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 3المرفق 

 1القسم 

 تدوين رموز بيانات الخطورة

 مقدمة 1-1-3م 
 درجة اخلطورة.  ،يف ذلك، عند االقتضاء أو فئة خطورة ما يبني طبيعة خطورة منَتج خطر، مباهو بيان معني لرتبة  بيان اخلطورة  1-1-1-3م 
ويشتمل هذا القسم على الرموز املوصى هبا املعّينـة لكـل بيـان مـن بيانـات اخلطـورة املنطبـق علـى فئـات اخلطـورة مبوجـب   2-1-1-3م 

 النظام املنسق عاملياً. 
جـــزءاً مـــن نـــص بيـــان اخلطـــورة  لشـــكويقصـــد مـــن وضـــع رمـــوز بيانـــات اخلطـــورة أن تســـتخدم لألغـــراض املرجعيـــة. وال ت  3-1-1-3م 
 ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه.  وال
 تدوين رموز بيانات الخطورة   2-1-3م 
 تعني بيانات اخلطورة برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة أرقام، كما يلي:   1-2-1-3م 

 " (يشري إىل "بيان اخلطورة")؛ Hاحلرف " (أ) 
يـــدل علـــى نـــوع اخلطـــورة املتصـــلة ببيـــان اخلطـــورة املعينـــة وفقـــاً لرتقـــيم األجـــزاء املختلفـــة مـــن النظـــام املنســـق  رقـــم (ب)

 عاملياً،كما يلي:
 " يشري إىل اخلطورة الفيزيائية؛2" •
 " يشري إىل اخلطورة الصحية؛ 3" •
 " يشري إىل اخلطورة البيئية؛ 4" •

رقمـــان منـــاظران للرتقـــيم املتسلســـل ألوجـــه اخلطـــورة الناشـــئة عـــن اخلـــواص اجلوهريـــة للمـــادة أو املخلـــوط، مثـــل  (ج)
 )، وما إىل ذلك. 230 إىل 220) والقابلية لالشتعال (الرموز من 210إىل  200القابلية لالنفجار (الرموز من 

بشـــأن اخلطــــورة  1-1-3ة، برتتيـــب رقمـــي، يف اجلـــدول م وتـــرد الرمـــوز الـــيت تســـتخدم لتعيـــني بيانـــات اخلطــــورة مدرجـــ  2-2-1-3م 
أعمــدة  4بشــأن اخلطــورة البيئيــة. وكــل جــدول مقســم إىل  3-1-3بشــأن اخلطــورة الصــحية، واجلــدول م  2-1-3الفيزيائيــة، واجلــدول م 

 تشتمل على املعلومات التالية: 
 رمز بيان اخلطورة؛ )1العمود ( 
 نص بيان اخلطورة؛  )2العمود ( 

األسود الغامق على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك. كما ينبغـي باحلرف أن يظهر النص ينبغي 
 أن تظهر املعلومات باحلروف املائلة كجزء من بيان اخلطورة عندما تكون املعلومات معروفة. 

 معروفــة) ت(أو تـذكر مجيـع األعضــاء الـيت تتــأثر، إذا كانـ يسـبب تلفــاً لألعضــاءعلـى سـبيل املثــال: "
يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة (مــن خــالل التعــرض الممتــد (الطويــل األمــد) أو المتكــرر 

 ". قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)
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رتبـة اخلطـورة مـع إشـارة إىل الفصـل الـذي ميكــن أن توجـد بـه املعلومـات بشـأن رتبـة اخلطـورة يف النظــام  )3العمود ( 
 املنسق عاملياً. 

 فئة أو فئات اخلطورة اليت ترد ضمن رتبة اخلطورة ينطبق عليها استخدام بيان اخلطورة. )4العمود ( 

ني ـوتعــ .2-1-3 ، يــرد عــدد مــن بيانــات اخلطــورة اجملمعــة يف اجلــدول ماملفــردة خلطــورةاوباإلضــافة إىل بيانــات  3-2-1-3 م
 ل املثــال،ـة زائــد ("+"). وعلــى سبيـــالــيت مت جتميعهــا، باإلضــافة إىل عالمــ املفــردةألفبائيــة للبيانــات اجملمعــة مــن رمــوز البيانــات  رمــوز

H300 + H310 الوسم هو "مميت إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد". ةيشري إىل أن النص الذي يظهر على بطاق 

. 3-3-5-10-4-1 علــى بطاقــة الوســم مــا مل حيــدد خــالف ذلــك يف املعينــة وينبغــي أن تظهــر مجيــع بيانــات اخلطــورة 4-2-1-3 م
 وجيوز أن حتدد السلطة املختصة ترتيب ظهور البيانات. كما جيوز للسلطة املختصة أن حتدد، يف حالة تعيني بيان جممع للخطورة لبيانني أو

ترتك  أن، أو ذات الصلة املفردةعلى بطاقة الوسم البيان اجملمع لألخطار أو البيانات يظهر ، ما إذا كان ينبغي أن اخلطورةأكثر من بيانات 
 د.نع/املورّ ااالختيار للص

 : رموز بيانات الخطورة المتعلقة بالخطورة الفيزيائية1-1-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات الخطورة الفيزيائية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H200 متفجر غري مستقر ) 1-2املتفجرات (الفصل  متفجر غير مستقر 
H201 1-1الشعبة  )1-2املتفجرات (الفصل  متفجر؛ خطر انفجار شامل 
H202 2-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات متفجر؛ خطر انتثار شديد 
H203  3-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات متفجر؛ خطر الحريق أو العصف أو االنتثار 
H204 4-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات خطر الحريق أو االنتثار 
H205 5-1الشعبة  )1-2(الفصل  املتفجرات احتمال االنفجار الشامل في الحريق 
H206 احتمـال متزايـد ؛ أو العصف أو االنتثـار الحريق خطورة

 عند خفض عامل نزع الحساسية لحدوث انفجار
 1 ) 17-2(الفصل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H207 احتمـال متزايــد لحــدوث أو االنتثــار؛  الحريــق خطـورة
 عند خفض عامل نزع الحساسية انفجار

 3، 2 )17-2(الفصل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

H208 عنـد  احتمال متزايد لحدوث انفجار؛ الحريق خطورة
 خفض عامل نزع الحساسية

 4 )17-2(الفصل  املنزوعة احلساسية املتفجرات

 
H220  1 )2-2الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) (الفصل  (قابل لالشتعال) بدرجة فائقةغاز لهوب 
H221 2 )2-2الغازات اللهوبة (الفصل  غاز لهوب 
H222 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  أيروسول لهوب بدرجة فائقة 
H223 2 )3-2األيروسوالت (الفصل  أيروسول لهوب 
H224  1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  فائقةسائل وبخار لهوب بدرجة 
H225 2 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  سائل وبخار لهوب بدرجة عالية 
H226 3 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  سائل وبخار لهوب 
H227 4 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  سائل قابل لالحتراق 
H228  2، 1 ) 7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل  مادة صلبة لهوبة 
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 الرمز
)1( 

 بيانات الخطورة الفيزيائية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H229 3، 2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن 
H230 ألف )2-2(الفصل  الغازات اللهوبة قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حتى في غياب الهواء 

(الغازات غري املستقرة  
 كيميائياً)

H231  عند قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حتى في غياب الهواء
 ضغط و/أو حرارة مرتفعة

 باء )2-2(الفصل  الغازات اللهوبة
(الغازات غري املستقرة  

 كيميائياً)
H232 غاز تلقائي االشتعال )2-2(الفصل  الغازات اللهوبة قد يشتعل تلقائياً عند تعلرضه للهواء 

 
H240  ؛ األكاسـيد 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصـل انفجاراً التسخين قد يسبب(

 )15-2 الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل
 النوع ألف

H241  ً؛ األكاسـيد 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصـل التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجارا(
 )15-2 الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل

 النوع باء

H242  ً؛ األكاسـيد 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصـل التسخين قد يسبب حريقا(
 )  15-2 الفوقية (البربوكسيدات) العضوية (الفصل

األنواع جيم، ودال، 
 وهاء، وواو

H250  9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل يشتعل فور التعرض للهواء( 
 ) 10-2املواد الصلبة تلقائية االشتعال (الفصل

1 

H251 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل ذاتي التسخين، قد يلتقط النار 
H252  2 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل  ذاتي التسخين في الكميات الكبيرة، قد يلتقط النار 

 
H260  تطلـق بـالتالمس مــع المـاء، غـازات لهوبــة قـد تشــتعل

 تلقائياً 
املــواد واملخــاليط الــيت تطلــق بــالتالمس مــع املــاء غــازات 

 )12-2هلوبة (الفصل
1 

H261 املــواد واملخــاليط الــيت تطلــق بــالتالمس مــع املــاء غــازات  تطلق بالتالمس مع الماء، غازات لهوبة
 )12-2هلوبة (الفصل 

2 ،3 

    
H270 1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل  يسبب حريقاً أو يؤججه؛ عامل مؤكسد قد 
H271 ؛13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  قد يسبب حريقاً أو انفجارًا؛ عامل مؤكسد قوي( 

 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
1 

H272  ؛13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  قد يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد( 
 )14-2الصلبة املؤكسدة (الفصل املواد 

2 ،3 

H280 غاز مضغوط )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل  يحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن 
 غاز مسيل
 غاز مذاب

H281  غاز مبرد؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات على يحتوي
 قرية (كريوجينية)

 غاز مسيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 

 
H290 1 )16-2أكالة للفلزات (الفصل  قد يكون أكاالً للفلزات 
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 : رموز بيانات الخطورة المتعلقة بالخطورة الصحية2-1-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H300 2، 1 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  مميت إذا ابتلع 
H301 3 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  سمي إذا ابتلع 
H302 4 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  ضار إذا ابتلع 
H303 5 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  قد يضر إذا ابتلع 
H304 1 )10-3(الفصل خطر الشفط  قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية 
H305 2 )10-3خطر الشفط (الفصل  قد يضر إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية 

 
H310 2، 1 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  مميت إذا تالمس مع الجلد 
H311 3 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  سمي إذا تالمس مع الجلد 
H312 4 )1-3(الفصل  جلدي -السمية احلادة  يسبب ضرراً إذا تالمس مع الجلد 
H313  5 )1-3(الفصل  جلدي -السمية احلادة  قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع الجلد 
H314 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل/هتيج اجللد (الفصل  يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعين 

 جيم
H315 2 )2-3(الفصل  تأكل/هتيج اجللد يسبب تهيج الجلد 
H316  ً3 )2-3(الفصل  تأكل/هتيج اجللد يسبب تهيجاً جلدياً خفيفا 
H317  باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل  قد يسبب تفاعالً للحساسية في الجلد 
H318 1 )3-3تلف/هتيج العني الشديد (الفصل  يسبب تلفاً شديداً للعين 
H319 ألف2 )3-3تلف/هتيج العني الشديد (الفصل  يسبب تهيجاً شديداً للعين 
H320 باء2 )3-3تلف/هتيج العني الشديد (الفصل  يسبب تهيجاً للعين 

 
H330  2، 1 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  مميت إذا استنشق 
H331 3 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  سمي إذا استنشق 
H332 4 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  ضار إذا استنشق 
H333 5 ) 1-3السمية احلادة/استنشاق (الفصل  قد يسبب ضرراً إذا استنشق 
H334  قــد يســبب أعــراض حساســية أو ربــو أو صــعوبات فــي

 التنفس إذا استنشق
 باء  1ألف،  1، 1  ) 4-3التحسس/التنفسي (الفصل 

H335  ًالســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض  قد يسبب تهيجاً تنفسيا
 )؛ 8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

H336 الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض  قد يسبب الدوار أو الترنح
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

 
H340  ـــاً جينيـــة ثبـــت (يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا قـــد يســـبب عيوب

أخـــــرى تســـــبب  تعـــــرض بصــــورة قاطعـــــة أنـــــه ال توجـــــد ســـــبل
 اخلطر)

 باء 1ألف،  1 ) 5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
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 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H341  يــذكر ســبيل التعــرض إذا يشــتبه بأنــه يســبب عيوبــاً جينيــة)
ثبت بصورة قاطعة أنـه ال توجـد سـبل تعـرض أخـرى تسـبب 

 اخلطر)

 2 ) 5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 

H350  يذكر سبيل التعـرض إذا ثبـت بصـورة قد يسبب السرطان)
 قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)

 باء 1ألف،  1 ) 6-3السرطنة (الفصل 

H351  يــذكر التــأثري احملــدد إذا كــان يشــتبه بأنــه يســبب الســرطان)
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبـت بصـورة قاطعـة أنـه ال  معروفاً)

 توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

 2 ) 6-3السرطنة (الفصل 

H360  يذكر التأثري احملـدد إذا كـان قد يضر الخصوبة أو الجنين)
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبـت بصـورة قاطعـة أنـه ال  معروفاً)

 توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)

 باء 1ألف،  1 ) 7-3اسلية (الفصل السمية التن

H361  يـذكر التـأثري احملـدد يشتبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنـين)
إذا كــــان معروفـــــاً) (يـــــذكر ســــبيل التعـــــرض إذا ثبـــــت بصـــــورة 

 قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر)

 2 ) 7-3السمية التناسلية (الفصل 

H362  الســمية التناســلية، التــأثريات يف اإلرضــاع أو مــن خاللــه  قد يسبب ضررا ألطفال الرضاعة الطبيعية
 ) 7-3(الفصل 

 فئة إضافية

 
H370  تـذكر مجيـع األعضـاء الـيت تتـأثر إذا يسـبب تلفـاً لألعضـاء)

كانـــــت معروفـــــة) (يـــــذكر ســـــبيل التعـــــرض إذا ثبـــــت بصـــــورة 
 اخلطر)قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب 

الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض 
 )8-3املفرد (الفصل 

1 

H371  تـذكر مجيـع األعضـاء الـيت تتـأثر قد يسبب تلفـاً لألعضـاء)
إذا كانـــت معروفـــة) (يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة 

 قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

حمــــددة، التعــــرض الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة 
 )8-3املفرد (الفصل 

2 

H372  تذكر مجيع األعضـاء الـيت تتـأثر، إذا يسبب تلفاً لألعضاء)
ــد أو المتكــرر  كانــت معروفــة) مــن خــالل التعــرض الممت

(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد 
 سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

لتعــــرض الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، ا
 )9-3املتكرر (الفصل 

1 

H373  تـذكر مجيـع األعضـاء الـيت تتـأثر قد يسبب تلفـاً لألعضـاء)
من خالل التعرض الممتد أو المتكـرر  إذا كانت معروفة)

(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد 
 سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر) 

 الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض
 )9-3املتكرر (الفصل 

2 

 
H300 

+ 
H310 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  مميت إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  -احلادة 

1 ،2 

H300 
+ 

H330 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  مميت إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

1 ،2 
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 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H310 
+ 

H330 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  مميت إذا تالمس مع الجلد أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

1 ،2 

H300 
+ 

H310 
+ 

H330 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  أو استنشق مميت إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 - الســـمية احلـــادة ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

1 ،2 

 
H301 

+ 
H311 

الســــــــمية  ،)1-3فمــــــــوي (الفصـــــــل  -الســـــــمية احلـــــــادة  سمي إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  - احلادة

3 

H301 
+ 

H331 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  سمي إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

3 

H311 
+ 

H331 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  سمي إذا تالمس مع الجلد أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

3 

H301 
+ 

H311 
+ 

H331 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  سمي إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد أو استنشق
 - الســـمية احلـــادة ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

3 

 
H302 

+ 
H312 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  ضار إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  -احلادة 

4 

H302 
+ 

H332 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  ضار إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

4 

H312 
+ 

H332 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  أو استنشق تالمس مع الجلدضار إذا 
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

4 

H302 
+ 

312 
+ 

H332 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  ضار إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد أو استنشق
 - الســـمية احلـــادة ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

4 
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 الرمز
)1( 

 رموز بيانات الخطورة الصحية
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H303 
+ 

H313 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  قد يضر إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد
 ) 1-3جلدي (الفصل  -احلادة 

5 

H303 
+ 

H333 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  قد يضر إذا ابتلع أو استنشق
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

5 

H313 
+ 

H333 

الســـــمية  ،)1-3جلـــــدي (الفصـــــل  -الســـــمية احلـــــادة  استنشق  إذا أو تالمس مع الجلدقد يضر إذا 
 ) 1-3استنشاق (الفصل  -احلادة 

5 

H303 
+ 

H313 
+ 

H333 

الســــــمية  ،)1-3فمــــــوي (الفصــــــل  -الســــــمية احلــــــادة  قد يضر إذا ابتلع أو تالمس مع الجلد أو استنشق
 -الســـمية احلـــادة  ،)1-3جلـــدي (الفصـــل  -احلـــادة 

 )1-3استنشاق (الفصل 

5 

    
H315 

+ 
H320 

 ني) وتلـف/هتيج العينــ2-3تأكـل/هتيج اجللـد (الفصــل  ينيسبب تهيج الجلد والعين
 )3-3الشديد (الفصل 

 ) (جلد 2
 عني)( باء2
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 رموز بيانات الخطورة المتعلقة بالخطورة البيئية  3-1-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات الخطورة البيئية 
)2( 

 رتبة الخطورة (الفصل من النظام المنسق عالمياً)
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

H400 ــــــــــة، اخلطــــــــــورة احلــــــــــادة  سمي جداً للحياة المائية ــــــــــة املائي خطــــــــــورة علــــــــــى البيئ
 )1-4 (الفصل

1 

H401  ــــــــــة، اخلطــــــــــورة سمي للحياة المائية ــــــــــة املائي احلــــــــــادة  خطــــــــــورة علــــــــــى البيئ
 )1-4 (الفصل

2 

H402 ــــــــــة، اخلطــــــــــورة احلــــــــــادة  ضار للحياة المائية ــــــــــة املائي خطــــــــــورة علــــــــــى البيئ
 )1-4 (الفصل

3 

 
H410 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة األمد

 )1-4(الفصل 
1 

H411 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة األمد
 )1-4(الفصل 

2 

H412 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة األمد
 )1-4(الفصل 

3 

H413 البيئــــة املائيـــة، اخلطــــورة الطويلــــة األمــــد  ىخطـــورة علــــ قد يسبب تأثيرات ضارة طويلة األمد للحياة المائية
 )1-4(الفصل 

4 

H420  يضــر بالصــحة العامــة والبيئــة عــن طريــق تــدمير األوزون فـــي
 طبقة الجو العليا

 1 )2-4طبقة األوزون (الفصل خطورة على 
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 3المرفق 

 2القسم 

 تدوين رموز البيانات التحذيرية

 مقدمة  1-2-3م 

هو عبـارة (و/أو رسـم ختطيطـي) يبـني التـدابري املوصـي هبـا الـيت ينبغـي اختاذهـا لتقليـل أو منـع التـأثريات  البيان التحذيري  1-1-2-3م 
 (ج)).  2-5-10-4-1السلبية النامجة عن التعرض ملنَتج خطر أو التخزين أو املناولة غري املالئمة ملنَتج خطر (انظر 

ــةالتحذيريــة:  نــواع مــن البيانــاتتوجــد، ألغــراض النظــام املنســق عامليــاً، مخســة أ 2-1-2-3م  (يف حالــة  واالســتجابة العامــة والوقائي
مــن النفايــات. ولالطــالع علــى  والتخــزين والــتخلصاالنســكاب العــارض أو التعــرض واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ واإلســعاف األوىل) 

ذلــك االستشــارة بشــأن اختيــار البيانــات املناســبة لكــل رتبــة التوجيهــات املتعلقــة باســتخدام البيانــات التحذيريــة للنظــام املنســق عامليــاً، مبــا يف 
 هبذا املرفق.  3خطورة وفئة خطورة يف النظام املنسق عاملياً، انظر القسم 

 يشتمل هذا القسم على الرموز املوصى هبا لكل بيان من البيانات التحذيرية املدرجة يف هذا املرفق.  3-1-2-3م 

 لتحذيرية تدوين رموز البيانات ا  2-2-3م 

 تعني البيانات التحذيرية برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة أرقام، كما يلي:   1-2-2-3م 

 يشري إىل البيان التحذيري)؛( "P"احلرف  (أ)

 يعني كل رقم نوع البيان التحذيري كما يلي: (ب)

 يشري إىل البيانات التحذيرية العامة؛  "1" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية؛  "2" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة باالستجابة؛  "3" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخزين؛  "4" •

 يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخلص من النفايات؛  "5" •

 رقمان (يناظران الرتقيم املتسلسل للبيانات التحذيرية)  (ج)

يقصد مـن وضـع رمـوز البيانـات التحذيريـة أن تسـتخدم لألغـراض املرجعيـة. وال تشـكل جـزءاً مـن نـص البيـان التحـذيري   2-2-2-3م 
 ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه.  وال
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بشـــأن البيانـــات  1-2-3مدرجـــة، برتتيـــب رقمـــي، يف اجلـــدول م تـــرد الرمـــوز الـــيت تســـتخدم لتعيـــني البيانـــات التحذيريـــة  3-2-2-3م 
بشــأن البيانـات التحذيريــة  3-2-3بشــأن البيانـات التحذيريــة املتعلقـة بالوقايــة، ويف اجلـدول م  2-2-3التحذيريـة العامــة، ويف اجلـدول م 

ــــالتخزين 4-2-3املتعلقــــة باالســــتجابة، ويف اجلــــدول م  ــــات  5-2-3، ويف اجلــــدول م بشــــأن البيانــــات التحذيريــــة املتعلقــــة ب بشــــأن البيان
 التحذيرية املتعلقة بالتخلص من النفايات. 

