
ST/SG/AC.10/1/Rev.21 (Vol.II) 

بشأن توصيات

نقل البضائع اخلطرة

تنظيمية منوذجيةالئحة 
اجمللد الثاين

 العشروناحلادية و الطبعة املنقحة 

 ةتحدامل األمم 
2019، وجنيفنيويورك  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 مالحظة
يسضيا  السعبيع ضيي  أي  أي ميان  ي   ا يي    ييا   طريقيية ضيرا  اد ي   وال ليس    السمياساا املمييس يف ة   اينا املنشي    

 خت  ايا بشيأن  عسين أو لميلطاا أي  نايا  أو  نطقية أو  يفينية أو إقلسم أو املرمز القا  ين ألي بليفاأل ا ة العا ة لأل م املسحيفة بشأن 
 حيفوداا. أو

ST/SG/AC.10/1/Rev.21 (Vol.II) 

 2019األ م املسحيفة   ©حق ق الطبع 

 مجسع احلق ق حمف ظة

 قل   أو اسرت اع  أ ازة  ختزين  أو جي ز إضادة طبع أي  زء    انا املنش  ال 
 ضلى شريط  غنطسمي أو إلكرتوسسا سة  أو أبية وسسلة  إلكرتو سة أو أبي شكل

 أبي طريقة أخرى لغرا بسع  أو ض  طريق اسسنماخ ص  ة  ن  أو آلسة بطريقة أو
 مسايب  مبق    األ م املسحيفة.  رخسص    دون

 ال يباع اجملليفان األول والثاين  نفصلن

  اس ا ذم املمحهةذنش  

 
e-ISBN 978-92-1-004112-6 
 )جم  ضة ماذلة ذ  جملهي (

ISSN 1014-5788 
e-ISSN 2412-4826 

  احملتوايت

 اجمللد الثاين

iii 

 1  ............................................. )اتبع(الالئحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  :املرفق

 3  ................................................................ األحكام املتعلقة ابلتعبئة والصهاريج 4اجلزء 

 5  ............................ سطة للم ائ * والعب اا الكبعة  ذلك احلاوايا  ال س اسس يفام العب اا  مبا 1-4الفصل 

 5  ..... فساا احلاوايا ال سسطة للم ائ  والعب اا الكبعة األحكام العا ة لسعبئة البضائع اخلطرة   العب اا  مبا 4-1-1
 10  ........................................... ائ أحكام ضا ة إضافسة السس يفام احلاوايا ال سسطة للم   4-1-2
 11  ............................................................... أحكام ضا ة  سعلق بس  سااا السعبئة 4-1-3
 15  ........................................................................... قائاة    سااا السعبئة 4-1-4
 121  .......................................................... 1أحكام خاصة  سعلق بسعبئة بضائع الر بة  4-1-5
 122  .......................................................... 2أحكام خاصة  سعلق بسعبئة بضائع الر بة  4-1-6
واملييي اد النا سييية السفاضيييل امليف  ييية   ( 2-5لف قسييية العضييي ية )الشيييعبة بسعبئييية األماسيييسيف اأحكيييام خاصييية  سعليييق  4-1-7

 125 1-4الشعبة 
سحييفة   الي ا دة تير  قايي األ يم امل2-6أحكام خاصة  سعلق بسعبئة املي اد املعيفيية  ي  الفئية "أليل" )الشيعبة  4-1-8

 126 (2900و 2814
 127 أحكام خاصة  سعلق بسعبئة امل اد املشعة 4-1-9

 133 عناصراملسعيفدة الالغاز اسس يفام الصاا يج النقالة وحاوايا  2-4الفصل 

 133 9إىل  3والر    1أحكام ضا ة السس يفام الصاا يج النقالة لنقل   اد الر بة  4-2-1
 الضييغط ربلدة وامليي اد الكساسائسيية تييراليية لنقييل الغييازاا املمييسللة  ييع املييأحكييام ضا يية السييس يفام الصيياا يج النق 4-2-2

138 
 139 أحكام ضا ة السس يفام الصاا يج النقالة لنقل الغازاا املمسَّلة املربدة 4-2-3
 141 أحكام ضا ة  سعلق ابسس يفام حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر 4-2-4
 142 سعلقة ابلصاا يج النقالةالس  سااا واألحكام اخلاصة امل 4-2-5
 158  يفابع ا سقالسة 4-2-6

 161 اسس يفام حاوايا الم ائ  3-4الفصل 

 161 أحكام ضا ة 4-3-1
 7واليير بسن   2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكييام إضييافسة  نطبييق ضلييى البضييائع المييائبة امليف  يية   الشييع   4-3-2

 163 8و

 167 إجراءات اإلرسال 5اجلزء 

 169 أحكام ضا ة 1-5الفصل 

 169 بسق واألحكام العا ةالسط 5-1-1
 169اسس يفام العب اا الشا لة 5-1-2
 169العب اا الفا  ة 5-1-3
 170 اا امل سلطةالعب 5-1-4

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 مالحظة
يسضيا  السعبيع ضيي  أي  أي ميان  ي   ا يي    ييا   طريقيية ضيرا  اد ي   وال ليس    السمياساا املمييس يف ة   اينا املنشي    

 خت  ايا بشيأن  عسين أو لميلطاا أي  نايا  أو  نطقية أو  يفينية أو إقلسم أو املرمز القا  ين ألي بليفاأل ا ة العا ة لأل م املسحيفة بشأن 
 حيفوداا. أو

ST/SG/AC.10/1/Rev.21 (Vol.II) 

 2019األ م املسحيفة   ©حق ق الطبع 

 مجسع احلق ق حمف ظة

 قل   أو اسرت اع  أ ازة  ختزين  أو جي ز إضادة طبع أي  زء    انا املنش  ال 
 ضلى شريط  غنطسمي أو إلكرتوسسا سة  أو أبية وسسلة  إلكرتو سة أو أبي شكل

 أبي طريقة أخرى لغرا بسع  أو ض  طريق اسسنماخ ص  ة  ن  أو آلسة بطريقة أو
 مسايب  مبق    األ م املسحيفة.  رخسص    دون

 ال يباع اجملليفان األول والثاين  نفصلن

  اس ا ذم املمحهةذنش  

 
e-ISBN 978-92-1-004112-6 
 )جم  ضة ماذلة ذ  جملهي (

ISSN 1014-5788 
e-ISSN 2412-4826 

  احملتوايت

 اجمللد الثاين

iii 

 1  ............................................. )اتبع(الالئحة التنظيمية النموذجية لنقل البضائع اخلطرة  :املرفق

 3  ................................................................ األحكام املتعلقة ابلتعبئة والصهاريج 4اجلزء 

 5  ............................ سطة للم ائ * والعب اا الكبعة  ذلك احلاوايا  ال س اسس يفام العب اا  مبا 1-4الفصل 

 5  ..... فساا احلاوايا ال سسطة للم ائ  والعب اا الكبعة األحكام العا ة لسعبئة البضائع اخلطرة   العب اا  مبا 4-1-1
 10  ........................................... ائ أحكام ضا ة إضافسة السس يفام احلاوايا ال سسطة للم   4-1-2
 11  ............................................................... أحكام ضا ة  سعلق بس  سااا السعبئة 4-1-3
 15  ........................................................................... قائاة    سااا السعبئة 4-1-4
 121  .......................................................... 1أحكام خاصة  سعلق بسعبئة بضائع الر بة  4-1-5
 122  .......................................................... 2أحكام خاصة  سعلق بسعبئة بضائع الر بة  4-1-6
واملييي اد النا سييية السفاضيييل امليف  ييية   ( 2-5لف قسييية العضييي ية )الشيييعبة بسعبئييية األماسيييسيف اأحكيييام خاصييية  سعليييق  4-1-7

 125 1-4الشعبة 
سحييفة   الي ا دة تير  قايي األ يم امل2-6أحكام خاصة  سعلق بسعبئة املي اد املعيفيية  ي  الفئية "أليل" )الشيعبة  4-1-8

 126 (2900و 2814
 127 أحكام خاصة  سعلق بسعبئة امل اد املشعة 4-1-9

 133 عناصراملسعيفدة الالغاز اسس يفام الصاا يج النقالة وحاوايا  2-4الفصل 

 133 9إىل  3والر    1أحكام ضا ة السس يفام الصاا يج النقالة لنقل   اد الر بة  4-2-1
 الضييغط ربلدة وامليي اد الكساسائسيية تييراليية لنقييل الغييازاا املمييسللة  ييع املييأحكييام ضا يية السييس يفام الصيياا يج النق 4-2-2

138 
 139 أحكام ضا ة السس يفام الصاا يج النقالة لنقل الغازاا املمسَّلة املربدة 4-2-3
 141 أحكام ضا ة  سعلق ابسس يفام حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر 4-2-4
 142 سعلقة ابلصاا يج النقالةالس  سااا واألحكام اخلاصة امل 4-2-5
 158  يفابع ا سقالسة 4-2-6

 161 اسس يفام حاوايا الم ائ  3-4الفصل 

 161 أحكام ضا ة 4-3-1
 7واليير بسن   2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكييام إضييافسة  نطبييق ضلييى البضييائع المييائبة امليف  يية   الشييع   4-3-2

 163 8و

 167 إجراءات اإلرسال 5اجلزء 

 169 أحكام ضا ة 1-5الفصل 

 169 بسق واألحكام العا ةالسط 5-1-1
 169اسس يفام العب اا الشا لة 5-1-2
 169العب اا الفا  ة 5-1-3
 170 اا امل سلطةالعب 5-1-4

- iii -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

iv 

 7170ص ص الر بة أحكام ضا ة خب 5-1-5

 175وضع العال اا وبطاقاا ال سم 2-5الفصل 

 175وضع العال اا 5-2-1
 180ال سم بطاقاا 5-2-2

 193وضع ل حاا اإلضالن اخلا  سة ووضع العال اا ضلى وحيفاا النقل الشاحنة وحاوايا الم ائ  3-5الفصل 

 193وضع ل حاا اإلضالن اخلا  سة 5-3-1
 195وضع العال اا 5-3-2

 199املمسنيفاا 4-5الفصل 

 199 عل  اا  قل البضائع اخلطرة 5-4-1
 206شاادة  عبئة احلاوايا/املرمباا 5-4-2
 207املعل  اا املسعلقة مب ا اة الط ا ئ 5-4-3
 207االحسفاظ مبعل  اا  قل البضائع اخلطرة 5-4-4

 211أحكام خاصة 5-5الفصل 

 211نف()تح  5-5-1
 211(3359األ م املسحيفة  أحكام خاصة  نطبق ضلى وحيفاا النقل الشاحنة املب َّرة ) قم 5-5-2
قل الشاحنة اليت تس ي ضلى   اد  شكل خطر االخسناق ضنيف العب اا ووحيفاا الن أحكام خاصة  طبق ضلى 5-5-3

النرتو ن  سائل  ( أو1845األ م املسحيفة  السكسسل ) ثل اجللسيف اجلاف ) قم اسس يفا اا أل راا السربييف أو
 213لنسرتو ن(( أو ا1951األ م املسحيفة  األ   ن  سائل  ربلِّد ) قم (  أو1977األ م املسحيفة   ربلِّد ) قم

 216يفام أو املز ع اسس يفا اا أثناء النقلالبضائع اخلطرة   املعيفاا قسيف االسس  5-5-4

والصهاريج النقالــة، وات الكبرية، وايت الوسيطة للسوائب، والعباشرتاطات صنع العبوات، واحلا 6اجلزء 
 217وحاويــات الغــــاز املتعددة العناصر، وحاوايت السوائب، واالختبارات اليت ختضع هلا

 219اشرتاطاا صنع واخسبا  العب اا 1-6الفصل 

 219ضا  ساا 6-1-1
 220   ز اليفاللة ضلى أ  اع العب اا 6-1-2
 223ااوضع العال  6-1-3
 226اشرتاطاا  سعلق ابلعب اا 6-1-4
 239اشرتاطاا اخسبا  العب اا 6-1-5

اشرتاطاا بناء واخسبا  أوضسة الضغط  و ذاذاا األيروس ل  واألوضسة الصغعة  احلاوية للغاز )خراطسش الغاز(   2-6الفصل 
 247بل لالشسعالوخراطسش اخلالاي ال ق دية  احلاوية لغاز  مسَّل قا

 247ا ضا ةاشرتاطا 6-2-1
 252اشرتاطاا أوضسة الضغط اليت تال أ قام األ م املسحيفة 6-2-2
 274تال أ قام األ م املسحيفة اشرتاطاا أوضسة الضغط اليت ال 6-2-3

 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

v 

اشييرتاطاا  ذاذاا األيروسيي ل واألوضسيية الصييغعة احلاوييية للغيياز )خييراطسش الغيياز( وخييراطسش اخلييالاي ال ق دييية  6-2-4
 275احلاوية لغاز هل ب  مسَّل

) قم األ م املسحيفة   2-6اشرتاطاا بناء واخسبا  ضب اا امل اد املعيفية     الفئة "ألل" امليف  ة   الشعبة  3-6الفصل 
 279(2900و قم األ م املسحيفة  2814

 279ضا  ساا 6-3-1
 279ملسعلقة ابلعب اااالشرتاطاا ا 6-3-2
 279   ز  ماسة أ  اع العب اا 6-3-3
 279وضع العال اا 6-3-4
 281اشرتاطاا اخسبا اا العب اا 6-3-5

 287اشرتاطاا بناء واخسبا  واضسااد طرود امل اد املشعة وامل اد اليت تس ياا 4-6الفصل 

 287)حمج زة( 6-4-1
 287اشرتاطاا ضا ة 6-4-2
 288 ا  اا إضافسة للطرود املنق لة  اشرتاط 6-4-3
 288اشرتاطاا للطرود املمسثناة 6-4-4
 288اشرتاطاا للطرود الصناضسة 6-4-5
 290اشرتاطاا للطرود اليت تس ي ضلى سادس فل  ييف الس  ا س م 6-4-6
 A291اشرتاطاا للطرود    الن ع  6-4-7
 B(U)292   الن ع اشرتاطاا للطرود  6-4-8
 B(M)294اشرتاطاا للطرود    الن ع  6-4-9
 295(C)اشرتاطاا للطرود    الن ع  6-4-10
 295اشرتاطاا للطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية 6-4-11
 300إ راءاا االخسبا  وإثباا اال سثال ضالسا   6-4-12
 301الة احلر سةاخسبا  سال ة  نظ  ة االحس اء والسيف يع و قيفير أ ان احل 6-4-13
 301اهليفف املمس يفم   اخسبا اا المق ط 6-4-14
 301سبا  إلثباا القيف ة ضالسا  ضلى تالل ظروف النقل العاديةخا 6-4-15
 302 ائل والغازاا( املصااة للمAاخسبا اا إضافسة للطرود    الن ع ) 6-4-16
 302اخسبا اا إلثباا القيف ة ضالسا  ضلى تالل ظروف احل ادث   النقل 6-4-17
والطيرود  2A 105   الطرود الييت تسي ي ضليى أمثير  ي   B(M)و B(U)اخسبا  الغار املائي املعزز للن ضن  6-4-18

 304(C   الن ع )
 304اخسبا   مرب املاء للطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية 6-4-19
 304(Cاخسبا اا للطرود    الن ع ) 6-4-20
 305اخسبا اا العب اا املصااة الحس اء سادس فل  ييف الس  ا س م 6-4-21
 305اضسااد  صا سم الطرود وامل اد اليت تس ياا 6-4-22
 306طلباا  قل امل اد املشعة وامل افقة ضلساا 6-4-23
 7317 ر سباا ا سقالسة  سعلق ابلر بة  6-4-24

- iv -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

iv 

 7170ص ص الر بة أحكام ضا ة خب 5-1-5

 175وضع العال اا وبطاقاا ال سم 2-5الفصل 

 175وضع العال اا 5-2-1
 180ال سم بطاقاا 5-2-2

 193وضع ل حاا اإلضالن اخلا  سة ووضع العال اا ضلى وحيفاا النقل الشاحنة وحاوايا الم ائ  3-5الفصل 

 193وضع ل حاا اإلضالن اخلا  سة 5-3-1
 195وضع العال اا 5-3-2

 199املمسنيفاا 4-5الفصل 

 199 عل  اا  قل البضائع اخلطرة 5-4-1
 206شاادة  عبئة احلاوايا/املرمباا 5-4-2
 207املعل  اا املسعلقة مب ا اة الط ا ئ 5-4-3
 207االحسفاظ مبعل  اا  قل البضائع اخلطرة 5-4-4

 211أحكام خاصة 5-5الفصل 

 211نف()تح  5-5-1
 211(3359األ م املسحيفة  أحكام خاصة  نطبق ضلى وحيفاا النقل الشاحنة املب َّرة ) قم 5-5-2
قل الشاحنة اليت تس ي ضلى   اد  شكل خطر االخسناق ضنيف العب اا ووحيفاا الن أحكام خاصة  طبق ضلى 5-5-3

النرتو ن  سائل  ( أو1845األ م املسحيفة  السكسسل ) ثل اجللسيف اجلاف ) قم اسس يفا اا أل راا السربييف أو
 213لنسرتو ن(( أو ا1951األ م املسحيفة  األ   ن  سائل  ربلِّد ) قم (  أو1977األ م املسحيفة   ربلِّد ) قم

 216يفام أو املز ع اسس يفا اا أثناء النقلالبضائع اخلطرة   املعيفاا قسيف االسس  5-5-4

والصهاريج النقالــة، وات الكبرية، وايت الوسيطة للسوائب، والعباشرتاطات صنع العبوات، واحلا 6اجلزء 
 217وحاويــات الغــــاز املتعددة العناصر، وحاوايت السوائب، واالختبارات اليت ختضع هلا

 219اشرتاطاا صنع واخسبا  العب اا 1-6الفصل 

 219ضا  ساا 6-1-1
 220   ز اليفاللة ضلى أ  اع العب اا 6-1-2
 223ااوضع العال  6-1-3
 226اشرتاطاا  سعلق ابلعب اا 6-1-4
 239اشرتاطاا اخسبا  العب اا 6-1-5

اشرتاطاا بناء واخسبا  أوضسة الضغط  و ذاذاا األيروس ل  واألوضسة الصغعة  احلاوية للغاز )خراطسش الغاز(   2-6الفصل 
 247بل لالشسعالوخراطسش اخلالاي ال ق دية  احلاوية لغاز  مسَّل قا

 247ا ضا ةاشرتاطا 6-2-1
 252اشرتاطاا أوضسة الضغط اليت تال أ قام األ م املسحيفة 6-2-2
 274تال أ قام األ م املسحيفة اشرتاطاا أوضسة الضغط اليت ال 6-2-3

 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

v 

اشييرتاطاا  ذاذاا األيروسيي ل واألوضسيية الصييغعة احلاوييية للغيياز )خييراطسش الغيياز( وخييراطسش اخلييالاي ال ق دييية  6-2-4
 275احلاوية لغاز هل ب  مسَّل

) قم األ م املسحيفة   2-6اشرتاطاا بناء واخسبا  ضب اا امل اد املعيفية     الفئة "ألل" امليف  ة   الشعبة  3-6الفصل 
 279(2900و قم األ م املسحيفة  2814

 279ضا  ساا 6-3-1
 279ملسعلقة ابلعب اااالشرتاطاا ا 6-3-2
 279   ز  ماسة أ  اع العب اا 6-3-3
 279وضع العال اا 6-3-4
 281اشرتاطاا اخسبا اا العب اا 6-3-5

 287اشرتاطاا بناء واخسبا  واضسااد طرود امل اد املشعة وامل اد اليت تس ياا 4-6الفصل 

 287)حمج زة( 6-4-1
 287اشرتاطاا ضا ة 6-4-2
 288 ا  اا إضافسة للطرود املنق لة  اشرتاط 6-4-3
 288اشرتاطاا للطرود املمسثناة 6-4-4
 288اشرتاطاا للطرود الصناضسة 6-4-5
 290اشرتاطاا للطرود اليت تس ي ضلى سادس فل  ييف الس  ا س م 6-4-6
 A291اشرتاطاا للطرود    الن ع  6-4-7
 B(U)292   الن ع اشرتاطاا للطرود  6-4-8
 B(M)294اشرتاطاا للطرود    الن ع  6-4-9
 295(C)اشرتاطاا للطرود    الن ع  6-4-10
 295اشرتاطاا للطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية 6-4-11
 300إ راءاا االخسبا  وإثباا اال سثال ضالسا   6-4-12
 301الة احلر سةاخسبا  سال ة  نظ  ة االحس اء والسيف يع و قيفير أ ان احل 6-4-13
 301اهليفف املمس يفم   اخسبا اا المق ط 6-4-14
 301سبا  إلثباا القيف ة ضالسا  ضلى تالل ظروف النقل العاديةخا 6-4-15
 302 ائل والغازاا( املصااة للمAاخسبا اا إضافسة للطرود    الن ع ) 6-4-16
 302اخسبا اا إلثباا القيف ة ضالسا  ضلى تالل ظروف احل ادث   النقل 6-4-17
والطيرود  2A 105   الطرود الييت تسي ي ضليى أمثير  ي   B(M)و B(U)اخسبا  الغار املائي املعزز للن ضن  6-4-18

 304(C   الن ع )
 304اخسبا   مرب املاء للطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية 6-4-19
 304(Cاخسبا اا للطرود    الن ع ) 6-4-20
 305اخسبا اا العب اا املصااة الحس اء سادس فل  ييف الس  ا س م 6-4-21
 305اضسااد  صا سم الطرود وامل اد اليت تس ياا 6-4-22
 306طلباا  قل امل اد املشعة وامل افقة ضلساا 6-4-23
 7317 ر سباا ا سقالسة  سعلق ابلر بة  6-4-24

- v -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

vi 

 321للم ائ  واخسبا  احلاوايا ال سسطةا بناء اشرتاطا 5-6الفصل 

 321اشرتاطاا ضا ة 6-5-1
 324وضع العال اا 6-5-2
 327اا البناءاشرتاط 6-5-3
 328االخسبا  وإصيفا  الشااداا والفحص 6-5-4
 330 اشرتاطاا خاصة للحاوايا ال سسطة للم ائ 6-5-5
 338اشرتاطاا اخسبا  احلاوايا ال سسطة للم ائ  6-5-6

 349اشرتاطاا بناء واخسبا  العب اا الكبعة 6-6الفصل 

 349ضا  ساا 6-6-1
 349الر ز الني يعن أ  اع العب اا الكبعة 6-6-2
 350وضع العال اا 6-6-3
 352اا خاصة للعب اا الكبعةاشرتاط 6-6-4
 354اشرتاطاا  سعلق ابخسبا  العب اا الكبعة 6-6-5

 361اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  الصاا يج النقالة وحاوايا الغاز املسعيفدة العناصر 7-6الفصل 

 361السطبسق واشرتاطاا ضا ة 6-7-1
 9361إىل  3والر    1  الصاا يج النقالة لنقل   اد الر بة اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا 6-7-2
 382دةالغازاا املمسلة  ع املرب اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  الصاا يج النقالة لنقل  6-7-3
 398اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  الصاا يج النقالة لنقل الغازاا املمسلة املربدة 6-7-4
عناصيييير املمييييس يف ة    قييييل الغييييازاا سبييييا  حيييياوايا الغيييياز املسعيييييفدة الاشييييرتاطاا  صيييياسم وبنيييياء وفحييييص واخ 6-7-5

 412املربدة  ع

 421اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  حاوايا الم ائ  8-6الفصل 

 421 عا يل 6-8-1
 421واشرتاطاا ضا ة  طاق السطبسق 6-8-2
 BK1سيي ائ   يي  النيي ع  اشييرتاطاا  صيياسم وبنيياء وفحييص واخسبييا  حيياوايا الشييح  املمييس يف ة محيياوايا 6-8-3

 BK2421 أو
 422 ع حاوايا الشح  BK2و BK1اوايا الم ائ     الن ع اشرتاطاا  صاسم وبناء واضسااد ح 6-8-4
 BK3423سم و صنسع وفحص واخسبا  حاوايا الم ائ  املر ة    الن ع اا  صااشرتاط 6-8-5

 429األحكام املتعلقة بعمليات النقل 7اجلزء 

 431اا النقل ابسس يفام مجسع وسائط النقلسعلقة بعالساألحكام امل 1-7الفصل 

 431 طاق السطبسق  واألحكام العا ة  واشرتاطاا السحاسل 7-1-1
 433اخلطرة الفصل بن البضائع 7-1-2
 433أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل املسفجراا 7-1-3
 436أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل الغازاا 7-1-4

 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

vii 

واألماسيييييسيف الف قسيييييية  1-4أحكيييييام خاصييييية  نطبيييييق ضليييييى  قيييييل امليييييي اد النا سييييية السفاضيييييل امليف  ييييية   الشيييييعبة  7-1-5
املي اد النا سية السفاضيل واألماسيسيف وامل اد املثبَّسة بضبط د  ة احلرا ة )خبالف  2-5امليف  ة   الشعبة  العض ية

 436الف قسة العض ية(
 439)حمج زة( 7-1-6
 439)املعيفية( 2-6)الماسة( والشعبة  1-6أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل   اد الشعبة  7-1-7
 440أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل امل اد املشعة 7-1-8
 444الع ا ا اليت  صس  بضائع خطرة أثناء النقل السبلسغ ض  احل ادث أو 7-1-9
 444االحسفاظ مبعل  اا  قل البضائع اخلطرة 7-1-10

 445أحكام  سعلق بطرائق  قل حميفدة 2-7الفصل 

 445عا ةالسطبسق واألحكام ال 7-2-1
 445أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل الصاا يج النقالة ضلى املرمباا 7-2-2
 445أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل امل اد املشعة 7-2-3
 446وضلى اجملا ي املائسة اليفاخلسةأحكام  سعلق أب ان النقل الربي والمكك احليفييفية  7-2-4

)طبعة للطاقة  الن ية   سةللا اد املشعة   الصاد ة ض  ال مالة اليفول بن أ قام الفقراا    الئحة النقل املأ  نجدول املقابلة 
2012( )SSR6 الطبعة املنقحة العشرون للس صساا  املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  )مبا   ذلك الالئحة  السنظساسة (  و

 447النا ذ سة(

 
 

 

- vi -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

vi 

 321للم ائ  واخسبا  احلاوايا ال سسطةا بناء اشرتاطا 5-6الفصل 

 321اشرتاطاا ضا ة 6-5-1
 324وضع العال اا 6-5-2
 327اا البناءاشرتاط 6-5-3
 328االخسبا  وإصيفا  الشااداا والفحص 6-5-4
 330 اشرتاطاا خاصة للحاوايا ال سسطة للم ائ 6-5-5
 338اشرتاطاا اخسبا  احلاوايا ال سسطة للم ائ  6-5-6

 349اشرتاطاا بناء واخسبا  العب اا الكبعة 6-6الفصل 

 349ضا  ساا 6-6-1
 349الر ز الني يعن أ  اع العب اا الكبعة 6-6-2
 350وضع العال اا 6-6-3
 352اا خاصة للعب اا الكبعةاشرتاط 6-6-4
 354اشرتاطاا  سعلق ابخسبا  العب اا الكبعة 6-6-5

 361اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  الصاا يج النقالة وحاوايا الغاز املسعيفدة العناصر 7-6الفصل 

 361السطبسق واشرتاطاا ضا ة 6-7-1
 9361إىل  3والر    1  الصاا يج النقالة لنقل   اد الر بة اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا 6-7-2
 382دةالغازاا املمسلة  ع املرب اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  الصاا يج النقالة لنقل  6-7-3
 398اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  الصاا يج النقالة لنقل الغازاا املمسلة املربدة 6-7-4
عناصيييير املمييييس يف ة    قييييل الغييييازاا سبييييا  حيييياوايا الغيييياز املسعيييييفدة الاشييييرتاطاا  صيييياسم وبنيييياء وفحييييص واخ 6-7-5

 412املربدة  ع

 421اشرتاطاا  صاسم وبناء وفحص واخسبا  حاوايا الم ائ  8-6الفصل 

 421 عا يل 6-8-1
 421واشرتاطاا ضا ة  طاق السطبسق 6-8-2
 BK1سيي ائ   يي  النيي ع  اشييرتاطاا  صيياسم وبنيياء وفحييص واخسبييا  حيياوايا الشييح  املمييس يف ة محيياوايا 6-8-3

 BK2421 أو
 422 ع حاوايا الشح  BK2و BK1اوايا الم ائ     الن ع اشرتاطاا  صاسم وبناء واضسااد ح 6-8-4
 BK3423سم و صنسع وفحص واخسبا  حاوايا الم ائ  املر ة    الن ع اا  صااشرتاط 6-8-5

 429األحكام املتعلقة بعمليات النقل 7اجلزء 

 431اا النقل ابسس يفام مجسع وسائط النقلسعلقة بعالساألحكام امل 1-7الفصل 

 431 طاق السطبسق  واألحكام العا ة  واشرتاطاا السحاسل 7-1-1
 433اخلطرة الفصل بن البضائع 7-1-2
 433أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل املسفجراا 7-1-3
 436أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل الغازاا 7-1-4

 )اتبع( احملتوايت

 اجمللد الثاين

vii 

واألماسيييييسيف الف قسيييييية  1-4أحكيييييام خاصييييية  نطبيييييق ضليييييى  قيييييل امليييييي اد النا سييييية السفاضيييييل امليف  ييييية   الشيييييعبة  7-1-5
املي اد النا سية السفاضيل واألماسيسيف وامل اد املثبَّسة بضبط د  ة احلرا ة )خبالف  2-5امليف  ة   الشعبة  العض ية

 436الف قسة العض ية(
 439)حمج زة( 7-1-6
 439)املعيفية( 2-6)الماسة( والشعبة  1-6أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل   اد الشعبة  7-1-7
 440أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل امل اد املشعة 7-1-8
 444الع ا ا اليت  صس  بضائع خطرة أثناء النقل السبلسغ ض  احل ادث أو 7-1-9
 444االحسفاظ مبعل  اا  قل البضائع اخلطرة 7-1-10

 445أحكام  سعلق بطرائق  قل حميفدة 2-7الفصل 

 445عا ةالسطبسق واألحكام ال 7-2-1
 445أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل الصاا يج النقالة ضلى املرمباا 7-2-2
 445أحكام خاصة  نطبق ضلى  قل امل اد املشعة 7-2-3
 446وضلى اجملا ي املائسة اليفاخلسةأحكام  سعلق أب ان النقل الربي والمكك احليفييفية  7-2-4

)طبعة للطاقة  الن ية   سةللا اد املشعة   الصاد ة ض  ال مالة اليفول بن أ قام الفقراا    الئحة النقل املأ  نجدول املقابلة 
2012( )SSR6 الطبعة املنقحة العشرون للس صساا  املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  )مبا   ذلك الالئحة  السنظساسة (  و

 447النا ذ سة(

 
 

 

- vii -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 املرفق

 ذجيةالالئحة التنظيمية النمو 
 ةلنقل البضائع اخلطر 

 )اتبع(

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 املرفق

 ذجيةالالئحة التنظيمية النمو 
 ةلنقل البضائع اخلطر 

 )اتبع(

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 4اجلزء 
 األحكام املتعلقة ابلتعبئة والصهاريج

 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 4اجلزء 
 األحكام املتعلقة ابلتعبئة والصهاريج

 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

5 

 1-4الفصل 
 يف ذلك احلاوايت  استخدام العبوات، مبا

 الوسيطة للسوائب* والعبوات الكبرية
ات فيهــا احلــاوايت الوســيطة للســوائب والعبــو  األحكــام العامــة لتعبئــة البضــائع اخلطــرة يف العبــوات، مبــا 4-1-1

 الكبرية
  7والر بييية  2-6والشيييعبة  2الر بييية  نطبيييق األحكيييام العا ييية الييي ا دة   اييينا القميييم فقيييط ضليييى  عبئييية بضيييائع  مالحظة:

 5-1-9-1-4و ( 2900 قيييييم األ يييييم املسحييييييفة و  2814  قيييييم األ يييييم املسحييييييفة  2-6)الشيييييعبة  2-8-1-4اييييي   بييييينل    مايييييا
 P622و P621و P620و 2للر بيييييييية  LP02و P207  وP201) 4-1-4ة      سايييييييياا السعبئيييييييية املنطبقيييييييية اليييييييي ا د (  و 7 )الر بيييييييية

 (.2-6للشعبة  LP622و LP621و IBC620و
 كي ن ق يية و احلياوايا ال سيسطة والعبي اا الكبيعة    نايا  عبأ البضيائع اخلطيرة   ضبي اا ذاا   ضسية  سييفة  4-1-1-1

فسايا ضالسياا  نزييل وتاسيل الشيح  فسايا  مبيا  اء النقيلتييفث أثني  يا بقيف  ماف لسحال الصيف اا وضالسياا السحاسيل الييت ضيادة
 ناولسايا  ي  أ يل  ي  ضبي ة شيا لة  أو حيفاا النقل وامل ازن  ومنلك أية ضالسة  قيل  ي   نصية تاسيلبن وحيفاا النقل  وبن و 

لييى  يي  عي ل ضنيييف  سئساييا فساييا احليياوايا ال سيسطة والعبيي اا الكبييعة  و غليق ض مبيا آلسييا    وقيير الحيق. و صيينع العبيي اا  أو يييفواي  
الضيغط  أو الرط بية أو د  ية احليرا ة  غيع أو الاسيزازا بميب   ظروف النقيل العاديية  قيف عيفث اياللنقل دون أي ضط  للاحس  

ع. الصيا  قييف ااوالعب اا الكبعة  وفقا  للاعل  ياا الييت اوايا ال سسطة فساا احل مبا ) سسجة اال  فاع  ثال (. وجي  إ الق العب اا 
والعبي اا الكبيعة أثنياء النقيل.  ا  ي للعب اا واحلاوايا ال سيسطة  احلرص ضلى ضيفم السصاق أي بقااي   اد خطرة ابجليفا  اخلوجي

يعيياد  صيينسعاا وضلييى  أو جتيفييييفاا أو اليييت يحعيياد اسييس يفا اا أو و نطبييق ايينح األحكييام  حميي  االقسضيياء  ضلييى العبيي اا اجليفييييفة
اليييت  أو   والعبيي اا الكبييعة اجليفييييفةيعيياد  صيينسعاا أو يييسم إصييالحاا أو اليييت يعيياد اسييس يفا اا أو  ناييااحليياوايا ال سييسطة  اجليفييييفة 

  صنسعاا. أو يحعاد اسس يفا اا
والعبيي اا الكبييعة  اليييت  ال يي  البضييائع    ذلييك أ ييزاء احليياوايا ال سييسطة مبييا جييي  ضلييى أ ييزاء العبيي اا  4-1-1-2

 :يلي مبا اخلطرة بشكل  باشر  أن  في
 طرة؛ ضعل بيف  ة  لح ظة بفعل  لك البضائع اخل أو أال  سأثر )أ( 
 السفاضل  ع البضائع اخلطرة؛ أو وأال  مب  أتثعا  خطرا    ثل حفز ضالسة  فاضل )ب( 
 وأال  ماح بسمرب البضائع اخلطرة اليت    شأهنا  شكسل خطر   ظروف النقل العادية. )ج( 
  عاجلساا بطريقة  ناسبة. أو األ زاء ببطا ة  ناسبةوجي   حسثاا يلزم   زوييف انح   

  ذلييك احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  والعبيي اا الكبييعة  ابسييسثناء العبيي اا اليفاخلسيية   مبييا كيي ن مييل ضبيي ة   4-1-1-3
  5-6-6 أو 6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6 طابقة لنا ذج  صاساي جيساز االخسبا اا بنجاح وفقا  لالشرتاطاا املبسنية   

 الالئحة.ينص ضلى خالف ذلك   انح   ا مل حمباا ينطبق 
وفقيا   2011 ينياير/الثاينميا  ن   1و ع ذلك جي ز االسسارا    اسس يفام احلاوايا ال سسطة اليت صحينلِّعر قبيل  

)د( 5-9-6-5-6  يشيرتط فسي  اسيسسفاء املعيايع الي ا دة  مل أو 13-6-5-6ينجح   ا سساز اخسبا  االاسيزاز الي ا د    لسصاسم مل
 وقر إخضاض  الخسبا  المق ط.

__________ 

 بعيف ابسم "احلاوايا ال سسطة".يحشا  إلساا فساا  *
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 1-4الفصل 
 يف ذلك احلاوايت  استخدام العبوات، مبا

 الوسيطة للسوائب* والعبوات الكبرية
ات فيهــا احلــاوايت الوســيطة للســوائب والعبــو  األحكــام العامــة لتعبئــة البضــائع اخلطــرة يف العبــوات، مبــا 4-1-1

 الكبرية
  7والر بييية  2-6والشيييعبة  2الر بييية  نطبيييق األحكيييام العا ييية الييي ا دة   اييينا القميييم فقيييط ضليييى  عبئييية بضيييائع  مالحظة:

 5-1-9-1-4و ( 2900 قيييييم األ يييييم املسحييييييفة و  2814  قيييييم األ يييييم املسحييييييفة  2-6)الشيييييعبة  2-8-1-4اييييي   بييييينل    مايييييا
 P622و P621و P620و 2للر بيييييييية  LP02و P207  وP201) 4-1-4ة      سايييييييياا السعبئيييييييية املنطبقيييييييية اليييييييي ا د (  و 7 )الر بيييييييية

 (.2-6للشعبة  LP622و LP621و IBC620و
 كي ن ق يية و احلياوايا ال سيسطة والعبي اا الكبيعة    نايا  عبأ البضيائع اخلطيرة   ضبي اا ذاا   ضسية  سييفة  4-1-1-1

فسايا ضالسياا  نزييل وتاسيل الشيح  فسايا  مبيا  اء النقيلتييفث أثني  يا بقيف  ماف لسحال الصيف اا وضالسياا السحاسيل الييت ضيادة
 ناولسايا  ي  أ يل  ي  ضبي ة شيا لة  أو حيفاا النقل وامل ازن  ومنلك أية ضالسة  قيل  ي   نصية تاسيلبن وحيفاا النقل  وبن و 

لييى  يي  عي ل ضنيييف  سئساييا فساييا احليياوايا ال سيسطة والعبيي اا الكبييعة  و غليق ض مبيا آلسييا    وقيير الحيق. و صيينع العبيي اا  أو يييفواي  
الضيغط  أو الرط بية أو د  ية احليرا ة  غيع أو الاسيزازا بميب   ظروف النقيل العاديية  قيف عيفث اياللنقل دون أي ضط  للاحس  

ع. الصيا  قييف ااوالعب اا الكبعة  وفقا  للاعل  ياا الييت اوايا ال سسطة فساا احل مبا ) سسجة اال  فاع  ثال (. وجي  إ الق العب اا 
والعبي اا الكبيعة أثنياء النقيل.  ا  ي للعب اا واحلاوايا ال سيسطة  احلرص ضلى ضيفم السصاق أي بقااي   اد خطرة ابجليفا  اخلوجي

يعيياد  صيينسعاا وضلييى  أو جتيفييييفاا أو اليييت يحعيياد اسييس يفا اا أو و نطبييق ايينح األحكييام  حميي  االقسضيياء  ضلييى العبيي اا اجليفييييفة
اليييت  أو   والعبيي اا الكبييعة اجليفييييفةيعيياد  صيينسعاا أو يييسم إصييالحاا أو اليييت يعيياد اسييس يفا اا أو  ناييااحليياوايا ال سييسطة  اجليفييييفة 

  صنسعاا. أو يحعاد اسس يفا اا
والعبيي اا الكبييعة  اليييت  ال يي  البضييائع    ذلييك أ ييزاء احليياوايا ال سييسطة مبييا جييي  ضلييى أ ييزاء العبيي اا  4-1-1-2

 :يلي مبا اخلطرة بشكل  باشر  أن  في
 طرة؛ ضعل بيف  ة  لح ظة بفعل  لك البضائع اخل أو أال  سأثر )أ( 
 السفاضل  ع البضائع اخلطرة؛ أو وأال  مب  أتثعا  خطرا    ثل حفز ضالسة  فاضل )ب( 
 وأال  ماح بسمرب البضائع اخلطرة اليت    شأهنا  شكسل خطر   ظروف النقل العادية. )ج( 
  عاجلساا بطريقة  ناسبة. أو األ زاء ببطا ة  ناسبةوجي   حسثاا يلزم   زوييف انح   

  ذلييك احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  والعبيي اا الكبييعة  ابسييسثناء العبيي اا اليفاخلسيية   مبييا كيي ن مييل ضبيي ة   4-1-1-3
  5-6-6 أو 6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6 طابقة لنا ذج  صاساي جيساز االخسبا اا بنجاح وفقا  لالشرتاطاا املبسنية   

 الالئحة.ينص ضلى خالف ذلك   انح   ا مل حمباا ينطبق 
وفقيا   2011 ينياير/الثاينميا  ن   1و ع ذلك جي ز االسسارا    اسس يفام احلاوايا ال سسطة اليت صحينلِّعر قبيل  

)د( 5-9-6-5-6  يشيرتط فسي  اسيسسفاء املعيايع الي ا دة  مل أو 13-6-5-6ينجح   ا سساز اخسبا  االاسيزاز الي ا د    لسصاسم مل
 وقر إخضاض  الخسبا  المق ط.

__________ 

 بعيف ابسم "احلاوايا ال سسطة".يحشا  إلساا فساا  *
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ميك  أن  ك ن العب اا  مبا فساا احلاوايا ال سسطة للمي ائ  والعبي اا الكبيعة   طابقية لناي ذج  صياساي  4-1-1-3-1
 .بنجاح  وجي ز أن تال أمثر    ضال ة واحيفة اخسحرباأو أمثر    النااذج السصاساسة اليت واحيف 

كبييعة  بميي ائل  يحييرتل   أضلييى العبيي ة فييرا     ذلييك احليياوايا ال سييسطة والعبيي اا ال مبييا بيي اا ضنيييف  ييلء الع 4-1-1-4
قييف عييفث أثنياء النقيل  ي  ا  فيياع     يا  شي ح دائيم   العبي ة  سسجية لساييفد الميائل بميب  أو مياف لضياان ضييفم حييفوث  ميرب

را   س. و يع ذليك  ييرتل فيي°55ضنييف د  ية ة ضبي ة ابلكا يل متيأل الميي ائل أيي ال يينص ضليى اشيرتاطاا حمييفدة  مل و يا د  ية احليرا ة.
  املائيية  يي  سييعساا املائسيية ضنيييف ا يكيي ن  س سييط د  يية حييرا ة  98 كيي ن وليي ءة ألمثيير  يي   أال ميياف   حاوييية وسييسطة لضيياان

 س.°50 المائل

اييل فييرق الضييغط بيييفون   حاليية النقييل  يي ا   يسعيين أن  كيي ن العبيي اا املعيييفَّة الحسيي اء سيي ائل قيياد ة ضلييى ت 4-1-1-4-1
   الل ائح اليفولسة للنقل اجل ي. حيفوث  مرب ضلى النح  املبن

 ثقبايييا أو   ضيييع العبييي اا اليفاخلسييية   ضبييي ة خا  سييية بطريقييية تييي ل   ظيييروف النقيييل العاديييية دون مميييراا 4-1-1-5
ل حبسييت  كيي ن وسييائل إ القاييا  سجايية إىل  مييرب حمس اي ييا   العبيي ة اخلا  سيية. و عبييأ العبيي اا اليفاخلسيية اليييت تسيي ي ضلييى سيي ائ أو

حاليية  و   يي  ايينح الالئحيية. 7-1-2-5 القمييمع   ضبيي اا خا  سيية  س افييق  ييع ضال يياا اجتيياح العبيي اا اليي ا دة   فيي ق  و  ضيي
ض عيب أو الف يا  احلجيري أو اخليزف أو اال ثقاب بما لة   ثل العب اا املصن ضة    الز ياج أو العب اا اليفاخلسة املعرضة للكمر

ن أي  ميرب إخا  سة ابسس يفام   اد   سسيف  ناسبة  حبست  ضب اا انح العب اا     يلزم أت نو ا إىل ذلكامل اد البالسسسكسة  
 العب ة اخلا  سة. أو يضعل بشكل  لح ظ اخل اص ال قائسة ملادة الس سسيف ال للاحس ايا

ا بنجيياح ضبيي ة خا  سيية لعبيي ة جمالعيية أ 4-1-1-5-1 العبيي اا اليفاخلسيية   يياز ضبيي ة مبييعة  ييع أ يي اع  سلفيية  يي   وملَّاييا اخسحييربِّ
العبييي ة الكبيييعة. وابإلضيييافة إىل ذليييك  يحمييياح  أيضيييا  جتاسيييع جما ضييية  ييي  اييينح العبييي اا اليفاخلسييية امل سلفييية    ليييك العبييي ة اخلا  سييية أو

  ة:يطة   فع  مس ى واثل ألداء العبابالخسالفاا السالسة   العب اا اليفاخلسة دون إ راء  زييف    االخسبا اا ضلى العب ة  شر 
ذاا حجييييييييم أصييييييييغر إذا اسييييييييس فسر  أو جييييييييي ز اسييييييييس يفام ضبيييييييي اا داخلسيييييييية  سااثليييييييية   احلجييييييييم )أ(

 السالسة: الشروط
 -أن  ك ن العب اا اليفاخلسة ذاا  صاسم واثل للعب اا اليفاخلسية امل سيربة ) ثيال: الشيكل  '1'

 (؛و ا إىل ذلك مسيفير   مسطسل  
.(  قاو يية و ييا إىل ذلييكالعبيي اا اليفاخلسيية )ز يياج  بالسييسسك   عيييفن   ييادة صيينع وأن  يي فر  '2'

   فرح العب اا اليفاخلسة األصلسة امل سربة؛  ا  زييف ضلى أو متاثل  كيفلسللصيف اا وضغ ط 
أصيييغر وأن  كييي ن وسيييائل إ القايييا ذاا  أو وأن  كييي ن للعبييي اا اليفاخلسييية فسحييياا  سااثلييية '3'

 (؛و ا إىل ذلكاحسكامي   ليب   طاء:  طاء ل   صاسم واثل ) ثال
 وأن  مس يفم  ادة   سسيف إضافسة مللء الفرا اا و نع احلرمة الشيفييفة للعب اا اليفاخلسة؛  '4'
 وأن يك ن اجتاح العب اا اليفاخلسة   داخل العب ة اخلا  سة واثال  لالجتاح   العب ة امل سربة. '5'

ضب اا داخلسة    أ  اع بيفيلة حميفدة    أو ربة لسة امل س اا اليفاخجي ز اسس يفام ضيفد أقل    العب )ب(
إضييييافة  يييي اد   سييييسيف مافسيييية ملييييلء الفييييرا  )الفرا يييياا( و نييييع احلرميييية الشيييييفييفة  شييييريطةأضييييالح   )أ(

 اليفاخلسة. للعب اا

 

7 

 ة داخلسيية(وضيياء داخييل ضبيي   أو يييرخص ابسييسعاال ضبيي اا إضييافسة داخييل العبيي ة اخلا  سيية ) ييثال  ضبيي ة وسييسطة 4-1-1-5-2
  وأن 3-1-1-4 فسايا  ليك الي ا دة   مبيا ا  قسضس     سااا السعبئة شريطة أن  مس   مجسع االشيرتاطاا ذاا الصيلة زايدة ضا

  مس يفم  ضنيف االقسضاء    اد   سسيف  ناسبة ملنع احلرمة داخل العب ة.
بضيائع أخييرى إذا   أو ع خطيرةمبيعة  يع بضيائ  ضبي اا   أو ال  عبيأ البضيائع اخلطيرة   ضبي ة خا  سية واحييفة 4-1-1-6

 يلي:  ا ما ر  سفاضل فساا بسناا و مب 

 االحرتاق و/أو  ك ُّن حرا ة شيفييفة؛  )أ(
 خا قة؛  مسسة أو أو ا بعاث  ازاا هله بة أو )ب(
 أمالة؛    ادأو  ك ُّن  )ج(
 مساسائسا .   مسقرة ع    ادأو  ك ُّن  )د(

 ين فض النميبة املئ يية  ال  فلفة حمكاة حبست أو رطلبة ي ضلى   اد  ب اا اليت تس ك ن وسائل إ الق الع 4-1-1-7
 املادة امللطفة( ض  احليفود املفروضة أثناء النقل. أو املني  أو للمائل )املاء

أمثيييير   جما ضيييية  يييي  احليييياوايا ال سييييسطة   حغلييييق أوال   أو حسثاييييا وح يييييفا ابلسملمييييل  نظ  سييييان ل  ييييالق 4-1-1-7-1
 ا لة. املادة احمل  ة األقرب إىلاملنظ

سايييل  زايييييف الضيييغط   ضبييي ة 4-1-1-8  بميييب  ا بعييياث  ييياز  ييي  احملسييي ايا ) سسجييية ا  فييياع د  ييية احليييرا ة  يييا حسثايييا عح
 مسسسيي  بفعييليمييب  الغيياز املنبعييت أي خطيير  أال احلاوييية ال سييسطة بصيياام  نفييس  شييريطة أو لمييب  آخيير(  جييي ز  زوييييف العبيي ة أو
 ملنطلقة  ضلى سبسل املثال.سة االكا أو لساابقابلسس  لال أو

و يزوَّد العبيي ة ب سييسلة  نفيس  إذا مييان ميكيي  حييفوث زايدة خطييرة   الضييغط  سسجية السحلييل الطبسعييي للايي اد.  
 فاذ أية  ادة    اخلا ج   ظروف النقل العادية  ضنيف ا  ك ن  وال عيفث أي  مرب    المائل ال ويصالم صاام السنفس  حبست

 ة   ال ضع الني يز ع  قلاا فس .ال سسط احلاوية أو  ةالعب
  ضبييي اا داخلسييية  سميييم مبقاو ييية  ناسيييبة للضيييغط الييييفاخلي اليييني ميكييي  أن يس لييييف    إال ال  عبيييأ المييي ائل 4-1-1-8-1

 ظروف النقل العادية.
 ال يماح ب   د  نفس    العب اا اليت  نقل   ا . 4-1-1-8-2

والعبي اا    ذليك احلياوايا ال سيسطة مبيا املعاد اسس يفا اا  أو صنسعاااد  املع أو يفييفةجي    العب اا اجل 4-1-1-9
أ رييير هلييا صييسا ة بشييكل  و سيي   أن  كيي ن قيياد ة ضلييى  أو العبيي اا اليييت  يييفدا واحليياوايا ال سييسطة اليييت أصييلحر أو الكبييعة 

فحيييص ميييل ضبييي ة قبيييل  لئايييا   حميييباا ينطبيييق. و 5-6-6 أو 6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6ا سسييياز االخسبيييا اا املبسنييية   
أي ضط  آخر. و فحيص ميل حاويية وسيسطة  ي  حسيت سيال ة  أو السل ث أو و ملسااا للنقل  وذلك لضاان خل اا    السآمل

 اييف أداء أي  ااز للسشغسل. وي قل اسس يفام أية ضبي ة  ظاير ضلسايا ضال ياا ضيعل املسا ية ابملقا  ية  يع الناي ذج السصياساي املعس
 ظاير ضلسايا ضال ياا ضيعل  ا الناي ذج السصياساي. وي قيل اسيس يفام أيية حاويية وسيسطةت  صيايف الخسبيا ايسم جتيفيييفاا حبسي أو

صييسا ساا بشيييكل  و سيي  حبسييت  صييايف الخسبييا اا الناييي ذج  أو يييسم إصييالحاا أو املسا يية ابملقا  يية  ييع النايي ذج السصييياساي امل سييرب 
 السصاساي بنجاح.

فسايا احلياوايا ال سيسطة  الييت  سَّصيل مبقاو ية  ناسيبة للضيغط الييفاخلي  مبيا   العب اا  إال  عبأ الم ائلال  4-1-1-10
اليييت تاييل بسييان ضييغط االخسبييا  اهلسيييف و   املبيين  متييأل العبيي اا واحليياوايا ال سييسطة وال الييني قيييف ينشييأ   ظييروف النقييل العادييية.

 يلي: مبا بمائل يسمم ضغط  الب ا ي إال ضلى الس ا   1-2-2-5-6)د( و6-1-3-1  
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ميك  أن  ك ن العب اا  مبا فساا احلاوايا ال سسطة للمي ائ  والعبي اا الكبيعة   طابقية لناي ذج  صياساي  4-1-1-3-1
 .بنجاح  وجي ز أن تال أمثر    ضال ة واحيفة اخسحرباأو أمثر    النااذج السصاساسة اليت واحيف 

كبييعة  بميي ائل  يحييرتل   أضلييى العبيي ة فييرا     ذلييك احليياوايا ال سييسطة والعبيي اا ال مبييا بيي اا ضنيييف  ييلء الع 4-1-1-4
قييف عييفث أثنياء النقيل  ي  ا  فيياع     يا  شي ح دائيم   العبي ة  سسجية لساييفد الميائل بميب  أو مياف لضياان ضييفم حييفوث  ميرب

را   س. و يع ذليك  ييرتل فيي°55ضنييف د  ية ة ضبي ة ابلكا يل متيأل الميي ائل أيي ال يينص ضليى اشيرتاطاا حمييفدة  مل و يا د  ية احليرا ة.
  املائيية  يي  سييعساا املائسيية ضنيييف ا يكيي ن  س سييط د  يية حييرا ة  98 كيي ن وليي ءة ألمثيير  يي   أال ميياف   حاوييية وسييسطة لضيياان

 س.°50 المائل

اييل فييرق الضييغط بيييفون   حاليية النقييل  يي ا   يسعيين أن  كيي ن العبيي اا املعيييفَّة الحسيي اء سيي ائل قيياد ة ضلييى ت 4-1-1-4-1
   الل ائح اليفولسة للنقل اجل ي. حيفوث  مرب ضلى النح  املبن

 ثقبايييا أو   ضيييع العبييي اا اليفاخلسييية   ضبييي ة خا  سييية بطريقييية تييي ل   ظيييروف النقيييل العاديييية دون مميييراا 4-1-1-5
ل حبسييت  كيي ن وسييائل إ القاييا  سجايية إىل  مييرب حمس اي ييا   العبيي ة اخلا  سيية. و عبييأ العبيي اا اليفاخلسيية اليييت تسيي ي ضلييى سيي ائ أو

حاليية  و   يي  ايينح الالئحيية. 7-1-2-5 القمييمع   ضبيي اا خا  سيية  س افييق  ييع ضال يياا اجتيياح العبيي اا اليي ا دة   فيي ق  و  ضيي
ض عيب أو الف يا  احلجيري أو اخليزف أو اال ثقاب بما لة   ثل العب اا املصن ضة    الز ياج أو العب اا اليفاخلسة املعرضة للكمر

ن أي  ميرب إخا  سة ابسس يفام   اد   سسيف  ناسبة  حبست  ضب اا انح العب اا     يلزم أت نو ا إىل ذلكامل اد البالسسسكسة  
 العب ة اخلا  سة. أو يضعل بشكل  لح ظ اخل اص ال قائسة ملادة الس سسيف ال للاحس ايا

ا بنجيياح ضبيي ة خا  سيية لعبيي ة جمالعيية أ 4-1-1-5-1 العبيي اا اليفاخلسيية   يياز ضبيي ة مبييعة  ييع أ يي اع  سلفيية  يي   وملَّاييا اخسحييربِّ
العبييي ة الكبيييعة. وابإلضيييافة إىل ذليييك  يحمييياح  أيضيييا  جتاسيييع جما ضييية  ييي  اييينح العبييي اا اليفاخلسييية امل سلفييية    ليييك العبييي ة اخلا  سييية أو

  ة:يطة   فع  مس ى واثل ألداء العبابالخسالفاا السالسة   العب اا اليفاخلسة دون إ راء  زييف    االخسبا اا ضلى العب ة  شر 
ذاا حجييييييييم أصييييييييغر إذا اسييييييييس فسر  أو جييييييييي ز اسييييييييس يفام ضبيييييييي اا داخلسيييييييية  سااثليييييييية   احلجييييييييم )أ(

 السالسة: الشروط
 -أن  ك ن العب اا اليفاخلسة ذاا  صاسم واثل للعب اا اليفاخلسية امل سيربة ) ثيال: الشيكل  '1'

 (؛و ا إىل ذلك مسيفير   مسطسل  
.(  قاو يية و ييا إىل ذلييكالعبيي اا اليفاخلسيية )ز يياج  بالسييسسك   عيييفن   ييادة صيينع وأن  يي فر  '2'

   فرح العب اا اليفاخلسة األصلسة امل سربة؛  ا  زييف ضلى أو متاثل  كيفلسللصيف اا وضغ ط 
أصيييغر وأن  كييي ن وسيييائل إ القايييا ذاا  أو وأن  كييي ن للعبييي اا اليفاخلسييية فسحييياا  سااثلييية '3'

 (؛و ا إىل ذلكاحسكامي   ليب   طاء:  طاء ل   صاسم واثل ) ثال
 وأن  مس يفم  ادة   سسيف إضافسة مللء الفرا اا و نع احلرمة الشيفييفة للعب اا اليفاخلسة؛  '4'
 وأن يك ن اجتاح العب اا اليفاخلسة   داخل العب ة اخلا  سة واثال  لالجتاح   العب ة امل سربة. '5'

ضب اا داخلسة    أ  اع بيفيلة حميفدة    أو ربة لسة امل س اا اليفاخجي ز اسس يفام ضيفد أقل    العب )ب(
إضييييافة  يييي اد   سييييسيف مافسيييية ملييييلء الفييييرا  )الفرا يييياا( و نييييع احلرميييية الشيييييفييفة  شييييريطةأضييييالح   )أ(

 اليفاخلسة. للعب اا
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 ة داخلسيية(وضيياء داخييل ضبيي   أو يييرخص ابسييسعاال ضبيي اا إضييافسة داخييل العبيي ة اخلا  سيية ) ييثال  ضبيي ة وسييسطة 4-1-1-5-2
  وأن 3-1-1-4 فسايا  ليك الي ا دة   مبيا ا  قسضس     سااا السعبئة شريطة أن  مس   مجسع االشيرتاطاا ذاا الصيلة زايدة ضا

  مس يفم  ضنيف االقسضاء    اد   سسيف  ناسبة ملنع احلرمة داخل العب ة.
بضيائع أخييرى إذا   أو ع خطيرةمبيعة  يع بضيائ  ضبي اا   أو ال  عبيأ البضيائع اخلطيرة   ضبي ة خا  سية واحييفة 4-1-1-6

 يلي:  ا ما ر  سفاضل فساا بسناا و مب 

 االحرتاق و/أو  ك ُّن حرا ة شيفييفة؛  )أ(
 خا قة؛  مسسة أو أو ا بعاث  ازاا هله بة أو )ب(
 أمالة؛    ادأو  ك ُّن  )ج(
 مساسائسا .   مسقرة ع    ادأو  ك ُّن  )د(

 ين فض النميبة املئ يية  ال  فلفة حمكاة حبست أو رطلبة ي ضلى   اد  ب اا اليت تس ك ن وسائل إ الق الع 4-1-1-7
 املادة امللطفة( ض  احليفود املفروضة أثناء النقل. أو املني  أو للمائل )املاء

أمثيييير   جما ضيييية  يييي  احليييياوايا ال سييييسطة   حغلييييق أوال   أو حسثاييييا وح يييييفا ابلسملمييييل  نظ  سييييان ل  ييييالق 4-1-1-7-1
 ا لة. املادة احمل  ة األقرب إىلاملنظ

سايييل  زايييييف الضيييغط   ضبييي ة 4-1-1-8  بميييب  ا بعييياث  ييياز  ييي  احملسييي ايا ) سسجييية ا  فييياع د  ييية احليييرا ة  يييا حسثايييا عح
 مسسسيي  بفعييليمييب  الغيياز املنبعييت أي خطيير  أال احلاوييية ال سييسطة بصيياام  نفييس  شييريطة أو لمييب  آخيير(  جييي ز  زوييييف العبيي ة أو
 ملنطلقة  ضلى سبسل املثال.سة االكا أو لساابقابلسس  لال أو

و يزوَّد العبيي ة ب سييسلة  نفيس  إذا مييان ميكيي  حييفوث زايدة خطييرة   الضييغط  سسجية السحلييل الطبسعييي للايي اد.  
 فاذ أية  ادة    اخلا ج   ظروف النقل العادية  ضنيف ا  ك ن  وال عيفث أي  مرب    المائل ال ويصالم صاام السنفس  حبست

 ة   ال ضع الني يز ع  قلاا فس .ال سسط احلاوية أو  ةالعب
  ضبييي اا داخلسييية  سميييم مبقاو ييية  ناسيييبة للضيييغط الييييفاخلي اليييني ميكييي  أن يس لييييف    إال ال  عبيييأ المييي ائل 4-1-1-8-1

 ظروف النقل العادية.
 ال يماح ب   د  نفس    العب اا اليت  نقل   ا . 4-1-1-8-2

والعبي اا    ذليك احلياوايا ال سيسطة مبيا املعاد اسس يفا اا  أو صنسعاااد  املع أو يفييفةجي    العب اا اجل 4-1-1-9
أ رييير هلييا صييسا ة بشييكل  و سيي   أن  كيي ن قيياد ة ضلييى  أو العبيي اا اليييت  يييفدا واحليياوايا ال سييسطة اليييت أصييلحر أو الكبييعة 

فحيييص ميييل ضبييي ة قبيييل  لئايييا   حميييباا ينطبيييق. و 5-6-6 أو 6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6ا سسييياز االخسبيييا اا املبسنييية   
أي ضط  آخر. و فحيص ميل حاويية وسيسطة  ي  حسيت سيال ة  أو السل ث أو و ملسااا للنقل  وذلك لضاان خل اا    السآمل

 اييف أداء أي  ااز للسشغسل. وي قل اسس يفام أية ضبي ة  ظاير ضلسايا ضال ياا ضيعل املسا ية ابملقا  ية  يع الناي ذج السصياساي املعس
 ظاير ضلسايا ضال ياا ضيعل  ا الناي ذج السصياساي. وي قيل اسيس يفام أيية حاويية وسيسطةت  صيايف الخسبيا ايسم جتيفيييفاا حبسي أو

صييسا ساا بشيييكل  و سيي  حبسييت  صييايف الخسبييا اا الناييي ذج  أو يييسم إصييالحاا أو املسا يية ابملقا  يية  ييع النايي ذج السصييياساي امل سييرب 
 السصاساي بنجاح.

فسايا احلياوايا ال سيسطة  الييت  سَّصيل مبقاو ية  ناسيبة للضيغط الييفاخلي  مبيا   العب اا  إال  عبأ الم ائلال  4-1-1-10
اليييت تاييل بسييان ضييغط االخسبييا  اهلسيييف و   املبيين  متييأل العبيي اا واحليياوايا ال سييسطة وال الييني قيييف ينشييأ   ظييروف النقييل العادييية.

 يلي: مبا بمائل يسمم ضغط  الب ا ي إال ضلى الس ا   1-2-2-5-6)د( و6-1-3-1  
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احلاوية ال سيسطة ثلثيي ضيغط االخسبيا  املبين )أي  أو أال يسجاوز الضغط املا   رتي الكلي   العب ة )أ(
الغيييازاا اخلا لييية األخيييرى   أو الضيييغط الب يييا ي للايييادة املعبيييأة  ضيييافا  إلسييي  الضيييغط اجلزئيييي للاييي اء

د  ة  يلء  عيفد انا الضغط ضلى أساس أقصىس. و °55( ضنيف مسل ابسكال 100 طروحا   ن  
 س؛ °15  ود  ة حرا ة  لء قساساا 4-1-1-4سنة   وفقا  لألحكام املب

س أقييل  يي  أ بعيية أسييباع حاصييل مجييع ضييغط االخسبييا  املبيين ضلييى °50الضييغط ضنيييف  يكيي نأو أن  )ب(
 مسل ابسكال؛   100العب ة  ع 

 ى العبيي ةل مجييع ضييغط االخسبييا  املبيين ضلييس أقييل  يي  ثلثييي حاصيي°55أو أن يكيي ن الضييغط ضنيييف  )ج(
 .مسل ابسكال  100 ع 

املعييفة لنقيل المي ائل أل يراا  قيل سي ائل يزيييف ضيغطاا الب يا ي  للمي ائ  وال  مس يفم احلاوايا ال سسطة 
 س.°55اب ( ضنيف  1.3مسل ابسكال )  130يزييف ضلى  أو س °50اب ( ضنيف  1.1مسل ابسكال )  110 ضلى

 ،للسوائب يف ذلك احلاوايت الوسيطة مبا وات،ار املطلوبة املبينة على العبأمثلة على ضغوط االختب
 )ج(10-1-1-4حمسوبة على النحو الوارد يف 

األ م   قم
 الر بة االسم املسحيفة

جما ضة 
 السعبئة

الضغط 
 الب ا ي

p55V 
 )مسل ابسكال(

 الضغط الب ا ي
55pV  ×1.5 

 )مسل ابسكال(

 الضغط الب ا ي
(55pV  ×1.5) 

- 100 
 )مسل ابسكال(

  رتي( أدىن ضغط ) ا 
لالخسبا  املبن  طل ب 

 )ج(6-1-5-5-4  
 )مسل ابسكال(

أدىن ضغط 
) ا   رتي( 

لالخسبا  يسعنَّ 
بسا   ضلى العب ة 
 )مسل ابسكال(

 100 100 5 105 70 ‘2‘ 3  ابضي اسيف و ف  ان 2056
 100 100 97.9- 2.1 1.4 ‘3‘ 3 ديكان -ع  2247
 150 146 146 246 164 ‘3‘ 1-6 ثنائي مل  و سثان 1593
 250 199 199 299 199 ‘1‘ 3 أثع ثنائي أثسل 1155

    اجليفاول العلاسة. 55p(V(س °55ابلنمبة للم ائل النقسة  ميك  ضادة احلص ل ضلى الضغط الب ا ي ضنيف  :1مالحظة 
سجيياوز )ج( فقييط  األ يير الييني يعيي  أن ضييغط االخسبييا  املبيين ي10-1-1-4يشييع اجليييفول إىل اسييس يفام  :2مالحظة 

ضيغط االخسبيا   ححييفدل املثيال  إذا مسل ابسيكال. فعليى سيبس  100س  طروحا   ني  °55ضعل الضغطه الب ا ي ضنيف  1.5مبقيفا  
    ذلك. ا   بن ضلى العب ة أقله )أ(  قيف يك ن أدىن ضغط اخسب4-5-5-1-6ديكان وفقا  للفقرة -ملادة ع

  250    حاليييييية أثيييييييع ثنييييييائي األثسيييييييل  5-5-5-1-6يبلييييييغ أدىن ضييييييغط  طلييييييي ب لالخسبييييييا  مب  ييييييي   :3مالحظة 
  ابسكال.مسل
والعبيي اا الكبييعة  اليييت ما يير تسيي ي ضلييى  ييادة    ذلييك احليياوايا ال سييسطة مبييا  عا ييل العبيي اا الفا  يية  4-1-1-11

 خطر.  ك  قيف اختنا  يفابع مافسة إلزالة أي  ا مل يت  سطلباا انح الالئحة للعب ة املال ءة بنف  املعا لة ال  خطرة
  الخسبيييا   ناسييي  خبصييي ص 1-6ختضيييع أيييية ضبييي ة  عييييفَّة الحسييي اء سييي ائل  ضليييى النحييي  املبييين   الفصيييل  4-1-1-12

اليييت  4-1-1-6 نصيي ص ضلسيي    الفقييرة  ويعسييرب ايينا االخسبييا   ييزءا   يي  بييرد ج ضيياان اجليي دة حمييباا ايي  . قاو ساييا للسمييرب
 :3-4-5-1-6املبن    ال فاء مبمس ى االخسبا  املناس   بن القيف ة ضلى

 قبل اسس يفا اا ألول  رة   النقل؛ )أ(
 جتيفييفاا  قبل إضادة اسس يفا اا   النقل. أو بعيف إضادة  صنسع أية ضب ة )ب(
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لعبي اا. وميكي  اخسبيا  ال ضياء الييفاخلي للعبي ة املرمبية بييفون وال يلزم   انا االخسبا   ثبسر وسائل إ الق ا 
 اجملاعيية العبيي ةيشييرتط إ ييراء ايينا االخسبييا  ضلييى العبيي اا اليفاخلسيية    وال  سييأثر بيينلك  سييائج االخسبييا . أال العبيي ة اخلا  سيية  بشييرط

 الكبعة. العب ة أو
ال سيييسطة  الييييت  حميييس يفم لنقيييل  ييي اد صيييلبة قييييف  صيييبح سيييائلة    احلييياوايا  ذليييك  مبيييا جيييي    العبييي اا  4-1-1-13

  ك ن قاد ة أيضا  ضلى احس اء املادة   احلالة المائلة. د  اا حرا ة تسال   ا اساا أثناء النقل  أن
احلبسبسييية  أن  كييي ن  أو ال سييسطة  املميييس يف ة للاييي اد املميييح قة احلييياوايا  ذليييك  مبيييا يشييرتط   العبييي اا  4-1-1-14
 أن  ك ن  زودة ببطا ة. أو ا عة للسن سل 
واحلياوايا ال سيسطة  اجلاسيئةوايا ال سسطة البالسيسسكسة يسعلق ابألسط ادا والسنكاا البالسسسكسة  واحلا فساا 4-1-1-15

وضسييية  املرمبييية ذاا األوضسييية اليفاخلسييية البالسيييسسكسة  يحمييياهح ابسيييس يفا اا لنقيييل املييي اد اخلطيييرة  ييييفة  ييي  سييين اا  ييي  ات يييي  صييينع األ
   طبسعة املادة املقر   قلاا.  عسايف الملطة امل سصة  ع ذلك  ابسسثناء احلالة اليت تيفد فساا فرتة أقصر لالسس يفام بمب مل  ا
 يؤثر ضلى سال ة العب ة. ال حسثاا اسس يفم اجللسيف اجلاف ماادة  ربييف  جي  أن 4-1-1-16
 اسيد الفوقية العضويةاملتفجرات واملواد الذاتية التفاعل واألك 4-1-1-17

 ال سييييسطة ايااحليييياو فساييييا  مبييييا يييييرد   ايييينح الالئحيييية حكييييم حميييييفد خبييييالف ذلييييك  جييييي    العبيييي اا  مل  ييييا 
  واألماسيسيف الف قسية العضي ية العائيييفة 1-4" واملي اد النا سية السفاضيل العائييفة للشييعبة 1الكبيعة املميس يف ة لبضيائع "الر بيية  والعبي اا
 (.IIكام املنطبقة ضلى جما ضة امل اد اليت  شكل خط  ة  س سطة )جما ضة السعبئة   أن  في ابألح2-5للشعبة 

 والعبوات االحتياطية الكبرية ات االحتياطيةاستخدام العبو  4-1-1-18
البضييائع  ييع املمييس فسة للشيروط  وميينلك  أو املميرلِّبة أو السالفيية أو جيي ز   ضبيي اا البضيائع اخلطييرة  املعط بيية  نايا 4-1-1-18-1

 . وايييينا9-1-5-6-6و 11-1-5-1-6املسمييييرلِّبة  أن  حنقهييييل بعبيييي اا احسساطسيييية خاصيييية حمييييباا ايييي  وا د    أو اخلطييييرة املنمييييكبة
 2-18-1-1-4ضبيي اا مبييعة  يي   يي ع  ناسيي  و مييس ى أداء  الئييم  ابلشييروط املبسنيية    أو اسييس يفام ضبيي اا أمييرب حجاييا   مينييع ال
  .3-18-1-1-4و
حاليية  و  داخييل العبيي ة االحسساطسيية. املمييرلِّبة أو السيييفابع املناسييبة ملنييع احلرميية املفرطيية للعبيي اا املعط بيية  حس يين 4-1-1-18-2
 عب ة االحسساطسة ضلى س ائل    ضع ماسة مافسة    امل اد املاصة اخلا لة ت ل دون و  د سائل طلسق.س اء الاح
 الضغط بيف  ة خطرة. السيفابع املناسبة لضاان ضيفم  زاييف  يحسَّ ن 4-1-1-18-3

 استخدام أوعية الضغط االحتياطية 4-1-1-19
 ع املمس فسة للشروط  جي ز اسيس يفام أوضسية ضيغط  أو املمرلِّبة وعط بة أامل أو   حالة أوضسة الضغط السالفة 4-1-1-19-1

 . 3-2-6احسساطسة وفقا  للفقرة 
. ولييييفى اسيييس يفام العبييي ة 2-1-5وفقيييا  للفقيييرة  جيييي ز اسيييس يفام أوضسييية الضيييغط االحسساطسييية معبييي ة شيييا لة مالحظة:

 . 3-1-2-5رة بيفال     الفق 1-2-1-5الشا لة جي  أن  ك ن العال اا وفقا  للفقرة 
ويك ن احلجم األقصى ل ضاء الضغط   ضع أوضسة الضغط   أوضسة ضغط احسساطسة ذاا حجم  ناس .  4-1-1-19-2

 واحييف    في  وضياء الضيغط االحسساطسية جي ز وضيع أمثير  ي  وضياء ضيغط وال لرت. 1 000امل ض ع حميفودا  بمعة  ائسة قيف اا 
 اييينح احلالييية جيييي  أن و  (.6-1-1-4 سفاضيييل بصييي  ة خطيييعة فسايييا بسنايييا )ا ظييير  ال إذا ما ييير احملسييي ايا  عروفييية وما ييير إال
و يحسل ين  ييفابع ملنيع حرمية أوضسية الضيغط داخيل  ليرت. 1 000يسجاوز اجملاي ع الكليي للميعاا املائسية ألوضسية الضيغط امل ضي ضة  ال

 الس سسيف. أو السأ ن أو أوضسة الضغط االحسساطسة   ثل وضع احل ا ز
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احلاوية ال سيسطة ثلثيي ضيغط االخسبيا  املبين )أي  أو أال يسجاوز الضغط املا   رتي الكلي   العب ة )أ(
الغيييازاا اخلا لييية األخيييرى   أو الضيييغط الب يييا ي للايييادة املعبيييأة  ضيييافا  إلسييي  الضيييغط اجلزئيييي للاييي اء

د  ة  يلء  عيفد انا الضغط ضلى أساس أقصىس. و °55( ضنيف مسل ابسكال 100 طروحا   ن  
 س؛ °15  ود  ة حرا ة  لء قساساا 4-1-1-4سنة   وفقا  لألحكام املب

س أقييل  يي  أ بعيية أسييباع حاصييل مجييع ضييغط االخسبييا  املبيين ضلييى °50الضييغط ضنيييف  يكيي نأو أن  )ب(
 مسل ابسكال؛   100العب ة  ع 

 ى العبيي ةل مجييع ضييغط االخسبييا  املبيين ضلييس أقييل  يي  ثلثييي حاصيي°55أو أن يكيي ن الضييغط ضنيييف  )ج(
 .مسل ابسكال  100 ع 

املعييفة لنقيل المي ائل أل يراا  قيل سي ائل يزيييف ضيغطاا الب يا ي  للمي ائ  وال  مس يفم احلاوايا ال سسطة 
 س.°55اب ( ضنيف  1.3مسل ابسكال )  130يزييف ضلى  أو س °50اب ( ضنيف  1.1مسل ابسكال )  110 ضلى

 ،للسوائب يف ذلك احلاوايت الوسيطة مبا وات،ار املطلوبة املبينة على العبأمثلة على ضغوط االختب
 )ج(10-1-1-4حمسوبة على النحو الوارد يف 

األ م   قم
 الر بة االسم املسحيفة

جما ضة 
 السعبئة

الضغط 
 الب ا ي

p55V 
 )مسل ابسكال(

 الضغط الب ا ي
55pV  ×1.5 

 )مسل ابسكال(

 الضغط الب ا ي
(55pV  ×1.5) 

- 100 
 )مسل ابسكال(

  رتي( أدىن ضغط ) ا 
لالخسبا  املبن  طل ب 

 )ج(6-1-5-5-4  
 )مسل ابسكال(

أدىن ضغط 
) ا   رتي( 

لالخسبا  يسعنَّ 
بسا   ضلى العب ة 
 )مسل ابسكال(

 100 100 5 105 70 ‘2‘ 3  ابضي اسيف و ف  ان 2056
 100 100 97.9- 2.1 1.4 ‘3‘ 3 ديكان -ع  2247
 150 146 146 246 164 ‘3‘ 1-6 ثنائي مل  و سثان 1593
 250 199 199 299 199 ‘1‘ 3 أثع ثنائي أثسل 1155

    اجليفاول العلاسة. 55p(V(س °55ابلنمبة للم ائل النقسة  ميك  ضادة احلص ل ضلى الضغط الب ا ي ضنيف  :1مالحظة 
سجيياوز )ج( فقييط  األ يير الييني يعيي  أن ضييغط االخسبييا  املبيين ي10-1-1-4يشييع اجليييفول إىل اسييس يفام  :2مالحظة 

ضيغط االخسبيا   ححييفدل املثيال  إذا مسل ابسيكال. فعليى سيبس  100س  طروحا   ني  °55ضعل الضغطه الب ا ي ضنيف  1.5مبقيفا  
    ذلك. ا   بن ضلى العب ة أقله )أ(  قيف يك ن أدىن ضغط اخسب4-5-5-1-6ديكان وفقا  للفقرة -ملادة ع

  250    حاليييييية أثيييييييع ثنييييييائي األثسيييييييل  5-5-5-1-6يبلييييييغ أدىن ضييييييغط  طلييييييي ب لالخسبييييييا  مب  ييييييي   :3مالحظة 
  ابسكال.مسل
والعبيي اا الكبييعة  اليييت ما يير تسيي ي ضلييى  ييادة    ذلييك احليياوايا ال سييسطة مبييا  عا ييل العبيي اا الفا  يية  4-1-1-11

 خطر.  ك  قيف اختنا  يفابع مافسة إلزالة أي  ا مل يت  سطلباا انح الالئحة للعب ة املال ءة بنف  املعا لة ال  خطرة
  الخسبيييا   ناسييي  خبصييي ص 1-6ختضيييع أيييية ضبييي ة  عييييفَّة الحسييي اء سييي ائل  ضليييى النحييي  املبييين   الفصيييل  4-1-1-12

اليييت  4-1-1-6 نصيي ص ضلسيي    الفقييرة  ويعسييرب ايينا االخسبييا   ييزءا   يي  بييرد ج ضيياان اجليي دة حمييباا ايي  . قاو ساييا للسمييرب
 :3-4-5-1-6املبن    ال فاء مبمس ى االخسبا  املناس   بن القيف ة ضلى

 قبل اسس يفا اا ألول  رة   النقل؛ )أ(
 جتيفييفاا  قبل إضادة اسس يفا اا   النقل. أو بعيف إضادة  صنسع أية ضب ة )ب(
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لعبي اا. وميكي  اخسبيا  ال ضياء الييفاخلي للعبي ة املرمبية بييفون وال يلزم   انا االخسبا   ثبسر وسائل إ الق ا 
 اجملاعيية العبيي ةيشييرتط إ ييراء ايينا االخسبييا  ضلييى العبيي اا اليفاخلسيية    وال  سييأثر بيينلك  سييائج االخسبييا . أال العبيي ة اخلا  سيية  بشييرط

 الكبعة. العب ة أو
ال سيييسطة  الييييت  حميييس يفم لنقيييل  ييي اد صيييلبة قييييف  صيييبح سيييائلة    احلييياوايا  ذليييك  مبيييا جيييي    العبييي اا  4-1-1-13

  ك ن قاد ة أيضا  ضلى احس اء املادة   احلالة المائلة. د  اا حرا ة تسال   ا اساا أثناء النقل  أن
احلبسبسييية  أن  كييي ن  أو ال سييسطة  املميييس يف ة للاييي اد املميييح قة احلييياوايا  ذليييك  مبيييا يشييرتط   العبييي اا  4-1-1-14
 أن  ك ن  زودة ببطا ة. أو ا عة للسن سل 
واحلياوايا ال سيسطة  اجلاسيئةوايا ال سسطة البالسيسسكسة يسعلق ابألسط ادا والسنكاا البالسسسكسة  واحلا فساا 4-1-1-15

وضسييية  املرمبييية ذاا األوضسييية اليفاخلسييية البالسيييسسكسة  يحمييياهح ابسيييس يفا اا لنقيييل املييي اد اخلطيييرة  ييييفة  ييي  سييين اا  ييي  ات يييي  صييينع األ
   طبسعة املادة املقر   قلاا.  عسايف الملطة امل سصة  ع ذلك  ابسسثناء احلالة اليت تيفد فساا فرتة أقصر لالسس يفام بمب مل  ا
 يؤثر ضلى سال ة العب ة. ال حسثاا اسس يفم اجللسيف اجلاف ماادة  ربييف  جي  أن 4-1-1-16
 اسيد الفوقية العضويةاملتفجرات واملواد الذاتية التفاعل واألك 4-1-1-17

 ال سييييسطة ايااحليييياو فساييييا  مبييييا يييييرد   ايييينح الالئحيييية حكييييم حميييييفد خبييييالف ذلييييك  جييييي    العبيييي اا  مل  ييييا 
  واألماسيسيف الف قسية العضي ية العائيييفة 1-4" واملي اد النا سية السفاضيل العائييفة للشييعبة 1الكبيعة املميس يف ة لبضيائع "الر بيية  والعبي اا
 (.IIكام املنطبقة ضلى جما ضة امل اد اليت  شكل خط  ة  س سطة )جما ضة السعبئة   أن  في ابألح2-5للشعبة 

 والعبوات االحتياطية الكبرية ات االحتياطيةاستخدام العبو  4-1-1-18
البضييائع  ييع املمييس فسة للشيروط  وميينلك  أو املميرلِّبة أو السالفيية أو جيي ز   ضبيي اا البضيائع اخلطييرة  املعط بيية  نايا 4-1-1-18-1

 . وايييينا9-1-5-6-6و 11-1-5-1-6املسمييييرلِّبة  أن  حنقهييييل بعبيييي اا احسساطسيييية خاصيييية حمييييباا ايييي  وا د    أو اخلطييييرة املنمييييكبة
 2-18-1-1-4ضبيي اا مبييعة  يي   يي ع  ناسيي  و مييس ى أداء  الئييم  ابلشييروط املبسنيية    أو اسييس يفام ضبيي اا أمييرب حجاييا   مينييع ال
  .3-18-1-1-4و
حاليية  و  داخييل العبيي ة االحسساطسيية. املمييرلِّبة أو السيييفابع املناسييبة ملنييع احلرميية املفرطيية للعبيي اا املعط بيية  حس يين 4-1-1-18-2
 عب ة االحسساطسة ضلى س ائل    ضع ماسة مافسة    امل اد املاصة اخلا لة ت ل دون و  د سائل طلسق.س اء الاح
 الضغط بيف  ة خطرة. السيفابع املناسبة لضاان ضيفم  زاييف  يحسَّ ن 4-1-1-18-3

 استخدام أوعية الضغط االحتياطية 4-1-1-19
 ع املمس فسة للشروط  جي ز اسيس يفام أوضسية ضيغط  أو املمرلِّبة وعط بة أامل أو   حالة أوضسة الضغط السالفة 4-1-1-19-1

 . 3-2-6احسساطسة وفقا  للفقرة 
. ولييييفى اسيييس يفام العبييي ة 2-1-5وفقيييا  للفقيييرة  جيييي ز اسيييس يفام أوضسييية الضيييغط االحسساطسييية معبييي ة شيييا لة مالحظة:

 . 3-1-2-5رة بيفال     الفق 1-2-1-5الشا لة جي  أن  ك ن العال اا وفقا  للفقرة 
ويك ن احلجم األقصى ل ضاء الضغط   ضع أوضسة الضغط   أوضسة ضغط احسساطسة ذاا حجم  ناس .  4-1-1-19-2

 واحييف    في  وضياء الضيغط االحسساطسية جي ز وضيع أمثير  ي  وضياء ضيغط وال لرت. 1 000امل ض ع حميفودا  بمعة  ائسة قيف اا 
 اييينح احلالييية جيييي  أن و  (.6-1-1-4 سفاضيييل بصييي  ة خطيييعة فسايييا بسنايييا )ا ظييير  ال إذا ما ييير احملسييي ايا  عروفييية وما ييير إال
و يحسل ين  ييفابع ملنيع حرمية أوضسية الضيغط داخيل  ليرت. 1 000يسجاوز اجملاي ع الكليي للميعاا املائسية ألوضسية الضيغط امل ضي ضة  ال

 الس سسيف. أو السأ ن أو أوضسة الضغط االحسساطسة   ثل وضع احل ا ز
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 إذا: إال ال جي ز وضع وضاء الضغط داخل وضاء ضغط احسساطي 4-1-1-19-3
وما ييير  ميي ة ضييي  شيياادة االضساييياد  5-3-2-6ط االحسسيياطي   افقيييا  للفقييرة الضيييغ وضيياءمييان  )أ(

 ؛ ساحة
املييير ح أن  كييي ن  أو وما ييير أ يييزاء وضييياء الضيييغط االحسسييياطي املال مييية للبضيييائع اخلطيييرة  باشيييرة  )ب(

 مب  أتثيعا  خطيعا  ) ثيل حفيز  وال  ضعل بمب  البضائع اخلطرة أو  سأثر ال  ال مة هلا  باشرة 
 السفاضل  ع البضائع اخلطرة(؛  أو ضلضالسة  فا

 ي  حسيت الضيغط واحلجيم حبسيت )أوضسية( الضيغط احملسي ى )احملسي اة( حمييفودة  وضاءوما ر حمس ايا  )ج(
  وضياء الضيغط  الضيغط يسجياوز ال   وضياء ضيغط احسسياطي ابلكا يل رى  فرييغ و لسايا   ا إذا

)ابلنمييبة للغيييازاا ا ظيير    سييي   ضيييغط اخسبييا  وضييياء الضييغط االحسسييياطي س65ºاالحسسيياطي ضنيييف 
(. ويؤخييين   االضسبيييا  الفييياا الميييعة املائسييية املميييسعالة 1-4-1-4  الفقيييرة P200 (3 ) السعبئييية

 ل ضاء الضغط االحسساطي  بمب  أي  عيفاا حمس اة و  سسيف  ثال .
األ ييم املسحيييفة   قييماملمييس يفم للنقييل و الضييغط االحسسيياطي املمييس يفم للنقييل االسييم الرمسييي   ضييع ضلييى وضيياءي 4-1-1-19-4

الييت  نطبيق ضليى  2-5وبطاقة )بطاقاا( ال سم املطل بة لسعبئة الطيرود   الفصيل  "(UNاملمب ق بعبا ة "األ م املسحيفة" )احلرفان "
 ساطسة.البضائع اخلطرة امل   دة داخل أوضسة الضغط االحس

و فحيييص فحصيييا  بصيييراي   ييي  الييييفاخل واخليييا ج بعييييف ميييل  االحسساطسييية و غميييل و فييير  نظيييل أوضسييية الضيييغط  4-1-1-19-5
  رة واحيفة ضلى األقل مل    سن اا.  6-1-2-6اسس يفام. وجيري فحصاا واخسبا اا بص  ة دو ية وفقا  للفقرة 

 ئبأحكام عامة إضافية الستخدام احلاوايت الوسيطة للسوا 4-1-2
لنقييل  أو أقييل  أو س )الب  قيية املغلقيية(°60اشييسعاهلا لنقييل سيي ائل  قطيية  ضنيييف ا  مييس يفم احليياوايا ال سييسطة 4-1-2-1

 خطر. إلكرتوسسايت ماحسق  عرلضة حليفوث ا فجا   با ي  ينبغي اختاذ  يفابع ملنع حيفوث  فريغ 
  املرملبية أو البالسيسسك اجلاسي  أو عييفن صين ضة  ي  املوسيسطة  حاويية فحص وختسرب  حمباا يناس   ميل  4-1-2-2

 :5-4-5-6 أو 4-4-5-6و د    ملا وفقا  
 قبل إدخاهلا اخليف ة؛ •
    سن اا  حم  االقسضاء؛ أو  سجاوز سنسن و صل ال وبعيف ذلك  ضلى فرتاا •
 إضادة السصنسع  قبل إضادة اسس يفا اا   النقل. أو وبعيف اإلصالح •
ييأل حاوييية وسييسطة  ي.  ييع أ يي  فحييص دو   أو م للنقييل بعيييف ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير اخسبييا قيييفَّ  ح  وال وال متح

 سجياوز ثالثية أشيار  ال فحيص دو ي  وذليك خيالل فيرتة أو جي ز  قل حاوية وسسطة  حلئر قبل ات ي  ا سااء صالحسة آخر اخسبا 
بعيف ات يي  ا ساياء للم ائ  اوية وسسطة فحص دو ي. وابإلضافة إىل ذلك  جي ز  قل ح أو بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر اخسبا 

 فحص   احلاالا السالسة: أو صالحسة آخر اخسبا 
الفحييص املطليي ب قبييل إضييادة  أو بعيييف  فريييغ احلاوييية ولكيي  قبييل  نظسفاييا  أل ييراا إ ييراء االخسبييا  )أ(

  لئاا؛
دو ي  فحيييص   سجييياوز سيييسة أشيييار بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة آخييير اخسبيييا  أو و   ضييي ن فيييرتة ال )ب(

إضيادة  عاجلسايا بطريقية  بقاايايا  ي  أ يل اليس لص  نايا أو أوبغرا المااح إبضيادة البضيائع اخلطيرة 
 الملطة امل سصة خالف ذلك. و حيف ج إشا ة إىل انا اإلضفاء    مسنيف النقل. عسايف  سلساة  إذا مل
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ييأل احليياوايا ال سييسطة  يي  النييي ع  4-1-2-3  قيييل  يي  حجييم الغييالف اخليييا  ي   املائيية ضلييى األ 80بنمييبة  31HZ2متح
 ن  نقل   وحيفاا  قل  غلقة.وجي  دائاا  أ

البالسيييسسك  أو املصييين ضة  ييي  املعييييفن ابسييسثناء احلالييية الييييت جتيييرى فسايييا الصيييسا ة الرو سنسيية للحييياوايا ال سيييسطة 4-1-2-4
ا  بن بشكل  مسيفمي اسم اليفولة السابع املر ة  ب اسطة  الك احلاوية ال سسطة الني يضع ضلى احلاوية ضال ا أو املرمبة أو اجلاس 

  زح املرخص ل   جيي  ضليى الطيرف اليني يقي م بعالسية الصيسا ة الرو سنسية أن يضيع ضال ية حلبسية ضليى احلاويية ال سيسطة   أو وامس  هلا
 يلي:  ا قريبا     ضال ة "األ م املسحيفة" اخلاصة ابلنا ذج السصاساي للصا ع  يبن ضلساا

 أح رير فساا ضالسة الصسا ة الرو سنسة؛يت ال اليفولةاسم  )أ(
   زح املرخص ل . أو القائم بعالسة الصسا ة الرو سنسة الطرفواسم  )ب(

 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة 4-1-3
يياة 4-1-4 القمييم   9إىل  1 ييرد    سايياا السعبئيية املنطبقيية ضلييى البضييائع اخلطييرة  يي  الر بيية  4-1-3-1 . واييي  قمل

 ب اا اليت  نطبق ضلساا:الع ع حبم   
ال سييسطة والعبيي اا الكبييعة؛ ير ييز هليينح الس  سايياا بر ييز اجييائي  احليياواياللعبيي اا  ييع  4-1-4-1

 "؛P قاي يبيفأ ابحلرف "
 "؛IBCللحاوايا ال سسطة؛ ير ز هلنح الس  سااا بر ز اجائي  قاي يبيفأ ابألحرف " 4-1-4-2
 ".LPا بر ز اجائي  قاي يبيفأ ابحلرفن "سااس  للعب اا الكبعة؛ ير ز هلنح ال 4-1-4-3

  2-1-4و/أو  1-1-4وضا  يييييييييييييا   تييييييييييييييفلِّد    ساييييييييييييياا السعبئييييييييييييية أن األحكيييييييييييييام العا ييييييييييييية الييييييييييييي ا دة    
  6-1-4 أو 5-1-4   نطبيييييق حميييييباا يناسييييي . وقييييييف  سطللييييي  أيضيييييا  اال سثيييييال لألحكيييييام اخلاصييييية الييييي ا دة   3-1-4و/أو 

سييلع  أو تيييفلد أحكييام  عبئيية خاصيية      سيي  السعبئيية اخليياص مبيي اد اسيي . وقيييفحمييباا ين  9-1-4 أو 8-1-4 أو 7-1-4 أو
  عسنة. وير ز هلا أيضا  بر ز اجائي  قاي يبيفأ ابحلروف السالسة:

 "PP" والعب اا الكبعة للعب اا  ع احلاوايا ال سسطة 
 "B"  للحاوايا ال سسطة 
 "L" .للعب اا الكبعة 

 يحييينص ضليييى خيييالف ذليييك. وب  ييي  ضيييام   يييا مل  6ا دة   اجليييزء طبقييية الييي  طاا املنو فيييي ميييل ضبييي ة ابالشيييرتا 
خيسيا  ضبي ة بييفون السأمييف  ي  أن امليادة  س افيق  يع  ال ضليى املميس يفم أنو  نص    سااا السعبئة ضلى    س  بشأن   افق املي اد   ال

. وضنييييف ا يكييي ن  ميييا حا  ابألوضسييية لز ا سييية(ألوضسييية ا ناسيييباا ا ال  يييادة العبييي ة امل سيييا ة )ضليييى سيييبسل املثيييال  أمثريييية الفل  يييييفاا
 الز ا سة      س  السعبئة  يماح أيضا  ابسس يفام العب اا املصن ضة    اخلزف والف ا  والف ا  احلجري.

 ييادة.  أو    سايياا السعبئيية اليييت  مييس يفم لكييل سييلعة أو   قائايية البضييائع اخلطييرة    سيي  8يبيين العايي د  4-1-3-2
 سلع  عسنة. أو ة اخلاصة املنطبقة ضلى   ادم السعبئأحكا 9د ويبن العا  

ابلعبيي اا اجملاعيية   يسعلييق فساييااجملاعيية املقب ليية. و  أو يبيين مييل    سيي  للسعبئيية  حسثاييا ينطبييق  العبيي اا املفييردة 4-1-3-3
 ميييل ضبييي ة داخلسيييةهبيييا     املميييا ح  بييينَّ العبييي اا اخلا  سييية والعبييي اا اليفاخلسييية املقب لييية  و بييينَّ  حسثايييا ينطبيييق  الكاسيييةح القصييي ى

 الكسلة الصافسة القص ى والمعة القص ى. 1-2-1خا  سة. وتيفد    أو
 ال  حمس يفم العب اا السالسة ضنيف ا  ك ن امل اد املنق لة  عرضة للسح لل إىل سائل أثناء النقل: 4-1-3-4
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 إذا: إال ال جي ز وضع وضاء الضغط داخل وضاء ضغط احسساطي 4-1-1-19-3
وما ييير  ميي ة ضييي  شيياادة االضساييياد  5-3-2-6ط االحسسيياطي   افقيييا  للفقييرة الضيييغ وضيياءمييان  )أ(

 ؛ ساحة
املييير ح أن  كييي ن  أو وما ييير أ يييزاء وضييياء الضيييغط االحسسييياطي املال مييية للبضيييائع اخلطيييرة  باشيييرة  )ب(

 مب  أتثيعا  خطيعا  ) ثيل حفيز  وال  ضعل بمب  البضائع اخلطرة أو  سأثر ال  ال مة هلا  باشرة 
 السفاضل  ع البضائع اخلطرة(؛  أو ضلضالسة  فا

 ي  حسيت الضيغط واحلجيم حبسيت )أوضسية( الضيغط احملسي ى )احملسي اة( حمييفودة  وضاءوما ر حمس ايا  )ج(
  وضياء الضيغط  الضيغط يسجياوز ال   وضياء ضيغط احسسياطي ابلكا يل رى  فرييغ و لسايا   ا إذا

)ابلنمييبة للغيييازاا ا ظيير    سييي   ضيييغط اخسبييا  وضييياء الضييغط االحسسييياطي س65ºاالحسسيياطي ضنيييف 
(. ويؤخييين   االضسبيييا  الفييياا الميييعة املائسييية املميييسعالة 1-4-1-4  الفقيييرة P200 (3 ) السعبئييية

 ل ضاء الضغط االحسساطي  بمب  أي  عيفاا حمس اة و  سسيف  ثال .
األ ييم املسحيييفة   قييماملمييس يفم للنقييل و الضييغط االحسسيياطي املمييس يفم للنقييل االسييم الرمسييي   ضييع ضلييى وضيياءي 4-1-1-19-4

الييت  نطبيق ضليى  2-5وبطاقة )بطاقاا( ال سم املطل بة لسعبئة الطيرود   الفصيل  "(UNاملمب ق بعبا ة "األ م املسحيفة" )احلرفان "
 ساطسة.البضائع اخلطرة امل   دة داخل أوضسة الضغط االحس

و فحيييص فحصيييا  بصيييراي   ييي  الييييفاخل واخليييا ج بعييييف ميييل  االحسساطسييية و غميييل و فييير  نظيييل أوضسييية الضيييغط  4-1-1-19-5
  رة واحيفة ضلى األقل مل    سن اا.  6-1-2-6اسس يفام. وجيري فحصاا واخسبا اا بص  ة دو ية وفقا  للفقرة 

 ئبأحكام عامة إضافية الستخدام احلاوايت الوسيطة للسوا 4-1-2
لنقييل  أو أقييل  أو س )الب  قيية املغلقيية(°60اشييسعاهلا لنقييل سيي ائل  قطيية  ضنيييف ا  مييس يفم احليياوايا ال سييسطة 4-1-2-1

 خطر. إلكرتوسسايت ماحسق  عرلضة حليفوث ا فجا   با ي  ينبغي اختاذ  يفابع ملنع حيفوث  فريغ 
  املرملبية أو البالسيسسك اجلاسي  أو عييفن صين ضة  ي  املوسيسطة  حاويية فحص وختسرب  حمباا يناس   ميل  4-1-2-2

 :5-4-5-6 أو 4-4-5-6و د    ملا وفقا  
 قبل إدخاهلا اخليف ة؛ •
    سن اا  حم  االقسضاء؛ أو  سجاوز سنسن و صل ال وبعيف ذلك  ضلى فرتاا •
 إضادة السصنسع  قبل إضادة اسس يفا اا   النقل. أو وبعيف اإلصالح •
ييأل حاوييية وسييسطة  ي.  ييع أ يي  فحييص دو   أو م للنقييل بعيييف ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير اخسبييا قيييفَّ  ح  وال وال متح

 سجياوز ثالثية أشيار  ال فحيص دو ي  وذليك خيالل فيرتة أو جي ز  قل حاوية وسسطة  حلئر قبل ات ي  ا سااء صالحسة آخر اخسبا 
بعيف ات يي  ا ساياء للم ائ  اوية وسسطة فحص دو ي. وابإلضافة إىل ذلك  جي ز  قل ح أو بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر اخسبا 

 فحص   احلاالا السالسة: أو صالحسة آخر اخسبا 
الفحييص املطليي ب قبييل إضييادة  أو بعيييف  فريييغ احلاوييية ولكيي  قبييل  نظسفاييا  أل ييراا إ ييراء االخسبييا  )أ(

  لئاا؛
دو ي  فحيييص   سجييياوز سيييسة أشيييار بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة آخييير اخسبيييا  أو و   ضييي ن فيييرتة ال )ب(

إضيادة  عاجلسايا بطريقية  بقاايايا  ي  أ يل اليس لص  نايا أو أوبغرا المااح إبضيادة البضيائع اخلطيرة 
 الملطة امل سصة خالف ذلك. و حيف ج إشا ة إىل انا اإلضفاء    مسنيف النقل. عسايف  سلساة  إذا مل
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ييأل احليياوايا ال سييسطة  يي  النييي ع  4-1-2-3  قيييل  يي  حجييم الغييالف اخليييا  ي   املائيية ضلييى األ 80بنمييبة  31HZ2متح
 ن  نقل   وحيفاا  قل  غلقة.وجي  دائاا  أ

البالسيييسسك  أو املصييين ضة  ييي  املعييييفن ابسييسثناء احلالييية الييييت جتيييرى فسايييا الصيييسا ة الرو سنسيية للحييياوايا ال سيييسطة 4-1-2-4
ا  بن بشكل  مسيفمي اسم اليفولة السابع املر ة  ب اسطة  الك احلاوية ال سسطة الني يضع ضلى احلاوية ضال ا أو املرمبة أو اجلاس 

  زح املرخص ل   جيي  ضليى الطيرف اليني يقي م بعالسية الصيسا ة الرو سنسية أن يضيع ضال ية حلبسية ضليى احلاويية ال سيسطة   أو وامس  هلا
 يلي:  ا قريبا     ضال ة "األ م املسحيفة" اخلاصة ابلنا ذج السصاساي للصا ع  يبن ضلساا

 أح رير فساا ضالسة الصسا ة الرو سنسة؛يت ال اليفولةاسم  )أ(
   زح املرخص ل . أو القائم بعالسة الصسا ة الرو سنسة الطرفواسم  )ب(

 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة 4-1-3
يياة 4-1-4 القمييم   9إىل  1 ييرد    سايياا السعبئيية املنطبقيية ضلييى البضييائع اخلطييرة  يي  الر بيية  4-1-3-1 . واييي  قمل

 ب اا اليت  نطبق ضلساا:الع ع حبم   
ال سييسطة والعبيي اا الكبييعة؛ ير ييز هليينح الس  سايياا بر ييز اجييائي  احليياواياللعبيي اا  ييع  4-1-4-1

 "؛P قاي يبيفأ ابحلرف "
 "؛IBCللحاوايا ال سسطة؛ ير ز هلنح الس  سااا بر ز اجائي  قاي يبيفأ ابألحرف " 4-1-4-2
 ".LPا بر ز اجائي  قاي يبيفأ ابحلرفن "سااس  للعب اا الكبعة؛ ير ز هلنح ال 4-1-4-3

  2-1-4و/أو  1-1-4وضا  يييييييييييييا   تييييييييييييييفلِّد    ساييييييييييييياا السعبئييييييييييييية أن األحكيييييييييييييام العا ييييييييييييية الييييييييييييي ا دة    
  6-1-4 أو 5-1-4   نطبيييييق حميييييباا يناسييييي . وقييييييف  سطللييييي  أيضيييييا  اال سثيييييال لألحكيييييام اخلاصييييية الييييي ا دة   3-1-4و/أو 

سييلع  أو تيييفلد أحكييام  عبئيية خاصيية      سيي  السعبئيية اخليياص مبيي اد اسيي . وقيييفحمييباا ين  9-1-4 أو 8-1-4 أو 7-1-4 أو
  عسنة. وير ز هلا أيضا  بر ز اجائي  قاي يبيفأ ابحلروف السالسة:

 "PP" والعب اا الكبعة للعب اا  ع احلاوايا ال سسطة 
 "B"  للحاوايا ال سسطة 
 "L" .للعب اا الكبعة 

 يحييينص ضليييى خيييالف ذليييك. وب  ييي  ضيييام   يييا مل  6ا دة   اجليييزء طبقييية الييي  طاا املنو فيييي ميييل ضبييي ة ابالشيييرتا 
خيسيا  ضبي ة بييفون السأمييف  ي  أن امليادة  س افيق  يع  ال ضليى املميس يفم أنو  نص    سااا السعبئة ضلى    س  بشأن   افق املي اد   ال

. وضنييييف ا يكييي ن  ميييا حا  ابألوضسييية لز ا سييية(ألوضسييية ا ناسيييباا ا ال  يييادة العبييي ة امل سيييا ة )ضليييى سيييبسل املثيييال  أمثريييية الفل  يييييفاا
 الز ا سة      س  السعبئة  يماح أيضا  ابسس يفام العب اا املصن ضة    اخلزف والف ا  والف ا  احلجري.

 ييادة.  أو    سايياا السعبئيية اليييت  مييس يفم لكييل سييلعة أو   قائايية البضييائع اخلطييرة    سيي  8يبيين العايي د  4-1-3-2
 سلع  عسنة. أو ة اخلاصة املنطبقة ضلى   ادم السعبئأحكا 9د ويبن العا  

ابلعبيي اا اجملاعيية   يسعلييق فساييااجملاعيية املقب ليية. و  أو يبيين مييل    سيي  للسعبئيية  حسثاييا ينطبييق  العبيي اا املفييردة 4-1-3-3
 ميييل ضبييي ة داخلسيييةهبيييا     املميييا ح  بييينَّ العبييي اا اخلا  سييية والعبييي اا اليفاخلسييية املقب لييية  و بييينَّ  حسثايييا ينطبيييق  الكاسيييةح القصييي ى

 الكسلة الصافسة القص ى والمعة القص ى. 1-2-1خا  سة. وتيفد    أو
 ال  حمس يفم العب اا السالسة ضنيف ا  ك ن امل اد املنق لة  عرضة للسح لل إىل سائل أثناء النقل: 4-1-3-4
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 العب اا 
 1Gو 1D أسط ادا )برا سل(:

 4H1و 4Gو 4Fو 4Dو 4C2و 4C1 صناديق:
 5M2و 5M1و 5H4و 5H3و 5H2و 5H1و 5L3و 5L2و 5L1 اس:أمس

 6PG2و 6PG1و 6PD2و 6PD1و 6PCو 6HD1و 6HG2و 6HG1و 6HD2و 6HC ضب اا  رمبة:
 6PH1و

 العب اا الكبعة 
 )ضب ة خا  سة( 51H بالسسسك  رن:

 (IBCs) :احلاوايا ال سسطة
 سسطة؛: مجسع أ  اع احلاوايا ال  Iللا اد امليف  ة   جما ضة السعبئة 
 :IIIو IIللا اد امليف  ة   جما ضيت السعبئة 

  11Fو 11Dو 11C خشبسة:
 11G لسفسة: مر   سة
 13M1و 13L4و 13L3و 13L2و 13L1و 13H5و 13H4و 13H3و 13H2و 13H1  ر ة:

 13M2و
  .21HZ2و 11HZ2  رمبة:

ن  يي  العبيي اا اخلا  سيية   ضبيي ة ضنيييف ا  ييرخلِّص    سايياا السعبئيية اليي ا دة   ايينا الفصييل ابسييس يفام  يي ع  عيي 4-1-3-5
" V(  فإ   ميك  أيضا  اسيس يفام العبي اا الييت تايل  في  الر يز املعيرلِّف هل يلية العبي ة ويلسي  احليرف "1A2؛ 4G رمبة )ضلى سبسل املثال 

(  1A2W أو 1A2U أو 1A2V ؛4GW أو 4GU أو 4GV)ضليييييى سيييييبسل املثيييييال   6ا اجليييييزء "   بسنيييييا  وفقيييييا  الشيييييرتاطاW" " أوU" أو
بيينف  الشييروط واحليييفود املنطبقيية ضلييى اسييس يفام ايينا النيي ع  يي  العبيي اا اخلا  سيية ووفقييا  لس  سايياا السعبئيية ذاا الصييلة. وضلييى سييبسل 

ا وح يييف  ييرخسص ابسييس يفام ضبيي ة  رمبيية  بسنييا  ضلساييا الر ييز " ميكيي  اسييس يفا اا ملايي4GVاملثييال  فييإن العبيي ة اجملاعيية املبيين ضلساييا الر ييز "
"4G"يسعلق أب  اع العب اا اليفاخلسة واحليفود الكاسة. شرتاطاا ال ا دة      س  السعبئة ذي الصلة فساا فاء ابال  بشرط ال 

 أوعية الضغط لتعبئة السوائل واملواد الصلبة 4-1-3-6
 يرد خالف    انح الالئحة السنظساسة:  ا مل يلي  مبا جي    أوضسة الضغط أن  في 4-1-3-6-1

 ؛ 2-6بقة ال ا دة   الفصل نطامل االشرتاطاا )أ(
  واالخسبيا   والصينع  والفحيص  الييت يطبقايا البلييف والصينعاليفولسة بشأن السصاسم   أو املعايع ال طنسة أو )ب(

 ؛3-3-2-6و 6-3-1-4الني  صنع فس  أوضسة الضغط  شريطة ال فاء ابألحكام ال ا دة   
 املميييسقرةضييييفا املسفجيييراا  واملييي اد  يييع   يييا صيييلبة أو ييييرخص ابسيييس يفام اييينح األوضسييية لنقيييل أيييية  يييادة سيييائلة 

املييي اد النا سييية السفاضيييل  واملييي اد الييييت ميكييي  أن يس لييييف فسايييا ضيييغط مبيييع  سسجييية  شييي ء  فاضيييل    واألماسيييسيف الف قسييية العضييي ية  و حيييرا اي  
 (.9-1-4يماح بنلك    مل  ادة  شعة ) ا أو مساسائي

  .3"  اجليفول P200     س  السعبئة "1-4-1-4ملنم  ة   وال ينطبق انا القمم الفرضي ضلى امل اد ا 
يييف 4-1-3-6-2 ضلييى النحيي  املبيين    أو ي ألوضسيية الضييغط  يي  قبييل المييلطة امل سصيية لبليييف الصيينعمييل ذيي ذج  صيياسا  يحعساه

  .2-6الفصل 
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 .يحنص ضلى  ع ذلك  ا مل  سغاابسكال  0.6يقل ضغط اخسبا اا ض   ال  مس يفم أوضسة ضغط 4-1-3-6-3
ال ضيياء   حاليية ميكيي   زوييييف أوضسيية الضييغط ب سييسلة لس فسييل الضييغط   حيياالا الطيي ا ئ لسجنيي  ا فجييا   4-1-3-6-4

 يحنص ضلى  ع ذلك.  ا مل ح ادث احلريق  أو امللء الزائيف
و صيييام صييياا اا أوضسييية الضيييغط و بييية حبسيييت  كييي ن قييياد ة حبييييف ذا يييا ضليييى  قاو ييية ض ا يييل العطييي  دون  

 حبسييت  ييسم وقايساييا  يي  العطيي  الييني قيييف يمييب  ا طييالق حمسيي ايا وضيياء الضييغط ضيي   ييع قصيييف  وذلييك أو ا طييالق احملسيي ايا 
 (.ه) )أ( إىل8-1-6-1-4إبحيفى الطرائق املبسنة   

س. ويييرتل   أضلييى ال ضيياء °50  املائيية  يي  سييعة وضيياء الضييغط ضنيييف  95ال يسجيياوز  مييس ى املييلء  مييبة  4-1-3-6-5
 س.°55ء وضاء الضغط ابلمائل ضنيف فرا  ماف لضاان ضيفم ا سال

سن اا. ويسضيا  الفحيص  5ص واخسبا  دو ين مل يحنص ضلى  ع ذلك  ختضع أوضسة الضغط لفح مل  ا 4-1-3-6-6
 ييع اخسبييا ا   عييادال  فعيياال   أو طريقيية بيفيليية  عسايييفاا المييلطة امل سصيية  واخسبييا  ضييغط أو اليييفو ي  عاينيية خا  سيية و عاينيية داخلسيية

الضييغط   صيياا اا ختفسييل  أو  ييع المييلطة امل سصيية يشييال فحصييا  جلاسييع الس ابييع ) ثييل إحكييام الصيياا اا  فيياق ابال  حعطِّيي 
 عبأ أوضسة الضغط بعيف ات ي  اسسحقاق فحصاا واخسبا اا اليفو ين  بسيف أ ي   وال العناصر القابلة لال صاا (. أو حاالا الط ا ئ 

  .11-1-6-1-4في إصالحاا أوضسة الضغط ابالشرتاطاا ال ا دة   جي ز  قلاا بعيف ا قضاء احليف الز  . وجي  أن  
اء الضيغط  يقي م املميؤول ضي  امليلء بفحيص ال ضياء  ويسأمييف  ي  أن ال ضياء  يرخص بي  قبل ضالسة  لء وضي 4-1-3-6-7

أثنياء النقيل. ويسحقيق للا اد املقر   قلاا فس   و   ال فاء أبحكام انح الالئحة. و قفل صاا اا اإل الق بعيف امليلء و ظيل  غلقية 
 يسمرب  ناا شيء. ال املرسل    م ن وسائل اإل الق والسجاسزاا حمكاة

بعييف إ يراء العالسياا  إال متيأل مبيادة  يع  ليك الييت  لئير هبيا  ي  قبيل ال أوضسة الضغط القابلية إلضيادة  لئايا 4-1-3-6-8
 الضرو ية لسغسع االسس يفام.

 6-3-1-4 اد الصييلبة املبسنيية   ة الضييغط املمييس يف ة لسعبئيية الميي ائل وامليييكيي ن وضييع العال يياا ضلييى أوضسيي 4-1-3-6-9
 (  س افقا   ع اشرتاطاا الملطة امل سصة لبليف الصنع.2-6 في ابشرتاطاا الفصل  ال)واليت 

جيي ز  ال احلاوايا ال سسطة  يع امليرخص ابسيس يفا اا ختصسصيا      سي  السعبئية املنطبيق ضلسايا  أو العب اا 4-1-3-7
 يلي: مبا وشريطة ال فاء  ك   عسايفة بص  ة حميفدة    الملطة امل سصة  ا مل سلعة  أو اا لنقل  ادةسس يفا ا

 العب ة البيفيلة ابالشرتاطاا العا ة ال ا دة   انا اجلزء؛   فيأن  )أ(
 ا د     إذا  ص ضلى ذلك    سي  السعبئية الي6العب ة البيفيلة ابالشرتاطاا ال ا دة   اجلزء   فيوأن  )ب(

 قائاة البضائع اخلطرة؛ 
لي  ما ير  مايا  يلة   فر ضلى األقيل  في   ميس ى الميال ةالملطة امل سصة أن العب ة البيف  حقر وأن  )ج(

 املادة  عبأة وفقا  للطريقة املبسنة      س  السعبئة اخلاص ال ا د   قائاة البضائع اخلطرة؛
يييفل ضليى أن   يا سصية  سضيا   افقية الميلطة امل  ميسنيف  قيل صي  ة  ي   أو بكل شحنة  رفقوأن  )د(

 البيفيلة.الملطة امل سصة قيف اضسايفا العب ة 
ينبغي للملطاا امل سصة اليت متينح اينح امل افقياا أن  س ين اإل يراء اليالزم لسعييفيل اينح الالئحية السنظساسية  مالحظة:

 قسضاء.النا ذ سة حبست  يف ج فساا األحكام املشا لة   انح امل افقاا  حم  اال
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 العب اا 
 1Gو 1D أسط ادا )برا سل(:

 4H1و 4Gو 4Fو 4Dو 4C2و 4C1 صناديق:
 5M2و 5M1و 5H4و 5H3و 5H2و 5H1و 5L3و 5L2و 5L1 اس:أمس

 6PG2و 6PG1و 6PD2و 6PD1و 6PCو 6HD1و 6HG2و 6HG1و 6HD2و 6HC ضب اا  رمبة:
 6PH1و

 العب اا الكبعة 
 )ضب ة خا  سة( 51H بالسسسك  رن:

 (IBCs) :احلاوايا ال سسطة
 سسطة؛: مجسع أ  اع احلاوايا ال  Iللا اد امليف  ة   جما ضة السعبئة 
 :IIIو IIللا اد امليف  ة   جما ضيت السعبئة 

  11Fو 11Dو 11C خشبسة:
 11G لسفسة: مر   سة
 13M1و 13L4و 13L3و 13L2و 13L1و 13H5و 13H4و 13H3و 13H2و 13H1  ر ة:

 13M2و
  .21HZ2و 11HZ2  رمبة:

ن  يي  العبيي اا اخلا  سيية   ضبيي ة ضنيييف ا  ييرخلِّص    سايياا السعبئيية اليي ا دة   ايينا الفصييل ابسييس يفام  يي ع  عيي 4-1-3-5
" V(  فإ   ميك  أيضا  اسيس يفام العبي اا الييت تايل  في  الر يز املعيرلِّف هل يلية العبي ة ويلسي  احليرف "1A2؛ 4G رمبة )ضلى سبسل املثال 

(  1A2W أو 1A2U أو 1A2V ؛4GW أو 4GU أو 4GV)ضليييييى سيييييبسل املثيييييال   6ا اجليييييزء "   بسنيييييا  وفقيييييا  الشيييييرتاطاW" " أوU" أو
بيينف  الشييروط واحليييفود املنطبقيية ضلييى اسييس يفام ايينا النيي ع  يي  العبيي اا اخلا  سيية ووفقييا  لس  سايياا السعبئيية ذاا الصييلة. وضلييى سييبسل 

ا وح يييف  ييرخسص ابسييس يفام ضبيي ة  رمبيية  بسنييا  ضلساييا الر ييز " ميكيي  اسييس يفا اا ملايي4GVاملثييال  فييإن العبيي ة اجملاعيية املبيين ضلساييا الر ييز "
"4G"يسعلق أب  اع العب اا اليفاخلسة واحليفود الكاسة. شرتاطاا ال ا دة      س  السعبئة ذي الصلة فساا فاء ابال  بشرط ال 

 أوعية الضغط لتعبئة السوائل واملواد الصلبة 4-1-3-6
 يرد خالف    انح الالئحة السنظساسة:  ا مل يلي  مبا جي    أوضسة الضغط أن  في 4-1-3-6-1

 ؛ 2-6بقة ال ا دة   الفصل نطامل االشرتاطاا )أ(
  واالخسبيا   والصينع  والفحيص  الييت يطبقايا البلييف والصينعاليفولسة بشأن السصاسم   أو املعايع ال طنسة أو )ب(

 ؛3-3-2-6و 6-3-1-4الني  صنع فس  أوضسة الضغط  شريطة ال فاء ابألحكام ال ا دة   
 املميييسقرةضييييفا املسفجيييراا  واملييي اد  يييع   يييا صيييلبة أو ييييرخص ابسيييس يفام اييينح األوضسييية لنقيييل أيييية  يييادة سيييائلة 

املييي اد النا سييية السفاضيييل  واملييي اد الييييت ميكييي  أن يس لييييف فسايييا ضيييغط مبيييع  سسجييية  شييي ء  فاضيييل    واألماسيييسيف الف قسييية العضييي ية  و حيييرا اي  
 (.9-1-4يماح بنلك    مل  ادة  شعة ) ا أو مساسائي

  .3"  اجليفول P200     س  السعبئة "1-4-1-4ملنم  ة   وال ينطبق انا القمم الفرضي ضلى امل اد ا 
يييف 4-1-3-6-2 ضلييى النحيي  املبيين    أو ي ألوضسيية الضييغط  يي  قبييل المييلطة امل سصيية لبليييف الصيينعمييل ذيي ذج  صيياسا  يحعساه

  .2-6الفصل 
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 .يحنص ضلى  ع ذلك  ا مل  سغاابسكال  0.6يقل ضغط اخسبا اا ض   ال  مس يفم أوضسة ضغط 4-1-3-6-3
ال ضيياء   حاليية ميكيي   زوييييف أوضسيية الضييغط ب سييسلة لس فسييل الضييغط   حيياالا الطيي ا ئ لسجنيي  ا فجييا   4-1-3-6-4

 يحنص ضلى  ع ذلك.  ا مل ح ادث احلريق  أو امللء الزائيف
و صيييام صييياا اا أوضسييية الضيييغط و بييية حبسيييت  كييي ن قييياد ة حبييييف ذا يييا ضليييى  قاو ييية ض ا يييل العطييي  دون  

 حبسييت  ييسم وقايساييا  يي  العطيي  الييني قيييف يمييب  ا طييالق حمسيي ايا وضيياء الضييغط ضيي   ييع قصيييف  وذلييك أو ا طييالق احملسيي ايا 
 (.ه) )أ( إىل8-1-6-1-4إبحيفى الطرائق املبسنة   

س. ويييرتل   أضلييى ال ضيياء °50  املائيية  يي  سييعة وضيياء الضييغط ضنيييف  95ال يسجيياوز  مييس ى املييلء  مييبة  4-1-3-6-5
 س.°55ء وضاء الضغط ابلمائل ضنيف فرا  ماف لضاان ضيفم ا سال

سن اا. ويسضيا  الفحيص  5ص واخسبا  دو ين مل يحنص ضلى  ع ذلك  ختضع أوضسة الضغط لفح مل  ا 4-1-3-6-6
 ييع اخسبييا ا   عييادال  فعيياال   أو طريقيية بيفيليية  عسايييفاا المييلطة امل سصيية  واخسبييا  ضييغط أو اليييفو ي  عاينيية خا  سيية و عاينيية داخلسيية

الضييغط   صيياا اا ختفسييل  أو  ييع المييلطة امل سصيية يشييال فحصييا  جلاسييع الس ابييع ) ثييل إحكييام الصيياا اا  فيياق ابال  حعطِّيي 
 عبأ أوضسة الضغط بعيف ات ي  اسسحقاق فحصاا واخسبا اا اليفو ين  بسيف أ ي   وال العناصر القابلة لال صاا (. أو حاالا الط ا ئ 

  .11-1-6-1-4في إصالحاا أوضسة الضغط ابالشرتاطاا ال ا دة   جي ز  قلاا بعيف ا قضاء احليف الز  . وجي  أن  
اء الضيغط  يقي م املميؤول ضي  امليلء بفحيص ال ضياء  ويسأمييف  ي  أن ال ضياء  يرخص بي  قبل ضالسة  لء وضي 4-1-3-6-7

أثنياء النقيل. ويسحقيق للا اد املقر   قلاا فس   و   ال فاء أبحكام انح الالئحة. و قفل صاا اا اإل الق بعيف امليلء و ظيل  غلقية 
 يسمرب  ناا شيء. ال املرسل    م ن وسائل اإل الق والسجاسزاا حمكاة

بعييف إ يراء العالسياا  إال متيأل مبيادة  يع  ليك الييت  لئير هبيا  ي  قبيل ال أوضسة الضغط القابلية إلضيادة  لئايا 4-1-3-6-8
 الضرو ية لسغسع االسس يفام.

 6-3-1-4 اد الصييلبة املبسنيية   ة الضييغط املمييس يف ة لسعبئيية الميي ائل وامليييكيي ن وضييع العال يياا ضلييى أوضسيي 4-1-3-6-9
 (  س افقا   ع اشرتاطاا الملطة امل سصة لبليف الصنع.2-6 في ابشرتاطاا الفصل  ال)واليت 

جيي ز  ال احلاوايا ال سسطة  يع امليرخص ابسيس يفا اا ختصسصيا      سي  السعبئية املنطبيق ضلسايا  أو العب اا 4-1-3-7
 يلي: مبا وشريطة ال فاء  ك   عسايفة بص  ة حميفدة    الملطة امل سصة  ا مل سلعة  أو اا لنقل  ادةسس يفا ا

 العب ة البيفيلة ابالشرتاطاا العا ة ال ا دة   انا اجلزء؛   فيأن  )أ(
 ا د     إذا  ص ضلى ذلك    سي  السعبئية الي6العب ة البيفيلة ابالشرتاطاا ال ا دة   اجلزء   فيوأن  )ب(

 قائاة البضائع اخلطرة؛ 
لي  ما ير  مايا  يلة   فر ضلى األقيل  في   ميس ى الميال ةالملطة امل سصة أن العب ة البيف  حقر وأن  )ج(

 املادة  عبأة وفقا  للطريقة املبسنة      س  السعبئة اخلاص ال ا د   قائاة البضائع اخلطرة؛
يييفل ضليى أن   يا سصية  سضيا   افقية الميلطة امل  ميسنيف  قيل صي  ة  ي   أو بكل شحنة  رفقوأن  )د(

 البيفيلة.الملطة امل سصة قيف اضسايفا العب ة 
ينبغي للملطاا امل سصة اليت متينح اينح امل افقياا أن  س ين اإل يراء اليالزم لسعييفيل اينح الالئحية السنظساسية  مالحظة:

 قسضاء.النا ذ سة حبست  يف ج فساا األحكام املشا لة   انح امل افقاا  حم  اال
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 1السلع غري املعبأة غري سلع الرتبة  4-1-3-8
بيييف  ال   ومييان6-6 أو 1-6 عبئيية المييلع الضيي اة واملسسنيية وفقييا  الشييرتاطاا أي  يي  الفصييلن إذا  عيين ا  4-1-3-8-1

 سصيية    ي   قلايا فا  ية و يع  نظفية و يع  عبيأة   ياز للمييلطة امل سصية أن   افيق ضليى  قلايا هبينا الشيكل. و راضيي الميلطة امل
 يلي:  ا ذلك

يكفي لسحاُّل الصييف اا وضالسياا السحاسيل الييت تييفث  مبا  ك ن الملع الض اة واملسسنة ق ية أن )أ(
  ذليك ضالسياا  نزييل املشيح دا وتاسلايا فسايا بين وحييفاا النقيل  وبين  مبا أثناء النقل ضادة 

 آلسيييا    أو ناولسايييا يييييفواي  وحييييفاا النقيييل وامل يييازن  ومييينلك أي ضالسييية  قيييل  ييي   نصييية السحاسيييل مل
 الحق؛ وقر

كهمأن  )ب( ميك  فقيفان احملس ايا   ظروف النقيل  ال إ الق مجسع وسائل اإل الق والفسحاا حبست عح
الضيغط ) سسجية اال  فياع  يثال (.  أو الرط بية أو  سسجية لسغيع د  ية احليرا ة أو العاديية  سسجية لالاسيزاز

 لع الض اة واملسسنة؛اي خطرة ابلمطح اخلا  ي للموجي  احلرص ضلى ضيفم السصاق أي بقا
 يلي:  ا أن يراضى للملع الض اة واملسسنة اليت  ال   البضائع اخلطرة  باشرة )ج(

  ضعل إىل د  ة مبعة  سسجة  ال مساا البضائعه اخلطرة؛ أو أال  سأثر '1'
 بضائع اخلطرة؛السفاضل  ع ال أو وأال  مب  أتثعا  خطرا    ثل حفز ضالسة  فاضل '2'

 يف الملع الض اة واملسسنة احملس ية ضلى س ائل و يؤ َّ  للسأملييف  ي  ضييفم حييفوث  ميرُّب  ناياأن  حنضَّ  )د(
  ش لح دائم فساا أثناء النقل؛ أو

وسائل  ناولة أخيرى  فياداي لل ض ضية أثنياء  قلايا    أو صناديق شح  أو أن  حثبَّر   ولاالا (ه)
 العادية. النقلظروف 

  ختضييع 1-8-3-1-4اليييت   افييق ضلساييا المييلطة امل سصيية وفقييا  لألحكييام اليي ا دة   المييلع  ييع املعبييأة   4-1-3-8-2
. وجي   ابإلضافة إىل ذليك  أن يكفيل  رسيل اينح الميلع إ سيال  مي ة  ي    افقية الميلطة 5إل راءاا اإل سال املبسنة   اجلزء 

 امل سصة  ع الملع الض اة واملسسنة.
آالا   عيييفاا ضمييكرية أو املسسنيية خييزاداح وقيي د  ر يية أو الضيي اة أو ييييفخل تيير  مييالى المييلعة ز أنجييي   مالحظة:

  عيفاا تس ي ضلى بضائع خطرة  سجاوز ضسبة الكاساا احمليفودة. أو
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 قائمة توجيهات التعبئة 4-1-4
 الكبرية(ائب والعبوات توجيهات التعبئة املتعلقة ابستخدام العبوات )ابستثناء احلاوايت الوسيطة للسو  4-1-4-1

P001 )توجيه التعبئة )السوائل P001 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 عةالعبوات اجملم

    العبوات اخلارجية العبوات الداخلية
    أسطواانت لرتاا 10 ز اج

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1A1  1A2ف الذ ) لرتا 30 بالسسسك
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1B1  1B2أل  نس م ) لرتا 40  عيفن

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1N1  1N2 عيفن آخر ) 
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1H1  1H2بالسسسك ) 
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (1D)خش   قائقي  
 مغ  400 مغ  400 مغ  75 (1G)مر  ن لسفي  
    صناديق 
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4A)ف الذ  
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4B)أل  نس م  
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4N عيفن آخر ) 
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (4C1, 4C2)خش  طبسعي  
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (4Dقي )ائ قخش   
 مغ  400 مغ  400 مغ  75 (4F)خش   عاد السك ي   
 مغ  400 مغ  400 مغ  75 (4Gمر  ن لسفي ) 
 مغ  60 مغ  60 مغ  60 (4H1)بالسسسك ويفد  
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (4H2)بالسسسك  ا يف  
    تنكات 
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3A1  3A2ف الذ ) 
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3B1  3B2)أل  نس م  
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3H1  3H2بالسسسك ) 

 العبوات املفردة
    أسطواانت

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1A1)ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع 
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (1A2)ف الذ بغطاء قابل للنزع 

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1B1للنزع )أل  نس م بغطاء  ع قابل 
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (1B2أل  نس م بغطاء قابل للنزع )

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1N1 عيفن آخر بغطاء  ع قابل للنزع )
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (IN2 عيفن آخر بغطاء قابل للنزع )

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1H1)  ع قابل للنزعبالسسسك بغطاء 
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (1H2بالسسسك بغطاء قابل للنزع )

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
__________ 

 حل سة./2 م 200ال يماح إال ابمل اد اليت  ك ن لزو ساا أمثر     )أ(
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 1السلع غري املعبأة غري سلع الرتبة  4-1-3-8
بيييف  ال   ومييان6-6 أو 1-6 عبئيية المييلع الضيي اة واملسسنيية وفقييا  الشييرتاطاا أي  يي  الفصييلن إذا  عيين ا  4-1-3-8-1

 سصيية    ي   قلايا فا  ية و يع  نظفية و يع  عبيأة   ياز للمييلطة امل سصية أن   افيق ضليى  قلايا هبينا الشيكل. و راضيي الميلطة امل
 يلي:  ا ذلك

يكفي لسحاُّل الصييف اا وضالسياا السحاسيل الييت تييفث  مبا  ك ن الملع الض اة واملسسنة ق ية أن )أ(
  ذليك ضالسياا  نزييل املشيح دا وتاسلايا فسايا بين وحييفاا النقيل  وبين  مبا أثناء النقل ضادة 

 آلسيييا    أو ناولسايييا يييييفواي  وحييييفاا النقيييل وامل يييازن  ومييينلك أي ضالسييية  قيييل  ييي   نصييية السحاسيييل مل
 الحق؛ وقر

كهمأن  )ب( ميك  فقيفان احملس ايا   ظروف النقيل  ال إ الق مجسع وسائل اإل الق والفسحاا حبست عح
الضيغط ) سسجية اال  فياع  يثال (.  أو الرط بية أو  سسجية لسغيع د  ية احليرا ة أو العاديية  سسجية لالاسيزاز

 لع الض اة واملسسنة؛اي خطرة ابلمطح اخلا  ي للموجي  احلرص ضلى ضيفم السصاق أي بقا
 يلي:  ا أن يراضى للملع الض اة واملسسنة اليت  ال   البضائع اخلطرة  باشرة )ج(

  ضعل إىل د  ة مبعة  سسجة  ال مساا البضائعه اخلطرة؛ أو أال  سأثر '1'
 بضائع اخلطرة؛السفاضل  ع ال أو وأال  مب  أتثعا  خطرا    ثل حفز ضالسة  فاضل '2'

 يف الملع الض اة واملسسنة احملس ية ضلى س ائل و يؤ َّ  للسأملييف  ي  ضييفم حييفوث  ميرُّب  ناياأن  حنضَّ  )د(
  ش لح دائم فساا أثناء النقل؛ أو

وسائل  ناولة أخيرى  فياداي لل ض ضية أثنياء  قلايا    أو صناديق شح  أو أن  حثبَّر   ولاالا (ه)
 العادية. النقلظروف 

  ختضييع 1-8-3-1-4اليييت   افييق ضلساييا المييلطة امل سصيية وفقييا  لألحكييام اليي ا دة   المييلع  ييع املعبييأة   4-1-3-8-2
. وجي   ابإلضافة إىل ذليك  أن يكفيل  رسيل اينح الميلع إ سيال  مي ة  ي    افقية الميلطة 5إل راءاا اإل سال املبسنة   اجلزء 

 امل سصة  ع الملع الض اة واملسسنة.
آالا   عيييفاا ضمييكرية أو املسسنيية خييزاداح وقيي د  ر يية أو الضيي اة أو ييييفخل تيير  مييالى المييلعة ز أنجييي   مالحظة:

  عيفاا تس ي ضلى بضائع خطرة  سجاوز ضسبة الكاساا احمليفودة. أو
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 قائمة توجيهات التعبئة 4-1-4
 الكبرية(ائب والعبوات توجيهات التعبئة املتعلقة ابستخدام العبوات )ابستثناء احلاوايت الوسيطة للسو  4-1-4-1

P001 )توجيه التعبئة )السوائل P001 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
 عةالعبوات اجملم

    العبوات اخلارجية العبوات الداخلية
    أسطواانت لرتاا 10 ز اج

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1A1  1A2ف الذ ) لرتا 30 بالسسسك
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1B1  1B2أل  نس م ) لرتا 40  عيفن

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1N1  1N2 عيفن آخر ) 
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (1H1  1H2بالسسسك ) 
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (1D)خش   قائقي  
 مغ  400 مغ  400 مغ  75 (1G)مر  ن لسفي  
    صناديق 
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4A)ف الذ  
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4B)أل  نس م  
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4N عيفن آخر ) 
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (4C1, 4C2)خش  طبسعي  
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (4Dقي )ائ قخش   
 مغ  400 مغ  400 مغ  75 (4F)خش   عاد السك ي   
 مغ  400 مغ  400 مغ  75 (4Gمر  ن لسفي ) 
 مغ  60 مغ  60 مغ  60 (4H1)بالسسسك ويفد  
 مغ  400 مغ  400 مغ  150 (4H2)بالسسسك  ا يف  
    تنكات 
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3A1  3A2ف الذ ) 
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3B1  3B2)أل  نس م  
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3H1  3H2بالسسسك ) 

 العبوات املفردة
    أسطواانت

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1A1)ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع 
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (1A2)ف الذ بغطاء قابل للنزع 

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1B1للنزع )أل  نس م بغطاء  ع قابل 
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (1B2أل  نس م بغطاء قابل للنزع )

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1N1 عيفن آخر بغطاء  ع قابل للنزع )
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (IN2 عيفن آخر بغطاء قابل للنزع )

 لرتا   450 لرتا   450 لرتا   250 (1H1)  ع قابل للنزعبالسسسك بغطاء 
 لرتا   450 لرتا   450 )أ(لرتا   250 (1H2بالسسسك بغطاء قابل للنزع )

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
__________ 

 حل سة./2 م 200ال يماح إال ابمل اد اليت  ك ن لزو ساا أمثر     )أ(
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P001 )اتبع( توجيه التعبئة )السوائل( P001 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
    تنكات

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3A1ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع )
 لرتا   60 لرتا   60 )أ(لرتا   60 (3A2ف الذ بغطاء قابل للنزع )

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3B1طاء  ع قابل للنزع )غب أل  نس م
 لرتا   60 لرتا   60 )أ(لرتا   60 (3B2بغطاء قابل للنزع ) أل  نس م

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3H1بالسسسك بغطاء  ع قابل للنزع )
 لرتا   60 لرتا   60 )أ(لرتا   60 (3H2بالسسسك بغطاء قابل للنزع )

 ةالعبوات املركب
 أو البالسييسسك األل  نسيي م أوضسيية بالسييسسك   أسييط ادا  يي  الفيي الذ أو

(6HA1 6وHB1 6وHH1) 
 لرتا   250 لرتا   250 لرتا   250

 الرقييييائقياخلشيييي   أو أوضسيييية بالسييييسسك   أسييييط ادا  يييي  الكر يييي ن
(6HG1 6وHD1) 

 ا  لرت  250 ا  لرت  250 لرتا   120

 األل  نسيي م الفيي الذ أو صييناديق  يي  أوضسيية بالسييسسك   صييناديق شييح  أو
 اخلشيييي  الرقييييائقي أو أوضسيييية بالسييييسسك   صييييناديق  يييي  اخلشيييي  أو
 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسيييييسسك اجلا ييييييف ) الكر ييييي ن أو أو
 (6HH2 أو 6HG2 أو

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60

الكر ييي ن  األل  نسييي م أو أوضسييية ز ا سييية   أسيييط ادا  ييي  الفييي الذ أو
البالسيييييسسك املاييييييفد  البالسيييييسسك اجلا ييييييف أو ائقي أواخلشييييي  الرقييييي أو
(6PA1 6أوPB1 6 أوPG1 6 أوPD1 6 أوPH1أو )     صناديق  

اخلي ص   سالل  ي   الكر  ن أو اخلش  أو األل  نس م أو الف الذ أو
(6PA2 6 أوPB2 6 أوPC 6 أوPG2 6 أوPD2) 

 لرتا 60 لرتا 60 لرتا   60

 .6-3-1-4اطاا العا ة   شريطة اسسسفاء االشرت  أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP1  واملييي اد الالصيييقة وأحبيييا  الطباضييية واملييي اد املسصيييلة أبحبيييا  الطباضييية  1866و 1263و 1210و 1133  حالييية أ قيييام األ يييم املسحييييفة
ا املعيف سيية والبالسييسسكسة والعبيي ا 3082 األ ييم املسحيييفة  قييمواليييفاادا وامليي اد املسصييلة ابليييفاادا وحمالسييل الرا نجيياا اليييت  يييف ج تيير 

يشيرتط ا سسازايا اخسبيا اا األداء الي ا دة  ال أقيل للعبي ة  أو ليرتاا 5بكاسياا  قييفا اا  IIIو IIاملعيفة لسعبئة امل اد  ي  جماي ضيت السعبئية 
 ليفى  قلاا: 1-6  الفصل 

املميييسفة واملثبسييية ابلسحيييزمي  أو ضةبييي اا املفيييردة امل ضييي  وحييييفاا الشيييح   ثيييل الع أو صيييناديق السحاسيييل أو ابسيييس يفام ألييي اح السحاسيييل )أ(
ابلنقيل البحيري  يسعليق فسايا يع ذليك  ي  ال سيائل املالئاية أللي اح السحاسيل. و  أو لشييف والساييفدقابلية ل أو أب طسة  حفير  أو بمس   

 غلقة؛وحيفاا الشح   عبأة ووم مة إبحكام   وحيفاا شح    أو صناديق السحاسل أو  ك ن أل اح السحاسل
 مغ.  40أو معب ة داخلسة لعب ة جماعة ذاا مسلة صافسة قص ى  )ب(

PP2  1-6 في أبحكام الفصل  وال لرتا   250  ميك  اسس يفام برا سل خشبسة ذاا سعة قص ى 3065 م املسحيفة األ  قم  حالة. 
PP4  مس   العب اا  مس ى األداء جملا ضة السعبئة1774األ م املسحيفة   قم  حالة    II. 
PP5  ميس يفم  ال مايا  بميب  زايدة الضيغط الييفاخلي.يكي ن اال فجيا  وكنيا   ال    صينع العبي اا حبسيت1204األ يم املسحييفة   قيم  حالة 

 أسط ادا الغازاا وأوضسة الغازاا هلنح امل اد.
PP10  جما ضة السعبئة 1791األ م املسحيفة   قم  حالة  II. ك ن العب ة قابلة للسنفس    
PP31  ك ن العب اا  غلقة إبحكام.1131األ م املسحيفة   قم  حالة    
PP33  جما ضسييا السعبئيية 1308األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية  I وII  ابلعبيي اا اجملاعيية اليييت يكيي ن احليييف األقصييى لكسلساييا الكلسيية  إال يميياح ال

 مغ.  75
PP81  حاليية  و     املائية 85 ضلييى زيييف    املائيية وال 60يف وفل  يك ضليى   حسييت  زيييف  مييبة ويض اهلسيي1790األ ييم املسحييفة   قيم  حالية

   كييي ن املييييفة املميييا ح هبيييا السيييس يفام   املائييية 55  حسيييت  زيييييف  ميييبة ويييض النرتييييك ) ييياء النيييا ( ضليييى 2031 األ يييم املسحييييفة  قيييم
 األسط ادا والسنكاا املصن ضة    البالسسسك معب اا  فردة سنسن    ات ي  صنعاا.

PP93  الب ييا  ملنييع  زاييييف الضييغط  أو غيياز صييام العبيي اا و صيينع أبسييل ب يميياح بسمييري  ال  3534و 3532  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة
 الني قيف يؤدي إىل متزق العب اا   حالة فقيفان االسسقرا .
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P002 )توجيه التعبئة )مواد صلبة P002 
 :3-1-4و 1-1-4العا ة ال ا دة    يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 جمموعة
 Iالتعبئة 

 جمموعة 
 IIالتعبئة 

جمموعة 
 IIIالتعبئة 

 العبوات اجملمعة
    العبوات اخلارجية العبوات الداخلية

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1A1  1A2ف الذ ) مغ  10 ز اج
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1B1  1B2) نس مأل   مغ  50 )أ(بالسسسك

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1N1  1N2 عيفن آخر ) مغ  50  عيفن
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1H1  1H2بالسسسك ) مغ  50 )أ()ب()ج(و ق

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1D)خش   قائقي  مغ  50 )أ()ب()ج(مر  ن
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1G)مر  ن  
    صناديق 
 (4A)ف الذ  

 (4B) أل  نس م
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي 

 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 مغ  400 مغ  400 مغ  250
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4C2خش  طبسعي ذو  يف ان  ا عة للسن سل )

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4D)خش   قائقي  
 مغ  400 مغ  400 مغ  125 (4Fلسك ي  )خش   عاد ا

 مغ  400 مغ  400 مغ  125 (4G)مر  ن 
 مغ  60 مغ  60 مغ  60 (4H1)بالسسسك ويفد 

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4H2)بالسسسك  ا يف 
    تنكات

 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3A1  3A2ف الذ )
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3B1  3B2أل  نس م )

 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3H1  3H2بالسسسك ) 
 العبوات املفردة

    أسطواانت
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ( )د(2A1 أو 1A1ف الذ )

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ()د(2B1 أو 1B1أل  نس م )
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ()د(2N1 أو 1N1األل  نس م ) أو الف الذ  ع عيفن آخر 
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ()د(2H1 أو 1H1بالسسسك )

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 )ا()G)1مر  ن 
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 )ا()D)1خش   قائقي 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)

__________ 

 للسن سل.اليفاخلسة  ا عة   ك ن انح العب اا )أ(
 (.4-3-1-4)انظر  سائل أثناء النقل إىل للتحول املنقولة قابلة تكون املواد ال تستخدم هذه العبوات الداخلية عندما )ب(
 .Iالسعبئة  للا اد    جما ضة لسفي مر  نأو    قو  اليفاخلسة املك  ة    مس يفم العب اا ال  )ج(
 .(4-3-1-4 ا ظر)  سح ل إىل سائل أثناء النقلاليت قيف  Iجما ضة السعبئة  للا اد    مس يفم انح العب اا ال  )د(

 .(4-3-1-4 ا ظر) امل اد املنق لة قابلة للسح ل إىل سائل أثناء النقل  مس يفم انح العب اا ضنيف ا  ك ن ال ا()
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P001 )اتبع( توجيه التعبئة )السوائل( P001 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر  

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة 
    تنكات

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3A1ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع )
 لرتا   60 لرتا   60 )أ(لرتا   60 (3A2ف الذ بغطاء قابل للنزع )

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3B1طاء  ع قابل للنزع )غب أل  نس م
 لرتا   60 لرتا   60 )أ(لرتا   60 (3B2بغطاء قابل للنزع ) أل  نس م

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60 (3H1بالسسسك بغطاء  ع قابل للنزع )
 لرتا   60 لرتا   60 )أ(لرتا   60 (3H2بالسسسك بغطاء قابل للنزع )

 ةالعبوات املركب
 أو البالسييسسك األل  نسيي م أوضسيية بالسييسسك   أسييط ادا  يي  الفيي الذ أو

(6HA1 6وHB1 6وHH1) 
 لرتا   250 لرتا   250 لرتا   250

 الرقييييائقياخلشيييي   أو أوضسيييية بالسييييسسك   أسييييط ادا  يييي  الكر يييي ن
(6HG1 6وHD1) 

 ا  لرت  250 ا  لرت  250 لرتا   120

 األل  نسيي م الفيي الذ أو صييناديق  يي  أوضسيية بالسييسسك   صييناديق شييح  أو
 اخلشيييي  الرقييييائقي أو أوضسيييية بالسييييسسك   صييييناديق  يييي  اخلشيييي  أو
 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسيييييسسك اجلا ييييييف ) الكر ييييي ن أو أو
 (6HH2 أو 6HG2 أو

 لرتا   60 لرتا   60 لرتا   60

الكر ييي ن  األل  نسييي م أو أوضسييية ز ا سييية   أسيييط ادا  ييي  الفييي الذ أو
البالسيييييسسك املاييييييفد  البالسيييييسسك اجلا ييييييف أو ائقي أواخلشييييي  الرقييييي أو
(6PA1 6أوPB1 6 أوPG1 6 أوPD1 6 أوPH1أو )     صناديق  

اخلي ص   سالل  ي   الكر  ن أو اخلش  أو األل  نس م أو الف الذ أو
(6PA2 6 أوPB2 6 أوPC 6 أوPG2 6 أوPD2) 

 لرتا 60 لرتا 60 لرتا   60

 .6-3-1-4اطاا العا ة   شريطة اسسسفاء االشرت  أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP1  واملييي اد الالصيييقة وأحبيييا  الطباضييية واملييي اد املسصيييلة أبحبيييا  الطباضييية  1866و 1263و 1210و 1133  حالييية أ قيييام األ يييم املسحييييفة
ا املعيف سيية والبالسييسسكسة والعبيي ا 3082 األ ييم املسحيييفة  قييمواليييفاادا وامليي اد املسصييلة ابليييفاادا وحمالسييل الرا نجيياا اليييت  يييف ج تيير 

يشيرتط ا سسازايا اخسبيا اا األداء الي ا دة  ال أقيل للعبي ة  أو ليرتاا 5بكاسياا  قييفا اا  IIIو IIاملعيفة لسعبئة امل اد  ي  جماي ضيت السعبئية 
 ليفى  قلاا: 1-6  الفصل 

املميييسفة واملثبسييية ابلسحيييزمي  أو ضةبييي اا املفيييردة امل ضييي  وحييييفاا الشيييح   ثيييل الع أو صيييناديق السحاسيييل أو ابسيييس يفام ألييي اح السحاسيييل )أ(
ابلنقيل البحيري  يسعليق فسايا يع ذليك  ي  ال سيائل املالئاية أللي اح السحاسيل. و  أو لشييف والساييفدقابلية ل أو أب طسة  حفير  أو بمس   

 غلقة؛وحيفاا الشح   عبأة ووم مة إبحكام   وحيفاا شح    أو صناديق السحاسل أو  ك ن أل اح السحاسل
 مغ.  40أو معب ة داخلسة لعب ة جماعة ذاا مسلة صافسة قص ى  )ب(

PP2  1-6 في أبحكام الفصل  وال لرتا   250  ميك  اسس يفام برا سل خشبسة ذاا سعة قص ى 3065 م املسحيفة األ  قم  حالة. 
PP4  مس   العب اا  مس ى األداء جملا ضة السعبئة1774األ م املسحيفة   قم  حالة    II. 
PP5  ميس يفم  ال مايا  بميب  زايدة الضيغط الييفاخلي.يكي ن اال فجيا  وكنيا   ال    صينع العبي اا حبسيت1204األ يم املسحييفة   قيم  حالة 

 أسط ادا الغازاا وأوضسة الغازاا هلنح امل اد.
PP10  جما ضة السعبئة 1791األ م املسحيفة   قم  حالة  II. ك ن العب ة قابلة للسنفس    
PP31  ك ن العب اا  غلقة إبحكام.1131األ م املسحيفة   قم  حالة    
PP33  جما ضسييا السعبئيية 1308األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية  I وII  ابلعبيي اا اجملاعيية اليييت يكيي ن احليييف األقصييى لكسلساييا الكلسيية  إال يميياح ال

 مغ.  75
PP81  حاليية  و     املائية 85 ضلييى زيييف    املائيية وال 60يف وفل  يك ضليى   حسييت  زيييف  مييبة ويض اهلسيي1790األ ييم املسحييفة   قيم  حالية

   كييي ن املييييفة املميييا ح هبيييا السيييس يفام   املائييية 55  حسيييت  زيييييف  ميييبة ويييض النرتييييك ) ييياء النيييا ( ضليييى 2031 األ يييم املسحييييفة  قيييم
 األسط ادا والسنكاا املصن ضة    البالسسسك معب اا  فردة سنسن    ات ي  صنعاا.

PP93  الب ييا  ملنييع  زاييييف الضييغط  أو غيياز صييام العبيي اا و صيينع أبسييل ب يميياح بسمييري  ال  3534و 3532  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة
 الني قيف يؤدي إىل متزق العب اا   حالة فقيفان االسسقرا .

 

17 

P002 )توجيه التعبئة )مواد صلبة P002 
 :3-1-4و 1-1-4العا ة ال ا دة    يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 جمموعة
 Iالتعبئة 

 جمموعة 
 IIالتعبئة 

جمموعة 
 IIIالتعبئة 

 العبوات اجملمعة
    العبوات اخلارجية العبوات الداخلية

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1A1  1A2ف الذ ) مغ  10 ز اج
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1B1  1B2) نس مأل   مغ  50 )أ(بالسسسك

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1N1  1N2 عيفن آخر ) مغ  50  عيفن
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1H1  1H2بالسسسك ) مغ  50 )أ()ب()ج(و ق

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1D)خش   قائقي  مغ  50 )أ()ب()ج(مر  ن
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 (1G)مر  ن  
    صناديق 
 (4A)ف الذ  

 (4B) أل  نس م
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي 

 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 مغ  400 مغ  400 مغ  250
 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4C2خش  طبسعي ذو  يف ان  ا عة للسن سل )

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4D)خش   قائقي  
 مغ  400 مغ  400 مغ  125 (4Fلسك ي  )خش   عاد ا

 مغ  400 مغ  400 مغ  125 (4G)مر  ن 
 مغ  60 مغ  60 مغ  60 (4H1)بالسسسك ويفد 

 مغ  400 مغ  400 مغ  250 (4H2)بالسسسك  ا يف 
    تنكات

 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3A1  3A2ف الذ )
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3B1  3B2أل  نس م )

 مغ  120 مغ  120 مغ  120 (3H1  3H2بالسسسك ) 
 العبوات املفردة

    أسطواانت
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ( )د(2A1 أو 1A1ف الذ )

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ()د(2B1 أو 1B1أل  نس م )
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ()د(2N1 أو 1N1األل  نس م ) أو الف الذ  ع عيفن آخر 
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 ()د(2H1 أو 1H1بالسسسك )

 مغ  400 مغ  400 مغ  400 )ا()G)1مر  ن 
 مغ  400 مغ  400 مغ  400 )ا()D)1خش   قائقي 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)

__________ 

 للسن سل.اليفاخلسة  ا عة   ك ن انح العب اا )أ(
 (.4-3-1-4)انظر  سائل أثناء النقل إىل للتحول املنقولة قابلة تكون املواد ال تستخدم هذه العبوات الداخلية عندما )ب(
 .Iالسعبئة  للا اد    جما ضة لسفي مر  نأو    قو  اليفاخلسة املك  ة    مس يفم العب اا ال  )ج(
 .(4-3-1-4 ا ظر)  سح ل إىل سائل أثناء النقلاليت قيف  Iجما ضة السعبئة  للا اد    مس يفم انح العب اا ال  )د(

 .(4-3-1-4 ا ظر) امل اد املنق لة قابلة للسح ل إىل سائل أثناء النقل  مس يفم انح العب اا ضنيف ا  ك ن ال ا()
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P002  )اتبع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

 
 (3-3-1-4الصافية القصوى )انظر الكتلة 

 جمموعة
 Iالتعبئة 

 جمموعة 
 IIالتعبئة 

جمموعة 
 IIIالتعبئة 

    تنكات
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 ()د(2A3 أو 1A3ف الذ )

 مغ  120 مغ  120 مغ  120 ()د(2B3 أو 1B3أل  نس م )
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 )د((2H3 أو 1H3بالسسسك )

    صناديق
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا((A4ف الذ )

 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()B)4أل  نس م 
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()N)4ر  عيفن آخ

 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()1C4(خش  طبسعي 
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()D4خش   قائقي )

 مغ  400 مغ  400  ما ح هبا ع  )ا((F4خش   عاد السك ي  )
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()2C4(خش  طبسعي  ع  يف ان  ا عة للسن سل 

 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()G)4مر  ن 
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()2H4(بالسسسك  ا يف 

    أكياس
 مغ  50 مغ  50  ع  ما ح هبا )ا()2M5, 3L5, 4H5, 3H5(أمساس 

    العبوات اجملمعة:
 الكر ي ن وأ اخلش  الرقيائقي أو األل  نس م أو أوضسة بالسسسك   أسط ادا    الف الذ

 (1HH6 أو )ا(1HD6 أو )ا(1HG6 أو 1HB6 أو 1HA6)البالسسسك  أو
 مغ  400 مغ  400 مغ  400

صييييناديق  أو األل  نسيييي م أو صييييناديق  يييي  الفيييي الذ أو أوضسيييية بالسييييسسك   صييييناديق شييييح 
صييناديق  يي  البالسييسسك  أو صييناديق  يي  الكر يي ن أو صييناديق خشيي   قييائقي أو خشييبسة

 ( 2HH6 أو )ا(2HG6 أو )ا(2HD6 أو HC6 وأ 2HB6 أو 2HA6اجلا يف )

 مغ  75 مغ  75 مغ  75

الكر يي ن  أو اخلشي  الرقييائقي أو األل  نسيي م أو أوضسية ز ا سيية   أسييط ادا  ي  الفيي الذ
(1PA6 1 أوPB6 1 أوPD6)أو )ا (1PG6)األل  نسييييي م أو   صييييناديق  ييييي  الفييييي الذ أو )ا 

 6PC أو 6PB2 أو 6PA2)   سييييالل  يييي  قضييييبان الشييييجر أو الكر يييي ن أو اخلشيييي  أو
 )ا(1PH6) املاييييفد أو اجلا يييييف  ضبييي اا  ييي  البالسييييسسك  أو( )ا(2PD6) أو )ا(2PG6أو
 (2PH6أو

 مغ  75 مغ  75 مغ  75

 (الصفحة السالسةاتبع ضلى )
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P002  )اتبع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 جمموعة
 Iالتعبئة 

 ة جمموع
 IIالتعبئة 

جمموعة 
 IIIالتعبئة 

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء االشرتاطاا العا ة ال ا دة    أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP7  المييل ل ييف  ميكيي   قليي   ييع  عبييأ ضلييى أليي اح تاسييل   غلفييا  بطبقيية  يي  البالسييسسك و ثبسييا  ب سييائل 2000األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية  
 مغ.  1 000يسجاوز مل ل ح تاسل  أال وحيفاا  قل  غلقة. وجي ة   ثل سس   الف الذ محا لة ما لة    ناسب

PP8  مييييس يفم  وال يكيييي ن اال فجييييا  وكنييييا   سسجيييية  زاييييييف الضييييغط اليييييفاخلي. ال    صيييينع العبيييي اا حبسييييت2002األ ييييم املسحيييييفة   قييييم  حاليييية 
 أسط ادا الغاز وأوضسة الغاز هلنح امل اد.

PP9    س افييق العبيي اا  ييع ذيي ذج  صيياساي ا سيياز اخسبييا   نييع السمييرب ضنيييف  مييس ى 3244و 3243و 3175حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة   
يشييرتط إ ييراء اخسبييا   نييع السمييرب ضنيييف ا متييسصل الميي ائل    ييادة صييلبة  ال 3175األ ييم املسحيييفة   قييمحاليية  و  .IIأداء جما ضيية السعبئيية 

     دة   أمساس حمكاة.
PP11  جما ضيية السعبئيية 1309األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية  III  5  يميياح ابألمسيياس 1362األ ييم املسحيييفة   قييموH1 5وL1 5وM1  إذا ما يير

  طلسا  ضلى أل اح السحاسل. أو  عبأة   أمساس    البالسسسك وما ر  غلفة  غلسفا  ا كااشسا  
PP12  5يماح ابألمساس   3077و 2213و 1361  حالة أ قام األ م املسحيفةH1 5وL1 5وM1 .إذا ما ر  نق لة   وحيفاا شح   غلقة 
PP13  للعب اا املرمبة اليت  مس    مس ى أداء جما ضة السعبئة  إال يرخص ال  2870األ م املسحيفة   قم  حالة الملع املصنفة ترI. 
PP14  1-6اخسبا اا األداء ال ا دة   الفصل  ساز العب اايشرتط أن جت ال  3314و 2698و 2211  حالة أ قام األ م املسحيفة. 
PP15  جي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 2623و 1324  حالة  قاي األ م املسحيفة  III. 
PP20  ام أي وضاء  ا ع للسن سل و ع قابل للسازق.جي ز اسس يف 2217األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP30  الكر  ن اللسفي. أو يماح بعب اا داخلسة    ال  ق ال  2471األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP34  5) ثال  احلب ب الكا لة(  يماح ابألمساس  2969األ م املسحيفة   قم  حالةH1 5وL1 5وM1. 
PP37  5  يماح ابألمساس 2212و 2590  حالة  قاي األ م املسحيفةM1   وحيفاا شح   غلقة  و نقل مجسع األمساس    أي   ع 

   ضع   ضب اا جماعة صلبة  غلقة. أو
PP38  جما ضة السعبئة 1309األ م املسحيفة   قم  حالة  II  وحيفاا شح   غلقة. إال يماح ابألمساس ال   
PP84 مسعال العب اا اخلا  سة الصلبة اليت  مس    مس ى أداء جما ضة السعبئة 1057األ م املسحيفة    حالة  قم   II و ك ن العب اا  صااة .

 الم ائل القابلة لالشسعال. اإلطالق  ع املقص د للغازاا أو االشسعال  ع املقص د لألدواا أو و صن ضة و ر بة ضلى    مينع احلرمة أو
PP85  ض    ينبغي أن  ك ن األمساس  فص لة بعضاا 3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748  حالة أ قام األ م املسحيفة

 يماح ابألمساس معب ة  فردة. ال حالة النقل البحري  و  بعض ضنيف ا  مس يفم معب اا  فردة وذلك للمااح بسبيفلد احلرا ة.
PP92  الب ا  ملنع  زاييف الضغط الني  أو  صام العب اا و صنع أبسل ب يماح بسمري  الغاز  3533و 3531  حالة  قاي األ م املسحيفة

 .اا   حالة فقيفان االسسقرا قيف يؤدي إىل متزق العب  
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P002  )اتبع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

 
 (3-3-1-4الصافية القصوى )انظر الكتلة 

 جمموعة
 Iالتعبئة 

 جمموعة 
 IIالتعبئة 

جمموعة 
 IIIالتعبئة 

    تنكات
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 ()د(2A3 أو 1A3ف الذ )

 مغ  120 مغ  120 مغ  120 ()د(2B3 أو 1B3أل  نس م )
 مغ  120 مغ  120 مغ  120 )د((2H3 أو 1H3بالسسسك )

    صناديق
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا((A4ف الذ )

 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()B)4أل  نس م 
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()N)4ر  عيفن آخ

 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()1C4(خش  طبسعي 
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()D4خش   قائقي )

 مغ  400 مغ  400  ما ح هبا ع  )ا((F4خش   عاد السك ي  )
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()2C4(خش  طبسعي  ع  يف ان  ا عة للسن سل 

 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()G)4مر  ن 
 مغ  400 مغ  400  ع  ما ح هبا )ا()2H4(بالسسسك  ا يف 

    أكياس
 مغ  50 مغ  50  ع  ما ح هبا )ا()2M5, 3L5, 4H5, 3H5(أمساس 

    العبوات اجملمعة:
 الكر ي ن وأ اخلش  الرقيائقي أو األل  نس م أو أوضسة بالسسسك   أسط ادا    الف الذ

 (1HH6 أو )ا(1HD6 أو )ا(1HG6 أو 1HB6 أو 1HA6)البالسسسك  أو
 مغ  400 مغ  400 مغ  400

صييييناديق  أو األل  نسيييي م أو صييييناديق  يييي  الفيييي الذ أو أوضسيييية بالسييييسسك   صييييناديق شييييح 
صييناديق  يي  البالسييسسك  أو صييناديق  يي  الكر يي ن أو صييناديق خشيي   قييائقي أو خشييبسة

 ( 2HH6 أو )ا(2HG6 أو )ا(2HD6 أو HC6 وأ 2HB6 أو 2HA6اجلا يف )

 مغ  75 مغ  75 مغ  75

الكر يي ن  أو اخلشي  الرقييائقي أو األل  نسيي م أو أوضسية ز ا سيية   أسييط ادا  ي  الفيي الذ
(1PA6 1 أوPB6 1 أوPD6)أو )ا (1PG6)األل  نسييييي م أو   صييييناديق  ييييي  الفييييي الذ أو )ا 

 6PC أو 6PB2 أو 6PA2)   سييييالل  يييي  قضييييبان الشييييجر أو الكر يييي ن أو اخلشيييي  أو
 )ا(1PH6) املاييييفد أو اجلا يييييف  ضبييي اا  ييي  البالسييييسسك  أو( )ا(2PD6) أو )ا(2PG6أو
 (2PH6أو

 مغ  75 مغ  75 مغ  75

 (الصفحة السالسةاتبع ضلى )

 

19 

P002  )اتبع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

 
 (3-3-1-4الكتلة الصافية القصوى )انظر 

 جمموعة
 Iالتعبئة 

 ة جمموع
 IIالتعبئة 

جمموعة 
 IIIالتعبئة 

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء االشرتاطاا العا ة ال ا دة    أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP7  المييل ل ييف  ميكيي   قليي   ييع  عبييأ ضلييى أليي اح تاسييل   غلفييا  بطبقيية  يي  البالسييسسك و ثبسييا  ب سييائل 2000األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية  
 مغ.  1 000يسجاوز مل ل ح تاسل  أال وحيفاا  قل  غلقة. وجي ة   ثل سس   الف الذ محا لة ما لة    ناسب

PP8  مييييس يفم  وال يكيييي ن اال فجييييا  وكنييييا   سسجيييية  زاييييييف الضييييغط اليييييفاخلي. ال    صيييينع العبيييي اا حبسييييت2002األ ييييم املسحيييييفة   قييييم  حاليييية 
 أسط ادا الغاز وأوضسة الغاز هلنح امل اد.

PP9    س افييق العبيي اا  ييع ذيي ذج  صيياساي ا سيياز اخسبييا   نييع السمييرب ضنيييف  مييس ى 3244و 3243و 3175حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة   
يشييرتط إ ييراء اخسبييا   نييع السمييرب ضنيييف ا متييسصل الميي ائل    ييادة صييلبة  ال 3175األ ييم املسحيييفة   قييمحاليية  و  .IIأداء جما ضيية السعبئيية 

     دة   أمساس حمكاة.
PP11  جما ضيية السعبئيية 1309األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية  III  5  يميياح ابألمسيياس 1362األ ييم املسحيييفة   قييموH1 5وL1 5وM1  إذا ما يير

  طلسا  ضلى أل اح السحاسل. أو  عبأة   أمساس    البالسسسك وما ر  غلفة  غلسفا  ا كااشسا  
PP12  5يماح ابألمساس   3077و 2213و 1361  حالة أ قام األ م املسحيفةH1 5وL1 5وM1 .إذا ما ر  نق لة   وحيفاا شح   غلقة 
PP13  للعب اا املرمبة اليت  مس    مس ى أداء جما ضة السعبئة  إال يرخص ال  2870األ م املسحيفة   قم  حالة الملع املصنفة ترI. 
PP14  1-6اخسبا اا األداء ال ا دة   الفصل  ساز العب اايشرتط أن جت ال  3314و 2698و 2211  حالة أ قام األ م املسحيفة. 
PP15  جي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 2623و 1324  حالة  قاي األ م املسحيفة  III. 
PP20  ام أي وضاء  ا ع للسن سل و ع قابل للسازق.جي ز اسس يف 2217األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP30  الكر  ن اللسفي. أو يماح بعب اا داخلسة    ال  ق ال  2471األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP34  5) ثال  احلب ب الكا لة(  يماح ابألمساس  2969األ م املسحيفة   قم  حالةH1 5وL1 5وM1. 
PP37  5  يماح ابألمساس 2212و 2590  حالة  قاي األ م املسحيفةM1   وحيفاا شح   غلقة  و نقل مجسع األمساس    أي   ع 

   ضع   ضب اا جماعة صلبة  غلقة. أو
PP38  جما ضة السعبئة 1309األ م املسحيفة   قم  حالة  II  وحيفاا شح   غلقة. إال يماح ابألمساس ال   
PP84 مسعال العب اا اخلا  سة الصلبة اليت  مس    مس ى أداء جما ضة السعبئة 1057األ م املسحيفة    حالة  قم   II و ك ن العب اا  صااة .

 الم ائل القابلة لالشسعال. اإلطالق  ع املقص د للغازاا أو االشسعال  ع املقص د لألدواا أو و صن ضة و ر بة ضلى    مينع احلرمة أو
PP85  ض    ينبغي أن  ك ن األمساس  فص لة بعضاا 3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748  حالة أ قام األ م املسحيفة

 يماح ابألمساس معب ة  فردة. ال حالة النقل البحري  و  بعض ضنيف ا  مس يفم معب اا  فردة وذلك للمااح بسبيفلد احلرا ة.
PP92  الب ا  ملنع  زاييف الضغط الني  أو  صام العب اا و صنع أبسل ب يماح بسمري  الغاز  3533و 3531  حالة  قاي األ م املسحيفة

 .اا   حالة فقيفان االسسقرا قيف يؤدي إىل متزق العب  
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P003  توجيه التعبئة P003 
 4-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4  ضييع البضييائع اخلطييرة   ضبيي اا خا  سيية  ناسييبة. و مييس   العبيي اا األحكييام اليي ا دة   

   ي اد  ناسييبة . و ميس يفم ضبي اا خا  سية  صيين ضة  ي4-1-6 صيام حبسيت  مييس   شيروط الصينع اليي ا دة    مايا  3-1-4و 8-1-1-4و
ضبيي اا  ايينا لنقييل سييلع أو يسناسييبان  ييع سييعة العبيي ة واالسييس يفام املقصيي د  ناييا. وضنيييف ا يمييس يفم    سيي  السعبئييةسم  الئايين  كيي ن ذاا قيي ة و صييا

 داخلسة لعب اا  رمبة  ك ن العب ة  صااة و صن ضة ضلى    مينع السفريغ  ع املقص د للملع أثناء ظروف النقل العادية.
 صة تتعلق ابلتعبئة:م خاأحكا

PP16  جي  أن تحاى البطا ايا    حيفوث قصر دا ة مارابئسة داخل العب اا.2800األ م املسحيفة   قم  حالة   
PP17  مغ للعب اا األخرى.  125 أو مغ لعب اا الكر  ن  55 سجاوز الكسلة الصافسة للعب اا  ال  2037األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP18  حصيياَّم و حصيينع العبيي اا ضلييى  يي  يميياح اب طييالق  يياز حلين أممييسيف الكربيي ن ملنييع  كيي ي  ضييغط   1845األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية 

 ميك  أن عيفث متزقا  للعب اا.
PP19  يرخص بنقل البضائع مباالا. 3360و 1856و 1365و 1364و 1327  حالة أ قام األ م املسحيفة 
PP20 ميك   قل البضائع   أوضسة  ا عة للسن سل و قاو ة للسازق.2793و 1408و 1386و 1363ة   حالة أ قام األ م املسحيف   
PP32  ميكي   قيل البضيائع  يع  عبيأة  3164والملع املسسنة املصينفة تير  قيم األ يم املسحييفة  3358و 2857  حالة  قاي األ م املسحيفة  

   ضب اا جماعة  الئاة. أو   صناديق شح 
PP90 أمسييياس  صييين ضة  ييي   يييادة  سسنييية  ا عييية للسميييرب  أو  ميييس يفم بطيييادا داخلسييية حمكاييية اإل ييالق  3506األ يييم املسحييييفة   قيييمليية   حا

حاليية النقييل اجليي ي   و  و ييع  نفيينة للزئبييق  يي  أ ييل  نييع ا  شيياح املييادة  يي  العبيي ة بصييرف النظيير ضيي  وضييع العبيي ة. لال ثقييابو قاو يية 
 جي ز  طبسق اشرتاطاا إضافسة.

PP91 1-4  ميك   قل أ ازة إطفاء احلريق الكبعة  ع  عبأة شريطة أن  مس   االشيرتاطاا الي ا دة   1044األ م املسحيفة   قمة   حال-
وأن  كيي ن السجاسييزاا   )أ( إىل )د(8-1-6-1-4 رقم  وأن  كيي ن الصيياا اا حماسيية اب بيياع إحيييفى الطييرق وفقييا  لليي)ا()أ( إىل 3-8

 راا انا احلكيم اخلياص املسعليق ابلسعبئية   عي  "أ ايزة إطفياء إطفاء احلريق حماسة ملنع السنشسط العرضي. وأل األخرى املرمبة ضلى أ ازة
 .3-3ال ا د   الفصل  225   احلكم اخلاص )ا( احلريق الكبعة" أ ازة إطفاء احلريق اليت  رى وصفاا   النقاط )ج( إىل 

PP96  جيييي  أن  ييي فر 327للحكيييم اخلييياص  خيييراطسش الغييياز املنق لييية طبقيييا    فييياايا 2037  حالييية  قيييم األ يييم املسحييييفة  
 .ل أ  اء خطعة و رامم الضغطملنع  شكل  مافسةللعب اا   ية  

 
P004 توجيه التعبئة P004 

 .3479و 3478و 3477و 3476و 3473ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 
 3-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4سسفاء األحكييييييام اليييييي ا دة     حاليييييية خييييييراطسش اخلييييييالاي ال ق دييييييية  شييييييريطة اسيييييي (1)

 :3-1-4و 6-1-1-4و
 (؛1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (؛4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2صناديق )
 (؛3A2  3B2  3H2 نكاا )

 . II ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  1-1-1-4 مييس   االحكييام العا يية اليي ا دة    ضبيي اا خا  سيية ق ييية : عيييفاا  ال ق دييية املعبييأة  ييع  حاليية خييراطسش اخلييالاي (2)

 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و
وضيعاا   ضبي اا خا  سية  يع  يادة  أو ضنيف ا  ك ن خراطسش اخلالاي ال ق دية  عبأة  ع  عيفاا  جيي   عبئسايا   ضبي اا داخلسية

وضييع احملسيي ايا   ضبيي ة  أو  دييية  يي  العطيي  الييني ميكيي  أن  مييبب  احلرمييةخلييراطسش اخلييالاي ال قفاصييل )ف اصييل( واييية   أو   سييسيف
 خا  سة.

 حلرمة داخل العب ة اخلا  سة.جي  أت ن املعيفاا ضيف ا
  راا    س  السعبئة انا   ع  ملاة " عيفاا" اجلااز الني يمسلزم خراطسش اخلالاي ال ق دية اليت  عبأ  ع  لسشغسل .أل

 1-1-1-4  مييييس   االحكييييام اليييي ا دة   ة خييييراطسش اخلييييالاي ال ق دييييية املرمبيييية    عيييييفاا: ضبيييي اا خا  سيييية ق يييييةحاليييي   (3)
 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و

( الييت تسي ي ضليى خيراطسش خيالاي وق ديية جيي ز  قلايا  يع  عبيأة.   حالية خيراطسش 8-3-1-4املعيفاا املسسنة الضي اة )ا ظير 
 مبة    عيفاا  جي  أن تاى املنظ  ة بكا لاا    حيفوث قصر دا ة مارابئسة و   السشغسل  ع املقص د.اخلالاي ال ق دية املر 
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P005 توجيه التعبئة P005 
 .3530و 3529و 3528م األ م املسحيفة ا قأينطبق انا الس  س  ضلى 

يشرتط أن  ك ن انال ضب ة  ال ع اخلطرة واية مافسة ضلى البضائ اليت تس ي ل سسلة االحس اءحبست  حكفل اآلالا  رماا أوو صاسم احمل صنعإذا مت 
 خا  سة.

  ضب اا خا  سة  صن ضة     ادة  ناسبة  ك ن ذاا ق ة و صاسم  الئان  الااآل رماا أووإالل و بر  عبئة البضائع اخلطرة املضالنة   احمل
جتعلاا سائبة  و    ثبسساا بطريقة ال أو  1-1-1-4رتاطاا املنطبقة ال ا دة   يسناسبان  ع سعة العب ة واالسس يفام املقص د  ناا و مس   االش

 وسائل  ناولة أخرى. صناديق شح  أو   مأن  ثبر  ثال    والالا أو  ظروف النقل العادية
اليت تس ي ضلى البضائع  الحس اءوسسلة اضط     ير ح حيفوث ال حبستاآلالا  رماا أوداخل احمل وسسلة االحس اءوفضال  ض  ذلك  يسم احس اء 

اليت تس ي   وسسلة االحس اء    حالة حيفوث ضط اآلالا  رماا أوحيفوث  مرب للبضائع اخلطرة    احمل أو خلطرة   ظروف النقل العادية ا
 ضلى البضائع اخلطرة المائلة  )ميك  اسس يفام بطا ة  ا عة للسمرب السسسفاء انا الشرط(.

 مرب البضائع اخلطرة  نايا  و كفيل  أو   سسيفاا بطريقة  كفل  نع ممراا أو اخلطرة وأت سناااليت تس ي ضلى البضائع  ءاالحس اوسسلة  ويسم  رمس 
 كيي ن  ييادة الس سييسيف قابليية للسفاضييل ضلييى  يي  خطيير  ييع حمسيي ايا  أال العادييية. وجييي ظييروف النقييل أثنيياء اآلالا  رميياا أو راقبيية حرمساييا داخييل احمل

 للاحس ايا إىل اال سقاص مثعا     اخل اص ال قائسة ملادة الس سسيف.يؤدي أي  مرب  أال جي  ماا  .اءوسسلة االحس  
 اشرتاط إضايف:

أ ازة األ ان( الالز ة لعال احملرماا  جمالعاا الغاز املضغ ط أو أ ازة إطفاء احلريق أو يسم  رمس  البضائع اخلطرة األخرى ) ثل البطا ايا أو
 اآلالا. احملرماا أو غسلاا اآل    بطريقة  أ   ة   ش اآلالا أو أو
 

P006 توجيه التعبئة P006 
 .3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    (1)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gا )أسط اد
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 .IIجي  أن  مس   العب ة  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 وابإلضافة إىل ذلك  ففي حالة الملع املسسنة يرخص ابسس يفام العب اا السالسة:  (2)

 ناسييبة  كييي ن ذاا قيي ة و صييياسم  الئايين يسناسيييبان  ييع سيييعة العبيي ة واالسيييس يفام  ا  سيية  صييين ضة  يي   ييي ادميكيي  اسييس يفام ضبييي اا خ
لسحقسييييق  3-1-4و 8-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4املقصيييي د  ناييييا. وجييييي  أن  مييييس   العبيييي اا االشييييرتاطاا اليييي ا دة   

. وميكي   قيل الميلع  يع  عبيأة أو ضليى صي ان إذا  1-6 مس ى    احلااية يك ن ضليى األقيل  كافئيا  لينلك املنصي ص ضلسي    الفصيل 
  فساا. ما ر الملعة   فر احلااية للبضائع اخلطرة املرمبة

 ابإلضافة إىل ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: (3)
ريقة ت ل  صنلع األوضسة امل   دة داخل سلع تس ي ضلى س ائل أو   اد صلبة     ادة  ناسبة وأن  ثبر داخل الملعة بط )أ(

 ظروف النقل العادية؛ دون ممراا أو حيفوث ثق ب فساا أو  مرب حمس اي ا إىل الملعة  فماا أو إىل العب ة اخلا  سة   
ضلى س ائل حبست  ك ن وسائل إ القايا  سجاية بشيكل صيحسح. وجيي  إضيافة إىل ذليك أن  و عبأ العب اا اليفاخلسة اليت تس ي )ب(

 ؛ 5-5-1-6ا  الضغط اليفاخلي ال ا دة    مس   األوضسة أحكام اخسب
جي   ثبسير األوضسية املعرضية للكمير أو اال ثقياب بميا لة   ثيل األوضسية املصين ضة  ي  الز ياج أو اخليزف أو الف يا  احلجيري أو  )ج(

 ؛ا  سةال يضعل بشكل  لح ظ اخل اص ال قائسة للملعة أو العب ة اخلجي  أامل اد البالسسسكسة. وأي  مرب للاحس ايا  بعض
  2-6والفصيييل  6-1-4جيييي  أن  ميييس   األوضسييية امل  ييي دة داخيييل سيييلع تسييي ي ضليييى  يييازاا االشيييرتاطاا الييي ا دة   القميييم  )د(

 P200   سييي  السعبئيييية  ح ييي فع  ميييس ى  يييي  احلاايييية  كييياف  للاميييس ى الييييني يييي فر حمييي  االقسضييياء  أو أن  كييي ن قيييياد ة ضليييى 
 ؛P208 أو

  اد اخلطرة وت ل دون ا طالقاا   ظروف النقل العادية.ملعة  جي  أن  غلل الملعة امل  حالة ضيفم و  د وضاء   ال )ه(
 العادية. جي  أن  عبأ الملع ملنع حرمساا و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف النقل (4)
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P003  توجيه التعبئة P003 
 4-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4  ضييع البضييائع اخلطييرة   ضبيي اا خا  سيية  ناسييبة. و مييس   العبيي اا األحكييام اليي ا دة   

   ي اد  ناسييبة . و ميس يفم ضبي اا خا  سية  صيين ضة  ي4-1-6 صيام حبسيت  مييس   شيروط الصينع اليي ا دة    مايا  3-1-4و 8-1-1-4و
ضبيي اا  ايينا لنقييل سييلع أو يسناسييبان  ييع سييعة العبيي ة واالسييس يفام املقصيي د  ناييا. وضنيييف ا يمييس يفم    سيي  السعبئييةسم  الئايين  كيي ن ذاا قيي ة و صييا

 داخلسة لعب اا  رمبة  ك ن العب ة  صااة و صن ضة ضلى    مينع السفريغ  ع املقص د للملع أثناء ظروف النقل العادية.
 صة تتعلق ابلتعبئة:م خاأحكا

PP16  جي  أن تحاى البطا ايا    حيفوث قصر دا ة مارابئسة داخل العب اا.2800األ م املسحيفة   قم  حالة   
PP17  مغ للعب اا األخرى.  125 أو مغ لعب اا الكر  ن  55 سجاوز الكسلة الصافسة للعب اا  ال  2037األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP18  حصيياَّم و حصيينع العبيي اا ضلييى  يي  يميياح اب طييالق  يياز حلين أممييسيف الكربيي ن ملنييع  كيي ي  ضييغط   1845األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية 

 ميك  أن عيفث متزقا  للعب اا.
PP19  يرخص بنقل البضائع مباالا. 3360و 1856و 1365و 1364و 1327  حالة أ قام األ م املسحيفة 
PP20 ميك   قل البضائع   أوضسة  ا عة للسن سل و قاو ة للسازق.2793و 1408و 1386و 1363ة   حالة أ قام األ م املسحيف   
PP32  ميكي   قيل البضيائع  يع  عبيأة  3164والملع املسسنة املصينفة تير  قيم األ يم املسحييفة  3358و 2857  حالة  قاي األ م املسحيفة  

   ضب اا جماعة  الئاة. أو   صناديق شح 
PP90 أمسييياس  صييين ضة  ييي   يييادة  سسنييية  ا عييية للسميييرب  أو  ميييس يفم بطيييادا داخلسييية حمكاييية اإل ييالق  3506األ يييم املسحييييفة   قيييمليية   حا

حاليية النقييل اجليي ي   و  و ييع  نفيينة للزئبييق  يي  أ ييل  نييع ا  شيياح املييادة  يي  العبيي ة بصييرف النظيير ضيي  وضييع العبيي ة. لال ثقييابو قاو يية 
 جي ز  طبسق اشرتاطاا إضافسة.

