فلوروميثان  ٢٤٢٤ ٢- ٢ مثاين فلوروبروبان
  ١٩٧٦ ٢- ٢ مثاين فلوروبوتان حلقي

  ٢٤٢٢ ٢- ٢ ٢ –مثاين فلوروبوتني 
  ٢٤٣٢ ١- ٦  ثنائي أثيل أنيلني- ن، ن
  ٢٦٨٦ ٨  ثنائي أثيل أمينوإيثانول- ٢

  ٢٠٤٩ ٣ ثنائي أثيل برتين

ثنائي فلوروميثان، ومخاسي فلوروميثـان،    
 رباعي فلوروميثان، خملوط ال     -١،١،١،٢و

حيتوي علـى   ) متغايل(لغليان  يتغري تركيبه با  
 مـن   ٪٢٥ من ثنائي فلوروميثـان و     ٪٢٣

 مخاسي فلوروميثان تقريباً، انظر

٣٣٤٠ ٢-٢ 

  ١٧٦٧ ٨  كلوروسيالنثنائي أثيل ثنائي
  ١٣٦٦ ٢- ٤ ثنائي أثيل الزنك
  ٢٠٠٤ ٢- ٤ يسيومثنائي أميد املغن

  ١٦٠٤ ٨ ثنائي أمني األثيلني
  ٢٢٨٩ ٨ ثنائي أمني أيسوفورون

ثنائـي فلوروميثان، ومخاسي فلوروميثان،    
 رباعي فلوروميثان، خملوط ال     -١،١،١،٢و

حيتوي علـى   ) متغايل(يتغري تركيبه بالغليان    
 مـن   ٪٤٠ من ثنائي فلوروميثـان و     ٪٢٠

 مخاسي فلوروميثان تقريباً، انظر

٣٣٣٨ ٢- ٢ 

  ٢٢٥٨ ٨  بروبيلني– ٢،١ثنائي أمني 
  ٢٣٢٧ ٨ ثنائي أمني ثالثي مثيل سداسي مثيلني

  ٢٦٨٥ ٨  ثنائي أثيل أثيلني- ن، نثنائي أمني 
  ٢٢٨٠ ٨ ثنائي أمني سداسي مثيلني، صلب
  ١٧٨٣ ٨ ثنائي أمني سداسي مثيلني، حملول

ثنائي فلوروميثان، ومخاسـي فلوروميثان،    
 رباعي فلوروميثان، خملوط ال     -١،١،١،٢و

حيتوي علـى   ) متغايل(يتغري تركيبه بالغليان    
ـ    ٪١٠  مـن   ٪٧٠ان و  من ثنائي فلوروميث

 مخاسي فلوروميثان تقريباً، انظر

٣٣٣٩ ٢- ٢ 

 ١٦٩٨ ١- ٦ ثنائي فنيل أمني كلوروأرسني  ١٧٠٩ ١- ٦  طولويلني– ٤،٢ثنائي أمني 
 ١٧٦٩ ٨ ثنائي فنيل ثنائي كلوروسيالن  ١٧٦١ ٨ ثنائي أمني حناسي أثيلني حملول

 ١٦٩٩ ١- ٦ ثنائي فنيل كلوروأرسني، سائل  ٢٦٥١ ١- ٦  ثنائي أمينو ثنائي فنيل- '٤،٤
 ٣٤٥٠ ١- ٦ لبثنائي فنيل كلوروأرسني، ص  ٢٣٧٤ ٣  ثنائي ايثوكسي بروبني- ٣،٣

 ٢٣١٥ ٩ ، سائلثنائي فينيل متعدد الكلورة  ٢٣٧٣ ٣ ثنائي إيثوكسي ميثان
 ٣٤٣٢ ٩ ، صلبثنائي فينيل متعدد الكلورة  ٢٠٥٠ ٣ ثنائي أيسوبوتيلني، مركبات أيسومرية

 ٣١٥١ ٩ ثنائي فينيل متعدد اهللجنة، سائل  ٢٢٩٠ ١- ٦ ثنائي أيسوسيانات أيسوفورون
 ثالثي مثيل سداسي    ثنائي أيسوسيانات  ٣١٥٢ ٩ ثنائي فينيل متعدد اهللجنة، صلب 

 ميثلني
٢٣٢٨ ١- ٦ 

 ٢٠٠٥ ٢- ٤ ثنائي فينيل املغنيسيوم 
 ١١٥٠ ٣  ثنائي كلوروأثيلني- ١،٢  ٢٢٨١ ١- ٦ ثنائي أيسوسيانات سداسي ميثلني

 ٢٦٤٩ ١- ٦  ثنائي كلوروأسيتون- ١،٣  ٢٠٧٨ ١- ٦ ثنائي أيسوسيانات الطولوين
 ١٥٩٠ ١- ٦ ثنائي كلوروأنيلني، سائل  ٢٧١٠ ٣  بروبيل كيتونثنائي
 ٣٤٤٢ ١- ٦ ثنائي كلوروأنيلني، صلب  ٢٦٤٨ ١- ٦  بوتانون- ٣-  ثنائي برومو - ١،٢

 ٢٣٦٢ ٣  ثنائي كلوروإيثان- ١،١  ١٩٤١ ٩ ثنائي بروموثنائي فلوروميتان
  ١٢٧٩ ٣  ثنائي كلوروبروبان- ١،٢
  ٢٧٥٠ ١- ٦ ٢-  ثنائي كلوروبروبانول - ١،٣

  ٢٠٤٧ ٣ ثنائي كلوروبروبني

 كريـزوالت   -  أورثـو    - ثنائي نترو   
جافـة أو مرطبة باملاء بنسبة     لصوديوم  ا

 ٪١٥وزنية أقل من 

 ٠٢٣٤ ج٣- ١

  ١١٥٢ ٣ ثنائي كلوروبنتان
  ١٠٢٨ ٢- ٢ وروثنائي فلوروميثانثنائي كل

 كريــزوالت - أورثــو-ثنــائي نتــرو 
باملاء بنسبة وزنية ال تقل     الصوديوم مرطبة   

 ٪١٠عن 

٣٣٦٩ ١- ٤ 
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 كريزوالت الصوديوم   - أورثو   -ثنائي نترو   
 ٪١٥مرطبة باملاء بنسبة وزنية ال تقل من 

١٣٤٨ ١- ٤ 

 ١٥٩٦ ١- ٦ ثنائي نتروأنيلني 

ثنائي كلوروثنـائي فلوروميثـان وثنـائي       
فلوروإيثان، خملوط ال تنفـصل مكوناتـه       

 من ثنـائي    ٪٧٤حيتوي على حنو    بالتقطري،  
 كلوروثنائي فلوروميثان

٢٦٠٢ ٢- ٢ 

 ١٥٩٧ ١- ٦ ثنائي نتروبرتين، سائل 
 ٣٤٤٣ ١- ٦ ثنائي نتروبرتين صلب 
 ٠٤٠٦ ج٣- ١ وبرتينزثنائي نترو 

 فلوروميثــان وروثنائيـكلــ ائيـثنــ
وأكسيد األثيلني، خماليط ال تتجاوز فيها      

 ٪١٢,٥نسبة أكسيد األثيلني 

٣٠٧٠ ٢- ٢ 

 
  ٢٢٩٩ ١- ٦ ثنائي كلوروخالت مثيل

جاف أو مرطب   ي نتروريزورسينول   ثنائ
 ٪١٥باملاء بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٠٧٨ د١- ١

ــورو - ١،٢  ــائي كل  - ١،١،٢،٢ ثن
 رباعي فلوروإيثان

١٩٥٨ ٢- ٢ 
 

 باملـاء   ثنائي نتروريزورسينول مرطـب   
 ٪١٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

١٣٢٢ ١- ٤ 

 ٢٠٣٨ ١- ٦ ثنائي نتروطولوين، سائل  ٢١٨٩ ٣- ٢ ثنائي كلوروسيالن
 ٣٤٥٤ ١- ٦ ثنائي نتروطولوين، صلب  ١٠٢٩ ٢- ٢ ثنائي كلوروفلوروميثان

 ١٦٠٠ ١- ٦ ثنائي نتروطولوين، مصهور  ١٧٦٦ ٨ ثنائي كلوروفنيل ثالثي كلوروسيالن
 ٠٤٨٩ د١- ١ ثنائي نتروغليكولوريل  ١٥٩٣ ١- ٦ ثنائي كلوروميثان

 ١٥٩٩ ١- ٦ ثنائي نتروفينول حملول  ٢٦٥٠ ١- ٦ نتروإيثان- ١-  ثنائي كلورو - ١،١
  ١٠٣٢ ١- ٢  ثنائي مثيل أمني، ال مائي- ١،١
  ٢٠٥١ ٨  ثنائي مثيل أمينو إيثانول- ٢

جاف أو مرطب باملاء    ثنائي نتروفينول،   
 ٪١٥بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٠٧٦ د١- ١

  ٢٣٧٨ ٣  ثنائي مثيل أمينوخالت نتريل- ٢
  ٢٢٥٣ ١- ٦  ثنائي مثيل أنيلني- ن، ن

 باملاء بنـسبة    ، مرطب ثنائي نتروفينول 
 ٪١٥وزنية ال تقل عن 

١٣٢٠ ١- ٤ 

  ٢٠٤٤ ١- ٢  ثنائي مثيل بروبان- ٢،٢
  ٢٤٥٧ ٣  ثنائي مثيل بوتان- ٢،٣

 باملاء بنـسبة   ثنائي نتروفينوالت، مرطبة  
 ٪١٥وزنية ال تقل عن 

١٣٢١ ١- ٤ 

  ٢٣٨٠ ٣ ثنائي مثيل ثنائي ايثوكسي سيالن
  ١١٦٢ ٣ ثنائي مثيل ثنائي كلوروسيالن

جافة  ،)الفلزات القلوية (ثنائي نتروفينوالت   
 ٪١٥أو مرطبة باملاء بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٠٧٧ ج٣-١

 ٢٣٧٦ ٣  ثنائي هيدروبريان- ٢،٣  ٢٧٠٧ ٣ ثنائي مثيل ديوكسان
 ٢٧٨٥ ١- ٦  بنتانال- ٤ - ثيا  ١٣٧٠ ٢- ٤ ثنائي مثيل الزنك

 ٢٧٩٩ ٨ ثيو ثاين كلوريد فنيل فوسفور  ٢٢٦٥ ٣ ائي مثيل فورماميد ثن- ن، ن
 ١٦٤٦ ١- ٦ ثيوسيانات الزئبق  ٢٢٦٣ ٣ ثنائي مثيل هكسان حلقي

 ٢٩٦٦ ١- ٦ ثيوغليكول  ١١٦٣ ١- ٦ ثنائي مثيل هيدرازين، غري متماثل
 ٢٤٧٤ ١- ٦ ثيوفوسجني  ٢٣٨٢ ١- ٦ ثنائي مثيل هيدرازين، متماثل

 ٢٤١٤ ٣ ثيوفني  ٢٣٧٧ ٣ ي إيثان ثنائي ميثوكس- ١،١
 ٢٤٠٢ ٣ ثيول الربوبان  ٢٢٥٢ ٣  ثنائي ميثوكسي إيثان- ١،٢

 ٢١٩٢ ٣- ٢ جرمان  ١٥٩٨ ١- ٦  كريزول-  أورثو - ثنائي نترو 
 ٣٤٩٧ ٢- ٤ جريش الكريل    

 ١٦٣٧ ١- ٦ غلوكونات الزئبق 
 
 

حيتوي على هيدروكـسيد    جري الصودا   
 ٪٤الصوديوم بنسبة أعلى من 

١٩٠٧ ٨ 
 كريـزوالت   -  أورثـو    - ثنائي نترو   
   صلب،األمونيوم

 كريـزوالت   -  أورثـو    - ثنائي نترو   
 لحملو ،األمونيوم

١- ٦  
  
١- ٦ 

١٨٤٣  
  

٣٤٢٤ 
    
 
 

بة نـس محض ألكيل سلفونيك، صـلب      
 ٪٥محض الكربيتيك احلر فيه ال تتجاوز 

 مادة متصلة حبرب    أوحرب الطباعة، هلوب     ٢٥٨٥ ٨
مبا يف ذلك مركبات ختفيفه أو      (الطباعة  
  هلوبة)اختزاله

١٢١٠ ٣ 

 
 

نـسبة  محض ألكيل سلفونيك، صـلب      
 ٪٥محض الكربيتيك احلر فيه تزيد على 

٢٥٨٣ ٨ 
ينطلق حبيبات متبلمرة، قابلة للتمّدد،     

 منها خبار هلوب
٢٢١١ ٩ 

 ٢٥٧١ ٨ محض ألكيل كربيتيك 
حيتوي على سـليكون    حديدوسليكون   

 ٪٣٠بة ال تقل عن بنس
١٤٠٨ ٣- ٤ 

 
  محض أيسوبوترييك

 محض برومواألستيك، صلب
٣  
٨ 

٢٥٢٩  
٣٤٢٥ 

 ١٩٣٨ ٨ محض بروموخليك  ١٣٩٥ ٣- ٤  ألومنيوم مسحوق- حديدوسليكون 
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 ٠١٥٤ د١- ١ محض البكريك، انظر  ٢٥٩٠ ٩ انظرحرير صخري أبيض، 
 ١٨٤٨ ٨ يكمحض الربوبيون  ٢٢١٢ ٩ انظرحرير صخري أزرق أو بين، 

 ٢٨٢٠ ٨ محض البوترييك  ٠٠٦٠ د١- ١ حشوات إضافية متفجرة
 ٠٤٠٧ ج٤- ١  خليك- ١- محض تترازول   ٠٠٥٦ د١- ١ حشوات أعماق
 ٢٦٩٩ ٨ محض ثالثي فلوروخليك  ٠٠٤٨ د١- ١ حشوات تدمري

 ٢٤٦٨ ١- ٥ محض ثالثي كلوروأيسوسيانوريك  ٠٠٤٣ د١- ١ متفجرةحشوات تفجري 
 ١٨٣٩ ٨ محض ثالثي كلوروخليك 
 ٢٥٦٤ ٨  حملول،محض ثالثي كلوروخليك 
 

  د١- ١ الت بالستيكحشوات تفجري، مع وص
  د٢- ١
  د٤- ١
 ق٤- ١

٠٤٥٧  
٠٤٥٨  
٠٤٥٩  
٠٤٦٠  

جـاف أو   محض ثالثي نتروبرتويـك،     
 ٪٣٠مرطب باملاء بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٢١٥ د١- ١

 
 

 باملـاء   محض ثالثي نتروبرتويك، مرطب   
 ٪٣٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

١٣٥٥ ١- ٤ 

 

  ج١- ١ حشوات دافعة
  ج٣- ١
  ج٢- ١
 ج٤- ١

٠٢٧١  
٠٢٧٢  
٠٤١٥  
٠٤٩١  

باملـاء  محض ثالثي نتروبرتويك، مرطب     
 ٪١٠بنسبة ال تقل عن 

٣٣٦٨ ١- ٤ 

 ٠٣٨٦ د١- ١ محض ثالثي نتروبرتين سلفونيك 
 ١٧٦٨ ٨ ثنائي فلوروفوسفوريك، ال مائيمحض  

  ج٣- ١ حشوات دافعة للمدافع
  ج١- ١
 ج٢- ١

٠٢٤٢  
٠٢٧٩  
٠٤١٤  

 
محض ثنائي كلوروأيسوسيانوريك جاف    

 أو أمالح
٢٤٦٥ ١- ٥ 

 ١٧٦٤ ٨ محض ثنائي كلوروخليك 
 ٢٤٣٦ ٣ محض ثيوخليك 
 ١٩٤٠ ٨ غليكوليكمحض ثيو 
 ٢٩٣٦ ١- ٦ محض ثيوالكتيك 
 ١٩٠٦ ٨ محض احلمأة 
 ٢٧٨٩ ٨ محض خليك ثلجي 

  د٢- ١ حشوات مشكلة
  د٤- ١
  ق٤- ١
  د٤- ١
  د٢- ١
  د١- ١
  ق٤- ١
 د١- ١

٠٤٣٩  
٠٤٤٠  
٠٤٤١  
٠٤٤٢  
٠٤٤٣  
٠٤٤٤  
٠٤٤٥  
٠٠٥٩  

  ١٣٧٨ ٢- ٤ بسائل واضح الوفرةحفاز فلزي، مرطب 
على حيتوي  محض خليك ثلجي، أو حملول      

 ٪٨٠محض خليك بنسبة وزنية أكرب من 
٢٧٨٩ ٨ 

  ٣٢٦٩ ٣ حقيبة راتنج البولييستر
  ٣٣١٦ ٩ أوحقيبة مستلزمات إسعافات أولية 

محـض  على  حيتوي  خليك، حملول   محض  
 ٪٨٠ وأقل من ٪١٠بنسبة وزنية أكرب من 

٢٧٩٠ ٨ 

 ١٥٥٣ ١- ٦ محض الزرنيخيك، سائل    مستلزمات كيميائية
 ١٥٥٤ ١- ٦ محض الزرنيخيك، صلب  ٢٢١٨ ٨ محض األكريليك، مثبت

نـسبة   سائل،   ،محض ألكيل سلفونيك   
 ٪٥الكربيتيك احلر فيه تزيد على محض 

٢٥٨٤ ٨ 
 

  د١- ١ محض ستفنيك، انظر
 د١- ١

٠٢١٩  
٠٣٩٤ 

نـسبة  سائل،  محض ألكيل سلفونيك،    
 ٪٥محض الكربيتيك فيه ال تتجاوز 

 ١٧٨٢ ٨ محض سداسي فلوروفوسفوريك  ٢٥٨٦ ٨

  ٢٩٦٧ ٨ محض السلفاميك
  ١٩٠٥ ٨ محض السلينيك

نـسبة  محض الكلوريك، حملول مـائي      
 ٪١٠ تتجاوز محض الكلوريك فيه ال

٢٦٢٦ ١- ٥ 

 ٠٤٤٨ ج٤- ١  اخلليك-١- مركابتوتترازول -٥محض   ١٧٧٥ ٨ محض فلوروبوريك
 ٢٥٣١ ٨ محض امليثاكريليك، مثبت  ٢٦٤٢ ١- ٦ محض الفلوروخليك

 ٢٣٠٥ ٨ محض نتروبرتين سلفونيك  ١٧٧٧ ٨ فلوروسلفونيكالمحض 
 ٢٣٠٨ ٨ ض نتروسيل كربيتيك، سائلمح  ١٧٧٨ ٨ فلوروسليسيكالمحض 
 ٣٤٥٦ ٨ محض نتروسيل كربيتيك، صلب  ١٧٧٦ ٨ فلوروفوسفوريك، ال مائيالمحض 

 ١٧٩٨ ٨ محض النتروهيدروكلوريك  ٣٣٤١ ٢- ٤ محض فورماميدين سلفينيك، انظر
  ١٧٧٩ ٨ محض الفورميك

  ٢٨٣٤ ٨ محض الفوسفوروز
خبالف احلمض األمحـر    محض النتريك،   

 املدخن
٢٠٣١ ٨ 

 ٢٠٣٢ ٨ محض النتريك األمحر املدخن  ١٨٠٥ ٨ محض الفوسفوريك، حملول
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 ١٧٨٨ ٨ محض اهليدروبروميك  ٣٤٥٣ ٨ محض الفوسفوريك، صلب
حيتـوي علـى    محض فوق كلوريـك،      

 ٪٥٠احلمض بنسبة وزنية ال تزيد على 
١٨٠٢ ٨ 

 
حيتوي محض اهليدروسيانيك، حملول مائي     

 ٪٢٠ ال تزيد على سيانيد اهليدروجني بنسبة
١٦١٣ ١- ٦ 

 
 

 ال تزيـد نـسبة      محض اهليدروفلوريك، 
 ٪٦٠احلمض فيه على 

 علـى   حيتـوي محض فوق كلوريـك،      ١٧٩٠ ٨
 ٪٥٠احلمض بنسبة وزنية أعلـى مـن        

 ٪٧٢ولكنها ال تتجاوز 

١٨٧٣ ١- ٥ 

 
  ١٨٠٣ ٨ ك، سائلمحض فينول سلفوني

محض اهليدروفلوريك ومحض الكربيتيك،   
 خملوط

١٧٨٦ ٨ 

 ١٧٨٩ ٨ محض اهليدروكلوريك  ١٥٧٢ ١- ٦ محض الكاكوديليك
 ١٧٨٧ ٨ محض اهليدرويوديك  ٢٨٢٩ ٨ محض الكربويك
 ١٥٥٩ ١- ٦ خامس أكسيد الزرنيخ  ١٨٣٣ ٨ محض الكربيتوز

أكثر من   على   ال حيتوي محض الكربيتيك    ٢٨٦٢ ١- ٦ رغري مصهوخامس أكسيد الفاناديوم،  
  من احلمض٪٥١

٢٧٩٦ ٨ 
 ١٨٠٧ ٨ خامس أكسيد الفوسفور 
 أكثر مـن     على حيتويمحض الكربيتيك    ٢٦٩١ ٨ خامس بروميد الفوسفور 

  من احلمض٪٥١
١٨٣٠ ٨ 

 ١٧٣٢ ٨ خامس فلوريد األنتيمون 
 ١٧٤٥ ١- ٥ خامس فلوريد الربوم  ١٨٣١ ٨ محض الكربيتيك، مدخن

 ٢١٩٨ ٣- ٢ يد الفوسفور، مضغوطخامس فلور  ١٨٣٢ ٨ محض الكربيتيك، مستهلك
 ٢٥٤٨ ٣- ٢ خامس فلوريد الكلور 
 ٢٤٩٥ ١- ٥ خامس فلوريد اليود 

  ١- ٦ محض الكربوليك، انظر
١- ٦  
١- ٦ 

١٦٧١  
٢٣١٢  
٢٨٢١  

  ٢٨٢٣ ٨ محض الكروتونيك
خـال مـن  خامس كربيتيـد الفوسفور،    

 الفوسفور األصفر واألبيض
١٣٤٠ ٣- ٤ 

     ٢٢٤٠ ٨ محض الكروموكربيتيك
 ١٧٣١ ٨ خامس كلوريد األنتيمون، حملول  ١٤٦٣ ١- ٥ محض الكروميك، صلب، انظر

 ١٨٠٦ ٨ خامس كلوريد الفوسفور  ١٧٥٥ ٨ محض الكروميك حملول
 ٢٥٠٨ ٨ خامس كلوريد املوليبدنوم  ٢٠٢٢ ١- ٦ محض الكريزيليك

  ٢٥١١ ٨  كلوروبروبيونيك، حملول- ٢محض 
  ٢٥٠٧ ٨ محض كلوروبالتينيك، صلب
  ١٧٥١ ١- ٦ محض كلوروخليك، صلب

من أو حزازة خراطة أو قشارة أو قراضة 
يف شكل قابـل للتـسخني      معادن حديدية   

 التلقائي

٢٧٩٣ ٢- ٤ 

 ١٣٤٥ ١- ٤  ١٧٥٠ ١- ٦ محض كلوروخليك، حملول
    ٣٢٥٠ ١- ٦ محض كلوروخليك، منصهر

مع أو بـدون    (محض كلوروسلفونيك   
 )ثالث أكسيد الكربيت

١٧٥٤ ٨  

خردة املطـاط أو نفايـات املطـاط،        
مسحوقة أو حمببة، ال يتجـاوز حجـم        

 ميكرون، واحملتـوى مـن      ٨٥٠احلبيبة  
  ٪٤٥املطاط 

 خرق مشبعة بالزيت

١٨٥٦ ٢- ٤ 

 ٠٤٨٩ د١- ١ دنغو، انظر  ٢٩٦٩ ٩ خروع، بذور، أو دقيق، أو ثفل، أو قشارة
 ١٧٧١ ٨ سيل ثالثي كلوروسيالندودي  ١١٧٢ ٣ خالت أثري أحادي أثيل أثيلني غليكول
 ٢٥١٨ ١- ٦  دوديكاتريني حلقي- ١،٥،٩  ١١٨٩ ٣ خالت أثري أحادي مثيل أثيلني غليكول

  ١١٧٣ ٣ خالت األثيل
  ١١٧٧ ٣ خالت أثيل بوتيل

  ٢٣٣٣ ٣ لخالت ألي

مرطب باملـاء أو    ديازوثنائي نتروفينول   
مبخلوط الكحول واملاء بنسبة وزنيـة ال       

 ٪٤٠تقل عن 

 ٠٠٧٤ أ١- ١

 ١٨٦٨ ١- ٤ ديكابوران  ١١٠٤ ٣ خالت األميل
 ٢٢٤٧ ٣  ديكان- ع  ١٢٢٠ ٣ خالت أيسوبروبيل
 ٠٠٨١ د١- ١ ديناميت، انظر  ٢٤٠٣ ٣ خالت أيسوبروبينيل
 ١٩٥٧ ١- ٢ ديوترييوم، مضغوط  ١٢١٣ ٣ خالت أيسوبوتيل

 ١١٦٥ ٣ ديوكسان  ١٢٧٦ ٣  الربوبيل- خالت ع 
 ١١٦٦ ٣ ديوكسوالن  ١١٢٣ ٣ خالت البوتيل
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 الرتبة  والوصفاالسم 
رقم األمم 
 املتحدة