 هيكل جداول رموز البيانات التحذيرية   3-2-3م 

 أعمدة تشتمل على املعلومات التالية:  5ينقسم كل جدول إىل   1-3-2-3م

 رمز البيان التحذيري؛  )1العمود (

 نص البيان التحذيري؛ )2العمود (

رتبة اخلطورة وسبيل التعرض، حيثما كان ذا صلة، الذي يوصي باسـتخدام البيـان التحـذيري جنبـاً إىل  )3د (العمو 
 جنب مع اإلشارة إىل الفصل الذي توجد به معلومات عن رتبة اخلطورة يف النظام املنسق عاملياً؛ 

 ها استخدام البيان التحذيري؛فئة أو فئات اخلطورة اليت ترد ضمن رتبة اخلطورة اليت ينطبق علي )4العمود (

 الشروط املتصلة باستخدام البيان التحذيري، حيثما كان ذلك منطبقاً. )5العمود (

). وينبغـي أن يظهـر 2يف العمـود ( األسود الغـامقبالحرف الجزء األساسي من البيانات التحذيرية وتبني اجلـداول   2-3-2-3م 
 هذا النص، ما مل حيدد خالف ذلك، على بطاقة الوسم ويرتك عدم التمسك ببيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطات املختصة.

)، فإ�ـــا قـــد تشـــري إىل أنـــه يتعـــني 2وعنـــدما تـــرد عالمـــة اخلـــط املائـــل للخلـــف [/] يف نـــص بيـــان حتـــذيري يف العمـــود (  3-3-2-3م 
الختيــار مــن بــني العبــارات الــيت تفصــل بينهــا. ويف هــذه احلــاالت ميكــن للصــانع أو املــورد أن خيتــار، أو جيــوز للســلطات املختصــة أن توصــي ا

ميكن  "تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه"فإن العبارة  P280. وعلى سبيل املثال يف بعبارة واحدة أو أكثر
 ".يُلبس وقاء للعينين والوجهأو " "يلبس وقاء للعينين"أن تقرأ 

)، فإ�ــا تشـري إىل أن مجيــع الشـروط املنطبقــة 2عنـدما تظهـر النقــاط الـثالث [...] يف نــص بيـان حتــذيري يف العمـود ( 4-3-2-3م 
، يشــري اســتخدام فجــار""تســتخدم معــدات [كهربائية/معــدات تهوية/إضــاءة/...] ضــد االن P241غــري مدرجــة، وعلــى ســبيل املثــال، يف 

). ويف هـذه 5إىل أنه قد يلزم حتديد معدات أخـرى. وميكـن أن تـرد تفاصـيل أخـرى بشـأن املعلومـات الـيت يتعـني تقـدميها يف العمـود ( "..."
 احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو جيوز للسلطات املختصة أن توصي بالشروط األخرى اليت جيب حتديدها. 

ويف احلاالت اليت يلزم فيها تقدمي معلومات إضافية أو معلومات جيب حتديدها، فإن هذا يشار إليه ببند ذي صلة يف  5-3-2-3م 
 ) باخلط العادي. 5العمود (

)، فإن هذا يشري إىل شروط حمددة يتعني استخدامها أو ختصيصها 5يف العمود ( نص حبروف مائلةوعندما يستخدم   6-3-2-3م 
حذيري. وميكن أن يتصل هذا بالشروط املرتبطة إما باالستخدام العام للبيان التحذيري أو اسـتخدامه يف رتبـة خطـورة و/أو فئـة يف البيان الت

ينطبق  ، ال/...] ضد االنفجار"تهوية/إضاءة"تستخدم معدات [كهربائية/ P241خطورة معينة. وعلى سبيل املثال، فإن الشرط الوارد يف 
 ."إذا حدثت سحب غبار"اللهوبة (القابلة لالشتعال) إال على املواد الصلبة 

فإن هذا يدل على أن النص بني القوسني معقوفان [...] حول جزء من النص يف بيان حتذيري،  قوسانحيثما ظهر   7-3-2-3م 
) شــروط 5يف العمــود (املعقــوفني لــيس مناســبا يف مجيــع احلــاالت، وينبغــي عــدم اســتخدامه إال يف حــاالت معينــة. ويف هــذه احلــاالت، تــرد 
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فـي حالـة عـدم كفايـة التهويـة] توضـع إىل مـا يلـي: "[ P284االستخدام الـيت توضـح مـىت ينبغـي اسـتخدام الـنص. علـى سـبيل املثـال، تشـري 
جيوز استخدام النص بني القوسني املعقوفني إذا قدمت معلومات إضافية مع  -ويقدم هذا البيان مع شروط االستخدام " حماية للتنفس".

". وينبغــي تفســري شــرط االســتخدام كمــا يلــي: إذا املــادة الكيميائيــة عنــد نقطــة االســتخدام توضــح نــوع التهويــة املناســب لالســتخدام املــأمون
استخدام النص بني القوسني املعقوفني.  جيوزقدمت معلومات إضافية مع املادة الكيميائية توضح نوع التهوية املناسب لالستخدام املأمون، 

." غـري أن املـادة الكيميائيـة إذا قـدمت فـي حالـة عـدم كفايـة التهويـة توضـع حمايـة للتـنفسويف هذه احلالة، يكون نص البيان كما يلي: "
 . "توضع حماية للتنفس" ينبغي استخدام النص بني القوسني املعقوفني، ويكون نص البيان التحذيري كما يلي: فالدون هذه املعلومات، 

وتيسرياً للرتمجة إىل لغات املستخدمني، قسمت البيانات التحذيرية إىل مجل أو أجزاء من مجل مفردة يف اجلـداول الـواردة   8-3-2-3م 
يشـار إىل هـذا يف هذا القسم. ويف عدد من احلاالت يلزم جتميع النص الذي يظهر على بطاقة وسم النظام املنسق عاملياً جنبـاً إىل جنـب. و 

إىل أن الـنص الـذي يتعـني أن يظهـر عـل بطاقـة  P338 + P351 + P305. وعلى سبيل املثال: تشري "+"يف هذا املرفق برموز تربط بينها عالمة 
"في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سهًال. يستمر الوسم هو 

. كمــا ميكــن أن توجــد هــذه البيانــات التحذيريــة اإلضــافية يف �ايــة كــل جــدول مــن جــداول البيانــات التحذيريــة يف هــذا القســم. شــطف"ال
 يلزم إال ترمجة فرادى البيانات التحذيرية حيث إن هذا ميّكن من جتميع البيانات التحذيرية اإلضافية. وال
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 : تدوين رموز البيانات التحذيرية العامة1-2-3الجدول م 

 الرمز
)1 ( 

 البيانات التحذيرية العامة
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P101  إذا كانت هناك ضـرورة الستشـارة طبيـة اجعـل وعـاء المنـتج
 أو بطاقة الوسم في متناول اليد. 

 استهالكيةمنتجات   حسب االقتضاء

P102 .منتجات استهالكية  حسب االقتضاء يحفظ بعيداً عن متناول األطفال 
P103 .منتجات استهالكية  حسب االقتضاء تقرأ بطاقة الوسم قبل االستخدام 

 : تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية2-2-3الجدول م 

 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P201 .متفجر غري مستقر )1-2املتفجرات (الفصل  يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام  
 2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 

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

الســـمية التناســـلية، التـــأثريات يف اإلرضـــاع أو مـــن 
 )7-3خالله (الفصل 

 فئة إضافية

P202  ممنــــوع المناولــــة إال بعــــد قــــراءة وفهــــم جميــــع احتياطـــــات
 األمان.

 ألف، باء )2-2الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) (الفصل 
 مستقرة كيميائياً)(غازات غري 

 

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

 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 
P210 

 
 
 

ـــدا عـــن الحـــرارة، والســـطوح الســـاخنة، والشـــرر،  يحفـــظ بعي
مــــن مصــــادر اإلشــــعال. واللهــــب المكشــــوف، وغيــــر ذلــــك 

 ممنوع التدخين.

-1، 2-1، 1-1الُشعب  )1-2املتفجرات (الفصل 
3 ،1-4 ،1-5 

 

 2، 1 )2-2الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) (الفصل 
 3، 2، 1 ) 3-2األيروسوالت (الفصل 
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P210 
 (تابع)

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

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

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

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

األكاســـــــيد الفوقيــــــــة (البريوكســــــــيدات) العضــــــــوية 
 )15-2 (الفصل

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

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P211 .2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  ال يرش على لهب مكشوف أو مصدر اشتعال آخر 
P212  تجنــب التســخين تحــت ظــروف االحتبــاس أو خفــض عامــل

  .نزع الحساسية
 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 

 
P220  ــــة ــــن المــــواد القابل ــــس وغيرهــــا م ــــداً عــــن المالب ــــظ بعي يحف

 لالحتراق.
  1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 
 3 ،2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 

 3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
P222    إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً  • الغازات التلقائية االشتعال )2-2الغازات اااللهوبة (الفصل. 

 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل  ال يسمح بالتعريض للهواء. 
 1 )  10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

P223 .املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء  تجنب التالمس مع الماء
 ).12-2غازات هلوبة (الفصل 

 .على بيان اخلطورة ضرورياً  الرتكيزإذا اعُترب  • 2، 1
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P230 ... 1، 2-1، 1-1الُشعـب  )1-2متفجرات (الفصل  يحفظ مرطباً باستخدام-
3 ،1-5 

املرطبـــــــة أو املخففـــــــة أو  واملخـــــــاليطللمـــــــواد  •
الذائبـة أو املعلقـة مـع مـادة ملطفـة (خافضـة 
ـــــــت  ـــــــل أو كب للحساســـــــية) مـــــــن أجـــــــل تقلي

 خواصها التفجريية 
... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 

 املواد املناسبة. 
 ... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 

 املواد املناسبة
P231 ... /حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل  تلزم مناولة المحتويات وتخزينها تحت غاز خامل ...

ـــــارة  الســـــائل أو الغـــــاز املناســـــب إذا مل تكـــــن عب
 خامل" مناسبة. "غاز

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

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

املــــــــــادة أو املخلــــــــــوط يتفاعــــــــــل  كانــــــــــتإذا  • 3، 2، 1
 بسهولة مع الرطوبة يف اهلواء.

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 
ـــــارة  الســـــائل أو الغـــــاز املناســـــب إذا مل تكـــــن عب

 "غاز خامل" مناسبة.
P232 .املـــواد واملخـــاليط الـــيت تطلـــق بـــالتالمس مـــع املـــاء  تحمي من الرطوبة

 ) 12-2 غازات هلوبة (الفصل
1 ،2 ،3  

P233 
 
 
 
 
 

كــــــان الســــــائل يتطــــــاير وقــــــد يولــــــد جــــــواً إذا   • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
 .متفجراً 

  1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

  1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

  4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 

ـــــة تتطـــــاير وقـــــد  كانـــــتإذا  • 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، االستنشاق (الفصل  املـــــادة الكيميائي
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 الرمز
)1 ( 

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P233 
 (تابع)

الســـمية الشـــاملة ألعضـــاء مســـتهدفة حمـــددة، التعـــرض 
 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

 .تولد جواً خطراً  3

السـمية الشــاملة ألعضـاء مســتهدفة حمـددة، التعــرض 
 )  8-3(الفصل  التأثريات املخدرةاملفرد؛ 

3 

P234   .3-1، 2-1، 1-1الُشعب  )1-2املتفجرات (الفصل  ال يحفظ إال في العبوة األصلية ،
1-4 ،1-5 

 

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

األكاســــــــــيد الفوقيــــــــــة (البريوكســــــــــيدات) العضــــــــــوية 
 )15-2 (الفصل

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

 1 )16-2املواد األكالة للفلزات (الفصل 

P235   .ـــــة  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يحفظ باردًا ـــــة مـــــن الفئ وغريهـــــا مـــــن  1للســـــوائل اللهوب
اللهوبـــة الـــيت تتطـــاير وقـــد تولـــد جـــواً  الســـوائل
 .متفجراً 

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

علــــــى بطاقــــــة  P411جيــــــوز إغفالــــــه إذا ذُكــــــر  •
 .الوسم

علــــــى بطاقــــــة  P413إذا ذُكــــــر  إغفالــــــهجيــــــوز  • 2، 1 )11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
 .الوسم

األكاســــــــــيد الفوقيــــــــــة (البريوكســــــــــيدات) العضــــــــــوية 
 ) 15-2 (الفصل

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

علــــــى بطاقــــــة  P411جيــــــوز إغفالــــــه إذا ذُكــــــر  •
 .الوسم
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P240  .3-1، 2-1، 1-1الُشعب  )1-2متفجرات (الفصل  يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال ،
1-4 ،1-5 

 املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية. كانإذا  •

ـــــــد جـــــــواً  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  إذا كـــــــان الســـــــائل يتطـــــــاير وقـــــــد يول
 متفجراً. 

حساســــة للكهربــــاء إذا كانــــت املــــادة الصــــلبة  • 2، 1 )7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 
 االستاتية.

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

 وقــادراً إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية،  •
 على توليد جو متفجر.

األكاســــــــــيد الفوقيــــــــــة (البريوكســــــــــيدات) العضــــــــــوية 
 )15-2(الفصل 

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

 وقــادراً إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية،  •
 على توليد جو متفجر.

P241  /ضـــــــد  تهوية/إضـــــــاءة/....]تســـــــتخدم معـــــــدات [كهربائيـــــــة
 االنفجار. 

الســـــــائل يتطـــــــاير وقـــــــد يولـــــــد جـــــــواً  كـــــــانإذا  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
 متفجراً.

 املعقــوفنيجيــوز اســتخدام الــنص بــني القوســني  •
لتحديد معدات كهربائية أو معدات هتوية أو 
إضــاءة أو أيــة معــدات أخــرى بعينهــا إذا كــان 

 ذلك ضرورياً ومناسباً.
إغفـــال البيـــان التحـــذيري حيثمـــا كانـــت  جيـــوز •

التشـــريعات احملليـــة أو الوطنيـــة تأخـــذ بأحكـــام 
 أكثر حتديداً".

 .أن تتولد سحب غبارإذا كان ميكن  • 2، 1 ) 7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 
جيوز استخدام النص بني القوسـني املعقـوفني   •

هتوية أو  معداتلتحديد معدات كهربائية أو 
إضــاءة أو أيــة معــدات أخــرى بعينهــا إذا كــان 

 ذلك ضرورياً ومناسباً.
إغفــال البيــان التحــذيري حيثمــا كانــت  جيــوز  •

التشـــريعات احملليـــة أو الوطنيـــة تأخـــذ بأحكـــام 
 أكثر حتديداً.
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P242 إذا كـــــان الســـــائل يتطـــــاير وميكـــــن أن يولـــــد جـــــواً  • 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تولد شررًا.ال تستخدم أدوات
متفجـــــــــراً، وإذا كـــــــــان احلـــــــــد األدىن مـــــــــن طاقـــــــــة 
اإلشـعال ضــعيفا جـدا. (وينطبــق هـذا علــى املــواد 

 0.1 <واملخــاليط حيثمــا كانــت طاقــة اإلشــعال 
 )ثاين كربيتيد الكربونمّلي جول، مثل 

P243.الســـــــائل يتطـــــــاير وقـــــــد يولـــــــد جـــــــواً  كـــــــانإذا  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تتخذ إجراءات لمنع التفريغ اإللكتروستاتي
 متفجراً.

جيـــوز إغفالـــه حيثمـــا كانـــت التشـــريعات احملليـــة أو  •
 الوطنية تأخذ بأحكام أكثر حتديداً 

P244.1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل  تأكد من عدم وجود شحم أو زيت على الصمامات والتجهيزات 

P250الُشعب متفجرات غري مستقرة، و  )1-2املتفجرات (الفصل  ./...ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك
1-1 ،1-2، 

1-3 ،1-4 ،1-5

 .إذا كان املتفجر حساساً للحركة •
الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة  حيـــــــدد... 

 املناولة الشاقة املنطبقة. 
P251.3، 2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل  ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه 

P260تجنب تنفس 
 الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/األبخرة/الرذاذ.

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة الشــروط  2، 1 )1-3االستنشاق (الفصل  -السمية احلادة 
املنطبقة.  الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، 

 )8-3التعرض املفرد؛ (الفصل 
1 ،2 

الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، 
 )9-3التعرض املتكرر (الفصل 

1 ،2 

 جتنب تنفس الغبار أو الدخان  حيدد• جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
وجود جسيمات تستنشـق أثنـاء  احتمالعند  •

 االستخدام.
أو مـــن  التـــأثريات يف اإلرضـــاع -الســـمية التناســـلية 

 )7-3خالله (الفصل 
 فئة إضافية 

P261  .وز إغفالـــــه إذا ذُكـــــر جيـــــ • 4، 3 )1-3االستنشاق (الفصل  –السمية احلادة  تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/ األبخرة/الرذاذP260  بطاقـــــةعلـــــى 
 .الوسم

حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة 
 الشروط املنطبقة.

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التنفسي (الفصل التحسس 
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 
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P261 
 (تابع)

تجنــب تـــنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضـــباب/األبخرة/الرذاذ 
 (تابع)

الســـــــمية الشـــــــاملة ألعضـــــــاء مســـــــتهدفة حمـــــــددة، 
التعـــرض املفـــرد؛ هتـــيج اجلهـــاز التنفســـي (الفصـــل 

3-8( 

3  

الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، الســــمية 
-3التعرض املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

8( 

3  

P262 .2، 1 )1–3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  يلزم تجنب مالمسة المنَتج للعين أو الجلد أو المالبس  
P263 يف اإلرضـاع أو مـن التـأثريات  -السمية التناسلية  يلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند اإلرضاع

 )7-3خالله (الفصل 
  فئة إضافية

P264 .حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  4، 3، 2، 1 )1-3فموي (الفصل  -السمية احلادة  تغسل ... جيداً بعد المناولة ...
 2، 1 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة  أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 
 باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل

التـأثريات يف اإلرضـاع أو مـن  -السمية التناسلية 
 )7-3خالله (الفصل

 فئة إضافية

الســـــــمية الشـــــــاملة ألعضـــــــاء مســـــــتهدفة حمـــــــددة، 
 )8-3التعرض املفرد (الفصل 

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  2، 1
 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

الســـــــمية الشـــــــاملة ألعضـــــــاء مســـــــتهدفة حمـــــــددة، 
 ) 9-3التعرض املتكرر (الفصل

1 

P270 
 
 
 

ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين أثنــاء اســتخدام 
 هذا المنَتج.

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

التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن  -الســــمية التناســــلية
 )7-3خالله (الفصل 

  فئة إضافية
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P270 
 (تابع)

الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، 
 )8-3التعرض املفرد (الفصل 

1 ،2  

مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، الســــــــمية الشـــــــــاملة ألعضــــــــاء 
 )9-3التعرض املتكرر (الفصل 

1 

P271 4، 3، 2، 1 )1-3استنشاق (الفصل -السمية احلادة  . ال تستخدم إال في مكان مكشوف أو جيد التهوية  
السـمية الشــاملة ألعضــاء مســتهدفة حمــددة، التعــرض 

 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 
3 

ألعضــــــــاء مســـــــــتهدفة حمـــــــــددة، الســــــــمية الشـــــــــاملة 
 )8-3التعرض املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P272 .باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل  ال يسمح بارتداء مالبس العمل الملوثة خارج مكان العمل  
P273  .اخلطــــــــورة علــــــــى البيئــــــــة املائيــــــــة، اخلطــــــــورة احلـــــــــادة  تجنب انطالق المادة في البيئة

 ) 1-4 (الفصل
 إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود.  • 3، 2، 1

اخلطــورة علــى البيئــة املائيــة، اخلطــورة الطويلــة األمــد 
 )1-4 (الفصل

1 ،2 ،3 ،4 

P280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــة/وقاء للعينين/وقـــاء  ـــة/مالبس للحماي ـــبس قفـــازات للحماي تل
 للوجه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

املتفجرات غرب املستقرة والُشعب  )1-2املتفجرات (الفصل 
1-1 ،1-2 ،1-3 ،1-4 ،

1-5 

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع 
 .املناسباملعدات 

  الغازات التلقائية االشتعال )2-2الغازات اللهوبة (الفصل 
حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع  4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 

 2، 1 )7-2املواد الصلبة القابلة لالشتعال (الفصل .املناسب املعدات
األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

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

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

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P280 
 (تابع)

ـــبس قفـــازات  ـــة/وقاء للعينين/وقـــاء تل ـــة/مالبس للحماي للحماي
 (تابع) للوجه.