PP91 1-4  ميك   قل أ ازة إطفاء احلريق الكبعة  ع  عبأة شريطة أن  مس   االشيرتاطاا الي ا دة   1044األ م املسحيفة   قمة   حال-
وأن  كيي ن السجاسييزاا   )أ( إىل )د(8-1-6-1-4 رقم  وأن  كيي ن الصيياا اا حماسيية اب بيياع إحيييفى الطييرق وفقييا  لليي)ا()أ( إىل 3-8

 راا انا احلكيم اخلياص املسعليق ابلسعبئية   عي  "أ ايزة إطفياء إطفاء احلريق حماسة ملنع السنشسط العرضي. وأل األخرى املرمبة ضلى أ ازة
 .3-3ال ا د   الفصل  225   احلكم اخلاص )ا( احلريق الكبعة" أ ازة إطفاء احلريق اليت  رى وصفاا   النقاط )ج( إىل 

PP96  جيييي  أن  ييي فر 327للحكيييم اخلييياص  خيييراطسش الغييياز املنق لييية طبقيييا    فييياايا 2037  حالييية  قيييم األ يييم املسحييييفة  
 .ل أ  اء خطعة و رامم الضغطملنع  شكل  مافسةللعب اا   ية  

 
P004 توجيه التعبئة P004 

 .3479و 3478و 3477و 3476و 3473ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 
 3-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4سسفاء األحكييييييام اليييييي ا دة     حاليييييية خييييييراطسش اخلييييييالاي ال ق دييييييية  شييييييريطة اسيييييي (1)

 :3-1-4و 6-1-1-4و
 (؛1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (؛4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2صناديق )
 (؛3A2  3B2  3H2 نكاا )

 . II ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  1-1-1-4 مييس   االحكييام العا يية اليي ا دة    ضبيي اا خا  سيية ق ييية : عيييفاا  ال ق دييية املعبييأة  ييع  حاليية خييراطسش اخلييالاي (2)

 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و
وضيعاا   ضبي اا خا  سية  يع  يادة  أو ضنيف ا  ك ن خراطسش اخلالاي ال ق دية  عبأة  ع  عيفاا  جيي   عبئسايا   ضبي اا داخلسية

وضييع احملسيي ايا   ضبيي ة  أو  دييية  يي  العطيي  الييني ميكيي  أن  مييبب  احلرمييةخلييراطسش اخلييالاي ال قفاصييل )ف اصييل( واييية   أو   سييسيف
 خا  سة.

 حلرمة داخل العب ة اخلا  سة.جي  أت ن املعيفاا ضيف ا
  راا    س  السعبئة انا   ع  ملاة " عيفاا" اجلااز الني يمسلزم خراطسش اخلالاي ال ق دية اليت  عبأ  ع  لسشغسل .أل

 1-1-1-4  مييييس   االحكييييام اليييي ا دة   ة خييييراطسش اخلييييالاي ال ق دييييية املرمبيييية    عيييييفاا: ضبيييي اا خا  سيييية ق يييييةحاليييي   (3)
 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و

( الييت تسي ي ضليى خيراطسش خيالاي وق ديية جيي ز  قلايا  يع  عبيأة.   حالية خيراطسش 8-3-1-4املعيفاا املسسنة الضي اة )ا ظير 
 مبة    عيفاا  جي  أن تاى املنظ  ة بكا لاا    حيفوث قصر دا ة مارابئسة و   السشغسل  ع املقص د.اخلالاي ال ق دية املر 
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P005 توجيه التعبئة P005 
 .3530و 3529و 3528م األ م املسحيفة ا قأينطبق انا الس  س  ضلى 

يشرتط أن  ك ن انال ضب ة  ال ع اخلطرة واية مافسة ضلى البضائ اليت تس ي ل سسلة االحس اءحبست  حكفل اآلالا  رماا أوو صاسم احمل صنعإذا مت 
 خا  سة.

  ضب اا خا  سة  صن ضة     ادة  ناسبة  ك ن ذاا ق ة و صاسم  الئان  الااآل رماا أووإالل و بر  عبئة البضائع اخلطرة املضالنة   احمل
جتعلاا سائبة  و    ثبسساا بطريقة ال أو  1-1-1-4رتاطاا املنطبقة ال ا دة   يسناسبان  ع سعة العب ة واالسس يفام املقص د  ناا و مس   االش

 وسائل  ناولة أخرى. صناديق شح  أو   مأن  ثبر  ثال    والالا أو  ظروف النقل العادية
اليت تس ي ضلى البضائع  الحس اءوسسلة اضط     ير ح حيفوث ال حبستاآلالا  رماا أوداخل احمل وسسلة االحس اءوفضال  ض  ذلك  يسم احس اء 

اليت تس ي   وسسلة االحس اء    حالة حيفوث ضط اآلالا  رماا أوحيفوث  مرب للبضائع اخلطرة    احمل أو خلطرة   ظروف النقل العادية ا
 ضلى البضائع اخلطرة المائلة  )ميك  اسس يفام بطا ة  ا عة للسمرب السسسفاء انا الشرط(.

 مرب البضائع اخلطرة  نايا  و كفيل  أو   سسيفاا بطريقة  كفل  نع ممراا أو اخلطرة وأت سناااليت تس ي ضلى البضائع  ءاالحس اوسسلة  ويسم  رمس 
 كيي ن  ييادة الس سييسيف قابليية للسفاضييل ضلييى  يي  خطيير  ييع حمسيي ايا  أال العادييية. وجييي ظييروف النقييل أثنيياء اآلالا  رميياا أو راقبيية حرمساييا داخييل احمل

 للاحس ايا إىل اال سقاص مثعا     اخل اص ال قائسة ملادة الس سسيف.يؤدي أي  مرب  أال جي  ماا  .اءوسسلة االحس  
 اشرتاط إضايف:

أ ازة األ ان( الالز ة لعال احملرماا  جمالعاا الغاز املضغ ط أو أ ازة إطفاء احلريق أو يسم  رمس  البضائع اخلطرة األخرى ) ثل البطا ايا أو
 اآلالا. احملرماا أو غسلاا اآل    بطريقة  أ   ة   ش اآلالا أو أو
 

P006 توجيه التعبئة P006 
 .3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    (1)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gا )أسط اد
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 .IIجي  أن  مس   العب ة  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 وابإلضافة إىل ذلك  ففي حالة الملع املسسنة يرخص ابسس يفام العب اا السالسة:  (2)

 ناسييبة  كييي ن ذاا قيي ة و صييياسم  الئايين يسناسيييبان  ييع سيييعة العبيي ة واالسيييس يفام  ا  سيية  صييين ضة  يي   ييي ادميكيي  اسييس يفام ضبييي اا خ
لسحقسييييق  3-1-4و 8-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4املقصيييي د  ناييييا. وجييييي  أن  مييييس   العبيييي اا االشييييرتاطاا اليييي ا دة   

. وميكي   قيل الميلع  يع  عبيأة أو ضليى صي ان إذا  1-6 مس ى    احلااية يك ن ضليى األقيل  كافئيا  لينلك املنصي ص ضلسي    الفصيل 
  فساا. ما ر الملعة   فر احلااية للبضائع اخلطرة املرمبة

 ابإلضافة إىل ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: (3)
ريقة ت ل  صنلع األوضسة امل   دة داخل سلع تس ي ضلى س ائل أو   اد صلبة     ادة  ناسبة وأن  ثبر داخل الملعة بط )أ(

 ظروف النقل العادية؛ دون ممراا أو حيفوث ثق ب فساا أو  مرب حمس اي ا إىل الملعة  فماا أو إىل العب ة اخلا  سة   
ضلى س ائل حبست  ك ن وسائل إ القايا  سجاية بشيكل صيحسح. وجيي  إضيافة إىل ذليك أن  و عبأ العب اا اليفاخلسة اليت تس ي )ب(

 ؛ 5-5-1-6ا  الضغط اليفاخلي ال ا دة    مس   األوضسة أحكام اخسب
جي   ثبسير األوضسية املعرضية للكمير أو اال ثقياب بميا لة   ثيل األوضسية املصين ضة  ي  الز ياج أو اخليزف أو الف يا  احلجيري أو  )ج(

 ؛ا  سةال يضعل بشكل  لح ظ اخل اص ال قائسة للملعة أو العب ة اخلجي  أامل اد البالسسسكسة. وأي  مرب للاحس ايا  بعض
  2-6والفصيييل  6-1-4جيييي  أن  ميييس   األوضسييية امل  ييي دة داخيييل سيييلع تسييي ي ضليييى  يييازاا االشيييرتاطاا الييي ا دة   القميييم  )د(

 P200   سييي  السعبئيييية  ح ييي فع  ميييس ى  يييي  احلاايييية  كييياف  للاميييس ى الييييني يييي فر حمييي  االقسضييياء  أو أن  كييي ن قيييياد ة ضليييى 
 ؛P208 أو

  اد اخلطرة وت ل دون ا طالقاا   ظروف النقل العادية.ملعة  جي  أن  غلل الملعة امل  حالة ضيفم و  د وضاء   ال )ه(
 العادية. جي  أن  عبأ الملع ملنع حرمساا و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف النقل (4)
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P010 توجيه التعبئة P010 
 :3-1-4و 1-1-4  يرخص ابسس يفام العب اا السالسة  شريطة أن  مس   األحكام العا ة ال ا دة 

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات اجملمعة

  العبوات اخلارجية العبوات الداخلية
 لرت 1ز اج 
 ا  لرت  40ف الذ 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1H1)  (1H2  اد بالسسسكسة 
 (ID) خش   قائقي
 (IG)مر  ن لسفي 

 صناديق
 (4A) ف الذ

 4C1)  (4C2خش  طبسعي 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السشكسل 
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)  اد بالسسسكسة ويفة 
 (4H2)  اد بالسسسكسة  ا يفة 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات املفردة

 أسطواانت 
 (1A1) ع قابل للنزع   طاءف الذ  

 تنكات
 (3A1) ع قابل للنزع   طاءف الذ  

 عبوات مركبة
 (6HA1)بالسسسكسة   أسط ادا ف الذية  أوضسة

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   أوعية ضغط فوالذية، 

 
 ا  لرت  450
 
 لرتا   60

 
 لرتا   250

 

P099 توجيه التعبئة P099 
(. وجي  أن  رفيق بكيل شيحنة  مي ة  ي  اضساياد الميلطة 7-3-1-4العب اا اليت  عسايفاا الملطة امل سصة )ا ظر  إال  مس يفم هلنح البضائع ال

 أن يشسال  مسنيف النقل ضلى إشا ة إىل أن الملطة امل سصة قيف اضسايفا العب ة. أو امل سصة
 

P101 توجيه التعبئة P101 
الني  )أ(   النقل اليفو  للبليفللارمباا  املمس يف ةلملطة امل سصة. وتال  مسنيفاا النقل العال ة املاسلِّزة   عسايفاا االعب اا اليت إال ال  مس يفم

  عال الملطة امل سصة    أ ل   وذلك ضلى النح  السا :
 .."ل ."اضسايفا العب ة الملطة امل سصة 

 1949قط  اا   النقل اليفو    ثال  وفقا  ال فاقسة  نسل لعام ناا ذاا احملرل واملاملمس يف ة   الشاحالعال ة املاسزة ليفولة السمجسل  )أ(
  .للمع ضلى الطرق 1968سسنا لعام للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة ف
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P110(a) توجيه التعبئة P110(a) 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 ابلبالسسسك بط   أو  مسج  غطى
  طاط

  مسج  عاجل ابملطاط
  مسج

 أوعية
 خش 

 أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك أو  مسج  غطى
  طاط
 ابملطاط  عاجل مسج 

 أوعية
 بالسسسك

  عيفن
 خش 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

األل  نسييييي م  أو  عيييييفن آخييييير  ييييع الفييييي الذ
(1N1  1N2) 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 اشرتاطات إضافية:
 وسادة  رطبة. أو متأل العب اا ال سسطة مبادة  شبَّعة ابملاء  ثل حمل ل  ا ع للسجايف -1
يي  العبيي اا اخلا  سيية و حلحييم ملنييع  ب يير احملليي ل  أو  ييا ع للسجايييفادة  شييبعة ابمليياء  ثييل حمليي ل متييأل العبيي اا اخلا  سيية مبيي -2 وسييادة  رطبيية.  حرمل

 حن يسم النقل   ص  ة  افة. 0224املسحيفة األ م   قماملرط   ابسسثناء حالة 

 
P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 

واألحكيام اخلاصية املسعلقية ابلسعبئية الي ا دة  3-1-4و 1-1-4عا ة املسعلقية ابلسعبئية الي ا دة   يرخص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال
  4-1-5: 

 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

  عيفن
 خش 

  طاط    صلِّل
ل  بالسسسك    صلِّ

 أكياس
  طاط    صلِّل

ل  بالسسسك    صلِّ

 حواجز فاصلة
  عيفن

 خش 
 سكبالسس

 مر  ن لسفي

 صناديق
 (4C2)خش  طبسعي   يفا   ا ع للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
PP42  جي  اسسسفاء الشروط السالسة:0224و 0135و 0130و 0129و 0114و 0113و 0074  حالة أ قام األ م املسحيفة   

 املادة املسفجرة )ماسة  ناظرة للاادة اجلافة(؛      50ضلى أمثر    ال تس ي العب اا اليفاخلسة  )أ( 
 ال تس ي احلحجراا املفص لة حب ا ز ضلى أمثر    ضب ة داخلسة واحيفة   ثبَّسة إبحكام؛ )ب( 
 حجعة. 25يصل إىل   ا ميك  أن  ك ن العب ة اخلا  سة  قمَّاة إىل )ج( 
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P010 توجيه التعبئة P010 
 :3-1-4و 1-1-4  يرخص ابسس يفام العب اا السالسة  شريطة أن  مس   األحكام العا ة ال ا دة 

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات اجملمعة

  العبوات اخلارجية العبوات الداخلية
 لرت 1ز اج 
 ا  لرت  40ف الذ 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1H1)  (1H2  اد بالسسسكسة 
 (ID) خش   قائقي
 (IG)مر  ن لسفي 

 صناديق
 (4A) ف الذ

 4C1)  (4C2خش  طبسعي 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السشكسل 
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)  اد بالسسسكسة ويفة 
 (4H2)  اد بالسسسكسة  ا يفة 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 (3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  
 العبوات املفردة

 أسطواانت 
 (1A1) ع قابل للنزع   طاءف الذ  

 تنكات
 (3A1) ع قابل للنزع   طاءف الذ  

 عبوات مركبة
 (6HA1)بالسسسكسة   أسط ادا ف الذية  أوضسة

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   أوعية ضغط فوالذية، 

 
 ا  لرت  450
 
 لرتا   60

 
 لرتا   250

 

P099 توجيه التعبئة P099 
(. وجي  أن  رفيق بكيل شيحنة  مي ة  ي  اضساياد الميلطة 7-3-1-4العب اا اليت  عسايفاا الملطة امل سصة )ا ظر  إال  مس يفم هلنح البضائع ال

 أن يشسال  مسنيف النقل ضلى إشا ة إىل أن الملطة امل سصة قيف اضسايفا العب ة. أو امل سصة
 

P101 توجيه التعبئة P101 
الني  )أ(   النقل اليفو  للبليفللارمباا  املمس يف ةلملطة امل سصة. وتال  مسنيفاا النقل العال ة املاسلِّزة   عسايفاا االعب اا اليت إال ال  مس يفم

  عال الملطة امل سصة    أ ل   وذلك ضلى النح  السا :
 .."ل ."اضسايفا العب ة الملطة امل سصة 

 1949قط  اا   النقل اليفو    ثال  وفقا  ال فاقسة  نسل لعام ناا ذاا احملرل واملاملمس يف ة   الشاحالعال ة املاسزة ليفولة السمجسل  )أ(
  .للمع ضلى الطرق 1968سسنا لعام للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة ف
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P110(a) توجيه التعبئة P110(a) 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 ابلبالسسسك بط   أو  مسج  غطى
  طاط

  مسج  عاجل ابملطاط
  مسج

 أوعية
 خش 

 أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك أو  مسج  غطى
  طاط
 ابملطاط  عاجل مسج 

 أوعية
 بالسسسك

  عيفن
 خش 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

األل  نسييييي م  أو  عيييييفن آخييييير  ييييع الفييييي الذ
(1N1  1N2) 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 اشرتاطات إضافية:
 وسادة  رطبة. أو متأل العب اا ال سسطة مبادة  شبَّعة ابملاء  ثل حمل ل  ا ع للسجايف -1
يي  العبيي اا اخلا  سيية و حلحييم ملنييع  ب يير احملليي ل  أو  ييا ع للسجايييفادة  شييبعة ابمليياء  ثييل حمليي ل متييأل العبيي اا اخلا  سيية مبيي -2 وسييادة  رطبيية.  حرمل

 حن يسم النقل   ص  ة  افة. 0224املسحيفة األ م   قماملرط   ابسسثناء حالة 

 
P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 

واألحكيام اخلاصية املسعلقية ابلسعبئية الي ا دة  3-1-4و 1-1-4عا ة املسعلقية ابلسعبئية الي ا دة   يرخص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال
  4-1-5: 

 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

  عيفن
 خش 

  طاط    صلِّل
ل  بالسسسك    صلِّ

 أكياس
  طاط    صلِّل

 بالسسسك    صلِّل

 حواجز فاصلة
  عيفن

 خش 
 سكبالسس

 مر  ن لسفي

 صناديق
 (4C2)خش  طبسعي   يفا   ا ع للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
PP42  جي  اسسسفاء الشروط السالسة:0224و 0135و 0130و 0129و 0114و 0113و 0074  حالة أ قام األ م املسحيفة   

 املادة املسفجرة )ماسة  ناظرة للاادة اجلافة(؛      50ضلى أمثر    ال تس ي العب اا اليفاخلسة  )أ( 
 ال تس ي احلحجراا املفص لة حب ا ز ضلى أمثر    ضب ة داخلسة واحيفة   ثبَّسة إبحكام؛ )ب( 
 حجعة. 25يصل إىل   ا ميك  أن  ك ن العب ة اخلا  سة  قمَّاة إىل )ج( 
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P111 توجيه التعبئة P111 
واألحكييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4السالسييية  شيييريطة اسييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقيية ابلسعبئييية الييي ا دة   ام العبيي اا يييرخص ابسيييس يف

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق   ا ع لسمرب املاء

 بالسسسك
  عاجل ابملطاط مسج 

 وعيةأ
 خش 

 ألواح
 بالسسسك

  مسج  عاجل ابملطاط

 صناديق  ع ضرو ية
 (4Aف الذ )

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي  ا ع للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفَّد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 (1D)خش   قائقي 
 (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP43  1أسيط ادا  ي  املعييفن ) كي ن العبي اا اليفاخلسية ضيرو ية ضنييف ا  ميس يفم  ال  0159األ يم املسحييفة   قيم  حالةA1 1 أوA2 1 أوB1 
 معب اا خا  سة.  (1H2 أو 1H1)    البالسسسك أو (1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو

 

P112(a) توجيه التعبئة P112(a) 
 (1.1D)مواد صلبة مرطَّبة، 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4 ابلسعبئة ال ا دة  

 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية 
 أكياس

 و ق  سعيفد الطبقاا   قاوم للااء
 بالسسسك

  مسج
  مسج  عاجل ابملطاط

 بالسسسك  نم ج

 أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك أو  مسج  غطى
 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي  ا ع للسن سل 

 اتبع ضلى الصفحة السالسة
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P112(a)  توجيه التعبئة P112(a) 
 )اتبع( (1.1D)مواد صلبة مرطَّبة، 

 (4D)خش   قائقي   
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفَّد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أوعية

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 أوعية
  عيفن
 سكبالسس

 خش 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 (1D)خش   قائقي 
 (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 اشرتاط إضايف:

 ال  ك ن العب اا ال سسطة ضرو ية   حالة اسس يفام أسط ادا  ا عة للسمرب بغطاء قابل للنزع معب اا خا  سة.
 لتعبئة:أحكام خاصة تتعلق اب

PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0394و 0219و 0154و 0078و 0076و 0004  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP45  ك ن العب اا ال سسطة ضرو ية. ال  0226و 0072  حالة  قاي األ م املسحيفة  

 

P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 د(1-1)مواد جامدة جافة، غري املساحيق 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4خص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ر يييي
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق مرافر

 و ق  سعيفد الطبقاا  قاوم للااء
 كبالسسس
  مسج

  مسج  عاجله ابملطاط
 بالسسسك  نم ج

 فقط( 0150األ م املسحيفة  رقم)ل أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك أو  مسج  غطى

 أكياس
 (5H2)بالسسسك  نم ج  ا ع للسن سل 
 (5H3)بالسسسك  نم ج  قاوم للااء 

 (5H4) قائق بالسسسك 
 (5L2 مسج  ا ع للسن سل )

 (5L3) مسج  قاوم للااء 
 (5M2)د الطبقاا  قاوم للااء  سعيفو ق 
 صناديق

 (4A)ف الذ 
 (4B)أل  نس م 

 (4N عيفن آخر )
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P111 توجيه التعبئة P111 
واألحكييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4السالسييية  شيييريطة اسييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقيية ابلسعبئييية الييي ا دة   ام العبيي اا يييرخص ابسيييس يف

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق   ا ع لسمرب املاء

 بالسسسك
  عاجل ابملطاط مسج 

 وعيةأ
 خش 

 ألواح
 بالسسسك

  مسج  عاجل ابملطاط

 صناديق  ع ضرو ية
 (4Aف الذ )

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي  ا ع للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفَّد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 (1D)خش   قائقي 
 (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP43  1أسيط ادا  ي  املعييفن ) كي ن العبي اا اليفاخلسية ضيرو ية ضنييف ا  ميس يفم  ال  0159األ يم املسحييفة   قيم  حالةA1 1 أوA2 1 أوB1 
 معب اا خا  سة.  (1H2 أو 1H1)    البالسسسك أو (1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو

 

P112(a) توجيه التعبئة P112(a) 
 (1.1D)مواد صلبة مرطَّبة، 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4 ابلسعبئة ال ا دة  

 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية 
 أكياس

 و ق  سعيفد الطبقاا   قاوم للااء
 بالسسسك

  مسج
  مسج  عاجل ابملطاط

 بالسسسك  نم ج

 أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك أو  مسج  غطى
 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي  ا ع للسن سل 

 اتبع ضلى الصفحة السالسة
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P112(a)  توجيه التعبئة P112(a) 
 )اتبع( (1.1D)مواد صلبة مرطَّبة، 

 (4D)خش   قائقي   
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفَّد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أوعية

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 أوعية
  عيفن
 سكبالسس

 خش 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 (1D)خش   قائقي 
 (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 اشرتاط إضايف:

 ال  ك ن العب اا ال سسطة ضرو ية   حالة اسس يفام أسط ادا  ا عة للسمرب بغطاء قابل للنزع معب اا خا  سة.
 لتعبئة:أحكام خاصة تتعلق اب

PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0394و 0219و 0154و 0078و 0076و 0004  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP45  ك ن العب اا ال سسطة ضرو ية. ال  0226و 0072  حالة  قاي األ م املسحيفة  

 

P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 د(1-1)مواد جامدة جافة، غري املساحيق 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4خص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ر يييي
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق مرافر

 و ق  سعيفد الطبقاا  قاوم للااء
 كبالسسس
  مسج

  مسج  عاجله ابملطاط
 بالسسسك  نم ج

 فقط( 0150األ م املسحيفة  رقم)ل أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك أو  مسج  غطى

 أكياس
 (5H2)بالسسسك  نم ج  ا ع للسن سل 
 (5H3)بالسسسك  نم ج  قاوم للااء 

 (5H4) قائق بالسسسك 
 (5L2 مسج  ا ع للسن سل )

 (5L3) مسج  قاوم للااء 
 (5M2)د الطبقاا  قاوم للااء  سعيفو ق 
 صناديق

 (4A)ف الذ 
 (4B)أل  نس م 

 (4N عيفن آخر )
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 )اتبع(د( 1-1)مواد جامدة جافة، غري املساحيق 

 (4C2)خش  طبسعي ضادي  ا ع للسن سل   
 (4D)خش   قائقي 

 (4F) عاد السك ي    خش
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفَّد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H2)و (1H1بالسسسك 
 خاصة تتعلق ابلتعبئة:أحكام 

PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP46  ي صيى ابسيس يفام األمسياس املقاو ية للسن سيل 0209األ يم املسحييفة   قيم  حالة  (5H2) حبسبياا ثالثيي  رتوط لي ي     أو لسعبئية قشيا ة

 مغ.  30احلالة اجلافة ب زن صاف أقصاح 
PP47  ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية ضنيف ا  ك ن العب ة اخلا  سة مسما . ال  0222يفة األ م املسح  قم  حالة  

 
P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 

 (د1-1)مساحيق صلبة جافة 
قييية واألحكيييام اخلاصييية املسعل 3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق  سعيفد الطبقاا   قاوم للااء

 بالسسسك
 بالسسسك  نم ج

 أكياس
 و ق  سعيييييييييييفد الطبقيييييييييياا   قيييييييييياوم للايييييييييياء

 و بط     اليفاخل ابلبالسسسك
 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)ي ضادي طبسعخش  
 (4C2)خش  طبسعي  ا ع للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 
 )اتبع( (1.1D)مساحيق صلبة جافة 

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 أوعية
  عيفن

 سسكسبال
 خش 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 اشرتاطات إضافية:

 ال  ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية   حالة اسس يفام األسط ادا معب ة خا  سة. -1
  ك ن العب ة  ا عة للسن سل. -2

 لق ابلتعبئة:اصة تتعأحكام خ
PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP46  ي صيييى ابسيييس يفام األمسييياس املا عيية للسن سيييل 0209األ يييم املسحيييفة   قيييم  حاليية  (5H2)     لسعبئييية قشييا ة وحبسبييياا ثالثيييي  رتوط لييي ي

 .مغ  30افة ب زن صاف أقصاح احلالة اجل
PP48  العبي اا املصين ضة  ي   يادة أخيرى ذاا قييف  قلسيل  ي  املعييفن   ثيل  أ يا . مس يفم ضبي اا  عيف سية ال 0504األ م املسحيفة   قم  حالة

  عسرب ضب اا  عيف سة. فال  4-1-6السجاسزاا املعيف سة األخرى مسلك املنم  ة   الفقرة  أو وسائل اإل الق املعيف سة
 

P113  التعبئةتوجيه P113 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 ابملطاطعاجل  مسج  

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 صناديق  ع ضرو ية
  (4A)ف الذ 

 (4Bأل  نس م )
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي   يف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2 ف الذ

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P112(b) توجيه التعبئة  P112(b) 
 )اتبع(د( 1-1)مواد جامدة جافة، غري املساحيق 

 (4C2)خش  طبسعي ضادي  ا ع للسن سل   
 (4D)خش   قائقي 

 (4F) عاد السك ي    خش
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفَّد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H2)و (1H1بالسسسك 
 خاصة تتعلق ابلتعبئة:أحكام 

PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP46  ي صيى ابسيس يفام األمسياس املقاو ية للسن سيل 0209األ يم املسحييفة   قيم  حالة  (5H2) حبسبياا ثالثيي  رتوط لي ي     أو لسعبئية قشيا ة

 مغ.  30احلالة اجلافة ب زن صاف أقصاح 
PP47  ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية ضنيف ا  ك ن العب ة اخلا  سة مسما . ال  0222يفة األ م املسح  قم  حالة  

 
P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 

 (د1-1)مساحيق صلبة جافة 
قييية واألحكيييام اخلاصييية املسعل 3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق  سعيفد الطبقاا   قاوم للااء

 بالسسسك
 بالسسسك  نم ج

 أكياس
 و ق  سعيييييييييييفد الطبقيييييييييياا   قيييييييييياوم للايييييييييياء

 و بط     اليفاخل ابلبالسسسك
 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)ي ضادي طبسعخش  
 (4C2)خش  طبسعي  ا ع للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P112(c) توجيه التعبئة  P112(c) 
 )اتبع( (1.1D)مساحيق صلبة جافة 

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 أوعية
  عيفن

 سسكسبال
 خش 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 اشرتاطات إضافية:

 ال  ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية   حالة اسس يفام األسط ادا معب ة خا  سة. -1
  ك ن العب ة  ا عة للسن سل. -2

 لق ابلتعبئة:اصة تتعأحكام خ
PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP46  ي صيييى ابسيييس يفام األمسييياس املا عيية للسن سيييل 0209األ يييم املسحيييفة   قيييم  حاليية  (5H2)     لسعبئييية قشييا ة وحبسبييياا ثالثيييي  رتوط لييي ي

 .مغ  30افة ب زن صاف أقصاح احلالة اجل
PP48  العبي اا املصين ضة  ي   يادة أخيرى ذاا قييف  قلسيل  ي  املعييفن   ثيل  أ يا . مس يفم ضبي اا  عيف سية ال 0504األ م املسحيفة   قم  حالة

  عسرب ضب اا  عيف سة. فال  4-1-6السجاسزاا املعيف سة األخرى مسلك املنم  ة   الفقرة  أو وسائل اإل الق املعيف سة
 

P113  التعبئةتوجيه P113 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 ابملطاطعاجل  مسج  

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 صناديق  ع ضرو ية
  (4A)ف الذ 

 (4Bأل  نس م )
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي   يف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2 ف الذ

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P113 اتبع( توجيه التعبئة( P113 
 اشرتاط إضايف:

  ك ن العب ة  ا عة للسن سل.
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP49  املادة.50يعبأ   العب ة اليفاخلسة ال احيفة أمثر     ال  0305و 0094  حالة  قاي األ م املسحيفة      
PP50  لسمر العب اا اليفاخلسة ضرو ية   حالة اسس يفام أسط ادا معب اا خا  سة.0027األ م املسحيفة   قم  حالة   
PP51  ع معب ة داخلسةو ق  شبع ابلشا أو اسس يفام صفائح و ق مرافر  ميك  0028األ م املسحيفة   قم  حالة. 

 

P114(a) توجيه التعبئة P114(a) 
 (بةمرطَّ )مواد صلبة 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

  مسج
 بالسسسك  نم ج

 أوعية
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك  مسج  غلل أو
 أوعية

  عيفن
 بالسسسك

 حواجز فاصلة
 خش 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4Nاألل  نس م ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

  (4C2)سن سل خش  طبسعي جبيف ان  ا عة لل
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت

  1A1)  (1A2 ف الذ
 1B1)  (1B2 أل  نس م

 1N1)  (1N2آخر   عيفن
 (1D)خش   قائقي 

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2 بالسسسك

 اشرتاط إضايف:
 للسمرب بغطاء قابل للنزع معب اا خا  سة.ا  ا عة يفم أسط ادضنيف ا  مس ضرو ية العب اا ال سسطة   ك نال 

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0236و 0235و 0234و 0132و 0077  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP43  يييييييييي  املعيييييييييييفن يفام أسييييييييييط ادا   لسميييييييييير العبيييييييييي اا اليفاخلسيييييييييية ضييييييييييرو ية   حاليييييييييية اسييييييييييس 0342األ ييييييييييم املسحيييييييييييفة   قييييييييييم  حاليييييييييية  

(1A1 1 أوA2 1 أوB1 1 أوB2 1 أوN1 1 أوN2) أو ( 1   البالسسسكH1 1 أوH2)  .معب اا خا  سة 
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P114(b)  توجيه التعبئة P114(b) 
 )مواد صلبة جافة(

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق مرافر

 بالسسسك
  مسج  ا ع للسن سل

 بالسسسك  نم ج  ا ع للسن سل
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 و ق
 بالسسسك

 بالسسسك  نم ج  ا ع للسن سل
 خش 

 بالسسسك

 صناديق ضرو ية  ع
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (4C2)خش  طبسعي  جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 (4G)مر  ن لسفي 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 علق ابلتعبئة:أحكام خاصة تت
PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0236و 0235و 0234و 0132و 0077  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP48 العب اا املصن ضة  ي   يادة أخيرى ذاا قييف  قلسيل  ي   أ ا  مس يفم العب اا املعيف سة. ال  0509و 0508   حالة  قاي األ م املسحيفة

  عسرب ضب اا  عيف سة. فال  4-1-6السجاسزاا املعيف سة األخرى مسلك املنم  ة   الفقرة  أو ملعيف سةاملعيفن   ثل وسائل اإل الق ا
PP50  كييي ن العبييي اا اليفاخلسييية ضيييرو ية   حالييية اسيييس يفام أسيييط ادا معبييي اا  ال 0508و 0161و 0160  حالييية أ قيييام األ يييم املسحييييفة 

 خا  سة.
PP52  0161و 0160  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة( 1  ضنيييف اسييس يفام أسييط ادا  عيف سييةA1 1 أوA2 1 أوB1 1 أوB2 1 أوN1 1 أوN2  )

 بيي اا املعيف سيية بطريقيية متنييع خطيير اال فجييا    حاليية حيييفوث ا  فيياع   الضييغط اليييفاخلي ألسييباب داخلسييةمعبيي اا خا  سيية   حرمَّيي  الع
 خا  سة. أو
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P113 اتبع( توجيه التعبئة( P113 
 اشرتاط إضايف:

  ك ن العب ة  ا عة للسن سل.
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP49  املادة.50يعبأ   العب ة اليفاخلسة ال احيفة أمثر     ال  0305و 0094  حالة  قاي األ م املسحيفة      
PP50  لسمر العب اا اليفاخلسة ضرو ية   حالة اسس يفام أسط ادا معب اا خا  سة.0027األ م املسحيفة   قم  حالة   
PP51  ع معب ة داخلسةو ق  شبع ابلشا أو اسس يفام صفائح و ق مرافر  ميك  0028األ م املسحيفة   قم  حالة. 

 

P114(a) توجيه التعبئة P114(a) 
 (بةمرطَّ )مواد صلبة 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

  مسج
 بالسسسك  نم ج

 أوعية
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 أكياس
 بالسسسك

  بط  ابلبالسسسك  مسج  غلل أو
 أوعية

  عيفن
 بالسسسك

 حواجز فاصلة
 خش 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4Nاألل  نس م ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

  (4C2)سن سل خش  طبسعي جبيف ان  ا عة لل
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت

  1A1)  (1A2 ف الذ
 1B1)  (1B2 أل  نس م

 1N1)  (1N2آخر   عيفن
 (1D)خش   قائقي 

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2 بالسسسك

 اشرتاط إضايف:
 للسمرب بغطاء قابل للنزع معب اا خا  سة.ا  ا عة يفم أسط ادضنيف ا  مس ضرو ية العب اا ال سسطة   ك نال 

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0236و 0235و 0234و 0132و 0077  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP43  يييييييييي  املعيييييييييييفن يفام أسييييييييييط ادا   لسميييييييييير العبيييييييييي اا اليفاخلسيييييييييية ضييييييييييرو ية   حاليييييييييية اسييييييييييس 0342األ ييييييييييم املسحيييييييييييفة   قييييييييييم  حاليييييييييية  

(1A1 1 أوA2 1 أوB1 1 أوB2 1 أوN1 1 أوN2) أو ( 1   البالسسسكH1 1 أوH2)  .معب اا خا  سة 
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P114(b)  توجيه التعبئة P114(b) 
 )مواد صلبة جافة(

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق مرافر

 بالسسسك
  مسج  ا ع للسن سل

 بالسسسك  نم ج  ا ع للسن سل
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 و ق
 بالسسسك

 بالسسسك  نم ج  ا ع للسن سل
 خش 

 بالسسسك

 صناديق ضرو ية  ع
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (4C2)خش  طبسعي  جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 (4G)مر  ن لسفي 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 علق ابلتعبئة:أحكام خاصة تت
PP26  ك ن العب اا خالسة    الرصاص.0236و 0235و 0234و 0132و 0077  حالة أ قام األ م املسحيفة    
PP48 العب اا املصن ضة  ي   يادة أخيرى ذاا قييف  قلسيل  ي   أ ا  مس يفم العب اا املعيف سة. ال  0509و 0508   حالة  قاي األ م املسحيفة

  عسرب ضب اا  عيف سة. فال  4-1-6السجاسزاا املعيف سة األخرى مسلك املنم  ة   الفقرة  أو ملعيف سةاملعيفن   ثل وسائل اإل الق ا
PP50  كييي ن العبييي اا اليفاخلسييية ضيييرو ية   حالييية اسيييس يفام أسيييط ادا معبييي اا  ال 0508و 0161و 0160  حالييية أ قيييام األ يييم املسحييييفة 

 خا  سة.
PP52  0161و 0160  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة( 1  ضنيييف اسييس يفام أسييط ادا  عيف سييةA1 1 أوA2 1 أوB1 1 أوB2 1 أوN1 1 أوN2  )

 بيي اا املعيف سيية بطريقيية متنييع خطيير اال فجييا    حاليية حيييفوث ا  فيياع   الضييغط اليييفاخلي ألسييباب داخلسييةمعبيي اا خا  سيية   حرمَّيي  الع
 خا  سة. أو
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P115 توجيه التعبئة P115 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4عا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   سييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام الييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السال

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 بالسسسك

 خش 

 أكياس
  عيف سةبالسسسك   أوضسة 

 أسطواانت
  عيفن

 أوعية
 خش 

 صناديق
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 ( 1Dخش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP45  ك ن العب اا ال سسطة ضرو ية.  ال  0144األ م املسحيفة  مق    حالة  
PP53  يييفل العبيي اا اليفاخلسيية 0497و 0495و 0143و 0075  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة   ضنيييف اسييس يفام الصييناديق معبيي اا خا  سيية   حمه

اصية  يع قابلية لالحيرتاق. و كي ن ماسية  ي اد  مية ليرتاا. وتياط العبي اا اليفاخلسية مبي اد   سيسيف   زييف سيعساا ضليى  وال بميفادة  ل لبة 
املاصيية مافسيية ال سصيياص احملسيي ايا المييائلة. و  ضييع  يي اد   سيييسيف للفصييل بيين األوضسيية املعيف سيية. و قسصيير ماسيية احلشيي ة اليفافعييية الس سييسيف 

 معب ة خا  سة.  مغ لكل ضب ة ضنيف ا  مس يفم الصناديق  30الصافسة ضلى 
PP54 اسييييس يفام األسييييط ادا معبيييي اا خا  سيييية ضنيييييف ا  مييييس يفم    ضنيييييف0497و 0495و 0143و 0075   حاليييية أ قييييام األ ييييم املسحيييييفة

األسيط ادا معبي اا وسيسطة  تياط مبيي اد   سيسيف  يع قابلية لالحييرتاق بكاسية مافسية ال سصياص احملسيي ايا الميائلة. وميكي  اسيس يفام ضبيي ة 
يسجيياوز صييا  حجييم احلشيي ة  وال العبيي اا اليفاخلسيية وال سييسطة. سكيي ن  يي  وضيياء  يي  البالسييسسك داخييل أسييط ا ة  عيف سيية بيييفال   يي   رمبيية 

 لرتا . 120اليفافعة   مل ضب ة 
PP55  ضع   اد   سسيف  اصة. 0144األ م املسحيفة   قم  حالة     
PP56  ة  عيف سة معب اا داخلسة.  ميك  اسس يفام أوضس0144األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP57 مييييس يفم األمسيييياس معبيييي اا وسييييسطة ضنيييييف ا  مييييس يفم الصييييناديق     0497و 0495و 0143و 0075ة   حاليييية أ قييييام األ ييييم املسحيييييف

 معب اا خا  سة.
PP58  األسيط ادا     مس يفم األسيط ادا معبي اا وسيسطة ضنييف ا  ميس يفم 0497و 0495و 0143و 0075  حالة أ قام األ م املسحيفة

 معب اا خا  سة.
PP59  ق الكر  ن اللسفي ميك  اسس يفام صنادي  0144األ م املسحيفة   قم  حالة(4G)  .معب اا خا  سة 
PP60  مس يفم أسط ادا أل  نس م ال  0144األ م املسحيفة   قم  حالة  (1B1 1وB2وأسط ادا     عيفن آخر  ع ) األل  نس م أو الف الذ 

(1N1 1وN2.) 
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P116 توجيه التعبئة P116 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4عبئييية الييي ا دة   اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة 

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 للااء والزيرو ق  قاوم 

 بالسسسك
  بط  ابلبالسسسك  غلل أو مسج 

 سن سلبالسسسك  نم ج  ا ع لل
 أوعية

 مر  ن لسفي  قاوم للااء
  عيفن

 بالسسسك
 خش   ا ع للسن سل

 صحائف
 و ق  قاوم للااء

 و ق  شرب ابلشاع
 بالسسسك

 أكياس  ع ضرو ية
 (5H1  5H2  5H3)بالسسسك  نم ج 

 (5M2)و ق  سعيفد الطبقاا  قاوم للااء 
 (5H4) قائق بالسسسك 

 (5L2) مسج  ا ع للسن سل 
 (5L3) مسج  قاوم للااء 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي   يف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1D)قي )خش   قائ

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 تنكات
 3A1)  (3A2ف الذ 

 3H1)  (3H2بالسسسك 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP61  كي ن العبي اا اليفاخلسية ضييرو ية ضنييف اسيس يفام أسيط ادا  ا عيية  ال  0332و 0331و 0241و 0082  حالية أ قيام األ يم املسحيييفة 
 ا خا  سة. للسمرب وبغطاء قابل للنزع معب ا

PP62  ادة املسفجييرة    كيي ن العبيي اا اليفاخلسيية ضييرو ية ضنيييف ا   ضييع امليي ال  0332و 0331و 0241و 0082  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة
  ادة  ع  نفنة للمائل.

PP63  يف  ييع  نفيين ألسييرتاا ضنيييف ا   ضييع املييادة   بالسييسسك  ا ييضييرو ية العبيي اا اليفاخلسيية   كيي ن ال  0081األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية
 النرتيك.

PP64  5  كيييي ن العبيييي اا اليفاخلسيييية ضييييرو ية ضنيييييف اسييييس يفام أمسيييياس ال  0331األ ييييم املسحيييييفة   قييييم  حالييييةH2) 5 أوH3 5) أوH4   معبيييي اا
 خا  سة.

PP65 حمنوف 
PP66  مس يفم األمساس معب اا خا  سة. ال  0081األ م املسحيفة   قم  حالة  
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P115 توجيه التعبئة P115 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4عا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   سييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام الييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السال

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 بالسسسك

 خش 

 أكياس
  عيف سةبالسسسك   أوضسة 

 أسطواانت
  عيفن

 أوعية
 خش 

 صناديق
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 ( 1Dخش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP45  ك ن العب اا ال سسطة ضرو ية.  ال  0144األ م املسحيفة  مق    حالة  
PP53  يييفل العبيي اا اليفاخلسيية 0497و 0495و 0143و 0075  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة   ضنيييف اسييس يفام الصييناديق معبيي اا خا  سيية   حمه

اصية  يع قابلية لالحيرتاق. و كي ن ماسية  ي اد  مية ليرتاا. وتياط العبي اا اليفاخلسية مبي اد   سيسيف   زييف سيعساا ضليى  وال بميفادة  ل لبة 
املاصيية مافسيية ال سصيياص احملسيي ايا المييائلة. و  ضييع  يي اد   سيييسيف للفصييل بيين األوضسيية املعيف سيية. و قسصيير ماسيية احلشيي ة اليفافعييية الس سييسيف 

 معب ة خا  سة.  مغ لكل ضب ة ضنيف ا  مس يفم الصناديق  30الصافسة ضلى 
PP54 اسييييس يفام األسييييط ادا معبيييي اا خا  سيييية ضنيييييف ا  مييييس يفم    ضنيييييف0497و 0495و 0143و 0075   حاليييية أ قييييام األ ييييم املسحيييييفة

األسيط ادا معبي اا وسيسطة  تياط مبيي اد   سيسيف  يع قابلية لالحييرتاق بكاسية مافسية ال سصياص احملسيي ايا الميائلة. وميكي  اسيس يفام ضبيي ة 
يسجيياوز صييا  حجييم احلشيي ة  وال العبيي اا اليفاخلسيية وال سييسطة. سكيي ن  يي  وضيياء  يي  البالسييسسك داخييل أسييط ا ة  عيف سيية بيييفال   يي   رمبيية 

 لرتا . 120اليفافعة   مل ضب ة 
PP55  ضع   اد   سسيف  اصة. 0144األ م املسحيفة   قم  حالة     
PP56  ة  عيف سة معب اا داخلسة.  ميك  اسس يفام أوضس0144األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP57 مييييس يفم األمسيييياس معبيييي اا وسييييسطة ضنيييييف ا  مييييس يفم الصييييناديق     0497و 0495و 0143و 0075ة   حاليييية أ قييييام األ ييييم املسحيييييف

 معب اا خا  سة.
PP58  األسيط ادا     مس يفم األسيط ادا معبي اا وسيسطة ضنييف ا  ميس يفم 0497و 0495و 0143و 0075  حالة أ قام األ م املسحيفة

 معب اا خا  سة.
PP59  ق الكر  ن اللسفي ميك  اسس يفام صنادي  0144األ م املسحيفة   قم  حالة(4G)  .معب اا خا  سة 
PP60  مس يفم أسط ادا أل  نس م ال  0144األ م املسحيفة   قم  حالة  (1B1 1وB2وأسط ادا     عيفن آخر  ع ) األل  نس م أو الف الذ 

(1N1 1وN2.) 
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P116 توجيه التعبئة P116 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4عبئييية الييي ا دة   اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة 

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 للااء والزيرو ق  قاوم 

 بالسسسك
  بط  ابلبالسسسك  غلل أو مسج 

 سن سلبالسسسك  نم ج  ا ع لل
 أوعية

 مر  ن لسفي  قاوم للااء
  عيفن

 بالسسسك
 خش   ا ع للسن سل

 صحائف
 و ق  قاوم للااء

 و ق  شرب ابلشاع
 بالسسسك

 أكياس  ع ضرو ية
 (5H1  5H2  5H3)بالسسسك  نم ج 

 (5M2)و ق  سعيفد الطبقاا  قاوم للااء 
 (5H4) قائق بالسسسك 

 (5L2) مسج  ا ع للسن سل 
 (5L3) مسج  قاوم للااء 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي   يف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1D)قي )خش   قائ

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 تنكات
 3A1)  (3A2ف الذ 

 3H1)  (3H2بالسسسك 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP61  كي ن العبي اا اليفاخلسية ضييرو ية ضنييف اسيس يفام أسيط ادا  ا عيية  ال  0332و 0331و 0241و 0082  حالية أ قيام األ يم املسحيييفة 
 ا خا  سة. للسمرب وبغطاء قابل للنزع معب ا

PP62  ادة املسفجييرة    كيي ن العبيي اا اليفاخلسيية ضييرو ية ضنيييف ا   ضييع امليي ال  0332و 0331و 0241و 0082  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة
  ادة  ع  نفنة للمائل.

PP63  يف  ييع  نفيين ألسييرتاا ضنيييف ا   ضييع املييادة   بالسييسسك  ا ييضييرو ية العبيي اا اليفاخلسيية   كيي ن ال  0081األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية
 النرتيك.

PP64  5  كيييي ن العبيييي اا اليفاخلسيييية ضييييرو ية ضنيييييف اسييييس يفام أمسيييياس ال  0331األ ييييم املسحيييييفة   قييييم  حالييييةH2) 5 أوH3 5) أوH4   معبيييي اا
 خا  سة.

PP65 حمنوف 
PP66  مس يفم األمساس معب اا خا  سة. ال  0081األ م املسحيفة   قم  حالة  
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P130 توجيه التعبئة P130 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 صناديق  ع ضرو ية  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 
 (4B) م أل  نس

 (4N عيفن آخر )
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D) قائقي )خش  
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP67 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006يلي ضلى أ قيام األ يم املسحييفة   ا ينطبق 
 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و 0243و
 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و 0321و 0303و
: الميييلع املسفجيييرة الكبيييعة واملسسنييية الييييت 0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و

ب سائل إشعال تس ي ضلى وسسليت أ يان فعيالسن ضليى األقيل  ميكي   أو ل إشعاهلاام العمكري  بيفون وسائ ن  صصة ضادة لالسس يف ك
ذاا دفيع ذايت  جيي  وايية وسيائل اإلشيعال  ي  ظيروف السنشيسط  أو  قلاا  ع  عبأة. وضنيف ا  كي ن اينح الميلع  يزودة حبشي اا دافعية

اليت جترى ضليى الميلعة  يع املعبيأة  4 جما ضة االخسبا اا ص ل ضلى  سسجة سالبة  ف النقل العادية. واحلاليت ميك  أن تيفث أثناء ظرو 
 وضييعاا   صييناديق شييح   أو االاييييفل ضلييى أ يي  ميكيي  النظيير    قييل المييلع  ييع  عبييأة. وميكيي   ثبسيير ايينح المييلع  ييع املعبييأة   وليي

 أية وسسلة  ناولة  ناسبة أخرى. أو
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P131 توجيه التعبئة P131 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4س يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ابسييي ييييرخص

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 لسفيمر  ن 

 وعيةأ
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 اتبكر 

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خبش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)   صل السسسكب

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP68  مس يفم األمساس والبكراا معب اا داخلسة. ال  0455و 0267و 0029  حالة أ قام األ م املسحيفة  
 

P132(a) توجيه التعبئة P132(a) 
 ليفي حيتوي على متفجر صاعقون الالكرت أو من البالستيك أو غالف مغلق معدين)سلع تتكون من 

 أو تتكون من متفجرات صاعقة مربوطة ابلبالستيك(
واألحكيييام اخلاصيية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4يييرخص ابسييس يفام العبييي اا السالسيية شييريطة اسيييسسفاء األحكييام العا يية املسعلقييية ابلسعبئيية اليي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية الوسيطةالعبوات  العبوات الداخلية

 صناديق  ع ضرو ية  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 
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P130 توجيه التعبئة P130 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 صناديق  ع ضرو ية  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 
 (4B) م أل  نس

 (4N عيفن آخر )
 (4C1)خش  طبسعي ضادي 

 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد السك ي  
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D) قائقي )خش  
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP67 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006يلي ضلى أ قيام األ يم املسحييفة   ا ينطبق 
 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و 0243و
 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و 0321و 0303و
: الميييلع املسفجيييرة الكبيييعة واملسسنييية الييييت 0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و

ب سائل إشعال تس ي ضلى وسسليت أ يان فعيالسن ضليى األقيل  ميكي   أو ل إشعاهلاام العمكري  بيفون وسائ ن  صصة ضادة لالسس يف ك
ذاا دفيع ذايت  جيي  وايية وسيائل اإلشيعال  ي  ظيروف السنشيسط  أو  قلاا  ع  عبأة. وضنيف ا  كي ن اينح الميلع  يزودة حبشي اا دافعية

اليت جترى ضليى الميلعة  يع املعبيأة  4 جما ضة االخسبا اا ص ل ضلى  سسجة سالبة  ف النقل العادية. واحلاليت ميك  أن تيفث أثناء ظرو 
 وضييعاا   صييناديق شييح   أو االاييييفل ضلييى أ يي  ميكيي  النظيير    قييل المييلع  ييع  عبييأة. وميكيي   ثبسيير ايينح المييلع  ييع املعبييأة   وليي

 أية وسسلة  ناولة  ناسبة أخرى. أو
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P131 توجيه التعبئة P131 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4س يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ابسييي ييييرخص

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 لسفيمر  ن 

 وعيةأ
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 اتبكر 

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خبش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)   صل السسسكب

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP68  مس يفم األمساس والبكراا معب اا داخلسة. ال  0455و 0267و 0029  حالة أ قام األ م املسحيفة  
 

P132(a) توجيه التعبئة P132(a) 
 ليفي حيتوي على متفجر صاعقون الالكرت أو من البالستيك أو غالف مغلق معدين)سلع تتكون من 

 أو تتكون من متفجرات صاعقة مربوطة ابلبالستيك(
واألحكيييام اخلاصيية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4يييرخص ابسييس يفام العبييي اا السالسيية شييريطة اسيييسسفاء األحكييام العا يية املسعلقييية ابلسعبئيية اليي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية الوسيطةالعبوات  العبوات الداخلية

 صناديق  ع ضرو ية  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 
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P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 
 )سلع بدون غالف مغلق(

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 كبالسسس
 خش 

 صحائف
 و ق

 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 

P133 توجيه التعبئة P133 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4يطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   عبييي اا السالسييية شييير ييييرخص ابسيييس يفام ال

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 مزودة حبواجز فاصلة صوان  

 فيمر  ن لس
 بالسسسك

 خش 

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 اشرتاط إضايف:
 ضنيف اسس يفام الص اين معب اا داخلسة. إال وسسطةضرو ية معب اا  ال  ك ن األوضسة

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
PP69  مس يفم الص اين معب اا داخلسة. ال  0306و 0268و 0225و 0212و 0043  حالة أ قام األ م املسحيفة  
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P134  التعبئةتوجيه P134 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4كيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األح

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
  قاو ة للااء

 أوعية
 في سمر  ن ل

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 ألواح

 مر  ن لسفي و َّج
 أانبيب

 مر  ن لسفي

 صناديق و يةضر   ع
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2خر  عيفن آ

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 

P135 توجيه التعبئة P135 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة يةالعبوات الداخل

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 صحائف
 و ق

 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
  (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

  1H1)  (1H2بالسسسك 
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P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 
 )سلع بدون غالف مغلق(

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 كبالسسس
 خش 

 صحائف
 و ق

 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 

P133 توجيه التعبئة P133 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4يطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   عبييي اا السالسييية شييير ييييرخص ابسيييس يفام ال

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 مزودة حبواجز فاصلة صوان  

 فيمر  ن لس
 بالسسسك

 خش 

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 اشرتاط إضايف:
 ضنيف اسس يفام الص اين معب اا داخلسة. إال وسسطةضرو ية معب اا  ال  ك ن األوضسة

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
PP69  مس يفم الص اين معب اا داخلسة. ال  0306و 0268و 0225و 0212و 0043  حالة أ قام األ م املسحيفة  
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P134  التعبئةتوجيه P134 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4كيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األح

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
  قاو ة للااء

 أوعية
 في سمر  ن ل

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 ألواح

 مر  ن لسفي و َّج
 أانبيب

 مر  ن لسفي

 صناديق و يةضر   ع
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2خر  عيفن آ

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 

P135 توجيه التعبئة P135 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة يةالعبوات الداخل

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 صحائف
 و ق

 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
  (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

  1H1)  (1H2بالسسسك 
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P136 توجيه التعبئة P136 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ة املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييي

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

  مسج
 صناديق

 مر  ن لسفي
 بالسسسك

 خش 
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2سسسك الب
 

P137 توجيه التعبئة P137 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 صناديق
 مر  ن لسفي

 خش 
 أانبيب

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G) مر  ن لسفي
 (4H2)   صل بالسسسك

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ذ ف ال

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P137 اتبع( توجيه التعبئة( P137 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP70 يف ا  عبييأ العبيي اا ذاا الشييكل احمليييفد   ضبيي اا  فييردة  يكيي ن   ضنيي0441و 0440و 0439و 0059   حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة
. وضنييف ا  عبيأ 1-7-1-2-5و  ضيع ضليى العبي ة ضال ية وفقيا  للفقيرة  السج يل امل روطي  سجاا إىل تر  و  ضع ضلى العب ة ضال ية"

 لنفت   حالة االشسعال العرضيل.ن إىل اليفاخل لسقلسل أتثع اج  ي    السج يفان امل روطساالعب اا ذاا الشكل احمليفد   أزوا 
 

P138 توجيه التعبئة P138 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 اشرتاط إضايف:

 ضرو ة السسعاال العب اا اليفاخلسة. فال إذا ما ر أطراف الملع حمكاة اإل الق 
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P136 توجيه التعبئة P136 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ة املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييي

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

  مسج
 صناديق

 مر  ن لسفي
 بالسسسك

 خش 
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2سسسك الب
 

P137 توجيه التعبئة P137 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 صناديق
 مر  ن لسفي

 خش 
 أانبيب

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G) مر  ن لسفي
 (4H2)   صل بالسسسك

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ذ ف ال

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P137 اتبع( توجيه التعبئة( P137 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP70 يف ا  عبييأ العبيي اا ذاا الشييكل احمليييفد   ضبيي اا  فييردة  يكيي ن   ضنيي0441و 0440و 0439و 0059   حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة
. وضنييف ا  عبيأ 1-7-1-2-5و  ضيع ضليى العبي ة ضال ية وفقيا  للفقيرة  السج يل امل روطي  سجاا إىل تر  و  ضع ضلى العب ة ضال ية"

 لنفت   حالة االشسعال العرضيل.ن إىل اليفاخل لسقلسل أتثع اج  ي    السج يفان امل روطساالعب اا ذاا الشكل احمليفد   أزوا 
 

P138 توجيه التعبئة P138 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 اشرتاط إضايف:

 ضرو ة السسعاال العب اا اليفاخلسة. فال إذا ما ر أطراف الملع حمكاة اإل الق 
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P139 توجيه التعبئة P139 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4حكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األ

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 بكرات

 صحائف
 و ق

 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP71  جيييييي  إ يييييالق طييييير ه الفسسيييييل الصييييياضق إبحكيييييام   يييييثال  0290و 0289و 0104و 0102و 0065  حالييييية أ قيييييام األ يييييم املسحييييييفة  
 املسفجر. وجي   ثبسر طر  الفسسل الصاضق املرن بطريقة حمكاة.ميك   مرب  ال ابالسسعا ة بميفادة حمكاة حبست

PP72  ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية ضنيف ا  ك ن    لفاا. ال  0289و 0065  حالة  قاي األ م املسحيفة  
 

P140 توجيه التعبئة P140 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4بئة ال ا دة   ابلسع
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 أوعية
 خش 

 بكرات
 صحائف

 و ق مرافر
 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P140 اتبع( توجيه التعبئة( P140 
 أسطواانت  

 1A1)  (1A2ف الذ 
 1B1)  (1B2أل  نس م 

 1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1D)خش   قائقي )

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 عبئة:أحكام خاصة تتعلق ابلت
PP73  اإل الق. ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية إذا ما ر األطراف حمكاة  ال  0105األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP74  حسناييا  كيي ن الشييعسلة  غطيياة أب ب بيية  يي  اليي  ق وطرفييا  إال   جييي  أن  كيي ن العبيي ة  ا عيية للسن سييل 0101األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية

 بلن للنزع.األ ب بة  غطسن بغطاءي  قا
PP75  عيفن آخر. أو األل  نس م أو الف الذاألسط ادا املصن ضة     أو  مس يفم الصناديق ال  0101األ م املسحيفة   قم  حالة     

 
P141 توجيه التعبئة P141 

واألحكام اخلاصة املسعلقة  3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة املسعلقة ابلسعبئة ال ا دة   
 :5-1-4 ابلسعبئة ال ا دة  

 العبوات اخلارجية الوسيطةالعبوات  العبوات الداخلية
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 مزودة حبواجز فاصلة صوان  
 بالسسسك

 خش 
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N)آخر  يفن ع

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
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P139 توجيه التعبئة P139 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4حكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األ

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 بكرات

 صحائف
 و ق

 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP71  جيييييي  إ يييييالق طييييير ه الفسسيييييل الصييييياضق إبحكيييييام   يييييثال  0290و 0289و 0104و 0102و 0065  حالييييية أ قيييييام األ يييييم املسحييييييفة  
 املسفجر. وجي   ثبسر طر  الفسسل الصاضق املرن بطريقة حمكاة.ميك   مرب  ال ابالسسعا ة بميفادة حمكاة حبست

PP72  ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية ضنيف ا  ك ن    لفاا. ال  0289و 0065  حالة  قاي األ م املسحيفة  
 

P140 توجيه التعبئة P140 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4بئة ال ا دة   ابلسع
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 بالسسسك

 أوعية
 خش 

 بكرات
 صحائف

 و ق مرافر
 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P140 اتبع( توجيه التعبئة( P140 
 أسطواانت  

 1A1)  (1A2ف الذ 
 1B1)  (1B2أل  نس م 

 1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1D)خش   قائقي )

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 عبئة:أحكام خاصة تتعلق ابلت
PP73  اإل الق. ك ن العب اا اليفاخلسة ضرو ية إذا ما ر األطراف حمكاة  ال  0105األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP74  حسناييا  كيي ن الشييعسلة  غطيياة أب ب بيية  يي  اليي  ق وطرفييا  إال   جييي  أن  كيي ن العبيي ة  ا عيية للسن سييل 0101األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية

 بلن للنزع.األ ب بة  غطسن بغطاءي  قا
PP75  عيفن آخر. أو األل  نس م أو الف الذاألسط ادا املصن ضة     أو  مس يفم الصناديق ال  0101األ م املسحيفة   قم  حالة     

 
P141 توجيه التعبئة P141 

واألحكام اخلاصة املسعلقة  3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة املسعلقة ابلسعبئة ال ا دة   
 :5-1-4 ابلسعبئة ال ا دة  

 العبوات اخلارجية الوسيطةالعبوات  العبوات الداخلية
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 مزودة حبواجز فاصلة صوان  
 بالسسسك

 خش 
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N)آخر  يفن ع

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
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P142 توجيه التعبئة P142 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 صحائف
 و ق

 صوان  مزودة حبواجز فاصلة
 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 

P143 توجيه التعبئة P143 
اصييية املسعلقييية واألحكيييام اخل 3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق مرافر

 بالسسسك
  مسج

 ابملطاط مسج  عاجل 
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 صوان مزودة حبواجز فاصلة
 بالسسسك

 خش 

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N)خر ن آ عيف

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P143 توجيه التعبئة P143 
 اشرتاط إضايف:

 ( )وضاء    البالسسسك داخل صنيفوق صليف(.6HH2ميك  اسس يفام ضب اا  رمبة )بيفال     العب اا اليفاخلسة واخلا  سة املبسنة أضالح  
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP76  ح العبي اا  صيااة بشيكل   ضنييف اسيس يفام ضبي اا  عيف سية   كي ن اين0491و 0415و 0272و 0271  حالة أ قام األ يم املسحييفة
 خا  سة. أو ألسباب داخلسةمينع خطر اال فجا   سسجة لزايدة الضغط اليفاخلي 

 
P144 توجيه التعبئة P144 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 اخلارجيةالعبوات  العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 ا ة  عيف سة بط  ع (4C1)خش  طبسعي ضادي 
  ع بطا ة  عيف سة (4D)خش   قائقي 

  ع بطا ة  عيف سة (4F)خش   عاد السك ي  
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP77 األدواا الييت  نشيط ابملياء  يع حالية  قيل  و    جي  واية العب اا    دخ ل املاء إلساا.0249و 0248املسحيفة    حالة  قاي األ م
  عبأة   زود ب سسليت واية  مسقلسن ضلى األقل ملنع دخ ل املاء إلساا.
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P142 توجيه التعبئة P142 
واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق

 بالسسسك
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 صحائف
 و ق

 صوان  مزودة حبواجز فاصلة
 بالسسسك

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 

P143 توجيه التعبئة P143 
اصييية املسعلقييية واألحكيييام اخل 3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   

 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أكياس
 و ق مرافر

 بالسسسك
  مسج

 ابملطاط مسج  عاجل 
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 صوان مزودة حبواجز فاصلة
 بالسسسك

 خش 

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N)خر ن آ عيف

 (4C1)خش  طبسعي ضادي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد السك ي  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P143 توجيه التعبئة P143 
 اشرتاط إضايف:

 ( )وضاء    البالسسسك داخل صنيفوق صليف(.6HH2ميك  اسس يفام ضب اا  رمبة )بيفال     العب اا اليفاخلسة واخلا  سة املبسنة أضالح  
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP76  ح العبي اا  صيااة بشيكل   ضنييف اسيس يفام ضبي اا  عيف سية   كي ن اين0491و 0415و 0272و 0271  حالة أ قام األ يم املسحييفة
 خا  سة. أو ألسباب داخلسةمينع خطر اال فجا   سسجة لزايدة الضغط اليفاخلي 

 
P144 توجيه التعبئة P144 

واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية  3-1-4و 1-1-4ييييرخص ابسيييس يفام العبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة   
 :5-1-4ابلسعبئة ال ا دة   
 اخلارجيةالعبوات  العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 مر  ن لسفي

  عيفن
 بالسسسك

 خش 
 حواجز فاصلة يف العبوات اخلارجية

 صناديق  ع ضرو ية
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 ا ة  عيف سة بط  ع (4C1)خش  طبسعي ضادي 
  ع بطا ة  عيف سة (4D)خش   قائقي 

  ع بطا ة  عيف سة (4F)خش   عاد السك ي  
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

 1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP77 األدواا الييت  نشيط ابملياء  يع حالية  قيل  و    جي  واية العب اا    دخ ل املاء إلساا.0249و 0248املسحيفة    حالة  قاي األ م
  عبأة   زود ب سسليت واية  مسقلسن ضلى األقل ملنع دخ ل املاء إلساا.
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P200 توجيه التعبئة P200  
. وجييييي   ضييييالوة ضلييييى ذلييييك  اسييييسسفاء 1-6-1-4ملسعلقيييية ابلسعبئيييية اليييي ا دة     حاليييية أوضسيييية الضييييغط  جييييي  اسييييسسفاء االشييييرتاطاا العا يييية ا

 (.MEGCحاوايا الغاز املسعيفدة العناصر )   حالة 4-2-4االشرتاطاا العا ة ال ا دة   
ا الغياز املسعييفدة   وحياواي2-6ط ادا املصينلعة ضليى النحي  املبين   الفصيل يماح ابسس يفام األسط ادا واألدبس  وأوضسية الضيغط وحيزم األسي

  لنقييل  ييادة حميييفدة ضنيييف ا يكيي ن ذلييك  بسنييا    اجليييفاول السالسيية. وميكيي  لألحكييام اخلاصيية املسعلقيية 5-7-6  العناصيير املصيينلعة ضلييى النحيي  املبيين 
 حزم األسط ادا. أو أوضسة الضغط أو األدبس  أو ابسعبئة بعض امل اد أن تظر اسس يفام   ع  عن    األسط اد

 ) يييزء   امللسييي ن( 3 ييل/م 200( مبقيييفا  يمييياوي 50)ا ق 50LCأوضسيية الضيييغط  اليييت تسييي ي ضليييى  يي اد مسسييية  رمسزاييا النصيييفي القا يييل  (1)
يييز ب سيييسلة لسنفيييس  الضيييغط. وجيييي   رمسييي  وسيييائل لسنفيييس  ال أقيييل ضليييى النحييي  املبييين   اجلييييفول  أو اَّ الضيييغط ضليييى أوضسييية الضيييغط  جتح

األ يييم املسحييييفة   قيييموأمميييسيف النيييرتوز املييييف ج تييير  1013األ يييم املسحييييفة   قيييملكربييي ن املييييف ج تييير املميييس يف ة    قيييل حلين أمميييسيف ا
أوضسيية الضييغط األخييرى فسجيي  جتاسزاييا ب سييائل لسنفييس  الضييغط إذا طلبيير ذلييك المييلطة امل سصيية   بليييف االسييس يفام.   أ ييا .1070
سلة  نفييس  الضييغط وأ اييزة  صييريل الضييغط وقيييف ة وسييائل تيييفد المييلطة امل سصيية   بليييف االسييس يفام  ضنيييف االقسضيياء   يي ع وسييميينلك 

 ضلى السنفس .  نفس  الضغط
 2لر بييية (  وامليي اد  يييع امليف  يية   ا2(  والغيييازاا املمييسَّلة واملنابييية )اجليييفول 1 بيين اجليييفاول الثالثييية السالسيية الغيييازاا املضييغ طة )اجليييفول  (2)

 (. واي  سضا :3)اجليفول 
 نسفاا؛املادة ووصفاا و ص األ م املسحيفة واسم  قم )أ( 
 (    حالة امل اد الماسة؛50)ا ق 50LCالنصفي القا ل  الرتمسز )ب( 
 "؛Xأ  اع أوضسة الضغط املما ح ابسس يفا اا لنقل املادة  اليت ير ز هلا ابحلرف " )ج( 
 القص ى للسفسسش اليفو ي ألوضسة الضغط؛ يفة االخسبا   )د( 

 5 بلييغ  يييفة االخسبييا  القصيي ى للفحييص اليييفو ي  صيينعاا امليي اد املرمبيية  اليييت  مييس يفم  أبوضسيية الضييغط  يسعلييق فساييا :مالحظــة
إذا وافقير الميلطة امل سصية  سين اا(  10)أي حي   2و 1 لك احملييفدة   اجلييفولن  سن اا. وجي ز متيفييف  يفة االخسبا  إىل

 لبليف االسس يفام.
 ضغط االخسبا  األدىن ألوضسة الضغط؛ (ا) 

 ثلثيي ضيغط االخسبيا    احلياالا الييت ضيغط السشيغسلاألقصيى ألوضسية الضيغط للغيازاا املضيغ طة )ال يسجياوز  السشغسلضغط  )و(
 ضغ ط( االخسبا  للغازاا املمسَّلة واملنابة؛ مبة ) م ( امللء القص ى حم  ضغط ) أو  ك ن فساا القساة  بسَّنة( ال

 ادة بعسناا.األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة  املنطبقة ضلى   )ز( 
 ال يسجاوز  لء أوضسة الضغط    أي حال    األح ال  احليف املما ح ب  مب    االشرتاطاا السالسة: (3)

العا يل ثلثيي ضيغط االخسبيا  ألوضسية الضيغط.  فيرا القسي د املسعلقية هبينا احلييف يسجياوز الضيغط  ال   حالة الغازاا املضيغ طة  )أ(
س ضيغط °65يسجياوز الضيغط الييفاخلي ضنييف  وال ".o(  حكيم السعبئية اخلياص "5نييف )األضلى ضلى الضيغط العا يل مب  ي  الب

 ؛االخسبا     أي حال    األح ال
س ضييغط االخسبييا  °65يسجيياوز الضييغط املمييسقر ضنيييف  ال بة املييلء حبسييت  حاليية الغييازاا املمييسَّلة العالسيية الضييغط   كيي ن  ميي )ب(

 ألوضسة الضغط.
ذمير   اجلييفول شيريطة أن  ميس   املعسيا  أضيالح  ابسيسثناء احلياالا الييت   يا  م   لء  عيماح ابسس يفام ضغ ط اخسبا  و   

 " شريطة أن:o(  حكم السعبئة "5ينطبق ضلساا البنيف )
 "  حسثاا ا طبق؛r(  حكم السعبئة اخلاص "5املعسا  )يمس    '1'
 أو يمس   املعسا  أضالح   مجسع احلاالا األخرى. '2'

 ساح بشيأهنا بسيادا ذاا صيلة  تمي   ميبة امليلء القصي ى  ال العالسة الضغط و السط الغازاا اليت زاا املمسَّلةو  حالة الغا
"FR: ضلى النح  السا " 

hx P gx d4-8.5x10FR =  

  مبة امللء القص ى = FR حست 
gd =  اب ( ) رام/لرت( 1س  °15مثافة الغاز )ضنيف 
hP = ) ضغط االخسبا  األدىن )اب 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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 السا :وإذا ما ر مثافة الغاز جما لة  تم   مبة امللء القص ى ضلى النح  

FR =  P   MM 10
R  338

h
- 3 

 
  مبة امللء القص ى = FR حست 

hP = ) ضغط االخسبا  األدىن )اب 
MM = )الكسلة اجلزيئسة ) رام/ زيء 

 ضلى النح  السا : Rاز بر الغوعم  حل
R = bar.l/mol.K 2-8.31451 x 10 

 ؛و  حالة  السط الغازاا  يؤخن مبس سط الكسلة اجلزيئسة و راضى الرتمسزاا احلجاسة للاك دا امل عطبة 
 يي      املائيية 95اء   حاليية الغييازاا املمييسَّلة املن فضيية الضييغط  جييي  أن  عييادل الكسليية القصيي ى للاحسيي ايا لكييل لييرت  يي  امليي )ج(

مييأل الغياز   طي  ح الميائل وضياء الضيغط ضنييف ا  فياع د  ياا  أال س؛ وضيالوة ضليى ذليك  جيي °50مثافة الط   المائل ضنيف 
س °65يقييل ضييغط االخسبييا  ل ضيياء الضييغط ضيي  الضييغط الب ييا ي )ابلقسايية املطلقيية( للمييائل ضنيييف  وال س.°60احلييرا ة حيي  

 (.اب  1مسل ابسكال )  100دقصا  
 سييي فر بشيييأهنا بسيييادا ذاا صيييلة  تمييي   ميييبة امليييلء  ال لغيييازاا املميييسَّلة املن فضييية الضيييغط و يييالسط الغيييازاا الييييتو  حالييية ا  

 القص ى ضلى النح  السا :
10.24) x d -FR = (0.0032 x BP  

  مبة امللء القص ى = FR حست 
    BP = ) قطة الغلسان )د  ة ملف  
    1d =  الغلسان )مغ/ل(ضنيف  قطة مثافة المائل 

  األسييسسلن اخلييا   يي  املييني   3374األ ييم املسحيييفة   قييمحاليية  و    األسييسسلن املييناب 1001األ ييم املسحيييفة   قييمو  حاليية  )د(
 ."p"(  حكم السعبئة اخلاص 5ا ظر البنيف )

  االضسبا  ضنيف  -والغاز املضغ ط  املمسَّل زغاال -  حالة الغازاا املمسللة احملاللة بغازاا  ضغ طة  ينبغي أخن املك  ن  )ه(
 حماب الضغط اليفاخلي   وضاء الضغط.

س؛ °50ضنيف ضعفا  مثافة الط   المائل  0.95ا لكل لرت    المعة املائسة اي سجاوز الكسلة القص ى للاحس   ال وجي  أن
 س.°60نيف أي د  ة حرا ة ح  ميأل الط   المائل وضاء الضغط بشكل ما ل ض ال   جي  أنوابإلضافة إىل ذلك

الضغط. وجي  س ضغط االخسبا    وضاء °65يسجاوز الضغط اليفاخلي ضنيف  ال   جي  أنوضنيف ا يك ن وضاء الضغط ول ء  
 ك  البسادا االخسبا ية  مل أن  ؤخن   االضسبا  الضغ ط الب ا ية والسايفداا احلجاسة جلاسع امل اد   أوضسة الضغط. وإذا

 ن اخلط اا السالسة:  ساحة   نف
 س )د  ة حرا ة امللء(؛°15والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف  املمسَّل للغازحماب ضغط الب ا   '1'
س وحماب احلجم املسبقي للط   °65س إىل °15ب السايفد احلجاي للط   المائل النا م ض  السم ن    حما '2'

 الغازي؛
 س  ع أخن السايفد احلجاي للط   المائل   االضسبا ؛°65 حماب الضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف '3'

 س   االضسبا .°65س و°15: يؤخن ضا ل ا ضغاط الغاز املضغ ط ضنيف مالحظة
 س؛°65ضنيف  املمسَّل للغازحماب ضغط الب ا   '4'
 س؛°65والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف  للغاز املمسَّلالضغط الكلي ا  جما ع ضغط الب ا   '5'
 س   االضسبا ؛°65ضنيف    الط   المائلالغاز املضغ ط  أخن قابلسة ذوابن '6'

 اب (. 1مسل ابسكال )  100يقل ضغط االخسبا    وضاء الضغط ض  الضغط الكلي احملم ب دقص  ال وجي  أن
االخسبيا  حلمياابا  ميكي  حمياب ضيغط الميائل  عروفية  ي  أ يل ا طي  الغاز املضغ ط     ك  قابلسة ذوابن مل وإذا

   احلمبان.( ‘6‘ة    دون أخن قابلسة ذوابن الغاز )الفقرة الفرضس
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 توجيه التعبئة P200  
. وجييييي   ضييييالوة ضلييييى ذلييييك  اسييييسسفاء 1-6-1-4ملسعلقيييية ابلسعبئيييية اليييي ا دة     حاليييية أوضسيييية الضييييغط  جييييي  اسييييسسفاء االشييييرتاطاا العا يييية ا

 (.MEGCحاوايا الغاز املسعيفدة العناصر )   حالة 4-2-4االشرتاطاا العا ة ال ا دة   
ا الغياز املسعييفدة   وحياواي2-6ط ادا املصينلعة ضليى النحي  املبين   الفصيل يماح ابسس يفام األسط ادا واألدبس  وأوضسية الضيغط وحيزم األسي

  لنقييل  ييادة حميييفدة ضنيييف ا يكيي ن ذلييك  بسنييا    اجليييفاول السالسيية. وميكيي  لألحكييام اخلاصيية املسعلقيية 5-7-6  العناصيير املصيينلعة ضلييى النحيي  املبيين 
 حزم األسط ادا. أو أوضسة الضغط أو األدبس  أو ابسعبئة بعض امل اد أن تظر اسس يفام   ع  عن    األسط اد

 ) يييزء   امللسييي ن( 3 ييل/م 200( مبقيييفا  يمييياوي 50)ا ق 50LCأوضسيية الضيييغط  اليييت تسييي ي ضليييى  يي اد مسسييية  رمسزاييا النصيييفي القا يييل  (1)
يييز ب سيييسلة لسنفيييس  الضيييغط. وجيييي   رمسييي  وسيييائل لسنفيييس  ال أقيييل ضليييى النحييي  املبييين   اجلييييفول  أو اَّ الضيييغط ضليييى أوضسييية الضيييغط  جتح

األ يييم املسحييييفة   قيييموأمميييسيف النيييرتوز املييييف ج تييير  1013األ يييم املسحييييفة   قيييملكربييي ن املييييف ج تييير املميييس يف ة    قيييل حلين أمميييسيف ا
أوضسيية الضييغط األخييرى فسجيي  جتاسزاييا ب سييائل لسنفييس  الضييغط إذا طلبيير ذلييك المييلطة امل سصيية   بليييف االسييس يفام.   أ ييا .1070
سلة  نفييس  الضييغط وأ اييزة  صييريل الضييغط وقيييف ة وسييائل تيييفد المييلطة امل سصيية   بليييف االسييس يفام  ضنيييف االقسضيياء   يي ع وسييميينلك 

 ضلى السنفس .  نفس  الضغط
 2لر بييية (  وامليي اد  يييع امليف  يية   ا2(  والغيييازاا املمييسَّلة واملنابييية )اجليييفول 1 بيين اجليييفاول الثالثييية السالسيية الغيييازاا املضييغ طة )اجليييفول  (2)

 (. واي  سضا :3)اجليفول 
 نسفاا؛املادة ووصفاا و ص األ م املسحيفة واسم  قم )أ( 
 (    حالة امل اد الماسة؛50)ا ق 50LCالنصفي القا ل  الرتمسز )ب( 
 "؛Xأ  اع أوضسة الضغط املما ح ابسس يفا اا لنقل املادة  اليت ير ز هلا ابحلرف " )ج( 
 القص ى للسفسسش اليفو ي ألوضسة الضغط؛ يفة االخسبا   )د( 

 5 بلييغ  يييفة االخسبييا  القصيي ى للفحييص اليييفو ي  صيينعاا امليي اد املرمبيية  اليييت  مييس يفم  أبوضسيية الضييغط  يسعلييق فساييا :مالحظــة
إذا وافقير الميلطة امل سصية  سين اا(  10)أي حي   2و 1 لك احملييفدة   اجلييفولن  سن اا. وجي ز متيفييف  يفة االخسبا  إىل

 لبليف االسس يفام.
 ضغط االخسبا  األدىن ألوضسة الضغط؛ (ا) 

 ثلثيي ضيغط االخسبيا    احلياالا الييت ضيغط السشيغسلاألقصيى ألوضسية الضيغط للغيازاا املضيغ طة )ال يسجياوز  السشغسلضغط  )و(
 ضغ ط( االخسبا  للغازاا املمسَّلة واملنابة؛ مبة ) م ( امللء القص ى حم  ضغط ) أو  ك ن فساا القساة  بسَّنة( ال

 ادة بعسناا.األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة  املنطبقة ضلى   )ز( 
 ال يسجاوز  لء أوضسة الضغط    أي حال    األح ال  احليف املما ح ب  مب    االشرتاطاا السالسة: (3)

العا يل ثلثيي ضيغط االخسبيا  ألوضسية الضيغط.  فيرا القسي د املسعلقية هبينا احلييف يسجياوز الضيغط  ال   حالة الغازاا املضيغ طة  )أ(
س ضيغط °65يسجياوز الضيغط الييفاخلي ضنييف  وال ".o(  حكيم السعبئية اخلياص "5نييف )األضلى ضلى الضيغط العا يل مب  ي  الب

 ؛االخسبا     أي حال    األح ال
س ضييغط االخسبييا  °65يسجيياوز الضييغط املمييسقر ضنيييف  ال بة املييلء حبسييت  حاليية الغييازاا املمييسَّلة العالسيية الضييغط   كيي ن  ميي )ب(

 ألوضسة الضغط.
ذمير   اجلييفول شيريطة أن  ميس   املعسيا  أضيالح  ابسيسثناء احلياالا الييت   يا  م   لء  عيماح ابسس يفام ضغ ط اخسبا  و   

 " شريطة أن:o(  حكم السعبئة "5ينطبق ضلساا البنيف )
 "  حسثاا ا طبق؛r(  حكم السعبئة اخلاص "5املعسا  )يمس    '1'
 أو يمس   املعسا  أضالح   مجسع احلاالا األخرى. '2'

 ساح بشيأهنا بسيادا ذاا صيلة  تمي   ميبة امليلء القصي ى  ال العالسة الضغط و السط الغازاا اليت زاا املمسَّلةو  حالة الغا
"FR: ضلى النح  السا " 

hx P gx d4-8.5x10FR =  

  مبة امللء القص ى = FR حست 
gd =  اب ( ) رام/لرت( 1س  °15مثافة الغاز )ضنيف 
hP = ) ضغط االخسبا  األدىن )اب 
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 السا :وإذا ما ر مثافة الغاز جما لة  تم   مبة امللء القص ى ضلى النح  

FR =  P   MM 10
R  338

h
- 3 

 
  مبة امللء القص ى = FR حست 

hP = ) ضغط االخسبا  األدىن )اب 
MM = )الكسلة اجلزيئسة ) رام/ زيء 

 ضلى النح  السا : Rاز بر الغوعم  حل
R = bar.l/mol.K 2-8.31451 x 10 

 ؛و  حالة  السط الغازاا  يؤخن مبس سط الكسلة اجلزيئسة و راضى الرتمسزاا احلجاسة للاك دا امل عطبة 
 يي      املائيية 95اء   حاليية الغييازاا املمييسَّلة املن فضيية الضييغط  جييي  أن  عييادل الكسليية القصيي ى للاحسيي ايا لكييل لييرت  يي  امليي )ج(

مييأل الغياز   طي  ح الميائل وضياء الضيغط ضنييف ا  فياع د  ياا  أال س؛ وضيالوة ضليى ذليك  جيي °50مثافة الط   المائل ضنيف 
س °65يقييل ضييغط االخسبييا  ل ضيياء الضييغط ضيي  الضييغط الب ييا ي )ابلقسايية املطلقيية( للمييائل ضنيييف  وال س.°60احلييرا ة حيي  

 (.اب  1مسل ابسكال )  100دقصا  
 سييي فر بشيييأهنا بسيييادا ذاا صيييلة  تمييي   ميييبة امليييلء  ال لغيييازاا املميييسَّلة املن فضييية الضيييغط و يييالسط الغيييازاا الييييتو  حالييية ا  

 القص ى ضلى النح  السا :
10.24) x d -FR = (0.0032 x BP  

  مبة امللء القص ى = FR حست 
    BP = ) قطة الغلسان )د  ة ملف  
    1d =  الغلسان )مغ/ل(ضنيف  قطة مثافة المائل 

  األسييسسلن اخلييا   يي  املييني   3374األ ييم املسحيييفة   قييمحاليية  و    األسييسسلن املييناب 1001األ ييم املسحيييفة   قييمو  حاليية  )د(
 ."p"(  حكم السعبئة اخلاص 5ا ظر البنيف )

  االضسبا  ضنيف  -والغاز املضغ ط  املمسَّل زغاال -  حالة الغازاا املمسللة احملاللة بغازاا  ضغ طة  ينبغي أخن املك  ن  )ه(
 حماب الضغط اليفاخلي   وضاء الضغط.

س؛ °50ضنيف ضعفا  مثافة الط   المائل  0.95ا لكل لرت    المعة املائسة اي سجاوز الكسلة القص ى للاحس   ال وجي  أن
 س.°60نيف أي د  ة حرا ة ح  ميأل الط   المائل وضاء الضغط بشكل ما ل ض ال   جي  أنوابإلضافة إىل ذلك

الضغط. وجي  س ضغط االخسبا    وضاء °65يسجاوز الضغط اليفاخلي ضنيف  ال   جي  أنوضنيف ا يك ن وضاء الضغط ول ء  
 ك  البسادا االخسبا ية  مل أن  ؤخن   االضسبا  الضغ ط الب ا ية والسايفداا احلجاسة جلاسع امل اد   أوضسة الضغط. وإذا

 ن اخلط اا السالسة:  ساحة   نف
 س )د  ة حرا ة امللء(؛°15والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف  املمسَّل للغازحماب ضغط الب ا   '1'
س وحماب احلجم املسبقي للط   °65س إىل °15ب السايفد احلجاي للط   المائل النا م ض  السم ن    حما '2'

 الغازي؛
 س  ع أخن السايفد احلجاي للط   المائل   االضسبا ؛°65 حماب الضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف '3'

 س   االضسبا .°65س و°15: يؤخن ضا ل ا ضغاط الغاز املضغ ط ضنيف مالحظة
 س؛°65ضنيف  املمسَّل للغازحماب ضغط الب ا   '4'
 س؛°65والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف  للغاز املمسَّلالضغط الكلي ا  جما ع ضغط الب ا   '5'
 س   االضسبا ؛°65ضنيف    الط   المائلالغاز املضغ ط  أخن قابلسة ذوابن '6'

 اب (. 1مسل ابسكال )  100يقل ضغط االخسبا    وضاء الضغط ض  الضغط الكلي احملم ب دقص  ال وجي  أن
االخسبيا  حلمياابا  ميكي  حمياب ضيغط الميائل  عروفية  ي  أ يل ا طي  الغاز املضغ ط     ك  قابلسة ذوابن مل وإذا

   احلمبان.( ‘6‘ة    دون أخن قابلسة ذوابن الغاز )الفقرة الفرضس
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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 ري ضالسة  لء وضاء الضغط   ظف ن ذوو  ؤاالا ابسس يفام املعيفاا واإل راءاا املناسبة.جي  أن جيح   (4)

 ضالساا السيفقسق السالسة: وينبغي أن  سضا  اإل راءاا  
 وامللحقاا ألحكام انح الالئحة؛ا سثال األوضسة  •   
 ملنسج املقر   قل ؛سطلباا اا سثاهلا مل  •   
 ضيفم و  د  لل قيف يؤثر ضلى المال ة؛  •   
 ضغط   حم  االقسضاء؛ أو السقسيف بيف  ة امللء  •   
 العال اا والسعريل.  •   
 ع السالسة: مس فاة إذا طبقر املعاي و عسرب انح االشرتاطاا   

ISO 10691: 2004   أسييط ادا ف الذييية  لح  يية قابلية إلضييادة املييلء لغيياز البييرتول املمييسلل  -أسيط ادا الغيياز(LPG) - 
 إ راءاا السحقق قبل امللء وخالل  وبعيفح.

ISO 11372: 2011  لء.شروط امللء وفحص امل -أسط ادا األسسسسلن  -أسط ادا الغاز 
ISO 11755: 2005  الفحص  -األسط ادا للغازاا املضغ طة واملمسللة )ابسسثناء االسسسسلن( حزم  -أسط ادا الغاز

 وقر امللء.
ISO 13088: 2011  شروط امللء وفحص امللء -حزم أسط ادا األسسسسلن  -أسط ادا الغاز. 
ISO 24431:2016  ييييعح امللح  يييية وامللح  يييية واملرمبيييية املضييييغ طة واملمييييسللة أسييييط ادا الغييييازاا  - ااأسييييط ادا الغيييياز 

  الفحص وقر امللء. -)ابسسثناء االسسسسلن( 
 األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة: (5)

 الس افق املادي  
  a: .ال  مس يفم أوضسة الضغط املصن ضة    سبائك األل  نس م 
  b:  الصاا اا النحاسسة.ال  مس يفم 
  c: املائة 65س   األ زاء املعيف سة املال مة للاحس ايا  مبة النحا ال  سجاوز  . 
  d:  ابألوضسة اليت تال العال ة " إال يماح ال ضنيف اسس يفام أوضسة الضغط الف الذيةH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 
 ) زء   امللس ن( 3م/ ل 200( 50سزاا النصفي القا ل )ا ق سجاوز  مبة  رم ال اشرتاطاا للا اد الماسة اليت 
  k: اَّز  ا ج الصاا اا بميفاداا زة للضغط   طابق ل لبساا ل لبة  ا ج الصاا اا. أو جتح  أ طسة  ا عة لسمرب الغاز  حمسجِّ

يفير  أ بي ب الس صيسل املسشيع  ويرم  صاام فردي ضلى مل أسط ا ة داخل احلز ة ويك ن  غلقا أثناء النقل. وبعيف امللء  
 ويغمل ويميف.

   فل    ضغ ط  بصاا اا ضازلة ضليى جما ضياا أسيط ادا1045األ م املسحيفة   قمك   زوييف احلزم اليت تس ي ضلى مي
 لرتا   وذلك بيفال      رمس  صاام ضازل ضلى مل أسط ا ة. 150 سجاوز سعساا املائسة اإلمجالسة  ال

 اب   وأن 200 ل  مييياواي   أو  حز ييية أميييرباألسيييط ادا الفرديييية واألسيييط ادا اليفاخلييية  جيييي  أن يكييي ن ضيييغط اخسبيييا  
 فيييي هبييينا  ال الييييتالفرديييية  يييم للفييي الذ. و نقيييل األسيييط ادا  2 أو  يييم لميييبسكة األل  نسييي م 3.5يقيييل مسيييك اجلييييفا  ضييي   ال

 . وجيييي Iس ى أداء جما ضيية السعبئيية الشييرط   ضبيي ة خا  سيية  ا يييفة تاييي األسييط ا ة وجتاسزا يييا بيف  يية مافسيية و فييي مبميي
  يفا  أوضسة الضغط ض  القساة اليت تيفداا الملطة امل سصة.مسك يقل  أال

 وال  رم  وسسلة لس فسل الضغط ضلى أوضسة الضغط.
 لرتا . 85وال  سجاوز المعة املائسة القص ى لألسط ادا الفردية ولألسط ادا اليفاخلة   حز ة 

ط  و  صيي ال  باشييرة ب ضيياء الضييغط إ ييا بل ليي   سسنييا  حبسييت يصييايف لضييغط االخسبييا    وضيياء الضييغجييي  أن يكيي ن مييل صيياام 
 (.ISO) القساسيس حسيف لاملنظاة اليفولسة ل اليت وضعساا 2:2001-10692 رقميفق وإ ا ب سسلة أخرى  في ابشرتاطاا ال مس

 ضرباا. أو   ع مينع السمري  ض  طريق العب ةويك ن الصاام إ ا      ع ضيفمي احلشسة وحبا ز ضيفمي الثق ب  وإ ا    
 مل وضاء ضغط بعيف  لئ  للسأميف    ضيفم السمرب.  سربوخي

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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 أحكام  نطبق ضلى الغازاا تيفييفا   

l:  ضبي اا  أو أيضيا    ضبي اا ز ا سية حمكاية المييفجيي ز  عبئسي   1040األ يم املسحييفة   قيمأممسيف األثسلن املييف ج تير  
املعيييفن  مييس    ميييس ى أداء  أو اخلشييي  أو مبييي اد   سييسيف  ناسييبة   صيييناديق  يي  الكر يي ن اللسفييي عيف سيية  ييزولدة  داخلسيية

     حين أن أقصييى ماسية  مييا ح  30. وأقصييى ماسية  مييا ح هبيا   أيية ضبيي ة داخلسية ز ا سيية ايي Iجما ضية السعبئية 
لسأميف  ي  أن العبي ة اليفاخلسية  ا عية للسميرب ب ضيعاا    . وبعيف امللء  جي  ا 200أية ضب ة داخلسة  عيف سة اي  هبا  

حيي ا  يياء سيياخ  بيف  يية حييرا ة مافسيية  ومليييفة مافسيية  لضيياان تقسييق ضييغط داخلييي يعييادل الضييغط الب ييا ي ألممييسيف 
 مغ.  2.5ب ة خا  سة  سجاوز الكسلة الصافسة القص ى   أية ض وال س.°55األثسلن ضنيف 

m: اب . 5لضغط العا ل وز ايسجا ال متأل أوضسة الضغط حبست 
n:  مغ    الغاز.  5تس ي األسط ادا واألسط ادا الفردية امليف  ة   حزم ضلى أمثر     أال جي 

   قميياة إىل جما ضيياا  يي  1045األ ييم املسحيييفة  رقموضنيييف ا  كيي ن احلييزم اليييت تسيي ي ضلييى فليي    ضييغ ط   شييا  إلسيي  بيي 
 مغ    الغاز.   5تس ي مل جما ضة ضلى أمثر     أال  جي "k"األسط ادا وفقا  حلكم السعبئة اخلاص 

o: مبة امللء أاي ما ر احلال. أو جي  ضيفم جتاوز القساة املبسنة   اجليفول للضغط العا ل  
p:   حالييية األسيييسسلن اخليييا   ييي  امليييني  املشيييا  إلسييي   و   1001األ يييم املسحييييفة  رقمسييي  بييياألسيييسسلن امليييناب املشيييا  إل حالييية

 سجييياوز قساييية الضيييغط العا يييل وماسييية  وال   متيييأل األسيييط ادا مبيييادة  ميييا سة أحاديييية  سجا مييية.3374 يييم املسحييييفة ألا رقمبييي
   حمباا ينطبق.ISO 3807:2013املعسا   أو ISO 3807-1:2000القسم املبسنة   املعسا   أو األسسسلن القسم احمليفدة   امل افقة

 ي   يني   أو   تسي ي األسيط ادا ضليى ماسية  ي  األسيسس ن1001األ يم املسحييفة  م قي  حالة األسيسسلن امليناب املييف ج تير 
حمييييييباا ينطبييييييق(؛ ISO 3807:2013املعسييييييا   أو ISO 3807-1:2000 ناسيييييي  ضلييييييى النحيييييي  املبيييييين   امل افقيييييية )ا ظيييييير املعسييييييا  

 وضع ضا دي.املرب طة مل  ناا ابألخرى   نقل واي    أو واألسط ادا املزودة ب سسلة لس فسل الضغط 
 .املزودة بميفادة قابلة لال صاا ط ضلى األسط ادا اب  فإ   ينطبق فق 52أ ا اشرتاط أن يك ن ضغط االخسبا  

q: أ طسة  ا عة لسمرب الغياز ضليى صياا اا أوضسية الضيغط الييت تسي ي ضليى الغيازاا السلقائسية االشيسعال أو  رم  سيفاداا 
ييع    املائيية 1لييى  مييبة  زييييف ضلييى  ييالسط الغييازاا اللا بيية اليييت تسيي ي ض أو اه  يي  املرمبيياا السلقائسيية االشييسعال. وضنيييف ا جتح

  رمي  سييفاداا مايا  أوضسة الضغط انح   حز ة  يرم  صاام ضلى مل وضاء ضغط  ويك ن الصاام  غلقا  أثناء النقيل 
و كييي ن المييييفاداا أ طسييية  ا عييية لسميييرب الغييياز  حافظييية للضيييغط ضليييى  يييا ج صييياا اا أ بييي ب السجاسيييع املسشيييع .  أو

  عة لسمرب الغاز ذاا ل لبة  طابق ل لبة  ا ج الصاا اا.واأل طسة املا
r:  يسجاوز الضغط ثلثيي ضيغط االخسبيا  ل ضياء  ال جي  أن  ك ن  مبة  لء انا الغاز حميفودة حبست إذا حيفث تلل ما ل

 الضغط.
ra :  ة: عبئة انا الغاز   مبم الا مب    الشروط السالس أيضا  جي ز 

     الكبم لة ال احيفة؛ 150أال  سجاوز مسلة الغاز  (أ)
 أن ختل  الكبم الا    أضطال تط     سا ساا؛ (ب)
إىل ذليك(  ي    يا أو  ابط أو خيسم أو  يحي هيجج أو أن يحكفهل  نع وسسلة اإل الق للسمرب ب سسلة إضافسة )    طياء (ج)

 شأهنا  نع أي  مرب ضرب وسسلة اإل الق أثناء النقل؛
 مغ.  75يف ق وزهنا  أال فس  الكفاية؛ وجي    العب ة مبا  سسنةضب ة خا  سة  كبم الا  أن   ضع ال (د)

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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 ري ضالسة  لء وضاء الضغط   ظف ن ذوو  ؤاالا ابسس يفام املعيفاا واإل راءاا املناسبة.جي  أن جيح   (4)

 ضالساا السيفقسق السالسة: وينبغي أن  سضا  اإل راءاا  
 وامللحقاا ألحكام انح الالئحة؛ا سثال األوضسة  •   
 ملنسج املقر   قل ؛سطلباا اا سثاهلا مل  •   
 ضيفم و  د  لل قيف يؤثر ضلى المال ة؛  •   
 ضغط   حم  االقسضاء؛ أو السقسيف بيف  ة امللء  •   
 العال اا والسعريل.  •   
 ع السالسة: مس فاة إذا طبقر املعاي و عسرب انح االشرتاطاا   

ISO 10691: 2004   أسييط ادا ف الذييية  لح  يية قابلية إلضييادة املييلء لغيياز البييرتول املمييسلل  -أسيط ادا الغيياز(LPG) - 
 إ راءاا السحقق قبل امللء وخالل  وبعيفح.

ISO 11372: 2011  لء.شروط امللء وفحص امل -أسط ادا األسسسسلن  -أسط ادا الغاز 
ISO 11755: 2005  الفحص  -األسط ادا للغازاا املضغ طة واملمسللة )ابسسثناء االسسسسلن( حزم  -أسط ادا الغاز

 وقر امللء.
ISO 13088: 2011  شروط امللء وفحص امللء -حزم أسط ادا األسسسسلن  -أسط ادا الغاز. 
ISO 24431:2016  ييييعح امللح  يييية وامللح  يييية واملرمبيييية املضييييغ طة واملمييييسللة أسييييط ادا الغييييازاا  - ااأسييييط ادا الغيييياز 

  الفحص وقر امللء. -)ابسسثناء االسسسسلن( 
 األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة: (5)

 الس افق املادي  
  a: .ال  مس يفم أوضسة الضغط املصن ضة    سبائك األل  نس م 
  b:  الصاا اا النحاسسة.ال  مس يفم 
  c: املائة 65س   األ زاء املعيف سة املال مة للاحس ايا  مبة النحا ال  سجاوز  . 
  d:  ابألوضسة اليت تال العال ة " إال يماح ال ضنيف اسس يفام أوضسة الضغط الف الذيةH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 
 ) زء   امللس ن( 3م/ ل 200( 50سزاا النصفي القا ل )ا ق سجاوز  مبة  رم ال اشرتاطاا للا اد الماسة اليت 
  k: اَّز  ا ج الصاا اا بميفاداا زة للضغط   طابق ل لبساا ل لبة  ا ج الصاا اا. أو جتح  أ طسة  ا عة لسمرب الغاز  حمسجِّ

يفير  أ بي ب الس صيسل املسشيع  ويرم  صاام فردي ضلى مل أسط ا ة داخل احلز ة ويك ن  غلقا أثناء النقل. وبعيف امللء  
 ويغمل ويميف.

   فل    ضغ ط  بصاا اا ضازلة ضليى جما ضياا أسيط ادا1045األ م املسحيفة   قمك   زوييف احلزم اليت تس ي ضلى مي
 لرتا   وذلك بيفال      رمس  صاام ضازل ضلى مل أسط ا ة. 150 سجاوز سعساا املائسة اإلمجالسة  ال

 اب   وأن 200 ل  مييياواي   أو  حز ييية أميييرباألسيييط ادا الفرديييية واألسيييط ادا اليفاخلييية  جيييي  أن يكييي ن ضيييغط اخسبيييا  
 فيييي هبييينا  ال الييييتالفرديييية  يييم للفييي الذ. و نقيييل األسيييط ادا  2 أو  يييم لميييبسكة األل  نسييي م 3.5يقيييل مسيييك اجلييييفا  ضييي   ال

 . وجيييي Iس ى أداء جما ضيية السعبئيية الشييرط   ضبيي ة خا  سيية  ا يييفة تاييي األسييط ا ة وجتاسزا يييا بيف  يية مافسيية و فييي مبميي
  يفا  أوضسة الضغط ض  القساة اليت تيفداا الملطة امل سصة.مسك يقل  أال

 وال  رم  وسسلة لس فسل الضغط ضلى أوضسة الضغط.
 لرتا . 85وال  سجاوز المعة املائسة القص ى لألسط ادا الفردية ولألسط ادا اليفاخلة   حز ة 

ط  و  صيي ال  باشييرة ب ضيياء الضييغط إ ييا بل ليي   سسنييا  حبسييت يصييايف لضييغط االخسبييا    وضيياء الضييغجييي  أن يكيي ن مييل صيياام 
 (.ISO) القساسيس حسيف لاملنظاة اليفولسة ل اليت وضعساا 2:2001-10692 رقميفق وإ ا ب سسلة أخرى  في ابشرتاطاا ال مس

 ضرباا. أو   ع مينع السمري  ض  طريق العب ةويك ن الصاام إ ا      ع ضيفمي احلشسة وحبا ز ضيفمي الثق ب  وإ ا    
 مل وضاء ضغط بعيف  لئ  للسأميف    ضيفم السمرب.  سربوخي
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200  
 أحكام  نطبق ضلى الغازاا تيفييفا   

l:  ضبي اا  أو أيضيا    ضبي اا ز ا سية حمكاية المييفجيي ز  عبئسي   1040األ يم املسحييفة   قيمأممسيف األثسلن املييف ج تير  
املعيييفن  مييس    ميييس ى أداء  أو اخلشييي  أو مبييي اد   سييسيف  ناسييبة   صيييناديق  يي  الكر يي ن اللسفييي عيف سيية  ييزولدة  داخلسيية

     حين أن أقصييى ماسية  مييا ح  30. وأقصييى ماسية  مييا ح هبيا   أيية ضبيي ة داخلسية ز ا سيية ايي Iجما ضية السعبئية 
لسأميف  ي  أن العبي ة اليفاخلسية  ا عية للسميرب ب ضيعاا    . وبعيف امللء  جي  ا 200أية ضب ة داخلسة  عيف سة اي  هبا  

حيي ا  يياء سيياخ  بيف  يية حييرا ة مافسيية  ومليييفة مافسيية  لضيياان تقسييق ضييغط داخلييي يعييادل الضييغط الب ييا ي ألممييسيف 
 مغ.  2.5ب ة خا  سة  سجاوز الكسلة الصافسة القص ى   أية ض وال س.°55األثسلن ضنيف 

m: اب . 5لضغط العا ل وز ايسجا ال متأل أوضسة الضغط حبست 
n:  مغ    الغاز.  5تس ي األسط ادا واألسط ادا الفردية امليف  ة   حزم ضلى أمثر     أال جي 

   قميياة إىل جما ضيياا  يي  1045األ ييم املسحيييفة  رقموضنيييف ا  كيي ن احلييزم اليييت تسيي ي ضلييى فليي    ضييغ ط   شييا  إلسيي  بيي 
 مغ    الغاز.   5تس ي مل جما ضة ضلى أمثر     أال  جي "k"األسط ادا وفقا  حلكم السعبئة اخلاص 

o: مبة امللء أاي ما ر احلال. أو جي  ضيفم جتاوز القساة املبسنة   اجليفول للضغط العا ل  
p:   حالييية األسيييسسلن اخليييا   ييي  امليييني  املشيييا  إلسييي   و   1001األ يييم املسحييييفة  رقمسييي  بييياألسيييسسلن امليييناب املشيييا  إل حالييية

 سجييياوز قساييية الضيييغط العا يييل وماسييية  وال   متيييأل األسيييط ادا مبيييادة  ميييا سة أحاديييية  سجا مييية.3374 يييم املسحييييفة ألا رقمبييي
   حمباا ينطبق.ISO 3807:2013املعسا   أو ISO 3807-1:2000القسم املبسنة   املعسا   أو األسسسلن القسم احمليفدة   امل افقة

 ي   يني   أو   تسي ي األسيط ادا ضليى ماسية  ي  األسيسس ن1001األ يم املسحييفة  م قي  حالة األسيسسلن امليناب املييف ج تير 
حمييييييباا ينطبييييييق(؛ ISO 3807:2013املعسييييييا   أو ISO 3807-1:2000 ناسيييييي  ضلييييييى النحيييييي  املبيييييين   امل افقيييييية )ا ظيييييير املعسييييييا  

 وضع ضا دي.املرب طة مل  ناا ابألخرى   نقل واي    أو واألسط ادا املزودة ب سسلة لس فسل الضغط 
 .املزودة بميفادة قابلة لال صاا ط ضلى األسط ادا اب  فإ   ينطبق فق 52أ ا اشرتاط أن يك ن ضغط االخسبا  

q: أ طسة  ا عة لسمرب الغياز ضليى صياا اا أوضسية الضيغط الييت تسي ي ضليى الغيازاا السلقائسية االشيسعال أو  رم  سيفاداا 
ييع    املائيية 1لييى  مييبة  زييييف ضلييى  ييالسط الغييازاا اللا بيية اليييت تسيي ي ض أو اه  يي  املرمبيياا السلقائسيية االشييسعال. وضنيييف ا جتح

  رمي  سييفاداا مايا  أوضسة الضغط انح   حز ة  يرم  صاام ضلى مل وضاء ضغط  ويك ن الصاام  غلقا  أثناء النقيل 
و كييي ن المييييفاداا أ طسييية  ا عييية لسميييرب الغييياز  حافظييية للضيييغط ضليييى  يييا ج صييياا اا أ بييي ب السجاسيييع املسشيييع .  أو

  عة لسمرب الغاز ذاا ل لبة  طابق ل لبة  ا ج الصاا اا.واأل طسة املا
r:  يسجاوز الضغط ثلثيي ضيغط االخسبيا  ل ضياء  ال جي  أن  ك ن  مبة  لء انا الغاز حميفودة حبست إذا حيفث تلل ما ل

 الضغط.
ra :  ة: عبئة انا الغاز   مبم الا مب    الشروط السالس أيضا  جي ز 

     الكبم لة ال احيفة؛ 150أال  سجاوز مسلة الغاز  (أ)
 أن ختل  الكبم الا    أضطال تط     سا ساا؛ (ب)
إىل ذليك(  ي    يا أو  ابط أو خيسم أو  يحي هيجج أو أن يحكفهل  نع وسسلة اإل الق للسمرب ب سسلة إضافسة )    طياء (ج)

 شأهنا  نع أي  مرب ضرب وسسلة اإل الق أثناء النقل؛
 مغ.  75يف ق وزهنا  أال فس  الكفاية؛ وجي    العب ة مبا  سسنةضب ة خا  سة  كبم الا  أن   ضع ال (د)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200  
s: يلي    الشروط:  ا  مس   أوضسة الضغط املصن ضة    سبائك األل  نس م 

 يصيفأ؛ ال الذ  ف أو أن  ك ن  زودة بصاا اا     اس أصفر •  
  ك ن  ل ثة ابلزير. وأال  ISO 11621:1997أن  حنظَّل وفقا  للاعسا   •  

t: '1'   م. 3ال يقل مسك اجليف ان   أوضسة الضغط ض  
 ير فع بمب  إ كا سة   ليف اهلسيف و ن. مل جي  السأميف قبل ضالسة النقل    أن الضغط '2'  

 الفحص اليفو ي 
u:  سين اا ألوضسية الضييغط املصين ضة  ي  سييبائك األل  نسي م ضنييف ا  كيي ن  10إىل  االخسبيا اا اليفو يييةجيي ز متيفيييف الفييرتة بين

  .ISO 7866:2012 + Cor 1:2014سبسكة وضاء الضغط قيف أخضعر الخسبا  السآمل  سسجة ل  ااد وفقا  للاعسا  
v:  ذليييك الميييلطة ذيييية إذا وافقييير ضليييى سييينة لألسيييط ادا الف ال 15جيييي ز متيفيييييف الفيييرتة بييين ضالسييياا الفحيييص الييييفو ي إىل

 امل سصة   بليف االسس يفام.
 اشرتاطاا ألوصاف " ع حميفدة ضلى    آخر" )  م أ( وللا السط 

z:  خطرة. أو  سفاضل  عاا ضلى    يشكل  رمباا ضا ة وال  ك ن   اد صنع أوضسة الضغط و  ابعاا   ائاة للاحس ايا 
 ( ذاا الصلة.3الشرتاطاا البنيف )عم  ضغط االخسبا  و مبة امللء وفقا  

 أوضسية ضيغط أو   أدبسي  3 يل/م 50LC( 200(( 50يسجاوز  رمسزاا النصفي القا ل )ا ق ال ال  نقل امل اد الماسة اليت
".  يييع أ يي  ميكيي   قيييل  ليي ط أمميييسيف kحيياوايا  يياز  سعييييفدة العناصيير  و مييس   اييينح امليي اد حكيييم السعبئيية اخليياص " أو

   أوضسة ضغط. 1975األ م املسحيفة   قممسيف ثنائي النرتو ن امليف ج تر النرتيك و ابع أم
 يييالسط  أو " ابلنميييبة ألوضسيية الضييغط احملس يييية ضلييى  ييازاا  لقائسييية االشييسعالq مييس ا اشييرتاطاا حكيييم السعبئيية اخليياص "

     رمباا  لقائسة االشسعال.  املائة   1 ازاا هل بة تس ي ضلى أمثر    
إضيافة  أو اال الل( أثناء النقيل. وجيي  ضياان اسيسقرا  املي اد أو نع السفاضالا اخلطرة )أي البلارة الالز ة مل س ن السيفابع

 ضا ل  ا ع للسفاضل إذا اقسضر الضرو ة.
  يراضيييى أن يكييي ن 1911أل يييم املسحييييفة ا  قيييم" املييييف ج تييير 6H2Bضنييييف  يييلء امل يييالسط الييييت تسييي ي ضليييى ثنيييائي بييي  ان "

 يسجاوز الضغط   ال ضاء ثلثي ضغط االخسبا   إذا ا ل ثنائي الب  ان متا ا . ال ت مس ى الضغط حبس
 امل السط األخيرى الييت تسي ي ضليى أو  2192األ م املسحيفة   قم  حالة امل السط اليت تس ي ضلى اجلر ان امليف ج تر 

  يي  اجلر ييان   اهللسيي م   املائيية 28يصييل إىل   ييا أو النسرتو يين أو  يي  اجلر ييان   اهلسيييف و ن ئيية  املا 35يصييل إىل   ييا
يسجاوز ثلثيي ضيغط االخسبيا  ل ضياء الضيغط  إذا حييفث ا يالل   ال األ   ن  جي  أن يك ن امللء ح   مس ى ضغط أو

 ما ل للجر ان.
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P200  اتبع التعبئةتوجيه() P200 
 : الغازات املضغوطة1اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف تحدةامل

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة 

الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
 

أانبيب
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، ابر
)أ(

األحكام اخلاصة املتعلقة 
 

ابلتعبئة
 

2-2 ا اء   ضغ ط 1002    X X X X X 10    
2-2 أ   ن   ضغ ط 1006    X X X X X 10    
3-2 أول أممسيف الكرب ن   ضغ ط 1016  2-1 760 3 X X X X X 5   u 
3-2  از الفحم   ضغ ط 1023  2-1  X X X X X 5    

1045 
3-2  ضغ طفل      5-1 

8 
185 X   X  5 200 30 a, k 

n, o 

2-2 الس م   ضغ ط 1046    X X X X X 10    
1-2 اسيف و ن   ضغ ط 1049    X X X X X 10   d 
ريبس ن   ضغ ط 1056 2-2 مج    X X X X X 10    
2-2  س ن   ضغ ط 1065    X X X X X 10    
2-2  رتو ن   ضغ ط 1066    X X X X X 10    
3-2  از النفط   ضغ ط 1071  2-1  X X X X X 5    
2-2 أممجن   ضغ ط 1072  5-1  X X X X X 10   s 
 ابع ف سفاا سيفاسي أثسل و از  1612

  ضغ ط   ل ط
2-3    X X X X X 5   z 

1660 
3-2 أممسيف النرتيك   ضغ ط  5-1 

8 
115 X   X  5 225 33 k o 

 هل ب  از  ضغ ط  مسي   1953
   م ا

2-3  2-1 ≥  
000 5 

X X X X X 5   z 

1-2 أ از  ضغ ط  هل ب    م  1954    X X X X X 10   z 

3-2 أ از  ضغ ط  مسي    م  1955   ≥  
000 5 

X X X X X 5   z 

2-2 أ از  ضغ ط    م  1956    X X X X X 10   z 
1-2 دي  ري م   ضغ ط 1957    X X X X X 10   d 
مرب  سة اسيف و  ل ط  ازاا  1964

 أ  م   ضغ طة 
2-1    X X X X X 10   z 

طبسعي ز  ا أو  سثان   ضغ ط 1971
  ضغ ط ضا  احملس ى    املسثان

2-1    X X X X X 10    

 ثلثي ضغط االخسبا . السشغسل ضغط يسجاوز أال   جي السشغسل  رد بسادا   ضا دي ضغط االخسبا  وضغط مل إذا )أ( 
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200  
s: يلي    الشروط:  ا  مس   أوضسة الضغط املصن ضة    سبائك األل  نس م 

 يصيفأ؛ ال الذ  ف أو أن  ك ن  زودة بصاا اا     اس أصفر •  
  ك ن  ل ثة ابلزير. وأال  ISO 11621:1997أن  حنظَّل وفقا  للاعسا   •  

t: '1'   م. 3ال يقل مسك اجليف ان   أوضسة الضغط ض  
 ير فع بمب  إ كا سة   ليف اهلسيف و ن. مل جي  السأميف قبل ضالسة النقل    أن الضغط '2'  

 الفحص اليفو ي 
u:  سين اا ألوضسية الضييغط املصين ضة  ي  سييبائك األل  نسي م ضنييف ا  كيي ن  10إىل  االخسبيا اا اليفو يييةجيي ز متيفيييف الفييرتة بين

  .ISO 7866:2012 + Cor 1:2014سبسكة وضاء الضغط قيف أخضعر الخسبا  السآمل  سسجة ل  ااد وفقا  للاعسا  
v:  ذليييك الميييلطة ذيييية إذا وافقييير ضليييى سييينة لألسيييط ادا الف ال 15جيييي ز متيفيييييف الفيييرتة بييين ضالسييياا الفحيييص الييييفو ي إىل

 امل سصة   بليف االسس يفام.
 اشرتاطاا ألوصاف " ع حميفدة ضلى    آخر" )  م أ( وللا السط 

z:  خطرة. أو  سفاضل  عاا ضلى    يشكل  رمباا ضا ة وال  ك ن   اد صنع أوضسة الضغط و  ابعاا   ائاة للاحس ايا 
 ( ذاا الصلة.3الشرتاطاا البنيف )عم  ضغط االخسبا  و مبة امللء وفقا  

 أوضسية ضيغط أو   أدبسي  3 يل/م 50LC( 200(( 50يسجاوز  رمسزاا النصفي القا ل )ا ق ال ال  نقل امل اد الماسة اليت
".  يييع أ يي  ميكيي   قيييل  ليي ط أمميييسيف kحيياوايا  يياز  سعييييفدة العناصيير  و مييس   اييينح امليي اد حكيييم السعبئيية اخليياص " أو

   أوضسة ضغط. 1975األ م املسحيفة   قممسيف ثنائي النرتو ن امليف ج تر النرتيك و ابع أم
 يييالسط  أو " ابلنميييبة ألوضسيية الضييغط احملس يييية ضلييى  ييازاا  لقائسييية االشييسعالq مييس ا اشييرتاطاا حكيييم السعبئيية اخليياص "

     رمباا  لقائسة االشسعال.  املائة   1 ازاا هل بة تس ي ضلى أمثر    
إضيافة  أو اال الل( أثناء النقيل. وجيي  ضياان اسيسقرا  املي اد أو نع السفاضالا اخلطرة )أي البلارة الالز ة مل س ن السيفابع

 ضا ل  ا ع للسفاضل إذا اقسضر الضرو ة.
  يراضيييى أن يكييي ن 1911أل يييم املسحييييفة ا  قيييم" املييييف ج تييير 6H2Bضنييييف  يييلء امل يييالسط الييييت تسييي ي ضليييى ثنيييائي بييي  ان "

 يسجاوز الضغط   ال ضاء ثلثي ضغط االخسبا   إذا ا ل ثنائي الب  ان متا ا . ال ت مس ى الضغط حبس
 امل السط األخيرى الييت تسي ي ضليى أو  2192األ م املسحيفة   قم  حالة امل السط اليت تس ي ضلى اجلر ان امليف ج تر 

  يي  اجلر ييان   اهللسيي م   املائيية 28يصييل إىل   ييا أو النسرتو يين أو  يي  اجلر ييان   اهلسيييف و ن ئيية  املا 35يصييل إىل   ييا
يسجاوز ثلثيي ضيغط االخسبيا  ل ضياء الضيغط  إذا حييفث ا يالل   ال األ   ن  جي  أن يك ن امللء ح   مس ى ضغط أو

 ما ل للجر ان.
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P200  اتبع التعبئةتوجيه() P200 
 : الغازات املضغوطة1اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف تحدةامل

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة 

الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
 

أانبيب
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، ابر
)أ(

األحكام اخلاصة املتعلقة 
 

ابلتعبئة
 

2-2 ا اء   ضغ ط 1002    X X X X X 10    
2-2 أ   ن   ضغ ط 1006    X X X X X 10    
3-2 أول أممسيف الكرب ن   ضغ ط 1016  2-1 760 3 X X X X X 5   u 
3-2  از الفحم   ضغ ط 1023  2-1  X X X X X 5    

1045 
3-2  ضغ طفل      5-1 

8 
185 X   X  5 200 30 a, k 

n, o 

2-2 الس م   ضغ ط 1046    X X X X X 10    
1-2 اسيف و ن   ضغ ط 1049    X X X X X 10   d 
ريبس ن   ضغ ط 1056 2-2 مج    X X X X X 10    
2-2  س ن   ضغ ط 1065    X X X X X 10    
2-2  رتو ن   ضغ ط 1066    X X X X X 10    
3-2  از النفط   ضغ ط 1071  2-1  X X X X X 5    
2-2 أممجن   ضغ ط 1072  5-1  X X X X X 10   s 
 ابع ف سفاا سيفاسي أثسل و از  1612

  ضغ ط   ل ط
2-3    X X X X X 5   z 

1660 
3-2 أممسيف النرتيك   ضغ ط  5-1 

8 
115 X   X  5 225 33 k o 

 هل ب  از  ضغ ط  مسي   1953
   م ا

2-3  2-1 ≥  
000 5 

X X X X X 5   z 

1-2 أ از  ضغ ط  هل ب    م  1954    X X X X X 10   z 

3-2 أ از  ضغ ط  مسي    م  1955   ≥  
000 5 

X X X X X 5   z 

2-2 أ از  ضغ ط    م  1956    X X X X X 10   z 
1-2 دي  ري م   ضغ ط 1957    X X X X X 10   d 
مرب  سة اسيف و  ل ط  ازاا  1964

 أ  م   ضغ طة 
2-1    X X X X X 10   z 

طبسعي ز  ا أو  سثان   ضغ ط 1971
  ضغ ط ضا  احملس ى    املسثان

2-1    X X X X X 10    

 ثلثي ضغط االخسبا . السشغسل ضغط يسجاوز أال   جي السشغسل  رد بسادا   ضا دي ضغط االخسبا  وضغط مل إذا )أ( 
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P200 اتبع( التعبئة توجيه( P200 
 : الغازات املضغوطة1اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة 

الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
 

أانبيب
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

حاوايت غازات متعددة 
العناصر

 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، ابر
)أ(

 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 ل ط  سثان   ن و اسيف و  2034
  ضغ ط 

2-1   X X X X X 10   d 

2190 
 1-5 3-2 حلين فل  ييف األممجن   ضغ ط

8 
2-6 X   X  5 20

0 
30 a, k 

n, o 

 X X X X X 10   z  1-5 2-2  . م. أ. از  ضغ ط   ؤمميف   3156

 از  ضغ ط  مسي   ؤمميف   3303
 م. أ.  .

2-3 5-1  ≥000 5 X X X X X 5   z 

 از  ضغ ط  مسي  أمال   3304
 م. أ.  .

2-3 8 ≥000 5 X X X X X 5   z 

 از  ضغ ط  مسي  هل ب   3305
 أ. .م .أمال   

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

 از  ضغ ط  مسي   ؤمميف   3306
 أ. .م .أمال   

2-3 5-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

 ثلثي ضغط االخسبا . لسشغسليسجاوز ضغط ا أال ا  والضغط العا ل  جي  رد بسادا   ضا دي ضغط االخسب مل إذا )أ(

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)

 

49 

P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة 

الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواان
أوعية ضغط ت

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 X   X  10 60   1-2 أسسسلن   ناب 1001
52 

 c, p 

 X X X X X 5 33 0٫53 b 4 000 8 3-2  ائي ال  شاد  1005

 X X X X X 5 225 387 8 3-2 فل  ييف الب  ونثي ثال 1008
300 

0٫715 
0٫86 

a 
 

) ييياز  ربيييييف  برو ييي  ثالثيييي فل  و سثيييان 1009
R 13B1) 

2-2   X X X X X 10 42 
120 
250 

1٫13 
1٫44 
1٫60 

 
 
 

 - 2  1ب اتدايسنيييييييييييييييييييياا   ثبسيييييييييييييييييييية ) 1010
 ب اتداي ( أو

2-1   X X X X X 10 10 0٫59  

 -3  1) ب اتدايسنييييييييييييييييييييييياا   ثبسييييييييييييييييييييييية 1010
 أوب اتداي ( 

2-1   X X X X X 10 10 0٫55  

مرب دا  اسيييف و  ييالسط ب اتدايسنيياا و  1010
  املائيية  40 ثبسيية  تسيي ي أمثيير  يي  

 ب اتدايسناا

2-1   X X X X X 10   z v 

 X X X X X 10 10 0٫52 v   1-2 ب اتن 1011

 X X X X X 10 10 0٫50 z   1-2 ب  سلن ) السط الب  سلسناا( أو 1012

  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ب  سلن( أو - 1) ب  سلن 1012

  X X X X X 10 10 0٫55   1-2 ب  سلن( أو -2-ب  سلن )سس   1012

  X X X X X 10 10 0٫54   1-2 ب  سلن(  -2-ب  سلن ) را    1012

 X X X X X 10 190   2-2 حلين أممسيف مرب ن 1013
250 

0٫68 
0٫76 

 

 1-5 3-2 مل   1017
8 

293 X X X X X 5 22 1٫25 a 

فل  و سثيييان ) ييياز  ربيييييف مليي  و ثنيييائي  1018
R 22) 

2-2   X X X X X 10 27 1٫03  

مل  و  اسي فل  وإيثيان ) ياز  ربيييف  1020
R 115) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫05  
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P200 اتبع( التعبئة توجيه( P200 
 : الغازات املضغوطة1اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة 

الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
 

أانبيب
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

حاوايت غازات متعددة 
العناصر

 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
)أ(

 

ضغط 
التشغيل

، ابر
)أ(

 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 ل ط  سثان   ن و اسيف و  2034
  ضغ ط 

2-1   X X X X X 10   d 

2190 
 1-5 3-2 حلين فل  ييف األممجن   ضغ ط

8 
2-6 X   X  5 20

0 
30 a, k 

n, o 

 X X X X X 10   z  1-5 2-2  . م. أ. از  ضغ ط   ؤمميف   3156

 از  ضغ ط  مسي   ؤمميف   3303
 م. أ.  .

2-3 5-1  ≥000 5 X X X X X 5   z 

 از  ضغ ط  مسي  أمال   3304
 م. أ.  .

2-3 8 ≥000 5 X X X X X 5   z 

 از  ضغ ط  مسي  هل ب   3305
 أ. .م .أمال   

2-3 2-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

 از  ضغ ط  مسي   ؤمميف   3306
 أ. .م .أمال   

2-3 5-1 
8 

≥000 5 X X X X X 5   z 

 ثلثي ضغط االخسبا . لسشغسليسجاوز ضغط ا أال ا  والضغط العا ل  جي  رد بسادا   ضا دي ضغط االخسب مل إذا )أ(
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة 

الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواان
أوعية ضغط ت

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 X   X  10 60   1-2 أسسسلن   ناب 1001
52 

 c, p 

 X X X X X 5 33 0٫53 b 4 000 8 3-2  ائي ال  شاد  1005

 X X X X X 5 225 387 8 3-2 فل  ييف الب  ونثي ثال 1008
300 

0٫715 
0٫86 

a 
 

) ييياز  ربيييييف  برو ييي  ثالثيييي فل  و سثيييان 1009
R 13B1) 

2-2   X X X X X 10 42 
120 
250 

1٫13 
1٫44 
1٫60 

 
 
 

 - 2  1ب اتدايسنيييييييييييييييييييياا   ثبسيييييييييييييييييييية ) 1010
 ب اتداي ( أو

2-1   X X X X X 10 10 0٫59  

 -3  1) ب اتدايسنييييييييييييييييييييييياا   ثبسييييييييييييييييييييييية 1010
 أوب اتداي ( 

2-1   X X X X X 10 10 0٫55  

مرب دا  اسيييف و  ييالسط ب اتدايسنيياا و  1010
  املائيية  40 ثبسيية  تسيي ي أمثيير  يي  

 ب اتدايسناا

2-1   X X X X X 10   z v 

 X X X X X 10 10 0٫52 v   1-2 ب اتن 1011

 X X X X X 10 10 0٫50 z   1-2 ب  سلن ) السط الب  سلسناا( أو 1012

  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ب  سلن( أو - 1) ب  سلن 1012

  X X X X X 10 10 0٫55   1-2 ب  سلن( أو -2-ب  سلن )سس   1012

  X X X X X 10 10 0٫54   1-2 ب  سلن(  -2-ب  سلن ) را    1012

 X X X X X 10 190   2-2 حلين أممسيف مرب ن 1013
250 

0٫68 
0٫76 

 

 1-5 3-2 مل   1017
8 

293 X X X X X 5 22 1٫25 a 

فل  و سثيييان ) ييياز  ربيييييف مليي  و ثنيييائي  1018
R 22) 

2-2   X X X X X 10 27 1٫03  

مل  و  اسي فل  وإيثيان ) ياز  ربيييف  1020
R 115) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫05  
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام 
اخلاصة ا

ملتعلقة ابلتعبئة
 

 ابضييييييييييييي  -2  2  2  1-مليييييييييييي  و  -1 1021
 (R 124فل  وإيثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 11 1٫20  

 ياز  ربيييف ) مل  و ثالثي فل  و  سثيان 1022
(R 13 

2-2   X X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0٫83 
0٫90 
1٫04 
1٫11 

 

 X X X X X 5 100 0٫70 u 350 1-2 3-2 سسا   ن 1026

  X X X X X 10 18 0٫55   1-2 سسكل بروابن(بروابن حلقي ) 1027

ثنيييائي ملييي  و ثنيييائي فل  و سثيييان ) ييياز  1028
 (R 12 ربييف 

2-2   X X X X X 10 16 1٫15  

ثنيييائي ملييي  و فل  و سثييييان ) ييياز  ربييييييف  1029
R 21) 

2-2   X X X X X 10 10 1٫23  

از  ربييييييف ثنييييائي فل  وايثييييان ) يييي -1 1 1030
R 152a) 

2-1    X X X X X 10 16 0٫79  

 X X X X X 10 10 0٫59 b   1-2  ائي ال أ ن ثنائي  ثسل  1032

  X X X X X 10 18 0٫58   1-2 اثع ثنائي  ثسل 1033

 X X X X X 10 95   1-2 إيثان 1035
120 
300 

0٫25 
0٫30 
0٫40 

 

 X X X X X 10 10 0٫61 b   1-2 أ ن أثسل 1036

 X X X X X 10 10 0٫80 a, ra   1-2 مل  ييف أثسل 1037
  X X X X X 10 10 0٫64   1-2 أثع  ثسل أثسل 1039

أممييييييسيف أثسليييييين  ييييييع  رتو يييييين حيييييي   1040
 10 سغاابسييييييييكال ) 1ضييييييييغط ملييييييييي 

 س˚50اب ( ضنيف 

2-3 2-1 900 2 X X X X X 5 15 0٫78 L 
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام 
اخلاصة ا

ملتعلقة ابلتعبئة
 

سيف ن وحلين أممييييييييييييييأممييييييييييييييسيف األثسليييييييييييييي 1041
الكربيي ن   ليي ط عسيي ي ضلييى أممييسيف 

  املائيية  9األثسليين بنمييبة  زييييف ضلييى 
   املائة 87 سجاوز  وال

2-1   X X X X X 10 190 
250 

0٫66 
0٫75 

 
 

 X  X X  5   b, z   2-2 مساد  شاد ي حمل ل  ب   شاد  حر 1043

 X X X X X 5 60 1٫51 a, d 2 860 8 3-2  ائي ال برو سيف اهلسيف و ن  1048

 X X X X X 5 100 2 810 8 3-2  ائي ال مل  ييف اهلسيف و ن  1050
120 
150 
200 

0٫30 
0٫56 
0٫67 
0٫74 

a, d 
a, d 
a, d 
a, d 

 X X X X X 5 48 0٫67 d, u 712 1-2 3-2 مربيسسيف اهلسيف و ن 1053

  X X X X X 10 10 0٫52   1-2 أيم  ب  سلن 1055

 بة  ضاف إلساا لة  ع هل ازاا  مس 1058
 حلين أممييييييييييييسيف مربيييييييييييي ن أو  رتو يييييييييييين

 ا اء أو

2-2   X X X X X 10  Z 

 ثسييييييل أسييييييسسلن وبييييييروابداين   ليييييي ط  1060
  أو  ثبر

2-1   X X X X X 10   c z 

 ثسييييييل أسييييييسسلن وبييييييروابداين   ليييييي ط  
إىل   املائيية  1 ثبيير )بييروابداين  ييع 

  ثسل أسسلن(    املائة 4

2-1   X X X X X 10 22 0٫52 c 

 X X X X X 10 13 0٫58 b   1-2  ائي ال أ ن  ثسل  1061

 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 برو سيف  ثسل  1062

 2-1   X X X X X 10 17 0٫81 a (R 40مل  ييف  ثسل ) از  ربييف  1063

 X X X X X 5 10 0٫78 d, u 1 350 1-2 3-2  رمبسان  ثسل 1064
 بييييييييييييع أممييييييييييييسيف ثنييييييييييييائي النرتو يييييييييييينا   1067

 )حلين أممسيف النرتو ن(
2-3 5-1 

8 
115 X  X X  5 10 1٫30 k 

 X   X  5 13 1٫10 k 35 8 3-2 مل  ييف  رتوسسل 1069
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام 
اخلاصة ا

ملتعلقة ابلتعبئة
 

 ابضييييييييييييي  -2  2  2  1-مليييييييييييي  و  -1 1021
 (R 124فل  وإيثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 11 1٫20  

 ياز  ربيييف ) مل  و ثالثي فل  و  سثيان 1022
(R 13 

2-2   X X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0٫83 
0٫90 
1٫04 
1٫11 

 

 X X X X X 5 100 0٫70 u 350 1-2 3-2 سسا   ن 1026

  X X X X X 10 18 0٫55   1-2 سسكل بروابن(بروابن حلقي ) 1027

ثنيييائي ملييي  و ثنيييائي فل  و سثيييان ) ييياز  1028
 (R 12 ربييف 

2-2   X X X X X 10 16 1٫15  

ثنيييائي ملييي  و فل  و سثييييان ) ييياز  ربييييييف  1029
R 21) 

2-2   X X X X X 10 10 1٫23  

از  ربييييييف ثنييييائي فل  وايثييييان ) يييي -1 1 1030
R 152a) 

2-1    X X X X X 10 16 0٫79  

 X X X X X 10 10 0٫59 b   1-2  ائي ال أ ن ثنائي  ثسل  1032

  X X X X X 10 18 0٫58   1-2 اثع ثنائي  ثسل 1033

 X X X X X 10 95   1-2 إيثان 1035
120 
300 

0٫25 
0٫30 
0٫40 

 

 X X X X X 10 10 0٫61 b   1-2 أ ن أثسل 1036

 X X X X X 10 10 0٫80 a, ra   1-2 مل  ييف أثسل 1037
  X X X X X 10 10 0٫64   1-2 أثع  ثسل أثسل 1039

أممييييييسيف أثسليييييين  ييييييع  رتو يييييين حيييييي   1040
 10 سغاابسييييييييكال ) 1ضييييييييغط ملييييييييي 

 س˚50اب ( ضنيف 

2-3 2-1 900 2 X X X X X 5 15 0٫78 L 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام 
اخلاصة ا

ملتعلقة ابلتعبئة
 

سيف ن وحلين أممييييييييييييييأممييييييييييييييسيف األثسليييييييييييييي 1041
الكربيي ن   ليي ط عسيي ي ضلييى أممييسيف 

  املائيية  9األثسليين بنمييبة  زييييف ضلييى 
   املائة 87 سجاوز  وال

2-1   X X X X X 10 190 
250 

0٫66 
0٫75 

 
 

 X  X X  5   b, z   2-2 مساد  شاد ي حمل ل  ب   شاد  حر 1043

 X X X X X 5 60 1٫51 a, d 2 860 8 3-2  ائي ال برو سيف اهلسيف و ن  1048

 X X X X X 5 100 2 810 8 3-2  ائي ال مل  ييف اهلسيف و ن  1050
120 
150 
200 

0٫30 
0٫56 
0٫67 
0٫74 

a, d 
a, d 
a, d 
a, d 

 X X X X X 5 48 0٫67 d, u 712 1-2 3-2 مربيسسيف اهلسيف و ن 1053

  X X X X X 10 10 0٫52   1-2 أيم  ب  سلن 1055

 بة  ضاف إلساا لة  ع هل ازاا  مس 1058
 حلين أممييييييييييييسيف مربيييييييييييي ن أو  رتو يييييييييييين

 ا اء أو

2-2   X X X X X 10  Z 

 ثسييييييل أسييييييسسلن وبييييييروابداين   ليييييي ط  1060
  أو  ثبر

2-1   X X X X X 10   c z 

 ثسييييييل أسييييييسسلن وبييييييروابداين   ليييييي ط  
إىل   املائيية  1 ثبيير )بييروابداين  ييع 

  ثسل أسسلن(    املائة 4

2-1   X X X X X 10 22 0٫52 c 

 X X X X X 10 13 0٫58 b   1-2  ائي ال أ ن  ثسل  1061

 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 برو سيف  ثسل  1062

 2-1   X X X X X 10 17 0٫81 a (R 40مل  ييف  ثسل ) از  ربييف  1063

 X X X X X 5 10 0٫78 d, u 1 350 1-2 3-2  رمبسان  ثسل 1064
 بييييييييييييع أممييييييييييييسيف ثنييييييييييييائي النرتو يييييييييييينا   1067

 )حلين أممسيف النرتو ن(
2-3 5-1 

8 
115 X  X X  5 10 1٫30 k 

 X   X  5 13 1٫10 k 35 8 3-2 مل  ييف  رتوسسل 1069
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام 
اخلاصة ا

ملتعلقة ابلتعبئة
 

 X X X X X 10 180  1-5 2-2  أممسيف  رتوز 1070
225 
250 

0٫68 
0٫74 
0٫75 

 

 X X X X X 10   v, z   1-2  ازاا  فط   مسللة 1075
 X  X X  5 20 1٫23 a k 5 8 3-2 ف سجن 1076
  X X X X X 10 27 0٫43   1-2 بروبسلن 1077
 X X X X X 10   z   2-2  از  ربييف   . م. أ. 1078
  X X X X X 5 12 1٫23 2 520 8 3-2 حلين أممسيف الكربير 1079
 X X X X X 10 70   2-2 فل  ييف الكربيرسادس  1080

140 
160 

1٫06 
1٫34 
1٫38 

 
 

 X X X X X 10 200  m, o   1-2  ابضي فل  و أثسلن   ثبر 1081
ثالثي فل  ومل  و أثسلن   ثبير ) ياز  1082

 (R 1113 ربييف 
2-3 2-1 000 2 X X X X X 5 19 1٫13 u 

 X X X X X 10 10 0٫56 b   1-2  ائي ال أ ن ثالثي  ثسل  1083
 X X X X X 10 10 1٫37 a   1-2 ل   ثبرالفاينسبرو سيف  1085
 X X X X X 10 12 0٫81 a   1-2 مل  ييف الفاينسل   ثبر 1086
  X X X X X 10 10 0٫67   1-2 أثع  ثسل الفاينسل   ثبر 1087
 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 مل  وبسكري  وبرو سيف املثسل   ل ط 1581
 X X X X X 5 17 0٫81 a   3-2 املثسل   ل طل  وبسكري  ومل  ييف  1582
 X   X  5 20 1٫03 k 80 8 3-2 مل  ييف سسا   ن   ثبر 1589
 X X X X X 5 10 1٫19 a 2 541 8 3-2 حللت مل  ييف الب  ون 1741
 1-5 3-2 حللت فل  ييف الكل   1749

8 
299 X X X X X 5 30 1٫40 a 

يف سيفاسييييي فليييي  والربوبسلن ) يييياز  ربيييييي 1858
R 1216) 

2-2   X X X X X 10 22 1٫11  

 X X X X X 5 200 922 8 3-2  ابع فل  ييف الملسك ن 1859
300 

0٫74 
1٫10 

a 

 X X X X X 10 250 0٫64 A   1-2 فل  ييف الفاينسل   ثبر 1860
 X   X  5 250 0٫07 d, k, o 80 1-2 3-2 ديب  ان 1911

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200  اتبع( ةالتعبئتوجيه( P200 
 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 
أسطواانت

أوعية ضغط 
حزم أسطواانت 

 
أانبيب

 
حاوايت غازات متعددة العناصر

 
مدة 

االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة ا
مللء

 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 X X X X X 10 17 0٫81 a   1-2 مل  ييف املثسل ومل  ييف املثسلن   ل ط 1912
أممييييييسيف أثسليييييين وحلين أممييييييسيف مربيييييي ن   1952

 زييييف فسيي   مييبة أممييسيف أثسليين  ال  ليي ط
   املائة 9ضلى 

2-2   X X X X X 10 190 
250 

0٫66 
0٫75 

 

 -2  2  1  1-ملييي  و   ثنيييائي -2  1 1958
 (R 114 ابضي فل  وإيثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 10 1٫30  

ثنييائي فليي  و أثسليين ) يياز  ربييييف  -1  1 1959
(R 1132a 

2-1   X X X X X 10 250 0٫77  

 X X X X X 10 225   1-2 أثسلن 1962
300 

0٫34 
0٫38 

 
 

مربيييييي ين  ليييييي ط   مييييييسلل    اسيييييييف و يييييياز  1965
 .أ .م  .

2-1   X X X X X 10   v, z 

 X X X X X 5   z   3-2   م أ  بسيف  ازي للحشراا  مسي  1967
 X X X X X 10   z   2-2   م أ  بسيف  ازي للحشراا  1968
 X X X X X 10 10 0٫49 v   1-2 أيم ب اتن 1969
ثنييييييييييائي فل  و سثييييييييييان  ومليييييييييي  و  مليييييييييي  و 1973

  اسيييييي فل  وإيثيييييان   لييييي ط ذو د  ييييية
 لسييان حلبسيية  بلييغ فسيي   مييبة مليي  و ثنييائي 

) ياز  ربيييف    املائية 49فل  و سثان    
R 502) 

2-2   X X X X X 10 31 1٫01  

مليييي  و ثنيييييائي فل  وبرو يييي   سثيييييان ) ييييياز  1974
 (R 12B1 ربييف 

2-2   X X X X X 10 10 1٫61  

أممييييييييييييييسيف النرتيييييييييييييييك و ابييييييييييييييع أممييييييييييييييسيف  1975
 النرتو يييييييين   ليييييييي ط ) ليييييييي ط أممييييييييسيف

 النرتيك وحلين أممسيف  رتو ن(

2-3 5-1 
8 

11
5 

X  X X  5   k, z 

مثيييييياين فل  وبيييييي اتن حلقييييييي ) يييييياز  ربييييييييف  1976
RC 318) 

2-2   X X X X X 10 11 1٫32  

 X X X X X 10 23 0٫43 v   1-2 بروابن 1978
 R 14 2-2   X X X X X 10 200)فل  و  سثان ) از  ربييف  ابضي  1982

300 
0٫71 
0٫90 

 

  (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

 
اخلطورة الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام 
اخلاصة ا

ملتعلقة ابلتعبئة
 

 X X X X X 10 180  1-5 2-2  أممسيف  رتوز 1070
225 
250 

0٫68 
0٫74 
0٫75 

 

 X X X X X 10   v, z   1-2  ازاا  فط   مسللة 1075
 X  X X  5 20 1٫23 a k 5 8 3-2 ف سجن 1076
  X X X X X 10 27 0٫43   1-2 بروبسلن 1077
 X X X X X 10   z   2-2  از  ربييف   . م. أ. 1078
  X X X X X 5 12 1٫23 2 520 8 3-2 حلين أممسيف الكربير 1079
 X X X X X 10 70   2-2 فل  ييف الكربيرسادس  1080

140 
160 

1٫06 
1٫34 
1٫38 

 
 

 X X X X X 10 200  m, o   1-2  ابضي فل  و أثسلن   ثبر 1081
ثالثي فل  ومل  و أثسلن   ثبير ) ياز  1082

 (R 1113 ربييف 
2-3 2-1 000 2 X X X X X 5 19 1٫13 u 

 X X X X X 10 10 0٫56 b   1-2  ائي ال أ ن ثالثي  ثسل  1083
 X X X X X 10 10 1٫37 a   1-2 ل   ثبرالفاينسبرو سيف  1085
 X X X X X 10 12 0٫81 a   1-2 مل  ييف الفاينسل   ثبر 1086
  X X X X X 10 10 0٫67   1-2 أثع  ثسل الفاينسل   ثبر 1087
 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 مل  وبسكري  وبرو سيف املثسل   ل ط 1581
 X X X X X 5 17 0٫81 a   3-2 املثسل   ل طل  وبسكري  ومل  ييف  1582
 X   X  5 20 1٫03 k 80 8 3-2 مل  ييف سسا   ن   ثبر 1589
 X X X X X 5 10 1٫19 a 2 541 8 3-2 حللت مل  ييف الب  ون 1741
 1-5 3-2 حللت فل  ييف الكل   1749

8 
299 X X X X X 5 30 1٫40 a 

يف سيفاسييييي فليييي  والربوبسلن ) يييياز  ربيييييي 1858
R 1216) 

2-2   X X X X X 10 22 1٫11  

 X X X X X 5 200 922 8 3-2  ابع فل  ييف الملسك ن 1859
300 

0٫74 
1٫10 

a 

 X X X X X 10 250 0٫64 A   1-2 فل  ييف الفاينسل   ثبر 1860
 X   X  5 250 0٫07 d, k, o 80 1-2 3-2 ديب  ان 1911

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200  اتبع( ةالتعبئتوجيه( P200 
 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 
أسطواانت

أوعية ضغط 
حزم أسطواانت 

 
أانبيب

 
حاوايت غازات متعددة العناصر

 
مدة 

االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة ا
مللء

 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 X X X X X 10 17 0٫81 a   1-2 مل  ييف املثسل ومل  ييف املثسلن   ل ط 1912
أممييييييسيف أثسليييييين وحلين أممييييييسيف مربيييييي ن   1952

 زييييف فسيي   مييبة أممييسيف أثسليين  ال  ليي ط
   املائة 9ضلى 

2-2   X X X X X 10 190 
250 

0٫66 
0٫75 

 

 -2  2  1  1-ملييي  و   ثنيييائي -2  1 1958
 (R 114 ابضي فل  وإيثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 10 1٫30  

ثنييائي فليي  و أثسليين ) يياز  ربييييف  -1  1 1959
(R 1132a 

2-1   X X X X X 10 250 0٫77  

 X X X X X 10 225   1-2 أثسلن 1962
300 

0٫34 
0٫38 

 
 

مربيييييي ين  ليييييي ط   مييييييسلل    اسيييييييف و يييييياز  1965
 .أ .م  .

2-1   X X X X X 10   v, z 

 X X X X X 5   z   3-2   م أ  بسيف  ازي للحشراا  مسي  1967
 X X X X X 10   z   2-2   م أ  بسيف  ازي للحشراا  1968
 X X X X X 10 10 0٫49 v   1-2 أيم ب اتن 1969
ثنييييييييييائي فل  و سثييييييييييان  ومليييييييييي  و  مليييييييييي  و 1973

  اسيييييي فل  وإيثيييييان   لييييي ط ذو د  ييييية
 لسييان حلبسيية  بلييغ فسيي   مييبة مليي  و ثنييائي 

) ياز  ربيييف    املائية 49فل  و سثان    
R 502) 

2-2   X X X X X 10 31 1٫01  

مليييي  و ثنيييييائي فل  وبرو يييي   سثيييييان ) ييييياز  1974
 (R 12B1 ربييف 

2-2   X X X X X 10 10 1٫61  

أممييييييييييييييسيف النرتيييييييييييييييك و ابييييييييييييييع أممييييييييييييييسيف  1975
 النرتو يييييييين   ليييييييي ط ) ليييييييي ط أممييييييييسيف

 النرتيك وحلين أممسيف  رتو ن(

2-3 5-1 
8 

11
5 

X  X X  5   k, z 

مثيييييياين فل  وبيييييي اتن حلقييييييي ) يييييياز  ربييييييييف  1976
RC 318) 

2-2   X X X X X 10 11 1٫32  

 X X X X X 10 23 0٫43 v   1-2 بروابن 1978
 R 14 2-2   X X X X X 10 200)فل  و  سثان ) از  ربييف  ابضي  1982

300 
0٫71 
0٫90 

 

  (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة ا
الختب

ار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

ثالثييييييييييييييييييييي  -2 2 2-مليييييييييييييييييييي  و   -1 1983
 (R 133aفل  وإيثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 10 1٫18  

 فليييييييي  و  سثييييييييان ) يييييييياز  ربييييييييييفثالثييييييييي  1984
R 23) 

2-2   X X X X X 10 190 
250 

0.88 
0٫96 

 

ثالثييييي فل  وإيثييييان ) ييييياز  -1  1  1 2035
 R 143a) ربييف 

2-1   X X X X X 10 35 0٫73  

  X X X X X 10 130 1٫28   2-2 زين ن 2036
  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ثنائي  ثسل بروابن -2  2 2044
حمليي ل  شيياد   مثافيية  مييبسة أقييل  يي   2073

   املاء  س°15ضنيف  0.880
2-2            

ولكي  أقيل    املائة 35   ع أمثر   
  شاد    املائة 40   

   X X X X X 5 10 0٫80 b 

ولكي  أقيل    املائة 40 ع أمثر     
  شاد    املائة 50   

   X X X X X 5 12 0٫77 b 

 X   X  5 42 1٫10 d, k 178 1-2 3-2 أ سن 2188
 1-2 3-2 ثنائي مل  و إيثان 2189

8 
314 X X X X X 5 10 

1٫08 
0٫90 
200 

a 

302  3-2 فل  ييف الملف  يل 2191
0 

X X X X X 5 50 1٫10 u 

 X X X X X 5 250 0٫064 d, q, r 620 1-2 3-2  ر ان 2192
إيثييييييان ) يييييياز  ربييييييييف  سيفاسييييييي فليييييي  و 2193

R 116) 
2-2   X X X X X 10 200 1٫13  

 X   X  5 36 1٫46 k 50 8 3-2 سادس فل  ييف الملسنس م 2194
 X   X  5 20 1٫00 K 25 8 3-2 فل  ييف السل  ي م دسسا 2195
 X   X  5 10 3٫08 a, k 160 8 3-2 سادس فل  ييف السنغمنت 2196
286 8 3-2  ائي ال اهلسيف و ن ي دييف  2197

0 
X X X X X 5 23 2٫25 a, d 

 X   X  5 200 190 8 3-2 خا   فل  ييف الفمف   2198
300 

0٫90 
1٫25 

k 
k 

 X   X  5 225 20 1-2 3-2 ف سفن 2199
250 

0٫30 
0٫45 

d, k, q 
d, k, q 

  X X X X X 10 22 0٫50   1-2 بروابداين   ثبر 2200
  (الصفحة السالسةاتبع ضلى )
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطور 
ة الفر 

عية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة 
االختبار ابلسنوات

 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 X   X  5 31 1٫60 k 51 1-2 3-2  ائي ال سسلسنسيف اهلسيف و ن  2202

 X X X X X 10 225   1-2 نسسال 2203
250 

0٫32 
0٫36 

q 
q 

 700 1-2 3-2 مربيسسيف الكرب  سل 2204
1 

X X X X X 5 30 0٫87 u 

 X X X X X 5 200 360 8 3-2 فل  ييف الكرب  سل 2417
300 

0٫47 
0٫70 

 
 

 X   X  5 30 0٫91 a, k 40 8 3-2  ابع فل  ييف الكربير 2418

  X X X X X 10 10 1٫19   1-2 برو   ثالثي فل  و أثسلن 2419

  X X X X X 5 22 1٫08 470 8 3-2 سيفاسي فل  وأسسس ن 2420

 1-5 3-2 أممسيف النرتو نحللت  2421
8 

57 X   X  5   k 

) يييييياز  ربييييييييف  2-مثيييييياين فليييييي  و بيييييي  ن 2422
(R 1318 

2-2   X X X X X 10 12 1٫34  

 مثييييييييييييييييييياين فلييييييييييييييييييي  و ) ييييييييييييييييييياز  ربييييييييييييييييييييييف  2424
R 218) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫04  

  X X X X X 10 200 0٫50  1-5 2-2 حللت فل  ييف النرتو ن 2451

 X X X X X 10 10 0٫57 C   1-2 أسسسلن   ثبرأثسل  2452

  2-1   X X X X X 10 30 0٫57 (R 161فل  ييف األثسل ) از  ربييف  2453

  2-1   X X X X X 10 300 0٫63 (R 41فل  ييف املثسل ) از  ربييف  2454

            2-2  رتير املثسل 2455

 ثنييائي فل  وايثييان -1 1-مليي  و   -1 2517
 (R 142b) از  ربييف 

2-1   X X X X X 10 10 0٫99  

 3-2  ثسل مل  وسسالن 2534
2-1 

8 
281

0 X X X X X 5   Z 

 3-2 خا   فل  ييف الكل   2548
5-1 

8 
122 X   X  5 13 1٫49 

a, k 
 

  (فحة السالسةاتبع ضلى الص)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة ا
الختب

ار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

ثالثييييييييييييييييييييي  -2 2 2-مليييييييييييييييييييي  و   -1 1983
 (R 133aفل  وإيثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 10 1٫18  

 فليييييييي  و  سثييييييييان ) يييييييياز  ربييييييييييفثالثييييييييي  1984
R 23) 

2-2   X X X X X 10 190 
250 

0.88 
0٫96 

 

ثالثييييي فل  وإيثييييان ) ييييياز  -1  1  1 2035
 R 143a) ربييف 

2-1   X X X X X 10 35 0٫73  

  X X X X X 10 130 1٫28   2-2 زين ن 2036
  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ثنائي  ثسل بروابن -2  2 2044
حمليي ل  شيياد   مثافيية  مييبسة أقييل  يي   2073

   املاء  س°15ضنيف  0.880
2-2            

ولكي  أقيل    املائة 35   ع أمثر   
  شاد    املائة 40   

   X X X X X 5 10 0٫80 b 

ولكي  أقيل    املائة 40 ع أمثر     
  شاد    املائة 50   

   X X X X X 5 12 0٫77 b 

 X   X  5 42 1٫10 d, k 178 1-2 3-2 أ سن 2188
 1-2 3-2 ثنائي مل  و إيثان 2189

8 
314 X X X X X 5 10 

1٫08 
0٫90 
200 

a 

302  3-2 فل  ييف الملف  يل 2191
0 

X X X X X 5 50 1٫10 u 

 X X X X X 5 250 0٫064 d, q, r 620 1-2 3-2  ر ان 2192
إيثييييييان ) يييييياز  ربييييييييف  سيفاسييييييي فليييييي  و 2193

R 116) 
2-2   X X X X X 10 200 1٫13  

 X   X  5 36 1٫46 k 50 8 3-2 سادس فل  ييف الملسنس م 2194
 X   X  5 20 1٫00 K 25 8 3-2 فل  ييف السل  ي م دسسا 2195
 X   X  5 10 3٫08 a, k 160 8 3-2 سادس فل  ييف السنغمنت 2196
286 8 3-2  ائي ال اهلسيف و ن ي دييف  2197

0 
X X X X X 5 23 2٫25 a, d 

 X   X  5 200 190 8 3-2 خا   فل  ييف الفمف   2198
300 

0٫90 
1٫25 

k 
k 

 X   X  5 225 20 1-2 3-2 ف سفن 2199
250 

0٫30 
0٫45 

d, k, q 
d, k, q 

  X X X X X 10 22 0٫50   1-2 بروابداين   ثبر 2200
  (الصفحة السالسةاتبع ضلى )
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 
 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطور 
ة الفر 

عية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة 
االختبار ابلسنوات

 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 X   X  5 31 1٫60 k 51 1-2 3-2  ائي ال سسلسنسيف اهلسيف و ن  2202

 X X X X X 10 225   1-2 نسسال 2203
250 

0٫32 
0٫36 

q 
q 

 700 1-2 3-2 مربيسسيف الكرب  سل 2204
1 

X X X X X 5 30 0٫87 u 

 X X X X X 5 200 360 8 3-2 فل  ييف الكرب  سل 2417
300 

0٫47 
0٫70 

 
 

 X   X  5 30 0٫91 a, k 40 8 3-2  ابع فل  ييف الكربير 2418

  X X X X X 10 10 1٫19   1-2 برو   ثالثي فل  و أثسلن 2419

  X X X X X 5 22 1٫08 470 8 3-2 سيفاسي فل  وأسسس ن 2420

 1-5 3-2 أممسيف النرتو نحللت  2421
8 

57 X   X  5   k 

) يييييياز  ربييييييييف  2-مثيييييياين فليييييي  و بيييييي  ن 2422
(R 1318 

2-2   X X X X X 10 12 1٫34  

 مثييييييييييييييييييياين فلييييييييييييييييييي  و ) ييييييييييييييييييياز  ربييييييييييييييييييييييف  2424
R 218) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫04  

  X X X X X 10 200 0٫50  1-5 2-2 حللت فل  ييف النرتو ن 2451

 X X X X X 10 10 0٫57 C   1-2 أسسسلن   ثبرأثسل  2452

  2-1   X X X X X 10 30 0٫57 (R 161فل  ييف األثسل ) از  ربييف  2453

  2-1   X X X X X 10 300 0٫63 (R 41فل  ييف املثسل ) از  ربييف  2454

            2-2  رتير املثسل 2455

 ثنييائي فل  وايثييان -1 1-مليي  و   -1 2517
 (R 142b) از  ربييف 

2-1   X X X X X 10 10 0٫99  

 3-2  ثسل مل  وسسالن 2534
2-1 

8 
281

0 X X X X X 5   Z 

 3-2 خا   فل  ييف الكل   2548
5-1 

8 
122 X   X  5 13 1٫49 

a, k 
 

  (فحة السالسةاتبع ضلى الص)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 املسّيلة واملذابة: الغازات 2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوا
 ت

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة 
ابلتعبئة

 

مل  و ثالثي فلي  و  سثيان وثالثيي فلي  و  2599
 نفصيييييييييل  ك د ييييييييي   ال  سثيييييييييان   لييييييييي ط

ل  و سثيان ابلسقطع   مبة ملي  و ثالثيي ف
) يييييييياز  ربييييييييييف   املائيييييييية  60فسيييييييي   يييييييي  

R 503) 

2-2   X X X X X 10 31 
42 
100 

0٫12 
0٫17 
0٫64 

 

  X X X X X 10 10 0٫63   1-2 ب اتن حلقي )سسكل ب اتن( 2601

ثنيييييائي مل  وثنيييييائي فل  و سثيييييان  وثنيييييائي  2602
 نفصيييل  ك د ييي   ال فل  وإيثيييان   لييي ط

ابلسقطيييع   بليييغ فسيييي   ميييبة ثنيييائي مليييي  و 
) از    املائة 74ثنائي فل  و سثان    

 (R 500 ربييف 

2-2   X X X X X 10 22 1٫01  

 ٫49 k, r X   X  5 200 178 1-2 3-2 سسسبن 2676

 1-5 3-2 مل  ييف الربوم 2901
8 

290 X X X X X 5 10 1٫50 A 

 X  X X  5 17 1٫17 K 10 8 3-2 مل  ييف ثالثي فل  وأسسسل 3057

ثنييائي مليي  و ثنييائي فل  و سثييان وأممييسيف  3070
 سجيييياوز فسيييي   مييييبة  ال األثسليييين   ليييي ط
   املائة 12.5أممسيف األثسلن 

2-2   X X X X X 10 18 1٫09  

 X X X X X 5 33 1٫21 U 770 1-5 3-2 فل  ييف ف ق مل  يل 3083

  X X X X X 10 20 0٫75   1-2 ف ق فل  و )إثع  ثسل فاينسل( 3153

  X X X X X 10 10 0٫98   1-2 ف ق فل  و )إثع أثسل فاينسل( 3154

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 أ. .م . از  مسل   ؤمميف    3157

 (الصفحة السالسةاتبع ضلى )
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاواي
ت غاز 

ات متعددة العناصر
 

مدة 
االختبار ابلسنوات

 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 ابضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  -2  1  1  1 3159
 (R 134aفل  وايثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 18 1٫05  

 ييييييييياز  مييييييييييسل  مسييييييييييي  هليييييييييي ب   3160
 أ. .م . 

2-3 2-1 ≥ 5000 X X X X X 5   Z 

 X X X X X 10   Z   1-2 .أم.   از  مسل  هل ب   . 3161
 X X X X X 5   Z 5000 ≤  3-2 .أ از  مسل  مسي    م  3162
 X X X X X 10   Z   2-2  از  مسل   . م. أ. 3163
  اسيييي فل  وإيثيييان ) ييياز  ربيييييف  3220

R 125) 
2-2   X X X X X 10 49 

35 
0٫95 
0٫87 

 
 

 ييييياز  ربيييييييف ) ثيييييانثنيييييائي فل  و س 3252
R 32) 

2-1   X X X X X 10 48 0٫78  

 سييييباضي فليييي  وبروابن ) يييياز  ربييييييف 3296
R 227) 

2-2   X X X X X 10 13 1٫21  

أممييييييييسيف أثسليييييييين ومليييييييي  و ابضي  3297
 فل  وإيثييان  ليي ط  عسيي ي ضلييى

   املائيييية 8.8يزيييييف ضليييى   يييا ال
    أممسيف األثسلن

2-2   X X X X X 10 10 1٫16  

أممييييييييييييسيف األثسليييييييييييين و اسييييييييييييي  3298
 فل  وإيثان   ل ط  عس ي ضلى

   املائيييية 7.9يزيييييف ضليييى   يييا ال
    أممسيف األثسلن

2-2   X X X X X 10 26 1٫02  

أممييييييييييييييسيف األثسليييييييييييييين و ابضييييييييييييييي  3299
 فل  وإيثان   ل ط  عس ي ضلى

   املائيييية 5.6يزيييييف ضليييى   يييا ال
    أممسيف األثسلن

2-2   X X X X X 10 17 1٫03  

أمميييييييسيف أثسلييييييين وحلين أمميييييييسيف  3300
الكربييي ن   لييي ط بيييي  أمثييير  يييي  

 أممسيف أثسلن   املائة 87

 أمثر    2-1 2-3
900 2 

X X X X X 5 28 0٫73  

 ييييياز  مييييييسل  مسييييييي   ؤمميييييييف   3307
 أ. م.  .

2-3 5-1 ≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 املسّيلة واملذابة: الغازات 2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوا
 ت

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة 
ابلتعبئة

 

مل  و ثالثي فلي  و  سثيان وثالثيي فلي  و  2599
 نفصيييييييييل  ك د ييييييييي   ال  سثيييييييييان   لييييييييي ط

ل  و سثيان ابلسقطع   مبة ملي  و ثالثيي ف
) يييييييياز  ربييييييييييف   املائيييييييية  60فسيييييييي   يييييييي  

R 503) 

2-2   X X X X X 10 31 
42 
100 

0٫12 
0٫17 
0٫64 

 

  X X X X X 10 10 0٫63   1-2 ب اتن حلقي )سسكل ب اتن( 2601

ثنيييييائي مل  وثنيييييائي فل  و سثيييييان  وثنيييييائي  2602
 نفصيييل  ك د ييي   ال فل  وإيثيييان   لييي ط

ابلسقطيييع   بليييغ فسيييي   ميييبة ثنيييائي مليييي  و 
) از    املائة 74ثنائي فل  و سثان    

 (R 500 ربييف 

2-2   X X X X X 10 22 1٫01  

 ٫49 k, r X   X  5 200 178 1-2 3-2 سسسبن 2676

 1-5 3-2 مل  ييف الربوم 2901
8 

290 X X X X X 5 10 1٫50 A 

 X  X X  5 17 1٫17 K 10 8 3-2 مل  ييف ثالثي فل  وأسسسل 3057

ثنييائي مليي  و ثنييائي فل  و سثييان وأممييسيف  3070
 سجيييياوز فسيييي   مييييبة  ال األثسليييين   ليييي ط
   املائة 12.5أممسيف األثسلن 

2-2   X X X X X 10 18 1٫09  

 X X X X X 5 33 1٫21 U 770 1-5 3-2 فل  ييف ف ق مل  يل 3083

  X X X X X 10 20 0٫75   1-2 ف ق فل  و )إثع  ثسل فاينسل( 3153

  X X X X X 10 10 0٫98   1-2 ف ق فل  و )إثع أثسل فاينسل( 3154

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 أ. .م . از  مسل   ؤمميف    3157

 (الصفحة السالسةاتبع ضلى )
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاواي
ت غاز 

ات متعددة العناصر
 

مدة 
االختبار ابلسنوات

 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة املتعلقة ابلتعبئة
 

 ابضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  -2  1  1  1 3159
 (R 134aفل  وايثان ) از  ربييف 

2-2   X X X X X 10 18 1٫05  

 ييييييييياز  مييييييييييسل  مسييييييييييي  هليييييييييي ب   3160
 أ. .م . 

2-3 2-1 ≥ 5000 X X X X X 5   Z 

 X X X X X 10   Z   1-2 .أم.   از  مسل  هل ب   . 3161
 X X X X X 5   Z 5000 ≤  3-2 .أ از  مسل  مسي    م  3162
 X X X X X 10   Z   2-2  از  مسل   . م. أ. 3163
  اسيييي فل  وإيثيييان ) ييياز  ربيييييف  3220

R 125) 
2-2   X X X X X 10 49 

35 
0٫95 
0٫87 

 
 

 ييييياز  ربيييييييف ) ثيييييانثنيييييائي فل  و س 3252
R 32) 

2-1   X X X X X 10 48 0٫78  

 سييييباضي فليييي  وبروابن ) يييياز  ربييييييف 3296
R 227) 

2-2   X X X X X 10 13 1٫21  

أممييييييييسيف أثسليييييييين ومليييييييي  و ابضي  3297
 فل  وإيثييان  ليي ط  عسيي ي ضلييى

   املائيييية 8.8يزيييييف ضليييى   يييا ال
    أممسيف األثسلن

2-2   X X X X X 10 10 1٫16  

أممييييييييييييسيف األثسليييييييييييين و اسييييييييييييي  3298
 فل  وإيثان   ل ط  عس ي ضلى

   املائيييية 7.9يزيييييف ضليييى   يييا ال
    أممسيف األثسلن

2-2   X X X X X 10 26 1٫02  

أممييييييييييييييسيف األثسليييييييييييييين و ابضييييييييييييييي  3299
 فل  وإيثان   ل ط  عس ي ضلى

   املائيييية 5.6يزيييييف ضليييى   يييا ال
    أممسيف األثسلن

2-2   X X X X X 10 17 1٫03  

أمميييييييسيف أثسلييييييين وحلين أمميييييييسيف  3300
الكربييي ن   لييي ط بيييي  أمثييير  يييي  

 أممسيف أثسلن   املائة 87

 أمثر    2-1 2-3
900 2 

X X X X X 5 28 0٫73  

 ييييياز  مييييييسل  مسييييييي   ؤمميييييييف   3307
 أ. م.  .

2-3 5-1 ≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200  ع()اتب التعبئةتوجيه P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام
 

اخلاصة
 

املتعلقة ابلتعبئة
 

 . ييياز  ميييسل  مسيييي  أميييال    3308
 أ. .م

2-3 8 ≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 يييييييياز  مييييييييسل  مسييييييييي  هليييييييي ب   3309
 أ. .م .أمال   

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 ييياز  ميييسل  مسيييي  أميييال   .  3308
 م. أ.

2-3 8 ≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  هليييييييي ب   يييييييياز  مييييييييسل  مسييييييييي 3309
 أ. .م .  أمال 

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 ييييياز  مييييييسل  مسييييييي   ؤمميييييييف   3310
 أ. .م .أمال   

2-3 5-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

حمل ل  شاد   مثافة  ميبسة أقيل  3318
ضنيييييييييييييييف د  يييييييييييييية  0.880 يييييييييييييي  

  امليييياء  عسيييي ي ضلييييى  س15°
 ييييييي     املائييييييية 50أمثييييييير  ييييييي  

 النشاد 

2-3 8  X X X X X 5   b 

  R 404A  2-2   X X X X X 10 36 0.82 از  ربييف  3337

  R 407A  2-2   X X X X X 10 32 0.94 از  ربييف  3338

  R 407B  2-2   X X X X X 10 33 0٫93 از  ربييف  3339

  R 407C 2-2   X X X X X 10 33 0٫95 از  ربييف  3340

3354 
 ييييييياز  بسييييييييف ل فييييييياا  هلييييييي ب  

 X X X X X 10   z   1-2 .م. أ  .

3355 
 يييييييياز  بسيييييييييف ل فيييييييياا  مسييييييييي  

 هل ب   . م. أ.
2-3 2-1  X X X X X 5   z 

 X   X  5 60   1-2 أسسسلن   ني  حر 3374
52 

 c, p 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 2مواد غري مدرجة يف الرتبة : 3اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف ملتحدةا

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة 
املتعلقة ابلتعبئة

 

سيييسا سيف اهلسيييييف و ن   ثبيييير   1051
  اء   املائة 3ب  أقل    

6-1 3 40 X   X  5 100 0٫55 k 

 X  X X  5 10 0٫84 a, t 966 1-6 8  ائي ال فل  ييف اهلسيف و ن  1052
 1-6 1-5 خا   فل  ييف الربوم 1745

8 
25 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5 الربومحللت فل  ييف  1746
8 

50 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5  دخا   فل  ييف الس 2495
8 

120 X  X X  5 10 )أ( k 

 .  املائة    حجااا 8يقل الفرا  )  أضلى العب ة( ض   أال يشرتط (أ)

P201 توجيه التعبئة P201 
 .3169و 3168و 3167ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 يرخص ابسس يفام العب اا السالسة:
 واالخسبا  وامللء اليت  عسايفاا الملطة امل سصة. الصنعاطاا أسط ادا وأوضسة الغاز املطابقة الشرت  (1)
 :3-1-4و 1-1-4اعة السالسة بشرط اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   جملالعب اا ا (2)

 العب اا اخلا  سة:
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 
 اليفاخلسة:العب اا 

 لرتاا لكل طرد 5 عيف سة حمكاة اإل الق وبمعة أقصااا  أو   حالة الغازاا  ع الماسة   مس يفم ضب اا داخلسة ز ا سة )أ(
 حيف لكل طردوبمعة أقصااا لرت وا  عيف سة حمكاة اإل الق أو   حالة الغازاا الماسة   مس يفم ضب اا داخلسة ز ا سة )ب(

 .IIIس ى أداء جما ضة السعبئة وجي  أن  مس   العب اا  م
 

P202 توجيه التعبئة P202 
 )حمج ز(
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P200  ع()اتب التعبئةتوجيه P200 

 : الغازات املسّيلة واملذابة2اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف املتحدة

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة الفرعية
الرتكيز القاتل مل/م 

3
 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام
 

اخلاصة
 

املتعلقة ابلتعبئة
 

 . ييياز  ميييسل  مسيييي  أميييال    3308
 أ. .م

2-3 8 ≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 يييييييياز  مييييييييسل  مسييييييييي  هليييييييي ب   3309
 أ. .م .أمال   

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 ييياز  ميييسل  مسيييي  أميييال   .  3308
 م. أ.

2-3 8 ≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  هليييييييي ب   يييييييياز  مييييييييسل  مسييييييييي 3309
 أ. .م .  أمال 

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

 ييييياز  مييييييسل  مسييييييي   ؤمميييييييف   3310
 أ. .م .أمال   

2-3 5-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

حمل ل  شاد   مثافة  ميبسة أقيل  3318
ضنيييييييييييييييف د  يييييييييييييية  0.880 يييييييييييييي  

  امليييياء  عسيييي ي ضلييييى  س15°
 ييييييي     املائييييييية 50أمثييييييير  ييييييي  

 النشاد 

2-3 8  X X X X X 5   b 

  R 404A  2-2   X X X X X 10 36 0.82 از  ربييف  3337

  R 407A  2-2   X X X X X 10 32 0.94 از  ربييف  3338

  R 407B  2-2   X X X X X 10 33 0٫93 از  ربييف  3339

  R 407C 2-2   X X X X X 10 33 0٫95 از  ربييف  3340

3354 
 ييييييياز  بسييييييييف ل فييييييياا  هلييييييي ب  

 X X X X X 10   z   1-2 .م. أ  .

