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  2-1الفصل     

  :يدرج التعريف التايل وفقاً للرتتيب األلفبائي  
 غــاز هلــوب قــادر علــى أن يتفاعــل تفــاعًال متفجــراً حــىت يف :غــاز غيــر مــستقر كيميائيــاً "  

  .".غياب اهلواء أو األوكسجني

  3-1الفصل     

تقـــــدم يف األجـــــزاء ("وىل ل الفقـــــرة األـقبـــــ" 1-3-2-3-1"م ـيـــــدرج الرتقيـــــ  1-3-2-3
ـــة ليـــصبح نـــصها كمـــا يلـــيـ، وتعـــدل بدايـــ...") وفيمـــا "     : ة اجلملـــة الثاني

  ...".يتعلق مبعظم رتب األخطار، تبىن العملية املوصى ا 
  :2-3-2-3-1تدرج الفقرة اجلديدة التالية   1-3-2-3-2

يف معظـــم احلـــاالت، لـــيس مـــن املتوقـــع أن تتـــاح بيانـــات   2- 3- 2- 3- 1"  
وقـــة عـــن املخـــاليط الكاملـــة مـــن أجـــل رتـــب خمـــاطر التحـــول اجليـــين للخاليـــا موث

وبالتــايل، ففيمــا يتعلــق برتــب املخــاطر . اجلنــسية، والــسرطنة، والــسمية اإلجنابيــة
هذه، ستصنف املخاليط عامًة باالستناد إىل املعلومات املتاحـة عـن كـل مكـون 

 يف كـل يـزات احلديـةالرتك/القـيم احلديـةمن مكونات املخاليط، باسـتخدام طـرق 
وميكــن تعــديل التــصنيف علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة اســتناداً إىل . فــصل

بيانات االختبار املتاحة بشأن املخلوط الكامل إذا كانت هذه البيانات حامسـة 
  ".على النحو املبني يف كل فصل

  4-1الفصل     

  : احلايلتدرج الفقرة اجلديدة التالية يف اية النص  1-4-10-5-5
 للجلــد ات ولكنــه لــيس أكــاالً ز حيثمــا صــنفت مــادة أو خملــوط بأنــه أكــال للفلــ"  

أو العيون، جاز للسلطة املختصة أن ختتار السماح بإلغاء الرسـم التخطيطـي /و
مـن بطاقـة وسـم هـذه املـواد أو املخـاليط " أكـال للفلـزات"للخطر املرتبط بعبارة 

  ".املستهلكاليت هي يف املرحلة النهائية وهي معبأة الستخدام 

  1-2الفصل     

  ".متفجرة"حتذف كلمة   )و(2-1-2-1
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  2-2الفصل     

مبــا فيهــا الغــازات غــري (الغــازات اللهوبــة : " ليــصبح نــصه كمــا يلــيليعــدل عنــوان الفــص  
  )".املستقرة كيميائياً 

  ".تعاريف: "يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي  2-2-1
  .1- 1- 2- 2رة اجلديدة هو الفق" الغازات اللهوبة"ويصبح تعريف مصطلح   

  :يدرج تعريف جديد يكون نصه كما يلي  2-2-1-2
 غـاز هلـوب قـادر علـى أن يتفاعـل :غاز غري مستقر كيميائيـاً   2-2-1-2"  

  ".تفاعًال متفجراً حىت يف غياب اهلواء أو األوكسجني
  .1-2-2قبل اجلملة السابقة للجدول " 1-2-2-2"تدرج الفقرة   2-2-2
  :2اجلديدة التالية بعد املالحظة تدرج الفقرة   2-2-2-2

يــصنف كــذلك الغــاز اللهــوب الــذي هــو أيــضا غــري مــستقر    2-2-2-2"  
كيميائيـــاً يف إحـــدى فئـــيت الغـــازات غـــري املـــستقرة كيميائيـــاً باســـتخدام الطـــرق 

  :الواردة يف اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري وفقا للجدول التايل
  ات غير المستقرة كيميائياً معايير للغاز  -2-2-2الجدول 

 المعايير  الفئة

 س، وحتـت ضـغط °20غازات هلوبة غري مـستقرة كيميائيـاً عنـد درجـة حـرارة  ألف
   كيلوباسكال101.3معياري يبلغ 

أو / س، و°20غازات هلوبـة غـري مـستقرة كيميائيـاً عنـد درجـة حـرارة تتجـاوز  باء
  كيلوباسكال101.3حتت ضغط يتجاوز 

  : احلايل ليصبح نصه كما يلي2-2جلدول يعدل ا  2-2-3
بمـــا فيهـــا الغـــازات غيـــر (للغـــازات اللهوبـــة عناصـــر بطاقـــة الوســـم   - 3- 2- 2الجدول 

  )المستقرة كيميائياً 
  غاز غير مستقر كيميائياً  غاز لهوب

 الفئة باء الفئة ألف 2الفئة  1الفئة 
 بدون رمز إضايف بدون رمز إضايف بدون رمز هلب الرمز

 ال توجد كلمة تنبيه إضافية ال توجد كلمة تنبيه إضافية حتذير خطر  تنبيهكلمة ال
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت يف  غاز هلوب غاز هلوب بدرجة فائقة بيان األخطار

 غياب اهلواء
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً 
حىت يف غياب اهلواء عند 

 أو حرارة مرتفعة/ضغط و
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  ". للغازات اللهوبةمنطق القرار: "نصه كما يلييعدل العنوان ليصبح   2-2-4-1
  )".أ(2-2"منطق القرار" 2-2"ر احلايل ويصبح منطق القرا  

ويكون نصهما  ) ب(2-2 ومنطق القرار 2-4-2-2ديدة تدرج الفقرة اجل  2-2-4-2
  :كما يلي

  منطق القرار للغازات غير المستقرة كيميائياً   2-2-4-2"  

ـــه غـــري مـــست   ـــاً لتـــصنيف غـــاز هلـــوب بأن ، يلـــزم تـــوفري بيانـــات عـــن عـــدم قر كيميائي
  ).ب(2- 2نيف مبا يتفق مع منطق القرار ويكون التص. استقراره الكيميائي

  )ب(2-2منطق القرار   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .3-4-2-2الفقرة اجلديدة ") التوجيه ("2-4-2-2وتصبح الفقرة احلالية 
      باملعيـــــار " ISO 10156:1996"ار ـيـــــستعاض عـــــن املعيـــــ  )ابقاً ـ ســــ2-2-4-2 (2-2-4-3

"ISO 10156:2010."  
  :وتدرج الفقرة اجلديدة التالية يف اية النص القائم  
      للطريقــــــة املبينــــــة يف اجلــــــزءينبغــــــي حتديــــــد عــــــدم االســــــتقرار الكيميــــــائي وفقــــــاً "  

املعيــار إذا أظهــرت احلــسابات مبوجــب و . الثالــث مــن دليــل االختبــارات واملعــايري

س وحتت ضغط °20هل هو غري مستقر كيميائياً عند درجة حرارة 
 اسكال؟ كيلوب101.3معياري يبلغ 

أو / س و°20هل هو غري مستقر كيميائياً عند درجة حرارة تتجاوز 
  كيلوباسكال؟101.3حتت ضغط يتجاوز 

 

  ال

 غاز أو خملوط غازات هلوب

 نعم

  الفئة ألف
  )غاز غري مستقر كيميائياً (

  بدون رمز إضايف
  ال توجد كلمة تنبيه إضافية

 نعم

  الفئة باء
  )غاز غري مستقر كيميائياً (

  بدون رمز إضايف
  ال توجد كلمة تنبيه إضافية

ال يصنف كغاز غري مستقر  
 كيميائياً 

 ال
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ISO 10156:2010للغـــــازات غـــــري هلـــــوب، انتفـــــت ضـــــرورة إجـــــراء  خملوطـــــاً  أن 
  ".االختبارات لتحديد مدى عدم االستقرار الكيميائي ألغراض التصنيف

  ".ISO 10156:2010"باملعيار " ISO 10156:1996" عن املعيار يستعاض  )العنوان (2-2-5

  3-2الفصل     

  )".القابلة لالشتعال(اللهوبة "يف العنوان، حتذف كلمة عبارة   
  : ليصبح نصها كما يلي2تعدل املالحظة   2-3-2-1

 ال تقــع األيروســوالت باإلضــافة إىل ذلــك يف نطــاق الفــصول :2المالحظــة "  
 6-2، و)الغــــــــازات حتــــــــت الــــــــضغط (5-2، و)الغــــــــازات اللهوبــــــــة (2-2
غـري أنـه جيـوز أن تقـع يف ). املواد الصلبة اللهوبـة (7-2، و)السوائل اللهوبة(

  ". حملتوياا، ويشمل ذلك عناصر ومسها وفقاً نطاق رتب أخطار أخرى،
ويــصنف األيروســول يف : "تعــدل بدايــة اجلملــة األوىل ليــصبح نــصها كمــا يلــي  2-3-2-2

  ...".إحدى الفئات الثالث هلذه الرتبة 
  :وتضاف مجلة جديدة يف اية الفقرة يكون نصها كما يلي  
ـــــــستويف معـــــــايري اإلدراج يف الف"   ـــــــة األيروســـــــوالت الـــــــيت ال ت  2 أو الفئـــــــة 1ئ

 3ينبغـــــي تـــــصنيفها يف الفئـــــة ) أيروســـــوالت هلوبـــــة بدرجـــــة فائقـــــة أو هلوبـــــة(
  )".أيروسوالت غري هلوبة(
  :تعدل املالحظة ليصبح نصها كما يلي  
 تـــصنيف األيروســـوالت الـــيت حتتـــوي علـــى مكونـــات هلوبـــة ينبغـــي :مالحظـــة"  

غــم / كيلــو جــول20 يف املائــة أو الــيت تبلــغ حــرارة احرتاقهــا 1بنــسبة تتجــاوز 
ختـــضع إلجـــراءات تـــصنيف القابليـــة لالشـــتعال يف هـــذا علـــى األقـــل والـــيت مل 

  .".1أيروسوالت من الفئة الفصل بوصفها 
 ويعدل ليصبح نصه كما 1-3-2يف اجلدول " 3الفئة "يدرج عمود إضايف   2-3-3

  :يلي
  عناصر وسم األيروسوالت اللهوبة وغير اللهوبة -1-3-2الجدول "

 3الفئة  2فئة ال 1الفئة  
 بدون رمز هلب هلب الرمز

 حتذير حتذير خطر كلمة التنبيه
  أيروسول هلوب بدرجة فائقة بيان األخطار

 قد ينفجر إذا سخن :وعاء منضغط
  أيروسول هلوب

 قد ينفجر إذا سخن :وعاء منضغط
  قد ينفجر  :وعاء منضغط

 إذا سخن
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" روســول اللهــوب تــوفري بيانــات عــنيلــزم لتــصنيف األي"يــستعاض عــن عبــارة   2-3-4-1
  ".توفري بيانات عنيلزم لتصنيف األيروسول "بعبارة 

، يستعاض عـن مجيـع )ج(3-2إىل ) أ(3-2يف منطق القرارات الثالث من   2-3-4-1
  :مبا يلي" ال يصنف"عبارات 

  
  
  
  
  
  

  4-2الفصل     

" 2:2005–10156 أو ISO 10156:1996"يف املالحظــة، يــستعاض عــن عبــارة   2-4-1
  ."ISO 10156:2010"باملعيار 

، "ISO 10156:2010"باملعيـــار " ISO 10156:1996"يــستعاض عـــن املعيـــار   2-4-4-1
اســطوانات الغــاز، والغــازات وخمــاليط "ISO 10156-2:2005"وحيــذف املعيــار 

للغـازات وخمـاليط الغـازات الـسمية قدرة األكسدة حتديد : 2اجلزء ". الغازات
  ".واألكالة

  :تعاض عنها مبا يلييس  2-4-4-2
  التوجيه  2-4-4-2"

 الـــدويل للتوحيـــد لمعيـــارلمثـــال لتـــصنيف خملـــوط مـــن غـــازات مؤكـــِسدة وفقـــاً   
  .ISO 10156:2010القياسي 

 املعيـار الـذي يقـضي ISO 10156تـستخدم طريقـة التـصنيف املبينـة يف املعيـار   
وة أكـسدة خملـوط الغـاز أكـرب بأنه ينبغي اعتبار خملوط الغاز مؤكـسدا أكثـر مـن اهلـواء إذا كانـت قـ

  ). يف املائة23.5 (0.235من 
  :عل النحو التايل) OP(وحتسب قوة األكسدة  

∑ ∑

∑

= =

=

+
=

n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

BKx

Cx

OP  

  3الفئة 
   رمزبدون

 حتذير
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  :حيث
 xi =   الكسر اجلزيئي للمكونi :؛الغاز املؤكسد يف املخلوط 
 Ci =   معامل تكافؤ األوكسجني يف الغاز املؤكسدi؛ يف املخلوط 
 Kk =  افؤ للغاز اخلامل معامل التكkمقابل النيرتوجني؛  
 Bk =    الكسر اجلزيئي للغاز اخلاملkيف املخلوط؛   
 n =  العدد الكلي للغازات املؤكسدة يف املخلوط؛  
 p =   العدد الكلي للغازات اخلاملة يف املخلوط؛  

  16%(N2O) + 75%(He) + (O2)%9  :مثال ملخلوط

  خطوات الحساب    

  :1اخلطوة     
للغـــازات املؤكـــسدة يف املخلـــوط ومعامـــل تكـــافؤ ) Ci(جني  معامـــل تكـــافؤ األوكـــسنييعـــ  

  .للغازات غري اللهوبة وغري املؤكسدة) Kk(النيرتوجني 
Ci (N2O)   =0.6) النرتوزأكسيد (  

Ci (O2)   =1) أوكسجني(  
Kk (He)   =0.9) هيليوم(  

  :2اخلطوة     
  ة األكسدة ملخلوط الغازحتسب قو   

201.0
9.075.016.009.0

6.016.0109.0

BKx

Cx

OP
n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

=
×++

×+×=
+

=

∑ ∑

∑

= =

=      20.1 > 23.5  

  .". مؤكسداً غازاً  يعترب املخلوط الوبالتايل،   

  5-2الفصل     

أو "بعـد عبـارة " س°20عند "يف تعريف الغازات حتت الضغط، تدرج عبارة   2-5-1
  ".أكثر

ــــدرج   2-5-2 ــــسابقة" 1-2-5-2 "الرتقــــيمي ــــة االســــتهاللية ال       للجــــدول قبــــل اجلمل
" الغــازات حتــت الــضغط"بعبــارة " الغــازات"، ويــستعاض عــن كلمــة 2-5-1

  .يف تلك اجلملة
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  : جديدة يف اية الفقرة يكون نصها كما يليمالحظةوتضاف   
انظــر .  ينبغــي عــدم تــصنيف األيروســوالت كغــازات حتــت الــضغط:مالحظــة"  

  ".3-2الفصل 
  :يستعاض عنها مبا يلي  2-5-4-1
  طق القرارمن  2-5-4-1"