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

1 ،2 ،3 

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع  3، 2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 
 3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل  .املناسب املعدات

األكاســـــــيد الفوقيـــــــة (البريوكســـــــيدات) العضــــــــوية 
 )15-2 (الفصل

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

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
 .حتدد قفازات احلماية/املالبس  • 4، 3، 2، 1 )1-3جلدي (الفصل  -السمية احلادة 

جيـوز كـذلك للصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة 
 . أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

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

ــــــــة/املالبس ووقــــــــاء  • حتــــــــدد قفــــــــازات احلماي
 الوجه.العينني/وقاء 

جيــــــوز للصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة أن 
 .حتدد كذلك نوع املعدات حسب االقتضاء

  حتدد قفازات احلماية.  • 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 
جيـوز كـذلك للصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة 

 . أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

 .حيدد وقاء العينني/وقاء الوجه  • 1 )3-3تلف العينني الشديد (الفصل 
جيـوز كـذلك للصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة 

 . أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء
 ألف2 )3-3هتيج العينني (الفصل 

الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع حيدد  2باء،  1ألف،  1 ) 5-3إطفار اخلاليا التناسلية (الفصل 
  2باء،  1ألف،  1 )6-3السرطنة (الفصل  املعدات املناسب

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

 بالوقايةالبيانات التحذيرية المتعلقة 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 شروط االستخدام
)5( 

P282 .غاز مسّيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل  تلبس قفازات عازلة باردة وإما وقاء للوجه أو وقاء للعينين  
P283 .1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  تلبس مالبس مقاومة للنار أو معطلة لالحتراق  

  1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
P284 ] جيــــــــــوز اســــــــــتخدام الــــــــــنص بــــــــــني القوســــــــــني  • 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  حماية للتنفس.في حالة عدم كفاية التهوية] توضع

املعقــوفني إذا قــدمت معلومــات إضــافية مــع 
املـــــادة الكيميائيـــــة عنـــــد نقطـــــة االســـــتخدام 
توضــــح نــــوع التهويــــة املناســــب لالســــتخدام 

 .املأمون
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة نــــوع 

 املعدات.

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

 
P231 

+ 
P232 

ــة المحتويــات تحــت  غــاز خامــل/.... وتحمــي مــن تلــزم مناول
 الرطوبة.

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ...  1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
السائل أو الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة 

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل  "غاز خامل" مناسبة

بــــالتالمس مــــع املــــاء املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق 
 )12-2غازات هلوبة (الفصل 

ـــــــــت املـــــــــادة أو املخلـــــــــوط   • 3، 2، 1  يتفاعـــــــــلإذا كان
 بسهولة مع الرطوبة يف اهلواء.

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
السائل أو الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة 

 "غاز خامل" مناسبة.
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 : تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة باالستجابة 3-2-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P301 :4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  في حالة االبتالع  
 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 

 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 
P302 :1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل  في حالة السقوط على الجلد  

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء 

 )12-2 غازات هلوبة (الفصل
1 ،2 

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

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3(الفصل اجللدي  التحسس
P303 :(أو الشعر) 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  في حالة السقوط على الجلد  

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
P304 :5، 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  في حالة االستنشاق  

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

الســمية الشـــاملة ألعضـــاء مســتهدفة حمـــددة، التعـــرض 
 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض 
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P305 :جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل/هتيج اجللد (الفصل  في حالة دخول العين  
 1 )3-3تلف العني الشديد (الفصل 

 باء 2ألف،  2 )3-3هتيج العني (الفصل 
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 الرمز
)1( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P306  1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  على المالبس:في حالة السقوط  
 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

     
P308 :2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل  إذا حدث تعرض أو قلق  

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

الســــمية التناســــلية، التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن 
 )7-3خالله (الفصل 

 فئة إضافية

 -ألعضــــــاء مســــــتهدفة حمــــــددة   الســــــمية الشــــــاملة
 )8-3( التعرض املفرد (الفصل

1 ،2  

     
P310 ... /حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة  3، 2 ،1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب ...

 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة.
 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 

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

 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 
P311 ... /حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة  3 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  االتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب ...

 باء 1ألف، 1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل  املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة.
الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، السمية 

 )8-3التعرض املفرد؛ (الفصل 
1 ،2 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



326 

 

 

 الرمز
)1( 

 بيانات االستجابة التحذيرية 
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P312  االتصـــال فـــوراً بمركـــز مكافحـــة الســـموم/الطبيب/ ...، فـــي
 حالة الشعور بتوعك.

... حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة  4 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل 
 5 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة.

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

السمية الشاملة ألعضاء مسـتهدفة حمـددة، التعـرض 
 )8-3الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

3 

الســمية الشــاملة ألعضــاء مســتهدفة حمــددة، التعــرض 
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P313 .خيتار الصانع/املورد أو السلطة املختصة  3، 2 )2-3تأكل اجللد (الفصل  تطلب استشارة طبية/رعاية طبية
 باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل  املشورة أو الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 
 2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 

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

الســــمية التناســــلية، التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن 
 )7-3(الفصل خالله 

 فئة إضافية

P314  .الســــــــمية الشــــــــاملة ألعضــــــــاء مســــــــتهدفة حمــــــــددة،  تطلب استشارة طبية/رعاية طبية في حالة الشعور بتوعك
 )9-3التعرض املتكرر (الفصل 

خيتــــــــار الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة  2، 1
 املشورة أو الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P315  خيتار الصانع/املورد أو السلطة املختصة  غاز مسيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل  طبية/رعاية طبية.تطلب فوراً استشارة
 املشورة أو الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 الرمز

)1( 
 البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية

)2( 
 رتبة الخطورة

)3( 
 فئة الخطورة

)4( 
 شروط االستخدام

)5( 
P320  .(انظر ... على بطاقة الوسم) إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  • 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل  معالجة خاصة عاجلة. 

... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة 
 لإلسعاف األويل. 

P321 .(انظر ... على بطاقة الوسم) إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  • 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  معالجة خاصة . 
... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة 

 لإلسعاف األويل. 
إذا أشــــري باختــــاذ تــــدابري فوريــــة، مثــــل  • 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

 .استخدام مادة تنظيف حمددة
... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة 

 لإلسعاف األويل. 
 إذا لزم اختاذ تدابري حمددة فورية.  • 3 )1-3احلادة، استنشاق (الفصل السمية 

...إشـــــارة حتيـــــل إىل إجـــــراءات تكميليـــــة 
 لإلسعاف األوىل.

... إشــــارة حتيــــل إىل إرشــــادات تكميليــــة  جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 لإلسعاف األويل.

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
 مادة التنظيف إذا اقتضى األمر. 

 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 

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

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

 . إذا لزم اختاذ تدابري فورية • 1
إىل إرشــــادات تكميليــــة  ... إشــــارة حتيــــل

 لإلسعاف األويل.
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P330  .4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  يشطف الفم  
 جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 

P331  .جيم 1باء،  1ألف،  1 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل  ال يستحث القئ  
 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 

P332  3، 2 )2-3هتيج اجللد (الفصل  حدث تهيج جلدي:إذا  
P333 :باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل  إذا حدث تهيج أو طفح جلدي  
P334  .يغمر في ماء بارد أو يلف بأربطة مبللة 

 
يســــــــــتخدم الـــــــــــنص بــــــــــني القوســـــــــــني  • 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

واملـــــــواد الصـــــــلبة املعقـــــــوفني للســـــــوائل 
 .التلقائية االشتعال

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 

املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 
 )12-2هلوبة (الفصل 

ال تستخدم إال عبارة "يغمـر يف ميـاه  • 2، 1
ـــــــني  بـــــــاردة". وال ُيســـــــتخدم الـــــــنص ب

 .القوسني املعقوفني
P335  .1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل  تزال الجسيمات العالقة بالجلد  

املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 
 )12-2 هلوبة (الفصل

1 ،2 

P336  تصهر األجزاء المتجمـدة بمـاء فـاتر. ال تحـك المنطقـة
 المتأثرة. 

  غاز مسيل مربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 

P337 :باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل  إذا استمر تهيج العين  
P338  .تنـــزع العدســـات الالصـــقة، إذا كـــان ذلـــك أمـــراً ســـهًال

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

 1 )3-3تلف العني الشديد (الفصل 
 باء2 ،ألف2 )3-3هتيج العني (الفصل 
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P340  ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظـل فـي وضـع مـريح
 للتنفس. 

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

 باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس التنفسي (الفصل 
هتـيج  السمية الشاملة ألعضاء مسـتهدفة، التعـرض املفـرد؛

 )8-3اجلهاز التنفسي (الفصل 
3 

الســـــمية الشــــــاملة ألعضــــــاء مســــــتهدفة، التعــــــرض املفــــــرد؛ 
 )8-3التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P342 :باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل  إذا ظهرت أعراض تنفسية  
 

P351  .جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل  يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق  
 1 ) 3-3تلف العني الشديد (الفصل 

 باء2ألف، 2 ) 3-3هتيج العني (الفصل 
P352  ... /للصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  4، 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  يغسل بوفرة من الماء ...

ــــــــــــف حســــــــــــب  أن حتــــــــــــدد مــــــــــــادة التنظي
مبـــادة بديلـــة  االقتضـــاء، أو هلـــا أن توصـــي

يف احلاالت االستثنائية إذا كان املـاء غـري 
 مناسب بشكل واضح.

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

P353 .[أو الدش] يـــدرج الـــنص بـــني القوســـني املعقـــوفني  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يشطف الجلد بالماء
ــــــــــــربه الصــــــــــــانع/املورد أو  حيثمــــــــــــا اعت
الســـــــلطة املختصـــــــة مناســـــــباً للمـــــــادة 

 الكيميائية احملددة.

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
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P360  تشطف فـورًا المالبـس الملوثـة والجلـد بـوفرة مـن المـاء
 قبل خلع المالبس. 

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

P361  .3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تخلع جميع المالبس الملوثة فورًا  
 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

 جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل 
P362 .4 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  تخلع المالبس الملوثة  

  2 )2-3هتيج اجللد (الفصل 
  باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 

P363 .جيم 1باء،  1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد (الفصل  تغسل المالبس الملوثة قبل إعادة استخدامها  
P364  4، 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل  وتغسل قبل إعادة استخدامها 

 2 )2-3اجللد (الفصل هتيج 
 باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 

     
P370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في حالة الحريق:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متفجرات غري مستقرة  )1-2املتفجرات (الفصل 
، 2-1، 1-1الُشعب و 

1-3 ،1-4 ،1-5 

 

 1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 
 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 

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

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

 1 )10-2التلقائية االشتعال (الفصل املواد الصلبة 
املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 

 )12-2هلوبة (الفصل 
1 ،2 ،3 
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P370 
 (تابع)

 3، 2، 1 ) 13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  (تابع) في حالة الحريق
 3، 2، 1 ) 14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )15-2 (الفصلاألكاسيد الفوقـية (البريوكسيدات) العضوية 
 هاء، واو

 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P371 :1 ) 13-2السوائل املؤكسدة (الفصل  في حالة الحريق الكبير والكميات الضخمة  

 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
 4 )17-2(الفصل املتفجرات املنزوعة احلساسية 

P372  .متفجرات غري مستقرة  ) 1-2املتفجرات (الفصل  خطر االنفجار
-1، 2-1، 1-1والُشعب 

3، 1-5 

 

 4-1باســــــتثناء متفجــــــرات الشــــــعبة  • 4-1الشعبة 
) يف عبــــــوة )Sجمموعــــــة التوافــــــق ق ((

 النقل.
  النوع ألف )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

  النوع ألف )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 
P373 .متفجرات غري مستقرة  )1-2املتفجرات ( ال يكافح الحريق إذا وصل إلى المتفجرات 

، 2-1، 1-1والُشعب 
1-3 ،1-5 
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P373 
 (تابع)

 4-1متفجــــــرات الشــــــعبة باســــــتثناء  • 4-1الشعبة  (تابع) ال يكافح الحريق إذا وصل إلى المتفجرات
) يف عبــــــوة )Sجمموعــــــة التوافــــــق ق ((

 النقل.
  النوع ألف )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

  النوع ألف )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 

P375 .جمموعــــــة ( 4-1ملتفجــــــرات الشــــــعبة  • 4-1الشعبة  )1-2املتفجرات (الفصل  يلزم مكافحة النار عن بعد بسبب خطر االنفجار
 .) يف عبوة النقل)Sالتوافق ق (

  النوع باء )8-2املواد واملخاليط ذاتية التفاعل (الفصل 
 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 

 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
 النوع باء )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 

 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P376 .1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل  يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأمونا  
P377  :الحريق بسبب الغاز المتسرب 

 ال يكافح الحريق ما لم يقف التسرب بشكل مأمون.
  2، 1 )2-2الغازات اللهوبة (الفصل 

P378 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. • 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل  تستخدم ... لإلطفاء 
... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة 

 املختصة الوسائط املناسبة
 

 2، 1 )7-2املواد الصلبة اللهوبة (الفصل 
 باء، جيم، دال، األنواع )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

 هاء، واو
 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
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P378 
 (تابع)

 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل  (تابع) تستخدم ... لإلطفاء
املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 

 )12-2هلوبة (الفصل 
1 ،2 ،3 

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

-2األكاســـــيد الفوقيـــــة (البريوكســـــيدات) العضـــــوية (الفصـــــل 
15( 

األنواع باء، جيم، دال، هاء، 
 واو

 

     
P380 .يلزم إخالء المنطقة    

املتفجرات غري املستقرة  )1-2املتفجرات (الفصل 
-1، 2-1، 1-1 الُشعبو 

3 ،1-4 ،1-5 
 النوعان ألف، باء )8-2املواد واملخاليط ذاتية التفاعل (الفصل 

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

 النوعان ألف، باء )15-2األكاسيد الفوقية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل 
 4، 3، 2، 1 )17-2املنزوعة احلساسية (الفصل املتفجرات 

P381 .2، 1 )2-2الغازات اللهوبة (الفصل  في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر اإلشعال 
 

P390 .1 )16-2املواد األكالة للفلزات (الفصل  تمتص المادة المنسكبة لمنع تلف المواد  
P391 .1 )1-4البيئة املائية، اخلطورة احلادة (الفصل اخلطورة على  تجمع المواد المنسكبة 

اخلطــــــــورة علــــــــى البيئــــــــة املائيــــــــة، اخلطــــــــورة طويلــــــــة األمــــــــد 
 )1-4 (الفصل

1 ،2 
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P301 
+ 

P310 

ــــوراً بمركــــز مكافحــــة  ــــتالع: االتصــــال ف ــــة االب فــــي حال
 السموم/الطبيب/... 

أو الســـــــــــلطة ... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد  3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي ( الفصل 
املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب للمشــــــــورة 

 الطبية العاجلة.
 2، 1 )10-3السمية بالشفط (الفصل 

P301 
+ 

P312 

ــــوراً بمركــــز مكافحــــة  ــــتالع: االتصــــال ف ــــة االب فــــي حال
 السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.

الســـــــــــلطة ... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو  4 )1-3السمية احلادة، فموي ( الفصل 
املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب للمشــــــــورة 

 الطبية العاجلة.
P302 

+ 
P334 

ـــارد  ـــة الســـقوط علـــى الجلـــد: يغمـــر فـــي مـــاء ب فـــي حال
 يلف بأربطة مبللة].  [أو

يســــــــــتخدم الـــــــــــنص بــــــــــني القوســـــــــــني  • 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 
املعقــــــــــــــــــوفني للســــــــــــــــــوائل التلقائيــــــــــــــــــة 

 .االشتعال
P302 

+ 
P352 

ــــي  ــــوفرة مــــن ف ــــد: يغســــل ب ــــى الجل ــــة الســــقوط عل حال
 الماء/...

... للصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 
ــــــــــــف حســــــــــــب  أن حتــــــــــــدد مــــــــــــادة التنظي
االقتضـــاء، أو هلـــا أن توصـــي مبـــادة بديلـــة 
يف احلاالت االستثنائية إذا كان املـاء غـري 

 مناسب بشكل واضح.

 2 ) 2-3لد (الفصل تأكل اجل
 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس اجللدي (الفصل 

P304 
+ 

P312 

ــــــة االستنشــــــاق: االتصــــــال بمركــــــز مكافحــــــة  فــــــي حال
 السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.

... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة  5 ) 1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
للمشــــــــورة املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب 

 الطبية العاجلة.
P304 

+ 
P340 

في حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلـى الهـواء الطلـق 
 ويظل في مكان مريح للتنفس. 

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

 باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 
الســــــمية الشــــــاملة ألعضــــــاء مســــــتهدفة حمــــــددة، التعــــــرض 

 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي؛ (الفصل 
3 

الســــمية الشــــاملة ألعضــــاء مســــتهدفة حمــــددة، التعــــرض املفــــرد؛ 
 )  8-3هتيج اجلهاز التنفسي؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P306 
+ 

P360 

ــــة الســــقوط علــــى المالبــــس: يشــــطف الجلــــد  فــــي حال
 والمالبس الملوثة بوفرة من الماء قبل خلع المالبس. 

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

 البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P308 
+ 

P311 

إذا حـــدث تعـــرض أو قلـــق: االتصـــال بمركـــز مكافحــــة 
 السموم/الطبيب/...

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفـة حمددة، التعـرض املفـرد 
 ) 8-3(الفصل 

... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة  2، 1
املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب للمشــــــــورة 

 الطبية العاجلة.
P308 

+ 
P313 

إذا حــدث تعــرض أو قلــق: تطلــب استشــارة طبية/رعايــة 
 طبية.

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  2باء،  1ألف،  1 )5-3إطفار اخلاليا اجلنسية (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
 2باء،  1ألف،  1 ) 6-3السرطنة (الفصل 

 2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 
الســــمية التناســــلية، التــــأثريات يف اإلرضــــاع أو مــــن خاللــــه 

 )7-3(الفصل 
 فئة إضافية

P332 
+ 

P313 

ـــد: تطلـــب استشـــارة طبية/رعايـــة  ـــة تهـــيج الجل فـــي حال
 طبية. 

 P333+P313 يُـذكرجيوز إغفاله عندما  3، 2 ) 2-3تأكل اجللد (الفصل 
 .على بطاقة الوسم

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P333 

+ 
P313 

ــــح جلــــدي: تطلــــب استشــــارة  إذا حــــدث تهــــيج أو طف
 طبية/رعاية طبية. 

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P336 

+ 
P315 

تحـك المنطقـة  ُتصهر األجزاء المتجمـدة بمـاء فـاتر. ال
 استشارة/رعاية طبية فوراً المتأثرة. اطلب 

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  الغاز املسيل املربد )5-2الغازات حتت الضغط (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P337 

+ 
P313 

إذا اســـتمر تهـــيج العـــين: تطلـــب استشـــارة طبية/رعايـــة 
 طبية.

خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة  باء2ألف، 2 ) 3-3هتيج العني (الفصل 
املشـــــــــــورة أو الرعايـــــــــــة الطبيـــــــــــة حســـــــــــب 

 االقتضاء.
P342 

+ 
P311 

إذا ظهــرت أعــراض تنفســـية: االتصــال بمركــز مكافحـــة 
 السموم/الطبيب/... 

... حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة  باء 1ألف،  1، 1 )4-3التحسس التنفسي (الفصل 
للمشــــــــورة املختصــــــــة املصــــــــدر املناســــــــب 

  الطبية العاجلة.
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 الرمز
)1( 

 البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P361 
+ 

P364 

تخلـع جميـع المالبـس الملوثـة فـوراً وتغسـل قبـل إعــادة 
 استخدامها

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

P362 
+ 

P364 

ــــل إعــــادة  ــــة وتغســــل قب ــــس الملوث ــــع المالب تخلــــع جمي
 استخدامها. 

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

 باء 1ألف،  1، 1 ) 4-3التحسس اجللدي (الفصل 
P370 

+ 
P376 

فــي حالــة الحريــق: يوقــف التســرب إذا كــان فعــل ذلــك 
 مأموناً.