3355 
 يييييييياز  بسيييييييييف ل فيييييييياا  مسييييييييي  

 هل ب   . م. أ.
2-3 2-1  X X X X X 5   z 

 X   X  5 60   1-2 أسسسلن   ني  حر 3374
52 

 c, p 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P200 اتبع( توجيه التعبئة( P200 

 2مواد غري مدرجة يف الرتبة : 3اجلدول 

األمم  رقم
 االسم والوصف ملتحدةا

الرتبة
أو 

 
الشعبة

 

اخلطورة 
الفرعية

الرتكيز القاتل مل/م 
3

 

أسطواانت
أوعية ضغط 

حزم أسطواانت 
 

أانبيب
 

حاوايت غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار ابلسنوات
 

ضغط االختبار، ابر
 

نسبة امللء
 

األحكام اخلاصة 
املتعلقة ابلتعبئة

 

سيييسا سيف اهلسيييييف و ن   ثبيييير   1051
  اء   املائة 3ب  أقل    

6-1 3 40 X   X  5 100 0٫55 k 

 X  X X  5 10 0٫84 a, t 966 1-6 8  ائي ال فل  ييف اهلسيف و ن  1052
 1-6 1-5 خا   فل  ييف الربوم 1745

8 
25 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5 الربومحللت فل  ييف  1746
8 

50 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5  دخا   فل  ييف الس 2495
8 

120 X  X X  5 10 )أ( k 

 .  املائة    حجااا 8يقل الفرا  )  أضلى العب ة( ض   أال يشرتط (أ)

P201 توجيه التعبئة P201 
 .3169و 3168و 3167ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 يرخص ابسس يفام العب اا السالسة:
 واالخسبا  وامللء اليت  عسايفاا الملطة امل سصة. الصنعاطاا أسط ادا وأوضسة الغاز املطابقة الشرت  (1)
 :3-1-4و 1-1-4اعة السالسة بشرط اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   جملالعب اا ا (2)

 العب اا اخلا  سة:
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 
 اليفاخلسة:العب اا 

 لرتاا لكل طرد 5 عيف سة حمكاة اإل الق وبمعة أقصااا  أو   حالة الغازاا  ع الماسة   مس يفم ضب اا داخلسة ز ا سة )أ(
 حيف لكل طردوبمعة أقصااا لرت وا  عيف سة حمكاة اإل الق أو   حالة الغازاا الماسة   مس يفم ضب اا داخلسة ز ا سة )ب(

 .IIIس ى أداء جما ضة السعبئة وجي  أن  مس   العب اا  م
 

P202 توجيه التعبئة P202 
 )حمج ز(
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P203 توجيه التعبئة P203 

 ينطبق انا الس  س  ضلى الغازاا املمسللة املربلدة املعبأة   أوضسة قرلية  غلقة.
 غلقة:اشرتاطات األوعية القّرية امل

  .1-6-1-4لالشرتاطاا العا ة ال ا دة   ختضع األوضسة القرية املغلقة  (1)
  .2-6ختضع أيضا لالشرتاطاا ال ا دة   الفصل  (2)
  ك ن األوضسة القرية املغلقة  عزولة ضلى    مينع أن يغطلساا الصقسع. (3)
 ضغط االخسبا   (4)

 دة حبم  ضغ ط االخسبا  اليف سا السالسة:متأل األوضسة القرية املغلقة ابلم ائل املربل 
ابلضييغط اليييفاخلي األقصييى لل ضيياء  1.3يقييل ضييغط االخسبييا  ضيي  حاصييل ضييرب  ال   حاليية األوضسيية القرييية املغلقيية ذاا العييزل اخليي ائي  )أ(

 اب (؛ 1مسل ابسكال )  100السفريغ   ضافا  إلس   أو املال ء  س اء أثناء امللء
  الضيغط الييفاخلي األقصيى لل ضياء املالي ء  ضليى  1.3ض  حاصل ضرب  يقل ضغط االخسبا  ال ية املغلقة األخرى   حالة األوضسة القر  )ب(

 أن يؤخن الضغط الناش  أثناء امللء والسفريغ بعن االضسبا . 
 د  ة امللء  (5)

  (اب 1مسل ابسييكال )  100املييلء  وضييغط  قيييفا ح حاليية الغييازاا املمييسللة املييربدة  ييع الميياسة و ييع القابليية لاللسايياب  وضنيييف د  يية حييرا ة   
   املائة    المعة املائسة ل ضاء الضغط. 98يسجاوز حجم المائل  ال

ايا إىل   حالة الغازاا املمسللة املربلدة القابلة لاللسااب  جي  أن  بقى د  ة امللء أقل    املميس ى املعين اليني إذا ا  فعير حيرا ة احملسي  
  املائية  ي   98نييفح صياام ختفسيل الضيغط  وصيل حجيم الميائل إىل لضغط الب ا ي  ماواي  للضغط الني يفيسح ضد  ة يك ن ضنيفاا ا

 المعة املائسة ضنيف د  ة احلرا ة  لك. 
 وسائل ختفسل الضغط (6)

  زود األوضسة القرية املغلقة ب سسلة ختفسل للضغط واحيفة ضلى األقل.
 الس افق (7)

حاليية األوضسيية  و  ائل اإل ييالق  س افقيية  ييع حمسيي ى األوضسيية.صييسا ة وسيي أو حكييام  نييع السمييرب  يي  ال صييالا كيي ن امليي اد املمييس يف ة   إ
  سفاضل انح امل اد  فاضال  خطرا   ع  لك الغازاا. أال (  جي 1-5   الر بة  فرضسة ة    املعيفة لنقل الغازاا املؤمميفة )أي ذاا خط

 الفحص اليفو ي (8)
 فرتة    سن اا. 3-6-1-2-6وفقا  للفقرة  نفس  الضغط  الخسبا اا اليفو ية لصاا ااال يسجاوز   ا ر الفح ص وا
 اشرتاطات األوعية القّرية املفتوحة:

 املمييسَّلة املييربَّدة املؤمميييفة: الغييازاا املشييا  إلساييا أب قييام األ ييم املسحيييفة: 2-2يلييي  يي   ييازاا الشييعبة   ييا إال ال جييي ز أن  حنقهييل   أوضسيية قرلييية  فس حيية
 .3158و 3136و 2591و 1977و 1970و 1963و 1951و 1913

  حبة األوضسة القرلية املفس حة حبست  في ابالشرتاطاا السالسة:
سربه  (1) اَّز ضلى    جيعلاا  صيايف جلاسيع الظيروف  حصام األوضسة و حبة وختح فسايا اإل اياد  الييت ختضيع هليا   االسيسعاال العيادي وأثنياء  مبيا وجتح

 ل العادية.ظروف النق
 لرتا . 450 سجاوز  ال  ك ن بمعة (2)
اينا العيزل أن مينيع  كي لن الصيقسع ضليى  حبة األوضسة جبيفا ي   ويحرتل فرا  بن اجليفا  اليفاخلي واجليفا  اخلا  ي )ضزل فرا يي(. ويحفيرتها    (3)

 المطح اخلا  ي لل ضاء.
   ة احلرا ة المائيفة   ظروف اخليف ة.األوضسة خب اص  سكا سكسة  الئاة ضنيف د صنع سصل   اد  (4)
 ميب   فعي ال  خطييرا     ال  ضيعل هبينح البضيائع امليراد  قلايا  وأن أو  سيأثر ال جيي    املي اد الييت ضليى متياسل  باشير  يع البضيائع اخلطييرة أن (5)

  سفاضل  ع البضائع اخلطرة. أو ز السفاضلمأن تفل 
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P203 اتبع( عبئةتوجيه الت( P203 
ييزة مبيي اد   سيييسيف (6) عييل األوضسيية الز ا سييية املبنسيية جبييييفا ي    ضبيي ة خا  سييية جماَّ احملسايييل ا سصيياص  الئاييية   صييايف للضيييغ ط والصيييف اا  أو جتح

 حيفوثاا   ظروف النقل العادية.
ألفقيي األصيغر أميرب  ي  ا  فياع  رميز الثقيل حين  حصالم األوضسة حبست  بقى   وضع ضا دي أثناء النقل  أي أن يك ن هلا قاضييفة بعييفاا ا (7)

  حرم  ضلى ذاا حم  ي . أو متحأل ح  سعساا
اَّز فسحاا األوضسة ب سائل  ماح اب فالا الغاز  (8) اا  ومتنيع  شيا  الميائل خيا ج األوضسية  و كي ن  شيكَّلة حبسيت  بقيى    كاهنيا أثنياء جتح

 النقل.
 خيف : أو  قش أو ة دائاة العال اا السالسة بشكل د غةتال األوضسة القرلية املفس حة بص    (9)

 اسم املصنلِّع وضن ا  ؛ •
 امس ؛ أو النا ذج  قم •
 اليفحفعة؛  قم أو السململي رقمال •
 األ م املسحيفة املعنل للغازاا اليت أضِّيفلا هلا األوضسة واالسم الرمسي املمس يفم للشح ؛  قم •
 سعة ال ضاء ابللرت. •

 
P205 تعبئةتوجيه ال P205 

 .3468األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 
  .1-6-1-4 القمم عيف سة  حمس ا اشرتاطاا السعبئة العا ة ال ا دة      حالة  نظ  اا ختزي  اسيف ييفية (1)
 سغاابسييكال  25يسجيياوز  ال ضييغط لييرتا  ويس ليييف فساييا 150 سجيياوز سييعساا املائسيية  ال أوضسيية الضييغط اليييت إال ال يشييال    سيي  السعبئيية ايينا (2)

(MPa.) 
واخسبا  أوضسة الضيغط احملس يية ضليى  يازاا الييت ذحميرا    صنعطاا املنطبقة ضلى  نظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية الفلزية  اليت  في ابالشرتا (3)

    رخَّص ابسس يفا اا لنقل اهلسيف و ن فقط.2-6الفصل 
بيية  بطَّنية ابلفيي الذ  وأ   حالية اسييسعاال أوضسية ضييغط ف الذييية (4) و د    ملييا   وفقييا"H"وييل ضال ية   ييا إال يحمييسعال  نايا ال أوضسية ضييغط  رمل

 )ي(. 2-9-2-2-6فقرة ال
ا اجييي     نظ  ييياا الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية ال فيياء بشيييروط اخليف ييية  و عيييايع السصييياسم  والمييعة املعيييايرة  واخسبيييا اا النييي ع  واخسبيييا   (5)

ائل ختفسيييل الضيييغط لرو سنسييية  وضيييغط االخسبيييا   وضيييغط السعبئييية املعييياير  وال فييياء ابألحكيييام املسعلقييية ب سيييسييية  واالخسبيييا اا االيفحفعييية اإل سا 
 ياء  مليا   وجييرى  قسيسم ملطابقسايا وللا افقية ضلسايا طبقياISO 16111:2008اخلاصة مبنظ  اا الس يزي  اهلسيف ييفيية الفلزيية  احملييفدة   املعسيا  

 .5-2-2-6 القمم  
ييأل  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية (6) يسجيياوز ضييغط السعبئيية املعيياير املبيينل   العال يياا اليفائايية امل ضيي ضة  ال الفلزييية ابهلسيييف و ن حيي  ضييغط متح

  .ISO 16111:2008ضلى املنظ  ة طبقا للس صسل ال ا د   املعسا  
و د    مليا و حنفَّن طبقا   ISO 16111:2008 ص ضلس  املعسا   ملا الفلزية طبقا   ضع اشرتاطاا االخسبا  اليفو ي ملنظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية (7)

  سجاوز امليفة الفاصلة بن اخسبا ي  دو ين    سن اا. أال   ضلى6-2-2-6 القمم
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P203 توجيه التعبئة P203 

 ينطبق انا الس  س  ضلى الغازاا املمسللة املربلدة املعبأة   أوضسة قرلية  غلقة.
 غلقة:اشرتاطات األوعية القّرية امل

  .1-6-1-4لالشرتاطاا العا ة ال ا دة   ختضع األوضسة القرية املغلقة  (1)
  .2-6ختضع أيضا لالشرتاطاا ال ا دة   الفصل  (2)
  ك ن األوضسة القرية املغلقة  عزولة ضلى    مينع أن يغطلساا الصقسع. (3)
 ضغط االخسبا   (4)

 دة حبم  ضغ ط االخسبا  اليف سا السالسة:متأل األوضسة القرية املغلقة ابلم ائل املربل 
ابلضييغط اليييفاخلي األقصييى لل ضيياء  1.3يقييل ضييغط االخسبييا  ضيي  حاصييل ضييرب  ال   حاليية األوضسيية القرييية املغلقيية ذاا العييزل اخليي ائي  )أ(

 اب (؛ 1مسل ابسكال )  100السفريغ   ضافا  إلس   أو املال ء  س اء أثناء امللء
  الضيغط الييفاخلي األقصيى لل ضياء املالي ء  ضليى  1.3ض  حاصل ضرب  يقل ضغط االخسبا  ال ية املغلقة األخرى   حالة األوضسة القر  )ب(

 أن يؤخن الضغط الناش  أثناء امللء والسفريغ بعن االضسبا . 
 د  ة امللء  (5)

  (اب 1مسل ابسييكال )  100املييلء  وضييغط  قيييفا ح حاليية الغييازاا املمييسللة املييربدة  ييع الميياسة و ييع القابليية لاللسايياب  وضنيييف د  يية حييرا ة   
   املائة    المعة املائسة ل ضاء الضغط. 98يسجاوز حجم المائل  ال

ايا إىل   حالة الغازاا املمسللة املربلدة القابلة لاللسااب  جي  أن  بقى د  ة امللء أقل    املميس ى املعين اليني إذا ا  فعير حيرا ة احملسي  
  املائية  ي   98نييفح صياام ختفسيل الضيغط  وصيل حجيم الميائل إىل لضغط الب ا ي  ماواي  للضغط الني يفيسح ضد  ة يك ن ضنيفاا ا

 المعة املائسة ضنيف د  ة احلرا ة  لك. 
 وسائل ختفسل الضغط (6)

  زود األوضسة القرية املغلقة ب سسلة ختفسل للضغط واحيفة ضلى األقل.
 الس افق (7)

حاليية األوضسيية  و  ائل اإل ييالق  س افقيية  ييع حمسيي ى األوضسيية.صييسا ة وسيي أو حكييام  نييع السمييرب  يي  ال صييالا كيي ن امليي اد املمييس يف ة   إ
  سفاضل انح امل اد  فاضال  خطرا   ع  لك الغازاا. أال (  جي 1-5   الر بة  فرضسة ة    املعيفة لنقل الغازاا املؤمميفة )أي ذاا خط

 الفحص اليفو ي (8)
 فرتة    سن اا. 3-6-1-2-6وفقا  للفقرة  نفس  الضغط  الخسبا اا اليفو ية لصاا ااال يسجاوز   ا ر الفح ص وا
 اشرتاطات األوعية القّرية املفتوحة:

 املمييسَّلة املييربَّدة املؤمميييفة: الغييازاا املشييا  إلساييا أب قييام األ ييم املسحيييفة: 2-2يلييي  يي   ييازاا الشييعبة   ييا إال ال جييي ز أن  حنقهييل   أوضسيية قرلييية  فس حيية
 .3158و 3136و 2591و 1977و 1970و 1963و 1951و 1913

  حبة األوضسة القرلية املفس حة حبست  في ابالشرتاطاا السالسة:
سربه  (1) اَّز ضلى    جيعلاا  صيايف جلاسيع الظيروف  حصام األوضسة و حبة وختح فسايا اإل اياد  الييت ختضيع هليا   االسيسعاال العيادي وأثنياء  مبيا وجتح

 ل العادية.ظروف النق
 لرتا . 450 سجاوز  ال  ك ن بمعة (2)
اينا العيزل أن مينيع  كي لن الصيقسع ضليى  حبة األوضسة جبيفا ي   ويحرتل فرا  بن اجليفا  اليفاخلي واجليفا  اخلا  ي )ضزل فرا يي(. ويحفيرتها    (3)

 المطح اخلا  ي لل ضاء.
   ة احلرا ة المائيفة   ظروف اخليف ة.األوضسة خب اص  سكا سكسة  الئاة ضنيف د صنع سصل   اد  (4)
 ميب   فعي ال  خطييرا     ال  ضيعل هبينح البضيائع امليراد  قلايا  وأن أو  سيأثر ال جيي    املي اد الييت ضليى متياسل  باشير  يع البضيائع اخلطييرة أن (5)

  سفاضل  ع البضائع اخلطرة. أو ز السفاضلمأن تفل 
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P203 اتبع( عبئةتوجيه الت( P203 
ييزة مبيي اد   سيييسيف (6) عييل األوضسيية الز ا سييية املبنسيية جبييييفا ي    ضبيي ة خا  سييية جماَّ احملسايييل ا سصيياص  الئاييية   صييايف للضيييغ ط والصيييف اا  أو جتح

 حيفوثاا   ظروف النقل العادية.
ألفقيي األصيغر أميرب  ي  ا  فياع  رميز الثقيل حين  حصالم األوضسة حبست  بقى   وضع ضا دي أثناء النقل  أي أن يك ن هلا قاضييفة بعييفاا ا (7)

  حرم  ضلى ذاا حم  ي . أو متحأل ح  سعساا
اَّز فسحاا األوضسة ب سائل  ماح اب فالا الغاز  (8) اا  ومتنيع  شيا  الميائل خيا ج األوضسية  و كي ن  شيكَّلة حبسيت  بقيى    كاهنيا أثنياء جتح

 النقل.
 خيف : أو  قش أو ة دائاة العال اا السالسة بشكل د غةتال األوضسة القرلية املفس حة بص    (9)

 اسم املصنلِّع وضن ا  ؛ •
 امس ؛ أو النا ذج  قم •
 اليفحفعة؛  قم أو السململي رقمال •
 األ م املسحيفة املعنل للغازاا اليت أضِّيفلا هلا األوضسة واالسم الرمسي املمس يفم للشح ؛  قم •
 سعة ال ضاء ابللرت. •

 
P205 تعبئةتوجيه ال P205 

 .3468األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 
  .1-6-1-4 القمم عيف سة  حمس ا اشرتاطاا السعبئة العا ة ال ا دة      حالة  نظ  اا ختزي  اسيف ييفية (1)
 سغاابسييكال  25يسجيياوز  ال ضييغط لييرتا  ويس ليييف فساييا 150 سجيياوز سييعساا املائسيية  ال أوضسيية الضييغط اليييت إال ال يشييال    سيي  السعبئيية ايينا (2)

(MPa.) 
واخسبا  أوضسة الضيغط احملس يية ضليى  يازاا الييت ذحميرا    صنعطاا املنطبقة ضلى  نظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية الفلزية  اليت  في ابالشرتا (3)

    رخَّص ابسس يفا اا لنقل اهلسيف و ن فقط.2-6الفصل 
بيية  بطَّنية ابلفيي الذ  وأ   حالية اسييسعاال أوضسية ضييغط ف الذييية (4) و د    ملييا   وفقييا"H"وييل ضال ية   ييا إال يحمييسعال  نايا ال أوضسية ضييغط  رمل

 )ي(. 2-9-2-2-6فقرة ال
ا اجييي     نظ  ييياا الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية ال فيياء بشيييروط اخليف ييية  و عيييايع السصييياسم  والمييعة املعيييايرة  واخسبيييا اا النييي ع  واخسبيييا   (5)

ائل ختفسيييل الضيييغط لرو سنسييية  وضيييغط االخسبيييا   وضيييغط السعبئييية املعييياير  وال فييياء ابألحكيييام املسعلقييية ب سيييسييية  واالخسبيييا اا االيفحفعييية اإل سا 
 ياء  مليا   وجييرى  قسيسم ملطابقسايا وللا افقية ضلسايا طبقياISO 16111:2008اخلاصة مبنظ  اا الس يزي  اهلسيف ييفيية الفلزيية  احملييفدة   املعسيا  

 .5-2-2-6 القمم  
ييأل  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية (6) يسجيياوز ضييغط السعبئيية املعيياير املبيينل   العال يياا اليفائايية امل ضيي ضة  ال الفلزييية ابهلسيييف و ن حيي  ضييغط متح

  .ISO 16111:2008ضلى املنظ  ة طبقا للس صسل ال ا د   املعسا  
و د    مليا و حنفَّن طبقا   ISO 16111:2008 ص ضلس  املعسا   ملا الفلزية طبقا   ضع اشرتاطاا االخسبا  اليفو ي ملنظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية (7)

  سجاوز امليفة الفاصلة بن اخسبا ي  دو ين    سن اا. أال   ضلى6-2-2-6 القمم
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P206 توجيه التعبئة P206 
 . 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500 قام األ م املسحيفة أينطبق انا الس  س  ضلى 

  نص انح الالئحة ضلى خالف ذلك.  ا مل  2-6وأسط ادا الضغط املمس فسة الشرتاطاا الفصل يرخص ابسسعاال األسط ادا 
  .1-6-1-4 حمس ا اشرتاطاا السعبئة العا ة ال ا دة   الفقرة  (1)
  ك ن  يفة االخسبا  القص ى للفحص اليفو ي    سن اا. (2)
ييأل األسييط ادا وأسييط اد (3) متييأل  وال   املائيية  يي  سييعساا املائسيية  95س  مييبة °50 سجيياوز املرحليية  ييع الغازييية ضنيييف  ال ا الضييغط حبسييتمتح

س ضيغط اخسبيا  األسيط ادا وأسيط ادا الضييغط. °65يسجياوز الضيغط الييفاخلي ضنييف  ال وضنييف  لئايا جيي  أن س.°60ابلكا يل ضنييف 
 األسط ادا وأسط ادا الضغط.جلاسع امل اد   يؤخن   االضسبا  ضغط الب ا  والسايفد احلجاي  أنوجي  

  االضسبا  ضنيف حماب الضغط  -المائل والغاز املضغ ط  الغاز -  حالة الم ائل احملالة بغازاا  ضغ طة  ينبغي أخن املك  ن 
  ك  البسادا االخسبا ية  ساحة   نفن اخلط اا السالسة: مل اليفاخلي   وضاء الضغط. وإذا

 س )د  ة حرا ة امللء(؛°15المائل والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف ط خبا  حماب ضغ )أ(
 س وحماب احلجم املسبقي للط   الغازي؛°65س إىل °15حماب السايفد احلجاي للط   المائل النا م ض  السم ن     )ب(
  االضسبا ؛ ع أخن السايفد احلجاي للط   المائل   س°65للغاز املضغ ط ضنيف  اجلزئيحماب الضغط  )ج(

 س   االضسبا .°65س و°15ا ضغاط الغاز املضغ ط ضنيف  ضا ليؤخن  :مالحظة
 س؛°65حماب ضغط خبا  المائل ضنيف  )د(
 س؛°65الضغط الكلي ا  جما ع ضغط اخبا  المائل والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف  )ه(
 ا ؛االضسب س  °65ضنيف   الط   المائل املضغ ط  أخن قابلسة ذوابن الغاز )و(

 اب (. 1مسل ابسكال )  100أسط ادا الضغط ض  الضغط الكلي احملم ب دقص  يقل ضغط االخسبا    األسط ادا أو وجي  أن ال
االخسبا     دون أخن قابلسة المائل  عروفة    أ ل احلماابا  ميك  حماب ضغط  ط  الغاز املضغ ط     ك  قابلسة ذوابن مل وإذا

  فقرة الفرضسة )و((   احلمبان.ذوابن الغاز )ال
 اب . 20يك ن أقل     أال للا اد اليفافعة  ضلى P200  السعبئة  سفقا   ع    س وجي  أن يك ن أدىن ضغط لالخسبا  (4)
 شرتاط إضايف:ا

  . ال مة ملعيفاا  رذين  ثل جما ضة  ك  ة    خرط م و شاال  قيفم األسط ادا وأسط ادا الضغط للنقل ضنيف ا  ك ن 
 ابلتعبئة: انيتعلق انخاص انحكم
PP89  ب(  جييييييي ز أن  كيييييي ن 9-1-6-1-4  وابليييييير م  يييييي  الفقييييييرة 3505و 3504و 3503و 3502و 3501  حاليييييية أ قييييييام األ ييييييم املسحيييييييفة(

اسيسسفاء  شيريطة  قمياة ضليى ضيغط االخسبيا  و عيربا  ضنايا ب حييفاا البيا  ليرت 1 000 سجياوز  لألسط ادا  يع القابلية إلضيادة امليلء سيعة  ائسية ال
 لرتا . 50الني يضع حيفا  للمعة القص ى يبلغ  ISO 11118:1999القس د ضلى المعة والضغط املسعلقة مبعسا  السصنسع خاضعة للاعسا  

PP97   10جييي  أن  كيي ن  يييفة االخسبييا  القصيي ى للفحييص اليييفو ي   3500  حاليية  يي اد إ يياد احلريييق املصيينفة تيير  قييم األ ييم املسحيييفة 
 .2-6 مس   االشرتاطاا ال ا دة   الفصل لرتا   450وميك   قلاا   أدبس  سعساا املائسة القص ى  سن اا.
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P207 توجيه التعبئة P207 
 .1950األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يماح ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gادا )أسط   )أ(

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 .II مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 

 يلي: ماا  صلبة  ك ن مسلساا الصافسة القص ىضب اا خا  سة  )ب(
 مغ  55 مر  ن لسفي

 مغ  125 في ادة أخرى  ع الكر  ن اللس
  .3-1-1-4لس     الضرو ي اسسسفاء األحكام ال ا دة   

 السفريغ  ع املقص د لأليروس الا أثناء ظروف النقل العادية.احلرمة الزائيفة و يسم  صاسم و صنسع العب اا ضلى    مينع 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP87 يزود العبي اا ب سيسلة احسبياس ألي سيائل 327  نقل وفقا  للس  سي  اخلياص ليتا    فاايا األيروس الا1950األ م املسحيفة    حالة  قم   
 و زاييف الضغط.خطعة  اء   أطلسق احلرمة ميك  أن يسمرب أثناء النقل   ثل اسس يفام  ادة  اصة. و  فر   ية مافسة للعب ة ملنع  ك ي  

 
P208 توجيه التعبئة P208 

   .2زة    الر بة ينطبق انا الس  س  ضلى الغازاا املاس
 :1-6-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء االشرتاطاا العا ة املسعلقة ابلسعبئة ال ا دة    (1)

 ؛ISO 9809-1:2010املعسا   أو ISO 11513:2011ووفقا  للاعسا   2-2-6ا  حميفد   الفقرة  أن  ك ن األسط ادا  صنعة ماا )أ(
وللا اصييفاا املعسايييفة  يي  المييلطاا  3-2-6وفقييا  للفقييرة  2016مييا  ن الثاين/ينيياير   1 ادا  صيين ضة قبييل وأن  كيي ن األسييط )ب(

 امل سصة   بليفان النقل واالسس يفام.
 س.°50مسل ابسكال ضنيف   300س وأقل    °20مسل ابسكال ضنيف   101.3جي  أن يك ن الضغط   مل أسط ا ة ول ءة أقل     (2)
 اب . 21ألسط ا ة  ضغط لالخسبا    اجي  أن يك ن أدىن (3)
 اب . 94.5جي  أن يك ن ضغط اال فجا  األدىن   األسط ا ة  (4)
 س ضغط اخسبا  األسط ا ة.°65يسجاوز الضغط اليفاخلي ضنيف  ال جي  أن (5)
 الغييياز املاسيييز. وجيييي  اضلايييا  يييعخطيييرة بسف أو  يييؤدي إىل  كييي ي   رمبييياا ضيييا ة وأال جيييي  أن  كييي ن امليييادة املاسيييزة  س افقييية  يييع األسيييط ا ة (6)

  خطرا  ) ثل السفاضل احملفز(.عيفث  فاضال   وأال يضعفاا أو يؤثر الغاز امل سلط  ع املادة املاسزة ضلى األسط ا ة أال
نا قييييف جييي  أن يحسحقَّيييق  ييي    ضسيية امليييادة املاسيييزة ضنييييف مييل  يييلء للسأمييييف  ييي  أن اشييرتاطاا الضيييغط والثبييياا الكساسيييائي لس  سيي  السعبئييية اييي (7)

 اسس فسر   مل  رة  قيفم فساا ضب ة  از وسز للنقل.
 الشع  ال ا دة   انح الالئحة. أو   مس   املادة املاسزة  عايع أيل    الر  ال جي  أن (8)
 50CLجيييي  أن  كيييي ن االشييييرتاطاا املسعلقييية ابألسييييط ادا ووسييييائل اإل ييييالق الييييت تسيييي ي ضلييييى  ييييازاا سيييا ة  رمسزاييييا النصييييفي القا ييييل  (9)

 ( ضلى النح  السا :1أقل )ا ظر اجليفول  أو ) زء   امللس ن( 3 ل/م 200( مبقيفا  يماوي 50ق )ا
اَّز  ا   )أ( زة للضغط   طابق ل لبساا ل لبة  ا ج الصاا اا. أو ج الصاا اا بميفادااجتح  أ طسة  ا عة لسمرب الغاز  حمسجِّ

 ضرباا. أو  الثق ب  وإ ا      ع مينع السمري  ض  طريق العب ةيك ن الصاام إ ا      ع ضيفمي احلشسة وحبا ز ضيفمي )ب(
 أميف    ضيفم السمرب.وسسلة إ الق بعيف  لئاا للس أو ختسرب مل أسط ا ة )ج(
جييي  أن يكيي ن مييل صيياام  سسنييا  حبسييت يصييايف لضييغط االخسبييا    األسييط ا ة  و  صيي ال   باشييرة ابألسييط ا ة إ ييا بل ليي   مييسيفق  )د(

 . ISO 10692-2:2001 في ابشرتاطاا املعسا   وإ ا ب سسلة أخرى
 ال  رم  وسسلة لس فسل الضغط ضلى األسط ادا ووسائل اإل الق. )ا(

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P206 توجيه التعبئة P206 
 . 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500 قام األ م املسحيفة أينطبق انا الس  س  ضلى 

  نص انح الالئحة ضلى خالف ذلك.  ا مل  2-6وأسط ادا الضغط املمس فسة الشرتاطاا الفصل يرخص ابسسعاال األسط ادا 
  .1-6-1-4 حمس ا اشرتاطاا السعبئة العا ة ال ا دة   الفقرة  (1)
  ك ن  يفة االخسبا  القص ى للفحص اليفو ي    سن اا. (2)
ييأل األسييط ادا وأسييط اد (3) متييأل  وال   املائيية  يي  سييعساا املائسيية  95س  مييبة °50 سجيياوز املرحليية  ييع الغازييية ضنيييف  ال ا الضييغط حبسييتمتح

س ضيغط اخسبيا  األسيط ادا وأسيط ادا الضييغط. °65يسجياوز الضيغط الييفاخلي ضنييف  ال وضنييف  لئايا جيي  أن س.°60ابلكا يل ضنييف 
 األسط ادا وأسط ادا الضغط.جلاسع امل اد   يؤخن   االضسبا  ضغط الب ا  والسايفد احلجاي  أنوجي  

  االضسبا  ضنيف حماب الضغط  -المائل والغاز املضغ ط  الغاز -  حالة الم ائل احملالة بغازاا  ضغ طة  ينبغي أخن املك  ن 
  ك  البسادا االخسبا ية  ساحة   نفن اخلط اا السالسة: مل اليفاخلي   وضاء الضغط. وإذا

 س )د  ة حرا ة امللء(؛°15المائل والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف ط خبا  حماب ضغ )أ(
 س وحماب احلجم املسبقي للط   الغازي؛°65س إىل °15حماب السايفد احلجاي للط   المائل النا م ض  السم ن     )ب(
  االضسبا ؛ ع أخن السايفد احلجاي للط   المائل   س°65للغاز املضغ ط ضنيف  اجلزئيحماب الضغط  )ج(

 س   االضسبا .°65س و°15ا ضغاط الغاز املضغ ط ضنيف  ضا ليؤخن  :مالحظة
 س؛°65حماب ضغط خبا  المائل ضنيف  )د(
 س؛°65الضغط الكلي ا  جما ع ضغط اخبا  المائل والضغط اجلزئي للغاز املضغ ط ضنيف  )ه(
 ا ؛االضسب س  °65ضنيف   الط   المائل املضغ ط  أخن قابلسة ذوابن الغاز )و(

 اب (. 1مسل ابسكال )  100أسط ادا الضغط ض  الضغط الكلي احملم ب دقص  يقل ضغط االخسبا    األسط ادا أو وجي  أن ال
االخسبا     دون أخن قابلسة المائل  عروفة    أ ل احلماابا  ميك  حماب ضغط  ط  الغاز املضغ ط     ك  قابلسة ذوابن مل وإذا

  فقرة الفرضسة )و((   احلمبان.ذوابن الغاز )ال
 اب . 20يك ن أقل     أال للا اد اليفافعة  ضلى P200  السعبئة  سفقا   ع    س وجي  أن يك ن أدىن ضغط لالخسبا  (4)
 شرتاط إضايف:ا

  . ال مة ملعيفاا  رذين  ثل جما ضة  ك  ة    خرط م و شاال  قيفم األسط ادا وأسط ادا الضغط للنقل ضنيف ا  ك ن 
 ابلتعبئة: انيتعلق انخاص انحكم
PP89  ب(  جييييييي ز أن  كيييييي ن 9-1-6-1-4  وابليييييير م  يييييي  الفقييييييرة 3505و 3504و 3503و 3502و 3501  حاليييييية أ قييييييام األ ييييييم املسحيييييييفة(

اسيسسفاء  شيريطة  قمياة ضليى ضيغط االخسبيا  و عيربا  ضنايا ب حييفاا البيا  ليرت 1 000 سجياوز  لألسط ادا  يع القابلية إلضيادة امليلء سيعة  ائسية ال
 لرتا . 50الني يضع حيفا  للمعة القص ى يبلغ  ISO 11118:1999القس د ضلى المعة والضغط املسعلقة مبعسا  السصنسع خاضعة للاعسا  

PP97   10جييي  أن  كيي ن  يييفة االخسبييا  القصيي ى للفحييص اليييفو ي   3500  حاليية  يي اد إ يياد احلريييق املصيينفة تيير  قييم األ ييم املسحيييفة 
 .2-6 مس   االشرتاطاا ال ا دة   الفصل لرتا   450وميك   قلاا   أدبس  سعساا املائسة القص ى  سن اا.
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P207 توجيه التعبئة P207 
 .1950األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يماح ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gادا )أسط   )أ(

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 .II مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 

 يلي: ماا  صلبة  ك ن مسلساا الصافسة القص ىضب اا خا  سة  )ب(
 مغ  55 مر  ن لسفي

 مغ  125 في ادة أخرى  ع الكر  ن اللس
  .3-1-1-4لس     الضرو ي اسسسفاء األحكام ال ا دة   

 السفريغ  ع املقص د لأليروس الا أثناء ظروف النقل العادية.احلرمة الزائيفة و يسم  صاسم و صنسع العب اا ضلى    مينع 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP87 يزود العبي اا ب سيسلة احسبياس ألي سيائل 327  نقل وفقا  للس  سي  اخلياص ليتا    فاايا األيروس الا1950األ م املسحيفة    حالة  قم   
 و زاييف الضغط.خطعة  اء   أطلسق احلرمة ميك  أن يسمرب أثناء النقل   ثل اسس يفام  ادة  اصة. و  فر   ية مافسة للعب ة ملنع  ك ي  

 
P208 توجيه التعبئة P208 

   .2زة    الر بة ينطبق انا الس  س  ضلى الغازاا املاس
 :1-6-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء االشرتاطاا العا ة املسعلقة ابلسعبئة ال ا دة    (1)

 ؛ISO 9809-1:2010املعسا   أو ISO 11513:2011ووفقا  للاعسا   2-2-6ا  حميفد   الفقرة  أن  ك ن األسط ادا  صنعة ماا )أ(
وللا اصييفاا املعسايييفة  يي  المييلطاا  3-2-6وفقييا  للفقييرة  2016مييا  ن الثاين/ينيياير   1 ادا  صيين ضة قبييل وأن  كيي ن األسييط )ب(

 امل سصة   بليفان النقل واالسس يفام.
 س.°50مسل ابسكال ضنيف   300س وأقل    °20مسل ابسكال ضنيف   101.3جي  أن يك ن الضغط   مل أسط ا ة ول ءة أقل     (2)
 اب . 21ألسط ا ة  ضغط لالخسبا    اجي  أن يك ن أدىن (3)
 اب . 94.5جي  أن يك ن ضغط اال فجا  األدىن   األسط ا ة  (4)
 س ضغط اخسبا  األسط ا ة.°65يسجاوز الضغط اليفاخلي ضنيف  ال جي  أن (5)
 الغييياز املاسيييز. وجيييي  اضلايييا  يييعخطيييرة بسف أو  يييؤدي إىل  كييي ي   رمبييياا ضيييا ة وأال جيييي  أن  كييي ن امليييادة املاسيييزة  س افقييية  يييع األسيييط ا ة (6)

  خطرا  ) ثل السفاضل احملفز(.عيفث  فاضال   وأال يضعفاا أو يؤثر الغاز امل سلط  ع املادة املاسزة ضلى األسط ا ة أال
نا قييييف جييي  أن يحسحقَّيييق  ييي    ضسيية امليييادة املاسيييزة ضنييييف مييل  يييلء للسأمييييف  ييي  أن اشييرتاطاا الضيييغط والثبييياا الكساسيييائي لس  سيي  السعبئييية اييي (7)

 اسس فسر   مل  رة  قيفم فساا ضب ة  از وسز للنقل.
 الشع  ال ا دة   انح الالئحة. أو   مس   املادة املاسزة  عايع أيل    الر  ال جي  أن (8)
 50CLجيييي  أن  كيييي ن االشييييرتاطاا املسعلقييية ابألسييييط ادا ووسييييائل اإل ييييالق الييييت تسيييي ي ضلييييى  ييييازاا سيييا ة  رمسزاييييا النصييييفي القا ييييل  (9)

 ( ضلى النح  السا :1أقل )ا ظر اجليفول  أو ) زء   امللس ن( 3 ل/م 200( مبقيفا  يماوي 50ق )ا
اَّز  ا   )أ( زة للضغط   طابق ل لبساا ل لبة  ا ج الصاا اا. أو ج الصاا اا بميفادااجتح  أ طسة  ا عة لسمرب الغاز  حمسجِّ

 ضرباا. أو  الثق ب  وإ ا      ع مينع السمري  ض  طريق العب ةيك ن الصاام إ ا      ع ضيفمي احلشسة وحبا ز ضيفمي )ب(
 أميف    ضيفم السمرب.وسسلة إ الق بعيف  لئاا للس أو ختسرب مل أسط ا ة )ج(
جييي  أن يكيي ن مييل صيياام  سسنييا  حبسييت يصييايف لضييغط االخسبييا    األسييط ا ة  و  صيي ال   باشييرة ابألسييط ا ة إ ييا بل ليي   مييسيفق  )د(

 . ISO 10692-2:2001 في ابشرتاطاا املعسا   وإ ا ب سسلة أخرى
 ال  رم  وسسلة لس فسل الضغط ضلى األسط ادا ووسائل اإل الق. )ا(

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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64 

أ طسية  ا عية لسميرب الغياز  طيابق  أو جي  أن جتاز  ا ج صاا اا األسط ادا اليت تس ي ضليى الغيازاا السلقائسية االشيسعال بمييفاداا (10)
  لبساا ل لبة  ا ج الصاا اا.ل

 . ISO 11513:2011جي  أن يك ن إ راء امللء وفقا  للالحق ألل    املعسا   (11)
 سن اا. 5جي  أن  ك ن الفرتة القص ى بن ضالساا الفحص اليفو ي  (12)
 (.1األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة املنطبقة ضلى  ادة بعسناا )ا ظر اجليفول  (13)

 ملادي الس افق ا
:a .ال  مس يفم األسط ادا املصن ضة    سبائك األل  نس م 
:d  ابألسط ادا اليت تال العال ة " إال يماح ال الف الذية ضنيف اسس يفام األسط اداH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 

 أحكام  نطبق ضلى الغازاا تيفييفا   
r: لألسط ا ة.يسجاوز الضغط ثلثي ضغط االخسبا   ا حيفث تلل ما ل  الجي  أن  ك ن  مبة  لء انا الغاز حميفودة حبست أ   إذ 

 الس افق املادي لغازاا وسزة  ع حميفدة ضلى    آخر )  م أ(
z:  خطرة. أو  سفاضل  عاا ضلى    يشكل  رمباا ضا ة وال  ك ن   اد صنع األسط ادا و  ابعاا   ائاة للاحس ايا 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P208 اتبع( توجيه التعبئة( P208 
 : الغازات املمتزة1اجلدول 

األمم  رقم
 الشعبة أو الرتبة االسم والوصف املتحدة

اخلطورة 
 الفرعية

الرتكيز القاتل 
 3مل/م

األحكام اخلاصة 
 املتعلقة ابلتعبئة

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 z   1-2  ازاا وسزة  هل بة    م أ 3510
 z   2-2   م أ  ازاا وسزة  3511
 z 5 000 ≤  3-2  ازاا وسزة  سا ة    م أ 3512
 z  1-5 2-2   م أ ازاا وسزة   ؤمميفة   3513
 z 5 000 ≤ 1-2 3-2  ازاا وسزة  سا ة  هل بة    م أ 3514
 z 5 000 ≤ 1-5 3-2  ازاا وسزة  سا ة   ؤمميفة    م أ 3515
 z 5 000 ≤ 8 3-2  ازاا وسزة  سا ة  أمالة    م أ 3516

 1-2 3-2  ازاا وسزة  سا ة  هل بة  أمالة    م أ 3517
8 

≥ 000 5 
z 

 1-5 3-2  ازاا وسزة  سا ة   ؤمميفة  أمالة    م أ 3518
8 

≥ 000 5 
z 

 a 387 8 3-2 حللت فل  ييف الب  ون  وسز 3519

 1-5 3-2 مل    وسز 3520
8 

293 
a 

 a 450 8 3-2 ز ابع فل  ييف المسلسك ن  وس 3521
 d 20 1-2 3-2 أ سن  وسز 3522
 d, r 620 1-2 3-2  ر ان  وسز 3523
  190 8 3-2 خا   فل  ييف الف سف    وسز 3524
 d 20 1-2 3-2 ف سفن  وسز 3525
  2 1-2 3-2 سسلسنسيف اهلسيف و ن  وسز 3526

 

P300 توجيه التعبئة P300 
 .3064املسحيفة م األ   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 4C2 أو 4C1 زييييف سييعة ال احيييفة  ناييا ضلييى لييرت واحيييف و يي  صييناديق خشييبسة خا  سيية ) ال ضبيي اا جماعيية  ك  يية  يي  ضليي   عيف سيية داخلسيية 

 احملل ل.   لرتاا  5أمثر    ضلى تس ي  ال (4Fأو 4D أو
 اشرتاطات إضافية:

 تاط العل  املعيف سة إحاطة ما لة مبادة   سسيف  اصة. -1
  بط  الصناديق اخلشبسة  بطسنا  ما ال  مبادة  ناسبة مسساة للااء والنرتو لسمري . -2
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أ طسية  ا عية لسميرب الغياز  طيابق  أو جي  أن جتاز  ا ج صاا اا األسط ادا اليت تس ي ضليى الغيازاا السلقائسية االشيسعال بمييفاداا (10)
  لبساا ل لبة  ا ج الصاا اا.ل

 . ISO 11513:2011جي  أن يك ن إ راء امللء وفقا  للالحق ألل    املعسا   (11)
 سن اا. 5جي  أن  ك ن الفرتة القص ى بن ضالساا الفحص اليفو ي  (12)
 (.1األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة املنطبقة ضلى  ادة بعسناا )ا ظر اجليفول  (13)

 ملادي الس افق ا
:a .ال  مس يفم األسط ادا املصن ضة    سبائك األل  نس م 
:d  ابألسط ادا اليت تال العال ة " إال يماح ال الف الذية ضنيف اسس يفام األسط اداH ع(.4-7-2-2-6" وفقا  للفقرة( 

 أحكام  نطبق ضلى الغازاا تيفييفا   
r: لألسط ا ة.يسجاوز الضغط ثلثي ضغط االخسبا   ا حيفث تلل ما ل  الجي  أن  ك ن  مبة  لء انا الغاز حميفودة حبست أ   إذ 

 الس افق املادي لغازاا وسزة  ع حميفدة ضلى    آخر )  م أ(
z:  خطرة. أو  سفاضل  عاا ضلى    يشكل  رمباا ضا ة وال  ك ن   اد صنع األسط ادا و  ابعاا   ائاة للاحس ايا 

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P208 اتبع( توجيه التعبئة( P208 
 : الغازات املمتزة1اجلدول 

األمم  رقم
 الشعبة أو الرتبة االسم والوصف املتحدة

اخلطورة 
 الفرعية

الرتكيز القاتل 
 3مل/م

األحكام اخلاصة 
 املتعلقة ابلتعبئة

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 z   1-2  ازاا وسزة  هل بة    م أ 3510
 z   2-2   م أ  ازاا وسزة  3511
 z 5 000 ≤  3-2  ازاا وسزة  سا ة    م أ 3512
 z  1-5 2-2   م أ ازاا وسزة   ؤمميفة   3513
 z 5 000 ≤ 1-2 3-2  ازاا وسزة  سا ة  هل بة    م أ 3514
 z 5 000 ≤ 1-5 3-2  ازاا وسزة  سا ة   ؤمميفة    م أ 3515
 z 5 000 ≤ 8 3-2  ازاا وسزة  سا ة  أمالة    م أ 3516

 1-2 3-2  ازاا وسزة  سا ة  هل بة  أمالة    م أ 3517
8 

≥ 000 5 
z 

 1-5 3-2  ازاا وسزة  سا ة   ؤمميفة  أمالة    م أ 3518
8 

≥ 000 5 
z 

 a 387 8 3-2 حللت فل  ييف الب  ون  وسز 3519

 1-5 3-2 مل    وسز 3520
8 

293 
a 

 a 450 8 3-2 ز ابع فل  ييف المسلسك ن  وس 3521
 d 20 1-2 3-2 أ سن  وسز 3522
 d, r 620 1-2 3-2  ر ان  وسز 3523
  190 8 3-2 خا   فل  ييف الف سف    وسز 3524
 d 20 1-2 3-2 ف سفن  وسز 3525
  2 1-2 3-2 سسلسنسيف اهلسيف و ن  وسز 3526

 

P300 توجيه التعبئة P300 
 .3064املسحيفة م األ   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 4C2 أو 4C1 زييييف سييعة ال احيييفة  ناييا ضلييى لييرت واحيييف و يي  صييناديق خشييبسة خا  سيية ) ال ضبيي اا جماعيية  ك  يية  يي  ضليي   عيف سيية داخلسيية 

 احملل ل.   لرتاا  5أمثر    ضلى تس ي  ال (4Fأو 4D أو
 اشرتاطات إضافية:

 تاط العل  املعيف سة إحاطة ما لة مبادة   سسيف  اصة. -1
  بط  الصناديق اخلشبسة  بطسنا  ما ال  مبادة  ناسبة مسساة للااء والنرتو لسمري . -2
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P301 توجيه التعبئة P301 
 .3165األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    اا السالسة شريطة يرخص ابسس يفام العب
 وضاء ضغط  صن ع    أدبس  األل  نس م و زود أب طسة  لح  ة. (1)

 لرتا . 46يسك ن االحس اء األو  لل ق د داخل انا ال ضاء    خزان    األل  نس م امللح م ذي حجم داخلي أقصى  قيفا ح  
  2 755مسل ابسكال والضغط املا   رتي اال فجا ي األدىن   1 275ىن لل ضاء اخلا  ي  رتي السصاساي األديك ن الضغط املا    

 مسل ابسكال.
 يفحص مل وضاء أثناء  صنسع  وقبل شحن  للسأميف    أ    ا ع للسمرب. 
ل ضب ة  عيف سة خا  سة الفع سك الير  داخالحرتاق   ثل  ادة  غلَّل ال حيفة اليفاخلسة الكا لة بص  ة  أ   ة مبادة   سسيف  ع قابلة ل 

  غلقة إبحكام تاي بص  ة مافسة مجسع السجاسزاا.
 لرتا . 42وطرد  احس اء أو  ك ن ماسة ال ق د القص ى لكل  

 وضاء ضغط  صن ع    األل  نس م. (2)
ذاا حجم داخلي أقصى زودة حب يصلة  ر ة   ة مسساة للب ا   يسك ن االحس اء األو  لل ق د داخل انا ال ضاء    حجعة وق د  لح 

 لرتا . 46 قيفا ح 
  5 170مسل ابسكال والضغط املا   رتي اال فجا ي األدىن   2 680يك ن الضغط املا   رتي السصاساي األدىن ل ضاء الضغط  

 مسل ابسكال.
يف  ع قابلة لالحرتاق  أ   ة    ادة   سسمث يغلَّل بص  ة   يفحص مل وضاء أثناء  صنسع  وقبل شحن  للسأميف    أ    ا ع للسمرب  

  ثل  ادة الفع سك الير  داخل ضب ة  عيف سة خا  سة  غلقة إبحكام تاي بص  ة مافسة مجسع السجاسزاا.
 لرتا . 42وطرد  احس اء أو  ك ن ماسة ال ق د القص ى لكل  

 

P302 توجيه التعبئة P302 
 .3269 األ م املسحيفة  قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا اجملاعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العب اا اخلا  سة:

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 
 العب اا اليفاخلسة:

 رام لكل ضب ة  500 لسلرتا  لكل ضب ة داخلسة إذا ما ر سائلة  و 125 ()أممسيف ف قي ضض ي  ك ن الكاسة القص ى للاادة احلفازة
 داخلسة إذا ما ر صلبة.

   ضب اا داخلسة.  عبأ املادة األساسسة واملادة احلفازة بص  ة  نفصلة
  سفاضل  فاضال  خطرا    حال حيفوث  مرب. أال العب ة اخلا  سة شريطة جي ز وضع املك دا    ف 

   بسطبسقاا ضلى املادة األساسسة.3وفقا  للاعايع اخلاصة ابلر بة  III أو IIجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
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P400 توجيه التعبئة P400 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفا

األوضسيية  ي  الفيي الذ وختضييع الخسبيا  بيييفئي مث الخسبييا اا . و صيينع 6-3-1-4الضييغط شييريطة اسيسسفاء األحكييام العا يية الي ا دة    أوضسية (1)
النقيل تير طبقية  ي   ضيغط  يا   رتي(. ويكي ن الميائل أثنياء) (اب  10 سغاابسيكال ) 1يقيل ضي   ال سين اا ضنييف ضيغط 10دو ية ميل 

 اب (. 0.2مسل ابسكال )  20يقل الضغط املا   رتي ض  أال  از خا ل ضلى
 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسييييييييط ادا ) أو (4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A) صييييييييناديق (2)

  عيف سية أو  عيف سية  غلقية إبحكيام فسايا ضبي اا داخلسية ز ا سية (  سضا  ضلبيا  3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1 نكاا ) أو (1G أو 1D أو
مييفاداا  ل لبية أو  يزودة بلعبي اا اليفاخلسية وجيي  أن  كي ن ا.  زييف سعة مل  ناا ضلى لرت واحيف وهلا سييفاداا ذاا حشيااي ال

و  سيييف العبيي اا  نقييل.الصيييفم أو االاسييزاز أثنيياء ال   حالييةأو ا ختاءاييا  ساييار إبحكييام أبي وسييسلة متنييع زحزحسيييفاداا  ثبَّيي
متيأل العبي اا اليفاخلسية أبمثير  وال بكا لايا.اليفاخلسة    مجسيع اجل ا ي  مبيادة  افية  اصية  يع قابلية لالحيرتاق  كفيي ال سصياص احملسي ايا 

 مغ.  125  املائة    سعساا. و بلغ الكسلة الصافسة القص ى للعب اا اخلا  سة  90   
 4B أو 4Aصييييييناديق ) أو (3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1 نكيييييياا ) أو ( 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1) أسييييييط ادا (3)

 عيف سية داخلسية  غلقية  مغ  سضا  ضلبيا    150املعيفن  بلغ الكسلة الصافسة القص ى لكل  ناا  أو  نس م  األل أو الف الذ(  صن ضة    4N أو
مييفاداا  يزودة بلعب اا اليفاخلسية وجي  أن  ك ن ا ذاا حشااي. لرتاا  وهلا سيفاداا 4 زييف سعة ال احيفة  ناا ض   ال إبحكام

و  سييف  الصييفم أو االاسيزاز أثنياء النقيل.   حاليةأو ا ختاءايا  ساالة متنع زحزحر إبحكام أبي وسس ل لبة أو سيفاداا  ثبَّ 
سي ايا بكا لايا. و فصيل ميل طبقية العب اا اليفاخلسة    مجسع اجل ا   مبادة  افة  اصة  ع قابلية لالحيرتاق بكاسية  كفيي ال سصياص احمل

   املائة    سعساا. 90أل العب اا اليفاخلسة أبمثر    مت وال    العب اا اليفاخلسة حبا ز فاصل ابإلضافة إىل  ادة الس سسيف.
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP86  إحيفى ال سائل األخرى. أو نرتو ن  جي  إزالة اهل اء    حسز الب ا  ب اسطة ال3394و 3392  حالة  قاي األ م املسحيفة 
 

P401 توجيه التعبئة P401 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

خسبييا اا . و صيينع األوضسيية  ي  الفيي الذ وختضييع الخسبيا  بيييفئي مث ال6-3-1-4أوضسية الضييغط شييريطة اسيسسفاء األحكييام العا يية الي ا دة    (1)
ضيغط  يا   رتي(. ويكي ن الميائل أثنياء النقيل تير طبقية  ي  ) (اب  6)  سغاابسيكال 0.6يقيل ضي   ال سن اا ضنيف ضيغط 10دو ية مل 

 اب (. 0.2مسل ابسكال )  20يقل الضغط املا   رتي ض   أال  از خا ل ضلى
 العب اا اجملاعة (2)

 العب اا اخلا  سة:
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

 العب اا اليفاخلسة:
 لرت 1البالسسسك  زودة بميفاداا  ل لبة وبمعة قص ى  أو املعيفن أو    الز اج  صن ضة

 بكا لاا. يف وا سصاص خا لة بكاسة  كفي ال سصاص احملس اياجي  أن  ك ن العب ة اليفاخلسة حماطة مبادة   سس
 مغ.  30ال  سجاوز الكسلة الصافسة القص ى للعب ة اخلا  سة 
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P301 توجيه التعبئة P301 
 .3165األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    اا السالسة شريطة يرخص ابسس يفام العب
 وضاء ضغط  صن ع    أدبس  األل  نس م و زود أب طسة  لح  ة. (1)

 لرتا . 46يسك ن االحس اء األو  لل ق د داخل انا ال ضاء    خزان    األل  نس م امللح م ذي حجم داخلي أقصى  قيفا ح  
  2 755مسل ابسكال والضغط املا   رتي اال فجا ي األدىن   1 275ىن لل ضاء اخلا  ي  رتي السصاساي األديك ن الضغط املا    

 مسل ابسكال.
 يفحص مل وضاء أثناء  صنسع  وقبل شحن  للسأميف    أ    ا ع للسمرب. 
ل ضب ة  عيف سة خا  سة الفع سك الير  داخالحرتاق   ثل  ادة  غلَّل ال حيفة اليفاخلسة الكا لة بص  ة  أ   ة مبادة   سسيف  ع قابلة ل 

  غلقة إبحكام تاي بص  ة مافسة مجسع السجاسزاا.
 لرتا . 42وطرد  احس اء أو  ك ن ماسة ال ق د القص ى لكل  

 وضاء ضغط  صن ع    األل  نس م. (2)
ذاا حجم داخلي أقصى زودة حب يصلة  ر ة   ة مسساة للب ا   يسك ن االحس اء األو  لل ق د داخل انا ال ضاء    حجعة وق د  لح 

 لرتا . 46 قيفا ح 
  5 170مسل ابسكال والضغط املا   رتي اال فجا ي األدىن   2 680يك ن الضغط املا   رتي السصاساي األدىن ل ضاء الضغط  

 مسل ابسكال.
يف  ع قابلة لالحرتاق  أ   ة    ادة   سسمث يغلَّل بص  ة   يفحص مل وضاء أثناء  صنسع  وقبل شحن  للسأميف    أ    ا ع للسمرب  

  ثل  ادة الفع سك الير  داخل ضب ة  عيف سة خا  سة  غلقة إبحكام تاي بص  ة مافسة مجسع السجاسزاا.
 لرتا . 42وطرد  احس اء أو  ك ن ماسة ال ق د القص ى لكل  

 

P302 توجيه التعبئة P302 
 .3269 األ م املسحيفة  قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا اجملاعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العب اا اخلا  سة:

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 
 العب اا اليفاخلسة:

 رام لكل ضب ة  500 لسلرتا  لكل ضب ة داخلسة إذا ما ر سائلة  و 125 ()أممسيف ف قي ضض ي  ك ن الكاسة القص ى للاادة احلفازة
 داخلسة إذا ما ر صلبة.

   ضب اا داخلسة.  عبأ املادة األساسسة واملادة احلفازة بص  ة  نفصلة
  سفاضل  فاضال  خطرا    حال حيفوث  مرب. أال العب ة اخلا  سة شريطة جي ز وضع املك دا    ف 

   بسطبسقاا ضلى املادة األساسسة.3وفقا  للاعايع اخلاصة ابلر بة  III أو IIجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
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P400 توجيه التعبئة P400 
 :3-1-4و 1-1-4ء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفا

األوضسيية  ي  الفيي الذ وختضييع الخسبيا  بيييفئي مث الخسبييا اا . و صيينع 6-3-1-4الضييغط شييريطة اسيسسفاء األحكييام العا يية الي ا دة    أوضسية (1)
النقيل تير طبقية  ي   ضيغط  يا   رتي(. ويكي ن الميائل أثنياء) (اب  10 سغاابسيكال ) 1يقيل ضي   ال سين اا ضنييف ضيغط 10دو ية ميل 

 اب (. 0.2مسل ابسكال )  20يقل الضغط املا   رتي ض  أال  از خا ل ضلى
 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسييييييييط ادا ) أو (4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A) صييييييييناديق (2)

  عيف سية أو  عيف سية  غلقية إبحكيام فسايا ضبي اا داخلسية ز ا سية (  سضا  ضلبيا  3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1 نكاا ) أو (1G أو 1D أو
مييفاداا  ل لبية أو  يزودة بلعبي اا اليفاخلسية وجيي  أن  كي ن ا.  زييف سعة مل  ناا ضلى لرت واحيف وهلا سييفاداا ذاا حشيااي ال

و  سيييف العبيي اا  نقييل.الصيييفم أو االاسييزاز أثنيياء ال   حالييةأو ا ختاءاييا  ساييار إبحكييام أبي وسييسلة متنييع زحزحسيييفاداا  ثبَّيي
متيأل العبي اا اليفاخلسية أبمثير  وال بكا لايا.اليفاخلسة    مجسيع اجل ا ي  مبيادة  افية  اصية  يع قابلية لالحيرتاق  كفيي ال سصياص احملسي ايا 

 مغ.  125  املائة    سعساا. و بلغ الكسلة الصافسة القص ى للعب اا اخلا  سة  90   
 4B أو 4Aصييييييناديق ) أو (3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1 نكيييييياا ) أو ( 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1) أسييييييط ادا (3)

 عيف سية داخلسية  غلقية  مغ  سضا  ضلبيا    150املعيفن  بلغ الكسلة الصافسة القص ى لكل  ناا  أو  نس م  األل أو الف الذ(  صن ضة    4N أو
مييفاداا  يزودة بلعب اا اليفاخلسية وجي  أن  ك ن ا ذاا حشااي. لرتاا  وهلا سيفاداا 4 زييف سعة ال احيفة  ناا ض   ال إبحكام

و  سييف  الصييفم أو االاسيزاز أثنياء النقيل.   حاليةأو ا ختاءايا  ساالة متنع زحزحر إبحكام أبي وسس ل لبة أو سيفاداا  ثبَّ 
سي ايا بكا لايا. و فصيل ميل طبقية العب اا اليفاخلسة    مجسع اجل ا   مبادة  افة  اصة  ع قابلية لالحيرتاق بكاسية  كفيي ال سصياص احمل

   املائة    سعساا. 90أل العب اا اليفاخلسة أبمثر    مت وال    العب اا اليفاخلسة حبا ز فاصل ابإلضافة إىل  ادة الس سسيف.
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP86  إحيفى ال سائل األخرى. أو نرتو ن  جي  إزالة اهل اء    حسز الب ا  ب اسطة ال3394و 3392  حالة  قاي األ م املسحيفة 
 

P401 توجيه التعبئة P401 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

خسبييا اا . و صيينع األوضسيية  ي  الفيي الذ وختضييع الخسبيا  بيييفئي مث ال6-3-1-4أوضسية الضييغط شييريطة اسيسسفاء األحكييام العا يية الي ا دة    (1)
ضيغط  يا   رتي(. ويكي ن الميائل أثنياء النقيل تير طبقية  ي  ) (اب  6)  سغاابسيكال 0.6يقيل ضي   ال سن اا ضنيف ضيغط 10دو ية مل 

 اب (. 0.2مسل ابسكال )  20يقل الضغط املا   رتي ض   أال  از خا ل ضلى
 العب اا اجملاعة (2)

 العب اا اخلا  سة:
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

 العب اا اليفاخلسة:
 لرت 1البالسسسك  زودة بميفاداا  ل لبة وبمعة قص ى  أو املعيفن أو    الز اج  صن ضة

 بكا لاا. يف وا سصاص خا لة بكاسة  كفي ال سصاص احملس اياجي  أن  ك ن العب ة اليفاخلسة حماطة مبادة   سس
 مغ.  30ال  سجاوز الكسلة الصافسة القص ى للعب ة اخلا  سة 
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P402 توجيه التعبئة P402 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

األوضسة    الف الذ وختضع الخسبا  بيفئي مث الخسبا اا . و صنع 6-3-1-4م العا ة ال ا دة   أوضسة الضغط شريطة اسسسفاء األحكا (1)
ضغط  ا   رتي(. ويك ن المائل أثناء النقل تر طبقة    ) (اب  6 سغاابسكال ) 0.6يقل ض   ال سن اا ضنيف ضغط 10دو ية مل 

 اب (. 0.2مسل ابسكال )  20يقل الضغط املا   رتي ض  أال  از خا ل ضلى
 العب اا اجملاعة (2)

 اخلا  سة:العب اا 
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

 يلي: ماا  العب اا اليفاخلسة بكسلة صافسة قص ى
 مغ  10   ز اج
 مغ  15  بالسسسك أو  عيفن

 داخلسة بميفاداا  ل لبة. زود مل ضب ة 
 تاط مل ضب ة داخلسة مبادة   سسيف وا سصاص خا لة بكاسة  كفي ال سصاص احملس ايا بكا لاا.

 مغ.  125 سجاوز الكسلة الصافسة القص ى لكل ضب ة خا  سة  أال جي 
 لرتا . 250( ذاا سعة قص ى 1A1أسط ادا ف الذية ) (3)
 250( ذاا سعة قص ى  قيفا اا 6HB1 أو 6HA1 نس م )  األل أو بالسسسكي داخل أسط ا ة    الف الذ  ة    وضاء  رمبة  ك ضب اا (4)

 لرتا .
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P403 توجيه التعبئة P403 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اجملمعة
 الكتلة الصافية القصوى العبوات اخلارجية خليةالعبوات الدا

 مغ  2 ز اج
 مغ  15 بالسسسك

 مغ  20  عيفن
 عكم إ الق العب اا اليفاخلسة

  ل لبة   ثال (بميفاداا  أو )إب القاا بشرائط

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)ن    مر 
 صناديق

 (4A)ف الذ 
 (4B)أل  نس م 

   (4N) عيفن آخر 
 (4C1)خش  طبسعي 

 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد  ك ين  
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 تنكات
      3A1)  (3A2ف الذ 

    3B1)  (3B2أل  نس م 
 3H1)  (3H2ك سسسبال

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  60
 مغ  250

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 الكتلة الصافية القصوى  العبوات املفردة
 أسطواانت
 (1A1  1A2ف الذ )

 1B1)   (1B2أل  نس م 
 1N1)   (1N2األل  نس م  أو الذ عيفن آخر  ع الف  

 1H1  (1H2بالسسسك )
 تنكات

 3A1)   (3A2ف الذ 
 3B1)  (3B2أل  نس م 

 3H1)  (3H2بالسسسك 
 العبوات املركبة

 (6HB1 أو 6HA1األل  نس م ) أو وضاء بالسسسكي داخل أسط ا ة    الف الذ
 6HH1 أو 6HG1قي )الرقييييائاخلشيييي   أو البالسييييسسك أو وضيييياء بالسييييسسكي داخييييل أسييييط ا ة  يييي  الكر يييي ن 

 (6HD1 أو
الكر يي ن  أو اخلشيي  الرقييائقي أو اخلشيي  أو األل  نسيي م أو وضيياء بالسييسسكي داخييل صيينيفوق  يي  الفيي الذ 

 6HH2) أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو (6HA2البالسسسك اجلا يف  أو اللسفي

  
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  250

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 
 مغ  250
 مغ  75

 
 مغ  75

 
   .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    أوعية الضغط

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
PP83 حمنوف  
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P402 توجيه التعبئة P402 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

األوضسة    الف الذ وختضع الخسبا  بيفئي مث الخسبا اا . و صنع 6-3-1-4م العا ة ال ا دة   أوضسة الضغط شريطة اسسسفاء األحكا (1)
ضغط  ا   رتي(. ويك ن المائل أثناء النقل تر طبقة    ) (اب  6 سغاابسكال ) 0.6يقل ض   ال سن اا ضنيف ضغط 10دو ية مل 

 اب (. 0.2مسل ابسكال )  20يقل الضغط املا   رتي ض  أال  از خا ل ضلى
 العب اا اجملاعة (2)

 اخلا  سة:العب اا 
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

 يلي: ماا  العب اا اليفاخلسة بكسلة صافسة قص ى
 مغ  10   ز اج
 مغ  15  بالسسسك أو  عيفن

 داخلسة بميفاداا  ل لبة. زود مل ضب ة 
 تاط مل ضب ة داخلسة مبادة   سسيف وا سصاص خا لة بكاسة  كفي ال سصاص احملس ايا بكا لاا.

 مغ.  125 سجاوز الكسلة الصافسة القص ى لكل ضب ة خا  سة  أال جي 
 لرتا . 250( ذاا سعة قص ى 1A1أسط ادا ف الذية ) (3)
 250( ذاا سعة قص ى  قيفا اا 6HB1 أو 6HA1 نس م )  األل أو بالسسسكي داخل أسط ا ة    الف الذ  ة    وضاء  رمبة  ك ضب اا (4)

 لرتا .
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P403 توجيه التعبئة P403 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اجملمعة
 الكتلة الصافية القصوى العبوات اخلارجية خليةالعبوات الدا

 مغ  2 ز اج
 مغ  15 بالسسسك

 مغ  20  عيفن
 عكم إ الق العب اا اليفاخلسة

  ل لبة   ثال (بميفاداا  أو )إب القاا بشرائط

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
 1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 1D)خش   قائقي )
  (1G)ن    مر 
 صناديق

 (4A)ف الذ 
 (4B)أل  نس م 

   (4N) عيفن آخر 
 (4C1)خش  طبسعي 

 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد  ك ين  
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 تنكات
      3A1)  (3A2ف الذ 

    3B1)  (3B2أل  نس م 
 3H1)  (3H2ك سسسبال

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  60
 مغ  250

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 الكتلة الصافية القصوى  العبوات املفردة
 أسطواانت
 (1A1  1A2ف الذ )

 1B1)   (1B2أل  نس م 
 1N1)   (1N2األل  نس م  أو الذ عيفن آخر  ع الف  

 1H1  (1H2بالسسسك )
 تنكات

 3A1)   (3A2ف الذ 
 3B1)  (3B2أل  نس م 

 3H1)  (3H2بالسسسك 
 العبوات املركبة

 (6HB1 أو 6HA1األل  نس م ) أو وضاء بالسسسكي داخل أسط ا ة    الف الذ
 6HH1 أو 6HG1قي )الرقييييائاخلشيييي   أو البالسييييسسك أو وضيييياء بالسييييسسكي داخييييل أسييييط ا ة  يييي  الكر يييي ن 

 (6HD1 أو
الكر يي ن  أو اخلشيي  الرقييائقي أو اخلشيي  أو األل  نسيي م أو وضيياء بالسييسسكي داخييل صيينيفوق  يي  الفيي الذ 

 6HH2) أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو (6HA2البالسسسك اجلا يف  أو اللسفي

  
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  250
 مغ  250

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 
 مغ  250
 مغ  75

 
 مغ  75

 
   .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    أوعية الضغط

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
PP83 حمنوف  
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P404 توجيه التعبئة P404 

 2008و 2005و 1855و 1854و 1383ينطبييق ايينا الس  سيي  ضلييى امليي اد الصييلبة السلقائسيية االشييسعال امليف  يية تيير أ قييام األ ييم املسحيييفة السالسيية: 
 . 3393و 3391و 3200و 2881و 2846و 2546و 2545و 2441و

 :3-1-4و 1-1-4يحرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العبوات اجملمعة (1)

 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1أو 1A2 أو 1A1) :العبوات اخلارجية
 (4H2 أو 4G أو 4F أو 4Dو 4C2 أو 4C1 أو

 مغ.  ك ن العب اا اليفاخلسة حمكاة اإل الق.  15 زييف الكسلة الصافسة لكل  ناا ضلى  أوضسة  عيف سة ال :العبوات الداخلية 
مييغ  وهلييا سيييفاداا ذاا حشييااي  و  سيييف  يي  مجسييع   1 زييييف الكسليية الصييافسة لكييل  ناييا ضلييى  ال أوضسيية  عيف سيية

  ا   وتس ياا ضل   عيف سة داخلسة  غلقة إبحكام. اجل
إبحكيييام أبي ر سييييفاداا  ثبَّييي مييييفاداا  ل لبييية أو يييزودة بعبييي اا اليفاخلسييية   أن  كييي ن الوجيييي

 .الصيفم أو االاسزاز أثناء النقل   حالةأو ا ختاءاا  وسسلة متنع زحزحساا
 مغ.  125و بلغ الكسلة الصافسة القص ى للعب اا اخلا  سة    

 ( الكسلييييييييييية اإلمجالسييييييييييية القصييييييييييي ى:3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1) :العبوات املعدنية (2)
 مغ.  150

 ( الكسلييييييييية اإلمجالسييييييييية 6HB1 أو 6HA1 نسييييييييي م )  األل أو وضييييييييياء بالسيييييييييسسكي داخيييييييييل أسيييييييييط ا ة  ييييييييي  الفييييييييي الذ :العبوات املركبة (3)
 مغ.  150القص ى: 

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    عية الضغطو أميك  اسس يفام 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP86  إحيفى ال سائل األخرى. أو   جي  إزالة اهل اء    حسز الب ا  ب اسطة النرتو ن3393و 3391  حالة  قاي األ م املسحيفة 

 
P405 توجيه التعبئة P405 

 .1381م املسحيفة  األ  قمينطبق انا الس  س  ضلى 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

   ف سف    ط :1381األ م املسحيفة   قم  حالة  (1)
 العبوات اجملمعة )أ( 
 مغ.   75: ( الكسلة الصافسة القص ى4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A) العبوات اخلارجية:  

 العبوات الداخلية: 
 مغ؛   15ضل   عيف سة حمكاة اإل الق  الكسلة الصافسة القص ى لكل  ناا  '1'
أو ضبيي اا داخلسيية ز ا سيية   سيييفة  يي  مجسييع اجل ا يي  مبييادة  افيية  اصيية  ييع قابليية لالحييرتاق بكاسيية  كفييي ال سصيياص   '2'

 مغ؛   2مسلة صافسة قص ى ما ل احملس ايا وذاا  
 مغ.  400(. الكسلة الصافسة القص ى: 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1) انتاألسطوا )ب( 
 مغ.  120(. الكسلة الصافسة القص ى: 3B1 أو 3A1) التنكات  
 .IIالسعبئة  مبمس ى أداء جما ضة 4-5-1-6 ك ن انح العب اا قاد ة ضلى ا سساز اخسبا   نع السمرب املبن   الفقرة  

   ف سف    اف:1381األ م املسحيفة   قم  حالة  (2)
 مغ    حالة و  د فاصاة  نصارة؛   400( بكسلة صافسة قص ى 1N2 أو 1B2 أو 1A2) أسطواانت )أ(

 تيفدح الملطة امل سصة.  ضلى النح  الني 1أصناف ذاا  الف صل  إذا  حقل بيفون  ك دا الر بة  أو أو   قنائل )ب(
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P406 توجيه التعبئة P406 
 :3-1-4و 1-1-4س يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   ابس يرخص

 العب اا اجملاعة (1)
 (3H2 أو 3H1أو 1H2 أو 1H1أو 1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1العب اا اخلا  سة: ) 
 العب اا اليفاخلسة: ضب اا  قاو ة للااء. 

اخلشييييييي   أو (  ييييييي  البالسيييييييسسك4H2و 4Gو 4C2و 4Fو 4Dو 4C1و 4Nو 4Bو 4Aصيييييييناديق ) أو (1G أو 1D أو 1H2أسيييييييط ادا ) (2)
 طالء  قاوم للااء. أو بطا ة  قسقة    البالسسسك أو الكر  ن اللسفي   زودة بكس  داخلي  قاوم للااء أو الرقائقي

 نكييياا  عيف سييية  أو ( 1H2 أو 1H1أسيييط ادا بالسيييسسكسة ) أو ( 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ادا  عيف سييية )أسيييط   (3)
(3A1 3 أوA2 3 أوB1 3 أوB2 ) أو ( 3 نكيياا بالسييسسكسةH1 3 أوH2 ) األل  نسيي م  أو أوضسيية بالسييسسكسة   أسييط ادا  يي  الفيي الذ أو
(6HA1 6 أوHB1 ) 6قي )الرقييييائاخلشيييي   أو البالسييييسسك أو بالسييييسسكسة   أسييييط ادا  يييي  الكر يييي ن اللسفيييييأوضسيييية  أوHG1 6 أوHH1 
البالسييسسك  أو الكر يي ن اللسفيي أو اخلشيي  الرقيائقي أو اخلشي  أو األل  نسي م أو أوضسية بالسيسسكسة   صييناديق  ي  الفيي الذ أو ( 6HD1 أو

 (.6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2أو 6HA2اجلا يف )
 اشرتاطات إضافية:

نع  مرب   حصام -1  حمس ى املادة امللطلِّفة. أو الكح ل أو حمس ااا    املاءو حبة العب اا حبست ميح
 اب (. 3مسل ابسكال )  300 رامم ضغط يزييف ضلى  أو  حبة و حغلهق العب اا بطريقة  سجن  حيفوث ضغط  فرط ا فجا ي -2
   ع العب ة والكاسة القص ى املما ح هبا لكل ضب ة. 6-3-1-2تيفد أحكام الفقرة  -3

 لتعبئة:أحكام خاصة تتعلق اب
PP24  500 حنقيييل املييي اد بكاسييياا  زيييييف ضليييى    ال3369و 3368و 3367و 3366و 3365و 3364و 2852  حالييية أ قيييام األ يييم املسحييييفة   

 لكل طرد.
PP25  مغ لكل طرد.  15اد بكاساا  زييف ضلى  حنقل امل   ال  1347األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP26  3317و 2907و 1517و 1349و 1348و 1347و 1344و 1322و 1321و 1320و 1310  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة 

    ك ن العب اا خالسة    الرصاص.3376و 3344و
PP48  ن ضة  يي   ييادة أخييرى ذاا قيييف  قلسييل  يي  املعيييفن  العبيي اا املصيي أ ييا  مييس يفم العبيي اا املعيف سيية. ال  3474األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية

  عسرب ضب اا  عيف سة. فال  4-1-6زاا املعيف سة األخرى مسلك املنم  ة   الفقرة جاسالس أو  ثل وسائل اإل الق املعيف سة
PP78  مغ لكل طرد.  11.5 حنقل امل اد بكاساا  زييف ضلى  ال  3370األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP80  ميييس   العبييي اا  ميييس ى أداء جما ضييية السعبئييية 3344و 2907  حالييية  قايييي األ يييم املسحييييفة   II. ميييس يفم العبييي اا الييييت  ميييس    وال 

 .I عايع جما ضة السعبئة 
 

P407 توجيه التعبئة P407 
 .2254و 1945و 1944و 1331ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العب اا اخلا  سة:

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gا )أسط اد
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

 العب اا اليفاخلسة:
 دية.جي   عبئة ضسيفان الثقاب إبحكام   ضب اا داخلسة  غلقة إبحكام ملنع االشسعال العرضي   ظروف النقل العا

ابسييسثناء الصييناديق املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي اليييت جييي  مييغ   45 سجيياوز الكسليية الصييافسة القصيي ى للعبيي اا اخلا  سيية  جييي  أال
 مغ.  30 سجاوز  أال

 .IIIجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP27  ئع خطييرة أخييرى بييأ ضسيييفان الثقيياب المييالة االشييسعال    فيي  العبيي ة اخلا  سيية  ييع أي بضيياع  ال  1331األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية
  سضيا  العبي اا اليفاخلسيية وال ضسييفان الثقيياب الشياعسة "فميسا" الييت  عبيأ   ضبيي اا داخلسية  نفصيلة. أو خبيالف ضسييفان الثقياب املأ   ية

     ضسيفان الثقاب المالة االشسعال. 700يزييف ضلى   ا
- 70 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

70 

P404 توجيه التعبئة P404 

 2008و 2005و 1855و 1854و 1383ينطبييق ايينا الس  سيي  ضلييى امليي اد الصييلبة السلقائسيية االشييسعال امليف  يية تيير أ قييام األ ييم املسحيييفة السالسيية: 
 . 3393و 3391و 3200و 2881و 2846و 2546و 2545و 2441و

 :3-1-4و 1-1-4يحرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العبوات اجملمعة (1)

 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1أو 1A2 أو 1A1) :العبوات اخلارجية
 (4H2 أو 4G أو 4F أو 4Dو 4C2 أو 4C1 أو

 مغ.  ك ن العب اا اليفاخلسة حمكاة اإل الق.  15 زييف الكسلة الصافسة لكل  ناا ضلى  أوضسة  عيف سة ال :العبوات الداخلية 
مييغ  وهلييا سيييفاداا ذاا حشييااي  و  سيييف  يي  مجسييع   1 زييييف الكسليية الصييافسة لكييل  ناييا ضلييى  ال أوضسيية  عيف سيية

  ا   وتس ياا ضل   عيف سة داخلسة  غلقة إبحكام. اجل
إبحكيييام أبي ر سييييفاداا  ثبَّييي مييييفاداا  ل لبييية أو يييزودة بعبييي اا اليفاخلسييية   أن  كييي ن الوجيييي

 .الصيفم أو االاسزاز أثناء النقل   حالةأو ا ختاءاا  وسسلة متنع زحزحساا
 مغ.  125و بلغ الكسلة الصافسة القص ى للعب اا اخلا  سة    

 ( الكسلييييييييييية اإلمجالسييييييييييية القصييييييييييي ى:3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1) :العبوات املعدنية (2)
 مغ.  150

 ( الكسلييييييييية اإلمجالسييييييييية 6HB1 أو 6HA1 نسييييييييي م )  األل أو وضييييييييياء بالسيييييييييسسكي داخيييييييييل أسيييييييييط ا ة  ييييييييي  الفييييييييي الذ :العبوات املركبة (3)
 مغ.  150القص ى: 

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    عية الضغطو أميك  اسس يفام 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP86  إحيفى ال سائل األخرى. أو   جي  إزالة اهل اء    حسز الب ا  ب اسطة النرتو ن3393و 3391  حالة  قاي األ م املسحيفة 

 
P405 توجيه التعبئة P405 

 .1381م املسحيفة  األ  قمينطبق انا الس  س  ضلى 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

   ف سف    ط :1381األ م املسحيفة   قم  حالة  (1)
 العبوات اجملمعة )أ( 
 مغ.   75: ( الكسلة الصافسة القص ى4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A) العبوات اخلارجية:  

 العبوات الداخلية: 
 مغ؛   15ضل   عيف سة حمكاة اإل الق  الكسلة الصافسة القص ى لكل  ناا  '1'
أو ضبيي اا داخلسيية ز ا سيية   سيييفة  يي  مجسييع اجل ا يي  مبييادة  افيية  اصيية  ييع قابليية لالحييرتاق بكاسيية  كفييي ال سصيياص   '2'

 مغ؛   2مسلة صافسة قص ى ما ل احملس ايا وذاا  
 مغ.  400(. الكسلة الصافسة القص ى: 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1) انتاألسطوا )ب( 
 مغ.  120(. الكسلة الصافسة القص ى: 3B1 أو 3A1) التنكات  
 .IIالسعبئة  مبمس ى أداء جما ضة 4-5-1-6 ك ن انح العب اا قاد ة ضلى ا سساز اخسبا   نع السمرب املبن   الفقرة  

   ف سف    اف:1381األ م املسحيفة   قم  حالة  (2)
 مغ    حالة و  د فاصاة  نصارة؛   400( بكسلة صافسة قص ى 1N2 أو 1B2 أو 1A2) أسطواانت )أ(

 تيفدح الملطة امل سصة.  ضلى النح  الني 1أصناف ذاا  الف صل  إذا  حقل بيفون  ك دا الر بة  أو أو   قنائل )ب(
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P406 توجيه التعبئة P406 
 :3-1-4و 1-1-4س يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   ابس يرخص

 العب اا اجملاعة (1)
 (3H2 أو 3H1أو 1H2 أو 1H1أو 1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1العب اا اخلا  سة: ) 
 العب اا اليفاخلسة: ضب اا  قاو ة للااء. 

اخلشييييييي   أو (  ييييييي  البالسيييييييسسك4H2و 4Gو 4C2و 4Fو 4Dو 4C1و 4Nو 4Bو 4Aصيييييييناديق ) أو (1G أو 1D أو 1H2أسيييييييط ادا ) (2)
 طالء  قاوم للااء. أو بطا ة  قسقة    البالسسسك أو الكر  ن اللسفي   زودة بكس  داخلي  قاوم للااء أو الرقائقي

 نكييياا  عيف سييية  أو ( 1H2 أو 1H1أسيييط ادا بالسيييسسكسة ) أو ( 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ادا  عيف سييية )أسيييط   (3)
(3A1 3 أوA2 3 أوB1 3 أوB2 ) أو ( 3 نكيياا بالسييسسكسةH1 3 أوH2 ) األل  نسيي م  أو أوضسيية بالسييسسكسة   أسييط ادا  يي  الفيي الذ أو
(6HA1 6 أوHB1 ) 6قي )الرقييييائاخلشيييي   أو البالسييييسسك أو بالسييييسسكسة   أسييييط ادا  يييي  الكر يييي ن اللسفيييييأوضسيييية  أوHG1 6 أوHH1 
البالسييسسك  أو الكر يي ن اللسفيي أو اخلشيي  الرقيائقي أو اخلشي  أو األل  نسي م أو أوضسية بالسيسسكسة   صييناديق  ي  الفيي الذ أو ( 6HD1 أو

 (.6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2أو 6HA2اجلا يف )
 اشرتاطات إضافية:

نع  مرب   حصام -1  حمس ى املادة امللطلِّفة. أو الكح ل أو حمس ااا    املاءو حبة العب اا حبست ميح
 اب (. 3مسل ابسكال )  300 رامم ضغط يزييف ضلى  أو  حبة و حغلهق العب اا بطريقة  سجن  حيفوث ضغط  فرط ا فجا ي -2
   ع العب ة والكاسة القص ى املما ح هبا لكل ضب ة. 6-3-1-2تيفد أحكام الفقرة  -3

 لتعبئة:أحكام خاصة تتعلق اب
PP24  500 حنقيييل املييي اد بكاسييياا  زيييييف ضليييى    ال3369و 3368و 3367و 3366و 3365و 3364و 2852  حالييية أ قيييام األ يييم املسحييييفة   

 لكل طرد.
PP25  مغ لكل طرد.  15اد بكاساا  زييف ضلى  حنقل امل   ال  1347األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP26  3317و 2907و 1517و 1349و 1348و 1347و 1344و 1322و 1321و 1320و 1310  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة 

    ك ن العب اا خالسة    الرصاص.3376و 3344و
PP48  ن ضة  يي   ييادة أخييرى ذاا قيييف  قلسييل  يي  املعيييفن  العبيي اا املصيي أ ييا  مييس يفم العبيي اا املعيف سيية. ال  3474األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية

  عسرب ضب اا  عيف سة. فال  4-1-6زاا املعيف سة األخرى مسلك املنم  ة   الفقرة جاسالس أو  ثل وسائل اإل الق املعيف سة
PP78  مغ لكل طرد.  11.5 حنقل امل اد بكاساا  زييف ضلى  ال  3370األ م املسحيفة   قم  حالة 
PP80  ميييس   العبييي اا  ميييس ى أداء جما ضييية السعبئييية 3344و 2907  حالييية  قايييي األ يييم املسحييييفة   II. ميييس يفم العبييي اا الييييت  ميييس    وال 

 .I عايع جما ضة السعبئة 
 

P407 توجيه التعبئة P407 
 .2254و 1945و 1944و 1331ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العب اا اخلا  سة:

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gا )أسط اد
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

 العب اا اليفاخلسة:
 دية.جي   عبئة ضسيفان الثقاب إبحكام   ضب اا داخلسة  غلقة إبحكام ملنع االشسعال العرضي   ظروف النقل العا

ابسييسثناء الصييناديق املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي اليييت جييي  مييغ   45 سجيياوز الكسليية الصييافسة القصيي ى للعبيي اا اخلا  سيية  جييي  أال
 مغ.  30 سجاوز  أال

 .IIIجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:

PP27  ئع خطييرة أخييرى بييأ ضسيييفان الثقيياب المييالة االشييسعال    فيي  العبيي ة اخلا  سيية  ييع أي بضيياع  ال  1331األ ييم املسحيييفة   قييم  حاليية
  سضيا  العبي اا اليفاخلسيية وال ضسييفان الثقيياب الشياعسة "فميسا" الييت  عبيأ   ضبيي اا داخلسية  نفصيلة. أو خبيالف ضسييفان الثقياب املأ   ية

     ضسيفان الثقاب المالة االشسعال. 700يزييف ضلى   ا
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P408  ه التعبئةجيتو P408 
 .3292األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
   حالة اخلالاي: (1)

 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

  سيسيف  كفيي ملنيع السايياسل فسايا بين اخليالاي وبيين اخليالاي والميط ح اليفاخلسية للعبيي ة اخلا  سية ولضياان ضيييفم  كي ن العبي اا  يزودة مبييادة 
 حيفوث أي حرمة خطرة لل الاي داخل العب ة اخلا  سة أثناء النقل.

 .IIة وجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئ
املصين ضة  ي  األلي اح اخلشيبسة(. وجيي  ضييفم  أو ا واقسة ) ثل صيناديق الشيح  املغلفية متا يا     غلسفا أو جي ز  قل البطا ايا  ع  عبأة (2)

   اد أخرى  عبأة  ع البطا ايا. أو تاسل أطراف الس صسل ثقل بطا ايا
 .3-1-1-4ال داضي ألن  مس   العب اا االشرتاطاا ال ا دة    

 اشرتاط إضايف:
 والبطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة  وضزهلا ضلى    ع ل دون حيفوث حاالا قصر دا ة.جي  وقاية اخلالاي  

 

P409 توجيه التعبئة P409 
 .3251و 3242و 2956ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4م العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكا
 مغ؛  50بطبقة طالء؛ الكسلة الصافسة القص ى:  أو ( ميك   زوييفاا ببطا ة1Gأسط ا ة    الكر  ن اللسفي ) (1)
 مغ؛50وحسيف؛ الكسلة الصافسة القص ى:(  زود بكس  بالسسسكي داخلي 4Gضب اا جمالعة: صنيفوق    الكر  ن اللسفي ) (2)
(  ييع ضبيي اا بالسييسسكسة داخلسيية يسضييا  مييل 1Gأسييط ا ة  يي  الكر يي ن اللسفييي ) أو (4Gن اللسفييي )صيينيفوق  يي  الكر يي   ضبيي اا جماعيية: (3)

 مغ.  25مغ؛ الكسلة الصافسة القص ى:   5أقصاح   ناا وزد  
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P410 توجيه التعبئة P410 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اجملمعة

 العبوات اخلارجية العبوات الداخلية
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 مغ  10 ز اج

 مغ  30 )أ(بالسسسك
 مغ  40  عيفن
 مغ  10 )أ()ب(و ق

 مغ  10 )أ()ب(مر  ن لسفي

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

      1B1)  (1B2أل  نس م 
       1N1)  (1N2آخر  عيفن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 1D)خش   قائقي )

 )أ()G)1مر  ن 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
     1N))  عيفن آخر

 (4C1)خش  طبسعي 
 خش  طبسعي جبيف ان  ا عة

 (4C2)للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد  ك ين  
 )أ()G)4مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  60
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  60
 مغ  400

 تنكات 
    3A2)و (3A1ف الذ 

    3B2)و (3B1أل  نس م 
 3H2)و (3H1بالسسسك 

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 العبوات املفردة
 أسطواانت
 (1A2 أو 1A1ف الذ )

 (1B2 أو 1B1أل  نس م )
 (1N2 أو 1N1األل  نس م ) أو الف الذ  ع عيفن آخر 
 (1H2 أو 1H1بالسسسك )

 
 مغ  400
 مغ  400
 غم  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 تنكات 
 (3A2 أو 3A1ف الذ )
 (3B2 أو 3B1) أل  نس م

 (3H2 أو 3H1) بالسسسك

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 (الصفحة السالسةاتبع ضلى )

__________ 

 . ك ن العب اا  ا عة للسن سل )أ(
 .(4-3-1-4أن  صبح امل اد سائلة أثناء  قلاا )ا ظر  ال  مس يفم انح العب اا اليفاخلسة إذا مان حمساال   )ب(
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P408  ه التعبئةجيتو P408 
 .3292األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
   حالة اخلالاي: (1)

 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

  سيسيف  كفيي ملنيع السايياسل فسايا بين اخليالاي وبيين اخليالاي والميط ح اليفاخلسية للعبيي ة اخلا  سية ولضياان ضيييفم  كي ن العبي اا  يزودة مبييادة 
 حيفوث أي حرمة خطرة لل الاي داخل العب ة اخلا  سة أثناء النقل.

 .IIة وجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئ
املصين ضة  ي  األلي اح اخلشيبسة(. وجيي  ضييفم  أو ا واقسة ) ثل صيناديق الشيح  املغلفية متا يا     غلسفا أو جي ز  قل البطا ايا  ع  عبأة (2)

   اد أخرى  عبأة  ع البطا ايا. أو تاسل أطراف الس صسل ثقل بطا ايا
 .3-1-1-4ال داضي ألن  مس   العب اا االشرتاطاا ال ا دة    

 اشرتاط إضايف:
 والبطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة  وضزهلا ضلى    ع ل دون حيفوث حاالا قصر دا ة.جي  وقاية اخلالاي  

 

P409 توجيه التعبئة P409 
 .3251و 3242و 2956ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4م العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكا
 مغ؛  50بطبقة طالء؛ الكسلة الصافسة القص ى:  أو ( ميك   زوييفاا ببطا ة1Gأسط ا ة    الكر  ن اللسفي ) (1)
 مغ؛50وحسيف؛ الكسلة الصافسة القص ى:(  زود بكس  بالسسسكي داخلي 4Gضب اا جمالعة: صنيفوق    الكر  ن اللسفي ) (2)
(  ييع ضبيي اا بالسييسسكسة داخلسيية يسضييا  مييل 1Gأسييط ا ة  يي  الكر يي ن اللسفييي ) أو (4Gن اللسفييي )صيينيفوق  يي  الكر يي   ضبيي اا جماعيية: (3)

 مغ.  25مغ؛ الكسلة الصافسة القص ى:   5أقصاح   ناا وزد  
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P410 توجيه التعبئة P410 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اجملمعة

 العبوات اخلارجية العبوات الداخلية
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 مغ  10 ز اج

 مغ  30 )أ(بالسسسك
 مغ  40  عيفن
 مغ  10 )أ()ب(و ق

 مغ  10 )أ()ب(مر  ن لسفي

 أسطواانت
 1A1)  (1A2ف الذ 

      1B1)  (1B2أل  نس م 
       1N1)  (1N2آخر  عيفن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 
 1D)خش   قائقي )

 )أ()G)1مر  ن 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
     1N))  عيفن آخر

 (4C1)خش  طبسعي 
 خش  طبسعي جبيف ان  ا عة

 (4C2)للسن سل 
 (4D)خش   قائقي 

 (4F)خش   عاد  ك ين  
 )أ()G)4مر  ن لسفي 

 (4H1)بالسسسك ويفد 
 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  60
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  60
 مغ  400

 تنكات 
    3A2)و (3A1ف الذ 

    3B2)و (3B1أل  نس م 
 3H2)و (3H1بالسسسك 

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 العبوات املفردة
 أسطواانت
 (1A2 أو 1A1ف الذ )

 (1B2 أو 1B1أل  نس م )
 (1N2 أو 1N1األل  نس م ) أو الف الذ  ع عيفن آخر 
 (1H2 أو 1H1بالسسسك )

 
 مغ  400
 مغ  400
 غم  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 تنكات 
 (3A2 أو 3A1ف الذ )
 (3B2 أو 3B1) أل  نس م

 (3H2 أو 3H1) بالسسسك

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 
 مغ  120
 مغ  120
 مغ  120

 (الصفحة السالسةاتبع ضلى )

__________ 

 . ك ن العب اا  ا عة للسن سل )أ(
 .(4-3-1-4أن  صبح امل اد سائلة أثناء  قلاا )ا ظر  ال  مس يفم انح العب اا اليفاخلسة إذا مان حمساال   )ب(
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P410 اتبع( توجيه التعبئة( PP410 

 )اتبع( العبوات املفردة
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 صناديق

 )ج()A)4ف الذ 
 )ج()B)4أل  نس م 

 )ج()N)4 عيفن آخر 
 )ج()1C4(خش  طبسعي 
 )ج()D)4خش   قائقي 

 )ج()F)4خش   عاد  ك ين  

 )ج()2C4(خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 )ج()G)4مر  ن لسفي 

 )ج()2H4(بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 أكياس
 )ج()د()3H5, 4H5, 3L5, 2M5(أمساس 

 
 مغ  50

 
 مغ  50

 العبوات املركبة
 اخلشي  الرقيائقي أو األل  نسي م أو وضاء بالسسسكي   أسط ا ة  ي  الفي الذ 

 6HD1 أو 6HG1 أو 6HB1 أو 6HA1البالسيسسك ) أو كر  ن اللسفييلا أو
 (6HH1 أو

 مغ  400 مغ  400

 الفيييييي الذصيييييينيفوق ضييييييادي  يييييي   أو وضييييياء بالسييييييسسكي   صيييييينيفوق شييييييح  
 الكر ييييييييي ن اللسفيييييييييي أو اخلشييييييييي  الرقيييييييييائقي أو اخلشييييييييي  أو األل  نسييييييييي م أو
 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسييييييسسك اجلا ييييييييف ) أو
 (6HH2 أو

 مغ  75 مغ  75

 اخلشييي  الرقيييائقي أو األل  نسييي م أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  الفييي الذ 
  صينيفوق  أو (6PG1 أو 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1الكر  ن اللسفيي ) أو

 6PA2الكر ي ن اللسفيي ) أو اخل ص أو اخلش  أو األل  نس م أو    الف الذ
املايييف البالسييسسك   ضبيي ة  يي   أو (6PG2 أو 6PD2 أو 6PC أو 6PB2 أو
 (6PH2 أو 6PH1)املايفد أو اجلا يفأو 

 مغ  75 مغ  75
 

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    أوعية الضغط،
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP39  يلزم  زوييف العب اا املعيف سة جبااز  نفس .1378األ م املسحيفة   قم  حالة   
PP40 جما ضية السعبئية 3182األ م املسحيفة   قم  ومنلك   حالة 1871و 1437و 1358و 1352و 1326املسحيفة    حالة أ قام األ م  

II  يماح ابسس يفام األمساس. ال 
PP83 حمنوف  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 (.4-3-1-4أن  صبح امل اد سائلة أثناء  قلاا )ا ظر  لعب اا إذا مان حمساال  يفم انح اال  حمس  )ج(
 .ضنيف  قلاا   وحيفة  قل  غلقة إال ال  حمس يفم انح العب اا  II  اد جما ضة السعبئة ابلنمبة إىل  )د(
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P411 توجيه التعبئة P411 
 .3270األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4عب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   س يفام اليرخص ابس
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 اليفاخلي.شريطة ا سفاء إ كا سة حيفوث ا فجا  بمب  زايدة الضغط 
 مغ.  30لصافسة القص ى الكسلة ا ال  سجاوز

 

P412 توجيه التعبئة P412 
 .3527األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

  :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العب اا اخلا  سة: (1)

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2)  نكاا

 العب اا اليفاخلسة: (2)
 يرام لكيل  500 لسلرتا  لكل ضب ة داخلسة إذا ما ير سيائلة  و 125 ()أممسيف ف قي ضض ي ازة ك ن الكاسة القص ى للاادة احلفل  )أ( 

 ما ر صلبة.  ضب ة داخلسة إذا
 بص  ة  نفصلة   ضب اا داخلسة. زةا عبأ املادة األساسسة واملادة احلفل  )ب( 

  سفاضل  فاضال  خطرا    حال حيفوث  مرب. أال جي ز وضع املك دا    ف  العب ة اخلا  سة شريطة
       بسطبسقاا ضلى املادة األساسسة.1-4لشعبة وفقا  للاعايع اخلاصة اب III أو IIجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 

 

P500 توجيه التعبئة P500 
 .3356األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 .II ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
 ينقل امل ليف )امل ليفاا(   طرد يمس   االشرتاطاا السالسة ضنيف ا يحشغلل أحيف امل ليفاا   الطرد:

 أال  شغهل امل ليفاا األخرى امل   دة   الطرد؛  )أ( 
 وأن  ك ن  ادة السعبئة  ع قابلة لالشسعال؛  ب() 
 س.100ºوأال  سجاوز حرا ة المطح اخلا  ي للطرد املمسكال  )ج( 
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P410 اتبع( توجيه التعبئة( PP410 

 )اتبع( العبوات املفردة
 الكتلة الصافية القصوى

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة 
 صناديق

 )ج()A)4ف الذ 
 )ج()B)4أل  نس م 

 )ج()N)4 عيفن آخر 
 )ج()1C4(خش  طبسعي 
 )ج()D)4خش   قائقي 

 )ج()F)4خش   عاد  ك ين  

 )ج()2C4(خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 
 )ج()G)4مر  ن لسفي 

 )ج()2H4(بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400
 مغ  400

 أكياس
 )ج()د()3H5, 4H5, 3L5, 2M5(أمساس 

 
 مغ  50

 
 مغ  50

 العبوات املركبة
 اخلشي  الرقيائقي أو األل  نسي م أو وضاء بالسسسكي   أسط ا ة  ي  الفي الذ 

 6HD1 أو 6HG1 أو 6HB1 أو 6HA1البالسيسسك ) أو كر  ن اللسفييلا أو
 (6HH1 أو

 مغ  400 مغ  400

 الفيييييي الذصيييييينيفوق ضييييييادي  يييييي   أو وضييييياء بالسييييييسسكي   صيييييينيفوق شييييييح  
 الكر ييييييييي ن اللسفيييييييييي أو اخلشييييييييي  الرقيييييييييائقي أو اخلشييييييييي  أو األل  نسييييييييي م أو
 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسييييييسسك اجلا ييييييييف ) أو
 (6HH2 أو

 مغ  75 مغ  75

 اخلشييي  الرقيييائقي أو األل  نسييي م أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  الفييي الذ 
  صينيفوق  أو (6PG1 أو 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1الكر  ن اللسفيي ) أو

 6PA2الكر ي ن اللسفيي ) أو اخل ص أو اخلش  أو األل  نس م أو    الف الذ
املايييف البالسييسسك   ضبيي ة  يي   أو (6PG2 أو 6PD2 أو 6PC أو 6PB2 أو
 (6PH2 أو 6PH1)املايفد أو اجلا يفأو 

 مغ  75 مغ  75
 

 .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    أوعية الضغط،
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP39  يلزم  زوييف العب اا املعيف سة جبااز  نفس .1378األ م املسحيفة   قم  حالة   
PP40 جما ضية السعبئية 3182األ م املسحيفة   قم  ومنلك   حالة 1871و 1437و 1358و 1352و 1326املسحيفة    حالة أ قام األ م  

II  يماح ابسس يفام األمساس. ال 
PP83 حمنوف  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 (.4-3-1-4أن  صبح امل اد سائلة أثناء  قلاا )ا ظر  لعب اا إذا مان حمساال  يفم انح اال  حمس  )ج(
 .ضنيف  قلاا   وحيفة  قل  غلقة إال ال  حمس يفم انح العب اا  II  اد جما ضة السعبئة ابلنمبة إىل  )د(

 

75 

P411 توجيه التعبئة P411 
 .3270األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4عب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   س يفام اليرخص ابس
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 اليفاخلي.شريطة ا سفاء إ كا سة حيفوث ا فجا  بمب  زايدة الضغط 
 مغ.  30لصافسة القص ى الكسلة ا ال  سجاوز

 

P412 توجيه التعبئة P412 
 .3527األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

  :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العب اا اخلا  سة: (1)

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2)  نكاا

 العب اا اليفاخلسة: (2)
 يرام لكيل  500 لسلرتا  لكل ضب ة داخلسة إذا ما ير سيائلة  و 125 ()أممسيف ف قي ضض ي ازة ك ن الكاسة القص ى للاادة احلفل  )أ( 

 ما ر صلبة.  ضب ة داخلسة إذا
 بص  ة  نفصلة   ضب اا داخلسة. زةا عبأ املادة األساسسة واملادة احلفل  )ب( 

  سفاضل  فاضال  خطرا    حال حيفوث  مرب. أال جي ز وضع املك دا    ف  العب ة اخلا  سة شريطة
       بسطبسقاا ضلى املادة األساسسة.1-4لشعبة وفقا  للاعايع اخلاصة اب III أو IIجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 

 

P500 توجيه التعبئة P500 
 .3356األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 .II ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
 ينقل امل ليف )امل ليفاا(   طرد يمس   االشرتاطاا السالسة ضنيف ا يحشغلل أحيف امل ليفاا   الطرد:

 أال  شغهل امل ليفاا األخرى امل   دة   الطرد؛  )أ( 
 وأن  ك ن  ادة السعبئة  ع قابلة لالشسعال؛  ب() 
 س.100ºوأال  سجاوز حرا ة المطح اخلا  ي للطرد املمسكال  )ج( 
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P501 توجيه التعبئة P501 
 .2015األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اجملمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى 
 للعبوة اخلارجية

  1A1  1A2  1B1أسط ادا ) أو (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4H2صناديق ) (1)
1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D) 3 نكاا ) أوA1  3A2  3B1  3B2  3H1  
3H2عيف سة أو بالسسسكسة وأ (  ع ضب اا داخلسة ز ا سة  

   يييييع ضبييييي اا داخلسييييية (1G)أسيييييط ا ة  ييييي  الكر ييييي ن  أو (4G)صييييينيفوق  ييييي  الكر ييييي ن  (2)
  عيف سة مل  ناا داخل مس  بالسسسكي أو بالسسسكسة

 لرتاا 5
 
 

 لرت 2

 مغ  125
 
 
 مغ  50

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت

 (1A1)ف الذ 
 (1B1)أل  نس م 

 (1N1)األل  نس م  أو الف الذ  ع عيفن آخر 
 (1H1)بالسسسك 

 تنكات
  (3A1)ف الذ 

 (3B1)أل  نس م 
 (3H1)بالسسسك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  املركبةالعبوات 
  (6HA1  6HB1األل  نس م ) أو وضاء بالسسسكي   أسط ا ة    الف الذ

  6HG1اخلشييي  الرقيييائقي ) أو البالسيييسسك أو ا ة  ييي  الكر ييي ن اللسفييييوضييياء بالسيييسسكي   أسيييط  
6HH1  6HD1) 

وضييييياء  أو األل  نسييييي م أو صييييينيفوق ضيييييادي  ييييي  الفييييي الذ أو وضييييياء بالسيييييسسكي   صييييينيفوق شيييييح 
البالسييسسك  أو الكر يي ن اللسفيي أو اخلشيي  الرقيائقي أو بالسيسسكي   صينيفوق  يي  اخلشي 

 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2اجلا يف )
اخلشيييي  الرقييييائقي  أو الكر يييي ن اللسفييييي أو األل  نسيييي م أو وضيييياء ز ييييا ي   أسييييط ا ة  يييي  الفيييي الذ

(6PA1 6 أوPB1 6 أوPD1 6 أوPG1) األل  نسيييييييييييي م أو   الفيييييييييييي الذ  صيييييييييييينيفوق  يييييييييييي أو 
 6PC أو 6PB2 أو 6PA2  سييييييييلة  يييييييي  اخليييييييي ص ) أو الكر يييييييي ن اللسفييييييييي أو اخلشيييييييي  أو
 (6PH2 أو 6PH1) املايفد أو اجلا يف  ضب ة    البالسسسك  أو (6PD2 أو 6PG2 أو

 لرتا   250
 لرتا   250

 
 لرتا   60

 
 لرتا   60

 اشرتاطات إضافية:
 .  املائة 10العب اا ض  ال  قل  مبة الفرا    أضلى  -1
  زوَّد العب اا بفسحاا  نفس . -2
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P502 توجيه التعبئة P502 
 :3-1-4و 1-1-4ة   شريطة اسسسفاء األحكام ال ا د يرخص ابسس يفام العب اا السالسة

  العبوات اجملمعة
 الكتلة الصافية القصوى يةارجالعبوات اخل العبوات الداخلية

 لرتاا 5 ز اج

 لرتاا 5  عيفن
 لرتاا 5 بالسسسك

 أسطواانت
      1A1)  (1A2ف الذ 

      1B1)  (1B2أل  نس م 
       1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1D)قي )خش   قائ

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
       4N) عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد  ك ين  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  60
 مغ  125
 مغ125

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت
 (1A1)ف الذ 

 (1B1)أل  نس م 
 (1H1)بالسسسك 

 تنكات
 (3A1)ف الذ 

 (3B1) نس م   أل
 (3H1)بالسسسك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

 السعة القصوى العبوات املركبة
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P501 توجيه التعبئة P501 
 .2015األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اجملمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى 
 للعبوة اخلارجية

  1A1  1A2  1B1أسط ادا ) أو (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4H2صناديق ) (1)
1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D) 3 نكاا ) أوA1  3A2  3B1  3B2  3H1  
3H2عيف سة أو بالسسسكسة وأ (  ع ضب اا داخلسة ز ا سة  

   يييييع ضبييييي اا داخلسييييية (1G)أسيييييط ا ة  ييييي  الكر ييييي ن  أو (4G)صييييينيفوق  ييييي  الكر ييييي ن  (2)
  عيف سة مل  ناا داخل مس  بالسسسكي أو بالسسسكسة

 لرتاا 5
 
 

 لرت 2

 مغ  125
 
 
 مغ  50

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت

 (1A1)ف الذ 
 (1B1)أل  نس م 

 (1N1)األل  نس م  أو الف الذ  ع عيفن آخر 
 (1H1)بالسسسك 

 تنكات
  (3A1)ف الذ 

 (3B1)أل  نس م 
 (3H1)بالسسسك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  املركبةالعبوات 
  (6HA1  6HB1األل  نس م ) أو وضاء بالسسسكي   أسط ا ة    الف الذ

  6HG1اخلشييي  الرقيييائقي ) أو البالسيييسسك أو ا ة  ييي  الكر ييي ن اللسفييييوضييياء بالسيييسسكي   أسيييط  
6HH1  6HD1) 

وضييييياء  أو األل  نسييييي م أو صييييينيفوق ضيييييادي  ييييي  الفييييي الذ أو وضييييياء بالسيييييسسكي   صييييينيفوق شيييييح 
البالسييسسك  أو الكر يي ن اللسفيي أو اخلشيي  الرقيائقي أو بالسيسسكي   صينيفوق  يي  اخلشي 

 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2اجلا يف )
اخلشيييي  الرقييييائقي  أو الكر يييي ن اللسفييييي أو األل  نسيييي م أو وضيييياء ز ييييا ي   أسييييط ا ة  يييي  الفيييي الذ

(6PA1 6 أوPB1 6 أوPD1 6 أوPG1) األل  نسيييييييييييي م أو   الفيييييييييييي الذ  صيييييييييييينيفوق  يييييييييييي أو 
 6PC أو 6PB2 أو 6PA2  سييييييييلة  يييييييي  اخليييييييي ص ) أو الكر يييييييي ن اللسفييييييييي أو اخلشيييييييي  أو
 (6PH2 أو 6PH1) املايفد أو اجلا يف  ضب ة    البالسسسك  أو (6PD2 أو 6PG2 أو

 لرتا   250
 لرتا   250

 
 لرتا   60

 
 لرتا   60

 اشرتاطات إضافية:
 .  املائة 10العب اا ض  ال  قل  مبة الفرا    أضلى  -1
  زوَّد العب اا بفسحاا  نفس . -2
 

 

 

77 

P502 توجيه التعبئة P502 
 :3-1-4و 1-1-4ة   شريطة اسسسفاء األحكام ال ا د يرخص ابسس يفام العب اا السالسة

  العبوات اجملمعة
 الكتلة الصافية القصوى يةارجالعبوات اخل العبوات الداخلية

 لرتاا 5 ز اج

 لرتاا 5  عيفن
 لرتاا 5 بالسسسك

 أسطواانت
      1A1)  (1A2ف الذ 

      1B1)  (1B2أل  نس م 
       1N1)  (1N2 عيفن آخر 
 1D)قي )خش   قائ

  (1G)مر  ن 
 1H1)  (1H2بالسسسك 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
       4N) عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد  ك ين  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  60
 مغ  125
 مغ125

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت
 (1A1)ف الذ 

 (1B1)أل  نس م 
 (1H1)بالسسسك 

 تنكات
 (3A1)ف الذ 

 (3B1) نس م   أل
 (3H1)بالسسسك 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 
 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

 السعة القصوى العبوات املركبة
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P502 توجيه التعبئة P502 
 (6HA1  6HB1األل  نس م ) أو بالسسسكي   أسط ا ة    الف الذوضاء 

 (6HG1  6HH1  6HD1) اخلش  الرقائقي أو البالسسسك أو وضاء بالسسسكي   أسط ا ة    الكر  ن اللسفي
وضيياء بالسييسسكي   صيينيفوق  أو األل  نسيي م أو صيينيفوق ضييادي  يي  الفيي الذ أو وضيياء بالسييسسكي   صيينيفوق شييح 

 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسييييسسك اجلا يييييف ) أو الكر يييي ن اللسفييييي أو خلشيييي  الرقييييائقيا أو  يييي  اخلشيييي 
 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو

 6PB1 أو 6PA1اخلشييي  الرقيييائقي ) أو الكر ييي ن اللسفيييي أو األل  نسييي م أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  الفييي الذ
  سيلة  ي   أو الكر ي ن اللسفيي أو اخلشي  أو األل  نسي م أو   صنيفوق    الفي الذ أو (6PG1 أو 6PD1 أو

 املايييييييفد أو اجلا يييييييف  ضبيييييي ة  يييييي  البالسييييييسسك  أو (6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2اخليييييي ص )
(6PH1 6 أوPH2)  

 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   60

 
 
 لرتا   60

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
PP28  صيييينع أ ييييزاء العبيييي اا اليييييت اييييي ضلييييى متيييياس  باشيييير  ييييع وييييض فيييي ق الكل  يييييك  يييي  الز يييياج  1873األ ييييم املسحيييييفة   قييييم  حاليييية  

 البالسسسك. أو
 

P503 توجيه التعبئة P503 
 :3-1-4و 1-1-4العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام 

  العبوات اجملمعة
 الكتلة الصافية القصوى العبوات الداخلية

 مغ  5 ز اج
 مغ  5  عيفن

 مغ  5 بالسسسك

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D) قائقي )خش  
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
  4N) عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد  ك ين  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  40
 مغ  60
 مغ125

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت

 ( 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسط ادا  عيف سة ) 
 
 مغ  250
   زودة ببطادا داخلسة  (1D)   اخلش  الرقائقي  أو (1G)أسط ادا    الكر  ن اللسفي   مغ  200
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P504 توجيه التعبئة P504 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 الكتلة الصافية القصوى العبوات اجملمعة
  1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gاخلا  سيية: )العبيي اا  (1)

4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2) 
 لرتاا 5 سة ز ا سة سعساا القص ىالعب اا اليفاخلسة: أوض 

  1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gالعبيي اا اخلا  سيية: ) (2)
4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2) 

 لرتا   30العب اا اليفاخلسة: أوضسة بالسسسكسة سعساا القص ى  
 4G أو 4F أو 1Gالعب اا اخلا  سة:  (3)

 لرتا   40 ى ضسة  عيف سة سعساا القصالعب اا اليفاخلسة: أو  
  1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  4Aالعبيي اا اخلا  سيية: ) (4)

4B  4N  4C1  4C2  4D  4H2) 
 لرتا   40العب اا اليفاخلسة: أوضسة  عيف سة سعساا القص ى  

 مغ  75
 
 

 مغ  75
 
 مغ  125
 
 مغ  225

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت

 (1A1ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (1B1أل  نس م بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (1N1األل  نس م بغطاء  ع قابل للنزع ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ 
 (1H1بالسسسك بغطاء  ع قابل للنزع ) 

 تنكات
 (3A1ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (3B1أل  نس م بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (3H1ابل للنزع )غطاء  ع قبالسسسك ب 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 

 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  العبوات املركبة
 (6HA1  6HB1األل  نس م ) أو بالسسسكي   أسط ا ة    الف الذوضاء 

  6HG1اخلشيي  الرقييائقي ) أو البالسييسسك أو وضياء بالسييسسكي   أسييط ا ة  يي  الكر يي ن اللسفييي
6HH1  6HD1) 

 األل  نسيييييييي م  أو صيييييييينيفوق ضييييييييادي  يييييييي  الفيييييييي الذ أو وضيييييييياء بالسييييييييسسكي   صيييييييينيفوق شييييييييح 
 الكر ييييي ن اللسفيييييي أو اخلشييييي  الرقيييييائقي أو اخلشييييي أو وضييييياء بالسيييييسسكي   صييييينيفوق  ييييي  

 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسسسك اجلا يف ) أو
اخلشييي  الرقيييائقي  أو الكر ييي ن اللسفيييي أو   نسييي ملاأل أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  الفييي الذ

(6PA1 6 أوPB1 6 أوPD1 6 أوPG1) ماألل  نسييييييييييييي أو   صيييييييييييينيفوق  يييييييييييي  الفيييييييييييي الذ أو  
 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2  سلة    اخل ص ) أو الكر  ن اللسفي أو اخلش  أو
 (.6PH2 أو 6PH1) املايفد أو اجلا يف  ضب ة    البالسسسك  أو (6PD2 أو

 لرتا   250
 لرتا   120
 

 لرتا   60
 

 لرتا   60

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
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P502 توجيه التعبئة P502 
 (6HA1  6HB1األل  نس م ) أو بالسسسكي   أسط ا ة    الف الذوضاء 

 (6HG1  6HH1  6HD1) اخلش  الرقائقي أو البالسسسك أو وضاء بالسسسكي   أسط ا ة    الكر  ن اللسفي
وضيياء بالسييسسكي   صيينيفوق  أو األل  نسيي م أو صيينيفوق ضييادي  يي  الفيي الذ أو وضيياء بالسييسسكي   صيينيفوق شييح 

 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسييييسسك اجلا يييييف ) أو الكر يييي ن اللسفييييي أو خلشيييي  الرقييييائقيا أو  يييي  اخلشيييي 
 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو

 6PB1 أو 6PA1اخلشييي  الرقيييائقي ) أو الكر ييي ن اللسفيييي أو األل  نسييي م أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  الفييي الذ
  سيلة  ي   أو الكر ي ن اللسفيي أو اخلشي  أو األل  نسي م أو   صنيفوق    الفي الذ أو (6PG1 أو 6PD1 أو

 املايييييييفد أو اجلا يييييييف  ضبيييييي ة  يييييي  البالسييييييسسك  أو (6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2اخليييييي ص )
(6PH1 6 أوPH2)  

 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   60

 
 
 لرتا   60

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
PP28  صيييينع أ ييييزاء العبيييي اا اليييييت اييييي ضلييييى متيييياس  باشيييير  ييييع وييييض فيييي ق الكل  يييييك  يييي  الز يييياج  1873األ ييييم املسحيييييفة   قييييم  حاليييية  

 البالسسسك. أو
 

P503 توجيه التعبئة P503 
 :3-1-4و 1-1-4العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام 

  العبوات اجملمعة
 الكتلة الصافية القصوى العبوات الداخلية

 مغ  5 ز اج
 مغ  5  عيفن

 مغ  5 بالسسسك

 أسطواانت
  1A1)  (1A2ف الذ 

  1B1)  (1B2أل  نس م 
  1N1)  (1N2 عيفن آخر 

 1D) قائقي )خش  
  (1G)مر  ن 

 1H1)  (1H2بالسسسك 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125

 صناديق
 (4A)ف الذ 

 (4B)أل  نس م 
  4N) عيفن آخر )

 (4C1)خش  طبسعي 
 (4C2)خش  طبسعي جبيف ان  ا عة للسن سل 

 (4D)خش   قائقي 
 (4F)خش   عاد  ك ين  

 (4G)مر  ن لسفي 
 (4H1)بالسسسك ويفد 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 

 
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  125
 مغ  40
 مغ  60
 مغ125

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت

 ( 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسط ادا  عيف سة ) 
 
 مغ  250
   زودة ببطادا داخلسة  (1D)   اخلش  الرقائقي  أو (1G)أسط ادا    الكر  ن اللسفي   مغ  200
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P504 توجيه التعبئة P504 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 الكتلة الصافية القصوى العبوات اجملمعة
  1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gاخلا  سيية: )العبيي اا  (1)

4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2) 
 لرتاا 5 سة ز ا سة سعساا القص ىالعب اا اليفاخلسة: أوض 

  1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gالعبيي اا اخلا  سيية: ) (2)
4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2) 

 لرتا   30العب اا اليفاخلسة: أوضسة بالسسسكسة سعساا القص ى  
 4G أو 4F أو 1Gالعب اا اخلا  سة:  (3)

 لرتا   40 ى ضسة  عيف سة سعساا القصالعب اا اليفاخلسة: أو  
  1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  4Aالعبيي اا اخلا  سيية: ) (4)

4B  4N  4C1  4C2  4D  4H2) 
 لرتا   40العب اا اليفاخلسة: أوضسة  عيف سة سعساا القص ى  

 مغ  75
 
 

 مغ  75
 
 مغ  125
 
 مغ  225

 السعة القصوى العبوات املفردة
 أسطواانت

 (1A1ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (1B1أل  نس م بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (1N1األل  نس م بغطاء  ع قابل للنزع ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ 
 (1H1بالسسسك بغطاء  ع قابل للنزع ) 

 تنكات
 (3A1ف الذ بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (3B1أل  نس م بغطاء  ع قابل للنزع ) 
 (3H1ابل للنزع )غطاء  ع قبالسسسك ب 

 
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 لرتا   250
 

 لرتا   60
 لرتا   60
 لرتا   60

  العبوات املركبة
 (6HA1  6HB1األل  نس م ) أو بالسسسكي   أسط ا ة    الف الذوضاء 

  6HG1اخلشيي  الرقييائقي ) أو البالسييسسك أو وضياء بالسييسسكي   أسييط ا ة  يي  الكر يي ن اللسفييي
6HH1  6HD1) 

 األل  نسيييييييي م  أو صيييييييينيفوق ضييييييييادي  يييييييي  الفيييييييي الذ أو وضيييييييياء بالسييييييييسسكي   صيييييييينيفوق شييييييييح 
 الكر ييييي ن اللسفيييييي أو اخلشييييي  الرقيييييائقي أو اخلشييييي أو وضييييياء بالسيييييسسكي   صييييينيفوق  ييييي  

 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2البالسسسك اجلا يف ) أو
اخلشييي  الرقيييائقي  أو الكر ييي ن اللسفيييي أو   نسييي ملاأل أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  الفييي الذ

(6PA1 6 أوPB1 6 أوPD1 6 أوPG1) ماألل  نسييييييييييييي أو   صيييييييييييينيفوق  يييييييييييي  الفيييييييييييي الذ أو  
 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2  سلة    اخل ص ) أو الكر  ن اللسفي أو اخلش  أو
 (.6PH2 أو 6PH1) املايفد أو اجلا يف  ضب ة    البالسسسك  أو (6PD2 أو

 لرتا   250
 لرتا   120
 

 لرتا   60
 

 لرتا   60

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
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P505 توجيه التعبئة P505 
 .3375األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة 

 :العبوات اجملمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى 
 للعبوة اخلارجية

 (1B2  1G  1N2  1H2  1Dأسط ادا ) أو (4B  4C1  4C2  4D  4G  4H2صناديق )
  عيف سة أو بالسسسكسة أو (  ع ضب اا داخلسة ز ا سة3B2  3H2 نكاا ) أو

 مغ  125 لرتاا 5

 السعة القصوى :العبوات املفردة
 أسطواانت

 لرتا   250 ( 1B1  1B2أل  نس م )
 لرتا   250 (1H1  1H2بالسسسك )

 تنكات
 لرتا   60 (3B1  3B2أل  نس م )

 لرتا   60 (3H1  3H2بالسسسك )
 املركبةالعبوات 

 لرتا   250 (6HB1وضاء بالسسسكي   أسط ا ة    األل  نس م )
اخلشيييييي  الرقييييييائقي  أو البالسيييييسسك أو أسييييييط ا ة  ييييي  الكر يييييي ن اللسفييييييي سييييييسسكي  وضييييياء بال

(6HG1  6HH1  6HD1) 
 لرتا   250

 صيييييييييييييينيفوق ضييييييييييييييادي  يييييييييييييي  األل  نسيييييييييييييي م  أو وضيييييييييييييياء بالسييييييييييييييسسكي   صيييييييييييييينيفوق شييييييييييييييح 
 الكر ييييي ن اللسفيييييي أو اخلشييييي  الرقيييييائقي أو اخلشييييي أو وضييييياء بالسيييييسسكي   صييييينيفوق  ييييي  

 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2البالسسسك اجلا يف ) أو

 لرتا   60

 6PB1اخلشييي  الرقيييائقي ) أو الكر ييي ن اللسفيييي أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  األل  نسييي م
 6PH1البالسيييييسسك املاييييييفد ) أو   أوضسييييية  ييييي  البالسيييييسسك اجلا ييييييف أو (6PD1 أو 6PG1 أو
 شيي صينيفوق  يي  اخل أو صيينيفوق ضيادي  يي  األل  نسيي م أو شييح    صينيفوق أو (6PH2 أو
 (6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2سلة    اخل ص ) أو

 لرتا   60

 

P520 توجيه التعبئة P520  
 .1-4النا سة السفاضل   الشعبة وضلى امل اد  2-5ينطبق انا الس  س  ضلى األماسسيف الف قسة العض ية   الشعبة 

 .7-1-4واألحكام اخلاصة ال ا دة    3-1-4و 1-1-4ة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا د
رادى األماسيييسيف طرائيييق السعبئييية املناسيييبة لفييي 4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2. و يييرد   الفقييير ن OP8إىل  OP1وتييييفد طرائيييق السعبئييية ابلر ييي ز 

 . الف قسة العض ية وامل اد النا سة السفاضل املصنفة حالسا  
 اا القص ى املرخص هبا لكل طرد. وفساا يلي العب اا املرخص ابسس يفا اا:   طرائق السعبئة اي الكاس والكاساا احمليفدة لكل طريقة

  1A1وأسييط ادا ) ( 4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2ضبيي اا جماعيية  ييع ضبيي اا خا  سيية  ك  يية  يي  صييناديق ) (1)
1A2  1B1  1B2  1G  1H1  1H2  1D( و نكاا  )3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2؛) 

 (؛3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2( و نكاا )1A1  1A2  1B1  1B2  1G  1H1  1H2  1Dضب اا  فردة  ك  ة    أسط ادا ) (2)
 (.6HA1  6HA2  6HB1  6HB2  6HC  6HD1  6HD2  6HG1  6HG2  6HH1  6HH2أوضسة داخلسة بالسسسكسة )ضب اا  رمبة  ع  (3)

 (حة السالسةاتبع ضلى الصف)

 

81 

P520 اتبع( توجيه التعبئة( P520  
 8OPإىل  1OPيف حالة طرائق التعبئة  )أ(الكمية القصوى لكل عبوة/طرد

 طريقة التعبئة 
 الكمية القصوى

OP1 2OP)أ( OP3 4OP)أ( OP5 OP6 OP7 OP8 

الكسليية القصيي ى )مييغ( للايي اد الصييلبة وللعبيي اا 
 اجملاعة )امل اد المائلة والصلبة(

 )ب(400 50 50 25 5/25 5 0.5/10 0.5

 )د(225 60 60 30 - 5 - 0.5 )ج(احملس ايا القص ى ابللرتاا للم ائل

الصييافسة القصيي ى لكييل ضبيي ة داخلسيية وا طبقيير الثا سيية ضلييى الكسليية الصييافسة القصيي ى للطييرد إذا و دا قساسييان ا طبقيير األوىل ضلييى الكسليية  )أ(
 الكا ل.

مغ   العب اا اجلا عية الييت تسي ي ضب ا يا اخلا  سية   400حالة امل اد الصلبة   و  مغ   حالة الصناديق   200مغ   حالة السنكاا/  60 )ب(
اللسفييي ذاا مسليية   قييائق الكر يي ن أو ( و كيي ن ضب ا ييا اليفاخلسيية  يي  البالسييسسك4C1  4C2  4D  4F  4G1  4H1  4H2ضلييى صييناديق )

 مغ.  25صافسة قص ى  قيفا اا 
  .1-2-1 في ابملعايع املبسنة    عريل "الم ائل" ال ا د   الفقرة  ال ا لة امل اد الصلبة إذا ما رئل اللز ة  ع عا ل الم ا )ج(
 ا. لرتا    حالة السنكا 60 )د(

 اشرتاطات إضافية:
لطييريقيت  إال املرمبيية أو لعبيي اا اجملاعييةفساييا العبيي اا اليفاخلسيية للعبيي اا اجملاعيية والعبيي اا اخلا  سيية ل مبييا ال جييي ز اسييس يفام العبيي اا املعيف سيية  -1

  .OP8و OP7السعبئة 
ليرت  0.5 أو ميغ للاي اد الصيلبة  0.5ذاا حمسي ى أقصيى  قييفا ح معب اا داخلسة  إال جي ز اسس يفام األوضسة الز ا سة ال   العب اا اجملاعة  -2

 للم ائل.
  لة. ك ن   اد الس سسيف قابلة لالحرتاق بما ال   العب اا اجملاعة  -3
       "EXPLOSIVE" " ييادة  سفجييرة"فرضسيية  ة     ييادة ذا سيية السفاضييل يشييرتط فساييا وضييع بطاقيية وسييم خطيي أو ليييفى  عبئيية أممييسيف فيي قي ضضيي ي -4

 .11-5-1-4و 10-5-1-4(  يلزم أيضا  ال فاء ابألحكام ال ا دة   2-2-2-2-5  ا ظر 1  قمذ ذج )
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP21 النا سييية السفاضيييل  ييي  النييي ع عيييض املييي اد   حالييية بB أو C 3231و 3224و 3223و 3222و 3221  الييييت تايييل أ قيييام األ يييم املسحييييفة 
 7-1-4 ضلييى السيي ا  )ا ظيير OP6طريقيية السعبئيية  أو OP5 ميياح بيي  طريقيية السعبئيية     مييس يفم ضبيي ة أصييغر وييا3234و 3233و 3232و
 (.3-2-3-2-4-2و

PP22 دي ل  وفقا  لطريقة السعبئة  - 1 3- سرتوبروابن-2-برو  -2  يعبأ 3241يفة األ م املسح   حالة  قمOP6. 
PP94  أو  قييم األ ييم املسحيييفة  3223تيير  قييم األ ييم املسحيييفة  3-4-0-2امليي اد النشييطة اليي ا دة   ميكيي  وييل ماسيياا صييغعة  يييفا   يي  ضسنيياا

   حم  االقسضاء  شريطة  ا يلي:3224
 (؛4A  4B 4N   4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2ة    صناديق )العة  ع ضب اا خا  سة  ك  أن  مس يفم فقط العب اا اجمل -1
  ك  ة    ضب اا داخلسة بالسسسكسة أو ز ا سة أو  صن ضة    ف ا  حجري؛ (microtiter)ح ضسا   سكروي وأن  حنقل العسناا ضلى أل ا  -2
  ل للم ائل؛ 0.01   للا اد الصلبة أو 0.01 وأن ال يسجاوز املقيفا  األقصى   مل جت يل داخلي -3
 ييل للمييي ائل  أو   حاليية السعبئييية امل سلطييية أن ال  20و   للايي اد الصيييلبة أ 20وأن  بلييغ الكاسييية الصييافسة القصييي ى   مييل ضبييي ة خا  سييية  -4

 ؛20يسجاوز جما ع الغرا اا وامللسلرتاا 
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P505 توجيه التعبئة P505 
 .3375األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة 

 :العبوات اجملمعة
السعة القصوى 
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى 
 للعبوة اخلارجية

 (1B2  1G  1N2  1H2  1Dأسط ادا ) أو (4B  4C1  4C2  4D  4G  4H2صناديق )
  عيف سة أو بالسسسكسة أو (  ع ضب اا داخلسة ز ا سة3B2  3H2 نكاا ) أو

 مغ  125 لرتاا 5

 السعة القصوى :العبوات املفردة
 أسطواانت

 لرتا   250 ( 1B1  1B2أل  نس م )
 لرتا   250 (1H1  1H2بالسسسك )

 تنكات
 لرتا   60 (3B1  3B2أل  نس م )

 لرتا   60 (3H1  3H2بالسسسك )
 املركبةالعبوات 

 لرتا   250 (6HB1وضاء بالسسسكي   أسط ا ة    األل  نس م )
اخلشيييييي  الرقييييييائقي  أو البالسيييييسسك أو أسييييييط ا ة  ييييي  الكر يييييي ن اللسفييييييي سييييييسسكي  وضييييياء بال

(6HG1  6HH1  6HD1) 
 لرتا   250

 صيييييييييييييينيفوق ضييييييييييييييادي  يييييييييييييي  األل  نسيييييييييييييي م  أو وضيييييييييييييياء بالسييييييييييييييسسكي   صيييييييييييييينيفوق شييييييييييييييح 
 الكر ييييي ن اللسفيييييي أو اخلشييييي  الرقيييييائقي أو اخلشييييي أو وضييييياء بالسيييييسسكي   صييييينيفوق  ييييي  

 (6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2البالسسسك اجلا يف ) أو

 لرتا   60

 6PB1اخلشييي  الرقيييائقي ) أو الكر ييي ن اللسفيييي أو وضييياء ز يييا ي   أسيييط ا ة  ييي  األل  نسييي م
 6PH1البالسيييييسسك املاييييييفد ) أو   أوضسييييية  ييييي  البالسيييييسسك اجلا ييييييف أو (6PD1 أو 6PG1 أو
 شيي صينيفوق  يي  اخل أو صيينيفوق ضيادي  يي  األل  نسيي م أو شييح    صينيفوق أو (6PH2 أو
 (6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2سلة    اخل ص ) أو

 لرتا   60

 

P520 توجيه التعبئة P520  
 .1-4النا سة السفاضل   الشعبة وضلى امل اد  2-5ينطبق انا الس  س  ضلى األماسسيف الف قسة العض ية   الشعبة 

 .7-1-4واألحكام اخلاصة ال ا دة    3-1-4و 1-1-4ة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا د
رادى األماسيييسيف طرائيييق السعبئييية املناسيييبة لفييي 4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2. و يييرد   الفقييير ن OP8إىل  OP1وتييييفد طرائيييق السعبئييية ابلر ييي ز 

 . الف قسة العض ية وامل اد النا سة السفاضل املصنفة حالسا  
 اا القص ى املرخص هبا لكل طرد. وفساا يلي العب اا املرخص ابسس يفا اا:   طرائق السعبئة اي الكاس والكاساا احمليفدة لكل طريقة

  1A1وأسييط ادا ) ( 4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2ضبيي اا جماعيية  ييع ضبيي اا خا  سيية  ك  يية  يي  صييناديق ) (1)
1A2  1B1  1B2  1G  1H1  1H2  1D( و نكاا  )3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2؛) 

 (؛3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2( و نكاا )1A1  1A2  1B1  1B2  1G  1H1  1H2  1Dضب اا  فردة  ك  ة    أسط ادا ) (2)
 (.6HA1  6HA2  6HB1  6HB2  6HC  6HD1  6HD2  6HG1  6HG2  6HH1  6HH2أوضسة داخلسة بالسسسكسة )ضب اا  رمبة  ع  (3)

 (حة السالسةاتبع ضلى الصف)
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P520 اتبع( توجيه التعبئة( P520  
 8OPإىل  1OPيف حالة طرائق التعبئة  )أ(الكمية القصوى لكل عبوة/طرد

 طريقة التعبئة 
 الكمية القصوى

OP1 2OP)أ( OP3 4OP)أ( OP5 OP6 OP7 OP8 

الكسليية القصيي ى )مييغ( للايي اد الصييلبة وللعبيي اا 
 اجملاعة )امل اد المائلة والصلبة(

 )ب(400 50 50 25 5/25 5 0.5/10 0.5

 )د(225 60 60 30 - 5 - 0.5 )ج(احملس ايا القص ى ابللرتاا للم ائل

الصييافسة القصيي ى لكييل ضبيي ة داخلسيية وا طبقيير الثا سيية ضلييى الكسليية الصييافسة القصيي ى للطييرد إذا و دا قساسييان ا طبقيير األوىل ضلييى الكسليية  )أ(
 الكا ل.

مغ   العب اا اجلا عية الييت تسي ي ضب ا يا اخلا  سية   400حالة امل اد الصلبة   و  مغ   حالة الصناديق   200مغ   حالة السنكاا/  60 )ب(
اللسفييي ذاا مسليية   قييائق الكر يي ن أو ( و كيي ن ضب ا ييا اليفاخلسيية  يي  البالسييسسك4C1  4C2  4D  4F  4G1  4H1  4H2ضلييى صييناديق )

 مغ.  25صافسة قص ى  قيفا اا 
  .1-2-1 في ابملعايع املبسنة    عريل "الم ائل" ال ا د   الفقرة  ال ا لة امل اد الصلبة إذا ما رئل اللز ة  ع عا ل الم ا )ج(
 ا. لرتا    حالة السنكا 60 )د(

 اشرتاطات إضافية:
لطييريقيت  إال املرمبيية أو لعبيي اا اجملاعييةفساييا العبيي اا اليفاخلسيية للعبيي اا اجملاعيية والعبيي اا اخلا  سيية ل مبييا ال جييي ز اسييس يفام العبيي اا املعيف سيية  -1

  .OP8و OP7السعبئة 
ليرت  0.5 أو ميغ للاي اد الصيلبة  0.5ذاا حمسي ى أقصيى  قييفا ح معب اا داخلسة  إال جي ز اسس يفام األوضسة الز ا سة ال   العب اا اجملاعة  -2

 للم ائل.
  لة. ك ن   اد الس سسيف قابلة لالحرتاق بما ال   العب اا اجملاعة  -3
       "EXPLOSIVE" " ييادة  سفجييرة"فرضسيية  ة     ييادة ذا سيية السفاضييل يشييرتط فساييا وضييع بطاقيية وسييم خطيي أو ليييفى  عبئيية أممييسيف فيي قي ضضيي ي -4

 .11-5-1-4و 10-5-1-4(  يلزم أيضا  ال فاء ابألحكام ال ا دة   2-2-2-2-5  ا ظر 1  قمذ ذج )
 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:

PP21 النا سييية السفاضيييل  ييي  النييي ع عيييض املييي اد   حالييية بB أو C 3231و 3224و 3223و 3222و 3221  الييييت تايييل أ قيييام األ يييم املسحييييفة 
 7-1-4 ضلييى السيي ا  )ا ظيير OP6طريقيية السعبئيية  أو OP5 ميياح بيي  طريقيية السعبئيية     مييس يفم ضبيي ة أصييغر وييا3234و 3233و 3232و
 (.3-2-3-2-4-2و

PP22 دي ل  وفقا  لطريقة السعبئة  - 1 3- سرتوبروابن-2-برو  -2  يعبأ 3241يفة األ م املسح   حالة  قمOP6. 
PP94  أو  قييم األ ييم املسحيييفة  3223تيير  قييم األ ييم املسحيييفة  3-4-0-2امليي اد النشييطة اليي ا دة   ميكيي  وييل ماسيياا صييغعة  يييفا   يي  ضسنيياا

   حم  االقسضاء  شريطة  ا يلي:3224
 (؛4A  4B 4N   4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2ة    صناديق )العة  ع ضب اا خا  سة  ك  أن  مس يفم فقط العب اا اجمل -1
  ك  ة    ضب اا داخلسة بالسسسكسة أو ز ا سة أو  صن ضة    ف ا  حجري؛ (microtiter)ح ضسا   سكروي وأن  حنقل العسناا ضلى أل ا  -2
  ل للم ائل؛ 0.01   للا اد الصلبة أو 0.01 وأن ال يسجاوز املقيفا  األقصى   مل جت يل داخلي -3
 ييل للمييي ائل  أو   حاليية السعبئييية امل سلطييية أن ال  20و   للايي اد الصيييلبة أ 20وأن  بلييغ الكاسييية الصييافسة القصييي ى   مييل ضبييي ة خا  سييية  -4

 ؛20يسجاوز جما ع الغرا اا وامللسلرتاا 
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P520 اتبع( توجيه التعبئة( P520  
اخسسيييا ي مايييادة  ربيييييف  ميييس فاة ضنييييف اسيييس يفام اجللسييييف اجلييياف أو النسرتو ييين الميييائل بشيييكل  3-5-5وأن  كييي ن االشيييرتاطاا الييي ا دة    -5

لسييفابع  راقبيية اجلي دة. وجييي   ي فع دضا يياا داخلسية لضيياان بقياء العبيي اا اليفاخلسية    كاهنييا األصيلي. وجييي  أن  بقيى العبيي اا اليفاخلسيية 
 السربييف.  سة سلساة ضنيف د  ة حرا ة  ادة السربييف املمس يف ة ومنلك د  اا احلرا ة ود  اا الضغط اليت ميك  أن تيفث ضنيف فقيفواخلا  

PP95    3224أو  قيم األ يم املسحييفة  3223تر  قم األ م املسحيفة  3-4-0-2ميك  ول ماساا صغعة    ضسناا امل اد النشطة ال ا دة  
 ة  ا يلي:حم  االقسضاء  شريط

سييم )للعييرا(  40.5 ل( وسييم )للطيي 60ال  قييل أبعييادح ضيي   4Gأن  كيي ن العبيي ة اخلا  سيية  ك  يية فقييط  يي  مر يي ن لسفييي ويي لج  يي  النيي ع  -1
 سم؛ 1.3 سم )لال  فاع( وال  قل مسامة  يف ا   ض  30و

 يل و  ضي ضة   قالي    ي ي قابيل  30اا القصي ى ضي  وأن  ك ن املادة املنفردة  عبأة   ضب ة داخلسة ز ا سة أو بالسسسكسة ال  قل سيعس -2
  /ل؛ 1 ± 18 م و بلغ مثافس   130   ض للسايفد    الب لسثسلن ال  قل مسامس

 ييم وضيي   يييف ان العبيي ة اخلا  سيية مبمييافة ال  40 وأن  عييزل العبيي اا اليفاخلسيية داخييل احلا ييل الر يي ي ضيي  بعضيياا الييبعض مبمييافة ال  قييل ضيي  -3
ضبيي ة  28ز أن عسيي ي الطييرد ضلييى  ييا يصييل إىل طبقسيين  يي  ايينح الق اليي  الر  ييية تاييل مييل واحيييفة  ييا يصييل إىل  ييم. وجييي   70 قييل ضيي  
 داخلسة؛

  ل للم ائل؛ 1  للا اد الصلبة أو  1وأن ال يسجاوز احملس ى الكلي لكل ضب ة داخلسة  -4
 ييل للمييي ائل  أو   حاليية السعبئييية امل سلطييية أن ال  56أو   للايي اد الصيييلبة  56وأن  بلييغ الكاسييية الصييافسة القصييي ى   مييل ضبييي ة خا  سييية  -5

 ؛56اا وامللسلرتاا يسجاوز جما ع الغرا 
 ميييس فاة ضنييييف اسيييس يفام اجللسييييف اجلييياف أو النسرتو ييين الميييائل بشيييكل اخسسيييا ي مايييادة  ربيييييف  3-5-5رتاطاا الييي ا دة   وأن  كييي ن االشييي -6

لضيياان بقياء العبيي اا اليفاخلسية    كاهنييا األصيلي. وجييي  أن  بقيى العبيي اا اليفاخلسيية  لسييفابع  راقبيية اجلي دة. وجييي   ي فع دضا يياا داخلسية
 ة  ادة السربييف املمس يف ة ومنلك د  اا احلرا ة ود  اا الضغط اليت ميك  أن تيفث ضنيف فقيف السربييف.واخلا  سة سلساة ضنيف د  ة حرا  

 

P600  توجيه التعبئة P600  
 .2017و 2016و 1700األ م املسحيفة ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
( 1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1G  4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2العبييييييييييييييييييييي اا اخلا  سييييييييييييييييييييية: )

ضبيي اا  أو ف اصييل أو .  عبييأ األصييناف مييل ضلييى حيييفة  ويفصييل مييل  ناييا ضيي  اآلخيير ابسييس يفام حيي ا زIIبئيية املمييس فسة ملمييس ى أداء جما ضيية السع
   اد   سسيف ملنع السمرب ض   ع قصيف أثناء ظروف النقل العادية. أو داخلسة

 مغ  75الكسلة الصافسة القص ى: 
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P601 توجيه التعبئة P601 
 وإ الق العب اا بص  ة حمكاة: 3-1-4و 1-1-4اء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسف

 مغ  ك  ة   :   15ضب اا جماعة ذاا مسلة إمجالسة أقصااا  (1)
 يي  سييعساا  و ثبيير    املائيية 90أبمثيير  يي  متييأل  وال لييرت  1أمثيير  ماسيية حمس ااييا الصييافسة القصيي ى  أو ضبيي ة داخلسيية ز ا سيية واحيييفة •

االاسيزاز أثنياء النقيل  و  ضهيع   أو  راخسايا بميب  الصييفم أو أبية وسسلة قاد ة ضلى  نيع  را عايااا    كاهنا  ثبسسا   اداي  وسائل إ الق
 :مل ضب ة ضلى حيفة  

 :ا سة اليفاخلسة  و عبأة ابإلضافة إىل ذلك  أوضسة  عيف سة  ع  ادة   سسيف  اصة  كفي ال سصاص ما ل حمس ايا العب اا الز  •
 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1أو 1A2 أو 1A1 سيييية  يييي  النيييي ع ا خا  ضبيييي ا •

  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو
 كفييي لييرتاا  ويغلييل مييل  ناييا مبييادة  اصيية بكاسيية  5وز سييعساا  سجييا ال  بالسييسسكسة أو ضبيي اا جماعيية  ك  يية  يي  ضبيي اا داخلسيية  عيف سيية (2)

 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبيي اا خا  سيية  يي  النيي ع  ال سصيياص ما ييل احملسيي ايا ومبييادة   سييسيف خا ليية  
متييأل  وال مييغ.  75ذاا مسليية إمجالسيية أقصييااا  4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو

   سعساا. و حثبر وسسلة إ الق مل ضب ة    العب اا اليفاخلسة    كاهنا  ثبسسا   ياداي  أبيية وسيسلة    املائة 90    العب اا اليفاخلسة أبمثر
 االاسزاز أثناء النقل. أو  راخساا بمب  الصيفم أو قاد ة ضلى  نع  را عاا

 ن   :ضب اا  سك   (3)
 ضب اا خا  سة: 
 (  سييييربة وفقييييا  الشييييرتاطاا االخسبييييا  اليييي ا دة 1H2 أو 1H1أو 1A2 أو 1A1قابييييل للنييييزع ) ف الذييييية  ييييزودة بغطيييياء أو أسييييط ادا بالسييييسسكسة 

 معبييي ة  فييردة  صصييية الحسييي اء  ييي اد صيييلبة أو ضنيييف مسلييية  نييياظر مسلييية الطييرد اجملايييع معبييي ة  صصييية الحسيي اء ضبييي اا داخلسييية  6-1-5  
 سائلة  و  ضع ضلساا ضال ة وفقا  لنلك. أو
 ضب اا داخلسة: 
املسعلقيية ابلعبيي اا املفييردة   انييا   1-6(   مييس   اشييرتاطاا الفصييل 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1اا  رمبيية )ا وضبيي  أسييط اد 

 ابلشروط السالسة:
رى اخسبا  الضغط اهلسيف و  ضنيف  مس ى ضغط )أ(  اب  )ضغط  ا   رتي(؛ 3يقل ض   ال جيح

رى اخسبا   نع السمرب    رحليت السصاسم وا )ب(  اب ؛  0.30إل ساج ضنيف  مس ى ضغط اخسبا ي قيف ح وجيح
و حعزل العب اا اليفاخلسة ضي  األسيط ا ة اخلا  سية ابسيس يفام  يادة   سيسيف خا لية  ففية للصييف اا تيسط ابلعبي ة اليفاخلسية  ي  مجسيع  )ج(

 اجل ا  ؛
 لرتا ؛  125وال  سجاوز سعة العب اا اليفاخلسة  )د(

 يلي: ماا  يفادة الل لبسة و ك ن وسائل اإل الق      ع الم (ا)
االاسييزاز  أو  راخساييا بمييب  الصيييفم أو  ثبَّيير وسييائل اإل ييالق    كاهنييا  ثبسسييا   يياداي  أبييية وسييسلة قيياد ة ضلييى  نييع  را عاييا '1'

 أثناء النقل؛
 م.و زوَّد الميفادة خبس '2'

 سجياوز سينسن و صيل  ال ة )ب( أضيالح ضليى فيرتااوجيرى دو اي  للعب اا اليفاخلسة اخسبا  لالسيسسثاق  ي  ضييفم السميرب وفقيا  للفقير  )و(
 المنة؛

 ويكس  ضلى العب اا اخلا  سة واليفاخلسة حبروف واضحة و قروءة ضلى اليفوام: )ز(
 وآخر اخسبا  دو ي؛السا ي  )الشار  المنة( الني مت فس  االخسبا  األول  '1'
 رخص ل . الر ز امل أو اسم الطرف القائم ابالخسبا اا وضالساا السفسسش '2'

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P520 اتبع( توجيه التعبئة( P520  
اخسسيييا ي مايييادة  ربيييييف  ميييس فاة ضنييييف اسيييس يفام اجللسييييف اجلييياف أو النسرتو ييين الميييائل بشيييكل  3-5-5وأن  كييي ن االشيييرتاطاا الييي ا دة    -5

لسييفابع  راقبيية اجلي دة. وجييي   ي فع دضا يياا داخلسية لضيياان بقياء العبيي اا اليفاخلسية    كاهنييا األصيلي. وجييي  أن  بقيى العبيي اا اليفاخلسيية 
 السربييف.  سة سلساة ضنيف د  ة حرا ة  ادة السربييف املمس يف ة ومنلك د  اا احلرا ة ود  اا الضغط اليت ميك  أن تيفث ضنيف فقيفواخلا  

PP95    3224أو  قيم األ يم املسحييفة  3223تر  قم األ م املسحيفة  3-4-0-2ميك  ول ماساا صغعة    ضسناا امل اد النشطة ال ا دة  
 ة  ا يلي:حم  االقسضاء  شريط

سييم )للعييرا(  40.5 ل( وسييم )للطيي 60ال  قييل أبعييادح ضيي   4Gأن  كيي ن العبيي ة اخلا  سيية  ك  يية فقييط  يي  مر يي ن لسفييي ويي لج  يي  النيي ع  -1
 سم؛ 1.3 سم )لال  فاع( وال  قل مسامة  يف ا   ض  30و

 يل و  ضي ضة   قالي    ي ي قابيل  30اا القصي ى ضي  وأن  ك ن املادة املنفردة  عبأة   ضب ة داخلسة ز ا سة أو بالسسسكسة ال  قل سيعس -2
  /ل؛ 1 ± 18 م و بلغ مثافس   130   ض للسايفد    الب لسثسلن ال  قل مسامس

 ييم وضيي   يييف ان العبيي ة اخلا  سيية مبمييافة ال  40 وأن  عييزل العبيي اا اليفاخلسيية داخييل احلا ييل الر يي ي ضيي  بعضيياا الييبعض مبمييافة ال  قييل ضيي  -3
ضبيي ة  28ز أن عسيي ي الطييرد ضلييى  ييا يصييل إىل طبقسيين  يي  ايينح الق اليي  الر  ييية تاييل مييل واحيييفة  ييا يصييل إىل  ييم. وجييي   70 قييل ضيي  
 داخلسة؛

  ل للم ائل؛ 1  للا اد الصلبة أو  1وأن ال يسجاوز احملس ى الكلي لكل ضب ة داخلسة  -4
 ييل للمييي ائل  أو   حاليية السعبئييية امل سلطييية أن ال  56أو   للايي اد الصيييلبة  56وأن  بلييغ الكاسييية الصييافسة القصييي ى   مييل ضبييي ة خا  سييية  -5

 ؛56اا وامللسلرتاا يسجاوز جما ع الغرا 
 ميييس فاة ضنييييف اسيييس يفام اجللسييييف اجلييياف أو النسرتو ييين الميييائل بشيييكل اخسسيييا ي مايييادة  ربيييييف  3-5-5رتاطاا الييي ا دة   وأن  كييي ن االشييي -6

لضيياان بقياء العبيي اا اليفاخلسية    كاهنييا األصيلي. وجييي  أن  بقيى العبيي اا اليفاخلسيية  لسييفابع  راقبيية اجلي دة. وجييي   ي فع دضا يياا داخلسية
 ة  ادة السربييف املمس يف ة ومنلك د  اا احلرا ة ود  اا الضغط اليت ميك  أن تيفث ضنيف فقيف السربييف.واخلا  سة سلساة ضنيف د  ة حرا  

 

P600  توجيه التعبئة P600  
 .2017و 2016و 1700األ م املسحيفة ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
( 1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1G  4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2العبييييييييييييييييييييي اا اخلا  سييييييييييييييييييييية: )

ضبيي اا  أو ف اصييل أو .  عبييأ األصييناف مييل ضلييى حيييفة  ويفصييل مييل  ناييا ضيي  اآلخيير ابسييس يفام حيي ا زIIبئيية املمييس فسة ملمييس ى أداء جما ضيية السع
   اد   سسيف ملنع السمرب ض   ع قصيف أثناء ظروف النقل العادية. أو داخلسة

 مغ  75الكسلة الصافسة القص ى: 
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P601 توجيه التعبئة P601 
 وإ الق العب اا بص  ة حمكاة: 3-1-4و 1-1-4اء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسف

 مغ  ك  ة   :   15ضب اا جماعة ذاا مسلة إمجالسة أقصااا  (1)
 يي  سييعساا  و ثبيير    املائيية 90أبمثيير  يي  متييأل  وال لييرت  1أمثيير  ماسيية حمس ااييا الصييافسة القصيي ى  أو ضبيي ة داخلسيية ز ا سيية واحيييفة •

االاسيزاز أثنياء النقيل  و  ضهيع   أو  راخسايا بميب  الصييفم أو أبية وسسلة قاد ة ضلى  نيع  را عايااا    كاهنا  ثبسسا   اداي  وسائل إ الق
 :مل ضب ة ضلى حيفة  

 :ا سة اليفاخلسة  و عبأة ابإلضافة إىل ذلك  أوضسة  عيف سة  ع  ادة   سسيف  اصة  كفي ال سصاص ما ل حمس ايا العب اا الز  •
 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1أو 1A2 أو 1A1 سيييية  يييي  النيييي ع ا خا  ضبيييي ا •

  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو
 كفييي لييرتاا  ويغلييل مييل  ناييا مبييادة  اصيية بكاسيية  5وز سييعساا  سجييا ال  بالسييسسكسة أو ضبيي اا جماعيية  ك  يية  يي  ضبيي اا داخلسيية  عيف سيية (2)

 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبيي اا خا  سيية  يي  النيي ع  ال سصيياص ما ييل احملسيي ايا ومبييادة   سييسيف خا ليية  
متييأل  وال مييغ.  75ذاا مسليية إمجالسيية أقصييااا  4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو

   سعساا. و حثبر وسسلة إ الق مل ضب ة    العب اا اليفاخلسة    كاهنا  ثبسسا   ياداي  أبيية وسيسلة    املائة 90    العب اا اليفاخلسة أبمثر
 االاسزاز أثناء النقل. أو  راخساا بمب  الصيفم أو قاد ة ضلى  نع  را عاا

 ن   :ضب اا  سك   (3)
 ضب اا خا  سة: 
 (  سييييربة وفقييييا  الشييييرتاطاا االخسبييييا  اليييي ا دة 1H2 أو 1H1أو 1A2 أو 1A1قابييييل للنييييزع ) ف الذييييية  ييييزودة بغطيييياء أو أسييييط ادا بالسييييسسكسة 

 معبييي ة  فييردة  صصييية الحسييي اء  ييي اد صيييلبة أو ضنيييف مسلييية  نييياظر مسلييية الطييرد اجملايييع معبييي ة  صصييية الحسيي اء ضبييي اا داخلسييية  6-1-5  
 سائلة  و  ضع ضلساا ضال ة وفقا  لنلك. أو
 ضب اا داخلسة: 
املسعلقيية ابلعبيي اا املفييردة   انييا   1-6(   مييس   اشييرتاطاا الفصييل 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1اا  رمبيية )ا وضبيي  أسييط اد 

 ابلشروط السالسة:
رى اخسبا  الضغط اهلسيف و  ضنيف  مس ى ضغط )أ(  اب  )ضغط  ا   رتي(؛ 3يقل ض   ال جيح

رى اخسبا   نع السمرب    رحليت السصاسم وا )ب(  اب ؛  0.30إل ساج ضنيف  مس ى ضغط اخسبا ي قيف ح وجيح
و حعزل العب اا اليفاخلسة ضي  األسيط ا ة اخلا  سية ابسيس يفام  يادة   سيسيف خا لية  ففية للصييف اا تيسط ابلعبي ة اليفاخلسية  ي  مجسيع  )ج(

 اجل ا  ؛
 لرتا ؛  125وال  سجاوز سعة العب اا اليفاخلسة  )د(

 يلي: ماا  يفادة الل لبسة و ك ن وسائل اإل الق      ع الم (ا)
االاسييزاز  أو  راخساييا بمييب  الصيييفم أو  ثبَّيير وسييائل اإل ييالق    كاهنييا  ثبسسييا   يياداي  أبييية وسييسلة قيياد ة ضلييى  نييع  را عاييا '1'

 أثناء النقل؛
 م.و زوَّد الميفادة خبس '2'

 سجياوز سينسن و صيل  ال ة )ب( أضيالح ضليى فيرتااوجيرى دو اي  للعب اا اليفاخلسة اخسبا  لالسيسسثاق  ي  ضييفم السميرب وفقيا  للفقير  )و(
 المنة؛

 ويكس  ضلى العب اا اخلا  سة واليفاخلسة حبروف واضحة و قروءة ضلى اليفوام: )ز(
 وآخر اخسبا  دو ي؛السا ي  )الشار  المنة( الني مت فس  االخسبا  األول  '1'
 رخص ل . الر ز امل أو اسم الطرف القائم ابالخسبا اا وضالساا السفسسش '2'

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P601 اتبع( توجيه التعبئة( P601 
. وختضيييييييع األوضسييييييية الخسبيييييييا  بييييييييفئي مث 6-3-1-4ميكيييييي  اسيييييييس يفام أوضسييييييية الضيييييييغط شييييييريطة اسيييييييسسفاء األحكيييييييام العا ييييييية اليييييي ا دة    (4)

 ييييييزود أوضسيييييية  ال . وقيييييييفي()ضييييييغط  ييييييا   رت  (اب  10 سغاابسييييييكال ) 1يقييييييل ضيييييي   ال سيييييين اا ضنيييييييف ضييييييغط 10الخسبييييييا اا دو ييييييية مييييييل 
( 50ضليييييى سييييائل مسيييييي ابالسسنشيييياق  رمسيييييزح القا ييييل للنصيييييل )ا قالضييييغط أبييييية وسيييييسلة لس فسييييل الضيييييغط. ومييييل وضييييياء ضييييغط عسيييي ي 

 يلي:  ا صاام يمس   أو ) زء    امللس ن( يغلق بميفادة 3 ل/م 200يماوي  أو يقل ض 

ل ضيغط اخسبيا  وضياء الضيغط دون باشرة ب ضاء الضغط وقاد ة ضلى تاصاام وصلة  ل لبة  مسيفقة  حثبلر   أو يك ن لكل سيفادة )أ(
  مرب؛ أو حيفوث ضط 

يك ن مل صياام  ي  الني ع  يع امليزود حبشيسة ولي  حيا ز  يع  ثقي ؛  يع أ ي    حالية املي اد األمالية  ميكي  أن يكي ن الصياام  ي   )ب(
وضياء الضيغط  أو حمكم اإل يالق حبشيسة  رب طية جبميم الصياامالن ع املزود حبشسة ذاا جما ضة  ا عة لسمرب الغاز ض  طريق  طاء 

 بعيفاا؛ أو ة أثناء السعبئةملنع فقيفان املاد
 أ طسة صلبة  ل لبة وحبشسة خا لة  كفل إحكام األوضسة؛ أو  زود  ا ج الصاا اا بميفاداا صلبة  ل لبة )ج(
بسنايا  ا وأ طسية امل يا ج  واملي اد الميادلة واحلشيااي  س افقية فسايا ك ن امل اد اليت  سك ن  ناا أوضسة الضغط  والصياا اا  والمييفادا )د(

 س ايا.و ع احمل
 يييييم وميييييل وضييييياء ضيييييغط  يييييع جمايييييز حباايييييية  2.0وينقيييييل   ضبييييي اا خا  سييييية ميييييل وضييييياء ضيييييغط يقيييييل مسيييييك  ييييييفا ح   أيييييية  قطييييية ضييييي  

   صسالا فساا بسناا. أو  حربط أوضسة الضغط أب ب ب جتاسع  سشع  وال لصاا ا  .
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P602 توجيه التعبئة P602 
 وإ الق العب اا بص  ة حمكاة: 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 مغ   ك  ة   :  15ضب اا جماعة بكسلة إمجالسة أقصااا  (1)
ييأل  وال  لييرت 1أمثيير  ماسييةح حمس ااييا الصييافسة القصيي ى  أو ضبيي ة داخلسيية ز ا سيية واحيييفة •  يي  سييعساا  و ثبيير    املائيية 90أبمثيير  يي  متح

االاسيزاز أثنياء النقيل. و  ضيع   أو  راخسايا بميب  الصييفم أو    كاهنا  ثبسسا   اداي  أبية وسسلة قياد ة ضليى  نيع  را عايا وسائل إ القاا
 :مل ضب ة ضلى حيفة  

العبييي ة الز ا سييية اليفاخلسييية  و عبيييأ ابإلضيييافة إىل ا يييل حمسييي ايا أوضسييية  عيف سييية  غلفييية مبيييادة   سيييسيف  اصييية  ماسسايييا مافسييية ال سصييياص م •
  :  ذلك

 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبييي اا خا  سييية  ييي  النييي ع  •
  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو

يغلل مل  ناا مبادة  اصة بكاسة  كفي ال سصياص احملسي ايا ومبيادة   سيسيف  كسةبالسسس أو سةضب اا جماعة  ك  ة    ضب اا داخلسة  عيف  (2)
 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1خا ليييييية   ضبيييييي اا خا  سيييييية  يييييي  النيييييي ع 

   90متييأل العبيي اا اليفاخلسيية أبمثيير  يي   وال مييغ.  75اا ذاا مسليية إمجالسيية أقصييا 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو
 راخسايا  أو    سعساا. و حثبر وسسلة إ الق مل ضب ة    العب اا اليفاخلسة    كاهنا  ثبسسا   اداي  أبية وسيسلة قياد ة ضليى  نيع  را عايا املائة

 لرتاا. 5خلسة عة القص ى للعب اا اليفا سجاوز الم وال االاسزاز أثناء النقل. أو بمب  الصيفم
 (   ع اسسسفاء الشروط السالسة:6HH1 أو 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1أسط ادا وضب اا  رمبة ) (3)

رى اخسبا  الضغط اهلسيف و  ضنيف  مس ى ضغط )أ(   اب  )ضغط  ا   رتي(؛ 3يقل ض   ال جيح
رى اخسبا   نع السمرب    رحليت السص )ب(   اب ؛ 0.30قيف ح  ضغط اخسبا ي اسم واإل ساج ضنيف  مس ىجيح
 يلي: ماا   ك ن وسائل اإل الق      ع الميفادة الل لبسة  )ج( 

االاسيزاز أثنياء  أو  راخساا بمب  الصييفم أو  ثبَّر وسائل اإل الق    كاهنا  ثبسسا   اداي  أبية وسسلة قاد ة ضلى  نع  را عاا '1'
 النقل؛

 الميفادة خبسم.و زوَّد  '2'
 10. وختضيييع األوضسييية الخسبيييا  أو  مث الخسبيييا اا دو يييية ميييل 6-3-1-4شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية الييي ا دة   ، طأوضسييية الضيييغ (4)

 ييزود أوضسيية الضييغط أبيية وسييسلة لس فسييل الضييغط.  ال ضييغط  ييا   رتي(. وقييف) (اب  10 سغاابسييكال ) 1يقييل ضي   ال سين اا ضنيييف ضييغط
 بمييفادة 3 يل/م 200يمياوي  أو ( يقل ض 50صفي )ا قابالسسنشاق  رمسزح القا ل النضغط الني عس ي ضلى سائل مسي ويغلق وضاء ال

 يلي:  ا صاام يمس   أو
سيييفادة وصييلة  ل لبيية  مييسيفقة  ثبسيية  باشييرة ب ضيياء الضييغط وقيياد ة ضلييى تاييل ضييغط اخسبييا  وضيياء الضييغط  أو يكيي ن لكييل صيياام )أ(

  مرب؛ أو دون حيفوث ضط 
ثقي ؛  يع أ ي    حالية املي اد األمالية  ميكي  أن يكي ن الصياام  ي  املزود حبشسة ولي  حيا ز  يع   يك ن مل صاام    الن ع  ع ب()

وضييياء  أو النييي ع امليييزود حبشيييسة ذاا جما ضييية  ا عييية لسميييرب الغييياز ضييي  طرييييق  طييياء حمكيييم اإل يييالق حبشيييسة  رب طييية جبميييم الصييياام
 بعيفاا؛ أو عبئةالضغط ملنع فقيفان املادة أثناء الس

 أ طسة صلبة  ل لبة وحبشسة خا لة  كفل إحكام األوضسة؛ أو يفاداا صلبة  ل لبةج الصاا اا بم زود  ا   )ج(
 ك ن امل اد اليت  سك ن  ناا أوضسة الضيغط  والصياا اا  والمييفاداا وأ طسية امل يا ج  واملي اد الميادلة واحلشيااي  س افقية فسايا  )د(

 بسناا و ع احملس ايا.
  سيي فر واييية لصيياا ا  . ال  ييم ومييل وضيياء ضييغط 2.0طيية ضيي  ضييغط يقييل مسييك  يييفا ح   أييية  ق ينقييل   ضبيي اا خا  سيية مييل وضيياءو  

   صسالا فساا بسناا. أو  ربط أوضسة الضغط أب ب ب جتاسع  سشع  وال
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P601 اتبع( توجيه التعبئة( P601 
. وختضيييييييع األوضسييييييية الخسبيييييييا  بييييييييفئي مث 6-3-1-4ميكيييييي  اسيييييييس يفام أوضسييييييية الضيييييييغط شييييييريطة اسيييييييسسفاء األحكيييييييام العا ييييييية اليييييي ا دة    (4)

 ييييييزود أوضسيييييية  ال . وقيييييييفي()ضييييييغط  ييييييا   رت  (اب  10 سغاابسييييييكال ) 1يقييييييل ضيييييي   ال سيييييين اا ضنيييييييف ضييييييغط 10الخسبييييييا اا دو ييييييية مييييييل 
( 50ضليييييى سييييائل مسيييييي ابالسسنشيييياق  رمسيييييزح القا ييييل للنصيييييل )ا قالضييييغط أبييييية وسيييييسلة لس فسييييل الضيييييغط. ومييييل وضييييياء ضييييغط عسيييي ي 

 يلي:  ا صاام يمس   أو ) زء    امللس ن( يغلق بميفادة 3 ل/م 200يماوي  أو يقل ض 

ل ضيغط اخسبيا  وضياء الضيغط دون باشرة ب ضاء الضغط وقاد ة ضلى تاصاام وصلة  ل لبة  مسيفقة  حثبلر   أو يك ن لكل سيفادة )أ(
  مرب؛ أو حيفوث ضط 

يك ن مل صياام  ي  الني ع  يع امليزود حبشيسة ولي  حيا ز  يع  ثقي ؛  يع أ ي    حالية املي اد األمالية  ميكي  أن يكي ن الصياام  ي   )ب(
وضياء الضيغط  أو حمكم اإل يالق حبشيسة  رب طية جبميم الصياامالن ع املزود حبشسة ذاا جما ضة  ا عة لسمرب الغاز ض  طريق  طاء 

 بعيفاا؛ أو ة أثناء السعبئةملنع فقيفان املاد
 أ طسة صلبة  ل لبة وحبشسة خا لة  كفل إحكام األوضسة؛ أو  زود  ا ج الصاا اا بميفاداا صلبة  ل لبة )ج(
بسنايا  ا وأ طسية امل يا ج  واملي اد الميادلة واحلشيااي  س افقية فسايا ك ن امل اد اليت  سك ن  ناا أوضسة الضغط  والصياا اا  والمييفادا )د(

 س ايا.و ع احمل
 يييييم وميييييل وضييييياء ضيييييغط  يييييع جمايييييز حباايييييية  2.0وينقيييييل   ضبييييي اا خا  سييييية ميييييل وضييييياء ضيييييغط يقيييييل مسيييييك  ييييييفا ح   أيييييية  قطييييية ضييييي  

   صسالا فساا بسناا. أو  حربط أوضسة الضغط أب ب ب جتاسع  سشع  وال لصاا ا  .
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P602 توجيه التعبئة P602 
 وإ الق العب اا بص  ة حمكاة: 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 مغ   ك  ة   :  15ضب اا جماعة بكسلة إمجالسة أقصااا  (1)
ييأل  وال  لييرت 1أمثيير  ماسييةح حمس ااييا الصييافسة القصيي ى  أو ضبيي ة داخلسيية ز ا سيية واحيييفة •  يي  سييعساا  و ثبيير    املائيية 90أبمثيير  يي  متح

االاسيزاز أثنياء النقيل. و  ضيع   أو  راخسايا بميب  الصييفم أو    كاهنا  ثبسسا   اداي  أبية وسسلة قياد ة ضليى  نيع  را عايا وسائل إ القاا
 :مل ضب ة ضلى حيفة  

العبييي ة الز ا سييية اليفاخلسييية  و عبيييأ ابإلضيييافة إىل ا يييل حمسييي ايا أوضسييية  عيف سييية  غلفييية مبيييادة   سيييسيف  اصييية  ماسسايييا مافسييية ال سصييياص م •
  :  ذلك

 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبييي اا خا  سييية  ييي  النييي ع  •
  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو

يغلل مل  ناا مبادة  اصة بكاسة  كفي ال سصياص احملسي ايا ومبيادة   سيسيف  كسةبالسسس أو سةضب اا جماعة  ك  ة    ضب اا داخلسة  عيف  (2)
 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1خا ليييييية   ضبيييييي اا خا  سيييييية  يييييي  النيييييي ع 

   90متييأل العبيي اا اليفاخلسيية أبمثيير  يي   وال مييغ.  75اا ذاا مسليية إمجالسيية أقصييا 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو
 راخسايا  أو    سعساا. و حثبر وسسلة إ الق مل ضب ة    العب اا اليفاخلسة    كاهنا  ثبسسا   اداي  أبية وسيسلة قياد ة ضليى  نيع  را عايا املائة

 لرتاا. 5خلسة عة القص ى للعب اا اليفا سجاوز الم وال االاسزاز أثناء النقل. أو بمب  الصيفم
 (   ع اسسسفاء الشروط السالسة:6HH1 أو 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1أسط ادا وضب اا  رمبة ) (3)

رى اخسبا  الضغط اهلسيف و  ضنيف  مس ى ضغط )أ(   اب  )ضغط  ا   رتي(؛ 3يقل ض   ال جيح
رى اخسبا   نع السمرب    رحليت السص )ب(   اب ؛ 0.30قيف ح  ضغط اخسبا ي اسم واإل ساج ضنيف  مس ىجيح
 يلي: ماا   ك ن وسائل اإل الق      ع الميفادة الل لبسة  )ج( 

االاسيزاز أثنياء  أو  راخساا بمب  الصييفم أو  ثبَّر وسائل اإل الق    كاهنا  ثبسسا   اداي  أبية وسسلة قاد ة ضلى  نع  را عاا '1'
 النقل؛

 الميفادة خبسم.و زوَّد  '2'
 10. وختضيييع األوضسييية الخسبيييا  أو  مث الخسبيييا اا دو يييية ميييل 6-3-1-4شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية الييي ا دة   ، طأوضسييية الضيييغ (4)

 ييزود أوضسيية الضييغط أبيية وسييسلة لس فسييل الضييغط.  ال ضييغط  ييا   رتي(. وقييف) (اب  10 سغاابسييكال ) 1يقييل ضي   ال سين اا ضنيييف ضييغط
 بمييفادة 3 يل/م 200يمياوي  أو ( يقل ض 50صفي )ا قابالسسنشاق  رمسزح القا ل النضغط الني عس ي ضلى سائل مسي ويغلق وضاء ال

 يلي:  ا صاام يمس   أو
سيييفادة وصييلة  ل لبيية  مييسيفقة  ثبسيية  باشييرة ب ضيياء الضييغط وقيياد ة ضلييى تاييل ضييغط اخسبييا  وضيياء الضييغط  أو يكيي ن لكييل صيياام )أ(

  مرب؛ أو دون حيفوث ضط 
ثقي ؛  يع أ ي    حالية املي اد األمالية  ميكي  أن يكي ن الصياام  ي  املزود حبشسة ولي  حيا ز  يع   يك ن مل صاام    الن ع  ع ب()

وضييياء  أو النييي ع امليييزود حبشيييسة ذاا جما ضييية  ا عييية لسميييرب الغييياز ضييي  طرييييق  طييياء حمكيييم اإل يييالق حبشيييسة  رب طييية جبميييم الصييياام
 بعيفاا؛ أو عبئةالضغط ملنع فقيفان املادة أثناء الس

 أ طسة صلبة  ل لبة وحبشسة خا لة  كفل إحكام األوضسة؛ أو يفاداا صلبة  ل لبةج الصاا اا بم زود  ا   )ج(
 ك ن امل اد اليت  سك ن  ناا أوضسة الضيغط  والصياا اا  والمييفاداا وأ طسية امل يا ج  واملي اد الميادلة واحلشيااي  س افقية فسايا  )د(

 بسناا و ع احملس ايا.
  سيي فر واييية لصيياا ا  . ال  ييم ومييل وضيياء ضييغط 2.0طيية ضيي  ضييغط يقييل مسييك  يييفا ح   أييية  ق ينقييل   ضبيي اا خا  سيية مييل وضيياءو  

   صسالا فساا بسناا. أو  ربط أوضسة الضغط أب ب ب جتاسع  سشع  وال
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P603 توجيه التعبئة P603 
 .3507األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة 3-1-4و 1-1-4ام العا ييية الييي ا دة   ييييرخص ابلعبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكييي
 :7-1-9-1-4و 4-1-9-1-4و 4-1-9-1-2  

 ضب اا  سك ن   :
 البالسسسكسة؛   أو أمثر    األوضسة األولسة املعيف سة أو وضاء )أ( 
 أمثر    العب اا الصلبة املا عة للسمرب؛   أو ضب ة )ب( 
   سة صلبة:ب ة خاض )ج( 

 ؛(1A2  1B2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 ؛(4A  4B  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 .(3A2  3B2  3H2) نكاا 

 اشرتاطات إضافية:
ا إىل العب ة  مرب حمس اي  أو حيفوث ثق ب فساا أو بطريقة ت ل دون ممرااجي   عبئة األوضسة اليفاخلسة األولسة   العب اا الثا  ية  -1

حالة وضع ضيفة  و  متنع احلرمة. الثا  ية   ظروف النقل العادية. وجي  أت ن العب اا الثا  ية   العب اا اخلا  سة مبادة   سسيف  ناسبة
 فصلاا ضلى النح  الني مينع  ال ماا؛ وأ أوضسة أولسة   ضب ة حل  ية واحيفة  جي  لل مل  ناا ضلى حيفة

 ؛2-5-4-2-7-2ألحكام ال ا دة   س ايا اجي  أن  مس   احمل -2
 .4-4-6جي  اسسسفاء األحكام ال ا دة    -3

 حكم خاص متعلق ابلتعبئة:
 . 5-3-2-7-2  حالة امل اد اال شطا ية بكاساا  مسثناة  جي  اسسسفاء احليفود املبسنة   
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P620 توجيه التعبئة P620 
 .2900و 2814ة ينطبق انا الس  س  ضلى  قاي األ م املسحيف

 :8-1-4يرخص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة ال ا دة   
 واليت اضسايفا  بعا  لنلك: 3-6فساا يلي ضناصر العب اا اليت  مس   اشرتاطاا الفصل 

 داخلسة  سألل   :ضب ة  )أ(
 سمرب؛أمثر    األوضسة األولسة املا عة لل أو وضاء '1'
 ضب ة حل  ية  ا عة للسمرب؛ '2'
ابسسثناء حالة امل اد املعيفية الصلبة   ادة  اصة بكاسة  كفي ال سصاص ما يل احملسي ايا و  ضيع بين ال ضياء األو  )األوضسية األولسية(  '3'

فصيلاا ضليى النحيي   أو حييفة الية وضيع ضييفة أوضسية أولسية   ضبي ة حل  يية واحييفة  جيي  ليل ميل  نايا ضليىح و  وبين العبي ة الثا  يية؛
 الني مينع  ال ماا؛

 صلبة:ضب ة خا  سة  )ب(
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

  م. 100يقل احليف األدىن لبعيفاا اخلا  ي ض   أال وجي 
 اشرتاطات إضافية:

 ي اد  عيفيية  يع ضبي اا داخلسية تسي ي ضليى أ ي اع  ي  البضيائع  يع املسصيلة هبيا. وجيي ز أن  غليل ضليى ال جتاع العبي اا اليفاخلسية الييت تسي ي  -1
  اف. ؛ وجي ز أن عس ي الغالف الشا ل ضلى  لسيف2-1-5و 1-2-1الطرود الكا لة بغالف شا ل وفقا  لألحكام ال ا دة   

  عبئة خاصة   نطبق االشرتاطاا اإلضافسة السالسة:ابسسثناء الشحناا  ع العادية  ثل األضضاء الكا لة اليت  سطل   -2
 ييي   أو املعييييفن أو   د  ييية حيييرا ة أضليييى.  كييي ن األوضسييية األولسييية  ييي  الز ييياج أو املييي اد الييييت  شيييح    د  ييية احليييرا ة احملسطييية )أ(

ة ذاا   ا ييي  سييييفاد أو دون أي  ميييرب   ثيييل اللحيييام ابحليييرا ة إجيابسييية لضييياان إحكيييام اإل يييالق البالسيييسسك. و سييي افر وسيييسلة 
 وسسلة إ الق  صنَّعة؛ أو حالة اسس يفام األ طسة الل لبسة جي  إحكا اا بشريط الصق   ثل شريط البا افن و   ط قة.

مبييفيل  أو لسربيييف حي ل العبي ة )العبي اا( الثا  ييةادة لأيية  ي أو  لسييف  ياف أو جماييفة. ي ضيع  لسييف أو امل اد اليت  شيح   يربدة )ب(
. و  ضيع دضا ياا 3-3-6أمثير  ي  الطيرود الكا لية   ضيع ضلسايا ضال ياا وفقيا  للفقيرة  أو  ضم واحيفا   لنلك   ضب ة شا لة

 العبيي ة اخلا  سييية اجللسيييف اجليياف. وإذا اسييس يفم اجللسيييف   كيي ن أو داخلسيية لسييأ ن العبيي اا الثا  ييية   وضييعاا بعيييف ذوابن اجللسييييف
العب ة اجملاعية بسميرب  ياز حلين أمميسيف  أو جلاف   ماح العب ة اخلا  سةالعب ة اجملاعة  ا عة للسمرب. وإذا اسس يفم اجللسيف ا أو

 الكرب ن. ويك ن مل    ال ضاء األو  والعب ة الثا  ية سلساا  ضنيف د  ة حرا ة  ادة السربييف املمس يف ة؛
اا حييرا ة  ن فضيية  يييفا   يفم أوضسيية أولسيية  يي  البالسييسسك قيياد ة ضلييى تاييل د  ييالنرتو يين المييائل.  مييس  امليي اد اليييت  نقييل   )ج(

و ك ن العب ة الثا  يية قياد ة مينلك ضليى تايل د  ياا حيرا ة  ن فضية  ييفا   ويليزم    عظيم احلياالا  سئسايا لكيل وضياء أو  
والعبي ة الثا  يية نرتو ين الميائل. ويظيل ميل  ي  ال ضياء األو  بييف مينلك  ي  اسيسسفاء الشيروط الالز ية لشيح  ال وال ضلى حيفة.
 د  ة حرا ة النرتو ن المائل؛سلساا  ضنيف 

أوضسية ز ا سية بميييفاداا  أو   أوضسية أولسيية  كي ن ضبيا ة ضي  أ بيي الا ز ا سية  س  ية ابلنييا  اجملفَّييفةأن  نقيل امليي اد  ميكي  أيضيا   )د(
  طاطسة ذاا حلقاا إحكام  عيف سة.

ا  يية قياد ي   دون أي  ميرب  ضليى تايل ضيغط داخليي عييفث  ما ر د  ة احلرا ة املس خاة للشحنة  يك ن ال ضاء األو  والعبي ة الثاي  وأ -3
أيضا  ضليى تايل د  ياا حيييرا ة    القيف ةل ضاء األو  أو العب ة الثا  ية  ك ن لوجي  أن  مسل ابسكال.  95يقل ض   فا قا    الضغط ال

 س ف ق الصفر.°55س تر الصفر و°40بن   يفى يرتاوح
عيفية العائيفة للشعبة ال  حعبَّأ امل اد  -4

ح
 إذا ما ير اينح ضيرو ية السيسيفا ة املي اد املعيفيية إال  ع البضائع اخلطرة األخيرى    في  العبي ة  2-6امل

    9 أو 8 أو 3  الر بية  يف  يةة املضيائع اخلطير أقيل  ي  الب أو  ل 30تسسيف أخطا اا. وجي ز  عبئة ماسة  أو  نع ا طاطاا أو   از ساا أو
و د   اينح الالئحية  ويا ختضع انح الكاساا القلسلة    البضيائع اخلطيرة الشيرتاطاا إضيافسة وال عس ي ضلى   اد  عيفية.مل وضاء أو  

 . ص ضلس     س  السعبئة انا ملا السنظساسة  إذا متر  عبئساا وفقا
 .7-3-1-4ألحكام الفقرة لنقل امل اد احلس ا سة وفقا   رخص ابسس يفام ضب اا بيفيلة جي ز للملطة امل سصة أن  -5
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P603 توجيه التعبئة P603 
 .3507األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 واألحكيييام اخلاصييية املسعلقييية ابلسعبئييية الييي ا دة 3-1-4و 1-1-4ام العا ييية الييي ا دة   ييييرخص ابلعبييي اا السالسييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكييي
 :7-1-9-1-4و 4-1-9-1-4و 4-1-9-1-2  

 ضب اا  سك ن   :
 البالسسسكسة؛   أو أمثر    األوضسة األولسة املعيف سة أو وضاء )أ( 
 أمثر    العب اا الصلبة املا عة للسمرب؛   أو ضب ة )ب( 
   سة صلبة:ب ة خاض )ج( 

 ؛(1A2  1B2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 ؛(4A  4B  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 .(3A2  3B2  3H2) نكاا 

 اشرتاطات إضافية:
ا إىل العب ة  مرب حمس اي  أو حيفوث ثق ب فساا أو بطريقة ت ل دون ممرااجي   عبئة األوضسة اليفاخلسة األولسة   العب اا الثا  ية  -1

حالة وضع ضيفة  و  متنع احلرمة. الثا  ية   ظروف النقل العادية. وجي  أت ن العب اا الثا  ية   العب اا اخلا  سة مبادة   سسيف  ناسبة
 فصلاا ضلى النح  الني مينع  ال ماا؛ وأ أوضسة أولسة   ضب ة حل  ية واحيفة  جي  لل مل  ناا ضلى حيفة

 ؛2-5-4-2-7-2ألحكام ال ا دة   س ايا اجي  أن  مس   احمل -2
 .4-4-6جي  اسسسفاء األحكام ال ا دة    -3

 حكم خاص متعلق ابلتعبئة:
 . 5-3-2-7-2  حالة امل اد اال شطا ية بكاساا  مسثناة  جي  اسسسفاء احليفود املبسنة   
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P620 توجيه التعبئة P620 
 .2900و 2814ة ينطبق انا الس  س  ضلى  قاي األ م املسحيف

 :8-1-4يرخص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام اخلاصة املسعلقة ابلسعبئة ال ا دة   
 واليت اضسايفا  بعا  لنلك: 3-6فساا يلي ضناصر العب اا اليت  مس   اشرتاطاا الفصل 

 داخلسة  سألل   :ضب ة  )أ(
 سمرب؛أمثر    األوضسة األولسة املا عة لل أو وضاء '1'
 ضب ة حل  ية  ا عة للسمرب؛ '2'
ابسسثناء حالة امل اد املعيفية الصلبة   ادة  اصة بكاسة  كفي ال سصاص ما يل احملسي ايا و  ضيع بين ال ضياء األو  )األوضسية األولسية(  '3'

فصيلاا ضليى النحيي   أو حييفة الية وضيع ضييفة أوضسية أولسية   ضبي ة حل  يية واحييفة  جيي  ليل ميل  نايا ضليىح و  وبين العبي ة الثا  يية؛
 الني مينع  ال ماا؛

 صلبة:ضب ة خا  سة  )ب(
 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

  م. 100يقل احليف األدىن لبعيفاا اخلا  ي ض   أال وجي 
 اشرتاطات إضافية:

 ي اد  عيفيية  يع ضبي اا داخلسية تسي ي ضليى أ ي اع  ي  البضيائع  يع املسصيلة هبيا. وجيي ز أن  غليل ضليى ال جتاع العبي اا اليفاخلسية الييت تسي ي  -1
  اف. ؛ وجي ز أن عس ي الغالف الشا ل ضلى  لسيف2-1-5و 1-2-1الطرود الكا لة بغالف شا ل وفقا  لألحكام ال ا دة   

  عبئة خاصة   نطبق االشرتاطاا اإلضافسة السالسة:ابسسثناء الشحناا  ع العادية  ثل األضضاء الكا لة اليت  سطل   -2
 ييي   أو املعييييفن أو   د  ييية حيييرا ة أضليييى.  كييي ن األوضسييية األولسييية  ييي  الز ييياج أو املييي اد الييييت  شيييح    د  ييية احليييرا ة احملسطييية )أ(

ة ذاا   ا ييي  سييييفاد أو دون أي  ميييرب   ثيييل اللحيييام ابحليييرا ة إجيابسييية لضييياان إحكيييام اإل يييالق البالسيييسسك. و سييي افر وسيييسلة 
 وسسلة إ الق  صنَّعة؛ أو حالة اسس يفام األ طسة الل لبسة جي  إحكا اا بشريط الصق   ثل شريط البا افن و   ط قة.

مبييفيل  أو لسربيييف حي ل العبي ة )العبي اا( الثا  ييةادة لأيية  ي أو  لسييف  ياف أو جماييفة. ي ضيع  لسييف أو امل اد اليت  شيح   يربدة )ب(
. و  ضيع دضا ياا 3-3-6أمثير  ي  الطيرود الكا لية   ضيع ضلسايا ضال ياا وفقيا  للفقيرة  أو  ضم واحيفا   لنلك   ضب ة شا لة

 العبيي ة اخلا  سييية اجللسيييف اجليياف. وإذا اسييس يفم اجللسيييف   كيي ن أو داخلسيية لسييأ ن العبيي اا الثا  ييية   وضييعاا بعيييف ذوابن اجللسييييف
العب ة اجملاعية بسميرب  ياز حلين أمميسيف  أو جلاف   ماح العب ة اخلا  سةالعب ة اجملاعة  ا عة للسمرب. وإذا اسس يفم اجللسيف ا أو

 الكرب ن. ويك ن مل    ال ضاء األو  والعب ة الثا  ية سلساا  ضنيف د  ة حرا ة  ادة السربييف املمس يف ة؛
اا حييرا ة  ن فضيية  يييفا   يفم أوضسيية أولسيية  يي  البالسييسسك قيياد ة ضلييى تاييل د  ييالنرتو يين المييائل.  مييس  امليي اد اليييت  نقييل   )ج(

و ك ن العب ة الثا  يية قياد ة مينلك ضليى تايل د  ياا حيرا ة  ن فضية  ييفا   ويليزم    عظيم احلياالا  سئسايا لكيل وضياء أو  
والعبي ة الثا  يية نرتو ين الميائل. ويظيل ميل  ي  ال ضياء األو  بييف مينلك  ي  اسيسسفاء الشيروط الالز ية لشيح  ال وال ضلى حيفة.
 د  ة حرا ة النرتو ن المائل؛سلساا  ضنيف 

أوضسية ز ا سية بميييفاداا  أو   أوضسية أولسيية  كي ن ضبيا ة ضي  أ بيي الا ز ا سية  س  ية ابلنييا  اجملفَّييفةأن  نقيل امليي اد  ميكي  أيضيا   )د(
  طاطسة ذاا حلقاا إحكام  عيف سة.