  5-2 ملنطق القرار  التصنيف وفقاً إجراءميكن   
   بشأن الغازات تحت الضغط5-2منطق القرار   

  
  
  
  
  

 غاز مذوب

 

  حتذير

 

 ال

  س؟°65+ هل درجة حرارته احلرجة تتجاوز 

 درجة حرارته؟ بسبب اخنفاض هل الغاز سائل جزئيًا◌ً 

 

 

 

 

 

 ال
 

 

 

 

  س؟°50-هل الغاز يف حالة غازية بالكامل عند 

 ال

  )ضغط منخفض(
 غاز مسيل

 

  حتذير

 غاز مربد ومسيل

 

  حتذير

 غاز مضغوط

 

 حتذير

  س؟°65+ س و°50- هل درجة حرارته ترتاوح بني 

  هل الغاز مذوب يف مذيب يف طوره السائل؟

 وط عبارة عن غازاملادة أو املخل

 ال

س، أم أن الغاز °20أو أكثر عند ) قياسي( كيلوباسكال 200 حمتوى يف وعاء حتت ضغط هل الغاز
  مسيل أو مسيل ومربد؟

 كغاز حتت يصنفال 
 ال الضغط

 نعم

 نعم

 نعم

  س؟°50- جزئياً عند درجة حرارة تتجاوز سائلهل الغاز 

 نعم

 نعم

  )ضغط مرتفع(
 غاز مسيل

 

 حتذير

 نعم

 نعم
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  16-2الفصل     

  :2-16-2 التالية حتت اجلدول املالحظةتضاف   2-16-3
حيثمــا صــنفت مــادة أو خملــوط بأنــه أكــال للمعــادن ولكنــه لــيس  :مالحظــة"  

ض الـــــسلطات املختــــصة أن تـــــسمح أو العيـــــون، جــــاز لــــبع/أكــــاال للجلــــد و
  ".5-5-10-4-1وضع بطاقات الوسم املبينة يف الفقرة بأحكام 

  1-3الفصل     

مسيــة "بعبــارة " جمهولـة الـسمية"يف ايـة اجلملــة الثانيـة، يــستعاض عـن عبــارة  3-1-3-6-2-2
  ".حادة غري معروفة) استنشاق/جلدية/فموية(
  :اية النص القائم التالية يف وتضاف اجلملة الثالثة اجلديدة  
 املختـــصة أن تقــرر حتديـــد اإلبــالغ عـــن البيانــات اإلضـــافية الــسلطةبإمكــان "  

 أو على كليهمـا، أو تـرك صحيفة بيانات السالمةعلى بطاقة الوسم أو على 
  ".املوّرد/اختيار موضع البيان للصانع

حتــذف  ، و )أول مــرتني" (املكونــات"بعــد كلمــة " ذات الــصلة "كلمــةتــدرج   3-1-3-6-2-3
  ".النسبة املئوية"بعد عبارة " الكلية"كلمة 

تــــرد االعتبــــارات العامــــة ("قبــــل الفقــــرة األوىل " 1-4-1-3 "الرتقــــيميــــدرج   3-1-4
  ..."). واخلاصة

 3-1-3 بعــد املالحظــة علــى اجلـــدول 2-4-1-3 اجلديــدة الفقــرةتــدرج   3-1-4-2
  :ويكون نصها كما يلي

دة بني األخطـار باالسـتناد إىل متيز بيانات خطر السمية احلا  3-1-4-2"  
 اإلبالغ عن تصنيف الـسمية احلـادة للتعبـري عـن وينبغي أيضاً . سبيل التعرض

، والــسمية 1ومــن ذلــك مــثال الــسمية الفمويــة احلــادة مــن الفئــة . هــذا التمييــز
ـــة احلـــادة مـــن الفئـــة  فـــإذا . 1، ومسيـــة االستنـــشاق احلـــادة مـــن الفئـــة 1اجللدي

ثر من سبيل تعرض، ينبغي اإلبالغ عـن مجيـع صنفت مادة أو خملوط عن أك
 علـــى النحـــو املبـــني يف الـــسالمةالتـــصنيفات ذات الـــصلة يف صـــحيفة بيانـــات 

 وإدراج عناصر اإلبالغ عن األخطار ذات الصلة على بطاقة الوسم  4املرفق 
فـإذا مت اإلبـالغ عـن . 2-3-1-3كما هو منـصوص علـى ذلـك يف الفقـرة 

ملائــة مــن املخلــوط مــن مكونــات ذات مسيــة يف ا× تتــألف نــسبة "بيــان نــصه 
، كمـا هـو منـصوص علـى ذلـك "حادة غري معروفة) استنشاق/جلدية/فموية(

 متييزهــــا اســـــتناداً إىل ســـــبيل ، فـــــيمكن أيـــــضاً 2-2-6-3-1-3يف الفقــــرة 
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يف املائـة مـن املخلـوط مـن × تتألف نـسبة "ومن األمثلة على ذلك . التعريض
يف املائـة مـن × تتألف نسبة "و" معروفةمكونات ذات مسية فموية حادة غري 

  ".املخلوط من مكونات ذات مسية جلدية حادة غري معروفة
  : املتعلقة مبنطق القرار ليصبح نصها كما يلي3 احلاشيةتعدل   3-1-5-2

 يف خملـــوط معلومـــات مفيـــدةأي تتـــوفر بـــشأنه  مكـــون ال اســـتخداميف حالـــة "  
تــــصنيف علــــى املكونــــات ذات  يف املائــــة، ينبغــــي إقامــــة ال1 ≥بنــــسبة تركــــز 

السمية احلادة املعروفة فقط، وينبغي أن حتدد بيانات إضافية حقيقة أن نسبة 
ـــــــــــــــة ×  ـــــــــــــــات ذات مسي ـــــــــــــــألف مـــــــــــــــن مكون ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن اخللـــــــــــــــيط تت يف املائ
وبإمكـان الـسلطة املختـصة أن . حـادة غـري معروفـة) استنـشاق/جلدية/فموية(

الوســــم أو علــــى تقــــرر حتديــــد اإلبــــالغ عــــن البيانــــات اإلضــــافية علــــى بطاقــــة 
 أو علــــى كليهمــــا، أو تــــرك اختيــــار موضــــع البيــــان صــــحيفة بيانــــات الــــسالمة

  ".املوّرد/للصانع

  5-3الفصل     

  : ليصبح نصه كما يلي1-5-3 اجلدوليعدل   3-5-3-3
 :التركيزات الحدية التي تحدد تصنيف المخلوط في فئة/القيم

 1إطفار من الفئة 

  :المكون مصنف في فئة

  باء1الفئة   ألف1الفئة 

 2ة إطفار من الفئ

 -- --  ٪0.1 ≥ ألف 1إطفار من الفئة 

 -- ٪0.1 ≥ -- باء 1إطفار من الفئة 

 ٪0.1 ≥ -- -- 2إطفار من الفئة 

  : ليصبح نصه كما يلي2-5-3يعدل اجلدول   3-5-4
  2الفئة   )باء 1ألف،  1الفئة ( 1الفئة  

  خطر على الصحة  خطر على الصحة  الرمز
  حتذير  خطر  لتنبيهكلمة ا

يبني سبيل التعرض إذا (قد يسبب عيوباً جينية   بيان الخطر
ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل أخرى 

 )تسبب اخلطر نفسه

يبني سبيل (يشتبه يف أنه قد يسبب عيوباً جينية 
التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل 

  )أخرى تسبب اخلطر نفسه
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  6-3الفصل     

  : ليصبح نصه كما يلي1-6-3يعدل اجلدول   3-6-3-3
  :التركيزات الحدية التي تحدد تصنيف المخلوط في/القيم الحدية
   مسرطن1الفئة 

 :المكون مصنف في

  باء 1الفئة   ألف 1الفئة 
   مسرطن2الفئة 

 -- --  يف املائة0.1 ≥  ألف 1مسرطن من الفئة 

 --  يف املائة0.1 ≥   باء 1مسرطن من الفئة 

  --  --  2مسرطن من الفئة  )1املالحظة ( يف املائة 0.1≥
 )2املالحظة ( يف املائة 1.0≥

 : ليصبح نصه كما يلي2-6-3يعدل اجلدول   3-6-4

 2الفئة  )باء 1ألف،  1الفئة ( 1الفئة  
 خطر على الصحة خطر على الصحة الرمز

 حتذير خطر كلمة التنبيه

ر سبيـل التعـرض إذا ثبت يذك(قد يسبب السرطان  بيان الخطر
بصورة قاطعة أنه ال توجـد سبـل أخرى تسـبب اخلطر 

 )نفسه

يذكر سبيـل (يشتبـه يف أنه يسبب السرطان 
التعـرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجـد سبـل 

 )أخرى تسـبب اخلطر نفسه

 7-3الفصل     

 : ليصبح نصه كما يلي1-7-3يعدل اجلدول   3-7-3-3-2

 :التركيزات الحدية التي تؤدي إلى تصنيف المخلوط في الفئة/القيم الحدية

  سمية تناسلية1الفئة 

 باء 1الفئة  ألف 1الفئة  : فيالمكون مصنف
 سمية 2الفئة 

 تناسلية
 في اتفئة إضافية التأثير 

 اإلرضاع أو من خالله

 مسية تناسلية ألف 1الفئة  )1مالحظة ( يف املائة 0.1≥

 )2مالحظة ( يف املائة 0.3≥

-- -- -- 

 -- باء مسية تناسلية 1الفئة  )1مالحظة ( يف املائة 0.1≥

 )2مالحظة ( يف املائة 0.3≥

-- -- 

 يف املائة 0.1≥
 )3مالحظة (

 -- -- مسية تناسلية 2الفئة 

 يف املائة 3.0≥
 )4مالحظة (

-- 

 يف اتفئة إضافية للتأثري  )1مالحظة ( يف املائة 0.1≥
 اإلرضاع أو من خالله

-- -- -- 

 )2مالحظة ( يف املائة 0.3≥
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 : ليصبح نصه كما يلي2-7-3 اجلدول يعدل  3-7-4

 
  1الفئة 

 2الفئة  )باء 1ألف،  1الفئة (
 في اتفئة إضافية للتأثير 

 اإلرضاع أو من خالله
  بدون رمز خطر على الصحة خطر على الصحة الرمز

 دون كلمة تنبيهب حتذير خطر كلمة التنبيه

يذكر التأثري (قد يضر اخلصوبة أو اجلنني  بيان الخطر
يذكر سبيل التعرض ) (احملدد إذا كان معروفاً 

إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل 
 )أخرى تسبـب اخلطر نفسه

يذكر التأثري (يشتبه بأنه يضر اخلصوبة أو اجلنني 
ض إذا يذكر سبيل التعـر ) (احملدد إذا كان مـعروفاً 

ثبت بصورة قاطعـة أنه ال توجد سبل أخرى 
 )تسبب اخلطر نفسه

قد يؤذي أطفـال الرضاعة 
 الطبيعية

 1-4الفصل     

 :  يف اية الفقرة القائمةالتاليةتضاف اجلملة   4-1-3-6

بإمكــان الــسلطة املختـــصة أن تقــرر حتديـــد اإلبــالغ عـــن البيانــات اإلضـــافية "  
بيانات السالمة أو على كليهمـا، أو تـرك على بطاقة الوسم أو على صحيفة 

 ".املوّرد/اختيار موضع البيان للصانع

 : ملنطق القرار، تدرج مجلة ثانية جديدة يكون نصها كما يلي3يف احلاشية   1- 1- 5- 1- 4

 أن تقــرر حتديـــد اإلبــالغ عـــن البيانــات اإلضـــافية املختـــصةبإمكــان الــسلطة "  
سالمة أو على كليهمـا، أو تـرك على بطاقة الوسم أو على صحيفة بيانات ال

 ".املوّرد/اختيار موضع البيان للصانع

 : ملنطق القرار، تدرج اجلملة التالية يف اية النص القائم10يف احلاشية   4-1-5-2-4

 املختـــصة أن تقــرر حتديـــد اإلبــالغ عـــن البيانــات اإلضـــافية الــسلطةبإمكــان "  
و على كليهمـا، أو تـرك على بطاقة الوسم أو على صحيفة بيانات السالمة أ

 ".املوّرد/اختيار موضع البيان للصانع
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 1المرفق 

 :يعدل اجلدول املتعلق بالغازات اللهوبة ليصبح نصه كما يلي  

 )بما فيها الغازات غير المستقرة كيميائياً (الغازات اللهوبة 

 مالحظة الغازات غير المستقرة كيميائياً  الغازات اللهوبة

  الفئة باء الفئة ألف 2الفئة  1الفئة 

  

 بدون رسم تخطيطي
 

  بدون رسم تخطيطي 
 إضافي

 

  بدون رسم تخطيطي 
 إضافي

توصيات األمم بموجب 
المتحدة بشأن نقل البضائع 
الخطرة، الالئحة التنظيمية 

، يمكن أن يكون النموذجية
الرمز والرقم واإلطار باللون 

. األسود بدالً من األبيض
 ويجب أن تكون األرضية

 .حمراء في الحالتين

 خطر
 

غاز لهوب بدرجة 
 فائقة

 تحذير
 

 الغازات اللهوبة

  بدون كلمة تنبيه إضافية
  

قد يتفاعل تفاعالً متفجراً 
 حتى في غياب الهواء

 بدون كلمة تنبيه إضافية

 
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً 
حتى في غياب الهواء عند 

 أو حرارة مرتفعة/ضغط و

 

 
 
 

  النموذجيةالئحة األمم المتحدة غير مطلوب بموجب 
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 : يعدل اجلدول املتعلق باأليروسوالت اللهوبة ليصبح نصه كما يلي  

 األيروسوالت
 مالحظة 3الفئة  2الفئة  1الفئة 

 
 خطر

  أيروسول لهوب بدرجة فائقة

 

  :منضغطوعاء 
 قد ينفجر إذا سخن

  
 تحذير

 أيروسول لهوب

 

  : منضغطوعاء 
 نقد ينفجر إذا سخ 

 

 بدون رسم تخطيطي

 تحذير

 
 

  :منضغطوعاء 
 قد ينفجر إذا سخن

توصيات األمم بموجب 
المتحدة بشأن نقل البضائع 
الخطرة، الالئحة التنظيمية 

 يمكن أن يكون النموذجية،
الرمز والرقم واإلطار باللون 

. األسود بدالً من األبيض
وتكون األرضية حمراء في 
الحالتين األوليين، وخضراء 

 .الحالة الثالثةفي 

   

 

 2المرفق 

 2-2الجدول م     

مبـــا فيهـــا (الغـــازات اللهوبــة "بعبــارة " الغــازات اللهوبـــة"يف العنــوان، يـــستعاض عــن عبـــارة   
 : ، ويعدل اجلدول ليصبح نصه كما يلي)"الغازات غري املستقرة كيميائياً 

 عناصر تبليغ األخطار  المعايير فئة الخطر

   الرمز

  1  خطر  مة التنبيهكل

  معيـــــاريوضــــغط س 20oا الــــيت تكـــــون عنــــد الغــــازات وخماليطهــــ
  : كيلوباسكال101.3يساوي 