  1 )4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 

P370 
+ 

P378 

 املاء يزيد اخلطر. وجودإذا كان  • 4، 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
... حيدد الصانع/املورد أو السلطة 

 املختصة الوسائط املناسبة.
 2، 1 ) 7-2املواد الصلبة القابلة لالشتعال (الفصل 

 واو األنواع جيم، دال، هاء، )8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 
 1 )9-2السوائل التلقائية االشتعال (الفصل 

 1 ) 10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
التالمس مـــــع املـــاء غــــازات املـــواد واملخـــاليط الــــيت تطلـــق بـــ

 )12-2 (الفصلهلوبة 
1 ،2 ،3 

  3، 2، 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل   
  3، 2، 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل   
  األنواع جيم، دال، هاء، واو )15-2(البريوكسيدات) العضوية (الفصل األكاسيد الفوقية   

P301 
+ 

P330 
+ 

P331 

 باء، 1ألف،  1 )2-3تأكل اجللد ( الفصل  يستحث القيء. في حالة االبتالع: يشطف الفم. ال
 جيم 1
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 الرمز
)1( 

 البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P302 
+ 

P335 
+ 

P334 

ــــزال الجســــيمات  ــــة الســــقوط علــــى الجلــــد: ت فــــي حال
العالقــة بالجلــد. ويغمــر فــي مــاء بــارد [أو يلــف بأربطــة 

 مبللة].

يســـتخدم الـــنص يف القوســـني املعقـــوفني  • 1 )10-2املواد الصلبة التلقائية االشتعال (الفصل 
 للمواد الصلبة التلقائية االشتعال.

املــــواد واملخــــاليط الــــيت تطلـــــق بــــالتالمس مــــع املــــاء غــــازات 
 )12-2هلوبة (الفصل 

ال تستخدم إال عبارة "يغمر يف مياه  2، 1
باردة". وال ُيستخدام النص بني القوسني 

 .املعقوفني
P303 

+ 
P361 

+ 
P353 

تخلــــع فــــي حالــــة الســــقوط علــــى الجلــــد (أو الشــــعر): 
يشـــطف الجلـــد بالمـــاء جميـــع المالبـــس الملوثـــة فـــورًا. 

 الدش]. [أو

يـــــدرج الـــــنص بـــــني القوســـــني املعقـــــوفني  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
حيثمـــا اعتـــرب الصـــانع/املورد أو الســـلطة 
املختصة أنه مناسب للمـادة الكيميائيـة 

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

P305 
+ 

P351 
+ 

P338 

دخول العينين: تشطف بـاحتراس بالمـاء لعـدة  في حالة
دقـــائق. تنـــزع العدســـات الالصـــقة، إذا كانـــت موجـــودة 

 وكان ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.

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

  باء2ألف، 2 )3-3هتيج العني (الفصل 

P370 
+ 

P380 
+ 

P375 

فــي حالــة الحريــق: يلــزم إخــالء المنطقــة. يلــزم مكافحــة 
 الحريق عن بعد بسبب خطر االنفجار. 

جمموعــــــــــة ( 4-1ملتفجــــــــــرات الشــــــــــعبة  • 4-1الشعبة  )1-2املتفجرات (الفصل 
 .) يف عبوة النقل)Sالتوافق ق (

   

P371 
+ 

P380 
+ 

P375 

ـــزم  ـــات الضـــخمة: يل ـــر والكمي ـــق الكبي ـــة الحري فـــي حال
إخالء المنطقـة. يلـزم مكافحـة الحريـق عـن بعـد بسـبب 

 خطر االنفجار. 

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

  4 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
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 الرمز
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 البيانات التحذيرية المتعلقة بالوقاية
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 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P370 
+ 

P372 
+ 

P380 
+ 

P373 

ـــق: خطـــر االنفجـــار. ُتخلـــى المنطقـــة.  ـــة الحري فـــي حال
 يكافح الحريق إذا وصلت النار إلى المتفجرات. ال

متفجرات غري مستقرة  )1-2املتفجرات (الفصل 
، 2-1، 1-1والشعب 

1-3 ،1-5 

 

 4-1باســــــــــــــتثناء متفجــــــــــــــرات الشــــــــــــــعبة  • 4-1الشعبة 
 .)) يف عبوة النقلS(جمموعة التوافق ق (

  النوع ألف )8-2واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل  املواد
األكاســـــــيد الفوقيـــــــة الفوقيــــــــة (البريوكســـــــيدات) العضــــــــوية 

 )15-2 (الفصل
  النوع ألف

P370 
+ 

P380 
+ 

P375 
[+ P378] 

في حالة الحريق: ُتخلى المنطقة. يلزم مكافحة الحريق 
عــــــن بعــــــد بســــــبب خطــــــر االنفجــــــار. [يســــــتخدم ... 

 لإلطفاء.].

يسـتخدم الـنص بــني القوسـني املعقــوفني  • النوع باء )8-2املواد الذاتية التفاعل (الفصل 
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطورة.

... حيـــــــــــــــدد الصـــــــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــــــلطة 
 املختصة الوسائط املناسبة.

األكاســـــــيد الفوقيـــــــة الفوقيــــــــة (البريوكســـــــيدات) العضــــــــوية 
 )15-2(الفصل 

 النوع باء
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 تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالتخزين  :4-2-3م الجدول 

 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P401 متفجرات غري مستقرة )1-2املتفجرات (الفصل  ...  يخزن وفقاً ل 
، 2-1، 1-1 والشعب

1-3 ،1-4 ،1-5 

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة "... ... 
املختصـــة اللـــوائح احملليـــة/ اإلقليمية/الوطنيـــة/ 

 .الدولية تبعاً للحالة

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
P402  .املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غـازات هلوبـة  يخزن في مكان جاف

 )12-2(الفصل 
1 ،2 ،3  

P403  .2، 1 ) 2-2الغازات اللهوبة (الفصل  يخزن في مكان جيد التهوية  
  1 ) 4-2الغازات املؤكسدة (الفصل 

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

 غاز مسيل مربد
 غاز مذاب

وغريهـا مـن  1الفئة  للسوائل اللهوبة من • 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 
الســـوائل اللهوبـــة الـــيت تتطـــاير وقـــد تولـــد 

 .جواً متفجراً 
األنواع ألف، باء، جيم،  ) 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل 

 دال، هاء، واو
باستثناء املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  •

أو األكاســـــيد الفوقيـــــة (البريوكســـــيدات) 
احلـرارة بسـبب احتمـال العضـوية املكيفـة 

حـــدوث تكثيـــف ومـــا يرتتـــب عليـــه مـــن 
 جتميد
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P403 
 (تابع)

األنواع ألف، باء، جيم،  )15-2 األكاسيد الفوقـية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل (تابع) يخزن في مكان جيد التهوية
 دال، هاء، واو

باستثناء املواد واملخاليط الذاتية التفاعل  •
(البريوكســـــيدات) أو األكاســـــيد الفوقيـــــة 

العضـوية املكيفـة احلـرارة بسـبب احتمـال 
حـــدوث تكثيـــف ومـــا يرتتـــب عليـــه مـــن 

 جتميد
إذا كانــت املــادة الكيميائيــة تتطــاير وقــد  • 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛  تولد جواً خطراً.
 )8-3التنفسي (الفصل هتيج اجلهاز 

3 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ 
 ) 8-3التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P404 .املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غـازات هلوبـة  يخزن في وعاء مغلق
 )12-2(الفصل 

1 ،2 ،3  

P405 .3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، فموي (الفصل  يخزن في مكان مغلق بمفتاح  
 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

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

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

 2باء،  1ألف،  1 ) 7-3السمية التناسلية (الفصل 
السمية الشـاملة ألعضـاء مسـتهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد 

 ) 8-3(الفصل 
1 ،2 
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P405 
 (تابع)

املفـرد؛ السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض  (تابع)يخزن في مكان مغلق بمفتاح 
 )8-3هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ 
 )8-3التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

 2، 1 )10-3خطر الشفط (الفصل 
P406  يخزن في وعاء مقاوم للتأكل/وعاء... له بطانة داخلية

 مقاومة للتأكل. 
علـى بطاقـة  P234إغفاله إذا ذُكـر  جيوز • 1 )16-2للفلزات (الفصل املواد األكالة 

 الوسم
.... حيــــــــــــــدد الصــــــــــــــانع/املورد أو الســــــــــــــلطة 

 املختصة املواد األخرى املتوافقة. 
P407  .2، 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل  يراعي ترك فاصل هوائي بين الرصات أو الطبالي  

     
P410  .جيـوز إغفالــه يف حالـة الغــازات املعبــأة يف  • 3، 2، 1 ) 3-2األيروسوالت (الفصل  يحمي من أشعة الشمس

اسطوانات غاز قابلة للنقل وفقـاً لتوجيـه 
لتوصــيات األمــم املتحــدة  P200التعبئــة 

بشــــأن نقــــل البضــــائع اخلطــــرة، الالئحــــة 
مل تكــن تلــك  التنظيميــة النموذجيــة، مــا

ل أو البلمــــــرة الغــــــازات معرضــــــة لالحنــــــال
(البطيئـــــــــة)، أو مـــــــــا مل تـــــــــنص الســـــــــلطة 

  املختصة على خالف ذلك.

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

 2، 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
األنواع ألف، باء، جيم،  )15-2 األكاسـيد الفوقـية (البريوكسيدات) العضوية (الفصل

 دال، هاء، واو
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P411  يخزن في درجات حرارة 
 ف.  o/... س oال تتجاوز ... 

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

إذا كــان يشـــرتط ضـــبط احلـــرارة (وفقـــاً للقســـم 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  3-2-15-2أو  2-8-2-3

ـــــــاً) أو إذا اعتـــــــرب هـــــــذا  النظـــــــام املنســـــــق عاملي
 ضروريا ألسباب أخرى

... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
باســـــــتخدام مقيـــــــاس درجـــــــة احلـــــــرارة  احلـــــــرارة

 . املعمول به

األنواع ألف، باء، جيم،  )  15-2 (البريوكسـيدات) العضوية (الفصلاألكاسيد الفوقية 
 دال، هاء، واو

P412  50ال يعرَّض لدرجات حرارة تتجاوزo /122سo  .الســلطة املختصــة  يســتخدم الصــانع/املورد أو 3، 2، 1 ) 3-2األيروسوالت (الفصل  ف
 مقياس درجة احلرارة املعمول به.

P413  تخزن الكميات السائبة التي 
تتجـاوز  تتجاوز ... كغم.../باوند في درجات حـرارة ال

 ...o .../سo  .ف 

.... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة  2، 1 )11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
باســــــتخدام مقيـــــاس درجــــــة  الكميـــــة واحلـــــرارة
 . احلرارة املعمول به

 
P420  .األنواع ألف، باء، جيم،  ) 8-2املواد واملخاليط الذاتية التفاعل (الفصل  يخزن منفصًال

 دال، هاء، واو
 

 2، 1 ) 11-2املواد واملخاليط الذاتية التسخني (الفصل 
 1 )13-2السوائل املؤكسدة (الفصل 

 1 )14-2املواد الصلبة املؤكسدة (الفصل 
األنواع ألف، باء، جيم،  )15-2 (البريوكسيدات) العضوية (الفصلاألكاسـيد الفوقية 

 دال، هاء، واو
 

P402 
+ 

P404 

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاءغازات هلوبة  يخزن في مكان جاف. يخزن في وعاء مغلق.
 ) 12-2(الفصل 

1 ،2 ،3  
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 الرمز
)1( 

 بيانات التخزين التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P403 
+ 

P233 

يخــزن فــي مكــان جيــد التهويــة. يحفــظ الوعــاء محكــم 
 اإلغالق. 

إذا كانـــت املـــادة الكيميائيـــة تتطـــاير وقـــد  • 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، استنشاق (الفصل 
الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض  جواً خطراً.  تولد

 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 
3 

الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض الســـــمية 
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

P403 
+ 

P235 

، وغريها مـن 1للسوائل اللهوبة من الفئة  • 3، 2، 1 ) 6-2السوائل اللهوبة (الفصل  يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ باردًا. 
الســــوائل اللهوبــــة الــــيت تتطــــاير وقــــد تولــــد 

 جواً خطراً 
P410 

+ 
P403 

يحمــــى مــــن أشــــعة الشــــمس. يخــــزن فــــي مكــــان جيــــد 
 التهوية.

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

يف حالــــــة الغــــــازات  P410 جيــــــوز إغفــــــال •
غــــاز قابلــــة للنقـــــل  اســــطواناتاملعبــــأة يف 

لتوصــــــيات  P200وفقــــــا لتوجيــــــه التعبئــــــة 
األمـــــــم املتحـــــــدة بشـــــــأن نقـــــــل البضــــــــائع 
اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، ما 
مل تكــن تلـــك الغـــازات معرضـــة لالحنـــالل 
ـــــــنص  ـــــــة)، أو مـــــــا مل ت أو البلمـــــــرة (البطيئ

 السلطة املختصة على خالف ذلك.

P410 
+ 

P412 

يحمــى مــن أشــعة الشــمس. ال يعــرض لــدرجات حــرارة 
 ف.  122oس/ 50oتتجاوز 

الســلطة املختصــة  يســتخدم الصــانع/املورد أو 3، 2، 1 )3-2األيروسوالت (الفصل 
 مقياس درجة احلرارة املعمول به.
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 : تدوين رموز البيانات التحذيرية المتعلقة بالتخلص من النفايات5-2-3الجدول م 

 الرمز
)1( 

 بيانات التخلص التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4 ( 

 االستخدامشروط 
)5( 

P501 ... متفجرات غري مستقرة )1-2املتفجرات (الفصل  تخلص من المحتويات/الوعاء في 
، 2-1، 1-1والُشعب 

1-3 ،1-4 ،1-5 

 ... وفقــــــــــــــــــــــــاً للــــــــــــــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــــــــــــــة/
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســـلطة املختصــة مـــا إذا  
منهــــا تنطبــــق علــــى كانــــت متطلبــــات الــــتخلص 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
 4، 3، 2، 1 )6-2السوائل اللهوبة (الفصل 

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

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

1 ،2 ،3 

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

-2األكاســــــيد الفوقيــــــة (البريوكســــــيدات) العضــــــوية (الفصــــــل 
15( 

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

 4، 3، 2، 1 )17-2املتفجرات املنزوعة احلساسية (الفصل 
 4، 3، 2، 1 )1-3السمية احلادة، فموي (الفصل 
 4، 3، 2، 1 ) 1-3السمية احلادة، جلدي (الفصل 

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

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

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

 بيانات التخلص التحذيرية
)2( 

 رتبة الخطورة
)3( 

 فئة الخطورة
)4( 

 شروط االستخدام
)5( 

P501 
 (تابع)

 (تابع) تخلص من المحتويات/الوعاء في ...
 

  2باء،  1ألف،  1 )7-3السمية التناسلية (الفصل 
الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض 

 )8-3املفرد (الفصل 
1 ،2 

الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض 
 )8-3املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي (الفصل 

3 

التعـــــرض  الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة،
 )8-3املفرد؛ التأثريات املخدرة (الفصل 

3 

الســـــمية الشـــــاملة ألعضـــــاء مســـــتهدفة حمـــــددة، التعـــــرض 
 )9-3 املتكرر (الفصل

1 ،2 

 2، 1 )10-3خطورة الشفط (الفصل 
 3، 2، 1 )1-4ضار بالبيئة املائية، اخلطورة احلادة (الفصل 

 4، 3، 2، 1 )1-4األمد (الفصل ضار بالبيئة املائية، اخلطورة الطويلة 
P502 المـــورد للحصـــول علـــى معلومـــات أو  نعاالرجـــوع للصـــ

 إعادة التدويرأو  بشأن االسترداد
  1 )2-4طبقة األوزون (الفصل  خطورة على
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 3المرفق 

 3 قسمال

 استخدام البيانات التحذيرية

 مقدمة 1-3-3م 

توجيهــاً بشــأن اســتخدام البيانــات التحذيريــة مبــا يتســق مــع النظــام املنســق عامليــاً، مبــا يف ذلــك إســداء  قســميــوفر هــذا ال 1-1-3-3م 
 املشورة بشأن اختيار البيانات املناسبة لكل رتبة خطورة وفئة خطورة يف النظام املنسق عاملياً.

. ويقـوم نظـام تصـنيف اخلطـورة يف الكيميـائي ونقطة البداية يف ختصيص البيانات التحذيريـة هـي تصـنيف خطـر املنـَتج 2-1-3-3م 
بعــــض النظــــم قــــد  ه يف). غـــري أنـــ1-2-2-3-1اخلصـــائص املتأصـــلة للمـــواد الكيميائيـــة املعنيـــة (انظـــر  أســـاس النظـــام املنســـق عامليـــاً علـــى

ن اســتبعاد املخــاطر املعنيــة يف اخلطــورة املزمنــة علــى بطاقــات وســم املنتجــات االســتهالكية إذا كانــت املعلومــات تبــني أنــه ميكــبيــان يشــرتط  ال
ضـرورة أيضـاً  ). وال تكـون هنـاك5ظروف املناولة العادية أو االستخدام العادي أو يف حالة استخدام غري سـليم ولكنـه متوقـع (انظـر املرفـق 

 ). 1-1-5بيانات حتذيرية إذا مل تكن هناك حاجة إىل بيانات خطورة (انظر م ل

تـوفري احلـد األدىن األساسـي مـن العبـارات  قسمملتعلق بتخصيص العبارات الواردة يف هذا الويستهدف وضع التوجيه ا 3-1-3-3م 
 اليت تربط البيانات التحذيرية مبعايري تصنيف اخلطورة وأنواعها يف النظام املنسق عاملياً. 

ضمنت هذه النظم القائمة . وتقسموقد استخدمت البيانات التحذيرية القائمة إىل أقصى حد كأساس لتطوير هذا ال 4-1-3-3م 
 IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers Guide, the American National Standards (ANSI Z129.1), theمـا يلـي: 

EU classification and labelling directives, the Emergency Response Guidebook (ERG 2004), and the Pesticide Label Review Manual 

of the Environmental Protection Agency (EPA) of the United States of America. 

الـــرتويج الســـتخدام أكثـــر اتســـاقاً للبيانـــات التحذيريـــة. ويعـــزز اســـتخدامها إجـــراءات املناولـــة  قســـمويســـتهدف هـــذا ال 5-1-3-3م 
 ألساسية يف أنشطة التدريب والتعليم. املأمونة وميكَّن من الرتكيز على املفاهيم والنهوج ا

رور الوقـت. وتبقـى املفـاهيم مبـوثيقة حية وبالتايل فهو خيضع للمزيـد مـن التحسـني والتطـوير  قسموينبغي اعتبار هذا ال 6-1-3-3م 
 األساسية للمصفوفة والفلسفة الواردة أدناه بدون تغيري. 

 تخصيص البيانات التحذيرية 2-3-3م 

مصــفوفة ُتوّجــه عمليــة اختيــار البيانــات التحذيريــة املناســبة. وتتضــمن املصــفوفة عناصــر لكــل فئــات  قســما اليضــع هــذ 1-2-3-3م 
يــة. وينبغــي اســتخدام مجيــع العناصــر احملــددة الــيت تــرتبط برتــب خطــورة معينــة. كمــا ينبغــي استخـــدام العناصــر العامــة الــيت تحذير اإلجــراءات ال

 أو فئة خطورة معينة، حيثما كانت ذات صلة.  خطورة تتصل على وجه التحديد برتبة ال

بتجميـع العبـارات يف عبـارة واحـدة لتـوفري مكـان يف بطاقـة الوسـم  يُوصىولتوفري املرونة يف تطبيق العبارات التحذيرية،  2-2-3-3م 
يــة الــيت تتخــذ تحذير قــراءة الــنص. وميكــن أن يكــون التجميــع مفيــداً أيضــاً ألنــواع اخلطــورة املختلفــة إذا كانــت اإلجــراءات ال إمكانيــةوحتســني 

 ."يحفظ بعيداً عن الحرارة، والشرر واللهب المكشوف، ويخّزن في مكان بارد جيد التهوية"متشاهبة، مثال 
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لــى بطاقــات مطابقــة للنظــام املنســق عامليــاً إىل جانــب عناصــر لتبليــغ اخلطــورة وينبغـي أن تظهــر هــذه البيانــات التحذيريــة ع 3-2-3-3م 
أن طبقاً للنظام املنسق عاملياً (رسوم ختطيطية، وكلمات تنبيه، وبيانات خطورة). وميكـن أيضـاً تقـدمي معلومـات إضـافية، مـن قبيـل توجيهـات بشـ

). وقـــد يلــزم لــبعض 3-6-4-1، الفقــرة 4-1 والفصــل 2-1انظــر الفصــل االســتخدام، وفقــاً لتقــدير الصــانع/املورد و/أو الســلطة املختصــة (
تنظيـف حمـددة. وينبغـي أن يلـتمس  أو مـواد) مضـادات مسومترياق ( املواد الكيميائية احملددة إسعاف أويل تكميلي أو تدابري عالج تكميلية أو
 العامني أو االختصاصيني وأن تدرج يف بطاقات الوسم.  الطبيني يف مثل هذه احلاالت استشارة مراكز مكافحة السموم و/أو املمارسني

 التدابير التحذيرية العامة 3-3-3م 

ينبغــي أن تعتمــد تــدابري حتذيريــة عامــة جلميــع املــواد واملخــاليط املصــنفة كمــواد خطــرة علــى الصــحة البشــرية أو البيئــة.  1-3-3-3م 
ادر املتاحــة هلــذه املعلومــات بالنســبة لــثالث جمموعــات مــن املســتخدمني أو وينبغــي هلــذا الغــرض مراعــاة االحتياجــات مــن املعلومــات، واملصــ

 الفاعلني املعنيني: اجلمهور العام، واملستخدم التجاري، والعامل يف الصناعة. 