ا  يية قياد ي   دون أي  ميرب  ضليى تايل ضيغط داخليي عييفث  ما ر د  ة احلرا ة املس خاة للشحنة  يك ن ال ضاء األو  والعبي ة الثاي  وأ -3
أيضا  ضليى تايل د  ياا حيييرا ة    القيف ةل ضاء األو  أو العب ة الثا  ية  ك ن لوجي  أن  مسل ابسكال.  95يقل ض   فا قا    الضغط ال

 س ف ق الصفر.°55س تر الصفر و°40بن   يفى يرتاوح
عيفية العائيفة للشعبة ال  حعبَّأ امل اد  -4

ح
 إذا ما ير اينح ضيرو ية السيسيفا ة املي اد املعيفيية إال  ع البضائع اخلطرة األخيرى    في  العبي ة  2-6امل

    9 أو 8 أو 3  الر بية  يف  يةة املضيائع اخلطير أقيل  ي  الب أو  ل 30تسسيف أخطا اا. وجي ز  عبئة ماسة  أو  نع ا طاطاا أو   از ساا أو
و د   اينح الالئحية  ويا ختضع انح الكاساا القلسلة    البضيائع اخلطيرة الشيرتاطاا إضيافسة وال عس ي ضلى   اد  عيفية.مل وضاء أو  

 . ص ضلس     س  السعبئة انا ملا السنظساسة  إذا متر  عبئساا وفقا
 .7-3-1-4ألحكام الفقرة لنقل امل اد احلس ا سة وفقا   رخص ابسس يفام ضب اا بيفيلة جي ز للملطة امل سصة أن  -5
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P621 توجيه التعبئة P621 
 .3291األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :15-1-1-4و د     ا ابسسثناء، 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 ماسة المائل امل   دة و انا  بقيف ة العب ة ضلى االحسفاظ ابلم ائل: انا  بس افر  ادة  اصة  كفي ال سصاص جمال   (1)

 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 للا اد الصلبة. IIاء جما ضة السعبئة وجي  أن  مس   العب اا  مس ى أد
   حالة الطرود اليت تس ي ضلى المائل بكاساا أمرب: (2)

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2)  نكاا

  6HA1  6HB1  6HG1  6HH1  6HD1  6HA2  6HB2  6HC  6HD2  6HG2  6HH2  6PA1  6PB1ضب اا  رمبة )
6PG1  6PD1  6PH1  6PH2  6PA2  6PB2  6PC  6PG2  6PD2) 

 للا اد المائلة. IIوجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 اشرتاط إضايف:

  ظيروف اخسبيا   ابلمي ائلوتيسف   اال ثقياب املكمي   واإلبير  قياد ة ضليى  قاو ية ك ن العب اا امل صصة الحس اء أشساء حادة     قبسل الز ياج 
 .1-6األداء املبسنة   الفصل 
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P622 توجيه التعبئة P622 

 املنق لة بغرا الس لص  ناا.  3549ينطبق انا الس  س  ضلى  فاايا املمسشفساا امليف  ة تر  قم األ م املسحيفة 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
  عيفن

 بالسسسك
 

  عيفن
 بالسسسك

 

 صناديق
 (4Aف الذ )

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4D)خش   قائقي 
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
  1A2)ف الذ )

  1B2)أل  نس م )
  1N2) عيفن آخر )

 (1D)خش   قائقي 
 (1G)مر  ن لسفي 
 1H2)بالسسسك )

 تنكات 
 (3A2ف الذ )
 (3B2) أل  نس م

 (3H2) بالسسسك
 للا اد الصلبة. Iجي  أن  مس   العب ة اخلا  سة  مس ى أداء جما ضة السعبئة 

 اشرتاطات إضافية:
 جي  أن  ك ن الملع اهلشة  عبأة إ ا   ضب ة داخلسة  ا يفة أو   ضب ة وسسطة  ا يفة. -1
 الز اج املكم   واإلبر   ا يفة وقاد ة ضلى  قاو ة اال ثقاب. ك ن العب اا اليفاخلسة اليت تس ي ضلى أشساء حادة     قبسل  أن جي  -2
جي  أن  ك ن العب اا اليفاخلسة والعب اا ال سسطة والعب اا اخلا  سة قاد ة ضليى االحسفياظ ابلمي ائل. وجيي  أن جتاَّيز العبي اا اخلا  سية  -3

 ابع  سسح هلا االحسفاظ ابلم ائل.لى االحسفاظ ابلم ائل حبكم  صاسااا ببطا ة داخلسة أو  يحسَّ ن  يف ع القاد ة ض
ميكي  أن  كي ن العبي ة اليفاخلسية و/أو العبي ة ال سييسطة  ر ية. وضنييف ا  ميس يفم ضبي اا  ر ية  جييي  أن  كي ن قياد ة ضليى ا سسياز اخسبيا   قاو يية  -4

 عسين  -الرقيائق واأللي اح  -سك "البالسيس ISO 7765-1:1988املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي  قيم    وفقا  ملعسا  165الصيفم مبا ال يقل ض  
    املمييس ين  480: طرائييق بئيير اليييف ج"  واخسبييا   قاو يية الساييزق مبييا ال يقييل ضيي  1 قاو يية الصيييفم بطريقيية المييق ط احليير ملقيينوف: اجلييزء 

الرقيائق واأللي اح  -البالسيسسك " ISO 6383-2:1983ملعسيا  املنظاية اليفولسية للس حسييف القساسيي  قيم  املس ازي واملسعا يف ابلنمبة لطي ل الكيس  وفقيا  
 مغ.  30: طريقة إملنيفو ف". وال  سجاوز الكسلة الصافسة القص ى لكل ضب ة داخلسة  ر ة 2اجلزء  - عسن  قاو ة السازق  -

  جي  أال  سضا  مل ضب ة وسسطة  ر ة إال ضب ة داخلسة واحيفة. -5
ئل الميائ    ضبي ة وسيسطة شيريطة  ي افر  يا يكفيي  ي  امليادة املاصية ميك   عبئة العبي اا اليفاخلسية الييت تسي ي ضليى قييف  ضيئسل  ي  الميا -6

املصييللِّيفة   العبيي ة اليفاخلسيية أو ال سييسطة  يي  أ ييل ا سصيياص أو  صييلسيف مجسييع احملسيي ى المييائل امل  يي د. وجييي  أن  حمييس يفم  يي اد  اصيية  أو
 احلرا ة واالاسزازاا اليت ميك  أن تيفث   ظروف النقل العادية.  ناسبة  سحال 

 جي  أن  ثبَّر العب اا ال سسطة   ضب اا خا  سة  زودة مب اد   سسيف و/أو   اد  اصة  ناسبة.  -7
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P621 توجيه التعبئة P621 
 .3291األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :15-1-1-4و د     ا ابسسثناء، 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 ماسة المائل امل   دة و انا  بقيف ة العب ة ضلى االحسفاظ ابلم ائل: انا  بس افر  ادة  اصة  كفي ال سصاص جمال   (1)

 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 للا اد الصلبة. IIاء جما ضة السعبئة وجي  أن  مس   العب اا  مس ى أد
   حالة الطرود اليت تس ي ضلى المائل بكاساا أمرب: (2)

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2)  نكاا

  6HA1  6HB1  6HG1  6HH1  6HD1  6HA2  6HB2  6HC  6HD2  6HG2  6HH2  6PA1  6PB1ضب اا  رمبة )
6PG1  6PD1  6PH1  6PH2  6PA2  6PB2  6PC  6PG2  6PD2) 

 للا اد المائلة. IIوجي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 اشرتاط إضايف:

  ظيروف اخسبيا   ابلمي ائلوتيسف   اال ثقياب املكمي   واإلبير  قياد ة ضليى  قاو ية ك ن العب اا امل صصة الحس اء أشساء حادة     قبسل الز ياج 
 .1-6األداء املبسنة   الفصل 
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P622 توجيه التعبئة P622 

 املنق لة بغرا الس لص  ناا.  3549ينطبق انا الس  س  ضلى  فاايا املمسشفساا امليف  ة تر  قم األ م املسحيفة 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
  عيفن

 بالسسسك
 

  عيفن
 بالسسسك

 

 صناديق
 (4Aف الذ )

 (4B)أل  نس م 
 (4N) عيفن آخر 

 (4D)خش   قائقي 
 (4G)مر  ن لسفي 

 (4H2)بالسسسك  ا يف 
 أسطواانت
  1A2)ف الذ )

  1B2)أل  نس م )
  1N2) عيفن آخر )

 (1D)خش   قائقي 
 (1G)مر  ن لسفي 
 1H2)بالسسسك )

 تنكات 
 (3A2ف الذ )
 (3B2) أل  نس م

 (3H2) بالسسسك
 للا اد الصلبة. Iجي  أن  مس   العب ة اخلا  سة  مس ى أداء جما ضة السعبئة 

 اشرتاطات إضافية:
 جي  أن  ك ن الملع اهلشة  عبأة إ ا   ضب ة داخلسة  ا يفة أو   ضب ة وسسطة  ا يفة. -1
 الز اج املكم   واإلبر   ا يفة وقاد ة ضلى  قاو ة اال ثقاب. ك ن العب اا اليفاخلسة اليت تس ي ضلى أشساء حادة     قبسل  أن جي  -2
جي  أن  ك ن العب اا اليفاخلسة والعب اا ال سسطة والعب اا اخلا  سة قاد ة ضليى االحسفياظ ابلمي ائل. وجيي  أن جتاَّيز العبي اا اخلا  سية  -3

 ابع  سسح هلا االحسفاظ ابلم ائل.لى االحسفاظ ابلم ائل حبكم  صاسااا ببطا ة داخلسة أو  يحسَّ ن  يف ع القاد ة ض
ميكي  أن  كي ن العبي ة اليفاخلسية و/أو العبي ة ال سييسطة  ر ية. وضنييف ا  ميس يفم ضبي اا  ر ية  جييي  أن  كي ن قياد ة ضليى ا سسياز اخسبيا   قاو يية  -4

 عسين  -الرقيائق واأللي اح  -سك "البالسيس ISO 7765-1:1988املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي  قيم    وفقا  ملعسا  165الصيفم مبا ال يقل ض  
    املمييس ين  480: طرائييق بئيير اليييف ج"  واخسبييا   قاو يية الساييزق مبييا ال يقييل ضيي  1 قاو يية الصيييفم بطريقيية المييق ط احليير ملقيينوف: اجلييزء 

الرقيائق واأللي اح  -البالسيسسك " ISO 6383-2:1983ملعسيا  املنظاية اليفولسية للس حسييف القساسيي  قيم  املس ازي واملسعا يف ابلنمبة لطي ل الكيس  وفقيا  
 مغ.  30: طريقة إملنيفو ف". وال  سجاوز الكسلة الصافسة القص ى لكل ضب ة داخلسة  ر ة 2اجلزء  - عسن  قاو ة السازق  -

  جي  أال  سضا  مل ضب ة وسسطة  ر ة إال ضب ة داخلسة واحيفة. -5
ئل الميائ    ضبي ة وسيسطة شيريطة  ي افر  يا يكفيي  ي  امليادة املاصية ميك   عبئة العبي اا اليفاخلسية الييت تسي ي ضليى قييف  ضيئسل  ي  الميا -6

املصييللِّيفة   العبيي ة اليفاخلسيية أو ال سييسطة  يي  أ ييل ا سصيياص أو  صييلسيف مجسييع احملسيي ى المييائل امل  يي د. وجييي  أن  حمييس يفم  يي اد  اصيية  أو
 احلرا ة واالاسزازاا اليت ميك  أن تيفث   ظروف النقل العادية.  ناسبة  سحال 

 جي  أن  ثبَّر العب اا ال سسطة   ضب اا خا  سة  زودة مب اد   سسيف و/أو   اد  اصة  ناسبة.  -7
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P650 توجيه التعبئة P650 
 .3373األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

  ذلييك  قييل  مبييا النقييل العادييية فسيي  الكفاييية لسحاييل الصيييف اا واحلايي الا أثنيياء ظييروف  مبييا و سسنيية كيي ن العبيي اا ذاا   ضسيية  سيييفة  (1)
 يي   أو البضيائع فساييا بيين وحيييفاا النقييل وبيين وحيييفاا النقييل و ييازن البضييائع  ابإلضييافة إىل تريييك للبضييائع  يي   نصيياا  فعاييا وإ زاهلييا

اي ييا ضنيييف إضيييفاداا للنقييل العبيي اا وإ القاييا بطريقيية متنييع فقيييفان حمس   صيينعقييا . وجييي  ة الحاآللسيي أو العبيي ة اجملاعيية متاسيييفا  ملناولساييا السيفوييية
 الضغط   ظروف النقل العادية. أو الرط بة أو  غعاا د  ة احلرا ة أو  سسجة لالاسزاز

   سألل العب ة    ثالثة  ك دا: (2)
 وضاء أو ؛ )أ(

 وضب ة حل  ية؛  )ب(
 وضب ة خا  سة. )ج(

 العب ة اخلا  سة صلبة. أو الثا  ية العب ةو ك ن 
 مييرب حمس اي ييا إىل العبيي ة الثا  ييية    أو حيييفوث ثقيي ب فساييا أو  عبئيية األوضسيية األولسيية   العبيي اا الثا  ييية بطريقيية تيي ل دون ممييرااجييي   (3)

يييؤثر  أال بة. وجييي     حاليية  مييرب احملسيي ايا ظييروف النقييل العادييية. وجييي  أت يين العبيي اا الثا  ييية   العبيي اا اخلا  سيية مبييادة   سييسيف  ناسيي
 . العب ة اخلا  سة أو أتثعا  مبعا  ضلى اخل اص ال قائسة ملادة الس سسيفانا 

أل راا النقل    ضع العال ة املبسنة أددح ضلى المطح اخلا  ي للعب ة اخلا  سية في ق خلفسية ذاا لي ن  غياير  و كي ن واضيحة و قيروءة.  (4)
يقيل ا  فياع احليروف  وال  يم  2يقيل مسيك اخليط ضي   وال  يم 50يقل طي ل ضيلع  ضي   وال °45بشكل  ربع قائم بزاوية و ك ن العال ة 

" يادة بس ل  سية   "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B"  م. وي ضيع االسيم الرمسيي املميس يفم   النقيل: 6واأل قام ض  
 بعة.الفئة ابء" ضلى العب ة اخلا  سة جب ا  العال ة املر 

 
الييي ا د   الطبعييية املنقحييية الميييابعة ضشيييرة  P650(  ييي     سييي  السعبئييية 4 طبسيييق العال ييية املبسنييية   الفقيييرة )  االسيييسارا   جيييي ز مالحظـــة:

 .2016ما  ن األول/ديمارب   31للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح  
  م محيف أدىن. X100 100   أو   العب ة اخلا  سة   ك ن أبعاد و   واحيف ضلى األقل (5)
 ضليييييييييى النحييييييييي  املبييييييييين   3-5-3-6 كييييييييي ن العبييييييييي ة املميييييييييسكالة قييييييييياد ة ضليييييييييى أن جتسييييييييياز بنجييييييييياح اخسبيييييييييا  الميييييييييق ط الييييييييي ا د    (6)

ناسييي  األوضسييية األولسييية بعييييف السسيييابع امل أو يكييي ن انيييال  ميييرب  ييي  ال ضييياء وال  يييرت. 1.2 ييي  اييينح الالئحييية ضنييييف ا  فييياع  6-3-5-2
 األوضسة حماسة مبادة  اصة  ضنيف االقسضاء    العب اا الثا  ية.الخسبا اا المق ط  و ظل 

   حالة الم ائل (7)
  ك ن األوضسة األولسة  ا عة للسمرب؛  )أ(

  ك ن العب ة الثا  ية  ا عة للسمرب؛ )ب(
  ماا؛فصلاا ملنع  ال أو اا ضلى حيفةوإذا وضعر ضيفة أوضسة أولسة اشة   ضب ة حل  ية وحسيفة  جي  لل مل  ن )ج(
  ضييع  ييادة  اصيية بيين ال ضيياء )األوضسيية( األول )األولسيية( والعبيي ة الثا  ييية. و كيي ن املييادة املاصيية بكاسيية مافسيية ال سصيياص ما ييل  )د(

 العب ة اخلا  سة لل طر؛ أو يعرا أي ا مكاب للاادة المائلة  ادة الس سسيف ال حمس ايا األوضسة األولسة حبست
  95يقييييل ضيييي   ال عبيييي اا الثا  ييييية قيييياد ة ضلييييى أن  سحاييييل  دون حيييييفوث  مييييرب  ضييييغطا  داخلسييييا  ال أو  كييي ن األوضسيييية األولسيييية (ا)

 اب (. 0.95مسل ابسكال )
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P650 اتبع( توجيه التعبئة( P650 
   حالة امل اد الصلبة (8)

  سل؛ن ك ن األوضسة األولسة  ا عة للس )أ(
  ك ن العب ة الثا  ية  ا عة للسن سل؛  )ب(
 فصلاا ملنع  ال ماا؛ أو إذا وضعر ضيفة أوضسة أولسة اشة   ضب ة حل  ية وحسيفة  جي  لل مل  ناا ضلى حيفة )ج(
   مبييا ضيييفم و يي د سييائل  سبييق   ال ضيياء األو  أثنيياء النقييل   مييس يفم ضبيي ة  ناسييبة للميي ائل  أو   حاليية الشييك بشييأن و يي د )د(

 اسس يفام   اد  اصة.  ذلك
 اجملايفة: اجللسيف واجللسيف اجلاف والنرتو ن المائل أو   حالة العسناا املربدة (9)

. وضنييف اسيس يفام 3-5-5النرتو ن المائل ماادة  ربييف   نطبق االشرتاطاا ال ا دة   الفقيرة  أو ضنيف اسس يفام اجللسيف اجلاف )أ(
  العب ة اجملاعة. وجي   ي فع دضا ياا داخلسية لضياان بقياء العبي ة  أو لعب ة اخلا  سةا   أو الثا  يةاجللسيف  ي ضع خا ج العب ة 

 ؛الثا  ية    كاهنا األصلي؛ وإذا اسسعال اجللسيف  جي  أن  ك ن العب ة اخلا  سة او العب ة الشا لة  ا عة للسمرب
يف ة  ومنلك د  اا احلرا ة ود  ياا الضيغط السربييف املمس  ة حرا ة  ادة يك ن ال ضاء األو  والعب ة الثا  ية سلسان ضنيف د   )ب(

 اليت ميك  أن تيفث ضنيف فقيف السربييف.
 مسنمي  و  ضيع ضليى  أو ضنيف ا   ضع العب اا   ضب ة شا لة   ك ن ضال اا العب ة اليت يقسضساا    س  السعبئية اينا إ يا  رئسية ب ضي ح (10)

 سطح العب ة اجملاعة.
  الييت  عبيأ ومتسيز بعال ياا وفقيا  لس  سي  السعبئية اينا  ألي اشيرتاطاا أخيرى 3373 األ يم املسحييفة  قيمر يفية املعسنة تضع امل اد املعال خت (11)

   انح الالئحة السنظساسة.
ء ايينح العبيي اا الشيي ص الييني يعيييف العبيي ة )املييريض   ييثال ( بسعلسايياا واضييحة ملييل أو يييزود صييا ع  العبيي اا و  زض اييا السييال ن الشيياح ه  (12)

 كن    إضيفاد العب ة للنقل بشكل صحسح.وإ القاا  للسا
عيفية العائيفة للشعبة  (13)

ح
 إذا ما ر انح ضيرو ية السيسيفا ة املي اد املعيفيية إال  ع البضائع اخلطرة األخرى    ف  العب ة  2-6ال  حعبَّأ امل اد امل

  9 أو 8 أو 3  الر بية  يف  يةأقيل  ي  البضيائع اخلطيرة امل أو  يل 30 عبئية ماسية تسسيف أخطا ايا. وجيي ز  أو  نع ا طاطاا أو   از ساا أو
و د   ايينح  وييا ختضييع ايينح الكاسيياا القلسليية  يي  البضييائع اخلطييرة الشييرتاطاا إضييافسة وال   مييل وضيياء أو  عسيي ي ضلييى  يي اد  عيفييية.

 انا.  ص ضلس     س  السعبئة  ملاالالئحة السنظساسة  إذا متر  عبئساا وفقا  
 إضايف اشرتاط 

 .7-3-1-4جي ز للملطة امل سصة أن  رخص ابسس يفام ضب اا بيفيلة لنقل امل اد احلس ا سة وفقا  ألحكام الفقرة 
 

P800 توجيه التعبئة P800 
 .2809و 2803ينطبق انا الس  س  ضلى  قاي األ م املسحيفة 

  .3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة   
  .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    ضغطأوضسة  (1)
 ؛ لرتاا 3 سجاوز سعساا  ال ز ا اا ذاا وسائل إ الق  ل لبة أو ق ا ير ف الذيةأو  (2)
 الشروط السالسة:أو ضب اا جماعة  مس    (3)

 سجياوز مسلسايا الصيافسة  وال حسي اء سي ائل ييف  صصية البالسيسسك  ا أو  عييفن أو أن  ك ن العب اا اليفاخلسة    ز اج )أ(
 مغ؛  15

 أن تشى العب اا اليفاخلسة مب اد   سسيف مافسة ملنع الكمر؛ )ب(
أمسييياس  صييين ضة  ييي   يييادة  سسنييية  ا عييية للسميييرب  أو داخلسيييةالعبييي اا اخلا  سييية ضليييى بطيييادا  أو أن تسييي ي العبييي اا اليفاخلسييية )ج(

ابلكا يييل ملنعايييا  ييي  اال  شييياح  ييي  العبييي ة بصيييرف النظييير ضييي   ابحملسييي ايااحسييي ايا  تيييسط و يييع  نفييينة لل لال ثقيييابو قاو ييية 
 اجتاح وضعاا؛ أو   ضعاا
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P650 توجيه التعبئة P650 
 .3373األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

  ذلييك  قييل  مبييا النقييل العادييية فسيي  الكفاييية لسحاييل الصيييف اا واحلايي الا أثنيياء ظييروف  مبييا و سسنيية كيي ن العبيي اا ذاا   ضسيية  سيييفة  (1)
 يي   أو البضيائع فساييا بيين وحيييفاا النقييل وبيين وحيييفاا النقييل و ييازن البضييائع  ابإلضييافة إىل تريييك للبضييائع  يي   نصيياا  فعاييا وإ زاهلييا

اي ييا ضنيييف إضيييفاداا للنقييل العبيي اا وإ القاييا بطريقيية متنييع فقيييفان حمس   صيينعقييا . وجييي  ة الحاآللسيي أو العبيي ة اجملاعيية متاسيييفا  ملناولساييا السيفوييية
 الضغط   ظروف النقل العادية. أو الرط بة أو  غعاا د  ة احلرا ة أو  سسجة لالاسزاز

   سألل العب ة    ثالثة  ك دا: (2)
 وضاء أو ؛ )أ(

 وضب ة حل  ية؛  )ب(
 وضب ة خا  سة. )ج(

 العب ة اخلا  سة صلبة. أو الثا  ية العب ةو ك ن 
 مييرب حمس اي ييا إىل العبيي ة الثا  ييية    أو حيييفوث ثقيي ب فساييا أو  عبئيية األوضسيية األولسيية   العبيي اا الثا  ييية بطريقيية تيي ل دون ممييرااجييي   (3)

يييؤثر  أال بة. وجييي     حاليية  مييرب احملسيي ايا ظييروف النقييل العادييية. وجييي  أت يين العبيي اا الثا  ييية   العبيي اا اخلا  سيية مبييادة   سييسيف  ناسيي
 . العب ة اخلا  سة أو أتثعا  مبعا  ضلى اخل اص ال قائسة ملادة الس سسيفانا 

أل راا النقل    ضع العال ة املبسنة أددح ضلى المطح اخلا  ي للعب ة اخلا  سية في ق خلفسية ذاا لي ن  غياير  و كي ن واضيحة و قيروءة.  (4)
يقيل ا  فياع احليروف  وال  يم  2يقيل مسيك اخليط ضي   وال  يم 50يقل طي ل ضيلع  ضي   وال °45بشكل  ربع قائم بزاوية و ك ن العال ة 

" يادة بس ل  سية   "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B"  م. وي ضيع االسيم الرمسيي املميس يفم   النقيل: 6واأل قام ض  
 بعة.الفئة ابء" ضلى العب ة اخلا  سة جب ا  العال ة املر 

 
الييي ا د   الطبعييية املنقحييية الميييابعة ضشيييرة  P650(  ييي     سييي  السعبئييية 4 طبسيييق العال ييية املبسنييية   الفقيييرة )  االسيييسارا   جيييي ز مالحظـــة:

 .2016ما  ن األول/ديمارب   31للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح  
  م محيف أدىن. X100 100   أو   العب ة اخلا  سة   ك ن أبعاد و   واحيف ضلى األقل (5)
 ضليييييييييى النحييييييييي  املبييييييييين   3-5-3-6 كييييييييي ن العبييييييييي ة املميييييييييسكالة قييييييييياد ة ضليييييييييى أن جتسييييييييياز بنجييييييييياح اخسبيييييييييا  الميييييييييق ط الييييييييي ا د    (6)

ناسييي  األوضسييية األولسييية بعييييف السسيييابع امل أو يكييي ن انيييال  ميييرب  ييي  ال ضييياء وال  يييرت. 1.2 ييي  اييينح الالئحييية ضنييييف ا  فييياع  6-3-5-2
 األوضسة حماسة مبادة  اصة  ضنيف االقسضاء    العب اا الثا  ية.الخسبا اا المق ط  و ظل 

   حالة الم ائل (7)
  ك ن األوضسة األولسة  ا عة للسمرب؛  )أ(

  ك ن العب ة الثا  ية  ا عة للسمرب؛ )ب(
  ماا؛فصلاا ملنع  ال أو اا ضلى حيفةوإذا وضعر ضيفة أوضسة أولسة اشة   ضب ة حل  ية وحسيفة  جي  لل مل  ن )ج(
  ضييع  ييادة  اصيية بيين ال ضيياء )األوضسيية( األول )األولسيية( والعبيي ة الثا  ييية. و كيي ن املييادة املاصيية بكاسيية مافسيية ال سصيياص ما ييل  )د(

 العب ة اخلا  سة لل طر؛ أو يعرا أي ا مكاب للاادة المائلة  ادة الس سسيف ال حمس ايا األوضسة األولسة حبست
  95يقييييل ضيييي   ال عبيييي اا الثا  ييييية قيييياد ة ضلييييى أن  سحاييييل  دون حيييييفوث  مييييرب  ضييييغطا  داخلسييييا  ال أو  كييي ن األوضسيييية األولسيييية (ا)

 اب (. 0.95مسل ابسكال )
 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P650 اتبع( توجيه التعبئة( P650 
   حالة امل اد الصلبة (8)

  سل؛ن ك ن األوضسة األولسة  ا عة للس )أ(
  ك ن العب ة الثا  ية  ا عة للسن سل؛  )ب(
 فصلاا ملنع  ال ماا؛ أو إذا وضعر ضيفة أوضسة أولسة اشة   ضب ة حل  ية وحسيفة  جي  لل مل  ناا ضلى حيفة )ج(
   مبييا ضيييفم و يي د سييائل  سبييق   ال ضيياء األو  أثنيياء النقييل   مييس يفم ضبيي ة  ناسييبة للميي ائل  أو   حاليية الشييك بشييأن و يي د )د(

 اسس يفام   اد  اصة.  ذلك
 اجملايفة: اجللسيف واجللسيف اجلاف والنرتو ن المائل أو   حالة العسناا املربدة (9)

. وضنييف اسيس يفام 3-5-5النرتو ن المائل ماادة  ربييف   نطبق االشرتاطاا ال ا دة   الفقيرة  أو ضنيف اسس يفام اجللسيف اجلاف )أ(
  العب ة اجملاعة. وجي   ي فع دضا ياا داخلسية لضياان بقياء العبي ة  أو لعب ة اخلا  سةا   أو الثا  يةاجللسيف  ي ضع خا ج العب ة 

 ؛الثا  ية    كاهنا األصلي؛ وإذا اسسعال اجللسيف  جي  أن  ك ن العب ة اخلا  سة او العب ة الشا لة  ا عة للسمرب
يف ة  ومنلك د  اا احلرا ة ود  ياا الضيغط السربييف املمس  ة حرا ة  ادة يك ن ال ضاء األو  والعب ة الثا  ية سلسان ضنيف د   )ب(

 اليت ميك  أن تيفث ضنيف فقيف السربييف.
 مسنمي  و  ضيع ضليى  أو ضنيف ا   ضع العب اا   ضب ة شا لة   ك ن ضال اا العب ة اليت يقسضساا    س  السعبئية اينا إ يا  رئسية ب ضي ح (10)

 سطح العب ة اجملاعة.
  الييت  عبيأ ومتسيز بعال ياا وفقيا  لس  سي  السعبئية اينا  ألي اشيرتاطاا أخيرى 3373 األ يم املسحييفة  قيمر يفية املعسنة تضع امل اد املعال خت (11)

   انح الالئحة السنظساسة.
ء ايينح العبيي اا الشيي ص الييني يعيييف العبيي ة )املييريض   ييثال ( بسعلسايياا واضييحة ملييل أو يييزود صييا ع  العبيي اا و  زض اييا السييال ن الشيياح ه  (12)

 كن    إضيفاد العب ة للنقل بشكل صحسح.وإ القاا  للسا
عيفية العائيفة للشعبة  (13)

ح
 إذا ما ر انح ضيرو ية السيسيفا ة املي اد املعيفيية إال  ع البضائع اخلطرة األخرى    ف  العب ة  2-6ال  حعبَّأ امل اد امل

  9 أو 8 أو 3  الر بية  يف  يةأقيل  ي  البضيائع اخلطيرة امل أو  يل 30 عبئية ماسية تسسيف أخطا ايا. وجيي ز  أو  نع ا طاطاا أو   از ساا أو
و د   ايينح  وييا ختضييع ايينح الكاسيياا القلسليية  يي  البضييائع اخلطييرة الشييرتاطاا إضييافسة وال   مييل وضيياء أو  عسيي ي ضلييى  يي اد  عيفييية.

 انا.  ص ضلس     س  السعبئة  ملاالالئحة السنظساسة  إذا متر  عبئساا وفقا  
 إضايف اشرتاط 

 .7-3-1-4جي ز للملطة امل سصة أن  رخص ابسس يفام ضب اا بيفيلة لنقل امل اد احلس ا سة وفقا  ألحكام الفقرة 
 

P800 توجيه التعبئة P800 
 .2809و 2803ينطبق انا الس  س  ضلى  قاي األ م املسحيفة 

  .3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة   
  .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    ضغطأوضسة  (1)
 ؛ لرتاا 3 سجاوز سعساا  ال ز ا اا ذاا وسائل إ الق  ل لبة أو ق ا ير ف الذيةأو  (2)
 الشروط السالسة:أو ضب اا جماعة  مس    (3)

 سجياوز مسلسايا الصيافسة  وال حسي اء سي ائل ييف  صصية البالسيسسك  ا أو  عييفن أو أن  ك ن العب اا اليفاخلسة    ز اج )أ(
 مغ؛  15

 أن تشى العب اا اليفاخلسة مب اد   سسيف مافسة ملنع الكمر؛ )ب(
أمسييياس  صييين ضة  ييي   يييادة  سسنييية  ا عييية للسميييرب  أو داخلسيييةالعبييي اا اخلا  سييية ضليييى بطيييادا  أو أن تسييي ي العبييي اا اليفاخلسييية )ج(

ابلكا يييل ملنعايييا  ييي  اال  شييياح  ييي  العبييي ة بصيييرف النظييير ضييي   ابحملسييي ايااحسييي ايا  تيييسط و يييع  نفييينة لل لال ثقيييابو قاو ييية 
 اجتاح وضعاا؛ أو   ضعاا
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P800 اتبع( توجيه التعبئة( P800 
 اخلا  سة والكسل الصافسة القص ى السالسة:أن يرخص ابسس يفام العب اا  )د(

 الكتلة الصافية القصوى العبوة اخلارجية: 
 أسطواانت 
 مغ  400 (1A1  1A2)ذ ف ال 
 مغ  400  (1N1  1N2) األل  نس م أو  ع الف الذ  عيفن آخر 
 مغ  400 (1H1  1H2بالسسسك ) 
 مغ  400 (1D)خش   قائقي  
 مغ  400 (1G)مر  ن لسفي  
 صناديق 
 مغ  400 (4A)ف الذ  
 مغ  400  (4N) األل  نس م أو الف الذ ع   عيفن آخر 
 مغ  250 (4C1)خش  طبسعي  
 مغ  250 (4C2)جبيف ان  ا عة للسن سل  طبسعيخش   
 مغ  250 (4D)خش   قائقي  
 مغ  125 (4F) خش   عاد السك ي  
 مغ  125 (4G)لسفي مر  ن  
 مغ  60 (4H1)بالسسسك ويفد  
 مغ  125 (4H2)بالسسسك  ا يف  

 
P801 توجيه التعبئة P801 

 . 3028و 2795و 2794ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 
 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة  شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العب اا اخلا  سة الصلبة أو األقفاص اخلشبسة املضلعة أو املنصاا النقالة. (1)
 ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: ابإلضافة إىل و 
 قة     ادة  ع   صلة مارابئسا ؛طبقاا  فصل بسناا طب ا املنضليفة    ضع البطا ايجي  أن  أ()
اَّل أطراف   صسل البطا ية الل جي  أو  ب()  أوزان ضناصر أخرى   ض ضة ف قاا؛ تح

 العب ة ض   ع قصيف؛ع حرمساا داخل ر ملن عبأ البطا ايا أو  ثبَّ جي  أن و  )ج(
سَّ يين  يييفابع  ناسييبة للحسل ليية دون  مييرب اإللكرتولسيير  يي  العبيي ة  يح العادييية  أو  سمييرب البطييا ايا   ظييروف النقييل  الل جييي  أو  )د(

 ) ثل البطا ايا املعبأة  فردة أو  عاا    األسالس  الفعالة ابلقيف  ذا  (؛
 .ابئسةقصر دا ة مار حيفوث تاى البطا ايا    جي  أن و  )ه(

 ديق البالسسسكسة الكبعة لنقل البطا ايا املمسعالة. ميك  أيضا  اسس يفام الف الذ  ع القابل للصيفأ أو الصنا (2)
 وابإلضافة إىل ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: 

  ك ن الصناديق  قاو ة ل لكرتولسر امل   د   البطا ايا؛جي  أن  )أ(
   فاع يسجاوز ا  فاع   ا باا؛ اب عبأ الصناديق  الل جي  أو  )ب(
 لصناديق خالسا     بقااي اإللكرتولسر امل   د   البطا ايا؛ لالمطح اخلا  ي يك ن وجي  أن  )ج(
 ؛  ظروف النقل العادية يسمرب أي إلكرتولسر    الصناديق الل وجي  أ )د(
 حملس اي ا؛ فقيفان الصناديق ضيفم حس ن  يفابع لضاان وجي  أن  )اي(
لبطا يية  ااحلاايية الفرديية ألطيراف   صيسل أو  ايا  يغ البطيا) ثل  فر اليفا ة الكارابئسة قصر حيفوث ع وجي  أن  حس ن  يفابع ملن )و(

 و ا إىل ذلك(.
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P802 توجيه التعبئة P802 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 ضب اا جماعة (1)
 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبييييييييييي اا خا  سييييييييييية: 

 مغ.  75القص ى: : الكسلة الصافسة 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لرتاا. 10بالسسسك؛ المعة القص ى:  أو ضب اا داخلسة: ز اج

 ضب اا جماعة (2)
 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبيييييييييي اا خا  سيييييييييية: 

 مغ.  125: الكسلة الصافسة القص ى: 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لرتا   40ضب اا داخلسة:  عيفن؛ المعة القص ى: 

  صينيفوق  ي   أو (6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1اخلشي  الرقيائقي ) أو األل  نسي م أو ضب اا  رمبة: وضاء ز ا ي   أسط ا ة    الفي الذ (3)
  ضبيييي ة  يييي  البالسييييسسك اجلا يييييف  أو (6PD2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2  سييييلة  يييي  اخليييي ص ) أو اخلشيييي  أو نسيييي مل  األ أو الفيييي الذ
6PH2)لرتا . 60المعة القص ى:  (؛ 

 لرتا . 250بمعة قص ى  (1A1)أسط ادا    الف الذ  (4)
 .6-3-1-4أوضسة ضغط شريطة االلسزام ابألحكام العا ة    (5)

 عبئة:حكم خاص يتعلق ابلت
PP79  ا ظير    سي  السعبئية   املائية 85و قيل ضي     املائية 60فل  يييف اهلسييف و ن ضليى   ضنيف ا  زييف  ميبة 1790األ م املسحيفة   قم  حالة  

P001. 
 

P803 توجيه التعبئة P803 
 .2028األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4اء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسف
 (؛1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا ) (1)
 (؛4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2صناديق ) (2)

 مغ.  75الكسلة الصافسة القص ى: 
 سيسيف ملنيع السصيريل  يع املقصي د   ظييل د   ي ا أو ضبي اا داخلسية  أو ف اصيل  أو ابسيس يفام حيي ا ز عبيأ املي اد ميل  نايا ضليى حييفة ويفصيل بسنايا 

 ظروف النقل العادية.
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P800 اتبع( توجيه التعبئة( P800 
 اخلا  سة والكسل الصافسة القص ى السالسة:أن يرخص ابسس يفام العب اا  )د(

 الكتلة الصافية القصوى العبوة اخلارجية: 
 أسطواانت 
 مغ  400 (1A1  1A2)ذ ف ال 
 مغ  400  (1N1  1N2) األل  نس م أو  ع الف الذ  عيفن آخر 
 مغ  400 (1H1  1H2بالسسسك ) 
 مغ  400 (1D)خش   قائقي  
 مغ  400 (1G)مر  ن لسفي  
 صناديق 
 مغ  400 (4A)ف الذ  
 مغ  400  (4N) األل  نس م أو الف الذ ع   عيفن آخر 
 مغ  250 (4C1)خش  طبسعي  
 مغ  250 (4C2)جبيف ان  ا عة للسن سل  طبسعيخش   
 مغ  250 (4D)خش   قائقي  
 مغ  125 (4F) خش   عاد السك ي  
 مغ  125 (4G)لسفي مر  ن  
 مغ  60 (4H1)بالسسسك ويفد  
 مغ  125 (4H2)بالسسسك  ا يف  

 
P801 توجيه التعبئة P801 

 . 3028و 2795و 2794ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 
 :3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة  شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 العب اا اخلا  سة الصلبة أو األقفاص اخلشبسة املضلعة أو املنصاا النقالة. (1)
 ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: ابإلضافة إىل و 
 قة     ادة  ع   صلة مارابئسا ؛طبقاا  فصل بسناا طب ا املنضليفة    ضع البطا ايجي  أن  أ()
اَّل أطراف   صسل البطا ية الل جي  أو  ب()  أوزان ضناصر أخرى   ض ضة ف قاا؛ تح

 العب ة ض   ع قصيف؛ع حرمساا داخل ر ملن عبأ البطا ايا أو  ثبَّ جي  أن و  )ج(
سَّ يين  يييفابع  ناسييبة للحسل ليية دون  مييرب اإللكرتولسيير  يي  العبيي ة  يح العادييية  أو  سمييرب البطييا ايا   ظييروف النقييل  الل جييي  أو  )د(

 ) ثل البطا ايا املعبأة  فردة أو  عاا    األسالس  الفعالة ابلقيف  ذا  (؛
 .ابئسةقصر دا ة مار حيفوث تاى البطا ايا    جي  أن و  )ه(

 ديق البالسسسكسة الكبعة لنقل البطا ايا املمسعالة. ميك  أيضا  اسس يفام الف الذ  ع القابل للصيفأ أو الصنا (2)
 وابإلضافة إىل ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: 

  ك ن الصناديق  قاو ة ل لكرتولسر امل   د   البطا ايا؛جي  أن  )أ(
   فاع يسجاوز ا  فاع   ا باا؛ اب عبأ الصناديق  الل جي  أو  )ب(
 لصناديق خالسا     بقااي اإللكرتولسر امل   د   البطا ايا؛ لالمطح اخلا  ي يك ن وجي  أن  )ج(
 ؛  ظروف النقل العادية يسمرب أي إلكرتولسر    الصناديق الل وجي  أ )د(
 حملس اي ا؛ فقيفان الصناديق ضيفم حس ن  يفابع لضاان وجي  أن  )اي(
لبطا يية  ااحلاايية الفرديية ألطيراف   صيسل أو  ايا  يغ البطيا) ثل  فر اليفا ة الكارابئسة قصر حيفوث ع وجي  أن  حس ن  يفابع ملن )و(

 و ا إىل ذلك(.
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P802 توجيه التعبئة P802 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 ضب اا جماعة (1)
 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبييييييييييي اا خا  سييييييييييية: 

 مغ.  75القص ى: : الكسلة الصافسة 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لرتاا. 10بالسسسك؛ المعة القص ى:  أو ضب اا داخلسة: ز اج

 ضب اا جماعة (2)
 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1ضبيييييييييي اا خا  سيييييييييية: 

 مغ.  125: الكسلة الصافسة القص ى: 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لرتا   40ضب اا داخلسة:  عيفن؛ المعة القص ى: 

  صينيفوق  ي   أو (6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1اخلشي  الرقيائقي ) أو األل  نسي م أو ضب اا  رمبة: وضاء ز ا ي   أسط ا ة    الفي الذ (3)
  ضبيييي ة  يييي  البالسييييسسك اجلا يييييف  أو (6PD2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2  سييييلة  يييي  اخليييي ص ) أو اخلشيييي  أو نسيييي مل  األ أو الفيييي الذ
6PH2)لرتا . 60المعة القص ى:  (؛ 

 لرتا . 250بمعة قص ى  (1A1)أسط ادا    الف الذ  (4)
 .6-3-1-4أوضسة ضغط شريطة االلسزام ابألحكام العا ة    (5)

 عبئة:حكم خاص يتعلق ابلت
PP79  ا ظير    سي  السعبئية   املائية 85و قيل ضي     املائية 60فل  يييف اهلسييف و ن ضليى   ضنيف ا  زييف  ميبة 1790األ م املسحيفة   قم  حالة  

P001. 
 

P803 توجيه التعبئة P803 
 .2028األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4اء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسف
 (؛1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا ) (1)
 (؛4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2صناديق ) (2)

 مغ.  75الكسلة الصافسة القص ى: 
 سيسيف ملنيع السصيريل  يع املقصي د   ظييل د   ي ا أو ضبي اا داخلسية  أو ف اصيل  أو ابسيس يفام حيي ا ز عبيأ املي اد ميل  نايا ضليى حييفة ويفصيل بسنايا 

 ظروف النقل العادية.
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P804 توجيه التعبئة P804 
 .1744األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 وأن  ك ن العب اا  س  ة حمكاة اإل الق:  3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة   
 مغ   25اليت  بلغ مسلساا القص ى  ةاجملمع العبوات (1)

  املائية  ي  سيعساا؛  ثبير  90يسجياوز  ال مبيا ليرت  وولي ءة 1.3و سألل    ضب ة )ضب اا( داخلسة    الز اج والميعة القصي ى لكيل  نايا  •
 : ضع  فردة  اء النقل  و االاسزاز أثن أو اخلل لة بمب  الصيفم أو الميفادة )الميفاداا( بص  ة حمكاة أبي وسسلة متنع اال زايح

ا العبي ة )العبي اا(    البالسسسك اجلا ييف  نبيا  إىل  ني   يع  ي اد  بطنية و اصية  كفيي ال سصياص سيائر حمسي اي أو أوضسة  عيف سة •
 :اليفاخلسة الز ا سة  مث  عبأ   ضب اا خا  سة    األ  اع

• 1A1 1 أوA2 1 أوB1 1 أوB2 1 أوN1 1 أوN2 1 أوH1 1 أوH2 1 أوD 1 أوG 4 أوA 4 أوB 4 أوN 4 أوC1 4 أوC2 4 أوD 
 . 4H2 أو 4G أو 4F أو

ليرتاا  5 سجياوز سيعة ميل  نايا  ال فل  يييف البي   فسنسيل إيييفي  الييت أو اليت  سألل    ضب اا داخلسية  صين ضة  ي  فليزاا العبوات اجملمعة (2)
 1B1 أو 1A2 أو 1A1يف خا لة   العب اا اخلا  سية  ي  األ ي اع واملعبأة فرادى  ع  ادة  اصة مافسة ال سصاص احملس ايا  و ع  ادة   سس

وذاا   4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو
اا  و ثبيير سيييفادة مييل ضبيي ة   املائيية  يي  سييعس 90مييغ. وجييي  ضيييفم  ييلء العبيي اا اليفاخلسيية أمثيير  يي    75مسليية إمجالسيية قصيي ى  قيييفا اا 

 االاسزاز أثناء النقل؛ أو الصيفما ختاءاا بمب   أو بص  ة حمكاة أبي وسسلة متنع زحزحة الميفادة
 اليت  سألل   : العبوات  (3)

 ضب اا خا  سة:  
بكسليية  نيياظر   5-1-6 (   سييربة وفقييا  الشييرتاطاا االخسبييا  اليي ا دة  1H2 أو 1H1 أو 1A2 أو 1A1البالسييسسك ) أسييط ادا  يي  الفيي الذ أو
 س ائل  و علَّاة بعال اا  ناسبة؛ معب ة  فردة  عيفَّة الحس اء   اد صلبة أو داخلسة  أو ة  عهيفَّة الحس اء ضب اا مسلة الطرد اجملاع  إ ا معب

 ضب اا داخلسة: 
خبصييييي ص  1-6الفصيييييل  (  ميييييس فسة لالشيييييرتاطاا الييييي ا دة  6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1ضبييييي اا  رمبييييية ) أو أسيييييط ادا

 ة  وختضع للشروط السالسة:العب اا املفرد
 اب ( )ضغط  ا   رتي(؛ 3مسل ابسكال )  300يقل ض   ال   ضغط اسيف و  ضنيف ضغطجيرى اخسبا )أ(

 اب (؛ 0.3مسل ابسكال )  30جترى اخسبا اا  نع السمرب    رحليت السصاسم واإل ساج ضنيف ضغط  )ب(
 لسة    مجسع اجل ا  ؛  سسيف خا لة  ففة للصيف اا تسط ابلعب ة اليفاخ ة اخلا  سة ابسس يفام  ادة  ك ن  عزولة ض  األسط ا )ج(
 لرتا ؛ 125ال  سجاوز سعساا  )د(
  ك ن وسائل اإل الق      ع  ل ل  و ك ن: )ا(

 ء النقل؛االاسزاز أثنا أو الصيفم بمب  راخساا  اإل الق أبي وسسلة ميكناا  نع  زحزح الميفادة أوحمكاة  '1'
  زودة بغطاء  س م؛ '2'

 ايي   بيين   )ب( ضلييى فييرتاا ملييا واليفاخلسيية بصييفة دو ييية لفحييص داخلييي واخسبييا   نييع السمييرب وفقييا  ختضييع العبيي اا اخلا  سيية  )و(
  سجاوز سنسن و صل المنة؛ ال

 تال العب اا اخلا  سة واليفاخلسة بص  ة واضحة ودائاة: )ز(
 الس ا ي  ابلشار والمنة(؛ب ة اليفاخلسة ) بن خر اخسبا  وفحص دو ين للعات ي  االخسبا  األو  وآ '1'
 الر ز املرخص ل ؛ أو ضالساا الفحص أو اسم اخلبع الني جيري االخسبا اا '2'

  .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    أوعية الضغط، (4)
  ا   رتي(؛ اب ( )ضغط 10 سغا ابسكال ) 1يقل ض   نيف ضغط السن اا ض 10ختضع الخسبا  ضغط بيفئي واخسبا  دو ي مل  )أ(

  سجاوز سنسن و صل المنة؛ ال ختضع بصفة دو ية لفحص داخلي واخسبا   نع السمرب ضلى فرتاا )ب(
 جي ز أن  ك ن  ع جمازة أبي أداة لس فسل الضغط؛  )ج(
   ية؛زة أبداة إ الق حلصاام )صاا اا( جما أو جي  أن  ك ن مل ضب ة ضغط  غلقة بميفادة )د(
للسمييرب واحلشييااي  الئايية  صيينع وضيياء الضييغط والصيياا اا والميييفاداا ومبميي الا السنفييس  وامليي اد املا عييةجييي  أن  كيي ن  يي اد  )ا(

 بعضاا لبعض وللاحس ايا.
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P900 توجيه التعبئة P900 
 .2216األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4كام العا ة ال ا دة   سالسة شريطة اسسسفاء األحيرخص ابسس يفام العب اا ال
 ؛ P002العب اا املرخصة      س  السعبئة  (1)
 مغ.  50( بكسلة صافسة قص ى 5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو 5H1أمساس )أو  (2)

 حسز اهل اء الطلسق إىل احليف األدىن.  وحيفاا  قل شاحنة  غلقة  ع  قلسلالماك بيفون ضب ة   حالة  عبئس   وجي ز أيضا   قل  ريش 

 
P901 توجيه التعبئة P901 

 .3316األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة   

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

وإذا   (.251  احلكييم اخليياص 1-3-3األداء املناسيي  جملا ضيية السعبئيية امل صصيية جملا ضيية الليي ازم مكييل )ا ظيير جييي  أن  مييس   العبيي اا  مييس ى 
 .IIختصص هلا أي جما ضة  عبئة  جي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة  مل  ي ضلى بضائع خطرة فقطما ر جما ضة الل ازم تس

 مغ  ابسسثناء مسلة أي حلين أممسيف الكرب ن   ا يف  ) لسيف  اف(  مسعال ماربلِّد.  10 ة خا  سة: الكاسة القص ى للبضائع اخلطرة لكل ضب
 اشرتاط إضايف:
 جي  وايساا    امل اد األخرى اليت  شسال اجملا ضة ضلساا.  اخل جما ضة ل ازم   ضب اا داخلسةطرة امل   دة د عبأ البضائع اخل

 

P902 توجيه التعبئة P902 
 .3268األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 ة:أالسلع املعب
 :3-1-4و 1-1-4 يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة  

 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 .III جي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة
 لنقل العادية. العب اا ضلى    مينع حرمة الملع و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف ا صنعيسم  صاسم و 
 :املعبأةالسلع غري 

ليييفى  قلاييا فساييا بيين  كييان صيينعاا و نشييأة السجاسييع مبييا   حيياوايا  أو شيياحناا أو جييي ز أيضييا   قييل المييلع  ييع  عبييأة   وسييائل  ناوليية  صصيية
 ال سسطة.ذلك   اقع املناولة 

 اشرتاط إضايف:
 س ياا انح األوضسة.علقة ابمل اد اليت تالملطة امل سصة املس مس فسة الشرتاطاا  ك ن أوضسة الضغط 
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P804 توجيه التعبئة P804 
 .1744األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 وأن  ك ن العب اا  س  ة حمكاة اإل الق:  3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة   
 مغ   25اليت  بلغ مسلساا القص ى  ةاجملمع العبوات (1)

  املائية  ي  سيعساا؛  ثبير  90يسجياوز  ال مبيا ليرت  وولي ءة 1.3و سألل    ضب ة )ضب اا( داخلسة    الز اج والميعة القصي ى لكيل  نايا  •
 : ضع  فردة  اء النقل  و االاسزاز أثن أو اخلل لة بمب  الصيفم أو الميفادة )الميفاداا( بص  ة حمكاة أبي وسسلة متنع اال زايح

ا العبي ة )العبي اا(    البالسسسك اجلا ييف  نبيا  إىل  ني   يع  ي اد  بطنية و اصية  كفيي ال سصياص سيائر حمسي اي أو أوضسة  عيف سة •
 :اليفاخلسة الز ا سة  مث  عبأ   ضب اا خا  سة    األ  اع

• 1A1 1 أوA2 1 أوB1 1 أوB2 1 أوN1 1 أوN2 1 أوH1 1 أوH2 1 أوD 1 أوG 4 أوA 4 أوB 4 أوN 4 أوC1 4 أوC2 4 أوD 
 . 4H2 أو 4G أو 4F أو

ليرتاا  5 سجياوز سيعة ميل  نايا  ال فل  يييف البي   فسنسيل إيييفي  الييت أو اليت  سألل    ضب اا داخلسية  صين ضة  ي  فليزاا العبوات اجملمعة (2)
 1B1 أو 1A2 أو 1A1يف خا لة   العب اا اخلا  سية  ي  األ ي اع واملعبأة فرادى  ع  ادة  اصة مافسة ال سصاص احملس ايا  و ع  ادة   سس

وذاا   4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو
اا  و ثبيير سيييفادة مييل ضبيي ة   املائيية  يي  سييعس 90مييغ. وجييي  ضيييفم  ييلء العبيي اا اليفاخلسيية أمثيير  يي    75مسليية إمجالسيية قصيي ى  قيييفا اا 

 االاسزاز أثناء النقل؛ أو الصيفما ختاءاا بمب   أو بص  ة حمكاة أبي وسسلة متنع زحزحة الميفادة
 اليت  سألل   : العبوات  (3)

 ضب اا خا  سة:  
بكسليية  نيياظر   5-1-6 (   سييربة وفقييا  الشييرتاطاا االخسبييا  اليي ا دة  1H2 أو 1H1 أو 1A2 أو 1A1البالسييسسك ) أسييط ادا  يي  الفيي الذ أو
 س ائل  و علَّاة بعال اا  ناسبة؛ معب ة  فردة  عيفَّة الحس اء   اد صلبة أو داخلسة  أو ة  عهيفَّة الحس اء ضب اا مسلة الطرد اجملاع  إ ا معب

 ضب اا داخلسة: 
خبصييييي ص  1-6الفصيييييل  (  ميييييس فسة لالشيييييرتاطاا الييييي ا دة  6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1ضبييييي اا  رمبييييية ) أو أسيييييط ادا

 ة  وختضع للشروط السالسة:العب اا املفرد
 اب ( )ضغط  ا   رتي(؛ 3مسل ابسكال )  300يقل ض   ال   ضغط اسيف و  ضنيف ضغطجيرى اخسبا )أ(

 اب (؛ 0.3مسل ابسكال )  30جترى اخسبا اا  نع السمرب    رحليت السصاسم واإل ساج ضنيف ضغط  )ب(
 لسة    مجسع اجل ا  ؛  سسيف خا لة  ففة للصيف اا تسط ابلعب ة اليفاخ ة اخلا  سة ابسس يفام  ادة  ك ن  عزولة ض  األسط ا )ج(
 لرتا ؛ 125ال  سجاوز سعساا  )د(
  ك ن وسائل اإل الق      ع  ل ل  و ك ن: )ا(

 ء النقل؛االاسزاز أثنا أو الصيفم بمب  راخساا  اإل الق أبي وسسلة ميكناا  نع  زحزح الميفادة أوحمكاة  '1'
  زودة بغطاء  س م؛ '2'

 ايي   بيين   )ب( ضلييى فييرتاا ملييا واليفاخلسيية بصييفة دو ييية لفحييص داخلييي واخسبييا   نييع السمييرب وفقييا  ختضييع العبيي اا اخلا  سيية  )و(
  سجاوز سنسن و صل المنة؛ ال

 تال العب اا اخلا  سة واليفاخلسة بص  ة واضحة ودائاة: )ز(
 الس ا ي  ابلشار والمنة(؛ب ة اليفاخلسة ) بن خر اخسبا  وفحص دو ين للعات ي  االخسبا  األو  وآ '1'
 الر ز املرخص ل ؛ أو ضالساا الفحص أو اسم اخلبع الني جيري االخسبا اا '2'

  .6-3-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    أوعية الضغط، (4)
  ا   رتي(؛ اب ( )ضغط 10 سغا ابسكال ) 1يقل ض   نيف ضغط السن اا ض 10ختضع الخسبا  ضغط بيفئي واخسبا  دو ي مل  )أ(

  سجاوز سنسن و صل المنة؛ ال ختضع بصفة دو ية لفحص داخلي واخسبا   نع السمرب ضلى فرتاا )ب(
 جي ز أن  ك ن  ع جمازة أبي أداة لس فسل الضغط؛  )ج(
   ية؛زة أبداة إ الق حلصاام )صاا اا( جما أو جي  أن  ك ن مل ضب ة ضغط  غلقة بميفادة )د(
للسمييرب واحلشييااي  الئايية  صيينع وضيياء الضييغط والصيياا اا والميييفاداا ومبميي الا السنفييس  وامليي اد املا عييةجييي  أن  كيي ن  يي اد  )ا(

 بعضاا لبعض وللاحس ايا.
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P900 توجيه التعبئة P900 
 .2216األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4كام العا ة ال ا دة   سالسة شريطة اسسسفاء األحيرخص ابسس يفام العب اا ال
 ؛ P002العب اا املرخصة      س  السعبئة  (1)
 مغ.  50( بكسلة صافسة قص ى 5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو 5H1أمساس )أو  (2)

 حسز اهل اء الطلسق إىل احليف األدىن.  وحيفاا  قل شاحنة  غلقة  ع  قلسلالماك بيفون ضب ة   حالة  عبئس   وجي ز أيضا   قل  ريش 

 
P901 توجيه التعبئة P901 

 .3316األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة   

 (1A1  1A2  1B1  1B2  1N1  1N2  1H1  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 (3A1  3A2  3B1  3B2  3H1  3H2) نكاا 

وإذا   (.251  احلكييم اخليياص 1-3-3األداء املناسيي  جملا ضيية السعبئيية امل صصيية جملا ضيية الليي ازم مكييل )ا ظيير جييي  أن  مييس   العبيي اا  مييس ى 
 .IIختصص هلا أي جما ضة  عبئة  جي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة  مل  ي ضلى بضائع خطرة فقطما ر جما ضة الل ازم تس

 مغ  ابسسثناء مسلة أي حلين أممسيف الكرب ن   ا يف  ) لسيف  اف(  مسعال ماربلِّد.  10 ة خا  سة: الكاسة القص ى للبضائع اخلطرة لكل ضب
 اشرتاط إضايف:
 جي  وايساا    امل اد األخرى اليت  شسال اجملا ضة ضلساا.  اخل جما ضة ل ازم   ضب اا داخلسةطرة امل   دة د عبأ البضائع اخل

 

P902 توجيه التعبئة P902 
 .3268األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 ة:أالسلع املعب
 :3-1-4و 1-1-4 يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام ال ا دة  

 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )
 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 .III جي  أن  مس   العب اا  مس ى أداء جما ضة السعبئة
 لنقل العادية. العب اا ضلى    مينع حرمة الملع و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف ا صنعيسم  صاسم و 
 :املعبأةالسلع غري 

ليييفى  قلاييا فساييا بيين  كييان صيينعاا و نشييأة السجاسييع مبييا   حيياوايا  أو شيياحناا أو جييي ز أيضييا   قييل المييلع  ييع  عبييأة   وسييائل  ناوليية  صصيية
 ال سسطة.ذلك   اقع املناولة 

 اشرتاط إضايف:
 س ياا انح األوضسة.علقة ابمل اد اليت تالملطة امل سصة املس مس فسة الشرتاطاا  ك ن أوضسة الضغط 
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P903 توجيه التعبئة P903 
 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 يفام يييرخص ابسييس رابئسيية لسشييغسل .ا" عيييفة" اجلايياز الييني  ييزودح خييالاي أو بطييا ايا اللسثسيي م ابلطاقيية الكأل ييراا    سيي  السعبئيية ايينا   عيي  ملايية 
 :3-1-4و 1-1-4 اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   العب

   حالة اخلالاي والبطا ايا: (1)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 وضيع اخليالاي أو البطا ايا    العط  الني ميكي  أن  ميبب  احلرمية أو ايست   فر احلااية لل الالبطا ايا   ضب اا حب أو  عبأ اخلالاي
 البطا ايا داخل العب ة. أو

 .IIجي  أن  مس   العب ة  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 أمثيير  أو مييغ  12  ييا  للصيييف اا  مسلسيي البطييا ايا اليييت  مييس يفم  الفييا  خا  سييا  قيي اي  و قاو  أو وابإلضييافة إىل ذلييك  ففييي حاليية اخلييالاي (2)

 البطا ايا: أو جما ضاا انح اخلالاي أو
 ضب اا خا  سة ق ية؛  )أ(

 املثال(؛ حماطة أبل اح خشبسة ضلى سبسل أو ناديق شح   غلقة متا ا  أ لفة واقسة )ص )ب(
 وسائل  ناولة أخرى. أو ص ان )ج(

 تالل أطراف   صسل البطا ية ثقل ضناصر أخرى   ض ضة ف قاا. وال ة البطا ايا ملنع أية حرمة  ع  قص د أو  ثبر اخلالاي
 .3-1-1-4ال ا دة   الفقرة وال بيف    أن  مس   العب اا االشرتاطاا 

 البطا ايا املعبأة  ع املعيفاا: أو   حالة اخلالاي (3)
 ضعاا بعيف ذلك  ع املعيفاا   ضب ة خا  سة؛(       س  السعبئة انا   ع و 1ضب اا  مس فسة لالشرتاطاا ال ا دة   الفقرة )

(  ي  1 يع املعييفاا   ضبي ة  ميس   االشيرتاطاا الي ا دة   الفقيرة )البطا ايا متا ا    ع وضعاا بعيف ذليك  أو أو ضب اا  غلل اخلالاي
    س  السعبئة انا.

  ثبر املعيفاا ملنع أية حرمة داخل العب ة اخلا  سة.
 ا ايا املرمبة   املعيفاا:بطال أو   حالة اخلالاي (4)

عبيي ة واالسييس يفام املقصيي د  ناييا. و صيينع بطريقيية ضبيي اا خا  سيية ق ييية  صيينع  يي   ييادة ذاا قيي ة و صيياسم  الئايين يسناسييبان  ييع سييعة ال
  .3-1-1-4ت ل دون السشغسل العرضي   أثناء النقل. ولس     الضرو ي أن  مس   العب اا االشرتاطاا ال ا دة   الفقرة 

 البطا ايا املرمبة فساا. أو ايضلى ص ان إذا ما ر املعيفاا   فر احلااية املكافئة لل ال أو وميك   قيفمي املعيفاا الكبعة للنقل  ع  عبأة
وجي ز  قل أ ازة  ثل بطاقاا السعرف الراديي ي والمياضاا وأ ايزة قسياس د  ياا احليرا ة الييت لسمير لييفياا القييف ة ضليى   لسييف ا بعياث 

يفدة را ة  واييي  شيطة ضيي  قصيييف   ضبي اا خا  سيية  سسنيية. وضنييف ا  كيي ن ايينح األ ايزة  شييطة  جييي  أن  ميس   املعييايع احملييخطيع للحيي
 ل شعاع الكار غنطسمي لضاان ضيفم  مب   شغسل اجلااز    يفاخل  ع  ظم  شغسل الطائراا.

 و رمبة   املعيفاا:    حالة العب اا اليت تس ي ضلى خالاي أو بطا ايا  عبأة  ع املعيفاا (5)
اا بعييييف ذليييك  يييع املعييييفاا   ضبييي ة   حالييية اخليييالاي والبطيييا ايا  ضبييي اا  غليييل اخليييالاي أو البطيييا ايا متا يييا    يييع وضيييع )أ( 

 (       س  السعبئة انا؛1 مس   االشرتاطاا ال ا دة   الفقرة )
بئية اينا   يع وضيعاا بعييف ذليك  يع املعييفاا   ضبي اا (  ي     سي  السع1أو ضب اا  مس فسة للشروط الي ا دة   الفقيرة ) )ب( 

ان  ييع سييعة العبيي ة و ييع االسيييس يفام املقصيي د  ناييا. و صيينع العبييي اا    يييادة ذاا قيي ة و صيياسم  الئايين يسناسيييبخا  سيية ق ييية  صيينع  يي
 . 3-1-1-4دة   الفقرة اخلا  سة بطريقة ت ل دون السشغسل العرضي   أثناء النقل  ولس     الالزم أن  مس   االشرتاطاا ال ا  

 و ثبَّر املعيفاا ملنع أية حرمة داخل العب ة اخلا  سة.  
اقياا السعيرف الراديي ي والمياضاا وأ ايزة قسياس د  ياا احليرا ة الييت لسمير لييفياا القييف ة ضليى   لسييف ا بعياث وجي ز  قل أ ايزة  ثيل بط 

 كي ن اينح األ ايزة  شييطة  جيي  أن  ميس   املعيايع احمليييفدة  خطيع للحيرا ة  وايي  شيطة ضيي  قصييف    ضبي اا خا  سية  سسنيية. وضنييف ا
 ااز    يفاخل  ع  ظم  شغسل الطائراا.ل شعاع الكار غنطسمي لضاان ضيفم  مب   شغسل اجل

 اشرتاط إضايف:
 .ئسةالبطا ايا    قصر اليفا ة الكاراب أو جي  واية اخلالاي
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P904 توجيه التعبئة P904 
 .3245األ م املسحيفة   قم ينطبق انا الس  س  ضلى

 يرخص ابسس يفام العب اا السالسة:
واملصااة حبسيت  فيي  3-1-4و 8-1-1-4و 4-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4ال ا دة   العب اا املمس فسة لألحكام العا ة  (1)

و صياسم  الئاين يسناسيبان . و حميس يفم ضبي اا خا  سية  صين ضة  ي   ي اد  ناسيبة  كي ن ذاا قي ة 4-1-6الي ا دة    الصنعابشرتاطاا 
 صينعنقيل ضبي اا داخلسية  ي  ضبي اا جمالعية  جيي   صياسم و    س  السعبئية اينا ل ع سعة العب ة واالسس يفام املقص د  ناا. وحن يمسعال 

 ا يففاق شيء  ناا ض   ع قصيف أثناء ظروف النقل العادية. عيفث ال العب ة حبست
 يلي:  ا   ولكناا  مس  6ال ا دة   اجلزء اطاا اخسبا  العب اا يلزم اسسسفاؤاا الشرت  ال العب اا اليت (2)

 ضب ة داخلسة  شسال ضلى: )أ(
 لسن سل اجل ا يف؛ أو أمثر    األوضسة األولسة  ع ضب ة حل  ية   ك ن مجسعاا  ا عة لسمرب الم ائل أو وضاء '1'
والعبي ة الثا  يية بكاسية  كفيي ال سصياص حمسي ايا  ألولسية(  حالة الم ائل    ضع  ادة  اصة بين ال ضياء األو  )األوضسية ا '2'

 إضطاب العب ة اخلا  سة؛ أو لاادة المائلة ض  اإلضرا  بمال ة   اد الس سسيفل يمفر أي ا يففاق ال األوضسة األولسة  حبست
 اا؛نع  ال مفصلاا مل أو   حالة وضع ضيفة أوضسة أولسة اشة   ضب ة حل  ية وحسيفة  جي  لل مل  ناا ضلى حيفة '3'

  م. 100ل أصغر أبعاداا اخلا  سة ض  يق وال  ك ن العب ة اخلا  سة مبسا ة  الئاة لمعساا ومسلساا والغرا    اسس يفا اا  )ب(
 ن أل راا النقل    ضيع العال ية املبسنية أددح ضليى الميطح اخليا  ي للعبي ة اخلا  سية  في ق خلفسية ذاا لي ن  غياير  و كي ن واضيحة و قيروءة. و كي

  م. 6يقل ا  فاع احلروف واأل قام ض   وال  م  2يقل مسك اخلط ض   وال  م 50يقل ط ل ضلع  ض   وال °45العال ة بشكل  ربع قائم بزاوية 

 
اا اليي ا د   الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة للس صييس P904(  يي     سيي  السعبئيية 2 طبسييق العال يية املبسنيية   الفقييرة )  االسييسارا   جييي ز مالحظة:

 .2016ما  ن األول/ديمارب   31ة ذ ذ سة  ح  املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساس
 اشرتاط إضايف:

 اجللسيف واجللسيف اجلاف والنرتو ن المائل 
اجللسيييف  جييي  .   حاليية اسييسعاال 3-5-5اليي ا دة     طبسييق االشييرتاطااالنرتو يين المييائل ماييادة  ربييييف  جييي   أو ضنيييف اسييس يفام اجللسيييف اجليياف

 .األصيلي  ضبي ة شيا لة. وجيي   ي فع دضيائم داخلسية  ضيا  ثبياا العبي اا الثا  يية   وضيعاا  أو   العب ة اخلا  سة أو  يةوضع  خا ج العب ة الثا 
 العب ة اجملاعة  ا عة للسمرب. أو اخلا  سةحالة اسسعاال اجللسيف  جي  أن  ك ن العب ة  و 
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P903 توجيه التعبئة P903 
 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 يفام يييرخص ابسييس رابئسيية لسشييغسل .ا" عيييفة" اجلايياز الييني  ييزودح خييالاي أو بطييا ايا اللسثسيي م ابلطاقيية الكأل ييراا    سيي  السعبئيية ايينا   عيي  ملايية 
 :3-1-4و 1-1-4 اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   العب

   حالة اخلالاي والبطا ايا: (1)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 وضيع اخليالاي أو البطا ايا    العط  الني ميكي  أن  ميبب  احلرمية أو ايست   فر احلااية لل الالبطا ايا   ضب اا حب أو  عبأ اخلالاي
 البطا ايا داخل العب ة. أو

 .IIجي  أن  مس   العب ة  مس ى أداء جما ضة السعبئة 
 أمثيير  أو مييغ  12  ييا  للصيييف اا  مسلسيي البطييا ايا اليييت  مييس يفم  الفييا  خا  سييا  قيي اي  و قاو  أو وابإلضييافة إىل ذلييك  ففييي حاليية اخلييالاي (2)

 البطا ايا: أو جما ضاا انح اخلالاي أو
 ضب اا خا  سة ق ية؛  )أ(

 املثال(؛ حماطة أبل اح خشبسة ضلى سبسل أو ناديق شح   غلقة متا ا  أ لفة واقسة )ص )ب(
 وسائل  ناولة أخرى. أو ص ان )ج(

 تالل أطراف   صسل البطا ية ثقل ضناصر أخرى   ض ضة ف قاا. وال ة البطا ايا ملنع أية حرمة  ع  قص د أو  ثبر اخلالاي
 .3-1-1-4ال ا دة   الفقرة وال بيف    أن  مس   العب اا االشرتاطاا 

 البطا ايا املعبأة  ع املعيفاا: أو   حالة اخلالاي (3)
 ضعاا بعيف ذلك  ع املعيفاا   ضب ة خا  سة؛(       س  السعبئة انا   ع و 1ضب اا  مس فسة لالشرتاطاا ال ا دة   الفقرة )

(  ي  1 يع املعييفاا   ضبي ة  ميس   االشيرتاطاا الي ا دة   الفقيرة )البطا ايا متا ا    ع وضعاا بعيف ذليك  أو أو ضب اا  غلل اخلالاي
    س  السعبئة انا.

  ثبر املعيفاا ملنع أية حرمة داخل العب ة اخلا  سة.
 ا ايا املرمبة   املعيفاا:بطال أو   حالة اخلالاي (4)

عبيي ة واالسييس يفام املقصيي د  ناييا. و صيينع بطريقيية ضبيي اا خا  سيية ق ييية  صيينع  يي   ييادة ذاا قيي ة و صيياسم  الئايين يسناسييبان  ييع سييعة ال
  .3-1-1-4ت ل دون السشغسل العرضي   أثناء النقل. ولس     الضرو ي أن  مس   العب اا االشرتاطاا ال ا دة   الفقرة 

 البطا ايا املرمبة فساا. أو ايضلى ص ان إذا ما ر املعيفاا   فر احلااية املكافئة لل ال أو وميك   قيفمي املعيفاا الكبعة للنقل  ع  عبأة
وجي ز  قل أ ازة  ثل بطاقاا السعرف الراديي ي والمياضاا وأ ايزة قسياس د  ياا احليرا ة الييت لسمير لييفياا القييف ة ضليى   لسييف ا بعياث 

يفدة را ة  واييي  شيطة ضيي  قصيييف   ضبي اا خا  سيية  سسنيية. وضنييف ا  كيي ن ايينح األ ايزة  شييطة  جييي  أن  ميس   املعييايع احملييخطيع للحيي
 ل شعاع الكار غنطسمي لضاان ضيفم  مب   شغسل اجلااز    يفاخل  ع  ظم  شغسل الطائراا.

 و رمبة   املعيفاا:    حالة العب اا اليت تس ي ضلى خالاي أو بطا ايا  عبأة  ع املعيفاا (5)
اا بعييييف ذليييك  يييع املعييييفاا   ضبييي ة   حالييية اخليييالاي والبطيييا ايا  ضبييي اا  غليييل اخليييالاي أو البطيييا ايا متا يييا    يييع وضيييع )أ( 

 (       س  السعبئة انا؛1 مس   االشرتاطاا ال ا دة   الفقرة )
بئية اينا   يع وضيعاا بعييف ذليك  يع املعييفاا   ضبي اا (  ي     سي  السع1أو ضب اا  مس فسة للشروط الي ا دة   الفقيرة ) )ب( 

ان  ييع سييعة العبيي ة و ييع االسيييس يفام املقصيي د  ناييا. و صيينع العبييي اا    يييادة ذاا قيي ة و صيياسم  الئايين يسناسيييبخا  سيية ق ييية  صيينع  يي
 . 3-1-1-4دة   الفقرة اخلا  سة بطريقة ت ل دون السشغسل العرضي   أثناء النقل  ولس     الالزم أن  مس   االشرتاطاا ال ا  

 و ثبَّر املعيفاا ملنع أية حرمة داخل العب ة اخلا  سة.  
اقياا السعيرف الراديي ي والمياضاا وأ ايزة قسياس د  ياا احليرا ة الييت لسمير لييفياا القييف ة ضليى   لسييف ا بعياث وجي ز  قل أ ايزة  ثيل بط 

 كي ن اينح األ ايزة  شييطة  جيي  أن  ميس   املعيايع احمليييفدة  خطيع للحيرا ة  وايي  شيطة ضيي  قصييف    ضبي اا خا  سية  سسنيية. وضنييف ا
 ااز    يفاخل  ع  ظم  شغسل الطائراا.ل شعاع الكار غنطسمي لضاان ضيفم  مب   شغسل اجل

 اشرتاط إضايف:
 .ئسةالبطا ايا    قصر اليفا ة الكاراب أو جي  واية اخلالاي

 

 

97 

P904 توجيه التعبئة P904 
 .3245األ م املسحيفة   قم ينطبق انا الس  س  ضلى

 يرخص ابسس يفام العب اا السالسة:
واملصااة حبسيت  فيي  3-1-4و 8-1-1-4و 4-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4ال ا دة   العب اا املمس فسة لألحكام العا ة  (1)

و صياسم  الئاين يسناسيبان . و حميس يفم ضبي اا خا  سية  صين ضة  ي   ي اد  ناسيبة  كي ن ذاا قي ة 4-1-6الي ا دة    الصنعابشرتاطاا 
 صينعنقيل ضبي اا داخلسية  ي  ضبي اا جمالعية  جيي   صياسم و    س  السعبئية اينا ل ع سعة العب ة واالسس يفام املقص د  ناا. وحن يمسعال 

 ا يففاق شيء  ناا ض   ع قصيف أثناء ظروف النقل العادية. عيفث ال العب ة حبست
 يلي:  ا   ولكناا  مس  6ال ا دة   اجلزء اطاا اخسبا  العب اا يلزم اسسسفاؤاا الشرت  ال العب اا اليت (2)

 ضب ة داخلسة  شسال ضلى: )أ(
 لسن سل اجل ا يف؛ أو أمثر    األوضسة األولسة  ع ضب ة حل  ية   ك ن مجسعاا  ا عة لسمرب الم ائل أو وضاء '1'
والعبي ة الثا  يية بكاسية  كفيي ال سصياص حمسي ايا  ألولسية(  حالة الم ائل    ضع  ادة  اصة بين ال ضياء األو  )األوضسية ا '2'

 إضطاب العب ة اخلا  سة؛ أو لاادة المائلة ض  اإلضرا  بمال ة   اد الس سسيفل يمفر أي ا يففاق ال األوضسة األولسة  حبست
 اا؛نع  ال مفصلاا مل أو   حالة وضع ضيفة أوضسة أولسة اشة   ضب ة حل  ية وحسيفة  جي  لل مل  ناا ضلى حيفة '3'

  م. 100ل أصغر أبعاداا اخلا  سة ض  يق وال  ك ن العب ة اخلا  سة مبسا ة  الئاة لمعساا ومسلساا والغرا    اسس يفا اا  )ب(
 ن أل راا النقل    ضيع العال ية املبسنية أددح ضليى الميطح اخليا  ي للعبي ة اخلا  سية  في ق خلفسية ذاا لي ن  غياير  و كي ن واضيحة و قيروءة. و كي

  م. 6يقل ا  فاع احلروف واأل قام ض   وال  م  2يقل مسك اخلط ض   وال  م 50يقل ط ل ضلع  ض   وال °45العال ة بشكل  ربع قائم بزاوية 

 
اا اليي ا د   الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة للس صييس P904(  يي     سيي  السعبئيية 2 طبسييق العال يية املبسنيية   الفقييرة )  االسييسارا   جييي ز مالحظة:

 .2016ما  ن األول/ديمارب   31ة ذ ذ سة  ح  املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساس
 اشرتاط إضايف:

 اجللسيف واجللسيف اجلاف والنرتو ن المائل 
اجللسيييف  جييي  .   حاليية اسييسعاال 3-5-5اليي ا دة     طبسييق االشييرتاطااالنرتو يين المييائل ماييادة  ربييييف  جييي   أو ضنيييف اسييس يفام اجللسيييف اجليياف

 .األصيلي  ضبي ة شيا لة. وجيي   ي فع دضيائم داخلسية  ضيا  ثبياا العبي اا الثا  يية   وضيعاا  أو   العب ة اخلا  سة أو  يةوضع  خا ج العب ة الثا 
 العب ة اجملاعة  ا عة للسمرب. أو اخلا  سةحالة اسسعاال اجللسيف  جي  أن  ك ن العب ة  و 
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P905 توجيه التعبئة P905 
 .2990و 3072ينطبق انا الس  س  ضلى  قاي األ م املسحيفة 

  ولكييي  دون حا ييية السيييسسفاء العبييي اا 3-1-4و 1-1-4الييي ا دة    ةييييرخص ابسيييس يفام أيييية ضبييي ة  الئاييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييي
 . 6لالشرتاطاا ال ا دة   اجلزء 

لبة  قاو ة لألح ال اجل ية )ماا اي  احليال ابلنميبة لقي ا ب اإل قياذ(  جيي ز فة خا  سة صتس ياا أ ل أو وضنيف ا  صنع أ ازة اإل قاذ حبست  سضاناا
  قلاا بيفون  عبئة.

 اشرتاطات إضافية:
 والملع اخلطرة احملس اة ماعيفاا   أ ازة اإل قاذ بسثبسساا ملنع حرمساا  ع املقص دة  وابإلضافة إىل ذلك: ؤ ل  مجسع امل اد  -1

 الكر  ن اللسفي؛ أو   ضب اا داخلسة    البالسسسك 1شا ة    الر بة  عبأ أدواا اإل )أ(
الميييلطة امل سصييية  وميكييي  وصيييلاا جباييياز (   أسيييط ادا  طابقييية للا اصيييفاا الييييت تييييفداا 2-2و  ضيييع الغيييازاا )الشيييعبة  )ب(

 اإل قاذ؛
 عيييزل مارابئسيييا   و يييؤ ل  ملنيييع أي ا ميييكاب  أو (9( وبطيييا ايا اللسثسييي م )الر بييية 8و فصيييل بطيييا ايا الس يييزي  الكارابئسييية )الر بييية  )ج(

 للمائل؛
  ضليى سيبسل املثيال(   ضبي اا 2-5و 1-4 ي  الشيعبسن  أو 3و عبأ الكاساا الصغعة    املي اد اخلطيرة األخيرى ) ي  الر بية  )د(

 داخلسة  سسنة.
 يشال اإلضيفاد للنقل والسعبئة  يفابع ملنع أي ا سفاخ ضا ا   أ ازة اإل قاذ. -2
 

P906 توجيه التعبئة P906 
 .3432  و3152و 3151و 2315ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
فسنسيل املسعييفدة الثالثيي  أو فسنسيلالثنيائي  أو (PCB)الكلي  ة  نسيل املسعييفدس  حالة الم ائل وامل اد الصلبة اليت تس ي ضلى  رمباا ثنائي الف (1)

يميياح ابسييس يفام العبيي اا اجملاييزة وفقييا  لس  سيي   اليييت  كيي ن  ل ثيية هبيينح امليي اد: أو ملسسييان املالجيي  أحييادي  سثسييل ثنييائي فسنسييل ا أو اهللجنيية
   حمباا يناس .P002 أو P001السعبئة 

 :الملع   حالة احمل الا واملكثفاا وسائر (2)
. وجييي  أن  ثبيير المييلع مبييادة   سييسيف  الئايية ملنييع أي P002و P001يميياح ابسييس يفام العبيي اا اجملاييزة وفقييا  لسيي  ساي السعبئيية  )أ(

  ؛حرمة  ع  قص دة أثناء ظروف النقل العادية
المييي ائل  ثيييل حجيييم  1.25يقيييل ضييي    يييا ال ابإلضيييافة إىل الميييلعأو يمييياح ابلعبييي اا املا عييية للسميييرب والقييياد ة ضليييى احسييي اء  )ب(

أحيادي  أو فسنسيل املسعييفدة اهللجنيةال ابضيي  أو فسنسيلالثنيائي  أو (PCB)فسنسيل املسعييفد الكلي  ة ال رمباا ثنيائي امل   دة فساا    
 ثيل حجييم المييائل  1.1يقييل ضيي    يا ال . و  ضيع   العبيي اا  ييادة  اصية  كفييي ال سصيياصجيي  سثسيل ثنييائي فسنسيل املسسييان املال

. وبص  ة ضا ة   نقل احملي الا واملكثفياا   ضبي اا  عيف سية  ا عية للسميرب وقياد ة ضليى أن تسي ي ابإلضيافة الملعامل   د   
 فساا. ثل حجم المائل امل   د  1.25 إىل احمل الا واملكثفاا  فماا ضلى

  واحمليي الا واملكثفيياا  ييع املعبييأة    P002و P001ة  قيييفم  جييي ز  قييل الميي ائل وامليي اد الصييلبة  ييع املعبييأة وفقييا  لسيي  ساي السعبئيي مبييا ودون اإلخييالل
 يا   سصياص يم  وتسي ي ضليى  يادة  اصية خا لية  كفيي ال 800يقيل ا  فاضايا ضي   ال وحيفاا لنقل البضائع  يزودة بصيسنسة  عيف سية  ا عية للسميرب

  ثل حجم أي سائل يسمرب. 1.1يقل ض   ال
 اشرتاط إضايف:

  حليفوث  مرب   ظروف النقل العادية.احمل الا واملكثفاا  نعا   يلزم     يفابع إلحكام سيف  ا يس ن
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P907 توجيه التعبئة P907 
 .3363  قم األ م املسحيفة    ثل اآلالا أو األ ازة أو األدواا امليف  ة ترالملع ينطبق انا الس  س  ضلى

و بير  وإال يشرتط أن  ك ن انال ضب ة خا  سية  ال رة واية مافسة حبست  حكفل لألوضسة اليت تس ي ضلى البضائع اخلط الملعةو صاسم  صنعإذا مت 
ئايين يسناسييبان  ييع سييعة العبيي ة   ضبيي اا خا  سيية  صيين ضة  يي   ييادة  ناسييبة  كيي ن ذاا قيي ة و صيياسم  ال سييلعة عبئيية البضييائع اخلطييرة املضييالنة   

  .1-1-1-4واالسس يفام املقص د  ناا و مس   االشرتاطاا املنطبقة ال ا دة   
   ولكيييييييييي  دون أن  نطبييييييييييق اشيييييييييييرتاطاا 1-1-4و مييييييييييس   األوضسيييييييييية اليييييييييييت تسيييييييييي ي ضلييييييييييى البضييييييييييائع اخلطيييييييييييرة األحكييييييييييام العا يييييييييية اليييييييييي ا دة   

األوضسية اليفاخلسية  أو   فسكي ن األسيط ا ة اليفاخلسية2-2ة لغازاا الشيعبة ابلنمب أ ا .14-1-1-4و 12-1-1-4و 4-1-1-4و 4-1-1-3
 ال ضاء. أو ة   البليف الني متأل فس  األسط ا ةلملطاا امل سص لئاا  قنعة ل و مبةوحمس اي ا 

اخلطييرة   ظييروف النقييل  ييير ح حيييفوث ضطيي    األوضسيية اليييت تسيي ي ضلييى البضييائع ال حبسييت المييلعةوفضييال  ضيي  ذلييك  يييسم احسيي اء األوضسيية داخييل 
المييائلة   أو رة الصييلبةاليييت تسيي ي ضلييى البضييائع اخلطيي   حاليية حيييفوث ضطيي    األوضسيية المييلعةحيييفوث  مييرب للبضييائع اخلطييرة  يي   أو العادييية 

  سييسيفاا بطريقيية  أو ا)ميكيي  اسييس يفام بطا يية  ا عيية للسمييرب السييسسفاء ايينا الشييرط(. ويييسم  رمسيي  األوضسيية اليييت تسيي ي ضلييى البضييائع اخلطييرة وأت سنايي
 كي ن  يادة الس سيسيف  أال أثناء النقيل   ظروفي  العاديية. وجيي  الملعة مرب البضائع اخلطرة  ناا  و كفل  راقبة حرمساا داخل  أو  كفل  نع ممراا

مثيييعا   ييي  اخلييي اص ال قائسييية مليييادة ييييؤدي أي  ميييرب للاحسيي ايا إىل اال سقييياص   أال جيييي  مايييا  قابليية للسفاضيييل ضليييى  ييي  خطييير  يييع حمسيي ايا األوضسييية.
 الس سسيف.

 

P908 توجيه التعبئة P908 
   املعط بة  مبا املعط بة واخلالاي والبطا ايا    فلز اللسثس م السالفة أو لسثس م السالفة أوايا    أي دا الاخلالاي والبطا   ينطبق انا الس  س  ضلى

  .3481و 3480و 3091و 3090أ قام األ م املسحيفة  ذلك  لك املرمبة   املعيفاا  اليت تال
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

   حالة اخلالاي والبطا ايا واملعيفاا اليت تس ي ضلى خالاي وبطا ايا:
 ؛(1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 ؛(4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 .(3A2  3B2  3H2) نكاا 

 .II ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
البطا ايا  عبأة مل  ناا ضلى حييفة   ضبي ة داخلسية  أو املعيفاا اليت تس ي ضلى  ثل انح اخلالاي بطا ية أو لسة أوخ مل ك ن   -1

العبيي ة اخلا  سيية  ا عيية للسمييرب ملنييع أي ا مييكاب حمساييل  أو و  ضيي ضة داخييل ضبيي ة خا  سيية. وجييي  أن  كيي ن العبيي ة اليفاخلسيية
 ل لكرتولسر.

 كفييي حلاايساييا  يي    لسيييف ا بعيياث  مارابئسييا    بليية لالحييرتاق و ييع   صييلةة مبييادة ضييزل حييرا ي  ييع قا كيي ن مييل ضبيي ة داخلسيية حماطيي -2
 خطع للحرا ة.

  زود العب اا احملكاة الميف ب سسلة  نفس  ضنيف االقسضاء. -3
اخيل الطيرد الييت قييف  ميفر ثعاا االاسيزازاا والصييف اا ومتنيع حرمية اخليالاي والبطيا ايا دالسيفابع املناسبة لكي  قلل    أت  حس ن -4

لل فياء  مارابئسيا  ميك  اسس يفام  ادة   سيسيف  يع قابلية لالحيرتاق و يع   صيلة   ماا  قل.ض   لل إضا  وض  وضع خطر أثناء الن
 هبنا االشرتاط.

  صنلع. أو قابلسة االحرتاق طبقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صالم فس  العب ة قسلم ضيفم  -5
اخلا  سية ماسية مافسية  ي  املي اد املاصية اخلا لية ال سصياص أي  أو البطيا ايا الييت عصيل فسايا  ميرب   ضياف إىل العبي ة اليفاخلسية أو اي  حالة اخلال

 إلكرتولسر طلسق.
 بطا ية واحيفة   العب ة اخلا  سة. أو مغ خبلسة  30ا اليت  سجاوز مسلساا الصافسة البطا اي أو عيفد ضيفد اخلالاي
 ية:اشرتاطات إضاف

 جي  وقاية اخلالاي والبطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.
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P905 توجيه التعبئة P905 
 .2990و 3072ينطبق انا الس  س  ضلى  قاي األ م املسحيفة 

  ولكييي  دون حا ييية السيييسسفاء العبييي اا 3-1-4و 1-1-4الييي ا دة    ةييييرخص ابسيييس يفام أيييية ضبييي ة  الئاييية شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييي
 . 6لالشرتاطاا ال ا دة   اجلزء 

لبة  قاو ة لألح ال اجل ية )ماا اي  احليال ابلنميبة لقي ا ب اإل قياذ(  جيي ز فة خا  سة صتس ياا أ ل أو وضنيف ا  صنع أ ازة اإل قاذ حبست  سضاناا
  قلاا بيفون  عبئة.

 اشرتاطات إضافية:
 والملع اخلطرة احملس اة ماعيفاا   أ ازة اإل قاذ بسثبسساا ملنع حرمساا  ع املقص دة  وابإلضافة إىل ذلك: ؤ ل  مجسع امل اد  -1

 الكر  ن اللسفي؛ أو   ضب اا داخلسة    البالسسسك 1شا ة    الر بة  عبأ أدواا اإل )أ(
الميييلطة امل سصييية  وميكييي  وصيييلاا جباييياز (   أسيييط ادا  طابقييية للا اصيييفاا الييييت تييييفداا 2-2و  ضيييع الغيييازاا )الشيييعبة  )ب(

 اإل قاذ؛
 عيييزل مارابئسيييا   و يييؤ ل  ملنيييع أي ا ميييكاب  أو (9( وبطيييا ايا اللسثسييي م )الر بييية 8و فصيييل بطيييا ايا الس يييزي  الكارابئسييية )الر بييية  )ج(

 للمائل؛
  ضليى سيبسل املثيال(   ضبي اا 2-5و 1-4 ي  الشيعبسن  أو 3و عبأ الكاساا الصغعة    املي اد اخلطيرة األخيرى ) ي  الر بية  )د(

 داخلسة  سسنة.
 يشال اإلضيفاد للنقل والسعبئة  يفابع ملنع أي ا سفاخ ضا ا   أ ازة اإل قاذ. -2
 

P906 توجيه التعبئة P906 
 .3432  و3152و 3151و 2315ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
فسنسيل املسعييفدة الثالثيي  أو فسنسيلالثنيائي  أو (PCB)الكلي  ة  نسيل املسعييفدس  حالة الم ائل وامل اد الصلبة اليت تس ي ضلى  رمباا ثنائي الف (1)

يميياح ابسييس يفام العبيي اا اجملاييزة وفقييا  لس  سيي   اليييت  كيي ن  ل ثيية هبيينح امليي اد: أو ملسسييان املالجيي  أحييادي  سثسييل ثنييائي فسنسييل ا أو اهللجنيية
   حمباا يناس .P002 أو P001السعبئة 

 :الملع   حالة احمل الا واملكثفاا وسائر (2)
. وجييي  أن  ثبيير المييلع مبييادة   سييسيف  الئايية ملنييع أي P002و P001يميياح ابسييس يفام العبيي اا اجملاييزة وفقييا  لسيي  ساي السعبئيية  )أ(

  ؛حرمة  ع  قص دة أثناء ظروف النقل العادية
المييي ائل  ثيييل حجيييم  1.25يقيييل ضييي    يييا ال ابإلضيييافة إىل الميييلعأو يمييياح ابلعبييي اا املا عييية للسميييرب والقييياد ة ضليييى احسييي اء  )ب(

أحيادي  أو فسنسيل املسعييفدة اهللجنيةال ابضيي  أو فسنسيلالثنيائي  أو (PCB)فسنسيل املسعييفد الكلي  ة ال رمباا ثنيائي امل   دة فساا    
 ثيل حجييم المييائل  1.1يقييل ضيي    يا ال . و  ضيع   العبيي اا  ييادة  اصية  كفييي ال سصيياصجيي  سثسيل ثنييائي فسنسيل املسسييان املال

. وبص  ة ضا ة   نقل احملي الا واملكثفياا   ضبي اا  عيف سية  ا عية للسميرب وقياد ة ضليى أن تسي ي ابإلضيافة الملعامل   د   
 فساا. ثل حجم المائل امل   د  1.25 إىل احمل الا واملكثفاا  فماا ضلى

  واحمليي الا واملكثفيياا  ييع املعبييأة    P002و P001ة  قيييفم  جييي ز  قييل الميي ائل وامليي اد الصييلبة  ييع املعبييأة وفقييا  لسيي  ساي السعبئيي مبييا ودون اإلخييالل
 يا   سصياص يم  وتسي ي ضليى  يادة  اصية خا لية  كفيي ال 800يقيل ا  فاضايا ضي   ال وحيفاا لنقل البضائع  يزودة بصيسنسة  عيف سية  ا عية للسميرب

  ثل حجم أي سائل يسمرب. 1.1يقل ض   ال
 اشرتاط إضايف:

  حليفوث  مرب   ظروف النقل العادية.احمل الا واملكثفاا  نعا   يلزم     يفابع إلحكام سيف  ا يس ن
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P907 توجيه التعبئة P907 
 .3363  قم األ م املسحيفة    ثل اآلالا أو األ ازة أو األدواا امليف  ة ترالملع ينطبق انا الس  س  ضلى

و بير  وإال يشرتط أن  ك ن انال ضب ة خا  سية  ال رة واية مافسة حبست  حكفل لألوضسة اليت تس ي ضلى البضائع اخلط الملعةو صاسم  صنعإذا مت 
ئايين يسناسييبان  ييع سييعة العبيي ة   ضبيي اا خا  سيية  صيين ضة  يي   ييادة  ناسييبة  كيي ن ذاا قيي ة و صيياسم  ال سييلعة عبئيية البضييائع اخلطييرة املضييالنة   

  .1-1-1-4واالسس يفام املقص د  ناا و مس   االشرتاطاا املنطبقة ال ا دة   
   ولكيييييييييي  دون أن  نطبييييييييييق اشيييييييييييرتاطاا 1-1-4و مييييييييييس   األوضسيييييييييية اليييييييييييت تسيييييييييي ي ضلييييييييييى البضييييييييييائع اخلطيييييييييييرة األحكييييييييييام العا يييييييييية اليييييييييي ا دة   

األوضسية اليفاخلسية  أو   فسكي ن األسيط ا ة اليفاخلسية2-2ة لغازاا الشيعبة ابلنمب أ ا .14-1-1-4و 12-1-1-4و 4-1-1-4و 4-1-1-3
 ال ضاء. أو ة   البليف الني متأل فس  األسط ا ةلملطاا امل سص لئاا  قنعة ل و مبةوحمس اي ا 

اخلطييرة   ظييروف النقييل  ييير ح حيييفوث ضطيي    األوضسيية اليييت تسيي ي ضلييى البضييائع ال حبسييت المييلعةوفضييال  ضيي  ذلييك  يييسم احسيي اء األوضسيية داخييل 
المييائلة   أو رة الصييلبةاليييت تسيي ي ضلييى البضييائع اخلطيي   حاليية حيييفوث ضطيي    األوضسيية المييلعةحيييفوث  مييرب للبضييائع اخلطييرة  يي   أو العادييية 

  سييسيفاا بطريقيية  أو ا)ميكيي  اسييس يفام بطا يية  ا عيية للسمييرب السييسسفاء ايينا الشييرط(. ويييسم  رمسيي  األوضسيية اليييت تسيي ي ضلييى البضييائع اخلطييرة وأت سنايي
 كي ن  يادة الس سيسيف  أال أثناء النقيل   ظروفي  العاديية. وجيي  الملعة مرب البضائع اخلطرة  ناا  و كفل  راقبة حرمساا داخل  أو  كفل  نع ممراا

مثيييعا   ييي  اخلييي اص ال قائسييية مليييادة ييييؤدي أي  ميييرب للاحسيي ايا إىل اال سقييياص   أال جيييي  مايييا  قابليية للسفاضيييل ضليييى  ييي  خطييير  يييع حمسيي ايا األوضسييية.
 الس سسيف.

 

P908 توجيه التعبئة P908 
   املعط بة  مبا املعط بة واخلالاي والبطا ايا    فلز اللسثس م السالفة أو لسثس م السالفة أوايا    أي دا الاخلالاي والبطا   ينطبق انا الس  س  ضلى

  .3481و 3480و 3091و 3090أ قام األ م املسحيفة  ذلك  لك املرمبة   املعيفاا  اليت تال
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

   حالة اخلالاي والبطا ايا واملعيفاا اليت تس ي ضلى خالاي وبطا ايا:
 ؛(1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 ؛(4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1  4H2)صناديق 
 .(3A2  3B2  3H2) نكاا 

 .II ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
البطا ايا  عبأة مل  ناا ضلى حييفة   ضبي ة داخلسية  أو املعيفاا اليت تس ي ضلى  ثل انح اخلالاي بطا ية أو لسة أوخ مل ك ن   -1

العبيي ة اخلا  سيية  ا عيية للسمييرب ملنييع أي ا مييكاب حمساييل  أو و  ضيي ضة داخييل ضبيي ة خا  سيية. وجييي  أن  كيي ن العبيي ة اليفاخلسيية
 ل لكرتولسر.

 كفييي حلاايساييا  يي    لسيييف ا بعيياث  مارابئسييا    بليية لالحييرتاق و ييع   صييلةة مبييادة ضييزل حييرا ي  ييع قا كيي ن مييل ضبيي ة داخلسيية حماطيي -2
 خطع للحرا ة.

  زود العب اا احملكاة الميف ب سسلة  نفس  ضنيف االقسضاء. -3
اخيل الطيرد الييت قييف  ميفر ثعاا االاسيزازاا والصييف اا ومتنيع حرمية اخليالاي والبطيا ايا دالسيفابع املناسبة لكي  قلل    أت  حس ن -4

لل فياء  مارابئسيا  ميك  اسس يفام  ادة   سيسيف  يع قابلية لالحيرتاق و يع   صيلة   ماا  قل.ض   لل إضا  وض  وضع خطر أثناء الن
 هبنا االشرتاط.

  صنلع. أو قابلسة االحرتاق طبقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صالم فس  العب ة قسلم ضيفم  -5
اخلا  سية ماسية مافسية  ي  املي اد املاصية اخلا لية ال سصياص أي  أو البطيا ايا الييت عصيل فسايا  ميرب   ضياف إىل العبي ة اليفاخلسية أو اي  حالة اخلال

 إلكرتولسر طلسق.
 بطا ية واحيفة   العب ة اخلا  سة. أو مغ خبلسة  30ا اليت  سجاوز مسلساا الصافسة البطا اي أو عيفد ضيفد اخلالاي
 ية:اشرتاطات إضاف

 جي  وقاية اخلالاي والبطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.
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P909 توجيه التعبئة P909 
إضادة  عاجلساا  س اء وضعر  أو اليت يسم  قلاا للس لص  ناا 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 . بيفون البطا ايا  ع املصن ضة    اللسثس م أو  عا   ع
 يلي: ملا  عبأ اخلالاي والبطا ايا وفقا   (1)

 :3-1-4و 1-1-4يرخلص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    )أ(
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2)صناديق و 
 ( 3A2  3B2  3H2) نكاا و 

 .IIداء جما ضة السعبئة طابقة ملمس ى أ ك ن العب اا   )ب(
 ) ثال  البالسسسك( ذاا ق ة مافسة  سناس   ع اسس يفا اا املقص د. مارابئسا     زود العب اا املعيف سة مبادة  بطن  ع   صلة )ج(

 سجياوز  ال الييت   أيي دا اللسثسي مسياضة والبطيا ايا  ي -واا  20 سجياوز   بسايا  ال إال أ   ميك  أن  عبأ اخلالاي    أي دا اللسثس م الييت (2)
يسجيياوز  ال   والبطييا ايا  ي  فلييز اللسثسي م اليييت1يسجيياوز حمس اايا  يي  اللسثسي م  ال سيياضة واخليالاي  يي  فليز اللسثسيي م الييت -واا  100  بسايا 

 يلي: ملا   وفقا   2حمس ااا    اللسثس م 
  1-1-4و ميييييييييييس   األحكيييييييييييام العا ييييييييييية الييييييييييي ا دة   ميييييييييييغ   30سييييييييييية  سسنييييييييييية  صيييييييييييل مسلسايييييييييييا اإلمجالسييييييييييية إىل   ضبيييييييييي اا خا   )أ(

  .3-1-4و( 3-1-1-4ابسسثناء )
 ) ثال  البالسسسك( ذاا ق ة مافسة  سناس   ع اسس يفا اا املقص د. مارابئسا    جتاز العب اا املعيف سة مبادة  بطن  ع   صلة )ب(

و صياسم   ن ذاا قي ةاا خا  سة  سسنة  صن ضة      اد  ناسيبة  كي ايا املرمبة   املعيفاا ميك  اسس يفام ضب  البطا أو   حالة اخلالاي (3)
. 3-1-1-4داضيييي ألن  ميييس   العبييي اا االشيييرتاطاا الييي ا دة    وال  الئاييين يسناسيييبان  يييع سيييعة العبييي ة واالسيييس يفام املقصييي د  نايييا.

 البطا ايا املرمبة فساا. أو فئة لل الايص ان إذا ما ر املعيفاا   فر احلااية املكاضلى  أو وميك   قيفمي املعيفاا للنقل  ع  عبأة
أمثيير   أو مييغ  12 البطييا ايا اليييت  مييس يفم  الفييا  خا  سييا  قيي اي  و قاو ييا  للصيييف اا  مسلسيي  أو وابإلضييافة إىل ذلييك  ففييي حاليية اخلييالاي (4)

ع سيعة العبي ة واالسيس يفام ة  كي ن ذاا قي ة و صياسم  الئاين يسناسيبان  يميك  اسس يفام ضب اا خا  سة  سسنة  صين ضة  ي   ي اد  ناسيب
 .3-1-1-4داضي ألن  مس   العب اا االشرتاطاا ال ا دة    وال املقص د  ناا.

 اشرتاطات إضافية:
 ا بعاث خطع للحرا ة. عبئساا حبست ميك  وقايساا    قصر اليفا ة الكارابئسة و     لسيف  جي   صاسم اخلالاي والبطا ايا أو -1
 احلصر: ال   لسيف ا بعاث خطع للحرا ة ضلى سبسل املثالليفا ة الكارابئسة و    شال ال قاية    قصر ا -2

 واية أطراف   صسل البطا ية ملل ضل حيفة  •
 أو ضب ة داخلسة ملنع السال   بن اخلالاي والبطا ايا  •
    قصر اليفا ة الكارابئسة أو بطا ايا ذاا أطراف   صسل  ائرة للحااية  •
 و ع قابلة لالحرتاق مللء احلسز الفا   بن اخلالاي والبطا ايا   العب ة. مارابئسا     سسيف  ع   صلةأو اسس يفام  ادة   •

مارابئسييا  جييي   ثبسيير اخلييالاي والبطييا ايا داخييل العبيي ة اخلا  سيية ملنييع احلرميية الزائيييفة أثنيياء النقييل ) ييثال  ابسييس يفام  ييادة   سييسيف  ييع   صييلة   -3
 أمساس بالسسسكسة  غلقة إبحكام(.  يفامابسس أو و ع قابلة لالحرتاق
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P910 توجيه التعبئة P910 
 وأخلسة  100يزييف ضلى  ا الواملؤلفة و 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى خط ط اإل ساج اخلاصة أب قام األ م املسحيفة 

 ااذج األولسة أل راا االخسبا . ا  نقل انح النالبطا ايا ضنيف  وأبطا ية وضلى النااذج األولسة المابقة ل  ساج لل الاي 
 : 3-1-4و 1-1-4 اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب

   ذلك ضنيف ا  عبأ  ع املعيفاا: مبا   حالة اخلالاي والبطا ايا (1)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1 4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 وأن  مس   االشرتاطاا السالسة:  IIوجي  أن  ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
ساي   ذليك املعييفاا    ضبي ة خا  سية  ي  الني ع السصيا مبيا  عبأ البطا ايا واخليالاي ذاا األحجيام واألشيكال والكسيل امل سلفية  )أ(

 اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أساساا الن ع السصاساي.  سجاوز الكسلة  ال امل سرب ال ا د أضالح شريطة أن
 بطا ية بشكل إفرادي   ضب ة داخلسة و  ضع داخل ضب ة خا  سة؛ أو  عبأ مل خلسة )ب(
يسايا  ي  ا بعياث خطيع  كفيي حلاا مارابئسيا    ي  ع قابلية لالحيرتاق و يع   صيلةتاط مل ضب ة داخلسة بشكل اتم مبادة ضزل حرا   )ج(

 للحرا ة؛
قييف ييؤدي إىل السليل  ويا  س ن  يفابع  الئاة للسقلسل    أتثع اال جتا اا والصيف اا وملنع ترل اخلالاي والبطا ايا داخل العبي ة )د(

 نا االشرتاط.لل فاء هبمارابئسا  يف  ع قابلة لالحرتاق و ع   صلة  و ش ء ظروف خطرة أثناء النقل. وجي ز اسس يفام  ادة   سس
  صنع؛ أو  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة )ه(
  ا  سة.بطا ية واحيفة   العب ة اخل أو مغ ضلى خلسة  30البطا ية اليت  زييف مسلساا الصافسة ضلى  أو  قسصر اخللسة )و(

    حالة اخلالاي والبطا ايا ااملرمبة   املعيفاا: (2)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1 4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 لسة:وأن  مس   االشرتاطاا السا IIجي  أن  ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
 الكسل امل سلفة   ضب ة خا  سة  ي  الني ع السصياساي امل سيرب الي ا د أضيالح شيريطة أن أو األشكال أو املعيفاا ذاا األحجام  عبأ )أ(

  سجاوز الكسلة اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أساساا الن ع السصاساي؛ ال
 دون السشغسل العرضي   أثناء النقل؛قة ت ل  عبئة املعيفاا بطري أو ويسم صنع )ب(
قييف ييؤدي إىل السليل و شي ء  ويا و س ن  يفابع  الئاة للسقلسل  ي  أتثيع اال جتا ياا والصييف اا وملنيع تيرل املعييفاا داخيل العبي ة )ج(

  رتاق و ييع   صييلةحييلالظييروف خطييرة أثنيياء النقييل. وضنيييف اسييس يفام  ييادة   سييسيف لل فيياء هبيينا االشييرتاط  جييي  أن  كيي ن  ييع قابليية 
 ؛مارابئسا  

  صنع؛ أو  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة )د(
البطا ايا واي  ع  عبأة ابلشروط اليت تيفداا الملطة امل سصة. و شيال الشيروط اإلضيافسة الييت ميكي  أخيناا    أو جي ز  قل املعيفاا (3)

 احلصر: ال السة امل افقة  ضلى سبسل املثالض  االضسبا  
 تيييفث أثنيياء النقييل   ييا البطا ييية ق ييية بقيييف  ميياف لسحاييل الصيييف اا وضالسيياا السحاسييل اليييت ضييادة أو جييي  أن  كيي ن املعيييفاا )أ(

ل     نصية  قة ومنلك أية ضالس سنزيل وتاسل الشح  فساا بن وحيفاا النقل  وبن وحيفاا النقل وامل ازن الفساا ضالساا  مبا
 آلسا    وقر الحق؛ أو السحاسل ملناولساا ييفواي  

جتعلايا سيائبة   ظيروف  ال أيية وسيسلة أخيرى للاناولية بطريقية أو   صيناديق شيح  أو البطا ايا ضليى وياالا أو  ثبر املعيفاا )ب(
 النقل العادية.

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P909 توجيه التعبئة P909 
إضادة  عاجلساا  س اء وضعر  أو اليت يسم  قلاا للس لص  ناا 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

 . بيفون البطا ايا  ع املصن ضة    اللسثس م أو  عا   ع
 يلي: ملا  عبأ اخلالاي والبطا ايا وفقا   (1)

 :3-1-4و 1-1-4يرخلص ابلعب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    )أ(
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H2)صناديق و 
 ( 3A2  3B2  3H2) نكاا و 

 .IIداء جما ضة السعبئة طابقة ملمس ى أ ك ن العب اا   )ب(
 ) ثال  البالسسسك( ذاا ق ة مافسة  سناس   ع اسس يفا اا املقص د. مارابئسا     زود العب اا املعيف سة مبادة  بطن  ع   صلة )ج(

 سجياوز  ال الييت   أيي دا اللسثسي مسياضة والبطيا ايا  ي -واا  20 سجياوز   بسايا  ال إال أ   ميك  أن  عبأ اخلالاي    أي دا اللسثس م الييت (2)
يسجيياوز  ال   والبطييا ايا  ي  فلييز اللسثسي م اليييت1يسجيياوز حمس اايا  يي  اللسثسي م  ال سيياضة واخليالاي  يي  فليز اللسثسيي م الييت -واا  100  بسايا 

 يلي: ملا   وفقا   2حمس ااا    اللسثس م 
  1-1-4و ميييييييييييس   األحكيييييييييييام العا ييييييييييية الييييييييييي ا دة   ميييييييييييغ   30سييييييييييية  سسنييييييييييية  صيييييييييييل مسلسايييييييييييا اإلمجالسييييييييييية إىل   ضبيييييييييي اا خا   )أ(

  .3-1-4و( 3-1-1-4ابسسثناء )
 ) ثال  البالسسسك( ذاا ق ة مافسة  سناس   ع اسس يفا اا املقص د. مارابئسا    جتاز العب اا املعيف سة مبادة  بطن  ع   صلة )ب(

و صياسم   ن ذاا قي ةاا خا  سة  سسنة  صن ضة      اد  ناسيبة  كي ايا املرمبة   املعيفاا ميك  اسس يفام ضب  البطا أو   حالة اخلالاي (3)
. 3-1-1-4داضيييي ألن  ميييس   العبييي اا االشيييرتاطاا الييي ا دة    وال  الئاييين يسناسيييبان  يييع سيييعة العبييي ة واالسيييس يفام املقصييي د  نايييا.

 البطا ايا املرمبة فساا. أو فئة لل الايص ان إذا ما ر املعيفاا   فر احلااية املكاضلى  أو وميك   قيفمي املعيفاا للنقل  ع  عبأة
أمثيير   أو مييغ  12 البطييا ايا اليييت  مييس يفم  الفييا  خا  سييا  قيي اي  و قاو ييا  للصيييف اا  مسلسيي  أو وابإلضييافة إىل ذلييك  ففييي حاليية اخلييالاي (4)

ع سيعة العبي ة واالسيس يفام ة  كي ن ذاا قي ة و صياسم  الئاين يسناسيبان  يميك  اسس يفام ضب اا خا  سة  سسنة  صين ضة  ي   ي اد  ناسيب
 .3-1-1-4داضي ألن  مس   العب اا االشرتاطاا ال ا دة    وال املقص د  ناا.

 اشرتاطات إضافية:
 ا بعاث خطع للحرا ة. عبئساا حبست ميك  وقايساا    قصر اليفا ة الكارابئسة و     لسيف  جي   صاسم اخلالاي والبطا ايا أو -1
 احلصر: ال   لسيف ا بعاث خطع للحرا ة ضلى سبسل املثالليفا ة الكارابئسة و    شال ال قاية    قصر ا -2

 واية أطراف   صسل البطا ية ملل ضل حيفة  •
 أو ضب ة داخلسة ملنع السال   بن اخلالاي والبطا ايا  •
    قصر اليفا ة الكارابئسة أو بطا ايا ذاا أطراف   صسل  ائرة للحااية  •
 و ع قابلة لالحرتاق مللء احلسز الفا   بن اخلالاي والبطا ايا   العب ة. مارابئسا     سسيف  ع   صلةأو اسس يفام  ادة   •

مارابئسييا  جييي   ثبسيير اخلييالاي والبطييا ايا داخييل العبيي ة اخلا  سيية ملنييع احلرميية الزائيييفة أثنيياء النقييل ) ييثال  ابسييس يفام  ييادة   سييسيف  ييع   صييلة   -3
 أمساس بالسسسكسة  غلقة إبحكام(.  يفامابسس أو و ع قابلة لالحرتاق
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P910 توجيه التعبئة P910 
 وأخلسة  100يزييف ضلى  ا الواملؤلفة و 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى خط ط اإل ساج اخلاصة أب قام األ م املسحيفة 

 ااذج األولسة أل راا االخسبا . ا  نقل انح النالبطا ايا ضنيف  وأبطا ية وضلى النااذج األولسة المابقة ل  ساج لل الاي 
 : 3-1-4و 1-1-4 اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   يرخص ابسس يفام العب

   ذلك ضنيف ا  عبأ  ع املعيفاا: مبا   حالة اخلالاي والبطا ايا (1)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1 4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 وأن  مس   االشرتاطاا السالسة:  IIوجي  أن  ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
ساي   ذليك املعييفاا    ضبي ة خا  سية  ي  الني ع السصيا مبيا  عبأ البطا ايا واخليالاي ذاا األحجيام واألشيكال والكسيل امل سلفية  )أ(

 اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أساساا الن ع السصاساي.  سجاوز الكسلة  ال امل سرب ال ا د أضالح شريطة أن
 بطا ية بشكل إفرادي   ضب ة داخلسة و  ضع داخل ضب ة خا  سة؛ أو  عبأ مل خلسة )ب(
يسايا  ي  ا بعياث خطيع  كفيي حلاا مارابئسيا    ي  ع قابلية لالحيرتاق و يع   صيلةتاط مل ضب ة داخلسة بشكل اتم مبادة ضزل حرا   )ج(

 للحرا ة؛
قييف ييؤدي إىل السليل  ويا  س ن  يفابع  الئاة للسقلسل    أتثع اال جتا اا والصيف اا وملنع ترل اخلالاي والبطا ايا داخل العبي ة )د(

 نا االشرتاط.لل فاء هبمارابئسا  يف  ع قابلة لالحرتاق و ع   صلة  و ش ء ظروف خطرة أثناء النقل. وجي ز اسس يفام  ادة   سس
  صنع؛ أو  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة )ه(
  ا  سة.بطا ية واحيفة   العب ة اخل أو مغ ضلى خلسة  30البطا ية اليت  زييف مسلساا الصافسة ضلى  أو  قسصر اخللسة )و(

    حالة اخلالاي والبطا ايا ااملرمبة   املعيفاا: (2)
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1 4H2)صناديق 
 (3A2  3B2  3H2) نكاا 

 لسة:وأن  مس   االشرتاطاا السا IIجي  أن  ك ن العب اا  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
 الكسل امل سلفة   ضب ة خا  سة  ي  الني ع السصياساي امل سيرب الي ا د أضيالح شيريطة أن أو األشكال أو املعيفاا ذاا األحجام  عبأ )أ(

  سجاوز الكسلة اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أساساا الن ع السصاساي؛ ال
 دون السشغسل العرضي   أثناء النقل؛قة ت ل  عبئة املعيفاا بطري أو ويسم صنع )ب(
قييف ييؤدي إىل السليل و شي ء  ويا و س ن  يفابع  الئاة للسقلسل  ي  أتثيع اال جتا ياا والصييف اا وملنيع تيرل املعييفاا داخيل العبي ة )ج(

  رتاق و ييع   صييلةحييلالظييروف خطييرة أثنيياء النقييل. وضنيييف اسييس يفام  ييادة   سييسيف لل فيياء هبيينا االشييرتاط  جييي  أن  كيي ن  ييع قابليية 
 ؛مارابئسا  

  صنع؛ أو  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة )د(
البطا ايا واي  ع  عبأة ابلشروط اليت تيفداا الملطة امل سصة. و شيال الشيروط اإلضيافسة الييت ميكي  أخيناا    أو جي ز  قل املعيفاا (3)

 احلصر: ال السة امل افقة  ضلى سبسل املثالض  االضسبا  
 تيييفث أثنيياء النقييل   ييا البطا ييية ق ييية بقيييف  ميياف لسحاييل الصيييف اا وضالسيياا السحاسييل اليييت ضييادة أو جييي  أن  كيي ن املعيييفاا )أ(

ل     نصية  قة ومنلك أية ضالس سنزيل وتاسل الشح  فساا بن وحيفاا النقل  وبن وحيفاا النقل وامل ازن الفساا ضالساا  مبا
 آلسا    وقر الحق؛ أو السحاسل ملناولساا ييفواي  

جتعلايا سيائبة   ظيروف  ال أيية وسيسلة أخيرى للاناولية بطريقية أو   صيناديق شيح  أو البطا ايا ضليى وياالا أو  ثبر املعيفاا )ب(
 النقل العادية.

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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P910 اتبع( توجيه التعبئة( P910 

 ة:ت إضافياشرتاطا
 جي  أن تاى اخلالاي والبطا ايا    حيفوث قصر دا ة مارابئسة؛

 احلصر: ال  شال احلااية    حيفوث قصر دا ة مارابئسة ضلى سبسل املثال
 واية إفرادية لقطيب البطا ية  •
 أو ضب ة داخلسة ملنع السال   بن اخلالاي والبطا ايا  •
 ابئسة ث قصر دا ة مار  ائرة ملنع حيفو أو بطا ايا ذاا أقطاب  •
 البطا ايا   العب ة. أو و ع قابلة لالحرتاق مللء احلسز بن اخلالاي مارابئسا    أو اسس يفام  ادة   سسيف  ع   صلة •
 

P911 توجيه التعبئة P911 

واملعرضة ألن  3481و 3480و 3091و 3090اليت تال أ قام األ م املسحيفة  ينطبق انا الس  س  ضلى اخلالاي والبطا ايا السالفة أو املعط بة
و هل بة   ظروف  سفكك بمرضة أو  سفاضل ضلى    خطر أو تيفث هلبا  أو ا بعاحل  خطعا  للحرا ة أو ا بعاحل  خطعا  لغازاا أو أخبرة مسسة أو أمالة أ

 النقل العادية. 
 : 3-1-4و 1-1-4 يطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة  يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شر 

   حالة اخلالاي والبطا ايا واملعيفاا اليت تس ي ضلى خالاي وبطا ايا:
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1 4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 .Iأداء جما ضة السعبئة ملمس ى وجي  أن  ك ن العب اا  طابقة 
 جي  أن  ك ن العب اا قاد ة ضلى اسسسفاء اشرتاطاا األداء اإلضافسة السالسة   حالة السفكك المريع أو السفاضيل اخلطير أو   لسييف هلي  أو (1)

  بة    اخلالاي أو البطا ايا: ا بعاث خطر للحرا ة أو ا بعاث خطر لغازاا أو أخبرة مسسة أو أمالة أو هل
س. ويقبييل حيييفوث  بضيية ا  فيياع  ؤقسيية   د  يية احلييرا ة °100المييطح اخلييا  ي للطييرد أبماليي   جييي  أن ال  سجيياوز د  يية حييرا ة )أ(

 س؛°200 صل إىل 
 أي هل  خا ج الطرد؛ جي  أال عيفث )ب(
 ؛قنائل    الطرد جي  أال خترج أي )ج(
 سال ة بنسة الطرد؛جي  احلفاظ ضلى  )د(
و ييا إىل سمييرب الغيياز  ظييام  رشييسح  دو ان اهليي اء  حجييز الغيياز  ضبيي ة  ا عيية لجييي  أن يكيي ن الطييرد جماييزا  بنظييام إلدا ة الغييازاا )  )ه(

 (  حم  االقسضاء.   ذلك
  .)أ(جي  السحقق    االشرتاطاا اإلضافسة ألداء العب اا ب اسطة اخسبا  ماا تيفدح الملطة امل سصة (2)

 قريير السحقيق اسيم اخللسية أو البطا يية  وضييفد اخليالاي أو وجي  أن يساح  قرير السحقق بناء ضليى الطلي . ومشيرط أدىن  جيي  أن يييف ج   
اخلييالاي أو البطييا ايا و  ضاييا وحمس ااييا  يي  الطاقيية  و عييرلف ا ييية العبيي ة  وبسييادا االخسبييا  وفقييا  لطريقيية االخسبييا  ماييا  البطييا ايا  ومسليية

  ا الملطة امل سصة. تيفدا
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P911 بع()ات توجيه التعبئة P911 
 مس فاة ضنيف اسس يفام اجللسيف اجلاف أو النسرتو ن المائل ماادة  ربييف. وجيي  أن  بقيى العبي اا  3-5-5 ك ن االشرتاطاا ال ا دة    (3)

السربيييف املميس يف ة ومينلك د  ياا احليرا ة ود  ياا الضيغط الييت ميكي  أن تييفث ضنييف اليفاخلسة واخلا  سة سلساة ضنيف د  ية حيرا ة  يادة 
 السربييف. فقيف

 اشرتاط إضايف:
 جي  واية اخلالاي أو البطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.

 ميك  النظر   املعايع السالسة  حم  اال طباق  لسقسسم أداء العب ة: )أ(
سبييع  سييائج )ه(( يميياح إب كا سيية   4-9-2السقسييسم   إطييا   ظييام إلدا ة اجليي دة )ماييا ايي  حميييفد  ييثال    القمييم جييي  إ ييراء  )أ(

 االخسبا اا والبسادا املر عسة والنااذج املمس يف ة   تيفييف امل اصفاا؛
 يية   الظيروف الييت  نقيل هبيا ) ي  جي  أن تيفد ب ض ح قائاة األخطا  املس قعة   حالة اجلاي ح احليرا ي لني ع اخللسية أو البطا )ب(

يف مافسييية  يييع قابلييية لالحيييرتاق و يييع   صيييلة  م  يييادة   سيييس  أو اسيييس يفا(SOC)قبسيييل اسيييس يفام ضبييي ة داخلسييية  أو حالييية الشيييحنة 
.( وأن تييفد ماسسايا؛ وهلينا الغيرا ميكي  اسيس يفام القائاية املر عسية لألخطيا  احملسالية خليالاي أو و يا إىل ذليكمارابئسا  و اصية 

 بعياث خطير لغيازاا ا ايا اللسثس م )السفكك بميرضة  والسفاضيل ضليى  ي  خطير  و  لسييف هلي  أو ا بعياث خطير للحيرا ة أو ابط
 املادة العلاسة املساحة؛أو أخبرة مسسة أو أمالة أو هل بة(. ويعسايف السحيفييف الكاي هلنح األخطا  ضلى 

 ا اسييسنادا  إىل سييبل احلااييية املسيي فرة وخصييائص  ييادة الصيينع. وجييي  جييي  تيفييييف السييأثعاا الس فسفسيية للعبيي ة وتيفييييف   اصييفا )ج(
نسية والرسي م لييفضم اينا السقسيسم )الكثافية )ميغ/لسرت(  الميعة احلرا يية الن ضسية )  ل/ميغ/ملف (  اسسعاال قائاة ابخلصائص السق

د  ية حييرا ة االشيسعال )ملفيي (  ملفي (  د  يية حيرا ة اليينوابن و /2اية السمي ن )مسل   ل/مييغ(  امل صيلسة احلرا ييية )واا/مقس
 ملف (؛/2و عال النقل احلرا ي   العب ة اخلا  سة )واا/م

 ن يقسم االخسبا  وأي حماابا داضاة  سسجة اجلا ح احلرا ي لل لسة أو البطا ية داخل العب ة   ظروف النقل العادية؛  أجي  )د(
فيية  جييي  أن جيييرى السقسييسم املمييس يفم وفييق أضلييى حاليية شييحنة وكنيية لل لسيية أو البطا ييية  عرو  (SOC)إذا مل  كيي  حاليية الشييحنة  )ه(

 بطا ية؛ قابل ظروف اسسعاال اخللسة أو ال
جيي  أن   صيل الظيروف احملسطية الييت ميكي  فسايا اسيس يفام العبي ة و قلايا )مبيا   ذليك فسايا يسعليق ابلنسيائج احملسالية ال بعياحلا  )و(

 و الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدا ة الغاز اخلاص ابلعب ة؛الغازاا أو اليفخان ضلى البسئة  مالسا ية أ
ا ي  أسيي ا احليياالا إلطييالق اجلايي ح احلييرا ي وا سشييا ح داخييل  ذج احلميياابا   االضسبييا  سييسنجييي  أن أتخيين االخسبييا اا أو ذيي )ز(

قصي ى وا بعياحلا اللاي  املسعليق الاخللسة أو البطا ية: ويشال انا المسنا ي  أس أ فشل وك    ظيروف النقيل العاديية واحليرا ة 
 ابال سشا  احملسال للسفاضل؛

 ساضة(. 24مجسع النسائج املاكنة )أي فرتة     ط يلة  ماح ب ق ع خالل فرتة ز نسة اااالمسنا ي   انحجي   قسسم  )ح(
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P910 اتبع( توجيه التعبئة( P910 

 ة:ت إضافياشرتاطا
 جي  أن تاى اخلالاي والبطا ايا    حيفوث قصر دا ة مارابئسة؛

 احلصر: ال  شال احلااية    حيفوث قصر دا ة مارابئسة ضلى سبسل املثال
 واية إفرادية لقطيب البطا ية  •
 أو ضب ة داخلسة ملنع السال   بن اخلالاي والبطا ايا  •
 ابئسة ث قصر دا ة مار  ائرة ملنع حيفو أو بطا ايا ذاا أقطاب  •
 البطا ايا   العب ة. أو و ع قابلة لالحرتاق مللء احلسز بن اخلالاي مارابئسا    أو اسس يفام  ادة   سسيف  ع   صلة •
 

P911 توجيه التعبئة P911 

واملعرضة ألن  3481و 3480و 3091و 3090اليت تال أ قام األ م املسحيفة  ينطبق انا الس  س  ضلى اخلالاي والبطا ايا السالفة أو املعط بة
و هل بة   ظروف  سفكك بمرضة أو  سفاضل ضلى    خطر أو تيفث هلبا  أو ا بعاحل  خطعا  للحرا ة أو ا بعاحل  خطعا  لغازاا أو أخبرة مسسة أو أمالة أ

 النقل العادية. 
 : 3-1-4و 1-1-4 يطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة  يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شر 

   حالة اخلالاي والبطا ايا واملعيفاا اليت تس ي ضلى خالاي وبطا ايا:
 (1A2  1B2  1N2  1H2  1D  1Gأسط ادا )

 (4A  4B  4N  4C1  4C2  4D  4F  4G  4H1 4H2) صناديق
 (3A2  3B2  3H2)  نكاا

 .Iأداء جما ضة السعبئة ملمس ى وجي  أن  ك ن العب اا  طابقة 
 جي  أن  ك ن العب اا قاد ة ضلى اسسسفاء اشرتاطاا األداء اإلضافسة السالسة   حالة السفكك المريع أو السفاضيل اخلطير أو   لسييف هلي  أو (1)

  بة    اخلالاي أو البطا ايا: ا بعاث خطر للحرا ة أو ا بعاث خطر لغازاا أو أخبرة مسسة أو أمالة أو هل
س. ويقبييل حيييفوث  بضيية ا  فيياع  ؤقسيية   د  يية احلييرا ة °100المييطح اخلييا  ي للطييرد أبماليي   جييي  أن ال  سجيياوز د  يية حييرا ة )أ(

 س؛°200 صل إىل 
 أي هل  خا ج الطرد؛ جي  أال عيفث )ب(
 ؛قنائل    الطرد جي  أال خترج أي )ج(
 سال ة بنسة الطرد؛جي  احلفاظ ضلى  )د(
و ييا إىل سمييرب الغيياز  ظييام  رشييسح  دو ان اهليي اء  حجييز الغيياز  ضبيي ة  ا عيية لجييي  أن يكيي ن الطييرد جماييزا  بنظييام إلدا ة الغييازاا )  )ه(

 (  حم  االقسضاء.   ذلك
  .)أ(جي  السحقق    االشرتاطاا اإلضافسة ألداء العب اا ب اسطة اخسبا  ماا تيفدح الملطة امل سصة (2)

 قريير السحقيق اسيم اخللسية أو البطا يية  وضييفد اخليالاي أو وجي  أن يساح  قرير السحقق بناء ضليى الطلي . ومشيرط أدىن  جيي  أن يييف ج   
اخلييالاي أو البطييا ايا و  ضاييا وحمس ااييا  يي  الطاقيية  و عييرلف ا ييية العبيي ة  وبسييادا االخسبييا  وفقييا  لطريقيية االخسبييا  ماييا  البطييا ايا  ومسليية

  ا الملطة امل سصة. تيفدا
 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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P911 بع()ات توجيه التعبئة P911 
 مس فاة ضنيف اسس يفام اجللسيف اجلاف أو النسرتو ن المائل ماادة  ربييف. وجيي  أن  بقيى العبي اا  3-5-5 ك ن االشرتاطاا ال ا دة    (3)

السربيييف املميس يف ة ومينلك د  ياا احليرا ة ود  ياا الضيغط الييت ميكي  أن تييفث ضنييف اليفاخلسة واخلا  سة سلساة ضنيف د  ية حيرا ة  يادة 
 السربييف. فقيف

 اشرتاط إضايف:
 جي  واية اخلالاي أو البطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.

 ميك  النظر   املعايع السالسة  حم  اال طباق  لسقسسم أداء العب ة: )أ(
سبييع  سييائج )ه(( يميياح إب كا سيية   4-9-2السقسييسم   إطييا   ظييام إلدا ة اجليي دة )ماييا ايي  حميييفد  ييثال    القمييم جييي  إ ييراء  )أ(

 االخسبا اا والبسادا املر عسة والنااذج املمس يف ة   تيفييف امل اصفاا؛
 يية   الظيروف الييت  نقيل هبيا ) ي  جي  أن تيفد ب ض ح قائاة األخطا  املس قعة   حالة اجلاي ح احليرا ي لني ع اخللسية أو البطا )ب(

يف مافسييية  يييع قابلييية لالحيييرتاق و يييع   صيييلة  م  يييادة   سيييس  أو اسيييس يفا(SOC)قبسيييل اسيييس يفام ضبييي ة داخلسييية  أو حالييية الشيييحنة 
.( وأن تييفد ماسسايا؛ وهلينا الغيرا ميكي  اسيس يفام القائاية املر عسية لألخطيا  احملسالية خليالاي أو و يا إىل ذليكمارابئسا  و اصية 

 بعياث خطير لغيازاا ا ايا اللسثس م )السفكك بميرضة  والسفاضيل ضليى  ي  خطير  و  لسييف هلي  أو ا بعياث خطير للحيرا ة أو ابط
 املادة العلاسة املساحة؛أو أخبرة مسسة أو أمالة أو هل بة(. ويعسايف السحيفييف الكاي هلنح األخطا  ضلى 

 ا اسييسنادا  إىل سييبل احلااييية املسيي فرة وخصييائص  ييادة الصيينع. وجييي  جييي  تيفييييف السييأثعاا الس فسفسيية للعبيي ة وتيفييييف   اصييفا )ج(
نسية والرسي م لييفضم اينا السقسيسم )الكثافية )ميغ/لسرت(  الميعة احلرا يية الن ضسية )  ل/ميغ/ملف (  اسسعاال قائاة ابخلصائص السق

د  ية حييرا ة االشيسعال )ملفيي (  ملفي (  د  يية حيرا ة اليينوابن و /2اية السمي ن )مسل   ل/مييغ(  امل صيلسة احلرا ييية )واا/مقس
 ملف (؛/2و عال النقل احلرا ي   العب ة اخلا  سة )واا/م

 ن يقسم االخسبا  وأي حماابا داضاة  سسجة اجلا ح احلرا ي لل لسة أو البطا ية داخل العب ة   ظروف النقل العادية؛  أجي  )د(
فيية  جييي  أن جيييرى السقسييسم املمييس يفم وفييق أضلييى حاليية شييحنة وكنيية لل لسيية أو البطا ييية  عرو  (SOC)إذا مل  كيي  حاليية الشييحنة  )ه(

 بطا ية؛ قابل ظروف اسسعاال اخللسة أو ال
جيي  أن   صيل الظيروف احملسطية الييت ميكي  فسايا اسيس يفام العبي ة و قلايا )مبيا   ذليك فسايا يسعليق ابلنسيائج احملسالية ال بعياحلا  )و(

 و الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدا ة الغاز اخلاص ابلعب ة؛الغازاا أو اليفخان ضلى البسئة  مالسا ية أ
ا ي  أسيي ا احليياالا إلطييالق اجلايي ح احلييرا ي وا سشييا ح داخييل  ذج احلميياابا   االضسبييا  سييسنجييي  أن أتخيين االخسبييا اا أو ذيي )ز(

قصي ى وا بعياحلا اللاي  املسعليق الاخللسة أو البطا ية: ويشال انا المسنا ي  أس أ فشل وك    ظيروف النقيل العاديية واحليرا ة 
 ابال سشا  احملسال للسفاضل؛

 ساضة(. 24مجسع النسائج املاكنة )أي فرتة     ط يلة  ماح ب ق ع خالل فرتة ز نسة اااالمسنا ي   انحجي   قسسم  )ح(
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 (IBCs)توجيهات التعبئة املتعلقة ابستخدام احلاوايت الوسيطة للسوائب  4-1-4-2

IBC01 توجيه التعبئة IBC01 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4 ام العا ة ال ا دة  شريطة اسسسفاء األحك للم ائ  يرخص ابسس يفام األ  اع السالسة    احلاوايا ال سسطة

 (.31Nو 31Bو (31A عيفن 
 

IBC02  التعبئةتوجيه IBC02 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  يرخص ابسس يفام األ  اع السالسة    احلاوايا ال سسطة 

 (؛31Nو 31Bو (31A عيفن  (1)
 (؛31H2و 31H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HZ1 رملبة ) (3)

 ابلتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B5  ب سييسلة  نفييس  أثنيياء النقييل. ويقيييع للميي ائ     ييزود احليياوايا ال سيييسطة 3149و 2984و 2014و 1791  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة

 صى أثناء النقل.مللء األق  ظروف اللم ائ   يفخل وسسلة السنفس    حسز الب ا  الني تس ي  احلاوية ال سسطة 
B7  لييرتا   ظييرا   450اليييت  زييييف سييعساا ضلييى للميي ائ  يميياح ابسييس يفام احليياوايا ال سييسطة  ال  1865و 1222  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة

 لقابلسة املادة لال فجا    حالة  قلاا بكاساا مبعة.
B8  مسل ابسيكال   110اي   عيروف   مايا  سجياوز  ظيرا  ألن ضيغطاا الب يا ي يائ  للمي  ال  نقيل اينح امليادة حبالسايا النقسية   حياوايا وسيسطة

 س.°55مسل ابسكال ضنيف   130س ويسجاوز °50ضنيف 
B15  جيييي  أن  كييي ن  ييييفة االسيييس يفام املميييا ح هبيييا للحييياوايا   املائييية 55  إذا جتييياوز ويييض النسرتييييك 2031األ يييم املسحييييفة   قيييم  حالييية  

 ليفاخلسة املصن ضة    البالسسسك اجلا يف اي سنسان    ات ي  الصنع.بة ذاا األوضسة ااجلا يف واملرم   البالسسسك للم ائ  ال سسطة 
B16  31   الن ع للم ائ  يماح ابسس يفام احلاوية ال سسطة  ال  3375األ م املسحيفة   قم  حالةA 31وN مب افقة الملطة امل سصة. إال 

 

IBC03 توجيه التعبئة IBC03 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  لسة    احلاوايا ال سسطة األ  اع السا يرخص ابسس يفام

 (؛31Nو 31Bو 31A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HH2و 31HD2و 31HN2و 31HB2و 31HA2و 31HZ1 رملبة ) (3)

 ابلتعبئة:أحكام خاصة تتعلق 
B8 مسل ابسيكال ضنيييف   110اي   عيروف   مايا  ألن ضيغطاا الب يا ي يسجيياوز للمي ائ  ادة حبالسايا النقسية   حيياوايا وسيسطة اينح املي ال  نقيل

 س.°55مسل ابسكال ضنيف   130س ويسجاوز 50°
B11  برتكيــــــــــزاتا    قييييييييييل حمليييييييييي ل األ   سيييييييييي10-1-1-4  جييييييييييي ز  ضلييييييييييى اليييييييييير م  يييييييييي  أحكييييييييييام 2672األ ييييييييييم املسحيييييييييييفة   قييييييييييم  حاليييييييييية  

  (.31HZ1و 31H2و 31H1 رمبة )للم ائ  حاوايا وسسطة  أو بالسسسكسة  ا يفةللم ائ    حاوايا وسسطة   املائة  25ز ال  سجاو 
B19  صييام احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  أبسييل ب يميياح بسمييري  الغيياز ملنييع  زاييييف الضييغط 3534و 3532  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة   

 .فقيفان االسسقرا  سسطة للم ائ    حالةيؤدي إىل متزق احلاوايا ال  الني قيف 
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IBC04 توجيه التعبئة IBC04 
 2-1-4و 1-1-4شييييييريطة اسييييييسسفاء األحكيييييييام العا يييييية الييييييي ا دة   للمييييييي ائ   يييييييرخص ابسييييييس يفام األ ييييييي اع السالسيييييية  يييييي  احلييييييياوايا ال سييييييسطة

 :3-1-4و
 (.31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن )

 لتعبئة:حكم خاص يتعلق اب
B1  نقل احلاوايا ال سسطة   وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضة السعبئة I. 

 

IBC05 توجيه التعبئة IBC05 
  2-1-4و 1-1-4شييييييريطة اسييييييسسفاء األحكيييييييام العا يييييية الييييييي ا دة   للمييييييي ائ  يييييييرخص ابسييييييس يفام األ ييييييي اع السالسيييييية  يييييي  احلييييييياوايا ال سييييييسطة 

 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HZ1و 21HZ1و 11HZ1 رملبة ) (3)

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B1  وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضة السعبئة للم ائ   نقل احلاوايا ال سسطة  I. 
B2 صين ضة  ي   ي اد  ييع للميي ائ  طة   وحييفاا  قييل شياحنة  غلقية   حالية امليي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا وسيسطة وايا ال سيس نقيل احليا 

 امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو املعيفن
 

IBC06 توجيه التعبئة IBC06 
  2-1-4و 1-1-4م العا يييييية الييييييي ا دة   شييييييريطة اسييييييسسفاء األحكييييييياللمييييييي ائ  يييييييرخص ابسييييييس يفام األ ييييييي اع السالسيييييية  يييييي  احلييييييياوايا ال سييييييسطة 

 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 11H1  11H2  21H1  21H2بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (3)

 اشرتاط إضايف:
 .4-3-1-4 لة إىل س ائل أثناء النقل  ا ظر إذا مان    احملسال أن  سح ل امل اد املنق

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B1  السعبئة    وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضةللم ائ   نقل احلاوايا ال سسطةI. 
B2  صين ضة  ي  للمي ائ  وسيسطة   وحييفاا  قيل شياحنة  غلقية   حالية املي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا للمي ائ   نقيل احلياوايا ال سيسطة 

 امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو   اد  ع املعيفن
B12  ميس ى أداء جما ضية السعبئية للمي ائ     ميس   احلياوايا ال سيسطة 2907األ يم املسحييفة   قم  حالة II. ميس يفم احلياوايا ال سيسطة  وال 

 .Iاملمس فسة ملعايع االخسبا  اخلاصة مبجا ضة السعبئة للم ائ  
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 (IBCs)توجيهات التعبئة املتعلقة ابستخدام احلاوايت الوسيطة للسوائب  4-1-4-2

IBC01 توجيه التعبئة IBC01 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4 ام العا ة ال ا دة  شريطة اسسسفاء األحك للم ائ  يرخص ابسس يفام األ  اع السالسة    احلاوايا ال سسطة

 (.31Nو 31Bو (31A عيفن 
 

IBC02  التعبئةتوجيه IBC02 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  يرخص ابسس يفام األ  اع السالسة    احلاوايا ال سسطة 

 (؛31Nو 31Bو (31A عيفن  (1)
 (؛31H2و 31H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HZ1 رملبة ) (3)

 ابلتعبئة: تتعلقأحكام خاصة 
B5  ب سييسلة  نفييس  أثنيياء النقييل. ويقيييع للميي ائ     ييزود احليياوايا ال سيييسطة 3149و 2984و 2014و 1791  حاليية أ قييام األ ييم املسحيييفة

 صى أثناء النقل.مللء األق  ظروف اللم ائ   يفخل وسسلة السنفس    حسز الب ا  الني تس ي  احلاوية ال سسطة 
B7  لييرتا   ظييرا   450اليييت  زييييف سييعساا ضلييى للميي ائ  يميياح ابسييس يفام احليياوايا ال سييسطة  ال  1865و 1222  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة

 لقابلسة املادة لال فجا    حالة  قلاا بكاساا مبعة.
B8  مسل ابسيكال   110اي   عيروف   مايا  سجياوز  ظيرا  ألن ضيغطاا الب يا ي يائ  للمي  ال  نقيل اينح امليادة حبالسايا النقسية   حياوايا وسيسطة

 س.°55مسل ابسكال ضنيف   130س ويسجاوز °50ضنيف 
B15  جيييي  أن  كييي ن  ييييفة االسيييس يفام املميييا ح هبيييا للحييياوايا   املائييية 55  إذا جتييياوز ويييض النسرتييييك 2031األ يييم املسحييييفة   قيييم  حالييية  

 ليفاخلسة املصن ضة    البالسسسك اجلا يف اي سنسان    ات ي  الصنع.بة ذاا األوضسة ااجلا يف واملرم   البالسسسك للم ائ  ال سسطة 
B16  31   الن ع للم ائ  يماح ابسس يفام احلاوية ال سسطة  ال  3375األ م املسحيفة   قم  حالةA 31وN مب افقة الملطة امل سصة. إال 

 

IBC03 توجيه التعبئة IBC03 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  لسة    احلاوايا ال سسطة األ  اع السا يرخص ابسس يفام

 (؛31Nو 31Bو 31A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HH2و 31HD2و 31HN2و 31HB2و 31HA2و 31HZ1 رملبة ) (3)

 ابلتعبئة:أحكام خاصة تتعلق 
B8 مسل ابسيكال ضنيييف   110اي   عيروف   مايا  ألن ضيغطاا الب يا ي يسجيياوز للمي ائ  ادة حبالسايا النقسية   حيياوايا وسيسطة اينح املي ال  نقيل

 س.°55مسل ابسكال ضنيف   130س ويسجاوز 50°
B11  برتكيــــــــــزاتا    قييييييييييل حمليييييييييي ل األ   سيييييييييي10-1-1-4  جييييييييييي ز  ضلييييييييييى اليييييييييير م  يييييييييي  أحكييييييييييام 2672األ ييييييييييم املسحيييييييييييفة   قييييييييييم  حاليييييييييية  

  (.31HZ1و 31H2و 31H1 رمبة )للم ائ  حاوايا وسسطة  أو بالسسسكسة  ا يفةللم ائ    حاوايا وسسطة   املائة  25ز ال  سجاو 
B19  صييام احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  أبسييل ب يميياح بسمييري  الغيياز ملنييع  زاييييف الضييغط 3534و 3532  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة   

 .فقيفان االسسقرا  سسطة للم ائ    حالةيؤدي إىل متزق احلاوايا ال  الني قيف 
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IBC04 توجيه التعبئة IBC04 
 2-1-4و 1-1-4شييييييريطة اسييييييسسفاء األحكيييييييام العا يييييية الييييييي ا دة   للمييييييي ائ   يييييييرخص ابسييييييس يفام األ ييييييي اع السالسيييييية  يييييي  احلييييييياوايا ال سييييييسطة

 :3-1-4و
 (.31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن )

 لتعبئة:حكم خاص يتعلق اب
B1  نقل احلاوايا ال سسطة   وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضة السعبئة I. 

 

IBC05 توجيه التعبئة IBC05 
  2-1-4و 1-1-4شييييييريطة اسييييييسسفاء األحكيييييييام العا يييييية الييييييي ا دة   للمييييييي ائ  يييييييرخص ابسييييييس يفام األ ييييييي اع السالسيييييية  يييييي  احلييييييياوايا ال سييييييسطة 

 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HZ1و 21HZ1و 11HZ1 رملبة ) (3)

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B1  وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضة السعبئة للم ائ   نقل احلاوايا ال سسطة  I. 
B2 صين ضة  ي   ي اد  ييع للميي ائ  طة   وحييفاا  قييل شياحنة  غلقية   حالية امليي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا وسيسطة وايا ال سيس نقيل احليا 

 امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو املعيفن
 

IBC06 توجيه التعبئة IBC06 
  2-1-4و 1-1-4م العا يييييية الييييييي ا دة   شييييييريطة اسييييييسسفاء األحكييييييياللمييييييي ائ  يييييييرخص ابسييييييس يفام األ ييييييي اع السالسيييييية  يييييي  احلييييييياوايا ال سييييييسطة 

 :3-1-4و
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 11H1  11H2  21H1  21H2بالسسسك  ا يف ) (2)
 (.31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (3)

 اشرتاط إضايف:
 .4-3-1-4 لة إىل س ائل أثناء النقل  ا ظر إذا مان    احملسال أن  سح ل امل اد املنق

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B1  السعبئة    وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضةللم ائ   نقل احلاوايا ال سسطةI. 
B2  صين ضة  ي  للمي ائ  وسيسطة   وحييفاا  قيل شياحنة  غلقية   حالية املي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا للمي ائ   نقيل احلياوايا ال سيسطة 

 امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو   اد  ع املعيفن
B12  ميس ى أداء جما ضية السعبئية للمي ائ     ميس   احلياوايا ال سيسطة 2907األ يم املسحييفة   قم  حالة II. ميس يفم احلياوايا ال سيسطة  وال 

 .Iاملمس فسة ملعايع االخسبا  اخلاصة مبجا ضة السعبئة للم ائ  
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IBC07 توجيه التعبئة IBC07 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  يرخص ابسس يفام األ  اع السالسة    احلاوايا ال سسطة 

 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (؛31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (3)
 (.11Fو 11Dو 11Cخش  ) (4)

 اشرتاطات إضافية:
  .4-3-1-4إذا مان    احملسال أن  سح ل امل اد املنق لة إىل س ائل أثناء النقل  ا ظر  -1
 اخلش   ا عة للسن سل.للم ائ  املصن ضة     ك ن بطادا احلاوايا ال سسطة  -2

 ابلتعبئة:أحكام خاصة تتعلق 
B1  وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضة السعبئة للم ائ   نقل احلاوايا ال سسطة  I. 
B2  صين ضة  ي  للمي ائ    وحييفاا  قيل شياحنة  غلقية   حالية املي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا وسيسطة للمي ائ   نقيل احلياوايا ال سيسطة 

  امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو   اد  ع املعيفن
B18  صييام احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  أبسييل ب يميياح بسمييري  الغيياز ملنييع  زاييييف الضييغط 3533و 3531  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة   

 .فقيفان االسسقرا  قيف يؤدي إىل متزق احلاوايا ال سسطة للم ائ    حالة الني
 

IBC08 توجيه التعبئة IBC08 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  ع السالسة    احلاوايا ال سسطة يفام األ  ا يرخص ابسس 

 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (؛31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (3)
 (؛11Gمر  ن لسفي ) (4)
 (؛ 11Fو 11Dو 11Cخش  ) (5)
 (.13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1  اد  ر ة ) (6)

 اشرتاط إضايف
 .4-3-1-4إذا مان    احملسال أن  سح ل امل اد املنق لة إىل س ائل أثناء النقل  ا ظر 

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B2  صين ضة  ي   ي اد  ييع للميي ائ   نقيل احلياوايا ال سيسطة   وحييفاا  قييل شياحنة  غلقية   حالية امليي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا وسيسطة 

 امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو املعيفن
B3  للسن سل و قاو ة لسمرب املاء. بط  مبادة  ا عة  أو ب املاءاملر ة  ا عة للسن سل و قاو ة لسمر للم ائ   ك ن احلاوايا ال سسطة 
B4  ييبط  مبييادة  أو  يي  اخلشيي   ا عيية للسن سييل و قاو يية لسمييرب أو املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي أو املر ييةللميي ائ   كيي ن احليياوايا ال سييسطة 

  ا عة للسن سل و قاو ة لسمرب املاء.
B6  ليييييس  3314و 2793و 2217و 2211و 1841و 1408و 1386و 1365و 1364و 1363و 1327  حالييييية أ قيييييام األ يييييم املسحييييييفة  

  .5-6الفصل       الضرو ي أن  مس   احلاوايا ال سسطة للم ائ  اشرتاطاا االخسبا  اخلاصة هبنح احلاوايا وال ا دة
B13  حاوايا وسسطة للم ائ .  عظر النقل حبرا   3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748  حالة أ قام األ م املسحيفة  
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IBC99 توجيه التعبئة IBC99 
(. وجيي  أن  رفيق بكيل شيحنة 7-3-1-4اليت  عسايفاا الملطة امل سصة هلينح البضيائع )ا ظير للم ائ  يماح فقط ابسس يفام احلاوايا ال سسطة 

 العب ة. سصة قيف اضسايفا أن يشسال  مسنيف النقل ضلى إشا ة إىل أن الملطة امل أو  م ة    اضسااد الملطة امل سصة
 

IBC100 توجيه التعبئة IBC100 

 .0332و 0331و 0241و 0222و 0082ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 
 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية الييي ا دة   للمييي ائ  ييييرخص ابسيييس يفام األ ييي اع السالسييية  ييي  احلييياوايا ال سيييسطة 

 :5-1-4اصة ال ا دة   واألحكام اخل
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛13M2و 13L4و 13L3و 13L2و 13H4و 13H3و 13H2  اد  ر ة ) (2)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (3)
 (.31HZ2و 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (4)

 إضافية: اشرتاطات
 للا اد ذاا اال مساب احلر. للم ائ  إالال  مس يفم احلاوايا ال سسطة  -1
 املر ة للا اد الصلبة فقط.للم ائ   مس يفم احلاوايا ال سسطة  -2

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B2   حالييية احلييياوايا ال سيييسطة للمييي ائ     نقيييل احلييياوايا ال سيييسطة للمييي ائ    وحييييفاا  قيييل شييياحنة  غلقييية 0222األ يييم املسحييييفة  حالييية  قيييم  

 جلا يفة.امل اد البالسسسكسة ا املصن ضة      اد  ع املعيفن أو
B3 ييبط  مبييادة  ا عيية  سن سييل و قاو يية لسمييرب امليياء أو كيي ن احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  املر يية  ا عيية لل  0222األ ييم املسحيييفة    حاليية  قييم 

  للسن سل و قاو ة لسمرب املاء.
B9 األ ييي اع  أو   جيييي ز أن يميييس يفم    سييي  السعبئييية اييينا فقيييط إذا ما ييير املييي اد خلسطيييا   ييي   يييرتاا األ   سييي م0082األ يييم املسحييييفة   قيييملييية   حا

تسيي ي ايينح امليي اد املسفجييرة ضلييى  رميي   وال اق ولسميير  كيي دا  سفجييرة.األخييرى  يي  النييرتاا  ييع العضيي ية  ييع  يي اد أخييرى قابليية لالحييرت 
 املعيف سة.للم ائ  يماح ابسس يفام احلاوايا ال سسطة  وال مل  اا. أو ئلة واثلةض ية سا رتاا ض أو  رتو لمري 

B10 اء ضنصييرا  أساسييسا  فساييا وتسيي ي ضلييى  ميي    جييي ز اسييس يفام    سيي  السعبئيية ايينا فقييط للايي اد اليييت يشييكل امليي0241األ ييم املسحيييفة    حاليية  قييم
ملايييا ضليييى اسئييية حملييي ل. وجيييي ز أن  شيييال املكييي دا األخيييرى اهلسييييف ومرب دا  بعضييياا أو ييي اد  ؤممييييفة أخيييرى  ضالسييية  ييي   يييرتاا األ   سييي م أو

 ال سسطة للم ائ  املعيف سة.يماح ابسس يفام احلاوايا   شال  شسقاا  نرت ة  ثل ثالثي  رتوط ل ي . وال األل  نس م  ولك  ال مح ق  أو
B17  ايا ال سسطة للم ائ  املعيف سة.يماح ابسس يفام احلاو    ال0222األ م املسحيفة   قم  حالة 
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IBC07 توجيه التعبئة IBC07 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  يرخص ابسس يفام األ  اع السالسة    احلاوايا ال سسطة 

 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (؛31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (3)
 (.11Fو 11Dو 11Cخش  ) (4)

 اشرتاطات إضافية:
  .4-3-1-4إذا مان    احملسال أن  سح ل امل اد املنق لة إىل س ائل أثناء النقل  ا ظر  -1
 اخلش   ا عة للسن سل.للم ائ  املصن ضة     ك ن بطادا احلاوايا ال سسطة  -2

 ابلتعبئة:أحكام خاصة تتعلق 
B1  وحيفاا  قل شاحنة  غلقة   حالة   اد جما ضة السعبئة للم ائ   نقل احلاوايا ال سسطة  I. 
B2  صين ضة  ي  للمي ائ    وحييفاا  قيل شياحنة  غلقية   حالية املي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا وسيسطة للمي ائ   نقيل احلياوايا ال سيسطة 

  امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو   اد  ع املعيفن
B18  صييام احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  أبسييل ب يميياح بسمييري  الغيياز ملنييع  زاييييف الضييغط 3533و 3531  حاليية  قاييي األ ييم املسحيييفة   

 .فقيفان االسسقرا  قيف يؤدي إىل متزق احلاوايا ال سسطة للم ائ    حالة الني
 

IBC08 توجيه التعبئة IBC08 
 :3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   للم ائ  ع السالسة    احلاوايا ال سسطة يفام األ  ا يرخص ابسس 

 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (2)
 (؛31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (3)
 (؛11Gمر  ن لسفي ) (4)
 (؛ 11Fو 11Dو 11Cخش  ) (5)
 (.13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1  اد  ر ة ) (6)

 اشرتاط إضايف
 .4-3-1-4إذا مان    احملسال أن  سح ل امل اد املنق لة إىل س ائل أثناء النقل  ا ظر 

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B2  صين ضة  ي   ي اد  ييع للميي ائ   نقيل احلياوايا ال سيسطة   وحييفاا  قييل شياحنة  غلقية   حالية امليي اد الصيلبة املعبيأة   حياوايا وسيسطة 

 امل اد البالسسسكسة اجلا يفة. أو املعيفن
B3  للسن سل و قاو ة لسمرب املاء. بط  مبادة  ا عة  أو ب املاءاملر ة  ا عة للسن سل و قاو ة لسمر للم ائ   ك ن احلاوايا ال سسطة 
B4  ييبط  مبييادة  أو  يي  اخلشيي   ا عيية للسن سييل و قاو يية لسمييرب أو املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي أو املر ييةللميي ائ   كيي ن احليياوايا ال سييسطة 

  ا عة للسن سل و قاو ة لسمرب املاء.
B6  ليييييس  3314و 2793و 2217و 2211و 1841و 1408و 1386و 1365و 1364و 1363و 1327  حالييييية أ قيييييام األ يييييم املسحييييييفة  

  .5-6الفصل       الضرو ي أن  مس   احلاوايا ال سسطة للم ائ  اشرتاطاا االخسبا  اخلاصة هبنح احلاوايا وال ا دة
B13  حاوايا وسسطة للم ائ .  عظر النقل حبرا   3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748  حالة أ قام األ م املسحيفة  
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IBC99 توجيه التعبئة IBC99 
(. وجيي  أن  رفيق بكيل شيحنة 7-3-1-4اليت  عسايفاا الملطة امل سصة هلينح البضيائع )ا ظير للم ائ  يماح فقط ابسس يفام احلاوايا ال سسطة 

 العب ة. سصة قيف اضسايفا أن يشسال  مسنيف النقل ضلى إشا ة إىل أن الملطة امل أو  م ة    اضسااد الملطة امل سصة
 

IBC100 توجيه التعبئة IBC100 

 .0332و 0331و 0241و 0222و 0082ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 
 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4شيييريطة اسيييسسفاء األحكيييام العا ييية الييي ا دة   للمييي ائ  ييييرخص ابسيييس يفام األ ييي اع السالسييية  ييي  احلييياوايا ال سيييسطة 

 :5-1-4اصة ال ا دة   واألحكام اخل
 (؛31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو 11A عيفن ) (1)
 (؛13M2و 13L4و 13L3و 13L2و 13H4و 13H3و 13H2  اد  ر ة ) (2)
 (؛31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1بالسسسك  ا يف ) (3)
 (.31HZ2و 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و 11HZ1 رملبة ) (4)

 إضافية: اشرتاطات
 للا اد ذاا اال مساب احلر. للم ائ  إالال  مس يفم احلاوايا ال سسطة  -1
 املر ة للا اد الصلبة فقط.للم ائ   مس يفم احلاوايا ال سسطة  -2

 أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة:
B2   حالييية احلييياوايا ال سيييسطة للمييي ائ     نقيييل احلييياوايا ال سيييسطة للمييي ائ    وحييييفاا  قيييل شييياحنة  غلقييية 0222األ يييم املسحييييفة  حالييية  قيييم  

 جلا يفة.امل اد البالسسسكسة ا املصن ضة      اد  ع املعيفن أو
B3 ييبط  مبييادة  ا عيية  سن سييل و قاو يية لسمييرب امليياء أو كيي ن احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  املر يية  ا عيية لل  0222األ ييم املسحيييفة    حاليية  قييم 

  للسن سل و قاو ة لسمرب املاء.
B9 األ ييي اع  أو   جيييي ز أن يميييس يفم    سييي  السعبئييية اييينا فقيييط إذا ما ييير املييي اد خلسطيييا   ييي   يييرتاا األ   سييي م0082األ يييم املسحييييفة   قيييملييية   حا

تسيي ي ايينح امليي اد املسفجييرة ضلييى  رميي   وال اق ولسميير  كيي دا  سفجييرة.األخييرى  يي  النييرتاا  ييع العضيي ية  ييع  يي اد أخييرى قابليية لالحييرت 
 املعيف سة.للم ائ  يماح ابسس يفام احلاوايا ال سسطة  وال مل  اا. أو ئلة واثلةض ية سا رتاا ض أو  رتو لمري 

B10 اء ضنصييرا  أساسييسا  فساييا وتسيي ي ضلييى  ميي    جييي ز اسييس يفام    سيي  السعبئيية ايينا فقييط للايي اد اليييت يشييكل امليي0241األ ييم املسحيييفة    حاليية  قييم
ملايييا ضليييى اسئييية حملييي ل. وجيييي ز أن  شيييال املكييي دا األخيييرى اهلسييييف ومرب دا  بعضييياا أو ييي اد  ؤممييييفة أخيييرى  ضالسييية  ييي   يييرتاا األ   سييي م أو

 ال سسطة للم ائ  املعيف سة.يماح ابسس يفام احلاوايا   شال  شسقاا  نرت ة  ثل ثالثي  رتوط ل ي . وال األل  نس م  ولك  ال مح ق  أو
B17  ايا ال سسطة للم ائ  املعيف سة.يماح ابسس يفام احلاو    ال0222األ م املسحيفة   قم  حالة 

 

- 107 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

108 

IBC520 توجيه التعبئة IBC520 
 .‘واو‘ينطبق انا الس  س  ضلى األماسسيف الف قسة العض ية وامل اد النا سة السفاضل    الن ع 

  1-1-4   املبسنييييييية أددح للرتمسبييييييياا املبسنييييييية شيييييييريطة اسيييييييسسفاء األحكيييييييام العا ييييييية اليييييييي ا دة للمييييييي ائ  ييييييييرخص ابسيييييييس يفام احلييييييياوايا ال سيييييييسطة
املبسنيية    OP8وميكيي   قييل الرتمسبيياا املبسنيية أددح  عبييأة وفقييا  لطريقيية السعبئيية  .2-7-1-4واألحكييام اخلاصيية اليي ا دة    3-1-4و 2-1-4و

    ع  ف  د  ة حرا ة الضبط ود  ة حرا ة الط ا ئ  ضنيف االقسضاء.1-4-1-4ال ا د    P520   س  السعبئة 
 (.2-2-7-1-4اليت  عسايفاا الملطة امل سصة فقط )ا ظر للم ائ  سس يفام احلاوايا ال سسطة املبسنة أددح  يماح اب و  حالة الرتمسباا  ع

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة

اوية نوع احل
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة
 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
     ، سائلة‘واو‘لنوع أكاسيد فوقية عضوية من ا 3109

   31HA1 000 1 ف ق أممي ب  سل م  سل حللثي 
 31A   املاء   املائة 72يسجاوز  ال ف ق أممي ب  سل حللثي  برتمسز 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

   يادة    املائية 32يسجياوز  ال ف ق أممي خيالا ب  سيل حللثيي  برتمسيز 
 ختفسل    الن ع ألل

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

   يادة    املائية 32يسجياوز  ال ف ق أممي بنيزواا ب  سيل حللثيى  برتمسيز 
 ختفسل    الن ع ألل

31A 250 1   

 ب  سيييل حللثيييي  برتمسيييز ثالثيييي  ثسيييل اكميييا  اا -3 5 5-فييي ق أمميييي  
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 37يسجاوز  ال

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

   ييييادة    املائيييية 90يسجيييياوز  ال م  سييييل  برتمسييييز  اسيييييف و فيييي ق أممييييسيف 
 ختفسل    الن ع ألل

31HA1 250 1   

   31H1 000 1 حلبر   شسر   املائة 42يسجاوز  ال ف ق أممسيف حلين بنزويل  برتمسز 
ثنائييييييي  ثسييييل اكمييييان   - 2 5ثنييييائي )فيييي ق أمميييييي ب  سييييل حللثييييي(  2 5 

 ة ختفسل    الن ع ألل  املائة    اد 52برتمسز ال يسجاوز 
31HA1 000 1   

   ييادة    املائيية 52يسجيياوز  ال فيي ق أممييسيف ثنييائي ب  سييل حللثييي  برتمسييز 
 ختفسل    الن ع ألل

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

يسجياوز  ال ثنائي )ف ق أممي ب  سل حللثي( اكمان حلقي برتمسز -1 1 
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 37

31A 250 1   

 
 

يسجياوز  ال ثنائي )ف ق أممي ب  سل حلثي( اكميان حلقيي برتمسيز -1 1
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 42

31 H1 000 1   

   شييسر حلبيير     املائيية 42يسجيياوز  ال فيي ق أممييسيف ثنييائي ل  ويييل  برتمسييز 
 املاء

31HA1 000 1   

   املائيية 72يسجيياوز  ال سييزاسيييف و فيي ق أممييسيف أيميي  بروبسييل م  سييل  برتم 
    ادة ختفسل    الن ع ألل

31HA1 250 1   

   يادة    املائية 72يسجياوز  ال  نسسل  برتمسيز -ف ق أممسيف اب ا  اسيف و 
 ختفسل    الن ع ألل

31HA1 250 1   

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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IBC520 اتبع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 لفوقية العضويةسيد ااألكا املتحدة

نوع احلاوية 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة
 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
3109 
 )اتبع(

 31H1    املائة 17يسجاوز  ال وض ف ق أممي خلسك   ثبر برتمسز
31H2 

31HA1 
31A 

500 1 
500 1 
500 1 
500 1 

  

ثالثييييييييييي  1 4 7-ثالثييييييييييي  ثسييييييييييل  - 3 6 9-1ثالئييييييييييي أثسييييييييييل  3 6 9 
 ختفسل    الن ع ألل  املائة    ادة  27البعوممادن  برتمسز ال يسجاوز 

31HA1 000 1   

     ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع  3110
 31A ف ق أممسيف ثنائي م  سل 

31H 
31HA1 

000 2   

     سائلة، درجة احلرارة مضبوطة ،‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع  3119
   62يسجييياوز برتمسيييز ال  اثسيييل اكميييا  اا ب  سيييل حللثيييي  -2فييي ق أمميييي  

 املائة    ادة ختفسل    الن ع ألل
31HA1 000 1 س15°+  س20°+   

   يادة    املائية 32يسجياوز  ال ف ق أممي بسفاالا أ سل حللثيي  برتمسيز 
 ختفسل    الن ع "ألل"

31A 250 1 س°15+  س10°+   

  املائية   شيسر  42يسجاوز  ثي  برتمسز الأ سل حلل ي بسفاالاف ق أمم 
 حلبر   املاء

31HA1 1 050 س°10+ س°صفر  

 32يسجيياوز  ال أثسييل اكمييا  اا ب  سييل حللثييي  برتمسييز -2-فيي ق أممييي  
 ‘ابء‘   ادة ختفسل    الن ع   املائة 

31HA1 

31A 
000 1 
250 1 

 س30°+
 س30°+

 س35°+
 س35°+

   املائيية 32يسجيياوز  ال زا ب  سييل حللثييي  برتمسييفيي ق أممييي  سيي  ديكييا  ا 
    ادة ختفسل    الن ع "ألل"

31A 250 1 س°10+ س°صفر 

    املائيية 42يسجياوز  ال في ق أمميي  سي  ديكيا  اا ب  سييل حللثيي  برتمسيز 
  شسر حلبر   املاء

31A 250 1 -5°س°5+ س 

    املائييية 52يسجييياوز  ال فييي ق أمميييي  س ديكيييا  اا ب  سيييل حللثيييي برتمسيييز 
 املاء شسر حلبر   

31A 250 1 -5°س°5+ س 

      املائييية 27يسجييياوز  ال فييي ق أمميييي بسفييياالا ب  سيييل حللثيييي  برتمسيييز 
  ادة ختفسل    الن ع "ابء"

31HA1 

31A 
000 1 
250 1 

 س10°+
 س10°+

 س15°+
 س15°+

ادة ئة    ي  املا 42ب  سل حللثي  برتمسز ال يسجاوز  ف ق أممي بسفاالا 
 سل    الن ع "ألل"ختف

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 
 س10°+
 س10°+

+15° 
 س

+15°
 س

    املائيييية 52يسجيييياوز  ال فيييي ق أممييييي  سيييي  ديكييييا  اا م  سييييل  برتمسييييز 
  شسر حلبر   املاء

31A 250 1 -15°س°5- س 

ب  سيييل حللثييييي(   -4اكميييسل حلقيييي فييي ق أمميييي حلين مربييي دا ثنييييائي ) 
    شسر حلبر   املاءئةاملا   42يسجاوز  ال برتمسز

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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IBC520 توجيه التعبئة IBC520 
 .‘واو‘ينطبق انا الس  س  ضلى األماسسيف الف قسة العض ية وامل اد النا سة السفاضل    الن ع 

  1-1-4   املبسنييييييية أددح للرتمسبييييييياا املبسنييييييية شيييييييريطة اسيييييييسسفاء األحكيييييييام العا ييييييية اليييييييي ا دة للمييييييي ائ  ييييييييرخص ابسيييييييس يفام احلييييييياوايا ال سيييييييسطة
املبسنيية    OP8وميكيي   قييل الرتمسبيياا املبسنيية أددح  عبييأة وفقييا  لطريقيية السعبئيية  .2-7-1-4واألحكييام اخلاصيية اليي ا دة    3-1-4و 2-1-4و

    ع  ف  د  ة حرا ة الضبط ود  ة حرا ة الط ا ئ  ضنيف االقسضاء.1-4-1-4ال ا د    P520   س  السعبئة 
 (.2-2-7-1-4اليت  عسايفاا الملطة امل سصة فقط )ا ظر للم ائ  سس يفام احلاوايا ال سسطة املبسنة أددح  يماح اب و  حالة الرتمسباا  ع

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة

اوية نوع احل
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة
 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
     ، سائلة‘واو‘لنوع أكاسيد فوقية عضوية من ا 3109

   31HA1 000 1 ف ق أممي ب  سل م  سل حللثي 
 31A   املاء   املائة 72يسجاوز  ال ف ق أممي ب  سل حللثي  برتمسز 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

   يادة    املائية 32يسجياوز  ال ف ق أممي خيالا ب  سيل حللثيي  برتمسيز 
 ختفسل    الن ع ألل

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

   يادة    املائية 32يسجياوز  ال ف ق أممي بنيزواا ب  سيل حللثيى  برتمسيز 
 ختفسل    الن ع ألل

31A 250 1   

 ب  سيييل حللثيييي  برتمسيييز ثالثيييي  ثسيييل اكميييا  اا -3 5 5-فييي ق أمميييي  
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 37يسجاوز  ال

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

   ييييادة    املائيييية 90يسجيييياوز  ال م  سييييل  برتمسييييز  اسيييييف و فيييي ق أممييييسيف 
 ختفسل    الن ع ألل

31HA1 250 1   

   31H1 000 1 حلبر   شسر   املائة 42يسجاوز  ال ف ق أممسيف حلين بنزويل  برتمسز 
ثنائييييييي  ثسييييل اكمييييان   - 2 5ثنييييائي )فيييي ق أمميييييي ب  سييييل حللثييييي(  2 5 

 ة ختفسل    الن ع ألل  املائة    اد 52برتمسز ال يسجاوز 
31HA1 000 1   

   ييادة    املائيية 52يسجيياوز  ال فيي ق أممييسيف ثنييائي ب  سييل حللثييي  برتمسييز 
 ختفسل    الن ع ألل

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

يسجياوز  ال ثنائي )ف ق أممي ب  سل حللثي( اكمان حلقي برتمسز -1 1 
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 37

31A 250 1   

 
 

يسجياوز  ال ثنائي )ف ق أممي ب  سل حلثي( اكميان حلقيي برتمسيز -1 1
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 42

31 H1 000 1   

   شييسر حلبيير     املائيية 42يسجيياوز  ال فيي ق أممييسيف ثنييائي ل  ويييل  برتمسييز 
 املاء

31HA1 000 1   

   املائيية 72يسجيياوز  ال سييزاسيييف و فيي ق أممييسيف أيميي  بروبسييل م  سييل  برتم 
    ادة ختفسل    الن ع ألل

31HA1 250 1   

   يادة    املائية 72يسجياوز  ال  نسسل  برتمسيز -ف ق أممسيف اب ا  اسيف و 
 ختفسل    الن ع ألل

31HA1 250 1   

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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IBC520 اتبع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 لفوقية العضويةسيد ااألكا املتحدة

نوع احلاوية 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة
 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
3109 
 )اتبع(

 31H1    املائة 17يسجاوز  ال وض ف ق أممي خلسك   ثبر برتمسز
31H2 

31HA1 
31A 

500 1 
500 1 
500 1 
500 1 

  

ثالثييييييييييي  1 4 7-ثالثييييييييييي  ثسييييييييييل  - 3 6 9-1ثالئييييييييييي أثسييييييييييل  3 6 9 
 ختفسل    الن ع ألل  املائة    ادة  27البعوممادن  برتمسز ال يسجاوز 

31HA1 000 1   

     ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع  3110
 31A ف ق أممسيف ثنائي م  سل 

31H 
31HA1 

000 2   

     سائلة، درجة احلرارة مضبوطة ،‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع  3119
   62يسجييياوز برتمسيييز ال  اثسيييل اكميييا  اا ب  سيييل حللثيييي  -2فييي ق أمميييي  

 املائة    ادة ختفسل    الن ع ألل
31HA1 000 1 س15°+  س20°+   

   يادة    املائية 32يسجياوز  ال ف ق أممي بسفاالا أ سل حللثيي  برتمسيز 
 ختفسل    الن ع "ألل"

31A 250 1 س°15+  س10°+   

  املائية   شيسر  42يسجاوز  ثي  برتمسز الأ سل حلل ي بسفاالاف ق أمم 
 حلبر   املاء

31HA1 1 050 س°10+ س°صفر  

 32يسجيياوز  ال أثسييل اكمييا  اا ب  سييل حللثييي  برتمسييز -2-فيي ق أممييي  
 ‘ابء‘   ادة ختفسل    الن ع   املائة 

31HA1 

31A 
000 1 
250 1 

 س30°+
 س30°+

 س35°+
 س35°+

   املائيية 32يسجيياوز  ال زا ب  سييل حللثييي  برتمسييفيي ق أممييي  سيي  ديكييا  ا 
    ادة ختفسل    الن ع "ألل"

31A 250 1 س°10+ س°صفر 

    املائيية 42يسجياوز  ال في ق أمميي  سي  ديكيا  اا ب  سييل حللثيي  برتمسيز 
  شسر حلبر   املاء

31A 250 1 -5°س°5+ س 

    املائييية 52يسجييياوز  ال فييي ق أمميييي  س ديكيييا  اا ب  سيييل حللثيييي برتمسيييز 
 املاء شسر حلبر   

31A 250 1 -5°س°5+ س 

      املائييية 27يسجييياوز  ال فييي ق أمميييي بسفييياالا ب  سيييل حللثيييي  برتمسيييز 
  ادة ختفسل    الن ع "ابء"

31HA1 

31A 
000 1 
250 1 

 س10°+
 س10°+

 س15°+
 س15°+

ادة ئة    ي  املا 42ب  سل حللثي  برتمسز ال يسجاوز  ف ق أممي بسفاالا 
 سل    الن ع "ألل"ختف

31HA1 

31A 

1 000 

1 250 
 س10°+
 س10°+

+15° 
 س

+15°
 س

    املائيييية 52يسجيييياوز  ال فيييي ق أممييييي  سيييي  ديكييييا  اا م  سييييل  برتمسييييز 
  شسر حلبر   املاء

31A 250 1 -15°س°5- س 

ب  سيييل حللثييييي(   -4اكميييسل حلقيييي فييي ق أمميييي حلين مربييي دا ثنييييائي ) 
    شسر حلبر   املاءئةاملا   42يسجاوز  ال برتمسز

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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IBC520 اتبع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة

نوع احلاوية 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة
 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
3119 
 )اتبع(

    املائييية 42يسجييياوز  ال بييي دا حلين سيييسسل  برتمسيييزحلين مر  فييي ق أمميييي
  شسر حلبر   املاء

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 42يسجيياوز  ال فيي ق أممييي حلين مربيي دا ثنييائي اكمييسل حلقييي  برتمسييز 
 املاء   شسر حلبر     املائة

31A 250 1 +10°س°15+ س 

يسجيياوز  ال ل(  برتمسييزإثسييل اكمييس -2فيي ق أممييي حلين مربيي دا ثنييائي ) 
    شسر حلبر   املاء  املائة 62

31A 

31HA1 

250 1 
000 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

  شيييكل  عليييق   املائييية  28يسجييياوز  ال فييي ق أمميييسيف ثنيييائي أيمييي ب  ريل 
 حلبر   املاء

31HA1 

31A 

000 1 
250 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

  شيييكل  عليييق    املائييية 42يسجييياوز  ال فييي ق أمميييسيف ثنيييائي أيمييي ب  ريل 
 حلبر   املاء

31HA1 

31A 

000 1 
250 1 

 س25°-
 س25°-

 س15°-
 س15°-

    املائية 42يسجياوز  ال ف ق أممي حلين مربي دا حلين  عسيسسل  برتمسيز 
 املاء شسر حلبر   

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

 42يسجيياوز  ال سييزفيي ق أيزوبروبسييل(  سيي  ديكييا  ول  برتم -2بنييزي  ثنييائي ) 
    شسر حلبر   املاء  املائة

31A 250 1 -15 °س°5- س 

 ثالثيييييي  ثسييييييل اكمييييييا  يل(  برتمسييييييز -3 5 5) -فييييي ق أممييييييسيف ثنييييييائي  
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 52يسجاوز  ال

31HA1 

31A 

000 1 

250 1 

 س10°+

 س10°+

 س15°+

 س15°+

  يل(  برتمسييييييز ثسييييييل اكمييييييا ثالثيييييي   -3 5 5) -فييييي ق أممييييييسيف ثنييييييائي  
    شسر حلبر   املاء  املائة 52ال يسجاوز 

31A 250 1 +10°س°15+ س 

 اسيف ومميي  برتمسيز 3-حلين  سثسل ب  سيل  1 1ف ق أممي  س ديكا  اا  
  شسر حلبر   املاء    املائة 52يسجاوز  ال

31A 250 1 -15°س°5- س 

أ سيييل اكميييا  اا  -2- ابضيييي  سسسيييل ب  سيييل فييي ق أمميييي - 1 1 3 3 
 املائة    ادة ختفسل    الن ع "ألل"   67يسجاوز  برتمسز ال

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

   برتمسيييييز3  3  1  1-ب  سيييييل  رتا سثسيييييل  فييييي ق أمميييييي  سييييي  ديكيييييا  اا 
    شسر حلبر   املاء  املائة 52يسجاوز  ال

31A 

31HA1 

250 1 

000 1 

 س5°-

 س5°-

 س5°+

 س5°+

 (لسةلصفحة السااتبع ضلى ا)
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IBC520 اتبع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة

نوع احلاوية 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة

 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
     ، صلبة، درجة احلرارة مضبوطة‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع  3120

 ة:اشرتاطات إضافي
الب ييا  داخييل احلاوييية ب سييسلة  ميياح ابلسنفييس  أثنيياء النقيل. ويقييع  يييفخل أداة  نفييس  الضييغط   حسييز للميي ائ   يزود احليياوايا ال سييسطة  -1

 تر ظروف امللء األقصى أثناء النقل.
فسييل سا  مييا ال   أن  صييام وسييائل ختاملرمبيية املغلفيية  غلسفييا   عيييف  أو املعيف سييةللميي ائ  جييي   ملنييع الساييزق اال فجييا ي للحيياوايا ال سييسطة  -2

 قيل ضي  سياضة  ال خيالل فيرتة أو  يالل الينايت السميا عالط ا ئ حبسيت  مياح بسنفيس  مجسيع  ي ا ج اال يالل واألخبيرة الييت  سكي ن أثنياء اال
ة الطيي ا ئ   . وحيييفدا د  يية حييرا ة الضييبط ود  يية حييرا  8-13-1-2-4 يي  اإلحاطيية الكا ليية ابلنييعان حمميي بة ابملعادليية اليي ا دة   
  حاوييية وسيييسطة  ييع  عزوليية. وضنيييف شييح  أممييسيف فيي قي ضضيي ي للميي ائ     سيي  السعبئيية ايينا ضلييى أسيياس اسييس يفام حاوييية وسييسطة 

 يلي:  ا وفقا  هلنا الس  س   يك ن الشاح   مؤوال  ض  ضاانللم ائ  
ت يراضيى بشيكل  الئيم اال يالل الينايت السميا ع جي  أن  ك ن وسائل ختفسل الضغط والط ا ئ املرمبة ضلى احلاوية  صيااة حبسي )أ(

 ة ابلنعان؛لألممسيف الف قي العض ي واإلحاط
للمي ائ  جي   حسثاا ينطبق  أن  ك ن د  ة حرا ة الضبط ود  ة حيرا ة الطي ا ئ  الئاية   يع  راضياة  صياسم احلاويية ال سيسطة  )ب(

 املقر  اسس يفا اا )العزل ضلى سبسل املثال(.
 

IBC620  ةالتعبئتوجيه IBC620 
 .3291األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

  ابسيييييييسثناء) 1-1-4شيييييييريطة اسيييييييسسفاء األحكيييييييام العا ييييييية الييييييي ا دة   للمييييييي ائ  ييييييييرخص ابسيييييييس يفام األ ييييييي اع السالسييييييية  ييييييي  احلييييييياوايا ال سيييييييسطة 
 :3-1-4و 2-1-4و (4-1-1-15

 .IIى أداء جما ضة السعبئة  ا عة للسمرب و مس فسة ملمس   صلبةللم ائ  حاوايا وسسطة 
 اشرتاطات إضافية:

 .للم ائ   س فر  ادة  اصة بقيف  يكفي ال سصاص جمال ماسة المائل امل   د   احلاوية ال سسطة -1
 قاد ة ضلى االحسفاظ ابلم ائل.للم ائ   ك ن احلاوايا ال سسطة  -2
 .لال ثقاباإلبر   ع قابلة دة   ثل الز اج املكم   و امل صصة الحس اء أشساء حاللم ائ   ك ن احلاوايا ال سسطة  -3
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IBC520 اتبع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة

نوع احلاوية 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة
 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
3119 
 )اتبع(

    املائييية 42يسجييياوز  ال بييي دا حلين سيييسسل  برتمسيييزحلين مر  فييي ق أمميييي
  شسر حلبر   املاء

31HA1 000 1 +30°س°35+ س 

 42يسجيياوز  ال فيي ق أممييي حلين مربيي دا ثنييائي اكمييسل حلقييي  برتمسييز 
 املاء   شسر حلبر     املائة

31A 250 1 +10°س°15+ س 

يسجيياوز  ال ل(  برتمسييزإثسييل اكمييس -2فيي ق أممييي حلين مربيي دا ثنييائي ) 
    شسر حلبر   املاء  املائة 62

31A 

31HA1 

250 1 
000 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

  شيييكل  عليييق   املائييية  28يسجييياوز  ال فييي ق أمميييسيف ثنيييائي أيمييي ب  ريل 
 حلبر   املاء

31HA1 

31A 

000 1 
250 1 

 س20°-
 س20°-

 س10°-
 س10°-

  شيييكل  عليييق    املائييية 42يسجييياوز  ال فييي ق أمميييسيف ثنيييائي أيمييي ب  ريل 
 حلبر   املاء

31HA1 

31A 

000 1 
250 1 

 س25°-
 س25°-

 س15°-
 س15°-

    املائية 42يسجياوز  ال ف ق أممي حلين مربي دا حلين  عسيسسل  برتمسيز 
 املاء شسر حلبر   

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

 42يسجيياوز  ال سييزفيي ق أيزوبروبسييل(  سيي  ديكييا  ول  برتم -2بنييزي  ثنييائي ) 
    شسر حلبر   املاء  املائة

31A 250 1 -15 °س°5- س 

 ثالثيييييي  ثسييييييل اكمييييييا  يل(  برتمسييييييز -3 5 5) -فييييي ق أممييييييسيف ثنييييييائي  
    ادة ختفسل    الن ع ألل   املائة 52يسجاوز  ال

31HA1 

31A 

000 1 

250 1 

 س10°+

 س10°+

 س15°+

 س15°+

  يل(  برتمسييييييز ثسييييييل اكمييييييا ثالثيييييي   -3 5 5) -فييييي ق أممييييييسيف ثنييييييائي  
    شسر حلبر   املاء  املائة 52ال يسجاوز 

31A 250 1 +10°س°15+ س 

 اسيف ومميي  برتمسيز 3-حلين  سثسل ب  سيل  1 1ف ق أممي  س ديكا  اا  
  شسر حلبر   املاء    املائة 52يسجاوز  ال

31A 250 1 -15°س°5- س 

أ سيييل اكميييا  اا  -2- ابضيييي  سسسيييل ب  سيييل فييي ق أمميييي - 1 1 3 3 
 املائة    ادة ختفسل    الن ع "ألل"   67يسجاوز  برتمسز ال

31HA1 000 1 +15°س°20+ س 

   برتمسيييييز3  3  1  1-ب  سيييييل  رتا سثسيييييل  فييييي ق أمميييييي  سييييي  ديكيييييا  اا 
    شسر حلبر   املاء  املائة 52يسجاوز  ال

31A 

31HA1 

250 1 

000 1 

 س5°-

 س5°-

 س5°+

 س5°+

 (لسةلصفحة السااتبع ضلى ا)
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IBC520 اتبع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم  رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية املتحدة

نوع احلاوية 
 الوسيطة

 السعة
 القصوى
 )ابللرت(

درجة 
 حرارة

 الضبط

درجة 
 حرارة

 الطوارئ
     ، صلبة، درجة احلرارة مضبوطة‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع  3120

 ة:اشرتاطات إضافي
الب ييا  داخييل احلاوييية ب سييسلة  ميياح ابلسنفييس  أثنيياء النقيل. ويقييع  يييفخل أداة  نفييس  الضييغط   حسييز للميي ائ   يزود احليياوايا ال سييسطة  -1

 تر ظروف امللء األقصى أثناء النقل.
فسييل سا  مييا ال   أن  صييام وسييائل ختاملرمبيية املغلفيية  غلسفييا   عيييف  أو املعيف سييةللميي ائ  جييي   ملنييع الساييزق اال فجييا ي للحيياوايا ال سييسطة  -2

 قيل ضي  سياضة  ال خيالل فيرتة أو  يالل الينايت السميا عالط ا ئ حبسيت  مياح بسنفيس  مجسيع  ي ا ج اال يالل واألخبيرة الييت  سكي ن أثنياء اال
ة الطيي ا ئ   . وحيييفدا د  يية حييرا ة الضييبط ود  يية حييرا  8-13-1-2-4 يي  اإلحاطيية الكا ليية ابلنييعان حمميي بة ابملعادليية اليي ا دة   
  حاوييية وسيييسطة  ييع  عزوليية. وضنيييف شييح  أممييسيف فيي قي ضضيي ي للميي ائ     سيي  السعبئيية ايينا ضلييى أسيياس اسييس يفام حاوييية وسييسطة 

 يلي:  ا وفقا  هلنا الس  س   يك ن الشاح   مؤوال  ض  ضاانللم ائ  
ت يراضيى بشيكل  الئيم اال يالل الينايت السميا ع جي  أن  ك ن وسائل ختفسل الضغط والط ا ئ املرمبة ضلى احلاوية  صيااة حبسي )أ(

 ة ابلنعان؛لألممسيف الف قي العض ي واإلحاط
للمي ائ  جي   حسثاا ينطبق  أن  ك ن د  ة حرا ة الضبط ود  ة حيرا ة الطي ا ئ  الئاية   يع  راضياة  صياسم احلاويية ال سيسطة  )ب(

 املقر  اسس يفا اا )العزل ضلى سبسل املثال(.
 