 
 الرتبة  والوصفاالسم 

رقم األمم 
 املتحدة

  ١٦١٦ ١- ٦ خالت الرصاص
  ١٦٢٩ ١- ٦ خالت الزئبق

  ١٥٨٥ ١- ٦ خالت زرنيخيت النحاس

مع أو بـدون مفجـر أو       ذخرية دخان   
 حشوة طاردة أو دافعة

  ز٢- ١
  ز٣- ١
 ز٤- ١

٠٠١٥  
٠٠١٦  
٠٣٠٣ 

  ٢٢٤٣ ٣ خالت سيكلوهكسيل
  ١٣٠١ ٣ خالت الفاينيل، مثبت

مـع  ذخرية دخان بالفوسفور األبـيض      
 ة أو دافعةمفجر أو حشوة طارد

 ٠٢٤٥ ح٢- ١

  ١٦٧٤ ١- ٦ خالت فنيل الزئبقيك
  ١٢٣١ ٣ خالت املثيل

مع مفجر أو حشوة طاردة أو ذخرية مسية 
 دافعة

  ك٢- ١
 ك٣- ١

٠٠٢٠  
٠٠٢١ 

  ١٢٣٣ ٣ خالت مثيل أميل
  ١١٩٧ ٣ خالصات سائلة مكسبة للنكهة

  ١١٦٩ ٣ خالصات عطرية سائلة
  ٢٣٢٠ ٨ مخاسي أمني رباعي أثيلني

  ٣٣٣٧ ٢- ٢ مخاسي فلوروإيثان

بدون مفجر أو   ذخرية مسية، غري متفجرة،     
  امة إشعارحشوة طاردة، أو دافعة أو صم

  ذخرية لالختبار 
 ذخرية للتدريب

١- ٦  
  
  ز٤- ١
  ز٣- ١
 ز٤- ١

٢٠١٦  
  

٠٣٦٣  
٠٤٨٨  
٠٣٦٢ 

 
 

مع أو بـدون مفجـر أو       ذخرية حمرقة   
 حشوة طاردة أو دافعة

  ز٢- ١
 ز٣- ١

٠٠٠٩  
٠٠١٠ 

 
 

مع أو بـدون مفجـر أو       ذخرية حمرقة   
 حشوة طاردة أو دافعة

 ٠٣٠٠ ز٤- ١

 

ــان، و  ثالثــي -١،١مخاســي فلوروإيث
ــ ــاعي -١،١،١،٢ان، وفلوروإيث  رب

فلوروإيثان، خملـوط ال يـتغري تركيبـه        
 من  ٪٤٤حيتوي على حنو    ) متغايل(بالغليان  

 -١،  ١،  ١ من   ٪٥٢مخاسي فلوروإيثان و  
 ثالثي فلوروإيثان، انظر

٣٢٢٠ ٢- ٢ 

 
سائلة أو هالمية، مع مفجر     ذخرية حمرقة   

 أو حشوة طاردة أو دافعة
 ٠٢٤٧ ي٣- ١

  ١٩٩٤ ١- ٦ مخاسي كربونيل احلديد
  ١٦٦٩ ١- ٦ سي كلوروايثانمخا

مـع  ذخرية حمرقة بالفوسفور األبـيض      
 مفجر أو حشوة طاردة أو دافعة

  ح٢- ١
 ح٣- ١

٠٢٤٣  
٠٢٤٤ 

  ٢٥٦٧ ١- ٦ مخاسي كلوروفينات الصوديوم
  ٣١٥٥ ١- ٦ مخاسي كلوروفينول
  ٢٢٨٦ ٣ مخاسي مثيل هبتان

مـع مفجـر أو     ذخرية مسيلة للدموع    
 حشوة طاردة أو دافعة

  ز٢- ١
  ز٣- ١
 ز٤- ١

٠٠١٨  
٠٠١٩  
٠٣٠١ 

  ٢٤٤٠ ٨ مخاسي هيدرات كلوريد القصديريك
  ٠١٧٤ ق٤- ١ داسرة متفجرة

بدون غري متفجرة،    لدموعذخرية مسيلة ل  
 مفجر أو حشوة طاردة أو صمامة إشعال

٢٠١٧ ١- ٦ 

  ٢٥٢١ ١- ٦ دايكيتني، مثبت
  ١٩١١ ٣- ٢ دايبوران

  ١٣٧٤ ٢- ٤ دقيق السمك، غري مثبت

مع أو بدون مفجـر أو      ذخرية مضيئة،   
 حشوة طاردة أو دافعة

  ز٣- ١
  ز٤- ١
 ز٢- ١

٠٢٥٤  
٠٢٩٧  
٠١٧١ 

 ٢٤٧١ ١- ٦ رابع أكسيد األوزميوم  ٢٢١٦ ٩ دقيق السمك، مثبت
 ٢٤١٠ ٣  رباعي هيدروبرييدين- ١،٢،٣،٦  ١٠٦٧ ٣- ٢ رابع أكسيد ثنائي النتروجني

 ٢٤١٢ ٣ رباعي هيدروثيوفني  ٢٥١٦ ١- ٦ رابع بروميد الكربون
 ٢٠٥٦ ٣ رباعي هيدروفيوران  ١٨٥٩ ٣- ٢ رابع فلوريد السليكون، مضغوط

  ٢٤١٨ ٣- ٢ بع فلوريد الكربيترا
  ١٦١١ ١- ٦ رابع فوسفات سداسي أثيل

رقائق، أساس نتروسليلوز، مع طبقـة      
 جيالتينية

١٣٢٤ ١- ٤ 

 ٢٠٥٤ ٨ ، انظر أوكسازيد٤-١ -رباعي هيدرو   ٠٤٨٩  د١- ١ انظر، DINIGUدينيغو 
 ٢٦٠١ ١- ٢ ، انظررباعي املثيلني  ١١٦٥ ٣ ديوكسان

ثيـل غـاز    رابع فوسفات سداسـي أ     ١٤٢٣ ٣- ٤ روبيديوم 
 مضغوط خملوط

١٦١٢ ٣- ٢ 
 

  ١٨٣٨ ٨ رابع كلوريد التيتانيوم
  ٢٥٠٣ ٨ رابع كلوريد الزركونيوم

مـع حـشوة    رؤوس حربية للصواريخ    
 متفجرة

  د١- ١
  د٢- ١
 و١- ١

٠٢٨٦  
٠٢٨٧  
٠٣٦٩ 

  ١٨١٨ ٨ رابع كلوريد السليكون
  ٢٤٤٤ ٨ رابع كلوريد الفاناديوم

حبشوة متفجرة  رؤوس حربية للصواريخ    
 وة طاردةأو حش

  د٤- ١
 و٤- ١

٠٣٧٠  
٠٣٧١ 

 ٠٢٢١ د١- ١ حبشوة متفجرةرؤوس حربية للطوربيدات   ١٨٤٦ ١- ٦ رابع كلوريد الكربون
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 الرتبة  والوصفاالسم 
رقم األمم 
 املتحدة

 
 الرتبة  والوصفاالسم 

رقم األمم 
 املتحدة

 ٢٧١٥ ١- ٤ ريزينات األلومنيوم 
 ٢٧١٤ ١- ٤ ريزينات الزنك 

، (PETN)رابع نترات مخاسي أرثريت،     
حيتوي على الشمع بنسبة وزنية ال تقـل        

 ٪٧عـن 

 ٠٤١١ د١- ١

 ١٣١٣ ١- ٤ ريزينات الكالسيوم 
 ١٣١٤ ١- ٤ ريزينات الكالسيوم، منصهرة 
 ١٣١٨ ١- ٤ مرسبةريزينات الكوبالت،  
 ١٣٣٠ ١- ٤ ريزينات املنغنيز 

، (PETN)رابع نترات مخاسي أرثريت،     
مرطب باملاء بنسبة وزنية ال تقـل عـن         

٪ أو مرتوع احلساسية مبادة ملطفـة       ٢٥
 ٪١٥بنسبة وزنية ال تقل عن 

 ٠١٥٠ د١- ١

 ٢٨٧٦ ١- ٦ ريزورسينول 
 ٣٣٤٢ ٢- ٤ زانثانات، أمالح 
 ٢٨٠٩ ٨ زئبـق 
 ٣٥٠٦ ٨ توى يف سلع مصنعةزئبق حم 
 

 ،(PETN)رابع نترات مخاسي أرثريت،     
خملوط مرتوع احلساسية صلب، غ م أ،       
نسبة رابع نترات مخاسي أرثريـت فيـه    

 ٪٢٠٪ و١٠تتراوح بني 

٣٣٤٤ ١- ٤ 

 
زركونيوم جاف، ألـواح أو شـرائط       

 جاهزة أو سلك ملفوف
٢٠٠٩ ٢- ٤ 

  ٠١٥٠ د١- ١ رابع نترات مخاسي أرثريتول، انظر
  ١٨٦٦ ٣ اتنج حملول، هلوبر

  ٢٢٥٩ ٨ رباعي أمني ثالثي أثيلني
  ١٣٢٨ ١- ٤ رباعي أمني هكسامثيلني

سلك ملفوف، ألواح   زركونيوم جاف،   
مسكها أقـل  (معدنية تامة الصنع، شرائط  

 ١٨ ميكرون ولكن ال يقل عن       ٢٥٤من  
 )ميكرون

٢٨٥٨ ١- ٤ 

 ١٩٣٢ ٢- ٤ زركونيوم فضالة  ٢٥٠٤ ١- ٦ رباعي بروموإيثان
 ٢٠٠٨ ٢- ٤ زركونيوم، مسحوق جاف  ١٠٨١ ١- ٢ رباعي فلوروأثيلني، مثبت

  ٣١٥٩ ٢- ٢  رباعي فلوروإيثان- ١،١،١،٢
  ١٩٨٢ ٢- ٢ رباعي فلوروميثان
  ١٨٩٧ ١- ٦ رباعي كلوروأثيلني

  ١٧٠٢ ١- ٦  رباعي كلوروإيثان- ١،١،٢،٢
  ٢٧٤٩ ٣ رباعي مثيل سيالن

 

باملاء بنسبة  ونيوم، مسحوق مرطب    زرك
جيـب وجـود    (٪  ٢٥وزنية ال تقل عن     

ناتج بالطرق  ) أ) (فائض ملحوظ من املاء   
 ٥٣امليكانيكية، يقل حجم اجلسيم عـن       

ناتج بالطرق الكيميائية،   ) ب(ميكرون؛  
  ميكرون٨٤٠يقل حجم اجلسيم عن 

١٣٥٨ ١- ٤ 

مرطب رباعي نترامني رباعي مثيلني حلقي      
 ٪١٥باملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 

 ٠٢٢٦ د١- ١
 ١٣٠٨ ٣ زركونيوم معلق يف سائل هلوب 
رباعي نترامني رباعي مثـيلني حلقـي،       ١٥٥٨ ١- ٦ زرنيخ 

 مرتوع احلساسية
 ٠٤٨٤ د١- ١

 ١٥٦٢ ١- ٦ زرنيخ، تراب  
 ١٥٤٦ ١- ٦ زرنيخات األمونيوم  ٠٢٠٧ د١- ١ رباعي نتروأنيلني
 ١٦٧٧ ١- ٦ زرنيخات البوتاسيوم  ١٥١٠ ١- ٥ رباعي نتروميثان

 ١٦٠٨ ١- ٦ زرنيخات احلديدوز  ٢٤٩٨ ٣  رباعي هيدروبرتالدهيد- ١،٢،٣،٦
 ٣١٨٥ ٢-٤ سائل ذايت التسخني، عضوي، أكال، غ م أ  ١٦٠٦ ١- ٦ زرنيخات احلديديك
 ٣١٨٣ ٢-٤ سائل ذايت التسخني، عضوي، غ م أ  ١٦١٧ ١- ٦ زرنيخات الرصاص
 ٣١٨٤ ٢-٤ سائل ذايت التسخني، عضوي، مسي، غ م أ  ١٦٢٣ ١- ٦ زرنيخات الزئبقيك

 ٣١٨٦ ٢-٤ وي، غ م أسائل ذايت التسخني، غري عض  ١٧١٢ ١- ٦ زرنيخات الزنك، زرنيخيت الزنك خملوط
  ١٦٨٥ ١- ٦ زرنيخات الصوديوم
  ١٥٧٣ ١- ٦ زرنيخات الكالسيوم

سائل ذايت التـسخني، غـري عـضوي،        
 أكـال، غ م أ

٣١٨٨ ٢-٤ 

زرنيخـات الكالسيـوم وزرنيخيـت  
 الكالسيوم خملوط، صلب

١٥٧٤ ١- ٦ 
 

سائل ذايت التسخني، غري عضـوي، مسي،      
 غ م أ

٣١٨٧ ٢-٤ 

 ٣٢٢١ ١-٤ سائل ذايت التفاعل من النوع باء  ١٦٢٢ ١- ٦ ات املغنيسيومزرنيخ
  ١٦٩١ ١- ٦ زرنيخيت االسترونشيوم
  ١٦٧٨ ١- ٦ زرنيخيت البوتاسيوم

سائل ذايت التفاعل من النوع باء، درجـة        
 احلرارة مضبوطة

٣٢٣١ ١-٤ 

 ٣٢٢٣ ١-٤ سائل ذايت التفاعل من النوع جيم  ١٦٠٧ ١- ٦ زرنيخيت احلديديك
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 الرتبة  والوصفاالسم 
رقم األمم 
 املتحدة

 
 الرتبة  والوصفاالسم 

رقم األمم 
 املتحدة

  ١٦١٨ ١- ٦ زرنيخيت الرصاص
  ٢٠٢٧ ١- ٦ زرنيخيت الصوديوم، صلبة

سائل ذايت التفاعل من النوع جيم، درجة       
 احلرارة مضبوطة

٣٢٣٣ ١-٤ 

 ٣٢٢٥ ١-٤ سائل ذايت التفاعل من النوع دال  ١٦٨٦ ١- ٦ زرنيخيت الصوديوم، حملول مائي
  ١٦٨٣ ١- ٦ زرنيخيت الفضة
  ١٥٨٦ ١- ٦ زرنيخيت النحاس

ع دال، درجة   سائل ذايت التفاعل من النو    
 احلرارة مضبوطة

٣٢٣٥ ١-٤ 

 ٣٢٢٧ ١-٤ سائل ذايت التفاعل من النوع هاء  ١٤٣٥ ٣- ٤ زنك، رماد
  ١٤٣٦ ٣-٤ زنك، مسحوق أو تراب

  ١٢٨٨ ٣ زيت حجري
سائل ذايت التفاعل من النوع هاء، درجة       

 احلرارة مضبوطة
٣٢٣٧ ١-٤ 

 ٣٢٢٩ ١-٤ سائل ذايت التفاعل من النوع واو  ١٢٠٢ ٣ زيت الغاز خفيف
  ١٢٧٢ ٣ زيت الصنوبر
  ١٢٨٦ ٣ زيت القلفونية

سائل ذايت التفاعل من النوع واو، درجة       
 احلرارة مضبوطة

٣٢٣٩ ١-٤ 

 ٢٩٢٧ ١-٦  أكال، عضوي، غ م أ،سائل مسي  ١١٣٠ ٣ زيت الكافور
  ١٢٠١ ٣ زيت كحويل

  ط خام حامض، هلوب، مسيزيت نف 
  زيت نفط خام
 زيلول، انظر

٣  
٣  
٣ 

٣٤٩٤  
١٢٦٧  
١٣٠٧ 

 

  ة، سائلاتزيليدين 
 زيليدينات، صلبة

١-٦  
١-٦ 

١٧١١  
٣٤٥٢  

  ١٣٠٧ ٣ زيلني
  ٢٩٥٦ ١-٤  انظرزيلني املسك،

  زيلينوالت، سائلة 
 ت، صلبة زيلينوال

١-٦  
١-٦ 

٣٤٣٠  
٢٢٦١  

  ٢٠٣٦ ٢-٢ زينون، مضغوط

 ذو قيمـة    ،أسائل مسي باالستنشاق، غ م      
LC50     وتركيـز   ٣م/ مل ٢٠٠ ال تزيد عن 

  (LC50) ٥٠٠خبار مشبع ال يقل عن 
 ذو قيمـة    ،سائل مسي باالستنشاق، غ م أ     

LC50     وتركيـز   ٣م/ مل ١٠٠٠ ال تزيد عن 
  (LC50) ١٠خبار مشبع ال يقل عن 

سائل مسي باالستنشاق، هلـوب، غ م أ، ذو     
 ٣م/ مـل  ٢٠٠ال تزيـد عـن       LC50قيمة  

 مشبـع ال يقــل عـن       وتركيز خبــار 
٥٠٠ (LC50) 

١-٦   
  
  
١-٦  
 
  
١-٦   
 
  
 

٣٣٨١  
  
  
٣٣٨٢  
  
٣٣٨٣  
  
 
٣٣٨٤ 

  ٢٥٩١ ٢-٢ زينون، سائل مربد
  ١٠٩١ ٣ زيوت أسيتونية

  ٣٣٠١ ٨  ذايت التسخني، غ م أ،سائل أكال
  ٢٩٢٢ ٨  مسي، غ م أ،سائل أكال
  ٢٩٢٠ ٨  أ هلوب، غ م،سائل أكال
  ٣٠٩٣ ٨  مؤكسد، غ م أ،سائل أكال

قيمة سائل مسي باالستنشاق، هلوب، غ م أ، ذو         
LC50     وتركيز خبار   ٣م/ مل ١٠٠٠ ال تزيد عن 

  (LC50) ١٠مشبع ال يقل عن 
الستنشاق، يتفاعل مـع املــاء،  سائل مسي با  

 ٣م/مل٢٠٠ال تزيد عن     LC50قيمة   ذو   ،غ م أ  
 (LC50) ٥٠٠وتركيز خبار مشبع ال يقل عن 

١-٦  
  
١-٦  
  
 

  
  
٣٣٨٥  
  
 

 ١٠٨٠ ٢- ٢ سادس فلوريد الكربيت  ٣٠٩٤ ٨  يتفاعل مع املاء، غ م أ،سائل أكال
 
 
 

  سائل يتفاعل مع املاء، مسي، غ م أ
  سائل خيضع لالئحة الطريان، غ م أ 

سائـل يـشتعل تلقائيـاً يف اهلـواء،        
 عضوي، غ م أ

٣-٤  
٩  
٢-٤ 

٣١٣٠  
٣٣٣٤  
٢٨٤٥ 

سائــل يشتعل مبس اهلـواء، غـري        
 عضوي، غ م أ

٣١٩٤ ٢- ٤ 

سابع كربيتيد الفوسفور، خـال مـن        
 الفوسفور األصفر واألبيض

١٣٣٩ ١- ٤ 

 ٢١٩٥ ٣- ٢ سادس فلوريد التلوريوم 
 ٢١٩٦ ٣- ٢ سادس فلوريد التنغسنت 
 ٢١٩٤ ٣- ٢ سادس فلوريد السلينيوم 

 ،سائل مسي باالستنشاق، يتفاعل مع املـاء، غ م أ        
 ٣م/ مـل  ١٠٠٠ال تزيد عـن      LC50قيمة  ذو  

  (LC50) ١٠وتركيز خبار مشبع ال يقل عن 
   ذو ،نشاق، مؤكسد، غ م أسائل مسي باالست

 وتركيـز   ٣م/ مل ٢٠٠ ال تزيد عن     LC50قيمة  
  (LC50) ٥٠٠خبار مشبع ال يقل عن 

قيمة  ذو   ،سائل مسي باالستنشاق، مؤكسد، غ م أ      
LC50     وتركيز خبـار    ٣م/ مل ١٠٠٠ ال تزيد عن 

  (LC50) ١٠مشبع ال يقل عن 
قيمـة   ذو   ،سائل مسي باالستنشاق، آكال، غ م أ      

LC50   وتركيـز خبـار   ٣م/ مل ٢٠٠ن   ال تزيد ع 
 (LC50) ٥٠٠مشبـع ال يقـل عن 

١-٦  
  
  
١-٦  
  
١-٦  
  
١-٦ 
  
 

٣٣٨٦  
  
  
٣٣٨٧  
  
٣٣٨٨ 
٣٣٨٩  
 
٣٣٩٠  
  
 

  يتسادس فلوريد الكرب 
أو سادس نترات املانيتول، مرطب باملاء      

  مبخلوط الكحول واملاء بنسبة وزنية
 ٪٤٠ال تقل عن 

٢- ٢  
 د١- ١

١٠٨٠  
٠١٣٣ 
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قيمـة   ذو   ،سائل مسي باالستنشاق، آكال، غ م أ       ١٦٤٤ ١- ٦ لزئبقساليسيالت ا 
LC50     وتركيز خبـار    ٣م/ مل ١٠٠٠ ال تزيد عن 

  (LC50) ١٠مشبع ال يقل عن 
 سائل مسي، عضوي، غ م أ

٢٨١٠ ١- ٦ 
 

  ٢٩٢٩ ١-٦ سائل مسي، هلوب، عضوي، غ م أ

  ساليسيالت النيكوتني
  سبائك الصوديوم والبوتاسيوم، صلبة

 سبائك فلزات البوتاسيوم، صلبة

١- ٦  
٣- ٤  
٣- ٤ 

١٦٥٧  
٣٤٠٤  
٣٤٠٣ 

 ٣٢٩٦ ٢- ٢ سباعي فلوروبروبان  ٣١٢٢ ١-٦ سائل مسي، مؤكسد، غ م أ
 ٢٠٥٥ ٣ ستايرين، مونومر، مثبت

 ٢٦٧٦ ٣- ٢ ستيبني
ـ     وب، أكـال،   سائل مسي باالستنشاق، هل

غ م أ، ذو مسية استنشاق ال تزيـد عـن           
 وتركيز خبار مشبع ال يقـل       ٣م/ مل ٢٠٠
 (LC50) ٥٠٠عن 

٣٤٨٨ ١-٦  

أو مبخلوط  ستيفنات رصاص، مركب باملاء     
 ٪٢٠الكحول واملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 

 ٠١٣٠ أ١-١

 ١٧٨١ ٨ سداسي ديسيل ثالثي كلوروسيالن
 ٢٤٢٠ ٣- ٢ سداسي فلوروأسيتون

باالستنشاق، هلوب، أكال، غ م أ،      سائل مسي   
 ١٠٠٠ذو مسية استنشاق تساوي أو أقل من        

 وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكرب من        ٣م/مل
١٠ (LC50) 

٣٤٨٩ ١-٦  

 ٢٥٥٢ ١- ٦ سداسي فلوروأسيتون، مائي

 ٢١٩٣ ٢- ٢ سداسي فلوروإيثان
 ١٨٥٨ ٢- ٢ سداسي فلوروالربوبيلني

تفاعل مع املـاء،    سائل مسي باالستنشاق ي   
هلوب، غ م أ، ذو مسية استنشاق تساوي        

 وتركيز خبـار    ٣م/ مل ١٠٠٠أو أقل من    
 (LC50) ١٠مشبع يساوي أو أكرب من 

٣٤٩١ ١-٦  

 ٢٦٦١ ١- ٦ سداسي كلوروأسيتون

 ٢٧٢٩ ١- ٦ سداسي كلوروبرتين
 ٢٢٧٩ ١- ٦ سداسي كلوروبوتادايني

م أ،  سائل مسي باالستنشاق، أكال، هلوب، غ       
 ٢٠٠ذو مسية استنشاق تساوي أو أقل مـن         

 وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكرب من        ٣م/مل
٥٠٠ (LC50) 

٣٤٩٢ ١-٦  

 ٢٦٤٦ ١- ٦ سداسي كلوروسيكلوبنتادايني 

 ٢٨٧٥ ١- ٦ سداسي كلوروفني
 ٢٤٩٣ ٣ سداسي مثيلني اميني

باالستنشاق، أكال، هلوب، غ م أ،      سائل مسي   
 ١٠٠٠نشاق تساوي أو أقل من      ذو مسية است  

 وتركيز خبار مشبع يساوي أو أكـرب        ٣م/مل
 (LC50) ١٠من 

٣٤٩٣ ١-٦  

 ٠٣٩٢ د١- ١ سداسي نتروستلبني

سسكيكربيتيد الفوسفور، خـال مـن        ٣١٢٣ ١-٦ سائل مسي، يتفاعل مع املاء، غ م أ
 ألصفر واألبيضالفوسفور ا

١٣٤١ ١- ٤ 

 ٠٣٨٠ ل٢- ١ سلع تلقائية االشتعال  ٣٢٦٥ ٨ سائل عضوي، أكال، محضي، غ م أ
 ١٠٢٦ ٣- ٢ سيانوجني  ٣٢٦٧ ٨ سائل عضوي، أكال، قاعدي، غ م أ

 ١٥٤١ ١- ٦ سيانوهدرين األسيتون، مثبت  ٣٢٦٤ ٨ سائل غري عضوي، أكال، محضي، غ م أ
 ١٩٣٥ ١- ٦ سيانيد حملول، غ م أ  ٣٢٦٦ ٨  م أسائل غري عضوي، أكال، قاعدي، غ

 ٣٢٧٦ ١- ٦ سيانيد أمالح عضوية، مسية، غ م أ، انظر  ٣٢٨٧ ١-٦ سائل غري عضوي، مسي، غ م أ
  سائل غري عضوي، مسي، أكال، 

 غ م أ
سيانيد أمالح عضوية، مسية، هلوبة، غ م         ٣٢٨٩ ١-٦

 أ، انظر
٣  
١- ٦ 

٣٢٧٣  
٣٢٧٥ 

     ١٩٩٣ ٣ سائل هلوب، غ م أ
 ١٥٦٥ ١- ٦ سيانيد الباريوم  ٢٩٢٤ ٣ سائل هلوب، أكال، غ م أ
 ١٦٩٤ ١- ٦ سيانيد بروموبرتيل، سائل  ١٩٩٢ ٣ سائل هلوب، مسي، غ م أ

 ٣٤٤٩ ١- ٦ سيانيد بروموبرتيل، صلب  ٣٢٨٦ ٣ سائل هلوب، مسي، أكال، غ م أ
 ١٦٨٠ ١- ٦ سيانيد البوتاسيوم 
 ١٦٢٠ ١- ٦ سيانيد الرصاص 
 ١٦٣٦ ١- ٦ سيانيد الزئبق 
 ١٦٢٦ ١- ٦  بوتاسيوم- سيانيد زئبقيك  
 ١٧١٣ ١- ٦ سيانيد الزنك 
 ١٦٨٩ ١- ٦ سيانيد الصوديوم، صلب 