ـــــسبة حجميـــــة   )أ( ـــــوط مـــــع اهلـــــواء بن ـــــة لالشـــــتعال يف خمل قابل
   يف املائة أو أقل؛ أو13تساوي 

 12هلـــا نطـــاق اشـــتعال يف خملـــوط مـــع اهلـــواء ال يقـــل عـــن   )ب(
  .نقطة مئوية بغض النظر عن احلد األدىن لقابلية االشتعال

  غاز هلوب بدرجة فائقة  بيان األخطار

  بدون رمز  الرمز
 2  حتذير  كلمة التنبيه

، الــيت يكــون هلــا 1الغــازات أو خماليطهــا، خبــالف مــا ورد يف الفئــة 
أو ضـــــغط /س و20oنطــــاق اشــــتعال يف خملــــوط مـــــع اهلــــواء عنــــد 

  غاز هلوب  بيان األخطار  كيلوباسكال101.3يساوي معياري 
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 عناصر تبليغ األخطار  المعايير فئة الخطر

  بدون رمز إضايف  الرمز
  بدون كلمة تنبيه إضافية  كلمة التنبيه

  ألف
الغازات غير (

 )المستقرة كيميائياً 

س وضــــــغط 20oالغـــــازات اللهوبــــــة غــــــري املـــــستقرة كيميائيــــــاً عنــــــد 
  كيلوباسكال101.3يساوي معياري 

قد تتفاعل تفاعالً متفجراً   بيان األخطار
  حىت يف غياب اهلواء

  بدون رمز إضايف  الرمز
  بدون كلمة تنبيه إضافية  كلمة التنبيه

  باء
غير الغازات (

المستقرة  
 )كيميائياً 

الغــازات اللهوبــة غــري املــستقرة كيميائيــاً عنــد درجــة حــرارة تتجــاوز 
20o كيلوباسكال101.3س وحتت ضغط معياري يتجاوز  

  بيان األخطار
قد تتفاعل تفاعالً متفجراً 

عند حىت يف غياب اهلواء 
  أو حرارة مرتفعة/غط وض

  3-2الجدول م     

، ويعــدل اجلــدول ليــصبح نــصه  )"القابلــة لالشــتعال(اللهوبــة "يف العنــوان، حتــذف كلمــة   
  :كما يلي

  عناصر تبليغ األخطار  المعايير  فئة الخطر

   الرمز

 1  خطر  كلمة التنبيه

علـــــى أســـــاس املكونـــــات، واحلـــــرارة الكيميائيـــــة لالحـــــرتاق، ونتـــــائج 
ـــــاق  ـــــار الرغـــــوة يف حالـــــة االنطب ، ) أيروســـــوالت الرغـــــوةعلـــــى(اختب

علــى أيروســوالت (واختبــار مــسافة االشــتعال واختبــار احليــز املغلــق 
  )3-2 بالفصل 1-4-3-2انظر منطق القرار يف ) (الرذاذ

  أيروسول هلوب بدرجة فائقة  بيان األخطار
  :وعاء منضغط

  قد ينفجر إذا سخن

  الرمز
 

 2  حتذير  كلمة التنبيه

رة الكيميائيـــــة لالحـــــرتاق، ونتـــــائج علـــــى أســـــاس املكونـــــات، واحلـــــرا
ـــــاق  ـــــار الرغـــــوة يف حالـــــة االنطب ، )علـــــى أيروســـــوالت الرغـــــوة(اختب

علــى أيروســوالت (واختبــار مــسافة االشــتعال واختبــار احليــز املغلــق 
  بيان األخطار  )3-2 بالفصل 1-4-3-2انظر منطق القرار يف ) (الرذاذ

  أيروسول هلوب
  : منضغطوعاء

  قد ينفجر إذا سخن

 دون رمزب  الرمز

  حتذير  كلمة التنبيه
علـــــى أســـــاس املكونـــــات، واحلـــــرارة الكيميائيـــــة لالحـــــرتاق، ونتـــــائج  3

ـــــاق  ـــــار الرغـــــوة يف حالـــــة االنطب ، )علـــــى أيروســـــوالت الرغـــــوة(اختب
علــى أيروســوالت (واختبــار مــسافة االشــتعال واختبــار احليــز املغلــق 

  بيان األخطار  )3-2 بالفصل 1-4-3-2انظر منطق القرار يف ) (الرذاذ
  :وعاء منضغط

  قد ينفجر إذا سخن
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  3المرفق 

رمــــــوز بيانــــــات األخطــــــار المتعلقــــــة : 1-1-3، الجــــــدول م 1القــــــسم     
  باألخطار الفيزيائية

  :ليصبح نصهما كما يلي" H223"و" H222"يعدل الصفان   
  الرمز

)1(  
  بيانات األخطار الفيزيائية

)2(  
 النظام المنسق في سياقالفصل (ة األخطار رتب

  )عالمياً 
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

H222 1  )3-2 الفصل(األيروسوالت   أيروسول لهوب بدرجة فائقة  
H223 2  )3-2 الفصل(األيروسوالت   أيروسول لهوب  

  :وتدرج الصفوف اجلديدة التالية  
  الرمز

)1(  
  بيانات األخطار الفيزيائية

)2(  
النظام المنسق في سياق فصل ال(رتبة األخطار 

  )عالمياً 
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

H229  ن: وعاء منضغط3، 2، 1  )3-2 الفصل(األيروسوالت   قد ينفجر إذا سخ  
H230  قــــد يتفاعــــل تفــــاعالً متفجــــراً حتــــى فــــي غيــــاب

  الهواء
مبــــــا فيهـــــــا الغــــــازات غـــــــري املـــــــستقرة  (الغــــــازات اللهوبـــــــة 

  )2-2 الفصل) (كيميائياً 
  ألف

غري املستقرة الغازات (
  )كيميائياً 

H231  قــــد يتفاعــــل تفــــاعالً متفجــــراً حتــــى فــــي غيــــاب
  أو حرارة مرتفعة/عند ضغط والهواء 

مبــــــا فيهـــــــا الغــــــازات غـــــــري املـــــــستقرة  (الغــــــازات اللهوبـــــــة 
  )2-2 الفصل) (كيميائياً 

  باء
الغازات غري املستقرة (

  )كيميائياً 

  2القسم     

  : ويكون نصها كما يلي7-3-2-3 م اجلديدةتدرج الفقرة   7-3-2-3م 
حول جـزء مـن الـنص يف بيـان حتـذيري، [...]  معقوفان قوسانحيثما ظهر "  

فــإن هــذا يــدل علــى أن الــنص بــني القوســني املعقــوفني لــيس مناســبا يف مجيــع 
ويف هـذه احلـاالت، . احلاالت، وينبغي عـدم اسـتخدامه إال يف حـاالت معينـة

توضــــح مــــىت ينبغــــي اســــتخدام شــــروط االســــتخدام الــــيت ) 5(تــــرد يف العمــــود 
فـي حالـة عـدم كفايـة : "[ مـا يلـيإىل P284 تـشريعلى سـبيل املثـال، . النص

 ويقـدم هـذا البيـان مـع شـروط االسـتخدام ".توضع حماية للتـنفس] التهوية
جيوز استخدام النص بني القوسني املعقوفني إذا قدمت معلومات إضافية  -"
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ام توضـــح نـــوع التهويـــة املناســـب مـــع املـــادة الكيميائيـــة عنـــد نقطـــة االســـتخد
إذا : كمـــا يلـــي    وينبغـــي تفـــسري شـــرط االســـتخدام ". لالســـتخدام املـــأمون

قــدمت معلومــات إضــافية مــع املــادة الكيميائيــة توضــح نــوع التهويــة املناســب 
ويف هـذه .  اسـتخدام الـنص بـني القوسـني املعقـوفنيجيـوزلالستخدام املـأمون، 

فــي حالــة عــدم كفايــة التهويــة توضــع : "احلالــة، يكــون نــص البيــان كمــا يلــي
غـري أن املـادة الكيميائيـة إذا قـدمت دون هـذه املعلومـات، ." حماية للتـنفس

 ينبغــــي اســــتخدام الــــنص بــــني القوســــني املعقــــوفني، ويكــــون نــــص البيــــان فــــال
  ".توضع حماية للتنفس: "التحذيري كما يلي

  ".8-3-2-3م "الفقرة اجلديدة " 7-3-2-3م "وتصبح الفقرة احلالية   
" أو أجـزاء مـن اجلمـل"يف اجلملة األوىل، تدرج عبـارة   ) سابقاً 7-3-2-3م  (8-3-2-3م 

  ".مجل مفردة"بعد عبارة 
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  :تعدل البيانات التحذيرية التالية كما يلي  -2-2-3جدول م ال

  الرمز
)1 (  

  البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية
)2(  

  رتبة األخطار
)3(  

  فئة الخطر
)4 (  

  وط االستخدامشر 
)5(  

   متفجر غري ثابت )1-2الفصل (متفجرات 
 2باء،  1ألف،  1 )5-3الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 

 2باء،  1ألف،  1 )6-3الفصل (السرطنة 
 2باء،  1ألف،  1 )7-3الفصل (السمية التناسلية 

P202  ـــــع ـــــة إال بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جمي ـــــوع المناول ممن
  .احتياطات األمان

مبـــــا فيهـــــا ) (القابلـــــة لالشـــــتعال(الغـــــازات اللهوبـــــة 
 )2-2الفصل (كيميائياً ) الغازات غري املستقرة

  ألف، باء
غازات غري مستقرة  (

 )كيميائياً 

 

P210  يحفــــظ بعيــــدًا عــــن مــــصادر اإلشــــعال مــــن قبيــــل
ــــسطوح /اللهـــــب المكــــشوف/الــــشرر /الحــــرارة ال
  .ممنوع التدخين - الساخنة

املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع 3، 2، 1  )3-2 الفصل(األيروسوالت 
) مــــــــــــــصادر(املختــــــــــــــصة مــــــــــــــصدر 

  .  املنطبقةلاالشتعا
P211  ال تــرش علــى لهــب مكــشوف أو مــصدر مــشتعل

  .آخر
  2، 1  )3-2الفصل (األيروسوالت 

P223 املواد واملخاليط الـيت تطلـق غـازات هلوبـة بـالتالمس   .تجنب التالمس مع الماء
  ).12-2الفصل (مع املاء 

1 ،2   

P244  ـــــى ـــــت وشـــــحم عل ـــــن عـــــدم وجـــــود زي التأكـــــد م
  . الصمامات والتجهيزات

  1  )4-2الفصل (الغازات املؤكسدة 

P251 3، 2، 1  )3-2الفصل (األيروسوالت   .ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه  
P261 تجنب تنفس  

  .الرذاذ/األبخرة/الضباب/الغاز/الدخان/الغبار
املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع  4، 3  )1-3الفصل (نشاق  االست-السمية احلادة 

  .املختصة الشروط املنطبقة
ــــــــه إذا ذُكــــــــر -    P260 جيــــــــوز إغفال

 على بطاقة الوسم    
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  الرمز

)1 (  
  البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية

)2(  
  رتبة األخطار

)3(  
  فئة الخطر

)4 (  
  وط االستخدامشر 

)5(  
  باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس التنفسي 
  باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس اجللدي 

، التعـرض السمية الـشاملة ألعـضاء مـستهدفة حمـددة
  )8- 3الفصل (املفرد؛ يج اجلهاز التنفسي 

3  

الــــسمية الــــشاملة ألعــــضاء مــــستهدفة حمــــددة، التعــــرض 
  )8- 3الفصل (املفرد؛ اخلدر 

3  

 

املتفجرات غري   )1-2الفصل (املتفجرات 
املستقرة والُشعب 

1 -1 ،1 -2 ،1 -
3 ،1 -4 ،1 -5  

  .حيدد وقاء للوجه  -
املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع

 .املختصة نوع املعدات

  4، 3، 2، 1  )6-2الفصل (السوائل اللهوبة 
  2، 1  )7-2 الفصل(املواد الصلبة القابلة لالشتعال 

األنواع ألف، باء،   )8-2الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
  جيم، دال، هاء، واو

  1  )9-2الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
  1  )10-2الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 
  2، 1  )11- 2الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 

 واملخـــاليط الـــيت تطلـــق، بـــالتالمس مـــع املـــاء، املـــواد
  )12-2الفصل (غازات هلوبة 

1 ،2 ،3  

  3، 2، 1  )13-2الفصل (السوائل املؤكسدة 
  3، 2، 1  )14-2الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

P280 وقـــاء /مالبـــس للحمايـــة/توضـــع قفـــازات للحمايـــة
  .للوجه/للعينين

العــــــــــضوية ) البريوكـــــــــسيدات(األكاســـــــــيد الفوقيـــــــــة 
  )15-2الفصل (

األنواع ألف، باء، 
  وجيم، دال، هاء، وا

حتــــدد قفــــازات احلمايــــة ووقــــاء   -
  .للوجه/للعينني

املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع
 .املختصة نوع املعدات



 

 

G
E

.11
-209

85 
20  

S
T

/S
G

/A
C

.10/38/A
dd.3

  الرمز
)1 (  

  البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية
)2(  

  رتبة األخطار
)3(  

  فئة الخطر
)4 (  

  وط االستخدامشر 
)5(  

  .مالبس احلماية/حيدد قفازات  -   4، 3، 2، 1  )1-3الفصل ( جلدي -السمية احلادة 
املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع

 .املختصة نوع املعدات
  باء، 1ألف،  1  )2-3الفصل (تأكل اجللد 

  جيم 1
بـس احلمايــة مال/حيـدد قفــازات   -

  .للوجه/ووقاء للعينني
املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع

 .املختصة نوع املعدات
  2  )2-3الفصل (يج اجللد 

  باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (حتسس اجللد 
  .حيدد قفازات احلماية  -

املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع
  .املختصة نوع املعدات

  1  )3-3الفصل (تلف العني الشديد 
  ألف 2  )3-3الفصل (يج العني الشديد 

  الوجه/حتديد وقاء للعينني
املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع

  .املختصة نوع املعدات
  2باء،  1ألف،  1  )5-3الفصل  (إطفار اخلاليا اجلنسية

  2اء، ب 1ألف،  1  )6-3الفصل  (السرطنة

P280  
 )تابع(

وقـــاء /مالبـــس للحمايـــة/توضـــع قفـــازات للحمايـــة
  .للوجه/للعينين

  2باء،  1ألف،  1  )7-3الفصل (السمية اإلجنابية 

املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع
  .املختصة نوع املعدات

حمايـــة توضـــع ] فـــي حالـــة عـــدم كفايـــة التهويـــة[ P284  2، 1  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس التنفسي   .للتنفس

املــــــورد أو الـــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع
  .املختصة نوع املعدات

ـــــــــنص بـــــــــني جيـــــــــوز  -   اســـــــــتخدام ال
القوســــــني املعقــــــوفني إذا قــــــدمت 

ت إضــــــــافية مــــــــع املــــــــادة معلومــــــــا
الكيميائية عند نقطـة االسـتخدام 
توضــــــح نـــــــوع التهويـــــــة املناســـــــب 