IBC620  ةالتعبئتوجيه IBC620 
 .3291األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

  ابسيييييييسثناء) 1-1-4شيييييييريطة اسيييييييسسفاء األحكيييييييام العا ييييييية الييييييي ا دة   للمييييييي ائ  ييييييييرخص ابسيييييييس يفام األ ييييييي اع السالسييييييية  ييييييي  احلييييييياوايا ال سيييييييسطة 
 :3-1-4و 2-1-4و (4-1-1-15

 .IIى أداء جما ضة السعبئة  ا عة للسمرب و مس فسة ملمس   صلبةللم ائ  حاوايا وسسطة 
 اشرتاطات إضافية:

 .للم ائ   س فر  ادة  اصة بقيف  يكفي ال سصاص جمال ماسة المائل امل   د   احلاوية ال سسطة -1
 قاد ة ضلى االحسفاظ ابلم ائل.للم ائ   ك ن احلاوايا ال سسطة  -2
 .لال ثقاباإلبر   ع قابلة دة   ثل الز اج املكم   و امل صصة الحس اء أشساء حاللم ائ   ك ن احلاوايا ال سسطة  -3
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 توجيهات التعبئة املتعلقة ابستخدام العبوات الكبرية 4-1-4-3
LP01 )توجيه التعبئة )السوائل LP01 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة  العبوات اخلارجية الكبرية العبوات الداخلية

 لرتاا 10 ز اج
 لرتا   30 بالسسسك

 لرتا   40  عيفن

 (50Aف الذ )
 (50Bأل  نس م )

  عيييييييييييييفن آخيييييييييييير  ييييييييييييع الفيييييييييييي الذ أو
 (50Nاألل  نس م )

 (50Hبالسسسك  ا يف )
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )
 (50F ين  )خش   عاد  ك

 (50Gمر  ن لسفي صل  )

 3م3المعة القص ى:   ع  ما ح هبا  ع  ما ح هبا

 

LP02 )توجيه التعبئة )املواد الصلبة LP02 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة  العبوات اخلارجية الكبرية العبوات الداخلية
 مغ  10 ز اج

 مغ  50 )ب(بالسسسك
 مغ  50  عيفن
 مغ  50 )أ()ب(و ق

 مغ  50   )أ()ب(لسفيمر  ن 

 (50Aف الذ )
 (50Bأل  نس م )

  أو  عيييييييييييفن آخيييييييييير  ييييييييييع الفيييييييييي الذ
 (50Nاألل  نس م )

 )ج()H)51بالسسسك  رن 
 (50Hبالسسسك  ا يف )
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )

 (50Fخش   عاد  ك ين  )
 (50Gمر  ن لسفي صل  )

 3م3المعة القص ى:   ع  ما ح هبا  ع  ما ح هبا

 ال  مس يفم انح العب اا   احلاالا اليت عسال أن  سح ل فساا امل اد املنق لة إىل سائل أثناء النقل. )أ(
  مس يفم ضب اا  ا عة للسن سل. )ب(
 ا اليفاخلسة املر ة فقط. العب ا مس يفم   )ج(

 :أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة
L2 حمنوف  
L3  األيروس الا  عظر النقل البحري   ضب اا مبعة.3486و 2208  حالة  قاي األ م املسحيفة   
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LP03 توجيه التعبئة LP03 

 . 3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

  شييريطة اسييسسفاء األحكييام العا يية   ولبنيييف واحيييف  يي  املعيييفاا يسضييا  بطييا ايالبطا ييية واحيييفة يييرخص ابسييس يفام العبيي اا الكبييعة السالسيية (1)
 :3-1-4و 1-1-4 ال ا دة  

   املصن ضة   :IIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  (50A)ف الذ 

 (50B) نس مأل  
 (50N) عيفن آخر  ع الف الذ أو األل  نس م 

 (50H) ا يف  سسكبالس
 (50C)خش  طبسعي 
 (50D)خش   قائقي 

 (50F)خش   عاد  ك ين  
 (50G)صل   مر  ن لسفي

 ابإلضافة إىل ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: (2)
قة أو   اد صلبة      اد  ناسبة وأن  ثبر داخل الملعة بطري جي  أن  صنلع األوضسة امل   دة داخل سلع تس ي ضلى س ائل )أ(

 ت ل دون ممراا أو حيفوث ثق ب فساا أو  مرب حمس اي ا إىل الملعة  فماا أو إىل العب ة اخلا  سة   ظروف النقل العادية؛ 
 سجاية بشيكل صيحسح. وجيي   وجي  أن  عبأ األوضسية الييت تسي ي ضليى سي ائل  يع وسيائل إ يالق حبسيت  كي ن وسيائل إ القايا )ب(

 ؛ 5-5-1-6ي ال ا دة   إضافة إىل ذلك أن  مس   األوضسة أحكام اخسبا  الضغط اليفاخل
ن ضة  يي  الز يياج أو اخلييزف أو الف ييا  احلجييري أو بعييض وجيي   ثبسيير األوضسيية املعرضيية للكميير أو اال ثقيياب بمييا لة   ثييل األوضسيية املصيي )ج(

 ؛ ال يضعل بشكل  لح ظ اخل اص ال قائسة للملعة أو العب ة اخلا  سةجي  أحس ايا امل اد البالسسسكسة. وأي  مرب للا
  حميي  2-6والفصييل  6-1-4وجييي  أن  مييس   األوضسيية امل  يي دة داخييل سييلع تسيي ي ضلييى  ييازاا االشييرتاطاا اليي ا دة   القمييم  )د(

 ؛ P208 أو P200   س  السعبئة  حني ي فر االقسضاء  أو أن  ك ن قاد ة ضلى   فع  مس ى    احلااية  كاف  للامس ى ال
 و  حالة ضيفم و  د وضاء   الملعة  جي  أن  غلل الملعة امل اد اخلطرة وت ل دون ا طالقاا   ظروف النقل العادية. )ه(

 ملع ملنع حرمساا و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف النقل العادية.جي  أن  عبأ ال (3)
 

LP99  توجيه التعبئة LP99 
(. وجي  أن  رفق بكل شحنة  م ة    7-3-1-4يماح فقط ابسس يفام العب اا الكبعة اليت  عسايفاا الملطة امل سصة هلنح البضائع )ا ظر 

 النقل ضلى إشا ة إىل أن الملطة امل سصة قيف اضسايفا العب ة.أن يشسال  مسنيف  أو اضسااد الملطة امل سصة
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 توجيهات التعبئة املتعلقة ابستخدام العبوات الكبرية 4-1-4-3
LP01 )توجيه التعبئة )السوائل LP01 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة  العبوات اخلارجية الكبرية العبوات الداخلية

 لرتاا 10 ز اج
 لرتا   30 بالسسسك

 لرتا   40  عيفن

 (50Aف الذ )
 (50Bأل  نس م )

  عيييييييييييييفن آخيييييييييييير  ييييييييييييع الفيييييييييييي الذ أو
 (50Nاألل  نس م )

 (50Hبالسسسك  ا يف )
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )
 (50F ين  )خش   عاد  ك

 (50Gمر  ن لسفي صل  )

 3م3المعة القص ى:   ع  ما ح هبا  ع  ما ح هبا

 

LP02 )توجيه التعبئة )املواد الصلبة LP02 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة  العبوات اخلارجية الكبرية العبوات الداخلية
 مغ  10 ز اج

 مغ  50 )ب(بالسسسك
 مغ  50  عيفن
 مغ  50 )أ()ب(و ق

 مغ  50   )أ()ب(لسفيمر  ن 

 (50Aف الذ )
 (50Bأل  نس م )

  أو  عيييييييييييفن آخيييييييييير  ييييييييييع الفيييييييييي الذ
 (50Nاألل  نس م )

 )ج()H)51بالسسسك  رن 
 (50Hبالسسسك  ا يف )
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )

 (50Fخش   عاد  ك ين  )
 (50Gمر  ن لسفي صل  )

 3م3المعة القص ى:   ع  ما ح هبا  ع  ما ح هبا

 ال  مس يفم انح العب اا   احلاالا اليت عسال أن  سح ل فساا امل اد املنق لة إىل سائل أثناء النقل. )أ(
  مس يفم ضب اا  ا عة للسن سل. )ب(
 ا اليفاخلسة املر ة فقط. العب ا مس يفم   )ج(

 :أحكام خاصة تتعلق ابلتعبئة
L2 حمنوف  
L3  األيروس الا  عظر النقل البحري   ضب اا مبعة.3486و 2208  حالة  قاي األ م املسحيفة   
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LP03 توجيه التعبئة LP03 

 . 3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

  شييريطة اسييسسفاء األحكييام العا يية   ولبنيييف واحيييف  يي  املعيييفاا يسضييا  بطييا ايالبطا ييية واحيييفة يييرخص ابسييس يفام العبيي اا الكبييعة السالسيية (1)
 :3-1-4و 1-1-4 ال ا دة  

   املصن ضة   :IIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  (50A)ف الذ 

 (50B) نس مأل  
 (50N) عيفن آخر  ع الف الذ أو األل  نس م 

 (50H) ا يف  سسكبالس
 (50C)خش  طبسعي 
 (50D)خش   قائقي 

 (50F)خش   عاد  ك ين  
 (50G)صل   مر  ن لسفي

 ابإلضافة إىل ذلك  جي  اسسسفاء الشروط السالسة: (2)
قة أو   اد صلبة      اد  ناسبة وأن  ثبر داخل الملعة بطري جي  أن  صنلع األوضسة امل   دة داخل سلع تس ي ضلى س ائل )أ(

 ت ل دون ممراا أو حيفوث ثق ب فساا أو  مرب حمس اي ا إىل الملعة  فماا أو إىل العب ة اخلا  سة   ظروف النقل العادية؛ 
 سجاية بشيكل صيحسح. وجيي   وجي  أن  عبأ األوضسية الييت تسي ي ضليى سي ائل  يع وسيائل إ يالق حبسيت  كي ن وسيائل إ القايا )ب(

 ؛ 5-5-1-6ي ال ا دة   إضافة إىل ذلك أن  مس   األوضسة أحكام اخسبا  الضغط اليفاخل
ن ضة  يي  الز يياج أو اخلييزف أو الف ييا  احلجييري أو بعييض وجيي   ثبسيير األوضسيية املعرضيية للكميير أو اال ثقيياب بمييا لة   ثييل األوضسيية املصيي )ج(

 ؛ ال يضعل بشكل  لح ظ اخل اص ال قائسة للملعة أو العب ة اخلا  سةجي  أحس ايا امل اد البالسسسكسة. وأي  مرب للا
  حميي  2-6والفصييل  6-1-4وجييي  أن  مييس   األوضسيية امل  يي دة داخييل سييلع تسيي ي ضلييى  ييازاا االشييرتاطاا اليي ا دة   القمييم  )د(

 ؛ P208 أو P200   س  السعبئة  حني ي فر االقسضاء  أو أن  ك ن قاد ة ضلى   فع  مس ى    احلااية  كاف  للامس ى ال
 و  حالة ضيفم و  د وضاء   الملعة  جي  أن  غلل الملعة امل اد اخلطرة وت ل دون ا طالقاا   ظروف النقل العادية. )ه(

 ملع ملنع حرمساا و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف النقل العادية.جي  أن  عبأ ال (3)
 

LP99  توجيه التعبئة LP99 
(. وجي  أن  رفق بكل شحنة  م ة    7-3-1-4يماح فقط ابسس يفام العب اا الكبعة اليت  عسايفاا الملطة امل سصة هلنح البضائع )ا ظر 

 النقل ضلى إشا ة إىل أن الملطة امل سصة قيف اضسايفا العب ة.أن يشسال  مسنيف  أو اضسااد الملطة امل سصة
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LP101 توجيه التعبئة LP101 
 :5-1-4   واألحكام اخلاصة ال ا دة 3-1-4و 1-1-4 اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    يفام العبيرخص ابسس

 الكبريةالعبوات  العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 (50Aف الذ )  ع ضرو ية  ع ضرو ية

 (50Bأل  نس م )
 (50Nاألل  نس م ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ

 (50H ا يف ) بالسسسك
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )

 (50Fخش   عاد  ك ين  )
 (50Gمر  ن لسفي صل  )

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
L1 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006أب قييييييييام األ ييييييييم املسحيييييييييفة  يسعلييييييييق فساييييييييا 

 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و 0243و
 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و 0321و 0303و
 :0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و
امليزودة  أو  عبئة الملع املسفجرة الكبعة واملسسنية امل صصية لأل يراا العميكرية ضيادة   يع امليزودة ب سيائل بييفء السفجيعنقل بيفون جي ز أن   

ما ير ذا سية  أو بيفء السفجع املسضانة ل سسلسن وقائسسن فعيالسن ضليى األقيل. وإذا ما ير اينح الميلع تسي ي ضليى شيحناا دافعية ب سائل
ا يل املنشيطة ل شيعال الييت عسايل  صيادفساا   ظيروف النقيل العاديية. واحلصي ل ضليى  سسجية ة  ظم اإلشعال فساا    الع  اليففع   سم واي

اليييت يييسم إ راؤاييا ضلييى سييلعة  ييع  عبييأة يعيي  أ يي  ميكيي  النظيير    قييل ايينح المييلعة بيييفون  عبئيية. وميكيي   4 خسبييا ااجما ضيية االسييلبسة   
 أية وسسلة أخرى  الئاة للاناولة. أو وضعاا   صناديق أو االاضلى ول  ثبسر انح الملع  ع املعبأة 

 

LP102 توجيه التعبئة LP102 
 :5-1-4   واألحكام اخلاصة ال ا دة 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 ارجيةالعبوات اخل العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

  قاو ة للااء
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 ألواح
 مر  ن لسفي  و  ة

 أانبيب
 مر  ن لسفي

 (50Aف الذ )  ع ضرو ية
 (50Bأل  نس م )

 (50Nاألل  نس م ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ
 (50Hبالسسسك  ا يف )
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )

 (50Fخش   عاد  ك ين  )
 (50Gمر  ن لسفي صل  )
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LP200 توجيه التعبئة LP200 
 .2037و قم األ م املسحيفة  1950األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    وخراطسش الغاز يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة لأليروس الا
   املصن ضة   :IIالسعبئة  طابقة ملمس ى أداء جما ضةالعب اا الكبعة الصلبة امل

 ؛(50A)ف الذ 
 ؛(50B)أل  نس م 

 ؛(50N)األل  نس م  أو  عيفن آخر  ع الف الذ
 ؛(50H) ا يف  بالسسسك

 ؛(50C)خش  طبسعي 
 ؛(50D)خش   قائقي 

 ؛(50F)خش   عاد  ك ين  
 .(50G)صل   مر  ن لسفي

 :خاص يتعلق ابلتعبئةحكم 
L2 حالية  فيياايا األيروسي الا اليييت  و  سفريييغ ضي   ييع قصييف   ظيروف النقييل العاديية.الرمية و احلصيينسع العبي اا ضليى  يي  مينيع اسم و ييسم  صي

ثيييل    يييزود العبييي اا الكبيييعة ب سيييسلة احسبييياس ألي سيييائل طلسيييق احلرمييية ميكييي  أن يسميييرب أثنييياء النقيييل   327 نقيييل وفقيييا  للحكيييم اخلييياص 
 ي فر   ييية مافسيية   327ا األيروسيي الا و فيياايا خيراطسش الغيياز الييت  حنقييل وفقييا  للحكيم اخليياص ة  فيااي  حالييو اسيس يفام  ييادة  اصية. 

 و زاييف الضغط.أ  اء خطعة للعب اا الكبعة ملنع  ك ي  
 

LP622 توجيه التعبئة LP622 

 الس لص  ناا.  اليت  حنقل بغرا 3549ينطبق انا الس  س  ضلى النفاايا امليف  ة تر  قم األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

  عيفن
 بالسسسك 

 

  عيفن
 بالسسسك 

 

 (50Aف الذ )
 (50Bأل  نس م )

 (50Nاألل  نس م )  عيفن آخر  ع الف الذ أو
 (50Dخش   قائقي )

 (50Gمر  ن لسفي صل  )
 (50Hبالسسسك  ا يف )

 فساا يسعلق ابمل اد الصلبة.  Iوجي  أن  ك ن العب اا اخلا  سة  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
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LP101 توجيه التعبئة LP101 
 :5-1-4   واألحكام اخلاصة ال ا دة 3-1-4و 1-1-4 اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    يفام العبيرخص ابسس

 الكبريةالعبوات  العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 (50Aف الذ )  ع ضرو ية  ع ضرو ية

 (50Bأل  نس م )
 (50Nاألل  نس م ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ

 (50H ا يف ) بالسسسك
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )

 (50Fخش   عاد  ك ين  )
 (50Gمر  ن لسفي صل  )

 حكم خاص يتعلق ابلتعبئة:
L1 0038و 0035و 0034و 0019و 0018و 0016و 0015و 0010و 0009و 0006أب قييييييييام األ ييييييييم املسحيييييييييفة  يسعلييييييييق فساييييييييا 

 0221و 0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و 0138و 0137و 0056و 0048و 0039و
 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و 0286و 0281و 0280و 0254و 0246و 0245و 0244و 0243و
 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و 0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و 0321و 0303و
 :0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و
امليزودة  أو  عبئة الملع املسفجرة الكبعة واملسسنية امل صصية لأل يراا العميكرية ضيادة   يع امليزودة ب سيائل بييفء السفجيعنقل بيفون جي ز أن   

ما ير ذا سية  أو بيفء السفجع املسضانة ل سسلسن وقائسسن فعيالسن ضليى األقيل. وإذا ما ير اينح الميلع تسي ي ضليى شيحناا دافعية ب سائل
ا يل املنشيطة ل شيعال الييت عسايل  صيادفساا   ظيروف النقيل العاديية. واحلصي ل ضليى  سسجية ة  ظم اإلشعال فساا    الع  اليففع   سم واي

اليييت يييسم إ راؤاييا ضلييى سييلعة  ييع  عبييأة يعيي  أ يي  ميكيي  النظيير    قييل ايينح المييلعة بيييفون  عبئيية. وميكيي   4 خسبييا ااجما ضيية االسييلبسة   
 أية وسسلة أخرى  الئاة للاناولة. أو وضعاا   صناديق أو االاضلى ول  ثبسر انح الملع  ع املعبأة 

 

LP102 توجيه التعبئة LP102 
 :5-1-4   واألحكام اخلاصة ال ا دة 3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 ارجيةالعبوات اخل العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

  قاو ة للااء
 أوعية

 مر  ن لسفي
  عيفن

 بالسسسك
 خش 

 ألواح
 مر  ن لسفي  و  ة

 أانبيب
 مر  ن لسفي

 (50Aف الذ )  ع ضرو ية
 (50Bأل  نس م )

 (50Nاألل  نس م ) أو  عيفن آخر  ع الف الذ
 (50Hبالسسسك  ا يف )
 (50Cخش  طبسعي )
 (50Dخش   قائقي )

 (50Fخش   عاد  ك ين  )
 (50Gمر  ن لسفي صل  )
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LP200 توجيه التعبئة LP200 
 .2037و قم األ م املسحيفة  1950األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة    وخراطسش الغاز يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة لأليروس الا
   املصن ضة   :IIالسعبئة  طابقة ملمس ى أداء جما ضةالعب اا الكبعة الصلبة امل

 ؛(50A)ف الذ 
 ؛(50B)أل  نس م 

 ؛(50N)األل  نس م  أو  عيفن آخر  ع الف الذ
 ؛(50H) ا يف  بالسسسك

 ؛(50C)خش  طبسعي 
 ؛(50D)خش   قائقي 

 ؛(50F)خش   عاد  ك ين  
 .(50G)صل   مر  ن لسفي

 :خاص يتعلق ابلتعبئةحكم 
L2 حالية  فيياايا األيروسي الا اليييت  و  سفريييغ ضي   ييع قصييف   ظيروف النقييل العاديية.الرمية و احلصيينسع العبي اا ضليى  يي  مينيع اسم و ييسم  صي

ثيييل    يييزود العبييي اا الكبيييعة ب سيييسلة احسبييياس ألي سيييائل طلسيييق احلرمييية ميكييي  أن يسميييرب أثنييياء النقيييل   327 نقيييل وفقيييا  للحكيييم اخلييياص 
 ي فر   ييية مافسيية   327ا األيروسيي الا و فيياايا خيراطسش الغيياز الييت  حنقييل وفقييا  للحكيم اخليياص ة  فيااي  حالييو اسيس يفام  ييادة  اصية. 

 و زاييف الضغط.أ  اء خطعة للعب اا الكبعة ملنع  ك ي  
 

LP622 توجيه التعبئة LP622 

 الس لص  ناا.  اليت  حنقل بغرا 3549ينطبق انا الس  س  ضلى النفاايا امليف  ة تر  قم األ م املسحيفة 

 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 العبوات اخلارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

  عيفن
 بالسسسك 

 

  عيفن
 بالسسسك 

 

 (50Aف الذ )
 (50Bأل  نس م )

 (50Nاألل  نس م )  عيفن آخر  ع الف الذ أو
 (50Dخش   قائقي )

 (50Gمر  ن لسفي صل  )
 (50Hبالسسسك  ا يف )

 فساا يسعلق ابمل اد الصلبة.  Iوجي  أن  ك ن العب اا اخلا  سة  طابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
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LP622 اتبع( توجيه التعبئة( LP622 

 اشرتاطات إضافية: 
  يفة أو ضب ة وسسطة  ا يفة. جي  أن  عبأ الملع اهلشة إ ا   ضب ة داخلسة  ا -1
 جي  أن  ك ن العب اا الكبعة اليت تس ي ضلى أشساء حادة  ثل الز اج املكم   واإلبر  ا يفة و ع قابلة لال ثقاب. -2
 ى االحسفياظ ابلمي ائل. أ يا العبي اا اخلا  سية الييتجي  أن  ك ن العب اا اليفاخلسة والعب اا ال سسطة والعبي اا اخلا  سية قياد ة ضلي -3

 زوَّد ببطا ة أو  حس ن  يفابع  ناسبة  سسح هلا االحسفاظ ابلم ائل. ال ميكناا االحسفاظ ابلم ائل حبكم  صاسااا فس
اد ة ضلييى ا سسيياز ميكيي  أن  كيي ن العبيي ة اليفاخلسيية و/أو العبيي ة ال سييسطة  ر يية. وضنيييف ا  مييس يفم العبيي اا املر يية  جييي  أن  كيي ن قيي -4

"البالسيسسك  ISO 7765-1:1988سييف القساسيي  قيم   وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية للس ح 165ل ضي  اخسبا   قاو ة الصيفم مبيا ال يقي
: طرائيق بئير الييف ج" واخسبيا   قاو ية السايزق مبيا 1 عسن  قاو ة الصيفم بطريقية الميق ط احلير ملقينوف: اجليزء  -الرقائق واألل اح  -

 ISOللس حسييف القساسيي  قيم  لنميبة لطي ل الكيس  وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية    املمس ين املس ازي واملسعا ييف اب 480ل ض  ال يق

: طريقييية إملنييييفو ف". وجيييي  أال  زيييييف الكسلييية 2اجليييزء  - عسييين  قاو ييية السايييزق  -الرقيييائق واأللييي اح  -"البالسيييسسك  6383-2:1983
 مغ.   30سة  ر ة ضلى الصافسة القص ى لكل ضب ة داخل

 اخلسة واحيفة فقط.وسسطة  ر ة إال ضلى ضب ة دجي  أال تس ي مل ضب ة  -5
ميك   عبئة العب اا اليفاخلسية الييت تسي ي ضليى قييف  ضيئسل  ي  الميائل الميائ    ضبي ة وسيسطة شيريطة و ي د  يا يكفيي  ي  املي اد  -6

 ي اد  اصية  ناسيبة قياد ة أو  صلسيف مجسع حمس ى المائل امل   د. و حمس يفم املاصة أو املصللِّيفة   العب ة اليفاخلسة أو ال سسطة ملص 
 واالاسزازاا اليت قيف تيفث   ظروف النقل العادية.  ضلى تال د  اا احلرا ة

 جي   ثسبر العب اا ال سسطة   ضب اا خا  سة ابسس يفام   اد   سسيف و/أو   اد  اصة  ناسبة. -7
 

LP621 توجيه التعبئة LP621 
 .3291األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4 خص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 6-6  حاليية  فيياايا املمسشييفساا اليييت يييسم وضييعاا   ضبيي اا داخلسيية: ضبيي اا مبييعة  ا عيية للسمييرب  صييلبة و مييس فسة الشييرتاطاا الفصيييل  (1)

  شييريطة  يي افر  ييادة  اصيية بكاسيية  كفييي ال سصيياص جماييل ماسيية المييائل امل  يي د IIجما ضيية السعبئيية املسعلقيية ابمليي اد الصييلبة  ضلييى  مييس ى أداء 
 لعب ة الكبعة ضلى االحسفاظ ابلم ائل.وشريطة قيف ة ا

  ضلييى  مييس ى أداء جما ضيية 6-6  حاليية العبيي اا اليييت تسيي ي ضلييى ماسيياا سيي ائل أمييرب: ضبيي اا مبييعة صييلبة  مييس فسة الشييرتاطاا الفصييل  (2)
   للم ائل.IIالسعبئة 
 اشرتاط إضايف:

وتيسف  ابلمي ائل   ظيروف االخسبيا  العاديية  لال ثقيابكم   واإلبر  ع قابلية  ك ن العب اا الكبعة امل صصة الحس اء أشساء حادة  ثل الز اج امل
 .6-6ال ا دة   الفصل 
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LP902 توجيه التعبئة LP902 
 .3268سحيفة األ م امل  قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 السلع املعبأة:
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

   املصن ضة   :IIIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  (50A) ف الذ

 (50B) أل  نس م
 (50N) م آخر  ع الف الذ أو األل  نس  عيفن

 (50H) ا يف  بالسسسك
 (50C)طبسعي  خش 
 (50D) قائقي  خش 
 (50F) عاد  ك ين   خش 
 ".(50G)لسفي صل   مر  ن

 صام العب اا و حصنع ضلى    مينع حرمة الملع و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف النقل العادية. ح و 
 السلع غري املعبأة:

لييفى  قلايا فسايا بين  ضيرابا  قيل ابلميكك احليفييفيية أو حياوايا أو  رمبياا أو  ناولية  صصية جي ز أيضيا   قيل الميلع بييفون  عبئسايا   وسيائل
 .ذلك   اقع املناولة ال سسطة كان صنعاا و نشأة السجاسع مبا   

 اشرتاط إضايف:
  ك ن أوضسة الضغط   افقة الشرتاطاا الملطة امل سصة للاادة )للا اد( اليت عس ياا ال ضاء )األوضسة(.

 

LP903  التعبئةتوجيه LP903 
 . 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة  بطا ايا بنيف واحيف    املعيفاا يسضا  وليرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة لبطا ية واحيفة  
 :3-1-4و 4-1-1  

   املصن ضة   :IIمس ى أداء جما ضة السعبئة لصلبة املطابقة ملالعب اا الكبعة ا
 ؛(50A) ف الذ

 ؛(50B) أل  نس م
 ؛(50N)األل  نس م   عيفن آخر  ع الف الذ أو

 ؛(50H) ا يف  بالسسسك
 ؛(50C)طبسعي  خش 
 ؛(50D) قائقي  خش 
 ؛(50F) عاد  ك ين   خش 
 .(50G)صل   لسفي مر  ن

 وضعاا   ضب ة مبعة. حبست  سم وايساا    العط  الني ميك  أن  مبب  حرمساا أو عيفااأو امل  عبئة البطا يةجي  و 
 اشرتاط إضايف:

 جي  واية البطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.
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LP622 اتبع( توجيه التعبئة( LP622 

 اشرتاطات إضافية: 
  يفة أو ضب ة وسسطة  ا يفة. جي  أن  عبأ الملع اهلشة إ ا   ضب ة داخلسة  ا -1
 جي  أن  ك ن العب اا الكبعة اليت تس ي ضلى أشساء حادة  ثل الز اج املكم   واإلبر  ا يفة و ع قابلة لال ثقاب. -2
 ى االحسفياظ ابلمي ائل. أ يا العبي اا اخلا  سية الييتجي  أن  ك ن العب اا اليفاخلسة والعب اا ال سسطة والعبي اا اخلا  سية قياد ة ضلي -3

 زوَّد ببطا ة أو  حس ن  يفابع  ناسبة  سسح هلا االحسفاظ ابلم ائل. ال ميكناا االحسفاظ ابلم ائل حبكم  صاسااا فس
اد ة ضلييى ا سسيياز ميكيي  أن  كيي ن العبيي ة اليفاخلسيية و/أو العبيي ة ال سييسطة  ر يية. وضنيييف ا  مييس يفم العبيي اا املر يية  جييي  أن  كيي ن قيي -4

"البالسيسسك  ISO 7765-1:1988سييف القساسيي  قيم   وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية للس ح 165ل ضي  اخسبا   قاو ة الصيفم مبيا ال يقي
: طرائيق بئير الييف ج" واخسبيا   قاو ية السايزق مبيا 1 عسن  قاو ة الصيفم بطريقية الميق ط احلير ملقينوف: اجليزء  -الرقائق واألل اح  -

 ISOللس حسييف القساسيي  قيم  لنميبة لطي ل الكيس  وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية    املمس ين املس ازي واملسعا ييف اب 480ل ض  ال يق

: طريقييية إملنييييفو ف". وجيييي  أال  زيييييف الكسلييية 2اجليييزء  - عسييين  قاو ييية السايييزق  -الرقيييائق واأللييي اح  -"البالسيييسسك  6383-2:1983
 مغ.   30سة  ر ة ضلى الصافسة القص ى لكل ضب ة داخل

 اخلسة واحيفة فقط.وسسطة  ر ة إال ضلى ضب ة دجي  أال تس ي مل ضب ة  -5
ميك   عبئة العب اا اليفاخلسية الييت تسي ي ضليى قييف  ضيئسل  ي  الميائل الميائ    ضبي ة وسيسطة شيريطة و ي د  يا يكفيي  ي  املي اد  -6

 ي اد  اصية  ناسيبة قياد ة أو  صلسيف مجسع حمس ى المائل امل   د. و حمس يفم املاصة أو املصللِّيفة   العب ة اليفاخلسة أو ال سسطة ملص 
 واالاسزازاا اليت قيف تيفث   ظروف النقل العادية.  ضلى تال د  اا احلرا ة

 جي   ثسبر العب اا ال سسطة   ضب اا خا  سة ابسس يفام   اد   سسيف و/أو   اد  اصة  ناسبة. -7
 

LP621 توجيه التعبئة LP621 
 .3291األ م املسحيفة   قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 :3-1-4و 1-1-4 خص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   
 6-6  حاليية  فيياايا املمسشييفساا اليييت يييسم وضييعاا   ضبيي اا داخلسيية: ضبيي اا مبييعة  ا عيية للسمييرب  صييلبة و مييس فسة الشييرتاطاا الفصيييل  (1)

  شييريطة  يي افر  ييادة  اصيية بكاسيية  كفييي ال سصيياص جماييل ماسيية المييائل امل  يي د IIجما ضيية السعبئيية املسعلقيية ابمليي اد الصييلبة  ضلييى  مييس ى أداء 
 لعب ة الكبعة ضلى االحسفاظ ابلم ائل.وشريطة قيف ة ا

  ضلييى  مييس ى أداء جما ضيية 6-6  حاليية العبيي اا اليييت تسيي ي ضلييى ماسيياا سيي ائل أمييرب: ضبيي اا مبييعة صييلبة  مييس فسة الشييرتاطاا الفصييل  (2)
   للم ائل.IIالسعبئة 
 اشرتاط إضايف:

وتيسف  ابلمي ائل   ظيروف االخسبيا  العاديية  لال ثقيابكم   واإلبر  ع قابلية  ك ن العب اا الكبعة امل صصة الحس اء أشساء حادة  ثل الز اج امل
 .6-6ال ا دة   الفصل 
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LP902 توجيه التعبئة LP902 
 .3268سحيفة األ م امل  قمينطبق انا الس  س  ضلى 

 السلع املعبأة:
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

   املصن ضة   :IIIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  (50A) ف الذ

 (50B) أل  نس م
 (50N) م آخر  ع الف الذ أو األل  نس  عيفن

 (50H) ا يف  بالسسسك
 (50C)طبسعي  خش 
 (50D) قائقي  خش 
 (50F) عاد  ك ين   خش 
 ".(50G)لسفي صل   مر  ن

 صام العب اا و حصنع ضلى    مينع حرمة الملع و فاضلاا ض   ع قصيف   ظروف النقل العادية. ح و 
 السلع غري املعبأة:

لييفى  قلايا فسايا بين  ضيرابا  قيل ابلميكك احليفييفيية أو حياوايا أو  رمبياا أو  ناولية  صصية جي ز أيضيا   قيل الميلع بييفون  عبئسايا   وسيائل
 .ذلك   اقع املناولة ال سسطة كان صنعاا و نشأة السجاسع مبا   

 اشرتاط إضايف:
  ك ن أوضسة الضغط   افقة الشرتاطاا الملطة امل سصة للاادة )للا اد( اليت عس ياا ال ضاء )األوضسة(.

 

LP903  التعبئةتوجيه LP903 
 . 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى أ قام األ م املسحيفة 

شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة  بطا ايا بنيف واحيف    املعيفاا يسضا  وليرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة لبطا ية واحيفة  
 :3-1-4و 4-1-1  

   املصن ضة   :IIمس ى أداء جما ضة السعبئة لصلبة املطابقة ملالعب اا الكبعة ا
 ؛(50A) ف الذ

 ؛(50B) أل  نس م
 ؛(50N)األل  نس م   عيفن آخر  ع الف الذ أو

 ؛(50H) ا يف  بالسسسك
 ؛(50C)طبسعي  خش 
 ؛(50D) قائقي  خش 
 ؛(50F) عاد  ك ين   خش 
 .(50G)صل   لسفي مر  ن

 وضعاا   ضب ة مبعة. حبست  سم وايساا    العط  الني ميك  أن  مبب  حرمساا أو عيفااأو امل  عبئة البطا يةجي  و 
 اشرتاط إضايف:

 جي  واية البطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.
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LP904 توجيه التعبئة LP904 
تال أ قام األ م وبطا ايا اتلفة أو  عط بة اي خالبنيف واحيف    املعيفاا يسضا  وضلى   عط بة ينطبق انا الس  س  ضلى بطا ية واحيفة اتلفة أو

 . 3481و 3480و 3091و 3090املسحيفة 
خييالاي وبطييا ايا اتلفيية أو  عط بيية  شييريطة لبنيييف واحيييف  يي  املعيييفاا يسضييا  يييرخص ابسييس يفام العبيي اا الكبييعة السالسيية لبطا ييية واحيييفة اتلفيية أو  عط بيية  أو 

 .3-1-4و 1-1-4 اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة  
 البطا ايا:و  اخلالاي   حالة البطا ايا واملعيفاا اليت تس ي ضلى

   املصن ضة   :IIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
 ؛(50A)ف الذ 

 ؛(50B)أل  نس م 
 ؛(50N)األل  نس م   عيفن آخر  ع الف الذ أو

 ؛(50H) ا يف  بالسسسك
 .(50D)خش   قائقي 

بشيكل إفيرادي   ضبي ة داخلسية و  ضيع داخيل  اخليالاي أو البطيا ايا املعييفاا الييت تسي ي ضليى  ثيل اينح أو  عط بة أو  عبأ مل بطا ية اتلفة -1
 العب ة اخلا  سة  ا عة للسمرب لسجن  احساال  مرب اإللكرتولسر. أو ضب ة خا  سة. وجي  أن  ك ن العب ة اليفاخلسة

 اث خطع للحرا ة. كفي للحااية      لسيف ا بع مارابئسا    دة ضزل حرا ي  ع قابلة لالحرتاق و ع   صلةاطة مبايفاخلسة حمالعب ة ال ك ن  -2
  زود العب اا احملكاة اإل الق ب سسلة  نفس  ضنيف االقسضاء. -3
داخيل الطيرد الييت قييف  ميفر ضي   ليل  عييفااأو امل  حس ن السيفابع املناسبة لكي  قلل  ي  أتثيعاا االاسيزازاا والصييف اا ومتنيع حرمية البطا يية -4

 لل فاء هبنا االشرتاط. مارابئسا    دة   سسيف  ع قابلة لالحرتاق و ع   صلةميك  اسس يفام  ا ماا  إضا  وض  وضع خطر أثناء النقل.
  صنلع. أو  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق طبقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صالم فس  العب ة -5

سيية  يي  امليي اد املاصيية اخلا ليية ال سصيياص أي اخلا  سيية ماسيية ماف أو اليييت عصييل فساييا  مييرب   ضيياف إىل العبيي ة اليفاخلسيية اخلييالايالبطييا ايا و ة   حاليي
 إلكرتولسر طلسق.

 اشرتاطات إضافية:
    قصر اليفا ة الكارابئسة. واخلالاي جي  واية البطا ايا
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LP905 توجيه التعبئة LP905 
خلسة  100واملؤلفة     ا ال يزييف ضلى  3481و 3480و 3091و 3090 ط اإل ساج اخلاصة أب قام األ م املسحيفة س  س  ضلى خطينطبق انا ال

 البطا ايا ضنيف ا  نقل انح النااذج األولسة أل راا االخسبا . وأبطا ية وضلى النااذج األولسة المابقة ل  ساج لل الاي  وأ
خالاي وبطا ايا  شيريطة اسيسسفاء األحكيام العا ية الي ا دة لبنيف واحيف    املعيفاا يسضا  السالسة لبطا ية واحيفة أو  يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة

 :3-1-4و 4-1-1  
 للبطا ية ال احيفة: (1)

   املصن ضة   :IIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  (50A)ف الذ 

 (50B)أل  نس م 
 (50N)لف الذ أو األل  نس م ر  ع ا عيفن آخ
 (50H) ا يف  بالسسسك

 (50C)خش  طبسعي 
 (50D)خش   قائقي 

 (50F)خش   عاد  ك ين  
 (50G)صل   مر  ن لسفي

  مس   العب اا الكبعة االشرتاطاا السالسة:وجي  أيضا  أن 
 ة خا  سة    الن ع السصاساي امل سرب ال ا د أضالح ميك  أن  عبأ البطا ايا ذاا األحجام واألشكال والكسل امل سلفة   ضب )أ(

 السصاساي؛ لكسلة اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أساساا الن ع شريطة أن ال  سجاوز ا
 وجي  أن  عبأ مل بطا ية   ضب ة داخلسة و  ضع داخل ضب ة خا  سة؛  )ب(
ليية لالحييرتاق و ييع   صييلة مارابئسييا   كفييي حلاايساييا  يي  كل اتم مبييادة ضييزل حييرا ي  ييع قابوجييي  أن تيياط مييل ضبيي ة داخلسيية بشيي )ج(

 ا بعاث خطع للحرا ة؛
ثييع اال جتا يياا والصيييف اا وملنييع تييرل البطييا ايا داخييل العبيي ة وييا قيييف يييؤدي إىل وجييي  أن  س يين  يييفابع  الئايية للسقلسييل  يي  أت )د(

ا اسس يف ر  ادة   سسيف لل فاء هبنا االشرتاط  فسج  أن  ك ن  يع قابلية لالحيرتاق السلل و ش ء ظروف خطرة أثناء النقل. وإذ
 و ع   صلة مارابئسا؛

 ا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة الكبعة أو  صنع.وجي  أن  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعس )ه(
 خالاي أو بطا ايا:بنيف واحيف    املعيفاا يسضا  ل (2)

   املصن ضة   :IIا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة ب االع
  (50A)ف الذ 

 (50B)أل  نس م 
 (50N) عيفن آخر  ع الف الذ أو األل  نس م 

 (50H) ا يف  بالسسسك
 (50C)خش  طبسعي 
 (50D)خش   قائقي 

 (50F)خش   عاد  ك ين  
 (50G)صل   مر  ن لسفي
 الشرتاطاا السالسة: العب اا الكبعة اوجي  أيضا  أن  مس  

ميك  أن  عبأ البن د املفردة    املعيفاا ذاا األحجام واألشكال والكسل امل سلفة   ضب ة خا  سة    الن ع السصاساي امل سرب  )أ(
 اساا الن ع السصاساي؛ ال ا د أضالح شريطة أن ال  سجاوز الكسلة اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أس

 عيفاا أو  عبأ بطريقة متنع  شغسلاا العرضي أثناء النقل؛ وجي  أن  صنع امل )ب(
وجي  أن  س ن  يفابع  الئاة للسقلسل    أتثع اال جتا اا والصيف اا وملنع ترل املعيفاا داخل العبي ة ويا قييف ييؤدي إىل السليل  )ج(

االشيرتاط  فسجي  أن  كي ن  يع قابلية لالحيرتاق و يع  ر  ادة   سسيف لل فياء هبينا و ش ء ظروف خطرة أثناء النقل. وإذا اسس يف
 ؛  صلة مارابئسا  

 وجي  أن  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة الكبعة أو  صنع. )د(
 اشرتاط إضايف:

  لكارابئسة.جي  واية اخلالاي والبطا ايا    قصر اليفا ة ا
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LP904 توجيه التعبئة LP904 
تال أ قام األ م وبطا ايا اتلفة أو  عط بة اي خالبنيف واحيف    املعيفاا يسضا  وضلى   عط بة ينطبق انا الس  س  ضلى بطا ية واحيفة اتلفة أو

 . 3481و 3480و 3091و 3090املسحيفة 
خييالاي وبطييا ايا اتلفيية أو  عط بيية  شييريطة لبنيييف واحيييف  يي  املعيييفاا يسضييا  يييرخص ابسييس يفام العبيي اا الكبييعة السالسيية لبطا ييية واحيييفة اتلفيية أو  عط بيية  أو 

 .3-1-4و 1-1-4 اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة  
 البطا ايا:و  اخلالاي   حالة البطا ايا واملعيفاا اليت تس ي ضلى

   املصن ضة   :IIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
 ؛(50A)ف الذ 

 ؛(50B)أل  نس م 
 ؛(50N)األل  نس م   عيفن آخر  ع الف الذ أو

 ؛(50H) ا يف  بالسسسك
 .(50D)خش   قائقي 

بشيكل إفيرادي   ضبي ة داخلسية و  ضيع داخيل  اخليالاي أو البطيا ايا املعييفاا الييت تسي ي ضليى  ثيل اينح أو  عط بة أو  عبأ مل بطا ية اتلفة -1
 العب ة اخلا  سة  ا عة للسمرب لسجن  احساال  مرب اإللكرتولسر. أو ضب ة خا  سة. وجي  أن  ك ن العب ة اليفاخلسة

 اث خطع للحرا ة. كفي للحااية      لسيف ا بع مارابئسا    دة ضزل حرا ي  ع قابلة لالحرتاق و ع   صلةاطة مبايفاخلسة حمالعب ة ال ك ن  -2
  زود العب اا احملكاة اإل الق ب سسلة  نفس  ضنيف االقسضاء. -3
داخيل الطيرد الييت قييف  ميفر ضي   ليل  عييفااأو امل  حس ن السيفابع املناسبة لكي  قلل  ي  أتثيعاا االاسيزازاا والصييف اا ومتنيع حرمية البطا يية -4

 لل فاء هبنا االشرتاط. مارابئسا    دة   سسيف  ع قابلة لالحرتاق و ع   صلةميك  اسس يفام  ا ماا  إضا  وض  وضع خطر أثناء النقل.
  صنلع. أو  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق طبقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صالم فس  العب ة -5

سيية  يي  امليي اد املاصيية اخلا ليية ال سصيياص أي اخلا  سيية ماسيية ماف أو اليييت عصييل فساييا  مييرب   ضيياف إىل العبيي ة اليفاخلسيية اخلييالايالبطييا ايا و ة   حاليي
 إلكرتولسر طلسق.

 اشرتاطات إضافية:
    قصر اليفا ة الكارابئسة. واخلالاي جي  واية البطا ايا
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LP905 توجيه التعبئة LP905 
خلسة  100واملؤلفة     ا ال يزييف ضلى  3481و 3480و 3091و 3090 ط اإل ساج اخلاصة أب قام األ م املسحيفة س  س  ضلى خطينطبق انا ال

 البطا ايا ضنيف ا  نقل انح النااذج األولسة أل راا االخسبا . وأبطا ية وضلى النااذج األولسة المابقة ل  ساج لل الاي  وأ
خالاي وبطا ايا  شيريطة اسيسسفاء األحكيام العا ية الي ا دة لبنيف واحيف    املعيفاا يسضا  السالسة لبطا ية واحيفة أو  يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة

 :3-1-4و 4-1-1  
 للبطا ية ال احيفة: (1)

   املصن ضة   :IIالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 
  (50A)ف الذ 

 (50B)أل  نس م 
 (50N)لف الذ أو األل  نس م ر  ع ا عيفن آخ
 (50H) ا يف  بالسسسك

 (50C)خش  طبسعي 
 (50D)خش   قائقي 

 (50F)خش   عاد  ك ين  
 (50G)صل   مر  ن لسفي

  مس   العب اا الكبعة االشرتاطاا السالسة:وجي  أيضا  أن 
 ة خا  سة    الن ع السصاساي امل سرب ال ا د أضالح ميك  أن  عبأ البطا ايا ذاا األحجام واألشكال والكسل امل سلفة   ضب )أ(

 السصاساي؛ لكسلة اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أساساا الن ع شريطة أن ال  سجاوز ا
 وجي  أن  عبأ مل بطا ية   ضب ة داخلسة و  ضع داخل ضب ة خا  سة؛  )ب(
ليية لالحييرتاق و ييع   صييلة مارابئسييا   كفييي حلاايساييا  يي  كل اتم مبييادة ضييزل حييرا ي  ييع قابوجييي  أن تيياط مييل ضبيي ة داخلسيية بشيي )ج(

 ا بعاث خطع للحرا ة؛
ثييع اال جتا يياا والصيييف اا وملنييع تييرل البطييا ايا داخييل العبيي ة وييا قيييف يييؤدي إىل وجييي  أن  س يين  يييفابع  الئايية للسقلسييل  يي  أت )د(

ا اسس يف ر  ادة   سسيف لل فاء هبنا االشرتاط  فسج  أن  ك ن  يع قابلية لالحيرتاق السلل و ش ء ظروف خطرة أثناء النقل. وإذ
 و ع   صلة مارابئسا؛

 ا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة الكبعة أو  صنع.وجي  أن  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعس )ه(
 خالاي أو بطا ايا:بنيف واحيف    املعيفاا يسضا  ل (2)

   املصن ضة   :IIا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة ب االع
  (50A)ف الذ 

 (50B)أل  نس م 
 (50N) عيفن آخر  ع الف الذ أو األل  نس م 

 (50H) ا يف  بالسسسك
 (50C)خش  طبسعي 
 (50D)خش   قائقي 

 (50F)خش   عاد  ك ين  
 (50G)صل   مر  ن لسفي
 الشرتاطاا السالسة: العب اا الكبعة اوجي  أيضا  أن  مس  

ميك  أن  عبأ البن د املفردة    املعيفاا ذاا األحجام واألشكال والكسل امل سلفة   ضب ة خا  سة    الن ع السصاساي امل سرب  )أ(
 اساا الن ع السصاساي؛ ال ا د أضالح شريطة أن ال  سجاوز الكسلة اإلمجالسة الكلسة للعب ة الكسلة اإلمجالسة اليت اخسرب ضلى أس

 عيفاا أو  عبأ بطريقة متنع  شغسلاا العرضي أثناء النقل؛ وجي  أن  صنع امل )ب(
وجي  أن  س ن  يفابع  الئاة للسقلسل    أتثع اال جتا اا والصيف اا وملنع ترل املعيفاا داخل العبي ة ويا قييف ييؤدي إىل السليل  )ج(

االشيرتاط  فسجي  أن  كي ن  يع قابلية لالحيرتاق و يع  ر  ادة   سسيف لل فياء هبينا و ش ء ظروف خطرة أثناء النقل. وإذا اسس يف
 ؛  صلة مارابئسا  

 وجي  أن  قسلم ضيفم قابلسة االحرتاق وفقا  ملعسا   عرتف ب    البليف الني  صام فس  العب ة الكبعة أو  صنع. )د(
 اشرتاط إضايف:

  لكارابئسة.جي  واية اخلالاي والبطا ايا    قصر اليفا ة ا
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LP906 توجيه التعبئة LP906 
واملعرضة ألن  سفكك  3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى البطا ايا السالفة أو املعط بة اخلاصة أب قام األ م املسحيفة 

الة أو هل بة   ظروف النقل العادية. تيفث هلبا  أو  طلق حرا ة أو ا بعاحل  خطرا  لغازاا أو أخبرة مس بمرضة  أو  سفاضل ضلى    خطع  أو  سة أو أمل
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة  شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 :يسضا  بطا ايا للبطا ية ال احيفة ولبنيف واحيف    املعيفاا
 املصن ضة   :  Iالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 

  (50A)ف الذ 
 (50B)أل  نس م 

 (50N) عيفن آخر  ع الف الذ أو األل  نس م 
 (50H) ا يف  بالسسسك

 (50D)خش   قائقي 
 (50G)صل   مر  ن لسفي

و   لسييف هلي  أو جي  أن  ك ن العب اا قاد ة ضلى ال فاء ابشرتاطاا األداء اإلضافسة السالسة   حالية السفكيك الميريع أو السفاضيل اخلطير أ (1)
  ا بعاث خطر للحرا ة أو ا بعاث خطر لغازاا أو أخبرة مسسة أو أمالة أو هل بة    اخلالاي أو البطا ايا:

س. ويقبييل حيييفوث  بضيية ا  فيياع  ؤقسيية   د  يية احلييرا ة °100المييطح اخلييا  ي للعبيي ة أبمالاييا جييي  أن ال  سجيياوز د  يية حييرا ة  )أ(
 س؛°200 صل إىل 

 ج العب ة؛ي هل  خا  يفم حيفوث أعل )ب(
 ؛ ضيفم خروج قنائل    العب ة )ج(
 جي  احلفاظ ضلى سال ة بنسة العب ة؛ )د(
رب الغيياز  ا ) ظييام  رشيسح  دو ان اهليي اء  حجييز الغيياز  ضبيي ة  ا عيية لسمييجيي  أن  كيي ن العبيي اا الكبييعة جماييزة بنظييام إلدا ة الغييازا )ه(

 (  حم  االقسضاء.و ا إىل ذلك
  .)أ(فسة ألداء العب اا الكبعة ب اسطة اخسبا  ماا تيفدح الملطة امل سصةالشرتاطاا اإلضاجي  السحقق    ا (2)

وجييي  أن يسيياح  قرييير السحقييق بنيياء ضلييى الطليي . ومشييرط أدىن  جييي  أن ييييف ج    قرييير السحقييق اسييم البطا ييية  وضيييفد البطييا ايا  ومسليية 
 ة الكبعة  وبسادا االخسبا  وفقا  لطريقة االخسبا  ماا تيفداا الملطة امل سصة. البطا ية و  ضاا وحمس ااا    الطاقة  و عرلف ا ية العب  

 مس فاة ضنيف اسس يفام اجللسيف اجلاف أو النسرتو ن المائل ماادة  ربييف. وجيي  أن  بقيى العبي اا  3-5-5ن االشرتاطاا ال ا دة    ك   (3)
املميس يف ة ومينلك د  ياا احليرا ة ود  ياا الضيغط الييت ميكي  أن تييفث ضنييف اليفاخلسة واخلا  سة سلساة ضنيف د  ية حيرا ة  يادة السربيييف 

 فقيف السربييف.
 إضايف: اشرتاط

 جي  واية اخلالاي والبطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.

 ميك  النظر   املعايع السالسة  حم  اال طباق  لسقسسم أداء العب ة الكبعة: )أ(
 سيييائج )ه( يمييياح إب كا سييية  سبيييع  4-9-2يفد  يييثال    القميييم  ظيييام إلدا ة اجلييي دة )مايييا اييي  حمييي جيييي  إ يييراء السقسيييسم   إطيييا  )أ(

 االخسبا اا والبسادا املر عسة والنااذج املمس يف ة   تيفييف امل اصفاا؛
ا ) ييي  قبسيييل جيييي  أن تييييفد ب ضييي ح قائاييية األخطيييا  املس قعييية   حالييية اجلاييي ح احليييرا ي لنييي ع البطا يييية   الظيييروف الييييت  نقيييل هبييي )ب(

افسييية  يييع قابلييية لالحيييرتاق و يييع   صيييلة مارابئسيييا    أو اسيييس يفام  يييادة   سيييسيف م(SOC)اسيييس يفام ضبييي ة داخلسييية  أو حالييية الشيييحنة 
.( وأن تييييفد ماسساييا؛ وهليينا الغييرا ميكييي  اسييس يفام القائايية املر عسيية لألخطيييا  احملساليية لبطييا ايا اللسثسييي م و ييا إىل ذلييكو اصيية 

رة مسسية أو أمالية اضل ضلى    خطر  و  لسيف هل  أو ا بعاث خطر للحرا ة أو ا بعاث خطر لغازاا أو أخب)السفكك بمرضة  والسف
 أو هل بة(. ويعسايف السحيفييف الكاي هلنح األخطا  ضلى املادة العلاسة املساحة؛

ة املسي فرة وخصيائص  يادة الصينع. وجيي  جي  تيفييف السأثعاا الس فسفسة للعب ة الكبعة وتيفييف   اصفا ا اسسنادا  إىل سيبل احلاايي )ج(
م ايينا السقسييسم )الكثافيية )مييغ/لسرت(  المييعة احلرا ييية الن ضسيية )  ل/مييغ/ملف (  اسييسعاال قائايية ابخلصييائص السقنسيية والرسيي م ليييفض

 ملفيي (  د  ييية حييرا ة الييينوابن ود  يية حيييرا ة االشييسعال )ملفييي ( /2قسايية السميي ن )مسل   ل/ميييغ(  امل صييلسة احلرا يييية )واا/م
 ملف (؛/2و عال النقل احلرا ي   العب ة اخلا  سة )واا/م

 ا  وأي حماابا داضاة  سسجة اجلا ح احلرا ي للبطا ية داخل العب ة الكبعة   ظروف النقل العادية؛جي  أن يقسم االخسب )د(
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ى حالية شيح  وكنية  قابيل ظيروف للبطا يية  عروفية  جيي  أن جييرى السقسيسم املميس يفم وفيق أضلي (SOC)إذا مل  ك  حالة الشيحنة  )ه(
 اسسعاال البطا ية؛

الييييت ميكييي  فسايييا اسيييس يفام العبييي ة الكبيييعة و قلايييا )مبيييا   ذليييك فسايييا يسعليييق ابلنسيييائج احملسالييية جيييي  أن   صيييل الظيييروف احملسطييية  )و(
 خلاص ابلعب ة الكبعة؛ال بعاحلا الغازاا أو اليفخان ضلى البسئة  مالسا ية أو الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدا ة الغاز ا

  سيييسنا ي  أسييي ا احلييياالا إلطيييالق اجلاييي ح احليييرا ي وا سشيييا ح داخيييل جيييي  أن أتخييين االخسبيييا اا أو ذييي ذج احلمييياابا   االضسبيييا )ز(
البطا يية: ويشييال اينا المييسنا ي  أسي أ فشييل وكي    ظييروف النقييل العاديية واحلييرا ة القصي ى وا بعيياحلا اللاي  املسعلييق ابال سشييا  

 سال للسفاضل؛احمل
 ساضة(. 24مجسع النسائج املاكنة )أي فرتة     ط يلة  ماح ب ق ع خالل فرتة ز نسة اااالمسنا ي   انحجي   قسسم  )ح(

 1أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-5
  .1-1-4 مس ا األحكام العا ة املبسنة   القمم  4-1-5-1
 لسالسة:و صنع حبست  مس   الشروط ا 1  صام مجسع ضب اا بضائع الر بة 4-1-5-2

اإلشيييعال  أو  ميييب  زايدة   احسايييال االشيييسعال وال املسفجيييراا  ومتنعايييا  ييي  السميييرب أن تايييي  )أ(
  ذليييك السغيييعاا املس قعييية   د  ييياا احليييرا ة  مبيييا العرضيييي ضنييييف السعيييرا لظيييروف النقيييل العاديييية 

 والرط بة والضغط؛
 ؛ظروف النقل العادية لعب ة الكا لة بطريقة  أ   ة  وأن يك ن ابإل كان  ناولة ا )ب(
يزييف  ال وأن  سحال العب ة أي أوال   ضع ف قاا   السنضسيف املس قع أن ختضع ل  أثناء النقل حبست )ج(

عييفث  وأال  ضعل وظسفة االحس اء اليت  ؤدياا العبي اا  وال اخلطر الني  نط ي ضلس  املسفجراا 
 املنضَّيفة.  مب  ضيفم اسسقرا  العب اا أو ي د  ة  قلل    ق  اأب أو هلا  ش ح أبي شكل

مجسييع امليي اد والمييلع املسفجييرة   شييكلاا املعيييفل للنقييل  صيينل قبييل إضيييفاداا للنقييل  ووفقييا  ل  ييراءاا املبسنيية  4-1-5-3
  2-1-3.  

  قائاية البضيائع اخلطيرة  ضليى النحي   ي 8وفقا  لس  س  السعبئة املناس  املبن   العا د  1 عبأ بضائع الر بة  4-1-5-4
  .4-1-4املبن   

 1-6فساييا احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  والعبيي اا الكبييعة  االشييرتاطاا اليي ا دة   الفصييل   مييس   العبيي اا  مبييا 4-1-5-5
نح خيالف ذليك   اييينمر     يا ملIIاملسعلقة مبجا ضية السعبئية  5  حمباا يالئم  و مس   اشرتاطاا االخسبا  6-6 أو 5-6 أو

 .الالئحة
 العب اا اليت تس ي ضلى س ائل  سفجرة واية  زدو ة ضيف السمرب.   فر وسسلة إ الق 4-1-5-6

 سضا  وسسلة إ الق األسط ادا املعيف سية حشيسة  ناسيبة؛ وإذا  ضيانر وسيسلة اإل يالق سي  ل لي   مينيع  4-1-5-7
 دخ ل امل اد املسفجرة   س  الل ل .

امللطلفيية  أو لييق ضبيي اا امليي اد املنزوضيية احلماسييسةامليي اد اليييت  يينوب   امليياء  قاو يية للايياء. و غ ضبيي اا كيي ن  4-1-5-8
 حبست متنع السغعاا   الرتمسز أثناء النقل.

  حاليييية اشييييساال العبيييي ة ضلييييى  ييييالف  ييييزدوج بيييي   يييياء ميكيييي  أن يسجايييييف أثنيييياء النقييييل   ضيييياف إىل امليييياء   4-1-5-9
قيف  سمب    إشعال حريق بمب  قابلسساا  مس يفم  ضاداا السجايف اليت  وال للسجايف ملنع جتايفح.مافسة    ضا ل  ضاد  ماسة

 لالشسعال.
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LP906 توجيه التعبئة LP906 
واملعرضة ألن  سفكك  3481و 3480و 3091و 3090ينطبق انا الس  س  ضلى البطا ايا السالفة أو املعط بة اخلاصة أب قام األ م املسحيفة 

الة أو هل بة   ظروف النقل العادية. تيفث هلبا  أو  طلق حرا ة أو ا بعاحل  خطرا  لغازاا أو أخبرة مس بمرضة  أو  سفاضل ضلى    خطع  أو  سة أو أمل
 :3-1-4و 1-1-4يرخص ابسس يفام العب اا الكبعة السالسة  شريطة اسسسفاء األحكام العا ة ال ا دة   

 :يسضا  بطا ايا للبطا ية ال احيفة ولبنيف واحيف    املعيفاا
 املصن ضة   :  Iالعب اا الكبعة الصلبة املطابقة ملمس ى أداء جما ضة السعبئة 

  (50A)ف الذ 
 (50B)أل  نس م 

 (50N) عيفن آخر  ع الف الذ أو األل  نس م 
 (50H) ا يف  بالسسسك

 (50D)خش   قائقي 
 (50G)صل   مر  ن لسفي

و   لسييف هلي  أو جي  أن  ك ن العب اا قاد ة ضلى ال فاء ابشرتاطاا األداء اإلضافسة السالسة   حالية السفكيك الميريع أو السفاضيل اخلطير أ (1)
  ا بعاث خطر للحرا ة أو ا بعاث خطر لغازاا أو أخبرة مسسة أو أمالة أو هل بة    اخلالاي أو البطا ايا:

س. ويقبييل حيييفوث  بضيية ا  فيياع  ؤقسيية   د  يية احلييرا ة °100المييطح اخلييا  ي للعبيي ة أبمالاييا جييي  أن ال  سجيياوز د  يية حييرا ة  )أ(
 س؛°200 صل إىل 

 ج العب ة؛ي هل  خا  يفم حيفوث أعل )ب(
 ؛ ضيفم خروج قنائل    العب ة )ج(
 جي  احلفاظ ضلى سال ة بنسة العب ة؛ )د(
رب الغيياز  ا ) ظييام  رشيسح  دو ان اهليي اء  حجييز الغيياز  ضبيي ة  ا عيية لسمييجيي  أن  كيي ن العبيي اا الكبييعة جماييزة بنظييام إلدا ة الغييازا )ه(

 (  حم  االقسضاء.و ا إىل ذلك
  .)أ(فسة ألداء العب اا الكبعة ب اسطة اخسبا  ماا تيفدح الملطة امل سصةالشرتاطاا اإلضاجي  السحقق    ا (2)

وجييي  أن يسيياح  قرييير السحقييق بنيياء ضلييى الطليي . ومشييرط أدىن  جييي  أن ييييف ج    قرييير السحقييق اسييم البطا ييية  وضيييفد البطييا ايا  ومسليية 
 ة الكبعة  وبسادا االخسبا  وفقا  لطريقة االخسبا  ماا تيفداا الملطة امل سصة. البطا ية و  ضاا وحمس ااا    الطاقة  و عرلف ا ية العب  

 مس فاة ضنيف اسس يفام اجللسيف اجلاف أو النسرتو ن المائل ماادة  ربييف. وجيي  أن  بقيى العبي اا  3-5-5ن االشرتاطاا ال ا دة    ك   (3)
املميس يف ة ومينلك د  ياا احليرا ة ود  ياا الضيغط الييت ميكي  أن تييفث ضنييف اليفاخلسة واخلا  سة سلساة ضنيف د  ية حيرا ة  يادة السربيييف 

 فقيف السربييف.
 إضايف: اشرتاط

 جي  واية اخلالاي والبطا ايا    قصر اليفا ة الكارابئسة.

 ميك  النظر   املعايع السالسة  حم  اال طباق  لسقسسم أداء العب ة الكبعة: )أ(
 سيييائج )ه( يمييياح إب كا سييية  سبيييع  4-9-2يفد  يييثال    القميييم  ظيييام إلدا ة اجلييي دة )مايييا اييي  حمييي جيييي  إ يييراء السقسيييسم   إطيييا  )أ(

 االخسبا اا والبسادا املر عسة والنااذج املمس يف ة   تيفييف امل اصفاا؛
ا ) ييي  قبسيييل جيييي  أن تييييفد ب ضييي ح قائاييية األخطيييا  املس قعييية   حالييية اجلاييي ح احليييرا ي لنييي ع البطا يييية   الظيييروف الييييت  نقيييل هبييي )ب(

افسييية  يييع قابلييية لالحيييرتاق و يييع   صيييلة مارابئسيييا    أو اسيييس يفام  يييادة   سيييسيف م(SOC)اسيييس يفام ضبييي ة داخلسييية  أو حالييية الشيييحنة 
.( وأن تييييفد ماسساييا؛ وهليينا الغييرا ميكييي  اسييس يفام القائايية املر عسيية لألخطيييا  احملساليية لبطييا ايا اللسثسييي م و ييا إىل ذلييكو اصيية 

رة مسسية أو أمالية اضل ضلى    خطر  و  لسيف هل  أو ا بعاث خطر للحرا ة أو ا بعاث خطر لغازاا أو أخب)السفكك بمرضة  والسف
 أو هل بة(. ويعسايف السحيفييف الكاي هلنح األخطا  ضلى املادة العلاسة املساحة؛

ة املسي فرة وخصيائص  يادة الصينع. وجيي  جي  تيفييف السأثعاا الس فسفسة للعب ة الكبعة وتيفييف   اصفا ا اسسنادا  إىل سيبل احلاايي )ج(
م ايينا السقسييسم )الكثافيية )مييغ/لسرت(  المييعة احلرا ييية الن ضسيية )  ل/مييغ/ملف (  اسييسعاال قائايية ابخلصييائص السقنسيية والرسيي م ليييفض

 ملفيي (  د  ييية حييرا ة الييينوابن ود  يية حيييرا ة االشييسعال )ملفييي ( /2قسايية السميي ن )مسل   ل/ميييغ(  امل صييلسة احلرا يييية )واا/م
 ملف (؛/2و عال النقل احلرا ي   العب ة اخلا  سة )واا/م

 ا  وأي حماابا داضاة  سسجة اجلا ح احلرا ي للبطا ية داخل العب ة الكبعة   ظروف النقل العادية؛جي  أن يقسم االخسب )د(
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ى حالية شيح  وكنية  قابيل ظيروف للبطا يية  عروفية  جيي  أن جييرى السقسيسم املميس يفم وفيق أضلي (SOC)إذا مل  ك  حالة الشيحنة  )ه(
 اسسعاال البطا ية؛

الييييت ميكييي  فسايييا اسيييس يفام العبييي ة الكبيييعة و قلايييا )مبيييا   ذليييك فسايييا يسعليييق ابلنسيييائج احملسالييية جيييي  أن   صيييل الظيييروف احملسطييية  )و(
 خلاص ابلعب ة الكبعة؛ال بعاحلا الغازاا أو اليفخان ضلى البسئة  مالسا ية أو الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدا ة الغاز ا

  سيييسنا ي  أسييي ا احلييياالا إلطيييالق اجلاييي ح احليييرا ي وا سشيييا ح داخيييل جيييي  أن أتخييين االخسبيييا اا أو ذييي ذج احلمييياابا   االضسبيييا )ز(
البطا يية: ويشييال اينا المييسنا ي  أسي أ فشييل وكي    ظييروف النقييل العاديية واحلييرا ة القصي ى وا بعيياحلا اللاي  املسعلييق ابال سشييا  

 سال للسفاضل؛احمل
 ساضة(. 24مجسع النسائج املاكنة )أي فرتة     ط يلة  ماح ب ق ع خالل فرتة ز نسة اااالمسنا ي   انحجي   قسسم  )ح(

 1أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-5
  .1-1-4 مس ا األحكام العا ة املبسنة   القمم  4-1-5-1
 لسالسة:و صنع حبست  مس   الشروط ا 1  صام مجسع ضب اا بضائع الر بة 4-1-5-2

اإلشيييعال  أو  ميييب  زايدة   احسايييال االشيييسعال وال املسفجيييراا  ومتنعايييا  ييي  السميييرب أن تايييي  )أ(
  ذليييك السغيييعاا املس قعييية   د  ييياا احليييرا ة  مبيييا العرضيييي ضنييييف السعيييرا لظيييروف النقيييل العاديييية 

 والرط بة والضغط؛
 ؛ظروف النقل العادية لعب ة الكا لة بطريقة  أ   ة  وأن يك ن ابإل كان  ناولة ا )ب(
يزييف  ال وأن  سحال العب ة أي أوال   ضع ف قاا   السنضسيف املس قع أن ختضع ل  أثناء النقل حبست )ج(

عييفث  وأال  ضعل وظسفة االحس اء اليت  ؤدياا العبي اا  وال اخلطر الني  نط ي ضلس  املسفجراا 
 املنضَّيفة.  مب  ضيفم اسسقرا  العب اا أو ي د  ة  قلل    ق  اأب أو هلا  ش ح أبي شكل

مجسييع امليي اد والمييلع املسفجييرة   شييكلاا املعيييفل للنقييل  صيينل قبييل إضيييفاداا للنقييل  ووفقييا  ل  ييراءاا املبسنيية  4-1-5-3
  2-1-3.  

  قائاية البضيائع اخلطيرة  ضليى النحي   ي 8وفقا  لس  س  السعبئة املناس  املبن   العا د  1 عبأ بضائع الر بة  4-1-5-4
  .4-1-4املبن   

 1-6فساييا احليياوايا ال سييسطة للميي ائ  والعبيي اا الكبييعة  االشييرتاطاا اليي ا دة   الفصييل   مييس   العبيي اا  مبييا 4-1-5-5
نح خيالف ذليك   اييينمر     يا ملIIاملسعلقة مبجا ضية السعبئية  5  حمباا يالئم  و مس   اشرتاطاا االخسبا  6-6 أو 5-6 أو

 .الالئحة
 العب اا اليت تس ي ضلى س ائل  سفجرة واية  زدو ة ضيف السمرب.   فر وسسلة إ الق 4-1-5-6

 سضا  وسسلة إ الق األسط ادا املعيف سية حشيسة  ناسيبة؛ وإذا  ضيانر وسيسلة اإل يالق سي  ل لي   مينيع  4-1-5-7
 دخ ل امل اد املسفجرة   س  الل ل .

امللطلفيية  أو لييق ضبيي اا امليي اد املنزوضيية احلماسييسةامليي اد اليييت  يينوب   امليياء  قاو يية للايياء. و غ ضبيي اا كيي ن  4-1-5-8
 حبست متنع السغعاا   الرتمسز أثناء النقل.

  حاليييية اشييييساال العبيييي ة ضلييييى  ييييالف  ييييزدوج بيييي   يييياء ميكيييي  أن يسجايييييف أثنيييياء النقييييل   ضيييياف إىل امليييياء   4-1-5-9
قيف  سمب    إشعال حريق بمب  قابلسساا  مس يفم  ضاداا السجايف اليت  وال للسجايف ملنع جتايفح.مافسة    ضا ل  ضاد  ماسة
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أية وسسلة إ الق أخرى  صن ضة  ي  املعييفن وليس  هليا  طياء واق  أو اليفاببس  أو جي  ضيفم إ فاذ املما ع 4-1-5-10
 ال مة املعيفن.للاسفجراا بيف  ة مافسة      ك  العب ة اليفاخلسة واقسة   ا مل إىل داخل العب ة اخلا  سة

الميلع املسفجيرة   الطيرود ضليى  ي  مينيع  يسم إضيفاد العب اا اليفاخلسة والرتمسباا و  اد الس سسيف ووضيع املي اد أو 4-1-5-11
 دا املعيف سية للميلع  يع الملعة املسفجرة   العب ة اخلا  سة   ظروف النقل العادية. وجي  احلسل لة دون  ال   املك  مسس  املادة أو

مييلع اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  سفجييرة  ييع   ضيي ضة   ضلبيية خا  سيية بعضيياا ضيي  بعييض ملنييع االحسكييال العبيي اا املعيف سيية. و فصييل ال
 األوضسة. الق ال  أو اخلا  سة  أو والصيفم. وميك  هلنا الغرا اسس يفام احلش  اللن والص اين واحل ا ز   العب ة اليفاخلسة أو

يييؤدي السفاضييل بيين  ال املسفجييراا اليييت تس ياييا و ييع  نفيينة هلييا  حبسييت صيينع العبيي اا  يي   يي اد  س افقيية  ييع  4-1-5-12
 جما ضة الس افق. أو إىل  غسع شعبة األخطا  أو السمرب  إىل  عل املسفجر  ع  أ  ن   النقل أو انح املسفجراا و  اد السعبئة 

 مللح  ة. جتاويل العب اا املعيف سة امينع دخ ل امل اد املسفجرة   4-1-5-13

 رامم قيف  مياف  ي  الكايرابء الميامنة قييف ييؤدي  أو ال  ك ن العب اا املصن ضة    البالسسسك قابلة لس لسيف 4-1-5-14
 الملع املسفجرة املعبأة. أو  شغسل امل اد أو إشعال أو  فريغ  إىل بيفء  فجع

 ع امليزودة ب سيائل  أو   املزودةادةسسنة  امل صصة لالسس يفام العمكري ضالملع املسفجرة الكبعة احلجم  امل 4-1-5-15
بييييفء  فجعايييا  املسضيييانة ل سيييسلسن وقيييائسسن فعيييالسن ضليييى األقيييل  جيييي ز  قلايييا  يييع  عبيييأة. وضنييييف ا تسييي ي  ثيييل اييينح الميييلع ضليييى 

  لييت  نشيط اإلشيعال والييت ميكي  أن  طيرأ  ك ن ذا سة الييففع  يسعين وايية أ ظاية اإلشيعال فسايا ضييف الع ا يل ا أو شحناا دافعة
ضلى سلعة  ع  عبأة يع  أ   ميك  النظر  4  قمظروف النقل العادية. واحلص ل ضلى  سسجة سلبسة ضنيف إ راء جما ضة االخسبا اا 

أيية وسيسلة  أو وضيعاا   صيناديق شيح  أو    قل انح الميلعة بييفون  عبئية. وميكي   ثبسير اينح الميلع  يع املعبيأة ضليى وياالا
 جتعلاا سائبة   ظروف النقل العادية. ال اإلطالق بطريقة أو الس زي  أو أخرى للاناولة

وجي ز للملطة امل سصة    حالة إخضاع الملع املسفجرة الكبعة احلجم أل ظاة اخسبا   مس   أ راا انح  
 قيل اينح الميلع بنجياح  أن   افيق ضليى ح االخسبيا اا حالية إ يراء اين و  الالئحة مجزء    اخسبا اا أ ان  شيغسلاا و الء سايا 

 وفقا  ألحكام انح الالئحة.
خا  سييية ميكييي  أن ييييؤدي فسايييا الفيييرق بييين الضيييغط الييييفاخلي  أو ال  عبيييأ املييي اد املسفجيييرة   ضبييي اا داخلسييية 4-1-5-16

 .قاامتز  أو أتثعاا أخرى  إىل ا فجا  العب ة أو والضغط اخلا  ي  النا م ض  أتثعاا حرا ية
 امليييي اد املسفجييييرة  امل  يييي دة   سييييلعة  ييييع  غلفيييية أو سال   امليييي اد املسفجييييرة المييييائبة  حاليييية احساييييال أن  يييي 4-1-5-17
واألوضسيية املعيف سيية(  جييي   زوييييف العبيي ة  4Bو 4Aو 1B2و 1B1و 1A2و 1A1 غلفيية  زئسييا    ييع المييطح اليييفاخلي لعبيي ة  عيف سيية ) أو

 (.2-1-1-4)ا ظر    اليفاخلطالؤاا   أو املعيف سة ببطا ة داخلسة
   عبئة أيية  يادة  سفجيرة شيريطة   افقية الميلطة ال طنسية امل سصية ضليى  P101  قمميك  ا باع    س  السعبئة  4-1-5-18

  ع  مس فسة لس  سااا السعبئة احمليفدة هلا   قائاة البضائع اخلطرة. أو العب ة  بصرف النظر ضاا إذا ما ر العب ة  مس فسة
 2الرتبة صة تتعلق بتعبئة بضائع حكام خاأ 4-1-6
 اشرتاطات عامة 4-1-6-1
 حقييفَّم   ايينا القميم اشييرتاطاا ضا يية  نطبقية ضلييى اسييس يفام أوضسية الضييغط    قييل  يازاا وبضييائع خطييرة  4-1-6-1-1

أوضسية الضيغط  صينعم   وض اسييف و الميسا سك املميسقر(. وييس1051األ م املسحيفة   قم) ثال     حالة  2أخرى  يف  ة   الر بة 
  غيييعاا د  ييية احليييرا ة أو ريقييية متنيييع أي فقييييفان حملس اي يييا ميكييي  أن عييييفث   ظيييروف النقيييل العاديييية  سسجييية لالاسيييزازوإ القايييا بط

 الضغط )بمب   غع اال  فاع   ثال (. أو
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   ل  ليييك البضيييائع  ضيييعل  سسجييية ملفعييي أو ال  سييأثر أ يييزاء أوضسييية الضيييغط املال مييية للبضيييائع اخلطييرة  باشيييرة 4-1-6-1-2
السفاضيل  يع البضيائع اخلطيرة(. وجيي  اسيسسفاء أحكيام املعسيا ي   أو ثيعا  خطيرا  ) يثال  أداء دو  حفلياز لعالسية  فاضيلتيفث أت ال ماا

 حم  ا طباقااا.  ISO 11114-2:2013و ISO 11114-1:2012+ A1:2017اليفولسن 
 ييالسط الغييازاا وفقييا   أو ي تسيي ي ضلييى الغييازإ القاييا  لكيي   ذلييك وسييائل مبييا يييسم اخسسييا  أوضسيية الضييغط  4-1-6-1-3

. وينطبق اينا القميم أيضيا  ضليى 1-4-1-4واشرتاطاا    سااا السعبئة احمليفدة ال ا دة    2-1-2-6لالشرتاطاا ال ا دة   
 أوضسة الضغط اليت  شكل ضناصر  ك  ة حلاوايا الغاز املسعيفدة العناصر.

 ييالسط  أو  ييالسط  ييازاا  سلفيية ضيي  الغييازاا أو بغييازاامتييأل  ال  ميكيي  أن يعيياد  لؤايياأوضسيية الضييغط اليييت 4-1-6-1-4
 ك  قيف أ رير العالسياا الالز ية لسغسيع الغياز. وجيي  أن يكي ن  غسيع اخليف ية للغيازاا   ا مل الغازاا اليت ما ر   األوضسة سابقا  

يميياح أبن  نقييل  ييادة  يي   ال ك حمييباا ينطبييق. وابإلضييافة إىل ذليي ISO 11621:1997املضييغ طة وفقييا  للاعسييا  اليييفو   أو املمييسلة
  فرضسيةآتميل  ة     ادة      بة أخرى  نط يية ضليى خطي أو 8  وضاء ضغط مان عس ي سابقا  ضلى  ادة أمالة    الر بة  2الر بة 
  .6-1-2-6يك  قيف أ ري الفحص واالخسبا  الالز ن ضلى النح  املبن     ا مل

 امليال  أن يقي م بفحيص وضياء الضيغط ويسأمييف  ي  أن ال ضياء  ميا ح بي  لنقيل الغياز   ضلى بل امللء  جيق 4-1-6-1-5
حالة امل اد الكساسائسة تر الضغط  املادة اليفافعة املز ع  قلاا  و   أ   يمس   أحكام اينح الالئحية. و غليق الصياا اا بعييف  و 

 املعيفاا. أو أي  مرب    الصاا اا م حيفوثلبضاضة    ضيفيسأميف  رسل ا ماا  امللء و ظل  غلقة أثناء النقل.
جي   لء أوضسة الضغط وفقا  لقسم ضغط السشغسل و ِّمي  امليلء واألحكيام املبسنية      سي  السعبئية املناسي   4-1-6-1-6

لييل الغيياز تلييال   ملييادة املييلء املعسنيية. وجييي   ييلء الغييازاا السفاضلسيية و ييالسط الغييازاا إىل ضييغط  عيين يكفييل    حاليية حيييفوث ت
ل األدىن ضيغط السشيغسجيي  ضييفم  يلء حيزم األسيط ادا إىل حييف يسجياوز  مايا   ال   ضيفم جتاوز ضغط السشغسل ل ضاء الضغط.ما

 ألي أسط ا ة    أسط ادا احلز ة.
 والفحيص واالخسبيا  والصينعفساا وسائل إ القاا   سميقة  يع اشيرتاطاا السصياسم  مبا  ك ن أوضسة الضغط  4-1-6-1-7

. وضنيييف اإليعيياز ابسييس يفام ضبيي اا خا  سيية  جييي  أت يين أوضسيية الضييغط بيييفاخلاا بشييكل وثسييق. 2-6  الفصييل ا املبسنيية  فاصييسلا
 عيفد  ع ذلك      سااا السعبئة السفصسلسة.  ا مل أمثر بعب ة خا  سة  أو وجي ز  غلسل ضب ة داخلسة

ق حمسي ايا ال ضياء  و كي ن ايل أي ضطي  دون إطيال صام الصاا اا و صينع حبسيت  كي ن قياد ة ضليى ت 4-1-6-1-8
 حماسة    أي ضط  يؤدي إىل إطالق حمس ايا وضاء الضغط ض   ع قصيف  وذلك اب لباع إحيفى الطرائق السالسة:

 أ طسة  ل لبة؛  أو وضع الصاا اا داخل ضنق وضاء الضغط ووايساا بميفاداا )أ(
افسيية لسفريييغ الغيياز   حاليية  ميياحساا املقطعسيية مأو واييية الصيياا اا أب طسيية فساييا ثقيي ب  نفييس   )ب(

 حيفوث  مرب    الصاا اا؛ 
 وقاية؛  أو أو واية الصاا اا أبط اق  ق ية )ج(
 أو  قل أوضسة الضغط   اسامل )ماحلحزهم  ثال (؛  )د(
أو  قييل أوضسيية الضييغط   ضبيي ة خا  سيية  حعهيييفلة للنقييل  قيياد ة ضلييى ا سسيياز اخسبييا  المييق ط املبيين  )ا(

 .Iأداء جما ضة السعبئة مبمس ى  6-1-5-3  

  حالة أوضسية الضيغط امليزودة بصياا اا ضليى النحي  الي ا د   الفقير ن )ب( و)ج( أضيالح  جيي  اسيسسفاء  
 .ISO 11117:2008 + Cor 1:2009املعسييا   أو ISO 11117:1998  قييم  القساسيييس حسيييف لاشييرتاطاا إ ييا  عسييا  املنظايية اليفولسيية ل

  القساسييس حسييف لضلى  ظام واية  جي  اسسسفاء اشيرتاطاا امللحيق أليل مبعسيا  املنظاية اليفولسية ل ا اليت تس يلصاا احالة ا و 
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أية وسسلة إ الق أخرى  صن ضة  ي  املعييفن وليس  هليا  طياء واق  أو اليفاببس  أو جي  ضيفم إ فاذ املما ع 4-1-5-10
 ال مة املعيفن.للاسفجراا بيف  ة مافسة      ك  العب ة اليفاخلسة واقسة   ا مل إىل داخل العب ة اخلا  سة

الميلع املسفجيرة   الطيرود ضليى  ي  مينيع  يسم إضيفاد العب اا اليفاخلسة والرتمسباا و  اد الس سسيف ووضيع املي اد أو 4-1-5-11
 دا املعيف سية للميلع  يع الملعة املسفجرة   العب ة اخلا  سة   ظروف النقل العادية. وجي  احلسل لة دون  ال   املك  مسس  املادة أو

مييلع اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  سفجييرة  ييع   ضيي ضة   ضلبيية خا  سيية بعضيياا ضيي  بعييض ملنييع االحسكييال العبيي اا املعيف سيية. و فصييل ال
 األوضسة. الق ال  أو اخلا  سة  أو والصيفم. وميك  هلنا الغرا اسس يفام احلش  اللن والص اين واحل ا ز   العب ة اليفاخلسة أو

يييؤدي السفاضييل بيين  ال املسفجييراا اليييت تس ياييا و ييع  نفيينة هلييا  حبسييت صيينع العبيي اا  يي   يي اد  س افقيية  ييع  4-1-5-12
 جما ضة الس افق. أو إىل  غسع شعبة األخطا  أو السمرب  إىل  عل املسفجر  ع  أ  ن   النقل أو انح املسفجراا و  اد السعبئة 

 مللح  ة. جتاويل العب اا املعيف سة امينع دخ ل امل اد املسفجرة   4-1-5-13

 رامم قيف  مياف  ي  الكايرابء الميامنة قييف ييؤدي  أو ال  ك ن العب اا املصن ضة    البالسسسك قابلة لس لسيف 4-1-5-14
 الملع املسفجرة املعبأة. أو  شغسل امل اد أو إشعال أو  فريغ  إىل بيفء  فجع

 ع امليزودة ب سيائل  أو   املزودةادةسسنة  امل صصة لالسس يفام العمكري ضالملع املسفجرة الكبعة احلجم  امل 4-1-5-15
بييييفء  فجعايييا  املسضيييانة ل سيييسلسن وقيييائسسن فعيييالسن ضليييى األقيييل  جيييي ز  قلايييا  يييع  عبيييأة. وضنييييف ا تسييي ي  ثيييل اييينح الميييلع ضليييى 

  لييت  نشيط اإلشيعال والييت ميكي  أن  طيرأ  ك ن ذا سة الييففع  يسعين وايية أ ظاية اإلشيعال فسايا ضييف الع ا يل ا أو شحناا دافعة
ضلى سلعة  ع  عبأة يع  أ   ميك  النظر  4  قمظروف النقل العادية. واحلص ل ضلى  سسجة سلبسة ضنيف إ راء جما ضة االخسبا اا 

أيية وسيسلة  أو وضيعاا   صيناديق شيح  أو    قل انح الميلعة بييفون  عبئية. وميكي   ثبسير اينح الميلع  يع املعبيأة ضليى وياالا
 جتعلاا سائبة   ظروف النقل العادية. ال اإلطالق بطريقة أو الس زي  أو أخرى للاناولة

وجي ز للملطة امل سصة    حالة إخضاع الملع املسفجرة الكبعة احلجم أل ظاة اخسبا   مس   أ راا انح  
 قيل اينح الميلع بنجياح  أن   افيق ضليى ح االخسبيا اا حالية إ يراء اين و  الالئحة مجزء    اخسبا اا أ ان  شيغسلاا و الء سايا 

 وفقا  ألحكام انح الالئحة.
خا  سييية ميكييي  أن ييييؤدي فسايييا الفيييرق بييين الضيييغط الييييفاخلي  أو ال  عبيييأ املييي اد املسفجيييرة   ضبييي اا داخلسييية 4-1-5-16

 .قاامتز  أو أتثعاا أخرى  إىل ا فجا  العب ة أو والضغط اخلا  ي  النا م ض  أتثعاا حرا ية
 امليييي اد املسفجييييرة  امل  يييي دة   سييييلعة  ييييع  غلفيييية أو سال   امليييي اد املسفجييييرة المييييائبة  حاليييية احساييييال أن  يييي 4-1-5-17
واألوضسيية املعيف سيية(  جييي   زوييييف العبيي ة  4Bو 4Aو 1B2و 1B1و 1A2و 1A1 غلفيية  زئسييا    ييع المييطح اليييفاخلي لعبيي ة  عيف سيية ) أو

 (.2-1-1-4)ا ظر    اليفاخلطالؤاا   أو املعيف سة ببطا ة داخلسة
   عبئة أيية  يادة  سفجيرة شيريطة   افقية الميلطة ال طنسية امل سصية ضليى  P101  قمميك  ا باع    س  السعبئة  4-1-5-18

  ع  مس فسة لس  سااا السعبئة احمليفدة هلا   قائاة البضائع اخلطرة. أو العب ة  بصرف النظر ضاا إذا ما ر العب ة  مس فسة
 2الرتبة صة تتعلق بتعبئة بضائع حكام خاأ 4-1-6
 اشرتاطات عامة 4-1-6-1
 حقييفَّم   ايينا القميم اشييرتاطاا ضا يية  نطبقية ضلييى اسييس يفام أوضسية الضييغط    قييل  يازاا وبضييائع خطييرة  4-1-6-1-1

أوضسية الضيغط  صينعم   وض اسييف و الميسا سك املميسقر(. وييس1051األ م املسحيفة   قم) ثال     حالة  2أخرى  يف  ة   الر بة 
  غيييعاا د  ييية احليييرا ة أو ريقييية متنيييع أي فقييييفان حملس اي يييا ميكييي  أن عييييفث   ظيييروف النقيييل العاديييية  سسجييية لالاسيييزازوإ القايييا بط

 الضغط )بمب   غع اال  فاع   ثال (. أو
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   ل  ليييك البضيييائع  ضيييعل  سسجييية ملفعييي أو ال  سييأثر أ يييزاء أوضسييية الضيييغط املال مييية للبضيييائع اخلطييرة  باشيييرة 4-1-6-1-2
السفاضيل  يع البضيائع اخلطيرة(. وجيي  اسيسسفاء أحكيام املعسيا ي   أو ثيعا  خطيرا  ) يثال  أداء دو  حفلياز لعالسية  فاضيلتيفث أت ال ماا

 حم  ا طباقااا.  ISO 11114-2:2013و ISO 11114-1:2012+ A1:2017اليفولسن 
 ييالسط الغييازاا وفقييا   أو ي تسيي ي ضلييى الغييازإ القاييا  لكيي   ذلييك وسييائل مبييا يييسم اخسسييا  أوضسيية الضييغط  4-1-6-1-3

. وينطبق اينا القميم أيضيا  ضليى 1-4-1-4واشرتاطاا    سااا السعبئة احمليفدة ال ا دة    2-1-2-6لالشرتاطاا ال ا دة   
 أوضسة الضغط اليت  شكل ضناصر  ك  ة حلاوايا الغاز املسعيفدة العناصر.

 ييالسط  أو  ييالسط  ييازاا  سلفيية ضيي  الغييازاا أو بغييازاامتييأل  ال  ميكيي  أن يعيياد  لؤايياأوضسيية الضييغط اليييت 4-1-6-1-4
 ك  قيف أ رير العالسياا الالز ية لسغسيع الغياز. وجيي  أن يكي ن  غسيع اخليف ية للغيازاا   ا مل الغازاا اليت ما ر   األوضسة سابقا  

يميياح أبن  نقييل  ييادة  يي   ال ك حمييباا ينطبييق. وابإلضييافة إىل ذليي ISO 11621:1997املضييغ طة وفقييا  للاعسييا  اليييفو   أو املمييسلة
  فرضسيةآتميل  ة     ادة      بة أخرى  نط يية ضليى خطي أو 8  وضاء ضغط مان عس ي سابقا  ضلى  ادة أمالة    الر بة  2الر بة 
  .6-1-2-6يك  قيف أ ري الفحص واالخسبا  الالز ن ضلى النح  املبن     ا مل

 امليال  أن يقي م بفحيص وضياء الضيغط ويسأمييف  ي  أن ال ضياء  ميا ح بي  لنقيل الغياز   ضلى بل امللء  جيق 4-1-6-1-5
حالة امل اد الكساسائسة تر الضغط  املادة اليفافعة املز ع  قلاا  و   أ   يمس   أحكام اينح الالئحية. و غليق الصياا اا بعييف  و 

 املعيفاا. أو أي  مرب    الصاا اا م حيفوثلبضاضة    ضيفيسأميف  رسل ا ماا  امللء و ظل  غلقة أثناء النقل.
جي   لء أوضسة الضغط وفقا  لقسم ضغط السشغسل و ِّمي  امليلء واألحكيام املبسنية      سي  السعبئية املناسي   4-1-6-1-6

لييل الغيياز تلييال   ملييادة املييلء املعسنيية. وجييي   ييلء الغييازاا السفاضلسيية و ييالسط الغييازاا إىل ضييغط  عيين يكفييل    حاليية حيييفوث ت
ل األدىن ضيغط السشيغسجيي  ضييفم  يلء حيزم األسيط ادا إىل حييف يسجياوز  مايا   ال   ضيفم جتاوز ضغط السشغسل ل ضاء الضغط.ما

 ألي أسط ا ة    أسط ادا احلز ة.
 والفحيص واالخسبيا  والصينعفساا وسائل إ القاا   سميقة  يع اشيرتاطاا السصياسم  مبا  ك ن أوضسة الضغط  4-1-6-1-7

. وضنيييف اإليعيياز ابسييس يفام ضبيي اا خا  سيية  جييي  أت يين أوضسيية الضييغط بيييفاخلاا بشييكل وثسييق. 2-6  الفصييل ا املبسنيية  فاصييسلا
 عيفد  ع ذلك      سااا السعبئة السفصسلسة.  ا مل أمثر بعب ة خا  سة  أو وجي ز  غلسل ضب ة داخلسة

ق حمسي ايا ال ضياء  و كي ن ايل أي ضطي  دون إطيال صام الصاا اا و صينع حبسيت  كي ن قياد ة ضليى ت 4-1-6-1-8
 حماسة    أي ضط  يؤدي إىل إطالق حمس ايا وضاء الضغط ض   ع قصيف  وذلك اب لباع إحيفى الطرائق السالسة:

 أ طسة  ل لبة؛  أو وضع الصاا اا داخل ضنق وضاء الضغط ووايساا بميفاداا )أ(
افسيية لسفريييغ الغيياز   حاليية  ميياحساا املقطعسيية مأو واييية الصيياا اا أب طسيية فساييا ثقيي ب  نفييس   )ب(

 حيفوث  مرب    الصاا اا؛ 
 وقاية؛  أو أو واية الصاا اا أبط اق  ق ية )ج(
 أو  قل أوضسة الضغط   اسامل )ماحلحزهم  ثال (؛  )د(
أو  قييل أوضسيية الضييغط   ضبيي ة خا  سيية  حعهيييفلة للنقييل  قيياد ة ضلييى ا سسيياز اخسبييا  المييق ط املبيين  )ا(

 .Iأداء جما ضة السعبئة مبمس ى  6-1-5-3  

  حالة أوضسية الضيغط امليزودة بصياا اا ضليى النحي  الي ا د   الفقير ن )ب( و)ج( أضيالح  جيي  اسيسسفاء  
 .ISO 11117:2008 + Cor 1:2009املعسييا   أو ISO 11117:1998  قييم  القساسيييس حسيييف لاشييرتاطاا إ ييا  عسييا  املنظايية اليفولسيية ل

  القساسييس حسييف لضلى  ظام واية  جي  اسسسفاء اشيرتاطاا امللحيق أليل مبعسيا  املنظاية اليفولسية ل ا اليت تس يلصاا احالة ا و 
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أو امللحييق ألييل مبعسييا   ISO 10297:2014  قييمامللحييق ألييل مبعسييا  املنظايية اليفولسيية للس حسيييف القساسييي   أو ISO 10297:2006  قييم
سي ي   حالية أوضسية الضيغط امليزودة بصياا اا ذا سية اإل يالق ت. و ISO 10297 + A1:2017 املنظاة اليفولسة للس حسييف القساسيي   قيم

  .ISO 17879:2017اشرتاطاا امللحق ألل مبعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم ضلى  ظام واية  جي  اسسسفاء 

  .ISO 16111:2008نة   املعسا  ظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية الفلزية   مس ا االشرتاطاا املبسل   حالة  ن 

 الشروط السالسة:ميك  إضادة  لئاا  ال  نطبق ضلى أوضسة الضغط اليت 4-1-6-1-9

 صييييسنسة   لفافيييية  نكاشييييية أو قفييييص خشيييييب أو أن  نقييييل   ضبيييي ة خا  سيييية    صيييينيفوق  ييييثال   )أ(
 صسنسة   لفافة  طاطة؛  أو

 هل ب؛  أو ئاا بغاز مسيلرت ضنيف  ل 1.25وأال  سجاوز سعساا املائسة  )ب(

 ؛ 3 ل/م 200 كاف   أو 50LC سجاوز  مبة  رمسزاا القا ل  ال وأال  مس يفم للغازاا الماسة اليت )ج(

 وأال يسم إصالحاا بعيف وضعاا   اخليف ة. )د(

  وذلييك ة()القرلييي دو ي ألوضسيية الضييغط اليييت ميكيي  أن يعيياد  لؤاييا  خبييالف األوضسيية املييربلِّدةجييي  إ ييراء فحييص  4-1-6-1-10
. وجيي  أن ختضيع صياا اا   حمباا ينطبقP206 أو P205 أو P200وألحكام    س  السعبئة  6-1-2-6وفقا  لألحكام ال ا دة   

. P203و   سي  السعبئية  3-6-1-2-6لألحكام ال ا دة    وفقا    نفس  الضغط لألوضسة املربلِّدة املغلقة لعالساا فحص واخسبا  دو ية
 ضنيف ا عن   ضيف فحصاا اليفو ي  ولك  جي ز  قلاا بعيف ا سااء امليفة احمليفدة هلا. لئاا  ضسة الضغط أووجي  ضيفم  عبئة أو 

 4-2-2-6  اييي  حمييييفد    عيييايع الفحيييص الييييفو ي الييي ا دة  مليييا وفقيييا   إال ال يمييياح إب يييراء إصيييالحاا 4-1-6-1-11
الضيغط   يا ضييفا  يالف    اإلصيالحاا السالسية ضليى أوضسيةاملنطبقية. وجيي  ضييفم إ يراء أي  ي والصنعواملسمقة  ع  عايع السصاسم 

 األوضسة املربلِّدة املغلقة:
 أي ضس ب أخرى فس ؛ أو  صيفلع اللحام )أ(

  صيفلع اجليف ان؛ )ب(
 القاع. أو الغطاء العل ي أو العس ب األخرى     اد اجليفا  أو حاالا السمرب )ج(

 حلاالا السالسة:جي  ضيفم  قيفمي أوضسة الضغط للالء   ا 4-1-6-1-12

 ضلى سال ة  عيفاا  شغسلاا؛  أو إذا ما ر  عط بة إىل د  ة ميك  أن  ؤثر ضلى سال ساا )أ(

 يسم فحصاا وفحص  عيفاا  شغسلاا والسأميف    أهنا صاحلة لالسس يفام؛  مل أو إذا )ب(
 ا لة وواضحة. ك  الشاادة املطل بة وضال ة إضادة االخسبا  وضال اا امللء  قروءة بم مل إذا أو )ج(

 جي  ضيفم  قيفمي أوضسة الضغط املعبأة للنقل   احلاالا السالسة: 4-1-6-1-13
 إذا ما ر  مرلِّبة؛  )أ(

 ضلى سال ة  عيفاا  شغسلاا؛  أو أو إذا ما ر  عط بة إىل د  ة ميك  أن  ؤثر ضلى سال ساا )ب(

 ة لالسس يفام؛ يسم فحصاا وفحص  عيفاا  شغسلاا والسأميف    أهنا صاحل مل أو إذا )ج(

  ك  الشاادة املطل بة وضال ة إضادة االخسبا  وضال اا امللء  قروءة بما لة وواضحة. مل أو إذا )د(
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( واملواد الذاتيـة التفاعـل املدرجـة 2-5بة األكاسيد الفوقية العضوية )الشعبتعبئة أحكام خاصة تتعلق  4-1-7
 1-4يف الشعبة 

حاليية احساييال  شيي ء  و  ريقيية د عيية".العضيي ية  كيي ن مجسييع األوضسيية " غلقيية بط  حاليية األماسييسيف الف قسيية  4-1-7-0-1
 يميب  خطيرا   لي  ضغط داخلي بقيف  مبع   العب ة  سسجة لسط    از  ييف جيسا   ميكي   رمسي  وسيسلة  نفيس  إذا ميان إطيالق الغياز

جيي   مايا    وضيع  أسيي  ا  كي ن العبي ة يفلير الميائل ضنييف ال وسسلة السنفيس  حبسيت صنعجي  تيفييف د  ة امللء. وجي   وإال
   وسسلة السنفس  أن  ك ن قاد ة ضلى  نع دخ ل الش ائ     خالهلا. وجي   صياسم العبي ة اخلا  سية    حالية و  دايا  حبسيت

 ة السنفس . عرقل وظسفة وسسل ال
 استخدام العبوات )ابستثناء العبوات الوسيطة للسوائب( 4-1-7-1
و فيي ابشيرتاطاا  1-6ة العض ية وامل اد النا سة السفاضل اشرتاطاا الفصيل  اا األماسسيف الف قس مس   ضب 4-1-7-1-1

 . IIاالخسبا  ال ا دة   انا الفصل خبص ص جما ضة السعبئة 
و ييييف ج تييير  P520 يييرد طيييرق  عبئييية األماسيييسيف الف قسييية العضييي ية واملييي اد النا سييية السفاضيييل      سييي  السعبئييية  4-1-7-1-2

(. والكاساا احمليفدة لكل طريقة  عبئة اي الكاساا القصي ى املميا ح هبيا    8)ق ع  OP8( إىل 1)ق ع  OP1ا    اجملا ضا
 مل طرد ضلى حيفة.

طييرق السعبئيية املناسييبة لكييل أممييسيف فيي قي ضضيي ي  4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2 ييرد   الفقيير ن  4-1-7-1-3
 حالسا .و ادة ذا سة السفاضل ضلى حيفة    بن امل اد املصنفة 

الرتمسبياا اجليفيييفة  ي   أو املي اد النا سية السفاضيل اجليفيييفة أو ابألماسيسيف الف قسية العضي ية اجليفيييفة يسعلق فساا 4-1-7-1-4
 امل اد النا سة السفاضل املصنفة حالسا    سبع اإل راءاا السالسة لسعسن طريقة السعبئة املناسبة: أو األماسسيف الف قسة العض ية
 :‘ابء‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘ ابء‘   الن ع  لف قسة العض يةاألماسسيف ا )أ(

املييادة النا سيية السفاضييل(  شييريطة أن يمييس   األممييسيف الفيي قي العضيي ي )أو OP5 عيين هليينح امليي اد طريقيية السعبئيية  
ميكي  اسيسسفاء األمميسيف  ا مل)ب((   ضب ة  ماح هبا طريقية السعبئية. وإذ2-3-3-2-4-2)ب( )أو 2-3-3-5-2 عايع الفقرة 

)أي   إحييييفى  5بييي  طريقييية السعبئييية ق ع   مييياح   ضبييي ة أصيييغر ويييا الفييي قي العضييي ي )أو امليييادة النا سييية السفاضيييل( هلييينح املعيييايع إال
 األصغر؛ OP (  فعنيفئٍن  حعنَّ للاادة طريقة السعبئة املقابلة للرقم4إىل ق ع  1ا امليف  ة لطرق السعبئة ق ع العب ا

 :‘ سم‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘  سم‘ماسسيف الف قسة العض ية    الن ع األ )ب(
ي العض ي )أو املادة النا سة السفاضيل(   شريطة أن يمس   األممسيف الف قOP6 عن هلنح امل اد طريقة السعبئة  

ميكييييي  اسيييييسسفاء  مل السعبئييييية. وإذا)ج((   ضبييييي ة  مييييياح هبيييييا طريقييييية 2-3-3-2-4-2)ج( )أو 2-3-3-5-2 عيييييايع الفقيييييرة 
 حعينَّ    فعنيفئنٍ OP6 ماح ب  طريقة السعبئة  وا   ضب ة أصغر إال األممسيف الف قي العض ي )أو املادة النا سة السفاضل( هلنح املعايع

 األصغر؛ OP رقمللاادة طريقة السعبئة املقابلة لل
  :‘دال‘لنا سة السفاضل    الن ع اد اامل   أو‘ دال‘األماسسيف الف قسة العض ية    الن ع  )ج(

 امل اد النا سة السفاضل؛ أو هلنا الن ع    األماسسيف الف قسة العض ية OP7 عن طريقة السعبئة 
  :‘ااء‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘ ااء‘ض ية    الن ع األماسسيف الف قسة الع )د(

 امل اد النا سة السفاضل؛ أو يف الف قسة العض يةهلنا الن ع    األماسس OP8 عن طريقة السعبئة 
  :‘واو‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘ واو‘األماسسيف الف قسة العض ية    الن ع  )ا(

 امل اد النا سة السفاضل. أو هلنا الن ع    األماسسيف الف قسة العض ية OP8 عن طريقة السعبئة 
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أو امللحييق ألييل مبعسييا   ISO 10297:2014  قييمامللحييق ألييل مبعسييا  املنظايية اليفولسيية للس حسيييف القساسييي   أو ISO 10297:2006  قييم
سي ي   حالية أوضسية الضيغط امليزودة بصياا اا ذا سية اإل يالق ت. و ISO 10297 + A1:2017 املنظاة اليفولسة للس حسييف القساسيي   قيم

  .ISO 17879:2017اشرتاطاا امللحق ألل مبعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم ضلى  ظام واية  جي  اسسسفاء 

  .ISO 16111:2008نة   املعسا  ظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية الفلزية   مس ا االشرتاطاا املبسل   حالة  ن 

 الشروط السالسة:ميك  إضادة  لئاا  ال  نطبق ضلى أوضسة الضغط اليت 4-1-6-1-9

 صييييسنسة   لفافيييية  نكاشييييية أو قفييييص خشيييييب أو أن  نقييييل   ضبيييي ة خا  سيييية    صيييينيفوق  ييييثال   )أ(
 صسنسة   لفافة  طاطة؛  أو

 هل ب؛  أو ئاا بغاز مسيلرت ضنيف  ل 1.25وأال  سجاوز سعساا املائسة  )ب(

 ؛ 3 ل/م 200 كاف   أو 50LC سجاوز  مبة  رمسزاا القا ل  ال وأال  مس يفم للغازاا الماسة اليت )ج(

 وأال يسم إصالحاا بعيف وضعاا   اخليف ة. )د(

  وذلييك ة()القرلييي دو ي ألوضسيية الضييغط اليييت ميكيي  أن يعيياد  لؤاييا  خبييالف األوضسيية املييربلِّدةجييي  إ ييراء فحييص  4-1-6-1-10
. وجيي  أن ختضيع صياا اا   حمباا ينطبقP206 أو P205 أو P200وألحكام    س  السعبئة  6-1-2-6وفقا  لألحكام ال ا دة   

. P203و   سي  السعبئية  3-6-1-2-6لألحكام ال ا دة    وفقا    نفس  الضغط لألوضسة املربلِّدة املغلقة لعالساا فحص واخسبا  دو ية
 ضنيف ا عن   ضيف فحصاا اليفو ي  ولك  جي ز  قلاا بعيف ا سااء امليفة احمليفدة هلا. لئاا  ضسة الضغط أووجي  ضيفم  عبئة أو 

 4-2-2-6  اييي  حمييييفد    عيييايع الفحيييص الييييفو ي الييي ا دة  مليييا وفقيييا   إال ال يمييياح إب يييراء إصيييالحاا 4-1-6-1-11
الضيغط   يا ضييفا  يالف    اإلصيالحاا السالسية ضليى أوضسيةاملنطبقية. وجيي  ضييفم إ يراء أي  ي والصنعواملسمقة  ع  عايع السصاسم 

 األوضسة املربلِّدة املغلقة:
 أي ضس ب أخرى فس ؛ أو  صيفلع اللحام )أ(

  صيفلع اجليف ان؛ )ب(
 القاع. أو الغطاء العل ي أو العس ب األخرى     اد اجليفا  أو حاالا السمرب )ج(

 حلاالا السالسة:جي  ضيفم  قيفمي أوضسة الضغط للالء   ا 4-1-6-1-12

 ضلى سال ة  عيفاا  شغسلاا؛  أو إذا ما ر  عط بة إىل د  ة ميك  أن  ؤثر ضلى سال ساا )أ(

 يسم فحصاا وفحص  عيفاا  شغسلاا والسأميف    أهنا صاحلة لالسس يفام؛  مل أو إذا )ب(
 ا لة وواضحة. ك  الشاادة املطل بة وضال ة إضادة االخسبا  وضال اا امللء  قروءة بم مل إذا أو )ج(

 جي  ضيفم  قيفمي أوضسة الضغط املعبأة للنقل   احلاالا السالسة: 4-1-6-1-13
 إذا ما ر  مرلِّبة؛  )أ(

 ضلى سال ة  عيفاا  شغسلاا؛  أو أو إذا ما ر  عط بة إىل د  ة ميك  أن  ؤثر ضلى سال ساا )ب(

 ة لالسس يفام؛ يسم فحصاا وفحص  عيفاا  شغسلاا والسأميف    أهنا صاحل مل أو إذا )ج(

  ك  الشاادة املطل بة وضال ة إضادة االخسبا  وضال اا امللء  قروءة بما لة وواضحة. مل أو إذا )د(
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( واملواد الذاتيـة التفاعـل املدرجـة 2-5بة األكاسيد الفوقية العضوية )الشعبتعبئة أحكام خاصة تتعلق  4-1-7
 1-4يف الشعبة 

حاليية احساييال  شيي ء  و  ريقيية د عيية".العضيي ية  كيي ن مجسييع األوضسيية " غلقيية بط  حاليية األماسييسيف الف قسيية  4-1-7-0-1
 يميب  خطيرا   لي  ضغط داخلي بقيف  مبع   العب ة  سسجة لسط    از  ييف جيسا   ميكي   رمسي  وسيسلة  نفيس  إذا ميان إطيالق الغياز

جيي   مايا    وضيع  أسيي  ا  كي ن العبي ة يفلير الميائل ضنييف ال وسسلة السنفيس  حبسيت صنعجي  تيفييف د  ة امللء. وجي   وإال
   وسسلة السنفس  أن  ك ن قاد ة ضلى  نع دخ ل الش ائ     خالهلا. وجي   صياسم العبي ة اخلا  سية    حالية و  دايا  حبسيت

 ة السنفس . عرقل وظسفة وسسل ال
 استخدام العبوات )ابستثناء العبوات الوسيطة للسوائب( 4-1-7-1
و فيي ابشيرتاطاا  1-6ة العض ية وامل اد النا سة السفاضل اشرتاطاا الفصيل  اا األماسسيف الف قس مس   ضب 4-1-7-1-1

 . IIاالخسبا  ال ا دة   انا الفصل خبص ص جما ضة السعبئة 
و ييييف ج تييير  P520 يييرد طيييرق  عبئييية األماسيييسيف الف قسييية العضييي ية واملييي اد النا سييية السفاضيييل      سييي  السعبئييية  4-1-7-1-2

(. والكاساا احمليفدة لكل طريقة  عبئة اي الكاساا القصي ى املميا ح هبيا    8)ق ع  OP8( إىل 1)ق ع  OP1ا    اجملا ضا
 مل طرد ضلى حيفة.

طييرق السعبئيية املناسييبة لكييل أممييسيف فيي قي ضضيي ي  4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2 ييرد   الفقيير ن  4-1-7-1-3
 حالسا .و ادة ذا سة السفاضل ضلى حيفة    بن امل اد املصنفة 

الرتمسبياا اجليفيييفة  ي   أو املي اد النا سية السفاضيل اجليفيييفة أو ابألماسيسيف الف قسية العضي ية اجليفيييفة يسعلق فساا 4-1-7-1-4
 امل اد النا سة السفاضل املصنفة حالسا    سبع اإل راءاا السالسة لسعسن طريقة السعبئة املناسبة: أو األماسسيف الف قسة العض ية
 :‘ابء‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘ ابء‘   الن ع  لف قسة العض يةاألماسسيف ا )أ(

املييادة النا سيية السفاضييل(  شييريطة أن يمييس   األممييسيف الفيي قي العضيي ي )أو OP5 عيين هليينح امليي اد طريقيية السعبئيية  
ميكي  اسيسسفاء األمميسيف  ا مل)ب((   ضب ة  ماح هبا طريقية السعبئية. وإذ2-3-3-2-4-2)ب( )أو 2-3-3-5-2 عايع الفقرة 

)أي   إحييييفى  5بييي  طريقييية السعبئييية ق ع   مييياح   ضبييي ة أصيييغر ويييا الفييي قي العضييي ي )أو امليييادة النا سييية السفاضيييل( هلييينح املعيييايع إال
 األصغر؛ OP (  فعنيفئٍن  حعنَّ للاادة طريقة السعبئة املقابلة للرقم4إىل ق ع  1ا امليف  ة لطرق السعبئة ق ع العب ا

 :‘ سم‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘  سم‘ماسسيف الف قسة العض ية    الن ع األ )ب(
ي العض ي )أو املادة النا سة السفاضيل(   شريطة أن يمس   األممسيف الف قOP6 عن هلنح امل اد طريقة السعبئة  

ميكييييي  اسيييييسسفاء  مل السعبئييييية. وإذا)ج((   ضبييييي ة  مييييياح هبيييييا طريقييييية 2-3-3-2-4-2)ج( )أو 2-3-3-5-2 عيييييايع الفقيييييرة 
 حعينَّ    فعنيفئنٍ OP6 ماح ب  طريقة السعبئة  وا   ضب ة أصغر إال األممسيف الف قي العض ي )أو املادة النا سة السفاضل( هلنح املعايع

 األصغر؛ OP رقمللاادة طريقة السعبئة املقابلة لل
  :‘دال‘لنا سة السفاضل    الن ع اد اامل   أو‘ دال‘األماسسيف الف قسة العض ية    الن ع  )ج(

 امل اد النا سة السفاضل؛ أو هلنا الن ع    األماسسيف الف قسة العض ية OP7 عن طريقة السعبئة 
  :‘ااء‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘ ااء‘ض ية    الن ع األماسسيف الف قسة الع )د(

 امل اد النا سة السفاضل؛ أو يف الف قسة العض يةهلنا الن ع    األماسس OP8 عن طريقة السعبئة 
  :‘واو‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو‘ واو‘األماسسيف الف قسة العض ية    الن ع  )ا(

 امل اد النا سة السفاضل. أو هلنا الن ع    األماسسيف الف قسة العض ية OP8 عن طريقة السعبئة 
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 سوائباستخدام احلاوايت الوسيطة لل 4-1-7-2
 IBC520   سي  السعبئية  جي ز  قل األماسسيف الف قسية العضي ية املصينفة حالسيا  وامليف  ية ضليى و ي  السحيفيييف   4-1-7-2-1

 فيي ابشيرتاطاا االخسبيا   مايا   5-6وفقا  لس  س  السعبئة انا. و مس   احلاوايا ال سسطة اشرتاطاا الفصل    حاوايا وسسطة
 .IIا ضة السعبئة ال ا دة   انا الفصل بشأن جم

   حيياوايا وسييسطة ‘واو‘ يي  النيي ع جييي ز  قييل األماسييسيف الف قسيية العضيي ية األخييرى وامليي اد النا سيية السفاضييل  4-1-7-2-2
ابلشروط اليت تيفداا الملطة امل سصة   بليف املنشأ ضنيف ا  قسنع  لك الملطة امل سصة  بناء ضلى  سائج االخسبا اا املناسيبة  أبن 

رى االخسبا اا الضرو يةذلك النقل مي  يلي: ملا ك  أن جيري ضلى     أ  ن. و سضا  االخسبا اا اليت جتح
ا أن األممسيف الف قي العض ي )أو املادة النا سة السفاضل( يميس    بيادئ السصينسل املبسنية   إثبا )أ(

)و(  2-3-3-2-4-2؛ )أو 1-5-2)و(   ربيييييع اخليييييروج )واو(   الشيييييكل 2-5-3-3-2
 ضلى الس ا (؛ 1-4-2وج )واو(   الشكل  ربع اخلر 

 أثناء النقل؛ إثباا   افق مجسع امل اد اليت  سال   ضادة  ع املادة )ب(
تيفيييييف د  ييية حيييرا ة الضيييبط ود  ييية حيييرا ة الطييي ا ئ املييير بطسن بنقيييل امليييادة   احلاويييية ال سيييسطة   )ج(

 واملشسقسن    د  ة اال الل النايت السما ع  حم  االقسضاء؛
  عسن وسائل ختفسل الضغط والط ا ئ ضنيف االقسضاء؛ ()د

 صة ضلى  قل املادة بطريقة  أ   ة.إذا مان يلزم  طبسق أي أحكام خا  ا  عسن )ا(

. ويشييرتط ضيييبط 4-3-2-4-2يشييرتط   حاليية امليي اد النا سييية السفاضييل ضييبط د  يية احليييرا ة وفقييا  للفقييرة  4-1-7-2-3
. و ييرد األحكييام املسعلقيية بضييبط د  يية احلييرا ة   1-4-3-5-2ف قسيية العضيي ية وفقييا  للفقييرة د  يية احلييرا ة   حاليية األماسييسيف ال

  .3-5-1-7 الفقرة
 ساثييل الطيي ا ئ اليييت يسعيين أخييناا   االضسبييا    اال ييالل اليينايت السمييا ع وا يييفالع احلرائييق. و نعييا  حليييفوث  4-1-7-2-4

 اتم  جييي   صيياسم وسييائل اإل اثيية الطا ئيية حبسييت متكليي   يي فيية بغييالف  عيييفين املعيف سيية املغلل  متييزق ا فجييا ي   احليياوايا ال سييسطة
 قيل ضي  سياضة  ي  ا ييفالع احلرييق  ال أثنياء فيرتة ز نسية أو ألخبيرة النامجية أثنياء اال يالل الينايت السميا ع نفس  مجسع   ا ج السحليل وا

  .8-13-1-2-4السام حمم بة ابملعادلة ال ا دة   
، الـواردة تـر رقمـي األمـم 2-6عديـة مـن الفئـة فألـفف )الشـعبة لق بتعبئـة املـواد املأحكام خاصة تتع 4-1-8

 (2900و 2814املتحدة 
 شيكل  وال ضلى  رسلي امل اد املعيفية السأميف    أن الطرود أضيفا حبست  صل إىل  قصيفاا   حالة  سيفة 4-1-8-1

 احلس ان أثناء النقل. أو خطرا  ضلى اإل مان

 واألحكيييييييام العا ييييييية املسعلقييييييية ابلسعبئييييييية الييييييي ا دة   الفقيييييييراا  1-2-1دة   ا يل الييييييي ا   نطبيييييييق السعييييييي 4-1-8-2
ضليى طيرود املي اد املعيفيية.  يع أ ي   12-1-1-4إىل  10-1-1-4ابسيسثناء الفقيراا  ي   14-1-1-4إىل  4-1-1-1   

 قل العادية. ظروف النأن ينشأ   جي   عبئة الم ائل   ضب اا  ساسز مبقاو ة  ناسبة للضغط اليفاخلي الني ميك 
   ضييع قائايية ببنيي د احملسيي ايا بيين العبيي ة الثا  ييية والعبيي ة اخلا  سيية. وضنيييف ا  كيي ن امليي اد املعيفييية املعيييفة للنقييل 4-1-8-3

 suspected category A infectious  و كييي ن العبيييا ة ""أليييل" يييع  عروفييية  ولكييي  يشيييك   أهنيييا  ميييس    عيييايع إد ا ايييا   الفئييية 
substance ظاارة ب ض ح ضا  ق سن االلسن بعيف االسم الرمسيي ضليى  ميسنيف " ‘ألل‘" " ادة  عيفية يشك   ا ساائاا إىل الفئة

 .الشح    داخل العب ة اخلا  سة
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 عقسااييا إلزاليية أي  أو إ سيياهلا إىل أي  كييان آخيير  جييي   طاعاييا أو قبييل إضييادة العبيي ة الفا  يية إىل املرسييل 4-1-8-4
 ضال ة  شع إىل أهنا ما ر تس ي ضلى  ادة  عيفية. أو طا  أي بطاقة أو خطر  وجي  سح 

حل  ييية  شيريطة احلفياظ ضليى  مييس ى أداء يمياح ابالخسالفياا السالسية   األوضسيية األولسية امل ضي ضة   ضبي ة  4-1-8-5
 واثل  بيفون ا راء اخسبا  آخر للطرد الكا ل:

األصغر حجايا  نايا  أو املااثل لألوضسة األولسة امل سربة جي ز اسس يفام األوضسة األولسة ذاا احلجم )أ(
 شريطة أن:

سيبسل املثيال    ك ن انح األوضسة األولسة ذاا  صاسم واثل لل ضياء األوىل امل سيرب )ضليى '1'
 (؛و ا إىل ذلكالشكل:  مسيفير   مسطسل  

(  قاو ية ذليكإىل و يا ال ضاء األوىل )ز اج    اد بالسسسكسة   عييفن   صنعأن   فلِّر  ادة  '2'
  قاو ة أمرب  ناا. للصيفم وق ى السنضسيف واثلة ملقاو ة ال ضاء األوىل امل سرب أصال  أو

أصييغر و كيي ن وسييائل اإل ييالق ذاا  أو بيينف  الفسحيياا كيي ن األوضسيية األولسيية  ييزودة  '3'
 (؛و ا إىل ذلك صاسم واثل )ضلى سبسل املثال   طاء  ل ل    طاء ضازل  

 فسة مافسة مللء الفرا اا و نع األوضسة األولسة    ترل اام؛د   سسيف إضا مس يفم   ا '4'
   الطرد امل سرب. عسايف  األوضسة األولسة داخل العب ة الثا  ية  ف  الس  س  امل   ل  '5'

أ( ) األوضسيية  يي  األ يي اع البيفيليية هلييا املبسنيية   جييي ز أن  حمييس يفهم بعيييفد أقييل األوضسيية األولسيية امل سييربة  أو )ب(
 أضالح  شريطة إضافة   اد   سسيف مافسة مللء الفرا  )الفرا اا( و نع العب اا األولسة    ترل اام.

 اد املشعةاملو أحكام خاصة تتعلق بتعبئة  4-1-9
 عموميات 4-1-9-1
أي طيرد   سجياوز ماسية امليادة املشيعة   وال .4-6 مس   امل اد املشعة وضب ا ا وطروداا اشرتاطاا الفصل  4-1-9-1-1

واحلكيييييييييم اخلييييييييياص  6-4-2-7-2و 5-4-2-7-2و 4-4-2-7-2و 1-4-2-7-2و 2-2-7-2احلييييييييييفود املبسنييييييييية   
SP336  3-9-1-4و 3-3   الفصل.  

 الطرود اليت  غطساا انح الالئحة لنقل امل اد املشعة اي:وأ  اع   
 (؛ 5-1-5-1طرد  مسثة )ا ظر  )أ(

 (؛ IP-1)طرد    الن ع  1طرد صناضي    الن ع  )ب(
 (؛IP-2)طرد    الن ع  2طرد صناضي    الن ع  )ج(
 (؛ IP-3)طرد    الن ع  3طرد صناضي    الن ع  )د(
 ؛Aطرد    الن ع  )ا(
 ؛B(U)طرد    الن ع  )و(
 ؛B(M)طرد    الن ع  )ز(
 .Cطرد    الن ع  )ح(

 شرتاطاا إضافسة.سادس فل  ييف الس  ا س م ال أو وختضع الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية
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 سوائباستخدام احلاوايت الوسيطة لل 4-1-7-2
 IBC520   سي  السعبئية  جي ز  قل األماسسيف الف قسية العضي ية املصينفة حالسيا  وامليف  ية ضليى و ي  السحيفيييف   4-1-7-2-1

 فيي ابشيرتاطاا االخسبيا   مايا   5-6وفقا  لس  س  السعبئة انا. و مس   احلاوايا ال سسطة اشرتاطاا الفصل    حاوايا وسسطة
 .IIا ضة السعبئة ال ا دة   انا الفصل بشأن جم

   حيياوايا وسييسطة ‘واو‘ يي  النيي ع جييي ز  قييل األماسييسيف الف قسيية العضيي ية األخييرى وامليي اد النا سيية السفاضييل  4-1-7-2-2
ابلشروط اليت تيفداا الملطة امل سصة   بليف املنشأ ضنيف ا  قسنع  لك الملطة امل سصة  بناء ضلى  سائج االخسبا اا املناسيبة  أبن 

رى االخسبا اا الضرو يةذلك النقل مي  يلي: ملا ك  أن جيري ضلى     أ  ن. و سضا  االخسبا اا اليت جتح
ا أن األممسيف الف قي العض ي )أو املادة النا سة السفاضل( يميس    بيادئ السصينسل املبسنية   إثبا )أ(

)و(  2-3-3-2-4-2؛ )أو 1-5-2)و(   ربيييييع اخليييييروج )واو(   الشيييييكل 2-5-3-3-2
 ضلى الس ا (؛ 1-4-2وج )واو(   الشكل  ربع اخلر 

 أثناء النقل؛ إثباا   افق مجسع امل اد اليت  سال   ضادة  ع املادة )ب(
تيفيييييف د  ييية حيييرا ة الضيييبط ود  ييية حيييرا ة الطييي ا ئ املييير بطسن بنقيييل امليييادة   احلاويييية ال سيييسطة   )ج(

 واملشسقسن    د  ة اال الل النايت السما ع  حم  االقسضاء؛
  عسن وسائل ختفسل الضغط والط ا ئ ضنيف االقسضاء؛ ()د

 صة ضلى  قل املادة بطريقة  أ   ة.إذا مان يلزم  طبسق أي أحكام خا  ا  عسن )ا(

. ويشييرتط ضيييبط 4-3-2-4-2يشييرتط   حاليية امليي اد النا سييية السفاضييل ضييبط د  يية احليييرا ة وفقييا  للفقييرة  4-1-7-2-3
. و ييرد األحكييام املسعلقيية بضييبط د  يية احلييرا ة   1-4-3-5-2ف قسيية العضيي ية وفقييا  للفقييرة د  يية احلييرا ة   حاليية األماسييسيف ال

  .3-5-1-7 الفقرة
 ساثييل الطيي ا ئ اليييت يسعيين أخييناا   االضسبييا    اال ييالل اليينايت السمييا ع وا يييفالع احلرائييق. و نعييا  حليييفوث  4-1-7-2-4

 اتم  جييي   صيياسم وسييائل اإل اثيية الطا ئيية حبسييت متكليي   يي فيية بغييالف  عيييفين املعيف سيية املغلل  متييزق ا فجييا ي   احليياوايا ال سييسطة
 قيل ضي  سياضة  ي  ا ييفالع احلرييق  ال أثنياء فيرتة ز نسية أو ألخبيرة النامجية أثنياء اال يالل الينايت السميا ع نفس  مجسع   ا ج السحليل وا

  .8-13-1-2-4السام حمم بة ابملعادلة ال ا دة   
، الـواردة تـر رقمـي األمـم 2-6عديـة مـن الفئـة فألـفف )الشـعبة لق بتعبئـة املـواد املأحكام خاصة تتع 4-1-8

 (2900و 2814املتحدة 
 شيكل  وال ضلى  رسلي امل اد املعيفية السأميف    أن الطرود أضيفا حبست  صل إىل  قصيفاا   حالة  سيفة 4-1-8-1

 احلس ان أثناء النقل. أو خطرا  ضلى اإل مان

 واألحكيييييييام العا ييييييية املسعلقييييييية ابلسعبئييييييية الييييييي ا دة   الفقيييييييراا  1-2-1دة   ا يل الييييييي ا   نطبيييييييق السعييييييي 4-1-8-2
ضليى طيرود املي اد املعيفيية.  يع أ ي   12-1-1-4إىل  10-1-1-4ابسيسثناء الفقيراا  ي   14-1-1-4إىل  4-1-1-1   

 قل العادية. ظروف النأن ينشأ   جي   عبئة الم ائل   ضب اا  ساسز مبقاو ة  ناسبة للضغط اليفاخلي الني ميك 
   ضييع قائايية ببنيي د احملسيي ايا بيين العبيي ة الثا  ييية والعبيي ة اخلا  سيية. وضنيييف ا  كيي ن امليي اد املعيفييية املعيييفة للنقييل 4-1-8-3

 suspected category A infectious  و كييي ن العبيييا ة ""أليييل" يييع  عروفييية  ولكييي  يشيييك   أهنيييا  ميييس    عيييايع إد ا ايييا   الفئييية 
substance ظاارة ب ض ح ضا  ق سن االلسن بعيف االسم الرمسيي ضليى  ميسنيف " ‘ألل‘" " ادة  عيفية يشك   ا ساائاا إىل الفئة

 .الشح    داخل العب ة اخلا  سة
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 عقسااييا إلزاليية أي  أو إ سيياهلا إىل أي  كييان آخيير  جييي   طاعاييا أو قبييل إضييادة العبيي ة الفا  يية إىل املرسييل 4-1-8-4
 ضال ة  شع إىل أهنا ما ر تس ي ضلى  ادة  عيفية. أو طا  أي بطاقة أو خطر  وجي  سح 

حل  ييية  شيريطة احلفياظ ضليى  مييس ى أداء يمياح ابالخسالفياا السالسية   األوضسيية األولسية امل ضي ضة   ضبي ة  4-1-8-5
 واثل  بيفون ا راء اخسبا  آخر للطرد الكا ل:

األصغر حجايا  نايا  أو املااثل لألوضسة األولسة امل سربة جي ز اسس يفام األوضسة األولسة ذاا احلجم )أ(
 شريطة أن:

سيبسل املثيال    ك ن انح األوضسة األولسة ذاا  صاسم واثل لل ضياء األوىل امل سيرب )ضليى '1'
 (؛و ا إىل ذلكالشكل:  مسيفير   مسطسل  

(  قاو ية ذليكإىل و يا ال ضاء األوىل )ز اج    اد بالسسسكسة   عييفن   صنعأن   فلِّر  ادة  '2'
  قاو ة أمرب  ناا. للصيفم وق ى السنضسيف واثلة ملقاو ة ال ضاء األوىل امل سرب أصال  أو

أصييغر و كيي ن وسييائل اإل ييالق ذاا  أو بيينف  الفسحيياا كيي ن األوضسيية األولسيية  ييزودة  '3'
 (؛و ا إىل ذلك صاسم واثل )ضلى سبسل املثال   طاء  ل ل    طاء ضازل  

 فسة مافسة مللء الفرا اا و نع األوضسة األولسة    ترل اام؛د   سسيف إضا مس يفم   ا '4'
   الطرد امل سرب. عسايف  األوضسة األولسة داخل العب ة الثا  ية  ف  الس  س  امل   ل  '5'

أ( ) األوضسيية  يي  األ يي اع البيفيليية هلييا املبسنيية   جييي ز أن  حمييس يفهم بعيييفد أقييل األوضسيية األولسيية امل سييربة  أو )ب(
 أضالح  شريطة إضافة   اد   سسيف مافسة مللء الفرا  )الفرا اا( و نع العب اا األولسة    ترل اام.

 اد املشعةاملو أحكام خاصة تتعلق بتعبئة  4-1-9
 عموميات 4-1-9-1
أي طيرد   سجياوز ماسية امليادة املشيعة   وال .4-6 مس   امل اد املشعة وضب ا ا وطروداا اشرتاطاا الفصل  4-1-9-1-1

واحلكيييييييييم اخلييييييييياص  6-4-2-7-2و 5-4-2-7-2و 4-4-2-7-2و 1-4-2-7-2و 2-2-7-2احلييييييييييفود املبسنييييييييية   
SP336  3-9-1-4و 3-3   الفصل.  

 الطرود اليت  غطساا انح الالئحة لنقل امل اد املشعة اي:وأ  اع   
 (؛ 5-1-5-1طرد  مسثة )ا ظر  )أ(

 (؛ IP-1)طرد    الن ع  1طرد صناضي    الن ع  )ب(
 (؛IP-2)طرد    الن ع  2طرد صناضي    الن ع  )ج(
 (؛ IP-3)طرد    الن ع  3طرد صناضي    الن ع  )د(
 ؛Aطرد    الن ع  )ا(
 ؛B(U)طرد    الن ع  )و(
 ؛B(M)طرد    الن ع  )ز(
 .Cطرد    الن ع  )ح(

 شرتاطاا إضافسة.سادس فل  ييف الس  ا س م ال أو وختضع الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية
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يسجييياوز  وال يحميييسبقى السلييي ث  يييع الثابييير ضليييى األسيييطح اخلا  سييية ألي طيييرد ضنييييف أدىن حييييف وكييي  ضالسيييا   4-1-9-1-2
 لسالسة   ظروف النقل العادية:احليفود ا

    ب اضت بسسا و ا ا وب اضت ألفا املن فضة الماسة؛ 2بكريل/سم 4 )أ(
 ألفا األخرى. ابلنمبة جلاسع ب اضت 2بكريل/سم 0.4 )ب(

    أي  زء    المطح. 2سم 300و نطبق انح احليفود ضنيف أخن  س سطاا   أي  ماحة  بلغ 
يقلييل  يي  أ ييان الطييرد أي  وال يلييزم السييس يفام املييادة املشييعة.  ييا ييية سييلعة خييالفال عسيي ى أي طييرد ضلييى أ 4-1-9-1-3

 اسم. فاضل بن انح امل اد والطرد   ظروف النقل اليت  نطبق ضلى السص
يسجيييياوز  مييييس ى السليييي ث  ييييع الثابيييير ضلييييى المييييط ح اخلا  سيييية  ال  5-5-8-1-7و د     ييييا ابسييييسثناء 4-1-9-1-4

  ووسيائل النقيل ال سيسطة  احلييفود املبسنية للمي ائ    وحاوايا الشح   والصياا يج  واحلياوايا ال سيسطةواليفاخلسة للعب اا اجملاعة
ة حليياوايا الشييح  املمييس يف ة مبثابيية ضبيي اا  سيي اء ما يير المييط ح اليفاخلسيي ق ايينا االشييرتاط ضلييىوال ينطبيي .4-1-9-1-2  

 .حماَّلة أم فا  ة
خطرة أخرى   راضى انح اخل اص    صاسم الطيرود. وإذا ما ير املي اد  إذا ما ر املادة املشعة ذاا خ اص 4-1-9-1-5

 حيياوايا وسييسطة أو بيي ااامل سصيية   حنقييل   ض  مييس      افقيية المييلطة ال  عبييأة   طييرود خطيي  ة فرضسييةاملشييعة املنط ييية ضلييى 
حمييباا يالئييم  واالشييرتاطاا   6حيياوايا  يي اد سييائبة  مييس فسة متا ييا  اشييرتاطاا الفصيي ل ذاا الصييلة  يي  اجلييزء  أو صيياا يج أو

 .اخلط  ة الفرضسة بسلك يسعلق فساا 3-4 أو 2-4 أو 1-4املنطبقة ال ا دة   الفصل 
عة  جي  السأمييف  ي  أهنيا صينعر وفيق   اصيفاا السصياسم للارة األوىل لنقل املادة املشقبل اسس يفام العب ة  4-1-9-1-6

جيييي  اسيييسسفاء االشيييرتاطاا السالسييية   مايييا  الالئحييية وألي شييياادة   افقييية  نطبقييية.لضيياان اال سثيييال لألحكيييام ذاا الصيييلة   اييينح 
 االقسضاء: ضنيف

سل ابسييكال )ضييغط  ييا   رتي(  يلييزم م  35إذا مييان الضييغط السصيياساي ملنظ  يية االحسيي اء يسجيياوز  )أ(
اء مييل ضبيي ة  مييس   اشييرتاطاا السصيياسم املعسايييفة بشييأن قيييف ة  لييك السأميييف  يي  أن  نظ  يية احسيي  

 ظ  ة ضلى االحسفاظ بمال ساا تر ذلك الضغط؛املن
تسي ي ضليى  والعبي اا الييت Cو B(M)و B(U)لالسس يفام مطرد    الني ع    حالة العب اا املعيفة )ب(

  وحسثايييا يليييزم  خصيييائص ا سقيييال اواحس ائاييي ا ييي  أن مفييياءة  ييييف يعاطا ية  يليييزم السأمييييف  ييي اد ا شييي
 احمليفدة   السصاسم املعسايف؛ أو اق احليفود املنطبقةاحلرا ة ومفاءة  نظ  ة االحسباس   قع    ط

سية   حالة العب اا املعيفة الحس اء   اد ا شطا ية  جيي  السأمييف  ي  أن فعالسية خي اص أ يان احلر  )ج(
املنص ص ضلساا للسصاسم  وضلى األخيص  ضنييف ا   ضيع فسايا ضليى  أو  قع ضا  احليفود املنطبقة

يييييرى 1-11-4-6اسيييييسسفاء االشيييييرتاطاا املبسنييييية   و ييييي  السحيفيييييييف مسييييي م  س  رو سييييية بغيييييرا    جتح
  را عاا للسأميف    و  د انح الما م و     زيعاا.

 يلي:  ا عس ي ضلى ال ن الطردقبل مل شح  ألي طرد  يلزم السأميف    أ 4-1-9-1-7

   ييفاا  شعة  سلفة ض   لك احمليفدة لسصاسم الطرد؛ )أ(
الكساسائسييية  سلفييية ضييي   ليييك احملييييفدة لسصييياسم  أو الفسزايئسيييةحالسايييا  أو أو حمسييي ايا يكييي ن شيييكلاا )ب(

 الطرد.
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 األحكام ذاا الصلة   انح قبل مل شح  ألي طرد  يلزم السأميف    اسسسفاء مجسع االشرتاطاا املبسنة   4-1-9-1-8
 جي  اسسسفاء االشرتاطاا السالسة  ضنيف االقسضاء: ماا  شااداا امل افقة املنطبقة. و  الالئحة

أحبطل إ كان  أو قيف  زضر 2-2-4-6 مس   اشرتاطاا  ال يلزم السأميف    أن  رابط الرفع اليت ()أ
 ؛ 3-2-4-6ا  وا د    ملا اسس يفا اا لرفع الطرد وفقا  

إىل أن ييييسم االقيييرتاب  ييي  ظيييروف اال يييزان بيف  ييية   Cو B(M)و B(U)عسجيييز أي طيييرد  ييي  األ ييي اع  )ب(
يييسم احلصيي ل ضلييى   افقيية   ييا مل مافسيية لسأمسيييف اسييسسفاء اشييرتاطاا د  يية احلييرا ة ود  يية الضييغط 

 أحادية ضلى االسسثناء    انح االشرتاطاا؛
أميف ض  طريق الفحص و/أو االخسبيا اا م الس  يلز Cو B(M)و B(U)  حالة أي طرد    األ  اع  )ج(

املناسييييبة  يييي  أن مجسييييع وسييييائل اإل ييييالق والصيييياا اا و عاييييا  يييي  الفسحيييياا املاسَّييييأة    نظ  يييية 
االحس اء  اليت ميك  أن  سمرب  ناا احملس ايا املشعة   غلقة بطريقية سيلساة  و س  ية حسثايا يليزم 

  ؛3-10-4-6و 8-8-4-6ا بطريقة مت هبا السأميف    اسسسفاء اشرتاطا
   حالية الطيرود اليييت تسي ي ضلييى  ي اد ا شييطا ية  جييرى  حسثايا ينطبييق ضليى ذلييك  القسياس املبيين  )د(

 )ب( واالخسبييييييا اا الالز يييييية إلثبيييييياا إ ييييييالق مييييييل طييييييرد ضلييييييى النحيييييي  املبيييييين 6-4-11-5  
 ؛ 6-4-11-8  

السأمييييف  ييي  أن مجسيييع  يليييزم  يييزي    حالييية الطيييرود املز يييع اسيييس يفا اا أل يييراا الشيييح  بعييييف الس )ه(
 كيي دا العبيي ة واحملسيي ايا املشييعة وحضلييبر خييالل الس ييزي  ضلييى  يي  يمييس   مجسييع االشيييرتاطاا 

 .انح الالئحة و  شااداا امل افقة املنطبقة   املبسنة   األحكام ذاا الصلة 
أييية  سئيية للشييح  قبييل طييرد و سم لل كيي ن ليييفى املرسييل أيضييا   ميي ة  يي  أي  علسايياا  سعلييق ابإل ييالق المييل 4-1-9-1-9

 إ سال أي شحنة مب     ص ص الشااداا.
يييلة الييييت ختضيييع لالسيييسعاال احلصيييري  4-1-9-1-10 ضبييي ة  أو يسجييياوز  ؤشييير النقيييل ألي طيييرد ال ابسيييسثناء الشيييحناا املرسه

  .50ضب ة جماعة القساة  أو يسجاوز  ؤشر أ ان احلالة احلر سة ألي طرد وال  10جماعة القساة 
الطييرق الربييية  أو العبيي اا اجملاعيية املنق ليية مب  يي  اسييس يفام حصييري ابلمييكك احليفييفييية أو ابسييسثناء الطييرود 4-1-9-1-11

بطريق اجلي  ابلشيروط احملييفدة    أو مب    اسس يفام حصري و ر س  خاص ابلمف  أو )أ( 2-1-3-2-7ابلشروط احمليفدة   
 ضنييف أي  قطية ضليى أي سيطح خيا  ي للطيرد  عييفل  رضيةأقصيى يسجياوز  ال ضلى السي ا   3-3-3-2-7 أو 7-2-3-2-1
  لي سسفرا/ساضة.  2العب ة اجملاعة  أو
لعبيي ة جماعية  نقييل مب  يي   أو ضنيييف أي  قطية ضلييى أي سييطح خيا  ي لطييرد  عييفل  رضييةال يسجياوز أقصييى  4-1-9-1-12

  لي سسفرا/ساضة.  10اسس يفام حصري 
 النوعي واألجسام امللوثة السطح لنشاطفضة ااشرتاطات وضوابط نقل املواد املنخ 4-1-9-2
اجلميييم امللييي ث الميييطح امل  ييي دة   الطيييرد الصيييناضي  ييي   أو  قسييييف ماسييية امليييادة املن فضييية النشييياط النييي ضي 4-1-9-2-1

جما ضييية  أو اجلميييم أو ( IP-3) 3الطيييرد الصيييناضي  ييي  النييي ع  أو (IP-2) 2الطيييرد الصيييناضي  ييي  النييي ع  أو ( IP-1)النييي ع  1 النييي ع
 اجلميييم أو م  ييي  امليييادة  يييع امليف ضييية 3اخليييا  ي ضليييى  ميييافة   عييييفل اجلرضيييةيسجييياوز  ال ناسيييبا   حبسيييت  أياايييا يكييي ن  األ ميييام

  لي سسفرا/ساضة. 10جما ضة األ مام  ع امليف ضة  أو
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يسجييياوز  وال يحميييسبقى السلييي ث  يييع الثابييير ضليييى األسيييطح اخلا  سييية ألي طيييرد ضنييييف أدىن حييييف وكييي  ضالسيييا   4-1-9-1-2
 لسالسة   ظروف النقل العادية:احليفود ا

    ب اضت بسسا و ا ا وب اضت ألفا املن فضة الماسة؛ 2بكريل/سم 4 )أ(
 ألفا األخرى. ابلنمبة جلاسع ب اضت 2بكريل/سم 0.4 )ب(

    أي  زء    المطح. 2سم 300و نطبق انح احليفود ضنيف أخن  س سطاا   أي  ماحة  بلغ 
يقلييل  يي  أ ييان الطييرد أي  وال يلييزم السييس يفام املييادة املشييعة.  ييا ييية سييلعة خييالفال عسيي ى أي طييرد ضلييى أ 4-1-9-1-3

 اسم. فاضل بن انح امل اد والطرد   ظروف النقل اليت  نطبق ضلى السص
يسجيييياوز  مييييس ى السليييي ث  ييييع الثابيييير ضلييييى المييييط ح اخلا  سيييية  ال  5-5-8-1-7و د     ييييا ابسييييسثناء 4-1-9-1-4

  ووسيائل النقيل ال سيسطة  احلييفود املبسنية للمي ائ    وحاوايا الشح   والصياا يج  واحلياوايا ال سيسطةواليفاخلسة للعب اا اجملاعة
ة حليياوايا الشييح  املمييس يف ة مبثابيية ضبيي اا  سيي اء ما يير المييط ح اليفاخلسيي ق ايينا االشييرتاط ضلييىوال ينطبيي .4-1-9-1-2  

 .حماَّلة أم فا  ة
خطرة أخرى   راضى انح اخل اص    صاسم الطيرود. وإذا ما ير املي اد  إذا ما ر املادة املشعة ذاا خ اص 4-1-9-1-5

 حيياوايا وسييسطة أو بيي ااامل سصيية   حنقييل   ض  مييس      افقيية المييلطة ال  عبييأة   طييرود خطيي  ة فرضسييةاملشييعة املنط ييية ضلييى 
حمييباا يالئييم  واالشييرتاطاا   6حيياوايا  يي اد سييائبة  مييس فسة متا ييا  اشييرتاطاا الفصيي ل ذاا الصييلة  يي  اجلييزء  أو صيياا يج أو

 .اخلط  ة الفرضسة بسلك يسعلق فساا 3-4 أو 2-4 أو 1-4املنطبقة ال ا دة   الفصل 
عة  جي  السأمييف  ي  أهنيا صينعر وفيق   اصيفاا السصياسم للارة األوىل لنقل املادة املشقبل اسس يفام العب ة  4-1-9-1-6

جيييي  اسيييسسفاء االشيييرتاطاا السالسييية   مايييا  الالئحييية وألي شييياادة   افقييية  نطبقييية.لضيياان اال سثيييال لألحكيييام ذاا الصيييلة   اييينح 
 االقسضاء: ضنيف

سل ابسييكال )ضييغط  ييا   رتي(  يلييزم م  35إذا مييان الضييغط السصيياساي ملنظ  يية االحسيي اء يسجيياوز  )أ(
اء مييل ضبيي ة  مييس   اشييرتاطاا السصيياسم املعسايييفة بشييأن قيييف ة  لييك السأميييف  يي  أن  نظ  يية احسيي  

 ظ  ة ضلى االحسفاظ بمال ساا تر ذلك الضغط؛املن
تسي ي ضليى  والعبي اا الييت Cو B(M)و B(U)لالسس يفام مطرد    الني ع    حالة العب اا املعيفة )ب(

  وحسثايييا يليييزم  خصيييائص ا سقيييال اواحس ائاييي ا ييي  أن مفييياءة  ييييف يعاطا ية  يليييزم السأمييييف  ييي اد ا شييي
 احمليفدة   السصاسم املعسايف؛ أو اق احليفود املنطبقةاحلرا ة ومفاءة  نظ  ة االحسباس   قع    ط

سية   حالة العب اا املعيفة الحس اء   اد ا شطا ية  جيي  السأمييف  ي  أن فعالسية خي اص أ يان احلر  )ج(
املنص ص ضلساا للسصاسم  وضلى األخيص  ضنييف ا   ضيع فسايا ضليى  أو  قع ضا  احليفود املنطبقة

يييييرى 1-11-4-6اسيييييسسفاء االشيييييرتاطاا املبسنييييية   و ييييي  السحيفيييييييف مسييييي م  س  رو سييييية بغيييييرا    جتح
  را عاا للسأميف    و  د انح الما م و     زيعاا.

 يلي:  ا عس ي ضلى ال ن الطردقبل مل شح  ألي طرد  يلزم السأميف    أ 4-1-9-1-7

   ييفاا  شعة  سلفة ض   لك احمليفدة لسصاسم الطرد؛ )أ(
الكساسائسييية  سلفييية ضييي   ليييك احملييييفدة لسصييياسم  أو الفسزايئسيييةحالسايييا  أو أو حمسييي ايا يكييي ن شيييكلاا )ب(

 الطرد.
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 األحكام ذاا الصلة   انح قبل مل شح  ألي طرد  يلزم السأميف    اسسسفاء مجسع االشرتاطاا املبسنة   4-1-9-1-8
 جي  اسسسفاء االشرتاطاا السالسة  ضنيف االقسضاء: ماا  شااداا امل افقة املنطبقة. و  الالئحة

أحبطل إ كان  أو قيف  زضر 2-2-4-6 مس   اشرتاطاا  ال يلزم السأميف    أن  رابط الرفع اليت ()أ
 ؛ 3-2-4-6ا  وا د    ملا اسس يفا اا لرفع الطرد وفقا  

إىل أن ييييسم االقيييرتاب  ييي  ظيييروف اال يييزان بيف  ييية   Cو B(M)و B(U)عسجيييز أي طيييرد  ييي  األ ييي اع  )ب(
يييسم احلصيي ل ضلييى   افقيية   ييا مل مافسيية لسأمسيييف اسييسسفاء اشييرتاطاا د  يية احلييرا ة ود  يية الضييغط 

 أحادية ضلى االسسثناء    انح االشرتاطاا؛
أميف ض  طريق الفحص و/أو االخسبيا اا م الس  يلز Cو B(M)و B(U)  حالة أي طرد    األ  اع  )ج(

املناسييييبة  يييي  أن مجسييييع وسييييائل اإل ييييالق والصيييياا اا و عاييييا  يييي  الفسحيييياا املاسَّييييأة    نظ  يييية 
االحس اء  اليت ميك  أن  سمرب  ناا احملس ايا املشعة   غلقة بطريقية سيلساة  و س  ية حسثايا يليزم 

  ؛3-10-4-6و 8-8-4-6ا بطريقة مت هبا السأميف    اسسسفاء اشرتاطا
   حالية الطيرود اليييت تسي ي ضلييى  ي اد ا شييطا ية  جييرى  حسثايا ينطبييق ضليى ذلييك  القسياس املبيين  )د(

 )ب( واالخسبييييييا اا الالز يييييية إلثبيييييياا إ ييييييالق مييييييل طييييييرد ضلييييييى النحيييييي  املبيييييين 6-4-11-5  
 ؛ 6-4-11-8  

السأمييييف  ييي  أن مجسيييع  يليييزم  يييزي    حالييية الطيييرود املز يييع اسيييس يفا اا أل يييراا الشيييح  بعييييف الس )ه(
 كيي دا العبيي ة واحملسيي ايا املشييعة وحضلييبر خييالل الس ييزي  ضلييى  يي  يمييس   مجسييع االشيييرتاطاا 

 .انح الالئحة و  شااداا امل افقة املنطبقة   املبسنة   األحكام ذاا الصلة 
أييية  سئيية للشييح  قبييل طييرد و سم لل كيي ن ليييفى املرسييل أيضييا   ميي ة  يي  أي  علسايياا  سعلييق ابإل ييالق المييل 4-1-9-1-9

 إ سال أي شحنة مب     ص ص الشااداا.
يييلة الييييت ختضيييع لالسيييسعاال احلصيييري  4-1-9-1-10 ضبييي ة  أو يسجييياوز  ؤشييير النقيييل ألي طيييرد ال ابسيييسثناء الشيييحناا املرسه

  .50ضب ة جماعة القساة  أو يسجاوز  ؤشر أ ان احلالة احلر سة ألي طرد وال  10جماعة القساة 
الطييرق الربييية  أو العبيي اا اجملاعيية املنق ليية مب  يي  اسييس يفام حصييري ابلمييكك احليفييفييية أو ابسييسثناء الطييرود 4-1-9-1-11

بطريق اجلي  ابلشيروط احملييفدة    أو مب    اسس يفام حصري و ر س  خاص ابلمف  أو )أ( 2-1-3-2-7ابلشروط احمليفدة   
 ضنييف أي  قطية ضليى أي سيطح خيا  ي للطيرد  عييفل  رضيةأقصيى يسجياوز  ال ضلى السي ا   3-3-3-2-7 أو 7-2-3-2-1
  لي سسفرا/ساضة.  2العب ة اجملاعة  أو
لعبيي ة جماعية  نقييل مب  يي   أو ضنيييف أي  قطية ضلييى أي سييطح خيا  ي لطييرد  عييفل  رضييةال يسجياوز أقصييى  4-1-9-1-12

  لي سسفرا/ساضة.  10اسس يفام حصري 
 النوعي واألجسام امللوثة السطح لنشاطفضة ااشرتاطات وضوابط نقل املواد املنخ 4-1-9-2
اجلميييم امللييي ث الميييطح امل  ييي دة   الطيييرد الصيييناضي  ييي   أو  قسييييف ماسييية امليييادة املن فضييية النشييياط النييي ضي 4-1-9-2-1

جما ضييية  أو اجلميييم أو ( IP-3) 3الطيييرد الصيييناضي  ييي  النييي ع  أو (IP-2) 2الطيييرد الصيييناضي  ييي  النييي ع  أو ( IP-1)النييي ع  1 النييي ع
 اجلميييم أو م  ييي  امليييادة  يييع امليف ضييية 3اخليييا  ي ضليييى  ميييافة   عييييفل اجلرضيييةيسجييياوز  ال ناسيييبا   حبسيييت  أياايييا يكييي ن  األ ميييام

  لي سسفرا/ساضة. 10جما ضة األ مام  ع امليف ضة  أو
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  يةاجلميييييم امللييييي ث الميييييطح  اليييييني يكييييي ن  يييييادة ا شيييييطا أو   حالييييية امليييييادة املن فضييييية النشييييياط النييييي ضي 4-1-9-2-2
 1-4-8-1-7   مس ا االشرتاطاا املنطبقية الي ا دة   5-3-2-7-2ى  ادة ا شطا ية لسمر  مسثناة مب    لض عس ي أو
  .2-4-8-1-7و
عسي ي  أو اجلميم امللي ث الميطح  اليني يكي ن  يادة ا شيطا ية أو   حالة امليادة املن فضية النشياط الني ضي 4-1-9-2-3

  .1-11-4-6ة ال ا دة   رتاطاا املنطبقضلى  ادة ا شطا ية   مس ا االش
  SCO-Iو LSA-Iجييييي ز  قييييل امليييي اد املن فضيييية النشيييياط النيييي ضي واأل مييييام املل ثيييية المييييطح  يييي  اجملايييي ضسن  4-1-9-2-4
 بيفون  عبئة ولك  مب    الشروط السالسة: SCO-IIIو

الطبسعية  شيعة    ي دة   ضليى   يييفاا   إال تسي ي ال مجسع امل اد  يع املعبيأة  ضييفا اخلا ياا الييت )أ(
 بطريقة  كفل ضيفم  مرب احملس ايا املشعة   ظروف النقل العادية    وسيسلة النقيل وحبسيت نقل 

 عيفث أي فقيف   السيف يع؛ ال
 SCO-Iضنيييف ا  نقييل فقييط  يي اد اجملا ضيية  إال  كي ن أييية وسييسلة  قييل خاضييعة لالسييس يفام احلصيري  )ب(

ميك  ال صي ل إلسايا ضليى ضشيرة أ ثيال  ال أو طحاا اليت ميك يزييف السل ث امل   د ضلى أس ال اليت
 ؛2-1-7-2املمس ى املنطبق املبن   

 الييت يشيك   و ي د  لي ث  يع حلبير ضليى أسيطحاا الييت SCO-Iاأل مام    اجملا ضة    حالة )ج(
   س ييين  ييييفابع ‘1‘)أ(2-3-2-7-2ميكييي  ال صييي ل إلسايييا  بقساييية أميييرب  ييي  القيييسم املبسنييية    ال

 عة داخل وسسلة النقل؛ق املادة املشلضاان ضيفم ا طال
 ؛)ا(5-3-2-7-2 مس   امل اد اال شطا ية  ع املعبأة االشرتاطاا ال ا دة    )د(
 :SCO-III   حالة األ مام    اجملا ضة ()ا

الطييرق أو المييكك احليفييفييية  يييسم النقييل مب  يي  االسييس يفام احلصييري ضييرب '1'
 أو اجملا ي املائسة اليفاخلسة أو البحر. 

 اهح ابلسنضسيف. يحمال  '2'
جييي  أن  بيينلِّ خطييية للنقييل مجسيييع األ شييطة املر بطيية ابلشيييح   مبييا   ذليييك  '3'

ال قاية    اإلشعاع  واالسسجابة حلاالا الط ا ئ وأي  يفابع وقائسية خاصية 
ختاذايييا أثنييياء النقيييل. وجيييي  أن أو ضييي ابط إدا يييية أو  شيييغسلسة خاصييية يليييزم ا
ضليييى األقيييل  ان   النقيييل  عيييادل يحثجبييير خطييية النقيييل أن املميييس ى العيييام لأل ييي

 14-7-4-6للامييس ى الييني ميكيي   يي افرح فساييا ليي  اسييس فسر اشييرتاطاا 
  واليييني يميييبق  إ يييراء 6-15-4-6)فقيييط أل يييراا االخسبيييا  احملييييفد   

 (. 3-15-4-6و 2-15-4-6االخسبا اا احمليفدة   
اخلاصة ابلطيرود  2-5-4-6و 1-5-4-6جي  أن  مس ا اشرتاطاا  '4'

 4-15-4-6 ا  إلس     ابسسثناء أن العط  األمرب املشIP-2   الن ع 
اسسنادا  إىل األحكام ال ا دة   خطية النقيل  وأن اشيرتاطاا  ميك  تيفييفح

 ال  نطبق.  6-4-15-5
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-6 ملا ا   بنَّ   نقل وفقا  الوأي  ادة  يف يع ضلى وسسلة  اجلممويثبَّر  '5'
4-2-1. 

 .ختضع الشحنة للا افقة  سعيفدة األطراف '6'
 وفقييييييييا   -" SCO" -واأل مييييييييام املل ثيييييييية المييييييييطح  -"LSA"- عبييييييييأ امليييييييي اد املن فضيييييييية النشيييييييياط النيييييييي ضي  4-1-9-2-5

  .4-2-9-1-4ينص ضلى خالف ذلك     ا مل  5-2-9-1-4للجيفول 
 الصناعية للمواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطحاشرتاطات الطرود  5-2-9-1-4اجلدول 

 صناعينوع الطرد ال 
 ليسر تر االستخدام احلصري االستخدام احلصري احملتوايت املشعة

LSA-I 
 )أ(صل 

 سائل

 
 IP-1الن ع 
 IP-1الن ع 

 
 IP-1الن ع 
 IP-2الن ع 

LSA-II 
 صل 

 سائل و از

 
 IP-2الن ع 
 IP-2الن ع 

 
 IP-2الن ع 
 IP-3الن ع 

LSA-III  الن عIP-2  الن عIP-3 
I-SCO)الن ع  )أIP-1   ع النIP-1 

SCO-II  الن عIP-2  الن عIP-2 
  ع  عبأة. SCO-Iو LSA-I  جي ز  قل   اد اجملا ضة 4-2-9-1-4مبقسضى الشروط املبسنة    (أ)

 الطرود اليت تتوي على مواد انشطارية  4-1-9-3
م الطيرد سيي اء جيي  أن  كي ن حمسي ايا الطيرود اليييت تسي ي ضليى  ي اد ا شيطا ية ضلييى النحي  احملييفد    صياس 4-1-9-3-1

   شاادة امل افقة. أو  باشرة   انح الالئحة
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  يةاجلميييييم امللييييي ث الميييييطح  اليييييني يكييييي ن  يييييادة ا شيييييطا أو   حالييييية امليييييادة املن فضييييية النشييييياط النييييي ضي 4-1-9-2-2
 1-4-8-1-7   مس ا االشرتاطاا املنطبقية الي ا دة   5-3-2-7-2ى  ادة ا شطا ية لسمر  مسثناة مب    لض عس ي أو
  .2-4-8-1-7و
عسي ي  أو اجلميم امللي ث الميطح  اليني يكي ن  يادة ا شيطا ية أو   حالة امليادة املن فضية النشياط الني ضي 4-1-9-2-3

  .1-11-4-6ة ال ا دة   رتاطاا املنطبقضلى  ادة ا شطا ية   مس ا االش
  SCO-Iو LSA-Iجييييي ز  قييييل امليييي اد املن فضيييية النشيييياط النيييي ضي واأل مييييام املل ثيييية المييييطح  يييي  اجملايييي ضسن  4-1-9-2-4
 بيفون  عبئة ولك  مب    الشروط السالسة: SCO-IIIو

الطبسعية  شيعة    ي دة   ضليى   يييفاا   إال تسي ي ال مجسع امل اد  يع املعبيأة  ضييفا اخلا ياا الييت )أ(
 بطريقة  كفل ضيفم  مرب احملس ايا املشعة   ظروف النقل العادية    وسيسلة النقيل وحبسيت نقل 

 عيفث أي فقيف   السيف يع؛ ال
 SCO-Iضنيييف ا  نقييل فقييط  يي اد اجملا ضيية  إال  كي ن أييية وسييسلة  قييل خاضييعة لالسييس يفام احلصيري  )ب(

ميك  ال صي ل إلسايا ضليى ضشيرة أ ثيال  ال أو طحاا اليت ميك يزييف السل ث امل   د ضلى أس ال اليت
 ؛2-1-7-2املمس ى املنطبق املبن   

 الييت يشيك   و ي د  لي ث  يع حلبير ضليى أسيطحاا الييت SCO-Iاأل مام    اجملا ضة    حالة )ج(
   س ييين  ييييفابع ‘1‘)أ(2-3-2-7-2ميكييي  ال صييي ل إلسايييا  بقساييية أميييرب  ييي  القيييسم املبسنييية    ال

 عة داخل وسسلة النقل؛ق املادة املشلضاان ضيفم ا طال
 ؛)ا(5-3-2-7-2 مس   امل اد اال شطا ية  ع املعبأة االشرتاطاا ال ا دة    )د(
 :SCO-III   حالة األ مام    اجملا ضة ()ا

الطييرق أو المييكك احليفييفييية  يييسم النقييل مب  يي  االسييس يفام احلصييري ضييرب '1'
 أو اجملا ي املائسة اليفاخلسة أو البحر. 

 اهح ابلسنضسيف. يحمال  '2'
جييي  أن  بيينلِّ خطييية للنقييل مجسيييع األ شييطة املر بطيية ابلشيييح   مبييا   ذليييك  '3'

ال قاية    اإلشعاع  واالسسجابة حلاالا الط ا ئ وأي  يفابع وقائسية خاصية 
ختاذايييا أثنييياء النقيييل. وجيييي  أن أو ضييي ابط إدا يييية أو  شيييغسلسة خاصييية يليييزم ا
ضليييى األقيييل  ان   النقيييل  عيييادل يحثجبييير خطييية النقيييل أن املميييس ى العيييام لأل ييي

 14-7-4-6للامييس ى الييني ميكيي   يي افرح فساييا ليي  اسييس فسر اشييرتاطاا 
  واليييني يميييبق  إ يييراء 6-15-4-6)فقيييط أل يييراا االخسبيييا  احملييييفد   

 (. 3-15-4-6و 2-15-4-6االخسبا اا احمليفدة   
اخلاصة ابلطيرود  2-5-4-6و 1-5-4-6جي  أن  مس ا اشرتاطاا  '4'

 4-15-4-6 ا  إلس     ابسسثناء أن العط  األمرب املشIP-2   الن ع 
اسسنادا  إىل األحكام ال ا دة   خطية النقيل  وأن اشيرتاطاا  ميك  تيفييفح

 ال  نطبق.  6-4-15-5
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-6 ملا ا   بنَّ   نقل وفقا  الوأي  ادة  يف يع ضلى وسسلة  اجلممويثبَّر  '5'
4-2-1. 

 .ختضع الشحنة للا افقة  سعيفدة األطراف '6'
 وفقييييييييا   -" SCO" -واأل مييييييييام املل ثيييييييية المييييييييطح  -"LSA"- عبييييييييأ امليييييييي اد املن فضيييييييية النشيييييييياط النيييييييي ضي  4-1-9-2-5

  .4-2-9-1-4ينص ضلى خالف ذلك     ا مل  5-2-9-1-4للجيفول 
 الصناعية للمواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطحاشرتاطات الطرود  5-2-9-1-4اجلدول 

 صناعينوع الطرد ال 
 ليسر تر االستخدام احلصري االستخدام احلصري احملتوايت املشعة

LSA-I 
 )أ(صل 

 سائل

 
 IP-1الن ع 
 IP-1الن ع 

 
 IP-1الن ع 
 IP-2الن ع 

LSA-II 
 صل 

 سائل و از

 
 IP-2الن ع 
 IP-2الن ع 

 
 IP-2الن ع 
 IP-3الن ع 

LSA-III  الن عIP-2  الن عIP-3 
I-SCO)الن ع  )أIP-1   ع النIP-1 

SCO-II  الن عIP-2  الن عIP-2 
  ع  عبأة. SCO-Iو LSA-I  جي ز  قل   اد اجملا ضة 4-2-9-1-4مبقسضى الشروط املبسنة    (أ)

 الطرود اليت تتوي على مواد انشطارية  4-1-9-3
م الطيرد سيي اء جيي  أن  كي ن حمسي ايا الطيرود اليييت تسي ي ضليى  ي اد ا شيطا ية ضلييى النحي  احملييفد    صياس 4-1-9-3-1

   شاادة امل افقة. أو  باشرة   انح الالئحة
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 2-4الفصل 
 املتعددة العناصرالغاز استخدام الصهاريج النقالة وحاوايت 

 9إىل  3والرتب  1ام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة أحك 4-2-1
 3و 1اد الر يي  اسييس يفام الصيياا يج النقاليية لنقييل  يي  االشييرتاطاا العا يية املنطبقيية ضلييى  القمييميسضييا  ايينا  4-2-1-1
والفحيص  والصينعلسصياسم . وضالوة ضلى انح االشيرتاطاا العا ية   ميس   الصياا يج النقالية اشيرتاطاا ا9و 8و 7و 6و 5و 4و

ج النقيال احملييفد  اليني . و نقل امل اد   الصاا يج النقالة طبقا  للس  س  املنطبق ضلى الصاري2-7-6واالخسبا  املبسنة  فاصسلاا   
  ولألحكييييييييام T23)إىل  (T1 6-2-5-2-4 يييييييي  قائايييييييية البضييييييييائع اخلطييييييييرة ووصييييييييف    الفقييييييييرة  10يييييييييرد  قايييييييي    العايييييييي د 

 ي  قائاية البضيائع اخلطيرة  وأوصيافاا    11ابلصياا يج النقالية الييت  يرد أ قا ايا لكيل  يادة ضليى حييفة   العاي د  املسعلقية اخلاصة
 . 3-5-2-4 الفقرة

 كيي ن الصيياا يج النقاليية حماسيية أثنيياء النقييل بيف  يية  الئايية  يي  ا عطيياب  يييفا  الصيياريج و عيييفاا السشييغسل  4-2-1-2
 اال قيالب  أو حالة بناء  يفا  الصياريج و عييفاا السشيغسل بطريقية  سحايل الصييفم  و  ال قالب. أو ط   أو  سسجة لصيفم  ا يب

  .5-17-2-7-6ثلة هلنح احلااية    ك ن انال ضرو ة حلاايساا ضلى انا النح . و رد أ  ال
 ملنيع تللاياإذا اختينا اخلطي اا الالز ية  إال  قبل انح امل اد للنقيل وال مساسائسا .   مسقرةإن بعض امل اد  ع  4-2-1-3
د بلار ا ضليى  ي  خطير أثنياء النقيل. وهلينا الغيرا  يي ىل ااسايام خياص لضياان ضييفم احسي اء الصياا يج ضليى أي  ي ا أو ت هلا أو

 ميك  أن  مب  حيفوث انح السفاضالا.
د  يية حييرا ة  أو ال  سجيياوز د  يية حييرا ة المييطح اخلييا  ي للصيياريج  ابسييسثناء الفسحيياا ووسييائل اإل ييالق  4-2-1-4

 س أثناء النقل. وضنيف الضرو ة  يسعن أن يك ن الصاريج  عزوال  ضزال  حرا اي .°70العازل احلرا ي 
 نظل بعيف و ع املفر ة    الغازاا الشروط ذا ا اليت  نطبق ضلى  مل ة الفا  ة واليت مس   الصاا يج النقال 4-2-1-5

 ما ر تس ي ضلساا قبل  فريغاا.الصاا يج النقالة املال ءة ابمل اد اليت  
ال  نقييل امليي اد   ححجييراا  سجيياو ة  يي  الصيياريج  فميي  ضنيييف ا يكيي ن انييال احساييال حليييفوث  فاضييل خطيير  4-2-1-6

 و مب :فساا بسناا 

 احرتاقا  و/أو ا بعاث حرا ة مبعة؛ )أ(
 خا قة؛ أو مسسة أو ا بعاث  ازاا هل بة )ب(
  ك لن   اد أملالة؛ )ج(
 مساسائسا ؛   مسقرة  اد  ع  ك لن  )د(
 ا  فاضا  خطرا    الضغط. )ا(

واالخسبيا  األولسين لكيل تفي  شياادة اضساياد السصياسم و قريير االخسبيا  والشياادة الييت  بين  سيائج الفحيص  4-2-1-7
وليييفى  الييك الصيياريج.  اهلسئيية املعنسيية أو اهلسئيية امل  َّليية  يي  قبلاييا  ليييفى المييلطة أو صيياريج  قييال  الصيياد ة ضيي  المييلطة امل سصيية

 وضلى  الك الصاريج أن يقيفم انح ال حلئق بناء ضلى طل  أية سلطة  سصة.
   ي فلر بنياء 2-20-2-7-6 ى الل حة املعيف سة املبسنة  فاصسلاا  يظار اسم املادة )امل اد( املنق لة ضل مل  ا 4-2-1-8

املرسيل  أو ويقيف اا املرسيل 1-18-2-7-6  الشاادة املبسنة   اهلسئة امل  َّلة    قبلاا  م ة   أو ضلى طل  الملطة امل سصة
 ال مسل  حم  االقسضاء. أو إلس 
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 2-4الفصل 
 املتعددة العناصرالغاز استخدام الصهاريج النقالة وحاوايت 

 9إىل  3والرتب  1ام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة أحك 4-2-1
 3و 1اد الر يي  اسييس يفام الصيياا يج النقاليية لنقييل  يي  االشييرتاطاا العا يية املنطبقيية ضلييى  القمييميسضييا  ايينا  4-2-1-1
والفحيص  والصينعلسصياسم . وضالوة ضلى انح االشيرتاطاا العا ية   ميس   الصياا يج النقالية اشيرتاطاا ا9و 8و 7و 6و 5و 4و

ج النقيال احملييفد  اليني . و نقل امل اد   الصاا يج النقالة طبقا  للس  س  املنطبق ضلى الصاري2-7-6واالخسبا  املبسنة  فاصسلاا   
  ولألحكييييييييام T23)إىل  (T1 6-2-5-2-4 يييييييي  قائايييييييية البضييييييييائع اخلطييييييييرة ووصييييييييف    الفقييييييييرة  10يييييييييرد  قايييييييي    العايييييييي د 

 ي  قائاية البضيائع اخلطيرة  وأوصيافاا    11ابلصياا يج النقالية الييت  يرد أ قا ايا لكيل  يادة ضليى حييفة   العاي د  املسعلقية اخلاصة
 . 3-5-2-4 الفقرة

 كيي ن الصيياا يج النقاليية حماسيية أثنيياء النقييل بيف  يية  الئايية  يي  ا عطيياب  يييفا  الصيياريج و عيييفاا السشييغسل  4-2-1-2
 اال قيالب  أو حالة بناء  يفا  الصياريج و عييفاا السشيغسل بطريقية  سحايل الصييفم  و  ال قالب. أو ط   أو  سسجة لصيفم  ا يب

  .5-17-2-7-6ثلة هلنح احلااية    ك ن انال ضرو ة حلاايساا ضلى انا النح . و رد أ  ال
 ملنيع تللاياإذا اختينا اخلطي اا الالز ية  إال  قبل انح امل اد للنقيل وال مساسائسا .   مسقرةإن بعض امل اد  ع  4-2-1-3
د بلار ا ضليى  ي  خطير أثنياء النقيل. وهلينا الغيرا  يي ىل ااسايام خياص لضياان ضييفم احسي اء الصياا يج ضليى أي  ي ا أو ت هلا أو

 ميك  أن  مب  حيفوث انح السفاضالا.
د  يية حييرا ة  أو ال  سجيياوز د  يية حييرا ة المييطح اخلييا  ي للصيياريج  ابسييسثناء الفسحيياا ووسييائل اإل ييالق  4-2-1-4

 س أثناء النقل. وضنيف الضرو ة  يسعن أن يك ن الصاريج  عزوال  ضزال  حرا اي .°70العازل احلرا ي 
 نظل بعيف و ع املفر ة    الغازاا الشروط ذا ا اليت  نطبق ضلى  مل ة الفا  ة واليت مس   الصاا يج النقال 4-2-1-5

 ما ر تس ي ضلساا قبل  فريغاا.الصاا يج النقالة املال ءة ابمل اد اليت  
ال  نقييل امليي اد   ححجييراا  سجيياو ة  يي  الصيياريج  فميي  ضنيييف ا يكيي ن انييال احساييال حليييفوث  فاضييل خطيير  4-2-1-6

 و مب :فساا بسناا 

 احرتاقا  و/أو ا بعاث حرا ة مبعة؛ )أ(
 خا قة؛ أو مسسة أو ا بعاث  ازاا هل بة )ب(
  ك لن   اد أملالة؛ )ج(
 مساسائسا ؛   مسقرة  اد  ع  ك لن  )د(
 ا  فاضا  خطرا    الضغط. )ا(

واالخسبيا  األولسين لكيل تفي  شياادة اضساياد السصياسم و قريير االخسبيا  والشياادة الييت  بين  سيائج الفحيص  4-2-1-7
وليييفى  الييك الصيياريج.  اهلسئيية املعنسيية أو اهلسئيية امل  َّليية  يي  قبلاييا  ليييفى المييلطة أو صيياريج  قييال  الصيياد ة ضيي  المييلطة امل سصيية

 وضلى  الك الصاريج أن يقيفم انح ال حلئق بناء ضلى طل  أية سلطة  سصة.
   ي فلر بنياء 2-20-2-7-6 ى الل حة املعيف سة املبسنة  فاصسلاا  يظار اسم املادة )امل اد( املنق لة ضل مل  ا 4-2-1-8

املرسيل  أو ويقيف اا املرسيل 1-18-2-7-6  الشاادة املبسنة   اهلسئة امل  َّلة    قبلاا  م ة   أو ضلى طل  الملطة امل سصة
 ال مسل  حم  االقسضاء. أو إلس 
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 درجة امللء 4-2-1-9
يعبييييأ الصيييياريج مبيييي اد عساييييل  ليييييفى  وأال   ل اسييييس يفام الصيييياريج النقيييال املناسييييقبيييل املييييلء  يكفييييل املرسيييي 4-2-1-9-1

أية بطادا واقسة  أن  سفاضل  عاا  فاضال  خطرا  لسك ن  أو اا السشغسل عيف أو احلشااي أو  ال ماا  ع   اد صنع  يفا  الصاريج
املرسييل  ييع  نييسج املييادة و ييع المييلطة امل سصيية  ضييعل ايينح امليي اد بيف  يية  لح ظيية. وقيييف يسطليي  األ يير أن يسشيياو   أو  يي ا ج خطييرة

 داا بشأن   افق املادة املنق لة  ع   اد صنع الصاريج النقال.للحص ل ضلى إ شا
  2-9-1-2-4يسجييييييييياوز املميييييييييس ى املنصييييييييي ص ضلسييييييييي    الفقيييييييييراا  مبيييييييييا ال متيييييييييأل الصييييييييياا يج النقالييييييييية 4-2-1-9-1-1
ضليى ميل  1-5-9-1-2-4 أو 3-9-1-2-4 أو 2-9-1-2-4. وعيفد ا طباق األحكام الي ا دة   6-9-1-2-4 إىل

  أو 6-2-5-2-4الييييي ا دة    األحكيييييام اخلاصييييية املنطبقييييية ضليييييى الصييييياريج النقيييييال أو  يييييادة ضليييييى حييييييفة      ساييييياا السعبئييييية
    قائاة البضائع اخلطرة. 11 أو 10أي    العا دي   و  4-2-5-3  
 للالء )ابلنمبة املئ ية( لالسس يفام العام:تيفد املعادلة السالسة اليف  ة القص ى  4-2-1-9-2

  Degree of filling)د  ة امللء(   

  IIو I    جماييي ضيت السعبئيييية 8والر بييية  1-6أ يييا د  ييية امليييلء القصييي ى )ابلنميييبة املئ يييية( لمييي ائل الشيييعبة  4-2-1-9-3
س  فإهنيييييا تييييييفد °56ضنييييييف د  ييييية اب (  1.75مسل ابسيييييكال )  175والمييييي ائل الييييييت يزيييييييف فسايييييا الضيييييغط الب يييييا ي املطليييييق ضليييييى 

 السالسة: ابملعادلة
  Degree of filling)د  ة امللء(   

(   ايييا ن املعيييادلسن  س سيييط  عا يييل الساييييفد احلجايييي للميييائل بييين  س سيييط د  ييية حيييرا ة α عييي  "ألفيييا" ) 4-2-1-9-4
( )ومهييييا بيييييف  اا احلييييرا ة املئ ييييية rtا ليييية أثنيييياء النقييييل )احلة ( واملس سييييط األقصييييى ليف  يييية حييييرا  ftالمييييائل أثنيييياء ضالسيييية املييييلء )

 ( للم ائل املنق لة   د  ة احلرا ة احملسطة ابملعادلة السالسة:αوميك  حماب قساة "ألفا" )°(. س "سلمس س"

 α)ألفا(    

 لى الس ا .س ض°50س و°15ضنيف  مها مثافة المائل 50dو 15dحست 

س  فسايييا ضييييفا أ ييي  ابلنميييبة °50( ضليييى أ ييي  يمييياوي rtيؤخييين املس سيييط األقصيييى ليف  ييية حيييرا ة احلا لييية ) 4-2-1-9-4-1
أن  أو أقيل املسطرفة  جي ز للملطاا امل سصية أن   افيق ضليى د  ية حيرا ة أو لعالساا النقل اليت جترى   الظروف املناخسة املعسيفلة

  سطل  د  ة حرا ة أضلى  حم  االقسضاء.
ضليييى الصييياا يج النقالييية الييييت تسييي ي  1-4-9-1-2-4إىل  2-9-1-2-4ال  نطبيييق االشيييرتاطاا  ييي   4-2-1-9-5

ل ضي  طرييق وسيسلة للسمي ن(. ويميس يفم  ينظم ليف  ية س )ضليى سيبسل املثيا°50ضلى   اد  ضبط د  ة حرا  ا أثناء النقل في ق 
   املائة   أي وقر أثناء النقل. 95 سجاوز د  ة امللء القص ى  أال  الصاا يج النقالة املزودة ب سسلة  م ن لضااناحلرا ة  

تيفد املعادلية السالسية د  ية امليلء القصي ى )ابلنميبة املئ يية( للاي اد الصيلبة املنق لية   د  ية حيرا ة أضليى  ي   4-2-1-9-5-1
 املنق لة   ظروف د  اا احلرا ة املر فعة: د  اا حرا ة ا صاا اا وللم ائل

  Degree of filling)د  ة امللء(   
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مها مثافة المائل ضنيف  س سط د  ة حرا ة المائل أثنياء امليلء واملس سيط األقصيى ليف  ية  rdو fdحست  
 حرا ة احلا لة أثناء النقل ضلى الس ا .

 ال  قيفم الصاا يج النقالة السس يفا اا   النقل   احلاالا السالسة: 4-2-1-9-6

 س °20ث ضنييف د  ية /2 يم 2 680ما ر د  ة  لئاا ابلم ائل ذاا اللزو ة اليت  قل ض    إذا )أ(
  املائية ولكي   20د  ة احلرا ة القص ى للاادة أثناء النقل   حالة امل اد املمي نة   زيييف ضليى  أو

للساي ل اا أبلي اح  اييفة  أو إذا ما ر الصاا يج النقالية  قمياة حبي ا ز إال ملائة   ا 80 قل ض  
 لرت؛ 7 500 سجاوز سعساا  ال إىل ححجراا

 وإذا ما يير هبييا بقييااي  يي   يي اد  قليير فساييا قييبال  و لسصييقة ضلييى المييطح اخلييا  ي جليييفا  الصيياريج )ب(
  عيفاا السشغسل؛ أو

 أت سن ؛ أو  ر سباا  فع  أو  ة الصاريج النقال يايفد سالضط  إىل حيفل  أو وإذا مان هبا  مري  )ج(
 يك  قيف مت فحص  عيفاا السشغسل وا  ئي أهنا   حالة  شغسل  سيفة. مل و ا )د(

  غلييق املناشيي  امل صصيية للروافييع الشيي مسة  امل  يي دة ضلييى  مييم الصيياا يج النقاليية ضنيييف ا ميييأل الصيياريج. 4-2-1-9-7
إ يييالق للاناشييي      زويييييفاا ب سيييسلة4-17-2-7-6يليييزم  وفقيييا  للفقيييرة  ال ا يج النقالييية الييييتينطبيييق اييينا احلكيييم ضليييى الصيييا وال

 امل صصة للروافع الش مسة.
 يف الصهاريج النقالة 3أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-10
 سييائل ختفسييل الضييغط وفقييا   كيي ن مجسييع الصيياا يج النقاليية امل صصيية لنقييل الميي ائل اللا بيية  غلقيية و ييزود ب 4-2-1-10-1

  .15-2-7-6إىل  8-2-7-6للفقراا 
  حاليية الصيياا يج النقاليية امل صصيية لالسييس يفام الييربي وحيييفح  جييي ز أن  ميياح الليي ائح ذاا الصييلة اليييت  4-2-1-10-1-1

  نظم النقل الربي مبنظ  اا   ية  فس حة.
( يف 1-4واد الذاتيـــة التفاعـــل، الشـــعبة )غـــري املـــ 4أحكـــام إضـــافية تنطبـــق علـــى نقـــل مـــواد الرتبـــة  4-2-1-11

 الصهاريج النقالة
 .حمج زة 
 . 1-13-1-2-4  ا ظر 1-4يسعلق ابمل اد النا سة السفاضل   الشعبة  فساا مالحظة: 

 يف الصهاريج النقالة 1-5أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-12
 .حمج زة 

  الصيياا يج  1-4 الشييعبةلنا سيية السفاضييل   وامليي اد ا 2-5 يي اد الشييعبة  أحكييام إضييافسة  نطبييق ضلييى  قييل 4-2-1-13
 النقالة

جي  اخسبا  مل  ادة و قيفمي  قرير إىل الملطة امل سصة   بليف املنشأ للا افقة ضلسي . ويرسيل إخطيا  بينلك  4-2-1-13-1
لسقرييييير  ييييع  سييييائج االخسبييييا . و سضييييا  إىل المييييلطة امل سصيييية لبليييييف املقصيييييف. ويسضييييا  اإلخطييييا   عل  يييياا النقييييل ذاا الصييييلة وا

 يلي: ملا اليت جترى االخسبا اا الالز ةاالخسبا اا 
 إثباا   افق مجسع امل اد اليت  سال   ضادة  ع املادة املنق لة أثناء ضالسة النقل؛ )أ(
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 درجة امللء 4-2-1-9
يعبييييأ الصيييياريج مبيييي اد عساييييل  ليييييفى  وأال   ل اسييييس يفام الصيييياريج النقيييال املناسييييقبيييل املييييلء  يكفييييل املرسيييي 4-2-1-9-1

أية بطادا واقسة  أن  سفاضل  عاا  فاضال  خطرا  لسك ن  أو اا السشغسل عيف أو احلشااي أو  ال ماا  ع   اد صنع  يفا  الصاريج
املرسييل  ييع  نييسج املييادة و ييع المييلطة امل سصيية  ضييعل ايينح امليي اد بيف  يية  لح ظيية. وقيييف يسطليي  األ يير أن يسشيياو   أو  يي ا ج خطييرة

 داا بشأن   افق املادة املنق لة  ع   اد صنع الصاريج النقال.للحص ل ضلى إ شا
  2-9-1-2-4يسجييييييييياوز املميييييييييس ى املنصييييييييي ص ضلسييييييييي    الفقيييييييييراا  مبيييييييييا ال متيييييييييأل الصييييييييياا يج النقالييييييييية 4-2-1-9-1-1
ضليى ميل  1-5-9-1-2-4 أو 3-9-1-2-4 أو 2-9-1-2-4. وعيفد ا طباق األحكام الي ا دة   6-9-1-2-4 إىل

  أو 6-2-5-2-4الييييي ا دة    األحكيييييام اخلاصييييية املنطبقييييية ضليييييى الصييييياريج النقيييييال أو  يييييادة ضليييييى حييييييفة      ساييييياا السعبئييييية
    قائاة البضائع اخلطرة. 11 أو 10أي    العا دي   و  4-2-5-3  
 للالء )ابلنمبة املئ ية( لالسس يفام العام:تيفد املعادلة السالسة اليف  ة القص ى  4-2-1-9-2

  Degree of filling)د  ة امللء(   

  IIو I    جماييي ضيت السعبئيييية 8والر بييية  1-6أ يييا د  ييية امليييلء القصييي ى )ابلنميييبة املئ يييية( لمييي ائل الشيييعبة  4-2-1-9-3
س  فإهنيييييا تييييييفد °56ضنييييييف د  ييييية اب (  1.75مسل ابسيييييكال )  175والمييييي ائل الييييييت يزيييييييف فسايييييا الضيييييغط الب يييييا ي املطليييييق ضليييييى 

 السالسة: ابملعادلة
  Degree of filling)د  ة امللء(   

(   ايييا ن املعيييادلسن  س سيييط  عا يييل الساييييفد احلجايييي للميييائل بييين  س سيييط د  ييية حيييرا ة α عييي  "ألفيييا" ) 4-2-1-9-4
( )ومهييييا بيييييف  اا احلييييرا ة املئ ييييية rtا ليييية أثنيييياء النقييييل )احلة ( واملس سييييط األقصييييى ليف  يييية حييييرا  ftالمييييائل أثنيييياء ضالسيييية املييييلء )

 ( للم ائل املنق لة   د  ة احلرا ة احملسطة ابملعادلة السالسة:αوميك  حماب قساة "ألفا" )°(. س "سلمس س"

 α)ألفا(    

 لى الس ا .س ض°50س و°15ضنيف  مها مثافة المائل 50dو 15dحست 

س  فسايييا ضييييفا أ ييي  ابلنميييبة °50( ضليييى أ ييي  يمييياوي rtيؤخييين املس سيييط األقصيييى ليف  ييية حيييرا ة احلا لييية ) 4-2-1-9-4-1
أن  أو أقيل املسطرفة  جي ز للملطاا امل سصية أن   افيق ضليى د  ية حيرا ة أو لعالساا النقل اليت جترى   الظروف املناخسة املعسيفلة

  سطل  د  ة حرا ة أضلى  حم  االقسضاء.
ضليييى الصييياا يج النقالييية الييييت تسييي ي  1-4-9-1-2-4إىل  2-9-1-2-4ال  نطبيييق االشيييرتاطاا  ييي   4-2-1-9-5

ل ضي  طرييق وسيسلة للسمي ن(. ويميس يفم  ينظم ليف  ية س )ضليى سيبسل املثيا°50ضلى   اد  ضبط د  ة حرا  ا أثناء النقل في ق 
   املائة   أي وقر أثناء النقل. 95 سجاوز د  ة امللء القص ى  أال  الصاا يج النقالة املزودة ب سسلة  م ن لضااناحلرا ة  

تيفد املعادلية السالسية د  ية امليلء القصي ى )ابلنميبة املئ يية( للاي اد الصيلبة املنق لية   د  ية حيرا ة أضليى  ي   4-2-1-9-5-1
 املنق لة   ظروف د  اا احلرا ة املر فعة: د  اا حرا ة ا صاا اا وللم ائل

  Degree of filling)د  ة امللء(   
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مها مثافة المائل ضنيف  س سط د  ة حرا ة المائل أثنياء امليلء واملس سيط األقصيى ليف  ية  rdو fdحست  
 حرا ة احلا لة أثناء النقل ضلى الس ا .