سائل مرتفع احلرارة، غ م أ، عند أو فوق         
قطـة   ودون ن  س١٠٠ºدرجة حـرارة    

  اشتعاله
 غ م أ، نقطة     ،سائل مرتفع احلرارة، هلوب   

، عند أو فوق    س٦٠,٥ºاشتعاله تتجاوز   
  نقطة اشتعاله

  سائل مؤكسد، غ م أ 
 سائل مؤكسد، أكال، غ م أ

٩  
  
٣  
  
  
١-٥  
١-٥ 

٣٢٥٧  
  
٣٢٥٦  
  
  
٣١٣٩  
٣٠٩٨ 

 ١٥٨٨ ١- ٦ سيانيد غري عضوي، صلب، غ م أ 
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 ١٦٨٤ ١- ٦ سيانيد الفضة  ٣٠٩٩ ١-٥ سائل مؤكسد، مسي، غ م أ
 ١٥٧٥ ١- ٦ سيومسيانيد الكال  ٣١٤٨ ٣-٤ سائل يتفاعل مع املاء، غ م أ

 ١٥٨٧ ١- ٦ سيانيد النحاس  ٣١٢٩ ٣-٤ سائل يتفاعل مع املاء، أكال، غ م أ
 سلع حراقة ألغراض تقنية ١٦٥٣ ١- ٦ سيانيد النيكل 

 
  ز١- ١
  ز٢- ١
  ز٣- ١
  ز٤- ١
 ق٤- ١

٠٤٣٠  
٠٤٣١  
٠٤٣٢  
٠٤٢٨  
٠٤٢٩ 

ال سيانيد اهليدروجني، حملول كحويل،  
 ٪٤٥تتجاوز فيه نسبة سيانيد اهليدروجني 

٣٢٩٤ ١- ٦ 

 ى علحيتويسيانيد اهليدروجني، مثبت،  
 ٪ ماء٣أقل من 

١٠٥١ ١- ٦ 

 أقل  علىحيتويسيانيد اهليدروجني، مثبت، 
  ماء وممتص يف مادة مسامية خاملة٪٣من 

١٦١٤ ١-٦ 

 ١٣٣٣ ١- ٤ ألواح أو كتل أو قضبانسرييوم، 

 ٣٠٧٨ ٣- ٤ خراطة أو مسحوق حبييبسرييوم، 

 ١٣٢٣ ١- ٤ سرييوم حديدي

 ١٤٠٧ ٣- ٤ سيزيوم

  د١- ١ يكلونيت، انظرس
  د١- ١
 د١- ١

٠٠٧٥  
٠٣٩١  
٠٤٨٣ 

 ١٧٦٣ ٨ سيكلوهكسيل ثالثي كلوروسيالن

 ١٧٦٢ ٨ سيكلوهكسينيل ثالثي كلوروسيالن

 ٢٢٠٣ ١- ٢ سيالن، مضغوط

 ٢٦٢٤ ٣- ٤ سيليسيد املغنيسيوم

  ق٤- ١ سلع متفجرة، غ م أ
  ب٤- ١
  ج٤- ١
  د٤- ١
  ز٤- ١
  ل١- ١
  ل٢- ١
  ل٣- ١
  ج١- ١
  د١- ١
   ه١- ١
  و١- ١
  ج٢- ١
  د٢- ١
  و٢- ١
٢- ١  
  ج٣- ١
   ه٤- ١
 و٤- ١

٠٣٤٩  
٠٣٥٠  
٠٣٥١  
٠٣٥٢  
٠٣٥٣  
٠٣٥٤  
٠٣٥٥  
٠٣٥٦  
٠٤٦٢  
٠٤٦٣  
٠٤٦٤  
٠٤٦٥  
٠٤٦٦  
٠٤٦٧  
٠٤٦٨  
٠٤٦٩  
٠٤٧٠  
٠٤٧١  
٠٤٧٢ 

 

 ٢٦٣٠ ١- ٦  الباريومسيلينات أو سيلينيت

 ٠٤٨٦ ن٦- ١ للغايةسلع متفجرة، قليلة احلساسية  ٢٦٣٠ ١- ٦ انظرسيلينات الزنك،  

 ٢٦٣٠ ١- ٦ انظرسيلينيد الزنك،  

سلع مضغوطة بـاهلواء أو هيدروليـة       
 )حتتوي على غاز غري هلوب(

 ٢٢٠٢ ٣- ٢  ال مائي،سيلينيد اهليدروجني  ٣١٦٤ ٢- ٢

 ٢٠٤٦ ٣ سيمني  ١٤٠٥ ٣- ٤ سيليسيد الكالسيوم

  ق٤- ١ يلة أنبوبيةشع  ١٢٩٢ ٣ سليكات رباعي أثيل
  ز٣- ١
 ز٤- ١

٠٣٧٦  
٠٣١٩  
٠٣٢٠ 

 ألومنيوم مـسحوق، غـري      - سليكو  
 مغلف اجلسيمات

 ١٥٥١ ١- ٦  بوتاسيوم- طرطرات أنتيمون   ١٣٩٨ ٣- ٤

 ١٦٥٩ ١- ٦ طرطرات النيكوتني  ٢٨٣٠ ٣- ٤  ليثيوم– حديدو - سليكو 
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يه واملينا مبا يف ذلك الطالء والالك(طالء   ١٣٤٦ ١- ٤ سليكون مسحوق، غري متبلور
واألصباغ والشيالك والورنيش، ومواد التلميع، 

 )واللياسة السائلة، وأساس الالكيه السائل

٨  
٣ 

٣٠٦٦  
١٢٦٣ 

يف قوالـب، أو قـضبان، أو       سليلويد،   ١١٣٩ ٣ طالء، حملول
لفائف أو ألواح، أو أنابيب، إخل، فيمـا   

 عدا الكسارة

٢٠٠٠ ١- ٤  

  ز٣- ١ طلقات إشارة
  ز٤- ١
 ق٤- ١

٠٠٥٤  
٠٣١٢  
٠٤٠٥ 

 ٠٣٢٨ ج٢- ١ طلقات بقذيفة خاملة لألسلحة النارية  ٢٠٠٢ ٢- ٤ سليلويد، كسارة

 ٠٠١٤ ق٤- ١ طلقات خلبية لألدوات    

  به نشادر حرمساد نشادري حملول 
  سوبر أكسيد البوتاسيوم
  سوبر أكسيد الصوديوم

  سياناميد الكالسيوم، حيتوي على كربيد
 ٪٠,١بنسبة أعلى من الكالسيوم 

٢- ٢  
١- ٥  
٥- ١  
٣- ٤ 

١٠٤٣  
٢٤٦٦  
٢٥٤٧  
١٤٠٣ 

  ج٢- ١ طلقات خلبية لألسلحة النارية 
  ج١- ١
  ج٣- ١
  ج٤- ١
  ج٤- ١
 ق٤- ١

٠٤١٣  
٠٣٢٦  
٠٣٢٧  
٠٣٣٨  
٠٣٣٩  
٠٠١٤ 

 طلقات آلبار النفط 
 

  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٢٧٧  
٠٢٧٨ 

  ق٤- ١ شعيلة من نوع كبسوالت القدح
  ب١- ١
 ب٤- ١

٠٠٤٤  
٠٣٧٧  
 ٠٤١٧ ج٣- ١ املةطلقات لألسلحة النارية، قذائف خ  ٠٣٧٨

مـع حـشوة    طلقات لألسلحة الناريـة     
 متفجرة

  و١- ١
   ه١- ١
  و١- ١
   ه٢- ١
  و٤- ١
   ه٤- ١

٠٠٠٥  
٠٠٠٦  
٠٠٠٧  
٠٣٢١  
٠٣٤٨  
٠٤١٢ 

 شهب اإلشارات اليدوية
 شهب مضيئة جوية

  ز٤- ١
  ز٣- ١
  ز٤- ١
  ق٤- ١
  ز١- ١
 ز٢- ١

٠١٩١  
٠٠٩٣  
٠٤٠٣  
٠٤٠٤  
٠٤٢٠  
٠٤٢١ 

  ةطلقات خلبية لألسلحة النارية، قذائف خامد
 قذائف خامدة

  ج٢- ١
  ج٣- ١
  ج٤- ١
 ق٤- ١

٠٣٢٨  
٠٤١٧  
٠٣٣٩  
٠٠١٢ 

  شهب مضيئة سطحية
  
  

 صمامة إشعال

  ز٣- ١
  ز١- ١
  ز٢- ١
  ز٣- ١
  ز٤- ١
  ز٤- ١
 ق٤- ١

٠٠٩٢  
٠٤١٨  
٠٤١٩  
٠٣١٥  
٠٣١٦  
٠٣١٧  
٠٣٦٨ 

مبا يف ذلك الطالء    (طالء، أكال، هلوب،     
واآللية واملينا واألصـباغ والـشيالك      

سـة  والورنيش ومواد التلميـع والليا    
  )السائلة وأساس اآللية السائل

  انظر،(R11329)غاز تربيد 

٨  
  
  
١- ٢ 

٣٤٧٠  
  
  

١٩٥٩ 

 ٠٠١٢ ق٤- ١ مقذوف خامدطلقات لألسلحة النارية   ٠١٠٣ ز٤- ١ صمامة إشعال أنبوبية بغالف معدين

  و٣- ١ انظرصمـام ربط أو قدح أو زمين، 
 ق٤- ١

٠٣١٦  
٠٢٥٧ 

  ق٤- ١ طلقات لتشغيل اآلليات احلرارية 
  ج٢- ١
  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٣٢٣  
٠٣٨١  
٠٢٧٥  
٠٢٧٦ 
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  ز١- ١ طلقات وميض  ٠١٠٥ ق٤- ١ صمامة أمان
 ز٣- ١

٠٠٤٩  
٠٠٥٠ 

 حبشوة متفجرةطوربيدات 
 

 و ١- ١
  ه١- ١

٠٣٢٩  
٠٣٣٠ 

  ب١- ١ صمامة تفجري
  ب٢- ١
  ب٤- ١
 ق٤- ١

٠١٠٦  
٠١٠٧  
٠٢٥٧  
٠٣٦٧ 

 

حبشوة متفجرة أو طوربيدات سائلة الوقود    
 بدوهنا

 ٠٤٤٩ ي١- ١

  د١- ١  هلا وسائل تأمنيصمامة تفجري ٠٤٥٠ ي٣- ١ سائلة الوقود برأس خاملةطوربيدات 
  د٢- ١
 د٤- ١

٠٤٠٨  
٠٤٠٩  
٠٤١٠ 

 

 ٠٤٥١ د١- ١ حبشوة متفجرةطوربيدات 

  ٠١٠١ ز٣- ١ صمامة غري متفجرة ١٧٠٨ ١- ٦ طولويدين، سائل
 ٣٤٥١ ١- ٦ طولويدين، صلب

صهريج وقود لوحدة القدرة اهليدرولية     
حيتوي على خلـيط    (ائرات  حملركات الط 

وقود ) هيدرازين ال مائي ومثيل هيدرازين
(M86)  

 حبشوة متفجرةصواريخ 

٣  
  
  
  
  و١- ١
   ه١- ١
   ه٢- ١
 و٢- ١

٣١٦٥  
  
  
  

٠١٨٠  
٠١٨١  
٠١٨٢  
٠٢٩٥ 

  طولوين 
  سائل أكالعبوات إطفاء احلريق، 
بالكحول بنسبة وزنية عجينة بارود، مرطبة 

  ٪١٧ال تقل عن 
  ، انظرR 503غاز تربيد 

  ، انظرR 1132aز تربيد غا
  ، انظرR 1216غاز تربيد 
 ، انظرR 1318غاز تربيد 

٣  
٨  
  ج١- ١
  
٢- ٢  
٢- ٢  
٢- ٢  
٢- ٢ 

١٢٩٤  
١٧٧٤  
٠٤٣٣  
  

٢٥٩٩  
١٩٥٩  
١٨٥٨  
٢٤٢٢ 

 ١٩٧٦ ٢- ٢ ، انظرRC 318غاز تربيد 
 ٣١٥٨ ٢- ٢ غاز، سائل مربَّد، غ م أ

  ج٢- ١ حبشوة طاردةصواريخ 
  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٤٣٦  
٠٤٣٧  
٠٤٣٨ 

 

 ٣٣١٢ ١- ٢ غاز، سائل مربَّد، هلوب، غ م أ
  ج٣- ١ برؤوس خاملةصواريخ 

 ج٢- ١
٠١٨٣  
٠٥٠٢ 

 ٣٣١١ ٢- ٢ غاز، سائل مربَّد، مؤكسد، غ م أ 

  ز٢- ١ صواريخ قاذفة اخلطوط
  ز٣- ١
 ز٤- ١

٠٢٣٨  
٠٢٤٠  
٠٤٥٣ 

غاز عّينات، غري مضغوطة، مسية، غ م أ،         
 يف شكل خالف السائل املربد

٣١٦٩ ٣- ٢ 

غـاز عّينات، غري مضغوطة، مسية، هلوبة،        ١٤٢٨ ٣- ٤ صوديوم
 يف شكل خالف السائل املربدغ م أ، 

٣١٦٨ ٣-٢ 

 باملاء بنسبة وزنية ال عجينة بارود، مرطبة
 ٪٢٥تقل عن 

غاز عّينات، غري مضغوطة، هلوبة، غ م أ،          ٠١٥٩ ج٣- ١
 يف شكل خالف السائل املربد

٣١٦٧ ١- ٢ 

 ١٠٢٣ ٣-٢ غاز الفحم، مضغوط  ٢٨٦١ ١- ٦ عديد فانادات األمونيوم
 ١٩٦٨ ٢-٢ غاز مبيد للحشرات، غ م أ  ٢٨١٨ ٨ عديد كربيتيد األمونيوم حملول

 ١٩٦٧ ٣-٢ غاز مبيد للحشرات، مسي، غ م أ  ١١٤٧ ٣ عشاري هيدرونفثالني
 ٣٣٥٥ ٣-٢ غاز مبيد للحشرات، مسي، هلوب، غ م أ  ٣٣٧٣ ٢- ٦ عّينات تشخيص أو سريرية 

 ٣٣٥٤ ١-٢ غاز مبيد للحشرات، هلوب  ٣٣١٥ ١- ٦ ئية، مسية، سائلة أو صلبةعّينات كيميا
خبـالف بـوادئ    عّينات من مواد متفجرة،     

 لتفجري
 ٣١٦٣ ٢-٢ غاز مسّيل، غ م أ  ٠١٩٠ و١- ١

غري هلوبة، مضاف إليهـا     غازات مسّيلة،    ٣١٦٢ ٣-٢ أغاز مسّيل، مسي، غ م 
 النتروجني أو ثاين أكسيد الكربون أو اهلواء

١٠٥٨ ٢-٢  
 ٣١٦٠ ٣-٢ غاز مسّيل، مسي، هلوب، غ م أ

 ٣١٦١ ١-٢ غاز مسيل، هلوب، غ م أ  ١٠٧١ ٣- ٢ غازات النفط، مضغوطة
 ٣١٥٧ ٢-٢ غاز مسّيل، مؤكسد، غ م أ  ١٠٧٥ ١- ٢ انظرغازات النفط، مسّيلة، 
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 ٣٣٠٧ ٣-٢ غاز مسيل، مسي، مؤكسد، غ م أ  ١٠٧٨ ٢- ٢ غاز تربيد، غ م أ
 ٣٣٠٨ ٣-٢ غاز مسّيل، مسي، أكال، غ م أ  ١٠٢٨ ٢- ٢ ، انظرR 12ربيد غاز ت

 ٣٣٠٩ ٣-٢ غاز مسّيل، مسي، هلوب، أكال، غ م أ  ١٩٧٤ ٢- ٢ ، انظرR 12B1غاز تربيد 
 ٣٣١٠ ٣-٢ غاز مسّيل، مسي، مؤكِسد، أكال، غ م أ  ١٠٢٢ ٢- ٢ ، انظرR 13غاز تربيد 
 ١٩٥٥ ٣-٢ ضغوط، مسي، غ م أغاز م  ١٠٠٩ ٢- ٢ ، انظرR 13B1غاز تربيد 
 ٣٣٠٤ ٣-٢ غاز مضغوط، مسي، أكال، غ م أ  ١٩٨٢ ٢- ٢ ، انظرR 14غاز تربيد 
 ١٩٥٣ ٣-٢ غاز مضغوط، مسي، هلوب، غ م أ  ١٠٢٩ ٢- ٢ ، انظرR 21غاز تربيد 
 ٣٣٠٥ ٣-٢ غاز مضغوط، مسي، هلوب، أكال، غ م أ  ١٠١٨ ٢- ٢ ، انظرR 22غاز تربيد 
 ٣٣٠٣ ٣-٢ غاز مضغوط، مسي، مؤكِسد، غ م أ  ١٩٨٤ ٢- ٢ انظر، R 23غاز تربيد 
 ٣٣٠٦ ٣-٢ غاز مضغوط، مسي، مؤكِسد، أكال، غ م أ  ٣٢٥٢ ١- ٢ ، انظرR 32غاز تربيد 
 ١٩٥٤ ١- ٢ غاز مضغوط، هلوب، غ م أ  ١٠٦٣ ١- ٢ ، انظرR 40غاز تربيد 
 ٣١٥٦ ٢- ٢ غاز مضغوط، مؤكسد، غ م أ  ٢٤٥٤ ١- ٢ ، انظرR 41غاز تربيد 
 ١٩٥٥ ٢- ٢ غاز مضغوط، مؤكسد، غ م أ  ١٩٥٨ ٢- ٢ ، انظرR 114غاز تربيد 
 ١٩٦٥ ١- ٢ غاز هيدروكربوين مسّيل، خملوط، غ م أ  ١٠٢٠ ٢- ٢ ، انظرR 115غاز تربيد 
 ١٩٦٤ ١- ٢ غاز هيدروكربوين مضغوط، خملوط، غ م أ  ٢١٩٣ ٢- ٢ ، انظرR 116غاز تربيد 
 ٢٨٠٣ ٨ غاليوم  ١٠٢١ ٢- ٢ ، انظرR 124غاز تربيد 
 ٠٠٥٥ ق٤- ١ غالف طلقة، فارغ، أو مع شعيلة  ٣٢٢٠ ٢- ٢ ، انظرR 125غاز تربيد 
فارغ، بدون غالف طلقة، قابل لالحتراق،   ١٩٨٣ ٢- ٢ ، انظرR 133aغاز تربيد 

 )بادئ تفجري(شعيلة 
 ٠٤٤٦ ج٤- ١

 ٢٣٨٨ ٣ فلوروطولوين  ٣١٥٩ ٢- ٢ ، انظرR 134aغاز تربيد 
 ٢٤٥٣ ١- ٢ فلوريد األثيل  ٢٥١٧ ١- ٢ ، انظرR 142bغاز تربيد 
 ٢٥٠٥ ١- ٦ فلوريد األمونيوم  ٢٠٣٥ ١- ٢ ، انظرR 143aغاز تربيد 
 ٢٢٨٥ ١- ٦ فلوريد أيسوسياناتوبرتيليدين  ١٠٣٠ ١- ٢ ، انظرR 152aغاز تربيد 
 ١٨١٢ ١- ٦ فلوريد البوتاسوم، صلب  ٢٤٥٣ ١- ٢ ، انظرR 161غاز تربيد 
 ٢١٩١ ٣- ٢ فلوريد السلفوريل  ٢٤٢٤ ٢- ٢ انظر، R 218غاز تربيد 
 ١٦٩٠ ١- ٦ فلوريد الصوديوم، صلب  ٣٢٩٦ ٢- ٢ ، انظرR 227غاز تربيد 
 ٢٤٣٩ ٨ فلوريد الصوديوم اهليدروجيين  ٣٣٣٧ ٢- ٢ ، انظرR 404Aغاز تربيد 
 ١٨٦٠ ١- ٢ فلوريد الفاينيل، مثبت  ٣٣٣٨ ٢- ٢ ، انظرR 407Aغاز تربيد 
 ٣٠٨٣ ٣- ٢ فلوريد فوق كلوريل  ٣٣٣٩ ٢- ٢  انظر،R 407Bغاز تربيد 
 ٢٤١٧ ٣- ٢ فلوريد الكربونيل  ٣٣٤٠ ٢- ٢ ، انظرR 407Cغاز تربيد 
 ١٧٥٦ ٨ فلوريد الكروميك، صلب  ٢٦٠٢ ٢- ٢ ، انظرR 500غاز تربيد 
 ١٧٥٧ ٨ فلوريد الكروميك، حملول  ١٩٧٣ ٢- ٢ ، انظرR 502غاز تربيد 

 ٢٢٣٤ ٣ لوريد كلوروبرتيليدينف  ١٠٢٣ ٢- ٣ غاز الفحم، مضغوط
 ٢٤٥٤ ١- ٢ فلوريد املثيل  ٣١٥٦ ٢- ٢ غاز مضغوط، مؤكسد، غ م أ

 ١٠٥٢ ٨ فلوريد اهليدروجني، ال مائي  ١٩٥٥ ٣- ٢ غاز مضغوط، مسي، غ م أ
 ٢٤٧٠ ١- ٦ فنيل أسيتو نتريل  ٣٣٠٤ ٣- ٢ غاز مضغوط، مسي، أكال، غ م أ
 ١٨٠٤ ٨ فنيل ثالثي كلوروسيالن  ١٩٥٣ ٣- ٢ غاز مضغوط، مسي، هلوب، غ م أ

 ٢٥٧٢ ١- ٦ فنيل هيدرازين  ٣٣٠٥ ٣- ٢ غاز مضغوط، مسي، هلوب، أكال، غ م أ
 ١١٩٠ ٣ فورمات األثيل  ٣٣٠٣ ٣- ٢ غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، غ م أ

 ٢٣٣٦ ٣ فورمات أليل  ٣٣٠٦ ٢٠٣ غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، أكال، غ م أ
 ١١٠٩ ٣ فورمات األميل  ١٠٧٥ ٢- ١ غازات النفط، مسيلة، انظر

فـارغ  غالف طلقة، قابل لالحتـراق،       ٢٣٩٣ ٣ فورمات أيسوبوتيل
 )بادئ تفجري(بدون شعيلة 

  ٠٤٤٧ ج٣- ١
 ١٢٨١ ٣ فورمات الربوبيل
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 ١١٢٨ ٣  البوتيل- فورمات ع   ٠٣٧٩ ج٤- ١ غالف طلقة فارغ مع شعيلة
 ١٢٤٣ ٣ فورمات املثيل  ٢٦٢٢ ٣ غليسيدالدهيد

ال يقــل فيه فورمالدهيـد، حملـول 
 ٪٢٥الفورمالدهيد عن 

٢٢٠٩ ٨ 

 ١١٩٨ ٣ فورمالدهيد، حملول، هلوب

 نتروزامينو غوانيـل تتـرازين،      غوانيل
مرطب باملاء أو مبخلوط الكحول واملـاء       

 ٪٣٠بنسبة وزنية ال تقل عن 

  ٠١١٤ أ١- ١

 ٢٢٠٩ ٣ ، انظرفورمالني
ـ غوانيل نتروزامينوغوانيليدين    ١٠٧٦ ٣- ٢ فوسجني ب مرط

 ٪٣٠باملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 
  ٠١١٣ أ١- ١

 ٢٨١٩ ٨ فوسفات أميل، محضية
 ١٧٩٣ ٨ فوسفات أيسوبروبيل، محضية  ٢٠٥٨ ٣ فالريالدهيد

 ١٧١٨ ٨ فوسفات البوتيل، محضية  ٢٨٦٣ ١- ٦  أمونيوم–فانادات صوديوم 
نسبة املتشكل  ثالثي كريزيل، فوسفات  ١٣٠٥ ٣ فاينيل ثالثي كلوروسيالن، مثبت

 ٪٣ا تزيد على هفي" أورثو"
٢٥٧٤ ١- ٦ 

 ١٩٠٢ ٨ فوسفات ثنائي ايسوأوكتيل محضية  ٢٦١٨ ٣ فاينيل طولوين، مثبت
  فوسفان ثالثي بوتيل  ٠٠٦٦ ز٤- ١ فتيل إشعال لتوصيل اللهب

  فوسفوثنائي سيكلونونان- ٩
٢- ٤  
٢- ٤ 

٣٢٥٤  
٢٩٤٠ 

 فتيل تفجري بغالف معدين
 

 د١- ١
 د٢- ١

٠١٠٢  
٠٢٩٠ 

 فوسفور أبيض، مصهور 
أو حتت فوسفور أبيض أو أصفر، جاف 

 سطح املاء أو يف حملول

٢- ٤  
٢- ٤ 

٢٤٤٧  
١٣٨١ 

  د٤- ١ فتيل تفجري ذو قطاع مشكّل
 د١- ١

٠٢٣٧  
٠٢٨٨ 

 ١٣٣٨ ١- ٤ فوسفور غري متبلور 

  د١- ١ فتيل تفجري مرن
 د٤- ١

٠٠٦٥  
٠٢٨٩ 

 ٢٣٢٣ ٣ فوسفيت ثالثي أثيل 

 ١٤٩٢ ١- ٥ فوق كربيتات البوتاسيوم  ٠١٠٤ د٤- ١ بغالف معدينمع حشوة صغرية، فتيل تفجري، 
 ١٥٠٥ ١- ٥ فوق كربيتات الصوديوم  ١٣٦٢ ٢- ٤ فحم منشط، انظر
 ١٤٨١ ١- ٥ فوق كلورات، غري عضوية، غ م أ  ٢٨٨١ ٢- ٤ فلز، حفاز، جاف