  .لالستخدام املأمون



 

 

21 
G

E
.1

1
-2

0
9

8
5  

S
T

/S
G

/A
C

.10/38/A
dd.3 

 
  تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة باالستجابة  -3-2-3الجدول م 

  الرمز
)1(  

  بيانات االستجابة التحذيرية 
)2(  

  خطاررتبة األ
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

  2 باء، 1 ألف، 1  )5- 3الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 
  2 باء، 1 ألف، 1  )6- 3الفصل (السرطنة 

  2 باء، 1 ألف، 1  )7-3الفصل (السمية التناسلية 
ع أو مـــن خاللــــه الـــسمية التناســـلية، التـــأثريات يف اإلرضـــا 

  )7- 3الفصل (
  فئة إضافية

  P308   بشأنهحدث تعرض أو قلقإذا :  

ــــشاملة ــــسمية ال  التعــــرض -  ألعــــضاء مــــستهدفة حمــــددة  ال
  )8- 3(الفصل  (املفرد

1 ،2  

 3، 2، 1  )1- 3الفصل (، فموي السمية احلادة
  2، 1  )1- 3الفصل (السمية احلادة، جلدي 

  2، 1  )1- 3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
 جيم 1باء،  1ألف،  1  )2- 3الفصل (تأكل اجللد 

 1  )3- 3الفصل (تلف العني الشديد 

P310  االتـــــــــصال فـــــــــوراً بمركـــــــــز مكافحـــــــــة
  .../الطبيب/السموم

 2، 1  )10- 3الفصل (خطر السمية بالشفط 

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع... 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة

  3  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  باء 1ألف، 1، 1  )4-3الفصل (التحسس التنفسي 

P311 كافحــــــــــــــــــة االتــــــــــــــــــصال بمركــــــــــــــــــز م
  .../الطبيب/السموم

السمية الشاملة ألعضاء مـستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد؛ 
  )8-3الفصل (

1، 2 

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع... 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة

 4  )1-3الفصل (السمية احلادة، فموي 
 5  )1-3الفصل (السمية احلادة، فموي 
  5، 4، 3  )1-3الفصل (السمية احلادة، جلدي 

P312   االتــــــــــــــــــصال بمركــــــــــــــــــز مكافحــــــــــــــــــة
في حالة الشعور /.../الطبيب/السموم
  .بتوعك

  4  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع... 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة
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  الرمز
)1(  

  بيانات االستجابة التحذيرية 
)2(  

  خطاررتبة األ
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

 5  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
السمية الشاملة ألعضاء مـستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد؛ 

  )8-3الفصل ( يج اجلهاز التنفسي 
3  

السمية الشاملة ألعضاء مـستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد؛ 
  )8-3الفصل (اخلدر 

3  

إشــــــــــــارة حتيـــــــــــــل إىل إرشـــــــــــــادات ...  3، 2، 1  ) 1-3الفصل (السمية احلادة، فموي 
  . تكميلية لإلسعاف األويل

  . إذا لزم إعطاء ترياق فوراً   -
إشــــــــــــارة حتيـــــــــــــل إىل إرشـــــــــــــادات ...  4، 3، 2، 1  )1-3الفصل (السمية احلادة، جلدي 

  . سعاف األويلتكميلية لإل
ـــــــدابري فوريـــــــة    - إذا كـــــــان ينـــــــصح بت

  .كاستخدام منظف خاص
إشــــــــــــارة حتيـــــــــــــل إىل إرشـــــــــــــادات ...   3  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

  . تكميلية لإلسعاف األويل
ـــــــزمإذا   -  اختـــــــاذ تـــــــدابري حمـــــــددة ل

  .فورية
 جيم 1باء،  1ألف،  1  ) 2-3الفصل (تأكل اجللد 
 2  )2-3الفصل (يج اجللد 

 باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس اجللدي 

 إرشـــــــــــــادات إشــــــــــــارة حتيـــــــــــــل إىل... 
  .تكميلية لإلسعاف األويل

ـــــــــــسلطة /للـــــــــــصانع  - املـــــــــــورد أو ال
املختـــــــــــــصة أن حتـــــــــــــدد مـــــــــــــادة 

  .التنظيف إذا اقتضى األمر

P321   علـى بطاقــة ... انظـر (معالجـة خاصـة
  ).الوسم

الــسمية الــشاملة ألعــضاء مــستهدفة حمــددة، التعــرض املفــرد 
  )8-3الفصل (

ة حتيـــــــــــــل إىل إرشـــــــــــــادات إشــــــــــــار ...   1
  .تكميلية لإلسعاف األويل

  . إذا لزم اختاذ تدابري فورية  -
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  الرمز

)1(  
  بيانات االستجابة التحذيرية 

)2(  
  خطاررتبة األ
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

 4، 3، 2، 1  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
 جيم 1باء،  1ألف،  1  )2-3الفصل (تأكل اجللد 

 باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس التنفسي 
الــسمية الــشاملة ألعــضاء مــستهدفة، التعــرض املفــرد؛ ــيج 

  )8-3الفصل (اجلهاز التنفسي 
3 

P340  ينقـــــل الـــــشخص إلـــــى الهـــــواء الطلـــــق
  . ويظل في وضع مريح للتنفس

السمية الشاملة ألعـضاء مـستهدفة، التعـرض املفـرد؛ اخلـدر 
  )8-3الفصل (

3 

  

 4، 3، 2، 1  ) 1-3الفصل (السمية احلادة، جلدي 
 2  ) 2-3الفصل (يج اجللد 

P352 يغسل بوفرة من الماء/...   

 باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس اجللدي 

املــــــــــورد أو الــــــــــسلطة /نعللــــــــــصا... 
املختـــصة أن حتـــدد مـــادة التنظيــــف 

، أو هلا أن توصي حسب االقتضاء
مبادة بديلة يف احلـاالت االسـتثنائية 
إذا كــان املــاء غــري مناســب بــشكل 

  .واضح
 3، 2، 1  )6-2الفصل (السوائل اللهوبة 

 3، 2، 1  ) 1-3الفصل (السمية احلادة، جلدي 
P361  فوراً تخلع جميع المالبس الملوثة .  

 جيم 1باء،  1ألف،  1  )2-3الفصل (تأكل اجللد 

  

 4  )1-3الفصل (السمة احلادة، جلدي 
  2  )2-3الفصل (يج اجللد 

P362 تخلع المالبس الملوثة.  

  باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس اجللدي 

  

P363  تغـــسل المالبـــس الملوثـــة قبـــل إعـــادة
  .استعمالها

   جيم 1باء،  1ألف،  1  )2-3الفصل (تأكل اجللد 

  4، 3، 2، 1  )1- 3الفصل (السمية احلادة، جلدي 
 2  )2-3الفصل (يج اجللد 

P364  وتغسل قبل إعادة استعمالها  

 باء 1ألف،  1، 1  ) 4-3الفصل (التحسس اجللدي 
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  الرمز
)1(  

  بيانات االستجابة التحذيرية 
)2(  

  خطاررتبة األ
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

 4، 3، 2، 1  )6-2الفصل (السوائل اللهوبة 
 2، 1  )7-2الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال 

األنواع ألف، باء، جيم،   )8-2 الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
  دال، هاء، واو

 1  )9-2الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
 1  )10-2الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 

املواد واملخاليط اليت تطلق بـالتالمس مـع املـاء غـازات هلوبـة 
  )12-2الفصل (

1 ،2 ،3 

 3، 2، 1  )13-2الفصل (السوائل املؤكسدة 

P378  لإلطفاء... تستخدم.  

 3، 2، 1  )14-2(املواد الصلبة املؤكسدة 

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع... 
  املختصة الوسائط املناسبة

إذا كــــــــان وجــــــــود املــــــــاء يزيـــــــــد   -
  .اخلطر

  P301 3، 2، 1  )1-3الفصل ( السمية احلادة، فموي 
+  

P310 

ــــتالع ــــة االب ــــي حال ــــوراً : ف ــــصال ف االت
 2، 1  )10-3الفصل (لسمية بالشفط خطر ا  .../الطبيب/بمركز مكافحة السموم

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع... 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة
P301  

+  
P312 

االتـــصال بمركـــز : فـــي حالـــة االبـــتالع
فـــــي /.../الطبيـــــب/مكافحـــــة الـــــسموم

  .حالة الشعور بتوعك

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع...  4  )1-3الفصل ( السمية احلادة، فموي 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة
 4، 3، 2، 1  )1-3الفصل (السمية احلادة، جلدي 

  2  ) 2-3الفصل (لد يج اجل
P302  

+  
P352  

يغمـر : الـة الـسقوط علـى الجلـدفي ح
  /...بوفرة من الماء

 ألف، باء 1، 1  )4-3الفصل (التحسس اجللدي 

املــــــــــورد أو الــــــــــسلطة /للــــــــــصانع... 
املختـــصة أن حتـــدد مـــادة التنظيــــف 

، أو هلا أن توصي حسب االقتضاء
مبادة بديلة يف احلـاالت االسـتثنائية 
إذا كــان املــاء غــري مناســب بــشكل 

  .واضح
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  الرمز

)1(  
  بيانات االستجابة التحذيرية 

)2(  
  خطاررتبة األ
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

  P303 3، 2، 1  ) 6-2الفصل (السوائل اللهوبة 
+  

P361  
+  

P353 

أو (فـــي حالـــة الـــسقوط علـــى الجلـــد 
ـــــــس ): الـــــــشعر تخلـــــــع جميـــــــع المالب

الملوثـــــــــة فــــــــــورًا؛ يــــــــــشطف الجلــــــــــد 
  .الدش/بالماء

 جيم 1باء،  1ألف،  1  ) 2-3الفصل (تأكل اجللد 
  

P304  
+  

P312 

االتـصال بمركـز : في حالة االستنشاق
فـــــي /.../الطبيـــــب/مكافحـــــة الـــــسموم

  .حالة الشعور بتوعك

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع...  5  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة
 4، 3، 2، 1  )1-3الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

 جيم 1باء،  1ألف،  1  ) 2-3الفصل (تأكل اجللد 
 باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس التنفسي 

السمية الشاملة ألعضاء مـستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد؛ 
  )8-3الفصل (التنفسي؛ يج اجلهاز 

3 

P304  
+  

P340 

شخص ينقـل الـ: في حالـة االستنـشاق
ـــى الهـــواء الطلـــق ويظـــل فـــي وضـــع  إل

  . مريح للتنفس

السمية الشاملة ألعضاء مـستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد؛ 
  )8-3الفصل (يج اجلهاز التنفسي؛ اخلدر 

3  

  

P308  
+  

P311 

:  بــــــشأنه أو قلــــــقإذا حــــــدث تعــــــرض
 /االتـــــصال بمركـــــز مكافحـــــة الـــــسموم

  .../الطبيب

الــسمية الــشاملة ألعــضاء مــستهدفـة حمــددة، التعــرض املفــرد 
  ) 8-3فصل ال(

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع...  2، 1
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة
P332  

+  
P313 

تطلـــــــب : فـــــــي حالـــــــة تهـــــــيج الجلـــــــد
  . الرعاية الطبية/استشارة الطبيب

ــــــدما يظهــــــر   - 3، 2  ) 2-3الفصل (يج اجللد  جيــــــوز حــــــذفها عن
P33+P313 علــــــــــــــى بطاقــــــــــــــة 

  الوسم
P342  

+  
P311 

االتــصال : إذا ظهــرت أعــراض تنفــسية
ـــــــــــــــسموم أو  بمركـــــــــــــــز مكافحـــــــــــــــة ال

  .../بالطبيب

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع...  باء 1ألف،  1، 1  )4-3الفصل (التحسس التنفسي 
املختصة املصدر املناسب للمـشورة 

  .الطبية العاجلة
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  الرمز
)1(  

  بيانات االستجابة التحذيرية 
)2(  

  خطاررتبة األ
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

P361  
+  

P364  

تخلـــع جميـــع المالبـــس الملوثـــة فـــوراً 
  لهاوتغسل قبل إعادة استعما

    3، 2، 1  )1- 3الفصل (السمية احلادة، جلد 

    4  )1- 3الفصل (السمية احلادة، جلد 
    2  )2- 3الفصل (يج اجللد 

P362  
+  

P364  

تخلع المالبس الملوثة وتغسل قبل 
  إعادة استعمالها

    باء 1ألف،  1، 1  )4- 3الفصل (التحسس اجللدي 
 4، 3، 2، 1  ) 6-2الفصل (السوائل اللهوبة 

 2، 1  ) 7-2الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال 
ء، جيم، األنواع ألف، با  )8-2الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 دال، هاء، واو
 1  )9-2الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 

 1  ) 10-2الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 
املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مــع املـاء غـازات هلوبـة 

  )12-2الفصل (
1 ،2 ،3 

 3، 2، 1  )13-2الفصل (السوائل املؤكسدة 

P370 
+ 

P378 

... يـــــــستخدم : فـــــــي حالـــــــة الحريـــــــق
  .طفاءلإل

 3، 2، 1  )14-2الفصل (الصلبة املؤكسدة املواد 

املورد أو الـسلطة /حيدد الصانع... 
  . املختصة الوسائط املناسبة

إذا كــــــــان وجــــــــود املــــــــاء يزيـــــــــد   -
   .اخلطر
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  تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالتخزين  -4-2-3الجدول م 

  الرمز
)1(  

  بيانات التخزين التحذيرية
)2(  

  رتبة الخطر
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

   3، 2، 1  ) 3-2الفصل (األيروسوالت 
 غاز مضغوط  )5-2الفصل (غازات حتت الضغط ال

 غاز مسيل 
 غاز مذاب

جيــوز إغفالــه يف حالــة الغــازات   -
املعبـــــــــأة يف اســـــــــطوانات غـــــــــاز 

 لتوجيه التعبئة قابلة للنقل وفقاً 
P200 لتوصــــــــــــــــــيات األمــــــــــــــــــم 

بــــشأن نقــــل البــــضائع املتحــــدة 
ـــــــة  اخلطـــــــرة، الالئحـــــــة التنظيمي

، مـــا مل تكـــن تلـــك النموذجيـــة
حنــــالل أو الغـــازات معرضـــة لال

، أو مــــــا مل )البطيئــــــة(البلمــــــرة 
تـــنص الـــسلطة املختـــصة علـــى 

  .خالف ذلك
   2، 1  ) 11-2الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 

P410 يحمي من أشعة الشمس.  

-2الفــصل (العــضوية ) البريوكــسيدات(األكاسيـــد الفوقيـــة 
15(  

األنواع ألف، باء، جيم، 
 دال، هاء، واو

  

P412  ض لــــــدرجات حـــــرارة تتجــــــاوز ال يعـــــر
50o122/ سo ف .  