 ال  قيفم الصاا يج النقالة السس يفا اا   النقل   احلاالا السالسة: 4-2-1-9-6

 س °20ث ضنييف د  ية /2 يم 2 680ما ر د  ة  لئاا ابلم ائل ذاا اللزو ة اليت  قل ض    إذا )أ(
  املائية ولكي   20د  ة احلرا ة القص ى للاادة أثناء النقل   حالة امل اد املمي نة   زيييف ضليى  أو

للساي ل اا أبلي اح  اييفة  أو إذا ما ر الصاا يج النقالية  قمياة حبي ا ز إال ملائة   ا 80 قل ض  
 لرت؛ 7 500 سجاوز سعساا  ال إىل ححجراا

 وإذا ما يير هبييا بقييااي  يي   يي اد  قليير فساييا قييبال  و لسصييقة ضلييى المييطح اخلييا  ي جليييفا  الصيياريج )ب(
  عيفاا السشغسل؛ أو

 أت سن ؛ أو  ر سباا  فع  أو  ة الصاريج النقال يايفد سالضط  إىل حيفل  أو وإذا مان هبا  مري  )ج(
 يك  قيف مت فحص  عيفاا السشغسل وا  ئي أهنا   حالة  شغسل  سيفة. مل و ا )د(

  غلييق املناشيي  امل صصيية للروافييع الشيي مسة  امل  يي دة ضلييى  مييم الصيياا يج النقاليية ضنيييف ا ميييأل الصيياريج. 4-2-1-9-7
إ يييالق للاناشييي      زويييييفاا ب سيييسلة4-17-2-7-6يليييزم  وفقيييا  للفقيييرة  ال ا يج النقالييية الييييتينطبيييق اييينا احلكيييم ضليييى الصيييا وال

 امل صصة للروافع الش مسة.
 يف الصهاريج النقالة 3أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-10
 سييائل ختفسييل الضييغط وفقييا   كيي ن مجسييع الصيياا يج النقاليية امل صصيية لنقييل الميي ائل اللا بيية  غلقيية و ييزود ب 4-2-1-10-1

  .15-2-7-6إىل  8-2-7-6للفقراا 
  حاليية الصيياا يج النقاليية امل صصيية لالسييس يفام الييربي وحيييفح  جييي ز أن  ميياح الليي ائح ذاا الصييلة اليييت  4-2-1-10-1-1

  نظم النقل الربي مبنظ  اا   ية  فس حة.
( يف 1-4واد الذاتيـــة التفاعـــل، الشـــعبة )غـــري املـــ 4أحكـــام إضـــافية تنطبـــق علـــى نقـــل مـــواد الرتبـــة  4-2-1-11

 الصهاريج النقالة
 .حمج زة 
 . 1-13-1-2-4  ا ظر 1-4يسعلق ابمل اد النا سة السفاضل   الشعبة  فساا مالحظة: 

 يف الصهاريج النقالة 1-5أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-12
 .حمج زة 

  الصيياا يج  1-4 الشييعبةلنا سيية السفاضييل   وامليي اد ا 2-5 يي اد الشييعبة  أحكييام إضييافسة  نطبييق ضلييى  قييل 4-2-1-13
 النقالة

جي  اخسبا  مل  ادة و قيفمي  قرير إىل الملطة امل سصة   بليف املنشأ للا افقة ضلسي . ويرسيل إخطيا  بينلك  4-2-1-13-1
لسقرييييير  ييييع  سييييائج االخسبييييا . و سضييييا  إىل المييييلطة امل سصيييية لبليييييف املقصيييييف. ويسضييييا  اإلخطييييا   عل  يييياا النقييييل ذاا الصييييلة وا

 يلي: ملا اليت جترى االخسبا اا الالز ةاالخسبا اا 
 إثباا   افق مجسع امل اد اليت  سال   ضادة  ع املادة املنق لة أثناء ضالسة النقل؛ )أ(
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 قييييفمي بسيييادا  صييياسم وسيييائل ختفسيييل الضيييغط و  ا اييية الطييي ا ئ  يييع  راضييياة خصيييائص  صييياسم  )ب(
 ال.الصاريج النق

  الزم أل ان  قل املادة.ويسضا  السقرير وصفا  واضحا  ألي حكم إضا 
 ‘واو‘ نطبييق األحكييام السالسيية ضلييى الصيياا يج النقاليية امل صصيية لنقييل األماسييسيف الف قسيية العضيي ية  يي  النيي ع  4-2-1-13-2
حالية  نيازع األحكيام  و  أضليى. أو س°55لسميا ع   اليت  بلغ د  ة حرا ة ا الهلا النايت ا‘واو‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو

. وحيياالا الطيي ا ئ اليييت يسعيين أخييناا   االضسبييا  اييي اال ييالل اليينايت 2-7-6 حيير َّح ايينح األحكييام ضلييى األحكييام املبسنيية   
  .8-13-1-2-4السما ع للاادة واإلحاطة ابلنعان ضلى النح  املبن   

 ل األماسيييسيف الف قسييية العضييي يةنطبيييق ضليييى  قيييلييييف املنشيييأ األحكيييام اإلضيييافسة الييييت  تييييفد الميييلطة امل سصييية لب 4-2-1-13-3
س   الصاا يج النقالة. ويرسيل إخطيا  بينلك إىل °55امل اد النا سة السفاضل  اليت  قل د  ة حرا ة ا الهلا النايت السما ع ض   أو

 الملطة امل سصة لبليف املقصيف.
 اب (. 4 سغاابسكال ) 0.4يقل ض   ال يسحال ضغط اخسبا يصام الصاريج النقال حبست  4-2-1-13-4
 جتاز الصاا يج النقالة ب سائل السسشعا  د  ة احلرا ة. 4-2-1-13-5
جتاز الصاا يج النقالية ب سيائل لس فسيل الضيغط ووسيائل مل ا اية الطي ا ئ. وميكي  أيضيا  اسيس يفام وسيائل  4-2-1-13-6

ة وخصييائص بنيياء الصيياريج الضييغط لسعاييل ضنيييف ضييغ ط تيييفد وفقييا  خلصييائص املييادلس فسييل  فريييغ اهليي اء. و ضييبط وسييائل ختفسييل 
 يماح ابسس يفام ضناصر قابلة لال صاا     يفا  الصاريج. وال النقال.

 سك ن وسائل ختفسل الضغط    صاا اا حماللة بنابض وجمازة حبست متنع الرتامم الكبيع لني ا ج اال يالل  4-2-1-13-7
ا ختفسل الضغط الني يبيفأ ضنيفح السصريل ضليى أسياس س داخل الصاريج النقال. و قر  قيف ة صاا ا°50يف واألخبرة املنبعثة ضن

يميياح الضييغط الييني يبيييفأ ضنيييفح السصييريل أبي حييال بسمييرب  أال .  ييع أ يي  جييي 1-13-1-2-4 سييائج االخسبييا اا املبسنيية   
 المائل    الصاام )الصاا اا( إذا ا قل  الصاريج النقال.

اة  أو  اع احملالة بنابضجي ز أن  ك ن وسائل   ا اة الط ا ئ    األ  4-2-1-13-8 خلسط    االثنن   أو األ  اع القصِّ
 قييل ضيي  سيياضة واحيييفة  يي  اإلحاطيية الكا ليية  ال حبسييت  كيي ن  صييااة لسنفييس  مجسييع  يي ا ج اال ييالل واألخبييرة املنبعثيية خييالل فييرتة

 ابلنعان حمم بة ابملعادلة السالسة:
 

 حست: 
 q =  واا[ا سصاص احلرا ة[ 
 A =  [2م]املماحة املبسللة 
 F = عا ل العزل  
 F = 1 أوللصاا يج  ع املعزولة   

 للصاا يج املعزولة    
 حست: 

K = واا امل صلسة احلرا ية للطبقة العازلة[ x 1-مx   1-ملف] 
L = [م] مسك الطبقة العازلة 
U = K/L واا =  عا ل اال سقال احلرا ي للعازلة[ x 2-م x   1-ملف] 
T = [ملف ] د  ة حرا ة املادة   ظروف الس فسل 
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يك ن الضغط اليني يبييفأ ضنييفح السصيريل   وسيسلة )وسيائل(   ا اية الطي ا ئ أضليى  ي  الضيغط املبين    
 حبسيت وتييفد أبعياد وسيائل   ا اية الطي ا ئ .1-13-1-2-4ويبة ضلى  سائج االخسبيا اا املشيا  إلسايا    4-2-1-13-7
 يسجاوز الضغط األقصى   الصاريج الضغط االخسبا ي للصاريج  طلقا . ال

   دلسل االخسبا اا واملعايع. 5يرد  ثال لطريقة تيفييف حجم وسائل   ا اة الط ا ئ   السنيسل  :مالحظة
ة ابفييرتاا  مييبة فقيييف الطيي ا ئ للصيياا يج النقاليية املعزوليي تيييفد قيييف ة وضسبيية  شييغسل وسييسلة )وسييائل(   ا ايية 4-2-1-13-9

 ائة     ماحة المطح اخلا  ي.  امل 1للعزل 
والصييياا اا امليييزوَّدة بنيييابض ب سيييسلة  ا عييية للاييي . وجيييي  إييييالء االاسايييام الضيييغط جتايييز وسيييائل ختفسيييل  4-2-1-13-10

 لاللفاا   قيف ة الس فسل الني  مبب   ا عة اللا .

 بقى   داخلاا أي ماساا    األممسيف  ال بس  اخلا  سة حبستر    عيفاا السشغسل مالصاا اا واألد  4-2-1-13-11
 الف قي العض ي بعيف  لء الصاريج النقال.

حماسيية بيييف ع واق  يي  أشييعة الشييا . فييإذا ما يير  أو ميكيي  أن  كيي ن الصيياا يج النقاليية  عزوليية مبييادة ضازليية 4-2-1-13-12
إذا ميييان الصييياريج النقيييال  صييين ضا   ييي   أو أقيييل  أو س°55ال يت السميييا ع للايييادة   الصييياريج النقيييد  ييية حيييرا ة اال يييالل الييينا

  عيف سا  ساطعا . أو األل  نس م  و   أن يك ن الصاريج  عزوال  ابلكا ل. ويك ن المطح اخلا  ي أبسض
 س.°15  املائة ضنيف د  ة  90ال  سجاوز د  ة امللء  4-2-1-13-13
األ ييم املسحيييفة  واالسييم السقيي   والرتمسييز املعسايييف للاييادة   قييم 2-20-2-7-6 سضييا  العال يياا املبسنيية    4-2-1-13-14

 املعنسة.
فاضيل امليف  ية ضليى و ي  جيي ز اسيس يفام الصياا يج النقالية لنقيل األماسيسيف الف قسية العضي ية واملي اد النا سية الس 4-2-1-13-15

  .6-2-5-2-4للصاا يج النقالة  ال ا د    T23  قمالسحيفييف   الس  س  
 يف الصهاريج النقالة 1-6ة تنطبق على نقل مواد الشعبة حكام إضافيأ 4-2-1-14

 حمج زة 
 يف الصهاريج النقالة 2-6أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-15

 حمج زة  
 يف الصهاريج النقالة 7أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-16
 نقل بضائع أخرى.لة املمس يف ة    قل امل اد املشعة لال  مس يفم الصاا يج النقا 4-2-1-16-1
  ك ن أية قساة أخرى  عسايفاا الملطة امل سصة. أو   املائة  90ال  سجاوز د  ة  لء الصاا يج النقالة  4-2-1-16-2
 يف الصهاريج النقالة 8أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-17
 سجياوز  ال ضليى فيرتاا 8ميس يف ة لنقيل  ي اد الر بية الضغط   الصياا يج النقالية امل فحص وسائل ختفسل  4-2-1-17-1

 ضا ا  واحيفا .
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 قييييفمي بسيييادا  صييياسم وسيييائل ختفسيييل الضيييغط و  ا اييية الطييي ا ئ  يييع  راضييياة خصيييائص  صييياسم  )ب(
 ال.الصاريج النق

  الزم أل ان  قل املادة.ويسضا  السقرير وصفا  واضحا  ألي حكم إضا 
 ‘واو‘ نطبييق األحكييام السالسيية ضلييى الصيياا يج النقاليية امل صصيية لنقييل األماسييسيف الف قسيية العضيي ية  يي  النيي ع  4-2-1-13-2
حالية  نيازع األحكيام  و  أضليى. أو س°55لسميا ع   اليت  بلغ د  ة حرا ة ا الهلا النايت ا‘واو‘امل اد النا سة السفاضل    الن ع  أو

. وحيياالا الطيي ا ئ اليييت يسعيين أخييناا   االضسبييا  اييي اال ييالل اليينايت 2-7-6 حيير َّح ايينح األحكييام ضلييى األحكييام املبسنيية   
  .8-13-1-2-4السما ع للاادة واإلحاطة ابلنعان ضلى النح  املبن   

 ل األماسيييسيف الف قسييية العضييي يةنطبيييق ضليييى  قيييلييييف املنشيييأ األحكيييام اإلضيييافسة الييييت  تييييفد الميييلطة امل سصييية لب 4-2-1-13-3
س   الصاا يج النقالة. ويرسيل إخطيا  بينلك إىل °55امل اد النا سة السفاضل  اليت  قل د  ة حرا ة ا الهلا النايت السما ع ض   أو

 الملطة امل سصة لبليف املقصيف.
 اب (. 4 سغاابسكال ) 0.4يقل ض   ال يسحال ضغط اخسبا يصام الصاريج النقال حبست  4-2-1-13-4
 جتاز الصاا يج النقالة ب سائل السسشعا  د  ة احلرا ة. 4-2-1-13-5
جتاز الصاا يج النقالية ب سيائل لس فسيل الضيغط ووسيائل مل ا اية الطي ا ئ. وميكي  أيضيا  اسيس يفام وسيائل  4-2-1-13-6

ة وخصييائص بنيياء الصيياريج الضييغط لسعاييل ضنيييف ضييغ ط تيييفد وفقييا  خلصييائص املييادلس فسييل  فريييغ اهليي اء. و ضييبط وسييائل ختفسييل 
 يماح ابسس يفام ضناصر قابلة لال صاا     يفا  الصاريج. وال النقال.

 سك ن وسائل ختفسل الضغط    صاا اا حماللة بنابض وجمازة حبست متنع الرتامم الكبيع لني ا ج اال يالل  4-2-1-13-7
ا ختفسل الضغط الني يبيفأ ضنيفح السصريل ضليى أسياس س داخل الصاريج النقال. و قر  قيف ة صاا ا°50يف واألخبرة املنبعثة ضن

يميياح الضييغط الييني يبيييفأ ضنيييفح السصييريل أبي حييال بسمييرب  أال .  ييع أ يي  جييي 1-13-1-2-4 سييائج االخسبييا اا املبسنيية   
 المائل    الصاام )الصاا اا( إذا ا قل  الصاريج النقال.

اة  أو  اع احملالة بنابضجي ز أن  ك ن وسائل   ا اة الط ا ئ    األ  4-2-1-13-8 خلسط    االثنن   أو األ  اع القصِّ
 قييل ضيي  سيياضة واحيييفة  يي  اإلحاطيية الكا ليية  ال حبسييت  كيي ن  صييااة لسنفييس  مجسييع  يي ا ج اال ييالل واألخبييرة املنبعثيية خييالل فييرتة

 ابلنعان حمم بة ابملعادلة السالسة:
 

 حست: 
 q =  واا[ا سصاص احلرا ة[ 
 A =  [2م]املماحة املبسللة 
 F = عا ل العزل  
 F = 1 أوللصاا يج  ع املعزولة   

 للصاا يج املعزولة    
 حست: 

K = واا امل صلسة احلرا ية للطبقة العازلة[ x 1-مx   1-ملف] 
L = [م] مسك الطبقة العازلة 
U = K/L واا =  عا ل اال سقال احلرا ي للعازلة[ x 2-م x   1-ملف] 
T = [ملف ] د  ة حرا ة املادة   ظروف الس فسل 

47032
)923( TUF −

=

82.0
XX AF70961q =
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يك ن الضغط اليني يبييفأ ضنييفح السصيريل   وسيسلة )وسيائل(   ا اية الطي ا ئ أضليى  ي  الضيغط املبين    
 حبسيت وتييفد أبعياد وسيائل   ا اية الطي ا ئ .1-13-1-2-4ويبة ضلى  سائج االخسبيا اا املشيا  إلسايا    4-2-1-13-7
 يسجاوز الضغط األقصى   الصاريج الضغط االخسبا ي للصاريج  طلقا . ال

   دلسل االخسبا اا واملعايع. 5يرد  ثال لطريقة تيفييف حجم وسائل   ا اة الط ا ئ   السنيسل  :مالحظة
ة ابفييرتاا  مييبة فقيييف الطيي ا ئ للصيياا يج النقاليية املعزوليي تيييفد قيييف ة وضسبيية  شييغسل وسييسلة )وسييائل(   ا ايية 4-2-1-13-9

 ائة     ماحة المطح اخلا  ي.  امل 1للعزل 
والصييياا اا امليييزوَّدة بنيييابض ب سيييسلة  ا عييية للاييي . وجيييي  إييييالء االاسايييام الضيييغط جتايييز وسيييائل ختفسيييل  4-2-1-13-10

 لاللفاا   قيف ة الس فسل الني  مبب   ا عة اللا .

 بقى   داخلاا أي ماساا    األممسيف  ال بس  اخلا  سة حبستر    عيفاا السشغسل مالصاا اا واألد  4-2-1-13-11
 الف قي العض ي بعيف  لء الصاريج النقال.

حماسيية بيييف ع واق  يي  أشييعة الشييا . فييإذا ما يير  أو ميكيي  أن  كيي ن الصيياا يج النقاليية  عزوليية مبييادة ضازليية 4-2-1-13-12
إذا ميييان الصييياريج النقيييال  صييين ضا   ييي   أو أقيييل  أو س°55ال يت السميييا ع للايييادة   الصييياريج النقيييد  ييية حيييرا ة اال يييالل الييينا

  عيف سا  ساطعا . أو األل  نس م  و   أن يك ن الصاريج  عزوال  ابلكا ل. ويك ن المطح اخلا  ي أبسض
 س.°15  املائة ضنيف د  ة  90ال  سجاوز د  ة امللء  4-2-1-13-13
األ ييم املسحيييفة  واالسييم السقيي   والرتمسييز املعسايييف للاييادة   قييم 2-20-2-7-6 سضييا  العال يياا املبسنيية    4-2-1-13-14

 املعنسة.
فاضيل امليف  ية ضليى و ي  جيي ز اسيس يفام الصياا يج النقالية لنقيل األماسيسيف الف قسية العضي ية واملي اد النا سية الس 4-2-1-13-15

  .6-2-5-2-4للصاا يج النقالة  ال ا د    T23  قمالسحيفييف   الس  س  
 يف الصهاريج النقالة 1-6ة تنطبق على نقل مواد الشعبة حكام إضافيأ 4-2-1-14

 حمج زة 
 يف الصهاريج النقالة 2-6أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-15

 حمج زة  
 يف الصهاريج النقالة 7أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-16
 نقل بضائع أخرى.لة املمس يف ة    قل امل اد املشعة لال  مس يفم الصاا يج النقا 4-2-1-16-1
  ك ن أية قساة أخرى  عسايفاا الملطة امل سصة. أو   املائة  90ال  سجاوز د  ة  لء الصاا يج النقالة  4-2-1-16-2
 يف الصهاريج النقالة 8أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-17
 سجياوز  ال ضليى فيرتاا 8ميس يف ة لنقيل  ي اد الر بية الضغط   الصياا يج النقالية امل فحص وسائل ختفسل  4-2-1-17-1

 ضا ا  واحيفا .
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 النقالةيف الصهاريج  9أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-18
 حمج زة 

 ا أحكام إضافية تنطبق على نقل املواد الصلبة اليت تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهاره 4-2-1-19
خيصص هلا    س  خاص  مل  قيفم للنقل ضنيف د  ة أضلى     قطة ا صاا اا واليت أو امل اد الصلبة اليت  نقل 4-2-1-19-1

 الييييت خصيييص هليييا    سييي  خييياص بسعبئييية الصييياا يج النقالييية أو قائاييية البضيييائع اخلطيييرة  ييي   10بسعبئييية الصييياا يج النقالييية   العاييي د 
قلاييا   صيياا يج  قاليية شييريطة أن  كيي ن امليي اد الصييلبة ة أضلييى  يي   قطيية ذوابهنييا  ميكيي   ينطبييق ضلييى  قلاييا ضنيييف د  يياا حييرا   ال

 ة     يع اخلطي خطي  ة فرضسية نط ي ضلى أي  وال 9و 8الر بسن  أو 1-6 أو 1-5 أو 3-4 أو 2-4 أو 1-4 صنلفة   الشع  
 .IIIو IIو نساي إىل جما ضيت السعبئة  8الر بة  أو 1-6ابلشعبة  ةاخلاص

 مس   الصياا يج النقالية املميس يف ة لنقيل اينح املي اد الصيلبة ضنييف د  ية أضليى  ي   قطية ا صياا اا أحكيام  4-2-1-19-2
يينمر   يا مل  IIللاي اد الصيلبة   جما ضية السعبئية  T7الس  سي   أو IIIا ضية السعبئية للصاا يج النقالية للاي اد الصيلبة   جم T4الس  س  

أضلى  أو   صاريج  قال ي فر  مس ى  كافئا     المال ة. وجي ز اخسبا2-3ة ال ا دة   الفصل  ع ذلك   قائاة البضائع اخلطر 
 (.TP3)الس  س   5-9-1-2-4  ية( وفقا  للفقرة. وتيفد اليف  ة القص ى للالء )ابلنمبة املئ5-2-5-2-4حبم  الفقرة 

غـــري املـــاّدة واملـــواد الكيميائيــــة أحكـــام عامـــة الســـتخدام الصــــهاريج النقالـــة لنقـــل الغـــازات املســــّيلة  4-2-2
 الضغط تر

 االشيرتاطاا العا ية الييت  نطبيق ضليى اسيس يفام الصياا يج النقالية لنقيل الغيازاا املميسللة  يع القمميبن انا  4-2-2-1
 املربلدة وامل اد الكساسائسة تر الضغط.

. 3-7-6 فاصييسلاا    سبييا  املبسنييةوالفحييص واالخ والصيينع مييس   الصيياا يج النقاليية اشييرتاطاا السصيياسم  4-2-2-2
ة  الي ا د للصياا يج النقالي T50و نقل الغازاا املمسلة  ع املربدة وامل اد الكساسائسة تير الضيغط   الصياا يج النقالية طبقيا  للس  سي  

 11ة   العا د   ولألحكام اخلاصة املسعلقة ابلصاا يج النقالة املنص ص ضلساا لغازاا حميفدة  مسلة  ع  ربد4-2-5-2-6  
  .3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة ويرد بساهنا   

يفاا السشغسل بمب  تاى الصاا يج النقالة أثناء النقل ضلى     ناس     ا عطاب اجليفا  اخلا  ي و ع 4-2-2-3
  سحاييييل الصيييييفم حاليييية بنيييياء  يييييفا  الصيييياريج و عيييييفاا السشييييغسل بطريقيييية و  ا قييييالب الصيييياريج. أو الطيييي   أو الصيييييفم اجلييييا يب

  .5-13-3-7-6 ك ن انال ضرو ة حلاايساا ضلى انا النح . و رد أ ثلة ضلى انح احلااية    ال اال قالب  أو
إذا اختييينا  إال  حقبيييل اييينح املييي اد للنقيييل وال مساسائسيييا .   ميييسقرةامليييربدة  يييع إن بعيييض الغيييازاا املميييسللة  يييع  4-2-2-4

ضلى    خطر أثناء النقل. وهلنا الغرا  ي ىل ااساام خاص لضاان ضيفم احسي اء  بلار ا أو ت هلا أو اخلط اا الالز ة ملنع تللاا
 أي  ازاا  مسللة  ع  ربدة ميك  أن  مب  انح السفاضالا.ضلى الصاا يج 

   عييفل بنياء ضليى طلي  2-16-3-7-6يظار اسم الغازاا املنق لة ضلى الل حة املعيف سة امل صي فة    مل  ا 4-2-2-5
 املرسيييل إلسييي  أو ويقييييف اا املرسيييل 1-14-3-7-6اهلسئييية امل  َّلييية  ييي  قبلايييا  مييي ة  ييي  الشييياادة املبسنييية    أو طة امل سصيييةالميييل

 ال مسل  حمباا يناس . أو
 فيير   يي  الغييازاا الشييروط ذا ييا اليييت  نطبييق ضلييى  ومل  نظييل بعيييف مل  مييس   الصيياا يج النقاليية الفا  يية واليييت 4-2-2-6

 غازاا املمسللة  ع املربدة المابقة.ملال ءة ابلالصاا يج النقالة ا
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 امللء 4-2-2-7
املادة اليفافعية  أو قبل امللء  يكفل املرسل أن يك ن الصاريج النقال  عسايفا  لنقل الغازاا املمسللة  ع املربدة 4-2-2-7-1

للايادة الكساسائسية تير  دافعية مبيادة أو دةيكي ن الصياريج حمايال  بغيازاا  ميسللة  يع  يرب  وأال للاادة الكساسائسة تير الضيغط فسي  
 عيييفاا السشييغسل  أن  سفاضييل  عاييا  فيياضال  خطييرا   أو احلشييااي أو الضييغط ييير ح  ليييفى  ال ميياا  ييع  يي اد صيينع  يييفا  الصيياريج

  املربد ضعل انح امل اد بيف  ة  لح ظة. وجي  أثناء امللء أن يك ن الفاا د  ة حرا ة الغاز املمسلل  ع أو لسك ن   ا ج خطرة
 املادة اليفافعة للاادة الكساسائسة تر الضغط   حيفود  يفى د  اا احلرا ة املس خى   السصاسم. أو
ال  زييييف الكسليية القصيي ى للغيياز املمييسلل  ييع املييربد لكييل لييرت  يي  سييعة الصيياريج )مييغ/لرت( ضلييى مثافيية الغيياز  4-2-2-7-2

يكيييي ن الصيييياريج وسلئييييا  ابلمييييائل متا ييييا  ضنيييييف  ال ذلييييك وضييييالوة ضلييييى . 0.95 س  ضييييرواب   °50املمييييسلل  ييييع املييييربد ضنيييييف د  يييية 
 س.°60 د  ة

ال متيييأل الصييياا يج النقالييية فييي ق  ميييس ى مسلسايييا اإلمجالسييية القصييي ى املميييا ح هبيييا ومسلييية احلا لييية القصييي ى  4-2-2-7-3
 املما ح هبا  احمليفدة لكل  از يقيفم للنقل.

 حلاالا السالسة:للنقل   ا ال  قيفم الصاا يج النقالة السس يفا اا 4-2-2-8

  حالة و  د فرا  قاي ميكي  أن ي لييف قي ى اسيف ولسية  يع  قب لية بميب  الساي ل  داخيل الصياريج  )أ(
 النقال؛

 و  حالة و  د  مري ؛ )ب(
 أت سن ؛ أو  ر سباا  فع  أو و  حالة و  د ضط  بقيف  يايفد سال ة الصاريج )ج(
 وا  ئي أهنا   حالة  شغسل  سيفة.شغسل يك  قيف مت فحص  عيفاا الس مل و ا )د(

ينطبيق اينا احلكيم  وال  غلق املناش  امل صصة للروافع الشي مسة   الصياا يج النقالية ضنييف ا مييأل الصياريج. 4-2-2-9
    زوييفاا ب سسلة إل الق املناش  امل صصة للروافع الش مسة.4-13-3-7-6يلزم  وفقا  للفقرة  ال ضلى الصاا يج النقالة اليت

 أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّلة املادة 4-2-3
 مسلة املربدة.يبن انا القمم االشرتاطاا العا ة اليت  نطبق ضلى اسس يفام الصاا يج النقالة لنقل الغازاا امل 4-2-3-1
. و نقيييل 4-7-6ا  املفصيييلة   والفحيييص واالخسبييي والصييينع ميييس   الصييياا يج النقالييية اشيييرتاطاا السصييياسم  4-2-3-2

ولألحكييام اخلاصييية  6-2-5-2-4للصيياا يج النقاليية اليي ا د    T75الغييازاا املمييسللة املييربدة   الصيياا يج النقاليية طبقيييا  للس  سيي  
  .3-5-2-4  قائاة البضائع اخلطرة  واملبسنة    11ملنص ص ضلساا لكل  ادة   العا د املسعلقة ابلصاا يج النقالة ا

تاى الصاا يج النقالة أثناء النقل ضلى     ناس     ا عطاب اجليفا  اخلا  ي و عيفاا السشغسل بمب   4-2-3-3
 يفاا السشييييغسل بطريقيييية  سحاييييل الصيييييفمحاليييية بنيييياء  يييييفا  الصيييياريج و عيييي و  ا قييييالب الصيييياريج. أو الطيييي   أو الصيييييفم اجلييييا يب

  .5-12-4-7-6. و رد أ ثلة ضلى انح احلااية    ك ن انال ضرو ة حلاايساا ضلى انا النح  ال اال قالب  أو
   عييفل بنياء ضليى طلي  2-15-4-7-6يظار اسم الغازاا املنق لة ضلى الل حة املعيف سة امل صي فة    مل  ا 4-2-3-4

 سييي املرسيييل إل أو ويقييييف اا املرسيييل 1-13-4-7-6امل  َّلييية  ييي  قبلايييا  مييي ة  ييي  الشييياادة املبسنييية    اهلسئييية أو الميييلطة امل سصييية
 ال مسل  حم  االقسضاء. أو
 فيير   يي  الغييازاا الشييروط ذا ييا اليييت  نطبييق ضلييى  ومل  نظييل بعيييف مل  مييس   الصيياا يج النقاليية الفا  يية واليييت 4-2-3-5

 ابقة.الصاا يج النقالة املال ءة ابملادة الم
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 النقالةيف الصهاريج  9أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-18
 حمج زة 

 ا أحكام إضافية تنطبق على نقل املواد الصلبة اليت تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهاره 4-2-1-19
خيصص هلا    س  خاص  مل  قيفم للنقل ضنيف د  ة أضلى     قطة ا صاا اا واليت أو امل اد الصلبة اليت  نقل 4-2-1-19-1

 الييييت خصيييص هليييا    سييي  خييياص بسعبئييية الصييياا يج النقالييية أو قائاييية البضيييائع اخلطيييرة  ييي   10بسعبئييية الصييياا يج النقالييية   العاييي د 
قلاييا   صيياا يج  قاليية شييريطة أن  كيي ن امليي اد الصييلبة ة أضلييى  يي   قطيية ذوابهنييا  ميكيي   ينطبييق ضلييى  قلاييا ضنيييف د  يياا حييرا   ال

 ة     يع اخلطي خطي  ة فرضسية نط ي ضلى أي  وال 9و 8الر بسن  أو 1-6 أو 1-5 أو 3-4 أو 2-4 أو 1-4 صنلفة   الشع  
 .IIIو IIو نساي إىل جما ضيت السعبئة  8الر بة  أو 1-6ابلشعبة  ةاخلاص

 مس   الصياا يج النقالية املميس يف ة لنقيل اينح املي اد الصيلبة ضنييف د  ية أضليى  ي   قطية ا صياا اا أحكيام  4-2-1-19-2
يينمر   يا مل  IIللاي اد الصيلبة   جما ضية السعبئية  T7الس  سي   أو IIIا ضية السعبئية للصاا يج النقالية للاي اد الصيلبة   جم T4الس  س  

أضلى  أو   صاريج  قال ي فر  مس ى  كافئا     المال ة. وجي ز اخسبا2-3ة ال ا دة   الفصل  ع ذلك   قائاة البضائع اخلطر 
 (.TP3)الس  س   5-9-1-2-4  ية( وفقا  للفقرة. وتيفد اليف  ة القص ى للالء )ابلنمبة املئ5-2-5-2-4حبم  الفقرة 

غـــري املـــاّدة واملـــواد الكيميائيــــة أحكـــام عامـــة الســـتخدام الصــــهاريج النقالـــة لنقـــل الغـــازات املســــّيلة  4-2-2
 الضغط تر

 االشيرتاطاا العا ية الييت  نطبيق ضليى اسيس يفام الصياا يج النقالية لنقيل الغيازاا املميسللة  يع القمميبن انا  4-2-2-1
 املربلدة وامل اد الكساسائسة تر الضغط.

. 3-7-6 فاصييسلاا    سبييا  املبسنييةوالفحييص واالخ والصيينع مييس   الصيياا يج النقاليية اشييرتاطاا السصيياسم  4-2-2-2
ة  الي ا د للصياا يج النقالي T50و نقل الغازاا املمسلة  ع املربدة وامل اد الكساسائسة تير الضيغط   الصياا يج النقالية طبقيا  للس  سي  

 11ة   العا د   ولألحكام اخلاصة املسعلقة ابلصاا يج النقالة املنص ص ضلساا لغازاا حميفدة  مسلة  ع  ربد4-2-5-2-6  
  .3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة ويرد بساهنا   

يفاا السشغسل بمب  تاى الصاا يج النقالة أثناء النقل ضلى     ناس     ا عطاب اجليفا  اخلا  ي و ع 4-2-2-3
  سحاييييل الصيييييفم حاليييية بنيييياء  يييييفا  الصيييياريج و عيييييفاا السشييييغسل بطريقيييية و  ا قييييالب الصيييياريج. أو الطيييي   أو الصيييييفم اجلييييا يب

  .5-13-3-7-6 ك ن انال ضرو ة حلاايساا ضلى انا النح . و رد أ ثلة ضلى انح احلااية    ال اال قالب  أو
إذا اختييينا  إال  حقبيييل اييينح املييي اد للنقيييل وال مساسائسيييا .   ميييسقرةامليييربدة  يييع إن بعيييض الغيييازاا املميييسللة  يييع  4-2-2-4

ضلى    خطر أثناء النقل. وهلنا الغرا  ي ىل ااساام خاص لضاان ضيفم احسي اء  بلار ا أو ت هلا أو اخلط اا الالز ة ملنع تللاا
 أي  ازاا  مسللة  ع  ربدة ميك  أن  مب  انح السفاضالا.ضلى الصاا يج 

   عييفل بنياء ضليى طلي  2-16-3-7-6يظار اسم الغازاا املنق لة ضلى الل حة املعيف سة امل صي فة    مل  ا 4-2-2-5
 املرسيييل إلسييي  أو ويقييييف اا املرسيييل 1-14-3-7-6اهلسئييية امل  َّلييية  ييي  قبلايييا  مييي ة  ييي  الشييياادة املبسنييية    أو طة امل سصيييةالميييل

 ال مسل  حمباا يناس . أو
 فيير   يي  الغييازاا الشييروط ذا ييا اليييت  نطبييق ضلييى  ومل  نظييل بعيييف مل  مييس   الصيياا يج النقاليية الفا  يية واليييت 4-2-2-6

 غازاا املمسللة  ع املربدة المابقة.ملال ءة ابلالصاا يج النقالة ا
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 امللء 4-2-2-7
املادة اليفافعية  أو قبل امللء  يكفل املرسل أن يك ن الصاريج النقال  عسايفا  لنقل الغازاا املمسللة  ع املربدة 4-2-2-7-1

للايادة الكساسائسية تير  دافعية مبيادة أو دةيكي ن الصياريج حمايال  بغيازاا  ميسللة  يع  يرب  وأال للاادة الكساسائسة تير الضيغط فسي  
 عيييفاا السشييغسل  أن  سفاضييل  عاييا  فيياضال  خطييرا   أو احلشييااي أو الضييغط ييير ح  ليييفى  ال ميياا  ييع  يي اد صيينع  يييفا  الصيياريج

  املربد ضعل انح امل اد بيف  ة  لح ظة. وجي  أثناء امللء أن يك ن الفاا د  ة حرا ة الغاز املمسلل  ع أو لسك ن   ا ج خطرة
 املادة اليفافعة للاادة الكساسائسة تر الضغط   حيفود  يفى د  اا احلرا ة املس خى   السصاسم. أو
ال  زييييف الكسليية القصيي ى للغيياز املمييسلل  ييع املييربد لكييل لييرت  يي  سييعة الصيياريج )مييغ/لرت( ضلييى مثافيية الغيياز  4-2-2-7-2

يكيييي ن الصيييياريج وسلئييييا  ابلمييييائل متا ييييا  ضنيييييف  ال ذلييييك وضييييالوة ضلييييى . 0.95 س  ضييييرواب   °50املمييييسلل  ييييع املييييربد ضنيييييف د  يييية 
 س.°60 د  ة

ال متيييأل الصييياا يج النقالييية فييي ق  ميييس ى مسلسايييا اإلمجالسييية القصييي ى املميييا ح هبيييا ومسلييية احلا لييية القصييي ى  4-2-2-7-3
 املما ح هبا  احمليفدة لكل  از يقيفم للنقل.

 حلاالا السالسة:للنقل   ا ال  قيفم الصاا يج النقالة السس يفا اا 4-2-2-8

  حالة و  د فرا  قاي ميكي  أن ي لييف قي ى اسيف ولسية  يع  قب لية بميب  الساي ل  داخيل الصياريج  )أ(
 النقال؛

 و  حالة و  د  مري ؛ )ب(
 أت سن ؛ أو  ر سباا  فع  أو و  حالة و  د ضط  بقيف  يايفد سال ة الصاريج )ج(
 وا  ئي أهنا   حالة  شغسل  سيفة.شغسل يك  قيف مت فحص  عيفاا الس مل و ا )د(

ينطبيق اينا احلكيم  وال  غلق املناش  امل صصة للروافع الشي مسة   الصياا يج النقالية ضنييف ا مييأل الصياريج. 4-2-2-9
    زوييفاا ب سسلة إل الق املناش  امل صصة للروافع الش مسة.4-13-3-7-6يلزم  وفقا  للفقرة  ال ضلى الصاا يج النقالة اليت

 أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّلة املادة 4-2-3
 مسلة املربدة.يبن انا القمم االشرتاطاا العا ة اليت  نطبق ضلى اسس يفام الصاا يج النقالة لنقل الغازاا امل 4-2-3-1
. و نقيييل 4-7-6ا  املفصيييلة   والفحيييص واالخسبييي والصييينع ميييس   الصييياا يج النقالييية اشيييرتاطاا السصييياسم  4-2-3-2

ولألحكييام اخلاصييية  6-2-5-2-4للصيياا يج النقاليية اليي ا د    T75الغييازاا املمييسللة املييربدة   الصيياا يج النقاليية طبقيييا  للس  سيي  
  .3-5-2-4  قائاة البضائع اخلطرة  واملبسنة    11ملنص ص ضلساا لكل  ادة   العا د املسعلقة ابلصاا يج النقالة ا

تاى الصاا يج النقالة أثناء النقل ضلى     ناس     ا عطاب اجليفا  اخلا  ي و عيفاا السشغسل بمب   4-2-3-3
 يفاا السشييييغسل بطريقيييية  سحاييييل الصيييييفمحاليييية بنيييياء  يييييفا  الصيييياريج و عيييي و  ا قييييالب الصيييياريج. أو الطيييي   أو الصيييييفم اجلييييا يب

  .5-12-4-7-6. و رد أ ثلة ضلى انح احلااية    ك ن انال ضرو ة حلاايساا ضلى انا النح  ال اال قالب  أو
   عييفل بنياء ضليى طلي  2-15-4-7-6يظار اسم الغازاا املنق لة ضلى الل حة املعيف سة امل صي فة    مل  ا 4-2-3-4

 سييي املرسيييل إل أو ويقييييف اا املرسيييل 1-13-4-7-6امل  َّلييية  ييي  قبلايييا  مييي ة  ييي  الشييياادة املبسنييية    اهلسئييية أو الميييلطة امل سصييية
 ال مسل  حم  االقسضاء. أو
 فيير   يي  الغييازاا الشييروط ذا ييا اليييت  نطبييق ضلييى  ومل  نظييل بعيييف مل  مييس   الصيياا يج النقاليية الفا  يية واليييت 4-2-3-5

 ابقة.الصاا يج النقالة املال ءة ابملادة الم
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 امللء 4-2-3-6
يكيي ن  وأال قييل الغييازاا املمييسلة املييربدة فسيي  قبييل املييلء يكفييل املرسييل أن يكيي ن الصيياريج النقييال  عسايييفا  لن 4-2-3-6-1

 عيييفاا السشييغسل  أن  أو احلشييااي أو الصيياريج حماييال  بغييازاا  مييسلة  ييربدة ييير ح ليييفى  ال ميياا  ييع  يي اد صيينع  يييفا  الصيياريج
ة حييرا ة  ضيعل اينح املي اد بيف  ية  لح ظية. وجيي  أثنياء امليلء أن  كي ن د  ي أو طيرا  و كي لِّن  ي ا ج خطيرة سفاضيل  عايا  فياضال  خ

 س خى   السصاسم.الغاز املمسلل املربد   حيفود  يفى د  اا احلرا ة امل
  ذليك  مبيا ر ة ليفى  قيفير د  ة امللء األولسة يسعن أن يؤخن   االضسبا  ز   االحسباس الالزم للرحلية املقي 4-2-3-6-2

  3-6-3-2-4 صييير ضلسييي  الفقيييراتن   يييا ناءأي أتخيييعاا قييييف   ا اايييا الرحلييية. و كييي ن د  ييية امليييلء األولسييية للصييياريج  ابسيييسث
   ناسبة حبست إ   إذا ا  فعر د  ة حرا ة احملس ايا  ابسسثناء اهللس م  إىل د  ة يسماوى فساا الضغط الب ا ي 4-6-3-2-4و

   املائة. 98يسجاوز احلجم الني يشغل  المائل  مبة  ال للسشغسل املما ح ب   ع الضغط األقصى 
 نقل فساا اهللس م لغاية فسحة وسسلة ختفسل الضغط ولك  دون اال  فاع ف ق  مس ااا.ء الصاا يج اليت يجي ز  ل 4-2-3-6-3
  ضنييف ا  كي ن املييفة املقير ة للنقيل أقصير  جي ز المااح بيف  ة  لء أولسة أضلى   انا  مب افقة الملطة امل سصة 4-2-3-6-4

 مثعا     ز   االحسباس.
 زمن االحتباس الفعلي 4-2-3-7
 يلي:  ا عم  ز   االحسباس الفعلي لكل  حلة وفقا  لطريقة  قراا الملطة امل سصة ضلى أساس 4-2-3-7-1

( )مايا اي   بين 1-8-2-4-7-6ز   االحسباس املر عي للغاز املمسل املربد املقر   قل  )ا ظر  )أ(
 (؛1-15-4-7-6  الل حة املشا  إلساا   

 مثافة امللء الفعلسة؛ )ب(
 فعلي؛امللء الضغط  )ج(
 أدىن ضغط  ضب ط ل سسلة )وسائل( تيفييف الضغط. )د(

ضلييى ل حيية  عيف سيية  ثبيير إبحكييام ضلييى  أو يمييجل ز يي  االحسبيياس الفعلييي إ ييا ضلييى الصيياريج النقييال  فميي  4-2-3-7-2
  .2-15-4-7-6  وفقا  للفقرة الصاريج

  (.13-5-1-4-5لي )ا ظر ييفوَّن    مسنيف النقل ات ي  ا سااء ز   االحسباس الفع 3-7-3-2-4
 ال  قيفم الصاا يج النقالة السس يفا اا   النقل   احلاالا السالسة: 4-2-3-8

  حالية و يي د فييرا  قالييي ميكيي  أن ي ليييف قيي ة اسيف ولسيية  ييع  قب ليية بمييب  السايي ل  داخييل الصيياريج  )أ(
 النقال؛

 و  حالة و  د  مري ؛ )ب(
 أت سن ؛ أو  ر سباا  فع  أو الصاريج و  حالة و  د ضط  بقيف  يايفد سال ة )ج(
  سيفة؛ يك  قيف مت فحص  عيفاا السشغسل وا  ئي أهنا   حالة  شغسل مل و ا )د(
 و د   مليييييا يكييييي  ز ييييي  االحسبييييياس الفعليييييي للغييييياز املميييييسلل امليييييربد املنقييييي ل قييييييف حييييييفد وفقيييييا   مل و يييييا )ا(

 ؛2-15-4-7-6وأن عال الصاريج البسان املشا  إلس     4-2-3-7
  ك   يفة النقل  بعيف  راضاة أي أتخعاا قيف   ا ااا  أقل    ز   االحسباس الفعلي. مل و ا ()و
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ينطبييق ايينا احلكييم   غلييق املناشيي  امل صصيية للروافييع الشيي مسة   الصيياا يج النقاليية ضنيييف ا ميييأل الصيياريج. وال 4-2-3-9
 اا ب سسلة إل الق  فريغ اهل اء امل صصة للروافع الش مسة.   زوييف4-12-4-7-6يلزم  وفقا  للفقرة  ضلى الصاا يج النقالة اليت ال

 الغاز املتعددة العناصر أحكام عامة تتعلق ابستخدام حاوايت  4-2-4
االشيييرتاطاا العا ييية املنطبقييية ضليييى اسيييس يفام حييياوايا الغييياز املسعييييفدة العناصييير    قيييل  القميييم يييرد   اييينا  4-2-4-1

 الغازاا  ع املربدة. 
والفحيص واالخسبييا  اليي ا دة  فاصييسلاا  والصيينعسعيييفدة العناصير اشييرتاطاا السصيياسم حيياوايا الغيياز امل ميس    4-2-4-2

  .6-1-2-6 و  P200. ويسم دو اي  فحص ضناصر انح احلاوايا وفقا  لألحكام املبسنة      س  السعبئة 6-7-5  
   عييفاا السشيغسل  أو ي ضطي    العناصيرجي  واية حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير أثنياء النقيل  ي  أ  4-2-4-3

العناصيير و عيييفاا  صيينع يية إىل وايساييا ضلييى ايينا النحيي  إذا مت  كيي ن انييال حا وليي    حاليية الصيييفم اجلييا يب والطيي   واال قييالب.
  .4-10-5-7-6السشغسل حبست  سحال الصيفم واال قالب. و رد أ ثلة ضلى انح احلااية   

 عبييأ  وال .12-5-7-6اوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير   حلييا  والفحييص اليييفو ين تيييفد اشييرتاطاا االخسبيي 4-2-4-4
 متأل إذا حان   ضيف فحصاا اليفو ي  ولك  ميك   قلاا بعيف ا سااء امليفة احمليفدة هلا.  أو ضناصراا أو احلاوايا

 امللء 4-2-4-5
أ يي   مييا ح هبييا لنقييل الغيياز املز ييع  قليي   فحييص حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير قبييل املييلء لالسييسسثاق  يي   4-2-4-5-1

 حة املنطبقة. و   أهنا  مس   أحكام انح الالئ
قيسم ضيغط السشيغسل ود  ياا امليلء  ولألحكيام املبسنية   أل ضناصر حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر وفقا  لمت 4-2-4-5-2

جما ضية  أو متيأل أبي حيال  ي  األحي ال حاويية وال حلاويية.للغياز احملييفد املز يع  ليؤح   ميل ضنصير  ي  ضناصير ا P200   س  السعبئة 
 السشغسل األدىن ألي ضنصر  عن    ضناصر احلاوية.ضناصر م حيفة إىل د  ة جتاوز ضغط 

 يسجاوز مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. مبا ال متأل حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر 4-2-4-5-3
  حاوايا  إال 3-2 نقل  ازاا الشعبة  وال النقل.ة بعيف امللء  و ظل  غلقة أثناء  غلق الصاا اا العازل 4-2-4-5-4

 املسعيفدة العناصر اليت يك ن مل ضنصر فساا جمازا  بصاام ضازل. الغاز 
يسحقييق املرسييل  يي  أن وسييائل اإل ييالق واملعيييفاا  ماييا  سيييفاداا  أو  غلييق فسحيية )فسحيياا( املييلء أب طسيية 4-2-4-5-5

 عيف امللء. ا عة للسمري  ب
 ال  قيفم حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر للالء   احلاالا السالسة: 4-2-4-5-6

  عيييييفا ا اهلسكلسيييية أو إذا ما يييير  عط بيييية إىل د  يييية ميكيييي  أن  ييييؤثر ضلييييى سييييال ة أوضسيييية الضييييغط )أ(
 السشغسلسة؛ أو

  أهنييييييا يييييييسم فحييييييص أوضسيييييية الضييييييغط وفحييييييص  عيييييييفا ا اهلسكلسيييييية والسشييييييغسلسة والسأميييييييف  يييييي مل وإذا )ب(
 لالسس يفام؛  صاحلة

  ك  الشاادة املطل بة وضال ة إضادة االخسبا  وضال اا امللء  قروءة بما لة وواضحة. مل وإذا )ج(
 ال  قيفم حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر للنقل   احلاالا السالسة: 4-2-4-6

 ا ما ر  مرلِّبة؛ إذ )أ(
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 امللء 4-2-3-6
يكيي ن  وأال قييل الغييازاا املمييسلة املييربدة فسيي  قبييل املييلء يكفييل املرسييل أن يكيي ن الصيياريج النقييال  عسايييفا  لن 4-2-3-6-1

 عيييفاا السشييغسل  أن  أو احلشييااي أو الصيياريج حماييال  بغييازاا  مييسلة  ييربدة ييير ح ليييفى  ال ميياا  ييع  يي اد صيينع  يييفا  الصيياريج
ة حييرا ة  ضيعل اينح املي اد بيف  ية  لح ظية. وجيي  أثنياء امليلء أن  كي ن د  ي أو طيرا  و كي لِّن  ي ا ج خطيرة سفاضيل  عايا  فياضال  خ

 س خى   السصاسم.الغاز املمسلل املربد   حيفود  يفى د  اا احلرا ة امل
  ذليك  مبيا ر ة ليفى  قيفير د  ة امللء األولسة يسعن أن يؤخن   االضسبا  ز   االحسباس الالزم للرحلية املقي 4-2-3-6-2

  3-6-3-2-4 صييير ضلسييي  الفقيييراتن   يييا ناءأي أتخيييعاا قييييف   ا اايييا الرحلييية. و كييي ن د  ييية امليييلء األولسييية للصييياريج  ابسيييسث
   ناسبة حبست إ   إذا ا  فعر د  ة حرا ة احملس ايا  ابسسثناء اهللس م  إىل د  ة يسماوى فساا الضغط الب ا ي 4-6-3-2-4و

   املائة. 98يسجاوز احلجم الني يشغل  المائل  مبة  ال للسشغسل املما ح ب   ع الضغط األقصى 
 نقل فساا اهللس م لغاية فسحة وسسلة ختفسل الضغط ولك  دون اال  فاع ف ق  مس ااا.ء الصاا يج اليت يجي ز  ل 4-2-3-6-3
  ضنييف ا  كي ن املييفة املقير ة للنقيل أقصير  جي ز المااح بيف  ة  لء أولسة أضلى   انا  مب افقة الملطة امل سصة 4-2-3-6-4

 مثعا     ز   االحسباس.
 زمن االحتباس الفعلي 4-2-3-7
 يلي:  ا عم  ز   االحسباس الفعلي لكل  حلة وفقا  لطريقة  قراا الملطة امل سصة ضلى أساس 4-2-3-7-1

( )مايا اي   بين 1-8-2-4-7-6ز   االحسباس املر عي للغاز املمسل املربد املقر   قل  )ا ظر  )أ(
 (؛1-15-4-7-6  الل حة املشا  إلساا   

 مثافة امللء الفعلسة؛ )ب(
 فعلي؛امللء الضغط  )ج(
 أدىن ضغط  ضب ط ل سسلة )وسائل( تيفييف الضغط. )د(

ضلييى ل حيية  عيف سيية  ثبيير إبحكييام ضلييى  أو يمييجل ز يي  االحسبيياس الفعلييي إ ييا ضلييى الصيياريج النقييال  فميي  4-2-3-7-2
  .2-15-4-7-6  وفقا  للفقرة الصاريج

  (.13-5-1-4-5لي )ا ظر ييفوَّن    مسنيف النقل ات ي  ا سااء ز   االحسباس الفع 3-7-3-2-4
 ال  قيفم الصاا يج النقالة السس يفا اا   النقل   احلاالا السالسة: 4-2-3-8

  حالية و يي د فييرا  قالييي ميكيي  أن ي ليييف قيي ة اسيف ولسيية  ييع  قب ليية بمييب  السايي ل  داخييل الصيياريج  )أ(
 النقال؛

 و  حالة و  د  مري ؛ )ب(
 أت سن ؛ أو  ر سباا  فع  أو الصاريج و  حالة و  د ضط  بقيف  يايفد سال ة )ج(
  سيفة؛ يك  قيف مت فحص  عيفاا السشغسل وا  ئي أهنا   حالة  شغسل مل و ا )د(
 و د   مليييييا يكييييي  ز ييييي  االحسبييييياس الفعليييييي للغييييياز املميييييسلل امليييييربد املنقييييي ل قييييييف حييييييفد وفقيييييا   مل و يييييا )ا(

 ؛2-15-4-7-6وأن عال الصاريج البسان املشا  إلس     4-2-3-7
  ك   يفة النقل  بعيف  راضاة أي أتخعاا قيف   ا ااا  أقل    ز   االحسباس الفعلي. مل و ا ()و
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ينطبييق ايينا احلكييم   غلييق املناشيي  امل صصيية للروافييع الشيي مسة   الصيياا يج النقاليية ضنيييف ا ميييأل الصيياريج. وال 4-2-3-9
 اا ب سسلة إل الق  فريغ اهل اء امل صصة للروافع الش مسة.   زوييف4-12-4-7-6يلزم  وفقا  للفقرة  ضلى الصاا يج النقالة اليت ال

 الغاز املتعددة العناصر أحكام عامة تتعلق ابستخدام حاوايت  4-2-4
االشيييرتاطاا العا ييية املنطبقييية ضليييى اسيييس يفام حييياوايا الغييياز املسعييييفدة العناصييير    قيييل  القميييم يييرد   اييينا  4-2-4-1

 الغازاا  ع املربدة. 
والفحيص واالخسبييا  اليي ا دة  فاصييسلاا  والصيينعسعيييفدة العناصير اشييرتاطاا السصيياسم حيياوايا الغيياز امل ميس    4-2-4-2

  .6-1-2-6 و  P200. ويسم دو اي  فحص ضناصر انح احلاوايا وفقا  لألحكام املبسنة      س  السعبئة 6-7-5  
   عييفاا السشيغسل  أو ي ضطي    العناصيرجي  واية حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير أثنياء النقيل  ي  أ  4-2-4-3

العناصيير و عيييفاا  صيينع يية إىل وايساييا ضلييى ايينا النحيي  إذا مت  كيي ن انييال حا وليي    حاليية الصيييفم اجلييا يب والطيي   واال قييالب.
  .4-10-5-7-6السشغسل حبست  سحال الصيفم واال قالب. و رد أ ثلة ضلى انح احلااية   

 عبييأ  وال .12-5-7-6اوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير   حلييا  والفحييص اليييفو ين تيييفد اشييرتاطاا االخسبيي 4-2-4-4
 متأل إذا حان   ضيف فحصاا اليفو ي  ولك  ميك   قلاا بعيف ا سااء امليفة احمليفدة هلا.  أو ضناصراا أو احلاوايا

 امللء 4-2-4-5
أ يي   مييا ح هبييا لنقييل الغيياز املز ييع  قليي   فحييص حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير قبييل املييلء لالسييسسثاق  يي   4-2-4-5-1

 حة املنطبقة. و   أهنا  مس   أحكام انح الالئ
قيسم ضيغط السشيغسل ود  ياا امليلء  ولألحكيام املبسنية   أل ضناصر حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر وفقا  لمت 4-2-4-5-2

جما ضية  أو متيأل أبي حيال  ي  األحي ال حاويية وال حلاويية.للغياز احملييفد املز يع  ليؤح   ميل ضنصير  ي  ضناصير ا P200   س  السعبئة 
 السشغسل األدىن ألي ضنصر  عن    ضناصر احلاوية.ضناصر م حيفة إىل د  ة جتاوز ضغط 

 يسجاوز مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. مبا ال متأل حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر 4-2-4-5-3
  حاوايا  إال 3-2 نقل  ازاا الشعبة  وال النقل.ة بعيف امللء  و ظل  غلقة أثناء  غلق الصاا اا العازل 4-2-4-5-4

 املسعيفدة العناصر اليت يك ن مل ضنصر فساا جمازا  بصاام ضازل. الغاز 
يسحقييق املرسييل  يي  أن وسييائل اإل ييالق واملعيييفاا  ماييا  سيييفاداا  أو  غلييق فسحيية )فسحيياا( املييلء أب طسيية 4-2-4-5-5

 عيف امللء. ا عة للسمري  ب
 ال  قيفم حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر للالء   احلاالا السالسة: 4-2-4-5-6

  عيييييفا ا اهلسكلسيييية أو إذا ما يييير  عط بيييية إىل د  يييية ميكيييي  أن  ييييؤثر ضلييييى سييييال ة أوضسيييية الضييييغط )أ(
 السشغسلسة؛ أو

  أهنييييييا يييييييسم فحييييييص أوضسيييييية الضييييييغط وفحييييييص  عيييييييفا ا اهلسكلسيييييية والسشييييييغسلسة والسأميييييييف  يييييي مل وإذا )ب(
 لالسس يفام؛  صاحلة

  ك  الشاادة املطل بة وضال ة إضادة االخسبا  وضال اا امللء  قروءة بما لة وواضحة. مل وإذا )ج(
 ال  قيفم حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر للنقل   احلاالا السالسة: 4-2-4-6

 ا ما ر  مرلِّبة؛ إذ )أ(
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 السشغسلسة؛  أو  عيفا ا اهلسكلسة أو وضسة الضغطوإذا مان هبا ضط  ميك  أن يؤثر ضلى سال ة أ )ب(
 كيي  أوضسيية الضييغط و عيييفا ا اهلسكلسيية والسشييغسلسة قيييف فحصيير وا  ئييي أهنييا   حاليية  شييغسل  مل و ييا )ج(

  سيفة؛ 
 با   وضال اا امللء  قروءة بما لة. ك  الشاادة املطل بة  وضال ة إضادة االخس مل و ا )د(

عاييا االشييرتاطاا  فميياا املنطبقيية ضلييى احليياوايا املعبييأة يييسم  نظسفاييا و طا   يية اليييت مل مييس   احليياوايا الفا 4-2-4-7
 ابملادة المابقة.

 التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة ابلصهاريج النقالة 4-2-5
 عموميات 4-2-5-1
نطبيق ضليى البضيائع اخلطييرة الس  ساياا واألحكيام اخلاصية املسعلقية ابلصياا يج النقالية الييت   ميمالقيبين اينا  4-2-5-1-1

 يي   10( ويبيين العايي د T1ميسييز مييل    سيي  للصيياا يج النقاليية بر ييز ألفبييائي  قاييي ) ييثال : املييرخص بنقلاييا   الصيياا يج النقاليية. و 
   س   عبئة الصياا يج النقالية اليني يسعين  طبسقي  لكيل  يادة ضليى حييفة يمياح بنقلايا   قم 2-3البضائع اخلطرة   الفصل  قائاة

لبنييييف حمييييفد  ييي  بنييي د البضيييائع اخلطيييرة  فيييإن ذليييك  10حالييية ضييييفم و ييي د بسيييان بس  سييي  حمييييفد   العاييي د  و  صييياا يج  قالييية.  
 ايي   فصيييل  ييا  صيييف  المييلطة امل سصيية  رخسصييا  بيينلك حميي   ييا مل صيياا يج  قالييةيميياح بنقييل املييادة املعنسيية    ال أ يي   عنيياح

البضيييائع اخلطيييرة    ييي  قائاييية  11لييية لبضيييائع خطيييرة حمييييفدة   العاييي د . و عييين أحكيييام خاصييية للصييياا يج النقا6-7-1-3  
ايية ابألحكيام اخلاصية املسعلقيية (. و يرد قائTP1. وميسيز ميل حكييم خياص للصياا يج النقاليية بر يز ألفبيائي  قاييي ) يثال : 2-3 الفصيل

  .3-5-2-4ابلصاا يج النقالة   
 1يفولن از املسعييفدة العناصيير   العاي د امل صييص هليا ابجلييييرد بسيان الغييازاا امليرخص  قلاييا   حياوايا الغيي :مالحظة

 . P200   4-1-4-1تر    س  السعبئة  2و

 توجيهات الصهاريج النقالة 4-2-5-2
. و يي فر    سايياا الصيياا يج 9إىل  1اا الصيياا يج النقاليية ضلييى البضييائع اخلطييرة  يي  الر يي   نطبييق    سايي 4-2-5-2-1

كام الصاا يج النقالة اليت  نطبق ضليى  ي اد حمييفدة. وجيي  اسيسسفاء اينح األحكيام ابإلضيافة إىل النقالة  عل  اا حميفدة  سصل أبح
  .7-6دة   الفصل  انا الفصل واالشرتاطاا العا ة ال ا  األحكام العا ة ال ا دة  

    ا اليت  نطبق   بن    سااا النقل   صاا يج  قالة االشرتاطا9إىل  3والر    1  حالة   اد الر بة  4-2-5-2-2
 حست أدىن ضغط اخسبا   وأدىن مسك هلسكل الصاريج )   ف الذ  ر عيي(  واشيرتاطاا فسحية القياع واشيرتاطاا  نفيس  الضيغط.

اليييت  2-5واألماسييسيف الف قسيية العضيي ية اليي ا دة   الشييعبة  1-4مليي اد النا سيية السفاضييل اليي ا دة   الشييعبة    يييف ج اT23الس  سيي   و 
 الط ا ئ. ينطبق ضلساا    اشرتاطاا د  ة حرا ة الضبط ود  ة حرا ة  ا  صاا يج  قالة  ع بسانيماح بنقلاا  

ضلى الغازاا املمسللة  ع املربدة. وا  يبن أقصى ضغ ط  شغسل  T50ينطبق    س  النقل   صاا يج  قالة  4-2-5-2-3
اطاا د  يية  ييلء الصيياا يج ابلغييازاا املمييسلة  ييع  مييا ح هبييا  واشييرتاطاا فسحيياا القيياع  واشييرتاطاا ختفسييل الضييغط  واشييرت 

 املربدة املما ح بنقلاا   صاا يج  قالة.
 ى الغازاا املمسللة املربدة.ضل T75ينطبق    س  النقل   صاا يج  قالة  4-2-5-2-4
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  عسن الس  س  املناس  للنقل   صاا يج  قالة 4-2-5-2-5
طيييرة  جيييي ز اسيييس يفام لبنييييف حمييييفد للبضيييائع اخل 10قالييية   العاييي د ضنييييف ا ييييرد    سييي  حمييييفد للنقيييل   صييياا يج   

يسعليق بفسحية القياع  سكل  وبرت سبياا أشييف صيرا ة فساياصاا يج  قالة إضافسة لنقل املادة املعنسة   سمم بقسم أضلى لضغط االخسبا  ومسك اهل
 لنقالة املناسبة اليت جي ز اسس يفا اا لنقل   اد  عسنة:ووسسلة  نفس  الضغط. و نطبق املبادئ الس  ساسة السالسة ضلى  عسن الصاا يج ا

التوجيه احملدد 
 توجيهات أخرى مسموح هبا للنقل يف صهاريج نقالة للصهاريج النقالة

T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13 T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 ال شيء 
T23 ال شيء 

    سااا الصاا يج النقالة 4-2-5-2-6
تيفد    سااا الصاا يج النقالة االشرتاطاا املنطبقة ضلى صاريج  قال ضنيف اسس يفا   لنقل   اد حمييفدة.  

 عيييي(  يييم  ييي  الفييي الذ املر  لأدىن ضيييغط اخسبيييا  وأدىن مسيييك جلييييفا  الصييياريج )اب T22إىل  T1وتييييفد    ساييياا الصييياا يج النقالييية 
 سل الضغط وفسحة القاع.واشرتاطاا ختف
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 السشغسلسة؛  أو  عيفا ا اهلسكلسة أو وضسة الضغطوإذا مان هبا ضط  ميك  أن يؤثر ضلى سال ة أ )ب(
 كيي  أوضسيية الضييغط و عيييفا ا اهلسكلسيية والسشييغسلسة قيييف فحصيير وا  ئييي أهنييا   حاليية  شييغسل  مل و ييا )ج(

  سيفة؛ 
 با   وضال اا امللء  قروءة بما لة. ك  الشاادة املطل بة  وضال ة إضادة االخس مل و ا )د(

عاييا االشييرتاطاا  فميياا املنطبقيية ضلييى احليياوايا املعبييأة يييسم  نظسفاييا و طا   يية اليييت مل مييس   احليياوايا الفا 4-2-4-7
 ابملادة المابقة.

 التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة ابلصهاريج النقالة 4-2-5
 عموميات 4-2-5-1
نطبيق ضليى البضيائع اخلطييرة الس  ساياا واألحكيام اخلاصية املسعلقية ابلصياا يج النقالية الييت   ميمالقيبين اينا  4-2-5-1-1

 يي   10( ويبيين العايي د T1ميسييز مييل    سيي  للصيياا يج النقاليية بر ييز ألفبييائي  قاييي ) ييثال : املييرخص بنقلاييا   الصيياا يج النقاليية. و 
   س   عبئة الصياا يج النقالية اليني يسعين  طبسقي  لكيل  يادة ضليى حييفة يمياح بنقلايا   قم 2-3البضائع اخلطرة   الفصل  قائاة

لبنييييف حمييييفد  ييي  بنييي د البضيييائع اخلطيييرة  فيييإن ذليييك  10حالييية ضييييفم و ييي د بسيييان بس  سييي  حمييييفد   العاييي د  و  صييياا يج  قالييية.  
 ايي   فصيييل  ييا  صيييف  المييلطة امل سصيية  رخسصييا  بيينلك حميي   ييا مل صيياا يج  قالييةيميياح بنقييل املييادة املعنسيية    ال أ يي   عنيياح

البضيييائع اخلطيييرة    ييي  قائاييية  11لييية لبضيييائع خطيييرة حمييييفدة   العاييي د . و عييين أحكيييام خاصييية للصييياا يج النقا6-7-1-3  
ايية ابألحكيام اخلاصية املسعلقيية (. و يرد قائTP1. وميسيز ميل حكييم خياص للصياا يج النقاليية بر يز ألفبيائي  قاييي ) يثال : 2-3 الفصيل

  .3-5-2-4ابلصاا يج النقالة   
 1يفولن از املسعييفدة العناصيير   العاي د امل صييص هليا ابجلييييرد بسيان الغييازاا امليرخص  قلاييا   حياوايا الغيي :مالحظة

 . P200   4-1-4-1تر    س  السعبئة  2و

 توجيهات الصهاريج النقالة 4-2-5-2
. و يي فر    سايياا الصيياا يج 9إىل  1اا الصيياا يج النقاليية ضلييى البضييائع اخلطييرة  يي  الر يي   نطبييق    سايي 4-2-5-2-1

كام الصاا يج النقالة اليت  نطبق ضليى  ي اد حمييفدة. وجيي  اسيسسفاء اينح األحكيام ابإلضيافة إىل النقالة  عل  اا حميفدة  سصل أبح
  .7-6دة   الفصل  انا الفصل واالشرتاطاا العا ة ال ا  األحكام العا ة ال ا دة  

    ا اليت  نطبق   بن    سااا النقل   صاا يج  قالة االشرتاطا9إىل  3والر    1  حالة   اد الر بة  4-2-5-2-2
 حست أدىن ضغط اخسبا   وأدىن مسك هلسكل الصاريج )   ف الذ  ر عيي(  واشيرتاطاا فسحية القياع واشيرتاطاا  نفيس  الضيغط.

اليييت  2-5واألماسييسيف الف قسيية العضيي ية اليي ا دة   الشييعبة  1-4مليي اد النا سيية السفاضييل اليي ا دة   الشييعبة    يييف ج اT23الس  سيي   و 
 الط ا ئ. ينطبق ضلساا    اشرتاطاا د  ة حرا ة الضبط ود  ة حرا ة  ا  صاا يج  قالة  ع بسانيماح بنقلاا  

ضلى الغازاا املمسللة  ع املربدة. وا  يبن أقصى ضغ ط  شغسل  T50ينطبق    س  النقل   صاا يج  قالة  4-2-5-2-3
اطاا د  يية  ييلء الصيياا يج ابلغييازاا املمييسلة  ييع  مييا ح هبييا  واشييرتاطاا فسحيياا القيياع  واشييرتاطاا ختفسييل الضييغط  واشييرت 

 املربدة املما ح بنقلاا   صاا يج  قالة.
 ى الغازاا املمسللة املربدة.ضل T75ينطبق    س  النقل   صاا يج  قالة  4-2-5-2-4
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  عسن الس  س  املناس  للنقل   صاا يج  قالة 4-2-5-2-5
طيييرة  جيييي ز اسيييس يفام لبنييييف حمييييفد للبضيييائع اخل 10قالييية   العاييي د ضنييييف ا ييييرد    سييي  حمييييفد للنقيييل   صييياا يج   

يسعليق بفسحية القياع  سكل  وبرت سبياا أشييف صيرا ة فساياصاا يج  قالة إضافسة لنقل املادة املعنسة   سمم بقسم أضلى لضغط االخسبا  ومسك اهل
 لنقالة املناسبة اليت جي ز اسس يفا اا لنقل   اد  عسنة:ووسسلة  نفس  الضغط. و نطبق املبادئ الس  ساسة السالسة ضلى  عسن الصاا يج ا

التوجيه احملدد 
 توجيهات أخرى مسموح هبا للنقل يف صهاريج نقالة للصهاريج النقالة

T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13 T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 ال شيء 
T23 ال شيء 

    سااا الصاا يج النقالة 4-2-5-2-6
تيفد    سااا الصاا يج النقالة االشرتاطاا املنطبقة ضلى صاريج  قال ضنيف اسس يفا   لنقل   اد حمييفدة.  

 عيييي(  يييم  ييي  الفييي الذ املر  لأدىن ضيييغط اخسبيييا  وأدىن مسيييك جلييييفا  الصييياريج )اب T22إىل  T1وتييييفد    ساييياا الصييياا يج النقالييية 
 سل الضغط وفسحة القاع.واشرتاطاا ختف
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T1 - T22 توجيهات الصهاريج النقالة  T1 - T22 
. وجيب استيفاء األحكام العامة 9إىل  3الرتب و  1الرتبة  على املواد السائلة والصلبة املصنفة يفالصهاريج النقالة هذه  تنطبق توجيهات

 .2-7-6القسم  واالشرتاطات الواردة يف 1-2-4الواردة يف القسم 

توجيه الصهاريج 
 النقالة

أدىن ضغط 
 اختبار )ابر(

أدىن مسك جلدار الصهريج )ابملم 
 من الفوالذ املرجعي(

 (4-2-7-6)انظر 
 )أ(اشرتاطات ختفيف الضغط

 (8-2-7-6)انظر 
 )ب(اشرتاطات فتحة القاع

 (6-2-7-6)انظر 
T1 1.5  2-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T2 1.5  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6 ظرا 
T3 2.65  2-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T4 2.65  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T5 2.65  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر  
T6 4  2-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T7 4  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T8 4  ما ح هبا ع  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر  
T9 4 6  ع  ما ح هبا ضادية  م  

T10 4 6  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  
T11 6  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T12 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T13 6 6  ع  ما ح هبا ضادية  م  
T14 6 6  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  
T15 10  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T16 10  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T17 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية  م 
T18 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر   م 
T19 10 6  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  
T20 10 8  ما ح هبا ع  3-8-2-7-6ا ظر   م  
T21 10 10  ع  ما ح هبا ضادية  م  
T22 10 10  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  

  .3-8-2-7-6ابسسثناء الفقرة  8-2-7-6ضنيف ذمر ملاة "ضادية"  نطبق مافة االشرتاطاا ال ا دة    )أ(
 و يييي د فسحيييية قيييياع إذا ما يييير املييييادة املييييراد  قلاييييا سييييائلة  ح هبييييا"  يكيييي ن حمظيييي  ا  ضنيييييف ا  ييييرد   ايييينا العايييي د ضبييييا ة " ييييع  مييييا )ب(

مجسع د  اا احلرا ة املصادفة   ظروف النقل العاديية  فيإن  ضنيفاملادة املراد  قلاا  ا يفة  ظلرإذا  أ ا (.1-6-2-7-6)ا ظر 
 هبا.  ك ن  ما حا   2-6-2-7-6فسحة القاع املمس فسة الشرتاطاا الفقرة 
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T23  الصهاريج النقالةتوجيه T23 
ـــة هـــذا علـــى مـــواد الشـــعبة  ـــه الصـــهاريج النقال ـــة العضـــوية املدرجـــة يف الشـــعبة  1-4ينطبـــق توجي ـــة التفاعـــل واألكاســـيد الفوقي . وجيـــب اســـتيفاء األحكـــام 2-5الذاتي

الذاتيــة التفاعــل واألكاســيد الفوقيــة العضــوية  1-4لشــعبة . وتســتوأ أيضــاح األحكــام اخلاصــة مبــواد ا2-7-6واشــرتاطات القســم  1-2-4الــواردة يف القســم  العامــة
-4-1-4الـوارد يف  P520املبينة يف توجيـه التعبئـة  OP8وميكن أيضاح نقل الرتكيبات املبينة أدانه معبأة وفقاح لطريقة التعبئة  .13-1-2-4، الواردة يف 2-5للشعبة 

 .قتضاء، مع نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، عند اال1

 رقم
األمم 
 املادة املتحدة

أدىن 
ضغط 
اختبار 
 )ابر(

أدىن مسك جلدار 
 الصهريج 
)ابملم من 
الفوالذ 
 املرجعي(

اشرتاطات فتحة 
 القاع

اشرتاطات ختفيف 
 درجة امللء الضغط

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

  ‘واو‘أماسيييسيف ف قسيييية ضضيييي ية  النيييي ع  3109
 سائلة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر 
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

  

 )أ(اسيييييييف و فيييييي ق أممييييييسيف ب  سييييييل حللثييييييي 
   املائة  ع املاء 72يسجاوز  ال برتمسز

       

 اسيييييف و فيييي ق أممييييسيف م  سييييل  برتمسييييز 
  املائييييييييييية    يييييييييييادة  90يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

 ف ق أممسيف ثنائي ب  سل حللثيي  برتمسيز 
  املائييييييييييية    يييييييييييادة  32يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

اسيييف و فيي ق أممييسيف أيميي بروبسل م  سييل   
   ييييادة    املائيييية 72يسجيييياوز  ال برتمسييييز

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

 اسييييف و فييي ق أمميييسيف اب ا نثسيييل برتمسيييز 
ئييييييييييية    يييييييييييادة   املا 72يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘   الن ع ختفسل 

       

 اسيييييف و فيييي ق أممييييسيف بسنا سييييل  برتمسييييز 
  املائييييييييييية    يييييييييييادة  56يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

  ‘واو‘أماسيييسيف ف قسيييية ضضيييي ية  النيييي ع  3110
 صلبة 

 )ب(ف ق أممسيف ثنائي م  سل

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

  ‘واو‘أماسيييسيف ف قسيييية ضضيييي ية  النيييي ع  3119
 سائلة  د  ة احلرا ة  ضب طة

-2-7-6ا ظر  4
4-2 

-2-7-6ا ظر 
6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

-4ا ظر 
2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

ثيييي فييي ق أمميييي  س ديكيييا  اا أ سيييل حلل 
  املائيية    يييادة  47يسجيياوز  ال برتمسييز

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

     -10º5- سºس 

فييييي ق أمميييييي خيييييالا ب  سيييييل حللثيييييي   
  املائة    يادة  32يسجاوز  ال برتمسز

  ‘ابء‘ختفسل    الن ع 

     +30º35+ سºس 

أثسيييييييل اكميييييييا  اا  -2فييييييي ق أمميييييييي  
   32يسجييياوز  ال ب  سيييل حللثيييي  برتمسيييز

 ‘ابء‘   ادة ختفسل    الن عاملائة  

     +15º20+ سºس 

   املائة    املاء. 35  املائة    اسيف و ف ق أممسيف ب  سل حللثي و 65شريطة اختاذ اخلط اا الالز ة لسحقسق د  ة أ ان  عادل د  ة أ ان  )أ(
 مغ.  2 000الكاسة القص ى   الصاريج النقال ال احيف  )ب(
 ح الملطة امل سصة.ضلى النح  الني  عسايف )ج(

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)
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T1 - T22 توجيهات الصهاريج النقالة  T1 - T22 
. وجيب استيفاء األحكام العامة 9إىل  3الرتب و  1الرتبة  على املواد السائلة والصلبة املصنفة يفالصهاريج النقالة هذه  تنطبق توجيهات

 .2-7-6القسم  واالشرتاطات الواردة يف 1-2-4الواردة يف القسم 

توجيه الصهاريج 
 النقالة

أدىن ضغط 
 اختبار )ابر(

أدىن مسك جلدار الصهريج )ابملم 
 من الفوالذ املرجعي(

 (4-2-7-6)انظر 
 )أ(اشرتاطات ختفيف الضغط

 (8-2-7-6)انظر 
 )ب(اشرتاطات فتحة القاع

 (6-2-7-6)انظر 
T1 1.5  2-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T2 1.5  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6 ظرا 
T3 2.65  2-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T4 2.65  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T5 2.65  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر  
T6 4  2-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T7 4  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T8 4  ما ح هبا ع  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر  
T9 4 6  ع  ما ح هبا ضادية  م  

T10 4 6  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  
T11 6  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T12 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T13 6 6  ع  ما ح هبا ضادية  م  
T14 6 6  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  
T15 10  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية 2-4-2-7-6ا ظر 
T16 10  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر  2-4-2-7-6ا ظر 
T17 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  ضادية  م 
T18 10 6  3-6-2-7-6ا ظر  3-8-2-7-6ا ظر   م 
T19 10 6  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  
T20 10 8  ما ح هبا ع  3-8-2-7-6ا ظر   م  
T21 10 10  ع  ما ح هبا ضادية  م  
T22 10 10  ع  ما ح هبا 3-8-2-7-6ا ظر   م  

  .3-8-2-7-6ابسسثناء الفقرة  8-2-7-6ضنيف ذمر ملاة "ضادية"  نطبق مافة االشرتاطاا ال ا دة    )أ(
 و يييي د فسحيييية قيييياع إذا ما يييير املييييادة املييييراد  قلاييييا سييييائلة  ح هبييييا"  يكيييي ن حمظيييي  ا  ضنيييييف ا  ييييرد   ايييينا العايييي د ضبييييا ة " ييييع  مييييا )ب(

مجسع د  اا احلرا ة املصادفة   ظروف النقل العاديية  فيإن  ضنيفاملادة املراد  قلاا  ا يفة  ظلرإذا  أ ا (.1-6-2-7-6)ا ظر 
 هبا.  ك ن  ما حا   2-6-2-7-6فسحة القاع املمس فسة الشرتاطاا الفقرة 
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T23  الصهاريج النقالةتوجيه T23 
ـــة هـــذا علـــى مـــواد الشـــعبة  ـــه الصـــهاريج النقال ـــة العضـــوية املدرجـــة يف الشـــعبة  1-4ينطبـــق توجي ـــة التفاعـــل واألكاســـيد الفوقي . وجيـــب اســـتيفاء األحكـــام 2-5الذاتي

الذاتيــة التفاعــل واألكاســيد الفوقيــة العضــوية  1-4لشــعبة . وتســتوأ أيضــاح األحكــام اخلاصــة مبــواد ا2-7-6واشــرتاطات القســم  1-2-4الــواردة يف القســم  العامــة
-4-1-4الـوارد يف  P520املبينة يف توجيـه التعبئـة  OP8وميكن أيضاح نقل الرتكيبات املبينة أدانه معبأة وفقاح لطريقة التعبئة  .13-1-2-4، الواردة يف 2-5للشعبة 

 .قتضاء، مع نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، عند اال1

 رقم
األمم 
 املادة املتحدة

أدىن 
ضغط 
اختبار 
 )ابر(

أدىن مسك جلدار 
 الصهريج 
)ابملم من 
الفوالذ 
 املرجعي(

اشرتاطات فتحة 
 القاع

اشرتاطات ختفيف 
 درجة امللء الضغط

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

  ‘واو‘أماسيييسيف ف قسيييية ضضيييي ية  النيييي ع  3109
 سائلة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر 
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

  

 )أ(اسيييييييف و فيييييي ق أممييييييسيف ب  سييييييل حللثييييييي 
   املائة  ع املاء 72يسجاوز  ال برتمسز

       

 اسيييييف و فيييي ق أممييييسيف م  سييييل  برتمسييييز 
  املائييييييييييية    يييييييييييادة  90يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

 ف ق أممسيف ثنائي ب  سل حللثيي  برتمسيز 
  املائييييييييييية    يييييييييييادة  32يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

اسيييف و فيي ق أممييسيف أيميي بروبسل م  سييل   
   ييييادة    املائيييية 72يسجيييياوز  ال برتمسييييز

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

 اسييييف و فييي ق أمميييسيف اب ا نثسيييل برتمسيييز 
ئييييييييييية    يييييييييييادة   املا 72يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘   الن ع ختفسل 

       

 اسيييييف و فيييي ق أممييييسيف بسنا سييييل  برتمسييييز 
  املائييييييييييية    يييييييييييادة  56يسجييييييييييياوز  ال

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

       

  ‘واو‘أماسيييسيف ف قسيييية ضضيييي ية  النيييي ع  3110
 صلبة 

 )ب(ف ق أممسيف ثنائي م  سل

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 ا ظر
6-7-2-8-2 

  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

  ‘واو‘أماسيييسيف ف قسيييية ضضيييي ية  النيييي ع  3119
 سائلة  د  ة احلرا ة  ضب طة

-2-7-6ا ظر  4
4-2 

-2-7-6ا ظر 
6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

-4ا ظر 
2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

ثيييي فييي ق أمميييي  س ديكيييا  اا أ سيييل حلل 
  املائيية    يييادة  47يسجيياوز  ال برتمسييز

 ‘ألل‘ختفسل    الن ع 

     -10º5- سºس 

فييييي ق أمميييييي خيييييالا ب  سيييييل حللثيييييي   
  املائة    يادة  32يسجاوز  ال برتمسز

  ‘ابء‘ختفسل    الن ع 

     +30º35+ سºس 

أثسيييييييل اكميييييييا  اا  -2فييييييي ق أمميييييييي  
   32يسجييياوز  ال ب  سيييل حللثيييي  برتمسيييز

 ‘ابء‘   ادة ختفسل    الن عاملائة  

     +15º20+ سºس 

   املائة    املاء. 35  املائة    اسيف و ف ق أممسيف ب  سل حللثي و 65شريطة اختاذ اخلط اا الالز ة لسحقسق د  ة أ ان  عادل د  ة أ ان  )أ(
 مغ.  2 000الكاسة القص ى   الصاريج النقال ال احيف  )ب(
 ح الملطة امل سصة.ضلى النح  الني  عسايف )ج(

 (اتبع ضلى الصفحة السالسة)

- 145 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

146 

T23 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 
 الذاتيـــــــة التفاعـــــــل واألكاســـــــيد الفوقيـــــــة العضـــــــوية الـــــــواردة يف الشـــــــعبة 1-4ينطبـــــــق توجيـــــــه الصـــــــهاريج النقالـــــــة هـــــــذا علـــــــى املـــــــواد الـــــــواردة يف الشـــــــعبة 

الذاتية التفاعل  1-4. وتستوأ أيضاح األحكام اخلاصة مبواد الشعبة 2-7-6 القسمواشرتاطات  1-2-4 سمالق. وجيب استيفاء األحكام العامة الواردة يف 5-2
 .13-1-2-4، الواردة يف 2-5واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

األمم  رقم
 املادة املتحدة

أدىن 
ضغط 
اختبار 
 )ابر(

أدىن مسك جلدار 
الصهريج )ابملم 

من الفوالذ 
 املرجعي(

تحة طات فاشرتا
 القاع

اشرتاطات ختفيف 
 درجة امللء الضغط

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة حرارة 
 الطوارئ

3119 
 )اتبع(

في ق أمميي بسفياالا ب  سيل 
يسجييييييياوز  ال حللثيييييييي  برتمسيييييييز

   يييييييييييييييييادة    املائيييييييييييييييية 27
 ‘ابء‘ختفسل    الن ع 

      +5º10+ سºس 

ثالثيييييي  ثسيييييل فييييي ق  -3 5 5 
ب  سيييييييل  أمميييييييي اكميييييييا  اا

 32يسجييياوز  ال مسيييزحللثيييي  برت 
  املائييية    يييادة ختفسيييل  ييي  

 ‘ابء‘الن ع 

     +35º40+ سºس 

  3فيييييييييي ق أممييييييييييسيف ثنييييييييييائي ) 
ثالثيييي اكمييييا  يل(   - 5 5
  املائية  38يسجياوز  ال برتمسز

   يييييادة ختفسييييييل  يييييي  النيييييي ع 
 ‘ابء‘أو الن ع ‘ألل‘

 س5º+ سºصفر     

وييييض فيييي ق أممييييي خييييالا  
 ‘واو‘الن ع   )د( ثبر قطر 

     +30º35+ سºس 

أماسييييييييسيف ف قسييييييييية ضضييييييييي ية   3120
  صييييلبة  د  يييية ‘واو‘النيييي ع 
  ضب طة احلرا ة

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

سييييييييائل ذايت السفاضييييييييل  يييييييي   3229
 ‘واو‘الن ع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر 
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

  

سييييييييائل ذايت السفاضييييييييل  يييييييي   3230
 ‘واو‘الن ع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظيييييييييييييييييير 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

سييييييييائل ذايت السفاضييييييييل  يييييييي   3239
  د  يييية احلييييرا ة ‘واو‘لنيييي ع ا

  ضب طة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

صيييييييل  ذايت السفاضيييييييل  ييييييي   3240
  د  يييية احلييييرا ة ‘واو‘النيييي ع 

  ضب طة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1- 

13-13 

 )ج( )ج(

 الني  عسايفح الملطة امل سصة. النح ضلى  )ج(
( 2O2H  املائة  ع املاء واألممجن الفعال )وض ف ق أمميي خيالا +  41يسجاوز   رمسبة  شسقة     قطع وض ف ق أممي خالا برتمسز ال )د(

الفرضسيييية  ة    )أمالييية(  ل حييية إضيييالن خا  سييية لل طييي CORROSIVE)و(. "2-3-3-5-2 املعيييايع اليييي ا دة     املائييية  حبسيييت  ميييس ا 9.5 ≤بنميييبة 
 (2-2-2-2-5  ا ظر 8)النا ذج 
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T50 توجيه الصهاريج النقالة T50 
 3503و 3502و 3501و 3500مـم املتحـدة ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط )أرقـام األ

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 الواردة يف القسم األحكام العامة. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسّيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح 
به )ابر( صهريج صغري؛ مكشوف؛ 

 واق مشسي؛ معزول 
 (أ)على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 29.0  ائي ال  شاد   1005

25.7 
22.0 
19.7 

 0.53 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا

برو   ثالثي فل  و سثان ) از  ربييف  1009
R 13B1) 

38.0 
34.0 
30.0 
27.5 

 1.13 ضادية  ما ح هبا

 7.5 ي    ثبرداب ات 1010
7.0 
7.0 
7.0 

 0.55 ضادية  ما ح هبا

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى  ب اتداي  واسيف ومرب ن   ثبر 1010
 1-3-7-6املما ح ب    

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 7.0 ب اتن 1011
7.0 
7.0 
7.0 

 0.51 ضادية  ما ح هبا

 8.0 ب  سلن 1012
7.0 
7.0 
7.0 

 0.53 ةضادي  ما ح هبا

 19.0 مل   1017
17.0 
15.0 
13.5 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.25 3-7-3-7-6ا ظر 

 26.0 (R 22مل  و ثنائي فل  و سثان ) از  ربييف  1018
24.0 
21.0 
19.0 

 1.03 ضادية  ما ح هبا

واق مشمييي  ضييزل أو م بيييفون 1.5زييييف أقطا اييا ضلييى م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت   1.5 سجيياوز أقطا اييا   عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عيي  ملايية 12-2-3-7-6مشمييي )ا ظيير  و ييزودة بيي اقم  1.5ج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى (؛ و عيي  ضبييا ة "واق مشمييي" الصيياا ي12-2-3-7-6)ا ظيير 

ر السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم املر عسيية" (؛ )ا ظيي12-2-3-7-6 م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير 1.5" عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
  6-7-3-1 .) 

م شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن  )ب(   ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا  القرص القصِّ
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T23 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 
 الذاتيـــــــة التفاعـــــــل واألكاســـــــيد الفوقيـــــــة العضـــــــوية الـــــــواردة يف الشـــــــعبة 1-4ينطبـــــــق توجيـــــــه الصـــــــهاريج النقالـــــــة هـــــــذا علـــــــى املـــــــواد الـــــــواردة يف الشـــــــعبة 

الذاتية التفاعل  1-4. وتستوأ أيضاح األحكام اخلاصة مبواد الشعبة 2-7-6 القسمواشرتاطات  1-2-4 سمالق. وجيب استيفاء األحكام العامة الواردة يف 5-2
 .13-1-2-4، الواردة يف 2-5واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

األمم  رقم
 املادة املتحدة

أدىن 
ضغط 
اختبار 
 )ابر(

أدىن مسك جلدار 
الصهريج )ابملم 

من الفوالذ 
 املرجعي(

تحة طات فاشرتا
 القاع

اشرتاطات ختفيف 
 درجة امللء الضغط

درجة 
حرارة 
 الضبط

درجة حرارة 
 الطوارئ

3119 
 )اتبع(

في ق أمميي بسفياالا ب  سيل 
يسجييييييياوز  ال حللثيييييييي  برتمسيييييييز

   يييييييييييييييييادة    املائيييييييييييييييية 27
 ‘ابء‘ختفسل    الن ع 

      +5º10+ سºس 

ثالثيييييي  ثسيييييل فييييي ق  -3 5 5 
ب  سيييييييل  أمميييييييي اكميييييييا  اا

 32يسجييياوز  ال مسيييزحللثيييي  برت 
  املائييية    يييادة ختفسيييل  ييي  

 ‘ابء‘الن ع 

     +35º40+ سºس 

  3فيييييييييي ق أممييييييييييسيف ثنييييييييييائي ) 
ثالثيييي اكمييييا  يل(   - 5 5
  املائية  38يسجياوز  ال برتمسز

   يييييادة ختفسييييييل  يييييي  النيييييي ع 
 ‘ابء‘أو الن ع ‘ألل‘

 س5º+ سºصفر     

وييييض فيييي ق أممييييي خييييالا  
 ‘واو‘الن ع   )د( ثبر قطر 

     +30º35+ سºس 

أماسييييييييسيف ف قسييييييييية ضضييييييييي ية   3120
  صييييلبة  د  يييية ‘واو‘النيييي ع 
  ضب طة احلرا ة

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

سييييييييائل ذايت السفاضييييييييل  يييييييي   3229
 ‘واو‘الن ع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر 
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظر 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

  

سييييييييائل ذايت السفاضييييييييل  يييييييي   3230
 ‘واو‘الن ع 

 ا ظر  4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

  2-8-2-7-6ا ظيييييييييييييييييير 
  6-13-1-2-4و
  7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1-

13-13 

  

سييييييييائل ذايت السفاضييييييييل  يييييييي   3239
  د  يييية احلييييرا ة ‘واو‘لنيييي ع ا

  ضب طة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر 
4-2-1-

13-13 

 )ج( )ج(

صيييييييل  ذايت السفاضيييييييل  ييييييي   3240
  د  يييية احلييييرا ة ‘واو‘النيييي ع 

  ضب طة

 ا ظر 4
6-7-2-4-2 

 ا ظر
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6ا ظر 
 6-13-1-2-4و
 7-13-1-2-4و
 8-13-1-2-4و

 ا ظر
4-2-1- 

13-13 

 )ج( )ج(

 الني  عسايفح الملطة امل سصة. النح ضلى  )ج(
( 2O2H  املائة  ع املاء واألممجن الفعال )وض ف ق أمميي خيالا +  41يسجاوز   رمسبة  شسقة     قطع وض ف ق أممي خالا برتمسز ال )د(

الفرضسيييية  ة    )أمالييية(  ل حييية إضيييالن خا  سييية لل طييي CORROSIVE)و(. "2-3-3-5-2 املعيييايع اليييي ا دة     املائييية  حبسيييت  ميييس ا 9.5 ≤بنميييبة 
 (2-2-2-2-5  ا ظر 8)النا ذج 
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T50 توجيه الصهاريج النقالة T50 
 3503و 3502و 3501و 3500مـم املتحـدة ينطبق توجيه الصهاريج النقالة هذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط )أرقـام األ

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 الواردة يف القسم األحكام العامة. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسّيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح 
به )ابر( صهريج صغري؛ مكشوف؛ 

 واق مشسي؛ معزول 
 (أ)على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 29.0  ائي ال  شاد   1005

25.7 
22.0 
19.7 

 0.53 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا

برو   ثالثي فل  و سثان ) از  ربييف  1009
R 13B1) 

38.0 
34.0 
30.0 
27.5 

 1.13 ضادية  ما ح هبا

 7.5 ي    ثبرداب ات 1010
7.0 
7.0 
7.0 

 0.55 ضادية  ما ح هبا

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى  ب اتداي  واسيف ومرب ن   ثبر 1010
 1-3-7-6املما ح ب    

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 7.0 ب اتن 1011
7.0 
7.0 
7.0 

 0.51 ضادية  ما ح هبا

 8.0 ب  سلن 1012
7.0 
7.0 
7.0 

 0.53 ةضادي  ما ح هبا

 19.0 مل   1017
17.0 
15.0 
13.5 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.25 3-7-3-7-6ا ظر 

 26.0 (R 22مل  و ثنائي فل  و سثان ) از  ربييف  1018
24.0 
21.0 
19.0 

 1.03 ضادية  ما ح هبا

واق مشمييي  ضييزل أو م بيييفون 1.5زييييف أقطا اييا ضلييى م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت   1.5 سجيياوز أقطا اييا   عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عيي  ملايية 12-2-3-7-6مشمييي )ا ظيير  و ييزودة بيي اقم  1.5ج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى (؛ و عيي  ضبييا ة "واق مشمييي" الصيياا ي12-2-3-7-6)ا ظيير 

ر السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم املر عسيية" (؛ )ا ظيي12-2-3-7-6 م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير 1.5" عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
  6-7-3-1 .) 

م شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن  )ب(   ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا  القرص القصِّ
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500األمـم املتحـدة  لة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط )أرقـامينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّ 

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم حكام العامة الواردة يفاأل. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

األقصى  ضغط التشغيل
؛ صهريج ر(املسموح به )اب

صغري؛ مكشوف؛ واق مشسي؛ 
 )أ(معزول على الرتتيب

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 23.0 (R 115مل  و  اسي فل  وإيثان ) از  ربييف  1020

20.0 
18.0 
16.0 

 1.06 ضادية  ما ح هبا

ضييي فل  وإيثييان ) يياز  اب -1 2 2 2-مليي  و   -1 1021
 (R 124ربييف  

10.3 
9.8 
7.9 
7.0 

 1.20 ضادية  ما ح هبا

 18.0 بروابن حلقي )سسكل بروابن( 1027
16.0 
14.5 
13.0 

 0.53 ضادية  ما ح هبا

 16.0 (R 12ثنائي مل  و ثنائي فل  و سثان ) از  ربييف  1028
15.0 
13.0 
11.5 

 1.15 ضادية  ما ح هبا

 7.0 (R 21ز  ربييف ل  و سثان ) اثنائي مل  و ف 1029
7.0 
7.0 
7.0 

 1.23 ضادية  ما ح هبا

 16.0 (R 152a) از  ربييف  ثنائي فل  وايثان -1 1 1030
14.0 
12.4 
11.0 

 0.79 ضادية  ما ح هبا

 7.0  ائي ال أ ن ثنائي  ثسل  1032
7.0 
7.0 
7.0 

 0.59 ضادية  ما ح هبا

واق  ضيييزل أو م بيييفون 1.5ملاييية " كشيي فة" الصيياا يج الييييت  زييييف أقطا اييا ضليييى   م؛ و عيي  1.5 سجييياوز أقطا اييا  ال  عيي  ملايية "صيييغعة" الصيياا يج اليييت )أ(
(؛ 12-2-3-7-6مشميي )ا ظير  م و يزودة بي اق 1.5(؛ و ع  ضبا ة "واق مشمي" الصاا يج اليت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 

(؛ )ا ظير السعييا يل املسعلقية "بيف  ية حييرا ة 12-2-3-7-6حييرا ي )ا ظير  م و يزودة بعيزل 1.5يف أقطا اييا ضليى ملاية " عزولية" الصيياا يج الييت  زييو عي   
 (. 1-3-7-6السصاسم املر عسة"   

 الزم. ع  3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع() توجيه الصهاريج النقالة T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 15.5 أثع ثنائي  ثسل 1033

13.8 
12.0 
10.6 

 0.58 ديةاض  ما ح هبا

 7.0 أ ن أثسل 1036
7.0 
7.0 
7.0 

 0.61 ضادية  ما ح هبا

 7.0 مل  ييف أثسل 1037
7.0 
7.0 
7.0 

 0.80 ضادية  ما ح هبا

 1أممسيف األثسلن  ع  رتو ين حي  ضيغط مليي  1040
 س°50اب ( ضنيف 10 سغاابسكال )

- 
- 
- 

10.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

الكربييييي ن   لييييي ط   وحلين أممييييسيفأممييييسيف األثسلييييين 1041
   9عس ي ضلى أممسيف األثسلن بنمبة  زيييف ضليى 

   املائة  87 سجاوز  وال املائة

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى 
 1-3-7-6املما ح ب    

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 8.1 أيم  ب  سلن 1055
7.0 
7.0 
7.0 

 0.52 ضادية  ما ح هبا

 28.0 بروابداين   ل ط  ثبرسسلن و  ثسل أس 1060
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 ضادية  ما ح هبا

 10.8  ائي ال أ ن  ثسل  1061
9.6 
7.8 
7.0 

 0.58 ضادية  ما ح هبا

واق  أو ضييزل نم بيييفو  1.5م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى  1.5أقطا اييا  سجيياوز  ال  عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت )أ(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظير مشميي  بي اق م و يزودة 1.5(؛ و ع  ضبيا ة "واق مشميي" الصياا يج الييت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 

ة حيييرا ة (؛ )ا ظييير السعيييا يل املسعلقييية "بيف  ييي12-2-3-7-6م و يييزودة بعيييزل حيييرا ي )ا ظييير  1.5ليييى و عييي  ملاييية " عزولييية" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ض
 (.1-3-7-6السصاسم املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500األمـم املتحـدة  لة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط )أرقـامينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّ 

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم حكام العامة الواردة يفاأل. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

األقصى  ضغط التشغيل
؛ صهريج ر(املسموح به )اب

صغري؛ مكشوف؛ واق مشسي؛ 
 )أ(معزول على الرتتيب

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 23.0 (R 115مل  و  اسي فل  وإيثان ) از  ربييف  1020

20.0 
18.0 
16.0 

 1.06 ضادية  ما ح هبا

ضييي فل  وإيثييان ) يياز  اب -1 2 2 2-مليي  و   -1 1021
 (R 124ربييف  

10.3 
9.8 
7.9 
7.0 

 1.20 ضادية  ما ح هبا

 18.0 بروابن حلقي )سسكل بروابن( 1027
16.0 
14.5 
13.0 

 0.53 ضادية  ما ح هبا

 16.0 (R 12ثنائي مل  و ثنائي فل  و سثان ) از  ربييف  1028
15.0 
13.0 
11.5 

 1.15 ضادية  ما ح هبا

 7.0 (R 21ز  ربييف ل  و سثان ) اثنائي مل  و ف 1029
7.0 
7.0 
7.0 

 1.23 ضادية  ما ح هبا

 16.0 (R 152a) از  ربييف  ثنائي فل  وايثان -1 1 1030
14.0 
12.4 
11.0 

 0.79 ضادية  ما ح هبا

 7.0  ائي ال أ ن ثنائي  ثسل  1032
7.0 
7.0 
7.0 

 0.59 ضادية  ما ح هبا

واق  ضيييزل أو م بيييفون 1.5ملاييية " كشيي فة" الصيياا يج الييييت  زييييف أقطا اييا ضليييى   م؛ و عيي  1.5 سجييياوز أقطا اييا  ال  عيي  ملايية "صيييغعة" الصيياا يج اليييت )أ(
(؛ 12-2-3-7-6مشميي )ا ظير  م و يزودة بي اق 1.5(؛ و ع  ضبا ة "واق مشمي" الصاا يج اليت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 

(؛ )ا ظير السعييا يل املسعلقية "بيف  ية حييرا ة 12-2-3-7-6حييرا ي )ا ظير  م و يزودة بعيزل 1.5يف أقطا اييا ضليى ملاية " عزولية" الصيياا يج الييت  زييو عي   
 (. 1-3-7-6السصاسم املر عسة"   

 الزم. ع  3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
  

 

149 

T50 اتبع() توجيه الصهاريج النقالة T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 15.5 أثع ثنائي  ثسل 1033

13.8 
12.0 
10.6 

 0.58 ديةاض  ما ح هبا

 7.0 أ ن أثسل 1036
7.0 
7.0 
7.0 

 0.61 ضادية  ما ح هبا

 7.0 مل  ييف أثسل 1037
7.0 
7.0 
7.0 

 0.80 ضادية  ما ح هبا

 1أممسيف األثسلن  ع  رتو ين حي  ضيغط مليي  1040
 س°50اب ( ضنيف 10 سغاابسكال )

- 
- 
- 

10.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

الكربييييي ن   لييييي ط   وحلين أممييييسيفأممييييسيف األثسلييييين 1041
   9عس ي ضلى أممسيف األثسلن بنمبة  زيييف ضليى 

   املائة  87 سجاوز  وال املائة

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى 
 1-3-7-6املما ح ب    

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 8.1 أيم  ب  سلن 1055
7.0 
7.0 
7.0 

 0.52 ضادية  ما ح هبا

 28.0 بروابداين   ل ط  ثبرسسلن و  ثسل أس 1060
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 ضادية  ما ح هبا

 10.8  ائي ال أ ن  ثسل  1061
9.6 
7.8 
7.0 

 0.58 ضادية  ما ح هبا

واق  أو ضييزل نم بيييفو  1.5م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى  1.5أقطا اييا  سجيياوز  ال  عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت )أ(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظير مشميي  بي اق م و يزودة 1.5(؛ و ع  ضبيا ة "واق مشميي" الصياا يج الييت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 

ة حيييرا ة (؛ )ا ظييير السعيييا يل املسعلقييية "بيف  ييي12-2-3-7-6م و يييزودة بعيييزل حيييرا ي )ا ظييير  1.5ليييى و عييي  ملاييية " عزولييية" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ض
 (.1-3-7-6السصاسم املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  كيميائيـة تـر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد ال

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 سيلة غري املادةالغازات امل املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 

 )أ(مشسي؛ معزول على الرتتيب واق

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
   2يزيييييف ضليييى   يييا برو سييييف  ثسيييل عسييي ي ضليييى 1062

 املائة مل  وبسكري 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.51 3-7-3-7-6ا ظر 

 14.5 (R 40يف مل  ييف  ثسل ) از  ربي 1063
12.7 
11.3 
10.0 

 0.81 ضادية  ما ح هبا

 7.0  رمبسان  ثسل 1064
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

 7.0 النرتو ن ابع أممسيف ثنائي  1067
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.30 3-7-3-7-6ا ظر 

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى   از النفط   مسلل 1075
 ما ح ب   امل
6-7-3-1 

 ا ظر  ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 28.0 بروبسلن 1077
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 ضادية  ما ح هبا

 عريل ضغط السشغسل األقصى ا ظر   از  ربييف   . م. أ. 1078
 املما ح ب   

6-7-3-1 

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 11.6 حلين أممسيف الكربير 1079
10.3 
8.5 
7.6 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.23 3-7-3-7-6ا ظر 

ثالثييييي فل  ومليييي  و أثسليييين   ثبيييير ) يييياز  ربييييييف  1082
R 1113) 

17.0 
15.0 
13.1 
11.6 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.13 3-7-3-7-6ا ظر 

واق مشمييي  ضييزل أو م بيييفون 1.5م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى  1.5 سجيياوز أقطا اييا   عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشميييي )ا ظييير  بييي اقزودة م و ييي 1.5(؛ و عييي  ضبيييا ة "واق مشميييي" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى 12-2-3-7-6)ا ظييير 

لقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم (؛ )ا ظيير السعييا يل املسع12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (.1-3-7-6املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  املـواد الكيميائيـة تـر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة و 

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم الواردة يف األحكام العامة. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
كشوف؛ )ابر(؛ صهريج صغري؛ م

 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 7.0  ائي ال أ ن ثالثي  ثسل  1083

7.0 
7.0 
7.0 

 0.56 ضادية  ما ح هبا

 7.0 برو سيف الفسنسل   ثبر 1085
7.0 
7.0 
7.0 

 1.37 ضادية  ما ح هبا

 10.6 مل  ييف الفسنسل   ثبر 1086
9.3 
8.0 
7.0 

 0.81 ضادية  ما ح هبا

 7.0 أثع  ثسل الفسنسل   ثبر 1087
7.0 
7.0 
7.0 

 0.67 ضادية  ما ح هبا

عسيييي ي  الكليييي  وبسكري  ومل  ييييييف املثسييييل   ليييي ط 1581
 مل  وبسكري     املائة 2يزييف ضلى   ا ال ضلى

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.51 3-7-3-7-6ر ا ظ

 19.2 الكل  وبسكري  وبرو سيف املثسل   ل ط 1582
16.9 
15.1 
13.1 

 ع  ما ح 
 هبا

 0.81 3-7-3-7-6ا ظر 

 سيفاسيييييييييييييييي فلييييييييييييييي  والربوبسلن ) ييييييييييييييياز  ربيييييييييييييييييف  1858
R 1216) 

19.2 
16.9 
15.1 
13.1 

 1.11 ضادية  ما ح هبا

 15.2 مل  ييف املثسل ومل  ييف املثسلن   ل ط 1912
13.0 
11.6 
10.1 

 0.81 ضادية  ما ح هبا

واق مشمييي  ضييزل أو م بيييفون 1.5م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى  1.5 سجيياوز أقطا اييا   عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشميييي )ا ظييير  بييي اق م و يييزودة 1.5(؛ و عييي  ضبيييا ة "واق مشميييي" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى 12-2-3-7-6)ا ظييير 

(؛ )ا ظيير السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم 12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (. 1-3-7-6املر عسة"   

 الزم. ع  3-7-3-7-6ا  وا د    ماا  م شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القص )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  كيميائيـة تـر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد ال

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 سيلة غري املادةالغازات امل املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 

 )أ(مشسي؛ معزول على الرتتيب واق

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
   2يزيييييف ضليييى   يييا برو سييييف  ثسيييل عسييي ي ضليييى 1062

 املائة مل  وبسكري 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.51 3-7-3-7-6ا ظر 

 14.5 (R 40يف مل  ييف  ثسل ) از  ربي 1063
12.7 
11.3 
10.0 

 0.81 ضادية  ما ح هبا

 7.0  رمبسان  ثسل 1064
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 0.78 3-7-3-7-6ا ظر 

 7.0 النرتو ن ابع أممسيف ثنائي  1067
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.30 3-7-3-7-6ا ظر 

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى   از النفط   مسلل 1075
 ما ح ب   امل
6-7-3-1 

 ا ظر  ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 28.0 بروبسلن 1077
24.5 
22.0 
20.0 

 0.43 ضادية  ما ح هبا

 عريل ضغط السشغسل األقصى ا ظر   از  ربييف   . م. أ. 1078
 املما ح ب   

6-7-3-1 

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 11.6 حلين أممسيف الكربير 1079
10.3 
8.5 
7.6 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.23 3-7-3-7-6ا ظر 

ثالثييييي فل  ومليييي  و أثسليييين   ثبيييير ) يييياز  ربييييييف  1082
R 1113) 

17.0 
15.0 
13.1 
11.6 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.13 3-7-3-7-6ا ظر 

واق مشمييي  ضييزل أو م بيييفون 1.5م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى  1.5 سجيياوز أقطا اييا   عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشميييي )ا ظييير  بييي اقزودة م و ييي 1.5(؛ و عييي  ضبيييا ة "واق مشميييي" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى 12-2-3-7-6)ا ظييير 

لقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم (؛ )ا ظيير السعييا يل املسع12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (.1-3-7-6املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  املـواد الكيميائيـة تـر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة و 

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم الواردة يف األحكام العامة. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
كشوف؛ )ابر(؛ صهريج صغري؛ م

 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
 7.0  ائي ال أ ن ثالثي  ثسل  1083

7.0 
7.0 
7.0 

 0.56 ضادية  ما ح هبا

 7.0 برو سيف الفسنسل   ثبر 1085
7.0 
7.0 
7.0 

 1.37 ضادية  ما ح هبا

 10.6 مل  ييف الفسنسل   ثبر 1086
9.3 
8.0 
7.0 

 0.81 ضادية  ما ح هبا

 7.0 أثع  ثسل الفسنسل   ثبر 1087
7.0 
7.0 
7.0 

 0.67 ضادية  ما ح هبا

عسيييي ي  الكليييي  وبسكري  ومل  ييييييف املثسييييل   ليييي ط 1581
 مل  وبسكري     املائة 2يزييف ضلى   ا ال ضلى

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 ع  ما ح 
 هبا

 1.51 3-7-3-7-6ر ا ظ

 19.2 الكل  وبسكري  وبرو سيف املثسل   ل ط 1582
16.9 
15.1 
13.1 

 ع  ما ح 
 هبا

 0.81 3-7-3-7-6ا ظر 

 سيفاسيييييييييييييييي فلييييييييييييييي  والربوبسلن ) ييييييييييييييياز  ربيييييييييييييييييف  1858
R 1216) 

19.2 
16.9 
15.1 
13.1 

 1.11 ضادية  ما ح هبا

 15.2 مل  ييف املثسل ومل  ييف املثسلن   ل ط 1912
13.0 
11.6 
10.1 

 0.81 ضادية  ما ح هبا

واق مشمييي  ضييزل أو م بيييفون 1.5م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى  1.5 سجيياوز أقطا اييا   عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشميييي )ا ظييير  بييي اق م و يييزودة 1.5(؛ و عييي  ضبيييا ة "واق مشميييي" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى 12-2-3-7-6)ا ظييير 

(؛ )ا ظيير السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم 12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (. 1-3-7-6املر عسة"   

 الزم. ع  3-7-3-7-6ا  وا د    ماا  م شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القص )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم ة الواردة يفاألحكام العام. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
امللء كثافة 

 القصوى
 ابضييييييييي  -1 1 2 2-ثنييييييييائي مليييييييي  و  -1 2 1958

 (R 114فل  وايثان ) از  ربييف 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.30 ضادية  ما ح هبا

 يييييييياز اسيييييييييف و مربيييييييي ين   ليييييييي ط   مييييييييسلل   1965
 أ. م.  .

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى 
 املما ح ب   

6-7-3-1 

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 8.5 نب ات أيم  1969
7.5 
7.0 
7.0 

 0.49 ضادية  ما ح هبا

مليييييييي  و ثنييييييييائي فل  و سثييييييييان ومليييييييي  و  اسييييييييي  1973
فل  وايثييان   ليي ط ذو د  يية  لسييان حلبسيية  بلييغ 

   49فسيي   مييبة مليي  و ثنييائي فل  و سثييان  يي  
 (R 502املائة ) از  ربييف 

28.3 
25.3 
22.8 
20.3 

 1.05 ضادية  ما ح هبا

  وبرو ييييي   سثيييييان ) ييييياز  ربيييييييف لفملييييي  و ثنيييييائي  1974
R 12B1) 

7.4 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.61 ضادية  ما ح هبا

 8.8 (RC 318مثاين فل  وب اتن حلقي ) از  ربييف  1976
7.8 
7.0 
7.0 

 1.34 ضادية  ما ح هبا

 22.5 بروابن 1978
20.4 
18.0 
16.5 

 0.42 ضادية  ما ح هبا

فل  وإيثيان ) ياز ثالثيي  -2 2 2-ملي  و   -1 1983
 (R 133aربييف  

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.18 ضادية  ما ح هبا

واق مشمييي  ضيزل أو م بييفون 1.5م؛ و عي  ملايية " كشي فة" الصياا يج الييت  زيييف أقطا اييا ضليى  1.5 سجياوز أقطا ايا   عي  ملاية "صيغعة" الصياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشمييي )ا ظيير  م و ييزودة بيي اق 1.5اييا ضلييى (؛ و عيي  ضبييا ة "واق مشمييي" الصيياا يج اليييت  زيييييف أقطا  12-2-3-7-6)ا ظيير 

(؛ )ا ظيير السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم 12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (. 1-3-7-6املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا  ط إىل أن القرص القصم شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغ )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يفتيفاء . وجيب اس3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6ر نظ)ا
كثافة امللء 

 القصوى
ثالثييييييييييي فل  وإيثييييييييييان ) يييييييييياز  ربيييييييييييييف  -1 1 1 2035

R 143a) 
31.0 
27.5 
24.2 
21.8 

 0.76 ضادية  ما ح هبا

 23.1 (R 218مثاين فل  وبروابن ) از  ربييف  2424
20.8 
18.6 
16.6 

 1.07 ضادية  ما ح هبا

ثنييييييائي فل  وايثييييييان ) يييييياز  -1 1-مليييييي  و   -1 2517
 (R 142b ربييف 

8.9 
7.8 
7.0 
7.0 

 0.99 ضادية هبا ما ح 

ثنائي مل  وثنيائي فل  و سثيان وثنيائي فل  وإيثيان   2602
 نفصيييل  ك د ييي  ابلسقطيييع   بليييغ فسييي   ال  لييي ط

   74 مبة ثنائي مل  و ثنيائي فل  و سثيان  ي  
 (R 500املائة ) از  ربييف 

20.0 
18.0 
16.0 
14.5 

 1.01 ضادية  ما ح هبا

 14.6 فل  وأسسسلييف ثالثي    مل 3057
12.9 
11.3 
9.9 

 ع  ما ح 
 هبا

6-7-3-7-3 1.17 

ثنائي مل  و ثنائي فل  و سثان وأممسيف األثسلن   3070
 سجيييياوز فسيييي   مييييبة أممييييسيف األثسليييين  ال  ليييي ط
   املائة  12.5

14.0 
12.0 
11.0 
9.0 

 1.09 3-7-3-7-6  ما ح هبا

 14.3 أثع  ثسل الفسنسل 3153
13.4 
11.2 
10.2 

 1.14 ضادية  ما ح هبا

 ييييييياز  ربيييييييييف ) ابضيييييييي فل  وإيثيييييييان  -1 1 1 2 3159
R 134a) 

17.7 
15.7 
13.8 
12.1 

 1.04 ضادية  ما ح هبا

ق مشمييي وا ضيزل أو م بييفون 1.5م؛ و عي  ملايية " كشي فة" الصياا يج الييت  زيييف أقطا اييا ضليى  1.5 سجياوز أقطا ايا   عي  ملاية "صيغعة" الصياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشمييي )ا ظيير  م و ييزودة بيي اق 1.5(؛ و عيي  ضبييا ة "واق مشمييي" الصيياا يج اليييت  زيييييف أقطا اييا ضلييى 12-2-3-7-6)ا ظيير 

صيياسم (؛ )ا ظيير السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة الس12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (. 1-3-7-6املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم ة الواردة يفاألحكام العام. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
امللء كثافة 

 القصوى
 ابضييييييييي  -1 1 2 2-ثنييييييييائي مليييييييي  و  -1 2 1958

 (R 114فل  وايثان ) از  ربييف 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.30 ضادية  ما ح هبا

 يييييييياز اسيييييييييف و مربيييييييي ين   ليييييييي ط   مييييييييسلل   1965
 أ. م.  .

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى 
 املما ح ب   

6-7-3-1 

 ا ظر ضادية  ما ح هبا
4-2-2-7 

 8.5 نب ات أيم  1969
7.5 
7.0 
7.0 

 0.49 ضادية  ما ح هبا

مليييييييي  و ثنييييييييائي فل  و سثييييييييان ومليييييييي  و  اسييييييييي  1973
فل  وايثييان   ليي ط ذو د  يية  لسييان حلبسيية  بلييغ 

   49فسيي   مييبة مليي  و ثنييائي فل  و سثييان  يي  
 (R 502املائة ) از  ربييف 

28.3 
25.3 
22.8 
20.3 

 1.05 ضادية  ما ح هبا

  وبرو ييييي   سثيييييان ) ييييياز  ربيييييييف لفملييييي  و ثنيييييائي  1974
R 12B1) 

7.4 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.61 ضادية  ما ح هبا

 8.8 (RC 318مثاين فل  وب اتن حلقي ) از  ربييف  1976
7.8 
7.0 
7.0 

 1.34 ضادية  ما ح هبا

 22.5 بروابن 1978
20.4 
18.0 
16.5 

 0.42 ضادية  ما ح هبا

فل  وإيثيان ) ياز ثالثيي  -2 2 2-ملي  و   -1 1983
 (R 133aربييف  

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.18 ضادية  ما ح هبا

واق مشمييي  ضيزل أو م بييفون 1.5م؛ و عي  ملايية " كشي فة" الصياا يج الييت  زيييف أقطا اييا ضليى  1.5 سجياوز أقطا ايا   عي  ملاية "صيغعة" الصياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشمييي )ا ظيير  م و ييزودة بيي اق 1.5اييا ضلييى (؛ و عيي  ضبييا ة "واق مشمييي" الصيياا يج اليييت  زيييييف أقطا  12-2-3-7-6)ا ظيير 

(؛ )ا ظيير السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة السصيياسم 12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (. 1-3-7-6املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا  ط إىل أن القرص القصم شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغ )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغط

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يفتيفاء . وجيب اس3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6ر نظ)ا
كثافة امللء 

 القصوى
ثالثييييييييييي فل  وإيثييييييييييان ) يييييييييياز  ربيييييييييييييف  -1 1 1 2035

R 143a) 
31.0 
27.5 
24.2 
21.8 

 0.76 ضادية  ما ح هبا

 23.1 (R 218مثاين فل  وبروابن ) از  ربييف  2424
20.8 
18.6 
16.6 

 1.07 ضادية  ما ح هبا

ثنييييييائي فل  وايثييييييان ) يييييياز  -1 1-مليييييي  و   -1 2517
 (R 142b ربييف 

8.9 
7.8 
7.0 
7.0 

 0.99 ضادية هبا ما ح 

ثنائي مل  وثنيائي فل  و سثيان وثنيائي فل  وإيثيان   2602
 نفصيييل  ك د ييي  ابلسقطيييع   بليييغ فسييي   ال  لييي ط

   74 مبة ثنائي مل  و ثنيائي فل  و سثيان  ي  
 (R 500املائة ) از  ربييف 

20.0 
18.0 
16.0 
14.5 

 1.01 ضادية  ما ح هبا

 14.6 فل  وأسسسلييف ثالثي    مل 3057
12.9 
11.3 
9.9 

 ع  ما ح 
 هبا

6-7-3-7-3 1.17 

ثنائي مل  و ثنائي فل  و سثان وأممسيف األثسلن   3070
 سجيييياوز فسيييي   مييييبة أممييييسيف األثسليييين  ال  ليييي ط
   املائة  12.5

14.0 
12.0 
11.0 
9.0 

 1.09 3-7-3-7-6  ما ح هبا

 14.3 أثع  ثسل الفسنسل 3153
13.4 
11.2 
10.2 

 1.14 ضادية  ما ح هبا

 ييييييياز  ربيييييييييف ) ابضيييييييي فل  وإيثيييييييان  -1 1 1 2 3159
R 134a) 

17.7 
15.7 
13.8 
12.1 

 1.04 ضادية  ما ح هبا

ق مشمييي وا ضيزل أو م بييفون 1.5م؛ و عي  ملايية " كشي فة" الصياا يج الييت  زيييف أقطا اييا ضليى  1.5 سجياوز أقطا ايا   عي  ملاية "صيغعة" الصياا يج اليييت ال )أ(
(؛ و عييي   12-2-3-7-6مشمييي )ا ظيير  م و ييزودة بيي اق 1.5(؛ و عيي  ضبييا ة "واق مشمييي" الصيياا يج اليييت  زيييييف أقطا اييا ضلييى 12-2-3-7-6)ا ظيير 

صيياسم (؛ )ا ظيير السعييا يل املسعلقيية "بيف  يية حييرا ة الس12-2-3-7-6م و ييزودة بعييزل حييرا ي )ا ظيير  1.5ملايية " عزوليية" الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى 
 (. 1-3-7-6املر عسة"   

  ع الزم. 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـ

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 

 )أ(ول على الرتتيبواق مشسي؛ معز 

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى   از  مسل  هل ب   . م. أ. 3161

 املما ح ب    
6-7-3-1 

-2-4ا ظر  ضادية  ما ح هبا
2-7 

قصى ط السشغسل األا ظر  عريل ضغ  از  مسل   . م. أ. 3163
 1-3-7-6املما ح ب    

-2-4ا ظر  ضادية  ما ح هبا
2-7 

 34.4 (R 125) از  ربييف   اسي فل  وايثان 3220
30.8 
27.5 
24.5 

 0.87 ضادية  ما ح هبا

 43.0 (R 32 از  ربييف )ثنائي فل  و سثان  3252
39.0 
34.4 
30.5 

 0.78 ضادية  ما ح هبا

 16.0 (R 227 از  ربييف سباضي فل  وبروابن ) 3296
14.0 
12.5 
11.0 

 1.20 ضادية  ما ح هبا

وملييي  و ابضي فل  وإيثيييان  لييي ط  أمميييسيف أثسلييين  3297
  املائيية  يي   8.8يزييييف ضلييى  ضلييى  ييا العسيي ي 

 أممسيف األثسلن

8.1 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.16 ضادية  ما ح هبا

أمميييسيف األثسليييين و اسيييي فل  وإيثييييان   ليييي ط   3298
  املائيية  يي   7.9يزييييف ضلييى   ييا الى ضلييعسيي ي 

 أممسيف األثسلن

25.9 
23.4 
20.9 
18.6 

 1.02 ضادية  ما ح هبا

أممييييسيف األثسلييييين و ابضييييي فل  وإيثيييييان   لييييي ط   3299
  املائيية  يي   5.6يزييييف ضلييى  ضلييى  ييا العسيي ي 

 أممسيف األثسلن

16.7 
14.7 
12.9 
11.2 

 1.03 ضادية  ما ح هبا

واق  أو ضييزل م بيييفون 1.5الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة"  1.5 سجيياوز أقطا اييا  ال " الصيياا يج اليييت عيي  ملايية "صييغعة )أ(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظير مشميي  م و يزودة بي اق 1.5(؛ و ع  ضبيا ة "واق مشميي" الصياا يج الييت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 

(؛ )ا ظييير السعيييا يل املسعلقييية "بيف  ييية حيييرا ة 12-2-3-7-6بعيييزل حيييرا ي )ا ظييير  م و يييزودة 1.5صييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى و عييي  ملاييية " عزولييية" ال
 (. 1-3-7-6السصاسم املر عسة"   

 . ع الزم 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
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T50 اتبع( لةاريج النقاتوجيه الصه( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا 

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم  رقم
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

التشغيل األقصى املسموح به ضغط 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
ضنيف  0.880حمل ل أ   سا  مثافة  مبسة أقل     3318

أمثيير  ييي   ضليييى  يس   املييياء  عسيي°15د  يية 
   املائة    النشاد  50

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى 
 1-3-7-6املما ح ب    

 ا ظر  3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا
4-2-2-7 

 R 404A  31.6 از  ربييف  3337
28.3 
25.3 
22.5 

 0.82 ضادية  ما ح هبا

 R 407A  31.3 از  ربييف  3338
28.1 
25.1 
22.4 

 0.94 ضادية  ما ح هبا

 R 407B  33.0 از  ربييف  3339
29.6 
26.5 
23.6 

 0.93 ضادية  ما ح هبا

 R 407C 29.9 از  ربييف  3340
26.8 
23.9 
21.3 

 0.95 ضادية  ما ح هبا

3500 
 عريل ضغط السشغسل األقصى ا ظر      م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر  ا ح هبام  1-3-7-6املما ح ب    

3501 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    هل بة    م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    

3502 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    مسسة    م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر  ح هباا   م 1-3-7-6املما ح ب    

3503 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    أمالة    م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    

3504 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    اد مساسائسة تر الضغط  هل بة   مسسة    م أ

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    

3505 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    اد مساسائسة تر الضغط  هل بة  أمالة    م أ

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    
واق  أو ضييزل م بيييفون 1.5صيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" ال 1.5 سجيياوز أقطا اييا  ال  عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت )أ(

(؛ 12-2-3-7-6ظير )ا مشميي  م و يزودة بي اق 1.5(؛ و ع  ضبيا ة "واق مشميي" الصياا يج الييت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 
(؛ )ا ظييير السعيييا يل املسعلقييية "بيف  ييية حيييرا ة 12-2-3-7-6م و يييزودة بعيييزل حيييرا ي )ا ظييير  1.5و عييي  ملاييية " عزولييية" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى 

 (. 1-3-7-6السصاسم املر عسة"   
 . ع الزم 3-7-3-7-6وا د   ا   ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
   ة امللء بيفال      مبة امللء القص ى.  ينظر إىل د3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500أ قام األ م املسحيفة   حالة  )ج(

T75 توجيه الصهاريج النقالة  T75 
ــــــواردة يف  ــــــة هــــــذا علــــــى الغــــــازات املســــــيّلة املــــــاّدة. وجيــــــب اســــــتيفاء االشــــــرتاطات العامــــــة ال ــــــه الصــــــهاريج النقال   القســــــمينطبــــــق توجي

 .4-7-6 القسمواشرتاطات  4-2-3
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T50 اتبع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  ر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـ

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم رقم 
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح به 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 

 )أ(ول على الرتتيبواق مشسي؛ معز 

الفتحات 
تر مستوى 
 سطح السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى   از  مسل  هل ب   . م. أ. 3161

 املما ح ب    
6-7-3-1 

-2-4ا ظر  ضادية  ما ح هبا
2-7 

قصى ط السشغسل األا ظر  عريل ضغ  از  مسل   . م. أ. 3163
 1-3-7-6املما ح ب    

-2-4ا ظر  ضادية  ما ح هبا
2-7 

 34.4 (R 125) از  ربييف   اسي فل  وايثان 3220
30.8 
27.5 
24.5 

 0.87 ضادية  ما ح هبا

 43.0 (R 32 از  ربييف )ثنائي فل  و سثان  3252
39.0 
34.4 
30.5 

 0.78 ضادية  ما ح هبا

 16.0 (R 227 از  ربييف سباضي فل  وبروابن ) 3296
14.0 
12.5 
11.0 

 1.20 ضادية  ما ح هبا

وملييي  و ابضي فل  وإيثيييان  لييي ط  أمميييسيف أثسلييين  3297
  املائيية  يي   8.8يزييييف ضلييى  ضلييى  ييا العسيي ي 

 أممسيف األثسلن

8.1 
7.0 
7.0 
7.0 

 1.16 ضادية  ما ح هبا

أمميييسيف األثسليييين و اسيييي فل  وإيثييييان   ليييي ط   3298
  املائيية  يي   7.9يزييييف ضلييى   ييا الى ضلييعسيي ي 

 أممسيف األثسلن

25.9 
23.4 
20.9 
18.6 

 1.02 ضادية  ما ح هبا

أممييييسيف األثسلييييين و ابضييييي فل  وإيثيييييان   لييييي ط   3299
  املائيية  يي   5.6يزييييف ضلييى  ضلييى  ييا العسيي ي 

 أممسيف األثسلن

16.7 
14.7 
12.9 
11.2 

 1.03 ضادية  ما ح هبا

واق  أو ضييزل م بيييفون 1.5الصيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة"  1.5 سجيياوز أقطا اييا  ال " الصيياا يج اليييت عيي  ملايية "صييغعة )أ(
(؛ 12-2-3-7-6)ا ظير مشميي  م و يزودة بي اق 1.5(؛ و ع  ضبيا ة "واق مشميي" الصياا يج الييت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 

(؛ )ا ظييير السعيييا يل املسعلقييية "بيف  ييية حيييرا ة 12-2-3-7-6بعيييزل حيييرا ي )ا ظييير  م و يييزودة 1.5صييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى و عييي  ملاييية " عزولييية" ال
 (. 1-3-7-6السصاسم املر عسة"   

 . ع الزم 3-7-3-7-6ا  وا د    ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(

 

155 

T50 اتبع( لةاريج النقاتوجيه الصه( T50 
 3503و 3502و 3501و 3500)أرقـام األمـم املتحـدة  علـى الغـازات املسـيّلة غـري املـاّدة واملـواد الكيميائيـة تـر الضـغطينطبق توجيه الصهاريج النقالـة هـذا 

 .3-7-6 القسمواشرتاطات  2-2-4 القسم األحكام العامة الواردة يف. وجيب استيفاء 3505و 3504و

األمم  رقم
 الغازات املسيلة غري املادة املتحدة

التشغيل األقصى املسموح به ضغط 
)ابر(؛ صهريج صغري؛ مكشوف؛ 
 )أ(واق مشسي؛ معزول على الرتتيب

الفتحات تر 
مستوى سطح 

 السائل

اشرتاطات ختفيف 
 )ب(الضغط

 (7-3-7-6)انظر 
كثافة امللء 

 القصوى
ضنيف  0.880حمل ل أ   سا  مثافة  مبسة أقل     3318

أمثيير  ييي   ضليييى  يس   املييياء  عسيي°15د  يية 
   املائة    النشاد  50

ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى 
 1-3-7-6املما ح ب    

 ا ظر  3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا
4-2-2-7 

 R 404A  31.6 از  ربييف  3337
28.3 
25.3 
22.5 

 0.82 ضادية  ما ح هبا

 R 407A  31.3 از  ربييف  3338
28.1 
25.1 
22.4 

 0.94 ضادية  ما ح هبا

 R 407B  33.0 از  ربييف  3339
29.6 
26.5 
23.6 

 0.93 ضادية  ما ح هبا

 R 407C 29.9 از  ربييف  3340
26.8 
23.9 
21.3 

 0.95 ضادية  ما ح هبا

3500 
 عريل ضغط السشغسل األقصى ا ظر      م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر  ا ح هبام  1-3-7-6املما ح ب    

3501 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    هل بة    م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    

3502 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    مسسة    م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر  ح هباا   م 1-3-7-6املما ح ب    

3503 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    أمالة    م أ  اد مساسائسة تر الضغط

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    

3504 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    اد مساسائسة تر الضغط  هل بة   مسسة    م أ

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    

3505 
ا ظر  عريل ضغط السشغسل األقصى    اد مساسائسة تر الضغط  هل بة  أمالة    م أ

 )ج(4TP 3-7-3-7-6ا ظر   ما ح هبا 1-3-7-6املما ح ب    
واق  أو ضييزل م بيييفون 1.5صيياا يج اليييت  زييييف أقطا اييا ضلييى م؛ و عيي  ملايية " كشيي فة" ال 1.5 سجيياوز أقطا اييا  ال  عيي  ملايية "صييغعة" الصيياا يج اليييت )أ(

(؛ 12-2-3-7-6ظير )ا مشميي  م و يزودة بي اق 1.5(؛ و ع  ضبيا ة "واق مشميي" الصياا يج الييت  زيييف أقطا ايا ضليى 12-2-3-7-6مشمي )ا ظر 
(؛ )ا ظييير السعيييا يل املسعلقييية "بيف  ييية حيييرا ة 12-2-3-7-6م و يييزودة بعيييزل حيييرا ي )ا ظييير  1.5و عييي  ملاييية " عزولييية" الصييياا يج الييييت  زيييييف أقطا ايييا ضليييى 

 (. 1-3-7-6السصاسم املر عسة"   
 . ع الزم 3-7-3-7-6وا د   ا   ماا   شع ملاة "ضادية"   اشرتاطاا ختفسل الضغط إىل أن القرص القصم )ب(
   ة امللء بيفال      مبة امللء القص ى.  ينظر إىل د3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500أ قام األ م املسحيفة   حالة  )ج(

T75 توجيه الصهاريج النقالة  T75 
ــــــواردة يف  ــــــة هــــــذا علــــــى الغــــــازات املســــــيّلة املــــــاّدة. وجيــــــب اســــــتيفاء االشــــــرتاطات العامــــــة ال ــــــه الصــــــهاريج النقال   القســــــمينطبــــــق توجي

 .4-7-6 القسمواشرتاطات  4-2-3
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 أحكام خاصة تتعلق ابلصهاريج النقالة 4-2-5-3
البيفيلية لألحكيام  أو األحكيام اإلضيافسة عنَّ أحكام خاصة للصاا يج النقالة ابلنمبة مل اد  عسنة لسيفل ضلى  

. ومتسَّيز األحكيام اخلاصية املسعلقية ابلصياا يج النقالية 7-6االشيرتاطاا الي ا دة   الفصيل  أو ال ا دة      سااا الصاا يج النقالية
. وفساييا 2-3  الفصييل  يي  قائايية البضييائع اخلطييرة املبسنيية  11و عيين مليي اد حميييفدة   العايي د  TPبر ييز ألفبييائي  قاييي يبيييفأ ابحلييرفن 

 يلي قائاة ابألحكام اخلاصة اليت  نطبق ضلى الصاا يج النقالة:

TP1    2-9-1-2-4جي  ضيفم جتاوز د  ة امللء املبسنة.  
 Degree of filling = )د  ة امللء(

TP2  3-9-1-2-4امللء املبسنة    جي  ضيفم جتاوز د  ة.  
 Degree of filling (= )د  ة امللء                    

TP3   د  ييييييية امليييييييلء القصييييييي ى )ابلنميييييييبة املئ يييييييية( للاييييييي اد الصيييييييلبة الييييييييت  نقيييييييل   د  ييييييياا حيييييييرا ة أضليييييييى  ييييييي
-4 لابين  ا صاا اا وللم ائل اليت  نقل   د  اا حرا ة  ر فعية  تييفد د  ية امليلء وفقيا  ل حرا ة د  ة

2-1-9-5.  
dr 95 =   )د  ة امللء(Degree of filling 
df 

TP4  املائيييييييييية أو  مبيييييييييييفيل  أي قسايييييييييية أخييييييييييرى  قراييييييييييا المييييييييييلطة امل سصيييييييييية  90ال  سجييييييييياوز د  يييييييييية املييييييييييلء   
 (.2-16-1-2-4)ا ظر 

TP5  6-3-2-4امللء املبسنة    د  ة حمس ا.  

TP6    ذلك اإلحاطة ابلنعان  أن يزود ب سائل لس فسيل الضيغط  مبا ا فجا  الصاريج   أي ظرف  ملنعجي  
  ناسبة لمعس  وطبسعة املادة املنق لة  وأن  ك ن ال سسلة  س افقة  ع املادة.

TP7  وسسلة أخرى. أو    حسز الب ا  ابسس يفام النرتو ن اهل اءيحزال 

TP8  ة اشييسعال املييادة املنق ليية أضلييى  يياب  إذا ما يير  قطيي 1.5النقييال إىل ضييغط اخسبييا  الصيياريج  ختفييسضجييي ز  
 س.°صفر

TP9  مب افقة الملطة امل سصة. إال هبنا ال صل   صاريج  قال  ادةال  نقل 

TP10  أي بطا ية أخيرى  ي   أو  م ضلى األقيل  جييرى هليا اخسبيا  سين ي  5يلزم و  د بطا ة    الرصاص بماك
النقيييال للنقيييل بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة اريج م الصيييميكييي  أن يقييييفَّ   قرايييا الميييلطة امل سصييية.  ناسيييبة يييادة 

سيا ي   بعييف  فرييغ الصياريج ولكي  قبيل  نظسفي   ال ذليك وز ثالثية أشيار بعييفاآخرفحص للبطا ة بفرتة ال  سج
 ئ .ألضراا إ راء االخسبا  أو الفحص املطل ب قبل إضادة  ل

TP12 حمنوف 

TP13  ة. ااز  نف  قائم بنا   ضنيف  قل انح املاد   فعيلزم 

95  
)ft - r(t 1 +  

97  
)ft - r(t 1 +  
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TP16 زايد ي  بشيكل  فيرط   ظيروف النقيل العاديية. و عساييف  أو جياز الصاريج ب سسلة خاصة ملنع اب ط الضيغط
ملنييع  بلليير  3-8-2-7-6 مييس ا شييروط ختفسييل الضييغط املبسنيية    ماييا  المييلطة امل سصيية ايينح ال سييسلة.
 املنسج   صاام ختفسل الضغط.

TP17  امل اد  ع العض ية  ع القابلة لالحرتاق. إال للعزل احلرا ي للصاريج  مس يفمال 
TP18  يعييياد  مييي ن الصييياا يج النقالييية أثنييياء النقيييل إذا ما ييير  وال س °40س و°18احليييرا ة بييين  د  ييية حميييسبقى

 تس ي ضلى وض  سثامريلسك الصل .
TP19   للسآمييل شييا  اا  ييم ضنيييف الصيينع ابضسبييا ح  3مبقيييفا   4-3-7-6 ا  األدىن احمليييفد وفقييا  ليييياجليييفيييزاد مسييك .

ويحسحقييييق  يييي  مسييييك اهلسكييييل ابمل  يييياا فيييي ق الصيييي  سة    نسصييييل الفييييرتاا الفاصييييلة بيييين مييييل اخسبييييا ي  
 .4-3-7-6ي اسيف ولسن  وال ميك   طلقا  أن يقل ض  مسك اجليفا  األدىن احمليفد وفقا  ل

TP20  صاا يج  عزولة تر  طاء    النرتو ن. إال  نقل انح املادةال   
TP21  ييييييم  وختسييييييرب الصيييييياا يج اسيييييييف ولسا  و فحييييييص  يييييي  اليييييييفاخل ضلييييييى فييييييرتاا  8ا  ضيييييي  مسييييييك اجليييييييفال يقييييييل  

 سنة. 2.5  سجاوزال 
TP22  ال سائل األخرى  س افقة  ع األممجن. أو السشحسم املمس يف ة لل صالا   اد ك ن 
TP23 حمنوف 
TP24   أقصى ا سالء  وذلك ملنع  يرامم الصاريج النقال ب سسلة  قع   حسز الب ا  ابلصاريج   حالة  جتاسزميك

ء للاييادة املنق لية. ومتنيع اينح ال سيسلة أيضييا  حييفوث قييف   يع  قبي ل  يي  ضيغط زائييف  سسجية لال يالل البطيي
فسيي . وختضييع ايينح ال سييسلة مل افقيية المييلطة دخيي ل  يي اد  ريبيية  أو  مييرب المييائل   حاليية ا قييالب الصيياريج

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. أو امل سصة
TP25  أضليى    صياا يج بييفون  يادة  ثبطية  شيريطة  أو   املائة 99.95جي ز  قل حللت أممسيف الكربير بنقاوة

 س.°32.5 قل ض   ال حرا    ضنيف د  ة اسسبقاء
TP26 األ يم   قيمحالية  و  ة  أن يرمل  الم ان خيا ج  ميم الصياريج.جي   ضنيف النقل   د  اا حرا ة  ر فع

 ضنيف ا  سفاضل املادة  فاضال  خطرا   ع املاء. إال رتاطنا االشينطبق ا ال 3176 املسحيفة
TP27   اب   إذا  بييين أن الضيييغط االخسبيييا ي  4جيييي ز اسيييس يفام صييياا يج  قالييية ذاا ضيييغط اخسبيييا ي أدىن قساسييي

  .1-2-7-6 قب ل مب     عريل الضغط االخسبا ي ال ا د   أقل  أو اب  4 البالغ
TP28 اب   إذا  بيين أن الضيغط االخسبييا ي  2.65ساسي  ة ذاا ضيغط اخسبييا ي أدىن قجيي ز اسييس يفام صياا يج  قاليي

  .1-2-7-6أقل  قب ل مب     عريل الضغط االخسبا ي ال ا د    أو اب  2.65البالغ 
TP29  اب   إذا  بييين أن الضيييغط االخسبيييا ي  1.5ة ذاا ضيييغط اخسبيييا ي أدىن قساسيي  صييياا يج  قاليي اسيييس يفامجييي ز

  .1-2-7-6أقل  قب ل مب     عريل الضغط االخسبا ي ال ا د    أو اب  1.5البالغ 
TP30   انح املادة   صاا يج  عزولة.  قلجي 
TP31 حالساا الصلبة. إال ال جي ز  قل انح املادة   صاا يج   
TP32 جيييي ز اسيييس يفام الصييياا يج النقالييية  يييع اسيييسسفاء 3375و 0332و 0331أ قيييام األ يييم املسحييييفة    حالييية  
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 أحكام خاصة تتعلق ابلصهاريج النقالة 4-2-5-3
البيفيلية لألحكيام  أو األحكيام اإلضيافسة عنَّ أحكام خاصة للصاا يج النقالة ابلنمبة مل اد  عسنة لسيفل ضلى  

. ومتسَّيز األحكيام اخلاصية املسعلقية ابلصياا يج النقالية 7-6االشيرتاطاا الي ا دة   الفصيل  أو ال ا دة      سااا الصاا يج النقالية
. وفساييا 2-3  الفصييل  يي  قائايية البضييائع اخلطييرة املبسنيية  11و عيين مليي اد حميييفدة   العايي د  TPبر ييز ألفبييائي  قاييي يبيييفأ ابحلييرفن 

 يلي قائاة ابألحكام اخلاصة اليت  نطبق ضلى الصاا يج النقالة:

TP1    2-9-1-2-4جي  ضيفم جتاوز د  ة امللء املبسنة.  
 Degree of filling = )د  ة امللء(

TP2  3-9-1-2-4امللء املبسنة    جي  ضيفم جتاوز د  ة.  
 Degree of filling (= )د  ة امللء                    

TP3   د  ييييييية امليييييييلء القصييييييي ى )ابلنميييييييبة املئ يييييييية( للاييييييي اد الصيييييييلبة الييييييييت  نقيييييييل   د  ييييييياا حيييييييرا ة أضليييييييى  ييييييي
-4 لابين  ا صاا اا وللم ائل اليت  نقل   د  اا حرا ة  ر فعية  تييفد د  ية امليلء وفقيا  ل حرا ة د  ة

2-1-9-5.  
dr 95 =   )د  ة امللء(Degree of filling 
df 

TP4  املائيييييييييية أو  مبيييييييييييفيل  أي قسايييييييييية أخييييييييييرى  قراييييييييييا المييييييييييلطة امل سصيييييييييية  90ال  سجييييييييياوز د  يييييييييية املييييييييييلء   
 (.2-16-1-2-4)ا ظر 

TP5  6-3-2-4امللء املبسنة    د  ة حمس ا.  

TP6    ذلك اإلحاطة ابلنعان  أن يزود ب سائل لس فسيل الضيغط  مبا ا فجا  الصاريج   أي ظرف  ملنعجي  
  ناسبة لمعس  وطبسعة املادة املنق لة  وأن  ك ن ال سسلة  س افقة  ع املادة.

TP7  وسسلة أخرى. أو    حسز الب ا  ابسس يفام النرتو ن اهل اءيحزال 

TP8  ة اشييسعال املييادة املنق ليية أضلييى  يياب  إذا ما يير  قطيي 1.5النقييال إىل ضييغط اخسبييا  الصيياريج  ختفييسضجييي ز  
 س.°صفر

TP9  مب افقة الملطة امل سصة. إال هبنا ال صل   صاريج  قال  ادةال  نقل 

TP10  أي بطا ية أخيرى  ي   أو  م ضلى األقيل  جييرى هليا اخسبيا  سين ي  5يلزم و  د بطا ة    الرصاص بماك
النقيييال للنقيييل بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة اريج م الصيييميكييي  أن يقييييفَّ   قرايييا الميييلطة امل سصييية.  ناسيييبة يييادة 

سيا ي   بعييف  فرييغ الصياريج ولكي  قبيل  نظسفي   ال ذليك وز ثالثية أشيار بعييفاآخرفحص للبطا ة بفرتة ال  سج
 ئ .ألضراا إ راء االخسبا  أو الفحص املطل ب قبل إضادة  ل

TP12 حمنوف 

TP13  ة. ااز  نف  قائم بنا   ضنيف  قل انح املاد   فعيلزم 

95  
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TP16 زايد ي  بشيكل  فيرط   ظيروف النقيل العاديية. و عساييف  أو جياز الصاريج ب سسلة خاصة ملنع اب ط الضيغط
ملنييع  بلليير  3-8-2-7-6 مييس ا شييروط ختفسييل الضييغط املبسنيية    ماييا  المييلطة امل سصيية ايينح ال سييسلة.
 املنسج   صاام ختفسل الضغط.

TP17  امل اد  ع العض ية  ع القابلة لالحرتاق. إال للعزل احلرا ي للصاريج  مس يفمال 
TP18  يعييياد  مييي ن الصييياا يج النقالييية أثنييياء النقيييل إذا ما ييير  وال س °40س و°18احليييرا ة بييين  د  ييية حميييسبقى

 تس ي ضلى وض  سثامريلسك الصل .
TP19   للسآمييل شييا  اا  ييم ضنيييف الصيينع ابضسبييا ح  3مبقيييفا   4-3-7-6 ا  األدىن احمليييفد وفقييا  ليييياجليييفيييزاد مسييك .

ويحسحقييييق  يييي  مسييييك اهلسكييييل ابمل  يييياا فيييي ق الصيييي  سة    نسصييييل الفييييرتاا الفاصييييلة بيييين مييييل اخسبييييا ي  
 .4-3-7-6ي اسيف ولسن  وال ميك   طلقا  أن يقل ض  مسك اجليفا  األدىن احمليفد وفقا  ل

TP20  صاا يج  عزولة تر  طاء    النرتو ن. إال  نقل انح املادةال   
TP21  ييييييم  وختسييييييرب الصيييييياا يج اسيييييييف ولسا  و فحييييييص  يييييي  اليييييييفاخل ضلييييييى فييييييرتاا  8ا  ضيييييي  مسييييييك اجليييييييفال يقييييييل  

 سنة. 2.5  سجاوزال 
TP22  ال سائل األخرى  س افقة  ع األممجن. أو السشحسم املمس يف ة لل صالا   اد ك ن 
TP23 حمنوف 
TP24   أقصى ا سالء  وذلك ملنع  يرامم الصاريج النقال ب سسلة  قع   حسز الب ا  ابلصاريج   حالة  جتاسزميك

ء للاييادة املنق لية. ومتنيع اينح ال سيسلة أيضييا  حييفوث قييف   يع  قبي ل  يي  ضيغط زائييف  سسجية لال يالل البطيي
فسيي . وختضييع ايينح ال سييسلة مل افقيية المييلطة دخيي ل  يي اد  ريبيية  أو  مييرب المييائل   حاليية ا قييالب الصيياريج

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. أو امل سصة
TP25  أضليى    صياا يج بييفون  يادة  ثبطية  شيريطة  أو   املائة 99.95جي ز  قل حللت أممسيف الكربير بنقاوة

 س.°32.5 قل ض   ال حرا    ضنيف د  ة اسسبقاء
TP26 األ يم   قيمحالية  و  ة  أن يرمل  الم ان خيا ج  ميم الصياريج.جي   ضنيف النقل   د  اا حرا ة  ر فع

 ضنيف ا  سفاضل املادة  فاضال  خطرا   ع املاء. إال رتاطنا االشينطبق ا ال 3176 املسحيفة
TP27   اب   إذا  بييين أن الضيييغط االخسبيييا ي  4جيييي ز اسيييس يفام صييياا يج  قالييية ذاا ضيييغط اخسبيييا ي أدىن قساسييي

  .1-2-7-6 قب ل مب     عريل الضغط االخسبا ي ال ا د   أقل  أو اب  4 البالغ
TP28 اب   إذا  بيين أن الضيغط االخسبييا ي  2.65ساسي  ة ذاا ضيغط اخسبييا ي أدىن قجيي ز اسييس يفام صياا يج  قاليي

  .1-2-7-6أقل  قب ل مب     عريل الضغط االخسبا ي ال ا د    أو اب  2.65البالغ 
TP29  اب   إذا  بييين أن الضيييغط االخسبيييا ي  1.5ة ذاا ضيييغط اخسبيييا ي أدىن قساسيي  صييياا يج  قاليي اسيييس يفامجييي ز

  .1-2-7-6أقل  قب ل مب     عريل الضغط االخسبا ي ال ا د    أو اب  1.5البالغ 
TP30   انح املادة   صاا يج  عزولة.  قلجي 
TP31 حالساا الصلبة. إال ال جي ز  قل انح املادة   صاا يج   
TP32 جيييي ز اسيييس يفام الصييياا يج النقالييية  يييع اسيييسسفاء 3375و 0332و 0331أ قيييام األ يييم املسحييييفة    حالييية  
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 فاداي  لالحسباس  ع الضرو ي  يزود مل صياريج  قيال ب سيسلة ختفسيل للضيغط ميكي  أن  كي ن  ي   )أ(
ضغط احمليفد لال فجيا  يسجاوز ال بعنصر قابل لال صاا . وال بقرص قهصِّم أو الن ع احملالل بنابض  أو

 اب ؛ 4طاا االخسبا ي اب  للصاا يج النقالة اليت يف ق ضغ 2.65السفريغ  حمباا ينطبق   أو
فقط  جي  إثباا  الء ة املادة للنقل   الصياا يج. وإحييفى  3375األ م املسحيفة   قم  حالة  )ب(

"دلسيل )ا ظير  8ة االخسبيا اا )د(    جما ض8الطرق املسبعة لسقسسم انح املالء ة اي   ع االخسبا  
 ؛(7-18 الفقرة الفرضسة  اجلزء األول  االخسبا اا واملعايع"

ال يماح إببقياء املي اد   الصياريج النقيال ملييفة قييف  يؤدي إىل حييفوث  ليزلن. وينبغيي اختياذ السييفابع  )ج(
 املناسبة لسفادي  رامم امل اد و راصلاا   الصاريج )مالسنظسل  ثال (.

TP33 فير  لصيلبة الييت متيأل و املميح قة واملي اد ا أو ق    س  السعبئة املعن هلينح امليادة ضليى املي اد الصيلبة احلبسبسيةينطب
امليي اد  حاليية و    د  يياا حييرا ة أضلييى  يي  د  يية حييرا ة ا صيياا اا  واليييت  ييربد و نقييل بشييكل مسليية صييلبة.

  .19-1-2-4ر الصلبة اليت  نقل   د  اا حرا ة أضلى     قطة ا صاا اا  ا ظ
TP34     قاليية إذا مييان الصيياريج النقييال ضلييى الصيياا يج الن 1-14-4-7-6ال يلييزم إ ييراء اخسبييا  الصيييفم اليي ا د

" ضلييى الل حيية NOT FOR RAIL TRANSPORTاحليفييييف" "وايي  ا  بعال يية " ييع  صييص للنقييل ابلمييكك 
ى  ييا يب الغييالف اخلييا  ي سييم ضليي 10يقييل ا  فاضاييا ضيي   ال وحبييروف 1-15-4-7-6املبسنيية   الفقييرة 

 للصاريج.
TP35 ححنف 
TP36  ا     الصاا يج النقالة.جي ز اسسعاال ضناصر صا  ة   حسز الب 
TP37 ححنف 
TP38 ححنف 
TP39 ححنف 
TP40  نقل الصاا يج النقالة ضنيف ا  ك ن  ال مة ملعيفة  رذين. أال جي  
TP41  االسسعاضييية ضنييي  بطرائيييق اخسبيييا  أخيييرى أو سييينة 2.5جيييي ز االسيييسغناء ضييي  الفحيييص الييييفاخلي الييييفو ي ميييل 

ليية  يي  قبلاييا  شييريطة أن يكيي ن الصيياريج النقييال امل  َّ اهلسئيية  أو طرائييق فحييص تيييفداا المييلطة امل سصيية أو
أن اينا الفحيص يكي ن  إال  صصا  لنقل املي اد العضي ية الفلزيية الييت ضحينل هليا احلكيم اخلياص هبينا الصياريج.

  .7-19-2-7-6 وط ال ا دة   طل اب  إذا اسس فسر الشر 

 تدابري انتقالية 4-2-6
 ييييييي  الصييييييياا يج النقالييييييية  2012ا  ن الثاين/ينييييييياير مييييييي  1بيييييييل صحييييييينع ق  يييييييا جيييييييي ز االسيييييييسارا    اسيييييييسعاال 

 1-20-2-7-6الغيييياز املسعيييييفدة العناصيييير  اليييييت  فييييي ابشييييرتاطاا وضييييع العال يييياا  املنصيييي ص ضلساييييا   الفقييييراا  وحيييياوايا
 يييي  الالئحيييية النا ذ سيييية املرفقيييية ابلطبعيييية اخلا ميييية ضشييييرة املنقحيييية  1-13-5-7-6و 1-15-4-7-6و 1-16-3-7-6و

دة   ايينح الطبعيية سعلقيية بنقييل البضييائع اخلطييرة  حمييباا ينطبييق  إذا ما يير  فييي بمييائر االشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا  للس صييساا امل
ضليى الصيسنسة    حيال   Sالر يز  وضع ضال ية)ز( خبص ص 1-20-2-7-6فساا  حسثاا ينطبق  االشرتاط  مبا لالئحة النا ذ سة

يياة بصيي اٍن خاصيية ابلسايي   أو مييان الصيياريج يييف أن الصيياريج 7 500 زييييف سييعساا ضلييى  ال   إىل أقميياماحلجييرة  قمل  لييرت. وإذا وح ِّ
 ليرت  7 500 زيييف سيعساا ضليى  ال   بص اٍن خاصة ابلساي   إىل أقميام2012ما  ن الثاين/يناير   1احلجرة ما ر  قمَّاة  قبل  أو
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قبيييل املنصييي ص ضلسييي    الييييفو ي املاالخسبيييا   أو احلجيييرة قبيييل إ يييراء الفحيييص أو ضليييى سيييعة الصييياريج Sضيييرو ة إلضيييافة الر يييز  فيييال
  .5-19-2-7-6 الفقرة

   وفقييييا  2014ميييا  ن الثاين/ينييياير   1عة قبيييل الصييياا يج املصييينل  وضيييع ضال ييياا ضلييييىوليييس   ييي  الضيييرو ي  
  قبيييييل إ يييييراء 2-15-4-7-6و 2-16-3-7-6و 2-20-2-7-6لييييية  الييييي ا دة   للس  ساييييياا املسعلقييييية ابلصييييياا يج النقا

 املقبل. االخسبا  اليفو ي أو الفحص
 عة ولييييييييس   يييييييي  الضييييييييرو ي أن  مييييييييس   الصيييييييياا يج النقاليييييييية وحيييييييياوايا الغيييييييياز املسعيييييييييفدة العناصيييييييير املصيييييييينل  

  )ا(1-8-4-7-6  و)ا(1-9-3-7-6)و(  و1-13-2-7-6االشيرتاطاا الي ا دة    2014الثاين/ينياير  ما  ن  1قبل 
 )د( املسعلقة ب ضع العال اا ضلى أ ازة  نفس  الضغط.1-6-5-7-6و
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 3-4ل الفص
 استخدام حاوايت السوائب

 أحكام عامة 4-3-1
يقيفلم انا الفر ع االشرتاطاا العا ة املناسبة السس يفام احلاوايا    قل امل اد الصلبة بكاسياا مبيعة. و نقيل  4-3-1-1

 يي   10  العاي د  BKن يسطيابق  يع الس  سيي  اخلياص حبياوايا الميي ائ  املناسيبة املعينَّ ب اسييطة احليرف املي اد   حياوايا المي ائ  مبييا
 السا : قائاة البضائع اخلطرة  وفق املعة

 BK1 :  يماح ابلنقل   حاوايا س ائ   غطاة بصفائح 
 BK2 :  يماح ابلنقل   حاوايا س ائ   غلقة 
 BK3 : يماح ابلنقل   حاوايا س ائ   ر ة 

  .8-6و في حاوية الم ائ  املمس يف ة ابالشرتاطاا ال ا دة   الفصل  
م حيياوايا الميي ائ  فقييط ضنيييف ا  كيي ن املييادة  عسَّنيية    مييس يف3-1-3-4 صليير ضلسيي  الفقييرة   ييا ابسيسثناء 4-3-1-2

  .2-3   قائاة البضائع اخلطرة   الفصل  10بر ز حاوايا الم ائ    العا د 
ائع اخلطييرة اليي ا دة    يي  قائايية البضيي 10 كيي ن املييادة  عسَّنيية بر ييز حيياوايا الميي ائ    العايي د  ال ضنيييف ا 4-3-1-3

مل سصة لبليف املنشأ   افقية  ؤقسية بشيأن النقيل. و حييف ج اينح امل افقية    ميسنيفاا الشيحنة   ميك  أن  صيف  الملطة ا2-3الفصل 
 املرسلة  وتس ي  محيفل أدىن  ضلى املعل  اا اليت  س فر ضادة      س  حاوايا الم ائ  والظروف اليت  نقل املادة وفقاا. وينبغي

 السعسن   قائاة البضائع اخلطرة. أن  هشرهع الملطة امل سصة ابختاذ  يفابع  ناسبة إلد اج 
ال يميياح بنقييل امليي اد اليييت ميكيي  أن  صييبح سييائلة ضنيييف د  يياا حييرا ة عساييل أن   ا ااييا أثنيياء النقييل    4-3-1-4

 حاوايا الم ائ .
ا  بشيكل عي ل دون حييفوث أي  ميرلب للاحسي ى    ك ن حياوايا المي ائ   ا عية للسن سيل و غلقية  سييف 4-3-1-5

 الضغط. أو الرط بة أو بفعل  غعاا د  ة احلرا ة أو لعادية  سسجة لسأثع االاسزاز ا ظروف النقل
أ كي   ي  احلرمية   يا تاَّل املي اد الصيلبة الميائبة   حياوايا المي ائ  و ي زلع بشيكل  ميس  ضليى  ي  يقلليل 4-3-1-6

  مرلب البضائع اخلطرة  ناا. أو ر ا  ابحلاويةاليت ميك  أن  لحق ض
  حمسبقى وسائل السنفس   إذا وح يفا   ظسفة وقابلة للسشغسل. 4-3-1-7
 عال دون  فاضل امل اد الصلبة المائبة  فاضال  خطيرا   يع  يادة صينع حاويية المي ائ  و يع احلشيااي واملعييفاا 4-3-1-8
دون أن  ضعفاا بشكل خطر. و بة  أو اس ايطلسة ال اقسة اليت  ك ن ضلى متاس  ع احملفساا األ طسة واألقاشة املشاَّعة و ع األ مبا

 يييسال    يييع أ يييزاء  ييي  حييياوايا  أو  كسَّيييل حبسيييت متنيييع البضيييائع  ييي  النفييياذ بييين أ طسييية األ ضيييسة اخلشيييبسة أو حييياوايا المييي ائ 
 بقااياا. أو الم ائ  اليت ميك  أن  سأثَّر ابمل اد

وذلييك لضيياان خل لاييا  يي  أي بقييااي ضلييى  عبئساييا و قيييفمياا للنقييل  ييية سيي ائ  و نظَّييل قبييل حفحييص مييل حاو  4-3-1-9
 المطح اخلا  ي حلاوية الم ائ      شأهنا أن: أو المطح اليفاخلي

  مبل   فاضال  خطرا   ع املادة املراد  قلاا؛ •
  ؤثر بشكل  ؤذ   سال ة بنسة حاوية الم ائ ؛  أو •
 ضائع اخلطرة.وية الم ائ  ضلى حف  البأو  ؤثلر   قحيف اا حا •
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 الضغط. أو الرط بة أو بفعل  غعاا د  ة احلرا ة أو لعادية  سسجة لسأثع االاسزاز ا ظروف النقل
أ كي   ي  احلرمية   يا تاَّل املي اد الصيلبة الميائبة   حياوايا المي ائ  و ي زلع بشيكل  ميس  ضليى  ي  يقلليل 4-3-1-6

  مرلب البضائع اخلطرة  ناا. أو ر ا  ابحلاويةاليت ميك  أن  لحق ض
  حمسبقى وسائل السنفس   إذا وح يفا   ظسفة وقابلة للسشغسل. 4-3-1-7
 عال دون  فاضل امل اد الصلبة المائبة  فاضال  خطيرا   يع  يادة صينع حاويية المي ائ  و يع احلشيااي واملعييفاا 4-3-1-8
دون أن  ضعفاا بشكل خطر. و بة  أو اس ايطلسة ال اقسة اليت  ك ن ضلى متاس  ع احملفساا األ طسة واألقاشة املشاَّعة و ع األ مبا

 يييسال    يييع أ يييزاء  ييي  حييياوايا  أو  كسَّيييل حبسيييت متنيييع البضيييائع  ييي  النفييياذ بييين أ طسييية األ ضيييسة اخلشيييبسة أو حييياوايا المييي ائ 
 بقااياا. أو الم ائ  اليت ميك  أن  سأثَّر ابمل اد

وذلييك لضيياان خل لاييا  يي  أي بقييااي ضلييى  عبئساييا و قيييفمياا للنقييل  ييية سيي ائ  و نظَّييل قبييل حفحييص مييل حاو  4-3-1-9
 المطح اخلا  ي حلاوية الم ائ      شأهنا أن: أو المطح اليفاخلي

  مبل   فاضال  خطرا   ع املادة املراد  قلاا؛ •
  ؤثر بشكل  ؤذ   سال ة بنسة حاوية الم ائ ؛  أو •
 ضائع اخلطرة.وية الم ائ  ضلى حف  البأو  ؤثلر   قحيف اا حا •
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 جي  احلرص ضلى  نع السصاق أي بقااي   اد خطرة ابجليفا  اخلا  ي حلاوايا الم ائ  أثناء النقل. 4-3-1-10
   حال  رمس  ضيفة  نظ  اا إ الق بشكل  سململ   حغلق أوال  أقرهبا إىل املادة املراد  قلاا قبل امللء. 4-3-1-11
الميي ائ  الفا  يية اليييت سييبق أن احسيي ا ضلييى  ييادة خطييرة  فيي  املعا ليية اليييت  سطلباييا ايينح  حيياوايا عا ييل  4-3-1-12

  ك  قيف اختنا  يفابع مافسة إلزالة أي خطر.  ا مل حاوايا الم ائ  املال ءة    حالةالالئحة 

إ سياج أخبيرة هل بية  أو بيا اي  إذا اسس يف ر حياوايا سي ائ  لنقيل بضيائع سيائبة ضرضية ألن  ميبلِّ  ا فجيا ا    4-3-1-13
)مبعض النفاايا   ثال (  س ن إ راءاا السسبعاد أي  صيف  ل شعال  وللحؤول دون حيفوث  فريغ مارابئي اسيسايت خطير أثنياء 

  فريغاا. أو  قلاا أو  لء املادة املنق لة
 اد الر يي  ا  و ييالنفيياايامليي اد اليييت ميكيي  أن  سفاضييل ال احيييفة  ناييا  ييع األخييرى بشييكل خطيير   ثييل بعييض  4-3-1-14

ختليط  عيا     في   ال امل سلفة والبضائع  ع اخلاضعة هلنح الل ائح  اليت  ك ن ضرضة ألن  سفاضل بشكل خطر بعضاا  ع بعيض 
 حاوية الم ائ . والسفاضالا اخلطرة اي:

 االحرتاق و/أو ا بعاث حرا ة مبعة؛  )أ(
 أو ا بعاث  ازاا هل بة و/أو مسسَّة؛  )ب(
 ل أمَّالة؛ن س ائو  ك ل أ )ج(
 أو  ك لن   اد  ع حلبسة. )د(

 فحيييص حاويييية المييي ائ  ابلعييين قبيييل  لئايييا للسأمييييف  ييي  أهنيييا صييياحلة للسشيييغسل  ييي  حسيييت بنسسايييا  و ييي  أن  4-3-1-15
 حسجيازجتاسزا يا امل صصية ال أو ضطي   و ي  أن بطاد يا اليفاخلسية أو  يف اهنا اليفاخلسة وسقفاا وأ ضسا ا خالسة  ي  أي  سي ءاا

أي ضطيي  ميكيي  أن يعييرلِّا لل طيير قيييف  ا ضلييى احسجيياز احلا ليية. ويحقصهيييف بك هنييا صيياحلة  أو د خالسيية  يي  الشييق ق والساييزقامليي ا
للسشييغسل  يي  حسييت بنسساييا أن حاوييية الميي ائ  خالسيية  يي  أي ضسيي ب  ئسمييسة    ك لد ييا البنس ييية   ثييل قضييبان اال ييزالق اجلا بسيية 

رفسيية العل ييية والمييفلسة  وضسبيية البيياب وضا ضيية دضايي  الرأسييسة  وضا ضيياا األ ضييسة  ودضييائم ق الطاال ييزالالعل ييية والمييفلسة  وقضييبان 
 يلي:  ا الزوااي  وقطع  رمس  الزوااي   حاوية الشح . و شال العس ب الرئسمسة

 اوية؛ العناصر اليفاضاة  ميك  أن  ؤثر ضلى سال ة احل مم      ك لدا البنسة أو شيفوخ أو ثنساا أو )أ(
وصييلة  رامبسيية  ييع  ناسييبة ) ثييل ال صييلة املقر سيية(    أو أو و يي د أمثيير  يي  وصييلة  رامبسيية واحيييفة )ب(

 ضا ضاا دضم الباب الرأسسة؛  أو المفلسة أو القضبان الطرفسة العل ية
 سفلي؛  أو أو و  د أمثر    وصلسن  رامبسَّسن   أي قضس  ا زالق ضل ي )ج(
 دضا ة زاوية؛  أو لبابة   ضسبة اوصلة  رامبسأو و  د أية  )د(
ييييييالا )ا(   فقيييييي دة أو  كميييييي  ة أو  لس ييييييية أو  لحقيييييياا  عيف سيييييية للبيييييياب ضالقيييييية أو أو و يييييي د  فصلِّ

  عال لمب  آخر؛  ال أو
 أو و  د حشااي وسيفاداا  ع فاضلة؛  )و(
ثبسيير  رمسيي  و  أو أو أي  شيي لح   الشييكل العييام عيي ل دون الرتاصييل الصييحسح ملعيييفاا املناوليية  )ز(

 اإلدخال   خالاي المفسنة؛  أو املرمبة  أو سكلاهل
    عامل المطح البس  ملعيفاا الرفع؛  أو أو أي ضط     ناش  الرفع )ح(
 السشغسل. أو أو أي ضط     عيفاا اخليف ة )ط(
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  أن حبيال بنسسايا  و ي  فحص حاوية الم ائ  ابلعن قبل  لئاا للسأميف    أهنا صاحلة للسشغسل    حست 4-3-1-16
فساييا األ ييزاء املعيف سيية والنمييسجسة  خالسيية  يي  أي  مبييا لروافييع  وويياالا اسكييل  فييع األوييال  و مييسج اجلمييم  وأ ييزاء  لييق احلاويييةا

 أي  لل. أو السازقاا أو  لل  وأن بطاد ا اليفاخلسة خالسة    الشق ق أو  س ءاا
ما ح هبيا لنقيل البضيائع اخلطيرة سينسن  ي  ات يي  س يفا اا املبلغ فرتة اس  حالة حاوايا الم ائ  املر ة    4-3-1-16-1

 صنع حاوية الم ائ  املر ة.
 يييزوَّد حاويييية المييي ائ  املر ييية ب سيييسلة  نفيييس  إذا ميييان ميكييي  أن عييييفث   داخلايييا  يييرامم خطيييع للغيييازاا.  4-3-1-16-2

 العادية.  ظروف النقل    اخلا ج  املاء   ريبة أوو صالم الفسحة حبست مينع دخ ل   اد 
  2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكــــام إضــــافية تنطبــــق علــــى البضــــائع الســــائبة املدرجــــة يف الشــــعب  4-3-2

 8و 7والرتبتني 
  2-4البضائع السائبة املدرجة يف الشعبة  4-3-2-1

. و كييي ن د  ييية حيييرا ة االشيييسعال السلقيييائي للكسلييية BK2)حييياوايا المييي ائ  املغلقييية )الر يييز  إال ال  ميييس يفم 
 س.°55ة املنق لة   حاوية س ائ  أمرب    اإلمجالس

  3-4البضائع السائبة املدرجة يف الشعبة  4-3-2-2

(. و نقيل اينح BK3( وحاوايا الم ائ  املر ة )الر ز BK2حاوايا الم ائ  املغلقة )الر ز  إال ال  مس يفم 
 للااء.   نفنة  عالبضائع   حاوايا 

  1-5شعبة البضائع السائبة املدرجة يف ال 4-3-2-3
أيييية  يييادة أخيييرى  أو  كسَّيييل بشيييكل مينيييع  ال ييي  البضيييائع  يييع  يييادة اخلشييي  أو  بييية حييياوايا المييي ائ   

   افقة.  ع
 2-6البضائع السائبة املدرجة يف الشعبة  4-3-2-4
  2-6  قل الم ائ  احلس ا سة امليف  ة   الشعبة 4-3-2-4-1

( 3373و 2900و 2814اد  عيفيية )أ قيام األ يم املسحييفة يماح بنقل املي اد احلس ا سية الييت تسي ي ضليى  ي    
   حاوايا س ائ  شريطة اسسسفاء الشروط السالسة:

متيييأل حييي  سيييعساا القصييي ى وذليييك  أال شيييريطة BK1يمييياح ابسيييس يفام حييياوايا سييي ائ   غطييياة  )أ(
 ؛BK2ويماح أيضا  ابسس يفام حاوايا س ائ   غلقة لسجنل   ال   امل اد  ع األ طسة. 

ب اسيطة  أو املغطياة وفسحا يا  ا عية للسميرب مب  ي   صياسااا أو ا الم ائ  املغلقةن حاواي ك   )ب(
  رمس  بطا ة  ناسبة؛

  عاجل امل اد احلس ا سة بص  ة ات ة مبادة  طالرة  ناسبة قبل السحاسل المابق للنقل؛ )ج(
 ة  عاجلة مبادة  طارة  ناسبة؛حاوية الم ائ  املغطلاة ببطا ة إضافسة ضل ية  ثقللة مبادة  اصَّ  غطلى  )د(
 بعيف  نظسفاا و طاعاا  سيفا . إال املغطلاة أو ال يعاد اسس يفام حاوايا الم ائ  املغلقة )ا(

 جي ز أن  طل  الملطاا الصحسة ال طنسة املناسبة اشرتاطاا إضافسة. مالحظة:
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 جي  احلرص ضلى  نع السصاق أي بقااي   اد خطرة ابجليفا  اخلا  ي حلاوايا الم ائ  أثناء النقل. 4-3-1-10
   حال  رمس  ضيفة  نظ  اا إ الق بشكل  سململ   حغلق أوال  أقرهبا إىل املادة املراد  قلاا قبل امللء. 4-3-1-11
الميي ائ  الفا  يية اليييت سييبق أن احسيي ا ضلييى  ييادة خطييرة  فيي  املعا ليية اليييت  سطلباييا ايينح  حيياوايا عا ييل  4-3-1-12

  ك  قيف اختنا  يفابع مافسة إلزالة أي خطر.  ا مل حاوايا الم ائ  املال ءة    حالةالالئحة 

إ سياج أخبيرة هل بية  أو بيا اي  إذا اسس يف ر حياوايا سي ائ  لنقيل بضيائع سيائبة ضرضية ألن  ميبلِّ  ا فجيا ا    4-3-1-13
)مبعض النفاايا   ثال (  س ن إ راءاا السسبعاد أي  صيف  ل شعال  وللحؤول دون حيفوث  فريغ مارابئي اسيسايت خطير أثنياء 

  فريغاا. أو  قلاا أو  لء املادة املنق لة
 اد الر يي  ا  و ييالنفيياايامليي اد اليييت ميكيي  أن  سفاضييل ال احيييفة  ناييا  ييع األخييرى بشييكل خطيير   ثييل بعييض  4-3-1-14

ختليط  عيا     في   ال امل سلفة والبضائع  ع اخلاضعة هلنح الل ائح  اليت  ك ن ضرضة ألن  سفاضل بشكل خطر بعضاا  ع بعيض 
 حاوية الم ائ . والسفاضالا اخلطرة اي:

 االحرتاق و/أو ا بعاث حرا ة مبعة؛  )أ(
 أو ا بعاث  ازاا هل بة و/أو مسسَّة؛  )ب(
 ل أمَّالة؛ن س ائو  ك ل أ )ج(
 أو  ك لن   اد  ع حلبسة. )د(

 فحيييص حاويييية المييي ائ  ابلعييين قبيييل  لئايييا للسأمييييف  ييي  أهنيييا صييياحلة للسشيييغسل  ييي  حسيييت بنسسايييا  و ييي  أن  4-3-1-15
 حسجيازجتاسزا يا امل صصية ال أو ضطي   و ي  أن بطاد يا اليفاخلسية أو  يف اهنا اليفاخلسة وسقفاا وأ ضسا ا خالسة  ي  أي  سي ءاا

أي ضطيي  ميكيي  أن يعييرلِّا لل طيير قيييف  ا ضلييى احسجيياز احلا ليية. ويحقصهيييف بك هنييا صيياحلة  أو د خالسيية  يي  الشييق ق والساييزقامليي ا
للسشييغسل  يي  حسييت بنسساييا أن حاوييية الميي ائ  خالسيية  يي  أي ضسيي ب  ئسمييسة    ك لد ييا البنس ييية   ثييل قضييبان اال ييزالق اجلا بسيية 

رفسيية العل ييية والمييفلسة  وضسبيية البيياب وضا ضيية دضايي  الرأسييسة  وضا ضيياا األ ضييسة  ودضييائم ق الطاال ييزالالعل ييية والمييفلسة  وقضييبان 
 يلي:  ا الزوااي  وقطع  رمس  الزوااي   حاوية الشح . و شال العس ب الرئسمسة

 اوية؛ العناصر اليفاضاة  ميك  أن  ؤثر ضلى سال ة احل مم      ك لدا البنسة أو شيفوخ أو ثنساا أو )أ(
وصييلة  رامبسيية  ييع  ناسييبة ) ثييل ال صييلة املقر سيية(    أو أو و يي د أمثيير  يي  وصييلة  رامبسيية واحيييفة )ب(

 ضا ضاا دضم الباب الرأسسة؛  أو المفلسة أو القضبان الطرفسة العل ية
 سفلي؛  أو أو و  د أمثر    وصلسن  رامبسَّسن   أي قضس  ا زالق ضل ي )ج(
 دضا ة زاوية؛  أو لبابة   ضسبة اوصلة  رامبسأو و  د أية  )د(
ييييييالا )ا(   فقيييييي دة أو  كميييييي  ة أو  لس ييييييية أو  لحقيييييياا  عيف سيييييية للبيييييياب ضالقيييييية أو أو و يييييي د  فصلِّ

  عال لمب  آخر؛  ال أو
 أو و  د حشااي وسيفاداا  ع فاضلة؛  )و(
ثبسيير  رمسيي  و  أو أو أي  شيي لح   الشييكل العييام عيي ل دون الرتاصييل الصييحسح ملعيييفاا املناوليية  )ز(

 اإلدخال   خالاي المفسنة؛  أو املرمبة  أو سكلاهل
    عامل المطح البس  ملعيفاا الرفع؛  أو أو أي ضط     ناش  الرفع )ح(
 السشغسل. أو أو أي ضط     عيفاا اخليف ة )ط(
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  أن حبيال بنسسايا  و ي  فحص حاوية الم ائ  ابلعن قبل  لئاا للسأميف    أهنا صاحلة للسشغسل    حست 4-3-1-16
فساييا األ ييزاء املعيف سيية والنمييسجسة  خالسيية  يي  أي  مبييا لروافييع  وويياالا اسكييل  فييع األوييال  و مييسج اجلمييم  وأ ييزاء  لييق احلاويييةا

 أي  لل. أو السازقاا أو  لل  وأن بطاد ا اليفاخلسة خالسة    الشق ق أو  س ءاا
ما ح هبيا لنقيل البضيائع اخلطيرة سينسن  ي  ات يي  س يفا اا املبلغ فرتة اس  حالة حاوايا الم ائ  املر ة    4-3-1-16-1

 صنع حاوية الم ائ  املر ة.
 يييزوَّد حاويييية المييي ائ  املر ييية ب سيييسلة  نفيييس  إذا ميييان ميكييي  أن عييييفث   داخلايييا  يييرامم خطيييع للغيييازاا.  4-3-1-16-2

 العادية.  ظروف النقل    اخلا ج  املاء   ريبة أوو صالم الفسحة حبست مينع دخ ل   اد 
  2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكــــام إضــــافية تنطبــــق علــــى البضــــائع الســــائبة املدرجــــة يف الشــــعب  4-3-2

 8و 7والرتبتني 
  2-4البضائع السائبة املدرجة يف الشعبة  4-3-2-1

. و كييي ن د  ييية حيييرا ة االشيييسعال السلقيييائي للكسلييية BK2)حييياوايا المييي ائ  املغلقييية )الر يييز  إال ال  ميييس يفم 
 س.°55ة املنق لة   حاوية س ائ  أمرب    اإلمجالس

  3-4البضائع السائبة املدرجة يف الشعبة  4-3-2-2

(. و نقيل اينح BK3( وحاوايا الم ائ  املر ة )الر ز BK2حاوايا الم ائ  املغلقة )الر ز  إال ال  مس يفم 
 للااء.   نفنة  عالبضائع   حاوايا 

  1-5شعبة البضائع السائبة املدرجة يف ال 4-3-2-3
أيييية  يييادة أخيييرى  أو  كسَّيييل بشيييكل مينيييع  ال ييي  البضيييائع  يييع  يييادة اخلشييي  أو  بييية حييياوايا المييي ائ   

   افقة.  ع
 2-6البضائع السائبة املدرجة يف الشعبة  4-3-2-4
  2-6  قل الم ائ  احلس ا سة امليف  ة   الشعبة 4-3-2-4-1

( 3373و 2900و 2814اد  عيفيية )أ قيام األ يم املسحييفة يماح بنقل املي اد احلس ا سية الييت تسي ي ضليى  ي    
   حاوايا س ائ  شريطة اسسسفاء الشروط السالسة:

متيييأل حييي  سيييعساا القصييي ى وذليييك  أال شيييريطة BK1يمييياح ابسيييس يفام حييياوايا سييي ائ   غطييياة  )أ(
 ؛BK2ويماح أيضا  ابسس يفام حاوايا س ائ   غلقة لسجنل   ال   امل اد  ع األ طسة. 