 ٣٢١١ ١- ٥ حماليل مائية، غ م أفوق كلورات، غري عضوية،   ١٣٩٣ ٣- ٤ فلزات أرضية قلوية، سبيكة، غ م أ
 ١٥٠٨ ١- ٥ فوق كلورات االسترونشيوم  ٣٤٠٢ ٣- ٤ فلزات أرضية قلوية، ملغم

  د١- ١ فوق كلورات األمونيوم  ١٤٢١ ٣- ٤ فلزات قلوية، سبيكة، سائلة، غ م أ
١- ٥ 

٠٤٠٢  
١٤٤٢ 

 ١٤٤٧ ١- ٥ فوق كلورات الباريوم، صلب  ٣٤٠١ ٣- ٤ صلبةفلزات قلوية، ملغم، 
 ١٤٨٩ ١- ٥ فوق كلورات البوتاسيوم  ١٣٩١ ٣- ٤  قلوية، منثورفلزات

 ١٤٧٠ ١- ٥ فوق كلورات الرصاص، صلب  ٣٠٨٩ ١- ٤ فلزات، مساحيق هلوبة، غ م أ
 ١٥٠٢ ١- ٥ فوق كلورات الصوديوم  ١٣٨٣ ٢- ٤ فلز يشتعل مبس اهلواء، أو سبيكة غ م أ

 ١٤٥٥ ١- ٥ يومفوق كلورات الكالس  ٣٤٨٢ ٣- ٤ فلزات قلوية، منثورة هلوبة
 ١٤٧٥ ١- ٥ فوق كلورات املغنيسيوم  ٣٤٨٢ ٣- ٤ فلزات أرضية فلوية، منثورة، هلوبة

  د١- ١ فتيل تفجري بغالف معدين
 د٢- ١

 ٢٠٢٣ ١- ٦ فوق كلوروهدرين  ٠٢٩٠

باملاء أو مبخلوط فلمينات الزئبق، مرطبة  ١٦٧١ ١- ٦  صلب،فينول 
 ٪٢٠الكحول واملاء بنسبة وزنية ال تقل عن 

 ٠١٣٥ أ١-١
 ٢٨٢١ ١- ٦ فينول، حملول 

 ٢٣١٢ ١- ٦ فينول، مصهور  ١٠٤٥ ٣- ٢ فلور مضغوط
  ٢٩٤١ ١- ٦ فلوروأنيلني
  ٢٣٨٧ ٣ فلوروبرتين

مبا يف ذلك (فينول الكيل، سائل، غ م أ 
 )١٢اىل ك ٢املركبات املتشاكلة من ك

٣١٤٥ ٨ 
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مبا يف ذلك ( فينول الكيل، صلب غ م أ  ٢٦٢٨ ١- ٦ فلوروخالت البوتاسيوم
 )١٢اىل ك ٢املركبات املتشاكلة من ك

٢٤٣٠ ٨ 

  ٢٦٢٩ ١- ٦ فلوروخالت الصوديوم
  ٢٨٥٦ ١- ٦ فلوروسليكات، غ م أ

 فينيتيدين
 فيوران

١- ٦ 
٣ 

٢٣١١ 
٢٣٨٩ 

 ٢٣١١ ١- ٦ فينيتيدين  ٢٨٥٤ ١- ٦ فلوروسليكات األمونيوم
  ٢٦٥٥ ١- ٦ فلوروسليكات البوتاسيوم

  ٢٨٥٥ ١- ٦ فلوروسليكات الزنك
  ات هلوبةحتتوي على غازقداحات 

 قذائف حبشوة متفجرة
١- ٢  
 و١- ١

١٠٥٧  
٠١٦٧ 

 ٠١٦٨ د١- ١   ٢٦٧٤ ١- ٦ فلوروسليكات الصوديوم
 ٠١٦٩ د٢- ١   ٢٨٥٣ ١- ٦ فلوروسليكات املغنيسيوم

 ٠٣٢٤ و٢- ١   ٢٤١٧ ٣- ٢  انظرفلوريد الكربونيل،
  ز٣- ١ املة حبشوة كاشفةخقذائف   ٢٨٥٥ ١- ٦  انظرفلوريد سليكات الزنك،

 ز٤- ١
٠٤٢٤  
٠٤٢٥ 

  فوسفيت ثالثي مثيل
 فوسفيت الرصاص، ثنائي القاعدة

٣  
١- ٤ 

٢٣٢٩  
٢٩٨٩ 

  و٢- ١ مبفجر أو حبشوة طاردةقذائف  
  و٤- ١
  ز٢- ١
 ز٤- ١

٠٤٢٦  
٠٤٢٧  
٠٤٣٤  
٠٤٣٥ 

مبلل أو رطب أو  أو دريس أو بوسا، قش 
 ملوث بالزيت

  فوسفيد االسترونشيوم ١٣٢٧ ١- ٤
  فوسفيد األلومنيوم
 فوسفيد البوتاسيوم

٣- ٤  
٣- ٤  
٣- ٤ 

٢٠١٣  
١٣٩٧  
ويشمل األسفلت، وزيوت   قطران سائل،     ٢٠١٢

 الرصف والقار، والقار املسترجع
١٩٩٩ ٣ 

قطران سائل، مبا يف ذلك زيوت الرصف        
 والقار املسترجع

  فوسفيد الزنك ١٩٩٩ ٣
 فوسفيد الصوديوم

٣- ٤  
٣- ٤ 

١٧١٤  
١٤٣٢ 

 ١٣٦٥ ٢- ٤ قطن مرطب 
  ١٤٣٣ ٣- ٤ فوسفيد القصديريك
  ١٣٦٠ ٣- ٤ فوسفيد الكالسيوم

  قلويات كاوية سائلة، غ م أ
 قلويدات، سائلة، غ م أ

٨  
١- ٦ 

١٧١٩  
٣١٤٠ 

 ١٥٤٤ ١- ٦ قلويدات، صلبة، غ م أ  ٢٠١١ ٣- ٤ فوسفيد املغنيسيوم
 ٢٢٠٤ ٣- ٢ كربيتيد الكربونيل  ١٤١٩ ٣- ٤  ألومنيوم–فوسفيد مغنيسيوم 

حيتوي على ماء كربيتيد البوتاسيوم، مائي،   ٢١٩٩ ٣- ٢ فوسفني
 ٪٣٠التبلر بنسبة ال تقل عن 

١٨٤٧ ٨ 

فوق أكـسوبورات الـصوديوم، ال    
 مائية

 ٢٣٧٥ ٣ كربيتيد ثنائي األثيل  ٣٢٤٧ ١- ٥

 فوق أكسيد االسترونشيوم
 فوق أكسيد الباريوم

١- ٥ 
١- ٥ 

١٥٠٩ 
١٤٤٩ 

جاف أو مرطـب    كربيتيد ثنائي بكريل،     
 ٪١٠اء بنسبة وزنية أقل من بامل

 ٠٤٠١ د١- ١

باملاء بنسبة  كربيتيد ثنائي بكريل، مرطب     
 ٪١٠وزنية ال تقل عن 

٢٨٥٢ ١- ٤ 

 ١١٦٤ ٣ كربيتيد ثنائي مثيل

 فوق أكسيد البوتاسيوم
  فوق أكسيد الزنك

 فوق أكسيد الصوديوم

١- ٥ 
١- ٥  
١- ٥ 

١٤٩١ 
١٥١٦  
١٥٠٤ 

 

ل مـن   به أق كربيتيد الصوديوم، ال مائي     
 ٪ من ماء التبلر٣٠

١٣٨٥ ٢- ٤ 

حيتوي على املاء  كربيتيد الصوديوم، مائي،      ١٤٥٧ ١- ٥ فوق أكسيد الكالسيوم
 ٪٣٠بنسبة ال تقل عن 

١٨٤٩ ٨ 

 ١٠٥٣ ٣- ٢ كربيتيد اهليدروجني مسيل  ١٤٧٢ ١- ٥ فوق أكسيد الليثيوم
  ١٤٧٦ ١- ٥ فوق أكسيد املغنيسيوم

  ٢٠١٥ ١- ٥ فوق أكسيد اهليدروجني، مثبت
  كحول، غ م أ

 كحول أثيلي، انظر
٣  
٣ 

١٩٨٧  
١١٧٠ 
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فوق أكسيد اهليدروجني، مثبت، حملول      
حيتوي على فوق أكسيد اهليدروجني     مائي  

 ٪٦٠بنسبة أعلى من 

٢٠١٥ ١- ٥ 
 

  ، سائلكحول ألفا مثيل برتيل
 يل برتيل، صلبث م- كحول ألفا 

١- ٦  
١- ٦ 

٢٩٣٧  
٣٤٣٨ 

 ١٠٩٨ ١-٦ كحول أليلي 
 ١٢١٩ ٣ كحول ايسوبروبيل، انظر 

حملول مـائي،   فوق أكسيد اهليدروجني،    
مثبت حسب  (به فوق أكسيد اهليدروجني     

٪ ولكن أقل ٨بنسبة ال تقل عن ) االقتضاء
 ٪٢٠من 

٢٩٨٤ ١- ٥ 

  كحول ايسوبوتيل، انظر 
 كحول بروبيلي عادي، انظر

٣  
٣ 

١٢١٢  
١٢٧٤ 

 فوق أكسيد اهليدروجني، حملول مـائي      ١١٢٠ ٣ كحول بوتيلي، انظر 
وي على فوق أكسيد اهليدروجني بنسبة حيت

مثبت (٪ ٦٠٪ وال تتجاوز ٢٠ال تقل عن 
 )حسب االقتضاء

٢٠١٤ ١- ٥ 
 ١١٤٨ ٣ كحول ثنائي اسيتون 

  كالسيوم منغنيز سليكون
  كالسيوم، يشتعل مبس اهلواء أو سبائك

 كامفانون، انظر

٣- ٤  
٢- ٤  
١- ٤ 

٢٨٤٤  
١٨٥٥  
٢٧١٧ 

  فوق أكسيد اهليدروجني ومحض 
  مع فوق أكسيد اخلليك، خملوط 

وماء ونسبة ال تزيد على     ) أمحاض(محض
 يد اخلليك، مثبت٪ من محض فوق أكس٥

٣١٤٩ ١- ٥  

  كربيت
  كربيت، مصهور

 كربيتات البوتاسيوم اهليدروجينية

١- ٤  
١- ٤  
٨ 

١٣٥٠  
٢٤٤٨  
٢٥٠٩ 

  ٣٣٧٧ ١- ٥ فوق بورات الصوديوم أحادي اهليدرات

  ٣١٥٤ ١- ٢ )أثري أثيل فاينيل(فوق فلورو 

  ات ثنائي األثيلكربيت
 كحول ميثاليل

١- ٦  
٣ 

١٥٩٤  
٢٦١٤ 

 ١٥٩٥ ١- ٦ كربيتات ثنائي املثيل  ٣١٥٣ ١- ٢ )أثري مثيل فاينيل(فوق فلورو 
فوق كربيتات، عضوية، حماليل مائية، غ

 م أ
نسبة احلمض احلر كربيتات الرصاص،   ٣٢١٦ ١- ٥

 ٪٣فيها تتجاوز 
١٧٩٤ ٨ 

 ١٦٤٥ ١- ٦ كربيتات الزئبق  ٣٢١٥ ١- ٥ فوق كربيتات، غري عضوية، غ م أ
 ٢٩٣١ ١- ٦ كربيتات الفاناديل  ١٤٤٤ ١- ٥ فوق كربيتات األمونيوم

 ١٦٥٨ ١- ٦ كربيتات النيكوتني، حملول  ٣٣٧٧ ١- ٥ فوق بورات الصوديوم أحادي اهليدرات
 
 

   صلبكربيتات النيكوتني،
 كربيتات هيدروكسيل أمني

١- ٦  
٨ 

٣٤٤٥  
٢٨٦٥ 

 ٢٦٨٣ ٨ كربيتيد األمونيوم، حملول 

  و١- ١ قنابل حبشوة متفجرة
  د١- ١
  د٢- ١
 و٢- ١

٠٠٣٣  
٠٠٣٤  
٠٠٣٥  
٠٢٩١  

 
بـه أقـل   كربيتيد البوتاسيوم، ال مائي     

 ٪ من ماء التبلر٣٠من 
١٣٨٢ ٢- ٤ 

  ي١- ١ مع حشوة متفجرةقنابل بسائل هلوب 
 ي٢- ١

٠٣٩٩  
٠٤٠٠  

 
  كربتون، مضغوط

 كربون، حيواين أو نبايت املصدر
٢- ٢  
٢- ٤ 

١٠٥٦  
  ق٤- ١ يدوية أو للبندقيةقنابل تدريب  ١٣٦١

 ز٤- ١
٠١١٠  
 ١٣٦٢ ٢- ٤  منشط،كربون  ٠٤٥٢

  ز٣- ١ يدوية أو للبندقيةقنابل تدريب،  
 ز٢- ١

٠٣١٨  
٠٣٧٢  

   انظركربون منشط،
 انظركربون ال مائي، 

٢- ٤  
٢- ٢ 

١٣٦٢  
١٠١٣ 

 حتوي سـائالً  قنابل دخان، غري متفجرة،      
 أكاالً، بدون بادئ تفجري

٢٠٢٨ ٨ 

 

 ٩  
٢- ٢ 

١٨٤٥  
٢١٨٧ 
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 ٢٨٧٤ ١-٦ كحول فورفوريل 
 ١٩٨٦ ٣  مسي، غ م أ،كحول هلوب 
 ١٢٣٠ ٣ كحول مثيلي، انظر 
 ٣٢٧٤ ٣ يف حماليل، يف الكحول، غ م أكحوالت،  

  و١- ١ ضوئية ومضيةقنابل
  د١- ١
  ز٢- ١
 ز٣- ١

٠٠٣٧  
٠٠٣٨  
٠٠٣٩  
٠٢٩٩ 

 ٣٢٠٥ ٢-٤ كحوالت الفلزات األرضية القلوية، غ م أ 
 
 

كحوالت الفلـزات القلويـة، ذاتيـة       
 التسخني، أكالة، غ م أ

٣٢٠٦ ٢- ٤ 

 ١٩٧٠ ٢- ٢ ربدكربتون، سائل م 

يدوية أو للبندقيـة مـع حـشوة        قنابل  
 متفجرة

  د١- ١
  د٢- ١
  و١- ١
 و٢- ١

٠٢٨٤  
٠٢٨٥  
٠٢٩٢  
 ٢٣٦٦ ٣ كربونات ثنائي األثيل  ٠٢٩٣

كائنات دقيقة معدلة جينياً أو كائنات       ١١٦١ ٣ ثيلاملكربونات ثنائي  
 معدلة جينيا

٣٢٤٥ ٩ 
 ٣٢٨١ ١- ٦ غ م أ، كربونيل فلزي، سائل 

 ٣٤٦٦ ١- ٦ غ م أ، كربونيل فلزي، صلب  ٢٧١٧ ١- ٤ كافور، اصطناعي
 ١٢٥٩ ١- ٦ ربونيل النيكلك  ١٥٤٤ ١- ٦ كافيني، انظر

 ١٣٩٤ ٣- ٤ كربيد األلومنيوم  ١٦٨٨ ١- ٦ كاكوديالت الصوديوم
 ١٤٠٢ ٣- ٤ كربيد الكالسيوم  ١٤٠١ ٣- ٤ كالسيوم

 ١٨٦٢ ٣ كروتونات األثيل    
 ١٥٨٣ ١-٦ كلوروبكرين، خملوط، غ م أ  ١١٤٣ ١- ٦ كروتونالدهليد، مثبت

 ١٥٨١ ٣-٢ ملثيل، خملوطكلوروبكرين وبروميد ا  ١١٤٤ ٣ كروتونيلني
 ١٥٨٢ ٣-٢ كلوروبكرين وكلوريد املثيل، خملوط  ٢٢١٢ ٩ كروسيدوليت، انظر

 ١١٣٤ ٣ كلوروبرتين  ٢٠٧٦ ١- ٦ كريزول، سائل
 ١١٢٧ ٣ كلوروبوتان  ٣٤٥٥ ١- ٦ كريزول، صلب
 ٢٨٢٢ ١-٦  كلوروبرييدين-٢  ٢٥٩٠ ٩ كريزوليت، انظر

ال يتجاوز الزيت فيه كسب البذور،  ١٩٨٣ ٢-٢  ثالثي فلوروإيثان-٢،٢،٢- كلورو -١ 
 ٪١١٪ وال تتجاوز نسبة رطوبته ١,٥

٢٢١٧ ٢- ٤ 
 ١٠٢٢ ٢-٢ كلوروثالثي فلوروميثان 
تزيد فيه نسبة الزيت على كسب البذور،  

 ٪١١٪ وال تزيد فيه نسبة الرطوبة على ١,٥
١٣٨٦ ٢-٤ 

 
  ١٠١٧ ٣-٢ كلور

كلوروثالثي فلوروميثان وثالثي فلوروميثان،    
تبلغ فيـه  تنفصل مكوناته بالتقطري،    خملوط ال   

 ٪٦٠نسبة كلوروثالثي فلوروميثان حوايل 

٢٥٩٩ ٢- ٢ 

 ٢٥١٧ ١- ٢  ثنائي فلوروإيثان- ١،١-  كلورو - ١  ١٤٦١ ١-٥ كلورات، غري عضوية، غ م أ
 ١٠١٨ ٢- ٢ كلوروثنائي فلوروميثان  ٣٢١٠ ١-٥ كلورات، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ

  ١٥٠٦ ١-٥ كلورات االسترونشيوم
  ١٤٤٥ ١-٥ كلورات الباريوم، صلب

  ١٤٨٥ ١-٥ كلورات البوتاسيوم

كلوروثنــائي فلوروميثــان وكلورومخاســي 
ذو درجة غليان ثابتة حيتوي     فلوروإيثان خملوط،   

 ٪ من أحادي كلوروثنائي فلوروميثان٤٩حنو 

١٩٧٣ ٢- ٢ 

 ١٩٧٤ ٢- ٢ كلوروثنائي فلوروبروموميثان  ٢٤٢٧ ١-٥ ل مائيكلورات البوتاسيوم، حملو
 ١٩٧٤ ٣- ٢ كلورو ثنائي فلوروبروميثان  ٢٥٧٣ ١-٥ كلورات الثاليوم
 ٢٥١٧ ١- ٢  ثنائي فلورواثيان- ١،١-  كلورو- ١  ١٥١٣ ١-٥ كلورات الزنك

 ١٠١٨ ٢- ٢ كلورو ثنائي فلوروبروميثان  ١٤٩٥ ١-٥ كلورات الصوديوم
  م، حملول مائيكلورات الصوديو
  كلورات الكالسيوم

 كلورات الكالسيوم، حملول مائي

١-٥  
١-٥  
١-٥ 

٢٤٢٨  
١٤٥٢  
٢٤٢٩ 

كلورو ثنائي فلوروبروميثان وكلـورو      
ذو درجـة  مخاسي فلورواثيان خملـوط،     

 من أحادي   ٪٤٩غليان ثابتة حيتوي حنو     
 ثنائي فلوروميثان

١٩٧٣ ٢- ٢ 

 ١٠٦٣ ١- ٢ كلوروإيثان  ٢٧٢٣ ١-٥ كلورات املغنيسيوم
 ١٠٢٠ ٢- ٢ كلورو مخاسي فلوروإيثان  ٢٧٢١ ١-٥ كلورات النحاس

 ١٥٨١ ٢- ٣كلورو بكرين وكلوريد املثيـل خملـوط،          ١٤٥٨  ١- ٥  كلورات وبورات، خملوط
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 ٪٢حيتوي نسبة من الكلوروبكرين أكرب من  ١٤٥٩ ١-٥ كلورات وكلوريد املغنيسيوم، خملوط

 ١٧٨٠ ٨ يد الفيوماريلكلور  ٢٠٧٥ ١- ٦ كلورال، ال مائي، مثبت
 ٢١٨٦ ٣- ٢ كلوريد اهليدروجني، سائل مربد  ١٦٩٧ ١- ٦ كلورأسيتوفينون
 ١٥٧٧ ١- ٦ كلوروثنائي نتروبرتين، سائل  ٢٦٦٨ ١- ٦ كلورأسيتونتريل

 ٣٤٤١ ١- ٦ كلوروثنائي نتروبرتين، صلب  ١٦٩٥ ١- ٦ كلوروأسيتون، مثبت
 ٢٨٢٦ ٨ ت أثيلكلوروثيوفورما  ٢٠١٩ ١- ٦ كلوروأنيلينات، سائلة
 ١١٨١ ١- ٦ كلوروخالت األثيل  ٢٠١٨ ١- ٦ كلوروأنيلينات، صلبة

 ٢٩٤٧ ٣ كلوروخالت أيسوبروبيل  ٢٢٣٣ ١- ٦ كلوروانيسيدين
 ٢٦٥٩ ١- ٦ كلوروخالت الصوديوم  ٢٢٣٢ ١- ٦  كلوروإيثانال- ٢
 ٢٥٨٩ ١- ٦ كلوروخالت الفاينيل  ١٢٧٨ ٣   كلوروبروبان- ١

 ٢٢٩٥ ١- ٦ كلوروخالت املثيل 
 ١٠٢٠ ٢- ٢ كلورومخاسي فلوروإيثان 

   كلوروبروبان- ٢
  ن، مسي، أكال، غ م أكلوروسيال

  كلوروسيالن، مسي، أكال، هلوب، غ م أ 
 كلوروسيالن، هلوب، أكال، غ م أ

٣  
١- ٦  
١- ٦  
٣ 

٢٣٥٦  
٣٣٦١  
٣٣٦١  
٢٩٨٥ 

 

  ٢٩٨٦ ٨ كلوروسيالن، أكال، هلوب، غ م أ

ــورو - ١ ــاعي - ١،٢،٢،٢-  كل  رب
  فلوروإيثان

 كلوروسيالن، أكال، غ م أ

٢- ٢  
  
٨ 

١٠٢١  
  

٢٩٨٧ 
 ٢٢٣٩ ١-٦ كلوروطولويدين، صلب  ٢٩٨٨ ٣-٤  أكال،كلوروسيالن، يتفاعل مع املاء، هلوب

 ٢٢٣٨ ٣ كلوروطولوين  ٣٤٢٩ ١- ٦ كلوروطولويدين، سائل
 ١٧٥٣ ٨ كلوروفنيل ثالثي كلوروسيالن  ٢٨٤٩ ١- ٦ ١-  كلوروبروبانول - ٣
 ١٨٨٨ ١-٦ كلوروفورم  ٢٤٥٦ ٣ وبني كلوروبر- ٢
 ٣٢٧٧ ١-٦ كلوروفورمات، مسية، أكالة، غ م أ  ٢٩٣٥ ٣  كلوروبروبيونات األثيل- ٢
 ٢٧٤٢ ١-٦ كلوروفورمات، مسية، أكالة، هلوبة، غ م أ  ٢٩٣٤ ٣  كلوروبروبيونات أيسو بروبيل- ٢
 ١١٨٢ ١-٦ كلوروفورمات األثيل  ٢٩٣٣ ٣  كلوروبروبيونات املثيل- ٢

 ٢٧٤٨ ١-٦  أثيل هكسيل-٢كلوروفورمات   ١٩٩١ ٣ كلوروبرين، مثبت
 ١٧٢٢ ١-٦ كلوروفورمات األليل  ١٥٨٠ ١- ٦ كلوروبكرين

 ٠١٥٥ د١- ١ كلوريد البكريل، انظر  ٢٤٠٧ ١- ٦ كلوروفورمات ايسو بروبيل
 ٣٠٥٧ ٣- ٢ كلوريد ثالثي فلوروأستيل  ٢٧٤٠ ١- ٦  بروبيل- كلوروفورمات ع 

 ٢٤٤٢ ٨ كلوريد ثالثي كلوروأستيل  ١٧٣٩ ٨ البرتيلكلوروفورمات 
 ٢٤٣٨ ١- ٦ كلوريد ثالثي مثيل أستيل  ٢٧٤٣ ١- ٦  بوتيل- كلوروفورمات ع 

 هكسيل - كلوروفورمات بوتيل ثالثي  ٢٧٥١ ٨ كلوريد ثنائي أثيل فوسفوريل 
 حلقي

٢٧٤٧ ١- ٦ 
 ١٧٦٥ ٨ كلوريد ثنائي كلوروأستيل 

 ٢٢٦٧ ١- ٦ كلوريد ثنائي مثيل ثيوفوسفوريل  ٢٧٤٤ ١- ٦ كلوروفورمات سيكلوبوتيل
 ٢٢٦٢ ٨ كلوريد ثنائي مثيل كربامويل  ٢٧٤٦ ١- ٦ كلوروفورمات فنيل

 ١٨٣٧ ٨ كلوريد الثيوفوسفوريل  ٢٧٤٥ ١- ٦ كلوروفورمات كلورومثيل
 ١٨٣٦ ٨ كلوريد الثيونيل  ١٢٣٨ ١- ٦ كلوروفورمات املثيل
 ١٧٧٣ ٨ يد احلديديك، ال مائيكلور  ٢٠٢١ ١- ٦ كلوروفينول، سائل
 ٢٥٨٢ ٨ كلوريد احلديديك، حملول  ٢٠٢٠ ١- ٦ كلوروفينول، صلب
 ١٦٣٠ ١- ٦  أمونيوم - كلوريد زئبق  ٢٩٠٤ ٨ ةكلوروفينوالت، سائل
 ١٦٢٤ ١- ٦ كلوريد الزئبقيك  ٢٩٠٥ ٨ ةكلوروفينوالت، صلب

 ٢٣٣١ ٨ كلوريد الزنك، ال مائي  ٢٦٦٩ ١- ٦ حملولكلوروكريزول، 
 ١٨٤٠ ٨ كلوريد الزنك، حملول  ٣٤٣٧ ١- ٦ كلوروكريزول، صلب