   3، 2، 1  ) 3-2الفصل (األيروسوالت 

P410  
+  

P403 

يخـزن فـي . يحمى من أشعة الـشمس
  .مكان جيد التهوية

 غاز مضغوط  )5-2الفصل (الغازات حتت الضغط 
 غاز مسيل 
 غاز مذاب

جيــوز إغفالــه يف حالــة الغــازات   -
املعبـــــــــأة يف اســـــــــطوانات غـــــــــاز 
قابلة للنقل وفقا لتوجيه التعبئة 

P200 لتوصــــــــــــــــــيات األمــــــــــــــــــم 
بــــشأن نقــــل البــــضائع املتحــــدة 
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  الرمز
)1(  

  بيانات التخزين التحذيرية
)2(  

  رتبة الخطر
)3(  

  فئة الخطر
)4(  

  شروط االستخدام
)5(  

ـــــــة  اخلطـــــــرة، الالئحـــــــة التنظيمي
، مـــا مل تكـــن تلـــك النموذجيـــة

الغـــازات معرضـــة لالحنــــالل أو 
، أو مــــــا مل )البطيئــــــة(البلمــــــرة 

تـــنص الـــسلطة املختـــصة علـــى 
  .خالف ذلك

P410  
+  

P412 

ال يعـرض . يحمـى مـن أشـعة الـشمس
ـــــــــــدرجات حـــــــــــرارة تتجـــــــــــاوز   50oل

  .  ف122o/س

  )3-2الفصل (األيروسوالت 
  

1 ،2 ،3   
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  3المرفق 

  "استخدام البيانات التحذيرية "3القسم     

  :تعدل املصفوفة اليت تطبق على رتب األخطار وفئات اخلطر الواردة أدناه ليصبح نصها كما يلي  5-3-3م   

  المتفجرات
  )1-2الفصل (

  الرمز   
 قنبلة منفجرة

 خطاربيان األ كلمة التنبيه فئة الخطر

  متفجر غري ثابت  H200 خطر متفجر غري ثابت
 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201  
  .يجب الحصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام

P202  
ــــع احتياطــــات  ــــة إال بعــــد قــــراءة وفهــــم جمي ممنــــوع المناول

 .األمان

P280  
  يرتدى وقاء للوجه

P372 
 .احذر خطر االنفجار في حالة الحريق

P373 
 تكــافح الحريــق إذا وصــلت النــار إلــى ال

  .المتفجرات

P380 
  .تخلى المنطقة

P401 
 ...يخزن في 

/ الوطنيـــة/اإلقليميــة/وفقــاً للــوائح احملليـــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P501 
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

/ الوطنيـــة/اإلقليميـــة/وفقـــاً للـــوائح احملليـــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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 .السلطة املختصة نوع املعداتاملورد أو /حيدد الصانع

  )بما فيها الغازات غير المستقرة كيميائياً  (الغازات اللهوبة
  )2-2الفصل (

  )الغازات اللهوبة(

  الرمز   
 هلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 غاز هلوب بدرجة فائقة  H220 خطر 1

 

 تحذيريةالبيانات ال

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210  

 /يحفظ بعيداً عـن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل الحـرارة
 - .الــــسطوح الـــــساخنة/اللهــــب المكــــشوف/الــــشـرر

  .ممنوع التدخين
املــــــــورد أو الــــــــسلطة املختــــــــصة مــــــــصدر /حيــــــــدد الــــــــصانع

 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P377 
  :الحريق بسبب الغاز المتسرب

 النــــار، مــــا لــــم يوقــــف التــــسرب ال تكــــافح
  .بشكل مأمون

P381 
ـــع مـــصادر اإلشـــعال إذا كـــان  ـــستبعد جمي ت

 .ذلك مأموناً 

P403  
 .يخزن في مكان جيد التهوية
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  )بما فيها الغازات غير المستقرة كيميائياً  (الغازات اللهوبة

  )2-2الفصل (

  )الغازات اللهوبة(
  الرمز   

 بدون رمز

 يان األخطارب كلمة التنبيه فئة الخطر
  غاز هلوب  H221 حتذير 2

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210  
ـــــن قبيـــــل  ـــــصادر اإلشـــــعال م ـــــداً عـــــن م ـــــظ بعي يحف

ـــــــشرر/الحـــــــرارة ـــــــسطوح /اللهـــــــب المكـــــــشوف/ال ال
  . ممنوع التدخين-. الساخنة

املـــــــورد أو الـــــــسلطة املختـــــــصة مـــــــصدر /حيـــــــدد الـــــــصانع
 .نطبقةاإلشعال امل) مصادر(

P377 
  :الحريق بسبب الغاز المتسرب

ال تكـــــافح النــــــار، مــــــا لـــــم يوقــــــف التـــــسرب 
  .بشكل مأمون

P381 
تــــستبعـد جميـــــع مــــصـادر اإلشــــعال إذا كــــان 

 .ذلك مأموناً 

P403 
 .يخزن في مكان جيد التهوية
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  )بما فيها الغازات غير المستقرة كيميائياً  (الغازات اللهوبة
  )2-2الفصل (

  )غير المستقرة كيميائياً الغازات (
  الرمز   

  إضايفبدون رمز
  بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر

   قد يتفاعل تفاعال متفجرا حىت يف غياب اهلواء  H230  بدون كلمة تنبيه إضافية  ألف

  عنـــد ضــــغط قـــد يتفاعـــل تفـــاعال متفجـــرا حــــىت يف غيـــاب اهلـــواء   H231 بدون كلمة تنبيه إضافية  باء
   ارة مرتفعةأو حر /و  

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P202 

ممنــــوع المناولــــة إال بعــــد قــــراءة وفهــــم جميــــع احتياطــــات 
  .األمان

    

 األخـرى املخصـصة اسـتناداً لالطـالع علـى البيانـات التحذيريـة. ال يبني هذا اجلـدول سـوى البيـان التحـذيري املخـصص بـالنظر إىل عـدم اسـتقرار الغـاز كيميائيـاً   :مالحظة
  .إىل القابلية لالشتعال، انظر اجلداول اخلاصة بكل من الغازات اللهوبة
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  األيروسوالت

  )3-2الفصل (
  الرمز   

 هلب
 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر

H222  خطر 1  هلوب بدرجة فائقةأيروسول 
H229  ن: وعاء منضغطقد ينفجر إذا سخ 
H223  حتذير  2  هلوبأيروسول  
H229  ن: وعاء منضغطقد ينفجر إذا سخ  

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين  االستجابة الوقاية

P210 
يحفـــــــظ بعيـــــــداً عـــــــن مـــــــصادر اإلشـــــــعال مـــــــن قبيـــــــل 

ـــــــــشرر/الحـــــــــرارة ـــــــــسطوح/اللهـــــــــب المكـــــــــشوف/ال   ال
  . ممنوع التدخين-. الساخنة

) مـصادر(در املـورد أو الـسلطة املختـصة مـص/حيـدد الـصانع
  .اإلشعال املنطبقة

P211 
  .ال يرش على لهب مكشوف أو مصدر مشتعل آخر

P251 

 .ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه

 P410 + P412 
يحمى من أشعة الشمس، وال يعـرض لـدرجات 

50حرارة تتجاوز 
122/س°

 . ف°
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  األيروسوالت
  )3-2الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 بيان األخطار هكلمة التنبي فئة الخطر
 قد ينفجر إذا سخن: وعاء منضغط  H229 حتذير  3

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفـــــــظ بعيـــــــداً عـــــــن مـــــــصادر اإلشـــــــعال مـــــــن قبيـــــــل 

  الـــــــــسطوح/اللهـــــــــب المكـــــــــشوف/الـــــــــشرر/الحـــــــــرارة
  . ممنوع التدخين-. الساخنة

) مـصادر( مـصدر املورد أو الـسلطة املختـصة/حيدد الصانع
  .اإلشعال املنطبقة

P251 

 .ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه

 P410 + P412 
يحمى من أشعة الشمس، وال يعـرض لـدرجات 

50حرارة تتجاوز 
122/س°

 . ف°
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  ؤكسدةالغازات الم

  )4-2الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  يسبب حريقاً أو يؤججه؛ ُمؤكِسدقد  H270 خطر 1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P220 
 /.../ يخـــــزن بعيـــــداً عـــــن المالبـــــس/يحفـــــظ

 .المواد القابلة لالحتراق
املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيـــــدد الـــــصانع... 

  . املواد األخرى غري املتوافقة

P244 
 علــى التأكــد مــن عــدم وجــود زيــت أو شــحم

 .الصمامات والتجهيزات

P370 + P376 
 يوقف التسرب إذا كان :في حالة الحريق
 .فعل ذلك مأموناً 

P403 
  .يخزن في مكان جيد التهوية
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  الغازات تحت الضغط
  )5-2الفصل (

  الرمز   
 اسطوانة غاز

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 ؛ قد ينفجر إذا سخنحتتوي غازاً حتت ضغط  H280 حتذير غاز مضغوط

 حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن  H280 حتذير غاز مسّيل
  حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن  H280 حتذير غاز مذاب

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

  P410 + P403 
ويخـزن فـي مكـان جيـد . ُيحمى من أشعة الـشمس

  .التهوية

جيـــــــــوز إغفالـــــــــه يف حالـــــــــة الغـــــــــازات املعبـــــــــأة يف   -
اســطوانات غــاز قابلــة للنقــل وفقــا لتوجيــه التعبئــة 

P200 بـــــشأن نقـــــل  لتوصـــــيات األمـــــم املتحـــــدة
، البــضائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة

مـــا مل تكـــن تلـــك الغـــازات معرضـــة لالحنـــالل أو 
، أو مـــــــا مل تـــــــنص الـــــــسلطة )البطيئـــــــة(البلمـــــــرة 
  .على خالف ذلكاملختصة 
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  السوائل اللهوبة

  )6-2الفصل (
  الرمز   

 هلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة   H224 خطر 1
  سائل وخبار هلوب بشدة  H225 خطر 2
  سائل وخبار هلوب  H226 حتذير 3

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
اللهــــــب /الــــــشرر/الحــــــرارةيبعــــــد عــــــن مــــــصادر اإلشــــــعال مــــــن قبيــــــل 

 . ممنوع التدخين- . السطوح الساخنة/المكشوف
ـــــصة مـــــصدر /حيـــــدد الـــــصانع اإلشـــــعال ) مـــــصادر(املـــــورد أو الـــــسلطة املخت

  .املنطبقة

P233 
  .يحفظ الوعاء مغلقاً بإحكام

P240 
 يربط الوعاء ومعدات االستقبال/يؤرض

  .طلوب إعادة حتميل مادة حساسة للكهرباء االستاتية  إذا كان امل- 
  .  إذا كان املنتج يتطاير حبيث يوّلد جواً خطراً - 

P303 + P361 + P353 
): أو الـشعر (في حالة التالمس مع الجلـد

. تخلـــــع جميـــــع المالبـــــس الملوثـــــة فـــــوراً 
 .الدش/يشطف الجلد بالماء

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

 املــورد أو الــسلطة املختــصة/حيــدد الــصانع... 
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P403 + P235  
. يخـــــزن فـــــي مكـــــان جيـــــد التهويـــــة

 .يحفظ بارداً 

P501  
الوعــاء فــي /تخلــص مــن المحتويــات

... 
/ يميـــــــةاإلقل/وفقـــــــاً للـــــــوائح احملليـــــــة... 

 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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P241 
 /.../.إضاءة/معدات تهوية/تستخدم معدات كهربائية ضد االنفجار

  .املورد أو السلطة املختصة/معدات أخرى حيددها الصانع... 

P242 
  .ال تستخدم أدوات توّلد الشرر

P243 
 .خذ إجراءات تحذيرية ضد التفريغ اإللكتروستاتيتت

P280 
  .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
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  السوائل اللهوبة

  )6-2الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

  بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
   سائل قابل لالحرتاق  H227 حتذير 4

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 .يحفظ بعيداً عن اللهب والسـطوح الساخنة

  . ممنوع التدخين– 

P280 
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة نــــوع /حيــــدد الــــصانع
 .املعدات

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املــــورد أو الــــسلطة املختـــــصة /حيــــدد الــــصانع... 
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P403 + P235 
 . يحفظ بارداً . يخزن في مكان جيد التهوية

P501 
  ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

ـــــة ـــــة /الوطنيـــــة/اإلقليميـــــة/وفقـــــاً للـــــوائح احمللي الدولي
 ).جيب حتديدها(
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  المواد الصلبة القابلة لالشتعال
  )7-2الفصل (

  الرمز   
 هلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  مادة صلبة قابلة لالشتعال  H228 خطر 1
  مادة صلبة قابلة لالشتعال  H228 حتذير 2

 

  البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

اللهــب /الــشرر/يبعــد عــن مــصادر اإلشــعال مــن قبيــل الحــرارة
  . ممنوع التدخين–. السطوح الساخنة/المكشوف

اإلشــعال ) مــصادر( مــصدر املــورد أو الــسلطة املختــصة/حيــدد الــصانع
 .املنطبقة

P240 
  .يربط الوعاء ومعدات االستقبال/يؤرض

  .إذا كان املطلوب إعادة حتميل مادة حساسة للكهرباء االستاتية  - 
P241 

ضــــد /.../إضـــاءة/معــــدات تهويـــة/تـــستخدم معـــدات كهربائيـــة
 .االنفجار

  املورد/معدات أخرى حيددها الصانع... 
  . سحب غبارإذا كان ميكن أن تتولد   - 

P280 
  .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

ــــصانع... ــــسلطة املختــــصة / حيــــدد ال املــــورد أو ال
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
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   والمخاليط الذاتية التفاعلالمواد

  )8-2الفصل (
  الرمز   

 قنبلة منفجرة
 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  التسخني قد يسبب االنفجار  H240 خطر النوع ألف

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

ـــــــــل  يبعـــــــــد عـــــــــن مـــــــــصادر اإلشـــــــــعال مـــــــــن قبي
الـــــسطوح / المكـــــشوفاللهـــــب/ررـالـــــش/الحـــــرارة
  . ممنوع التدخين-. الساخنة

املــــورد أو الـــــسلطة املختــــصة مـــــصدر /حيــــدد الـــــصانع
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P220 
المــــواد /.../يخــــزن بعيـــداً عــــن المالبـــس/يحفـــظ

 .القابلة لالحتراق
املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة املـــواد /حيـــدد الـــصانع... 

  .غري املتوافقة
P234 

  .لوعاء األصليال يحفظ إال في ا

P280 
  .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

ــــــوع /الــــــصانع حيــــــدده املــــــورد أو الــــــسلطة املختــــــصة ن
 .املعدات

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املـورد أو الـسلطة املختـصة / حيدد الصانع...
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P370 + P380 + P375 
  :في حالة الحريق
وتكـــافح النـــار مـــن بعـــد . تــــُخلى المنطقـــة

 .بسبب احتمال حدوث انفجار

P403 + P235  
 .يحفظ بارداً . يخزن في مكان جيد التهوية

P411  
  يخــــــــزن فــــــــي درجــــــــات حــــــــرارة ال تتجــــــــاوز

  .ف°/...س °...
املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة /حيــــدد الــــصانع... 