، ويشكل االلتزام املفرتض مبعلومات البيانات التحذيرية على بطاقة الوسم، واملبادئ التوجيهية اخلاصة بشأن السـالمة 2-3-3-3م 
 الوسم وتدابري الصحة املهنية والسالمة.  اشرتاطاتوصحيفة بيانات السالمة لكل منَتج قبل استخدامه، جزءاً من 

بشكل صحيح،  خلص من النفاياتويلزم أيضاً لتنفيذ التدابري التحذيرية املتعلقة بالوقاية، واالستجابة، والتخزين، والت 3-3-3-3م 
املعنيــة، حبيــث ميكــن أخــذ املعلومــات املبينــة علــى الوعــاء وبطاقــة الوســم وصــحيفة بيانــات الســالمة يف  تـوفري معلومــات عــن تركيــب املنتجــات

 احلسبان عند طلب استشارة من املختصني فيما بعد.

حـوال وتعترب البيانات التحذيرية العامة التالية واليت تكتب علـى بطاقـة الوسـم وفقـاً للنظـام املنسـق عامليـاً مالئمـة يف األ 4-3-3-3م 
 املبينة أدناه:

بطاقـــة وســـم النظـــام املنســـق عامليـــاً، معلومـــات  اجلمهور العام
 الوسم على بطاقةتكميلية 

P101  إذا كانــت هنــاك ضــرورة الستشــارة طبيــة: اجعــل
 وعاء المنتج أو بطاقة الوسم في متناول اليد.

P102 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال.  
P103  االستخدام.تقرأ بطاقة الوسم قبل 

بطاقـــة وســـم النظـــام املنســـق عامليـــاً، معلومـــات  العامل يف الصناعة
، صــحيفة بيانــات الوســم علــى بطاقــة تكميليــة

 السالمة، تعليمات مكان العمل

 ال شيء مما هو مبني أعاله 

 مصفوفة البيانات التحذيرية  هيكل 4-3-3م 

األسـود الغـامق. وهـذا هـو بـاحلرف توضح اجلداول اليت تتكون منها املصفوفة اجلـزء األساسـي مـن البيانـات التحذيريـة  1-4-3-3م 
النص الذي ينبغي أن يظهر على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك. غري أنه ليس من الضروري اإلصرار على جمموعات متطابقـة مـن 

اخلروج عن بيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطات املختصة. ويف مجيع احلاالت فإن الصـياغة الكلمات يف مجيع احلاالت. وترتك حرية 
 ية. تحذير الواضحة أساسية إلبالغ املعلومات بشأن اإلجراءات ال

" هــو أن يكــون مــذكرة تفســريية حيــدد -" أو "يف حالــة -والقصــد مــن الــنص الــوارد حبــروف مائلــة الــذي يبــدأ بعبــارة " 2-4-3-3م 
 أن يظهر على بطاقة الوسم. وال يقصدلتطبيق البيانات التحذيرية 
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 االختيــار مــن بـــني يتعــنيوعنــدما تــرد عالمــة اخلــط املائــل للخلــف [/] يف نــص البيـــان التحــذيري فإ�ــا تشــري إىل أنــه  3-4-3-3م 
تفــرض واحـــدة أو أكثــر مـــن املــورد أن خيتــار، أو للســـلطات املختصــة أن هــا. ويف هــذه احلـــاالت ميكــن للصـــانع أو بين العبــارات الــيت تفصـــل

ميكــن أن تقــرأ  "تلــبس قفــازات للحمايــة/مالبس للحمايــة/وقاء للعينين/وقــاء للوجــه"العبــارة العبــارات املناســبة. علــى ســبيل املثــال، فــإن 
 ". يلبس وقاء للعينين والوجه" أو "يلبس وقاء للعينين"

مجيـع الشـروط املنطبقـة غـري مدرجـة.  النقاط الثالث [...] يف نص البيـان التحـذيري فإ�ـا تشـري إىل أنوعندما تظهر  4-4-3-3م 
الشــروط األخــرى الــيت جيــب حتديــدها. وعلــى ســبيل  تطلــب ويف هــذه احلــاالت ميكــن للصــانع أو املــورد أن خيتــار، أو للســلطات املختصــة أن

إىل أن األمــر قــد يقتضــي  "..."يشــري اســتخدام  ضــد االنفجــار"هوية/إضــاءة/...] تســتخدم معــدات [كهربائيــة/ تاملثــال، فإنــه يف بيــان "
 حتديد معدات أخرى.

ن العبـارات املخصصـة خلطـر على سبيل املثال فإويف أغلبية احلاالت، تكون البيانات التحذيرية املوصى هبا مستقلة، و  5-4-3-3م 
وأن املنتجات اليت تصنف يف هاتني الرتبتني معاً يف آن واحد ينبغي أن حتمل بيانات االنفجار ال تغري العبارات املتصلة خبطورة صحية معينة 

 حتذيرية مناسبة لكلتيهما. 

، ينبغــي عمومــاً اختيــار جمموعــة البيانــات مــن حيــث عــدد مــن أوجــه اخلطــورة الصــحيةوحيثمــا تصــنف مــادة أو خملــوط  6-4-3-3م 
"االسـتجابة"، قـد يكــون ب ة علـى التــدابري الوقائيـة. وفيمـا يتعلـق بالعبـارات الــيت تتصـل التحذيريـة األشـد صـرامة. وينطبـق ذلــك بصـورة رئيسـي

دة اإلجراء السريع حامساً. وعلى سبيل املثال، إذا كانت مادة كيميائية ما مسرطنة وحادة السـمية، فـإن تـدابري اإلسـعاف األويل للسـمية احلـا
ت الطويلــة األمــد. كمــا أن الرعايــة الطبيــة للتــأثريات الصــحية املتــأخرة قــد يكــون ضــرورياً يف تكــون هلــا األســبقية علــى التــدابري املطلوبــة للتــأثريا

 حاالت التعرض العارض، حىت إذا مل يكن مصحوباً بأعراض تسمم فورية.

ذيريـة يف آن من املفيد إدراج رسوم ختطيطية حتذيرية وبيانـات حت فإنوحلماية الناس الذين تتباين قدراهتم على القراءة،  7-4-3-3م 
أنـه جتــدر اإلشـارة إىل أن التـأثري الوقــائي للرسـوم التخطيطيــة  غـري(أ)).  1-4-4-1واحـد هبـدف نقــل املعلومـات بـأكثر مــن وسـيلة (انظــر 

 مفيـدةحمدود، وال تغطي األمثلة اليت يتضمنها هذا املرفق مجيع اجلوانب التحذيرية اليت ينبغي معاجلتها. وبينما قد تكون الرسـوم التخطيطيـة 
 ميكن إساءة فهمها، وهي ليست بديًال للتدريب.  فإنه

 /فئة الخطورةرتبة الخطورة حسبمصفوفة البيانات التحذيرية مصنفة  5-3-3م 

ترد يف هذه املصفوفة البيانات التحذيرية املوصى هبا لكل رتبة خطورة وكل فئة خطورة يف النظام املنسق عاملياً حسـب  1-5-3-3م 
) باستثناء البيانات التحذيريـة العامـة. ويف كـل حالـة يتضـمن البيـان التحـذيري الرمـز املنطبـق يف 1-2-2-3 منوع البيان التحذيري (انظر 

ة.ر الذي يعلوه مباشر طالس
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 متفجر غري مستقر H200 خطر متفجر غري مستقر 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
 يلزم الحصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام.

P250 
 للطحن/الصدم/االحتكاك/...ال يعرض 

 . إذا كان املتفجر حساساً للحركة •
... حيدد الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة املناولـة الشـاقة 

 املنطبقة.
P280 

تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحمايـــــــــــة/وقاء 
 للعينين/وقاء للوجه.

جيــــوز للصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة أن حتــــدد كــــذلك 
 املناسب.نوع املعدات 

P370 + P372 + P380 + P373 
فــــي حالــــة الحريــــق: خطــــر االنفجــــار. ُتخلــــى 
ــق إذا وصــلت النــار  المنطقــة. ال يكــافح الحري

 .إلى المتفجرات

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة 
اللـــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــة/ الدوليــــــــة تبعــــــــاً 

 للحالة.

P501 
 من المحتويات/الوعاء في ...تخلص 

... وفقـــــــــاً للـــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا  
كانــت متطلبــات الــتخلص منهــا تنطبــق علــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 منفجرةقنبلة 
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 متفجر؛ خطر انفجار شامل  H201 خطر 1-1 الشعبة
 متفجر؛ خطر انتثار شديد  H202 خطر 2-1الشعبة 
 متفجر؛ خطر احلريق أو العصف أو االنتثار H203 خطر 3-1الشعبة 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
والســطوح الســاخنة، والشــرر، واللهــب يحفــظ بعيــدا عــن الحــرارة، 

 .المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P230 

 يحفظ مرطباً باستخدام...
للمواد واملخاليط املرطبة أو املخففـة أو الذائبـة أو املعلقـة مـع مـادة  •

(متفجـــرات ملطفـــة مـــن أجـــل تقليـــل أو كبـــت خواصـــها التفجرييـــة 
 منزوعة احلساسية).

 املواد املناسبة. ... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة
P234 

 .ال يحفظ إال في العبوة األصلية
P240 

 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال
 إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  •

P250 
 ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك/...

 .املتفجر حساساً للحركةإذا كان  •
 ... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املناولة الشاقة املنطبقة.

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه

 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب

P370 + P372 + P380 + P373 
االنفجار. ُتخلـى  في حالة الحريق: خطر

المنطقــة. ال يكــافح الحريــق إذا وصــلت 
 .النار إلى المتفجرات

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيـــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة 
املختصــــــــــــة اللــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــة/ 

 الوطنية/الدولية تبعاً للحالة.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

اإلقليميــة/ الوطنية/الدوليــة ... وفقــاً للــوائح احملليــة/ 
 (جيب حتديدها).

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
ــــــق علــــــى  ــــــتخلص منهــــــا تنطب ــــــات ال ــــــت متطلب كان

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 خطر احلريق أو االنتثار  H204 حتذير 4-1الشعبة 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسـطوح السـاخنة، والشـرر، 
واللهـب المكشــوف، وغيــر ذلــك مــن مصــادر اإلشــعال. 

 .ممنوع التدخين
P234 

 .ال يحفظ إال في العبوة األصلية
P240 

 .ويربط الوعاء ومعدات االستقباليؤرض 
 إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  •

P250 
 ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك/...

 .إذا كان املتفجر حساساً للحركة  •
... حيـدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املناولــة الشــاقة 

 املنطبقة.
P280 

ـــــــــــة/مالبس  ـــــــــــة/وقاء تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحماي للحماي
 للعينين/وقاء للوجه.

ــــــوع املعــــــدات  حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة ن
 املناسب.

P370 + P372 + P380 + P373 
فــي حالــة الحريــق: خطــر االنفجــار. ُتخلــى 
المنطقـــــة. ال يكـــــافح الحريـــــق إذا وصـــــلت 

 .النار إلى المتفجرات
(جمموعة  4-1باستثناء متفجرات الشعبة  •

 .)) يف عبوة النقلS(التوافق ق 
P370 + P380 + P375 

في حالة الحريق: تــُخلى المنطقـة. ويكـافح 
الحريـــق مـــن بُعـــد بســـبب احتمـــال حـــدوث 

 انفجار. 
جمموعــة التوافــق ( 4-1ملتفجــرات الشــعبة  •

 .) يف عبوة النقل)Sق (

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة 
احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــة/ الدوليــــــة تبعـــــــاً اللــــــوائح 
 للحالة.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
كانــــــت متطلبــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطبــــــق علــــــى 

 .أم على كليهمااحملتويات أم على الوعاء 
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 المتفجرات

 )1-2(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 احتمال االنفجار الشامل يف احلريق H205 خطر 5-1الشعبة 
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

والشــرر، واللهــب يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســاخنة، 
 .المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين

P230 
 يحفظ مرطباً باستخدام...

للمواد واملخاليط املرطبة أو املخففة أو الذائبـة أو املعلقـة مـع مـادة  •
ملطفـــة مـــن أجـــل تقليـــل أو كبـــت خواصـــها التفجرييـــة (متفجـــرات 

 منزوعة احلساسية).
 املواد املناسبة. أو السلطة املختصة... حيدد الصانع/املورد 

P234 
 .ال يحفظ إال في العبوة األصلية

P240 
 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال

 إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية.  •
P250 

 ال يعرض للطحن/الصدم/االحتكاك/...
 .إذا كان املتفجر حساساً للحركة •

 السلطة املختصة املناولة الشاقة املنطبقة.... حيدد الصانع/املورد أو 
P280 

 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب

P370 + P372 + P380 + P373 
فــــي حالــــة الحريــــق: خطــــر االنفجــــار. 
ُتخلى المنطقة. ال يكـافح الحريـق إذا 

 .وصلت النار إلى المتفجرات
 

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيـــــدد الصــــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــــة 
ـــــة تبعـــــاً  ـــــة/ الدولي اللـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني

 للحالة.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــــاً للـــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا  حيدد 
كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا تنطبـــق علـــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) 

 )2-2(الفصل 

 (الغازات اللهوبة) 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 بدرجة فائقة غاز هلوب H220 خطر 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــــظ بعيــــــدا عــــــن الحــــــرارة، والســــــطوح الســــــاخنة، 
والشرر، واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلـك مـن مصـادر 

 اإلشعال. ممنوع التدخين.

P377 

 الحريق بسبب الغاز المتسرب:
ال تكـــــافح، مـــــا لـــــم يوقـــــف التســـــرب بشـــــكل 

 مأمون.
P381 

فــــي حالــــة التســــرب، تســــتبعد جميــــع مصــــادر 
 .لاإلشعا

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال) 
 )2-2(الفصل 

 (الغازات اللهوبة)
 الرمز   

 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 غاز هلوب H221 حتذير 2
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

يحفـــــــظ بعيـــــــدا عـــــــن الحـــــــرارة، والســـــــطوح 
الســـــاخنة، والشـــــرر، واللهـــــب المكشـــــوف، 
ـــر ذلـــك مـــن مصـــادر اإلشـــعال. ممنـــوع  وغي

 التدخين.

P377 
 الحريق بسبب الغاز المتسرب:

 ال تكافح، مـا لم يوقـف التسرب بشكل مأمون.
P381 

 .لفي حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر اإلشعا

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال)

 )2-2(الفصل 

 (الغازات التلقائية االشتعال) 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 للهواءقد يشتعل تلقائياً عند تعرضه  H232 خطر غاز تلقائي االشتعال

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P222 

 ال يسمح بتالمسه مع الهواء.
 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •

P280  
تلــــــــــبس قفــــــــــازات للحمايــــــــــة/مالبس للحمايــــــــــة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع املعـــــدات 

 املناسب.
 

   

صصــة اســتناداً إىل القابليــة لالشــتعال، انظــر يبــني هــذا اجلــدول ســوى البيــان التحــذيري املخصــص بــالنظر إىل عــدم اســتقرار الغــاز كيميائيــاً. لالطــالع علــى البيانــات التحذيريــة األخــرى املخال  :مالحظة
   اجلداول اخلاصة بكل من الغازات اللهوبة.
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  الغازات اللهوبة (القابلة لالشتعال)
 )2-2(الفصل 

 (الغازات غير المستقرة كيميائياً)
 الرمز   

 بدون رمز إضايف

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ألف
 باء

 إضافية بدون كلمة تنبيه
 بدون كلمة تنبيه إضافية

H230  ًحىت يف غياب اهلواء متفجراً  قد يتفاعل تفاعال 
H231  قد يتفاعل تفاعال متفجرا حىت يف غياب اهلواء عند ضغط 

 و/أو حرارة مرتفعة 
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P202 
ممنــوع المناولــة إال بعـــد قــراءة وفهــم جميـــع 

 .احتياطات األمان

   

ابليــة لالشــتعال، انظــر البيــان التحــذيري املخصــص بــالنظر إىل عــدم اســتقرار الغــاز كيميائيــاً. لالطــالع علــى البيانــات التحذيريــة األخــرى املخصصــة اســتناداً إىل القال يبــني هــذا اجلــدول ســوى  :مالحظة
   اجلداول اخلاصة بكل من الغازات اللهوبة.
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 األيروسوالت
 )3-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 الخطورةبيان  كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 أيروسول هلوب بدرجة فائقة  H222 خطر 1
  H229  وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن 
 أيروسول هلوب  H223 حتذير 2
  H229  وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــــــظ بعيــــــــداً عــــــــن الحــــــــرارة، والســــــــطوح 
الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 

 .ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P211 

ال يــــــرش علــــــى لهــــــب مكشــــــوف أو مصــــــدر 
 إشعال آخر.

P251 
 ال يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه.

 P410 + P412 
ـــدرجات  يحمـــى مـــن أشـــعة الشـــمس، وال يعـــرض ل

 ف. °122س/°50حرارة تتجاوز 
أو الســـلطة املختصـــة مقيـــاس يســـتخدم الصـــانع/املورد 
 درجة احلرارة املعمول به.
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 األيروسوالت
 )3-2(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن  H229 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
الحرارة، والسـطوح السـاخنة، يحفظ بعيدا عن 

والشـرر، واللهــب المكشـوف، وغيــر ذلـك مــن 
 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين

P251 
 ال يخرق أو يحرق حتى بعد استخدامه.

 P410 + P412 
يحمـــى مـــن أشـــعة الشـــمس، وال يعـــرض لـــدرجات 

 ف. °122س/°50حرارة تتجاوز 
يســـتخدم الصـــانع/املورد أو الســــلطة املختصـــة مقيــــاس 

 احلرارة املعمول به.درجة 
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 الغازات المؤكسدة
 )4-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب حريقاً أو يؤججه، عامل ُمؤكِسد H270 خطر 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P220 
وغيرهـا مـن المـواد يحفظ بعيـدًا عـن المالبـس 

 القابلة لالحتراق.
P244 

تأكــــد مــــن عــــدم وجــــود زيــــت أو شــــحم علــــى 
 الصمامات والتجهيزات.

P370 + P376 
فــي حالــة الحريــق: يوقــف التســرب إذا كــان فعــل 

 ذلك مأموناً.

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

 الرمز   
 اسطوانة غاز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 

 حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن H280 حتذير غاز مضغوط

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

 حيتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن H280 حتذير غاز مذاب
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

  P410 + P403 
ُيحمى من أشعة الشمس. ويخزن في مكان جيد 

 التهوية.
يف حالــة الغــازات املعبـــأة يف  P410جيــوز إغفــال  •

لتوجيــه التعبئــة  اســطوانات غــاز قابلــة للنقــل وفقــاً 
Y200  لتوصــــــيات األمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن نقــــــل

البضــائع اخلطــرة، الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة، 
 مــــــا مل تكــــــن تلــــــك الغــــــازات معرضــــــة لالحنــــــالل

أو البلمـــرة (البطيئـــة)، أو مـــا مل تـــنص  (البطـــيء)
 السلطة املختصة على خالف ذلك.
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 الغازات تحت الضغط
 )5-2(الفصل 

 الرمز   
 اسطوانة غاز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة
 حيتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قّرية (كريوجينية) H281 حتذير غاز مسّيل مربّد 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P282 
تلــبس قفــازات عازلــة بــاردة وإمــا وقــاء للوجــه 

 أو وقاء للعينين.

P336 + P315 
تحـــك  األجـــزاء المتجمـــدة بمـــاء فـــاتر. الُتصـــهر 

المنطقــــة المتــــأثرة. اطلــــب استشــــارة/رعاية طبيــــة 
 فورًا.

خيتــار الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املشـــورة أو 
 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.
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 السوائل اللهوبة
 )6-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة التنبيهكلمة  فئة الخطورة

 

 سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة  H224 خطر 1
 سائل وخبار هلوب بدرجة عالية H225 خطر 2
 سائل وخبار هلوب H226 حتذير 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفـــــظ بعيـــــداً عـــــن الحـــــرارة، والســـــطوح الســـــاخنة، والشـــــرر، واللهـــــب 

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين.
P233 

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. •

P240 
 .يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال

 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً.  •
P241 

 ة/...] ضد االنفجار.تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاء
 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. •
جيوز اسـتخدام الـنص بـني القوسـني املعقـوفني لتحديـد معـدات كهربائيـة أو  •

معدات هتوية أو إضاءة أو أية معدات أخرى بعينها إذا كان ذلك ضـروريا 
 ومناسبا.

التشــريعات احملليــة أو الوطنيــة جيــوز إغفــال البيــان التحــذيري حيثمــا كانــت  •
 تأخذ بأحكام أكثر حتديداً.