 ١٨٣٤ ٨ كلوريد السلفوريل  ٢٢٣٧ ١- ٦ كلورونتروأنيلني
 ١٥٨٩ ٣- ٢ كلوريد السيانوجني، مثبت  ١٥٧٨ ١- ٦ ، صلبكلورونتروبرتين

 ٢٦٧٠ ٨ كلوريد السيانوريك  ٣٤٠٩ ١- ٦ كلورونترو برتين، سائل
 ٢٥٠٢ ٨ كلوريد الفالريل  ٢٤٣٣ ١- ٦ كلورونتروطولوين، سائل
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 ١٠٨٦ ١- ٢ كلوريد الفاينيل، مثبت  ٣٤٥٧ ١- ٦ كلورونتروطولوين، صلب
 ١٣٠٣ ٣ كلوريد فاينيليدين، مثبت  ٢٦١١ ١- ٦ كلوروهيدرين بروبيلني

 ٢٥٧٧ ٨ كلوريد فنيل استيل  ١٤٦٢ ١- ٥  غري عضوية، غ م أ،كلوريت
 ١٧٨٠ ٨ كلوريد الفيوماريل  ١٩٠٨ ٨ كلوريت، حملول

 ١٨٢٧ ٨ كلوريد القصديريك، ال مائي  ١٤٩٦ ١- ٥ كلوريت الصوديوم
 ١٤٥٣ ١- ٥ كلوريت الكالسيوم ١٠٧٦ ٣- ٢ انظركلوريد الكربونيل،  
 ١٨٢٨ ٨ كلوريد الكربيت 

 ١٧٥٢ ١- ٦ كلوريد كلوروأستيل  ١٠٣٧ ١- ٢ كلوريد األثيل
 ٢٢٣٥ ١- ٦ كلوريد كلوروالبرتيل، سائل  ١٧١٧ ٣ كلوريد األستيل

  ١٧٢٦ ٨ كلوريد األلومنيوم، ال مائي
  ٢٥٨١ ٨ كلوريد األلومنيوم، حملول

  كلوريد كلوروالبرتيل، صلب 
 كلوريد مثيل

١- ٦  
١- ٢ 

٣٤٢٧  
١٠٦٣ 

  ١١٠٠ ٣   كلوريد األليل
  ١١٠٧ ٣ كلوريد األميل

  كلوريد مثيل أليل
 كلوريد املثيل وكلوريد املثيلني، خملوط

٣  
١- ٢ 

٢٥٥٤  
١٩١٢ 

 ٣٢٤٦ ١- ٦ كلوريد ميثان سلفونيل  ١٦٧٢ ١- ٦ كلوريد أمني فنيل كربيل
 ١٠٦٩ ٣- ٢ كلوريد النتروسيل  ١٧٢٩ ٨ كلوريد األنيسويل

 ٢٨٠٢ ٨ كلوريد النحاس  ٢٣٩٥ ٣ كلوريد أيسوبوترييل
 ٢١٨٦ ٣- ٢ كلوريد اهليدروجني، سائل مربد  ١٢٧٨ ٣ انظر كلوريد الربوبيل،
 ١٠٥٠ ٣- ٢ كلوريد اهليدروجني، ال مائي  ١٨١٥ ٣ لكلوريد الربوبيوني
 ١٢٢٤ ٣ كيتون سائل، غ م أ  ٢٩٠١ ٣- ٢ كلوريد الربوم

 ٢٢٧١ ٣ كيتون أثيل أميل  ١٧٣٦ ٨ كلوريد البرتويل
 ١١٩٣ ٣ )كيتون مثيلي أثيلي(كيتون أثيلي مثيلي   ١٧٣٨ ١- ٦ كلوريد البرتيل

 ١١١٠ ٣ ميل مثيل أ- كيتون ع   ١٨٨٦ ١- ٦ كلوريد البرتيليدين
 ١١٥٦ ٣ كيتون ثنائي أثيل  ٢٢٢٥ ٨ كلوريد برتين سلفونيل

 ١١٥٧ ٣ كيتون ثنائي أيسوبوتيل  ٢٣٥٣ ٣ كلوريد البوترييل
 ١٢٤٦ ٣ كيتون مثيل أيسوبروبينيل، مثبت  ١٨١٧ ٨ كلوريد البريوسلفوريل
  ١٢٤٥ ٣ كيتون مثيل ايسوبوتيل
  ١٢٤٩ ٣ كيتون مثيل بروبيل

بـة،  مبيدات آفات ثيوكربامات، سائلة، هلو    
 س°٢٣ن مقل أنقطة االشتعال مسية، 

٢٧٧٢ ٣ 

 ٢٧٧١ ١- ٦ مبيدات آفات ثيوكربامات، صلبة، مسية  ١٢٥١ ١- ٦ كيتون مثيل فاينيل، مثبت
 ٣٠١٢ ١- ٦ مبيدات آفات زئبقية، سائلة، مسية  ١٢٢٣ ٣ كريوسني
  ٢٦٥٦ ١- ٦ كينولني

  ١٣٦٣ ٢- ٤ )كوبرا(لب جوز اهلند 
مسية، هلوبة،  مبيدات آفات زئبقية، سائلة،     

 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن 
٣٠١١ ١- ٦ 

لدائـن، أساس نتروسليلوزي، ذاتيــة  
 التسخني، غ م أ

٢٠٠٦ ٢- ٤ 
 

مبيدات آفات زئبقية، سائلة، هلوبة، مسية،      
 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من 

٢٧٧٨ ٣ 

 ٢٧٧٧ ١- ٦ آفات زئبقية، صلبة، مسيةمبيدات   ١١٩٢ ٣ لكتات األثيل
 ٢٩٩٤ ١- ٦ مبيدات آفات زرنيخية، سائلة، مسية  ١٥٥٠ ١- ٦ لكتات االنتيمون

  ١٤١٥ ٣- ٤ ليثيوم
  ١٤١٧ ٣- ٤  سليكون–ليثيوم 

مبيدات آفات زرنيخية، سـائلة، مسيـة،       
 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن هلوبة، 

٢٩٩٣ ١- ٦ 

     ٣٥٠٠ ٢- ٢  م أمادة كيميائية حتت الضغط، غ
     ٣٥٠٣ ٢- ٢ غ م أ مادة كيميائية حتت الضغط، أكالة،

     ٣٥٠٢ ٢- ٢ مادة كيميائية حتت الضغط، مسية، غ م أ
     ٣٥٠١ ١- ٢ مادة كيميائية حتت الضغط، هلوبة، غ م أ

مادة كيميائية حتت الـضغط، هلوبـة،       
 كالة،غ م أأ

٣٥٠٥ ١- ٢     
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 هلوبة، مسية، مادة كيميائية حتت الضغط،
 غ م أ

٣٥٠٤ ١- ٢     

  ٢٦٤٧ ١- ٦ مالونونتريل
 

مبيدات آفات زرنيخية، سائلة، هلوبـة،      
 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من مسية، 

٢٧٦٠ ٣ 
مانيب مثبت، أو مستحضرات املانيب،     

 مثبتة ضد التسخني الذايت
٢٩٦٨ ٣- ٤ 

 ٢٧٥٩ ١- ٦ مبيدات آفات زرنيخية، صلبة، مسية 
بتركيز  مستحضرات املانيـب مانيب أو 

 ٪٦٠مانيب ال يقل عن 
٢٢١٠ ٢- ٤ 

 
مبيدات آفات عضوية فوسفورية، سائلة،     

 مسية
٣٠١٨ ١- ٦ 

  ٢٩٠٢ ١- ٦  آفات، سائلة، مسية، غ م أاتمبيد
، سائلة، مسية، هلوبـة، غ م أ      آفات اتمبيد 

 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن 
٢٩٠٣ ١- ٦ 

 

مبيدات آفات عضوية فوسفورية، سائلة،     
  نقطـة االشتعال ال تقل عن مسية، هلوبة، 

 س°٢٣

٣٠١٧ ١- ٦ 

نقطة  آفات، سائلة، هلوبة، مسية، اتمبيد 
 س°٢٣االشتعال ال تقل عن 

٣٠٢١ ٣ 
 

مبيدات آفات عضوية فوسفورية، سـائلة،      
 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من هلوبة، مسية، 

٢٧٨٤ ٣ 

  ٢٥٨٨ ١- ٦ ، مسية، غ م أ آفات، صلبةاتمبيد
  ٣٣٥٢ ١- ٦  آفات بريثرويد، سائل، مسياتمبيد

مبيدات آفات عضوية قصديرية، سـائلة،     
 مسية

٣٠٢٠ ١- ٦ 

 آفات بريثرويد، سائل، مسـي،      اتمبيد 
 س°٢٣درجة االشتعال أقل من هلوب، 

٣٣٥٠ ٣ 
 
 

مبيدات آفات عضوية قصديرية، سـائلة،     
   تقل عن نقطة االشتعال المسيـة، هلوبة، 

 س°٢٣

٣٠١٩ ١- ٦ 

 آفات بريثرويد، سائل، مسـي،      اتمبيد
 س°٢٣درجة االشتعال أقل من هلوب، 

٣٣٥١ ١- ٦ 
 

  ٣٣٤٩ ١- ٦  آفات بريثرويد، صلب، مسياتمبيد
مبيدات آفات عضوية قـصديرية، سـائلة،       

 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من هلوبة، مسية، 
٢٧٨٧ ٣ 

  ٢٩٩٨ ١- ٦ ازين، سائلة، مسية آفات ترياتمبيد
 

مبيدات آفات عضوية فوسفورية، صلبة،     
 مسية

٢٧٨٣ ١- ٦ 
 آفات تريازينية، سائلة، هلوبة،     اتمبيد

 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من مسية، 
٢٧٦٤ ٣ 

 
 

مبيدات آفات عضوية قصديرية، صلبة،     
 مسية

٢٧٨٦ ١- ٦ 
 آفات تريازين، سائلة، مسيـة،      اتمبيد

 س°٢٣االشتعال أقل من نقطة هلوبة، 
٢٩٩٧ ١- ٦ 

 ٢٩٩٦ ١-٦  آفات عضوية كلورية، سائلة، مسيةاتمبيد 
  ٢٧٦٣ ١- ٦  آفات تريازينية، صلبة، مسيةاتمبيد
  ٣٠١٦ ١- ٦ ية آفات ثنائي برييديليوم، سائلة، مساتمبيد

 

 آفات عضوية كلورية، سـائلة،      اتمبيد
نقطة االشتعـال ال تقل عـن      مسية، هلوبة،   

 س°٢٣

٢٩٩٥ ١- ٦ 

 آفات ثنائي برييديليوم، سائلة، مسية،      اتمبيد
 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل من هلوبة، 

٣٠١٥ ١-٦ 
 
 

 آفات عضوية كلورية سائلة، هلوبة،      اتمبيد
 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من مسية، 

٢٧٦٢ ٣ 
 آفات ثنائي برييـديليوم، سـائلة،       اتمبيد

أقـل مـن  نقطـة االشـتعال     هلوبة، مسية   
 س°٢٣

٢٧٨٢ ٣ 
 آفات عضوية كلورية، صـلبة،      اتمبيد 

 مسية
٢٧٦١ ١- ٦ 

 ٣٠٤٨ ١- ٦  آفات فوسفيد األلومنيوماتمبيد  ٢٧٨١ ١-٦ مبيدات آفات ثنائي برييديليوم، صلبة، مسية
 ٢٩٩٢ ١- ٦  آفات كربامات، سائلة، مسيةاتمبيد  ٣٠٠٦ ١-٦ مبيدات آفات ثيوكربامات، سائلة، مسية

مبيدات آفات ثيوكربامات، سائلة، مسية،      
 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من هلوبة، 

٣٠٠٥ ١- ٦ 
 
 

   آفات كربامات، سائلة، اتمبيد
  نقطة االشتعال ال تقل عن مسية، هلوبة، 

 س°٢٣

١- ٦ 
 د٥- ١

٢٩٩١ 
٠٣٣٢ 

 آفات كربامات، سائلة، هلوبة،     اتمبيد
 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من مسية، 

٢٧٥٨ ٣ 
 ١٤٣١ ٢-٤ مثيالت الصوديوم 

 ١٢٨٩ ٣ حملول يف الكحولمثيالت الصوديوم   ٢٧٥٧ ١- ٦  آفات كربامات، صلبة، مسيةاتمبيد
 آفات مشتقات محض فينوكسي     اتمبيد ٢٣٠٠ ١-٦  أثيل برييدين-٥ مثيل -٢ 

 خليك، سائل، مسي
٣٣٤٨ ١- ٦ 

 ١٠٦٠ ١-٢ مثيل االستيلني وبروبادايني، خملوط مثبت 
 ٢٣٩٦ ٣ مثيل أكريل ألدهيد، مثبت 
 ١٢٣٤ ٣ مثيالل 

 آفات مشتقات محض فينوكسي     اتمبيد
درجـة  خليك، سائل، هلوب، مسـي،      

 س°٢٣االشتعال أقل من 

٣٣٤٦ ٣ 

 ٢٢٩٤ ١-٦  مثيل أنيلني-ن 
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 ٢٠٥٣ ٣ مثيل أيسوبوتيل كربينول 
 ٢٤٦١ ٣ مثيل بنتادايني 

 آفات مشتقات محض فينوكسي     اتمبيد
درجـة  خليك، سائل، هلوب، مسـي،      

 س°٢٣االشتعال أعلى من 

٣٣٤٧ ١- ٦ 

 ٢٥٦٠ ٣  بنتانول-٢ مثيل -٢ 
 آفات مشتقات محض فينوكسي     اتمبيد ٢٠٥٣ ٣ مثيل أيوبوتيل كربينول  

 خليك، صلب، مسي
٣٣٤٥ ١- ٦ 

 ٢٧٠٥ ٨  بنتول- ١ 
 آفات مشتقات الكومـارين،     اتمبيد

 سائلة، مسية
 ٢٣٩٧ ٣  بوتانون- ٢ مثيل - ٣  ٣٠٢٦ ١- ٦

 ٢٤٥٩ ٣  بوتني- ١ مثيل - ٢ 
 ٢٤٦٠ ٣  بوتني- ٢ مثيل - ٢ 

 آفات مشتقات الكومـارين،     اتمبيد
قل أنقطـة االشتعال سائلة، مسية، هلوبة، 

 س°٢٣ن م

٣٠٢٤ ٣ 

 ٢٥٦١ ٣  بوتني- ١ مثيل - ٣ 
 ٢٣٩٩ ٣  مثيل ببرييدين- ١ 
 ١٢٥٠ ٣ مثيل ثالثي كلوروسيالن 

 آفات مشتقات الكومـارين،     اتمبيد
  شتعال نقطة االسائلة، هلوبـة، مسية، 

 س°٢٣ال تقل عن 

٣٠٢٥ ١- ٦ 

 ١٢٤٢ ٣- ٤ مثيل ثنائي كلوروسيالن 
 آفات مشتقات الكومـارين،     اتمبيد ٢٥٣٦ ٣ مثيل رباعي هيدروفيوران 

 صلبة، مسية
٣٠٢٧ ١- ٦ 

 ٢٢٩٨ ٣ مثيل سيكلوبنتان 
ـ   اتمبيد ٢٢٩٦ ٣ مثيل سيكلوهكسان  ول مـستبدل،    آفات نتروفين

 سائلة، مسية
٣٠١٤ ١- ٦ 

 ٢٦١٧ ٣ مثيل سيكلوهكسانول، هلوب 
 ٢٢٩٧ ٣ مثيل سيكلوهكسانون 
 ٢٤٣٧ ٨ مثيل فنيل ثنائي كلوروسيالن 

 آفات نتروفينـول مـستبدل،      اتمبيد
  نقطة االشتعال سائلة، مسيـة، هلوبة، 

 س°٢٣ال تقل عن 

٣٠١٣ ١- ٦ 

 ٢٣٠١ ٣  مثيل فيوران-  ٢ 
 آفات نتروفينول مستبدل، سائلة،     اتمبيد ٢٥٣٤ ٣- ٢ مثيل كلوروسيالن 

 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من هلوبة، مسية، 
٢٧٨٠ ٣ 

 ٢٥٣٥ ٣  مثيل مورفولني- ع 
 آفات نتروفينـول مـستبدل،      اتمبيد ٣٠٢٣ ١- ٦  هبتان ثيول- ٢ مثيل - ٢ 

 صلبة، مسية
٢٧٧٩ ١- ٦ 

 ٢٣٠٢ ٣  هكسانون- ٢ مثيل - ٥ 
 ١٢٤٤ ١- ٦ مثيل هيدرازين  ٣٠١٠ ١- ٦  آفات حناسية، سائلة، مسيةاتمبيد

 آفات حناسية، سـائلة، مسيـة،       اتمبيد 
 س°٢٣نقطة االشتعال ال تقل عن هلوبة، 

٣٠٠٩ ١- ٦ 
 
 

جمموعة أدوات تفجري غـري كهربائيـة،       
 للحشوات الناسفة

  ب١- ١
  ب٤- ١
 ق٤- ١

٠٣٦٠  
٠٣٦١  
 آفات حناسية، سائلة، هلوبـة،      تامبيد ٠٥٠٠

 س°٢٣نقطة االشتعال أقل من مسية، 
٢٧٧٦ ٣ 

 
  ٢٧٧٥ ١- ٦  آفات حناسية، صلبة، مسيةاتمبيد

مبا يف ذلـك    حمركات االحتراق الداخلي،    
 عند وضعها يف اآلالت أو العربات

٣١٦٦ ٩ 

  ٠٠٨١ د١- ١ متفجرات ناسفة من النوع ألف
  د١- ١ متفجرات ناسفة من النوع باء 

 د٥- ١
٠٠٨٢  
٠٣٣١  

  ج٣- ١ حمركات صاروخية
  ج١- ١
 ج٢- ١

٠١٨٦  
٠٢٨٠  
٠٢٨١ 

  متفجرات ناسفة من النوع جيم 
 متفجرات ناسفة من النوع دال

  د١- ١
 د١- ١

٠٠٨٣  
٠٠٨٤  

  ي٢- ١ حمركات صاروخية بوقود سائل
 ي٣- ١

٠٣٩٥  
٠٣٩٦ 

مع حشوة كات صاروخية بوقود سائل، حمر  ٠٢٤١ د١- ١ متفجرات ناسفة من النوع هاء
 متفجرة

  ي١- ١
 ي٢- ١

٠٣٩٧  
٠٣٩٨ 

 ١٠٦٤ ٣- ٢ مركابتان مثيل 

 ٣٠٥٤ ٣ مركابتان سيكلو هكسيل 

حمركات صاروخية حتتوي على حمروقات     
تلقائية التفاعل بالتالمس، مع أو     سائلة،  

 بدون حشوة طاردة

 ٠٣٢٢ ل٢- ١

 ١٦٧٠ ١- ٦ مركابتان فوق كلورومثيل 
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 ٢٣٣٧ ١- ٦ مركابتان الفنيل 
 

كات صاروخية حتتوي على وقـود      حمر
تلقائي التفاعل بالتالمس، مـع أو      سائل  

 بدون حشوة طاردة

 ٠٢٥٠ ل٣- ١

 
  مركبات األنتيمون، غري عضوية، سائلـة، 

 غ م أ
٣١٤١ ١- ٦ 

حمركات تعمل خباليا الوقـود والغـاز     
 اللهوب

 ٣١٦٦ ٩ والغاز اللهوبمركبات تعمل خباليا الوقود   ٣١٦٦ ٩

حمركات تعمل خباليا الوقود، سـوائل      
 هلوبة

مركبات تعمل خباليا الوقـود والغـاز         ٣١٦٦ ٩
 السائل

٣١٦٦ ٩ 

 
 

  مركبات األنتيمون، غري عضوية، صلبـة، 
 غ م أ

١٥٤٩ ١- ٦ 

 ١٥٦٤ ١- ٦ مركبات الباريوم، غ م أ 
 ١٥٦٦ ١- ٦ مركبات الربيليوم، غ م أ 
 ٣٢٨٤ ١- ٦ مركبات التلرييوم، غ م أ 

  حملول أكريل األميد
  نفتيل األمني-حملول بيتا

  ولويلني ديامنيط -٤،٢حملول 
 حملول ثنائي فلوريد اهليدروجني والبوتاسيوم

  حملول سيانيد البوتاسيوم 
 لول سيانيد الصوديوم حم

١-٦  
١-٦  
١-٦  
٨  
١-٦  
١-٦ 

٣٤٢٦  
٣٤١١  
٣٤١٨  
٣٤٢١  
٣٤١٣  
 ١٧٠٧ ١- ٦ ات الثاليوم، غ م أمركب  ٣٤١٤

  ٣٤٠٦ ١- ٥ حملول فوق كلورات الباريوم 
 

، - أورثـو (مركبات ثنائي أمني الفنـيلني   
 )- ، بارا- ميتا

١٦٧٣ ١- ٦ 

 ٢٢٩١ ١- ٦  أمركبات رصاص ذوابة، غ م 
  حملول كلورات الباريوم 
  حملول فلوريد الصوديوم

 حملول فلوريد البوتاسيوم  

١- ٥   
١- ٦  
١- ٦ 

٣٤٠٥  
٣٤١٥  
 ٢٠٢٤ ١- ٦ ، غ م أةمركبات زئبق، سائل  ٣٤٢٢

 ٢٠٢٥ ١- ٦ مركبات زئبق، صلبة، غ م أ 
 
 

  حملول فوق كلورات الرصاص
  حملول كلورواستوفنون

- أورثــو-  كلــورو- 4حملــول 
 ولويدينطهيدروكلوريد ال

١- ٥  
١- ٦  
١- ٦ 

٣٤٠٨  
٣٤١٦  
٣٤١٠ 

 

، غري عضوية مركبات زرنيخ سائلة، غ م أ       
ات، غ م أ، كربيتيد الزرنيخ، وتشمل زرنيخ

 غ م أ

١٥٥٦ ١- ٦ 

  ٣٤٠٧ ١-٥ حملول خملوط كلوريد املغنيسيوم والكلورات
  حملول مطاط 

 حملول نتريت األثيل
٣  
٣ 

١٢٨٧  
١١٩٤  

، غري عـضوية  مركبات زرنيخ صلبة، غ م أ       
وتشمل زرنيخات، غ م أ، زرنيخيت      أ   م غ

 غ م أ، كربيتيد الزرنيخ، غ م أ

١٥٥٧ ١-٦ 

حيتـوي  حملول هيدرازين مائي، هلوب      
اهليدرازين بنسبة وزنية تزيد عـن      على  
٣٧٪  

 خملوط إيثانول وغازولني

٨  
  
٣ 

٣٤٨٤  
  

٣٤٧٥ 

  مركبات سلينيوم، سائلة، غ م أ 
  مركبات سلينيوم، صلبة، غ م أ

 مركبات عضوية زرنيخية، سائلة، غ م أ 

١- ٦  
١- ٦  
١- ٦ 

٣٤٤٠  
٣٢٨٣  
٣٢٨٠ 

  لوط مضاد خلبط وقود احملركاتخم
 خملوط مضاد خلبط وقود احملركات

١- ٦  
١- ٦ 

١٦٤٩  
٣٤٨٣ 

 ٣٤٦٥ ١-٦ مركبات عضوية زرنيخية، صلبة، غ م أ  

آلبار مدافع نفاثة ثاقبة حبشوة متفجرة،      
 النفط، بدون مفجر

  د١- ١
 د٤- ١

٠١٢٤  
٠٤٩٤ 

 ٣٢٨٢ ١-٦ مركبات عضوية فلزية، سائلة، مسية، غ م أ 

  مركبات عضوية فلزية، صلبة، مسية، 
 غ م أ 

٣٤٦٧ ١-٦ 

  ، مسية، سائلةمركبات عضوية فوسفورية،
 غ م أ

٣٢٧٨ ١- ٦ 

  ٣- ٤ ربائية، انظرمراكم كه
٨  
٨  
٨  
٨ 

٣٢٩٢  
٢٧٩٤  
٢٧٩٥  
٢٨٠٠  
٣٠٢٨ 

 

 ٣٢٧٩ ١- ٦ مركبات عضوية فوسفورية، مسية، هلوبة، غ م أ
 
 

،  صـلبة  مركبات عضوية فوسفوريــة،   
 مسية، غ م أ

ال مرشحات غشائية من النتروسليلوز،      ٣٤٦٤ ١- ٦
٪ ١٢,٦ النتروجني فيها على     تزيد نسبة 

 من الكتلة اجلافة

٣٢٧٠ ١- ٤ 

 
 

  مركبات عضوية قصديرية، سائلة، 
 غ م أ

٢٧٨٨ ١- ٦ 
مركابتان، سائل، مسي، هلـوب، غ م أ، أو         
 خملوط مركابتان، سائل، مسي، هلوب، غ م أ

٣٠٧١ ١- ٦ 
 ٣١٤٦ ١- ٦ مركبات عضوية قصديرية، صلبة، غ م أ 
مركابتان، سـائل، هلـوب، غ م أ، أو          ٣٢٨٥ ١- ٦ مركبات فاناديوم، غ م أ 

 خملوط مركابتان، سائل، هلوب، غ م أ
٣٣٣٦ ٣ 

 ٢٠٢٦ ١- ٦ مركبات فنيل الزئبقيك، غ م أ 
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يف شكل عجني أو مركبات قولبة لدائنية  
 ألواح أو حبال منبثقة تكون أخبرة هلوبة

مركابتان، سائل، هلوب، مسـي، غ م أ،         ٣٣١٤ ٩
ـ     وب، خملوط املركابتان، سائــل، هل

 مسي، غ م أ

١٢٢٨ ٣ 

 ٢٥٧٠ ١- ٦ مركبات الكادميوم 
  مركابتان أثيل
 مركابتان أميلي

٣  
٣ 

٢٣٦٣  
١١١١ 

  ز٣- ١ للذخرية) خطاطة(مركبات كاشفة  
 ز٤- ١

٠٢١٢  
٠٣٠٦ 

  ٢٣٤٧ ٣ مركابتان بوتيل
  مركبات النيكوتني، سائلة، غ م أ، أو 
  مستحضرات النيكوتني، سائلة، غ م أ