  .درجة احلرارة

P420  
 .بعيداً عن المواد األخرىيخزن 

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  المواد والمخاليط الذاتية التفاعل
  )8-2الفصل (

  الرمز   
 قنبلة منفجرة وهلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  التسخني قد يسبب االنفجار  H241 خطر النوع باء

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة  الوقاية
P210 

اللهـب /الـشرر/يبعد عن مصادر اإلشعال مـن قبيـل الحـرارة
  . ممنوع التدخين–. السطوح الساخنة/المكشوف

) مــــصادر(املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة مــــصدر /حيــــدد الــــصانع
 .اإلشعال املنطبقة

P220 
المــــواد القابلــــة /.../يخــــزن بعيــــداً عــــن المالبــــس/حفــــظي

 .لالحتراق
ــــــصانع... ــــــصة املــــــواد غــــــري / حيــــــدد ال ــــــسلطة املخت املــــــورد أو ال

  .املتوافقة
P234 

  .ال يحفظ إال في الوعاء األصلي

P280 
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املــــــورد أو الــــــسلطة املختــــــصة / حيــــــدد الــــــصانع... 
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
P370 + P380 + P375 

  :في حالة الحريق
ـــُخلى المنطقــة ــار مــن بعــد بــسبب . ت وتكــافح الن

 .احتمال حدوث انفجار

P403 + P235  
ـــةيخـــزن فـــي مكـــان  ـــد التهوي يحفـــظ . جي

 .بارداً 

P411  
  يخـــــزن فـــــي درجـــــات حـــــرارة ال تتجـــــاوز

  .ف°/...س °...
املورد أو السلطة املختـصة /حيدد الصانع... 

  .درجة احلرارة
P420  

 .يخزن بعيداً عن المواد األخرى

P501  
ـــات الوعـــاء /تخلـــص مـــن المحتوي

 ...في 
/ اإلقليميــــة/وفقــــاً للــــوائح احملليــــة... 

 ).ب حتديدهاجي(الدولية /الوطنية
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  المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

  )8-2الفصل (
  الرمز   

 هلب
 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  التسخني قد يسبب حريقاً   H242 خطر النوع جيم
 التسخني قد يسبب حريقاً   H242 خطر النوع دال
 التسخني قد يسبب حريقاً   H242 حتذير النوع هاء
 التسخني قد يسبب حريقاً   H242 حتذير النوع واو

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210  
اللهـب /الـشرر/يبعـد عـن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل الحـرارة

 . ممنوع التدخين–. السطوح الساخنة/المكشوف
) مـــــصادر(املـــــورد أو الــــسلطة املختـــــصة مـــــصدر /حيــــدد الـــــصانع

  .اإلشعال املنطبقة
P220  

المـــــواد القابلـــــة /.../يخـــــزن بعيـــــداً عـــــن المالبـــــس/يحفـــــظ
 .لالحتراق

  .املورد أو السلطة املختصة املواد غري املتوافقة/حيدد الصانع... 
P234  

 .ال يحفظ إال في الوعاء األصلي

P280  
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املـورد أو الـسلطة املختـصة / حيدد الـصانع...
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
 

P403 + P235  
يحفــظ . يخــزن فــي مكــان جيــد التهويــة

 .بارداً 

P411  
  يخــــزن فــــي درجــــات حــــرارة ال تتجــــاوز

  .ف°/...س °...
ملـــــــــورد أو الـــــــــسلطة ا/حيـــــــــدد الـــــــــصانع... 

  .املختصة درجة احلرارة
P420  

 .يخزن بعيداً عن المواد األخرى

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

/ اإلقليميـــــــــــة/وفقـــــــــــاً للـــــــــــوائح احملليـــــــــــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  السوائل التلقائية االشتعال
  )9-2الفصل (

  الرمز   
 هلب

 ان األخطاربي كلمة التنبيه فئة الخطر
  يشتعل فور التعرض للهواء  H250 خطر 1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
ـــــــــل  ـــــــــصادر اإلشـــــــــعال مـــــــــن قبي يبعـــــــــد عـــــــــن م

ـــــشرر/الحـــــرارة ـــــسطوح /اللهـــــب المكـــــشوف/ال ال
 . ممنوع التدخين-. الساخنة

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة مـــــصدر /حيـــــدد الـــــصانع
  . ال املنطبقةاإلشع) مصادر(

P222 
 .ال يسمح بالتعريض للهواء

P280 
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

ـــــــوع /حيـــــــدد الـــــــصانع املـــــــورد أو الـــــــسلطة املختـــــــصة ن
 .املعدات

P302 + P334 
يغمـر فـي مــاء : فـي حالـة الـسقوط علـى الجلـد

 .يلف برباط مبلل/بارد

P370 + 378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املــــــورد أو الـــــسلطة املختــــــصة /حيـــــدد الـــــصانع... 
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
 

P422  
 ...ُتخزن المحتويات تحت 

ســــــــائل أو غــــــــاز خامــــــــل مناســــــــب حيــــــــدده ... 
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع
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  المواد الصلبة التلقائية االشتعال

  )10-2الفصل (

  الرمز   
 هلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه  الخطرفئة
 يشتعل فور التعرض للهواء  H250 خطر 1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة  الوقاية

P210 
ـــــــل  يبعـــــــد عـــــــن مـــــــصادر اإلشـــــــعال مـــــــن قبي

  السطـوح /اللهـب المكشوف/الشرر/الحرارة
 . ممنوع التدخين-. الساخنة

ملختــصة مــصدر املــورد أو الــسلطة ا/حيــدد الــصانع
  . اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P222 
  .ال يسمح بالتعريض للهواء

P280 
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة نــــوع /حيــــدد الــــصانع
 .املعدات

P335 + P334 
ــزال الجــسيمات العالقــة بالجلــد ويغمــر فــي  ت

  .يلف برباط مبلل/ماء بارد

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : الة الحريقفي ح
املــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيــــدد الـــــصانع... 

  .الوسائط املناسبة
  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
 

P422 
 ...تخزن المحتويات تحت 

ســــــــائل أو غــــــــاز خامــــــــل مناســــــــب حيــــــــدده ... 
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع
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  مس مع الماء غازات لهوبةالمواد والمخاليط التي تطلق بالتال
  )12-2الفصل (

  الرمز   
 هلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة تشتعل تلقائياً   H260 خطر 1
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة  H261 خطر 2

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P223  

 .لتالمس مع الماءاتجنب 

P231+ P232  

ـــة تحـــت غـــاز خامـــل ـــزم المناول يحمـــى مـــن . تل
 .الرطوبة

P280  
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة نـــــوع /حيـــــدد الـــــصانع
 .املعدات

P335 + P334 
يغمـــر فـــي . تــزال الجـــسيمات العالقـــة بالجلــد

 .يلف برباط مبلل/ماء بارد

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيـــــدد الـــــصانع... 
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
 

P402 + P404  
يخــــزن فــــي وعــــاء . يخــــزن فــــي مكــــان جــــاف

 .مغلق

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

/ ميـــــــــــــــةاإلقلي/وفقـــــــــــــــاً للـــــــــــــــوائح احملليـــــــــــــــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتالمس مع الماء

  )12-2الفصل (

  الرمز   
 هلب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة  H261 حتذير 3

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P231 + P232  
ــة تحــت غــاز خامــل وحمــى مــن . تلــزم المناول

 .الرطوبة

P280  
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة نــــوع /حيــــدد الــــصانع
 .املعدات

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيـــــدد الـــــصانع... 
  .ئط املناسبةالوسا

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P402 + P404  
يخـــزن فــــي وعــــاء . يخـــزن فــــي مكـــان جــــاف

 .مغلق

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدولية / الوطنية/اإلقليمية/وفقًا للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  السوائل المؤكسدة
  )13-2الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 قد يسبب حريقا أو انفجاراً؛ مؤكسد قوي  H271 خطر 1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210  
 .يحفظ بعيداً عن الحرارة

P220 
يخـــــزن بعيـــــداً عـــــن المالبـــــس والمـــــواد األخـــــرى القابلـــــة /يحفـــــظ

 .لالحتراق

P221 
طــــــــات لتجنــــــــب الخلــــــــط مــــــــع المــــــــواد القابلــــــــة تتخــــــــذ أي احتيا

 /...لالحتراق
  .املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى غري املتوافقة/حيدد الصانع... 

P280 
 .للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينين

  .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P283  

P306 + P360 
يـــــشطف الجلـــــد : فـــــي حالـــــة الـــــسقوط علـــــى المالبـــــس

ـــــة فـــــوراً بمـــــاء وفيـــــر، قبـــــل أن تخلـــــع  والمالبـــــس الملوث
 .المالبس

P371 + P380 + P 375  
ـــضخمة ـــات ال ـــر والكمي ـــق الكبي ـــة الحري ـــى : فـــي حال ُتخل

تكــافح النــار مــن بعــد بــسبب احتمــال حــدوث . المنطقــة
  .انفجار

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : قفي حالة الحري

ــــــصانع...  ــــــصة الوســــــائط /حيــــــدد ال ــــــسلطة املخت املــــــورد أو ال
  .املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

 P501  
الوعـاء /تخلص من المحتويـات

 ...في 
ـــــــــــــــة...   /وفقـــــــــــــــاً للـــــــــــــــوائح احمللي

جيــب (الدوليــة /الوطنيــة/اإلقليميــة
 ).حتديدها
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 .حتراقمعطلة لال/للهب/تلبس مالبس مقاومة للنار

  السوائل المؤكسدة
  )13-2الفصل (

  زالرم   
 هلب فوق دائرة

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد  H272 خطر 2
 قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد  H272 حتذير 3

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 .يحفظ بعيداً عن الحرارة

P220 
المواد القابلة //...يخزن بعيدًا عن المالبس /يحفظ

  .لالحتراق
ــــــصانع...  ــــــصة املــــــواد /حيــــــد ال املــــــورد أو الــــــسلطة املخت

 .األخرى غري املنطبقة

P221 
تتخــــذ أي احتياطــــات لتجنــــب الخلــــط مــــع المــــواد 

 /...القابلة لالحتراق
ـــــصانع...  ـــــصة املـــــواد /حيـــــدد ال ـــــسلطة املخت املـــــورد أو ال

  .األخرى غري املتوافقة

P280 
 .للوجه/قاء للعينينتوضع قفازات للحماية وو 

P370 + P278 
 .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

  .املورد أو السلطة املختصة الوسائط املناسبة/ حيدد الصانع...
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

 P501 
  ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

ــــــةوفقــــــاً ...  / الوطنيــــــة/اإلقليميــــــة/ للــــــوائح احمللي
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

  المواد الصلبة المؤكسدة
  )14-2الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 قد يسبب احلريق أو االنفجار؛ عامل مؤكسد قوي  H271 خطر 1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص زينالتخ االستجابة الوقاية
P210 

 .يحفظ بعيداً عن الحرارة

P220 
ــــس والمــــواد األخــــرى القابلــــة /يحفــــظ ــــداً عــــن المالب يخــــزن بعي

 .لالحتراق

P221 
 /...تتخذ أي احتياطات لتجنب الخلط مع المواد القابلة لالحتراق

املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة املــــواد األخــــرى غــــري /حيــــدد الــــصانع... 
  .املتوافقة

P280 
  .للوجه/ات للحماية ووقاء للعينينتوضع قفاز 

  .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P306 + P360 
يــشطف الجلــد : فــي حالــة الــسقوط علــى المالبــس

والمالبــس الملوثــة فــوراً بــوفرة مــن المــاء، قبــل أن 
 .تخلع المالبس

P371 + P380 + P375 
 :فــــي حالــــة الحريــــق الكبيــــر والكميــــات الــــضخمة

ــــة ــــسبب . تخلــــى المنطق ــــد ب ــــن بع ــــار م تكــــافح الن
  .احتمال حدوث انفجار

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املـورد أو الـسلطة املختـصة الوسـائط / حيدد الـصانع...
  . املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

 P501  
 ...الوعاء في /ن المحتوياتتخلص م

ـــــــــــــــة/وفقـــــــــــــــاً للـــــــــــــــوائح احملليـــــــــــــــة...  / اإلقليمي
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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P283 

 .معطلة لالحتراق/للهب/تلبس مالبس مقاومة للنار

  المواد الصلبة المؤكسدة
  )14-2الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد  H272 خطر 2
 ار؛ عامل مؤكسدقد يؤجج الن  H272 حتذير 3

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 .يحفظ بعيداً عن الحرارة

P220 
ـــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــن /يحفـــــــــــــــــظ يخـــــــــــــــــزن بعي

 .المواد القابلة لالحتراق/.../المالبس
املـورد أو الـسلطة املختـصة /حيدد الـصانع... 

  . املواد األخرى غري املتوافقة
P221 

تجنــب الخلــط مــع تتخــذ أي احتياطــات ل
  .../المواد القابلة لالحتراق

املـورد أو الـسلطة املختـصة /حيدد الـصانع... 
  .املواد األخرى غري املتوافقة

P280 
توضـــــــــــع قفــــــــــــازات للحمايــــــــــــة ووقــــــــــــاء 

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : في حالة الحريق

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة الوســـائط /حيـــدد الـــصانع... 
  .املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

 P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

/ اإلقليميــــــــــــة/وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احملليــــــــــــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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 .للوجه/للعينين
املورد أو الـسلطة املختـصة نـوع /حيدد الصانع

 .املعدات

   فموي-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 انقاطعمججمة وعظمان مت

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 مميت إذا ابتلع  H300 خطر 1
 مميت إذا ابتلع  H300 خطر 2

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 .جيدًا بعد المناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختـصة /حيدد الصانع... 
  .ها بعد املناولةأجزاء اجلسم اليت جيب غسل

P270 
ممنــوع تنــاول الطعــام أو الــشرب أو التــدخين 

  .أثناء استخدام هذا المنَتج

P301 + P310 
بمركـــز االتـــصال فـــورًا : فـــي حالـــة االبـــتالع

  /...الطبيب/مكافحة السموم

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /   حيــــدد الـــــصانع
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P321 
علــــــى بطاقــــــة ... انظــــــر (اصــــــة معالجــــــة خ

 ).الوسم
إشـــــــــــارة حتيـــــــــــل إىل إرشـــــــــــادات تكميليـــــــــــة ... 