ب اسيطة  أو املغطياة وفسحا يا  ا عية للسميرب مب  ي   صياسااا أو ا الم ائ  املغلقةن حاواي ك   )ب(
  رمس  بطا ة  ناسبة؛

  عاجل امل اد احلس ا سة بص  ة ات ة مبادة  طالرة  ناسبة قبل السحاسل المابق للنقل؛ )ج(
 ة  عاجلة مبادة  طارة  ناسبة؛حاوية الم ائ  املغطلاة ببطا ة إضافسة ضل ية  ثقللة مبادة  اصَّ  غطلى  )د(
 بعيف  نظسفاا و طاعاا  سيفا . إال املغطلاة أو ال يعاد اسس يفام حاوايا الم ائ  املغلقة )ا(

 جي ز أن  طل  الملطاا الصحسة ال طنسة املناسبة اشرتاطاا إضافسة. مالحظة:
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 (3291األ م املسحيفة  ) قم 2-6النفاايا المائبة امليف  ة   الشعبة  4-3-2-4-2
 (؛BK2ابسس يفام حاوايا الم ائ  املغلقة ) إال ال يماح )أ(

 كيييي ن حيييياوايا الميييي ائ  املغلقيييية ووسييييائل فسحاييييا  ا عيييية للسمييييرب مب  يييي   صيييياسااا. و كيييي ن  )ب(
أيية مسياا  ي  شيأهنا أن  أو ققاااجل ا   اليفاخلسة هلنح احلاوايا  ع  ما سة وخالسة    أي  ش

  ماح بسمرب ض   ع قصيف؛ أو  ع ق السطاع وأ  عط  العب اا امل   دة بيفاخلاا
بيفاخل حاويية المي ائ  املغلقية    أمسياس  3291األ م املسحيفة   قم عبأ النفاايا امليف  ة تر  )ج(

  مت اخسبا ايا لنقيل املي اد بالسسسك  ا عة للسمرب  لح  ة و سربة و عساييفة  ي  قبيل األ يم املسحييفة
. و كي ن اينح 1-3-1-6وفقا  لألحكام املبسنة    ضال اا وضلساا IIالصلبة    جما ضة السعبئة 

األمسيياس البالسييسسكسة قيياد ة ضليييى ا سسيياز اخسبييا اا  قاو يية السايييزق والصيييفم وفقييا  ملعسييا  املنظاييية 
 ييية الصييييفم بطريقييية الميييق ط احلييير " عسييين  قاو  ISO 7765-1:1988  قيييم  للس حسييييف القساسيييياليفولسييية 

-ISO 6383  قيم  للس حسييف القساسيي"  و عسيا  املنظاية اليفولسية : طرائيق بئير الييف ج1ملقنوف: اجلزء 

 : طريقيية إملنيييفو ف".2اجلييزء  - عسيين  قاو يية الساييزق  -الرقييائق واألليي اح  -"البالسييسسك  2:1983
     480ضيييييييي    و قاو سيييييييي  للساييييييييزق  165 قييييييييل  قاو يييييييية مييييييييل مييييييييس  للصيييييييييفم ضيييييييي   وال

 زيييف الكسلية الصيافسة لكيل ميس  بالسيسسكي  وال املس ازي واملسعا يف ابلنمبة لط ل الكيس . املمس ين
 مغ؛  30ضلى 

مغ   ثيل الفير  املل ثية  بييفون ميس  بالسيسسكي  ضنييف ا   30ميك   قل فرادى الملع اليت  سجاوز  )د(
  رخص الملطة امل سصة بنلك؛

اليييييت تسيييي ي ضلييييى سيييي ائل   أمسيييياس  3291األ ييييم املسحيييييفة   قييييم نقييييل النفيييياايا امليف  يييية تيييير  )ا(
الي  دون أن ينميك    سكسة تس ي ضلى  ادة  اصة بكاسية  كفيي ال سصياص الميائل أبمبالسس

 حاوية الم ائ ؛
   الإ اليييت تسيي ي ضلييى أدواا حييادة 3291األ ييم املسحيييفة   قييمال  نقييل النفيياايا امليف  يية تيير  )و(

 P621 ضبيي اا  ا يييفة  يي   يي ع  سييرب و عسايييف  يي  قبييل األ ييم املسحيييفة و فييي أبحكييام    سيي  السعبئيية
 ؛LP621 أو IBC620 أو

. LP621 أو IBC620 أو P621ميكيييي  أيضييييا  اسييييس يفام العبيييي اا اجلا يييييفة املبسنيييية      سيييي  السعبئيييية  )ز(
النفييياايا الييييت  نقيييل   ضبييي اا و يييؤ   بطريقييية سيييلساة ملنيييع ا عطاهبيييا   ظيييروف النقيييل العاديييية. و 

زل بعضيياا ضيي  بعييض بشييكل   ضبيي ة سيي ائ   غلقيية واحيييفة  عيي  ا يييفة وأمسيياس بالسييسسكسة  عييا  
 ييؤ    أو شييبكاا  أو ف اصييل  ا يييفة  ناسييبة أو لييى سييبسل املثييال ابسييس يفام حيي ا ز ناسيي   ض

 ضلى    آخر لسجن  ا عطاب العب اا أثناء ظروف النقل العادية؛
املعبأة   أمساس بالسسسكسة   حاوية  3291األ م املسحيفة   قمنفاايا امليف  ة تر ال  كب  ال )ح(

  غلقة بطريقة جتعل األمساس  ع  ا عة للسمرب؛س ائ  
حالييية  و  اال ميييكاب بعييييف ميييل  حلييية. أو  فحيييص حاويييية المييي ائ  املغلقييية  ييي  حسيييت السميييرب )ط(

  حاويية المي ائ  املغلقية   3291 األ يم املسحييفة  قيما مكاب  فياايا  يف  ية تير  أو  مرب
السليييي ث  ناييييا لييييزم األ يييير  طاعاييييا وإزاليييية بعيييييف  نظسفاييييا متا ييييا   وإذا  إال يعيييياد اسييييس يفا اا ال فإ يييي 

 يييع  3291األ يييم املسحييييفة   قيييم نقيييل بضيييائع أخيييرى  يييع  فييياايا  وال ابسيييس يفام  يييادة  ناسيييبة.
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رى الييييت  نقيييل    فييي  حاويييية النفييياايا الطبسييية والبسطريييية. ويفحيييص أي  ييي  اييينح النفييياايا األخييي
 الم ائ  املغلقة لكشل أي  ل ث وك .

 7املدرجة يف الرتبة املواد السائبة  4-3-2-5
  .3-2-9-1-4لالطالع ضلى  قل امل اد املشعة  ع املعبلأة  ا ظر  

  8البضائع السائبة املدرجة يف الرتبة  4-3-2-6

(. و نقييل ايينح البضييائع   حيياوايا سيي ائ   ا عيية BK2حيياوايا الميي ائ  املغلقيية )الر ييز  إال ال  مييس يفم 
 لسمرب املاء.
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 (3291األ م املسحيفة  ) قم 2-6النفاايا المائبة امليف  ة   الشعبة  4-3-2-4-2
 (؛BK2ابسس يفام حاوايا الم ائ  املغلقة ) إال ال يماح )أ(

 كيييي ن حيييياوايا الميييي ائ  املغلقيييية ووسييييائل فسحاييييا  ا عيييية للسمييييرب مب  يييي   صيييياسااا. و كيييي ن  )ب(
أيية مسياا  ي  شيأهنا أن  أو ققاااجل ا   اليفاخلسة هلنح احلاوايا  ع  ما سة وخالسة    أي  ش

  ماح بسمرب ض   ع قصيف؛ أو  ع ق السطاع وأ  عط  العب اا امل   دة بيفاخلاا
بيفاخل حاويية المي ائ  املغلقية    أمسياس  3291األ م املسحيفة   قم عبأ النفاايا امليف  ة تر  )ج(

  مت اخسبا ايا لنقيل املي اد بالسسسك  ا عة للسمرب  لح  ة و سربة و عساييفة  ي  قبيل األ يم املسحييفة
. و كي ن اينح 1-3-1-6وفقا  لألحكام املبسنة    ضال اا وضلساا IIالصلبة    جما ضة السعبئة 

األمسيياس البالسييسسكسة قيياد ة ضليييى ا سسيياز اخسبييا اا  قاو يية السايييزق والصيييفم وفقييا  ملعسييا  املنظاييية 
 ييية الصييييفم بطريقييية الميييق ط احلييير " عسييين  قاو  ISO 7765-1:1988  قيييم  للس حسييييف القساسيييياليفولسييية 

-ISO 6383  قيم  للس حسييف القساسيي"  و عسيا  املنظاية اليفولسية : طرائيق بئير الييف ج1ملقنوف: اجلزء 

 : طريقيية إملنيييفو ف".2اجلييزء  - عسيين  قاو يية الساييزق  -الرقييائق واألليي اح  -"البالسييسسك  2:1983
     480ضيييييييي    و قاو سيييييييي  للساييييييييزق  165 قييييييييل  قاو يييييييية مييييييييل مييييييييس  للصيييييييييفم ضيييييييي   وال

 زيييف الكسلية الصيافسة لكيل ميس  بالسيسسكي  وال املس ازي واملسعا يف ابلنمبة لط ل الكيس . املمس ين
 مغ؛  30ضلى 

مغ   ثيل الفير  املل ثية  بييفون ميس  بالسيسسكي  ضنييف ا   30ميك   قل فرادى الملع اليت  سجاوز  )د(
  رخص الملطة امل سصة بنلك؛

اليييييت تسيييي ي ضلييييى سيييي ائل   أمسيييياس  3291األ ييييم املسحيييييفة   قييييم نقييييل النفيييياايا امليف  يييية تيييير  )ا(
الي  دون أن ينميك    سكسة تس ي ضلى  ادة  اصة بكاسية  كفيي ال سصياص الميائل أبمبالسس

 حاوية الم ائ ؛
   الإ اليييت تسيي ي ضلييى أدواا حييادة 3291األ ييم املسحيييفة   قييمال  نقييل النفيياايا امليف  يية تيير  )و(

 P621 ضبيي اا  ا يييفة  يي   يي ع  سييرب و عسايييف  يي  قبييل األ ييم املسحيييفة و فييي أبحكييام    سيي  السعبئيية
 ؛LP621 أو IBC620 أو

. LP621 أو IBC620 أو P621ميكيييي  أيضييييا  اسييييس يفام العبيييي اا اجلا يييييفة املبسنيييية      سيييي  السعبئيييية  )ز(
النفييياايا الييييت  نقيييل   ضبييي اا و يييؤ   بطريقييية سيييلساة ملنيييع ا عطاهبيييا   ظيييروف النقيييل العاديييية. و 

زل بعضيياا ضيي  بعييض بشييكل   ضبيي ة سيي ائ   غلقيية واحيييفة  عيي  ا يييفة وأمسيياس بالسييسسكسة  عييا  
 ييؤ    أو شييبكاا  أو ف اصييل  ا يييفة  ناسييبة أو لييى سييبسل املثييال ابسييس يفام حيي ا ز ناسيي   ض

 ضلى    آخر لسجن  ا عطاب العب اا أثناء ظروف النقل العادية؛
املعبأة   أمساس بالسسسكسة   حاوية  3291األ م املسحيفة   قمنفاايا امليف  ة تر ال  كب  ال )ح(

  غلقة بطريقة جتعل األمساس  ع  ا عة للسمرب؛س ائ  
حالييية  و  اال ميييكاب بعييييف ميييل  حلييية. أو  فحيييص حاويييية المييي ائ  املغلقييية  ييي  حسيييت السميييرب )ط(

  حاويية المي ائ  املغلقية   3291 األ يم املسحييفة  قيما مكاب  فياايا  يف  ية تير  أو  مرب
السليييي ث  ناييييا لييييزم األ يييير  طاعاييييا وإزاليييية بعيييييف  نظسفاييييا متا ييييا   وإذا  إال يعيييياد اسييييس يفا اا ال فإ يييي 

 يييع  3291األ يييم املسحييييفة   قيييم نقيييل بضيييائع أخيييرى  يييع  فييياايا  وال ابسيييس يفام  يييادة  ناسيييبة.
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رى الييييت  نقيييل    فييي  حاويييية النفييياايا الطبسييية والبسطريييية. ويفحيييص أي  ييي  اييينح النفييياايا األخييي
 الم ائ  املغلقة لكشل أي  ل ث وك .

 7املدرجة يف الرتبة املواد السائبة  4-3-2-5
  .3-2-9-1-4لالطالع ضلى  قل امل اد املشعة  ع املعبلأة  ا ظر  

  8البضائع السائبة املدرجة يف الرتبة  4-3-2-6

(. و نقييل ايينح البضييائع   حيياوايا سيي ائ   ا عيية BK2حيياوايا الميي ائ  املغلقيية )الر ييز  إال ال  مييس يفم 
 لسمرب املاء.
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 1-5الفصل 
 أحكام عامة

 واألحكام العامةالتطبيق  5-1-1
يبيين ايينا اجلييزء األحكييام املسعلقيية بشييحناا البضييائع اخلطييرة فساييا يسصييل برتاخييسص اإل سييال واإلخطييا اا  5-1-1-1

ل  بيييادل ائوسييي أو اإللكرتو سييية ملعاجلييية البسيييادا  أو املميييبقة ووضيييع العال ييياا  وبطاقييياا ال سيييم  واملميييسنيفاا )ابل سيييائل السيفويييية
 اا اإلضالن اخلا  سة.(  ول حالبسادا اإللكرتوين

ييسم   يا مل جيي ز أن يقييفم أي شي ص بضيائع خطيرة للنقيل ال يرد خبالف ذلك   انح الالئحة   ا ابسسثناء 5-1-1-2
 قييييل بطريقيييية سييييلساة وضييييع العال يييياا وبطاقيييياا ال سييييم ول حيييياا اإلضييييالن اخلا  سيييية  وإد اج ال صييييل والشيييياادة    مييييسنيف الن

 للنقل ابلشروط املبسنة   انا اجلزء. ك    حالة  ناسبة  مل و ا
أن ال يظاير الرسيم الس طسطيي    ينبغيي(GHS)للنظام املنمق ضاملسا  لسصنسل امل اد الكساسائسة و  سيسااا وفقا   :مالحظة
ملسيا  وليس  ق ضاعل  ياا طبقيا  للنظيام املنميمجزء    بطاقية وسيم ما لية امل نمق ضاملسا   الني ال  شرتط  انح الالئحة  إالللنظام امل

 (.4-4-10-4-1بشكل  مسقل )ا ظر 
 استخدام العبوات الشاملة 5-1-2
 كييي  العال ييياا وبطاقييياا ال سيييم املاثلييية جلاسيييع البضيييائع اخلطيييرة الييييت تس يايييا العبييي ة الشيييا لة ظييياارة  مل  يييا 5-1-2-1

  جي  أن تال العب ة الشا لة:للعسان  
يقييل ا  فيياع حييروف ضال يية  ". وجييي  أالOVERPACKبيي ة شييا لة" "ضلييى ضبييا ة "ضضال يية تسيي ي  •

 سم؛ 12" ض  OVERPACK"ضب ة شا لة" "
األ يم املسحييفة  ولكل سلعة خطرة تس ياا بطاقة وسم وضال ة تس ي ضليى االسيم الرمسيي للنقيل و قيم •

 . 2-5والعال اا األخرى املطل بة للطرود املبسنة   الفصل 
 . 12-1-2-2-5ا وسم العب اا الشا لة اليت تس ي ضلى   اد  شعة وفقا  للفقرة ك ن بطاقاوجي  أن   

ميييييا  ن الثييييياين/   1" )ضبييييي ة شيييييا لة( اضسبيييييا ا   ييييي  OVERPACKط املسعليييييق حبجيييييم ضال ييييية "يطبيييييق االشيييييرتا مالحظة:
 . 2016 يناير

شيييا لة مجسيييع األحكيييام املبسنييية   اييينح  ميييس   ميييل ضبييي ة  ييي  ضبييي اا البضيييائع اخلطيييرة امل  ييي دة   العبييي ة ال 5-1-2-2
 سيأثر ال ظسفية املس خياة لكيل ضبي ة ب ضيع الطيرود   العبي ة  وال إشا ة إىل اسسسفاء انا الشرط. الالئحة. و عسرب ضال ة "ضب ة شا لة"

 الشا لة.
 شيا لة  ي  اينح الالئحية  ويكي ن   ضي ضا    ضبي ة 7-1-2-5مل طرد عال ضال اا االجتاح املبسنة    5-1-2-3
   ضب ة مبعة  يح  َّ  وفقا لعال اا االجتاح املنم  ة. أو
 العبوات الفارغة 5-1-3
سَّيييز العبييي ة الييييت سيييبق أن احسييي ا ضليييى سيييلع خطيييرة ب ضيييع ضال ييياا  7ينطبيييق ضليييى الر بييية   يييا خبيييالف 5-1-3-1   متح

 س ن خط اا  ثيل   ا مل البضائع اخلطرة  وبطاقاا وسم  ول حاا إضالن خا  سة ضلساا وفقا  لالشرتاطاا املنص ص ضلساا لسلك
 ال أي  اطر.إضادة امللء مبادة  ع خطرة إلبط أو السطاع    األخبرة أو السنظسل
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 1-5الفصل 
 أحكام عامة

 واألحكام العامةالتطبيق  5-1-1
يبيين ايينا اجلييزء األحكييام املسعلقيية بشييحناا البضييائع اخلطييرة فساييا يسصييل برتاخييسص اإل سييال واإلخطييا اا  5-1-1-1

ل  بيييادل ائوسييي أو اإللكرتو سييية ملعاجلييية البسيييادا  أو املميييبقة ووضيييع العال ييياا  وبطاقييياا ال سيييم  واملميييسنيفاا )ابل سيييائل السيفويييية
 اا اإلضالن اخلا  سة.(  ول حالبسادا اإللكرتوين

ييسم   يا مل جيي ز أن يقييفم أي شي ص بضيائع خطيرة للنقيل ال يرد خبالف ذلك   انح الالئحة   ا ابسسثناء 5-1-1-2
 قييييل بطريقيييية سييييلساة وضييييع العال يييياا وبطاقيييياا ال سييييم ول حيييياا اإلضييييالن اخلا  سيييية  وإد اج ال صييييل والشيييياادة    مييييسنيف الن

 للنقل ابلشروط املبسنة   انا اجلزء. ك    حالة  ناسبة  مل و ا
أن ال يظاير الرسيم الس طسطيي    ينبغيي(GHS)للنظام املنمق ضاملسا  لسصنسل امل اد الكساسائسة و  سيسااا وفقا   :مالحظة
ملسيا  وليس  ق ضاعل  ياا طبقيا  للنظيام املنميمجزء    بطاقية وسيم ما لية امل نمق ضاملسا   الني ال  شرتط  انح الالئحة  إالللنظام امل

 (.4-4-10-4-1بشكل  مسقل )ا ظر 
 استخدام العبوات الشاملة 5-1-2
 كييي  العال ييياا وبطاقييياا ال سيييم املاثلييية جلاسيييع البضيييائع اخلطيييرة الييييت تس يايييا العبييي ة الشيييا لة ظييياارة  مل  يييا 5-1-2-1

  جي  أن تال العب ة الشا لة:للعسان  
يقييل ا  فيياع حييروف ضال يية  ". وجييي  أالOVERPACKبيي ة شييا لة" "ضلييى ضبييا ة "ضضال يية تسيي ي  •

 سم؛ 12" ض  OVERPACK"ضب ة شا لة" "
األ يم املسحييفة  ولكل سلعة خطرة تس ياا بطاقة وسم وضال ة تس ي ضليى االسيم الرمسيي للنقيل و قيم •

 . 2-5والعال اا األخرى املطل بة للطرود املبسنة   الفصل 
 . 12-1-2-2-5ا وسم العب اا الشا لة اليت تس ي ضلى   اد  شعة وفقا  للفقرة ك ن بطاقاوجي  أن   

ميييييا  ن الثييييياين/   1" )ضبييييي ة شيييييا لة( اضسبيييييا ا   ييييي  OVERPACKط املسعليييييق حبجيييييم ضال ييييية "يطبيييييق االشيييييرتا مالحظة:
 . 2016 يناير

شيييا لة مجسيييع األحكيييام املبسنييية   اييينح  ميييس   ميييل ضبييي ة  ييي  ضبييي اا البضيييائع اخلطيييرة امل  ييي دة   العبييي ة ال 5-1-2-2
 سيأثر ال ظسفية املس خياة لكيل ضبي ة ب ضيع الطيرود   العبي ة  وال إشا ة إىل اسسسفاء انا الشرط. الالئحة. و عسرب ضال ة "ضب ة شا لة"

 الشا لة.
 شيا لة  ي  اينح الالئحية  ويكي ن   ضي ضا    ضبي ة 7-1-2-5مل طرد عال ضال اا االجتاح املبسنة    5-1-2-3
   ضب ة مبعة  يح  َّ  وفقا لعال اا االجتاح املنم  ة. أو
 العبوات الفارغة 5-1-3
سَّيييز العبييي ة الييييت سيييبق أن احسييي ا ضليييى سيييلع خطيييرة ب ضيييع ضال ييياا  7ينطبيييق ضليييى الر بييية   يييا خبيييالف 5-1-3-1   متح

 س ن خط اا  ثيل   ا مل البضائع اخلطرة  وبطاقاا وسم  ول حاا إضالن خا  سة ضلساا وفقا  لالشرتاطاا املنص ص ضلساا لسلك
 ال أي  اطر.إضادة امللء مبادة  ع خطرة إلبط أو السطاع    األخبرة أو السنظسل
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حييياوايا الشيييح  والصييياا يج واحلييياوايا ال سيييسطة  فضيييال  ضييي  العبييي اا والعبييي اا الشيييا لة االخيييرى  الييييت  5-1-3-2
 0.4  يي يييسم خفييض السليي ث فساييا إىل أقييل   ييا مل  قييل البضييائع األخييرى أو  مييس يفم   ختييزي  ال اسييس يف ر    قييل  يي اد  شييعة 

 جلاسع ب اضت ألفا األخرى. 2بكريل/سم 0.04لب اضت بسسا و ا ا وب اضت ألفا املن فضة الماسة  وإىل  2بكريل/سم
 العبوات املختلطة 5-1-4

 ضيع بطاقياا ال سيم والعال ياا أمثر    البضيائع اخلطيرة   ضبي ة خا  سية واحييفة    أو ضنيف  عبئة سلعسن 
ببطاقية  وثلية   ة    اخلطي رإذا ما ي الفرضسية  طي  ةللل  األ ر وضع بطاقاا وسم يسط وال رتاطاا  قل مل  ادة.ضلى الطرد وفقا  الش

 .ةأساسس ة    خط
 7أحكام عامة خبصوص الرتبة  5-1-5
 املوافقة على الشحنات واإلخطار 5-1-5-1
 ضا  ساا 5-1-5-1-1

  يليييزم أيضيييا  احلصييي ل ضليييى   افقييية  سعييييفدة 4-6د  صيييا سم الطيييرود املبسنييية   الفصيييل إىل اضساييياابإلضيييافة  
بعض احلياالا  يليزم أيضيا  إخطيا  الميلطاا  و  (.3-1-5-1-5و 2-1-5-1-5األطراف ضلى الشح    ظروف  عسنة )

 (.4-1-5-1-5امل سصة بعالسة الشح  )
 امل افقة ضلى الشحناا 5-1-5-1-2

 يلي:  ا افقة  سعيفدة األطراف بشأن ل ضلى    يلزم احلص 
 صااة إلاتحة  نفس   سقطع  أو 5-7-4-6 مس   اشرتاطاا  ال B(M)شح  طرود    الن ع  )أ(

 قسيف املراقبة؛
 1A 3 000تسيييي ي ضلييييى  يييي اد  شييييعة ذاا  شيييياط أمييييرب  يييي   B(M)وشييييح  طييييرود  يييي  النيييي ع  )ب(

 أقل؛ل  أيااا  عابكري 1 000   حم  االقسضاء  أو2A 3 000 أو
وشح  طرود تس ي ضلى  ي اد ا شيطا ية إذا ميان جماي ع  ؤشيراا أ يان احلالية احلر سية للعبي اا    )ج(

. و مييسثة  يي  ايينا احلكييم الشييحناا 50  وحيييفة  قييل واحيييفة يسجيياوز  أو حاوييية شييح  واحيييفة
 ضنيرب أو حي ا   أي 50 يسجياوز جماي ع  ؤشيراا أ يان احلالية احلر سية مل املنق لة بميف  حبريية إذا

 أ سييييا  بيييين جما ضيييياا الطييييرود 6 نطقيييية  صصيييية ضلييييى ظايييير المييييفسنة  وإذا  وضسيييير  مييييافة  أو
 ؛ 2-4-8-1-7ا   بن   اجليفول   ملاالعب اا الشا لة وفقا   أو

 ؛2-2-3-2-7 وبرا ج احلااية اإلشعاضسة للشح  ابلمف  ذاا االسس يفام اخلاص وفقا  للفقرة )د(
 .(SCO-IIIة المطح ) ثلامل مام األشح  و  )ه(

ضيييرب بلييييفاا بييييفون   افقييية ضليييى  أو جيييي ز للميييلطة امل سصييية الرتخيييسص بنقلييي  إىل بلييييفاا  يييا وذليييك ابسيييسثناء 
 (.1-2-5-1-5الشح   بناء ضلى حكم حميفد ينص ضلس      افقساا ضلى السصاسم )ا ظر 

 امل افقة ضلى الشح  برت س  خاص 5-1-5-1-3
 مييس   مجسييع االشييرتاطاا املنطبقيية   ايينح  ال ل شييحنةجييي ز مب  باييا  قيي طة  سصيية أحكا ييا  قيييف  عسايييف سييل 

 (.4-2-1-1الالئحة  وذلك مب     ر س  خاص )ا ظر 
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 اإلخطا اا 5-1-5-1-4
 يطل  إ سال إخطا  إىل الملطاا امل سصة ضلى النح  السا : 

إ سيال  مي   ي  ميل صية  يكفيل املرسيل قبل الشح  األول ألي طيرد يسطلي    افقية الميلطة امل س )أ(
شاادة  صيف اا الملطة امل سصة  نطبق ضلى  صاسم ذلك الطرد إىل الملطة امل سصة   بليف املنشأ 

ييلة  وإىل المييلطة امل سصيية   مييل بليييف  نقييل الشييحنة املرسييلة ضييربح يطليي   وال إلسيي . أو للشييحنة املرسه
امل سصة أن  رسل  الملطة يطل     وال سصة    املرسل ا سظا  إشعا  ابالسسالم    الملطة امل 

 إشعا ا  ابسسالم الشاادة؛
 لكل   ع    أ  اع الشحناا السالسة: )ب(

 1A 3 000اليييييت تسيييي ي ضلييييى  يييي اد  شييييعة يسجيييياوز  شيييياطاا اإلشييييعاضي  Cطييييرود النيييي ع  '1'
  عابكريل  أيااا أقل؛ 1 000 أو   حمباا يناس  2A 3 000 أو

 1A 3 000ا اإلشييعاضي د  شييعة يسجيياوز  شيياطااليييت تسيي ي ضلييى  يي ا B(Uطييرود النيي ع ) '2'
  عابكريل  أيااا أقل؛ 1 000 أو   حمباا يناس  2A 3 000 أو

 ؛B(M)طرود الن ع  '3'
 الشح  مب     ر س  خاص. '4'

 نقل اينح الشيحنة وخيطر املرسل الملطة امل سصة   بليف املنشأ للشحنة املرسهلة  والملطة امل سصة   مل بليف  
 أايم ضلى األقل    ات ي  الشح ؛ 7 سصة قبل بيفء الشح   ويفضل وص ل  قبل س . ويصل اإلخطا  لكل سلطة إل ضربح أو

ال يطل   ي  املرسيل إ سيال إخطيا   نفصيل إذا ما ير املعل  ياا الالز ية  يف  ية   طلي  امل افقية  )ج(
 (؛2-23-4-6ضلى الشح  )ا ظر 

 يلي:  ا  ساليسضا  إخطا  اإل )د(
  ذلك مجسع أ قام الشااداا املنطبقة  مبا الطرود  أو     عرفة الطردمافسة متكل   عل  اا   '1'

 وضال اا الساسسز؛
 و عل  اا ض  ات ي  إ سال الشحنة  والسا ي  املس قع ل ص هلا  واملما  املقرتح؛ '2'
 الن ييفاا املشعة؛ أو وأمساء امل اد املشعة '3'
إذا ما يير  ييادة  شييعة ذاا   ييا أو سيية للايي اد املشييعة شييكال الفسزايئسيية والكساسائووصييل األ '4'

  ادة  شعة  ن فضة السشسر؛ أو شكل خاص 
وأقصييى  شيياط للاحسيي ايا املشييعة أثنيياء النقييل  عييربا  ضنيي  ب حيييفاا البكريييل  ييع إضييافة   ييز  '5'

حالييية املييي اد  و  (.1-2-2-1(  )ا ظييير SIالبادئييية املناسييي    النظيييام الييييفو  لل حييييفاا )
 ي  النشياط  مسلية امليادة اال شيطا ية )أو مسلية ميل   ييييفة    ميكي  أن يحينمر  بييفال  اال شيطا ية

  ضاضفا ا. أو ا شطا ية  حسثاا يناس     حالة امل السط( ابلغرا اا ) (

 الشهادات اليت تصدرها السلطة املختصة 5-1-5-2
 يلي:  ا ملطة امل سصة بشأنيلزم احلص ل ضلى شااداا  صيف اا ال 5-1-5-2-1
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حييياوايا الشيييح  والصييياا يج واحلييياوايا ال سيييسطة  فضيييال  ضييي  العبييي اا والعبييي اا الشيييا لة االخيييرى  الييييت  5-1-3-2
 0.4  يي يييسم خفييض السليي ث فساييا إىل أقييل   ييا مل  قييل البضييائع األخييرى أو  مييس يفم   ختييزي  ال اسييس يف ر    قييل  يي اد  شييعة 

 جلاسع ب اضت ألفا األخرى. 2بكريل/سم 0.04لب اضت بسسا و ا ا وب اضت ألفا املن فضة الماسة  وإىل  2بكريل/سم
 العبوات املختلطة 5-1-4

 ضيع بطاقياا ال سيم والعال ياا أمثر    البضيائع اخلطيرة   ضبي ة خا  سية واحييفة    أو ضنيف  عبئة سلعسن 
ببطاقية  وثلية   ة    اخلطي رإذا ما ي الفرضسية  طي  ةللل  األ ر وضع بطاقاا وسم يسط وال رتاطاا  قل مل  ادة.ضلى الطرد وفقا  الش

 .ةأساسس ة    خط
 7أحكام عامة خبصوص الرتبة  5-1-5
 املوافقة على الشحنات واإلخطار 5-1-5-1
 ضا  ساا 5-1-5-1-1

  يليييزم أيضيييا  احلصييي ل ضليييى   افقييية  سعييييفدة 4-6د  صيييا سم الطيييرود املبسنييية   الفصيييل إىل اضساييياابإلضيييافة  
بعض احلياالا  يليزم أيضيا  إخطيا  الميلطاا  و  (.3-1-5-1-5و 2-1-5-1-5األطراف ضلى الشح    ظروف  عسنة )

 (.4-1-5-1-5امل سصة بعالسة الشح  )
 امل افقة ضلى الشحناا 5-1-5-1-2

 يلي:  ا افقة  سعيفدة األطراف بشأن ل ضلى    يلزم احلص 
 صااة إلاتحة  نفس   سقطع  أو 5-7-4-6 مس   اشرتاطاا  ال B(M)شح  طرود    الن ع  )أ(

 قسيف املراقبة؛
 1A 3 000تسيييي ي ضلييييى  يييي اد  شييييعة ذاا  شيييياط أمييييرب  يييي   B(M)وشييييح  طييييرود  يييي  النيييي ع  )ب(

 أقل؛ل  أيااا  عابكري 1 000   حم  االقسضاء  أو2A 3 000 أو
وشح  طرود تس ي ضلى  ي اد ا شيطا ية إذا ميان جماي ع  ؤشيراا أ يان احلالية احلر سية للعبي اا    )ج(

. و مييسثة  يي  ايينا احلكييم الشييحناا 50  وحيييفة  قييل واحيييفة يسجيياوز  أو حاوييية شييح  واحيييفة
 ضنيرب أو حي ا   أي 50 يسجياوز جماي ع  ؤشيراا أ يان احلالية احلر سية مل املنق لة بميف  حبريية إذا

 أ سييييا  بيييين جما ضيييياا الطييييرود 6 نطقيييية  صصيييية ضلييييى ظايييير المييييفسنة  وإذا  وضسيييير  مييييافة  أو
 ؛ 2-4-8-1-7ا   بن   اجليفول   ملاالعب اا الشا لة وفقا   أو

 ؛2-2-3-2-7 وبرا ج احلااية اإلشعاضسة للشح  ابلمف  ذاا االسس يفام اخلاص وفقا  للفقرة )د(
 .(SCO-IIIة المطح ) ثلامل مام األشح  و  )ه(

ضيييرب بلييييفاا بييييفون   افقييية ضليييى  أو جيييي ز للميييلطة امل سصييية الرتخيييسص بنقلييي  إىل بلييييفاا  يييا وذليييك ابسيييسثناء 
 (.1-2-5-1-5الشح   بناء ضلى حكم حميفد ينص ضلس      افقساا ضلى السصاسم )ا ظر 

 امل افقة ضلى الشح  برت س  خاص 5-1-5-1-3
 مييس   مجسييع االشييرتاطاا املنطبقيية   ايينح  ال ل شييحنةجييي ز مب  باييا  قيي طة  سصيية أحكا ييا  قيييف  عسايييف سييل 

 (.4-2-1-1الالئحة  وذلك مب     ر س  خاص )ا ظر 
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 اإلخطا اا 5-1-5-1-4
 يطل  إ سال إخطا  إىل الملطاا امل سصة ضلى النح  السا : 

إ سيال  مي   ي  ميل صية  يكفيل املرسيل قبل الشح  األول ألي طيرد يسطلي    افقية الميلطة امل س )أ(
شاادة  صيف اا الملطة امل سصة  نطبق ضلى  صاسم ذلك الطرد إىل الملطة امل سصة   بليف املنشأ 

ييلة  وإىل المييلطة امل سصيية   مييل بليييف  نقييل الشييحنة املرسييلة ضييربح يطليي   وال إلسيي . أو للشييحنة املرسه
امل سصة أن  رسل  الملطة يطل     وال سصة    املرسل ا سظا  إشعا  ابالسسالم    الملطة امل 

 إشعا ا  ابسسالم الشاادة؛
 لكل   ع    أ  اع الشحناا السالسة: )ب(

 1A 3 000اليييييت تسيييي ي ضلييييى  يييي اد  شييييعة يسجيييياوز  شيييياطاا اإلشييييعاضي  Cطييييرود النيييي ع  '1'
  عابكريل  أيااا أقل؛ 1 000 أو   حمباا يناس  2A 3 000 أو

 1A 3 000ا اإلشييعاضي د  شييعة يسجيياوز  شيياطااليييت تسيي ي ضلييى  يي ا B(Uطييرود النيي ع ) '2'
  عابكريل  أيااا أقل؛ 1 000 أو   حمباا يناس  2A 3 000 أو

 ؛B(M)طرود الن ع  '3'
 الشح  مب     ر س  خاص. '4'

 نقل اينح الشيحنة وخيطر املرسل الملطة امل سصة   بليف املنشأ للشحنة املرسهلة  والملطة امل سصة   مل بليف  
 أايم ضلى األقل    ات ي  الشح ؛ 7 سصة قبل بيفء الشح   ويفضل وص ل  قبل س . ويصل اإلخطا  لكل سلطة إل ضربح أو

ال يطل   ي  املرسيل إ سيال إخطيا   نفصيل إذا ما ير املعل  ياا الالز ية  يف  ية   طلي  امل افقية  )ج(
 (؛2-23-4-6ضلى الشح  )ا ظر 

 يلي:  ا  ساليسضا  إخطا  اإل )د(
  ذلك مجسع أ قام الشااداا املنطبقة  مبا الطرود  أو     عرفة الطردمافسة متكل   عل  اا   '1'

 وضال اا الساسسز؛
 و عل  اا ض  ات ي  إ سال الشحنة  والسا ي  املس قع ل ص هلا  واملما  املقرتح؛ '2'
 الن ييفاا املشعة؛ أو وأمساء امل اد املشعة '3'
إذا ما يير  ييادة  شييعة ذاا   ييا أو سيية للايي اد املشييعة شييكال الفسزايئسيية والكساسائووصييل األ '4'

  ادة  شعة  ن فضة السشسر؛ أو شكل خاص 
وأقصييى  شيياط للاحسيي ايا املشييعة أثنيياء النقييل  عييربا  ضنيي  ب حيييفاا البكريييل  ييع إضييافة   ييز  '5'

حالييية املييي اد  و  (.1-2-2-1(  )ا ظييير SIالبادئييية املناسييي    النظيييام الييييفو  لل حييييفاا )
 ي  النشياط  مسلية امليادة اال شيطا ية )أو مسلية ميل   ييييفة    ميكي  أن يحينمر  بييفال  اال شيطا ية

  ضاضفا ا. أو ا شطا ية  حسثاا يناس     حالة امل السط( ابلغرا اا ) (

 الشهادات اليت تصدرها السلطة املختصة 5-1-5-2
 يلي:  ا ملطة امل سصة بشأنيلزم احلص ل ضلى شااداا  صيف اا ال 5-1-5-2-1
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 يلي:  ا  صا سم )أ(
 امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص؛ '1'
 امل اد املشعة املن فضة السشسر؛ '2'
 )و(؛5-3-2-7-2امل اد اال شطا ية بكاساا  مسثناة مب     '3'
 أمثر    سادس فل  ييف الس  ا س م؛ أو مغ  0.1الطرود اليت تس ي ضلى  '4'
  5-3-2-7-2 كيييي   مييييسثناة مب  يييي   مل  ييييا اليييييت تسيييي ي ضلييييى  يييي اد ا شييييطا يةالطييييرود  '5'

 ؛3-11-4-6 أو 2-11-4-6 أو
 ؛B(M)وطرود الن ع  B(U)طرود الن ع  '6'
 ؛Cطرود الن ع  '7'

 الرت سباا اخلاصة؛ )ب(
 (؛2-1-5-1-5شحناا  عسنة )ا ظر  )ج(
شييعة لفييرادى الن ييييفاا امل 1-2-2-7-2 تيفيييف القييسم األساسييسة للن ييييفاا املشييعة املشيا  إلساييا   )د(

 )أ((؛2-2-2-7-2)ا ظر 1-2-2-7-2 ع امليف  ة   اجليفول 
 )ب((؛2-2-2-7-2 الملع )ا ظر أو حيفود النشاط البيفيلة للشحنة املمسثناة    األ ازة (ا)
  صاسم. ة لكلو ؤميف الشااداا أن االشرتاطاا املنطبقة  مس فاة  وتيفد امل افقاا ضلى السصا سم ضال ة وسز  
 م الطرد وامل افقة ضلى الشحنة   شاادة واحيفة.امل افقة ضلى  صاسوميك  مجع شااداا  
  .23-4-6 ك ن الشااداا وطلباا اسسصيفا اا  مس فسة لالشرتاطاا املبسنة    

 جي  أن  ك ن   ح زة املرسل  م ة    مل شاادة  نطبقة.  5-1-5-2-2
ا  يقييييفم املرسيييل  ضنييييف امل سصييية شييياادة بشيييأهن يشيييرتط أن  صييييف  الميييلطة ال ود الييييت  حالييية  صيييا سم الطييير  5-1-5-2-3

 الطل   أدلة وحلئقسة ضلى وفاء  صاسم الطرد جباسع االشرتاطاا املنطبقة  وذلك لفحصاا     ا   الملطة امل سصة.
 (CSI)ومؤشر أمان احلالة احلرجية  (TI)تعيني مؤشر النقل  5-1-5-3
 ع املعبأ    امل اد املن فضة النشياط  أو حاوية الشح  ة أوا لالشالعب ة  أو للطرد (TI) يك ن  ؤشر النقل 5-1-5-3-1

 (  ا  العيفد املشسق وفقا  للطريقة السالسة: SCO-IIIأو  SCO-Iاأل مام املل ثة المطح ) أو (LSA-I)الن ضي 
( ضلى  مافة  يرت واحييف  ي  الميط ح mSv/hب حيفاا  لي سسفرا/ساضة )  عيفل  رضة عيفد أقصى )أ(

ملعبيأ  ي  املي اد املن فضية النشياط الني ضي  يع ا حاويية الشيح  أو العب ة اخلا  سة أو د أواخلا  سة للطر 
(LSA-Iأو ) ( ييي  األ ميييام املل ثييية الميييطح SCO-I  أوSCO-III  و ضيييرب القساييية احملييييفدة .) 100 

ن أقصيى حالة خا اا الس  ا س م والث  ي م و حمازا يا ميكي   عسي النا ج ا   ؤشر النقل. و  ويك ن الرقم
 يلي:    أي  قطة ضلى  مافة  رت واحيف    المطح اخلا  ي للحا لة ماا  عيفل  رضة

  لي سسفرا/ساضة خلا اا الس  ا س م والث  ي م و حمازا ا الفسزايئسة؛ 0.4
  لي سسفرا/ساضة لرحمازاا الث  ي م الكساسائسة؛ 0.3

 ضيفا سادس فل  ييف الس  ا س م؛  ا  لي سسفرا/ساضة لرحمازاا الس  ا س م الكساسائسة  0.02
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( LSA-Iاد املن فضييية النشييياط النييي ضي )  حالييية الصييياا يج وحييياوايا الشيييح  و يييع املعبيييأ  ييي  املييي   )ب(
(   ضيييرب القساييية احملييييفدة   اخلطييي ة )أ( أضيييالح   SCO-IIIأو  SCO-Iواأل ميييام املل ثييية الميييطح )
 ؛1-3-5-1-5املعا ل املناس     اجليفول 

 1.13القساييية الناجتييية   اخلطييي  ن )أ( و)ب( أضيييالح ألقيييرب ممييير ضشيييري ) ثيييال:  صيييع دا    قيييرَّب )ج(
وحاصيل العييفد  وأي قساية أقيل  نايا  ميكي  اضسبا ايا صيفرا   0.05سيسثناء أن القساية (  اب1.2 صيبح 

 .ا  قساة  ؤشر النقل
ملواد معامالت الضرب ابلنسبة للصهاريج وحاوايت الشحن وغري املعبأ من ا :1-3-5-1-5اجلدول 

 (SCO-IIIو SCO-I)املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح 
  عا ل الضرب )أ(حجم احلا لة
 1 2م1 ≥ حجم احلا لة

 2 2م 5 ≥> حجم احلا لة  2م 1
 3 2م 20 ≥> حجم احلا لة  2م 5

 10 > حجم احلا لة  2م 20
  قاس أمرب  ماحة  قطعسة للحا لة. )أ(

جلاسيع ل لكيل ضبي ة صيلبة أو حاويية شيح  أو وسيسلة  قيل ابضسبيا ح جماي ع  ؤشيراا النقيل شر النقيعيفد  ؤ   5-1-5-3-2
 قساس املباشر ملعيفل اجلرضة. ابل ؤشر النقلشحنة  رسلة     رسل وحسيف  ميك  أن عيفلِّد املرسل  حالة  الطرود امل   دة فساا. و 

 داخل العب ة الشا لة إال ابضسبا ح جما ع  ؤشراا النقل جلاسع الطرود امل   دةأ ا  ؤشر النقل للعب اا الشا لة  ع الصلبة فال عيفَّد 
حاوييية شييح  ابضسبييا ح جمايي ع  ؤشييراا أ ييان احلاليية  أو عيييفد  ؤشيير أ ييان احلاليية احلر سيية لكييل ضبيي ة شييا لة 5-1-5-3-3

 وسسلة  قل.  أو ر سة   شحنة  رسهلةاحلر سة جلاسع الطرود امل   دة. ويسبع اإل راء  فم    تيفييف  ؤشراا أ ان احلالة احل
   II-YELLOW أو  I-WHITEاوايا الشيييييييييح    فئييييييييية  صييييييييينل الطيييييييييرود والعبييييييييي اا الشيييييييييا لة وحييييييييي 5-1-5-3-4
   ع اسسسفاء االشرتاطاا السالسة: 4-3-5-1-5وفقا  للشروط احمليفدة   اجليفول  III-YELLOW أو

حاوية الشح   مل     ؤشر النقل وشيروط  أو ا لةالعب ة الش أو يؤخن   االضسبا   ابلنمبة للطرد )أ(
ولكي    يا ة املناسبة. وحسثاا يميس ا  ؤشير النقيل شيرط فئيةالمطحي ليفى تيفييف الفئ  عيفل اجلرضة
حاويية الشيح   أو العب ة الشا لة أو المطحي يمس   شرط فئة  سلفة  يصنل الطرد  عيفل اجلرضة

 اي الفئة األدىن؛ I-WHITE   الفئة األضلى. وهلنا الغرا  عسرب الفئة
 ؛2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5عيفد  ؤشر النقل اب باع اإل راءاا احمليفدة    )ب(
العبيييييي ة  أو  لييييييي سسفرا/سيييييياضة  ينقييييييل الطييييييرد 2المييييييطحي أمييييييرب  يييييي    عيييييييفل اجلرضييييييةإذا مييييييان  )ج(

 1-2-3-2-7 أو 3-1-3-2-7مب  ييي  االسيييس يفام احلصيييري واألحكيييام الييي ا دة    الشيييا لة
   حمباا يناس ؛3-3-3-2-7 أو

   بي  أحكيام   ا   ابسسثناءIII-YELLOWيصنل الطرد الني ينقل مب     ر س  خاص   الفئة  )د(
 ؛ 5-3-5-1-5الفقرة 

حاوييية الشييح  اليييت تسيي ي ضلييى طييرود  نق ليية مب  يي   ر سيي  خيياص    أو  صيينل العبيي ة الشييا لة )ا(
  .5-3-5-1-5ة    ب  أحكام الفقر   ا   ابسسثناءIII-YELLOWالفئة 
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 يلي:  ا  صا سم )أ(
 امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص؛ '1'
 امل اد املشعة املن فضة السشسر؛ '2'
 )و(؛5-3-2-7-2امل اد اال شطا ية بكاساا  مسثناة مب     '3'
 أمثر    سادس فل  ييف الس  ا س م؛ أو مغ  0.1الطرود اليت تس ي ضلى  '4'
  5-3-2-7-2 كيييي   مييييسثناة مب  يييي   مل  ييييا اليييييت تسيييي ي ضلييييى  يييي اد ا شييييطا يةالطييييرود  '5'

 ؛3-11-4-6 أو 2-11-4-6 أو
 ؛B(M)وطرود الن ع  B(U)طرود الن ع  '6'
 ؛Cطرود الن ع  '7'

 الرت سباا اخلاصة؛ )ب(
 (؛2-1-5-1-5شحناا  عسنة )ا ظر  )ج(
شييعة لفييرادى الن ييييفاا امل 1-2-2-7-2 تيفيييف القييسم األساسييسة للن ييييفاا املشييعة املشيا  إلساييا   )د(

 )أ((؛2-2-2-7-2)ا ظر 1-2-2-7-2 ع امليف  ة   اجليفول 
 )ب((؛2-2-2-7-2 الملع )ا ظر أو حيفود النشاط البيفيلة للشحنة املمسثناة    األ ازة (ا)
  صاسم. ة لكلو ؤميف الشااداا أن االشرتاطاا املنطبقة  مس فاة  وتيفد امل افقاا ضلى السصا سم ضال ة وسز  
 م الطرد وامل افقة ضلى الشحنة   شاادة واحيفة.امل افقة ضلى  صاسوميك  مجع شااداا  
  .23-4-6 ك ن الشااداا وطلباا اسسصيفا اا  مس فسة لالشرتاطاا املبسنة    

 جي  أن  ك ن   ح زة املرسل  م ة    مل شاادة  نطبقة.  5-1-5-2-2
ا  يقييييفم املرسيييل  ضنييييف امل سصييية شييياادة بشيييأهن يشيييرتط أن  صييييف  الميييلطة ال ود الييييت  حالييية  صيييا سم الطييير  5-1-5-2-3

 الطل   أدلة وحلئقسة ضلى وفاء  صاسم الطرد جباسع االشرتاطاا املنطبقة  وذلك لفحصاا     ا   الملطة امل سصة.
 (CSI)ومؤشر أمان احلالة احلرجية  (TI)تعيني مؤشر النقل  5-1-5-3
 ع املعبأ    امل اد املن فضة النشياط  أو حاوية الشح  ة أوا لالشالعب ة  أو للطرد (TI) يك ن  ؤشر النقل 5-1-5-3-1

 (  ا  العيفد املشسق وفقا  للطريقة السالسة: SCO-IIIأو  SCO-Iاأل مام املل ثة المطح ) أو (LSA-I)الن ضي 
( ضلى  مافة  يرت واحييف  ي  الميط ح mSv/hب حيفاا  لي سسفرا/ساضة )  عيفل  رضة عيفد أقصى )أ(

ملعبيأ  ي  املي اد املن فضية النشياط الني ضي  يع ا حاويية الشيح  أو العب ة اخلا  سة أو د أواخلا  سة للطر 
(LSA-Iأو ) ( ييي  األ ميييام املل ثييية الميييطح SCO-I  أوSCO-III  و ضيييرب القساييية احملييييفدة .) 100 

ن أقصيى حالة خا اا الس  ا س م والث  ي م و حمازا يا ميكي   عسي النا ج ا   ؤشر النقل. و  ويك ن الرقم
 يلي:    أي  قطة ضلى  مافة  رت واحيف    المطح اخلا  ي للحا لة ماا  عيفل  رضة

  لي سسفرا/ساضة خلا اا الس  ا س م والث  ي م و حمازا ا الفسزايئسة؛ 0.4
  لي سسفرا/ساضة لرحمازاا الث  ي م الكساسائسة؛ 0.3

 ضيفا سادس فل  ييف الس  ا س م؛  ا  لي سسفرا/ساضة لرحمازاا الس  ا س م الكساسائسة  0.02
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( LSA-Iاد املن فضييية النشييياط النييي ضي )  حالييية الصييياا يج وحييياوايا الشيييح  و يييع املعبيييأ  ييي  املييي   )ب(
(   ضيييرب القساييية احملييييفدة   اخلطييي ة )أ( أضيييالح   SCO-IIIأو  SCO-Iواأل ميييام املل ثييية الميييطح )
 ؛1-3-5-1-5املعا ل املناس     اجليفول 

 1.13القساييية الناجتييية   اخلطييي  ن )أ( و)ب( أضيييالح ألقيييرب ممييير ضشيييري ) ثيييال:  صيييع دا    قيييرَّب )ج(
وحاصيل العييفد  وأي قساية أقيل  نايا  ميكي  اضسبا ايا صيفرا   0.05سيسثناء أن القساية (  اب1.2 صيبح 

 .ا  قساة  ؤشر النقل
ملواد معامالت الضرب ابلنسبة للصهاريج وحاوايت الشحن وغري املعبأ من ا :1-3-5-1-5اجلدول 

 (SCO-IIIو SCO-I)املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح 
  عا ل الضرب )أ(حجم احلا لة
 1 2م1 ≥ حجم احلا لة

 2 2م 5 ≥> حجم احلا لة  2م 1
 3 2م 20 ≥> حجم احلا لة  2م 5

 10 > حجم احلا لة  2م 20
  قاس أمرب  ماحة  قطعسة للحا لة. )أ(

جلاسيع ل لكيل ضبي ة صيلبة أو حاويية شيح  أو وسيسلة  قيل ابضسبيا ح جماي ع  ؤشيراا النقيل شر النقيعيفد  ؤ   5-1-5-3-2
 قساس املباشر ملعيفل اجلرضة. ابل ؤشر النقلشحنة  رسلة     رسل وحسيف  ميك  أن عيفلِّد املرسل  حالة  الطرود امل   دة فساا. و 

 داخل العب ة الشا لة إال ابضسبا ح جما ع  ؤشراا النقل جلاسع الطرود امل   دةأ ا  ؤشر النقل للعب اا الشا لة  ع الصلبة فال عيفَّد 
حاوييية شييح  ابضسبييا ح جمايي ع  ؤشييراا أ ييان احلاليية  أو عيييفد  ؤشيير أ ييان احلاليية احلر سيية لكييل ضبيي ة شييا لة 5-1-5-3-3

 وسسلة  قل.  أو ر سة   شحنة  رسهلةاحلر سة جلاسع الطرود امل   دة. ويسبع اإل راء  فم    تيفييف  ؤشراا أ ان احلالة احل
   II-YELLOW أو  I-WHITEاوايا الشيييييييييح    فئييييييييية  صييييييييينل الطيييييييييرود والعبييييييييي اا الشيييييييييا لة وحييييييييي 5-1-5-3-4
   ع اسسسفاء االشرتاطاا السالسة: 4-3-5-1-5وفقا  للشروط احمليفدة   اجليفول  III-YELLOW أو

حاوية الشح   مل     ؤشر النقل وشيروط  أو ا لةالعب ة الش أو يؤخن   االضسبا   ابلنمبة للطرد )أ(
ولكي    يا ة املناسبة. وحسثاا يميس ا  ؤشير النقيل شيرط فئيةالمطحي ليفى تيفييف الفئ  عيفل اجلرضة
حاويية الشيح   أو العب ة الشا لة أو المطحي يمس   شرط فئة  سلفة  يصنل الطرد  عيفل اجلرضة

 اي الفئة األدىن؛ I-WHITE   الفئة األضلى. وهلنا الغرا  عسرب الفئة
 ؛2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5عيفد  ؤشر النقل اب باع اإل راءاا احمليفدة    )ب(
العبيييييي ة  أو  لييييييي سسفرا/سيييييياضة  ينقييييييل الطييييييرد 2المييييييطحي أمييييييرب  يييييي    عيييييييفل اجلرضييييييةإذا مييييييان  )ج(

 1-2-3-2-7 أو 3-1-3-2-7مب  ييي  االسيييس يفام احلصيييري واألحكيييام الييي ا دة    الشيييا لة
   حمباا يناس ؛3-3-3-2-7 أو

   بي  أحكيام   ا   ابسسثناءIII-YELLOWيصنل الطرد الني ينقل مب     ر س  خاص   الفئة  )د(
 ؛ 5-3-5-1-5الفقرة 

حاوييية الشييح  اليييت تسيي ي ضلييى طييرود  نق ليية مب  يي   ر سيي  خيياص    أو  صيينل العبيي ة الشييا لة )ا(
  .5-3-5-1-5ة    ب  أحكام الفقر   ا   ابسسثناءIII-YELLOWالفئة 
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 : فئات الطرود والعبوات الشاملة وحاوايت الشحن4-3-5-1-5اجلدول 
 الشروط

 مؤشر النقل
 عند أي نقطة  معدل جرعةأقصى 

 الفئة على السطح اخلارجي
 I-WHITE  لي سسفرا/ساضة 0.005ال يزييف ضلى  )أ(صفر

 سيييييياضة ولكيييييي  لييييييي سسفرا/ 0.005يزييييييييف ضلييييييى  )أ(1يزييف ضلى  ال يزييف ضلى صفر ولك 
  لي سسفرا/ساضة 0.5ضلى يزييف  ال

II-YELLOW 

يزييييف  ال  لييي سسفرا/سيياضة ولكيي  0.5يزييييف ضلييى  10يزييف ض   ال ولك  1يزييف ضلى 
  لي سسفرا/ساضة 2ضلى 

III-YELLOW 

يزييييييف  ال  لييييي سسفرا/سيييياضة ولكيييي  2يزييييييف ضلييييى  10 ضلىيزييف 
  لي سسفرا/ساضة 10ضلى 

YELLOW-III)ب( 

   ميكيييي  أن  كيييي ن القسايييية امليفو يييية اييييي "صييييفر" وفقييييا  للفقييييرة 0.05يزييييييف ضلييييى  ال قييييل ؤشيييير النإذا مييييان  )أ(
 )ج(.5-1-5-3-1

 (.3-3-8-1-7ينقل أيضا  مب    االسس يفام احلصري ابسسثناء حاوايا الشح  )ا ظر اجليفول  )ب(

لشيح   و نطبيق ضليى ا سصياسم أو  مجسع حاالا النقل اليفو  لطرود  قسضي   افقة الملطة امل سصية ضليى ال 5-1-5-3-5
 ضلساا أ  اع    امل افقة  سلفة  ع اخسالف البليفان املعنسة ابلشحنة  يك ن  صنسل الفئاا  س افقا  ع شاادة بليف  نشأ السصاسم.

 7أحكام خاصة ابلطرود املستثناة احملتوية على مواد مشعة من الرتبة  5-1-5-4
 علَّايية بصيي  ة  قييروءة ودائايية  ضلييى المييطح  7عة  يي  الر بيية ييية ضلييى  يي اد  شيي كيي ن الطييرود املمييسثناة احملس   5-1-5-4-1

 اخلا  ي للسغلسل  ابلعال اا السالسة:
 "؛UNابحلرفن " األ م املسحيفة  مب قا    قم )أ(

  ملسااا؛ أو املرسهل إلس  أو ا ية املرسل  عسن )ب(
 مغ.   50الكسلة اإلمجالسة املما ح هبا إذا ما ر  سجاوز  )ج(

املسعلقيية ابملمييسنيفاا ضلييى الطييرود املمييسثناة احملس ييية ضلييى  يي اد  شييعة  يي   4-5ال  نطبييق اشييرتاطاا الفصييل  5-1-5-4-2
 يلي:   ا   ابسسثناء7الر بة 

" إىل  ا   اسم وضن ان  UNابحلرفن " األ م املسحيفة  مب قا    قمجي  أن يظار ضلى  مسنيف النقل  )أ(
ييل إلسيي   وا ييل واملرسه صيية لعال يية املاسييزة لكييل شيياادة اضسايياد صيياد ة ضيي  المييلطة امل سمييل  يي  املرسِّ

 اجليي ي  مييسنيف الشييح  أو )ز(  إذا مييان هلييا صييلة   ثييل وثسقيية الشييح 1-7-5-1-4-5 )ا ظيير
 ؛4-2-1-4-5 إىل 1-2-1-4-5 شاب     املمسنيفاا اليت  في ابالشرتاطاا ال ا دة   و ا

-4-5)ز( و1-7-5-1-4-5 ك الي ا دة  و ل 2-6-1-4-5 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    )ب(
 صلة؛   إذا مان هلا4-7-5-1-4-5و 1-5-7-3

  .4-4-5و 2-4-5 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    )ج(
   إذا مان هلا صلة.5-12-1-2-2-5و 8-5-1-2-5 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    5-1-5-4-3
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 2-5الفصل 
 وضع العالمات وبطاقات الوسم

 وضع العالمات 5-2-1
  2-1-3اييي   بييين    مليييا ي ضيييع ضليييى ميييل طيييرد االسيييم الرمسيييي املميييس يفم    قيييل البضيييائع اخلطيييرة وفقيييا   5-2-1-1
يقيييل ا  فييياع  ال يييينص ضليييى خيييالف ذليييك   اييينح الالئحييية. وجيييي  أن  يييا مل "UNابحليييرفن " ا  األ يييم املسحييييفة املقابيييل  ميييب ق  قيييمو 

 مياوي مسلسايا  أو ليرتا   30سيعساا ضي    زيييف يم  ابسيسثناء الطيرود الييت  12ض  ( UNاأل م املسحيفة وملاة األ م املسحيفة )حرفا   قم
 يم  وابسيسثناء  6يقيل اال  فياع ضي   لرتا   حست جيي  أال 60املائسة واألسط ادا اليت ال  سجاوز سعساا  مغ  30الصافسة القص ى 

حاليية  و  .ميغ  حسييت  كي ن ذاا حجييم  ناسي   5مسلساييا الصيافسة القصيي ى  لييرتاا أو أقيل أو 5الطيرود الييت ال  سجيياوز سيعساا 
حاليية  و  وسييسلة إطالقاييا. وأ وسييسلة ختزيناييا أو  قبضيياا  أو المييلع  ييع املعبييأة    ضييع العال يياا ضلييى مييل سييلعة  ضلييى والساييا

 ييا  ق     ضييع أيضييا  ضال يية الشييعبة واحلييرف الييني ييييفل ضلييى جما ضيية الس افييS  جما ضيية الس افييق 4-1 البضييائع امليف  يية   الشييعبة
 . وفساا يلي  ثال لعال اا الطرود:1.4S  ضع ضلى العب ة بطاقة ال سم  مل

  Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

 (.3265األ م املسحيفة   قم)سائل أملال  وضي  ضض ي    م أ )مل  ييف مابرولسل(  
 يلي: مبا 1-1-2-5ة للطرود    سصل مجسع العال اا املطل ب 5-2-1-2

  ك ن ظاارة للعسان بما لة و قروءة؛ )أ(
   العراء لسقلباا الطق  بيفون الفاا حمم س    يفوااا؛ و صايف )ب(
 و ك ن  كس بة ضلى المطح اخلا  ي للطرد ضلى خلفسٍة ل هنا  باي  لل   ؛ )ج(
كييي  أن  قليييل بيف  ييية مبيييعة  ييي  وال  كييي ن   ضييي ضة    فييي  املكيييان  يييع ضال ييياا طيييرود أخيييرى مي )د(

  يفوااا.
وأوضسية الضيغط االحسساطسية العال ية   ذليك العبي اا االحسساطسية الكبيعةمبا    ضع ضلى العب اا االحسساطسة  5-2-1-3

  م. 12" )احسساطي( ض  SALVAGEيقل ا  فاع العال ة " ال )احسساطي(. وجي  أن "SALVAGE"اإلضافسة 
 . 2016ما  ن الثاين/يناير   1" )احسساطي( اضسبا ا     SALVAGEسعلق حبجم ضال ة "يطبق االشرتاط امل مالحظة:

لرتا  والعب اا الكبعة    ضع العال اا ضلى  450  حالة احلاوايا ال سسطة للم ائ  اليت  سجاوز سعساا  5-2-1-4
  ا بن  ناا  سقابلن.

 أحكام خاصة بوضع عالمات املواد املشعة 5-2-1-5
 املرسل إلسي  أو  قروءة وحلبسة ضلى المطح اخلا  ي للعب ة  ع  عسن ا ية املرسل  ضع ضلى مل طرد ضال ة  5-2-1-5-1
يييل أو  ملسااييا. و  ضييع ضليييى مييل ضبيي ة شيييا لة ضال يية  قييروءة وحلبسييية ضلييى المييطح اخليييا  ي للعبيي ة الشييا لة  يييع  عسيين ا ييية املرسِّ
 ا لة  رئسة ب ض ح.العب ة الشع الطرود داخل  ك  ضال اا مجس  ا مل ملسااا  أو املرسهل إلس  أو
 . 1-4-5-1-5ا   بنَّ    ملا طبقا   7 حعلَّم الطرود املمسثناة احملس ية ضلى   اد  شعة    الر بة  5-2-1-5-2

مغ ضال ة  قروءة وحلبسة ضلى الميطح اخليا  ي للعبي ة  بين   50  ضع ضلى مل طرد  سجاوز مسلس  اإلمجالسة  5-2-1-5-3
 .لة اإلمجالسة املما ح هباالكس
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 : فئات الطرود والعبوات الشاملة وحاوايت الشحن4-3-5-1-5اجلدول 
 الشروط

 مؤشر النقل
 عند أي نقطة  معدل جرعةأقصى 

 الفئة على السطح اخلارجي
 I-WHITE  لي سسفرا/ساضة 0.005ال يزييف ضلى  )أ(صفر

 سيييييياضة ولكيييييي  لييييييي سسفرا/ 0.005يزييييييييف ضلييييييى  )أ(1يزييف ضلى  ال يزييف ضلى صفر ولك 
  لي سسفرا/ساضة 0.5ضلى يزييف  ال

II-YELLOW 

يزييييف  ال  لييي سسفرا/سيياضة ولكيي  0.5يزييييف ضلييى  10يزييف ض   ال ولك  1يزييف ضلى 
  لي سسفرا/ساضة 2ضلى 

III-YELLOW 

يزييييييف  ال  لييييي سسفرا/سيييياضة ولكيييي  2يزييييييف ضلييييى  10 ضلىيزييف 
  لي سسفرا/ساضة 10ضلى 

YELLOW-III)ب( 

   ميكيييي  أن  كيييي ن القسايييية امليفو يييية اييييي "صييييفر" وفقييييا  للفقييييرة 0.05يزييييييف ضلييييى  ال قييييل ؤشيييير النإذا مييييان  )أ(
 )ج(.5-1-5-3-1

 (.3-3-8-1-7ينقل أيضا  مب    االسس يفام احلصري ابسسثناء حاوايا الشح  )ا ظر اجليفول  )ب(

لشيح   و نطبيق ضليى ا سصياسم أو  مجسع حاالا النقل اليفو  لطرود  قسضي   افقة الملطة امل سصية ضليى ال 5-1-5-3-5
 ضلساا أ  اع    امل افقة  سلفة  ع اخسالف البليفان املعنسة ابلشحنة  يك ن  صنسل الفئاا  س افقا  ع شاادة بليف  نشأ السصاسم.

 7أحكام خاصة ابلطرود املستثناة احملتوية على مواد مشعة من الرتبة  5-1-5-4
 علَّايية بصيي  ة  قييروءة ودائايية  ضلييى المييطح  7عة  يي  الر بيية ييية ضلييى  يي اد  شيي كيي ن الطييرود املمييسثناة احملس   5-1-5-4-1

 اخلا  ي للسغلسل  ابلعال اا السالسة:
 "؛UNابحلرفن " األ م املسحيفة  مب قا    قم )أ(

  ملسااا؛ أو املرسهل إلس  أو ا ية املرسل  عسن )ب(
 مغ.   50الكسلة اإلمجالسة املما ح هبا إذا ما ر  سجاوز  )ج(

املسعلقيية ابملمييسنيفاا ضلييى الطييرود املمييسثناة احملس ييية ضلييى  يي اد  شييعة  يي   4-5ال  نطبييق اشييرتاطاا الفصييل  5-1-5-4-2
 يلي:   ا   ابسسثناء7الر بة 

" إىل  ا   اسم وضن ان  UNابحلرفن " األ م املسحيفة  مب قا    قمجي  أن يظار ضلى  مسنيف النقل  )أ(
ييل إلسيي   وا ييل واملرسه صيية لعال يية املاسييزة لكييل شيياادة اضسايياد صيياد ة ضيي  المييلطة امل سمييل  يي  املرسِّ

 اجليي ي  مييسنيف الشييح  أو )ز(  إذا مييان هلييا صييلة   ثييل وثسقيية الشييح 1-7-5-1-4-5 )ا ظيير
 ؛4-2-1-4-5 إىل 1-2-1-4-5 شاب     املمسنيفاا اليت  في ابالشرتاطاا ال ا دة   و ا

-4-5)ز( و1-7-5-1-4-5 ك الي ا دة  و ل 2-6-1-4-5 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    )ب(
 صلة؛   إذا مان هلا4-7-5-1-4-5و 1-5-7-3

  .4-4-5و 2-4-5 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    )ج(
   إذا مان هلا صلة.5-12-1-2-2-5و 8-5-1-2-5 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    5-1-5-4-3
 

 

175 

 2-5الفصل 
 وضع العالمات وبطاقات الوسم

 وضع العالمات 5-2-1
  2-1-3اييي   بييين    مليييا ي ضيييع ضليييى ميييل طيييرد االسيييم الرمسيييي املميييس يفم    قيييل البضيييائع اخلطيييرة وفقيييا   5-2-1-1
يقيييل ا  فييياع  ال يييينص ضليييى خيييالف ذليييك   اييينح الالئحييية. وجيييي  أن  يييا مل "UNابحليييرفن " ا  األ يييم املسحييييفة املقابيييل  ميييب ق  قيييمو 

 مياوي مسلسايا  أو ليرتا   30سيعساا ضي    زيييف يم  ابسيسثناء الطيرود الييت  12ض  ( UNاأل م املسحيفة وملاة األ م املسحيفة )حرفا   قم
 يم  وابسيسثناء  6يقيل اال  فياع ضي   لرتا   حست جيي  أال 60املائسة واألسط ادا اليت ال  سجاوز سعساا  مغ  30الصافسة القص ى 

حاليية  و  .ميغ  حسييت  كي ن ذاا حجييم  ناسي   5مسلساييا الصيافسة القصيي ى  لييرتاا أو أقيل أو 5الطيرود الييت ال  سجيياوز سيعساا 
حاليية  و  وسييسلة إطالقاييا. وأ وسييسلة ختزيناييا أو  قبضيياا  أو المييلع  ييع املعبييأة    ضييع العال يياا ضلييى مييل سييلعة  ضلييى والساييا

 ييا  ق     ضييع أيضييا  ضال يية الشييعبة واحلييرف الييني ييييفل ضلييى جما ضيية الس افييS  جما ضيية الس افييق 4-1 البضييائع امليف  يية   الشييعبة
 . وفساا يلي  ثال لعال اا الطرود:1.4S  ضع ضلى العب ة بطاقة ال سم  مل

  Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

 (.3265األ م املسحيفة   قم)سائل أملال  وضي  ضض ي    م أ )مل  ييف مابرولسل(  
 يلي: مبا 1-1-2-5ة للطرود    سصل مجسع العال اا املطل ب 5-2-1-2

  ك ن ظاارة للعسان بما لة و قروءة؛ )أ(
   العراء لسقلباا الطق  بيفون الفاا حمم س    يفوااا؛ و صايف )ب(
 و ك ن  كس بة ضلى المطح اخلا  ي للطرد ضلى خلفسٍة ل هنا  باي  لل   ؛ )ج(
كييي  أن  قليييل بيف  ييية مبيييعة  ييي  وال  كييي ن   ضييي ضة    فييي  املكيييان  يييع ضال ييياا طيييرود أخيييرى مي )د(

  يفوااا.
وأوضسية الضيغط االحسساطسية العال ية   ذليك العبي اا االحسساطسية الكبيعةمبا    ضع ضلى العب اا االحسساطسة  5-2-1-3

  م. 12" )احسساطي( ض  SALVAGEيقل ا  فاع العال ة " ال )احسساطي(. وجي  أن "SALVAGE"اإلضافسة 
 . 2016ما  ن الثاين/يناير   1" )احسساطي( اضسبا ا     SALVAGEسعلق حبجم ضال ة "يطبق االشرتاط امل مالحظة:

لرتا  والعب اا الكبعة    ضع العال اا ضلى  450  حالة احلاوايا ال سسطة للم ائ  اليت  سجاوز سعساا  5-2-1-4
  ا بن  ناا  سقابلن.

 أحكام خاصة بوضع عالمات املواد املشعة 5-2-1-5
 املرسل إلسي  أو  قروءة وحلبسة ضلى المطح اخلا  ي للعب ة  ع  عسن ا ية املرسل  ضع ضلى مل طرد ضال ة  5-2-1-5-1
يييل أو  ملسااييا. و  ضييع ضليييى مييل ضبيي ة شيييا لة ضال يية  قييروءة وحلبسييية ضلييى المييطح اخليييا  ي للعبيي ة الشييا لة  يييع  عسيين ا ييية املرسِّ
 ا لة  رئسة ب ض ح.العب ة الشع الطرود داخل  ك  ضال اا مجس  ا مل ملسااا  أو املرسهل إلس  أو
 . 1-4-5-1-5ا   بنَّ    ملا طبقا   7 حعلَّم الطرود املمسثناة احملس ية ضلى   اد  شعة    الر بة  5-2-1-5-2

مغ ضال ة  قروءة وحلبسة ضلى الميطح اخليا  ي للعبي ة  بين   50  ضع ضلى مل طرد  سجاوز مسلس  اإلمجالسة  5-2-1-5-3
 .لة اإلمجالسة املما ح هباالكس
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  حمس ا   مل طرد امل اصفاا السالسة: 5-2-1-5-4
    ضييييع ضلييييى الطييييرد ضال يييية IP-3 يييي  النيييي ع  أو  IP-2 يييي  النيييي ع  أو  IP-1  الطييييرود  يييي  النيييي ع  )أ(

 "TYPE IP-2" أو "TYPE IP-1وحلبسييية ضليييى الميييطح اخليييا  ي للعبييي ة تايييل ال صيييل "  قيييروءة
 يناس ؛ " حمبااTYPE IP-3" أو

    ضع ضلى الطرد ضال ة  قروءة وحلبسية ضليى الميطح اخليا  ي للعبي ة تايل Aالن ع    الطرود    )ب(
 "؛TYPE Aال صل "

    ضع ضلى الطرد ضال ة  قروءة وحلبسة ضلى Aالن ع  أو  IP-3الن ع  أو  IP-2  الطرود    الن ع  )ج(
لبلييف السصياسم وإ يا اسيم ( VRI Codeللارمبية )المطح اخلا  ي للعب ة تال شفرة السمجسل الييفو  

 أي ضال ة متسسز أخرى للعب ة تيفداا الملطة امل سصة لبليف  نشأ السصاسم. أو الصا ع
  1-2-5-1-5أمثيييير  يييي  الفقييييراا  أو   ضييييع  ضلييييى مييييل طييييرد  طييييابق لسصيييياسم اضسايييييف مب  يييي  واحيييييفة 5-2-1-5-5
ة وحلبسييييية ضليييييى الميييييطح ضال يييييةو  قيييييروء 2-24-4-6و 7-23-4-6إىل  4-23-4-6و 4-22-4-6إىل  1-22-4-6و

 يلي:  ا اخلا  ي للعب ة  بن
 العال ة املاسزة اليت ضسلنساا الملطة امل سصة لنلك السصاسم؛ )أ(

 ذلك السصاسم؛ سطابق  ع  ململ وحسيف لساسسز مل ضب ة   قمو  )ب(
 TYPE" أو "TYPE B(U)    ضيع ضال ية "C أو B(M) أو B(U)و  حالة  صاسم طيرد  ي  الني ع  )ج(

B(M)" أو TYPE C؛" 
    ضييع ضلييى المييطح اخلييا  ي C أو B(M) أو B(U)مييل طييرد  طييابق لسصيياسم الطييرود  يي  النيي ع   حاليية   5-2-1-5-6

ب سيييسلة أخيييرى  قاو ييية  أو اخليييسم أو لل ضييياء اخليييا  ي اليييني عس يييي   املقييياوم لسيييأثعاا احلرييييق واملييياء  ضال يييةو واضيييحة ابلييينقش البيييا ز
لالشييرتاطاا ضلييى الطييرد وفقييا    ضييع و حنييزع أو  حغطييى أييية ضال يية  ر ييز الثالثييي ال  يقيياا املبيين أددح.ريييق وامليياء تاييل اللسييأثعاا احل
)ج( املسعلقيية بنيي ع الطييرد  لكناييا ال  سصييل بييرقم األ ييم املسحيييفة وابالسيييم 5-5-1-2-5)أ( و)ب( و4-5-1-2-5اليي ا دة   

 .الرمسي املمس يفم   النقل املعن للشحنة
 1-2-5الشكل 

 الر ز األساسي الثالثي ال  يقاا و ق م أبعادح ضلى دائرة  رمزية
  م 4ا   X. ويك ن احلجم األدىن املما ح ب  لقساة Xبنصل قطر 
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 يييي اد  غلسييييل و نقييييل مب  يييي   أو    يييي دة داخييييل أوضسيييية SCO-I أو LSA-Iحسثاييييا  كيييي ن  ييييادة  يييي  النيييي ع  5-2-1-5-7
 ي اد السغلسيل  أو الميطح اخليا  ي هلينح األوضسية جيي ز أن عايل  4-2-9-1-4النح  املما ح بي    االسس يفام احلصري ضلى 

 "  حمباا يناس .RADIOACTIVE SCO-I" أو "RADIOACTIVE LSA-Iضال ة املادة املشعة "
  و نطبييق الشييح   يي  المييلطة امل سصيية أو للسصيياسم نقييل اليييفو  لطييرود  قسضييي اضساييادا    مجسييع حيياالا ال 5-2-1-5-8

 سااد  سلفة   البليفان املعنسة امل سلفة  يلزم أن  ك ن العال اا  سفقة  ع شاادة اضسااد بليف  نشأ السصاسم.ضلساا أ  اع اض
 أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد اليت تتسم أبخطار بيئية 5-2-1-6
 3077) قايا األ يم املسحييفة  3-9-2 مقميالالطرود اليت تس ي ضلى   اد خطرة ضلى البسئة  و في مبعيايع  5-2-1-6-1
 عيفد خالف ذلك   انح الالئحة.  ا مل (  تال بص  ة دائاة ضال ة " ادة خطرة ضلى البسئة" 3082و
 . و ميييس ا شيييروط 1-1-2-5البسئييية إىل  ا ييي  العال ييياا املطل بييية   ضليييى   ضيييع ضال ييية امليييادة اخلطيييرة  5-2-1-6-2
  .4-1-2-5و 5-2-1-2
 . 2-2-5دة خطرة ضلى البسئة"  طابقة للعال ة املبسنة   الشكل  ن ضال ة " ا ك 5-2-1-6-3

 2-2-5الشكل 

 

 ضال ة " ادة خطرة ضلى البسئة"

( ° 45و ك ن العال ة بشكل  ربيع قيائم بزاويية   ويكي ن الر يز )المياكة والشيجرة( أسي د )ضليى شيكل  عينل
 ييم  ويكيي ن العييرا األدىن لل ييط املكيي ن  100 × ييم  100ن األبعيياد اليييف سا  غييايرة بصيي  ة  ناسييبة. و كيي   أو ضلييى خلفسيية بسضيياء

 الطييرد ذلييك  شييريطة أن  ظييل العال يية ظيياارة للعسييان. وإذا مساميية اخلييط إذا  طليي  حجييم أو  ييم. وميكيي  خفييض األبعيياد 2للاربييع 
  ك  األبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. مل

ابإلضيييافة إىل أي  ييي  االشيييرتاطاا املسعلقييية أبن  2-2-5 طبيييق أحكيييام وضيييع بطاقييياا ال سيييم الييي ا دة    :1حظة الم
 اخلطرة ضلى البسئة.تال الطرود ضال ة امل اد 

 يي  الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة  3-6-1-2-5جييي ز االسييسارا     طبسييق األحكييام اليي ا دة   الفقييرة  :2مالحظة 
 . 2016ما  ن األول/ديمارب   31لقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح  للس صساا املسع

 أسهم االجتاه 5-2-1-7
   فإن:2-7-1-2-5و د     ا ابسسثناء 5-2-1-7-1
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  حمس ا   مل طرد امل اصفاا السالسة: 5-2-1-5-4
    ضييييع ضلييييى الطييييرد ضال يييية IP-3 يييي  النيييي ع  أو  IP-2 يييي  النيييي ع  أو  IP-1  الطييييرود  يييي  النيييي ع  )أ(

 "TYPE IP-2" أو "TYPE IP-1وحلبسييية ضليييى الميييطح اخليييا  ي للعبييي ة تايييل ال صيييل "  قيييروءة
 يناس ؛ " حمبااTYPE IP-3" أو

    ضع ضلى الطرد ضال ة  قروءة وحلبسية ضليى الميطح اخليا  ي للعبي ة تايل Aالن ع    الطرود    )ب(
 "؛TYPE Aال صل "

    ضع ضلى الطرد ضال ة  قروءة وحلبسة ضلى Aالن ع  أو  IP-3الن ع  أو  IP-2  الطرود    الن ع  )ج(
لبلييف السصياسم وإ يا اسيم ( VRI Codeللارمبية )المطح اخلا  ي للعب ة تال شفرة السمجسل الييفو  

 أي ضال ة متسسز أخرى للعب ة تيفداا الملطة امل سصة لبليف  نشأ السصاسم. أو الصا ع
  1-2-5-1-5أمثيييير  يييي  الفقييييراا  أو   ضييييع  ضلييييى مييييل طييييرد  طييييابق لسصيييياسم اضسايييييف مب  يييي  واحيييييفة 5-2-1-5-5
ة وحلبسييييية ضليييييى الميييييطح ضال يييييةو  قيييييروء 2-24-4-6و 7-23-4-6إىل  4-23-4-6و 4-22-4-6إىل  1-22-4-6و

 يلي:  ا اخلا  ي للعب ة  بن
 العال ة املاسزة اليت ضسلنساا الملطة امل سصة لنلك السصاسم؛ )أ(

 ذلك السصاسم؛ سطابق  ع  ململ وحسيف لساسسز مل ضب ة   قمو  )ب(
 TYPE" أو "TYPE B(U)    ضيع ضال ية "C أو B(M) أو B(U)و  حالة  صاسم طيرد  ي  الني ع  )ج(

B(M)" أو TYPE C؛" 
    ضييع ضلييى المييطح اخلييا  ي C أو B(M) أو B(U)مييل طييرد  طييابق لسصيياسم الطييرود  يي  النيي ع   حاليية   5-2-1-5-6

ب سيييسلة أخيييرى  قاو ييية  أو اخليييسم أو لل ضييياء اخليييا  ي اليييني عس يييي   املقييياوم لسيييأثعاا احلرييييق واملييياء  ضال يييةو واضيييحة ابلييينقش البيييا ز
لالشييرتاطاا ضلييى الطييرد وفقييا    ضييع و حنييزع أو  حغطييى أييية ضال يية  ر ييز الثالثييي ال  يقيياا املبيين أددح.ريييق وامليياء تاييل اللسييأثعاا احل
)ج( املسعلقيية بنيي ع الطييرد  لكناييا ال  سصييل بييرقم األ ييم املسحيييفة وابالسيييم 5-5-1-2-5)أ( و)ب( و4-5-1-2-5اليي ا دة   

 .الرمسي املمس يفم   النقل املعن للشحنة
 1-2-5الشكل 

 الر ز األساسي الثالثي ال  يقاا و ق م أبعادح ضلى دائرة  رمزية
  م 4ا   X. ويك ن احلجم األدىن املما ح ب  لقساة Xبنصل قطر 
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 يييي اد  غلسييييل و نقييييل مب  يييي   أو    يييي دة داخييييل أوضسيييية SCO-I أو LSA-Iحسثاييييا  كيييي ن  ييييادة  يييي  النيييي ع  5-2-1-5-7
 ي اد السغلسيل  أو الميطح اخليا  ي هلينح األوضسية جيي ز أن عايل  4-2-9-1-4النح  املما ح بي    االسس يفام احلصري ضلى 

 "  حمباا يناس .RADIOACTIVE SCO-I" أو "RADIOACTIVE LSA-Iضال ة املادة املشعة "
  و نطبييق الشييح   يي  المييلطة امل سصيية أو للسصيياسم نقييل اليييفو  لطييرود  قسضييي اضساييادا    مجسييع حيياالا ال 5-2-1-5-8

 سااد  سلفة   البليفان املعنسة امل سلفة  يلزم أن  ك ن العال اا  سفقة  ع شاادة اضسااد بليف  نشأ السصاسم.ضلساا أ  اع اض
 أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد اليت تتسم أبخطار بيئية 5-2-1-6
 3077) قايا األ يم املسحييفة  3-9-2 مقميالالطرود اليت تس ي ضلى   اد خطرة ضلى البسئة  و في مبعيايع  5-2-1-6-1
 عيفد خالف ذلك   انح الالئحة.  ا مل (  تال بص  ة دائاة ضال ة " ادة خطرة ضلى البسئة" 3082و
 . و ميييس ا شيييروط 1-1-2-5البسئييية إىل  ا ييي  العال ييياا املطل بييية   ضليييى   ضيييع ضال ييية امليييادة اخلطيييرة  5-2-1-6-2
  .4-1-2-5و 5-2-1-2
 . 2-2-5دة خطرة ضلى البسئة"  طابقة للعال ة املبسنة   الشكل  ن ضال ة " ا ك 5-2-1-6-3

 2-2-5الشكل 

 

 ضال ة " ادة خطرة ضلى البسئة"

( ° 45و ك ن العال ة بشكل  ربيع قيائم بزاويية   ويكي ن الر يز )المياكة والشيجرة( أسي د )ضليى شيكل  عينل
 ييم  ويكيي ن العييرا األدىن لل ييط املكيي ن  100 × ييم  100ن األبعيياد اليييف سا  غييايرة بصيي  ة  ناسييبة. و كيي   أو ضلييى خلفسيية بسضيياء

 الطييرد ذلييك  شييريطة أن  ظييل العال يية ظيياارة للعسييان. وإذا مساميية اخلييط إذا  طليي  حجييم أو  ييم. وميكيي  خفييض األبعيياد 2للاربييع 
  ك  األبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. مل

ابإلضيييافة إىل أي  ييي  االشيييرتاطاا املسعلقييية أبن  2-2-5 طبيييق أحكيييام وضيييع بطاقييياا ال سيييم الييي ا دة    :1حظة الم
 اخلطرة ضلى البسئة.تال الطرود ضال ة امل اد 

 يي  الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة  3-6-1-2-5جييي ز االسييسارا     طبسييق األحكييام اليي ا دة   الفقييرة  :2مالحظة 
 . 2016ما  ن األول/ديمارب   31لقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح  للس صساا املسع

 أسهم االجتاه 5-2-1-7
   فإن:2-7-1-2-5و د     ا ابسسثناء 5-2-1-7-1
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 العب اا اجملاعة اليت تس ي ضب ا ا اليفاخلسة ضلى بضائع خطرة سائلة؛  •
  والعب اا املفردة املزودة ب سائل  نفس ؛ •
 وأوضسة السربييف امل صصة لنقل  ازاا  مسلة  ربدة؛ •
فيييي مب اصيييفاا  عسيييا  املنظاييية اليفولسييية أبسيييام   أو متسيييز ب ضييي ح أبسيييام اجتييياح واثلييية للشيييكل املبييين أددح  

. و ظاير أسيام االجتيياح ضليى  يا بن ضايي دين  سقيابلن  ي    ا يي  الطيرد  و كي ن  سجايية ISO 780:1997  قييم  القساسييس حسييف لل
 سيم  أ يا بشكل صحسح. و رسم أسام االجتاح  مسيا   ميسطسال   حبجيم جيعلايا  حقيرأ ب ضي ح  ويسناسي   يع حجيم الطيرد. األضلىإىل 

 إطا   مسطسل ح ل المام فا  أ ر اخسسا ي.
 4-2-5الشكل  3-2-5الشكل 

 
 
 
 
 

 خلفسة  باينة  ناسبة. أو أوران ضلى خلفسة بسضاء أو سااان أس دان
 طسل اخسسا ي سم إطا   مس

 جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   الئم  ع العناصر املبسنة. 

 يلي:  ا االجتاح ضلىال يشرتط وضع أسام  5-2-1-7-2
 العب اا اخلا  سة اليت تس ي ضلى أوضسة ضغط ابسسثناء األوضسة القرليلة )أوضسة السربييف(؛ )أ(

 سجيييياوز سييييعة مييييل  ال ة   ضبيييي اا داخلسييييةأو العبيييي اا اخلا  سيييية اليييييت تسيييي ي ضلييييى بضييييائع خطيييير  )ب(
قييييفا  يكفيييي ال سصييياص  يييل و يييزوَّدة مبيييادة  اصييية بييين العبييي اا اليفاخلسييية واخلا  سييية مب 120  نايييا

 احملس ايا المائلة ابلكا ل؛ 
 سجياوز سيعة   ال   أوضسية أولسية 2-6أو العب اا اخلا  سة اليت تس ي ضلى   اد  عيفيية  ي  الشيعبة  )ج(

  ل؛ 50مل  ناا 
اليت تس ي ضلى   اد  شعة     C أو B(M) أو B(U) أو A أو IP-3 أو IP-2أو العب اا    الن ع  ()د

 ؛ 7الر بة 
واحملكايية اإل ييالق ملنييع السمييرب  يي  مجسييع االجتاايياا  أو العبيي اا اخلا  سيية اليييت تسيي ي ضلييى سييلع )ا(

 (؛ذلكإىل و ا اذاا األيروس الا  الزئبق     ازي  احلرا ة و ذل  أو ) ثل الكح ل
  سجيياوز ال أو العبي اا اخلا  سيية الييت تسيي ي ضليى بضييائع خطيرة   ضبيي اا داخلسية حمكايية اإل يالق )و(

   ل. 500سعة مل  ناا 
أسيام أل يراا أخيرى  يع بسيان االجتياح الصيحسح  الفقيرة هلنح ال   ضع ضلى الطرد الني ميسز بعال اا وفقا   5-2-1-7-3

 للطرد.

 أو
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 ستثناةعالمة الكمية امل 5-2-1-8
 ابلعال ييييياا املنصييييي ص ضلسايييييا   ماسييييياا  ميييييسثناة  ييييي  املييييي اد اخلطيييييرةضليييييى   حعلَّيييييم الطيييييرود الييييييت تسييييي ي  

  .4-5-3 القمم
 عالمة بطارايت الليثيوم 5-2-1-9
العال يية  188بطيا ايا اللسثسيي م املعيييفة وفقيا  للحكييم اخليياص  أو   ضيع ضلييى الطييرود الييت تسيي ي ضلييى خييالاي 5-2-1-9-1

  .5-2-5الشكل  املبسنة  
 " خليييييالاي3090حييييييفة األ يييييم املس  قيييييم" أي  "UNابحليييييرفن "  ميييييب قا   األ يييييم املسحييييييفة  قيييييم بييييين العال ييييية  5-2-1-9-2
بطييا ايا  أو بطييا ايا أييي دا اللسثسيي م. وحسثاييا  كيي ن خييالاي أو " خلييالاي3480األ ييم املسحيييفة   قييم" أو بطييا ايا فلييز اللسثسيي م أو

 "3091 يييم املسحييييفة األ " قيييم   أي"UNابحليييرفن "  ميييب قا  األ يييم املسحييييفة   قيييم عبيييأة  عايييا  يبييين  أو اللسثسييي م  رمبييية   املعييييفاا
هليا أ قييام أ ييم  عيينل بطييا ايا اللسثسيي م الييت   أو "  حمييباا يناسي . وضنيييف ا عسيي ي الطيرد ضلييى خيالاي3481 األ ييم املسحييفة  قيم" أو

 أمثر. أو ة املنطبقة ضلى ضال ة واحيفة سحيفة  سلفة  جي  أن  بنَّ مجسع أ قام األ م املسحيف
 5-2-5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطا ايا اللسثس مضال ة 

 )أ قام( األ م املسحيفة  قم كان مسابة  * 
 اهلا ل ملعل  اا إضافسة  قم كان مسابة  ** 

 يييم  100يقييل ضرضييياا ضييي   وال ذاا حييي اف  ظللييية. أو  ربعيية الشيييكل و كيي ن العال ييية  ميييسطسلة الشيييكل 
  إحيييفااا اتلفيية و صيييف  هلبييا   فيي ق بطييا ايا ييم. ويكيي ن الر ييز )جما ضيية  5يقييل مسييك السظلسييل ضيي   وال  ييم 110  فاضاييا ضييوا  
أو  خييالاي فلييز اللسثسيي م( أسيي د ضلييى خلفسيية بسضيياء أو بطييا ايا أو خييالاي أييي دا اللسثسيي م أو األ ييم املسحيييفة   حاليية بطييا ايا  قييم

 يم لال  فياع  70و يم للعيرا  100يقيل ضي    يا ال خفض األبعياد إىل وميك ابلل ن األور. . ويك ن السظلسل خلفسة  غايرة  ناسبة
 كيي  األبعيياد حميييفدة  جييي  أن  كيي ن مجسييع العناصيير  مل ة للعسييان. وإذار إذا  طليي  حجييم الطييرد ذلييك  شييريطة أن  ظييل العال يية ظيياا

 بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة.
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 العب اا اجملاعة اليت تس ي ضب ا ا اليفاخلسة ضلى بضائع خطرة سائلة؛  •
  والعب اا املفردة املزودة ب سائل  نفس ؛ •
 وأوضسة السربييف امل صصة لنقل  ازاا  مسلة  ربدة؛ •
فيييي مب اصيييفاا  عسيييا  املنظاييية اليفولسييية أبسيييام   أو متسيييز ب ضييي ح أبسيييام اجتييياح واثلييية للشيييكل املبييين أددح  

. و ظاير أسيام االجتيياح ضليى  يا بن ضايي دين  سقيابلن  ي    ا يي  الطيرد  و كي ن  سجايية ISO 780:1997  قييم  القساسييس حسييف لل
 سيم  أ يا بشكل صحسح. و رسم أسام االجتاح  مسيا   ميسطسال   حبجيم جيعلايا  حقيرأ ب ضي ح  ويسناسي   يع حجيم الطيرد. األضلىإىل 

 إطا   مسطسل ح ل المام فا  أ ر اخسسا ي.
 4-2-5الشكل  3-2-5الشكل 

 
 
 
 
 

 خلفسة  باينة  ناسبة. أو أوران ضلى خلفسة بسضاء أو سااان أس دان
 طسل اخسسا ي سم إطا   مس

 جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   الئم  ع العناصر املبسنة. 

 يلي:  ا االجتاح ضلىال يشرتط وضع أسام  5-2-1-7-2
 العب اا اخلا  سة اليت تس ي ضلى أوضسة ضغط ابسسثناء األوضسة القرليلة )أوضسة السربييف(؛ )أ(

 سجيييياوز سييييعة مييييل  ال ة   ضبيييي اا داخلسييييةأو العبيييي اا اخلا  سيييية اليييييت تسيييي ي ضلييييى بضييييائع خطيييير  )ب(
قييييفا  يكفيييي ال سصييياص  يييل و يييزوَّدة مبيييادة  اصييية بييين العبييي اا اليفاخلسييية واخلا  سييية مب 120  نايييا

 احملس ايا المائلة ابلكا ل؛ 
 سجياوز سيعة   ال   أوضسية أولسية 2-6أو العب اا اخلا  سة اليت تس ي ضلى   اد  عيفيية  ي  الشيعبة  )ج(

  ل؛ 50مل  ناا 
اليت تس ي ضلى   اد  شعة     C أو B(M) أو B(U) أو A أو IP-3 أو IP-2أو العب اا    الن ع  ()د

 ؛ 7الر بة 
واحملكايية اإل ييالق ملنييع السمييرب  يي  مجسييع االجتاايياا  أو العبيي اا اخلا  سيية اليييت تسيي ي ضلييى سييلع )ا(

 (؛ذلكإىل و ا اذاا األيروس الا  الزئبق     ازي  احلرا ة و ذل  أو ) ثل الكح ل
  سجيياوز ال أو العبي اا اخلا  سيية الييت تسيي ي ضليى بضييائع خطيرة   ضبيي اا داخلسية حمكايية اإل يالق )و(

   ل. 500سعة مل  ناا 
أسيام أل يراا أخيرى  يع بسيان االجتياح الصيحسح  الفقيرة هلنح ال   ضع ضلى الطرد الني ميسز بعال اا وفقا   5-2-1-7-3

 للطرد.

 أو
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 ستثناةعالمة الكمية امل 5-2-1-8
 ابلعال ييييياا املنصييييي ص ضلسايييييا   ماسييييياا  ميييييسثناة  ييييي  املييييي اد اخلطيييييرةضليييييى   حعلَّيييييم الطيييييرود الييييييت تسييييي ي  

  .4-5-3 القمم
 عالمة بطارايت الليثيوم 5-2-1-9
العال يية  188بطيا ايا اللسثسيي م املعيييفة وفقيا  للحكييم اخليياص  أو   ضيع ضلييى الطييرود الييت تسيي ي ضلييى خييالاي 5-2-1-9-1

  .5-2-5الشكل  املبسنة  
 " خليييييالاي3090حييييييفة األ يييييم املس  قيييييم" أي  "UNابحليييييرفن "  ميييييب قا   األ يييييم املسحييييييفة  قيييييم بييييين العال ييييية  5-2-1-9-2
بطييا ايا  أو بطييا ايا أييي دا اللسثسيي م. وحسثاييا  كيي ن خييالاي أو " خلييالاي3480األ ييم املسحيييفة   قييم" أو بطييا ايا فلييز اللسثسيي م أو

 "3091 يييم املسحييييفة األ " قيييم   أي"UNابحليييرفن "  ميييب قا  األ يييم املسحييييفة   قيييم عبيييأة  عايييا  يبييين  أو اللسثسييي م  رمبييية   املعييييفاا
هليا أ قييام أ ييم  عيينل بطييا ايا اللسثسيي م الييت   أو "  حمييباا يناسي . وضنيييف ا عسيي ي الطيرد ضلييى خيالاي3481 األ ييم املسحييفة  قيم" أو

 أمثر. أو ة املنطبقة ضلى ضال ة واحيفة سحيفة  سلفة  جي  أن  بنَّ مجسع أ قام األ م املسحيف
 5-2-5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطا ايا اللسثس مضال ة 

 )أ قام( األ م املسحيفة  قم كان مسابة  * 
 اهلا ل ملعل  اا إضافسة  قم كان مسابة  ** 

 يييم  100يقييل ضرضييياا ضييي   وال ذاا حييي اف  ظللييية. أو  ربعيية الشيييكل و كيي ن العال ييية  ميييسطسلة الشيييكل 
  إحيييفااا اتلفيية و صيييف  هلبييا   فيي ق بطييا ايا ييم. ويكيي ن الر ييز )جما ضيية  5يقييل مسييك السظلسييل ضيي   وال  ييم 110  فاضاييا ضييوا  
أو  خييالاي فلييز اللسثسيي م( أسيي د ضلييى خلفسيية بسضيياء أو بطييا ايا أو خييالاي أييي دا اللسثسيي م أو األ ييم املسحيييفة   حاليية بطييا ايا  قييم

 يم لال  فياع  70و يم للعيرا  100يقيل ضي    يا ال خفض األبعياد إىل وميك ابلل ن األور. . ويك ن السظلسل خلفسة  غايرة  ناسبة
 كيي  األبعيياد حميييفدة  جييي  أن  كيي ن مجسييع العناصيير  مل ة للعسييان. وإذار إذا  طليي  حجييم الطييرد ذلييك  شييريطة أن  ظييل العال يية ظيياا

 بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة.
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 بطاقات الوسم 5-2-2
 لوسموضع بطاقات ا أحكام 5-2-2-1

  يي ز   سعلييق ايينح األحكييام أساسييا  ببطاقيياا وسييم اخلطيير.  ييع أ يي  ميكيي  ضنيييف االقسضيياء وضييع ضال يياا أو حظة:مال
ختييزي  الطييرد )ماسييس يفام   ييز ضلييى شييكل  ظليية لبسييان ضييرو ة احملافظيية ضلييى  إضييافسة  بيين االحسساطيياا اليييت  س يين أثنيياء  ناوليية أو

  افا (. الطرد
 مييس فسة مل اصييفاا  الفرضسيية و صيياد  اخلطيي  ةاألساسييسة   صيياد  اخلطيي  ةقيياا ال سييم اليييت  بيين بطا  كيي ن 5-2-2-1-1

" ) يادة  سفجيرة( EXPLOSIVEاملشيا  إلسايا بعبيا ة " ل طي  ة الفرضسيةل. وبطاقية وسيم 2-2-2-2-5املبسنية    9 إىل 1النااذج 
  .1  قم اي النا ذج

 قائاية البضيائع اخلطيرة   ثبير ضلسايا بطاقية وسيم لر بية اخلطير  بيين يفد  ل حمي ي اد بشيك أو حسثايا  يرد سيلع 5-2-2-1-2
 يي   4شيعبة   العاي د  أو   بيية رقمبي ة بسني ة    خطي ةألييي ملصيييف  خطي  ة فرضيي  و ثبيير أيضيا  بطاقية وسيم 3اخلطير املبين   العاي د 

يييرد    ال حسثاييا سييةفرضالة      طييللبطاقيية ضييا  ي أيقيييف  قسضيي 6قائايية البضييائع اخلطييرة.  ييع أن األحكييام اخلاصيية املبسنيية   العايي د 
   قائاة البضائع اخلطرة. اخلط  ة حان  حبنَّ حسثاا  ةفرضسالة     طاخلقيف  عفي    اشرتاط بطاقة  أو ةة فرضس    خط 4العا د 

 ي  ذمير  2-3  إذا خلر قائاة البضيائع اخلطيرة املبسنية   الفصيل 1-3-1-2-2-5و د     ا ابسسثناء 5-2-2-1-3
للبضائع املقص دة. وابإلضافة إىل  اخلط  ة األساسسةلسعسن   بة  0-2 ادة  مس    عريل أمثر      بة   مس يفم أحكام الفصل 

أيضيا  ضليى النحي  املبين   ل طي  ة الفرضسية لميس يفم بطاقياا وسيم اليت يسم  عسسناا    ةاألساسس ة    بطاقة ال سم املطل بة لر بة اخلط
 رة.قائاة البضائع اخلط

إذا ما ير المياسة  8للطرود اليت تس ي ضليى  ي اد الر بية  1-6طبقا  للنا ذج  ةفرضسال ة     طللال يلزم وسم  5-2-2-1-3-1
ضلى الطيرود الييت تسي ي ضليى  1-4طبقا  للنا ذج  ةفرضسال ة     طلليلزم وضع بطاقة  وال  نشأ فقط    السأثع امليف ر   األ مجة.

  .2-4  اد الشعبة 
 (الفرضسة)األخطا   اخلط  ة الفرضسةذاا  2بطاقاا وسم  ازاا الر بة  5-2-2-1-4

 الشعبة
مصادر اخلطورة  أوالفرعية  ةر و اخلط

 ةاألساسي ةر و لخطلبطاقة وسم  2-2املبينة يف الفصل  الفرعية
 ةالفرعي ةر و لخطلبطاقات وسم 

 مصادر اخلطورة الفرعية أو
 ال شيء 1-2 ال شيء 2-1
 شيء ال 2-2 ال شيء 2-2

5-1 2-2 5-1 
 ال شيء 3-2 ال شيء 2-3

2-1 2-3 2-1 
5-1 2-3 5-1 
5-1  8 2-3 5-1  8 

8 2-3 8 
2-1  8 2-3 2-1  8 
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)وييييراء(   1-2  واحيييييفة للغييييازاا اللا بيييية   الشييييعبة 2خصصيييير ثييييالث بطاقيييياا وسييييم  نفصييييلة للر بيييية  5-2-2-1-5
)بسضياء(. وحسثايا  3-2)خضيراء( وواحييفة للغيازاا المياسة   الشيعبة  2-2الشيعبة وواحيفة للغازاا  ع اللا بة  يع المياسة   

   ميس يفم بطاقياا وسيم وفقيا  ةفرضسال ط  ة للو ضيفة  صاد  يشكل  صيف ا  أ 2 بن قائاة البضائع اخلطرة أن أحيف  ازاا الر بة 
  .4-1-2-2-5للجيفول املبن   

 االشرتاطاا السالسة:  مس   مل بطاقة وسم   2-1-2-2-2-5و د     ا ابسسثناء 5-2-2-1-6

الطيرد    ضع ضلى  ف  سطح الطرد ابلقرب    االسم الرمسي املمس يفم   النقل  إذا ما ر أبعياد  )أ(
 مافسة لنلك؛

 أي بطاقية وال  لحيق ابلعبي ة أو عجباا أي  يزء  ي  العبي ة أو يغطساا ال و  ضع ضلى العب ة حبست )ب(
 ضال ة أخرى؛ أو

  نبا  إىل  ن . اخلط  ة الفرضسةاقة ال سم املطل بة لل طر األساسي و  ضع بطو  )ج(
ميك   ثبسر بطاقة ال سم ضلس  بطريقة  حرضيسة   ال صغع احلجم حبست أو وإذا مان الطرد  ع  نسظم الشكل 

 أية وسسلة  ناسبة أخرى. أو ميك   بط بطاقة ال سم ابلطرد بطريقة  أ   ة بشريط
والعبييي اا الكبيييعة ضليييى  لييرتا   450اليييت  سجييياوز سيييعساا للمييي ائ  اوايا ال سيييسطة بطاقييياا وسيييم احليي   ضييع 5-2-2-1-7

  ا بن  سقابلن  ناا. 
 لعال اا ضلى سطح ل     باي . ثبر ا 5-2-2-1-8
 أحكام خاصة لبطاقاا وسم ضب اا امل اد النا سة السفاضل 5-2-2-1-9

(   1  قييم " ) يادة  سفجيرة( )الناي ذجEXPLOSIVEاييا "يكسي  ضلس خطي  ة فرضسية  ضيع بطاقية دالية ضلييى  
سييسغناء ضيي  ايينح البطاقيية   ضبيي ة حميييفدة ألن  ميياح المييلطة امل سصيية ابال  ييا مل (B) ‘ابء‘حاليية امليي اد النا سيية السفاضييل  يي  النيي ع 

 بسادا االخسبا  أثبسر أن املادة النا سة السفاضل   انح العب ة لس  هلا سل ل ا فجا ي.
 أحكام خاصة لبطاقاا وسم األماسسيف الف قسة العض ية  5-2-2-1-10

يف ف قسييية ضضييي ية ( ضليييى الطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى أماسيييس2-5)الناييي ذج  2-5 ثبييير بطاقييية وسيييم الشيييعبة  
قيف  (. و ع  انح البطاقة أيضا  أن املادةF) ‘واو‘ أو ( E) ‘ااء‘ أو ( D) ‘دال‘ أو ( C) ‘ سم‘ أو ( B) ‘ابء‘ صنفة   األ  اع 

 )الناي ذج( سيائل هلي ب)" FLAMMABLE LIQUID" اخلط  ة الفرضسيةيلزم وضع بطاقة وسم تال ضال ة  ال  ك ن هل بة  ولنلك
 السالسة: الفرضسة(. وابإلضافة إىل ذلك    ضع بطاقاا األخطا  3  قم

قسيييية ( لألماسييييسيف الف  1  قييييم " ) ييييادة  سفجييييرة( )النايييي ذجEXPLOSIVE" اخلطيييي  ة الفرضسييييةبطاقيييية  )أ(
 ميياح المييلطة امل سصيية بعيييفم وضييعاا ضلييى طييرد حميييفد ألن   ييا مل ( B) ‘ابء‘لنيي ع العضيي ية  يي  ا

 ألممسيف الف قي العض ي لس  ل  سل ل ا فجا ي   انح العب ة؛بسادا االخسبا  قيف أثبسر أن ا
يييال( )النايي ذج CORROSIVE" اخلطيي  ة الفرضسييةبطاقيية  )ب( ضييية ( ضنييييف اسييسسفاء  عييايع جما  8  قييم" )أمل

  .8للر بة  II أو Iالسعبئة 
 أحكام خاصة لبطاقاا وسم طرود امل اد املعيفية 5-2-2-1-11

(  تال طرود امل اد املعيفية أية بطاقة وسم أخرى 2-6  قم )النا ذج ساسسةاخلط  ة األابإلضافة إىل بطاقة  
  قسضساا طبسعة حمس ايا الطرد.
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 بطاقات الوسم 5-2-2
 لوسموضع بطاقات ا أحكام 5-2-2-1

  يي ز   سعلييق ايينح األحكييام أساسييا  ببطاقيياا وسييم اخلطيير.  ييع أ يي  ميكيي  ضنيييف االقسضيياء وضييع ضال يياا أو حظة:مال
ختييزي  الطييرد )ماسييس يفام   ييز ضلييى شييكل  ظليية لبسييان ضييرو ة احملافظيية ضلييى  إضييافسة  بيين االحسساطيياا اليييت  س يين أثنيياء  ناوليية أو

  افا (. الطرد
 مييس فسة مل اصييفاا  الفرضسيية و صيياد  اخلطيي  ةاألساسييسة   صيياد  اخلطيي  ةقيياا ال سييم اليييت  بيين بطا  كيي ن 5-2-2-1-1

" ) يادة  سفجيرة( EXPLOSIVEاملشيا  إلسايا بعبيا ة " ل طي  ة الفرضسيةل. وبطاقية وسيم 2-2-2-2-5املبسنية    9 إىل 1النااذج 
  .1  قم اي النا ذج

 قائاية البضيائع اخلطيرة   ثبير ضلسايا بطاقية وسيم لر بية اخلطير  بيين يفد  ل حمي ي اد بشيك أو حسثايا  يرد سيلع 5-2-2-1-2
 يي   4شيعبة   العاي د  أو   بيية رقمبي ة بسني ة    خطي ةألييي ملصيييف  خطي  ة فرضيي  و ثبيير أيضيا  بطاقية وسيم 3اخلطير املبين   العاي د 

يييرد    ال حسثاييا سييةفرضالة      طييللبطاقيية ضييا  ي أيقيييف  قسضيي 6قائايية البضييائع اخلطييرة.  ييع أن األحكييام اخلاصيية املبسنيية   العايي د 
   قائاة البضائع اخلطرة. اخلط  ة حان  حبنَّ حسثاا  ةفرضسالة     طاخلقيف  عفي    اشرتاط بطاقة  أو ةة فرضس    خط 4العا د 

 ي  ذمير  2-3  إذا خلر قائاة البضيائع اخلطيرة املبسنية   الفصيل 1-3-1-2-2-5و د     ا ابسسثناء 5-2-2-1-3
للبضائع املقص دة. وابإلضافة إىل  اخلط  ة األساسسةلسعسن   بة  0-2 ادة  مس    عريل أمثر      بة   مس يفم أحكام الفصل 

أيضيا  ضليى النحي  املبين   ل طي  ة الفرضسية لميس يفم بطاقياا وسيم اليت يسم  عسسناا    ةاألساسس ة    بطاقة ال سم املطل بة لر بة اخلط
 رة.قائاة البضائع اخلط

إذا ما ير المياسة  8للطرود اليت تس ي ضليى  ي اد الر بية  1-6طبقا  للنا ذج  ةفرضسال ة     طللال يلزم وسم  5-2-2-1-3-1
ضلى الطيرود الييت تسي ي ضليى  1-4طبقا  للنا ذج  ةفرضسال ة     طلليلزم وضع بطاقة  وال  نشأ فقط    السأثع امليف ر   األ مجة.

  .2-4  اد الشعبة 
 (الفرضسة)األخطا   اخلط  ة الفرضسةذاا  2بطاقاا وسم  ازاا الر بة  5-2-2-1-4

 الشعبة
مصادر اخلطورة  أوالفرعية  ةر و اخلط

 ةاألساسي ةر و لخطلبطاقة وسم  2-2املبينة يف الفصل  الفرعية
 ةالفرعي ةر و لخطلبطاقات وسم 

 مصادر اخلطورة الفرعية أو
 ال شيء 1-2 ال شيء 2-1
 شيء ال 2-2 ال شيء 2-2

5-1 2-2 5-1 
 ال شيء 3-2 ال شيء 2-3

2-1 2-3 2-1 
5-1 2-3 5-1 
5-1  8 2-3 5-1  8 

8 2-3 8 
2-1  8 2-3 2-1  8 
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)وييييراء(   1-2  واحيييييفة للغييييازاا اللا بيييية   الشييييعبة 2خصصيييير ثييييالث بطاقيييياا وسييييم  نفصييييلة للر بيييية  5-2-2-1-5
)بسضياء(. وحسثايا  3-2)خضيراء( وواحييفة للغيازاا المياسة   الشيعبة  2-2الشيعبة وواحيفة للغازاا  ع اللا بة  يع المياسة   

   ميس يفم بطاقياا وسيم وفقيا  ةفرضسال ط  ة للو ضيفة  صاد  يشكل  صيف ا  أ 2 بن قائاة البضائع اخلطرة أن أحيف  ازاا الر بة 
  .4-1-2-2-5للجيفول املبن   

 االشرتاطاا السالسة:  مس   مل بطاقة وسم   2-1-2-2-2-5و د     ا ابسسثناء 5-2-2-1-6

الطيرد    ضع ضلى  ف  سطح الطرد ابلقرب    االسم الرمسي املمس يفم   النقل  إذا ما ر أبعياد  )أ(
 مافسة لنلك؛

 أي بطاقية وال  لحيق ابلعبي ة أو عجباا أي  يزء  ي  العبي ة أو يغطساا ال و  ضع ضلى العب ة حبست )ب(
 ضال ة أخرى؛ أو

  نبا  إىل  ن . اخلط  ة الفرضسةاقة ال سم املطل بة لل طر األساسي و  ضع بطو  )ج(
ميك   ثبسر بطاقة ال سم ضلس  بطريقة  حرضيسة   ال صغع احلجم حبست أو وإذا مان الطرد  ع  نسظم الشكل 

 أية وسسلة  ناسبة أخرى. أو ميك   بط بطاقة ال سم ابلطرد بطريقة  أ   ة بشريط
والعبييي اا الكبيييعة ضليييى  لييرتا   450اليييت  سجييياوز سيييعساا للمييي ائ  اوايا ال سيييسطة بطاقييياا وسيييم احليي   ضييع 5-2-2-1-7

  ا بن  سقابلن  ناا. 
 لعال اا ضلى سطح ل     باي . ثبر ا 5-2-2-1-8
 أحكام خاصة لبطاقاا وسم ضب اا امل اد النا سة السفاضل 5-2-2-1-9

(   1  قييم " ) يادة  سفجيرة( )الناي ذجEXPLOSIVEاييا "يكسي  ضلس خطي  ة فرضسية  ضيع بطاقية دالية ضلييى  
سييسغناء ضيي  ايينح البطاقيية   ضبيي ة حميييفدة ألن  ميياح المييلطة امل سصيية ابال  ييا مل (B) ‘ابء‘حاليية امليي اد النا سيية السفاضييل  يي  النيي ع 

 بسادا االخسبا  أثبسر أن املادة النا سة السفاضل   انح العب ة لس  هلا سل ل ا فجا ي.
 أحكام خاصة لبطاقاا وسم األماسسيف الف قسة العض ية  5-2-2-1-10

يف ف قسييية ضضييي ية ( ضليييى الطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى أماسيييس2-5)الناييي ذج  2-5 ثبييير بطاقييية وسيييم الشيييعبة  
قيف  (. و ع  انح البطاقة أيضا  أن املادةF) ‘واو‘ أو ( E) ‘ااء‘ أو ( D) ‘دال‘ أو ( C) ‘ سم‘ أو ( B) ‘ابء‘ صنفة   األ  اع 

 )الناي ذج( سيائل هلي ب)" FLAMMABLE LIQUID" اخلط  ة الفرضسيةيلزم وضع بطاقة وسم تال ضال ة  ال  ك ن هل بة  ولنلك
 السالسة: الفرضسة(. وابإلضافة إىل ذلك    ضع بطاقاا األخطا  3  قم

قسيييية ( لألماسييييسيف الف  1  قييييم " ) ييييادة  سفجييييرة( )النايييي ذجEXPLOSIVE" اخلطيييي  ة الفرضسييييةبطاقيييية  )أ(
 ميياح المييلطة امل سصيية بعيييفم وضييعاا ضلييى طييرد حميييفد ألن   ييا مل ( B) ‘ابء‘لنيي ع العضيي ية  يي  ا

 ألممسيف الف قي العض ي لس  ل  سل ل ا فجا ي   انح العب ة؛بسادا االخسبا  قيف أثبسر أن ا
يييال( )النايي ذج CORROSIVE" اخلطيي  ة الفرضسييةبطاقيية  )ب( ضييية ( ضنييييف اسييسسفاء  عييايع جما  8  قييم" )أمل

  .8للر بة  II أو Iالسعبئة 
 أحكام خاصة لبطاقاا وسم طرود امل اد املعيفية 5-2-2-1-11

(  تال طرود امل اد املعيفية أية بطاقة وسم أخرى 2-6  قم )النا ذج ساسسةاخلط  ة األابإلضافة إىل بطاقة  
  قسضساا طبسعة حمس ايا الطرد.
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 شعةأحكام خاصة لبطاقاا وسم امل اد امل 5-2-2-1-12
  ميل طييرد وضبيي ة 1-5-1-1-3-5ايي  وا د    ملييا ابسيسثناء حاليية اسييس يفام بطاقياا ال سييم الكبييعة وفقيا   5-2-2-1-12-1

 (7Aألييل ) 7تاييل بطاقيياا وسييم  مييس     اصييفاا النايياذج املنطبقيية جييي  أن شييا لة وحاوييية شييح  تسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة 
 ال سييم ضلييى  ييا بن  سقييابلن  يي  المييطح اخلييا  ي للطييرداسييبة. و ثبيير بطاقيياا (   بعييا  للفئيية املن7C ييسم ) 7 أو (7Bابء ) 7 أو
ضبيي ة  أو طييرد ضلييى مييلجييي  ان   ضييع ضلييى المييطح اخلييا  ي جلاسييع اجل ا يي  األ بعيية حلاوييية الشييح . وابإلضييافة إىل ذلييك   أو

  5-3-2-7-2 األحكيام الي ا دة   حاوية شح  تس ي ضلى   اد ا شطا ية   يع املي اد اال شيطا ية املميسثناة مب  ي  أو شا لة
(؛ و ثبير اينح البطاقياا  حسثايا ينطبيق ذليك  جبي ا  البطاقياا الييت 7Eااء ) 7   ضع بطاقاا وسم  مس فسة مل اصفاا النا ذج

-5 غطي بطاقاا ال سم العال اا املبسنة    أال (. وجي 7C سم ) 7 أو (7Bابء ) 7 أو (7Aألل ) 7 مس   النااذج املنطبقة 
  سصل ابحملس ايا. ال  حغطى أية بطاقاا وسم أو . و حنزع2-1
( 7C يييييسم ) 7 أو (7Bابء ) 7 أو (7Aأليييييل ) 7كال ميييييل بطاقييييية وسيييييم  طابقييييية للناييييياذج املنطبقييييية  حميييييس 5-2-2-1-12-2

 ابملعل  اا السالسة:
 احملس ايا: )أ(

 ابسيسثناء املي اد  1-2-2-7-2يرد   اجليفول  ماا  اسم )أمساء( الن ييفة )الن ييفاا( املشعة '1'
حالية  ييالسط  و  ة   اجلييفول.   يع اسيس يفام الر ي ز املبسنيLSA-Iاملن فضية النشياط الني ضي 

يميياح حسييز الكسابيية. و يي  هد   ييا الن ييييفاا املشييعة   يييف ج أمسيياء الن ييييفاا األشيييف  قسسيييفا  بقيييف 
( SCOح )األ مييام املل ثيية المييط أو (LSAأمسيياء جما ضيية امليي اد املن فضيية النشيياط النيي ضي )

" LSA-IIالغيرا املصيطلحاا "بعيف اسم )أمساء( الن ييفة )الن ييفاا( املشعة. و مس يفم هلنا 
 "؛SCO-II" و"SCO-I" و"LSA-IIIو"

يليزم   يا " ا  ميلLSA-I  يك ن االخسصا  "LSA-I  حالة امل اد املن فضة النشاط الن ضي  '2'
 ضرو ة لنمر اسم الن ييفة املشعة؛ وال بسا  ؛

ريييييييل  ييييييع   ييييييز شيييييياط للاحسيييييي ايا املشييييييعة أثنيييييياء النقييييييل  عييييييربا  ضنيييييي  ب حيييييييفاا البكط: أقصييييييى  النشييييييا )ب(
حالية املي اد اال شيطا ية  قييف  (. و 1-2-2-1( )ا ظير SIاملناس    النظيام الييفو  لل حييفاا ) البادئة

ا  ضناا ابلغرام ) (  أ   ضاضفا  ؛ و مس يفم بيفال     النشاط الكسلة اإلمجالسة للن ييفاا اال شطا ية  عربَّ
ضيا  بنييفا "احملسي ايا" و"النشياط" املبسنين ضليى   حالة العب اا الشا لة وحاوايا الشح   جي  أن يس )ج(

)ب( أضيييييالح  2-12-1-2-2-5)أ( و2-12-1-2-2-5بطاقييييية ال سيييييم املعل  ييييياا املطل بييييية   
ضييييفا أ ييي  ميكييي  أن  حاويييية الشيييح   ضليييى السييي ا   وجتايييع  عيييا  للاحسييي ايا اإلمجالسييية للعبييي ة الشيييا لة أو

يفاا النقيييييييييل(  ضليييييييييى بطاقييييييييياا وسيييييييييم " )ا ظييييييييير  ميييييييييسنSee Transport Documents كسييييييييي  ضبيييييييييا ة "
حيياوايا الشييح  اليييت تسيي ي ضلييى ويي الا  سلطيية  يي  طييرود تسيي ي ضلييى   ييييفاا  الشييا لة أو العبيي اا

  شعة  سلفة؛
-Iالفئييية  ابسيييسثناء) 2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5احملييييفد وفقيييا  للفقييير ن  رقم ؤشييير النقيييل: الييي )د(

WHITE.) 
   ( اليي ا دCSI( ببسييان  ؤشيير أ ييان احلاليية احلر سيية )7Eايياء ) 7 للنايي ذج  قييم  مييسكال مييل بطاقيية وسييم  طابقيية 5-2-2-1-12-3

  2-11-4-6اليييي ا د     نقيييل إلسايييا الشيييحنة  أو شييياادة االضساييياد الييييت  صييييف اا الميييلطة امل سصييية و طبيييق   البلييييفان الييييت  عربايييا أو
 . 3-11-4-6 أو
ايياء  7  قييم للنايينج الشييح   جييي  أن تاييل بطاقيية ال سييم املمييس فسة  حاليية العبيي اا الشييا لة وحيياوايا  5-2-2-1-12-4
(7E( جما ع  ؤشراا أ ان احلالة احلر سة )CSIاملسعلقة جباسع الطرود اليت تس ياا انح العب اا الشا لة ) حاوايا الشح . أو 
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لمييلطة امل سصيية  و نطبييق الشييح   يي  ا أو للسصيياسم د  قسضييي اضساييادا  لنقييل اليييفو  لطييرو   مجسييع حيياالا ا 5-2-2-1-12-5
 ضلساا أ  اع اضسااد  سلفة   البليفان املعنسة امل سلفة  يك ن ال سم وفقا  لشاادة اضسااد بليف  نشأ السصاسم. 

 3539و 3538و 3537م املسحييفة بطاقاا وسم الملع اليت تس ي ضليى بطيائع خطيرة  نق لية تير أ قيام األ ي 5-2-2-1-13
 3548و 3547و 3546و 3545و 3544و 3543و 3442و 3541و 3540و
 2-1-2-2-5سييلع  نقييل  ييع  عبييأة بطاقيياا وسييم وفقييا  للفقييرة  وأ  ضييع ضلييى الطييرود اليييت تسيي ي ضلييى سييلع  5-2-2-1-13-1

وميان إمجيا  حمسي ى اللسثسي م  أمثير  ي  بطيا ايا اللسثسي م . وإذا احسي ا الميلعة ضليى واحييفة أو5-0-2 بن األخطا  احمليفدة وفقا  للفقيرة 
ساضة   بطا ايا أي دا اللسثسي م   ثبير ضال ية بطيا ايا -واا 100 سجاوز      البطا ايا    فلز اللسثس م والر بة ال 2 يزييف ضلى ال

حييييفة أو أمثيير  يي  بطيييا ايا اللسثسيي م وميييان ( ضليييى الطييرد أو المييلعة  يييع املعبييأة. وإذا احسييي ا المييلعة ضلييى وا5-2-5 اللسثسيي م )الشييكل
سيياضة   بطييا ايا أييي دا اللسثسيي م  -واا 100    البطييا ايا  يي  فلييز اللسثسيي م والر بيية أمثيير  يي   2ثسيي م أمثيير  يي  إمجييا  حمسيي ى اللس

 ألل( ضلى العب ة أو الملعة  ع املعبأة. 9الرقم  2-1-2-2-5 ثبر بطاقة وسم بطا ايا اللسثس م )
بضائع خطيرة سيائلة ابالجتياح احملييفد هليا   ثبير ضال ياا إذا مان املطل ب ضاان أن  بقى الملع اليت تس ي ضلى  5-2-2-1-13-2

و كي ن ظياارة ضليى  يا بن ضاي دين  سقيابلن ضليى األقيل  ي    ا ي  الطيرد  1-7-1-2-5االجتاح اليت  فيي ابالشيرتاطاا الي ا دة   
 سام  سجاة إىل األضلى بشكل صحسح.األ ن أو الملعة  ع املعبأة حسثاا أ ك   و ك

 أحكام تتعلق ببطاقات الوسم 5-2-2-2
 طييابق  يي  حسييت الليي ن والر يي ز والشييكل العييام  ذيياذج  ماييا   القمييم مييس   بطاقيياا ال سييم أحكييام ايينا  5-2-2-2-1

  .2-2-2-2-5البطاقاا املبسنة   
خبييط خييا  ي  سقطييع حمييباا ايي  وا د    2-2-2-2-5ضنيييف االقسضيياء  تيييفد بطاقيياا ال سييم املبسنيية    مالحظة:

 يشرتط ذلك ضنيف ا يرسم ال سم ضلى خلفسة ل هنا  باي . . وال5-2-2-2-1-1
  .6-2-5 شكل بطاقاا ال سم ضلى النح  املبن   الشكل  5-2-2-2-1-1

 6-2-5الشكل 

 
 بطاقة وسم الر بة/الشعبة

 الشعبة   الرم  األسفل.  قميبن    جي  أن2-5و 1-5الشعبسن  أو   حالة الر بة  * 
 ميك  )إذا مان اخسسا اي ( أن يبن النص/األ قام/الر ز/احلروف اإلضافسة   النصل المفلي. أو )إذا مان إلزا سا (جي   ** 
( ملايية 7Eء  )اييا 7  قييمحاليية النايي ذج  و   6-1و 5-1و 4-1الشييعبة   حاليية الشييع    قييم أو الشييعبة  أو جييي  أن يبيين   ييز الر بيية *** 

"FISSILE العل ي." )ا شطا ي(   النصل 
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 شعةأحكام خاصة لبطاقاا وسم امل اد امل 5-2-2-1-12
  ميل طييرد وضبيي ة 1-5-1-1-3-5ايي  وا د    ملييا ابسيسثناء حاليية اسييس يفام بطاقياا ال سييم الكبييعة وفقيا   5-2-2-1-12-1

 (7Aألييل ) 7تاييل بطاقيياا وسييم  مييس     اصييفاا النايياذج املنطبقيية جييي  أن شييا لة وحاوييية شييح  تسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة 
 ال سييم ضلييى  ييا بن  سقييابلن  يي  المييطح اخلييا  ي للطييرداسييبة. و ثبيير بطاقيياا (   بعييا  للفئيية املن7C ييسم ) 7 أو (7Bابء ) 7 أو
ضبيي ة  أو طييرد ضلييى مييلجييي  ان   ضييع ضلييى المييطح اخلييا  ي جلاسييع اجل ا يي  األ بعيية حلاوييية الشييح . وابإلضييافة إىل ذلييك   أو

  5-3-2-7-2 األحكيام الي ا دة   حاوية شح  تس ي ضلى   اد ا شطا ية   يع املي اد اال شيطا ية املميسثناة مب  ي  أو شا لة
(؛ و ثبير اينح البطاقياا  حسثايا ينطبيق ذليك  جبي ا  البطاقياا الييت 7Eااء ) 7   ضع بطاقاا وسم  مس فسة مل اصفاا النا ذج

-5 غطي بطاقاا ال سم العال اا املبسنة    أال (. وجي 7C سم ) 7 أو (7Bابء ) 7 أو (7Aألل ) 7 مس   النااذج املنطبقة 
  سصل ابحملس ايا. ال  حغطى أية بطاقاا وسم أو . و حنزع2-1
( 7C يييييسم ) 7 أو (7Bابء ) 7 أو (7Aأليييييل ) 7كال ميييييل بطاقييييية وسيييييم  طابقييييية للناييييياذج املنطبقييييية  حميييييس 5-2-2-1-12-2

 ابملعل  اا السالسة:
 احملس ايا: )أ(

 ابسيسثناء املي اد  1-2-2-7-2يرد   اجليفول  ماا  اسم )أمساء( الن ييفة )الن ييفاا( املشعة '1'
حالية  ييالسط  و  ة   اجلييفول.   يع اسيس يفام الر ي ز املبسنيLSA-Iاملن فضية النشياط الني ضي 

يميياح حسييز الكسابيية. و يي  هد   ييا الن ييييفاا املشييعة   يييف ج أمسيياء الن ييييفاا األشيييف  قسسيييفا  بقيييف 
( SCOح )األ مييام املل ثيية المييط أو (LSAأمسيياء جما ضيية امليي اد املن فضيية النشيياط النيي ضي )

" LSA-IIالغيرا املصيطلحاا "بعيف اسم )أمساء( الن ييفة )الن ييفاا( املشعة. و مس يفم هلنا 
 "؛SCO-II" و"SCO-I" و"LSA-IIIو"

يليزم   يا " ا  ميلLSA-I  يك ن االخسصا  "LSA-I  حالة امل اد املن فضة النشاط الن ضي  '2'
 ضرو ة لنمر اسم الن ييفة املشعة؛ وال بسا  ؛

ريييييييل  ييييييع   ييييييز شيييييياط للاحسيييييي ايا املشييييييعة أثنيييييياء النقييييييل  عييييييربا  ضنيييييي  ب حيييييييفاا البكط: أقصييييييى  النشييييييا )ب(
حالية املي اد اال شيطا ية  قييف  (. و 1-2-2-1( )ا ظير SIاملناس    النظيام الييفو  لل حييفاا ) البادئة

ا  ضناا ابلغرام ) (  أ   ضاضفا  ؛ و مس يفم بيفال     النشاط الكسلة اإلمجالسة للن ييفاا اال شطا ية  عربَّ
ضيا  بنييفا "احملسي ايا" و"النشياط" املبسنين ضليى   حالة العب اا الشا لة وحاوايا الشح   جي  أن يس )ج(

)ب( أضيييييالح  2-12-1-2-2-5)أ( و2-12-1-2-2-5بطاقييييية ال سيييييم املعل  ييييياا املطل بييييية   
ضييييفا أ ييي  ميكييي  أن  حاويييية الشيييح   ضليييى السييي ا   وجتايييع  عيييا  للاحسييي ايا اإلمجالسييية للعبييي ة الشيييا لة أو

يفاا النقيييييييييل(  ضليييييييييى بطاقييييييييياا وسيييييييييم " )ا ظييييييييير  ميييييييييسنSee Transport Documents كسييييييييي  ضبيييييييييا ة "
حيياوايا الشييح  اليييت تسيي ي ضلييى ويي الا  سلطيية  يي  طييرود تسيي ي ضلييى   ييييفاا  الشييا لة أو العبيي اا

  شعة  سلفة؛
-Iالفئييية  ابسيييسثناء) 2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5احملييييفد وفقيييا  للفقييير ن  رقم ؤشييير النقيييل: الييي )د(

WHITE.) 
   ( اليي ا دCSI( ببسييان  ؤشيير أ ييان احلاليية احلر سيية )7Eايياء ) 7 للنايي ذج  قييم  مييسكال مييل بطاقيية وسييم  طابقيية 5-2-2-1-12-3

  2-11-4-6اليييي ا د     نقيييل إلسايييا الشيييحنة  أو شييياادة االضساييياد الييييت  صييييف اا الميييلطة امل سصييية و طبيييق   البلييييفان الييييت  عربايييا أو
 . 3-11-4-6 أو
ايياء  7  قييم للنايينج الشييح   جييي  أن تاييل بطاقيية ال سييم املمييس فسة  حاليية العبيي اا الشييا لة وحيياوايا  5-2-2-1-12-4
(7E( جما ع  ؤشراا أ ان احلالة احلر سة )CSIاملسعلقة جباسع الطرود اليت تس ياا انح العب اا الشا لة ) حاوايا الشح . أو 
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لمييلطة امل سصيية  و نطبييق الشييح   يي  ا أو للسصيياسم د  قسضييي اضساييادا  لنقييل اليييفو  لطييرو   مجسييع حيياالا ا 5-2-2-1-12-5
 ضلساا أ  اع اضسااد  سلفة   البليفان املعنسة امل سلفة  يك ن ال سم وفقا  لشاادة اضسااد بليف  نشأ السصاسم. 

 3539و 3538و 3537م املسحييفة بطاقاا وسم الملع اليت تس ي ضليى بطيائع خطيرة  نق لية تير أ قيام األ ي 5-2-2-1-13
 3548و 3547و 3546و 3545و 3544و 3543و 3442و 3541و 3540و
 2-1-2-2-5سييلع  نقييل  ييع  عبييأة بطاقيياا وسييم وفقييا  للفقييرة  وأ  ضييع ضلييى الطييرود اليييت تسيي ي ضلييى سييلع  5-2-2-1-13-1

وميان إمجيا  حمسي ى اللسثسي م  أمثير  ي  بطيا ايا اللسثسي م . وإذا احسي ا الميلعة ضليى واحييفة أو5-0-2 بن األخطا  احمليفدة وفقا  للفقيرة 
ساضة   بطا ايا أي دا اللسثسي م   ثبير ضال ية بطيا ايا -واا 100 سجاوز      البطا ايا    فلز اللسثس م والر بة ال 2 يزييف ضلى ال

حييييفة أو أمثيير  يي  بطيييا ايا اللسثسيي م وميييان ( ضليييى الطييرد أو المييلعة  يييع املعبييأة. وإذا احسييي ا المييلعة ضلييى وا5-2-5 اللسثسيي م )الشييكل
سيياضة   بطييا ايا أييي دا اللسثسيي م  -واا 100    البطييا ايا  يي  فلييز اللسثسيي م والر بيية أمثيير  يي   2ثسيي م أمثيير  يي  إمجييا  حمسيي ى اللس

 ألل( ضلى العب ة أو الملعة  ع املعبأة. 9الرقم  2-1-2-2-5 ثبر بطاقة وسم بطا ايا اللسثس م )
بضائع خطيرة سيائلة ابالجتياح احملييفد هليا   ثبير ضال ياا إذا مان املطل ب ضاان أن  بقى الملع اليت تس ي ضلى  5-2-2-1-13-2

و كي ن ظياارة ضليى  يا بن ضاي دين  سقيابلن ضليى األقيل  ي    ا ي  الطيرد  1-7-1-2-5االجتاح اليت  فيي ابالشيرتاطاا الي ا دة   
 سام  سجاة إىل األضلى بشكل صحسح.األ ن أو الملعة  ع املعبأة حسثاا أ ك   و ك

 أحكام تتعلق ببطاقات الوسم 5-2-2-2
 طييابق  يي  حسييت الليي ن والر يي ز والشييكل العييام  ذيياذج  ماييا   القمييم مييس   بطاقيياا ال سييم أحكييام ايينا  5-2-2-2-1

  .2-2-2-2-5البطاقاا املبسنة   
خبييط خييا  ي  سقطييع حمييباا ايي  وا د    2-2-2-2-5ضنيييف االقسضيياء  تيييفد بطاقيياا ال سييم املبسنيية    مالحظة:

 يشرتط ذلك ضنيف ا يرسم ال سم ضلى خلفسة ل هنا  باي . . وال5-2-2-2-1-1
  .6-2-5 شكل بطاقاا ال سم ضلى النح  املبن   الشكل  5-2-2-2-1-1

 6-2-5الشكل 

 
 بطاقة وسم الر بة/الشعبة

 الشعبة   الرم  األسفل.  قميبن    جي  أن2-5و 1-5الشعبسن  أو   حالة الر بة  * 
 ميك  )إذا مان اخسسا اي ( أن يبن النص/األ قام/الر ز/احلروف اإلضافسة   النصل المفلي. أو )إذا مان إلزا سا (جي   ** 
( ملايية 7Eء  )اييا 7  قييمحاليية النايي ذج  و   6-1و 5-1و 4-1الشييعبة   حاليية الشييع    قييم أو الشييعبة  أو جييي  أن يبيين   ييز الر بيية *** 

"FISSILE العل ي." )ا شطا ي(   النصل 
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  سصل. أو عيفد خبط خا  ي  سقطع أو يرسم ال سم ضلى خلفسة ل هنا  باي   5-2-2-2-1-1-1
 قييل أبعييادح  ال )ضلييى شييكل  عيين( ° 45 كيي ن بطاقيياا ال سييم ضلييى شييكل  ربييع  رسيي م بزاوييية  5-2-2-2-1-1-2

 م    خا ج ذلك اخليط إىل حافية  5يشكل املعن ضلى  مافة  نااز افة خط   از ويك ن داخل احل . م 100×  م  100 ض 
 .ال سم

إذا اقسضيييى حجيييم الطيييرد ذليييك  شيييريطة أن  بقيييى الر ييي ز  بشيييكل  ناسييييب ميكييي   قلسيييل أبعييياد الطيييرد 5-2-2-2-1-1-3
  .2-1-2-2-2-5 رقموالعناصر األخرى لل سم  رئسة ب ض ح. وجي  أن متسثل أبعاد األسط ادا ألحكام ال

   الطبعية املنقحية الميابعة ضشيرة  1-1-2-2-2-5جي ز االسسارا     طبسق األحكام ال ا دة   الفقرة  مالحظة:
حيال طبيق ذليك   . و 2016ميا  ن األول/ديميارب   31للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سية  حي  

مييييييا  ن   31قبييييييل  3-1-1-2-2-2-5و 2-1-1-2-2-2-5و 1-1-1-2-2-2-5ميكيييييي   طبسييييييق أحكييييييام  فإ يييييي  ال
 . 2016األول/ديمارب 

بطاقياا    حبكم شكلاا واجتاااا ووسائل  ثبسسايا لسيأ ن  قلايا 2جي ز أن تال األسط ادا احمليفدة للر بة  5-2-2-2-1-2
 ISO 7225:2005  قييم  يالقساسييس حسيييف لولسيية ل  ولكيي  حبجييم أصييغر وفقييا  ملعسييا  املنظايية اليفالقمييمواثليية للبطاقيياا املبسنيية   ايينا 

ل ضييعاا ضلييى اجلييزء  يع األسييط اين )الكسييل(  يي  اينح األسييط ادا. وجييي ز أن  رتاميي   بطاقيياا السحينير" -أسيط ادا  يياز "
يت    يع أ ي    مجسيع احلياالا  بقيى بطاقياا ال سيم اليISO 7225: 2005بطاقاا ال سم إىل احليف الني يماح ب  املعسا  الييفو  

 مي واأل قام ظاارة ملسا  للعسان والر  ز واضحة.متثل اخلطر الرئس
يمييياح ب ضيييع بطاقييياا ال سيييم الصيييغعة احلجيييم ضليييى اجليييزء  إذا ميييان قطييير األسيييط ا ة صيييغعا   ييييفا  حبسيييت ال :مالحظة

 العل ي  ع األسط اين    األسط ا ة  جي ز وضع بطاقاا ال سم الصغعة ضلى اجلزء األسط اين.
  عسيي ي النصييل األضلييى  يي  1 يي  الر بيية  6-1و 5-1و 4-1حمليييفدة للشييع  ابسييسثناء بطاقيياا ال سييم ا 5-2-2-2-1-3

 6 أو 2-5 أو 1-5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1الشييعبة   الر بيية أو البطاقيية ضلييى الر ييز السصيي يري  وعسيي ي النصييل األسييفل ضلييى  قييم
شييرطة العا دييية األ ضلييىإال  شييسال بطاقيية ال سييم  ال ألييل 9 سييم بسيييف أ يي  ابلنمييبة إىل بطاقيية ال حميي  االقسضيياء. 9 أو 8 أو 7 أو

 شيييسال جيييي ز أن  أليييل 9وابسيييسثناء بطاقييية ال سيييم  و قيييم الر بييية.الر يييز  بطيييا ايافئييية ضليييى  وعسييي ي النصيييل األسيييفل للر يييز الميييبعة
اي  وا د  وفقيا  ملياشيسعال"( ة لال)ضليى سيبسل املثيال "قابلي ة    ضبيا ة  بين   بية اخلطي األ يم املسحييفة أو  ص  ثل  قيمال سم ضلى  بطاقة

 ينسقص  ناا. عج  النص ضناصر ال سم الالز ة األخرى أو   شريطة أن ال5-2-2-2-1-5  
  يكسيي   إضييافة إىل ذلييك    النصييل األسييفل  يي  1 يي  الر بيية  6-1و 5-1و 4-1ابسييسثناء الشييع   5-2-2-2-1-4

بطاقياا الشيع   أ يا للميلعة. أو الييفال ضليى جما ضية الس افيق للايادة رفواحليالشيعبة   قيمالر بية    قيم  في ق 1الر بية  بطاقاا وسيم
 الر بة واحلرف اليفال ضلى جما ضة الس افق.  قمالنصل األسفل  و  الشعبة  قمفإهنا  بن   النصل األضلى  6-1و 5-1و 1-4
ط وضيع بطاقية هلينح البضيائع  فيإن رتااشي . ولك    حالية4-1(    الشعبة Sيشرتط وضع بطاقة وسم جملا ضة الس افق "ق" ) وال

  .4-1انح البطاقة  ك ن  طابقة للنا ذج 
  يقسصير أي  يص ييييف ج   الفيرا  امل  ي د تيير الر يز ) ييع 7  مجسيع البطاقياا   ييع بطاقياا  ي اد الر بيية  5-2-2-2-1-5

 أليل 9 ال سيم بطاقيةحالية  و  اء املناولية.أثنيبية واالحسساطياا ال ا  اخلط  ةالشعبة( ضلى السفاصسل اليت   ضح طبسعة  أو الر بة  قم
 ييف ج   اجلزء األسفل    البطاقة أي  ص  ع ضال ة الر بة. ال
  ك ن الر  ز والنص ص واأل قام ابلل ن األس د   مجسع البطاقاا ابسسثناء: 5-2-2-2-1-6

 سض؛ألبالر بة ابلل ن ا  قم  حست يكس  النص )إن و يف( و 8بطاقاا   اد الر بة  )أ(
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ز قييياء  وابلسيييا  ميكييي  أن  كييي ن الر ييي ز  أو ويييراء أو والبطاقييياا الييييت  كييي ن خلفسسايييا ملايييا خضيييراء )ب(
 والكسابة ابلل ن األبسض؛

   حست يك ن الر ز  بسنا  ابلل ن األبسض؛2-5وبطاقة وسم الشعبة  )ج(
لغيازاا الينفط سة  ا   امل ض ضة ضلى األسط ادا واخلراطسش الز 1-2وبطاقاا وسم   اد الشعبة  )د(

 املمسَّلة  حست جي ز أن  بنَّ بل ن خلفسة ال ضاء إذا مان السباي  مافسا .
  يفوااا.  يحفرتهها   مجسع بطاقاا ال سم أن  صايف   العراء لسقلباا الطق  بيفون الفاا  لح ظ   5-2-2-2-1-7
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  سصل. أو عيفد خبط خا  ي  سقطع أو يرسم ال سم ضلى خلفسة ل هنا  باي   5-2-2-2-1-1-1
 قييل أبعييادح  ال )ضلييى شييكل  عيين( ° 45 كيي ن بطاقيياا ال سييم ضلييى شييكل  ربييع  رسيي م بزاوييية  5-2-2-2-1-1-2

 م    خا ج ذلك اخليط إىل حافية  5يشكل املعن ضلى  مافة  نااز افة خط   از ويك ن داخل احل . م 100×  م  100 ض 
 .ال سم

إذا اقسضيييى حجيييم الطيييرد ذليييك  شيييريطة أن  بقيييى الر ييي ز  بشيييكل  ناسييييب ميكييي   قلسيييل أبعييياد الطيييرد 5-2-2-2-1-1-3
  .2-1-2-2-2-5 رقموالعناصر األخرى لل سم  رئسة ب ض ح. وجي  أن متسثل أبعاد األسط ادا ألحكام ال

   الطبعية املنقحية الميابعة ضشيرة  1-1-2-2-2-5جي ز االسسارا     طبسق األحكام ال ا دة   الفقرة  مالحظة:
حيال طبيق ذليك   . و 2016ميا  ن األول/ديميارب   31للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سية  حي  

مييييييا  ن   31قبييييييل  3-1-1-2-2-2-5و 2-1-1-2-2-2-5و 1-1-1-2-2-2-5ميكيييييي   طبسييييييق أحكييييييام  فإ يييييي  ال
 . 2016األول/ديمارب 

بطاقياا    حبكم شكلاا واجتاااا ووسائل  ثبسسايا لسيأ ن  قلايا 2جي ز أن تال األسط ادا احمليفدة للر بة  5-2-2-2-1-2
 ISO 7225:2005  قييم  يالقساسييس حسيييف لولسيية ل  ولكيي  حبجييم أصييغر وفقييا  ملعسييا  املنظايية اليفالقمييمواثليية للبطاقيياا املبسنيية   ايينا 

ل ضييعاا ضلييى اجلييزء  يع األسييط اين )الكسييل(  يي  اينح األسييط ادا. وجييي ز أن  رتاميي   بطاقيياا السحينير" -أسيط ادا  يياز "
يت    يع أ ي    مجسيع احلياالا  بقيى بطاقياا ال سيم اليISO 7225: 2005بطاقاا ال سم إىل احليف الني يماح ب  املعسا  الييفو  

 مي واأل قام ظاارة ملسا  للعسان والر  ز واضحة.متثل اخلطر الرئس
يمييياح ب ضيييع بطاقييياا ال سيييم الصيييغعة احلجيييم ضليييى اجليييزء  إذا ميييان قطييير األسيييط ا ة صيييغعا   ييييفا  حبسيييت ال :مالحظة

 العل ي  ع األسط اين    األسط ا ة  جي ز وضع بطاقاا ال سم الصغعة ضلى اجلزء األسط اين.
  عسيي ي النصييل األضلييى  يي  1 يي  الر بيية  6-1و 5-1و 4-1حمليييفدة للشييع  ابسييسثناء بطاقيياا ال سييم ا 5-2-2-2-1-3

 6 أو 2-5 أو 1-5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1الشييعبة   الر بيية أو البطاقيية ضلييى الر ييز السصيي يري  وعسيي ي النصييل األسييفل ضلييى  قييم
شييرطة العا دييية األ ضلييىإال  شييسال بطاقيية ال سييم  ال ألييل 9 سييم بسيييف أ يي  ابلنمييبة إىل بطاقيية ال حميي  االقسضيياء. 9 أو 8 أو 7 أو

 شيييسال جيييي ز أن  أليييل 9وابسيييسثناء بطاقييية ال سيييم  و قيييم الر بييية.الر يييز  بطيييا ايافئييية ضليييى  وعسييي ي النصيييل األسيييفل للر يييز الميييبعة
اي  وا د  وفقيا  ملياشيسعال"( ة لال)ضليى سيبسل املثيال "قابلي ة    ضبيا ة  بين   بية اخلطي األ يم املسحييفة أو  ص  ثل  قيمال سم ضلى  بطاقة

 ينسقص  ناا. عج  النص ضناصر ال سم الالز ة األخرى أو   شريطة أن ال5-2-2-2-1-5  
  يكسيي   إضييافة إىل ذلييك    النصييل األسييفل  يي  1 يي  الر بيية  6-1و 5-1و 4-1ابسييسثناء الشييع   5-2-2-2-1-4

بطاقياا الشيع   أ يا للميلعة. أو الييفال ضليى جما ضية الس افيق للايادة رفواحليالشيعبة   قيمالر بية    قيم  في ق 1الر بية  بطاقاا وسيم
 الر بة واحلرف اليفال ضلى جما ضة الس افق.  قمالنصل األسفل  و  الشعبة  قمفإهنا  بن   النصل األضلى  6-1و 5-1و 1-4
ط وضيع بطاقية هلينح البضيائع  فيإن رتااشي . ولك    حالية4-1(    الشعبة Sيشرتط وضع بطاقة وسم جملا ضة الس افق "ق" ) وال

  .4-1انح البطاقة  ك ن  طابقة للنا ذج 
  يقسصير أي  يص ييييف ج   الفيرا  امل  ي د تيير الر يز ) ييع 7  مجسيع البطاقياا   ييع بطاقياا  ي اد الر بيية  5-2-2-2-1-5

 أليل 9 ال سيم بطاقيةحالية  و  اء املناولية.أثنيبية واالحسساطياا ال ا  اخلط  ةالشعبة( ضلى السفاصسل اليت   ضح طبسعة  أو الر بة  قم
 ييف ج   اجلزء األسفل    البطاقة أي  ص  ع ضال ة الر بة. ال
  ك ن الر  ز والنص ص واأل قام ابلل ن األس د   مجسع البطاقاا ابسسثناء: 5-2-2-2-1-6

 سض؛ألبالر بة ابلل ن ا  قم  حست يكس  النص )إن و يف( و 8بطاقاا   اد الر بة  )أ(
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 والكسابة ابلل ن األبسض؛

   حست يك ن الر ز  بسنا  ابلل ن األبسض؛2-5وبطاقة وسم الشعبة  )ج(
لغيازاا الينفط سة  ا   امل ض ضة ضلى األسط ادا واخلراطسش الز 1-2وبطاقاا وسم   اد الشعبة  )د(

 املمسَّلة  حست جي ز أن  بنَّ بل ن خلفسة ال ضاء إذا مان السباي  مافسا .
  يفوااا.  يحفرتهها   مجسع بطاقاا ال سم أن  صايف   العراء لسقلباا الطق  بيفون الفاا  لح ظ   5-2-2-2-1-7
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 3-5الفصل 
 وضع لوحات اإلعالن اخلارجية ووضع العالمات

 وحاوايت السوائب على وحدات النقل الشاحنة
 وضع لوحات اإلعالن اخلارجية 5-3-1
 أحكام لوحات اإلعالن اخلارجية 5-3-1-1
 ر ححنف 5-3-1-1-1
 ثبر ل حاا اإلضيالن اخلا  سية ضليى الميطح اخليا  ي ل حييفاا النقيل الشياحنة لسي فع تينير أبن حمسي ايا  5-3-1-1-2

للبضائع اليت تس ياا وحيفة النقل  اخلط  ة األساسسة عسنة. و بن ل حاا اإلضالن اخلا  سة  خط  ةال حيفة اي بضائع خطرة ومتثل 
 يلي: ا  ابسسثناء وحاوية الم ائ  الشاحنة

  4-1الييت تايل  سفجيراا الشيعبة  حاا اإلضالن اخلا  سة  ع  طل بة ضليى وحييفاا النقيل الشياحنةل   )أ(
 (؛ S  اد وسلع جما ضة الس افق ق ) أو

فقط ضلى وحيفاا النقل الشاحنة اليت تايل  ة    يلزم  ثبسر ل حاا إضالن خا  سة  بن أضلى خطو  )ب(
  .1عبة داخل الر بة   اد وسلعا   حيف ه ة   أمثر    ش

  سصل. أو تيفد خبط خا  ي  سقطع أو و  ضع ل حاا اإلضالن اخلا  سة ضلى خلفسة ل هنا  باي   

ضلسايا  فرضسيةالة     ل طيلوسيم بطاقية اليت يشيرتط وضيع ل ط  ة الفرضسة ل  ضع أيضا  ل حاا إضالن خا  سة  5-3-1-1-3
ضليى وحييفاا النقيل الشياحنة  ة الفرضسية    ل حية إضيالن خا  سية لل طي وضيع يليزم ال .  يع أ ي 2-1-2-2-5اي  وا د    ملا وفقا  

 .ةأساسس ة    اليت تس ي ضلى بضائع ضائيفة ألمثر      بة إذا مان اخلطر الني متثل   لك الل حة وثال  بل حة إضالن خلط

 يييسم  نظسفاييا بعيييف  مل بقييااي بضييائع خطييرة   صيياا يج أو وحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تاييل بضييائع خطييرة 5-3-1-1-4
يسم  نظسفاا بعييف  يسعين أن تايل ل حياا إضيالن خا  سية ظياارة ب ضي ح ضليى  يا بن  سقيابلن  مل   حاوايا للم ائ  فا  ة أو

السفريغ. وحسثاا تس ي  أو ال    كان ميك  أن يراح مجسع العا لن املعنسن بعالسة السحاسلضلى األقل    ال حيفاا  وضلى أي ح
أمثير و/أو بقيااي بضيائع خطيرة    ضيع  أو ضييفة ححجيراا وعايل بضياضسن خطير ن نقل الشاحنة ضليى صياريج  ؤليل  ي وحيفة ال

بيييف للححجييراا أن تاييل ل حيياا  ال وإذا مييان .ل حيياا إضييالن خا  سيية  ناسييبة ضلييى مييل  ا يي     كييان احلحجييراا ذاا الصييلة
  ييرة واحيييفة ضلييى مييل  ا يي   يي    ا يي  وحيييفة النقييل الشيياحنة. إال ايينح اخلا  سيية   ضييع ل حيياا اإلضييالن ال اإلضييالن  فميياا 

 اإلضيييالن كفيييي  مييياحة سيييطحاا املساحييية لسثبسييير ل حييياا  وال ليييرت 3 000 سجييياوز سيييعساا  ال حالييية الصييياا يج النقالييية الييييت و 
و ثبلير ضليى  2-2-2-5ببطاقياا وسيم  ميس   أحكيام الفقيرة  اخلا  سية املقير ة  جيي ز االسسعاضية ضي  ل حياا اإلضيالن اخلا  سية

 ال. ا بن  سقابلن للصاريج النق
 7أحكام خاصة  سعلق ابلر بة  5-3-1-1-5

 ا  (  ييع  عبييأة أو أ مييا LSA-Iنيي ضي ) اد  ن فضيية النشيياط ال ييتاييل حيياوايا الشييح  الكبييعة اليييت  نقييل  5-3-1-1-5-1
 أ بييع ل حيياا إضييالن خا  سيية  طابقيية للنايي ذج طييرودا   ييع الطييرود املمييسثناة  والصيياا يج  أو  ييع  عبييأة( SCO-I ل ثيية المييطح )

. و ثبر ل حاا اإلضالن   اجتاح  أسي ضلى مل  يفا   ا يب و يفا  طير  حلاويية الشيح  1-3-5دال املبن   الشكل  7  قم
 سييم الصيياريج. و نييزع أييية ل حيياا إضييالن خا  سيية لسميير هلييا صييلة ابحملسيي ايا. وبيييفال   يي  اسييس يفام مييل  يي  بطاقيياا ال أو لكبييعةا
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 7  قيم اي   بين   ذياذج بطاقياا ال سيم مايا  ول حاا اإلضالن اخلا  سة  يماح مبيفيل ابسس يفام بطاقاا وسم مبعة وحم  
 . 1-3-5 إذا ما ر حبجااا األدىن املبن   الشكل إال ( 7C سم ) 7( و7Bابء ) 7( و7Aألل )

حياوايا  أو ضبي اا شيا لة أو ية الييت  نقيل طيرودا    ضع ضلى ضرابا المكك احليفييفية و رمباا الطرق الرب  5-3-1-1-5-2
( 7C)  يسم 7( و7Bابء ) 7( و7Aأليل ) 7  قيم ألي  ي  الناياذج 2-2-2-2-5املبسنة    شح  تال أاي     بطاقاا ال سم

 1-3-5 الييييت  نقيييل شيييحناا  رسيييلة   إطيييا  اسيييس يفام حصيييري  ل حييية اإلضيييالن اخلا  سييية املبسنييية   الشيييكل أو (7E)اييياء 7و
 (( ضلى مل   :7Dدال )7  قم لنا ذج)ا

 اجليفا ي  اجلا بسن اخلا  سن   حالة ضرابا المكك احليفييفية؛ )أ(
 خلا  ي   حالة املرمبة الربية.اجليفا ي  اجلا بسن اخلا  سن واجليفا  اخللفي ا )ب(

لى ال حيفة الشاحنة وميك    حالة املرمبة اليت لسمر هلا   ا    ثبسر ل حاا اإلضالن اخلا  سة  باشرة ض 
حيياوايا الشييح    عسييرب ل حيياا اإلضييالن  أو حاليية الصيياا يج الضيي اة و  اليييت تاييل الشييحنة شييريطة أن  كيي ن  رئسيية بمييا لة؛

   يف ضلساا  ماحة مافسة لسثبسر ل حاا  ال حالة املرمباا اليت و  حاوايا الشح  مافسة. أو ى الصاا يجاخلا  سة امل ض ضة ضل
 م. و نزع أية ل حاا إضالن  100إىل  1-3-5  الشكل رب  ميك   قلسل أبعاد ل حة اإلضالن اخلا  سة املبسنة إضالن خا  سة أم

  سعلق ابحملس ايا. ال خا  سة
 وحات اإلعالن اخلارجيةمواصفات ل 5-3-1-2
   7بشييييييييأن ل حيييييييياا اإلضييييييييالن اخلا  سيييييييية املسعلقيييييييية ابلر بيييييييية  2-2-1-3-5 ييييييييص ضلسيييييييي     ابسييييييييسثناء  ييييييييا 5-3-1-2-1

 :0-3-5ح  املبن   الشكل بشأن بطاقة امل اد اخلطرة ضلى البسئة   شكل ل حاا اإلضالن اخلا  سة ضلى الن 2-3-2-3-5 و 
 0-3-5الشكل 

 
 
 
 
 

 (7ل حة اإلضالن اخلا  سة )ابسسثناء الر بة 

قييل أبعاداييا   )ضلييى شييكل  عيين(  ال° 45 كيي ن ل حيية اإلضييالن اخلا  سيية ضلييى شييكل  ربييع  رسيي م بزاوييية  
 سطييابق  ييع  ييم داخييل احلافيية و يي از هلييا. و  12.5ضلييى  مييافة   ييم )حيي  حافيية الل حيية(. ويكيي ن هبييا خييط 250×  ييم  250 ضيي 

الشييعبة ضلييى  الر بيية أو شييعبة البضييائع اخلطييرة املعنسيية  يي  حسييت الليي ن والر ييز. ويكيي ن   ضييع وحجييم   ييز/ قم بطاقيية وسييم   بيية أو
. وجيييييييي  أن  بييييييين 2-2-2-5لشيييييييعبة املقابلييييييية للبضيييييييائع اخلطيييييييرة املعنسييييييية املبسنييييييية   ا  ناسييييييي   يييييييع   ضيييييييع وحجيييييييم الر بييييييية أو

( البضييائع اخلطييرة املعنسيية  ضلييى النحيي  1شييعبة )وحييرف جما ضيية الس افييق   حاليية بضييائع الر بيية    بيية أو اخلا  سيية  قييم اإلضييالن ل حيية
 كي  األبعياد حمييفدة  جيي  أن   يم. وإذا مل 25 فاضايا ضي  يقيل ا     بطاقة ال سم املقابلة   كس اب  أب قام ال 2-2-2-5املبن   

  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. 
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 يي  الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة  1-2-1-3-5جييي ز االسييسارا     طبسييق األحكييام اليي ا دة   الفقييرة  مالحظة:
 . 2016ما  ن األول/ديمارب   31ذ ذ سة  ح  للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة 

 يييم  250×  ييم  250ل حييية اإلضييالن اخلا  سيية ضييي   قييل األبعيياد الكلسييية اليييف سا ل   ال7يسعلييق ابلر بييية  فساييا 5-3-1-2-2
فإهنيا   يم  ي  داخيل احلافية  ي اٍز هليا  وإال 5(  ع  سيم خيط أسي د ضليى  ميافة 2-5-1-1-3-5 ماح ب  الفقرة  )ابسسثناء  ا

ييسفه  بسناسيي  األبعيياد. وال أددح. و  1-3-5ايي   بيين   الشييكل  ن واثليية ملييا كيي   ل ا  فيياع يقيي حاليية اسييس يفام أبعيياد  سلفيية  عح
النصييل األسيييفل أبيييسض  ولييي ن   يييم. ويكييي ن ليي ن اخللفسييية   النصيييل األضليييى  يي  ل حييية اإلضيييالن أصيييفر  و  25ضييي  ‘ 7‘ الييرقم

" ) يادة  شيعة(   النصيل األسيفل اخسسيا ي  لكيي يسميةل RADIOACTIVEملاية "  ال  يقاا الثالث والطباضة أس د. واسس يفام
 األ م املسحيفة املناس  للشحنة املرسلة. سان  قماسس يفام ل حة اإلضالن اخلا  سة انح لب

 1-3-5الشكل 
 7ل حة إضالن خا  سة للا اد املشعة    الر بة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7D -دال 7 رقم)
 لفسة: النصل األضلى أصفر حبافة بسضاء  والنصل األسفل قاا(: الل ن أس د؛ اخلالر ز )الثالثي ال  ي

 مبيفيل  حم  االقسضاء  " ) ادة  شعة( أوRADIOACTIVEأبسض؛ يبن النصل األسفل ملاة "
   الرم  األسفل‘ 7‘ األ م املسحيفة املناس   والرقم (   قم1-2-3-5)ا ظر 

 ماتوضع العال 5-3-2
 ةام األمم املتحدوضع أرق 5-3-2-1
ضلييى الشييحناا  القميماأل يم املسحيييفة ضليى النحيي  الييني يقسضيس  ايينا   قييم  ي ضييع 1ابسيسثناء بضييائع الر بية  5-3-2-1-1

 املرسلة السالسة:
ي ضييع ضلييى   مايا  الغييازاا الييت  نقييل   وحييفاا  قييل شياحنة صييارجيسة أو المي ائل أو املي اد اجلا يييفة )أ(

 الشاحنة الصارجيسة املسعيفدة احلحجراا؛مل  ك ن     ك دا وحيفة النقل 
 وامل اد الصلبة   حاوايا الم ائ ؛ )ب(
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 7  قيم اي   بين   ذياذج بطاقياا ال سيم مايا  ول حاا اإلضالن اخلا  سة  يماح مبيفيل ابسس يفام بطاقاا وسم مبعة وحم  
 . 1-3-5 إذا ما ر حبجااا األدىن املبن   الشكل إال ( 7C سم ) 7( و7Bابء ) 7( و7Aألل )

حياوايا  أو ضبي اا شيا لة أو ية الييت  نقيل طيرودا    ضع ضلى ضرابا المكك احليفييفية و رمباا الطرق الرب  5-3-1-1-5-2
( 7C)  يسم 7( و7Bابء ) 7( و7Aأليل ) 7  قيم ألي  ي  الناياذج 2-2-2-2-5املبسنة    شح  تال أاي     بطاقاا ال سم

 1-3-5 الييييت  نقيييل شيييحناا  رسيييلة   إطيييا  اسيييس يفام حصيييري  ل حييية اإلضيييالن اخلا  سييية املبسنييية   الشيييكل أو (7E)اييياء 7و
 (( ضلى مل   :7Dدال )7  قم لنا ذج)ا

 اجليفا ي  اجلا بسن اخلا  سن   حالة ضرابا المكك احليفييفية؛ )أ(
 خلا  ي   حالة املرمبة الربية.اجليفا ي  اجلا بسن اخلا  سن واجليفا  اخللفي ا )ب(

لى ال حيفة الشاحنة وميك    حالة املرمبة اليت لسمر هلا   ا    ثبسر ل حاا اإلضالن اخلا  سة  باشرة ض 
حيياوايا الشييح    عسييرب ل حيياا اإلضييالن  أو حاليية الصيياا يج الضيي اة و  اليييت تاييل الشييحنة شييريطة أن  كيي ن  رئسيية بمييا لة؛

   يف ضلساا  ماحة مافسة لسثبسر ل حاا  ال حالة املرمباا اليت و  حاوايا الشح  مافسة. أو ى الصاا يجاخلا  سة امل ض ضة ضل
 م. و نزع أية ل حاا إضالن  100إىل  1-3-5  الشكل رب  ميك   قلسل أبعاد ل حة اإلضالن اخلا  سة املبسنة إضالن خا  سة أم

  سعلق ابحملس ايا. ال خا  سة
 وحات اإلعالن اخلارجيةمواصفات ل 5-3-1-2
   7بشييييييييأن ل حيييييييياا اإلضييييييييالن اخلا  سيييييييية املسعلقيييييييية ابلر بيييييييية  2-2-1-3-5 ييييييييص ضلسيييييييي     ابسييييييييسثناء  ييييييييا 5-3-1-2-1

 :0-3-5ح  املبن   الشكل بشأن بطاقة امل اد اخلطرة ضلى البسئة   شكل ل حاا اإلضالن اخلا  سة ضلى الن 2-3-2-3-5 و 
 0-3-5الشكل 

 
 
 
 
 

 (7ل حة اإلضالن اخلا  سة )ابسسثناء الر بة 

قييل أبعاداييا   )ضلييى شييكل  عيين(  ال° 45 كيي ن ل حيية اإلضييالن اخلا  سيية ضلييى شييكل  ربييع  رسيي م بزاوييية  
 سطييابق  ييع  ييم داخييل احلافيية و يي از هلييا. و  12.5ضلييى  مييافة   ييم )حيي  حافيية الل حيية(. ويكيي ن هبييا خييط 250×  ييم  250 ضيي 

الشييعبة ضلييى  الر بيية أو شييعبة البضييائع اخلطييرة املعنسيية  يي  حسييت الليي ن والر ييز. ويكيي ن   ضييع وحجييم   ييز/ قم بطاقيية وسييم   بيية أو
. وجيييييييي  أن  بييييييين 2-2-2-5لشيييييييعبة املقابلييييييية للبضيييييييائع اخلطيييييييرة املعنسييييييية املبسنييييييية   ا  ناسييييييي   يييييييع   ضيييييييع وحجيييييييم الر بييييييية أو

( البضييائع اخلطييرة املعنسيية  ضلييى النحيي  1شييعبة )وحييرف جما ضيية الس افييق   حاليية بضييائع الر بيية    بيية أو اخلا  سيية  قييم اإلضييالن ل حيية
 كي  األبعياد حمييفدة  جيي  أن   يم. وإذا مل 25 فاضايا ضي  يقيل ا     بطاقة ال سم املقابلة   كس اب  أب قام ال 2-2-2-5املبن   

  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. 
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 يي  الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة  1-2-1-3-5جييي ز االسييسارا     طبسييق األحكييام اليي ا دة   الفقييرة  مالحظة:
 . 2016ما  ن األول/ديمارب   31ذ ذ سة  ح  للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة 

 يييم  250×  ييم  250ل حييية اإلضييالن اخلا  سيية ضييي   قييل األبعيياد الكلسييية اليييف سا ل   ال7يسعلييق ابلر بييية  فساييا 5-3-1-2-2
فإهنيا   يم  ي  داخيل احلافية  ي اٍز هليا  وإال 5(  ع  سيم خيط أسي د ضليى  ميافة 2-5-1-1-3-5 ماح ب  الفقرة  )ابسسثناء  ا

ييسفه  بسناسيي  األبعيياد. وال أددح. و  1-3-5ايي   بيين   الشييكل  ن واثليية ملييا كيي   ل ا  فيياع يقيي حاليية اسييس يفام أبعيياد  سلفيية  عح
النصييل األسيييفل أبيييسض  ولييي ن   يييم. ويكييي ن ليي ن اخللفسييية   النصيييل األضليييى  يي  ل حييية اإلضيييالن أصيييفر  و  25ضييي  ‘ 7‘ الييرقم

" ) يادة  شيعة(   النصيل األسيفل اخسسيا ي  لكيي يسميةل RADIOACTIVEملاية "  ال  يقاا الثالث والطباضة أس د. واسس يفام
 األ م املسحيفة املناس  للشحنة املرسلة. سان  قماسس يفام ل حة اإلضالن اخلا  سة انح لب

 1-3-5الشكل 
 7ل حة إضالن خا  سة للا اد املشعة    الر بة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7D -دال 7 رقم)
 لفسة: النصل األضلى أصفر حبافة بسضاء  والنصل األسفل قاا(: الل ن أس د؛ اخلالر ز )الثالثي ال  ي

 مبيفيل  حم  االقسضاء  " ) ادة  شعة( أوRADIOACTIVEأبسض؛ يبن النصل األسفل ملاة "
   الرم  األسفل‘ 7‘ األ م املسحيفة املناس   والرقم (   قم1-2-3-5)ا ظر 

 ماتوضع العال 5-3-2
 ةام األمم املتحدوضع أرق 5-3-2-1
ضلييى الشييحناا  القميماأل يم املسحيييفة ضليى النحيي  الييني يقسضيس  ايينا   قييم  ي ضييع 1ابسيسثناء بضييائع الر بية  5-3-2-1-1

 املرسلة السالسة:
ي ضييع ضلييى   مايا  الغييازاا الييت  نقييل   وحييفاا  قييل شياحنة صييارجيسة أو المي ائل أو املي اد اجلا يييفة )أ(

 الشاحنة الصارجيسة املسعيفدة احلحجراا؛مل  ك ن     ك دا وحيفة النقل 
 وامل اد الصلبة   حاوايا الم ائ ؛ )ب(
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 والبضائع اخلطرة املعبأة    سلعة واحيفة واليت  شكل احلا لة الكا لة ل حيفة النقل الشاحنة؛  )ج(
-SCO أو SCO-Iاأل مام املل ثة الميطح ) أو (LSA-Iوامل اد  ع املعبأة املن فضة النشاط الن ضي ) )د(

III صاريج؛  أو   حاوية شح  أو ضلساا  أو   داخل  رمبة7(    الر بة   
 يم وحسيف  ي  أ قيام األ  قم  حاوية شح   واحمليفد هلا  أو ضلساا أو وامل اد املشعة املعبأة داخل  رمبة )ا(

 املسحيفة  حن يحطل   قلاا مب    االسس يفام احلصري.

  م  إ ا: 65يقل ا  فاضاا ض   ال  قام س داءاأل م املسحيفة أب  قمي ضع  5-3-2-1-2
الشييعبة وحييرف جما ضيية  أو الر بيية  قييمضلييى خلفسيية بسضيياء    قعيية  يي  أسييفل الر ييز السصيي يري  فيي ق  )أ(

ينييسقص  ناييا )ا ظيير الشييكلن  أو  سييم الالز يية األخييرىعجيي  اليينص ضناصيير ال أال الس افييق  شييريطة
 (؛ 2-3-5و 5-3-1

 يم  وحبافية  300 م وضرضاا ض   120يقل ا  فاضاا ض   ال ل هنا بر قا  أو ضلى ل حة  مسطسلة  )ب(
 يييييم  و  ضيييييع الل حييييية املميييييسطسلة جبا ييييي  ميييييل ل حييييية إضيييييالن خا  سييييية )ا ظييييير  10سييييي داء ضرضييييياا 

 كفييييي  وال لييييرت 3000 سجيييياوز سييييعساا  ال  يج النقاليييية اليييييتحاليييية الصيييياا و  (.3-3-5 الشييييكل
األ ييم املسحيييفة   قييماملقيير ة  جييي ز وضييع  اخلا  سيية ضييالن ميياحة سييطحاا املساحيية لسثبسيير ل حيياا اإل

ضلييى ل حيية  ميييسطسلة الشييكل ل هنييا بر قيييا  وأبعاداييا  فضييية بشييكل  ناسيييب    ضيييع ضلييى الميييطح 
  م. 25ا  فاضاا ض  يقل  ال اخلا  ي للصاريج حبروف

 أ ثلة ل ضع أ قام األ م املسحيفة 5-3-2-1-3

 3-3-5الشكل  2-3-5الشكل  

 
 
 
 

 الشعبة. أو الر بة  قممسابة كان    * 
 األ م املسحيفة.  قم كان مسابة  ** 

 عالمات املواد اليت تنقل ودرجة حرارهتا مرتفعة 5-3-2-2
  قيييفم للنقييل   حاليية سييائلة د  يية حرا  ييا  ميياوي أو تسيي ي ضلييى  ييادة  نقييلوحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت  

س  تال ضلى ميل  ا ي  وميل طيرف العال ية °240 سجاوز  أو ا  ماوي  حالة  ا يفة د  ة حرا   أو س °100 سجاوز  أو
 . 4-3-5املبسنة   الشكل 
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 4-3-5الشكل 

 
 ضال ة  رمبة النقل املر فعة د  ة حرا  ا

 قيل أبعياد أضيالض   وال  ثلت  سماوي األضيالع. ويكي ن املثليت ابللي ن األوير   ك ن العال ة ضلى شكل 
لسثبسييير  كفيييي  مييياحساا الميييطحسة املساحييية  وال ليييرت 3 000 سجييياوز سيييعساا  ال ة الييييت يج النقاليييحالييية الصييياا و   يييم. 250ضيي  

 ك  األبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصير  مل وإذا  م. 100العال اا املقر ة  جي ز أن ختفض األبعاد اليف سا للج ا   إىل 
  املبسنة. بسناس   قرييب  ع العناصر

للس صيساا     الطبعة املنقحة المابعة ضشرة 2-2-3-5األحكام ال ا دة   الفقرة ا     طبسق جي ز االسسار  مالحظة:
 . 2016ما  ن األول/ديمارب   31 املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح 

 عالمات املواد اخلطرة على البيئة 5-3-2-3
اليييت تسيي ي ضلييى بضييائع خطييرة ضلييى البسئيية  مييس    ائ ييية الميي  أو حاو    ضييع ضلييى وحيييفة النقييل الشيياحنة 5-3-2-3-1

أو  ( ضال ييية ضليييى  يييا بن  سقيييابلن ضليييى األقيييل  ييي  ال حييييفة3082و 3077) قايييا األ يييم املسحييييفة  3-9-2 املعيييايع الييي ا دة  
طيرة ضليى ضال ية امليادة اخل السفرييغ  و حثبَّير أو   وضلى أي حال   وضع ميكلي   ي   ؤيسايا مجسيع القيائان بعالسياا السحاسيلاويةاحل

 ا اإلضالن اخلا  سة.بشأن ل حا 4-1-1-3-5 البسئة وفقا  لألحكام ال ا دة  
  اليييت تسيي ي ضلييى بضييائع خطييرة ضلييى البسئيية وحاوييية الميي ائ  جييي  أن  كيي ن ضال يية وحيييفة النقييل الشيياحنة 5-3-2-3-2

  ييييم. 250×  ييييم  250 قييييل ضيييي   ال جييييي  أن   ابسييييسثناء أن األبعيييياد2-2-5الشييييكل  و  3-6-1-2-5   ايييي  وا د مايييا
 كفييي  ميياحساا املساحيية لسثبسيير العال يياا املقيير ة  جييي ز أن  وال لييرت 3 000 سجيياوز سييعساا  ال حاليية الصيياا يج النقاليية اليييت و 

 . م 100 × م  100 ختفض األبعاد اليف سا إىل

  .2017ا  ن الثاين/يناير م  1اضسبا ا      2-3-2-3-5جي   طبسق االشرتاطاا ال ا دة    مالحظة:
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 والبضائع اخلطرة املعبأة    سلعة واحيفة واليت  شكل احلا لة الكا لة ل حيفة النقل الشاحنة؛  )ج(
-SCO أو SCO-Iاأل مام املل ثة الميطح ) أو (LSA-Iوامل اد  ع املعبأة املن فضة النشاط الن ضي ) )د(

III صاريج؛  أو   حاوية شح  أو ضلساا  أو   داخل  رمبة7(    الر بة   
 يم وحسيف  ي  أ قيام األ  قم  حاوية شح   واحمليفد هلا  أو ضلساا أو وامل اد املشعة املعبأة داخل  رمبة )ا(

 املسحيفة  حن يحطل   قلاا مب    االسس يفام احلصري.