  مركبات النيكوتني، صلبة، غ م أ، 
  أو مستحضرات النيكوتني، صلبة، 

 غ م أ

١- ٦  
  
١- ٦ 

٣١٤٤  
  

١٦٥٥ 

 
  ر للذخريةمفج

  
  
  

 مفرقعات إشارة للسكك احلديدية

  ب١- ١
  ب٢- ١
  ب٤- ١
  ق٤- ١
  ز١- ١
 ق٤- ١

٠٠٧٣  
٠٣٦٤  
٠٣٦٥  
٠٣٦٦  
٠١٩٢  
٠١٩٣ 

مكثفات ذات طبقة كهربائية مزدوجة     
 -  وات ٠,٣بسعة ختزين للطاقة أكرب من (

 )ساعة

٣٤٩٩ ٩ 

مركبة تعمل بالبطارية أو جهاز يعمـل        ٠٣٤٤ د٤- ١ حبشوة متفجرةقذائف  
 )بطارية سائلة(بالبطارية 

٣١٧١ ٩ 
 ٠٣٤٦ د٢- ١ مبفجر أو حشوة طاردةقذائف  
 ٣١٨٩ ٢- ٤ سخني، غ م أمساحيق فلزية ذاتية الت ٠٣٤٧ د٤- ١  
 ٠٣٤٥ ق٤- ١ خاملة حبشوة كاشفةقذائف  

  ٢٢٠٨ ١- ٥ مسحوق تقصري األلوان، انظر
  ٣٠٦٥ ٣ مشروبات كحولية

 ٠٠٧٠ ق٤- ١ مقص كوابل يعمل مبتفجر

 ٠٣٨٢ ب٢- ١ مكونات سلسلة تفجريات، غ م أ 
 

  ز٢- ١ مشعالت
  ز٣- ١
  ز٤- ١
  ز١- ١
 ق٤- ١

٠٣١٤  
٠٣١٥  
٠٣٢٥  
٠١٢١  
٠٤٥٤ 

 

  ٠١٣١ ق٤- ١ مشعالت لفتيل توصيل اللهب

  ب٤- ١ 
  ق٤- ١
 ب١- ١

٠٣٨٣  
٠٣٨٤  
٠٤٦١ 

حتتوي سـائالً   ) صلبة(مشعالت النار   
 هلوباً

٢٦٢٣ ١- ٤  

  ١٠٤٤ ٢- ٢ بالغاز املضغوط أو املسيلُمطفئة حريق 
  ١٩٠٣ ٨ مطهرات سائلة، أكالة، غ م أ

منافيخ وسائد هوائية، أو وحدات وسائد      
  هوائية، أو مشدات أحزمة مقاعد 

  حتتوي على مذيبات منتجات عطور 
 هلوبة

  ز٤- ١
٩  
٣ 

٠٥٠٣  
٣٢٦٨  
١٢٦٦ 

  ٣١٤٢ ١- ٦ مطهرات سائلة، مسية، غ م أ
  ١٦٠١ ١- ٦ مطهرات صلبة، مسية، غ م أ

مواد إنتاج الغازات املسيلة للدموع، 
 سائلة أو صلبة، غ م أ

١٦٩٣ ١- ٦ 

 ٣٠٨٢ ٩ مواد خطرة على البيئة، سائلة، غ م أ  ٠٠٤٢ د١- ١ بدون مفجر معزز تفجري
 ٣٠٧٧ ٩ مواد خطرة على البيئة، صلبة، غ م أ  ٠٢٨٣ د٢- ١ بدون شعيلة تفجريمعزز تفجري 

 ٣٠٨٨ ٢-٤ مواد ذاتية التسخني، صلبة، عضوية، غ م أ  ٠٢٢٥ ب١- ١ معزز تفجري مع مفجر
 ١٧٦٠ ٨ واد سائلة أكالة، غ م أم  ٠٢٦٨ ب٢- ١ معزز تفجري مع مفجر

معقد ثالث فلوريد البـورون ومحـض        
 الربوبيونيك

١٧٤٣ ٨ 
 

  مواد سائلة حلفظ األخشاب
 مواد صلبة أكالة، غ م أ

٣  
٨ 

١٣٠٦  
١٧٥٩ 

 ٣٠٩٦ ٨ مواد صلبة أكالة، تتفاعل مع املاء، غ م أ 
 ٣٠٩٥ ٨ مواد صلبة أكالة، ذاتية التسخني، غ م أ 
 ٢٩٢٣ ٨ مواد صلبة أكالة، مسية، غ م أ 
 

  معقد ثالث فلوريد البورون ومحض اخلليك
معقد محض األستيك ثالثي فلوريد البور،      

  صلب
فلوريـد  معقد محض الربوبيونيك ثالثـي      

 البور، صلب 

٨  
٨  
  
٨ 

١٧٤٢  
٣٤١٩  
  
٣٤٢٠ 

 
مواد صلبة أكالة، عضوية، ذاتية 

 التسخني، غ م أ
٣١٢٦ ٢- ٤ 

حجـم  م، حبيبـات مغلقـة،      مغنيسيو 
  ميكرون١٤٩اجلسيمات ال يقل عن 

٢٩٥٠ ٣- ٤ 
 

مواد صلبة أكالة، غري عضـوية، محضية، 
 أ  م  غ

٣٢٦٠ ٨ 
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 ٢٩٢١ ٨ مواد صلبة أكالة، هلوبة، غ م أ 
 ٣٠٨٤ ٨ مواد صلبة أكالة، مؤكسدة، غ م أ 

هبا نـسبة مـن     مغنيسيوم، أو سبائك    
 يف شـكل    ٪٥٠املغنيسيوم ال تقل عن     

 حبيبات أو خراطة أو شرائط

١٨٦٩ ١- ٤ 

 
  ١٤١٨ ٣- ٤  مغنيسيوم، مسحوق أو سبائك

  ٣- ٤ مواد صلبة تتفاعل مع املاء، غ م أ
٣- ٤ 

٢٨١٣  
٣١٣١ 

 
 

مواد صلبة تتفاعل مع املاء، ذاتية 
 التسخني، غ م أ

  ب١- ١ للنسفمفجر غري كهربائي  ٣١٣٥ ٣- ٤
  ب٤- ١
 ق٤- ١

٠٠٢٩  
٠٢٦٧  
 ٣١٣٤ ٣- ٤ مواد صلبة تتفاعل مع املاء، مسية، غ م أ  ٠٤٥٥

 ٣١٣٢ ٣- ٤ مواد صلبة تتفاعل مع املاء، هلوبة، غ م أ 
 

  ب١- ١ للنسفمفجر كهربائي 
  ب٤- ١
 ق٤- ١

٠٠٣٠  
٠٢٥٥  
٠٤٥٦  

مواد صلبة تتفاعل مع املـاء، 
 مؤكسـدة، غ م أ

٣١٣٣ ٣- ٤ 

مواد صلبة حتتوي على سـوائل أكالـة،        
 أ م غ

 ٣٢٨٨ ١-٦ مواد صلبة غري عضوية، مسية، غ م أ  ٣٢٤٤ ٨

مواد صلبة حتتوي على سوائل مسيـة،       
 أ م غ

 ٣٢٩٠ ١-٦ مواد صلبة غري عضوية، مسية، أكالة، غ م أ  ٣٢٤٣ ١-٦

 ٢٩٢٥ ١-٤ مواد صلبة هلوبة، أكالة، عضوية، غ م أ  ٣١٧٥ ١-٤ مواد صلبة حتتوي على سائل هلوب، غ م أ
 ٢٩٢٦ ١-٤ مواد صلبة هلوبة، مسية، عضوية، غ م أ 
 ٣١٧٦ ١-٤ مواد صلبة هلوبة، عضوية، منصهرة، غ م أ 

ضع لالئحـة الطـريان،     مواد صلبة خت  
  أ  م غ

مواد صلبة تشتعل تلقائياً مبّس اهلـواء،       
 عضوية، غ م أ

٩  
٢- ٤ 

٣٣٣٥  
٢٨٤٦ 

 ٣١٨٠ ١-٤ مواد صلبة هلوبة غري عضوية، أكالة، غ م أ 

 تشتعل مبس اهلواء، غـري      مواد صلبة  ٣١٧٨ ١-٤ مواد صلبة هلوبة، عضوية، غ م أ  ٣٢٠٠ ٢- ٤
 ٣١٧٩ ١-٤ مواد صلبة هلوبة، غري عضوية، غ م أ    عضوية، غ م أ

مواد صلبة ذاتية التـسخني، مسيـة،       
 عضوية، غ م أ

   غ م أ،مواد صلبة هلوبة، مؤكسدة  ٣١٢٨ ٢- ٤
و عند أمواد صلبة مرتفعة احلرارة، غ م أ 

 س°٢٤٠فوق درجة حرارة 

١- ٤  
٩ 

٣٠٩٧  
٣٢٥٨ 

مواد صلبـة ذاتية التـسخني، غـري            ٣١٩٠ ٢- ٤
 ٣٠٨٥ ١- ٥ مواد صلبة مؤكسدة، أكالة، غ م أ    عضوية، غ م أ

مواد صلبة ذاتيـة التـسخني، غـري         ٣١٢١ ١- ٥  ٣١٩٢ ٢- ٤
    عضوية، أكالة، غ م أ

مواد صلبة مؤكســدة، تتفاعـل مـع       
   املاء، غ م أ

مواد صلبة ذاتيـة التـسخني، غـري         ٣١٠٠ ١- ٥  ٣١٩١ ٢- ٤
    عضوية، مسية، غ م أ

مواد صلبة مؤكســدة، ذاتية التـسخني،   
   غ م أ

مــواد صـلبة ذاتيـة التـسخني،        ٣٠٨٧ ١- ٥ مواد صلبة مؤكسدة، مسية، غ م أ  ٣١٢٧ ٢- ٤
 ٣١٣٧ ١- ٥ مواد صلبة مؤكسدة، هلوبة، غ م أ    مؤكسدة، غ م أ

 ٣٤٤٨ ١- ٦ مواد غازية مسّيلة للدموع، صلبة، غ م أ  ٣٢٢٢ ١- ٤ مواد صلبة ذاتية التفاعل من النوع باء
مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع        ٣٢٠٨ ٣- ٤ مواد فلزية، تتفاعل مع املاء، غ م أ  ٣٢٣٢ ١- ٤

    باء، درجة احلرارة مضبوطة
مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع       

 جيم
٣٢٢٤ ١- ٤  

مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع         ٣٢٣٤ ١- ٤
    جيم، درجة احلرارة مضبوطة

مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع       
 دال

٣٢٢٦ ١- ٤  

مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع         ٣٢٣٦ ١- ٤
    دال، درجة احلرارة مضبوطة

مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع       
 هاء

٣٢٢٨ ١- ٤  

مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع        
  ، درجة احلرارة مضبوطة اءه

١- ٤   
  

٣٢٣٨  
   

، مواد فلزية، تتفاعل مع املاء، ذاتية التسخني      
  غ م أ

  مواد فلزية عضوية، صلبة، تلقائية االشتعال
  مواد فلزية عضوية، صلبة، تلقائية االشتعال

مواد فلزية عضوية، صلبة، تلقائية االشتعال،      
  تتفاعل مع املاء

مواد فلزية عضوية، سائلة، تلقائية االشتعال،  
  تتفاعل مع املاء 

  مواد فلزية عضوية، صلبة، تتفاعل مع املاء
زية عضوية، صلبة، تتفاعل مع املاء،      مواد فل 
  هلوبة

مواد فلزية عضوية، صلبة، تتفاعل مع املاء،       
  ذاتية التسخني

٣-٤  
  
٢-٤  
٢-٤  
٢-٤  
  
٢-٤  
  
  
٣-٤  
٣-٤  
٣-٤  
٣-٤  

٣٢٠٩  
  
٣٣٩١  
٣٣٩٢  
٣٣٩٣  
  
٣٣٩٤  
  
٣٣٩٥  
٣٣٩٦  
٣٣٩٧  
٣٣٩٨  
٣٣٩٩  
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مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع       
 واو

٣٢٣٠ ١- ٤  

مواد صلبة ذاتية التفاعل من النـوع         ٣٢٤٠ ١- ٤
    واو، درجة احلرارة مضبوطة

مواد صلبة مسية، أكالـة، عـضوية،        
  أ   م  غ

مواد صلبة مسية، تتفاعل مـع املـاء،       
 أ  م  غ

١- ٦  
١- ٦ 

٢٩٢٨  
٣١٢٥  

مواد صلبة مسية، ذاتيـة التـسخني،       
 أ  م  غ

٣١٢٤ ١- ٦  

 

  مواد فلزية عضوية، سائلة، تتفاعل مع املاء
مواد فلزية عضوية، سائلة، تتفاعل مع املاء،       

  هلوبة
 مواد فلزية عضوية، صلبة، ذاتية التسخني

٣-٤  
  
٢-٤ 

  
  
٣٤٠٠ 

  د صلبة مسية، عضوية، غ م أموا
مواد صلبة مسية، هلوبـة، عـضوية،       

 أ   م  غ

١- ٦  
١- ٦ 

٢٨١١  
 ١١٣٣ ٣ حتتوي على سائل هلوبمواد الصقة   ٢٩٣٠

  ٣٠٨٦ ١-٦ مواد صلبة مسية، مؤكسدة، غ م أ
  ١٣٢٥ ١-٤ بة هلوبة، عضوية، غ م أمواد صل

مواد صلبة، عضوية، أكالة، محضية، غ      
 م أ

٣٢٦١ ٨  

  ٣٢٦٣ ٨ مواد صلبة، عضوية، أكالة، قاعدية، غ م أ
مواد صلبـة، غري عضوية، أكالـة،        ٣٢٦٢ ٨

 قاعدية، غ م أ

  ل١- ١ مواد متفجرة، غ م أ
  ل٢- ١
  ل٣- ١
  أ١- ١
  ج١- ١
 د١- ١

٠٣٥٧  
٠٣٥٨  
٠٣٥٩  
٠٤٧٣  
٠٤٧٤  
٠٤٧٥ 

 ٣٣٢٨ ٧ 
 

، B(U) مواد مشعة، عبوات من النـوع     
   انشطارية

 ٣٣٣٠ ٧ ، انشطاريةCمواد مشعة، عبوات من النوع  
 ٣٣٢٣ ٧ 
 

، غـري   Cمواد مشعة، عبوات من النوع      
   انشطارية أو انشطارية مستثناة

 

  ز١- ١
  ج٣- ١
  ز٣- ١
  ج٤- ١
  د٤- ١
  ق٤- ١
 ز٤- ١

٠٤٧٦  
٠٤٧٧  
٠٤٧٨  
٠٤٧٩  
٠٤٨٠  
٠٤٨١  
٠٤٨٥ 

 

مواد مشعة، كميات حمدودة من عبـوات     
 مستثناة

٢٩١٠ ٧ 

 ٣٣٣١ ٧ 
 

مواد مشعة، منقولة بترتيبـات خاصـة،       
   انشطارية

 ٢٩١٩ ٧ 
 

ري غمواد مشعة، منقولة بترتيبات خاصة،      
   انشطارية أو انشطارية مستثناة

مواد متفجرة، قليلة احلساسية جـداً،      
  أ م غ

ـ      احلـساسية،   ةمواد متفجـرة مرتوع
  سائلـة، غ م أ

ـ     احلـساسيـة،   ةمواد متفجرة مرتوع
 صلبـة، غ م أ

  د٥- ١
٣  
  
١- ٤  

٠٤٨٢  
٣٣٧٩  
  

٣٣٨٠ 
مواد مشعـة، نشاط نـوعي مـنخفض        

(LSA-II)انشطارية  
٣٣٢٤ ٧ 

  مواد مشعة، أجسام ملوثة السطح   ٢٩١٣ ٧
)SCO-I   أو SCO-II (  غري انشطارية

 أو انشطارية مستثناة
   

٣٣٢٦ ٧  

مواد مشعـة، نشاط نـوعي مـنخفض       
(LSA-II)    ة ، غري انـشطارية أو انـشطاري
 مستثناة

٣٣٢٢ ٧ 

  مواد مشعة، أجسام ملوثة السطح 
)SCO-I أو SCO-II(٣٣٢٥ ٧    ، انشطارية 

٢٩١١ ٧  
مواد مشعـة، نشاط نـوعي مـنخفض       

(LSA-III)مــواد مــشعة، أدوات أو ســلع يف     انشطارية
 ٣٣٢١ ٧    عبوات مستثناة

٢٩٧٧ ٧  
مواد مشعـة، نـشاط نـوعي مـنخفض         

(LSA-III) ، ــد    مستثناةانشطارية أو انشطارية غري ــادس فلوري ــشعة، س ــواد م م
 ٢٩١٢ ٧    انشطارياليورانيوم، 

٢٩٧٨ ٧  
 ،(LSA-I)مواد مشعة، نشاط نوعي ضـعيف       

ــد    غري انشطارية أو انشطارية مستثناة ــادس فلوري ــشعة، س ــواد م م
ال ينـشطر أو انـشطاري     اليورانيوم،  

 مستثىن
 ٢٨١٤ ٢- ٦ عدية تؤثر على اإلنسانمواد م   

مواد مـشعة، سـلع مـصنوعة مـن ٢٩٠٠ ٢- ٦ مواد معدية تؤثر على احليوانات فقط  ٢٩٠٩ ٧
ــوم ــي أو اليوراني ــوم الطبيع  ٢٨٠٧ ٩ مواد ممغنطة   اليوراني
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باعتبارهـا  املستنفد أو الثوريوم الطبيعي  
 عبوات مستثناة

 ١٤٧٩ ١- ٥ مواد مؤكسدة صلبة، غ م أ   

مواد مشعة، عبوات فارغة باعتبارها      ٢٣١٩ ٣ مواد هيدروكربونية تربينية، غ م أ  ٢٩٠٨ ٧
 ٢٠٥٤ ٨ مورفولني    عبوات مستثناة

 (A)مواد مشعة، عبوات من النـوع        ٣٣٥٦ ١- ٥ مولِّد أكسجني، كيميائي  ٣٣٣٣ ٧
 ١٢٤٧ ٣ مونومر ميثاكريالت املثيل، مثبت    ذات شكل خاص، انشطارية

 ٢٨٥٩ ١- ٦ ميتافانادات األمونيوم  ٣٣٣٢ ٧
 ٢٨٦٤ ١- ٦ ميتافانادات البوتاسيوم   

 (A)اد مشعة، عبوات من النـوع       مو
ذات شكل خاص، غري انـشطارية أو      

 ٢٢٧٧ ٣ ميثاكريالت األثيل    انشطارية مستثناة
مـواد مشعة، عبـوات مـن النـوع         ٢٢٨٣ ٣ يثاكريالت أيسوبوتيل، مثبتم  ٢٩١٦ ٧

B(U)،    غـري انـشطارية أو انـشطارية 
 مستثناة

 ٢٢٢٧ ٣  بوتيل، مثبت-ميثاكريالت ع    

، Aمواد مشعة، عبوات من النـوع        ٢٥٢٢ ١-٦ ميثاكريالت ثنائي مثيل أمينوأثيل  ٣٣٢٧ ٧
 ٣٠٧٩ ٣ ميثاكريلونتريل، مثبت    انشطارية

 ١٣٣٢ ١-٤ ميثالدهيد  ٢٩١٥ ٧
 ١٩٧٢ ١-٢ ذو حمتوى عال من امليثانميثان سائل مربد    

، Aمواد مشعة، عبوات من النـوع       
ليست ذات شكل خاص، غري انشطارية 

 ١٩٧١ ١-٢ ذو حمتوى عال من امليثانميثان مضغوط،      انشطارية مستثناةأو
 مـواد مشعة، عبـوات مـن النـوع        ١٢٣٠ ٣ ميثانول  ٢٩١٧ ٧

B(M)       غري انـشطارية أو انـشطارية ،
 مستثناة

 ٣٠٩٢ ٣  بروبانول-٢ ميثوكسي -١   

 مواد مشعة، عبـوات مـن النـوع        ٢٢٩٣ ٣  ميثل بنتانون-٤ ميثوكسي -٤  ٣٣٢٩ ٧
B(M)٢٢١٢ ٩ ميسوريت، انظر    ، انشطارية 

 ١٤٩٣ ١- ٥ نترات الفضة  ٠٣٧٣ ق٤- ١ أجهزة، إشارة يدوية
 ١٨٩٥ ١- ٦ نترات فنيل الزئبقيك  ٠١٧٣ ق٤- ١ أجهزة، إطالق متفجرة

عبوة نثـر أو    مع  ملاء  أجهزة تنشط با   ١٤٥٤ ١- ٥ نترات الكالسيوم 
 طرد أو دفع

  ل٢- ١
 ل٣- ١

٠٢٤٨  
 ٢٧٢٠ ١- ٥ نترات الكروم  ٠٢٤٩

 ٢٧٢٢ ١- ٥ نترات الليثيوم 
 ١٤٧٤ ١- ٥ نترات املغنيسيوم 
 ٢٧٢٤ ١- ٥ نترات املنغنيز 

  و٢- ١ أجهزة سابرة صوتية متفجرة
  و١- ١
  د١- ١
 د٢- ١

٠٢٠٤  
٠٢٩٦  
٠٣٧٤  
 ٢٧٢٥ ١- ٥ نترات النيكل  ٠٣٧٥

 ٠٢٢٠ د١- ١  ١٤٧٧ ١- ٥ نترات، غري عضوية، غ م أ
نترات، غري عضوية، حماليل مائية، غ      

 م أ
٣٢١٨ ١- ٥  

جاف أو مرطـب باملـاء      نترات اليوريا،   
   ٪٢٠بنسبة وزنية أقل من 

 ١٣٥٧ ١- ٤  ١٥٠٧ ١- ٥ نترات االسترونشيوم
  ١٤٣٨ ١- ٥ نترات األلومنيوم

بنسبة وزنية ال  باملاء نترات اليوريا، مرطب
   ٪٢٠عن تقل 

 
 
 

ـ مبا ال يقـلّ     نترات اليوريا، مرطبة،     ن ع
   من وزهنا ماء٪١٠

 )تتريل(نترامني ثالثي نتروفنيل مثيل 

١- ٤  
  
 د١- ١

٣٣٧٠  
  

٠٢٠٨ 

 ٢٧٣٠ ١- ٦ نتروأنيسول، سائل 
 ٣٤٥٨ ١- ٦ نتروأنيسول، صلب 
 ١٦٦١ ١- ٦ )- ، بارا- ، ميتا- أورثو(نتروأنيلني  
 ٢٨٤٢ ٣ نتروإيثان 

 ٪٠,٢حتتوي أكثر من    نترات أمونيوم   
مواد قابلة لالحتراق، مبا فيها أي مادة       
عضوية حمسوبة على أسـاس حمتـوى       
الكربون، باستثناء أي مـادة مـضافة       

  أخرى
 حتتوي على مواد قابلة     نترات أمونيوم 

٪ مبا ٠,٢لالحتراق بنسبة ال تزيد على 
يها أي مادة عضوية حمسوبة علـى        ف

أساس حمتوى الكربون، باسـتثناء أي      
 مادة مضافة أخرى

  د١- ١
  
  
١- ٥ 

٠٢٢٢  
  
  

١٩٤٢ 

 ٢٦٠٨ ٣ نتروبروبان 
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حملـول مركـز    (نترات أمونيوم، سـائلة     
 )ساخن

 ٢٧٣٢ ١- ٦ نتروبروموبرتين، سائل  ٢٤٢٦ ١-٥

 ٣٤٥٩ ١- ٦ نتروبروموبرتين، صلب 

 ٠٣٨٥ د١- ١  نتروبرتوتريازول- ٥ 

مستحلب أو معلق أو    نترات األمونيوم   
   جرات الناسفة وسيط للمتفهالم

 نترات األميل

١- ٥  
  
٣ 

٣٣٧٥  
  

١١١٢  

  ١٢٢٢ ٣ نترات ايسوبروبيل

  نتروبرتين
 نتروبرتوثالثي الفلوريدات، صلبة

١- ٦  
١- ٦ 

١٦٦٢  
٣٤٣١ 

 ٠٤٩٠ د١- ١ نتروتريازولون  ١٤٤٦ ١- ٥ نترات الباريوم

 ١٩٧٧ ٢- ٢ نتروجني، سائل مربد  ١٨٦٥ ٣  بروبيل–ات ع نتر

 ١٠٦٦ ٢- ٢ نتروجني مضغوط  ٢٤٦٤ ١- ٥ نترات الربيليوم

 ١٦٦٥ ١- ٦ نتروزيلني، سائل  ١٤٨٦ ١- ٥ نترات البوتاسيوم

نترات البوتاسيوم ونتريت الصوديوم،     ٣٤٤٧ ١- ٦ نتروزيلني، صلب  ١٤٨٧ ١- ٥
 ٠٣٤١ د١- ١    خملوط

  ٢٧٢٧ ١- ٦ نترات الثاليوم

و ملـدن مبـادة     غري حمرر، أ  نتروسليلوز،  
   ٪١٨ملدنة بنسبة وزنية أقل من 

 ٠٣٤٠ د١- ١  ١٤٦٧ ١- ٥ نترات الغوانيدين

  ١٤٦٦ ١- ٥ نترات احلديديك

أو (جاف أو مرطب باملـاء      نتروسليلوز،  
   ٪٢٥بنسبة وزنية أقل من ) بالكحول

 ٢٥٥٧ ١- ٤  ١٤٦٥ ١- ٥ نترات الديدمييوم

    ١٤٦٩ ١- ٥ نترات الرصاص

    ١٦٢٧ ١- ٦ نترات الزئبقوز

  ١٦٢٥ ١- ٦ نترات الزئبقيك

توي على نسبة نتروجني ال     حينتروسليلوز  
 بالنسبة للوزن اجلـاف،     ٪١٢,٦تتجاوز  