P303 + P361 + P353 
في حالة السـقوط علـى الجلـد (أو الشـعر): 
تخلع جميع المالبس الملوثة فورًا. يشـطف 

 الجلد بالماء [أو الدش].
يــدرج الــنص بــني القوســني املعقــوفني حيثمــا  •

اعترب الصانع/املورد أو السلطة املختصة أنـه 
 ناسب للمادة الكيميائية احملددة.م

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. •
 حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة... 

 الوسائط املناسبة.
 

P403 + P235 
يخزن في مكان جيـد التهويـة. يحفـظ 

 باردًا.
ـــــــــة مـــــــــن الفئـــــــــة  • ، 1للســـــــــوائل اللهوب

وغريهـــــا مـــــن الســـــوائل اللهوبـــــة الـــــيت 
 تتطاير وقد تولد جواً متفجراً.

P501 
تخلـــص مـــن المحتويات/الوعـــاء فـــي 

... 
... وفقـــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــة/ 

 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
مـــا إذا كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا 

على الوعاء أم  تنطبق على احملتويات أم
 على كليهما.
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 (تابع) السوائل اللهوبة

 )6-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة  H224 خطر 1
 سائل وخبار هلوب بدرجة عالية H225 خطر 2
 سائل وخبار هلوب H226 حتذير 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P242 
 تستخدم أدوات ال تولد شررًا.

إذا كان السائل يتطاير وميكن أن يولد جـواً متفجـراً، وإذا كـان احلـد األدىن  •
من طاقة اإلشعال ضعيفا جدا. (وينطبق هذا على املواد واملخاليط حيثمـا  

ـــــي جـــــول، مثـــــل  0.1 <كانـــــت طاقـــــة اإلشـــــعال الـــــدنيا  ـــــد ثـــــاين  مّل كربيتي
 ).الكربون

P243 
 تتخذ إجراءات لمنع التفريغ اإللكتروستاتي.

 إذا كان السائل يتطاير وقد يولد جواً متفجراً. •
جيوز إغفاله حيثما كانت التشريعات احمللية أو الوطنية تأخذ بأحكام أكثر  •

 .حتديداً 
P280 

 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.
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 السوائل اللهوبة

 )6-2(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

  سائل قابل لالحرتاق H227 حتذير 4

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
عــــــــن الحــــــــرارة، والســــــــطوح يحفــــــــظ بعيــــــــداً 

الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 
 ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين.

P280 
تلبس قفـازات للحمايـة/مالبس للحمايـة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع 

 .املعدات املناسب

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. •
 حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة املختصـــــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

، وغريهـــــا مــــــن 1للســـــوائل اللهوبــــــة مـــــن الفئــــــة   •
الســـــوائل اللهوبـــــة الـــــيت تتطـــــاير وقـــــد تولـــــد جـــــواً 

 متفجراً.

P501 
 ... تخلص من المحتويات/الوعاء في

... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــة/ الدوليـــــة 
 (جيب حتديدها).

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 المواد الصلبة القابلة لالشتعال
 )7-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 مادة صلبة هلوبة H228 خطر 1
 مادة صلبة هلوبة H228 حتذير 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســاخنة، والشــرر، واللهــب 

 .التدخينالمكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع 
P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.
 .إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية •

P241 
 تستخدم معدات [كهربائية/تهوية/إضاءة/...] ضد االنفجار.

 إذا كان ميكن أن حتدث سحب غبار. •
جيـــــوز اســـــتخدام الـــــنص بـــــني القوســـــني املعقـــــوفني لتحديـــــد معـــــدات   •

ات هتويــة أو إضــاءة أو أيــة معــدات أخــرى بعينهــا كهربائيــة أو معــد
 إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا.

جيـــوز إغفـــال البيـــان التحـــذيري حيثمـــا كانـــت التشـــريعات احملليـــة أو  •
 .الوطنية تأخذ بأحكام أكثر حتديداً 

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.

 .السلطة املختصة نوع املعدات املناسبحيدد الصانع/املورد أو 

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة
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 المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

 )8-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة
 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 التسخني قد يسبب انفجاراً  H240 خطر النوع ألف

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســاخنة، والشــرر، 
ــر ذلــك مــن مصــادر اإلشــعال.  واللهــب المكشــوف، وغي

 .ممنوع التدخين
P234 

 يحفظ إال في العبوة األصلية. ال
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كـــان حساســـاً للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى توليـــد  •
 جو متفجر.

P280 
تلــــــــــــبس قفــــــــــــازات للحمايــــــــــــة/مالبس للحمايـــــــــــــة/وقاء 

 للوجه.للعينين/وقاء 
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب

P370 + P372 + P380 + P373 
 في حالة الحريق: خطر االنفجار.

ــــة. ال يكــــافح الحريــــق إذا  ــــى المنطق ُتخل
 وصلت النار إلى المتفجرات.

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

أو  باســــتثناء املــــواد واملخــــاليط الذاتيــــة التفاعــــل •
األكاســـــيد الفوقيـــــة (البريوكســـــيدات) العضـــــوية 
املكيفة احلرارة بسبب احتمال حدوث تكثيف 

 وما يرتتب عليه من جتميد.
P411 

يخــــــــــــــــــــــزن فــــــــــــــــــــــي درجــــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــــرارة ال 
 ف.°س/...° ... تتجاوز

-2رارة (وفقـــاً للقســـم ـإذا كـــان يشـــرتط ضـــبط احلـــ
مــــن النظــــام املنســــق  3-2-15-2أو  8-2-3

 هذا ضروريا ألسباب أخرىعاملياً) أو إذا اعترب 
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة احلرارة ... 

 .باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به
P420 

 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـاً للـوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـة/ الدوليـة 
 (جيب حتديدها).

الســـلطة املختصــــة مــــا إذا   حيـــدد الصــــانع/املورد أو
ـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى  كانـــــت متطلبـــــات ال

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

 )8-2(الفصل 
 الرمز   

 قنبلة منفجرة وهلب
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً  H241 خطر النوع باء

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيـداً عـن الحـرارة، والسـطوح السـاخنة، والشـرر، 
واللهـب المكشــوف، وغيــر ذلـك مــن مصــادر اإلشــعال. 

 .التدخينممنوع 
P234 

 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.
P235 

 يحفظ بارداً.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كـــان حساســـاً للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى توليـــد  •
 جو متفجر.

P280 
 تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحمايـــــــــــة/وقاء

 للعينين/وقاء للوجه.
حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع املعــــــدات 

 .املناسب

P370 + P380 + P375 [+ P378] 
فــي حالــة الحريــق: ُتخلــى المنطقــة. يلــزم مكافحــة 
الحريـــــــق عـــــــن بعـــــــد بســـــــبب خطـــــــر االنفجـــــــار. 

 [يستخدم ... لإلطفاء]
يســتخدم الـــنص بـــني القوســني املعقـــوفني إذا كـــان  •

 املاء يزيد اخلطورة.وجود 
الوسائط  حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة... 

 .املناسبة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســـــــتثناء املـــــــواد واملخـــــــاليط الذاتيـــــــة التفاعـــــــل أو  •
األكاســــــــيد الفوقيــــــــة (البريوكســــــــيدات) العضــــــــوية 
املكيفــة احلــرارة بســـبب احتمــال حــدوث تكثيـــف 

 جتميد.وما يرتتب عليه من 
P411 

 يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز
 ف.°س/...° ...

-2إذا كــان يشــرتط ضــبط احلــرارة (وفقــاً للقســم  •
مــن النظــام املنســق  3-2-15-2أو  8-2-3

 عاملياً) أو إذا اعترب هذا ضروريا ألسباب أخرى
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة احلـــرارة ... 

 .املعمول بهباستخدام مقياس درجة احلرارة 
P420 

 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــاً للــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة مـــا 
إذا كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق 

علــــــــى   علــــــــى احملتويــــــــات أم علــــــــى الوعــــــــاء أم
 كليهما.
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 المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

 )8-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 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 
يحفــــظ بعيــــداً عــــن الحــــرارة، والســــطوح الســــاخنة، والشــــرر، 
واللهب المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشـعال. ممنـوع 

 .التدخين
P234 

 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كـــان حساســـاً للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى توليـــد جـــو  •
 متفجر.

P280 
ـــاء  ـــة/وقاء للعينين/وق ـــة/مالبس للحماي ـــبس قفـــازات للحماي تل

 للوجه.
 .املعدات املناسبحيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع 

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر. •
 حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة... 

 .الوسائط املناسبة
 

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســتثناء املــواد واملخــاليط الذاتيــة التفاعــل أو  •
(البريوكســيدات) العضــوية األكاســيد الفوقيــة 

املكيفــــــة احلــــــرارة بســــــبب احتمــــــال حــــــدوث 
 تكثيف وما يرتتب عليه من جتميد.

P411 
 يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز

 ف.°س/...° ...
إذا كــان يشــرتط ضــبط احلــرارة (وفقــاً للقســم  •

مـــــــــــــــــــــــــــــــــن  3-2-15-2أو  2-8-2-3
النظـــــــام املنســـــــق عامليـــــــاً) أو إذا اعتـــــــرب هـــــــذا 

 رىضروريا ألسباب أخ
حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة احلــرارة ... 

 .باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به
P420 

 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــــاً للــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســــلطة املختصـــة مــــا 
إذا كانـــــت متطلبـــــات الـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق 

ــــــــات أم علــــــــى الوعــــــــاء أم علــــــــى   علــــــــى احملتوي
 كليهما.
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 السوائل التلقائية االشتعال

 )9-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يلتقط النار فور التعرض للهواء H250 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفـــظ بعيـــداً عـــن الحـــرارة، والســـطوح الســـاخنة، والشـــرر، 
واللهــــب المكشــــوف، وغيــــر ذلــــك مــــن مصــــادر اإلشــــعال. 

 .ممنوع التدخين
P222 

 ال يسمح بالتعريض للهواء.
 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •

P231 + P232 
خامــــل/... تلـــزم المناولــــة وتخــــزين المحتويــــات تحــــت غــــاز 

 تحمي من الرطوبة.
... حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الســــائل أو الغــــاز 

 املناسب إذا مل تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة.
P233 

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
P280 

تلــبس قفــازات للحمايـــة/مالبس للحمايــة/وقاء للعينين/وقـــاء 
 للوجه.

 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب. 

P302 + P334 
في حالة السقوط علـى الجلـد: يغمـر فـي مـاء بـارد 

 أو يلف بأربطة مبللة.
P370 + 378 

 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

الوسـائط  ... حيـدد الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة
 املناسبة.
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 المواد الصلبة التلقائية االشتعال

 )10-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 تلتقط النار فور التعرض للهواء H250 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
والسـطوح السـاخنة، والشـرر، يحفظ بعيداً عن الحرارة، 

واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلــك مـن مصـادر اإلشــعال. 
 .ممنوع التدخين

P222 
 ال يسمح بالتعريض للهواء.

 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •
P231 + P232 

تلزم المناولة وتخزين المحتويـات تحـت غـاز خامـل/... 
 تحمي من الرطوبة.

الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة الســـــائل أو ... حيـــــدد 
 الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة.

P233 
 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.

P280 
ـــــــــــة/وقاء  تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P302 + P335 + P334 
ــــــــزال  فــــــــي حالــــــــة الســــــــقوط علــــــــى الجلــــــــد: ت
الجسيمات العالقة بالجلد. ويغمر في مـاء بـارد 

 أو يلف بأربطة مبللة.
P370 + P378 

 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

 حيـــــــــدد الصـــــــــانع/املورد أو الســـــــــلطة املختصـــــــــة... 
 .الوسائط املناسبة
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 والمخاليط الذاتية التسخينالمواد 

 )11-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 ذايت التسخني؛ قد يلتقط النار  H251 خطر 1

 ذايت التسخني يف الكميات الكبرية قد يلتقط النار H252 حتذير 2

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P235 
 يحفظ باردًا.

 .على بطاقة الوسم P413جيوز إغفاله إذا ذُكر 
P280 

ــــــــة/وقاء  ــــــــة/مالبس للحماي ــــــــازات للحماي ــــــــبس قف تل
 للعينين/وقاء للوجه.

حيـــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصـــة نــــوع املعــــدات 
 املناسب.

 P407 
 .يراعى ترك فاصل هوائي بين الرصات أو الطبالي

P413 
السـائبة التـي تتجـاوز ... كغـم/... باونـد ُتخزَّن الكميـات 

 ف.°س/...°تتجاوز ... في درجات حرارة ال
... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة الكميــة ودرجــة 

 احلرارة باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به.
P420 

 يخزن منفصًال.
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 المواد والمخاليط التي تطلق بالتالمس مع الماء غازات لهوبة 
 )12-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة قد تشتعل تلقائياً  H260 خطر 1
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة H261 خطر 2

 التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P223 
 تجنب التالمس مع الماء.

 إذا اعُترب الرتكيز على بيان اخلطورة ضرورياً. •
P231+ P232 

تلزم المناولة وتخزين المحتويـات تحـت غـاز خامـل/... 
 تحمي من الرطوبة.

إذا كانت املادة أو املخلوط يتفاعل بسهولة مع الرطوبـة  •
 اهلواء.يف 

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة الســـــائل أو 
 الغاز املناسب إذا مل تكن عبارة "غاز خامل" مناسبة.

P280 
ـــــــــــة/وقاء  تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P302 + P335 + P334 
ـــــــي  ـــــــد: تـــــــزال ف ـــــــى الجل ـــــــة الســـــــقوط عل حال

الجســـيمات العالقـــة بالجلـــد. ويغمـــر فـــي مـــاء 
 بارد.

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة
 

P402 + P404 
 يخـــزن فـــي مكـــان جـــاف. يخـــزن فـــي وعـــاء

 مغلق.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــــــــة/  ... وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 ق بالتالمس مع الماء غازات لهوبةالمواد والمخاليط التي تطل

 )12-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة H261 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P231 + P232 
تلزم المناولة وتخـزين المحتويـات تحـت غـاز 

 خامل/... تحمي من الرطوبة.
إذا كانت املادة أو املخلوط يتفاعـل بسـهولة  •

 مع الرطوبة يف اهلواء.
... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 
الســــــائل أو الغــــــاز املناســــــب إذا مل تكــــــن عبــــــارة 

 "غاز خامل" مناسبة.
P280 

تلبس قفازات للحماية/مالبس للحمايـة/وقاء 
 للعينين/وقاء للوجه.

حيــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع 
 املعدات املناسب.

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيـــــــــــدد الصـــــــــــانع/املورد أو الســـــــــــلطة املختصـــــــــــة... 

 .الوسائط املناسبة

P402 + P404 
 يخزن في مكان جاف. يخزن في وعاء مغلق.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــة/ الدوليـــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الــــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علــــــــى 

 احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما.
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 السوائل المؤكسدة
 )13-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي H271 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــظ بعيــداً عــن الحــرارة، والســطوح الســـاخنة، 
ـــر ذلـــك مـــن  والشـــرر، واللهـــب المكشـــوف، وغي

 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

يحفـــظ بعيـــداً عـــن المالبـــس وغيرهـــا مـــن المـــواد 
 القابلة لالحتراق.

P280 
تلـــــبس قفـــــازات للحمايـــــة/مالبس للحمايـــــة/وقاء 

 .للعينين/وقاء للوجه
حيـــــــــدد الصـــــــــانع/املورد أو الســـــــــلطة املختصـــــــــة نـــــــــوع 

 املعدات املناسب.
P283 

 .لالحتراقتلبس مالبس مقاومة للنار أو معطلة 

P306 + P360 
في حالة السقوط على المالبس: تشطف المالبـس الملوثـة 

 فوراً والجلد بوفرة من الماء، قبل خلع المالبس.
P371 + P380 + P 375 

فـــــي حالـــــة الحريـــــق الكبيـــــر والكميـــــات الضـــــخمة: ُتخلـــــى 
المنطقــة. يكــافح الحريــق مــن بُعــد بســبب احتمــال حــدوث 

 انفجار.
P370 + P378 

 الحريق: يستخدم ... لإلطفاء. في حالة
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
 حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة...   •

 .الوسائط املناسبة

P420 
 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــــــــــــاً للــــــــــــــــوائح احمللية/اإلقليميــــــــــــــــة/ 
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما حيدد 
إذا كانــت متطلبــات الــتخلص منهــا تنطبــق 
علـــــى احملتويـــــات أم علـــــى الوعـــــاء أم علـــــى  

 .كليهما

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

376 

 السوائل المؤكسدة
 )13-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 خطر 2
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفــــــــظ بعيــــــــداً عــــــــن الحــــــــرارة، والســــــــطوح 
الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، وغير 

 .ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

يحفظ بعيدًا عن المالبس وغيرهـا مـن المـواد 
 القابلة لالحتراق.

P280 
تلبس قفازات للحمايـة/مالبس للحمايـة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة نـــــوع 

 املعدات املناسب.

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
الوســـائط  املختصـــةحيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة ... 

 .املناسبة

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــــــــة/  ... وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المواد الصلبة المؤكسدة
 )14-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي H271 خطر 1

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 يحفــــظ بعيــــداً عــــن الحــــرارة، والســــطوح الســــاخنة،
والشـــــرر، واللهـــــب المكشـــــوف، وغيـــــر ذلـــــك مـــــن 

 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

يحفظ بعيداً عن المالبس وغيرها من المواد القابلة 
 لالحتراق.

P280 
ـــــــة/وقاء  تلـــــــبس قفـــــــازات للحمايـــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة نــوع املعــدات 

 .املناسب
P283 

 .تلبس مالبس مقاومة للنار أو معطلة لالحتراق

P306 + P360 
فـي حالـة السـقوط علــى المالبـس: تشـطف المالبــس 
الملوثــــة والجلــــد فــــوراً بــــوفرة مــــن المــــاء، قبــــل خلــــع 

 المالبس.
P371 + P380 + P375 

تخلـى  في حالة الحريـق الكبيـر والكميـات الضـخمة:
المنطقـــة. يكـــافح الحريـــق مـــن بُعـــد بســـبب احتمـــال 

 حدوث انفجار.
P370 + P378 

 في حالة الحريق: يستخدم ... لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

الوســــائط  حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة... 
 .املناسبة

P420 
 يخزن منفصًال.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

الدوليــة ... وفقــاً للــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة مــــا إذا  
كانـــــت متطلبـــــات الـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المواد الصلبة المؤكسدة
 )14-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب فوق دائرة

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 خطر 2
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد H272 حتذير 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسطوح السـاخنة، 
والشرر، واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلـك مـن 

 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P220 

المالبـس وغيرهـا مـن المـواد  يحفـظ بعيـداً عـن
 القابلة لالحتراق.

P280 
تلــبس قفــازات للحمايــة/مالبس للحمايــة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة نــــــوع 

 املعدات املناسب.

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

 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •
الوســـــائط  الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة حيـــــدد... 

 .املناسبة

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــــــاً للــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة مـا إذا  
كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا تنطبـــق علـــى 

 .الوعاء أم على كليهمااحملتويات أم على 

  

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

379 

 األكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية
 )15-2(الفصل 

 
 

 الرمز 
 قنبلة منفجرة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 التسخني قد يسبب انفجاراً  H240 خطر النوع ألف

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
بعيــــداً عــــن الحــــرارة، والســــطوح الســــاخنة، يحفــــظ 

ــــن  ــــك م ــــر ذل والشــــرر، واللهــــب المكشــــوف، وغي
 .مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين

P234 
 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.

P235 
 يحفظ باردًا.

 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر 
P240 

 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.
للكهربـــاء االســـتاتية وقـــادراً علـــى  إذا كـــان حساســـاً  •

 توليد جو متفجر.
P280 

ــــــبس قفــــــازات للحمايــــــة/مالبس للحمايــــــة/وقاء  تل
 .للعينين/وقاء للوجه

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة نــوع املعــدات 
 املناسب.

P370 + P372 + P380 + P373 
ــــــى  ــــــق: خطــــــر االنفجــــــار. ُتخل ــــــة الحري فــــــي حال

إذا وصـلت النـار إلـى  المنطقة. ال يكافح الحريـق
 .المتفجرات

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســتثناء املــواد واملخــاليط الذاتيــة التفاعــل أو  •
األكاســيد الفوقيــة (البريوكســيدات) العضــوية 
املكيفــــــة احلـــــــرارة بســــــبب احتمـــــــال حـــــــدوث 

 تكثيف وما يرتتب عليه من جتميد.
P410 

 يحمى من أشعة الشمس.
P411 

حــــــــــــــــــرارة ال  يخــــــــــــــــــزن فــــــــــــــــــي درجــــــــــــــــــات
 ف.°س/...° ... تتجاوز

إذا كــان يشـــرتط ضــبط احلـــرارة (وفقــاً للقســـم  •
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن  3-2-15-2أو  2-8-2-3

ـــــــرب هـــــــذا  ـــــــاً) أو إذا اعت النظـــــــام املنســـــــق عاملي
 .أخرىألسباب ضروريا 

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة ... 
احلــرارة باســتخدام مقيــاس درجــة احلــرارة املعمـــول 

 .به
P420 
 .منفصالً يخزن 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــاً للــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ الدوليــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة مــــا إذا  
كانـــــت متطلبـــــات الـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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380 

 
 (البيروكسيدات) العضويةاألكاسيد الفوقية 

 )15-2(الفصل 
 

 
 الرمز 

 قنبلة منفجرة وهلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 
 التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً  H241 خطر النوع باء

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيدًا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشـرر، 
واللهب المكشوف، وغيـر ذلـك مـن مصـادر اإلشـعال. 