  .لإلسعاف األويل
  .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً   - 

P330 

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).يدهاجيب حتد(
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  .يشطف الفم
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   فموي-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 انمججمة وعظمان متقاطع

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  مسي إذا ابتلع  H301 خطر 3

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 .جيدًا بعد المناولة... تغسل 

سلطة املــــورد أو الــــ/حيـــدد الــــصانع... 
املختـــــصة أجــــــزاء اجلــــــسم الــــــيت جيــــــب 

  .غسلها بعد املناولة

P270 
ــــشرب أو  ــــاول الطعــــام أو ال ــــوع تن ممن

  .التدخين أثناء استخدام هذا المنَتج

P301 + P310 
ـــتالع ـــة االب بمركـــز االتـــصال فـــورًا : فـــي حال

  /...الطبيب/مكافحة السموم

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة /حيـــدد الـــصانع... 
 . للمشورة الطبية العاجلةاملصدر املناسب

P321 
علــــــى بطاقــــــة ... انظــــــر (معالجــــــة خاصــــــة 

 ).الوسم
ــــــــــة ...  ــــــــــل إىل إرشــــــــــادات تكميلي إشــــــــــارة حتي

  .لإلسعاف األويل
  .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً   - 

P330 
 .يشطف الفم

P405  
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـــة / الوطنيـــة/اإلقليميـــة/يـــةوفقـــاً للـــوائح احملل... 
 ).جيب حتديدها(
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   فموي-السمية الحادة 

  )1-3الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  ضار إذا ابتلع  H302  حتذير 4

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
  .جيداً بعد المناولة... تغسل 

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيــــدد الـــــصانع... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنــوع تنــاول الطعــام أو الــشرب أو التــدخين 

 .أثناء استخدام هذا المنَتج

P301 + P312 
 الطبيـــب /االتـــصال بمركـــز مكافحـــة الـــسموم

  في حالة الشعور بتوعك/.../ 
لـــــسلطة املختـــــصة املــــورد أو ا/حيــــدد الـــــصانع... 

 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P330 
  .يشطف الفم

 P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنيـة/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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   فموي-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

  األخطاربيان  كلمة التنبيه فئة الخطر
  قد يضر إذا ابتلع  H303 حتذير 5

 

 لتحذيريةالبيانات ا

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
فـــي /.../الطبيـــب/االتـــصال بمركـــز مكافحـــة الـــسموم

  .حالة الشعور بتوعك
املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة املــــصدر /حيــــدد الــــصانع... 

  .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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   جلدي-حادة السمية ال

  )1-3الفصل (
  الرمز   

 انمججمة وعظمان متقاطع
 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر

 مميت إذا تالمس مع اجللد  H310 خطر 1
 مميت إذا تالمس مع اجللد  H310 خطر  2

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P262  

ين أو الجلــد يلـزم تجنــب مالمــسة المنـَتج للعــ
  .أو المالبس

P264  
 .جيداً بعد المناولة... تغسل 

املــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيــــدد الـــــصانع... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270  
ممنــوع تنــاول الطعــام أو الــشرب أو التــدخين 

 .أثناء مناولة هذا المنتج

P280 
 .مالبس للحماية/توضع قفازات
ورد أو الــــسلطة املختــــصة نــــوع املــــ/حيــــدد الــــصانع

 .املعدات

P302 + P352 
  .../يغمر بوفرة من الماء: في حالة السقوط على الجلد

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد مـادة التنظيـف حـسب /للصانع
، أو هلا أن توصي مبـادة بديلـة يف احلـاالت االسـتثنائية إذا االقتضاء

  .كان املاء غري مناسب بشكل واضح

P310 
  .../الطبيب/تصال فوراً بمركز مكافحة السموماال

ــــصانع...  املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة املــــصدر املناســــب /حيــــدد ال
 .للمشورة الطبية العاجلة

P321 
  ).على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
  .ستخدام منظف خاصإذا كان ينصح بتدابري فورية كا   -

P361 + P364 
تخلــــع جميــــع المالبــــس الملوثــــة فــــوراً وتغــــسل قبــــل إعــــادة 

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

ـــــة...  ـــــوائح احمللي ـــــة/وفقـــــاً لل ـــــة/اإلقليمي / الوطني
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  .استعمالها

   جلدي-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 انجمة وعظمان متقاطعمج

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  مسي إذا تالمس مع اجللد  H311 خطر 3

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280  
 .مالبس للحماية/توضع قفازات
ــــــصانع ــــــسلطة /حيــــــدد ال املــــــورد أو ال

 .املختصة نوع املعدات

P302 + P352 
  /...يغمر بوفرة من الماء: في حالة السقوط على الجلد

، أو هلـا املورد أو الـسلطة املختـصة أن حتـدد مـادة التنظيـف حـسب االقتـضاء/للصانع
أن توصـــي مبـــادة بديلـــة يف احلـــاالت االســـتثنائية إذا كـــان املـــاء غـــري مناســـب بـــشكل 

  .واضح

P312 
  .شعور بتوعكفي حالة ال/.../الطبيب/بمركز مكافحة السموماالتصال 

  .املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة/حيدد الصانع... 
P321 

 ).على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 
  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 

  .إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص   -
P361 + P364 

P405 
يخـــــــزن فـــــــي مكـــــــان مغلـــــــق 

 .بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

 /الوطنيــــــة/اإلقليميــــــة/وفقــــــاً للــــــوائح احملليــــــة
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  .لع جميع المالبس الملوثة فوراً وتغسل قبل إعادة استعمالهاتخ

  جلدي-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان األخطار مة التنبيهكل فئة الخطر
  يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد  H312 حتذير 4

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280  
 .مالبس للحماية/توضع قفازات

املــــــــــورد أو الــــــــــسلطة /حيــــــــــدد الــــــــــصانع
 .املختصة نوع املعدات

P302 + P352 
  .../من الماءيغمر بوفرة : في حالة السقوط على الجلد

املــــــورد أو الــــــسلطة املختــــــصة أن حتــــــدد مــــــادة التنظيــــــف حــــــسب /للــــــصانع
، أو هلـــا أن توصـــي مبـــادة بديلـــة يف احلـــاالت االســـتثنائية إذا كـــان االقتـــضاء

  .املاء غري مناسب بشكل واضح

P312 
  .في حالة الشعور بتوعك/.../الطبيب/بمركز مكافحة السموماالتصال 

 الـــسلطة املختـــصة املـــصدر املناســـب للمـــشورة املـــورد أو/حيـــدد الـــصانع... 
  .الطبية العاجلة

P321  
 ).على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
  .إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص  -

P362 + P364 

 P501 
  ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليــة / الوطنيــة/اإلقليميــة/وفقــاً للــوائح احملليــة... 
 ).جيب حتديدها(
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  .ة استعمالهاتخلع المالبس الملوثة فوراً وتغسل قبل إعاد

   جلدي-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد  H313 حتذير 5

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
ـــب/االتـــصال بمركـــز مكافحـــة الـــسموم فـــي /.../الطبي

  .حالة الشعور بتوعك
املـــــورد أو الــــسلطة املختــــصة املـــــصدر /حيــــدد الــــصانع... 

 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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   استنشاق-السمية الحادة 

  )1-3الفصل (

  الرمز   
 انظمان متقاطع وعمججمة

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 مميت إذا استنشق  H330 خطر 1
 مميت إذا استنشق  H330 خطر 2

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260  
/ الغـــــــــــاز/الـــــــــــدخان/تجنـــــــــــب استنـــــــــــشاق الغبـــــــــــار

 .الرذاذ/األبخرة/الضباب
  .لطة املختصة الشروط املنطبقةاملورد أو الس/حيدد الصانع

P271 
 .ال يستخدم إال في مكان مكشوف أو جيد التهوية

P284 
ـــــة[ ـــــة التهوي ـــــة عـــــدم كفاي ـــــة ] فـــــي حال توضـــــع حماي

 .للتنفس
  .املورد أو السلطة املختصة املعدات/حيدد الصانع

جيـــــوز اســـــتخدام الــــــنص بـــــني القوســـــني املعقــــــوفني إذا   - 
ميائيـــة عنـــد قـــدمت معلومـــات إضـــافية مـــع املـــادة الكي

نقطـــــــة االســـــــتخدام توضـــــــح نـــــــوع التهويـــــــة املناســـــــب 
  .لالستخدام املأمون

P304 + P340 
ـــشاق ـــة االستن ـــشخص إلـــى : فـــي حال ينقـــل ال

  .الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس

P310 
ـــــــــــــــوراً  ـــــــــــــــصال ف بمركـــــــــــــــز مكافحـــــــــــــــة  االت

  .../الطبيب/السموم

املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيـــــدد الـــــصانع... 
  .اسب للمشورة الطبية العاجلةاملصدر املن

P320 
علـــى بطاقـــة ...  انظـــر(عـــالج خـــاص عاجـــل 

 ).الوسم
إشــــــــــــارة حتيــــــــــــل إىل إرشــــــــــــادات تكميليــــــــــــة ... 

  .لإلسعاف األويل اإلضافية
 .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً   -

P403 + P233  
يحفــظ الوعــاء . تخـزن فــي مكــان جيـد التهويــة

 .محكم اإلغالق
  . يولد جواً خطراً إذا كان املنتج يتطاير حبيث  -

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

 

P501 
الوعــاء فــي /تخلــص مــن المحتويــات

...  
ـــــــة/وفقـــــــاً للـــــــوائح احملليـــــــة...   /اإلقليمي

 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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   استنشاق-السمية الحادة 
  )1-3الفصل (

  الرمز   
 انمججمة وعظمان متقاطع

 طاربيان األخ كلمة التنبيه فئة الخطر
  مسي إذا استنشق  H331 خطر  3

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
 /الغــــــاز/الــــــدخان/تجنــــــب استنــــــشاق الغبــــــار

  .الرذاذ/األبخرة/ الضباب
املورد أو السلطة املختصة الـشروط /حيدد الصانع

  .املنطبقة

 علــــى بطاقــــة P260إغفالــــه إذا ذُكــــر جيــــوز   -
  الوسم

P271 
 يــستخدم إال فــي مكــان مكــشوف أو جيــد ال

 .التهوية

P304 + P340 
ــــي حالــــة االستنــــشاق ينقــــل الــــشخص إلــــى : ف

  .الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس
P311 

  /...الطبيب/بمركز مكافحة السموماالتصال 

املــــــورد أو الــــــسلطة املختــــــصة /حيــــــدد الــــــصانع... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 علــــى بطاقــــة ...انظــــر (الج خــــاص عاجــــل عــــ

 ).الوسم
 إشــارة حتيــل إىل إرشــادات تكميليــة لإلســعاف ...

  .األويل
 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة  -

P403 + P233  
يحفـــظ الوعـــاء . تخـــزن فـــي مكـــان جيـــد التهويـــة

 .غالقاإلمحكم 
  .إذا كان املنتج يتطاير حبيث يولد جواً خطراً   -

P 405 
 .بمفتاحيخزن في مكان مغلق 

 

P501 
  ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليــــة /الوطنيــــة/وفقــــاً للــــوائح احملليــــة... 
 ). جيب حتديدها(
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   االستنشاق-السمية الحادة 

  )1-3الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  يسبب ضررا إذا استنشق  H332 حتذير 4

 

  ريةالبيانات التحذي
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
/ الغــــــاز/الــــــدخان/تجنـــــب استنــــــشاق الغبــــــار

 .الرذاذ/األبخرة/الضباب
املورد أو السلطة املختصة الشروط /حيدد الصانع

  .املنطبقة

 علــــى بطاقــــة P260إغفالــــه إذا ذُكــــر جيــــوز   -
  الوسم

P271 
ال يــستخدم إال فــي مكــان مكــشوف أو جيــد 

 .التهوية

P304 + P340 
ينقـــل الـــشخص إلـــى : فـــي حالـــة االستنـــشاق

  .الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس
P312 

 الطبيب/االتصال بمركز مكافحة السموم
  .في حالة الشعور بتوعك/.../

املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة /حيــــدد الــــصانع... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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   االستنشاق-السمية الحادة 
  )1-3فصل ال(

  الرمز   
 بدون رمز

  بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 قد يسبب ضررا إذا استنشق  H333 حتذير 5

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P304 + P312 
االتـــصال بمركـــز مكافحـــة : فـــي حالـــة االستنـــشاق

  .في حالة الشعور بتوعك/.../الطبيب/السموم

املــورد أو الــسلطة املختــصة املــصدر /حيــدد الــصانع... 
  .املناسب للمشورة الطبية العاجلة

  



 

 

65 
G

E
.1

1
-2

0
9

8
5  

S
T

/S
G

/A
C

.10/38/A
dd.3 

 
  تهّيج الجلد/تأّكل

  )2-3الفصل (

  الرمز   
 تأّكل

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعني  H314 خطر جيم 1ألف إىل  1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260  
 .تجنب تنفس الغبار أو الضباب

ـــــد  -  احتمـــــال وجـــــود جـــــسيمات عن
  .تستنشق أثناء االستخدام

P264 
  .جيداً بعد المناولة... تغسل 

املــــــورد أو الــــــسلطة /حيــــــدد الــــــصانع... 
ــــيت جيــــب أن  املختــــصة أجــــزاء اجلــــسم ال

  .تغسل بعد املناولة

P280  
ـــــازات ـــــ/توضـــــع قف ـــــس للحماي  /ةمالب

  .حماية الوجه/وقاء للعينين
املورد أو الـسلطة املختـصة /حيدد الصانع
 .نوع املعدات

P301 + P330 + P331 
  . يستحث القيءال. يغسل الفم: في حالة االبتالع

P302 + P361 + P353 
تخلــــع جميــــع المالبــــس ): أو الــــشعر (فــــي حالــــة الــــسقوط علــــى الجلــــد

 .الدش/يشطف الجلد بالماء. الملوثة فوراً 

P363 
  .تغسل المالبس الملوثة قبل إعادة استعمالها

P304 + P340 
ــة االستنــشاق ــى الهــواء الطلــق ويظــل فــي : فــي حال ينقــل الــشخص إل

 .وضع مريح للتنفس

P310 
  .../الطبيب/بمركز مكافحة السموماالتصال فوراً 

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة املـــصدر املناســـب للمـــشورة /حيـــدد الـــصانع... 
  .جلةالطبية العا

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

/ الوطنيـــة/اإلقليميـــة/وفقـــاً للـــوائح احملليـــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
إذا املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة اســـتخدام منظـــف خــــاص، /حيـــدد الـــصانع  - 

  .اقتضى األمر

P305 + P351 + P338  
تنــزع . تــشطف بــاحتراس لعــدة دقــائق بالمــاء: فــي حالــة دخــول العــين

يـستمر غــسل . لعدسـات الالصـقة إن وجـدت وكـان ذلـك أمـراً سـهالً ا
 .العين
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  تهّيج الجلد/تأّكل

  )2-3الفصل (
  الرمز   

 عالمة تعجب
 بيان األخطار كلمة التنبيه لخطرفئة ا

 يسبب يج اجللد  H315 حتذير 2
 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264  
 .جيداً بعد المناولة... تغسل 

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة /حيـــدد الـــصانع... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P280  
 .يةتوضع قفازات للحما

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة نـــوع /حيـــدد الـــصانع
 .املعدات

P302 + P352 
 /يغمــر بــوفرة مــن المــاء: فــي حالــة الــسقوط علــى الجلــد

...  
املــورد أو الــسلطة املختــصة أن حتــدد مــادة التنظيــف /للــصانع

، أو هلــا أن توصــي مبــادة بديلــة يف احلــاالت حــسب االقتــضاء
 .ب بشكل واضحاالستثنائية إذا كان املاء غري مناس

P321 
 )على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
املـــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة اســـــتخدام /حيـــــدد الـــــصانع  -