خملوطاً مع مادة ملونة أو بدوهنا مع صبغ        
   أو بدون صبغ

 ٢٠٥٩ ٣  ٢٧٢٨ ١- ٥ نترات الزركونيوم

    ١٥١٤ ١- ٥ نترات الزنك

  ١٥١٢ ١- ٥ نترات الزنك النشادري

 تزيـد فيـه     النتروسليلوز، حملول هلوب    
النسبة الوزنية اجلافـة للنتـروجني علـى        

   ٪٥٥، والنتروسليلوز على ٪١٢,٦

 ٠٣٤٢ ج٣- ١  ١٤٥١ ١- ٥ نترات السيزيوم

  ١٤٩٨ ١- ٥ نترات الصوديوم

بالكحول بنسبة وزنية   نتروسليلوز مرطب   
   ٪٢٥ال تقل عن 

نترات الصوديوم ونتـرات البوتاسـيوم،      
  خملوط

 انظرنترات الروبيديوم، 

١- ٥  
١- ٥ 

١٤٩٩  
١٤٧٧ 

 بنـسبة   نترونشا، جاف أو مرطب باملاء     
 ٪٢٠وزنية أقل من 

 ١٤٦ د١- ١

 ٢٦٢٧ ١- ٥ نتريت، غري عضوية، غ م أ  ٢٥٥٦ ١-٤

 ٣٢١٩ ١- ٥ نتريت، غري عضوية، حماليل مائية، غ م أ   

بنسبة وزنيـة ال    نتروسليلوز مع كحول    
 كحول ونتروجني بنـسبة     ٪٢٥تقل عن   

 بـالوزن   ٪١٢,٦وزنية ال تزيد علـى      
 اجلاف

 ١١١٣ ٣ نتريت األميل   

بنسبة وزنيـة ال    (نتروسليلوز مع ماء     ١٤٨٨ ١- ٥ نتريت البوتاسيوم  ٢٥٥٥ ١- ٤
 ٢٣٥١ ٣ نتريت البوتيل    )٪٢٥تقل عن 

 ٢٦٨٧ ١- ٤ يت ثنائي سيكلو هكسيل أمونيومنتر  ٢٦٦٠ ١- ٦ )أحادي(نتروطولويدين 

 ١٥٠٠ ١- ٥ نتريت الصوديوم  ١٦٦٤ ١- ٦ نتروطولوين، سائل

 ٢٤٥٥ ١- ٢ نتريت املثيل  ٣٤٤٦ ١- ٦ نتروطولوين، صلب

ال تزيد  نتروغليسرين، حملول كحويل     ٢٧٢٦ ١- ٥ نتريت النيكل  ١٢٠٤ ٣
 ٢٨٠٦ ٣- ٤ نتريد الليثيوم    ٪١فيه نسبة النتروغليسرين على 



 

-421- 

 الرتبة  والوصفاالسم 
رقم األمم 
 املتحدة

 
 الرتبة  والوصفاالسم 

رقم األمم 
 املتحدة

تزيد فيـه   نتروغليسرين، حملول كحويل،     ٣٢٧٦ ١- ٦ نتريل، سائل، مسي، غ م أ  ٣٠٦٤ ٣
 وال تتجـاوز    ٪١نسبة النتروغليسرين على    

٥٪ 
   

  ٠١٤٤ د١- ١

  نتريل، صلب، مسي، غ م أ
 نتريل، مسي، هلوب، غ م أ

١- ٦  
١- ٦ 

٣٤٣٩  
٣٢٧٥ 

 ٣٢٧٣ ٣ نتريل، هلوب، مسي، غ م أ   
بـه أكثر نتروغليسرين حملول كحويل 

 ٪١٠ ولكن ليس أكثر مـن       ٪١٠من  
    ن النتروغليسرينم

٣٣١٩ ١- ٤  
  نتريل أكريليل، مثبت

 حناسوسيانيد البوتاسيوم
٣  
١- ٦ 

١٠٩٣  
١٦٧٩ 

 ٢٣١٦ ١- ٦ حناسوسيانيد الصوديوم، صلب   
 ٢٣١٧ ١- ٦ حناسوسيانيد الصوديوم، حملول   

نتروغليسرين، مـرتوع احلـساسية،     
حيتوي علـى   خملوط، صلب، غ م أ،      

نتروغليسرين بنسبة وزنية تزيد علـى      
 ٠٠٩٩ د١- ١  بدون مفجر آلبار النفطنسيفة متفجرة    ٪١٠ ولكن ال تزيـد على ٪٢

 ١٠٠٥ ٣- ٢ ئي ال ما،نشادر  ٠١٤٣ د١- ١
   

مبادة نتروغليسرين، مرتوع احلساسية    
ملطفة غري متطايرة ال تذوب يف املاء،        

    ٪٤٠بنسبة وزنية ال تقل عن 
٣٣٥٧ ٣  

بكثافة نسبية أقـل مـن      نشادر، حملول،   
س يف املاء، هبـا     °١٥ عند درجة    ٠,٨٨٠

  نشادر٪٥٠أكثر من 

٣٣١٨ ٣- ٢ 

   
نتروغليسرين، خملــوط، منـزوع   

ال تزيــد نــسبة احلــساسية، غ م أ، 
     بالكتلة٪٣٠النتروغليسرين فيـه على 

٣٣٤٦ ٣  
   

ــرتوع   ــوط، م ــسرين، خمل نتروغلي
حيتوي  أ،   احلساسية، سائل، هلوب، غ م    

على نسبة وزنية من النتروغليـسرين ال       
 ٪٣٠تزيد على 

   

  ٠٢٨٢ د١- ١

 ٠,٨٨٠ أقل مـن     بكثافة نسبية نشادر، حملول   
يف املاء نسبة النشادر فيه أكثر من        س°١٥عند  
  ٪٥٠ وال تتجاوز ٪٣٥

 ٠,٨٨٠كثافة نسبية بـني     نشــادر، حملول   
 نسبة النشادر فيها تزيد     ،س°١٥ عند   ٠,٩٥٧و

 ٪٣٥ وال تتجاوز ٪١٠على 

٢-٢  
  
  
٨ 

٢٠٧٣  
  
  
٢٦٧٢ 

جـاف أو   ) بيكريت(نتروغوانيدين  
    ٪٢٠مرطب باملاء بنسبة وزنية أقل من 

١٣٣٦ ١- ٤  
  نفايات الصوف، مرطبة 

 نفايات القطن، زيتية
٢- ٤  
٢- ٤ 

١٣٨٧  
نـسبة بنتروغوانيدين، مرطب باملـاء    ١٣٦٤

 ٣٢٩١ ٢- ٦    ٪٢٠وزنية ال تقل عن 
  ١٦٦٣ ١- ٦ )- ، بارا- ، ميتا- أورثو(نتروفينول 

نفايات مستشفيات، غري حمدودة، غ م أ،       
   ختضع للوائح تنظيمية، غ م أ

  ٢٤٤٦ ١- ٦ نتروكريزول، صلب 
  ٣٤٣٤ ١- ٦ نتروكريزول، سائل

  نفايات نسيج، مرطبة 
 نفثالني خام أو نفثالني مكرر

٢- ٤  
١- ٤ 

١٨٥٧  
١٣٣٤ 

ــرو - ٣ ٢٣٠٤ ١- ٤ نفتالني، مصهور  ــوروبرتوثالثي - ٤ نت  كل
  الفلوريد

 نترومانيت، انظر

١- ٦  
 د١- ١

٢٣٠٧  
 ١٦٥١ ١- ٦  يوريا- نفثيل ثيو   ٠١٣٣

 ١٦٥٢ ١- ٦ نفثيل يوريا  ١٢٦١ ٣ نتروميثان
جاف أو مرطب باملاء بنسبة     نترونشا،   ٢٠٠١ ١- ٤ نفثينات الكوبالت، مسحوق  ٠١٤٦ د١- ١

 ١١٣٦ ٣ نواتج تقطري قار الفحم، هلوبة    ٪٢٠وزنية أقل من 
باملاء بنسبة وزنية ال    نترونشا، مرطب     ١٣٣٧ ١- ٤

    ٪٢٠تقل عن 
نواتج ثانوية لصهر األلومنيوم أو إلعادة      

 صهر األلومنيوم 
٣١٧٠ ٣- ٤ 

 ١٢٦٨ ٣  أنواتج تقطري النفط، غ م  ٢٥٣٨ ١- ٤ نترونفتالني
 ٢٢٥١ ٣  نوبورنادايني، مثبت- ٢،٥  ٠١٤٧ د١- ١ نترويوريا

 ٢٧٤١ ١- ٥  ١٩٢٠ ٣ نونان
  ١٧٩٩ ٨ نونيل ثالثي كلوروسيالن

نسبة الكلور املتاح   هيبوكلوريت الباريوم،   
   ٪٢٢فيه تتجاوز 

 ٣٢٥٥ ٢- ٤ هيبوكلوريت بوتيل ثالثي  ١٦٥٤ ١- ٦ نيكوتني
 ١٧٤٨ ١- ٥  ١٦٣٩ ١- ٦ نيوكليات الزئبق
    ١٩١٣ ٢- ٢ نيون، سائل مربد
  ١٠٦٥ ٢- ٢ نيون مضغوط

يبوكلوريــت الكالــسيوم، جــاف أو ه
 نسبة الكلور املتاح فيـه تتجـاوز      خملوط،

     )٪٨,٨نسبة األكسجني املتاح  (٪٣٩
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 ٢٢٠٨ ١- ٥  ٢٥٤٥ ٢- ٤ ق جافهافنيوم، مسحو
١٣٢٦ ٤- ١    
   

هيبوكلوريت الكالسيوم، خملوط جاف،    
   ٪١٠نسبة الكلور املتاح فيه تتجاوز 

   ٪٣٩وال تتجاوز 
   ٢٨٨٠ ١- ٥ 
     
   

هيبوكلوريــت الكالــسيوم، مميــأ، أو 
حتتوي على نسبة من املاء ال تقل       خماليط،  

   ٪١٠ وال تزيد عن ٪٥,٥عن 

باملاء بنـسبة هافنيوم مسحوق، مرطب    
جيـب وجـود     (٪٢٥وزنية ال تقل عن     

ناتج بالطرق امليكانيكية   ) أ) (فائض املاء 
 ميكـرون؛   ٥٣يقل حجم جسيماته عن     

رق الكيميائية، يقل حجم    ناتج بالط ) ب(
   ميكرون ٨٤٠جسيماته عن 

 ، صلبهاليد ألكيل ألومنيوم
 ١٤٧١ ١- ٥ ليثيوم، جاف، أو خملوطهيبوكلوريت ال 

  هبتاترايني حلقي
  هبتالدهيد- ع 

٢- ٤  
٣  
٣ 

٣٤٦١  
٢٦٠٣  
، نـسبة   هيبوكلوريت الكالسيوم، جاف    ٣٠٥٦

نـسبة   (٪٣٩الكلور املتاح فيه تتجاوز     
 )٪٨,٨األكسجني املتاح 

١٧٤٨ ١- ٥ 

  هبتان
  هبتان حلقي

  هبتني- ع 

٣  
٣  
٣ 

١٢٠٦  
٢٢٤١  
٢٢٧٨ 

 أكال،،  هيبوكلوريت الكالسيوم، جاف   
 ٪٣٩ر املتاح فيـه تتجـاوز       نسبة الكلو 

 )٪٨,٨نسبة األكسجني املتاح (

٣٤٨٥ ١- ٥ 

  هبتني حلقي
 هكسادايني

٣  
٣ 

٢٢٤٢  
٢٤٥٨ 

  أكـال،  ،هيبوكلوريت الكالسيوم، مميأ   
 ٪٥,٥حيتوي نسبة من املاء ال تقل عـن         

 ٪١٦ وال تزيد عن

٣٤٨٧ ١- ٥ 

  هكسالدهيد
 هكسان

٣  
٣ 

١٢٠٧  
١٢٠٨ 

 ،هيبوكلوريت الكالسيوم، خملوط مميـأ     
 نسبة من املاء ال تقل       على  حيتوي أكال،

 ٪١٦ وال تزيد عن ٪٥,٥عن 

٣٤٨٧ ١- ٥ 

  هكسان حلقي
 هكسانول

٣  
٣ 

١١٤٥  
٢٢٨٢ 

هيبوكلوريت الكالسيوم، خملوط جاف،     
 نسبة الكلور املتاح فيه تتجـاوز       أكال،
 )٪٨,٨نسبة األكسجني املتاح  (٪٣٩

٣٤٨٥ ١- ٥ 

 ٣٤٣٦ ١- ٦ األسيتونهيدرات هكسافلورو   ١٩١٥ ٣ هكسانون حلقي
جاف أو مرطب باملاء بنسبة     هكسوليت  

 ٪١٥وزنية أقل من 
هيدرات اهليدرازين أو حملـول مـائي         ٠١١٨ د١- ١

حيتوي على اهليدرازين بنسبة وزنية ال تقل  
  انظر٪٦٤ وال تزيد على ٪٣٧عن 

٢٠٣٠ ٨ 

 ٢٠٢٩ ٨ هيدرازين، ال مائي  ٠١١٨ د١- ١  انظرهكسوتول،
 ٣٢٩٣ ١- ٦  ٠٠٧٢ د١- ١  انظرهكسوجني،

  ٠٣٩١ د١- ١ 
ال تتجاوز فيـه    هيدرازين، حملول مائي،    

    بالوزن٪٣٧نسبة اهليدرازين 
  ٠٤٨٣ د١- ١ 

  ٠٣٩٣ د١- ١ لهكسوتونا
  ٠٠٧٩ د١- ١  انظرهكسيل،

  ١٧٨٤ ٨ هكسيل ثالثي كلوروسيالن

مبـا ال يقـل     نتروفنيل،   - ٤هيدرازين  
    من وزنه ماء٪٣٠عن 

  هيدروجني، سائل مربد
 هيدروجني يف جهاز ختزين هيدريدفلزي

١- ٤  
  
١- ٢  
١- ٢ 

٣٣٧٦  
  

١٩٦٦  
٣٤٦٨ 

 ١٠٤٩ ١- ٢ هيدروجني مضغوط  ٢٣٧٠ ٣  هكسني-  ١
 ٢٠٣٤ ١- ٢ هيدروجني وميثان خملوط، مضغوط  ٢٢٥٦ ٣ هكسني حلقي

  هليوم سائل مربد
 هليوم مضغوط

٢- ٢  
٢- ٢ 

١٩٦٣  
١٠٤٦ 

  هيدروجني ثقيل، انظر 
 مكربت، انظرهيدروجني 

١- ٢  
٣- ٢ 

١٩٥٧  
١٠٥٣ 

  هواء مسّيل مربد ١٩٣١ ٩ هيدروكربيتيت الزنك، انظر  ١٠٠٣ ٢٠٢
 ١٣٨٤ ٢- ٤ هيدروكربيتيت الصوديوم، انظر  ١٠٠٢ ٢- ٢ هواء مضغوط

 ١٩٢٣ ٢- ٤ هيدروكربيتيت الكالسيوم، انظر  ٣٢١٢ ١- ٥ هيبوكلوريت، غري عضوي، غ م أ
 ٢٣١٨ ٢- ٤  هيبوكلوريت، حملول

  هيدروكسيد الصوديوم، حملول
أقـل  هيدروكربيتيد الصوديوم، ماء التبلر     

   ٪٢٥من 
 هيدروكسيد فنيل الزئبقيك

٨  
٨  
١- ٦ 

١٧٩١  
١٨٢٤  
هيدروكربيتيد الصوديوم، نـسبة مـاء        ١٨٩٤

 ٪٢٥ال تقل عن التبلر 
٢٩٤٩ ٨ 
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     ٢٦٧٩ ٨ هيدروكسيد الليثيوم، حملول
 ٣٢٩٥ ٣ هيدروكربونات، سائلة، غ م أ  ٢٦٨٠ ٨ هيدروكسيد الليثيوم 

هيدروكس برتو ثالثي أزول، ال مائي،      
  ماء بالكتلة٪٢بأقل من جاف أو مبلل 

  هيدروكسيد البوتاسيوم،   ٣٤٧٤ ١- ٤
 صلب

١٨١٣ ٨ 

 ١٨١٤ ٨ هيدروكسيد البوتاسيوم، حملول  ١٥٤٨ ١- ٦ هيدروكلوريد األنيلني
 -  أورثو   -  كلورو   - ٤هيدروكلوريد   ١٨٣٥ ٨ هيدروكسيد رباعي مثيل األمونيوم، حملول  ١٥٧٩ ١- ٦

 ٣٤٢٣ ٨ يل األمونيوم، صلبثهيدروكسيد رباعي م    طولويدين، صلب
 ٢٦٧٨ ٨ هيدروكسيد الروبيديوم  ١٦٥٦ ١-٦ هيدروكلوريد النيكوتني، سائل
 ٢٦٧٧ ٨ هيدروكسيد الروبيديوم، حملول  ٣٤٤٤ ١-٦ هيدروكلوريد النيكوتني، صلب

 نسبة ماء البتلر هيدروكربيتيد الصوديوم،
 ٪٢٥ال تقل عن 

 ٢٦٨٢ ٨ هيدروكسيد السيزيوم  ٢٩٤٩ ٨

 ٢٦٨١ ٨ هيدروكسيد السيزيوم، حملول  ٣٠٧٦ ٢-٤ هيدريد ألكيل ألومنيوم
 ١٨٢٣ ٨ يدروكسيد الصوديوم، صلبه  ٢٤٦٣ ٣-٤ هيدريد األلومنيوم
 ٢٠١٠ ٣-٤ هيدريد املغنيسيوم  ١٨٧١ ١-٤ هيدريد التيتانيوم

 ٣٣٥٩ ٩ وحدات نقل البضائع املدخنة   ١٤٣٧ ١-٤ هيدريد الزركونيوم
 ٣٣٥٣ ٢-٢ ، غاز مضغوط، انظروحدات وسائد هوائية  ١٤٢٧ ٣-٤ هيدريد الصوديوم
 ٣٣٥٩ ٩ وحدات نقل البضائع املدخنة  ٢٨٣٥ ٣-٤  األلومنيوم-هيدريد الصوديوم 
 ١٣٧٩ ٢- ٤  ١٤٠٤ ٣-٤ هيدريد الكالسيوم
  ١٤١٤ ٣-٤ هيدريد الليثيوم

جمفف ورق معاجل بزيوت غري مشبعة، 
   )ويشمل ورق الكربون(جزئياً 

  هيدريد الليثيوم، مصهور، متجمد وقود دفعي، سائل  ٢٨٠٥ ٣-٤
   ١٤١٠ ٣- ٤  ألومنيوم-هيدريد ليثيوم 

  ج٣- ١
 ج١- ١

٠٤٩٥  
٠٤٩٧ 

 وقود دفعي، صلب  ١٤١١ ٣-٤  ألومنيوم، مذاب يف األثري-هيدريد ليثيوم 
   ١٤٠٩ ٣-٤ هيدريدات فلزية، تتفاعل مع املاء، غ م أ

   ٣١٨٢ ١-٤ هيدريد فلزي، هلوب، غ م أ

  ج١- ١
  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٤٩٨  
٠٤٩٩  
٠٥٠١ 

 ٢٦٥٣ ١- ٦ ديد البرتيليو  ١٨٦٣ ٣ وقود طائرات للمحركات التربينية
 ١٦٣٨ ١- ٦ يوديد الزئبق  ١٢٠٣ ٣ وقود حمركات السيارات، أو البرتين

 ١٦٤٣ ١- ٦  بوتاسيوم- يوديد زئبق   ٢٣٩٢ ٣ يودوبروبان
 ٢٦٤٤ ١- ٦ يوديد املثيل  ٢٣٩٠ ٣  يودوبوتان– ٢

 ٢١٩٧ ٣- ٢ يوديد اهليدروجني، ال ما ئي  ٢٣٩١ ٣ يودومثيل بروبان
 ١٥١١ ١- ٥  فوق أكسيد اهليدروجني- يوريا   ١٧٢٣ ٣ يوديد األليل

 ١٣٩٢ ٣- ٤ سائلةفلزات أرضية قلوية، سبيكة،   ٢٦٢١ ٣ أسيتوين، انظر 
  ٣٣٩٣ ٢- ٤ ألكيل املونيوم هاليد، انظر   ٢٥٠٤ ١-٦ رابع بروميد أسيتيلني، انظر  

٣٣٩٤ 
 ٢٢٠٠ ١- ٢ ألني، انظر  ١٧٠٢ ١-٦ رابع كلوريد أسيتيلني، انظر  

 ١٧٢٢  ١- ٦ أليل كلورو كاربونات، انظر  ١٧١٨ ٨ ض فوسفات البوتيل، انظرمح
خليط من محضي اهليدروفلوريك والكربيتيك، 

 انظر 
 ٣٣٩٤ ٢- ٤ ألكيل املونيوم هاليد سائل، انظر   ١٧٨٦ ٨

  ٣٣٩٣ ٢- ٤ ألكيل املونيوم هاليد صلب، انظر   ١٧٩٦ ٨ خليط محضي، محض النترتة، انظر 
 

مستهلك، محض النترتة، خليط محضي، 
 انظر

 ٣٣٩٤ ٢- ٤ ألكيل املونيوم هدريد، انظر   ١٨٢٦ ٨

   ٣٣٩٤ ٢- ٤ ألكيل املونيوم، انظر   ١٠٩٢ ١-٦ أكرلديهايد، مثبط، انظر
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  ز٣- ١ للطائرات، انظرشهب مضيئة 
  ز٤- ١
  ق٤- ١
  ز١- ١
 ز٢- ١

٠٠٩٣  
٠٤٠٣  
٠٤٠٤  
٠٤٢٠  
٠٤٢١ 

 ٢٨٧٠ ٢- ٤  ، انظربوروهيدريد األلومنيوم 

 ٣١٧٠ ٣- ٤  انظر ، األلومنيومنفايات  ٠٣٣١ د٥- ١ ، انظرمتفجرات ناسفة من النوع باء
 ٠٠٨٢ د١- ١ انظر أماتول،  ٠٣٣٢ د٥- ١ انظر، متفجرات ناسفة من النوع هاء

 ١٦٦١ ١- ٦ رتين، انظربنترو- ٢- أمينو- ١  ٢٩٩٠ ٩ انزالق من الطائرات، انظرأدوات 
معينات يف الطائرات للبقاء علـى قيـد        

 احلياة، انظر
 ١٦٦١ ١- ٦ رتين، انظربنترو- ٣- أمينو- ١  ٢٩٩٠ ٩

  ١٩٨٦ ٣ كحول حمّول الصفات، انظر
١٩٨٧ 

  رتين، ب نترو-  ٤ -  أمينو - ١ 
 انظر

١٦٦١ ١- ٦ 

  ١٩٨٦ ٣ كحول صناعي، انظر
١٩٨٧ 

 ١٤٣٩ ١- ٥ ، انظرألمونيومثاين كرومات ا 

حتتوي على أكثر من ، مشروبات كحولية
  كحول من حجمها٪٧٠

  ،  صلب،ثاين فلوريد األمونيوم  ٣٠٦٥ ٣
 انظر

١٧٢٧ ٨ 

 حتتوي على أكثـر     ،مشروبات كحولية 
 ٪٧٠ ولكن ال أكثـر مـن        ٪٢٤من  

 كحول من حجمها

  ،  حملول،ثاين فلوريد األمونيوم  ٣٠٦٥ ٣
 انظر

٢٨١٧ ٨ 

 ٢٦٩٣ ٨  األمونيوم، انظربيكربيتيتحملول   ١٩٨٩ ٣ ، انظردألدهي
 ٢٨٥٤ ١- ٦ ، انظرفلوروسليكات األمونيومخامس   ١٣٨٩ ٣- ٤ سائلةفلزات قلوية، ملغم، 

يعامل كما   (كربيتيد األمونيوم، حملول  هيدرو  
 ، انظر )كربيتيد األمونيوملو كان حملول 

  د١- ١ نترات األمونيوم، انظرمتفجرات   ٢٦٨٣ ٨
 د٥- ١

٠٠٨٢  
٠٣٣١ 

  ١-٥ أمسدة نترات األمونيوم، انظر 
٩ 

٢٠٦٧  
٢٠٧١ 

 ١٤٨٢ ١- ٥  األمونيوم، انظربرمنغنات 

  ق٤- ١ ذخرية، اصطناعية، انظر
  ج٢- ١
  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٣٢٣  
٠٣٨١  
٠٢٧٥  
٠٢٧٦ 

  ذخرية، ثابتة 
  ذخرية، نصف ثابتة

  ذخرية، منفصلة التعمري، انظر
  

  و١- ١
   ه١- ١
  و١- ١
   ه٢- ١
  و٤- ١
   ه٤- ١

٠٠٠٥  
٠٠٠٦  
٠٠٠٧  
٠٣٢١  
٠٣٤٨  
٠٤١٢ 

 ٢٠٥٨ ٣ ، انظرالدهيدأميل   ٢٨٥٤ ١- ٦ ، انظر األمونيومسيليكو فلوريد
  ج٢- ١ ذخرية، رياضة، انظر

   ج٣- ١
   ج٤- ١
 ق ٤- ١

٠٣٢٨  
٠٤١٧  
٠٣٣٩  
٠٠١٢ 

  ، انظرأنيلنيزيت  
  ، انظر األنيلنيملح

 ، انظركلوريد األنيلني

١- ٦  
١- ٦  
١- ٦ 

١٥٤٧  
١٥٤٨  
١٥٤٨ 

 ١٧٣٣ ٨ ، انظركلوريد األنتيمون  ١١٥٥ ٣ ، انظرأثري ختدير
 ١٥٦٠ ١- ٦ ، انظركلوريد الزرنيخ  ٢٥٩٠ ٩ ، انظرأنثوفيليت