 .التدخين ممنوع
P234 

 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية وقــادراً علــى توليــد  •
 جو متفجر.

P280 
للحمايـــــــــــة/وقاء تلــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايــــــــــة/مالبس 

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P370 + P380 + P375 [+ P378] 
فـــي حالـــة الحريـــق: ُتخلـــى المنطقـــة. يلـــزم 
ـــق عـــن بعـــد بســـبب خطـــر  مكافحـــة الحري

 االنفجار. [يستخدم ... لإلطفاء]
يســـتخدم الـــنص بـــني القوســـني املعقـــوفني  •

 .كان وجود املاء يزيد اخلطورةإذا  
 حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة... 

 .الوسائط املناسبة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

باســــتثناء املــــواد واملخــــاليط الذاتيــــة التفاعــــل أو األكاســــيد  •
الفوقيـــة (البريوكســـيدات) العضـــوية املكيفـــة احلـــرارة بســـبب 

 عليه من جتميد.احتمال حدوث تكثيف وما يرتتب 
P410 

 يحمى من أشعة الشمس.
P411 

 ف.°س/...° ... يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز
 3-2-8-2إذا كان يشرتط ضبط احلرارة (وفقاً للقسـم   •

مــن النظــام املنســق عامليــاً) أو إذا اعتــرب  3-2-15-2أو 
 أخرى.ألسباب هذا ضروريا 

احلـرارة باسـتخدام حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ... 
 .مقياس درجة احلرارة املعمول به

P420 
 .يخزن منفصالً 

P501 
تخلـــص مـــن المحتويات/الوعـــاء فـــي 

... 
... وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح 
احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ الدوليــة (جيــب 

 حتديدها).
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصـة 
مـــا إذا كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا 

احملتويات أم على الوعـاء أم تنطبق على 
 .على كليهما
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 األكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية

 )15-2(الفصل 
 الرمز   

 هلب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 خطر النوع جيم
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 خطر النوع دال
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 حتذير النوع هاء
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 حتذير النوع واو

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسـطوح السـاخنة، والشـرر، 
واللهـب المكشـوف، وغيـر ذلــك مـن مصـادر اإلشــعال. 

 .ممنوع التدخين
P234 

 إال في العبوة األصلية.ال يحفظ 
P235 

 يحفظ باردًا.
 .على بطاقة الوسم P411جيوز إغفاله إذا ذُكر • 

P240 
 يؤرض ويربط الوعاء ومعدات االستقبال.

إذا كــان حساســاً للكهربــاء االســتاتية وقــادراً علــى توليــد  •
 جو متفجر.

P280 
ـــــــــــة/وقاء  تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس للحماي

 للعينين/وقاء للوجه.
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات املناسب.

P370 + P378 
فـــــــــي حالـــــــــة الحريـــــــــق: يســـــــــتخدم ... 

 لإلطفاء.
 إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر.  •

حيــــــــــــــدد الصــــــــــــــانع/املورد أو الســــــــــــــلطة ... 
 .الوسائط املناسبة املختصة

P403 
 يخزن في مكان جيد التهوية.

ـــــــــة التفاعـــــــــل أو باســـــــــتثناء املـــــــــواد  • واملخـــــــــاليط الذاتي
األكاسيد الفوقيـة (البريوكسـيدات) العضـوية املكيفـة 
احلــرارة بســبب احتمــال حــدوث تكثيــف ومــا يرتتــب 

 عليه من جتميد.
P410 

 يحمى من أشعة الشمس.
P411 

 ف.°س/...° ... يخزن في درجات حرارة ال تتجاوز
-8-2إذا كان يشرتط ضـبط احلـرارة (وفقـاً للقسـم  •

من النظام املنسـق عامليـاً)  3-2-15-2أو  2-3
 أخرى.ألسباب أو إذا اعترب هذا ضرورياً 

حيـــــدد الصــــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــــة احلــــــرارة ... 
 .باستخدام مقياس درجة احلرارة املعمول به

P420 
 يخزن منفصًال.

P501 
 المحتويات/الوعاء في ...تخلص من 

ـــــــــــة/  ... وفقـــــــــــاً للـــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانـــت متطلبــــات الــــتخلص منهـــا تنطبــــق علــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المواد األكالة للفلزات

 )16-2(الفصل 
 الرمز   

 تأّكل

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يكون أّكاالً للفلزات H290 حتذير 1 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P234 
 ال يحفظ إال في العبوة األصلية.

P390 
تمـــــتص المـــــادة المنســـــكبة لمنـــــع تلـــــف المـــــواد 

 المحيطة.

P406 
للتأّكل/وعــــاء ... لــــه بطانــــة يخــــزن فــــي وعــــاء مقــــاوم 

 داخلية مقاومة للتأكل.
 .على بطاقة الوسم P234جيوز إغفاله إذا ذُكر   •

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى 
 املتوافقة.
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 المتفجرات المنزوعة الحساسية
 )17-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 احتمـال متزايـد حلـدوث انفجــارأو االنتثـار؛  خطـورة احلريـق أو العصـف H206 خطر 1
 عند خفض عامل نزع احلساسية

عنـد خفـض  احتمـال متزايـد حلـدوث انفجـارخطورة احلريق أو االنتثار؛  H207 خطر 2
 عامل نزع احلساسية

عنـد خفـض  انفجـاراحتمـال متزايـد حلـدوث خطورة احلريق أو االنتثار؛  H207 حتذير 3
 عامل نزع احلساسية

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب 

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P212 

 الحساسية.تجنب التسخين في حيز محصور أو انخفاض عامل نزع 
P230 

 يحفظ مرطباً باستخدام...
 .... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املواد املناسبة

P233 
 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه

P370+P380+P375 
يلزم إخالء المنطقة. يلزم في حالة الحريق: 

الحريق عن بعد بسبب خطر مكافحة 
 االنفجار

 

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة 
املختصة اللوائح 

احمللية/اإلقليمية/الوطنية/ الدولية تبعاً 
 .للحالة

P501 
تخلص من المحتويات/الوعاء 

 في...
... وفقاً للوائح احمللية/اإلقليمية/ 
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
ما إذا كانت متطلبات التخلص منها 

تنطبق على احملتويات أم على الوعاء أم 
 على كليهما.
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 المتفجرات المنزوعة الحساسية
 )17-2(الفصل 

 الرمز   
 هلب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
عنــد  احتمــال متزايــد حلــدوث انفجــارخطــورة احلريــق؛  H208 حتذير 4

  خفض عامل نزع احلساسية

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
يحفظ بعيداً عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر، واللهب 

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين
P212 

 في حيز محصور أو انخفاض عامل نزع الحساسية. تجنب التسخين
P230 

 يحفظ مرطباً باستخدام...
 .... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املواد املناسبة

P233 
 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.

P280 
 .تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه

P371+P380+P375 

الكبير والكميات في حالة الحريق 
الضخمة: ُتخلى المنطقة. يكافح الحريق 

 من بُعد بسبب احتمال حدوث انفجار.
 
 

P401 
 ل ...يخزن وفقاً 

... حيدد الصانع/املورد أو السلطة 
املختصة اللوائح 

احمللية/اإلقليمية/الوطنية/ الدولية تبعاً 
 .للحالة

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في... 

للوائح احمللية/اإلقليمية/ ... وفقاً 
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة 
ما إذا كانت متطلبات التخلص منها 

تنطبق على احملتويات أم على الوعاء أم 
 على كليهما.
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 فوق عظمني متقاطعنيمججمة 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مميت إذا ابتلع H300 خطر 1
 مميت إذا ابتلع H300 خطر 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 
 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.أجزاء 
P270 

ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين 
  أثناء استخدام هذا المنَتج.

P301 + P310 
ــتالع: االتصــال فــوراً بمركــز مكافحــة  فــي حالــة االب

 السموم/الطبيب/... .
حيـــدد الصــــانع/املورد أو الســـلطة املختصــــة املصــــدر ... 

 . لعاجلةاملناسب للمشورة الطبية ا
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزم إعطاء ترياق فوراً.  •

... إشــــــارة حتيــــــل إىل إرشــــــادات تكميليــــــة لإلســــــعاف 
 األويل.
P330 

 يشطف الفم.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــة/ الدوليـــــة ... وفقـــــاً للـــــوائح  احمللية/اإلقليمية/الوطني
 (جيب حتديدها).

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 بيان الخطورة التنبيهكلمة  فئة الخطورة

 
 مسي إذا ابتلع H301 خطر 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة 
املختصة أجزاء اجلسم اليت جيـب غسـلها 

 بعد املناولة.
P270 

 ممنــــوع تنــــاول الطعــــام أو الشــــرب أو
  التدخين أثناء استخدام هذا المنَتج.

P301 + P310 
فــي حالــة االبــتالع: االتصــال فــوراً بمركــز مكافحــة 

 السموم/الطبيب/... .
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املصـــدر ... 

 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزم إعطاء ترياق فوراً.  •

... إشــــــارة حتيــــــل إىل إرشــــــادات تكميليــــــة لإلســــــعاف 
 األويل.
P330 

 يشطف الفم.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقاً للوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنية/ الدولية (جيب 
 حتديدها).

الســلطة املختصـــة مــا إذا كانـــت حيــدد الصـــانع/املورد أو 
متطلبات التخلص منهـا تنطبـق علـى احملتويـات أم علـى 

 .الوعاء أم على كليهما
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ضار إذا ابتلع H302 حتذير 4 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 
 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P270 
ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين 

 .أثناء استخدام هذا المنَتج

P301 + P312 
بمركـز مكافحـة  في حالة االبتالع: االتصال فـوراً 

 السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.
حيدد الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة املصـدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P330 

 يشطف الفم.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــة/ الدوليـــــة  ... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 (جيب حتديدها).

حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 فموي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يضر إذا ابتلع H303 حتذير 5
 التحذيريةالبيانات 

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
االتصــال فــوراً بمركــز مكافحــة الســموم/ الطبيــب/... فــي 

 حالة الشعور بتوعك.
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسـب ... 

 .للمشورة الطبية العاجلة
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 جلدي -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عظمني متقاطعنيمججمة فوق 

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

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

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P262 
يلزم تجنـب مالمسـة المنـَتج للعـين أو الجلـد 

 أو المالبس.
P264 

 جيداً بعد المناولة.تغسل ... 
... حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة 

 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.
P270 

ممنــوع تنــاول الطعــام أو الشــرب أو التــدخين 
 .أثناء استخدام هذا المنتج

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية.

جيــوز كــذلك للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
 حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء. أن

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

للصانع/املورد أو السلطة املختصـة أن حتـدد مـادة التنظيـف حسـب ... 
االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلـة يف احلـاالت االسـتثنائية إذا كـان 

 . املاء غري مناسب بشكل واضح
P310 

 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... .
... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصـة املصـدر املالئـم لالستشـارة 

 الطبية الطارئة. 
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص.  •

 تكميلية لإلسعاف األويل.... إشارة حتيل إىل إرشادات 
P364  +P361 

 قبل إعادة استخدامها. تخلع جميع المالبس الملوثة فوراً وتغسل

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــة/ الدوليـــــة  ... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 (جيب حتديدها).

الســـــــلطة املختصـــــــة مـــــــا إذا  حيـــــــدد الصـــــــانع/املورد أو 
كانــــــــت متطلبــــــــات الــــــــتخلص منهــــــــا تنطبــــــــق علــــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 جلدي -السمية الحادة 

 )1-3(الفصل 
 الرمز   

 مججمة فوق عظمني متقاطعني
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 مسي إذا تالمس مع اجللد H311 خطر 3

 التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280 
 تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية.

جيــوز كــذلك للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة 
 أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء.

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

املختصـــــــة أن حتـــــــدد مـــــــادة التنظيـــــــف حســـــــب للصـــــــانع/املورد أو الســـــــلطة ... 
االقتضـــاء، أو هلـــا أن توصـــي مبـــادة بديلـــة يف احلـــاالت االســـتثنائية إذا كـــان املـــاء 

 . غري مناسب بشكل واضح
P312 

 ./الطبيب/.. في حالة الشعور بتوعكاالتصال فوراً بمركز مكافحة السموم
للمشــورة الطبيــة حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املصــدر املناســب ... 

 . العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص.  •

 ... إشارة حتيل إىل إرشادات اإلسعاف األويل التكميلية.
P364  +P361 

 قبل إعادة استخدامها. تخلع جميع المالبس الملوثة فوراً وتغسل

P405 
مكـــــــان مغلـــــــق يخـــــــزن فـــــــي 

 بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــــــــة/  ... وفقــــــــــــاً للــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطني
 الدولية (جيب حتديدها).

حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا إذا  
كانــــت متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 جلدي - السمية الحادة
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد H312 حتذير 4

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280 
تلـــــــــــبس قفـــــــــــازات للحمايـــــــــــة/مالبس 

 للحماية.
جيــــــوز كــــــذلك للصــــــانع/املورد أو الســــــلطة 
املختصـــة أن حتـــدد نـــوع املعـــدات حســـب 

 االقتضاء.

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

للصــــــانع/املورد أو الســـــــلطة املختصـــــــة أن حتــــــدد مـــــــادة التنظيـــــــف حســـــــب ... 
االقتضــاء، أو هلــا أن توصــي مبــادة بديلـــة يف احلــاالت االســتثنائية إذا كــان املـــاء 

 . واضحغري مناسب بشكل 
P312 

 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... في حالة الشعور بتوعك.
حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املصــدر املناســب للمشــورة الطبيــة ... 

 . العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا كان ينصح بتدابري فورية كاستخدام منظف خاص.  •

 ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.
P364  +P362 

 قبل إعادة استخدامها. تخلع المالبس الملوثة وتغسل

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــاً للــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــة/ الدوليــة 
 (جيب حتديدها).

إذا  حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة مــــا 
ـــــتخلص منهـــــا تنطبـــــق علـــــى  كانـــــت متطلبـــــات ال

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 جلدي -السمية الحادة 

 )1-3(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد H313 حتذير 5
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
االتصــال بمركــز مكافحــة الســموم/الطبيب/... فــي حالــة 

 الشعور بتوعك.
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصـدر املناسـب ... 

 . للمشورة الطبية العاجلة
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 استنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 مميت إذا استنشق H330 خطر 1
 مميت إذا استنشق H330 خطر 2

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
 الرذاذ. الضباب/األبخرة/تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/

 املنطبقة.حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة الشروط 
P271 

 .ال تستخدم إال في مكان مكشوف أو جيد التهوية
P284 

 [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس.
جيــــــوز اســــــتخدام الــــــنص بــــــني القوســــــني املعقــــــوفني إذا قــــــدمت  •

معلومــات إضــافية مــع املـــادة الكيميائيــة عنــد نقطــة االســـتخدام 
   .املأمونتوضح نوع التهوية املناسب لالستخدام 

 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املعدات.

P304 + P340 
ينقــل الشــخص إلــى الهــواء : فــي حالــة االستنشــاق

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P310 

 ... . االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املصـــدر ... 

 . الطبية العاجلة املناسب للمشورة
P320 

ـــــة (انظـــــر ـــــى بطاقـــــة  معالجـــــة خاصـــــة عاجل ... عل
 الوسم).

 إذا لزم إعطاء ترياق فوراً.  •
 ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.

P403 + P233 
ــــة.  ــــد التهوي ــــي مكــــان جي تخــــزن ف

 يحفظ الوعاء محكم اإلغالق.
إذا كانــــــــــــت املــــــــــــادة الكيميائيــــــــــــة  •

 .تولد جواً خطراً تتطاير وقد 
P405 

 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.
 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة مـــــا إذا  
كانــــــت متطلبــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطبــــــق علــــــى 

 .أم على كليهمااحملتويات أم على الوعاء 

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

 

394 

 
 استنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مسي إذا استنشق H331 خطر 3

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ـــــــنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضـــــــباب/  ـــــــب ت تجن

 األبخرة/الرذاذ.
 . على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة الشـــــروط 
 املنطبقة.

P271 
ســـــتخدم إال فـــــي مكـــــان مكشـــــوف أو جيـــــد يال 

 .التهوية

P304 + P340 
فــي حالــة االستنشــاق: ينقــل الشــخص إلــى الهــواء 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P311 

 االتصال بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... 
حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة املصـــدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزمت تدابري فورية خاصة.  •

... إشـــــارة حتيـــــل إىل إرشــــــادات تكميليـــــة لإلســــــعاف 
 األويل.

P403 + P233 
تخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ الوعاء محكم 

 اإلغالق.
إذا كانــت املــادة الكيميائيــة تتطــاير وقــد تولــد جـــواً  •

 .خطراً 
P 405 

 تخزن في مكان مغلق بمفتاح.
 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ـــــــــــــــــــة/  ... وفقـــــــــــــــــــاً للـــــــــــــــــــوائح احمللية/اإلقليمي
 الوطنية/الدولية (جيب حتديدها).

الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة مــا حيــدد 
إذا كانـــت متطلبـــات الـــتخلص منهـــا تنطبــــق 
علـــــــى احملتويـــــــات أم علـــــــى الوعـــــــاء أم علـــــــى  

 .كليهما
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 االستنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ضار إذا استنشق H332 حتذير 4 

 التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
تجنــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــنفس الغبار/الــــــــــــــــــدخان/الغاز/ 

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
  .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر  •

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 
 املنطبقة.

P271 
ال تســــتخدم إال فــــي مكــــان مكشــــوف أو جيـــــد 

 .التهوية

P304 + P340 
في حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P312 

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

حيـــــــــدد الصـــــــــانع/املورد أو الســـــــــلطة املختصـــــــــة ... 
 . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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 االستنشاق -السمية الحادة 
 )1-3(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يسبب ضرراً إذا استنشق H333 حتذير 5

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P304 + P312 
 في حالة االستنشاق:

االتصال بمركـز مكافحـة السـموم/ الطبيـب/... فـي 
 .الشعور بتوعكحالة 
حيـــدد الصــــانع/املورد أو الســـلطة املختصــــة املصــــدر ... 

 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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 تأّكل/تهّيج الجلد
 )2-3(الفصل 

 الرمز   
 تأّكل

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعني H314 خطر جيم1ألف إىل 1

 التحذيرية البيانات
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
 تجنب تنفس الغبار أو الضباب.

عنــد احتمــال وجــود جســيمات مــن  •
الغبـــــار أو الضـــــباب تستنشـــــق أثنـــــاء 

 االستخدام.
P264 

 تغسل ... جيداً بعد المناولة.
... حيـــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة 
املختصـــــة أجـــــزاء اجلســـــم الـــــيت جيـــــب أن 

 املناولة.تغسل بعد 
P280 

ـــــــــة/مالبس  ـــــــــازات للحماي ـــــــــبس قف تل
 للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه.

جيــــوز كــــذلك للصــــانع/املورد أو الســــلطة 
املختصــة أن حتــدد نــوع املعــدات حســب 

 االقتضاء.

P301 + P330 + P331 
 في حالة االبتالع: يشطف الفم. ال يستحث القيء.

P303 + P361 + P353 
الجلـد (أو الشــعر): تخلـع جميــع المالبـس الملوثــة فـورًا. يشــطف فـي حالــة السـقوط علــى 

 الجلد بالماء [أو الدش].
يــــدرج الــــنص بــــني القوســــني املعقــــوفني حيثمــــا اعتــــرب الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة أنــــه  •

 مناسب للمادة الكيميائية احملددة.
P363 

 تغسل المالبس الملوثة قبل إعادة استخدامها.
P304 + P340 

 حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس. في
P310 

 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب/... 
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة... 

P321 
 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).

 حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.... إشارة 
 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مادة التنظيف إذا اقتضى األمر •

P305 + P351 + P338 
تنـزع العدســات الالصــقة إن  فـي حالــة دخــول العـين: يشــطف بــاحتراس بالمـاء لعــدة دقــائق

 وجدت وكان ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.