  .إذا اقتضى األمرمنّظف خاص، 
P332 + P313 

ــة تهــيج الجلــد رعايــة /تطلــب استــشارة الطبيــب: فــي حال
  .طبية

علــى بطاقـــة  P333+P313 عنــدما يظهــر إغفالــهز جيــو   -
 .الوسم

P362 + P364 
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 .وتغسل قبل إعادة استعمالهاتخلع المالبس الملوثة 

  تهّيج الجلد/تأّكل
  )2-3الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 يسبب يجاً جلدياً خفيفاً   H316 حتذير 3

 

 ةالبيانات التحذيري

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P332 + P313 
/ تطلب استـشارة الطبيـب: إذا حدث تهيج جلدي

  .رعاية طبية
على  P333 + P313 إغفاله عندما يظهر جيوز  -

  .بطاقة الوسم
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  تهيج العين/تلف

  )3-3الفصل (

  الرمز   
 تأّكـل

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  بب تلفاً شديداً للعنييس  H318 خطر 1

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280  
 .للوجه/يوضع وقاء للعينين

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة نـــوع /حيـــدد الـــصانع
 .املعدات

P305 + P351 + P338 
تشطف باحتراس لعدة دقـائق : في حالة دخول العين

دت وكــان تنــزع العدســات الالصــقة، إن وجــ. بالمــاء
 .يستمر الشطف. ذلك أمراً سهالً 

P310 
  .../الطبيب/بمركز مكافحة السموماالتصال فوراً 

املــــورد أو الــــسلطة املختــــصة املــــصدر /حيــــدد الــــصانع... 
 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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   التنفسي- التحسس 
  )4-3الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  قـــــد يـــــسبب أعـــــراض حـــــساسية أو ربـــــو أو صـــــعوبات يف التـــــنفس يف حالـــــة   H334 خطر باء 1ألف،  1، 1

 استنشاقه  

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261  
/ الغــــــــاز/الــــــــدخان/تجنـــــــب استنــــــــشاق الغبـــــــار

 .الرذاذ/األبخرة/الضباب
املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة الـــشروط /حيـــدد الـــصانع

  .املنطبقة
 علــــــى بطاقــــــة P260إغفالــــــه إذا ذُكــــــر جيــــــوز   -

  الوسم
P284  

توضـــع حمايـــة ] فـــي حالـــة عـــدم كفايـــة التهويـــة[
 .للتنفس

  .املورد أو السلطة املختصة املعدات/حيدد الصانع
جيــوز اســتخدام الــنص بــني القوســني املعقــوفني   -

إذا قــــــــدمت معلومــــــــات إضــــــــافية مــــــــع املــــــــادة 
م توضــح نــوع الكيميائيــة عنــد نقطــة االســتخدا

 .التهوية املناسب لالستخدام املأمون

P304 + P340 
ينقـل الـشخص إلـى الهـواء : في حالة االستنشاق

 .الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس

P342 + P311 
بمركــــز االتــــصال : إذا ظهــــرت أعــــراض تنفــــسية

  .../الطبيب/مكافحة السموم

املورد أو السلطة املختصة املـصدر /حيدد الصانع... 
 .اسب للمشورة الطبية العاجلةاملن

 P501 
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليــة / الوطنيــة/اإلقليميــة/وفقــاً للــوائح احملليــة... 
 ).جيب حتديدها(
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   الجلدي-التحسس 

  )4-3الفصل (
  الرمز   

 عالمة تعجب
 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر

 ب تفاعالً للحساسية يف اجللدقد يسب  H317 حتذير باء 1ألف،  1، 1
 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261  
ـــــار ـــــشاق الغب ـــــب استن ـــــدخان/تجن ـــــاز/ال / الغ

 .الرذاذ/األبخرة/الضباب
املــــــــورد أو الــــــــسلطة املختــــــــصة /حيــــــــدد الــــــــصانع
  .الشروط املنطبقة

ـــه إذا ذُكـــر  جيـــوز  -  علـــى بطاقـــة P260إغفال
  الوسم

P272 
ــــسمح ــــس العمــــل الملوثــــة ال ي  بارتــــداء مالب

 .خارج مكان العمل

P280 
  .توضع قفازات للحماية

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة نـــوع /حيـــدد الـــصانع
 .املعدات

P302 + P352 
  .../يغمر بوفرة من الماء: في حالة السقوط على الجلد

املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة أن حتـــدد مـــادة التنظيـــف /للـــصانع
ا أن توصــي مبــادة بديلــة يف احلــاالت ، أو هلــحــسب االقتــضاء

 .االستثنائية إذا كان املاء غري مناسب بشكل واضح

P333 + P313 
تطلـــــب استــــــشارة : إذا حـــــدث تهــــــيج أو طفـــــح جلــــــدي

  .طبيةرعاية /الطبيب

P321 
  )على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
املــــــورد أو الــــــسلطة املختــــــصة اســــــتخدام /الــــــصانعحيــــــدد   -

  .إذا اقتضى األمرمنّظف خاص، 

P362+P364  
 .تخلع المالبس الملوثة وتغسل قبل إعادة استعمالها

 P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنيـة/اإلقليميـة/وفقًا للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  إطفار الخاليا الجنسية
  )5-3لفصل ا(

  الرمز   
 خطر صحي

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  <...>قد يسبب عيوباً جينية   H340 خطر 1
   <...>يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية  H341 حتذير 2
يــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبــت بـــصورة قاطعـــة أنـــه ليــست هنـــاك ســـبل تعـــرض (  <...>  

 )أخرى تسبب اخلطر

 

 تحذيريةالبيانات ال

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلـــزم الحـــصول علـــى تعليمـــات خاصـــة قبـــل 

 .االستخدام

P202 
ممنــــوع المناولـــــة قبـــــل قــــراءة وفهـــــم جميـــــع 

 .حترازية للسالمةاالالتدابير 

P280  
وقـــــــاء /مالبـــــــس للحمايـــــــة/توضـــــــع قفـــــــازات

  .حماية الوجه/للعينين
وع املـــورد أو الـــسلطة املختـــصة نــــ/حيـــدد الـــصانع

 .املعدات

P308 + P313 
تطلــــب :  بــــشأنهإذا حــــدث تعــــرض أو قلــــق

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في/تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  السرطنة

  )6-3الفصل (
  الرمز   

 خطر صحي

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 <...>ب السرطان قد يسب  H350 خطر 1
  <...>بأنه يسبب السرطان يشتبه   H351 حتذير 2
يـذكر ســبيل التعـرض إذا ثبــت بـصورة قاطعــة أنـه ليــست هنـاك ســبل تعــرض (   <...>  

  )أخرى تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

 تخلصال التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلـــزم الحـــصول علـــى تعليمـــات خاصـــة قبـــل 

 .االستخدام

P202 
ممنــــوع المناولـــــة قبـــــل قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع 

 .التدابير االحترازية للسالمة

P280 
وقـــــــاء /مالبـــــــس للحمايـــــــة/توضـــــــع قفـــــــازات

  .حماية الوجه/للعينين
املــــورد أو الـــسلطة املختـــصة نــــوع /حيـــدد الـــصانع

 .املعدات

P308 + P313 
تطلــــب :  بــــشأنهأو قلــــقإذا حــــدث تعــــرض 

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  السمية التناسلية
  )7-3الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 ن األخطاربيا كلمة التنبيه فئة الخطر
 <<...>> <...>ة أو اجلنني قد يتلف اخلصوب  H360 خطر 1
  <<...>> <...>ة أو اجلنني يشتبه بأنه يتلف اخلصوب  H361 حتذير 2
 )يذكر التأثري احملدد إذا كان معروفاً (  <...>  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبل تعرض أخـرى (  <<...>>  

 )ب اخلطرتسب

 

 البيانات التحذيرية

  التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P201  

ـــزم الحـــصول علـــى تعليمـــات خاصـــة قبـــل  يل
 .االستخدام

P202  
ممنــــوع المناولـــــة قبــــل قـــــراءة وفهــــم جميـــــع 

 .احتياطات السالمة

P280  
وقـــــــاء /مالبـــــــس للحمايـــــــة/توضـــــــع قفـــــــازات

  .حماية الوجه/للعينين
ة املختـــصة نـــوع املـــورد أو الـــسلط/حيـــدد الـــصانع

  .املعدات

P308 + P313 
تطلــــب :  بــــشأنهإذا حــــدث تعــــرض أو قلــــق

 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

P405  
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501 
  ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  )التعرض المفرد(دفة محددة السمية الشاملة ألعضاء مسته

 )8-3الفصل (

  الرمز   
 يخطر صح

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
 <<...>> <...>يسبب تلفاً لألعضاء   H370 خطر 1
 )أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة(  <...>  
ست هنـــاك ســـبل تعـــرض يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بـــصورة قاطعـــة أنـــه ليـــ (  <<...>>  

 )أخرى تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
/ الغـــــــــــــاز/الـــــــــــــدخان/تجنــــــــــــب استنـــــــــــــشاق الغبـــــــــــــار

 .الرذاذ/األبخرة/الضباب
  .املورد أو السلطة املختصة الشروط املنطبقة/حيدد الصانع

P264 
 .جيداً بعد المناولة... تغسل 

املـورد أو الـسلطة املختـصة أجـزاء اجلـسم /حيدد الـصانع... 
  .اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنــــوع تنــــاول الطعــــام أو الــــشرب أو التــــدخين أثنــــاء 

 .استخدام هذا المنتج

P308 + P311  
بمركـز االتـصال :  بـشأنهقلقإذا حدث تعرض أو 

  .../الطبيب/مكافحة السموم

ملـصدر املورد أو السلطة املختـصة ا/حيدد الصانع... 
  .املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (المعالجة الخاصة 

إشـــارة حتيـــل إىل إرشـــادات تكميليـــة لإلســـعاف ... 
  .األويل

 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة  -

P405  
ــــــــق  ــــــــي مكــــــــان مغل يخــــــــزن ف

 .بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

ـــــــةوفقـــــــاً للـــــــوائح احمل...  / الوطنيـــــــة/اإلقليميـــــــة/لي
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )التعرض المفرد(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة 
 )8-3الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
   <<...>> <...>قد يسبب تلفاً لألعضاء   H371 حتذير 2
 )تتأثر إذا كانت معروفةأو تذكر مجيع األعضاء اليت (  <...>  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هنـاك سـبل تعـرض أخـرى (  <<...>>  

 )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

  التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P260 

ـــــــــــار / الغـــــــــــاز/الـــــــــــدخان/تجنـــــــــــب استنـــــــــــشاق الغب
 .الرذاذ/األبخرة/الضباب

لطة املختــــــصة الـــــــشروط املـــــــورد أو الــــــس/حيــــــدد الــــــصانع
  .املنطبقة

P264 
 .جيداً بعد المناولة... تغسل 

ـــــصانع...  ـــــسلطة املختـــــصة أجـــــزاء /حيـــــدد ال املـــــورد أو ال
  .اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ـــاء  ـــاول الطعـــام أو الـــشرب أو التـــدخين أثن ممنـــوع تن

 .استخدام هذا المنتج

P308 + P311  
بمركـز تصال اال:  بشأنهإذا حدث تعرض أو قلق

  .../الطبيب/مكافحة السموم

املـــــــورد أو الــــــــسلطة املختــــــــصة /حيـــــــدد الــــــــصانع... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P405  
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
  ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

ـــــــة...  / الوطنيـــــــة/اإلقليميـــــــة/وفقـــــــاً للـــــــوائح احمللي
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )التعرض المفرد(مية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة الس

 )8-3الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة الخطر
  قد يسبب يجاً تنفسياً؛ أو  H335 حتذير 3
  H336  قد يسبب النعاس أو الرتنـّح  

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ــــار ــــشاق الغب ــــب استن ــــدخان/تجن / الغــــاز/ال

  .الرذاذ/األبخرة/الضباب
املـــــــورد أو الــــــسلطة املختـــــــصة /حيــــــدد الــــــصانع
  .الشروط املنطبقة

 علــى بطاقــة P260جيــوز إغفالــه إذا ذُكــر   -
  الوسم

P271 
ـــــستخدم إال فـــــي مكـــــان مكـــــشوف أو  ال ت

 .جيد التهوية

P304 + P340 
اء ينقل الشخص إلـى الهـو : في حالة االستنشاق

  .الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس

P312 
.../ /الطبيب/االتصال بمركز مكافحة السموم

  .في حالة الشعور بتوعك
ـــــــصانع...  ـــــــسلطة املختـــــــصة /حيـــــــدد ال املـــــــورد أو ال

 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P403 + P233  
ــــة يحفــــظ . يخــــزن فــــي مكــــان جيــــد التهوي

 .الوعاء محكم اإلغالق
 حبيـــث يولـــد جـــواً يتطـــايرملنـــتج إذا كـــان ا  -

  .خطراً 

P405 
  .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

/ الوطنيـــــــة/اإلقليميـــــــة/وفقـــــــاً للـــــــوائح احملليـــــــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  خطر السمية بالشفط
  )10-3الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 ربيان األخطا كلمة التنبيه فئة الخطر
  قد يكون مميتاً إذا ابُتلع ودخل املسالك اهلوائية  H304 خطر 1
  قد يسبب ضرراً إذا ابُتلع ودخل املسالك اهلوائية  H305 حتذير 2

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P301 + P310 
ــــتالع ــــة االب ــــصال فــــوراً : فــــي حال بمركــــز االت

  .../الطبيب/مكافحة السموم

املــــورد أو الـــــسلطة املختـــــصة /حيــــدد الـــــصانع... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P331 
  . ُيستحث القيءال

P405 
 .يخزن في مكان مغلق بمفتاح

P501  
 ...الوعاء في /تخلص من المحتويات

الدوليـة / الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(
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  4المرفق 

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  2-1-2-3-4م 
ــــصنيف مــــادة أو خملــــوط وفقــــاً للجــــزء و "    مــــن 4أو /و 3أو /و 2يف حالــــة ت

األخطــار  رتبــةبــصفة عامــة عــن التــصنيف بــذكر  بلــغيُ النظــام املنــسق عامليــاً، 
على سبيل املثال، سـائل هلـوب، الفئـة ( لبيان األخطار الفرعية املناسبةوفئتها 

داخــل رتبــة يف حالــة وجــود متييــز غــري أنــه ).  ألــف1اجللــد، الفئــة وأّكــال ، 1
يُراعــــى  أن أيــــضاً متفــــردة، فينبغــــي بيانــــات أخطــــار معينــــة ينــــتج عنــــه أخطــــار 

علــى ســبيل املثــال، مييــز ســبيل التعــرض بــني تــصنيف . تــصنيف ذلــك التمييــز
، 1احلــــادة مــــن الفئــــة  الــــسمية الفمويــــة: الــــسمية احلــــادة علــــى النحــــو التــــايل

. 1، ومسيـة االستنـشاق احلـادة مـن الفئـة 1ادة مـن الفئـة والسمية اجللديـة احلـ
فــإذا صــنفت مــادة أو خملــوط يف أكثــر مــن فئــة يف رتبــة خطــر تتــضمن متييــزاً، 

  ".ينبغي اإلبالغ عن مجيع التصنيفات

        