  ١- ٦ انظر، كربيتيد الزرنيخ  ٢٦٧٦ ٣- ٢ هيدريد األنتيمون، انظر
١- ٦ 

١٥٥٦  
١٥٥٧ 

  ، انظر كلوريد األنتيمون، سائلفوق
 ، انظرمركبات زرنيخ، غ م أ

٨  
١- ٦  
١- ٦ 

١٧٣٠  
١٥٥٦  
١٥٥٧ 

  و١- ١ طوربيد بنغالور، انظر 
  د١- ١
  د٢- ١
 و٢- ١

٠١٣٦  
٠١٣٧  
٠١٣٨  
٠٢٩٤ 

 ٢٦٣٠ ١- ٦ الباريوم، انظرسيلينات   ١٤٤٩ ١- ٥ ، انظر أكسيد الباريومثاين
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  ٩ بطاريات أيونات الليثيوم، انظر
٩ 

٣٤٨٠  
٣٤٨١ 

 ٢٦٣٠ ١- ٦  الباريوم، انظرسيلينيت 

  ٩ ، انظرليثيومال  فلزبطاريات من
٩ 

٣٠٩٠  
٣٠٩١ 

 ٢٤٧٠ ١- ٦ سيانيد البرتيل، انظر 

  ، ثاين فلوريد، غ م أمركبات 
 انظر

  ب١- ١ ، انظرجمموعة أدوات تفجري  ١٧٤٠ ٨
 ب٤- ١

٠٣٦٠  
٠٣٦١ 

 ٢٦٤٥ ١- ٦ و أسيتون، انظربروم - أوميغا   ٢٢٠٨ ١- ٥ مسحوق تبييض
 ١٠٦٢ ٣- ٢ و إيثان، انظربروم  ٢٥٥٨ ١- ٦ ايبوكسي بروبان، انظر- ٢،٣- برومو- ١

 ١١٢٠ ٣ ، انظربوتانول- ١  ٢٣٤٧ ٣ ثيول، انظر- ١- بوتان
 ١١٢٠ ٣  ثانوي، انظربوتانول  ١١٢٠ ٣ ، انظرول- ٢- وتانب

 ١١٩٣ ٣ ، انظربوتانون  ١١٢٠ ٣  ثالثي، انظربوتانول
 ١٠١٢ ٢ بوتني، انظر  ١١٤٣ ١-٦  بوتينال، انظر-٢

 ١١٢٣ ٣ ، ثانوية، انظرخالت البوتيل  ١٢٥١ ١- ٦ ون، انظر- ٣- ين- ١- بوت
 ١١٢٦ ٣ يد، انظررومبوتيل ب- ن  ٢٦١٤ ٣ ول، انظر-١-بوتني-٢
 ١١٤٩ ٣ ، انظرأثريات بوتيل  ١١٢٧ ٣ بوتيل كلوريد، انظر- ن

 ٣١٤٥ ٨ بوتيل فينول، سائل، انظر  ٣٣٩٤ ٢-٤ بوتيل ليثيوم، انظر
 ٢٦٦٧ ١- ٦ ثالثي، انظر- بوتيل طولوين- ع  ٢٤٣٠ ٨ بوتيل فينول، صلب، انظر

 ٢٧١٠ ٣ بوتريون، انظر  ٢٧١٦ ١- ٦ ، انظر ديول١،٤بوتني- ٢
 ٢٦٩٣ ٨ ، انظر، حملول مائي الكالسيومبيكربيتيت  ٢٠٥٢ ٣ كاجيبوتني، انظر

، كربون، حيواين أو نبايت املصدر    أسود ال 
 انظر

أكسيد األثيلني وثاين أكسيد الكربـون        ١٣٦١ ٢- ٤
 ، انظرخملوط

٢  
٢  
٢ 

١٠٤١  
١٩٥٢  
٣٣٠٠ 

  ٢ ظرأهنيدريد الكربون، ان
٩  
٢ 

١٠١٣  
١٨٤٥  
٢١٨٧ 

  أوكسي كربيتيد الكربون،  
 انظر

٢٢٠٤ ٣- ٢ 

 ١٨١٤ ٨ البوتاس الكاوية، انظر  ١٠٧٦ ٣- ٢ كلوريد الكربونيل، انظر
 ١٨٢٤ ٨ الصودا الكاوية حملول، انظر  ١٨٢٤ ٨ الصودا الكاوية، انظر

 ١٣٦١ ٢- ٤ ، انظرمنشطغري  ،كربون  ١١٣٣ ٣ أمسنت، انظر
 ١١٢٧ ٣ ، انظركلوروبوتان-١  ١١٢٧ ٣  انظر،كلوروبوتان-٢

 ١١٣٥ ١- ٦ كلورو إيثانول، انظر- ٢  ١٠٣٧ ٢ كلورو إيثان، انظر
 ١١٠٧ ٣ مثيل بوتان- ٣- كلورو- ١  ١٠٦٣ ٢ كلورو ميثان، انظر

 ٢٥٥٤ ٣ ين، انظر- ١- مثيل بروب- ٢- كلورو- ٣  ١١٠٧ ٣ مثيل بوتان، انظر- ٢- كلورو- ٢
 ١١٠٠ ٣ ين، انظر- ١- كلورو بروب- ٣  ١١٠٠ ٣ كلورو بروبني، انظر- ٣

 ١٤٦٣ ١- ٥  الكروميك، صلب، انظرأهنيدريد  ١٠٨٢ ٣- ٢ انظرثالثي فلوروكلوروأثيلني، 
 ٢٠٥٢ ٣ سينني، انظر  ٢٥٩٠ ٩ ، انظركريوسوتيل

 ٢٠٥٥ ٣ سينامول، انظر  ٢٠٥٥ ٣ سينامني، انظر
 ١١٣٦ ٣ زيت قار الفحم  ١٢٦٨ ٣ نفتا قار الفحم، انظر

 ٢٨١٠ ١- ٦ كريوسوت، انظر  ٣١٧٢ ١- ٦ ، انظرتتكسينا
  د١- ١ أقطان الكولوديون، انظر

  د١- ١
  ج٣- ١
٣  
١- ٤  
١- ٤  
١- ٤ 

٠٣٤٠  
٠٣٤١  
٠٣٤٢  
٢٠٥٩  
٢٥٥٥  
٢٥٥٦  
٢٥٥٧ 

   انظر،سيكلونيت 
  
  

   هبتاترايني حلقي، انظر-١،٣،٥
 سيمول، انظر

  د١-١
  د١-١
  د١-١
٣  
٣ 

٠٠٧٢  
٠٣٩١  
٠٤٨٣  
٢٦٠٣  
٢٠٤٦ 
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 ١٣٣٤ ١-٤ أمالح كريوسوت، انظر  ٠١١٨ د١- ١ التركيب بأء، انظر
 ٢٠٥١ ٨ ديانول، انظر  ١١٤٣ ١- ٦ ، انظرلدهليد، مثبتك اكروتون

 ١١٤٧ ٣ ديكالني، انظر  ١٢٦٨ ٣ نفتا خام، انظر
 ١٦٠٤ ٨ أثيلني انظرثنائي أمني  ١،٢  ١٩١٨ ٣ كوميين، انظر

 ٢٨٧٣ ١- ٦ ، انظرثنائي بوتيل أمينوإيثانول- ٢  ٢٦٤٧ ١- ٦ سيانو اسيتو نتريل، انظر
 ٢٨٧٢ ١- ٦ ، انظرثنائي بروموكلوروبروبان ١،٢  ٢٧٥٠ ١- ٦ انظر  ثنائي كلورو هيدرين،- ألفا
  ١- ٦ انظركلوروفينول، دي

١- ٦ 
٢٠٢١  
٢٠٢٠ 

 ١٠٨٨ ٣ ثنائي أكسي إيثان، انظر ١،١ 

 ١٥٧٢ ١- ٦ ثنائي مثيل الزرنيخ، انظرمحض   ١١٥٣ ٣  ثنائي أكسي إيثان، انظر١،٢
 ١١٦٣ ١- ٦ انظرثنائي مثيل هيدرازين، ١،١  ٢٠٥١ ٨ انظر إيثانوالمني،يل نائي مثث

 ٣٠٢٢ ٣ ، انظر بوتيلني مثبت- ١،٢أكسيد   ٣٣٩٤ ٢-٤ ثنائي مثيل الزنك، انظر
للبطاريات، ) محضي أو قاعدي  ( الكتروليت

 انظر
٨  
٨ 

٢٧٩٦  
٢٧٩٧ 

  ل٢- ١ ، انظرحمركات صاروخية 
 ل٣- ١

٠٣٢٢  
٠٢٥٠ 

 ٢٦٢٢ ٣ بروبانال، انظر- ٣-  إيبوكسي٢،٣  ١٠٤٠ ٣- ٢ أبوكسي إيثان
 ١١٧٧ ٣ ، انظرخالت أثيل بوتيل - ٢  ١١٥٥ ٣ أثري، انظر

  ،  األثيل-  الفا -  كلوروبروبيونات
 انظر

بروميل املثيل وثاين بروميـد األثـيلني،         ٢٩٣٥ ٣
 ، انظرخملوط، سائل

١٦٤٧ ١- ٦ 

 ١٢٩٢ ٣ ، انظرسليكات أثيل  ١١٥٥ ٣ أثري أثيل، انظر
 ١٢٩٢ ٣ ، انظرسليكات أثيل  ٢٣٦٢ ٣ ثيليدين كلوريد، انظرأ

  د١- ١ ، انظر)مستحلب(متفجرات   ١٥٩٤ ١- ٦ ، انظركربيتات األثيل
 د٥- ١

٠٢٤١  
٠٣٣٢ 

  د١- ١ انظر، متفجرات، زلزالية
  د١- ١
  د١- ١
 د٥- ١

٠٠٨١  
٠٠٨٢  
٠٠٨٣  
٠٣٣١ 

عبوات أجهزة اطفاء احلرائـق؛ طـاردة،      
 متفجرات، انظر 

  ق٤- ١
  ج٢- ١
  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٣٢٣  
٠٣٨١  
٠٢٧٥  
٠٢٧٦ 

  د١-١ متفجرات، مالطية، انظر
 د٥-١

٠٢٤١  
٠٣٣٢ 

  ل٢- ١ ، انظر تنشط باملاءشهب مضيئة 
 ل٣- ١

٠٢٤٨  
٠٢٤٩ 

  ٣ فورمالني، انظر  ١٠٥٧ ١- ٢ قداحات غاز هلوب يف 
٨ 

١١٩٨  
٢٢٠٩ 

  ز٣- ١ طائرات، انظر ،شهب مضيئة
  ز٤- ١
  ق٤- ١
  ز١- ١
 ز٢- ١

٠٠٩٣  
٠٤٠٣  
٠٤٠٤  
٠٤٢٠  
٠٤٢١ 

  ب١- ١ ، مركبة، صدم أو توقيت، انظرمامةص 
  ب٢- ١
  ب٤- ١
  ق٤- ١
  ب٤- ١
  ز٤- ١
 ق٤- ١

٠١٠٦  
٠١٠٧  
٠٢٥٧  
٠٣٦٧  
٠٣١٦  
٠٣١٧  
٠٣٦٨ 

  ز٣- ١ قنابل يدوية، مضيئة، انظر
  ز٤- ١
 ز٢- ١

٠٢٥٤  
٠٢٩٧  
٠١٧١ 

  ، انظرهكزاغون 
  
 

  د١-١
  د١-١
 د١-١

٠٠٧٢  
٠٣٩١  
٠٤٨٣ 

 ٢٧١٠ ٣  هبتانون- ٤  ٠٠٧٩ د١- ١ ، انظرهكسيل
  ز٢- ١ وية، دخان، انظرقنابل يد

  ح٢- ١
  ز٣- ١
  ح٣- ١
 ز٤- ١

٠٠١٥  
٠٢٤٥  
٠٠١٦  
٠٢٤٦  
٠٣٠٣ 

، بالسـتك،   قاعدة الكيه أو رقائق الكيه     
 رطب بكحول أو مذيب، انظر

٣  
٣  
١- ٤  
١- ٤ 

١٢٦٣  
٢٠٥٩  
٢٥٥٥  
٢٥٥٦ 
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، هيدريدات فلزية، تتفاعل مع املاء، غ م أ       
 انظر

  ١- ٦ نتروبرتين، انظر- ٣- ميثوكسي- ١  ١٤٠٩ ٣-٤
١- ٦ 

٢٧٣٠  
٢٤٥٨ 

 ٢٢٩١ ١- ٦ ، انظر رصاصكلوريد  ٢١٩٧ ٣- ٢ ، انظر، ال ما ئيمحض اهليدريوديك
 ١٧٨٨ ٨ حملول بروميد اهليدروجني، انظر  ١٧٧٨ ٨ ، انظرفلوروسليسيكاهليدرو محض 

 ٢٦٤٤ ١- ٦ ايدو ميثان، انظر  ٢٢٠٣ ١- ٢ سيليسيد اهليدروجني، انظر
 ١٨٩٨ ٨ األستيليوديد   ٢٢٠٢ ٣- ٢ محض اهليدرو سيلينيك، انظر

  ٣ ميثانال، انظر  ١٢٨٧ ٣  اهلنديطاطامل
٨ 

١١٩٨  
٢٢٠٩ 

 ١٧٧٣ ٨ ، انظركلوريد احلديديك، ال مائي  ٢٦٥٣ ١- ٦  يودو تولوين- ألفا
 ١٠٥٥ ١- ٢ ، انظريسوبوتنيأ  ٢٥٨٢ ٨ ، انظركلوريد احلديديك، حملول

 ٢٠٤٥ ٣ ، انظرالدهيدل يسوبوتيأ  ١٢١٢ ٣ تيل كحول، انظرأيسوبو
 ١٢٨١ ٣ ، انظربروبيليزو فورمات اال  ٢٩٣٤ ٣ ،انظرأيسوبروبيل- ألفا- كلوروبروبيونات

 ٢٠٤٦ ٣ أيزوبروبني تولوين، انظر  ٢٤٠٢ ٣ أيزوبروبيل مركابتان، انظر
  أيزوبروبيل تولوول، انظر

 ، انظر أكسيد الرصاصفوق
٣  
١- ٥ 

٢٠٤٦  
١٨٧٢ 

ــه،    ــائق الكي ــه أو رق ــدة الكي قاع
 انظر نتروسيلولوز، جاف، 

٢٥٥٧ ١- ٤ 

 ٢٠٥٢ ٣ ليمونني، غري نشط، انظر  ١٠٧٥ ١-٢ غاز بترول سائل، انظر
 ٣٣٩٤ ٢- ٤ الكيل ليثيوم، سائل، انظر  ٣٣٩٣ ٢- ٤ ألكيل ليثيوم، صلب، انظر
 ١٢٦٨ ٣ ليثني، انظر  ٣٣٩٤ ٢-٤ أمثيللكيل مغنيسيوم، انظر

 ٢٦٩٣ ٨ د املغنيسيوم، انظرحملول ثاين سلفي  ٣٣٩٣ ٢-٤ ثنائي فينيل املغنيسيوم، انظر
 ١٨٦٩ ١- ٤ خردة املغنيسيوم، انظر  ٢٧٢٤ ١-٥ نترات املنغانوس، انظر

   محض مركابتو بروبيونيك، - ٢ ٢٩٦٦ ١- ٦  مركابتو إيثانول، انظر- ٢ 
 انظر

٢٩٣٦ ١- ٦ 
 ١٦٤٥ ١- ٦ كربيتات الزئبقثاين  

 ١٦٢٤ ١- ٦ كلوريد الزئبق  ١٦٣٩ ١- ٦ مركورول، انظر
 ٢٠٣٤ ١- ٢ انظرهيدروجني وميثان خملوط،   ٢٣٢٥ ٣ لني، انظرميسيتي

   خالت ميسوكسي أثيل، - ٢
 انظر

  ١- ٦ نتروبرتين، انظر- ٢- ميثوكسي- ١  ١١٨٩ ٣
١- ٦ 

٢٧٣٠  
٢٤٥٨ 

  ١- ٦ نتروبرتين، انظر- ٤- ميثوكسي- ١
١- ٦ 

٢٧٣٠  
٢٤٥٨ 

، كلوريد املثيل وكلوريد املثيلني، خملـوط   
 انظر

١٩١٢ ١- ٢ 

 ٢٠٥٣ ٣ ميثيل أميل، انظركحول   ٢٦١٤ ٣ انظرمثيل أليل، كحول 
 ٢٨٣١ ١- ٦ مثيل كلوروفورم، انظر  ١١١٠ ٣ مثيل أميل، انظر كيتون
 ١٦٤٨ ٣ مثيل سيانيد، انظر  ١٢٣٨ ١- ٦  املثيلكربوناتكلورو
 ٢٦٦٤ ١- ٦ بروميد املثيلني، انظر  ٢٩٣٣ ٣ ، انظر كلوروبروبيونات املثيل- ألفا

 ١٩١٢ ١- ٢ ، انظركلوريد املثيل وكلوريد املثيلني، خملوط  ١٥٩٣ ١- ٦ كلوريد املثيلني، انظر
 ٢٦٦٤ ١- ٦  ثنائي بروميد املثيلني، انظر  ٢٦٤٧ ١- ٦ مثيلني سيانيد، انظر

 ١١٨٩ ٣ ، انظرمثيل غليكولخالت   ١١٨٨ ٣ ، انظرمثيل غليكول
 ٢٠٤٦ ٣ مثيل بروبيل برتين، انظر  ١٢٠٨ ٣ مثيل بنتانات، انظر

 ٢٦١٨ ٣ بط، انظر، مثمثيل ستريين  ٢٣١٣ ٣ يدين، انظرمثيل بري
 ١٥٩٥ ١- ٦ كربيتات املثيل  ٢٣٠٣ ٣ انظر ،مثيل ستريين- ألفا

 ١٢٦٨ ٣  انظر،نفتا  ١١٦٤ ٣ ثيلاملكربيتيد 
ــان وكلورومخاســي  ــائي فلوروميث كلوروثن

 انظرفلوروإيثان خملوط، 
 ١٢٦٨ ٣ نفتا، بترول، انظر  ١٩٧٣ ٢- ٢

 ١٢٦٨ ٣ نفتا، مذيب، انظر  ١٢٧٧ ٣  األحادي، انظرأمني الربوبيل
 ٢٧٢٦ ١- ٥ ، انظرنتريت النيكل  ١٢٠٣ ٣ البرتين، انظروقود حمركات السيارات، أو 

 ٢٧٣٢ ١- ٦ نترو برتين بروميد، انظر  ٢٧٢٥ ١- ٥ ، انظرنترات النيكل
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   ه١-١ صواريخ، موجهة، انظر
  و١-١
  ي١-١
  ج٢-١
   ه٢-١
  و٢-١
  ي٢-١
  ج٣-١
  ج٣-١
 ج٤-١

٠١٨١  
٠١٨٠  
٠٣٩٧  
٠٤٣٦  
٠١٨٢  
٠٢٩٥  
٠٣٩٨  
٠١٨٣  
٠٤٣٧  
٠٤٣٨ 

   انظر،أكتوجني 
  
  

  أكسيد ثنائي النتروجني، انظر
 كربون، غري منشط، انظر

  د١- ١
  د١- ١
  د١- ١
٣- ٢  
٢- ٤ 

٠٢٢٦  
٠٣٩١  
٠٤٨٤  
١٠٦٧  
١٣٦١ 

 ١٨٠٥ ٨ انظرفوسفوريك، ورثومحض األ  ١٦٦٢ ١-٦ نتروبرتول، انظر
 ٢٠٥٨ ٣ بنتانال، انظر  ١٥٧٨ ١- ٦ انظر، نترو كلورو برتين

 ١١١٣ ٣ البنتيل، انظرنتريت   ١٣٦١ ٢- ٤ غري منشط، انظر، فحم
 ٢٦٤٦ ١- ٦  ، انظر كلوروسيكلوبنتاداينيفوق  ١٠٤٠ ٣- ٢ أوكسريان، انظر

 ٢٤٢٤ ٢- ٢ ، انظر فلوروبروبانفوق  ١١٠٥ ٣ ، انظربنتانول- ٣
 ١٨٩٧ ١- ٦ انظر،  كلوروأثيلنيفوق  ٢٧٢٩ ١- ٦ ، انظر كلوروبرتينفوق

مبيدات حشرات، مسيـة، حتـت غـاز        
 مضغوط، انظر

كلورات الصوديوم املمزوجة بثاين نتـرو        ١٩٥٠ ٢
 تولوين، انظر

 ٠٠٨٣ د١- ١

 ١٢٦٨ ٣ كحول بترول، انظر  ١٢٦٨ ٣ أثري بترول، انظر
 ١٥٤٧ ١- ٦ فينيالمني، انظر  ١٢٦٨ ٣ زيت بترول، انظر

 ٢٧٠٩ ٣ وتان فينيل ب- ٢  ٢٧٠٩ ٣  فينيل بوتان- ١
 ٢٠٥٥ ٣ فينيل أثيلني، انظر  ٢٢٢٤ ١- ٦ فينيل سيانيد

 ١٨٠٧ ٨ محض الفوسفوريك، ال مائي، انظر  ٢٣٠٣ ٣ انظر ، فينيل بروبني- ٢
 ١٨٠٩ ١- ٦ ، انظركلوريد الفوسفور  ١٨٠٨ ٨ ، انظربروميد الفوسفور
  ١-٤   انظر مرطّب،،محض البيكريك  ١٨١٠ ٨ يل، انظركلوريد الفوسفور

١-٤ 
١٣٤٤  
٣٣٦٤ 

 ٢٥٠٩ ٨ ، انظركربيتات البوتاسيومثاين   ٢٤٣٨ ١- ٦ ، انظركلوريدبيفالويل 
 ١٨١٤ ٨ هيدرات البوتاسيوم، انظر  ٢٦٥٥ ١- ٦ ، انظرفلوروسليكات البوتاسيومخامس 

 ٢٦٣٠ ١- ٦ البوتاسيوم، انظرسيلينات   ١٩٢٩ ٢- ٤ انظر،  البوتاسيومهيدروسلفيد
 ١٠٧٧ ١- ٢ بروبني، انظر  ٢٦٣٠ ١- ٦ ظرالبوتاسيوم، انت يسيلين

  ق٤- ١ أجهزة قدرة، متفجرات، انظر
  ج٢- ١
  ج٣- ١
 ج٤- ١

٠٣٢٣  
٠٣٨١  
٠٢٧٥  
٠٢٧٦ 

  ز٣- ١ انظر مضيئة، قذائف، 
  ز٤- ١
 ز٢- ١

٠٢٥٤  
٠٢٩٧  
٠١٧١ 

  دافع بقاعدة مفردة،
  دافع بقاعدة مزدوجة،

 دافع بقاعدة ثالثية، انظر

  ج١- ١
 ج٣- ١

٠١٦٠  
٠١٦١ 

  د٢- ١ ، انظرحشوات مشكلة 
  د٤- ١
  ق٤- ١
 د١- ١

٠٤٣٩  
٠٤٤٠  
٠٤٤١  
٠٠٥٩ 

 ١٧٧٨ ٨ السيليكوفلوريك، انظرمحض   ١٢٧٩ ٣ ، انظرثنائي كلوروبروبان
 ٢٤٣٩ ٨ ، انظرفلوريد الصوديومثاين   ٢٥٨٧ ١- ٦ ، انظركينون

 ١٥٠٤ ١- ٥ ، انظر أكسيد الصوديومثاين  ٢٨٧٦ ١- ٦ ، انظرريزورسني
 ٢٦٧٤ ١- ٦ ، انظرفلوروسليكات الصوديومخامس   ٢٦٩٣ ٨ انظر،  الصوديومبيكربيتيت حملول 

 ١٥٠٩ ١- ٥ ، انظر أكسيد االسترونشيومثاين  ١٨٢٤ ٨ هيدرات الصوديوم، انظر
نترات البوتاسيوم ونتريت الـصوديوم،     

 ، انظرخملوط
محض اهليدروفلوريك ومحض الكربيتيك،      ١٤٨٧ ١- ٥

 ، انظرخملوط
١٧٨٦ ٨ 
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 ٢٠٥٠ ٣ ، انظر ١- ثالثي مثيل بنتني- ٢،٤،٤  ١٨٢٨ ٨ ، انظركلوريد الكربيتثاين 
 ٢٦٠٣ ٣ تروبيليدين، انظر  ٢٠٥٠ ٣ ، انظر ٢- ثالثي مثيل بنتني- ٢،٤،٤

 ٢٩٣١ ١- ٦ سلفات أكسيد الفاناديوم، انظر  ٢٠٥٨ ٣ فالريال، انظر
 ١٦٩٠ ١- ٦ فيليوميت، انظر  ٢٩٣١ ١- ٦ أكسي سلفات الفاناديوم، انظر

 ١٥٦١ ١- ٦  أبيض، انظرزرنيخ  ٢٠٥٥ ٣ فيينيل برتين، انظر
  د١- ١ املوجهة، انظررؤوس حربية للصواريخ 

  د٢- ١
  و١- ١
  د٤- ١
 و٤- ١

٠٢٨٦  
٠٢٨٧  
٠٣٦٩  
٠٣٧٠  
٠٣٧١ 

  حملول ثاين سلفيد الزنك، انظر 
   الزنكسيليكو فلوريد

  القُطار األبيض، انظر
P-Mentha-1, 8-diene 

٨  
١- ٦  
٣  
٣ 

٢٦٩٣  
٢٨٥٥  
١٣٠٠  
٢٠٥٢ 

 ٣٤٩٥ ٨ يود  ٢٦٣٠ ١- ٦  الزنك، انظرنيتسيلينات أو سيلي

 -  -  -  -  -  