P405 
مكــان مغلــق  يخــزن فــي

 بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ 
 الدولية (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مـا 
إذا كانــت متطلبــات الــتخلص منهــا تنطبــق 
علـــــى احملتويـــــات أم علـــــى الوعـــــاء أم علـــــى  

 .كليهما
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 الجلدتأّكل/تهّيج 

 )2-3(الفصل 
 الرمز   

 عالمة تعجب
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب هتيج اجللد H315 حتذير 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيدد الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة أجـزاء 
 جيب غسلها بعد املناولة. اجلسم اليت

P280 
 تلبس قفازات للحماية.

جيوز كـذلك للصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة أن 
 .حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

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

للصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة أن حتــــــدد مــــــادة التنظيــــــف حســــــب ... 
االقتضــاء، أو هلــا أن توصــي مبــادة بديلــة يف احلــاالت االســتثنائية إذا كــان املــاء 

 .غري مناسب بشكل واضح
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم)
 ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل.

 .األمرحيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مادة التنظيف إذا اقتضى  •
P332 + P313 

 في حالة تهيج الجلد: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.
 .على بطاقة الوسم P333+P313جيوز إغفاله عندما يظهر ... 

خيتــــار الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة املشــــورة أو الرعايــــة الطبيــــة حســــب 
 االقتضاء.

P364  +P362  
 استخدامها.وتغسل قبل إعادة تخلع المالبس الملوثة 
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 تأّكل/تهّيج الجلد

 )2-3(الفصل 
 الرمز   

 بدون رمز
  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 يسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً  H316 حتذير 3

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P332 + P313 
ـــة/  إذا حـــدث تهـــيج جلـــدي: تطلـــب استشـــارة طبي

 طبية. رعاية
علـــــى  P333+P313جيـــــوز إغفالـــــه عنـــــدما يظهـــــر  •

 .بطاقة الوسم
خيتـــــار الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة املشـــــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 تلف/تهيج العين
 )3-3(الفصل 

 الرمز   
 تأّكـل

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 للعني يسبب تلفاً شديداً  H318 خطر 1 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280 
 يلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

جيـــــوز كـــــذلك للصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة  
 .كذلك أن حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

P305 + P351 + P338 
في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعـدة 

العدســات الالصــقة، إن وجــدت وكـــان دقــائق. تنــزع 
 ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.

P310 
 االتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب/... 

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة املصـــــدر ... 
 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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 تلف/تهيج العين
 )3-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 يسبب هتيجاً شديداً للعني H319 حتذير ألف2

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أجــزاء 
 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P280 
 وقاء للعينين/وقاء للوجه.يلبس 

جيــوز كــذلك للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أن 
 .حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء

P305 + P351 + P338 
في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالماء لعدة 
دقـــائق. تنـــزع العدســـات الالصـــقة إن وجـــدت وكـــان 

 ذلك أمراً سهًال. يستمر الشطف.
P337 + P313 

اسـتمر تهــيج العــين: تطلـب استشــارة طبية/رعايــة إذا 
 طبية.

خيتــــــار الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة املشــــــورة أو 
 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 تلف/تهيج العين
 )3-3(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

  بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 يسبب هتيجاً للعني H320 حتذير باء2
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

... حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة 
 أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P305 + P351 + P338 
في حالة دخول العين: يشطف باحتراس بالمـاء لعـدة دقـائق. 

الالصــقة إن وجــدت وكــان ذلــك أمــراً ســهًال. تنــزع العدســات 
 .يستمر شطف العين

P337 + P313 
 إذا استمر تهيج العين، تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.

خيتار الصانع/املورد أو السلطة املختصة املشـورة أو الرعايـة الطبيـة 
 حسب االقتضاء.
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 التنفسي -التحسس 
 )4-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه الخطورةفئة 

 
 قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس إذا استنشق H334 خطر باء1ألف، 1، 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
 تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/ األبخرة/الرذاذ.

   .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر   •
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة الشروط املنطبقة.

P284 
 [في حالة عدم كفاية التهوية] توضع حماية للتنفس.

جيـــــوز اســـــتخدام الـــــنص بـــــني القوســـــني املعقـــــوفني إذا قـــــدمت  •
 معلومات إضافية مع املادة الكيميائية عنـد نقطـة االسـتخدام

  .توضح نوع التهوية املناسب لالستخدام املأمون
 حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املعدات.

P304 + P340 
في حالة االستنشاق: ينقل الشخص إلـى الهـواء 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P342 + P311 

إذا ظهــــرت أعــــراض تنفســــية: االتصــــال بمركــــز 
 مكافحة السموم/الطبيب/... .

حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة ... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

ــــــة  ... وفقــــــاً للــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــة/ الدولي
 (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا كانـت 
علــــى احملتويــــات أم متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق 

 .على الوعاء أم على كليهما
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 الجلدي -التحسس 
 )4-3(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 قد يسبب تفاعال للحساسية يف اجللد H317 حتذير باء1ألف، 1، 1 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ـــــــــــــــــدخان/الغاز/  ـــــــــــــــــنفس الغبار/ال ـــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
 .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر • 

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 
 املنطبقة.

P272 
ال يســمح بارتــداء مالبــس العمــل الملوثــة خــارج 

 مكان العمل.
P280 

 تلبس قفازات للحماية.
للصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أن جيــوز كــذلك 

 حتدد نوع املعدات حسب االقتضاء.

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

للصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة أن حتــــدد مــــادة التنظيــــف حســــب ... 
كان املـاء االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلة يف احلاالت االستثنائية إذا  

 .غري مناسب بشكل واضح
P333 + P313 

 طبية.إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية 
خيتــار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املشــورة أو الرعايــة الطبيــة حســب 

 االقتضاء.
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 لإلسعاف األويل. ... إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية

 .حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة مادة التنظيف إذا اقتضى األمر •
P364  +P362 

 تخلع المالبس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  حيـــــدد 
ــــــق علــــــى  ــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطب ــــــت متطلب كان

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 إطفار الخاليا الجنسية

 )5-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <...>قد يسبب عيوباً جينية  H340 خطر 1
  <...>يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية H341 حتذير 2
(يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنـه ال توجـد سـبل تعـرض أخـرى تسـبب  <...>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلــــــزم الحصــــــول علــــــى تعليمــــــات خاصــــــة قبــــــل 

 االستخدام.
P202 

بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع ممنـــــوع المناولـــــة إال 
 األمان. تاحتياطا
P280 

تلــــبس قفــــازات للحمايــــة/مالبس للحمايــــة/وقاء 
 للعينين/وقاء للوجه.

ــــــــوع  حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة ن
 املعدات املناسب.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
املختصــة املشــورة أو خيتـار الصــانع/املورد أو الســلطة 
 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
تنطبـــــــق علـــــــى كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السرطنة
 )6-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <...>ب السرطان قد يسب H350 خطر 1
  <...>بأنه يسبب السرطان يشتبه  H351 حتذير 2
قاطعـــة أنـــه ال توجـــد ســـبل تعـــرض أخـــرى (يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة  <...>  

 تسبب اخلطر)
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلــــــزم الحصــــــول علــــــى تعليمــــــات خاصــــــة قبــــــل 

 االستخدام.
P202 

ممنـــــوع المناولـــــة إال بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع 
 احتياطات األمان.

P280 
تلــــبس قفــــازات للحمايــــة/مالبس للحمايــــة/وقاء 

 للعينين/وقاء للوجه.
ــــــــوع  حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة ن

 املعدات املناسب.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
خيتـار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املشــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــاً للـــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــة/ الدوليـــة 
 (جيب حتديدها).

حيـــــدد الصـــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصـــــة مـــــا إذا  
كانــــــت متطلبــــــات الــــــتخلص منهــــــا تنطبــــــق علــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية التناسلية
 )7-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>> <...>ة أو اجلنني قد يضر اخلصوب H360 خطر 1
 <<...>> <...>ة أو اجلنني يشتبه بأنه يضر اخلصوب H361 حتذير 2
 )(يذكر التأثري احملدد إذا كان معروفاً  <...>  
بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل تعــرض أخــرى تســبب (يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت  <<...>>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلــــــزم الحصــــــول علــــــى تعليمــــــات خاصــــــة قبــــــل 

 االستخدام.
P202 

ممنـــــوع المناولـــــة إال بعـــــد قـــــراءة وفهـــــم جميـــــع 
 احتياطات األمان.

P280 
للحمايــــة/وقاء تلــــبس قفــــازات للحمايــــة/مالبس 

 للعينين/وقاء للوجه.
ــــــــوع  حيــــــــدد الصــــــــانع/املورد أو الســــــــلطة املختصــــــــة ن

 املعدات املناسب.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
خيتـار الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة املشــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

P405 
 بمفتاح.يخزن في مكان مغلق 

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية التناسلية

 )7-3(الفصل 

 (التأثيرات في اإلرضاع أو من خالله)
 الرمز   

 بدون رمز
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب ضرراً ألطفال الرضاعة الطبيعية H362 بدون كلمة تنبيه (إضافية)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
 قبل االستخدام. يلزم الحصول على تعليمات خاصة

P260 
 تجنب تنفس غبار أو ضباب.

عند احتمال وجـود جسـيمات مـن الغبـار أو الضـباب تستنشـق  •
 .أثناء االستخدام

P263 
 .يلزم تجنب لمس المادة أثناء الحمل وعند اإلرضاع

P264 
 تغسل ... جيداً بعد المناولة.

اليت جيب ... حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة أجزاء اجلسم 
 غسلها بعد املناولة.

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء استخدام هـذا 

 المنتج.

P308 + P313 
ـــــب استشـــــارة  ـــــق: تطل إذا حـــــدث تعـــــرض أو قل

 طبية/رعاية طبية.
خيتـار الصــانع/املورد أو السـلطة املختصــة املشــورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.
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 الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)السمية 

 )8-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>> <...> لألعضاءيسبب تلفاً  H370 خطر 1
 (أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
(يـــذكر ســـبيل التعـــرض إذا ثبـــت بصـــورة قاطعـــة أنـــه ال توجـــد ســـبل تعـــرض أخـــرى   <<...>>  

 تسبب اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  ــــــــــــــــــنفس الغبار/ال ــــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 

 املنطبقة.
P264 
 ... جيداً بعد المناولة.تغسل 

... حيــدد الصــانع/املورد أو الســلطة املختصــة أجــزاء 
 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء 

 استخدام هذا المنتج.

P308 + P311 
إذا حــــــدث تعــــــرض أو قلــــــق: االتصــــــال بمركــــــز 

 مكافحة السموم/الطبيب/... 
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P321 

 معالجة خاصة (انظر ... على بطاقة الوسم).
 إذا لزمت تدابري فورية.  •

... إشـــارة حتيـــل إىل إرشـــادات تكميليـــة لإلســـعاف 
 األويل.

 

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 المحتويات/الوعاء في ...تخلص من 

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 المفرد)السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض 

 )8-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي
 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>> <...>قد يسبب تلفاً لألعضاء  H371 حتذير 2
 (أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
تعــرض أخــرى تســبب (يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل  <<...>>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  ــــــــــــــــــنفس الغبار/ال ــــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســــلطة املختصــــة الشــــروط 

 املنطبقة.
P264 

 تغسل ... جيداً بعد المناولة.
الســلطة املختصــة أجــزاء ... حيــدد الصــانع/املورد أو 

 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.
P270 

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخين أثناء 
 استخدام هذا المنتج.

P308 + P311 
إذا حــــــدث تعــــــرض أو قلــــــق: االتصــــــال بمركــــــز 

 مكافحة السموم/الطبيب/... .
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصدر ... 

 .للمشورة الطبية العاجلةاملناسب 

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ... .

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .الوعاء أم على كليهما احملتويات أم على
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

 )8-3(الفصل 
 الرمز   

 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يسبب هتيجاً تنفسياً؛ أو H335 حتذير 3
  H336 قد يسبب الدوار أو الرتنـّح 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  ــــــــــــــــــنفس الغبار/ال ــــــــــــــــــب ت تجن

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
  .على بطاقة الوسم P260جيوز إغفاله إذا ذُكر   •

حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة الشـــــروط 
 املنطبقة.

P271 
ال تســـــتخدم إال فـــــي مكـــــان مكشـــــوف أو جيـــــد 

 .التهوية

P304 + P340 
االستنشاق: ينقل الشخص إلى الهـواء في حالة 

 الطلق ويظل في وضع مريح للتنفس.
P312 

االتصــال بمركــز مكافحــة الســموم/ الطبيــب/... 
 في حالة الشعور بتوعك.

حيــــــــــدد الصــــــــــانع/املورد أو الســــــــــلطة املختصــــــــــة ... 
 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P403 + P233 
الوعــاء يخــزن فــي مكــان جيــد التهويــة. يحفــظ 

 محكم اإلغالق.
إذا كانــت املـــادة الكيميائيـــة تتطــاير وقـــد تولـــد  •

 .جواً خطراً 
P405 

 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

  حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر)
 )9-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>>من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  <...>يسبب تلفاً لألعضاء  H372 خطر 1
 (تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل تعــرض أخــرى تســبب <<...>>  

 اخلطر)

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــــــــــــــــنفس ــــــــــــــــــب ت ــــــــــــــــــدخان/الغاز/  تجن الغبار/ال

 الضباب/األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة الشـــــروط 

 املنطبقة.
P264 

 تغسل ... جيداً بعد المناولة.
... حيــدد الصــانع/املورد أو الســـلطة املختصــة أجـــزاء 

 اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة.
P270 

التدخين أثنـاء ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو 
 استخدام هذا المنتج.

P314 
تطلـــــب استشـــــارة طبية/رعايـــــة طبيـــــة فـــــي حالـــــة 

 .الشعور بتوعك
خيتـار الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة املشـورة أو 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

الدوليــــة ... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر)

 )9-3(الفصل 
 الرمز   

 خطر صحي
 الخطورةبيان  كلمة التنبيه فئة الخطورة

 

 <<...>>من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  <...>قد يسبب تلفاً لألعضاء  H373 حتذير 2
 (تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة) <...>  
(يــذكر ســبيل التعــرض إذا ثبــت بصــورة قاطعــة أنــه ال توجــد ســبل تعــرض أخــرى تســبب  <<...>>  

 اخلطر)
 التحذيريةالبيانات 

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــــدخان/الغاز/ الضــــباب/ ــــنفس الغبار/ال ــــب ت  تجن

 األبخرة/الرذاذ.
حيــــدد الصــــانع/املورد أو الســـــلطة املختصــــة الشـــــروط 

 املنطبقة.

P314 
تطلـــــب استشـــــارة طبية/رعايـــــة طبيـــــة فـــــي حالـــــة 

 الشعور بتوعك.
املشـورة أو خيتـار الصـانع/املورد أو السـلطة املختصـة 

 الرعاية الطبية حسب االقتضاء.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــاً للــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــة/ الدوليــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
كانـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى 

   .ليهمااحملتويات أم على الوعاء أم على ك
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 خطر السمية بالشفط
 )10-3(الفصل 

 الرمز   
 خطر صحي

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 قد يكون مميتاً إذا ابتُلع ودخل املسالك اهلوائية H304 خطر 1

 قد يضر إذا ابتُلع ودخل املسالك اهلوائية H305 حتذير 2
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P301 + P310 
في حالة االبتالع: االتصال فوراً بمركـز مكافحـة 

 السموم/الطبيب/... .
حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصة املصـدر ... 

 . املناسب للمشورة الطبية العاجلة
P331 

 ال ُيستحث القيء.

P405 
 يخزن في مكان مغلق بمفتاح.

P501 
 المحتويات/الوعاء في ...تخلص من 

... وفقـــــاً للـــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــة/ الدوليـــــة 
 (جيب حتديدها).

حيــــــدد الصــــــانع/املورد أو الســــــلطة املختصــــــة مــــــا إذا  
ـــــــت متطلبـــــــات الـــــــتخلص منهـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى  كان

 .احملتويات أم على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة القصيرة األمد (الحادة) -الخطورة على البيئة المائية 
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 البيئة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مسي جداً للحياة املائية H400 حتذير 1

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود.  •

P391 
 تجمع المادة المنسكبة.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقاً للوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنية/ الدولية (جيـب 
 حتديدها).

حيـــدد الصـــانع/املورد أو الســـلطة املختصـــة مـــا إذا كانـــت 
احملتويـات أم علـى متطلبـات الـتخلص منهـا تنطبـق علـى 

   .الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة القصيرة األمد (الحادة) -الخطورة على البيئة المائية 
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة
 مسي للحياة املائية H401 بدون كلمة تنبيه 2 

 املائيةضار للحياة  H402 بدون كلمة تنبيه 3
 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود.  •

  P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقــــــاً للــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيــــــة/ الدوليــــــة 
 (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السلطة املختصة ما إذا كانت حيدد 
متطلبـــات الــــتخلص منهــــا تنطبـــق علــــى احملتويــــات أم 

   .على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة الطويلة األمد (المزمنة) -الخطورة على البيئة المائية 
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 البيئة

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 مسي جداً للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد H410 حتذير 1
 مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد H411 بدون كلمة تنبيه 2

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود  •

P391 
 تجمع المادة المنسكبة.

 P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــاً للـــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــة/ الدوليـــــــة 
 (جيب حتديدها).

حيدد الصانع/املورد أو السلطة املختصـة مـا إذا كانـت 
متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى احملتويــــات أم 

 .على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة الطويلة األمد (المزمنة) -على البيئة المائية  الخطورة
 )1-4(الفصل 

 الرمز   
 بدون رمز

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد H412 بدون كلمة تنبيه 3 
 املائيةقد يسبب تأثريات ضارة طويلة األمد للحياة  H413 بدون كلمة تنبيه 4

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 تجنب انطالق المادة في البيئة.

 .إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود  •

  P501 
 تخلص من المحتويات/الوعاء في ...

... وفقـــــــاً للـــــــوائح احمللية/اإلقليمية/الوطنيـــــــة/ الدوليـــــــة 
 (جيب حتديدها).

الصانع/املورد أو السـلطة املختصـة مـا إذا كانـت حيدد 
متطلبــــات الــــتخلص منهــــا تنطبــــق علــــى احملتويــــات أم 

   .على الوعاء أم على كليهما
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 الخطورة على طبقة األوزون
 )2-4(الفصل 

 الرمز   
 عالمة تعجب

 بيان الخطورة كلمة التنبيه فئة الخطورة

 
 ضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق ي H420 حتذير 1
 تدمري األوزون يف طبقة اجلو العليا   

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

   P502 
الرجـــــــوع للصـــــــانع أو المـــــــورد للحصـــــــول علـــــــى 

 معلومات بشأن االسترداد أو إعادة التدوير.
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 3المرفق 
 4القسم 

 تدوين رموز الرسوم التخطيطية
 مقدمة 1-4-3م 
بأنه تكوين ختطيطي قد يتضمن رمزاً وعناصر ختطيطية أخرى، كاألطر وشكل أو لون األرضية،  الرسم التخطيطييُعرَّف  1-1-4-3م 

 حمددة.   اهلدف منها تبليغ معلومات
 الـــيت حيـــددها النظـــام املنســـق عامليـــاً يتضـــمن هـــذا القســـم الرمـــوز املوصـــى هبـــا واملخصصـــة لكـــل مـــن الرســـوم التخطيطيـــة  2-1-4-3م 

 للقطاعات األخرى غري النقل.
ينبغي أن  من الرسم التخطيطي، وال جزءاً ليس هو والغرض من رمز الرسم التخطيطي هو استخدامه ألغراض مرجعية. و  3-1-4-3 م

 لصحيفة بيانات السالمة. 2يظهر على بطاقات الوسم أو يف القسم 
 تدوين رموز الرسوم التخطيطية 2-4-3م 
للقطاعات األخرى غري النقل رمٌز ألفبائي رقمي وحيد   ها النظام املنسق عاملياً اليت حيدديعنيَّ لكل من الرسوم التخطيطية  1-2-4-3م 

 كما يلي:
 ؛ "GHS"احلروف  (أ)  
 أدناه. 1-4-3 ، إخل. تُعنيَّ وفقاً للجدول م"03"، "02"، "01"أرقام متتالية و  (ب)  

 1-4-3الجدول م 
 الرمز الرسم التخطيطي للخطورة الرمز

GHS01 
 

 قنبلة منفجرة

GHS02 
 

 هلب

GHS03 
 

 هلب فوق دائرة

GHS04 
 

 غازأسطوانة 

GHS05 
 

 تأكل

GHS06 
 

 مججمة فوق عظمني متقاطعني

GHS07 
 

 عالمة تعجب

GHS08 
 

 خطر صحي

GHS09 
 

 البيئة
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 3المرفق 
 5القسم 

 أمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية

 ة التحذيريةيالرسوم التخطيط 1-5-3م 

 ) 1992حزيران/يونيه  24املؤرخ  EEC/92/58يب (توجيه اجمللس و من االحتاد األور  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 (SABS 0265:1999)من مكتب جنوب أفريقيا للمعايري  
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