  م  إ ا: 65يقل ا  فاضاا ض   ال  قام س داءاأل م املسحيفة أب  قمي ضع  5-3-2-1-2
الشييعبة وحييرف جما ضيية  أو الر بيية  قييمضلييى خلفسيية بسضيياء    قعيية  يي  أسييفل الر ييز السصيي يري  فيي ق  )أ(

ينييسقص  ناييا )ا ظيير الشييكلن  أو  سييم الالز يية األخييرىعجيي  اليينص ضناصيير ال أال الس افييق  شييريطة
 (؛ 2-3-5و 5-3-1

 يم  وحبافية  300 م وضرضاا ض   120يقل ا  فاضاا ض   ال ل هنا بر قا  أو ضلى ل حة  مسطسلة  )ب(
 يييييم  و  ضيييييع الل حييييية املميييييسطسلة جبا ييييي  ميييييل ل حييييية إضيييييالن خا  سييييية )ا ظييييير  10سييييي داء ضرضييييياا 

 كفييييي  وال لييييرت 3000 سجيييياوز سييييعساا  ال  يج النقاليييية اليييييتحاليييية الصيييياا و  (.3-3-5 الشييييكل
األ ييم املسحيييفة   قييماملقيير ة  جييي ز وضييع  اخلا  سيية ضييالن ميياحة سييطحاا املساحيية لسثبسيير ل حيياا اإل

ضلييى ل حيية  ميييسطسلة الشييكل ل هنييا بر قيييا  وأبعاداييا  فضييية بشييكل  ناسيييب    ضيييع ضلييى الميييطح 
  م. 25ا  فاضاا ض  يقل  ال اخلا  ي للصاريج حبروف

 أ ثلة ل ضع أ قام األ م املسحيفة 5-3-2-1-3

 3-3-5الشكل  2-3-5الشكل  

 
 
 
 

 الشعبة. أو الر بة  قممسابة كان    * 
 األ م املسحيفة.  قم كان مسابة  ** 

 عالمات املواد اليت تنقل ودرجة حرارهتا مرتفعة 5-3-2-2
  قيييفم للنقييل   حاليية سييائلة د  يية حرا  ييا  ميياوي أو تسيي ي ضلييى  ييادة  نقييلوحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت  

س  تال ضلى ميل  ا ي  وميل طيرف العال ية °240 سجاوز  أو ا  ماوي  حالة  ا يفة د  ة حرا   أو س °100 سجاوز  أو
 . 4-3-5املبسنة   الشكل 
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 4-3-5الشكل 

 
 ضال ة  رمبة النقل املر فعة د  ة حرا  ا

 قيل أبعياد أضيالض   وال  ثلت  سماوي األضيالع. ويكي ن املثليت ابللي ن األوير   ك ن العال ة ضلى شكل 
لسثبسييير  كفيييي  مييياحساا الميييطحسة املساحييية  وال ليييرت 3 000 سجييياوز سيييعساا  ال ة الييييت يج النقاليييحالييية الصييياا و   يييم. 250ضيي  

 ك  األبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصير  مل وإذا  م. 100العال اا املقر ة  جي ز أن ختفض األبعاد اليف سا للج ا   إىل 
  املبسنة. بسناس   قرييب  ع العناصر

للس صيساا     الطبعة املنقحة المابعة ضشرة 2-2-3-5األحكام ال ا دة   الفقرة ا     طبسق جي ز االسسار  مالحظة:
 . 2016ما  ن األول/ديمارب   31 املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح 

 عالمات املواد اخلطرة على البيئة 5-3-2-3
اليييت تسيي ي ضلييى بضييائع خطييرة ضلييى البسئيية  مييس    ائ ييية الميي  أو حاو    ضييع ضلييى وحيييفة النقييل الشيياحنة 5-3-2-3-1

أو  ( ضال ييية ضليييى  يييا بن  سقيييابلن ضليييى األقيييل  ييي  ال حييييفة3082و 3077) قايييا األ يييم املسحييييفة  3-9-2 املعيييايع الييي ا دة  
طيرة ضليى ضال ية امليادة اخل السفرييغ  و حثبَّير أو   وضلى أي حال   وضع ميكلي   ي   ؤيسايا مجسيع القيائان بعالسياا السحاسيلاويةاحل

 ا اإلضالن اخلا  سة.بشأن ل حا 4-1-1-3-5 البسئة وفقا  لألحكام ال ا دة  
  اليييت تسيي ي ضلييى بضييائع خطييرة ضلييى البسئيية وحاوييية الميي ائ  جييي  أن  كيي ن ضال يية وحيييفة النقييل الشيياحنة 5-3-2-3-2

  ييييم. 250×  ييييم  250 قييييل ضيييي   ال جييييي  أن   ابسييييسثناء أن األبعيييياد2-2-5الشييييكل  و  3-6-1-2-5   ايييي  وا د مايييا
 كفييي  ميياحساا املساحيية لسثبسيير العال يياا املقيير ة  جييي ز أن  وال لييرت 3 000 سجيياوز سييعساا  ال حاليية الصيياا يج النقاليية اليييت و 

 . م 100 × م  100 ختفض األبعاد اليف سا إىل

  .2017ا  ن الثاين/يناير م  1اضسبا ا      2-3-2-3-5جي   طبسق االشرتاطاا ال ا دة    مالحظة:
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 4-5الفصل 
 املستندات

 مالحظة متهيدية
ال  ميييييسبعيف اييييينح الالئحييييية اسيييييس يفام أسيييييالس  اإل سيييييال ابملعاجلييييية اإللكرتو سييييية للبسيييييادا و بيييييادل البسيييييادا  مالحظة:

ضيا  ع اخلطيرة" يسضيال  أي" مسنيفاا  قل البضائيرد   انا الفصل    إشا اا إىل  اإللكرتوين مبيفائل للامسنيفاا ال  قسة. ومل  ا
( و بييييادل البسييييادا EDPحكاييييا  يسعلييييق بسيييي فع املعل  يييياا املطل بيييية ابسييييسعاال  قنسيييياا اإل سييييال ابملعاجليييية اإللكرتو سيييية للبسييييادا )

 (.EDIاإللكرتوين )
 معلومات نقل البضائع اخلطرة 5-4-1
 عموميات 5-4-1-1
خطييرة للنقييل أن يقيييفم للناقييل  رسييل الييني يقيييفم بضييائعف ذلييك  جييي  ضلييى املييينص ضلييى خييال  ييا ابسييسثناء 5-4-1-1-1

  ذلييك  عل  يياا إضييافسة و مييسنيفاا ضلييى النحيي  املبيين   ايينح الالئحيية. وجييي ز  مبييا املعل  يياا اليييت  نطبييق ضلييى  لييك البضييائع 
 ملعاجليية اإللكرتو سييةة  قنسيياا اإل سييال اب يي فع ايينح املعل  يياا ضيي  البضييائع اخلطييرة ضلييى  مييسنيف  قلاييا أو  مب افقيية الناقييل  ب اسييط

 (.EDI( و بادل البسادا اإللكرتوين )EDPللبسادا )
 مييسنيف  قيل البضيائع اخلطيرة  وليي ءا    حالية اسيسعاال  ميسنيف و قيي  يمييللم املرسيل الناقيل األول  مي ة  ي    5-4-1-1-2

 ا   شرتهط   انا الفصل. ملا   قَّعا  طبقا
اإل سيييال ابملعاجلييية اإللكرتو سييية للبسيييادا ضيييائع اخلطيييرة ب اسيييطة  قنسييياا حالييية  ميييلسم  عل  ييياا  قيييل الب   5-4-1-1-3
(EDP( و بييادل البسييادا اإللكييرتوين )EDI يحفييرتها   املرسييل املقيييف ة ضلييى أن ييي فلِّر املعل  يياا دون أتخيير بشييكل  مييسنيف و قييي  )

 يعرا املعل  اا ابلرت س  املطل ب   انا الفصل.
 شكل مستند النقل 5-4-1-2
جي ز أن يس ن  مسنيف  قل البضيائع اخلطيرة أي شيكل  شيريطة أن يسضيا  مجسيع املعل  ياا املطل بية مب  ي   5-4-1-2-1

 انح الالئحة.
يحشييفَّد  أو   حالة إد اج بضائع خطرة وبضائع  ع خطرة    مسنيف واحيف   سصيف  البضائع اخلطيرة القائاية 5-4-1-2-2

 ى.ضلساا بطريقة أخر 
 ملمسنيف رقسم صفحاا ا 5-4-1-2-3

 الصفحاا ابلرت س . رقمجي ز أن يضم  مسنيف  قل البضائع اخلطرة أمثر    صفحة واحيفة شريطة أن   
  ك ن املعل  اا املقيف ة    مسنيف  قل البضائع اخلطرة سالة الساسسز و قروءة وحلبسة. 5-4-1-2-4
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  ثال ملمسنيف  قل البضائع اخلطرة 5-4-1-2-5
 .(1)ي  ثال ملمسنيف  قل البضائع اخلطرة  هناية انا الفصل ا 1-4-5سساا ة املبسلنة   الشكل اال 

 املرِسل واملرَسل إليه والتاريخ 5-4-1-3
ي  ييسضا   مسنيف  قيل البضيائع اخلطيرة اسيم وضني ان املرسِّ يسضيا  السيا ي  اليني حير  فسي   مايا  ل إلسي .ل واملرسه

  ملسااا إىل الناقل األول. أو ة إلكرتو سة  ن  مت إضيفاداا م  أو  مسنيف  قل البضائع اخلطرة
 املعلومات املطلوبة يف مستند نقل البضائع اخلطرة 5-4-1-4
 وصل البضائع اخلطرة 5-4-1-4-1

 سلعة خطرة  قيف ة للنقل: أو يسضا   مسنيف  قل البضائع اخلطرة املعل  اا السالسة ض  مل  ادة 

 ؛"UN"األ م املسحيفة  مب قا  ابحلرفن   قم )أ(
  ذليك االسيم السقي   مبيا  2-1-3مس يفم   النقيل  احملييفد ضليى النحي  املبين   الرمسي املاالسم  )ب(

 (؛8-2-1-3حمص  ا  بن ق سن  حمباا ينطبق )ا ظر 
ليفال ضلى جما ضة   ذلك احلرف ا مبا الشعبة ضنيف ا  ك ن حميفدة  أو   بة اخلطر الرئسمي للبضائع  )ج(

" قبييل أ قييام Division"الشييعبة" " أو "Classإد اج ملايية "الر بيية" " . وجييي ز1الس افييق   حاليية الر بيية 
 الشعبة اليفالة ضلى اخلطر الرئسمي؛ أو الر بة

  ضنييف ا اخلطي  ة الفرضسيةشيع   أو )أ قيام(   ي   قيم أوشعبة اخلطر الرئسميي  أو ييف ج بعيف اسم   بة )د(
ا  اإلضييييافسة اليييييت يشييييرتط خطييييا  حميييييفدة  وفقييييا  لبطاقيييية )أو بطاقيييياا( وسييييم األخطيييي كيييي ن ايييينح األ

"الشيييعبة"  أو "Class قيييام بييين ق سييين. وجيييي ز إد اج ملاييية "الر بييية" "اسيييس يفا اا  و  ضيييع اييينح األ
"Division؛اخلط  ة الفرضسةالشعبة اليفالة ضلى  أو " قبل أ قام الر بة 

" )جما ضية PGفان "الملعة  إذا ما ر حميفدة. وجي ز أن يمبقاا احلر  أو جما ضة السعبئة املعسنة للاادة )ا(
 ((.II" )جما ضة السعبئة PG IIالسعبئة( ) ثال: "

  ر س  وصل البضائع اخلطرة 5-4-1-4-2
ابلرت س  امل ضيح أضيالح أي )أ(   1-4-1-4-5 كس  العناصر اخلامة ل صل البضائع اخلطرة املبن    

ايينح الالئحيية. وفساييا يلييي أ ثليية ل صييل  ضلسيي  يينص   ييا إضييافة أي ضناصيير  عل  يياا  ييع أو   دون إدخييال)ا()ب(  )ج(  )د(  
 بضاضة خطرة:

__________ 

 (UN/CEFACT)رميز  مياسل السجيا ة واألضايال السجا يية اإللكرتو سية ملامل حيفة  ا ظر أيضا  الس صيساا ذاا الصيلة  لالطالع ضلى االسساا اا (1)
 United Nations))دلسل األ يم املسحييفة لسصياسم  ميسنيفاا السجيا ة(  1وال سساا الس صسة  قم ألو واب/األ م املسحيفة   االقسصاديةالسابع للجنة 

Lay-out for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3)املبييادئ  -   ودلسييل األ ييم املسحيييفة لسصيياسم  مييسنيفاا السجييا ة
اجل ا ي  املسعلقية مبميسنيفاا النقيل الييفو  للبضيائع اخلطيرة ) 11والس صسة املنقحة  قيم  (ECE/TRADE/270, edition 2002) الس  ساسة للسطبسق

(Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods) ((ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  والس صيسة
 ,Lay-out Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168)  سيال امل حييفةإل)دلسيل  صياسم    ساياا ا 22  قيم

edition 1989) وير يع أيضيا  إىل .UN/CEFACT"" -  صيساا  مياسل السجيا ة سل ي  ز (ECE/TRADE/346, edition 2006)  ضناصير  دلسيلو
 .(ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED)بسادا السجا ة 
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UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

 عل  ييياا أخيييرى  قسضيييساا الميييلطة امل سصييية ابإلضيييافة إىل اشيييرتاطاا اييينح الالئحييية  قييييف   ضيييع ضناصييير  مالحظة:
ضيافسة بعييف وصيل البضيائع سنة ) ثل  قطة ال  سض   حالة النقل البحيري(. و  ضيع املعل  ياا اإل ك ن الز ة ل سائط  قل  ع أو

  قسضس .  ماح انح الالئحة بغع ذلك أو اخلطرة  ا مل
لة لالسم الرمسي املمس يفم   وصل الب 5-4-1-4-3  ضائع اخلطرة عل  اا  كالِّ

 يلي: مبا ع اخلطرة يحمسكال االسم الرمسي للنقل  املمس يفم   وصل البضائ 
األمسيياء السقنسيية لل صييل "  م أ" واألوصيياف الن ضسيية األخييرى:  مييسكال األمسيياء الرمسسيية املمييس يف ة  )أ(

مسيياء   قائايية البضييائع اخلطييرة  أب 6  العايي د  318 أو 274  النقييل  احمليييفد هلييا احلكييم اخليياص 
 ؛8-2-1-3الكساسائسة ضلى النح  ال ا د    أو جما ضا ا السقنسة

يييييسم  نظسفاييييا: وسييييائل االحسيييي اء الفا  يييية  مل العبيييي اا والصيييياا يج وحيييياوايا الميييي ائ  الفا  يييية اليييييت )ب(
والصيياا يج النقاليية واملرمبيياا الصييارجيسة والعييرابا  للميي ائ  فساييا العبيي اا واحليياوايا ال سييسطة )مبييا

  ييينمر وصييفاا 7ة ابلقطييا اا( اليييت تسيي ي ضلييى بقييااي بضييائع خطييرة  يي    يي   ييع الر بيية الصييارجيس
"بقااي  أو فEMPTY UNCLEANEDف" يسم  نظسفاا مل ضلى انا النح    ثال  إبد اج ضبا ة "فا  ة 

بعييييييف االسيييييم الرمسيييييي املميييييس يفم  أو قبيييييل فRESIDUE LAST CONTAINEDف حمسييييي ايا سيييييابقة"
 للنقل؛

 قلاييا للييس لص  ناييا  حاليية  فيياايا البضييائع اخلطييرة ) ييع النفيياايا املشييعة( اليييت يييسم   النفيياايا: )ج(
ملعاجلساييييا  يييي  أ ييييل الييييس لص  ناييييا   مييييبق االسييييم الرمسييييي املمييييس يفم للنقييييل ملايييية " فيييياايا"  أو
 إذا ما ر انح الكلاة  زءا     االسم الرمسي أصال ؛ إال فWASTEف

" املر فعيية د  يية حرا  ييا:  مييبق االسييم الرمسييي املمييس يفم للنقييل  باشييرة ملايية "سيياخ امليي اد املنق ليية  )د(
"HOT،املقيف ييية للنقيييل   احلالييية الميييائلة  أو يبييين االسيييم الرمسيييي املميييس يفم للايييادة املنق لييية مل إذا ف

 سجييييياوز  أو   احلالييييية اجلا ييييييفة بيف  ييييية حيييييرا ة  مييييياوي أو س 100º قيييييل ضييييي   ال بيف  ييييية حيييييرا ة
240ºف  يية حييرا ة املييادة املنق ليية  ر فعيية ) ييثال  ابسييس يفام ضبييا ة " صييا  " س  أن دMOLTENف 

   مجزء    االسم الرمسي للنقل(.ELEVATED TEMPERATUREحرا ة  ر فعة"  ة "د   أو
 املعلومات املطلوبة ابإلضافة إىل وصف البضائع اخلطرة 5-4-1-5

مإضييافة إىل وصييل البضييائع  و يييف ج ايينح املعل  يياا يحضييال   مييسنيف  قييل البضييائع اخلطييرة املعل  يياا السالسيية   
 بعيف ال صل.

 اخلطرة اإلمجالسةماسة البضائع  5-4-1-5-1
يييسم  نظسفاييا   يييف ج ماسيية البضييائع اخلطييرة اإلمجالسيية اليييت يشييالاا ال صييل  مل ابسييسثناء العبيي اا الفا  يية اليييت 

  قاا   سلفا    أ قام األ م املسحيفة أو امسا   مسسا   سلفا الكسلة  حمباا يناس (  ع وصل لكل بنيف    بن داا عال أو )ابحلجم
  يعييرب ضيي  ماسساييا بكسليية املسفجيير الصييافسة. وييينمر  قيييفير 1حاليية البضييائع اخلطييرة امليف  يية   الر بيية  و  سلفيية.جما ضيية  عبئيية   أو

و ييا إىل ضاييا ) ثييل أسييط ا ة  صيينيفوق  ييينمر ضيييفد الطييرود و    ماييا  لكاسيية البضييائع اخلطييرة   حاليية  قلاييا   ضبيي اا احسساطسيية.
((. وقيييف 4Gلسكاليية وصييل  يي ع الطييرد ) ثييال: صيينيفوق واحيييف ) إال  ييم املسحيييفة مييس يفم   يي ز السعبئيية اليييت تيييفداا األ وال (.ذلييك

  مس يفم امل سصراا لبسان وحيفة قساس الكاسة الكلسة للبضائع اخلطرة.

- 200 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

200 

  ثال ملمسنيف  قل البضائع اخلطرة 5-4-1-2-5
 .(1)ي  ثال ملمسنيف  قل البضائع اخلطرة  هناية انا الفصل ا 1-4-5سساا ة املبسلنة   الشكل اال 

 املرِسل واملرَسل إليه والتاريخ 5-4-1-3
ي  ييسضا   مسنيف  قيل البضيائع اخلطيرة اسيم وضني ان املرسِّ يسضيا  السيا ي  اليني حير  فسي   مايا  ل إلسي .ل واملرسه

  ملسااا إىل الناقل األول. أو ة إلكرتو سة  ن  مت إضيفاداا م  أو  مسنيف  قل البضائع اخلطرة
 املعلومات املطلوبة يف مستند نقل البضائع اخلطرة 5-4-1-4
 وصل البضائع اخلطرة 5-4-1-4-1

 سلعة خطرة  قيف ة للنقل: أو يسضا   مسنيف  قل البضائع اخلطرة املعل  اا السالسة ض  مل  ادة 

 ؛"UN"األ م املسحيفة  مب قا  ابحلرفن   قم )أ(
  ذليك االسيم السقي   مبيا  2-1-3مس يفم   النقيل  احملييفد ضليى النحي  املبين   الرمسي املاالسم  )ب(

 (؛8-2-1-3حمص  ا  بن ق سن  حمباا ينطبق )ا ظر 
ليفال ضلى جما ضة   ذلك احلرف ا مبا الشعبة ضنيف ا  ك ن حميفدة  أو   بة اخلطر الرئسمي للبضائع  )ج(

" قبييل أ قييام Division"الشييعبة" " أو "Classإد اج ملايية "الر بيية" " . وجييي ز1الس افييق   حاليية الر بيية 
 الشعبة اليفالة ضلى اخلطر الرئسمي؛ أو الر بة

  ضنييف ا اخلطي  ة الفرضسيةشيع   أو )أ قيام(   ي   قيم أوشعبة اخلطر الرئسميي  أو ييف ج بعيف اسم   بة )د(
ا  اإلضييييافسة اليييييت يشييييرتط خطييييا  حميييييفدة  وفقييييا  لبطاقيييية )أو بطاقيييياا( وسييييم األخطيييي كيييي ن ايييينح األ

"الشيييعبة"  أو "Class قيييام بييين ق سييين. وجيييي ز إد اج ملاييية "الر بييية" "اسيييس يفا اا  و  ضيييع اييينح األ
"Division؛اخلط  ة الفرضسةالشعبة اليفالة ضلى  أو " قبل أ قام الر بة 

" )جما ضية PGفان "الملعة  إذا ما ر حميفدة. وجي ز أن يمبقاا احلر  أو جما ضة السعبئة املعسنة للاادة )ا(
 ((.II" )جما ضة السعبئة PG IIالسعبئة( ) ثال: "

  ر س  وصل البضائع اخلطرة 5-4-1-4-2
ابلرت س  امل ضيح أضيالح أي )أ(   1-4-1-4-5 كس  العناصر اخلامة ل صل البضائع اخلطرة املبن    

ايينح الالئحيية. وفساييا يلييي أ ثليية ل صييل  ضلسيي  يينص   ييا إضييافة أي ضناصيير  عل  يياا  ييع أو   دون إدخييال)ا()ب(  )ج(  )د(  
 بضاضة خطرة:

__________ 

 (UN/CEFACT)رميز  مياسل السجيا ة واألضايال السجا يية اإللكرتو سية ملامل حيفة  ا ظر أيضا  الس صيساا ذاا الصيلة  لالطالع ضلى االسساا اا (1)
 United Nations))دلسل األ يم املسحييفة لسصياسم  ميسنيفاا السجيا ة(  1وال سساا الس صسة  قم ألو واب/األ م املسحيفة   االقسصاديةالسابع للجنة 

Lay-out for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3)املبييادئ  -   ودلسييل األ ييم املسحيييفة لسصيياسم  مييسنيفاا السجييا ة
اجل ا ي  املسعلقية مبميسنيفاا النقيل الييفو  للبضيائع اخلطيرة ) 11والس صسة املنقحة  قيم  (ECE/TRADE/270, edition 2002) الس  ساسة للسطبسق

(Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods) ((ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  والس صيسة
 ,Lay-out Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168)  سيال امل حييفةإل)دلسيل  صياسم    ساياا ا 22  قيم

edition 1989) وير يع أيضيا  إىل .UN/CEFACT"" -  صيساا  مياسل السجيا ة سل ي  ز (ECE/TRADE/346, edition 2006)  ضناصير  دلسيلو
 .(ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED)بسادا السجا ة 
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UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

 عل  ييياا أخيييرى  قسضيييساا الميييلطة امل سصييية ابإلضيييافة إىل اشيييرتاطاا اييينح الالئحييية  قييييف   ضيييع ضناصييير  مالحظة:
ضيافسة بعييف وصيل البضيائع سنة ) ثل  قطة ال  سض   حالة النقل البحيري(. و  ضيع املعل  ياا اإل ك ن الز ة ل سائط  قل  ع أو

  قسضس .  ماح انح الالئحة بغع ذلك أو اخلطرة  ا مل
لة لالسم الرمسي املمس يفم   وصل الب 5-4-1-4-3  ضائع اخلطرة عل  اا  كالِّ

 يلي: مبا ع اخلطرة يحمسكال االسم الرمسي للنقل  املمس يفم   وصل البضائ 
األمسيياء السقنسيية لل صييل "  م أ" واألوصيياف الن ضسيية األخييرى:  مييسكال األمسيياء الرمسسيية املمييس يف ة  )أ(

مسيياء   قائايية البضييائع اخلطييرة  أب 6  العايي د  318 أو 274  النقييل  احمليييفد هلييا احلكييم اخليياص 
 ؛8-2-1-3الكساسائسة ضلى النح  ال ا د    أو جما ضا ا السقنسة

يييييسم  نظسفاييييا: وسييييائل االحسيييي اء الفا  يييية  مل العبيييي اا والصيييياا يج وحيييياوايا الميييي ائ  الفا  يييية اليييييت )ب(
والصيياا يج النقاليية واملرمبيياا الصييارجيسة والعييرابا  للميي ائ  فساييا العبيي اا واحليياوايا ال سييسطة )مبييا

  ييينمر وصييفاا 7ة ابلقطييا اا( اليييت تسيي ي ضلييى بقييااي بضييائع خطييرة  يي    يي   ييع الر بيية الصييارجيس
"بقااي  أو فEMPTY UNCLEANEDف" يسم  نظسفاا مل ضلى انا النح    ثال  إبد اج ضبا ة "فا  ة 

بعييييييف االسيييييم الرمسيييييي املميييييس يفم  أو قبيييييل فRESIDUE LAST CONTAINEDف حمسييييي ايا سيييييابقة"
 للنقل؛

 قلاييا للييس لص  ناييا  حاليية  فيياايا البضييائع اخلطييرة ) ييع النفيياايا املشييعة( اليييت يييسم   النفيياايا: )ج(
ملعاجلساييييا  يييي  أ ييييل الييييس لص  ناييييا   مييييبق االسييييم الرمسييييي املمييييس يفم للنقييييل ملايييية " فيييياايا"  أو
 إذا ما ر انح الكلاة  زءا     االسم الرمسي أصال ؛ إال فWASTEف

" املر فعيية د  يية حرا  ييا:  مييبق االسييم الرمسييي املمييس يفم للنقييل  باشييرة ملايية "سيياخ امليي اد املنق ليية  )د(
"HOT،املقيف ييية للنقيييل   احلالييية الميييائلة  أو يبييين االسيييم الرمسيييي املميييس يفم للايييادة املنق لييية مل إذا ف

 سجييييياوز  أو   احلالييييية اجلا ييييييفة بيف  ييييية حيييييرا ة  مييييياوي أو س 100º قيييييل ضييييي   ال بيف  ييييية حيييييرا ة
240ºف  يية حييرا ة املييادة املنق ليية  ر فعيية ) ييثال  ابسييس يفام ضبييا ة " صييا  " س  أن دMOLTENف 

   مجزء    االسم الرمسي للنقل(.ELEVATED TEMPERATUREحرا ة  ر فعة"  ة "د   أو
 املعلومات املطلوبة ابإلضافة إىل وصف البضائع اخلطرة 5-4-1-5

مإضييافة إىل وصييل البضييائع  و يييف ج ايينح املعل  يياا يحضييال   مييسنيف  قييل البضييائع اخلطييرة املعل  يياا السالسيية   
 بعيف ال صل.

 اخلطرة اإلمجالسةماسة البضائع  5-4-1-5-1
يييسم  نظسفاييا   يييف ج ماسيية البضييائع اخلطييرة اإلمجالسيية اليييت يشييالاا ال صييل  مل ابسييسثناء العبيي اا الفا  يية اليييت 

  قاا   سلفا    أ قام األ م املسحيفة أو امسا   مسسا   سلفا الكسلة  حمباا يناس (  ع وصل لكل بنيف    بن داا عال أو )ابحلجم
  يعييرب ضيي  ماسساييا بكسليية املسفجيير الصييافسة. وييينمر  قيييفير 1حاليية البضييائع اخلطييرة امليف  يية   الر بيية  و  سلفيية.جما ضيية  عبئيية   أو

و ييا إىل ضاييا ) ثييل أسييط ا ة  صيينيفوق  ييينمر ضيييفد الطييرود و    ماييا  لكاسيية البضييائع اخلطييرة   حاليية  قلاييا   ضبيي اا احسساطسيية.
((. وقيييف 4Gلسكاليية وصييل  يي ع الطييرد ) ثييال: صيينيفوق واحيييف ) إال  ييم املسحيييفة مييس يفم   يي ز السعبئيية اليييت تيييفداا األ وال (.ذلييك

  مس يفم امل سصراا لبسان وحيفة قساس الكاسة الكلسة للبضائع اخلطرة.
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  ضاييا   العبيي اا اليفاخلسيية امل ضيي ضة   ضبيي ة خا  سيية  وال  حاليية ضبيي ة جماعيية  لييس   طليي اب  ذميير ضيييفد  :مالحظة
 سعساا. وال
 ا احمليفودةالكاسا 5-4-1-5-2

ضنييييف ا  نقيييل بضيييائع خطيييرة وفقيييا   فLTD QTYف أو فlimited quantityف ييييف ج ضبيييا ة "ماسييية حمييييفودة"  
  .4-3 الفصل و  )أ(   قائاة البضائع اخلطرة7السسثناءاا البضائع اخلطرة املعبأة بكاساا حميفودة ضلى النح  ال ا د   العا د 

 وأوضسة الضغط االحسساطسة حسساطسة الكبعةالعب اا اال مبا   ذلك العب اا االحسساطسة 5-4-1-5-3
 "أوضسيييييييييييييية ضييييييييييييييغط احسساطسيييييييييييييية" أو فSALVAGE PACKAGEفة احسساطسيييييييييييييية"  ييييييييييييييف ج ضبييييييييييييييا ة "ضبيييييييييييييي   

مبييا   ذلييك ضبيي اا احسساطسيية     حاليية  قييل البضييائع اخلطييرة   ضبيي اا احسساطسيية فSALVAGE PRESSUR RECEPTABLEف
 .مبعة

   طريق ضبط د  ة احلرا ةامل اد املثبلسة ض 5-4-1-5-4
( 6-2-1-3 يييزءا   ييي  االسيييم الرمسيييي للنقيييل )ا ظييير أيضيييا   STABILIZED"سييية  "إذا ما ييير ضبيييا ة " يييادة  ثبل  

 ضنيييييييف ا يييييييسم تقسييييييق اسييييييسقرا  )ثبيييييياا( املييييييادة بضييييييبط د  يييييية احلييييييرا ة   يييييينمر د  يييييية حييييييرا ة الضييييييبط ود  يييييية حييييييرا ة الطيييييي ا ئ 
 السا :(    مسنيف النقل ضلى النح  3-5-1-7)ا ظر 

"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 
 )درجة حرارة الضبط: ... درجة حرارة الطوارئ: ...(

 واألماسسيف الف قسة العض ية وامل اد املمببة للسااثر امل اد النا سة السفاضل 5-4-1-5-5
   مسنيف  قل البضائع اخلطرة للا اد  (3-5-1-7 نمر د  ة حرا ة الضبط ود  ة حرا ة الط ا ئ )ا ظر  

  الييت  قسضيي ضيبط د  ية احليرا ة أثنياء النقيل  وذليك ضليى النحي  واملي اد املميببة للساياثر ماسيسيف الف قسية العضي يةالنا سة السفاضل واأل
 السا :

"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 
 رارة الطوارئ: ...()درجة حرارة الضبط: ... درجة ح

 "EXPLOSIVE"" سفجييير"  اخلطيي  ة الفرضسيييةة ابالسيييسغناء ضيي  وضيييع بطاقييية ضنيييف ا  مييياح المييلطة امل سصييي 5-4-1-5-5-1
واألماسيييسيف الف قسييية العضييي ية  ييي   1-4( ضليييى ضبييي ة حمييييفدة   حالييية بعيييض املييي اد النا سييية السفاضيييل  ييي  الشيييعبة 1  قيييم)الناييي ذج 

   ييف ج بسان بنلك.2-5 الشعبة
 يسعليييق فساييياذا سييية السفاضيييل بشيييروط  قسضيييي   افقييية خاصييية )  حالييية  قيييل أماسيييسيف ف قسييية ضضييي ية و ييي اد  5-4-1-5-5-2

امليي اد  حاليية و  ؛3-13-1-2-4و 1-13-1-2-4و 2-2-7-1-4و 5-2-3-5-2ابألماسييسيف الف قسيية العضيي ية ا ظيير 
ائع اخلطيرة بسياد  بينلك  و رفيق بي   مي ة (  يسضا   مسنيف  قيل البضي2-2-7-1-4و 4-2-3-2-4-2النا سة السفاضل ا ظر 

 السصنسل وشروط النقل لألماسسيف الف قسة العض ية وامل اد النا سة السفاضل  ع املصنفة.    اضسااد

  ييي   يييادة ذا سييية السفاضيييل  أو (1-5-2-3-5-2  حالييية  قيييل ضسنييية  ييي  أمميييسيف فييي قي ضضييي ي )ا ظييير  5-4-1-5-5-3
 يف  قل البضائع اخلطرة بساد  بنلك.)ب((  يسضا   مسن4-2-3-2-4-2)ا ظر 

  اد املعيفيةامل 5-4-1-5-6
 اا ف .  قمل إلس  ابلكا ل  ع اسم ش ص  مؤول و يسضا   مسنيف النقل ضن ان املرسه  
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 امل اد املشعة 5-4-1-5-7
  أددح:  حمباا ينطبق  ابلرت س  املبن7 يف ج املعل  اا السالسة ض  مل شحنة  رسهلة      اد الر بة  5-4-1-5-7-1

قائايية أبمثيير الن ييييفاا  قسسيييفا    حاليية  أو  ناسيي  امضيي وصييل أو   ييز مييل   ييييفة  شييعة  أو اسييم )أ(
  السط الن ييفاا املشعة؛ 

 بسييييييان أبن املييييييادة  شييييييعة ذاا شييييييكل خيييييياص أو ووصييييييل لشييييييكل املييييييادة الفسزايئييييييي والكساسييييييائي  )ب(
 الشكل الكساسائي؛  ن فضة السشسر. ويحقبل ال صل الكساسائي العام بيفال      أو

(  يييع   يييز ابدئييية Bqوأقصيييى  شييياط للاحسييي ايا املشيييعة أثنييياء النقيييل  عيييربا  ضنييي  ب حييييفاا البكرييييل ) )ج(
حاليية امليي اد اال شييطا ية  جييي ز  و  (.1-2-2-1( )ا ظير SI ناسيبة  يي  النظييام اليييفو  لل حيييفاا )

 يييييفة ا شيييطا ية    حالييية مسلييية امليييادة اال شيييطا ية )أو مسلييية ميييل  بييييفال   ييي  النشييياط    أن  ميييس يفم 
  ضاضفا   املناسبة؛  أو اا ينطبق( ابلغرام ) (امل السط  حمب

-I  أي 4-3-5-1-5وفقيا  لييي  حميييفَّدةوفئية الطيرد أو العبيي ة الشيا لة أو حاويية الشييح   مايا ايي   )د(

WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW؛ 
-I)ابسييييييسثناء الفئيييييية  2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5 ؤشيييييير النقييييييل ضلييييييى النحيييييي  احمليييييييفد   و   )ا(

WHITE) ؛ 
 و  حالة امل اد اال شطا ية: )و(

)أ( إىل )و(  الر ييي ع إىل 5-3-2-7-2املشيييح  ة مب  ييي  أحييييف االسيييسثناءاا الييي ا دة    '1'
  لك الفقرة؛

 اإلمجالسة للن ييفاا اال شطا ية؛  الكسلة )ا()ج( إىل 5-3-2-7-2املشح  ة مب     '2'

 )أ( إىل )ج(2-11-4-6   أحيييييييييييييف األحكييييييييييييام اليييييييييييي ا دة  احملسيييييييييييي اة   طييييييييييييرد يمييييييييييييس   '3'
   الر  ع إىل  لك الفقرة؛3-11-4-6 أو

  ؤشر أ ان احلر سة حسثاا ينطبق. '4'

والعال يييييية املاسييييييزة لكييييييل شيييييياادة اضسايييييياد صيييييياد ة ضيييييي  المييييييلطة امل سصيييييية )بشييييييأن امليييييي اد املشييييييعة  )ز(
 اال شيييييييطا ية املميييييييسثناة   اداملييييييي أو املييييييي اد املشيييييييعة املن فضييييييية السشيييييييسر  أو اخلييييييياص  الشيييييييكل اذا

الشح ( اليت  نطبيق ضليى  أو  صاسم العب ة  أو الرت سباا اخلاصة  أو )و( 5-3-2-7-2 مب   
 الشحنة املرسلة؛ 

 ا اليييي ا دة  عطييييى املعل  ييييا و  حاليييية الشييييحناا املرسييييلة اليييييت تسيييي ي ضلييييى أمثيييير  يييي  طييييرد واحيييييف  )ح(
طيييييييرد ضليييييييى ىل )ز( خبصييييييي ص ميييييييل )أ( إ1-7-5-1-4-5 و  )أ( إىل )ج(5-4-1-4-1  

حييياوايا شيييح  يعطيييى بسيييان  فصيييسلي ضييي   أو حالييية الطيييرود املرسيييلة   ضبييي اا شيييا لة و  حييييفة.
وسييسلة النقييل؛ ويعطييى ضنيييف االقسضيياء  أو حاوييية الشييح  أو حمسيي ايا مييل طييرد داخييل العبيي ة الشييا لة

حيية ضبيي اا  يي  وسييسلة  قييل. وإذا اقسضييى األ يير إزا أو حاوييية شييح  أو ة شييا لةبسييان ضيي  مييل ضبيي  
    حاوية الشح    حمطة  فريغ وسطسة   قيفم  مسنيفاا  قل  ناسبة؛ أو العب ة الشا لة

إذا اقسضى األ ير  فEXCLUSIVE USE SHIPMENTفوبسان الشح  مب    "اسس يفام حصري"  )ط(
 إ سال شحنة ضلى انا النح ؛ 
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  ضاييا   العبيي اا اليفاخلسيية امل ضيي ضة   ضبيي ة خا  سيية  وال  حاليية ضبيي ة جماعيية  لييس   طليي اب  ذميير ضيييفد  :مالحظة
 سعساا. وال
 ا احمليفودةالكاسا 5-4-1-5-2

ضنييييف ا  نقيييل بضيييائع خطيييرة وفقيييا   فLTD QTYف أو فlimited quantityف ييييف ج ضبيييا ة "ماسييية حمييييفودة"  
  .4-3 الفصل و  )أ(   قائاة البضائع اخلطرة7السسثناءاا البضائع اخلطرة املعبأة بكاساا حميفودة ضلى النح  ال ا د   العا د 

 وأوضسة الضغط االحسساطسة حسساطسة الكبعةالعب اا اال مبا   ذلك العب اا االحسساطسة 5-4-1-5-3
 "أوضسيييييييييييييية ضييييييييييييييغط احسساطسيييييييييييييية" أو فSALVAGE PACKAGEفة احسساطسيييييييييييييية"  ييييييييييييييف ج ضبييييييييييييييا ة "ضبيييييييييييييي   

مبييا   ذلييك ضبيي اا احسساطسيية     حاليية  قييل البضييائع اخلطييرة   ضبيي اا احسساطسيية فSALVAGE PRESSUR RECEPTABLEف
 .مبعة

   طريق ضبط د  ة احلرا ةامل اد املثبلسة ض 5-4-1-5-4
( 6-2-1-3 يييزءا   ييي  االسيييم الرمسيييي للنقيييل )ا ظييير أيضيييا   STABILIZED"سييية  "إذا ما ييير ضبيييا ة " يييادة  ثبل  

 ضنيييييييف ا يييييييسم تقسييييييق اسييييييسقرا  )ثبيييييياا( املييييييادة بضييييييبط د  يييييية احلييييييرا ة   يييييينمر د  يييييية حييييييرا ة الضييييييبط ود  يييييية حييييييرا ة الطيييييي ا ئ 
 السا :(    مسنيف النقل ضلى النح  3-5-1-7)ا ظر 

"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 
 )درجة حرارة الضبط: ... درجة حرارة الطوارئ: ...(

 واألماسسيف الف قسة العض ية وامل اد املمببة للسااثر امل اد النا سة السفاضل 5-4-1-5-5
   مسنيف  قل البضائع اخلطرة للا اد  (3-5-1-7 نمر د  ة حرا ة الضبط ود  ة حرا ة الط ا ئ )ا ظر  

  الييت  قسضيي ضيبط د  ية احليرا ة أثنياء النقيل  وذليك ضليى النحي  واملي اد املميببة للساياثر ماسيسيف الف قسية العضي يةالنا سة السفاضل واأل
 السا :

"Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºC" 
 رارة الطوارئ: ...()درجة حرارة الضبط: ... درجة ح

 "EXPLOSIVE"" سفجييير"  اخلطيي  ة الفرضسيييةة ابالسيييسغناء ضيي  وضيييع بطاقييية ضنيييف ا  مييياح المييلطة امل سصييي 5-4-1-5-5-1
واألماسيييسيف الف قسييية العضييي ية  ييي   1-4( ضليييى ضبييي ة حمييييفدة   حالييية بعيييض املييي اد النا سييية السفاضيييل  ييي  الشيييعبة 1  قيييم)الناييي ذج 

   ييف ج بسان بنلك.2-5 الشعبة
 يسعليييق فساييياذا سييية السفاضيييل بشيييروط  قسضيييي   افقييية خاصييية )  حالييية  قيييل أماسيييسيف ف قسييية ضضييي ية و ييي اد  5-4-1-5-5-2

امليي اد  حاليية و  ؛3-13-1-2-4و 1-13-1-2-4و 2-2-7-1-4و 5-2-3-5-2ابألماسييسيف الف قسيية العضيي ية ا ظيير 
ائع اخلطيرة بسياد  بينلك  و رفيق بي   مي ة (  يسضا   مسنيف  قيل البضي2-2-7-1-4و 4-2-3-2-4-2النا سة السفاضل ا ظر 

 السصنسل وشروط النقل لألماسسيف الف قسة العض ية وامل اد النا سة السفاضل  ع املصنفة.    اضسااد

  ييي   يييادة ذا سييية السفاضيييل  أو (1-5-2-3-5-2  حالييية  قيييل ضسنييية  ييي  أمميييسيف فييي قي ضضييي ي )ا ظييير  5-4-1-5-5-3
 يف  قل البضائع اخلطرة بساد  بنلك.)ب((  يسضا   مسن4-2-3-2-4-2)ا ظر 

  اد املعيفيةامل 5-4-1-5-6
 اا ف .  قمل إلس  ابلكا ل  ع اسم ش ص  مؤول و يسضا   مسنيف النقل ضن ان املرسه  
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 امل اد املشعة 5-4-1-5-7
  أددح:  حمباا ينطبق  ابلرت س  املبن7 يف ج املعل  اا السالسة ض  مل شحنة  رسهلة      اد الر بة  5-4-1-5-7-1

قائايية أبمثيير الن ييييفاا  قسسيييفا    حاليية  أو  ناسيي  امضيي وصييل أو   ييز مييل   ييييفة  شييعة  أو اسييم )أ(
  السط الن ييفاا املشعة؛ 

 بسييييييان أبن املييييييادة  شييييييعة ذاا شييييييكل خيييييياص أو ووصييييييل لشييييييكل املييييييادة الفسزايئييييييي والكساسييييييائي  )ب(
 الشكل الكساسائي؛  ن فضة السشسر. ويحقبل ال صل الكساسائي العام بيفال      أو

(  يييع   يييز ابدئييية Bqوأقصيييى  شييياط للاحسييي ايا املشيييعة أثنييياء النقيييل  عيييربا  ضنييي  ب حييييفاا البكرييييل ) )ج(
حاليية امليي اد اال شييطا ية  جييي ز  و  (.1-2-2-1( )ا ظير SI ناسيبة  يي  النظييام اليييفو  لل حيييفاا )

 يييييفة ا شيييطا ية    حالييية مسلييية امليييادة اال شيييطا ية )أو مسلييية ميييل  بييييفال   ييي  النشييياط    أن  ميييس يفم 
  ضاضفا   املناسبة؛  أو اا ينطبق( ابلغرام ) (امل السط  حمب

-I  أي 4-3-5-1-5وفقيا  لييي  حميييفَّدةوفئية الطيرد أو العبيي ة الشيا لة أو حاويية الشييح   مايا ايي   )د(

WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW؛ 
-I)ابسييييييسثناء الفئيييييية  2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5 ؤشيييييير النقييييييل ضلييييييى النحيييييي  احمليييييييفد   و   )ا(

WHITE) ؛ 
 و  حالة امل اد اال شطا ية: )و(

)أ( إىل )و(  الر ييي ع إىل 5-3-2-7-2املشيييح  ة مب  ييي  أحييييف االسيييسثناءاا الييي ا دة    '1'
  لك الفقرة؛

 اإلمجالسة للن ييفاا اال شطا ية؛  الكسلة )ا()ج( إىل 5-3-2-7-2املشح  ة مب     '2'

 )أ( إىل )ج(2-11-4-6   أحيييييييييييييف األحكييييييييييييام اليييييييييييي ا دة  احملسيييييييييييي اة   طييييييييييييرد يمييييييييييييس   '3'
   الر  ع إىل  لك الفقرة؛3-11-4-6 أو

  ؤشر أ ان احلر سة حسثاا ينطبق. '4'

والعال يييييية املاسييييييزة لكييييييل شيييييياادة اضسايييييياد صيييييياد ة ضيييييي  المييييييلطة امل سصيييييية )بشييييييأن امليييييي اد املشييييييعة  )ز(
 اال شيييييييطا ية املميييييييسثناة   اداملييييييي أو املييييييي اد املشيييييييعة املن فضييييييية السشيييييييسر  أو اخلييييييياص  الشيييييييكل اذا

الشح ( اليت  نطبيق ضليى  أو  صاسم العب ة  أو الرت سباا اخلاصة  أو )و( 5-3-2-7-2 مب   
 الشحنة املرسلة؛ 

 ا اليييي ا دة  عطييييى املعل  ييييا و  حاليييية الشييييحناا املرسييييلة اليييييت تسيييي ي ضلييييى أمثيييير  يييي  طييييرد واحيييييف  )ح(
طيييييييرد ضليييييييى ىل )ز( خبصييييييي ص ميييييييل )أ( إ1-7-5-1-4-5 و  )أ( إىل )ج(5-4-1-4-1  

حييياوايا شيييح  يعطيييى بسيييان  فصيييسلي ضييي   أو حالييية الطيييرود املرسيييلة   ضبييي اا شيييا لة و  حييييفة.
وسييسلة النقييل؛ ويعطييى ضنيييف االقسضيياء  أو حاوييية الشييح  أو حمسيي ايا مييل طييرد داخييل العبيي ة الشييا لة

حيية ضبيي اا  يي  وسييسلة  قييل. وإذا اقسضييى األ يير إزا أو حاوييية شييح  أو ة شييا لةبسييان ضيي  مييل ضبيي  
    حاوية الشح    حمطة  فريغ وسطسة   قيفم  مسنيفاا  قل  ناسبة؛ أو العب ة الشا لة

إذا اقسضى األ ير  فEXCLUSIVE USE SHIPMENTفوبسان الشح  مب    "اسس يفام حصري"  )ط(
 إ سال شحنة ضلى انا النح ؛ 
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ة امل اد املن فضة النشاط الن ضي حال "  2Aوالنشاط الكلي للشحنة املرسلة  عربا  ضن  مبضاضفاا " )ي(
LSA-II وLSA-III واأل مام املل ثة الميطح  SCO-I وSCO-II وSCO-III.  حالية املي اد املشيعة  و

 " ا  الصفر.2Aة خبص صاا  يك ن  ضاضل ""  ع حميفود2Aاليت  ك ن قساة "
ر أن يس ييناا الناقيل. ويكسيي  املميسنيف ابللغيياا يسضيا   ميسنيف النقييل بسياد  ابإل ييراءاا الييت قيييف يميسلزم األ ي 5-4-1-5-7-2

 الملطاا املعنسة ضرو ية  ويسضا  املمسنيف النقاط السالسة ضلى األقل: أو اليت قيف يرااا الناقل
 العبيي اا الشييا لة أو املقسضيياة بشييأن تاسييل و نضييسيف و قييل و ناوليية و فريييغ الطييرود السيييفابع اإلضييافسة )أ(

صيية ابلسنضييسيف  هبيييفف  بيفييييف احلييرا ة بطريقيية آ نيية أحكييام خا   ذلييك أي مبييا حيياوايا الشييح   أو
 بسان أبن انح االشرتاطاا  ع ضرو ية؛ أو ( 2-3-8-1-7)ا ظر 

 اقلة  وأي    سااا ضرو ية بشأن املما  املقر ؛الن أو القس د املفروضة ضلى طريقة النقل )ب(
 . ر سباا الط ا ئ املناسبة  ع  راضاة طبسعة الشحنة املرسلة )ج(

 الشيييييح   ييييي  الميييييلطة امل سصييييية  أو للسصييييياسم   مجسيييييع حييييياالا النقيييييل الييييييفو  لطيييييرود  قسضيييييي اضسايييييادا   5-4-1-5-7-3
األ ييم املسحيييفة واالسييم الرمسييي للنقييل  املقسضيياة   قييم كيي ن بسييادا   سلفيية و نطبييق ضلساييا أ يي اع اضسايياد  سلفيية   البليييفان املعنسيية امل

 ليف  نشأ السصاسم.    طابقة لبسادا شاادة ب5-4-1-4-1  
ال يلزم ابلضرو ة أن  ك ن الشحنة املرسلة  صح بة بشااداا الميلطة امل سصية الييت  نطبيق ضلسايا   يع أن  5-4-1-5-7-4

 انح الشااداا للناقل )للناقلن( قبل السحاسل والسفريغ.املرسل يك ن  مسعيفا  إل سال 
  قل امل اد اجلا يفة   حاوايا الم ائ  5-4-1-5-8

 حييييييييياوايا المييييييييي ائ   يييييييييع حييييييييياوايا الشيييييييييح    ظاييييييييير العبيييييييييا ة السالسييييييييية    ميييييييييسنيف النقيييييييييل  حالييييييييية   
 (:6-4-8-6)ا ظر 

 فapproved by the competent authority of  )2(Bulk container BK(x)…ف
  فسسش دو ي  قل احلاوايا ال سسطة للم ائ  والصاا يج النقالة بعيف ات ي  ا سااء آخر اخسبا  أو 5-4-1-5-9

)ب( 6-15-3-7-6 )ب( أو6-19-2-7-6 )ب( أو2-2-1-4اييي  وا د      حالييية النقيييل وفقيييا  مليييا 
)ب(" 2-2-1-4اييييي  وا د    يليييييي: "النقيييييل وفقيييييا  مليييييا الشيييييأن    ميييييسنيف النقيييييل مايييييا)ب(  يييييييف ج بسيييييان هبييييينا 6-14-4-7-6 أو
ايي   "النقييل وفقييا  ملييا )ب(" أو6-15-3-7-6 د   ايي  وا "النقييل وفقييا  ملييا )ب(" أو6-19-2-7-6ايي  وا د    وفقييا  ملييا "النقييل أو

 )ب(" حمباا ينطبق.6-14-4-7-6وا د   
 ة صنسل األلعاب النا ي  قم 5-4-1-5-10

  جييي  أن 0337و 0336و 0335و 0334و 0333ضنيييف  قييل ألعيياب د ييية  يي  أ قييام األ ييم املسحيييفة   
 مل سصة. صنسل صاد  ض  الملطة ا  قميسضا   مسنيف  قل البضائع اخلطرة 

ملرمباا ا املمس يف ة   السصنسل    دولة الملطة امل سصة  ويعرب ضن  ابلعال ة املاسزة  قموجي  أن يسألل   
  ململ فرييف. و   األ ثلة ضلى أ قام السصنسل:  قموضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة  و   (3)املرو  اليفو م  ظا  

__________ 

 " حم  االقسضاء.2" أو "1ابلرقم " X مسبيفل  (2)
للميع  1949 نسيل لعيام ال فاقسية  وفقيا   السمجسل املمس يف ة   الشاحناا ذاا احملرل واملقط  اا   النقل اليفو    يثال   ليفولةالعال ة املاسزة  (3)

 للمع ضلى الطرق. 1968ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 GB/HSE123456 
 D/BAM1234 
 USA EX20091234.  

 (2-0-0-2السصنسل حسثاا  ساح بسادا  يفييفة )ا ظر   5-4-1-5-11
  يييييف ج بسيييان هبييينا الشيييأن    ميييسنيف النقيييل  ضليييى النحييي  السيييا : 2-0-0-2  حالييية النقيييل وفقيييا  للفقيييرة  

 ".2-0-0-2للفقرة " صنل وفقا  
 3530و 3529و 3528 قل أ قام األ م املسحيفة  5-4-1-5-12

  جييييي  أن يسضييييا   مييييسنيف النقييييل البسييييان 3530و 3529و 3528 ييييم املسحيييييفة   حاليييية  قييييل أ قييييام األ 
 ".363إلضا  السا : "النقل وفقا  للحكم اخلاص ا

  ز   االحسباس الفعلي 5-4-1-5-13
   حاليية الصيياا يج النقاليية اليييت تاييل  ييازاا  مييسلة  ييربدة  جييي  أن يحيييف ِّج املرسييل    مييسنيف النقييل ات ييي  ا سايياء ز يي  االحسبيياس

 الفعلي  ابلصسغة السالسة: 
 : .......... )الس م/الشار/المنة("."ا سااء ز   االحسباس

 
 إصدار الشهادات 5-4-1-6
إضالد  أبن الشحنة املرسلة  قب لية للنقيل وأبن البضيائع  عبيأة  أو البضائع اخلطرة شاادةيسضا   مسنيف  قل  5-4-1-6-1

ال سيم  وأبهنيا حبالية  ناسيبة للنقيل وفقيا  لالئحية املنطبقية. وفسايا يليي  يص اينح بشكل  ناس  وقيف وضعر ضلساا العال ية وبطاقية 
 الشاادة:

وصفا  ات ا  ودقسقا  ابالسيم الرمسيي  (4)وصفر أضالح "أقرل مب    انا أن حمس ايا انح الشحنة املرسلة قيف  
هنيا   حالية سيلساة املمس يفم للنقل  وأهنا  صنفة و عبأة وتال العال اا وبطاقاا ال سيم/الل حاا  وأ

    مجسع الن احي و ناسبة للنقل وفقا  لل ائح اليفولسة واحلك  سة ال طنسة املنطبقة".
و قبل الس قسعاا ابلفيام    حالية اضيرتاف القي ا ن واللي ائح الميا ية  وي قع املرسل ضلى الشاادة ويؤ خاا. 

 بصحة الس قسع ابلفام  قا   سا .
( EDPسييطة  قنسيياا اإل سييال ابملعاجليية اإللكرتو سيية للبسييادا )بضييائع اخلطييرة إىل الناقييل ب اإذا قحيييفم  مييسنيف ال 5-4-1-6-2

جيي ز أن عيل حميل الس اقسيع أمسياء الشي ص )األشي اص(  مايا  س اقسع إلكرتو سة(  جي ز أن  ك ن الEDIو بادل البسادا اإللكرتوين )
 املرخص هلم ابلس قسع )حبروف مبعة(.

( EDP الناقيييل ب اسيييطة  قنسييياا اإل سيييال ابملعاجلييية اإللكرتو سييية للبسيييادا )سنيف البضيييائع اخلطيييرة إىلإذا قحييييفم  مييي 5-4-1-6-3
البضيائع اخلطيرة إىل دقيل يسطللي   ميسنيفا  و قسيا  لنقيل البضيائع اخلطيرة  يكفيل الناقيل أن (  مث أحسلر EDIو بادل البسادا اإللكرتوين )

 )اسسحلِّم األصل إلكرتو سا (  ويظار اسم امل قلِّع ابحلروف الكبعة." Original received electronicallyيسضا  املمسنيف ال  قي إشا ة "

__________ 

 .أددح أو (4)
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ة امل اد املن فضة النشاط الن ضي حال "  2Aوالنشاط الكلي للشحنة املرسلة  عربا  ضن  مبضاضفاا " )ي(
LSA-II وLSA-III واأل مام املل ثة الميطح  SCO-I وSCO-II وSCO-III.  حالية املي اد املشيعة  و

 " ا  الصفر.2Aة خبص صاا  يك ن  ضاضل ""  ع حميفود2Aاليت  ك ن قساة "
ر أن يس ييناا الناقيل. ويكسيي  املميسنيف ابللغيياا يسضيا   ميسنيف النقييل بسياد  ابإل ييراءاا الييت قيييف يميسلزم األ ي 5-4-1-5-7-2

 الملطاا املعنسة ضرو ية  ويسضا  املمسنيف النقاط السالسة ضلى األقل: أو اليت قيف يرااا الناقل
 العبيي اا الشييا لة أو املقسضيياة بشييأن تاسييل و نضييسيف و قييل و ناوليية و فريييغ الطييرود السيييفابع اإلضييافسة )أ(

صيية ابلسنضييسيف  هبيييفف  بيفييييف احلييرا ة بطريقيية آ نيية أحكييام خا   ذلييك أي مبييا حيياوايا الشييح   أو
 بسان أبن انح االشرتاطاا  ع ضرو ية؛ أو ( 2-3-8-1-7)ا ظر 

 اقلة  وأي    سااا ضرو ية بشأن املما  املقر ؛الن أو القس د املفروضة ضلى طريقة النقل )ب(
 . ر سباا الط ا ئ املناسبة  ع  راضاة طبسعة الشحنة املرسلة )ج(

 الشيييييح   ييييي  الميييييلطة امل سصييييية  أو للسصييييياسم   مجسيييييع حييييياالا النقيييييل الييييييفو  لطيييييرود  قسضيييييي اضسايييييادا   5-4-1-5-7-3
األ ييم املسحيييفة واالسييم الرمسييي للنقييل  املقسضيياة   قييم كيي ن بسييادا   سلفيية و نطبييق ضلساييا أ يي اع اضسايياد  سلفيية   البليييفان املعنسيية امل

 ليف  نشأ السصاسم.    طابقة لبسادا شاادة ب5-4-1-4-1  
ال يلزم ابلضرو ة أن  ك ن الشحنة املرسلة  صح بة بشااداا الميلطة امل سصية الييت  نطبيق ضلسايا   يع أن  5-4-1-5-7-4

 انح الشااداا للناقل )للناقلن( قبل السحاسل والسفريغ.املرسل يك ن  مسعيفا  إل سال 
  قل امل اد اجلا يفة   حاوايا الم ائ  5-4-1-5-8

 حييييييييياوايا المييييييييي ائ   يييييييييع حييييييييياوايا الشيييييييييح    ظاييييييييير العبيييييييييا ة السالسييييييييية    ميييييييييسنيف النقيييييييييل  حالييييييييية   
 (:6-4-8-6)ا ظر 

 فapproved by the competent authority of  )2(Bulk container BK(x)…ف
  فسسش دو ي  قل احلاوايا ال سسطة للم ائ  والصاا يج النقالة بعيف ات ي  ا سااء آخر اخسبا  أو 5-4-1-5-9

)ب( 6-15-3-7-6 )ب( أو6-19-2-7-6 )ب( أو2-2-1-4اييي  وا د      حالييية النقيييل وفقيييا  مليييا 
)ب(" 2-2-1-4اييييي  وا د    يليييييي: "النقيييييل وفقيييييا  مليييييا الشيييييأن    ميييييسنيف النقيييييل مايييييا)ب(  يييييييف ج بسيييييان هبييييينا 6-14-4-7-6 أو
ايي   "النقييل وفقييا  ملييا )ب(" أو6-15-3-7-6 د   ايي  وا "النقييل وفقييا  ملييا )ب(" أو6-19-2-7-6ايي  وا د    وفقييا  ملييا "النقييل أو

 )ب(" حمباا ينطبق.6-14-4-7-6وا د   
 ة صنسل األلعاب النا ي  قم 5-4-1-5-10

  جييي  أن 0337و 0336و 0335و 0334و 0333ضنيييف  قييل ألعيياب د ييية  يي  أ قييام األ ييم املسحيييفة   
 مل سصة. صنسل صاد  ض  الملطة ا  قميسضا   مسنيف  قل البضائع اخلطرة 

ملرمباا ا املمس يف ة   السصنسل    دولة الملطة امل سصة  ويعرب ضن  ابلعال ة املاسزة  قموجي  أن يسألل   
  ململ فرييف. و   األ ثلة ضلى أ قام السصنسل:  قموضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة  و   (3)املرو  اليفو م  ظا  
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 (2-0-0-2السصنسل حسثاا  ساح بسادا  يفييفة )ا ظر   5-4-1-5-11
  يييييف ج بسيييان هبييينا الشيييأن    ميييسنيف النقيييل  ضليييى النحييي  السيييا : 2-0-0-2  حالييية النقيييل وفقيييا  للفقيييرة  

 ".2-0-0-2للفقرة " صنل وفقا  
 3530و 3529و 3528 قل أ قام األ م املسحيفة  5-4-1-5-12

  جييييي  أن يسضييييا   مييييسنيف النقييييل البسييييان 3530و 3529و 3528 ييييم املسحيييييفة   حاليييية  قييييل أ قييييام األ 
 ".363إلضا  السا : "النقل وفقا  للحكم اخلاص ا

  ز   االحسباس الفعلي 5-4-1-5-13
   حاليية الصيياا يج النقاليية اليييت تاييل  ييازاا  مييسلة  ييربدة  جييي  أن يحيييف ِّج املرسييل    مييسنيف النقييل ات ييي  ا سايياء ز يي  االحسبيياس

 الفعلي  ابلصسغة السالسة: 
 : .......... )الس م/الشار/المنة("."ا سااء ز   االحسباس

 
 إصدار الشهادات 5-4-1-6
إضالد  أبن الشحنة املرسلة  قب لية للنقيل وأبن البضيائع  عبيأة  أو البضائع اخلطرة شاادةيسضا   مسنيف  قل  5-4-1-6-1

ال سيم  وأبهنيا حبالية  ناسيبة للنقيل وفقيا  لالئحية املنطبقية. وفسايا يليي  يص اينح بشكل  ناس  وقيف وضعر ضلساا العال ية وبطاقية 
 الشاادة:

وصفا  ات ا  ودقسقا  ابالسيم الرمسيي  (4)وصفر أضالح "أقرل مب    انا أن حمس ايا انح الشحنة املرسلة قيف  
هنيا   حالية سيلساة املمس يفم للنقل  وأهنا  صنفة و عبأة وتال العال اا وبطاقاا ال سيم/الل حاا  وأ

    مجسع الن احي و ناسبة للنقل وفقا  لل ائح اليفولسة واحلك  سة ال طنسة املنطبقة".
و قبل الس قسعاا ابلفيام    حالية اضيرتاف القي ا ن واللي ائح الميا ية  وي قع املرسل ضلى الشاادة ويؤ خاا. 

 بصحة الس قسع ابلفام  قا   سا .
( EDPسييطة  قنسيياا اإل سييال ابملعاجليية اإللكرتو سيية للبسييادا )بضييائع اخلطييرة إىل الناقييل ب اإذا قحيييفم  مييسنيف ال 5-4-1-6-2

جيي ز أن عيل حميل الس اقسيع أمسياء الشي ص )األشي اص(  مايا  س اقسع إلكرتو سة(  جي ز أن  ك ن الEDIو بادل البسادا اإللكرتوين )
 املرخص هلم ابلس قسع )حبروف مبعة(.

( EDP الناقيييل ب اسيييطة  قنسييياا اإل سيييال ابملعاجلييية اإللكرتو سييية للبسيييادا )سنيف البضيييائع اخلطيييرة إىلإذا قحييييفم  مييي 5-4-1-6-3
البضيائع اخلطيرة إىل دقيل يسطللي   ميسنيفا  و قسيا  لنقيل البضيائع اخلطيرة  يكفيل الناقيل أن (  مث أحسلر EDIو بادل البسادا اإللكرتوين )

 )اسسحلِّم األصل إلكرتو سا (  ويظار اسم امل قلِّع ابحلروف الكبعة." Original received electronicallyيسضا  املمسنيف ال  قي إشا ة "

__________ 
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 شهادة تعبئة احلاوايت/املركبات 5-4-2
 رمبيية لنقلاييا ضيي  طريييق البحيير  يقيييفم املمييؤول ن ضيي  ضالسيية  أو (5)اليية  عبئيية البضييائع اخلطييرة   حاوييية  ح 5-4-2-1

)أ قييام( متسسييز احلاوية/املرمبيية  ويشييايفون فساييا أبن العالسيية متيير وفييق   قييمة/املرمبيية" عيييفدون فساييا السعبئيية "شيياادة بشييأن  عبئيية احلاوي
 الشروط السالسة:

 احلاوية/املرمبة ما ر  ظسفة و افة و بيفو  ناسبة حلال البضائع؛  )أ(
 ومل   ضع  عا    حاوية/ رمبة واحيفة أي طرود  مسلزم اشرتاطاا العزل املنطبقة؛  )ب(
أهنا سلساة    العطي  وأ ي  مت تاسيل الطيرود الميلساة     ر مجسع الطرود    اخلا ج للسأميفوفحص )ج(

 فقط؛
ثيحبلِّسر أبسالس  أت ن وافسة  سناس   ع واسطة )وسائط(  ماا  البضائع بطريقة سلساة وولر مجسع  )د(

 النقل املز ع اسس يفا اا   الرحلة  حسثاا اقسضى األ ر ذلك؛ 
   شكل سائ  داخل احلاوية/املرمبة   زيعا   سماواي ؛ ضائع احملاللةووزضر الب )ا(
    ييييييييع البضييييييييائع امليف  يييييييية   1بضييييييييائع الر بيييييييية و  حاليييييييية الشييييييييحناا املرسييييييييلة املشييييييييسالة ضلييييييييى  )و(

   كييي ن احلاوية/املرمبييية املميييس يف ة  ميييس فسة لشيييروط السشيييغسل  ييي  حسيييت البنسييية وفقيييا  4-1الشيييعبة 
  ؛1-2-3-1-7 ألحكام الفقرة

ووضيييعر العال ييياا وبطاقييياا ال سيييم ول حييياا اإلضيييالن اخلا  سييية الالز ييية ضليييى احلاوايا/املرمبييياا  )ز(
 بق؛والعب اا حمباا ينط

  حالية املي اد  6-3-5-5 ضلى المطح اخلا  ي للحاوية/املرمبة ضال ة وفقا  ألحكام ووضعر )ح(
) ثيييل اجللسييييف اجلييياف سسيييل السك أو الييييت  شيييكل خطييير االخسنييياق ضنييييف اسيييس يفا اا أل يييراا السربيييييف

 ي ن  األ   أو ( 1977األ يم املسحييفة   قيمالنرتو ين  سيائل  يربلِّد ) أو ( 1845األ م املسحيفة   قم)
  ((؛1951األ م املسحيفة   قمسائل  ربلِّد )

  بشأن مل شيحنة  رسيلة  ي  1-1-4-5واسسلم  مسنيف  قل البضائع اخلطرة ضلى النح  املبن    )ط(
 اَّلة   احلاوية/املرمبة.البضائع اخلطرة احمل

 ال يشرتط  قيفمي شاادة  عبئة احلاوايا/املرمباا   حالة الصاا يج. مالحظة: 
ميكييييي  أن  ييييييف ج    ميييييسنيف واحييييييف املعل  ييييياا املطل بييييية    ميييييسنيف  قيييييل البضيييييائع اخلطيييييرة وشييييياادة  عبئييييية  5-4-2-2

ضييا  املميسنيف إقييرا ا  وإذا أدجمير املعل  ياا    مييسنيف واحييف  يسحالية ضيييفم دجمايا  ميكيي  إ فياق اليي ثسقسن.  و  احلاوايا/املرمبياا.
تييفد    مايا  حلاوية/املرمبية قييف متير وفقيا  لألحكيام املنطبقية". وييؤ خ اينا اإلقيرا    قعا  مالسا : "انا إقرا  أبن  عبئة البضائع   ا

 ن والليي ائح املنطبقيية بصييحة الس قسييع ابلفييام  املمييسنيف ا ييية الشيي ص الييني وقعيي . و قبييل الس قسعيياا ابلفييام  حسثاييا  عييرتف القيي ا
 قا   سا . 

__________ 

اسيس يفا اا ضليى  ي   سكير . و صيام بشيكل خياص لسسميع سيت  الئيم يقصيف ابحلاوية  زء حلبر     عيفاا النقل  وابلسا   كي ن  سسنية حب (5)
 زويييفاا  بفضيلدة تاسل وسسطة. ماا  صام حبست ميك  أت سناا و/أو  ناولساا بما لة  قل البضائع بطريقة )أو ضيفة طرائق(  قل بيفون إضا

يشيييال    بصيييسغساا املعيفليية. وال1972  (CSC)ا ب سييائل  مييياضيفة هليينح األ يييراا. واييي  عساييييفة وفقييا  لال فاقسييية اليفولسيية لميييال ة احليياواي
 ة ضلى اسكل  عيفين.حاوية  نق ل ة صطلح "احلاوية" املرمبة أو العب ة. ولكن  يشال أي
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احلاوايا/املرمباا إىل الناقل ب اسطة  قنساا اإل سال ابملعاجلة اإللكرتو سة للبسيادا إذا قحيف ر شاادة  عبئة  5-4-2-3
(EDP( و بييادل البسييادا اإللكييرتوين )EDIجييي ز أن  كيي ن الس اقسييع   اقسييع إلكرتو سيية  ) الس قسييع )الس اقسييع( اسييم عييل حمييل جييي ز أن  أو

 )أمساء( األش اص املرخص هلم ابلس قسع )حبروف مبعة(.
إذا قحيف ر شاادة  عبئة احلاوايا/املرمباا إىل الناقل ب اسطة  قنساا اإل سال ابملعاجلة اإللكرتو سة للبسيادا  5-4-2-4
(EDP( و بادل البسادا اإللكرتوين )EDI مث أحسلر البضائع اخلطر  )  و قسا  لنقل البضائع اخلطيرة  يكفيل  ة إىل دقل يسطلل   مسنيفا

)اسسحلِّم األصل إلكرتو سا (  ويظار اسيم امل قلِّيع ابحليروف "Original received electronicallyل  قي إشا ة "الناقل أن يسضا  املمسنيف ا
 الكبعة.

 املعلومات املتعلقة مبواجهة الطوارئ 5-4-3
الئحية  قييفمي  ميسنيف  قيل البضيائع اخلطيرة بشيأهنا   قييفم في  ا  سلة اليت  قسضيي اينح ال  حالة الشحناا املر  

اا املناسبة   مجسع األوقاا السس يفا اا   حاالا الط ا ئ مل ا اة احل ادث والع ا ا اليت  نزل ببضائع خطيرة  نق لية. املعل  
ضيا ا.  أو اخلطرة لسسمع ال ص ل إلساا   حالة وق ع حيادث و ك ن املعل  اا  ساحة بعسيفا  ض  الطرود اليت تس ي ضلى البضائع

 يلي:  ا سعلساااو شال أسالس  اال سثال هلنح ال
 إد اج البن د املناسبة    مسنيف النقل؛  )أ(

 أو   فع  مسنيف  مسقل ضلى شكل صحسفة ض  بسادا األ ان؛  )ب(
ة  نظاية الطيعان املييفين الييفو  املعن  ية أو   فع  مسنيف  ميسقل يميس يفم  يع  ميسنيف النقيل  ثيل وثسقي )ج(

وثسقييييت املنظاييية  أو ة ضليييى بضيييائع خطيييرة"لطييي ا ئ أحييييفاث الطيييائراا املنط يييي"   ساييياا للسصييييفي 
البحرية اليفولسة "إ راءاا الط ا ئ للمف  الناقلة لبضائع خطرة"  و"دلسل اإلسعافاا الطبسية األولسية 

   حاالا احل ادث املنط ية ضلى بضائع خطرة".
 االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة 5-4-4
لبضائع اخلطرة واملعل  ياا واملميسنيفاا اإلضيافسة املنصي ص ضلسايا   عسف  املرسل بنم ة     مسنيف  قل ا 5-4-4-1

 انح الالئحة  مليفة ثالثة أشار ضلى األقل.
فرتا ضنيف املرسل املقيف ة ضلى س يب  يح بنظام حا أو   حال حف  املمسنيفاا املنم  ة ابل سائل اإللكرتو سة 5-4-4-2

  ملسااا   شكل و قي  طب ع.
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 شهادة تعبئة احلاوايت/املركبات 5-4-2
 رمبيية لنقلاييا ضيي  طريييق البحيير  يقيييفم املمييؤول ن ضيي  ضالسيية  أو (5)اليية  عبئيية البضييائع اخلطييرة   حاوييية  ح 5-4-2-1

)أ قييام( متسسييز احلاوية/املرمبيية  ويشييايفون فساييا أبن العالسيية متيير وفييق   قييمة/املرمبيية" عيييفدون فساييا السعبئيية "شيياادة بشييأن  عبئيية احلاوي
 الشروط السالسة:

 احلاوية/املرمبة ما ر  ظسفة و افة و بيفو  ناسبة حلال البضائع؛  )أ(
 ومل   ضع  عا    حاوية/ رمبة واحيفة أي طرود  مسلزم اشرتاطاا العزل املنطبقة؛  )ب(
أهنا سلساة    العطي  وأ ي  مت تاسيل الطيرود الميلساة     ر مجسع الطرود    اخلا ج للسأميفوفحص )ج(

 فقط؛
ثيحبلِّسر أبسالس  أت ن وافسة  سناس   ع واسطة )وسائط(  ماا  البضائع بطريقة سلساة وولر مجسع  )د(

 النقل املز ع اسس يفا اا   الرحلة  حسثاا اقسضى األ ر ذلك؛ 
   شكل سائ  داخل احلاوية/املرمبة   زيعا   سماواي ؛ ضائع احملاللةووزضر الب )ا(
    ييييييييع البضييييييييائع امليف  يييييييية   1بضييييييييائع الر بيييييييية و  حاليييييييية الشييييييييحناا املرسييييييييلة املشييييييييسالة ضلييييييييى  )و(

   كييي ن احلاوية/املرمبييية املميييس يف ة  ميييس فسة لشيييروط السشيييغسل  ييي  حسيييت البنسييية وفقيييا  4-1الشيييعبة 
  ؛1-2-3-1-7 ألحكام الفقرة

ووضيييعر العال ييياا وبطاقييياا ال سيييم ول حييياا اإلضيييالن اخلا  سييية الالز ييية ضليييى احلاوايا/املرمبييياا  )ز(
 بق؛والعب اا حمباا ينط

  حالية املي اد  6-3-5-5 ضلى المطح اخلا  ي للحاوية/املرمبة ضال ة وفقا  ألحكام ووضعر )ح(
) ثيييل اجللسييييف اجلييياف سسيييل السك أو الييييت  شيييكل خطييير االخسنييياق ضنييييف اسيييس يفا اا أل يييراا السربيييييف

 ي ن  األ   أو ( 1977األ يم املسحييفة   قيمالنرتو ين  سيائل  يربلِّد ) أو ( 1845األ م املسحيفة   قم)
  ((؛1951األ م املسحيفة   قمسائل  ربلِّد )

  بشأن مل شيحنة  رسيلة  ي  1-1-4-5واسسلم  مسنيف  قل البضائع اخلطرة ضلى النح  املبن    )ط(
 اَّلة   احلاوية/املرمبة.البضائع اخلطرة احمل

 ال يشرتط  قيفمي شاادة  عبئة احلاوايا/املرمباا   حالة الصاا يج. مالحظة: 
ميكييييي  أن  ييييييف ج    ميييييسنيف واحييييييف املعل  ييييياا املطل بييييية    ميييييسنيف  قيييييل البضيييييائع اخلطيييييرة وشييييياادة  عبئييييية  5-4-2-2

ضييا  املميسنيف إقييرا ا  وإذا أدجمير املعل  ياا    مييسنيف واحييف  يسحالية ضيييفم دجمايا  ميكيي  إ فياق اليي ثسقسن.  و  احلاوايا/املرمبياا.
تييفد    مايا  حلاوية/املرمبية قييف متير وفقيا  لألحكيام املنطبقية". وييؤ خ اينا اإلقيرا    قعا  مالسا : "انا إقرا  أبن  عبئة البضائع   ا

 ن والليي ائح املنطبقيية بصييحة الس قسييع ابلفييام  املمييسنيف ا ييية الشيي ص الييني وقعيي . و قبييل الس قسعيياا ابلفييام  حسثاييا  عييرتف القيي ا
 قا   سا . 

__________ 

اسيس يفا اا ضليى  ي   سكير . و صيام بشيكل خياص لسسميع سيت  الئيم يقصيف ابحلاوية  زء حلبر     عيفاا النقل  وابلسا   كي ن  سسنية حب (5)
 زويييفاا  بفضيلدة تاسل وسسطة. ماا  صام حبست ميك  أت سناا و/أو  ناولساا بما لة  قل البضائع بطريقة )أو ضيفة طرائق(  قل بيفون إضا

يشيييال    بصيييسغساا املعيفليية. وال1972  (CSC)ا ب سييائل  مييياضيفة هليينح األ يييراا. واييي  عساييييفة وفقييا  لال فاقسييية اليفولسيية لميييال ة احليياواي
 ة ضلى اسكل  عيفين.حاوية  نق ل ة صطلح "احلاوية" املرمبة أو العب ة. ولكن  يشال أي
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احلاوايا/املرمباا إىل الناقل ب اسطة  قنساا اإل سال ابملعاجلة اإللكرتو سة للبسيادا إذا قحيف ر شاادة  عبئة  5-4-2-3
(EDP( و بييادل البسييادا اإللكييرتوين )EDIجييي ز أن  كيي ن الس اقسييع   اقسييع إلكرتو سيية  ) الس قسييع )الس اقسييع( اسييم عييل حمييل جييي ز أن  أو

 )أمساء( األش اص املرخص هلم ابلس قسع )حبروف مبعة(.
إذا قحيف ر شاادة  عبئة احلاوايا/املرمباا إىل الناقل ب اسطة  قنساا اإل سال ابملعاجلة اإللكرتو سة للبسيادا  5-4-2-4
(EDP( و بادل البسادا اإللكرتوين )EDI مث أحسلر البضائع اخلطر  )  و قسا  لنقل البضائع اخلطيرة  يكفيل  ة إىل دقل يسطلل   مسنيفا

)اسسحلِّم األصل إلكرتو سا (  ويظار اسيم امل قلِّيع ابحليروف "Original received electronicallyل  قي إشا ة "الناقل أن يسضا  املمسنيف ا
 الكبعة.

 املعلومات املتعلقة مبواجهة الطوارئ 5-4-3
الئحية  قييفمي  ميسنيف  قيل البضيائع اخلطيرة بشيأهنا   قييفم في  ا  سلة اليت  قسضيي اينح ال  حالة الشحناا املر  

اا املناسبة   مجسع األوقاا السس يفا اا   حاالا الط ا ئ مل ا اة احل ادث والع ا ا اليت  نزل ببضائع خطيرة  نق لية. املعل  
ضيا ا.  أو اخلطرة لسسمع ال ص ل إلساا   حالة وق ع حيادث و ك ن املعل  اا  ساحة بعسيفا  ض  الطرود اليت تس ي ضلى البضائع

 يلي:  ا سعلساااو شال أسالس  اال سثال هلنح ال
 إد اج البن د املناسبة    مسنيف النقل؛  )أ(

 أو   فع  مسنيف  مسقل ضلى شكل صحسفة ض  بسادا األ ان؛  )ب(
ة  نظاية الطيعان املييفين الييفو  املعن  ية أو   فع  مسنيف  ميسقل يميس يفم  يع  ميسنيف النقيل  ثيل وثسقي )ج(

وثسقييييت املنظاييية  أو ة ضليييى بضيييائع خطيييرة"لطييي ا ئ أحييييفاث الطيييائراا املنط يييي"   ساييياا للسصييييفي 
البحرية اليفولسة "إ راءاا الط ا ئ للمف  الناقلة لبضائع خطرة"  و"دلسل اإلسعافاا الطبسية األولسية 

   حاالا احل ادث املنط ية ضلى بضائع خطرة".
 االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة 5-4-4
لبضائع اخلطرة واملعل  ياا واملميسنيفاا اإلضيافسة املنصي ص ضلسايا   عسف  املرسل بنم ة     مسنيف  قل ا 5-4-4-1

 انح الالئحة  مليفة ثالثة أشار ضلى األقل.
فرتا ضنيف املرسل املقيف ة ضلى س يب  يح بنظام حا أو   حال حف  املمسنيفاا املنم  ة ابل سائل اإللكرتو سة 5-4-4-2

  ملسااا   شكل و قي  طب ع.
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 منوذج استمارة نقل البضائع اخلطرة على اختالف وسائط النقل: 1-4-5الشكل 
 وذج استمارة نقل البضائع اخلطرة على اختالف وسائط النقلمن

   مسنيف النقل   قم -2 شاح  البضاضة/ رسل البضاضة/املرسل -1

حالة
  

 *
 

ئع 
ضا

الب
 قم

يف: 
تيفي

  
: جي

طرة
اخل

 
قل 

ة الن
شرم

ي ل
لرمس

سم ا
واال

يفة 
ملسح

 م ا
األ

ولسة
واليف

نسة 
ل ط

ح ا
ل ائ

  ال
مب  

ب 
طل 

ا  
  ا

 عل
صر 

 ضن
وأي

ة( 
حميفد

 ن 
  ك

ثاا
)حس

بئة 
السع

فئة 
و

 

 اإلحالة ليفى الشاح   قم -4    ... صفحة 1الصفحة  -3 
 اإلحالة ليفى ومسل الشح    قم -5  
 إلس  املرسل -6
 

 الناقل )متأل مبعرفة الناقل( -7

 إعالن شاحن البضاعة 
مب  ييي  اييينا أن حمسييي ايا اييينح الشيييحنة املرسيييلة قييييف وصيييفر أددح وصيييفا  ميييا ال  أقييير 

ودقسقيييييا  ابالسيييييم الرمسيييييي للنقيييييل. وأهنيييييا  صييييينفة و عبيييييأة وتايييييل العال ييييياا وبطاقييييياا 
اسيبة للنقيل وفقيا  للي ائح ال سم/الل حاا. وأهنا   حالة سيلساة  ي  مجسيع الني احي و ن

 اليفولسة واحلك  سة ال طنسة املطبقة
  عل  اا إضافسة ض  املناولة -9 ينطبق( : )يشط   ا الانح الشحنة  قع    طاق احليفود املقر ة ل -8

  طائراا الشح  فقط طائراا الرماب والشح 
  سل سناء/ كان السحا -11 المفسنة/الرحلة اجل ية والسا ي   قم -10
  املكان املقص د -13  سناء/ كان السفريغ -12
 (3 رت  كع  )م           ال زن الصا           ال زن اإلمجا  )مغ(         *ضيفد و  ع الطرود؛ وصل البضائع      ضال اا الشح     -14
 

 املاسز للحاوية/ الرقم -15
  مجسل املرمبة  قم

)أ قام(   قم -16
 األخسام

حجم و  ع  -17
 احلاوية/املرمبة

ال زن اإلمجا  الكلي )مبا    -19 وزن الفا   )مغ( -18
 ذلك وزن الفا  ( )مغ(

 شهادة تعبئة احلاوية/املركبة
أقيير مب  يي  ايينا أن البضييائع املبسنيية أضييالح قيييف ضبئر/ولليير 

   احلاوية/املرمبة املبسنة أضالح وفقا  لألحكام املنطبقة**
ؤول ضييييييييييي  قبيييييييييييل الشييييييييييي ص املمييييييييييي  ميييييييييييس ا و  قيييييييييييع  ييييييييييي 

 السعبئة/السحاسل وذلك جلاسع و الا احلاوايا/املرمباا

 إيصال املنظاة املمسلاة -21
اسيييسلار العييييفد املبييين أضيييالح  ييي  الطرود/احلييياوايا/املقط  اا برت سييي  وحالييية  سييييفة 

 ينمر ضلى انا املمسنيف:  الحظاا املنظاة املمسلاة: ظااراي   ا مل

 )الناقل( الني أضيف انح )املنمرة(    اسم الشرمة -22 مائقال اسم اسم الشرمة -20
 اسم/وصفة املعل   مجسل املرمبة  قم اسم وصفة املعل 

 املكان والسا ي  الس قسع والسا ي  املكان والسا ي 
   قسع املعل    قسع المائق   قسع املعل 

  . 1-2-4-5أل راا انح الالئحة السنظساسة النا ذ سة ا ظر  **
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 )اتبع( وسائط النقلمنوذج استمارة نقل البضائع اخلطرة على اختالف 
  مسنيف النقل   قم -2 شاح  البضاضة/ رسل البضاضة/املرسل -1

يف: 
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 اإلحالة ليفى الشاح   قم -4    ... صفحة 1الصفحة  -3 
 اإلحالة ليفى ومسل الشح    قم -5  
 إلس  املرسل -6
 

 الناقل )متأل مبعرفة الناقل( -7

 إعالن شاحن البضاعة 
مب  ييي  اييينا أن حمسييي ايا اييينح الشيييحنة املرسيييلة قييييف وصيييفر أددح وصيييفا  ميييا ال  أقييير 

ودقسقيييييا  ابالسيييييم الرمسيييييي للنقيييييل. وأهنيييييا  صييييينفة و عبيييييأة وتايييييل العال ييييياا وبطاقييييياا 
اسيبة للنقيل وفقيا  للي ائح ال سم/الل حاا. وأهنا   حالة سيلساة  ي  مجسيع الني احي و ن

 اليفولسة واحلك  سة ال طنسة املطبقة
  عل  اا إضافسة ض  املناولة -9 ينطبق( : )يشط   ا الانح الشحنة  قع    طاق احليفود املقر ة ل -8

  طائراا الشح  فقط طائراا الرماب والشح 
  سل سناء/ كان السحا -11 المفسنة/الرحلة اجل ية والسا ي   قم -10
  املكان املقص د -13  سناء/ كان السفريغ -12
 (3 رت  كع  )م           ال زن الصا           ال زن اإلمجا  )مغ(         *ضيفد و  ع الطرود؛ وصل البضائع      ضال اا الشح     -14
 

 املاسز للحاوية/ الرقم -15
  مجسل املرمبة  قم

)أ قام(   قم -16
 األخسام

حجم و  ع  -17
 احلاوية/املرمبة

ال زن اإلمجا  الكلي )مبا    -19 وزن الفا   )مغ( -18
 ذلك وزن الفا  ( )مغ(

 شهادة تعبئة احلاوية/املركبة
أقيير مب  يي  ايينا أن البضييائع املبسنيية أضييالح قيييف ضبئر/ولليير 

   احلاوية/املرمبة املبسنة أضالح وفقا  لألحكام املنطبقة**
ؤول ضييييييييييي  قبيييييييييييل الشييييييييييي ص املمييييييييييي  ميييييييييييس ا و  قيييييييييييع  ييييييييييي 

 السعبئة/السحاسل وذلك جلاسع و الا احلاوايا/املرمباا

 إيصال املنظاة املمسلاة -21
اسيييسلار العييييفد املبييين أضيييالح  ييي  الطرود/احلييياوايا/املقط  اا برت سييي  وحالييية  سييييفة 

 ينمر ضلى انا املمسنيف:  الحظاا املنظاة املمسلاة: ظااراي   ا مل

 )الناقل( الني أضيف انح )املنمرة(    اسم الشرمة -22 مائقال اسم اسم الشرمة -20
 اسم/وصفة املعل   مجسل املرمبة  قم اسم وصفة املعل 

 املكان والسا ي  الس قسع والسا ي  املكان والسا ي 
   قسع املعل    قسع المائق   قسع املعل 

  . 1-2-4-5أل راا انح الالئحة السنظساسة النا ذ سة ا ظر  **
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 5-5الفصل 
 صةأحكام خا

 )تحنف(  5-5-1
 (3359األمم املتحدة  أحكام خاصة تنطبق على وحدات النقل الشاحنة املبخَّرة )رقم 5-5-2
 عموميات 5-5-2-1
تسي ي ضليى  ي اد خطيرة أخييرى   ال (3359األ يم املسحييفة   قيم) املب َّيرةإذا ما ير وحييفاا النقيل الشياحنة  5-5-2-1-1

 .القممأييت بسا     انا   ا  عختضع ألي    أحكام انح الالئحة  ال فاي
اييي ختضييع ألي إذا ما ير وحيييفاا النقييل الشيياحنة املب َّيرة حماَّليية ببضييائع خطييرة إضيافة إىل  ييادة السب ييع  ف 5-5-2-1-2

 يي  أحكييام ايينح الالئحيية املسعلقيية هبيينح البضييائع اخلطييرة )مبييا فساييا أحكييام وضييع اإلضييالدا اخلا  سيية  ووضييع العال يياا  و قيييفمي 
 .القمميفاا( ابإلضافة إىل األحكام ال ا دة   انا املمسن

لشييياحنة املاكييي  إ القايييا وحييييفاا النقيييل ا إال ال يحمييياح أبن  حميييسعاهل لنقيييل الشيييحناا اخلاضيييعة للسييييفخن 5-5-2-1-3
 بطريقة تيف    ا فالا الغاز إىل حيف أدىن.

 التدريب 5-5-2-2
 ملمؤولسا م.  الئاا   وافسا   خَّنة  يف يبا  يحيف َّب العا ل ن    ناولة وحيفاا النقل الشاحنة امليف 

 وضع العال اا ول حاا اإلضالن اخلا  سة 5-5-2-3
ضلييى مييل  قطيية دخيي ل إىل وحيييفة  قييل شيياحنة  2-3-2-5-5بيين     ضييع ضال يية تيينير ضلييى النحيي  امل 5-5-2-3-1

النقيل الشياحنة حي  نح العال ة ضلى وحيفة دخ ل ال حيفة  و بقى ا أو  ب َّرة  حبست يرااا بما لة األش اص الني  عاول ن فسح
  مس ا األحكام السالسة: 
 ة؛ إمتام   ية ال حيفة املب رة إلزالة  رمسزاا  از السب ع الضا   )أ(

 امل اد املب رة. أو و فريغ البضائع )ب(
  .1-5-5ضلى النح  املبن   الشكل  املب لرة ك ن ضال ة السحنير اخلاصة ابل حيفة  5-5-2-3-2
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 1-5-5شكل لا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضال ة السحنير اخلاصة ابل حيفة املب لرة

يقييل  وال  ييم  300يقييل ا  فاضاييا ضيي   وال  ييم 400يقييل ضرضيياا ضيي   ال  كي ن العال يية  مييسطسلة الشييكل  
  يم. وإذا 25يقيل ا  فياع احليروف ضي   وال  يم. و كي ن العال ياا ابللي ن األسي د ضليى خلفسية بسضياء  2اخلط اخلا  ي ض  مسك 

  ك  األبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. مل
الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة   يي  2-3-2-5-5جييي ز االسييسارا     طبسييق األحكييام اليي ا دة   الفقييرة  مالحظة:

 . 2016األول/ديمارب ما  ن   31 للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح 
   متر   ية وحيفة النقيل الشياحنة املب َّيرة  إ يا بفيسح أب اهبيا وإ يا بسا يية  سكا سكسية بعييف السب يع  يحميجَّل  5-5-2-3-3

 ة ضلى ضال ة السحنير اخلاصة ابلسب ع.ات ي  إمتام السا ي
 مح  ضال ة السحنير اخلاصة ابلسب ع.    مت  فريغ وحيفة النقل الشاحنة املب َّرة بعيف   يساا   ح  5-5-2-3-4
( ضليى 2-2-2-2-5  ا ظير الفقيرة 9  قيم)الناي ذج  9ال  حثبَّر ل حاا اإلضالن اخلا  سة اخلاصة ابلر بية  5-5-2-3-5

  سطل  ذلك. 9إذا ما ر  عبلأة مب اد    الر بة  إال لشاحنة املب َّرة وحيفة النقل ا
 املستندات 5-5-2-4
 ييسم   يساييا قبييل اسييس يفا اا    مل ة ل حيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت خبحلِّييرا مث املمييسنيفاا املصيياحبيحفييرتها   5-5-2-4-1

 النقل أن  سضا  املعل  اا السالسة:
ييرة    وحيييفة  قيل UN 3359 رقمالي • ييرة  UN 3359 رقماليي أو  9شيياحنة  ب َّ   وحيييفة  قييل شيياحنة  ب َّ

 ؛9 الر بة
 السب ع؛ وقرات ي  و و  •
 ا  املمسعال  ناا.لسب ع واملقيفو  ع  ادة ا •
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  1-4-2-5-5ال قسيييف ضلييى شييكل  مييسنيف النقييل  شييريطة أن عسيي ي ضلييى املعل  يياا املطل بيية   الفقييرة  5-5-2-4-2
 سالة السعرُّف و قروءة وحلبسة. وأن  ك ن انح املعل  اا

 ع )اليت اسسحعاِّلر(.ائل السب   ذلك وس مبا  علسااا بشأن الس لُّص    ب اقي  ادة السب ع ح فَّر  5-5-2-4-3
ييرة ويحمييجَّل ات ييي  إمتييام اييينح  5-5-2-4-4 ال  بقييى حا يية لطليي   مييسنيف  بعيييف ا  ييسم   ييية وحيييفة النقييل الشيياحنة املب َّ

 (4-3-2-5-5و 3-3-2-5-5 ة السحنير )ا ظر الفقر ن السا ية ضلى ضال
 تتــوي علــى مــواد تشــكل خطــر أحكــام خاصــة تطبــق علــى العبــوات ووحــدات النقــل الشــاحنة الــيت 5-5-3

األمـــم املتحـــدة  التكييـــف )مثـــل اجلليـــد اجلـــاف )رقـــم تايـــد أواالختنـــاق عنـــد اســـتخدامها ألغـــرا  ال
األمـم  األرغون، سائل ماِّد )رقم (، أو1977ألمم املتحدة ا النرتوجني، سائل ماِّد )رقم ( أو1845
 (أو النيرتوجني (1951املتحدة 

 .احلااية ويشالح  صطلح " كسسل"    طاق أوسع     ميك  أن يحمس يفممقمال  سساق انا مالحظة: 
 النطاق 5-5-3-1
السكسسل   حالة  قلايا   شيكل  أو أل راا السربييفال ينطبق انا القمم ضلى امل اد اليت ميك  اسس يفا اا  5-5-3-1-1

 ا   إطيا  البنييف ذي الصييلة  ي  قائاية البضييائعحالية  قييل اينح املي اد   شييكل شيحنة  جيي   قلايي و  شيحنة  ي  البضييائع اخلطيرة.
 يسفق وظروف النقل املر بطة هبا. مبا 2-3اخلطرة   الفصل 

 دو اا السربييف. ال ينطبق انا القمم ضلى الغازاا   5-5-3-1-2
 نقل. كسسل الصاا يج النقالة   أثناء ال أو ال ختضع هلنا القمم البضائع اخلطرة املمس يف ة    ربييف 5-5-3-1-3
السكسسيل وحييفاا النقيل  أو  شال وحيفاا النقل الشاحنة اليت تس ي ضلى   اد  مس يف ة أل راا السربيييف 5-5-3-1-4

السكسسييل و  ضيي ضة   طييرود ووحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تسيي ي  أو ة أل ييراا السربييييفالشيياحنة اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  مييس يف 
 السكسسل. أو ضلى   اد  ع  عبأة  مس يفم أل راا السربييف

 عموميات 5-5-3-2
السكسسيييل ) يييع  أو ال ختضيييع وحييييفاا النقيييل الشييياحنة الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد  ميييس يف ة أل يييراا السربيييييف 5-5-3-2-1

 ناء النقل ألي    أحكام انح الالئحة  ع  لك ال ا دة   انح القمم.السيفخن(   أث
 نة اليييت تسييي ي ضليييى  ييي اد  ميييس يف ة أل يييراا السربيييييفضنيييف تاسيييل بضيييائع خطيييرة   وحييييفاا النقيييل الشييياح 5-5-3-2-2
 .القمم السكسسل  ينطبق أي    أحكام انح الالئحة ذاا الصلة هبنح البضائع اخلطرة ابإلضافة إىل أحكام انا أو
  حالة النقل اجل ي  جي  أن  س ن  ر سباا يحسفيق ضلسايا بين املرسيل والناقيل لضياان ا بياع إ يراءاا أ يان  5-5-3-2-3
 لسا ية.ا

 قيل وحييفاا النقيل الشياحنة الييت تسي ي ضليى  أو جي  أن يسلقى األش اص اليني  يعالي ن   جميال  ناولية 5-5-3-2-4
 السكسسل  يف يبا  يسااشى  ع  مؤولسا م. أو   اد  مس يف ة أل راا السربييف

 تكييف العبوات اليت تتوي على مادة تايد أو 5-5-3-3
 كسسفييا  وامل صصيية وفقييا  لس  سايياا السعبئيية  أو سلزم  ربييييفا  ضييائع اخلطييرة املعبييأة اليييت  مييجييي  أن  مييس   الب 5-5-3-3-1

P203 أو P620 أو P650 أو P800 أو P901 أو P904  لالشرتاطاا املناسبة لس  سااا السعبئة انح. 1-4-1-4ال ا دة   الفقرة 
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 1-5-5شكل لا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضال ة السحنير اخلاصة ابل حيفة املب لرة

يقييل  وال  ييم  300يقييل ا  فاضاييا ضيي   وال  ييم 400يقييل ضرضيياا ضيي   ال  كي ن العال يية  مييسطسلة الشييكل  
  يم. وإذا 25يقيل ا  فياع احليروف ضي   وال  يم. و كي ن العال ياا ابللي ن األسي د ضليى خلفسية بسضياء  2اخلط اخلا  ي ض  مسك 

  ك  األبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. مل
الطبعيية املنقحيية المييابعة ضشييرة   يي  2-3-2-5-5جييي ز االسييسارا     طبسييق األحكييام اليي ا دة   الفقييرة  مالحظة:

 . 2016األول/ديمارب ما  ن   31 للس صساا املسعلقة بنقل البضائع اخلطرة  الئحة  نظساسة ذ ذ سة  ح 
   متر   ية وحيفة النقيل الشياحنة املب َّيرة  إ يا بفيسح أب اهبيا وإ يا بسا يية  سكا سكسية بعييف السب يع  يحميجَّل  5-5-2-3-3

 ة ضلى ضال ة السحنير اخلاصة ابلسب ع.ات ي  إمتام السا ي
 مح  ضال ة السحنير اخلاصة ابلسب ع.    مت  فريغ وحيفة النقل الشاحنة املب َّرة بعيف   يساا   ح  5-5-2-3-4
( ضليى 2-2-2-2-5  ا ظير الفقيرة 9  قيم)الناي ذج  9ال  حثبَّر ل حاا اإلضالن اخلا  سة اخلاصة ابلر بية  5-5-2-3-5

  سطل  ذلك. 9إذا ما ر  عبلأة مب اد    الر بة  إال لشاحنة املب َّرة وحيفة النقل ا
 املستندات 5-5-2-4
 ييسم   يساييا قبييل اسييس يفا اا    مل ة ل حيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت خبحلِّييرا مث املمييسنيفاا املصيياحبيحفييرتها   5-5-2-4-1

 النقل أن  سضا  املعل  اا السالسة:
ييرة    وحيييفة  قيل UN 3359 رقمالي • ييرة  UN 3359 رقماليي أو  9شيياحنة  ب َّ   وحيييفة  قييل شيياحنة  ب َّ

 ؛9 الر بة
 السب ع؛ وقرات ي  و و  •
 ا  املمسعال  ناا.لسب ع واملقيفو  ع  ادة ا •
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  1-4-2-5-5ال قسيييف ضلييى شييكل  مييسنيف النقييل  شييريطة أن عسيي ي ضلييى املعل  يياا املطل بيية   الفقييرة  5-5-2-4-2
 سالة السعرُّف و قروءة وحلبسة. وأن  ك ن انح املعل  اا

 ع )اليت اسسحعاِّلر(.ائل السب   ذلك وس مبا  علسااا بشأن الس لُّص    ب اقي  ادة السب ع ح فَّر  5-5-2-4-3
ييرة ويحمييجَّل ات ييي  إمتييام اييينح  5-5-2-4-4 ال  بقييى حا يية لطليي   مييسنيف  بعيييف ا  ييسم   ييية وحيييفة النقييل الشيياحنة املب َّ

 (4-3-2-5-5و 3-3-2-5-5 ة السحنير )ا ظر الفقر ن السا ية ضلى ضال
 تتــوي علــى مــواد تشــكل خطــر أحكــام خاصــة تطبــق علــى العبــوات ووحــدات النقــل الشــاحنة الــيت 5-5-3

األمـــم املتحـــدة  التكييـــف )مثـــل اجلليـــد اجلـــاف )رقـــم تايـــد أواالختنـــاق عنـــد اســـتخدامها ألغـــرا  ال
األمـم  األرغون، سائل ماِّد )رقم (، أو1977ألمم املتحدة ا النرتوجني، سائل ماِّد )رقم ( أو1845
 (أو النيرتوجني (1951املتحدة 

 .احلااية ويشالح  صطلح " كسسل"    طاق أوسع     ميك  أن يحمس يفممقمال  سساق انا مالحظة: 
 النطاق 5-5-3-1
السكسسل   حالة  قلايا   شيكل  أو أل راا السربييفال ينطبق انا القمم ضلى امل اد اليت ميك  اسس يفا اا  5-5-3-1-1

 ا   إطيا  البنييف ذي الصييلة  ي  قائاية البضييائعحالية  قييل اينح املي اد   شييكل شيحنة  جيي   قلايي و  شيحنة  ي  البضييائع اخلطيرة.
 يسفق وظروف النقل املر بطة هبا. مبا 2-3اخلطرة   الفصل 

 دو اا السربييف. ال ينطبق انا القمم ضلى الغازاا   5-5-3-1-2
 نقل. كسسل الصاا يج النقالة   أثناء ال أو ال ختضع هلنا القمم البضائع اخلطرة املمس يف ة    ربييف 5-5-3-1-3
السكسسيل وحييفاا النقيل  أو  شال وحيفاا النقل الشاحنة اليت تس ي ضلى   اد  مس يف ة أل راا السربيييف 5-5-3-1-4

السكسسييل و  ضيي ضة   طييرود ووحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تسيي ي  أو ة أل ييراا السربييييفالشيياحنة اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  مييس يف 
 السكسسل. أو ضلى   اد  ع  عبأة  مس يفم أل راا السربييف

 عموميات 5-5-3-2
السكسسيييل ) يييع  أو ال ختضيييع وحييييفاا النقيييل الشييياحنة الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد  ميييس يف ة أل يييراا السربيييييف 5-5-3-2-1

 ناء النقل ألي    أحكام انح الالئحة  ع  لك ال ا دة   انح القمم.السيفخن(   أث
 نة اليييت تسييي ي ضليييى  ييي اد  ميييس يف ة أل يييراا السربيييييفضنيييف تاسيييل بضيييائع خطيييرة   وحييييفاا النقيييل الشييياح 5-5-3-2-2
 .القمم السكسسل  ينطبق أي    أحكام انح الالئحة ذاا الصلة هبنح البضائع اخلطرة ابإلضافة إىل أحكام انا أو
  حالة النقل اجل ي  جي  أن  س ن  ر سباا يحسفيق ضلسايا بين املرسيل والناقيل لضياان ا بياع إ يراءاا أ يان  5-5-3-2-3
 لسا ية.ا

 قيل وحييفاا النقيل الشياحنة الييت تسي ي ضليى  أو جي  أن يسلقى األش اص اليني  يعالي ن   جميال  ناولية 5-5-3-2-4
 السكسسل  يف يبا  يسااشى  ع  مؤولسا م. أو   اد  مس يف ة أل راا السربييف

 تكييف العبوات اليت تتوي على مادة تايد أو 5-5-3-3
 كسسفييا  وامل صصيية وفقييا  لس  سايياا السعبئيية  أو سلزم  ربييييفا  ضييائع اخلطييرة املعبييأة اليييت  مييجييي  أن  مييس   الب 5-5-3-3-1
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لس  سايياا  عبئيية أخييرى  جييي  أن  وامل صصيية وفقييا   فييا   كسس  أو  حاليية البضييائع اخلطييرة اليييت  مييسلزم  ربييييفا   5-5-3-3-2
السكسسييل. وجييي   أو ادة السربيييف ضييعل بشيييفة  ي   يي أو  سيأثر  وأال كي ن العبيي اا قياد ة ضلييى تايل د  يياا حييرا ة  ن فضية  يييفا  

عبئية البضيائع  صاسم العب اا وصنعاا أبسل ب يماح بسمري  الغاز ملنع  زاييف الضغط الني قيف يؤدي إىل متزق العبي اا. وجيي   
  كسسل. أو اخلطرة بطريقة متنع احلرمة بعيف  بيفد أي  ادة  ربييف

  كسسل   وحيفاا لنقل البضائع  سيفة السا ية. جي   قل العب اا اليت تس ي ضلى  ادة  ربييف أو 5-5-3-3-3
 تكييف وضع العالمات على العبوات اليت تتوي على مادة تايد أو 5-5-3-4
السكسسييل ضال يياا  شييع إىل  أو ضلييى بضييائع خطييرة  مييس يف ة   السربييييفالعبيي اا اليييت تسيي ي   ضييع ضلييى  5-5-3-4-1

"مايييييادة  كسسيييييل"  أو "AS COOLANTلسييييي  ضبيييييا ة "مايييييادة  ربيييييييف" "االسيييييم الرمسيييييي للنقيييييل اخلييييياص هبييييينح البضيييييائع اخلطيييييرة   
"AS CONDITIONER.حم  االقسضاء  " 
ة حبسيت  كي ن ة و  ضي ضة     قيع وحبجيم يسناسي   يع حجيم العبي  جي  أن  ك ن العال ياا حلبسية و قيروء 5-5-3-4-2

 ظاارة للعسان.
 بأوحدات النقل الشاحنة اليت تتوي على جليد جاف غري مع 5-5-3-5
ييفخل    ال    باشر  ع اهلسكل املعيفين ل حييفة  أال إذا اسس يفم اجللسيف اجلاف   شكل  ع  عبأ  جي  5-5-3-5-1

ووحيييفة  قيل البضيائع ضي  طريييق صيل املعيييفن. وجيي  اختياذ  ييفابع لسي فع العييزل املناسي  بين اجللسييف اجلياف  قيل البضيائع  الفسيا  لسق
 (.و ا إىل ذلكالص اين   أو س صسل احلرا ة  ثل أل اح اخلش ل يفام   اد  ناسبة ضعسفة  م محيف أدىن )ابسس 30  فع فاصل    

   اختيياذ  يييفابع لضيياان بقيياء العبيي اا    كاهنييا األصييلي حسثاييا وضييع اجللسيييف اجليياف حيي ل العبيي اا  جييي  5-5-3-5-2
 أثناء النقل بعيف  بيفد اجللسيف اجلاف.

 النقل الشاحنةوضع العالمات على وحدات  5-5-3-6
 جييي  أن   ضييع ضلييى وحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تسيي ي ضلييى بضييائع خطييرة  مييس يف ة أل ييراا السربييييف 5-5-3-6-1
  ضنيييف مييل  قطيية  فيياذ     قييع يرااييا فسيي  بمييا لة األشيي اص 2-6-3-5-5النحيي  املبيين   السكسسييل ضال يياا تيينير ضلييى  أو

 العال ة ضلى وحيفة النقل الشاحنة ح   مس ا األحكام السالسة: ييفخل هنا. و بقى انح أو الني  يفسح ن ال حيفة
 السكسسل؛ أو لسربييفأن  ك ن قيف متر   ية وحيفة النقل الشاحنة إلزالة الرتمسزاا الضا ة      اد ا )أ(

 املكسفة. أو وأن يك ن قيف مت  فريغ الملع املربدة )ب(
  .2-5-5النح  املبن   الشكل جي  أن  ك ن ضال ة السحنير ضلى  5-5-3-6-2
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 2-5-5الشكل 

 
   وحيفاا النقل الشاحنة    االخسناقضال ة السحنير 

. وجيييي  أن  كييي ن احليييروف مبيييعة وضليييى م مايييادة  ربيييييف/ كسسلأو اسيييم الغييياز اخليييا ق املميييس يف يييييف ج االسيييم الرمسيييي للنقيييل *
يسميع لي  احلسيز املسي فر  ميكي   ال  م. وإذا مان ط ل االسم الرمسي للنقل مبعا  حبسيت 25 يقل ا  فاضاا ض  وأال واحيف  سطر

لكربي ن  " )حلين أمميسيف اCARBON DIOXIDE, SOLIDأن يقليل حجيم احليروف إىل احلسيز األقصيى املسي فر.  ثيال ذليك "
 ".أو "ماادة  كسسل وجي ز إد اج  عل  اا إضافسة    قبسل"ماادة  ربييف" صل (.

 ييم.  250 ييم وا  فاضاييا ضيي   150يقييل ضرضيياا ضيي   جييي  أن  كيي ن ضال يية السحيينير  مييسطسلة الشييكل  وأال 
 كيي    ييم. وإذا مل 25 يقييل ا  فيياع احلييروف ضيي  األبييسض ضلييى أال " ابلليي ن األويير أوWARNINGوجييي  أن  كيي ن ملايية "تيينير" "

 سناس   قرييب  ع العناصر املبسنة.عناصر باألبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع ال
 الواثئق 5-5-3-7
 بسييان الشييحنة( املرافقيية ل حيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تسيي ي أو جييي  أن  شييسال ال حلئييق )مامييسنيف الشييح  5-5-3-7-1
 املعل  اا السالسة:يسم   يساا ابلكا ل قبل النقل ضلى  ومل السكسسل أو يفما ر تس ي ضلى   اد  مس يف ة أل راا السربي أو

 "؛UN" ابحلرفن األ م املسحيفة  مب قا    قم )أ(
"ماييييادة  أو "AS COOLANT لسيييي  ضبيييا ة "مايييادة  ربييييييف" "املمييييس يفم   النقيييل واالسيييم الرمسيييي  )ب(

 "  حم  االقسضاء. AS CONDITIONER"  كسسل"
  أممسيف الكرب ن  صل   ماادة  ربييف.  حلين1845سحيفة  ثال: األ م امل   

. 1-7-3-5-5جيييي ز أن يكييي ن  ميييسنيف النقيييل   أي شيييكل  شيييريطة أن يشيييسال ضليييى املعل  ييياا املطل بييية    5-5-3-7-2
  وجي  أن  ك ن انح املعل  اا سالة السعرُّف و قروءة وحلبسة.
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لس  سايياا  عبئيية أخييرى  جييي  أن  وامل صصيية وفقييا   فييا   كسس  أو  حاليية البضييائع اخلطييرة اليييت  مييسلزم  ربييييفا   5-5-3-3-2
السكسسييل. وجييي   أو ادة السربيييف ضييعل بشيييفة  ي   يي أو  سيأثر  وأال كي ن العبيي اا قياد ة ضلييى تايل د  يياا حييرا ة  ن فضية  يييفا  

عبئية البضيائع  صاسم العب اا وصنعاا أبسل ب يماح بسمري  الغاز ملنع  زاييف الضغط الني قيف يؤدي إىل متزق العبي اا. وجيي   
  كسسل. أو اخلطرة بطريقة متنع احلرمة بعيف  بيفد أي  ادة  ربييف

  كسسل   وحيفاا لنقل البضائع  سيفة السا ية. جي   قل العب اا اليت تس ي ضلى  ادة  ربييف أو 5-5-3-3-3
 تكييف وضع العالمات على العبوات اليت تتوي على مادة تايد أو 5-5-3-4
السكسسييل ضال يياا  شييع إىل  أو ضلييى بضييائع خطييرة  مييس يف ة   السربييييفالعبيي اا اليييت تسيي ي   ضييع ضلييى  5-5-3-4-1

"مايييييادة  كسسيييييل"  أو "AS COOLANTلسييييي  ضبيييييا ة "مايييييادة  ربيييييييف" "االسيييييم الرمسيييييي للنقيييييل اخلييييياص هبييييينح البضيييييائع اخلطيييييرة   
"AS CONDITIONER.حم  االقسضاء  " 
ة حبسيت  كي ن ة و  ضي ضة     قيع وحبجيم يسناسي   يع حجيم العبي  جي  أن  ك ن العال ياا حلبسية و قيروء 5-5-3-4-2

 ظاارة للعسان.
 بأوحدات النقل الشاحنة اليت تتوي على جليد جاف غري مع 5-5-3-5
ييفخل    ال    باشر  ع اهلسكل املعيفين ل حييفة  أال إذا اسس يفم اجللسيف اجلاف   شكل  ع  عبأ  جي  5-5-3-5-1

ووحيييفة  قيل البضيائع ضي  طريييق صيل املعيييفن. وجيي  اختياذ  ييفابع لسي فع العييزل املناسي  بين اجللسييف اجلياف  قيل البضيائع  الفسيا  لسق
 (.و ا إىل ذلكالص اين   أو س صسل احلرا ة  ثل أل اح اخلش ل يفام   اد  ناسبة ضعسفة  م محيف أدىن )ابسس 30  فع فاصل    

   اختيياذ  يييفابع لضيياان بقيياء العبيي اا    كاهنييا األصييلي حسثاييا وضييع اجللسيييف اجليياف حيي ل العبيي اا  جييي  5-5-3-5-2
 أثناء النقل بعيف  بيفد اجللسيف اجلاف.

 النقل الشاحنةوضع العالمات على وحدات  5-5-3-6
 جييي  أن   ضييع ضلييى وحيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تسيي ي ضلييى بضييائع خطييرة  مييس يف ة أل ييراا السربييييف 5-5-3-6-1
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  .2-5-5النح  املبن   الشكل جي  أن  ك ن ضال ة السحنير ضلى  5-5-3-6-2
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 2-5-5الشكل 

 
   وحيفاا النقل الشاحنة    االخسناقضال ة السحنير 

. وجيييي  أن  كييي ن احليييروف مبيييعة وضليييى م مايييادة  ربيييييف/ كسسلأو اسيييم الغييياز اخليييا ق املميييس يف يييييف ج االسيييم الرمسيييي للنقيييل *
يسميع لي  احلسيز املسي فر  ميكي   ال  م. وإذا مان ط ل االسم الرمسي للنقل مبعا  حبسيت 25 يقل ا  فاضاا ض  وأال واحيف  سطر

لكربي ن  " )حلين أمميسيف اCARBON DIOXIDE, SOLIDأن يقليل حجيم احليروف إىل احلسيز األقصيى املسي فر.  ثيال ذليك "
 ".أو "ماادة  كسسل وجي ز إد اج  عل  اا إضافسة    قبسل"ماادة  ربييف" صل (.

 ييم.  250 ييم وا  فاضاييا ضيي   150يقييل ضرضيياا ضيي   جييي  أن  كيي ن ضال يية السحيينير  مييسطسلة الشييكل  وأال 
 كيي    ييم. وإذا مل 25 يقييل ا  فيياع احلييروف ضيي  األبييسض ضلييى أال " ابلليي ن األويير أوWARNINGوجييي  أن  كيي ن ملايية "تيينير" "

 سناس   قرييب  ع العناصر املبسنة.عناصر باألبعاد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع ال
 الواثئق 5-5-3-7
 بسييان الشييحنة( املرافقيية ل حيييفاا النقييل الشيياحنة اليييت تسيي ي أو جييي  أن  شييسال ال حلئييق )مامييسنيف الشييح  5-5-3-7-1
 املعل  اا السالسة:يسم   يساا ابلكا ل قبل النقل ضلى  ومل السكسسل أو يفما ر تس ي ضلى   اد  مس يف ة أل راا السربي أو

 "؛UN" ابحلرفن األ م املسحيفة  مب قا    قم )أ(
"ماييييادة  أو "AS COOLANT لسيييي  ضبيييا ة "مايييادة  ربييييييف" "املمييييس يفم   النقيييل واالسيييم الرمسيييي  )ب(

 "  حم  االقسضاء. AS CONDITIONER"  كسسل"
  أممسيف الكرب ن  صل   ماادة  ربييف.  حلين1845سحيفة  ثال: األ م امل   

. 1-7-3-5-5جيييي ز أن يكييي ن  ميييسنيف النقيييل   أي شيييكل  شيييريطة أن يشيييسال ضليييى املعل  ييياا املطل بييية    5-5-3-7-2
  وجي  أن  ك ن انح املعل  اا سالة السعرُّف و قروءة وحلبسة.
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 ملزمع استخدامها أثناء النقلالبضائع اخلطرة يف املعدات قيد االستخدام أو ا 5-5-4
ال ختضيييع البضيييائع اخلطيييرة ) ثيييل بطيييا ايا اللسثسييي م وخيييراطسش اخليييالاي ال ق ديييية( املرمبييية   املعييييفاا  ثيييل أ ايييزة  5-5-4-1

امل ضيي ضة ضيياناا  أو العبيي اا الشييا لة أو احليياوايا أو ححجييراا السحاسييل   مييجسل البسييادا وأ اييزة  عقيي  البضييائع  املرفقيية ابلطييرود أو
 لي:ألي    أحكام انح الالئحة  ا ضيفا  ا ي

 جي  أن  ك ن املعيفاا قسيف االسس يفام أو يعسزم اسس يفا اا أثناء النقل؛ )أ( 
وجيييي  أن  ميييس   البضيييائع اخلطيييرة ) ثيييل بطيييا ايا اللسثسييي م وخيييراطسش اخليييالاي ال ق ديييية(  يييا ينطبيييق  ييي   )ب( 

 اشرتاطاا الصنع واالخسبا  احمليفَّدة   انح الالئحة؛
 تال الصيف اا وضالساا السحاسل اليت تيفث ضادة أثناء النقل.  وجي  أن  ك ن املعيفاا قاد ة ضلى )ج( 

ضنييف  قيل املعييفاا الييت تسي ي ضلييى بضيائع خطيرة ابضسبا ايا شيحنة  يحمييس يفم البنييف ذو الصيلة  ي  قائاية البضييائع  5-5-4-2
 .الالئحة" ة    انحاملنطبق و نطبق مجسع األحكام 2-3اخلطرة ال ا دة   الفصل 

 

 

 

 6اجلزء 
العبوات، واحلاوايت الوسيطة  صنعاشرتاطات 

ة، ــللسوائب، والعبوات الكبرية، والصهاريج النقال
از املتعددة العناصر، وحاوايت ــــات الغــوحاوي

 السوائب، واالختبارات اليت ختضع هلا
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 1-6الفصل 
 واختبار العبواتصنع اشرتاطات 

 عموميات 6-1-1
 يلي:  ا ال  نطبق اشرتاطاا انا الفصل ضلى 6-1-1-1

الطييرود اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة  اليييت جييي  أن متسثييل للشييروط املبسنيية   ليي ائح ال ماليية اليفولسيية  )أ(
 يلي:  ا ءللطاقة الن ية  ابسسثنا

 ( الشرتاطاا احلكم صاد  خط  ة فرضسةمتسثل امل اد املشعة اليت هلا خصائص خطرة أخرى ) '1'
 ؛172اخلاص 

   (SCO)واأل مام املل ثة الميطح  (LSA)وجي ز  قل امل اد ذاا النشاط الن ضي املن فض  '2'
ضب اا  عسنة حميفدة   انح الالئحة  شيريطة أن  ميس   أيضيا  األحكيام السكاسلسية املبسلنية   

 ل ائح ال مالة اليفولسة للطاقة الن ية؛
 أوضسة الضغط؛ )ب(
 مغ؛  400اوز مسلساا الصافسة الطرود اليت  سج )ج(
 .لرتا   450ضب اا الم ائل   ع العب اا اجملاعة  اليت  سجاوز سعساا  )د(
 .3549ابسسثناء  قم األ م املسحيفة  2-6ضب اا امل اد املعيفية    الفئة ألل امليف  ة   الشعبة  )ه(

ا ي اسييييييس يفا اا حالسييييييا . ضلييييييى أسيييييياس العبيييييي اا اجليييييي 4-1-6وضييييييعر اشييييييرتاطاا العبيييييي اا املبسلنيييييية    6-1-1-2
ضبيي اا ذاا   اصييفاا ختسلييل ضيي  امل اصييفاا امل ضييحة اضييرتاا ضلييى اسييس يفام  ال  راضيياة للسقيييفم العلاييي والسكن ليي  ي  ولكيي  

  شييييريطة أن  كيييي ن ايييينح العبيييي اا فعاليييية بيييينف  القيييييف   و قب ليييية ليييييفى المييييلطاا امل سصيييية  وقيييياد ة ضلييييى ا سسيييياز 6-1-4  
 بنجاح. وميك  قبي ل طرائيق اخسبيا  ختسليل ضي  الطرائيق املبسلنية   اينح الالئحية  5-1-6و 3-1-1-6االخسبا اا امل ص فة   

 شريطة أن  ك ن  كافئة هلا.
يحشييرتط   أييية ضبيي ة  عيييفَّة لنقييل الميي ائل أن جتسيياز اخسبييا ا   ناسييبا  ملنييع السمييرب و كيي ن قيياد ة ضلييى ال فيياء  6-1-1-3

 :3-4-5-1-6مبمس ى االخسبا  املناس  املبنل   
 قبل اسس يفا اا ألول  رة   النقل؛ )أ(

 ادة اسس يفا اا   النقل.جتيفييفاا  قبل إض أو بعيف إضادة صنعاا )ب(
 وال يلزم   انا االخسبا    زوييف العب اا ب سائل إ القاا.  
 ائج االخسبيا . سيأثر بينلك  سي أال وميك  اخسبا  ال ضياء الييفاخلي للعبي ة املرمبية بييفون العبي ة اخلا  سية  شيريطة 

 يشرتط إ راء انا االخسبا  ضلى العب اا اليفاخلسة   العب اا اجملاعة. وال
 صيينع العبيي اا وجتيييفد وختسييرب    إطييا  بييرد ج لضيياان اجليي دة يرضييي المييلطة امل سصيية  بغسيية السأميييف  يي   6-1-1-4

 اسسسفاء مل ضب ة لالشرتاطاا ال ا دة   انا الفصل.
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 قبل اسس يفا اا ألول  رة   النقل؛ )أ(
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 اسسسفاء مل ضب ة لالشرتاطاا ال ا دة   انا الفصل.
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 - طرود  قل البضائع اخلطرة -"العب ة  ISO 16106:2006 سيف القساسي   قماة اليفولسة للس حي فر  عسا  املنظ مالحظة:
"    سايياا  قب ليية ISO 9001 بييادئ لسطبسييق  -والعبيي اا الكبييعة  (IBCs) اا البضييائع اخلطييرة واحليياوايا ال سييسطة للميي ائ  ضبيي

 بشأن اإل راءاا اليت ميك  ا باضاا.
اا اليييت يسعيين ا لِّباضاييا  ييع وصييل أل يي اع وسييائل    زض اييا  عل  يياا ضيي  اإل ييراءيقيييفم صييا ع  العبيي اا مث 6-1-1-5

داا )مبا   ذلك احلشااي الالز ة( وأي  ك دا أخرى الز ة لضاان قيف ة الطرود بشكلاا املقيفم للنقل ضلى ا سسياز اإل الق وأبعا
 اخسبا اا األداء املنطبقة ال ا دة   انا الفصل.

 لى أنواع العبواترموز الداللة ع 6-1-2
 يلي: وا يسك ن الر ز 6-1-2-1

   يلس ؛و ا إىل ذلك ة   ثال  أسط ا ة   نكة  ييفل ضلى   ع العب (3 ,2 ,1)ضريب   قم )أ(
حرف ال س  مبع )حروف ال سنسة مبيعة(  لبسيان طبسعية امليادة الييت صينعر  نايا العبي ة:  ثيل في الذ   )ب(

 ضاء؛  يلس  ضنيف االقسو ا إىل ذلكخش   
 ضريب ييفل ضلى فئة العب ة ضا  الن ع الني  نساي إلس  العب ة.  قم )ج(

ابلسسييابع   امل ضييع الثيياين  يي  الر ييز. يبيينل احلييرف مبييعان   حاليية العبيي اا املرمبيية يمييس يفم حرفييان ال سنسييان   6-1-2-2
 األول  ادة صنع ال ضاء اليفاخلي ويبنل الثاين  ادة صنع العب ة اخلا  سة.

 اخلا  سة.الر ز الني ييفل ضلى   ع العب ة   قم إال يمس يفم ال   حالة العب اا اجملاعة 6-1-2-3
" ضلييى ضبيي ة احسساطسيية  فييي T" بعيييف   ييز العبيي ة. وييييفل احلييرف "W" " أوV" " أوTجييي ز وضييع احلييرف الال سيي  " 6-1-2-4

. ويييفل 7-1-5-1-6 الشيرتاطاا الي ا دة  " ضلى ضبي ة خاصية  فيي ابV. وييفل احلرف "11-1-5-1-6ابالشرتاطاا ال ا دة   
  أهنا    الن ع  فم  الني يشع إلس  الر ز  قيف صينعر وفقيا  مل اصيفاا  سلفية ضي  امل اصيفاا " ضلى أن العب ة  ضلى الر م  Wاحلرف "

 . 2-1-1-6  و عسرب  كافئة هلا مبقسضى االشرتاطاا ال ا دة   4-1-6ال ا دة   
 أ  اع العب اا: م السالسة لليفاللة ضلى مس يفم األ قا 6-1-2-5

 أسط ا ة -1
 )حمج ز( -2
  نكة -3
 قصنيفو  -4
 مس  -5
 ضب ة  رمبة -6

  مس يفم احلروف الال سنسة الكبعة السالسة لبسان أ  اع   اد صنع العب اا: 6-1-2-6
A )ف الذ )مجسع األ  اع واملعاجلاا المطحسة 
B أل  نس م 
C خش  طبسعي 
D  خش   قائقي 
F   خش   عاد السك ي 
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G مر  ن لسفي 
H ادة بالسسسكسة  
L مسج  

M و ق  سعيفد الطبقاا 
N األل  نس م( أو  عيفن ) ع الف الذ 
P ف ا  أو خزف أو ز اج 

  فام امل اد البالسسسكسة ضلى أهنا  شال امل اد الب لسارية األخرى  ثل املطاط.  :مالحظة

لعبيي اا  واملييادة املمييس يف ة    مييس يفم لسحيفييييف أ يي اع العبيي اا  بعييا  لنيي ع ايبيينل اجليييفول السييا  الر يي ز اليييت  6-1-2-7
 صنعاا وفئساا؛ ويعرا اجليفول أيضا  إحاالا إىل الفقراا اليت ميك  الر  ع إلساا لالطالع ضلى االشرتاطاا املناسبة:

 الفقرة الرمز الفئة املادة النوع
 1A1 بغطاء  ع قابل للنزع ف الذ -A أسط ادا -1

6-1-4-1 
 1A2 بغطاء قابل للنزع

 B- 1 للنزعبغطاء  ع قابل  أل  نس مB1 
6-1-4-2 

 1B2 بغطاء قابل للنزع
 D-  1  خش   قائقيD 6-1-4-5 
 G-  1  مر  ن لسفيG 6-1-4-7 
 H- 1 بغطاء  ع قابل للنزع بالسسسكH1 

6-1-4-8 
 1H2 بغطاء قابل للنزع

 N- 1 بغطاء  ع قابل للنزع األل  نس م أو  عيفن   ع الف الذN! 
6-1-4-3 

 1N2 قابل للنزعبغطاء 
 (حمج ز) -2
 3A1 بغطاء  ع قابل للنزع ف الذ -A  نكاا -3

6-1-4-4 
 3A2 بغطاء قابل للنزع

 B- 3 بغطاء  ع قابل للنزع أل  نس مB1 
6-1-4-4 

 3B2 بغطاء قابل للنزع
 H- 3 قابل للنزعبغطاء  ع  بالسسسكH1 

6-1-4-8 
 3H2 بغطاء قابل للنزع

 4A 6-1-4-14  ف الذ -A صناديق -4
 B- 4  أل  نس مB 6-1-4-14 
 C 4 ضادية خش  طبسعيC1 

6-1-4-9 
 4C2 ذاا  يف ان  ا عة للسن سل

 D-  4  خش   قائقيD 6-1-4-10 
 F-   4  خش   عاد السك يF 6-1-4-11 
 G-  4  مر  ن لسفيG 6-1-4-12 
 H- 4 ويفد بالسسسكH1 

6-1-4-13 
 4H2  ا يف

 N- 4  األل  نس م أو  عيفن   ع الف الذN 6-1-4-14 
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 - طرود  قل البضائع اخلطرة -"العب ة  ISO 16106:2006 سيف القساسي   قماة اليفولسة للس حي فر  عسا  املنظ مالحظة:
"    سايياا  قب ليية ISO 9001 بييادئ لسطبسييق  -والعبيي اا الكبييعة  (IBCs) اا البضييائع اخلطييرة واحليياوايا ال سييسطة للميي ائ  ضبيي

 بشأن اإل راءاا اليت ميك  ا باضاا.
اا اليييت يسعيين ا لِّباضاييا  ييع وصييل أل يي اع وسييائل    زض اييا  عل  يياا ضيي  اإل ييراءيقيييفم صييا ع  العبيي اا مث 6-1-1-5

داا )مبا   ذلك احلشااي الالز ة( وأي  ك دا أخرى الز ة لضاان قيف ة الطرود بشكلاا املقيفم للنقل ضلى ا سسياز اإل الق وأبعا
 اخسبا اا األداء املنطبقة ال ا دة   انا الفصل.

 لى أنواع العبواترموز الداللة ع 6-1-2
 يلي: وا يسك ن الر ز 6-1-2-1

   يلس ؛و ا إىل ذلك ة   ثال  أسط ا ة   نكة  ييفل ضلى   ع العب (3 ,2 ,1)ضريب   قم )أ(
حرف ال س  مبع )حروف ال سنسة مبيعة(  لبسيان طبسعية امليادة الييت صينعر  نايا العبي ة:  ثيل في الذ   )ب(

 ضاء؛  يلس  ضنيف االقسو ا إىل ذلكخش   
 ضريب ييفل ضلى فئة العب ة ضا  الن ع الني  نساي إلس  العب ة.  قم )ج(

ابلسسييابع   امل ضييع الثيياين  يي  الر ييز. يبيينل احلييرف مبييعان   حاليية العبيي اا املرمبيية يمييس يفم حرفييان ال سنسييان   6-1-2-2
 األول  ادة صنع ال ضاء اليفاخلي ويبنل الثاين  ادة صنع العب ة اخلا  سة.

 اخلا  سة.الر ز الني ييفل ضلى   ع العب ة   قم إال يمس يفم ال   حالة العب اا اجملاعة 6-1-2-3
" ضلييى ضبيي ة احسساطسيية  فييي T" بعيييف   ييز العبيي ة. وييييفل احلييرف "W" " أوV" " أوTجييي ز وضييع احلييرف الال سيي  " 6-1-2-4

. ويييفل 7-1-5-1-6 الشيرتاطاا الي ا دة  " ضلى ضبي ة خاصية  فيي ابV. وييفل احلرف "11-1-5-1-6ابالشرتاطاا ال ا دة   
  أهنا    الن ع  فم  الني يشع إلس  الر ز  قيف صينعر وفقيا  مل اصيفاا  سلفية ضي  امل اصيفاا " ضلى أن العب ة  ضلى الر م  Wاحلرف "

 . 2-1-1-6  و عسرب  كافئة هلا مبقسضى االشرتاطاا ال ا دة   4-1-6ال ا دة   
 أ  اع العب اا: م السالسة لليفاللة ضلى مس يفم األ قا 6-1-2-5

 أسط ا ة -1
 )حمج ز( -2
  نكة -3
 قصنيفو  -4
 مس  -5
 ضب ة  رمبة -6

  مس يفم احلروف الال سنسة الكبعة السالسة لبسان أ  اع   اد صنع العب اا: 6-1-2-6
A )ف الذ )مجسع األ  اع واملعاجلاا المطحسة 
B أل  نس م 
C خش  طبسعي 
D  خش   قائقي 
F   خش   عاد السك ي 

 

221 

G مر  ن لسفي 
H ادة بالسسسكسة  
L مسج  

M و ق  سعيفد الطبقاا 
N األل  نس م( أو  عيفن ) ع الف الذ 
P ف ا  أو خزف أو ز اج 

  فام امل اد البالسسسكسة ضلى أهنا  شال امل اد الب لسارية األخرى  ثل املطاط.  :مالحظة

لعبيي اا  واملييادة املمييس يف ة    مييس يفم لسحيفييييف أ يي اع العبيي اا  بعييا  لنيي ع ايبيينل اجليييفول السييا  الر يي ز اليييت  6-1-2-7
 صنعاا وفئساا؛ ويعرا اجليفول أيضا  إحاالا إىل الفقراا اليت ميك  الر  ع إلساا لالطالع ضلى االشرتاطاا املناسبة:

 الفقرة الرمز الفئة املادة النوع
 1A1 بغطاء  ع قابل للنزع ف الذ -A أسط ادا -1

6-1-4-1 
 1A2 بغطاء قابل للنزع

 B- 1 للنزعبغطاء  ع قابل  أل  نس مB1 
6-1-4-2 

 1B2 بغطاء قابل للنزع
 D-  1  خش   قائقيD 6-1-4-5 
 G-  1  مر  ن لسفيG 6-1-4-7 
 H- 1 بغطاء  ع قابل للنزع بالسسسكH1 

6-1-4-8 
 1H2 بغطاء قابل للنزع

 N- 1 بغطاء  ع قابل للنزع األل  نس م أو  عيفن   ع الف الذN! 
6-1-4-3 

 1N2 قابل للنزعبغطاء 
 (حمج ز) -2
 3A1 بغطاء  ع قابل للنزع ف الذ -A  نكاا -3

6-1-4-4 
 3A2 بغطاء قابل للنزع

 B- 3 بغطاء  ع قابل للنزع أل  نس مB1 
6-1-4-4 

 3B2 بغطاء قابل للنزع
 H- 3 قابل للنزعبغطاء  ع  بالسسسكH1 

6-1-4-8 
 3H2 بغطاء قابل للنزع

 4A 6-1-4-14  ف الذ -A صناديق -4
 B- 4  أل  نس مB 6-1-4-14 
 C 4 ضادية خش  طبسعيC1 

6-1-4-9 
 4C2 ذاا  يف ان  ا عة للسن سل

 D-  4  خش   قائقيD 6-1-4-10 
 F-   4  خش   عاد السك يF 6-1-4-11 
 G-  4  مر  ن لسفيG 6-1-4-12 
 H- 4 ويفد بالسسسكH1 

6-1-4-13 
 4H2  ا يف

 N- 4  األل  نس م أو  عيفن   ع الف الذN 6-1-4-14 
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 الفقرة الرمز الفئة املادة النوع
 5H1 طالء داخلي أو بيفون بطا ة بالسسسك  نم ج -H أمساس -5

 5H2  ا عة للسن سل 6-1-4-16
 5H3 ال  سأثر ابملاء

 H- 5   قائق البالسسسكH4 6-1-4-17 
 L- 5 طالء داخلي أو بيفون بطا ة  مسجL1 

 5L2  ا عة للسن سل 6-1-4-15
 5L3 ال  سأثر ابملاء

 M- 5  سعيفدة الطبقاا و قM1 
6-1-4-18 

 5M2  سأثر ابملاء ال  سعيفدة الطبقاا 
 6HA1 6-1-4-19   أسط ا ة    الف الذ أوضسة    البالسسسك  -H  رمبة  ضب اا -6

 6HA2 6-1-4-19 الف الذ   صنيفوق   
 6HB1 6-1-4-19 أسط ا ة    األل  نس م  

 6HB2 6-1-4-19   صنيفوق    األل  نس م
 6HC 6-1-4-19   صنيفوق خشيب

 6HD1 6-1-4-19   أسط ا ة    اخلش  الرقائقي
 6HD2 6-1-4-19   صنيفوق    اخلش  الرقائقي

 6HG1 6-1-4-19   أسط ا ة    الكر  ن اللسفي
 6HG2 6-1-4-19 صنيفوق    الكر  ن اللسفي  

 6HH1 6-1-4-19   أسط ا ة    البالسسسك
 6HH2 6-1-4-19   صنيفوق    البالسسسك

 P- 6   أسط ا ة    الف الذ الف ا  أو اخلزف وضاء    الز اج أوPA1 6-1-4-20 
 6PA2 6-1-4-20   صنيفوق    الف الذ

 6PB1 6-1-4-20 األل  نس مسط ا ة    أ  
 6PB2 6-1-4-20   صنيفوق    األل  نس م

 6PC 6-1-4-20   صنيفوق خشيب
 6PD1 6-1-4-20   أسط ا ة    اخلش  الرقائقي

 6PD2 6-1-4-20   سلة    اخل ص
 6PG1 6-1-4-20   أسط ا ة    الكر  ن اللسفي

 6PG2 6-1-4-20 للسفي  صنيفوق    الكر  ن ا
 6PH1 6-1-4-20   ضب اا    البالسسسك املايفد
 6PH2 6-1-4-20   ضب اا    البالسسسك اجلا يف
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 وضع العالمات 6-1-3
 ييييفل العال ييياا امل ضييي ضة ضليييى أن العبييي ة الييييت تايييل العال ييية  عييي د إىل ذييي ذج  صييياساي ا سييياز االخسبيييا   :1مالحظة 

س   اشرتاطاا انا الفصل الييت  سعليق بصينع العبي ة ولكي  ليس  ابسيس يفا اا. ولينا  فيإن العال ية حبييف م السصاساي بنجاح  وأهنا 
 ؤميف ابلضرو ة إ كان اسس يفام العب ة ألية  ادة: وضا  ا   ينص اجلزء الثالت    انح الالئحية ضليى  ي ع العبي ة )أسيط ا ة  ذا ا ال

 اا و/أو مسلساا  وأي اشرتاطاا خاصة أخرى لكل  ادة.سع   الف الذ ضلى سبسل املثال(  واحليف األقصى لم
القصيييف  ييي  وضيييع العال يياا اييي   مييياضيفة صييا عي العبييي اا و ييي  يق  يي ن بسجيفيييييفاا واسيييس يفا اا و قلايييا  :2مالحظة 

 يسعلق ابسس يفام ضب ة  يفيييفة   كي ن العال ية األصيلسة وسيسلة يميس يف اا الصيا ع )الصيا ع ن( ومنلك الملطاا السنظساسة. وفساا
 لسعسن   ع العب ة وبسان اشرتاطاا اخسبا  األداء اليت اسس فسر.

إلسيي     حيين أ يي  قيييف يسطليي  األ يير  ال  قيييفم العال يياا دائاييا   فاصييسل ما ليية ضيي   مييس ايا االخسبييا  و ييا :3مالحظة 
سجل العب اا  ر االخسبا   أوي   قا إيالء  زييف    االضسبا  هلنح املمس ايا  وذلك  ثال  ض  طريق الر  ع إىل شاادة االخسبا   أو

" لسعبئة  ي اد ضسنير هليا جما ضية Y" " أوXاليت ا سازا االخسبا اا بنجاح. وضلى سبسل املثال  ميك  اسس يفام ضب ة تال ضال ة "
اضيياة ر   واليييت يييسم تيفييييفاا مب(1)ايينح احلاليية تيييفد القسايية القصيي ى املمييا ح هبييا للكثافيية النمييبسة  عبئيية  قابييل د  يية خطيير أقييل. و 

 Iحمي  االقسضياء  أي أن ضبي اا جما ضية السعبئية  5-1-6املبنل   اشرتاطاا اخسبيا  العبي اا املبسنية    2.25 أو 1.5املعا ل 
لسعبئيية  نسجيياا ذاا مثافيية  II ميكيي  اسييس يفا اا معبيي اا جملا ضيية السعبئيية 1.2امل سييربة لسحسيي ي ضلييى  نسجيياا ذاا مثافيية  مييبسة 

  وذلييك ابلطبييع شييريطة أن  فييي ايينح العبيي اا 2.7لسعبئيية  نسجيياا ذاا مثافيية  مييبسة  III ضيية السعبئيية امعبيي اا جمل أو 1.8 مييبسة 
 جباسع املعايع ال ظسفسة للانسجاا ذاا الكثافة النمبسة األضلى.

تاييل مييل ضبيي ة  صصيية لالسييس يفام وفقييا  هليينح الالئحيية ضال يياا  مييسيفمية و قييروءة و  ضيي ضة    كييان  6-1-3-1
  ظايير العال يياا  مييغ  30حاليية العبيي اا اليييت  سجيياوز مسلساييا اإلمجالسيية  و   للعبيي ة حبسييت  مييال  ؤييية العال يياا.نبوحبجييم  ناسيي

 يم  ابسيسثناء العبي اا الييت ال  12يقيل ا  فياع احليروف واأل قيام والر ي ز ضي   والضليى  ا بايا. أو  م   كر ة  نايا ضليى قاية العبي ة أو
 يم  وابسييسثناء العبي اا اليييت ال  6ال يقييل ا  فاضايا ضيي  ميغ  حسييت جيي  أ  30لصيافسة القصيي ى ليرتا  أو مسلساييا ا 30 سجياوز سييعساا 
 مغ  حست  ك ن حبجم  ناس   5لرتاا أو مسلساا الصافسة القص ى  5 سجاوز سعساا 

 يلي:  ا و بن العال اا 
 ؛   ز األ م املسحيفة للعب اا )أ(

 حييييياوايا المييييي ائ  املر ييييية أو ن العبييييي ةال يميييييس يفم اييييينا الر يييييز   أي  يييييرا آخييييير  يييييع إثبييييياا أ
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا دة    أو الصيياريج النقييال أو

  .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
" بييفيال  UN" و  حالة العب اا املعيف سة اليت تال ضال اا اب زة  ميكي  اسيس يفام احليرفن الكبيعي 

 ض  الر ز امل ضح أضالح؛
 ؛2-1-6و د    ملا الر ز الني ييفل ضلى   ع العب ة وفقا   )ب(

   ز يسك ن     زأي : )ج(

__________ 

 ( واي  مس يف ة   سائر انا النص.SG(  رادفة للثقل الن ضي )d عسرب الكثافة النمبسة ) (1)
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 الفقرة الرمز الفئة املادة النوع
 5H1 طالء داخلي أو بيفون بطا ة بالسسسك  نم ج -H أمساس -5

 5H2  ا عة للسن سل 6-1-4-16
 5H3 ال  سأثر ابملاء

 H- 5   قائق البالسسسكH4 6-1-4-17 
 L- 5 طالء داخلي أو بيفون بطا ة  مسجL1 

 5L2  ا عة للسن سل 6-1-4-15
 5L3 ال  سأثر ابملاء

 M- 5  سعيفدة الطبقاا و قM1 
6-1-4-18 

 5M2  سأثر ابملاء ال  سعيفدة الطبقاا 
 6HA1 6-1-4-19   أسط ا ة    الف الذ أوضسة    البالسسسك  -H  رمبة  ضب اا -6

 6HA2 6-1-4-19 الف الذ   صنيفوق   
 6HB1 6-1-4-19 أسط ا ة    األل  نس م  

 6HB2 6-1-4-19   صنيفوق    األل  نس م
 6HC 6-1-4-19   صنيفوق خشيب

 6HD1 6-1-4-19   أسط ا ة    اخلش  الرقائقي
 6HD2 6-1-4-19   صنيفوق    اخلش  الرقائقي

 6HG1 6-1-4-19   أسط ا ة    الكر  ن اللسفي
 6HG2 6-1-4-19 صنيفوق    الكر  ن اللسفي  

 6HH1 6-1-4-19   أسط ا ة    البالسسسك
 6HH2 6-1-4-19   صنيفوق    البالسسسك

 P- 6   أسط ا ة    الف الذ الف ا  أو اخلزف وضاء    الز اج أوPA1 6-1-4-20 
 6PA2 6-1-4-20   صنيفوق    الف الذ

 6PB1 6-1-4-20 األل  نس مسط ا ة    أ  
 6PB2 6-1-4-20   صنيفوق    األل  نس م

 6PC 6-1-4-20   صنيفوق خشيب
 6PD1 6-1-4-20   أسط ا ة    اخلش  الرقائقي

 6PD2 6-1-4-20   سلة    اخل ص
 6PG1 6-1-4-20   أسط ا ة    الكر  ن اللسفي

 6PG2 6-1-4-20 للسفي  صنيفوق    الكر  ن ا
 6PH1 6-1-4-20   ضب اا    البالسسسك املايفد
 6PH2 6-1-4-20   ضب اا    البالسسسك اجلا يف
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 وضع العالمات 6-1-3
 ييييفل العال ييياا امل ضييي ضة ضليييى أن العبييي ة الييييت تايييل العال ييية  عييي د إىل ذييي ذج  صييياساي ا سييياز االخسبيييا   :1مالحظة 

س   اشرتاطاا انا الفصل الييت  سعليق بصينع العبي ة ولكي  ليس  ابسيس يفا اا. ولينا  فيإن العال ية حبييف م السصاساي بنجاح  وأهنا 
 ؤميف ابلضرو ة إ كان اسس يفام العب ة ألية  ادة: وضا  ا   ينص اجلزء الثالت    انح الالئحية ضليى  ي ع العبي ة )أسيط ا ة  ذا ا ال

 اا و/أو مسلساا  وأي اشرتاطاا خاصة أخرى لكل  ادة.سع   الف الذ ضلى سبسل املثال(  واحليف األقصى لم
القصيييف  ييي  وضيييع العال يياا اييي   مييياضيفة صييا عي العبييي اا و ييي  يق  يي ن بسجيفيييييفاا واسيييس يفا اا و قلايييا  :2مالحظة 

 يسعلق ابسس يفام ضب ة  يفيييفة   كي ن العال ية األصيلسة وسيسلة يميس يف اا الصيا ع )الصيا ع ن( ومنلك الملطاا السنظساسة. وفساا
 لسعسن   ع العب ة وبسان اشرتاطاا اخسبا  األداء اليت اسس فسر.

إلسيي     حيين أ يي  قيييف يسطليي  األ يير  ال  قيييفم العال يياا دائاييا   فاصييسل ما ليية ضيي   مييس ايا االخسبييا  و ييا :3مالحظة 
سجل العب اا  ر االخسبا   أوي   قا إيالء  زييف    االضسبا  هلنح املمس ايا  وذلك  ثال  ض  طريق الر  ع إىل شاادة االخسبا   أو

" لسعبئة  ي اد ضسنير هليا جما ضية Y" " أوXاليت ا سازا االخسبا اا بنجاح. وضلى سبسل املثال  ميك  اسس يفام ضب ة تال ضال ة "
اضيياة ر   واليييت يييسم تيفييييفاا مب(1)ايينح احلاليية تيييفد القسايية القصيي ى املمييا ح هبييا للكثافيية النمييبسة  عبئيية  قابييل د  يية خطيير أقييل. و 

 Iحمي  االقسضياء  أي أن ضبي اا جما ضية السعبئية  5-1-6املبنل   اشرتاطاا اخسبيا  العبي اا املبسنية    2.25 أو 1.5املعا ل 
لسعبئيية  نسجيياا ذاا مثافيية  II ميكيي  اسييس يفا اا معبيي اا جملا ضيية السعبئيية 1.2امل سييربة لسحسيي ي ضلييى  نسجيياا ذاا مثافيية  مييبسة 

  وذلييك ابلطبييع شييريطة أن  فييي ايينح العبيي اا 2.7لسعبئيية  نسجيياا ذاا مثافيية  مييبسة  III ضيية السعبئيية امعبيي اا جمل أو 1.8 مييبسة 
 جباسع املعايع ال ظسفسة للانسجاا ذاا الكثافة النمبسة األضلى.

تاييل مييل ضبيي ة  صصيية لالسييس يفام وفقييا  هليينح الالئحيية ضال يياا  مييسيفمية و قييروءة و  ضيي ضة    كييان  6-1-3-1
  ظايير العال يياا  مييغ  30حاليية العبيي اا اليييت  سجيياوز مسلساييا اإلمجالسيية  و   للعبيي ة حبسييت  مييال  ؤييية العال يياا.نبوحبجييم  ناسيي

 يم  ابسيسثناء العبي اا الييت ال  12يقيل ا  فياع احليروف واأل قيام والر ي ز ضي   والضليى  ا بايا. أو  م   كر ة  نايا ضليى قاية العبي ة أو
 يم  وابسييسثناء العبي اا اليييت ال  6ال يقييل ا  فاضايا ضيي  ميغ  حسييت جيي  أ  30لصيافسة القصيي ى ليرتا  أو مسلساييا ا 30 سجياوز سييعساا 
 مغ  حست  ك ن حبجم  ناس   5لرتاا أو مسلساا الصافسة القص ى  5 سجاوز سعساا 

 يلي:  ا و بن العال اا 
 ؛   ز األ م املسحيفة للعب اا )أ(

 حييييياوايا المييييي ائ  املر ييييية أو ن العبييييي ةال يميييييس يفم اييييينا الر يييييز   أي  يييييرا آخييييير  يييييع إثبييييياا أ
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا دة    أو الصيياريج النقييال أو

  .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
" بييفيال  UN" و  حالة العب اا املعيف سة اليت تال ضال اا اب زة  ميكي  اسيس يفام احليرفن الكبيعي 

 ض  الر ز امل ضح أضالح؛
 ؛2-1-6و د    ملا الر ز الني ييفل ضلى   ع العب ة وفقا   )ب(

   ز يسك ن     زأي : )ج(

__________ 

 ( واي  مس يف ة   سائر انا النص.SG(  رادفة للثقل الن ضي )d عسرب الكثافة النمبسة ) (1)
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السعبئييية الييييت ا سييياز الناييي ذج السصييياساي اخسبا ا يييا  ()جما ضيييااحيييرف يييييفل ضليييى جما ضييية  '1'
 بنجاح:

X  جملا ضاا السعبئةI وII وIII 
Y  جملا ضيت السعبئةII وIII  
Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 

ضشييييري  اليييييت اخسييييرب  يييي  أ لاييييا النايييي ذج السصيييياساي   قييييمالكثافيييية النمييييبسة  قرَّبيييية إىل أول  '2'
 هبيييا ضبييي اا داخلسييية لسعبئييية المييي ائل؛ وميكييي  إ فيييال اييينا البسيييان إذا   ييييف  ال للعبييي اا الييييت

 ى ابلكسل  را يياا   حاليية . و يينمر الكسليية اإلمجالسيية القصيي1.2 سجيياوز الكثافيية النمييبسة  مل
 اليت تس ي ضلى ضب اا داخلسة؛ أو الصلبةالعب اا امل صصة لسعبئة امل اد 

يييفل    حالية العبي اا  أو ضب اا داخلسة  أو اد صلبة" فسيفل ضلى أن العب ة لنقل    Sأ ا احلرف " )د(
 و  الني ثبسر قييف ة ) ع العب اا اجملاعة( امل صصة الحس اء الم ائل  ضلى ضغط االخسبا  اهلسيف

 سكال؛مسل اب  10العب ة ضلى تاُّل   عربا  ضن  ابلكسل ابسكال و قراب  إىل أقرب 
يبين بشيكل  الئيم شيار صينع العبي ة   حالية  مايا   ة.آخر  قان    المينة الييت صينعر فسايا العبي )ا(

 ضييع بقسيية . وميكيي  بسييان ذلييك ضلييى العبيي ة     ضييع  سلييل ضيي   3Hو 1Hالعبيي اا  يي  النيي ضن 
 الصيفد: العال اا. و   الطرائق املالئاة   انا

و  ايينح احلاليية  وضنيييف ا  كيي ن الميياضة   ضيي ضة إىل ميكيي  ضييرا الييرقان األخييعي  لميينة الصيينع   ايينا املكييان.  *
   ا   ضال ة النا ذج السصاساي املمس   لشروط األ م املسحيفة  ميكي  االسيسغناء ضي  بسيان المينة   العال ية. و 

ايي ذج السصيياساي املمييس   لشييروط األ ييم املسحيييفة  املقابييل  ضنيييف ا ال  كيي ن الميياضة   ضيي ضة إىل  ا يي  ضال يية الن
 .جي  أن يك ن الرقاان اللنان يشعان إىل المنة   العال ة و  الماضة  سطابقن

 ل حلبر و رئي و قروء.ميك  أيضا  قب ل طرائق أخرى  عطي احليف األدىن املطل ب    املعل  اا   شك مالحظة:

  ظيام ملرمبياا  ا املميس يف ة   العال ة  ويعرب ضن  ابلعال ية املاسيزةاسم اليفولة املرخصة بس صسص  )و(
 ؛(2)املرو  اليفو 

 أية ضال ة متسسز أخرى للعب ة تيفداا الملطة امل سصة. أو اسم الصا ع )ز(
   تايييل ميييل أسيييط ا ة  عيف سييية  يفيييييفة  سجييياوز1-3-1-6ابإلضيييافة إىل العال ييياا املميييسيفمية الييي ا دة    6-1-3-2

ضلييييى قاضاييييا   يييع بسييييان الميييياك االمسييييي للاعيييييفن املمييييس يفم   )ا( )أ( إىل 1-3-1-6لييييرت العال يييياا املبسنيييية    100سيييعساا 
ك  ييم(    شيكل دائييم )ابلينقش البييا ز ضليى سييبسل املثيال(. وضنيييف ا يكي ن المييا 0.1 ميااا ضلييى األقيل )ابمللساييرتاا إىل أقيرب 

ميم يبين المياك االمسيي لكيل  ي  الغطياء العلي ي واجلميم والقياع ضليى االمسي لكل     طائي أسط ا ة  عيف سة أقل    مسيك اجل
". وعييفد المياك االمسيي 1.0-1.0-0.9" أو "1.0-1.2-1.0دائم )ابلنقش البيا ز  يثال (  وضليى سيبسل املثيال " القاع   شكل
__________ 

 1949ال فاقسية  نسيل لعيام  وفقيا   املميس يف ة   الشياحناا ذاا احمليرل واملقطي  اا   النقيل الييفو    يثال   السميجسلالعال ة املاسيزة ليفولية  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968اقسة فسسنا لعام للمع ضلى الطرق أو ا ف
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  ضييع  وال   حاليية الفيي الذ. ISO 3574:1999   ثييل س حسيييف القساسيييللع املنظايية اليفولسيية للاعيييفن وفقييا  للاعسييا  املناسيي   يي   عيياي
 . 5-3-1-6   ا   نص ص ضلس   ا )و( و)ز(   شكل دائم )ابلنقش البا ز  ثال ( ابسسثناء1-3-1-6العال اا املبسنة   

 يي  )أ(  1-3-1-6 يياا املبسنيية     العال2-3-1-6ضيييفا العبي اا املشييا  إلساييا     ييا تايل مييل ضبيي ة  6-1-3-3
إذا ما يير قابليية ألن جتييرى هلييا ضالسيية جتيفييييف السييس يفا اا  يي   يفييييف. و عسييرب العال يياا دائايية إذا ما يير   ة دائايية   بصيي  )ا(إىل 

 100 احالة العب اا  ع األسط ادا املعيف سة اليت  سجاوز سعسا و  قاد ة ضلى أن  سحال ضالسة السجيفييف )ابلنقش البا ز  ثال (.
  .1-3-1-6ال اا اليفائاة املناظرة املبسنة   لرت  جي ز أن تل انح العال اا اليفائاة حمل الع

  حالة األسط ادا املعيف سة املعياد صينعاا  ليس   ي  الضيرو ي أن  كي ن العال ياا دائاية )ابلينقش البيا ز  6-1-3-4
عيياد صيينعاا ة ملكيي دا اسكلسيية أصييسلة. وتاييل مييل أسييط ا ة  عيف سيية  الييإز  أو  غسييع وال يكيي  انييال  غسييع    يي ع العبيي ة مل  ييثال ( إذا

 اجلا  . أو   شكل دائم )ابلنقش البا ز  ثال ( ضلى الغطاء العل ي)ا( )أ( إىل 1-3-1-6العال اا املبسنة   
حبسييت يعيياد جييي ز   األسييط ادا املعيف سيية املصيين ضة  يي   يي اد ) ثييل الفيي الذ  ييع القابييل للصيييفأ(  املصييااة  6-1-3-5

 )و( و)ز( بشكل دائم )ابلنقش البا ز  ثال (.1-3-1-6نة   اسس يفا اا  كرا ا   أن تال العال اا املبس
. 1-2-1" ضليى العبيي اا املصينلعة  يي   ي اد بالسييسسكسة  عياد صيينعاا حمييباا و د   REC  ضيع العال يية " 6-1-3-6

  .1-3-1-6و  ضع انح العال ة بقرب العال ة املنم  ة   
. ويفصييييل مييييل ضنصيييير   العال يييياا املطل بيييية   ايييينح 1-3-1-6  ضييييع العال يييياا ابلرت سيييي  املبيييين    6-1-3-7

 ييثال  بشييرطة  ائليية  -  حمييباا يناسي   فصييال  واضييحا  8-3-1-6الفقيراا الفرضسيية  وميينلك   الفقييراا  يي  )ح( إىل )ي(   
  .10-3-1-6لك   مبمافة  ح  يسمة متسسزاا بما لة. و رد أ ثلة ضلى ذ أو "/"

فسة  ييرخص هبييا المييلطة امل سصيية دون متسسييز أ ييزاء العال يية بشييكل صييحسح وفقييا  وال تيي ل أييية ضال يياا إضييا 
  .1-3-1-6للفقرة 

 بعيف جتيفييف ضب ة  ا  يسعن ضلى    قام بسجيفييفاا أن يضع ضلساا ضال اا دائاة ابلرت س  السا : 6-1-3-8
  ظييامملرمبيياا   ا يف ة  املمييس  العبيي ة  ويعييرب ضنيي  ابلعال يية املاسييزةاسييم اليفوليية اليييت مت فساييا جتيفييييف  )ح(

 ؛(2)املرو  اليفو 

 أي متسسز آخر للعب ة تيفدح الملطة امل سصة؛ أو اسم جميفد العب ة )ط(

" ضليييى ميييل ضبييي ة ا سيييازا بنجييياح اخسبيييا   نيييع L"؛ ويضييياف احليييرف "Rسييينة السجيفيييييف؛ واحليييرف " )ي(
  .3-1-1-6السمرب املشا  إلس    

)أ( إىل )د(  يي  ضلييى  طائاييا 1-3-1-6أسييط ا ة  عيف سيية اخسفيياء العال يياا املطل بيية   إذا سييبل  جتيفييييف  6-1-3-9
 )ح( و)ط( و)ي(.8-3-1-6و د    مبا  ا باا  جي  أيضا  ضلى اجلاة اليت  يفد ا أن  ضعاا بشكل دائم   سب ضة أو العل ي

 نا ذج السصاساي األصلي ووضعر ضلس  ضال ا ا.   لك اليت اخسرب    أ لاا ال شع انح العال اا إىل قيف ة أداء أمرب   وال

__________ 

 1949ال فاقسية  نسيل لعيام  وفقيا   املميس يف ة   الشياحناا ذاا احمليرل واملقطي  اا   النقيل الييفو    يثال   السميجسلالعال ة املاسيزة ليفولية  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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السعبئييية الييييت ا سييياز الناييي ذج السصييياساي اخسبا ا يييا  ()جما ضيييااحيييرف يييييفل ضليييى جما ضييية  '1'
 بنجاح:

X  جملا ضاا السعبئةI وII وIII 
Y  جملا ضيت السعبئةII وIII  
Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 

ضشييييري  اليييييت اخسييييرب  يييي  أ لاييييا النايييي ذج السصيييياساي   قييييمالكثافيييية النمييييبسة  قرَّبيييية إىل أول  '2'
 هبيييا ضبييي اا داخلسييية لسعبئييية المييي ائل؛ وميكييي  إ فيييال اييينا البسيييان إذا   ييييف  ال للعبييي اا الييييت

 ى ابلكسل  را يياا   حاليية . و يينمر الكسليية اإلمجالسيية القصيي1.2 سجيياوز الكثافيية النمييبسة  مل
 اليت تس ي ضلى ضب اا داخلسة؛ أو الصلبةالعب اا امل صصة لسعبئة امل اد 

يييفل    حالية العبي اا  أو ضب اا داخلسة  أو اد صلبة" فسيفل ضلى أن العب ة لنقل    Sأ ا احلرف " )د(
 و  الني ثبسر قييف ة ) ع العب اا اجملاعة( امل صصة الحس اء الم ائل  ضلى ضغط االخسبا  اهلسيف

 سكال؛مسل اب  10العب ة ضلى تاُّل   عربا  ضن  ابلكسل ابسكال و قراب  إىل أقرب 
يبين بشيكل  الئيم شيار صينع العبي ة   حالية  مايا   ة.آخر  قان    المينة الييت صينعر فسايا العبي )ا(

 ضييع بقسيية . وميكيي  بسييان ذلييك ضلييى العبيي ة     ضييع  سلييل ضيي   3Hو 1Hالعبيي اا  يي  النيي ضن 
 الصيفد: العال اا. و   الطرائق املالئاة   انا

و  ايينح احلاليية  وضنيييف ا  كيي ن الميياضة   ضيي ضة إىل ميكيي  ضييرا الييرقان األخييعي  لميينة الصيينع   ايينا املكييان.  *
   ا   ضال ة النا ذج السصاساي املمس   لشروط األ م املسحيفة  ميكي  االسيسغناء ضي  بسيان المينة   العال ية. و 

ايي ذج السصيياساي املمييس   لشييروط األ ييم املسحيييفة  املقابييل  ضنيييف ا ال  كيي ن الميياضة   ضيي ضة إىل  ا يي  ضال يية الن
 .جي  أن يك ن الرقاان اللنان يشعان إىل المنة   العال ة و  الماضة  سطابقن

 ل حلبر و رئي و قروء.ميك  أيضا  قب ل طرائق أخرى  عطي احليف األدىن املطل ب    املعل  اا   شك مالحظة:

  ظيام ملرمبياا  ا املميس يف ة   العال ة  ويعرب ضن  ابلعال ية املاسيزةاسم اليفولة املرخصة بس صسص  )و(
 ؛(2)املرو  اليفو 

 أية ضال ة متسسز أخرى للعب ة تيفداا الملطة امل سصة. أو اسم الصا ع )ز(
   تايييل ميييل أسيييط ا ة  عيف سييية  يفيييييفة  سجييياوز1-3-1-6ابإلضيييافة إىل العال ييياا املميييسيفمية الييي ا دة    6-1-3-2

ضلييييى قاضاييييا   يييع بسييييان الميييياك االمسييييي للاعيييييفن املمييييس يفم   )ا( )أ( إىل 1-3-1-6لييييرت العال يييياا املبسنيييية    100سيييعساا 
ك  ييم(    شيكل دائييم )ابلينقش البييا ز ضليى سييبسل املثيال(. وضنيييف ا يكي ن المييا 0.1 ميااا ضلييى األقيل )ابمللساييرتاا إىل أقيرب 

ميم يبين المياك االمسيي لكيل  ي  الغطياء العلي ي واجلميم والقياع ضليى االمسي لكل     طائي أسط ا ة  عيف سة أقل    مسيك اجل
". وعييفد المياك االمسيي 1.0-1.0-0.9" أو "1.0-1.2-1.0دائم )ابلنقش البيا ز  يثال (  وضليى سيبسل املثيال " القاع   شكل
__________ 

 1949ال فاقسية  نسيل لعيام  وفقيا   املميس يف ة   الشياحناا ذاا احمليرل واملقطي  اا   النقيل الييفو    يثال   السميجسلالعال ة املاسيزة ليفولية  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968اقسة فسسنا لعام للمع ضلى الطرق أو ا ف
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  ضييع  وال   حاليية الفيي الذ. ISO 3574:1999   ثييل س حسيييف القساسيييللع املنظايية اليفولسيية للاعيييفن وفقييا  للاعسييا  املناسيي   يي   عيياي
 . 5-3-1-6   ا   نص ص ضلس   ا )و( و)ز(   شكل دائم )ابلنقش البا ز  ثال ( ابسسثناء1-3-1-6العال اا املبسنة   

 يي  )أ(  1-3-1-6 يياا املبسنيية     العال2-3-1-6ضيييفا العبي اا املشييا  إلساييا     ييا تايل مييل ضبيي ة  6-1-3-3
إذا ما يير قابليية ألن جتييرى هلييا ضالسيية جتيفييييف السييس يفا اا  يي   يفييييف. و عسييرب العال يياا دائايية إذا ما يير   ة دائايية   بصيي  )ا(إىل 

 100 احالة العب اا  ع األسط ادا املعيف سة اليت  سجاوز سعسا و  قاد ة ضلى أن  سحال ضالسة السجيفييف )ابلنقش البا ز  ثال (.
  .1-3-1-6ال اا اليفائاة املناظرة املبسنة   لرت  جي ز أن تل انح العال اا اليفائاة حمل الع

  حالة األسط ادا املعيف سة املعياد صينعاا  ليس   ي  الضيرو ي أن  كي ن العال ياا دائاية )ابلينقش البيا ز  6-1-3-4
عيياد صيينعاا ة ملكيي دا اسكلسيية أصييسلة. وتاييل مييل أسييط ا ة  عيف سيية  الييإز  أو  غسييع وال يكيي  انييال  غسييع    يي ع العبيي ة مل  ييثال ( إذا

 اجلا  . أو   شكل دائم )ابلنقش البا ز  ثال ( ضلى الغطاء العل ي)ا( )أ( إىل 1-3-1-6العال اا املبسنة   
حبسييت يعيياد جييي ز   األسييط ادا املعيف سيية املصيين ضة  يي   يي اد ) ثييل الفيي الذ  ييع القابييل للصيييفأ(  املصييااة  6-1-3-5

 )و( و)ز( بشكل دائم )ابلنقش البا ز  ثال (.1-3-1-6نة   اسس يفا اا  كرا ا   أن تال العال اا املبس
. 1-2-1" ضليى العبيي اا املصينلعة  يي   ي اد بالسييسسكسة  عياد صيينعاا حمييباا و د   REC  ضيع العال يية " 6-1-3-6

  .1-3-1-6و  ضع انح العال ة بقرب العال ة املنم  ة   
. ويفصييييل مييييل ضنصيييير   العال يييياا املطل بيييية   ايييينح 1-3-1-6  ضييييع العال يييياا ابلرت سيييي  املبيييين    6-1-3-7

 ييثال  بشييرطة  ائليية  -  حمييباا يناسي   فصييال  واضييحا  8-3-1-6الفقيراا الفرضسيية  وميينلك   الفقييراا  يي  )ح( إىل )ي(   
  .10-3-1-6لك   مبمافة  ح  يسمة متسسزاا بما لة. و رد أ ثلة ضلى ذ أو "/"

فسة  ييرخص هبييا المييلطة امل سصيية دون متسسييز أ ييزاء العال يية بشييكل صييحسح وفقييا  وال تيي ل أييية ضال يياا إضييا 
  .1-3-1-6للفقرة 

 بعيف جتيفييف ضب ة  ا  يسعن ضلى    قام بسجيفييفاا أن يضع ضلساا ضال اا دائاة ابلرت س  السا : 6-1-3-8
  ظييامملرمبيياا   ا يف ة  املمييس  العبيي ة  ويعييرب ضنيي  ابلعال يية املاسييزةاسييم اليفوليية اليييت مت فساييا جتيفييييف  )ح(

 ؛(2)املرو  اليفو 

 أي متسسز آخر للعب ة تيفدح الملطة امل سصة؛ أو اسم جميفد العب ة )ط(

" ضليييى ميييل ضبييي ة ا سيييازا بنجييياح اخسبيييا   نيييع L"؛ ويضييياف احليييرف "Rسييينة السجيفيييييف؛ واحليييرف " )ي(
  .3-1-1-6السمرب املشا  إلس    

)أ( إىل )د(  يي  ضلييى  طائاييا 1-3-1-6أسييط ا ة  عيف سيية اخسفيياء العال يياا املطل بيية   إذا سييبل  جتيفييييف  6-1-3-9
 )ح( و)ط( و)ي(.8-3-1-6و د    مبا  ا باا  جي  أيضا  ضلى اجلاة اليت  يفد ا أن  ضعاا بشكل دائم   سب ضة أو العل ي

 نا ذج السصاساي األصلي ووضعر ضلس  ضال ا ا.   لك اليت اخسرب    أ لاا ال شع انح العال اا إىل قيف ة أداء أمرب   وال

__________ 

 1949ال فاقسية  نسيل لعيام  وفقيا   املميس يف ة   الشياحناا ذاا احمليرل واملقطي  اا   النقيل الييفو    يثال   السميجسلالعال ة املاسيزة ليفولية  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 NEWأمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة  6-1-3-10

 
4G/Y145/S/02 

NL/VL823 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز(1-3-1-6 حمباا ا   بن   

 لصنيفوق  يفييف    الكر  ن اللسفي

 
1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز( -3-1-6 حمباا ا   بن   

ألسييييييييط ا ة ف الذييييييييية  يفييييييييييفة لسعبئيييييييية 
 الم ائل

 
1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 ()و( و)ز1-3-1-6 حمباا ا   بن   

ف الذيية  يفيييفة لسعبئية  ي اد ألسط ا ة 
 ضب اا داخلسة أو صلبة

 
4HW/Y136/S/98 

NL/VL826 
 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز(1-3-1-6 حمباا ا   بن   

لصييييينيفوق  يفيييييييف  ييييي  البالسيييييسسك ذي 
   اصفاا  كافئة

 
1A2/Y/100/01 

USA/MM5 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز(1-3-1-6 حمباا ا   بن   

ألسييييط ا ة  يييي  الفيييي الذ أضسيييييف صيييينعاا 
 الحس اء س ائل

 RECONDITIONEDأمثلة لعالمات توضع على عبوات جمددة  6-1-3-11

 
1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6حمباا ا   بن    
 )ح( و)ط( و)ي(8-3-1-6ن   حمباا ا   ب 

 

 
1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )ح( و)ط( و)ي(8-3-1-6حمباا ا   بن    

 

 SALVAGEمثال لعالمة توضع على عبوة احتياطية  6-1-3-12

 
1A2T/Y300/S/01 
USA/abc 

 ا(( و)ج( و)د( و))أ( و)ب1-3-1-6حمباا ا   بن    
 )و( و)ز(1-3-1-6حمباا ا   بن    

 

  ميكييي  أن   ضيييع ضليييى 12-3-1-6و 11-3-1-6و 10-3-1-6العال ييية  املقيف ييية ضنايييا أ ثلييية    مالحظة:
 ضيفة أسطر بشرط السقسيف ابلسململ الصحسح. سطر واحيف أو

مبيا   اا للعبيسيربة اياذج السصياساسة امل واحييف أو أمثير  ي  النناي ذج  صياساي  طابقية لالعبي ة   ك نضنيف ا  13-3-1-6
أن  جيي ز  الكبيعةللعبي اا ال سيسطة للمي ائ  أو العبي اا واحيف أو أمثير  ي  الناياذج السصياساسة امل سيربة   ذلك ذ ذج  صاساي 

ظياارة  ضليى لصلة. وضنيف ا  كي ن أمثير  ي  ضال ية اشرتاطاا اخسبا  األداء ذاا ا  بن  ا اسس     تال العب ة أمثر    ضال ة 
 .لعال اا ضلى  قربة    بعضاا  وجي  أن  ك ن مل ضال ة ظاارة  بكا لااالعب ة  جي  أن  ظار ا

 اشرتاطات تتعلق ابلعبوات 6-1-4
 اشرتاطات عامة 6-1-4-0

 ل العادية.ال يحماح أبن يشكل أي  فاذ للاادة    العب ة احملس ية هلا خطرا   ظروف النق 
 فوالذيةاألسطواانت ال 6-1-4-1

1A1 بغطاء  ع قابل للنزع 
1A2 بغطاء قابل للنزع 
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يصيينع  مييم األسييط ا ة واأل طسيية  يي  أليي اح الفيي الذ  يي   يي ع  ناسيي  وبميياامة مافسيية  سناسيي   ييع سييعة  6-1-4-1-1
 األسط ا ة واالسس يفام املقص د.

ناسيبة" وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية في الذ مربي ين  تييفد أ ي اع الفي الذ "امل  حالة األسط ادا املصن ضة  ي   مالحظة:
ضليى المياخ  ذي خصيائص جتا يية وقابيل للميح ".  "صيفسحة  ي  في الذ مربي ين  ييفلف  ISO 3573:1999 لس حسيف القساسي   قمل

"صفسحة    في الذ مربي ين  ييفلف  ضليى البيا د ذي خصيائص جتا يية  ISO 3574:1999 و عسا  املنظاة اليفولسة لس حسيف املقايس    قم
ذ " ناسييبة"  ليرت تييفد أ يي اع في ال 100اليييت  قيل سيعساا ضيي  حاليية األسيط ادا املصين ضة  يي  في الذ مربي ين  قابيل للميح ". و و 

"صفسح إلكرتولسيت  ييفلف  ضليى  ISO 11949:1995 إضافة إىل املعايع املنم  ة آ فا  وفقا  ملعسا  املنظاة اليفولسة لس حسيف املقايس    قم
فيييييي الذ إلكرتولسيييييييت  يييييييفلف  ضلييييييى البييييييا د و طلييييييي ابلكروم/أممييييييسيف الكييييييروم" واملعسييييييا   "ISO 11950:1995 مالبييييييا د" واملعسييييييا   قيييييي

الفي الذ  "ل حة س داء  يفلفنة ضلى البا د بشكل  لف ف إل ساج الصيفسح اإللكرتولسييت املييفلف  ضليى البيا د أو ISO 11951:1995  قم
 اإللكرتولسيت امليفلف  ضلى البا د واملطلي".

ليييرتا   ييي  الميييائل. و ييييف ز د زاا اجلميييم  40 لحيييم د زاا اجلميييم   األسيييط ادا الييييت  سميييع ألمثييير  ييي   6-1-4-1-2
 أقل    المائل. أو لرتا 40 أو  لحم   حالة أسط ادا  قل امل اد الصلبة أو  سكا سكسا  

  لحم  وميك   رمس  حلقاا  ق ية  نفصلة. أو  يف ز احل اف  سكا سكسا   6-1-4-1-3
 يقييل ضيي  طيي قن ويييفدي  لليفحر يية  ييا ال لييرتا   60ب  يي  ضييام  عاييل  مييم األسييط ا ة اليييت  سجيياوز سييعساا  6-1-4-1-4
ميكيي   ال ألقييل طيي قن  مييسقلن لليفحر يية. فييإذا ما يير انييال أطيي اق  مييسقلة لليفحر يية   ثبيير  سيييفا  ضلييى اجلمييم حبسييتضلييى ا أو

  لحم أط اق اليفحر ة بطريقة اللحام ابلنقط. وال ا زالقاا.
نييزع  طيياء األسييط ا ة ذاا الغطيياء  ييع القابييل لل أو ال يسجيياوز قطيير فسحيية املييلء والسفريييغ والسنفييس     مييم 6-1-4-1-5
(1A1 )7 .األسط ادا ذاا الفسحاا اليت يسجاوز قطراا ذلك فسعسرب    الن ع ذي الغطاء القابل للنزع  أ ا سم(1A2) و صيام .

ل العب ة حمكاة و ا عة للسمرب   ظروف النقل العادية. و يف ز حافة ا ة حبست  ظ طاء األسط   أو وسسلة إ الق الفسحة    مم
 كيي    ييا مل أييية وسييائل إحكييام أخييرى  ييع وسييائل اإل ييالق أو  لحييم    كاهنييا. و مييس يفم حشييااي أو وسييسلة اإل ييالق  سكا سكسييا  

 وسائل اإل الق ذا ا  ا عة للسمرب حبكم  صاسااا.
 طسييية القابلييية للنيييزع حبسيييت  ظيييل حمكاييية  وحبسيييت ئل إ يييالق األسيييط ادا ذاا األ صيييام و ميييس يفم وسيييا 6-1-4-1-6

أيية وسيائل إحكيام أخيرى  يع مجسيع أ ي اع األ طسية  أو ظروف النقل العادية. و مس يفم حشااياألسط ادا  ا عة للسمرب     ظل
 القابلة للنزع.

ووسيييائل اإل يييالق ولييي ازم الرتمسييي   س افقييية  يييع  كييي  املييي اد املميييس يف ة   صييينع األ ميييام واأل طسييية  مل إذا 6-1-4-1-7
  عييياجل  عاجلييية  ناسيييبة. وعيييسف  الطيييالء أو الء واق  ناسييي  غطيييى الميييط ح اليفاخلسييية لألسيييط ا ة بطييي  سييي ايا املطلييي ب  قلايييااحمل
 املعاجلة ابخل اص ال اقسة   ظروف النقل العادية. أو
 لرتا . 450 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-1-8
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-1-9
 األسطواانت املصنوعة من األلومنيوم 6-1-4-2

1B1  للنزعبغطاء  ع قابل 
1B2 بغطاء قابل للنزع 

 ي  سيبسكة أل  نسي م.  أو   املائية 99 قيل د  ية  قاو ي  ضي   ال يصنع  مم و طاء األسط ا ة    أل  نسي م 6-1-4-2-1
 ك ماف  بعا  لمعة األسط ا ة واالسس يفام املقص د.و ك ن  ادة الصنع      ع  ناس  ومس
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 NEWأمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة  6-1-3-10

 
4G/Y145/S/02 

NL/VL823 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز(1-3-1-6 حمباا ا   بن   

 لصنيفوق  يفييف    الكر  ن اللسفي

 
1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز( -3-1-6 حمباا ا   بن   

ألسييييييييط ا ة ف الذييييييييية  يفييييييييييفة لسعبئيييييييية 
 الم ائل

 
1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 ()و( و)ز1-3-1-6 حمباا ا   بن   

ف الذيية  يفيييفة لسعبئية  ي اد ألسط ا ة 
 ضب اا داخلسة أو صلبة

 
4HW/Y136/S/98 

NL/VL826 
 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز(1-3-1-6 حمباا ا   بن   

لصييييينيفوق  يفيييييييف  ييييي  البالسيييييسسك ذي 
   اصفاا  كافئة

 
1A2/Y/100/01 

USA/MM5 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )و( و)ز(1-3-1-6 حمباا ا   بن   

ألسييييط ا ة  يييي  الفيييي الذ أضسيييييف صيييينعاا 
 الحس اء س ائل

 RECONDITIONEDأمثلة لعالمات توضع على عبوات جمددة  6-1-3-11

 
1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6حمباا ا   بن    
 )ح( و)ط( و)ي(8-3-1-6ن   حمباا ا   ب 

 

 
1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)1-3-1-6 حمباا ا   بن   
 )ح( و)ط( و)ي(8-3-1-6حمباا ا   بن    

 

 SALVAGEمثال لعالمة توضع على عبوة احتياطية  6-1-3-12

 
1A2T/Y300/S/01 
USA/abc 

 ا(( و)ج( و)د( و))أ( و)ب1-3-1-6حمباا ا   بن    
 )و( و)ز(1-3-1-6حمباا ا   بن    

 

  ميكييي  أن   ضيييع ضليييى 12-3-1-6و 11-3-1-6و 10-3-1-6العال ييية  املقيف ييية ضنايييا أ ثلييية    مالحظة:
 ضيفة أسطر بشرط السقسيف ابلسململ الصحسح. سطر واحيف أو

مبيا   اا للعبيسيربة اياذج السصياساسة امل واحييف أو أمثير  ي  النناي ذج  صياساي  طابقية لالعبي ة   ك نضنيف ا  13-3-1-6
أن  جيي ز  الكبيعةللعبي اا ال سيسطة للمي ائ  أو العبي اا واحيف أو أمثير  ي  الناياذج السصياساسة امل سيربة   ذلك ذ ذج  صاساي 

ظياارة  ضليى لصلة. وضنيف ا  كي ن أمثير  ي  ضال ية اشرتاطاا اخسبا  األداء ذاا ا  بن  ا اسس     تال العب ة أمثر    ضال ة 
 .لعال اا ضلى  قربة    بعضاا  وجي  أن  ك ن مل ضال ة ظاارة  بكا لااالعب ة  جي  أن  ظار ا

 اشرتاطات تتعلق ابلعبوات 6-1-4
 اشرتاطات عامة 6-1-4-0

 ل العادية.ال يحماح أبن يشكل أي  فاذ للاادة    العب ة احملس ية هلا خطرا   ظروف النق 
 فوالذيةاألسطواانت ال 6-1-4-1

1A1 بغطاء  ع قابل للنزع 
1A2 بغطاء قابل للنزع 
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يصيينع  مييم األسييط ا ة واأل طسيية  يي  أليي اح الفيي الذ  يي   يي ع  ناسيي  وبميياامة مافسيية  سناسيي   ييع سييعة  6-1-4-1-1
 األسط ا ة واالسس يفام املقص د.

ناسيبة" وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية في الذ مربي ين  تييفد أ ي اع الفي الذ "امل  حالة األسط ادا املصن ضة  ي   مالحظة:
ضليى المياخ  ذي خصيائص جتا يية وقابيل للميح ".  "صيفسحة  ي  في الذ مربي ين  ييفلف  ISO 3573:1999 لس حسيف القساسي   قمل

"صفسحة    في الذ مربي ين  ييفلف  ضليى البيا د ذي خصيائص جتا يية  ISO 3574:1999 و عسا  املنظاة اليفولسة لس حسيف املقايس    قم
ذ " ناسييبة"  ليرت تييفد أ يي اع في ال 100اليييت  قيل سيعساا ضيي  حاليية األسيط ادا املصين ضة  يي  في الذ مربي ين  قابيل للميح ". و و 

"صفسح إلكرتولسيت  ييفلف  ضليى  ISO 11949:1995 إضافة إىل املعايع املنم  ة آ فا  وفقا  ملعسا  املنظاة اليفولسة لس حسيف املقايس    قم
فيييييي الذ إلكرتولسيييييييت  يييييييفلف  ضلييييييى البييييييا د و طلييييييي ابلكروم/أممييييييسيف الكييييييروم" واملعسييييييا   "ISO 11950:1995 مالبييييييا د" واملعسييييييا   قيييييي

الفي الذ  "ل حة س داء  يفلفنة ضلى البا د بشكل  لف ف إل ساج الصيفسح اإللكرتولسييت املييفلف  ضليى البيا د أو ISO 11951:1995  قم
 اإللكرتولسيت امليفلف  ضلى البا د واملطلي".

ليييرتا   ييي  الميييائل. و ييييف ز د زاا اجلميييم  40 لحيييم د زاا اجلميييم   األسيييط ادا الييييت  سميييع ألمثييير  ييي   6-1-4-1-2
 أقل    المائل. أو لرتا 40 أو  لحم   حالة أسط ادا  قل امل اد الصلبة أو  سكا سكسا  

  لحم  وميك   رمس  حلقاا  ق ية  نفصلة. أو  يف ز احل اف  سكا سكسا   6-1-4-1-3
 يقييل ضيي  طيي قن ويييفدي  لليفحر يية  ييا ال لييرتا   60ب  يي  ضييام  عاييل  مييم األسييط ا ة اليييت  سجيياوز سييعساا  6-1-4-1-4
ميكيي   ال ألقييل طيي قن  مييسقلن لليفحر يية. فييإذا ما يير انييال أطيي اق  مييسقلة لليفحر يية   ثبيير  سيييفا  ضلييى اجلمييم حبسييتضلييى ا أو

  لحم أط اق اليفحر ة بطريقة اللحام ابلنقط. وال ا زالقاا.
نييزع  طيياء األسييط ا ة ذاا الغطيياء  ييع القابييل لل أو ال يسجيياوز قطيير فسحيية املييلء والسفريييغ والسنفييس     مييم 6-1-4-1-5
(1A1 )7 .األسط ادا ذاا الفسحاا اليت يسجاوز قطراا ذلك فسعسرب    الن ع ذي الغطاء القابل للنزع  أ ا سم(1A2) و صيام .

ل العب ة حمكاة و ا عة للسمرب   ظروف النقل العادية. و يف ز حافة ا ة حبست  ظ طاء األسط   أو وسسلة إ الق الفسحة    مم
 كيي    ييا مل أييية وسييائل إحكييام أخييرى  ييع وسييائل اإل ييالق أو  لحييم    كاهنييا. و مييس يفم حشييااي أو وسييسلة اإل ييالق  سكا سكسييا  

 وسائل اإل الق ذا ا  ا عة للسمرب حبكم  صاسااا.
 طسييية القابلييية للنيييزع حبسيييت  ظيييل حمكاييية  وحبسيييت ئل إ يييالق األسيييط ادا ذاا األ صيييام و ميييس يفم وسيييا 6-1-4-1-6

أيية وسيائل إحكيام أخيرى  يع مجسيع أ ي اع األ طسية  أو ظروف النقل العادية. و مس يفم حشااياألسط ادا  ا عة للسمرب     ظل
 القابلة للنزع.

ووسيييائل اإل يييالق ولييي ازم الرتمسييي   س افقييية  يييع  كييي  املييي اد املميييس يف ة   صييينع األ ميييام واأل طسييية  مل إذا 6-1-4-1-7
  عييياجل  عاجلييية  ناسيييبة. وعيييسف  الطيييالء أو الء واق  ناسييي  غطيييى الميييط ح اليفاخلسييية لألسيييط ا ة بطييي  سييي ايا املطلييي ب  قلايييااحمل
 املعاجلة ابخل اص ال اقسة   ظروف النقل العادية. أو
 لرتا . 450 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-1-8
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-1-9
 األسطواانت املصنوعة من األلومنيوم 6-1-4-2

1B1  للنزعبغطاء  ع قابل 
1B2 بغطاء قابل للنزع 

 ي  سيبسكة أل  نسي م.  أو   املائية 99 قيل د  ية  قاو ي  ضي   ال يصنع  مم و طاء األسط ا ة    أل  نسي م 6-1-4-2-1
 ك ماف  بعا  لمعة األسط ا ة واالسس يفام املقص د.و ك ن  ادة الصنع      ع  ناس  ومس
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 اف  إن و يفا  حبلقاا  ق ية  نفصلة. لحم مجسع اليف زاا. و ق ى د زاا احل   6-1-4-2-2
 يقييل ضيي  طيي قن ويييفدي  لليفحر يية  ييا ال لييرتا   60ب  يي  ضييام  عاييل  مييم األسييط ا ة اليييت  سجيياوز سييعساا  6-1-4-2-3
ميكيي   ال ق  مييسقلة لليفحر يية   ثبيير  سيييفا  ضلييى اجلمييم حبسييتيفحر يية. فييإذا ما يير انييال أطيي اضلييى األقييل طيي قن  مييسقلن لل أو

 لحم أط اق اليفحر ة بطريق اللحام ابلنقط.  وال ا زالقاا.
 طيياء األسييط ادا ذاا الغطيياء  ييع القابييل  أو ال يسجيياوز قطيير فسحيياا املييلء والسفريييغ والسنفييس     مييم 6-1-4-2-4

(. 1B2األسط ادا ذاا الفسحياا الييت يسجياوز قطرايا ذليك فسعسيرب  ي  الني ع ذي الغطياء القابيل للنيزع ) أ ا سم. 7( 1B1للنزع )
 طيياء األسييط ا ة حبسييت  ظييل العبيي ة حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية.  أو صييام وسييسلة إ ييالق الفسحيية    مييمو 

أيية وسيائل إحكيام أخيرى  أو  ا عية للسميرب. و ميس يفم حشيااي و لحم ح اف وسائل اإل الق    كاهنا حبست ي فر اللحيام د زة
 ذا ا  ا عة للسمرب حبكم  صاسااا.  ك  وسائل اإل الق  ا مل  ع وسائل اإل الق

 صيييام و ميييس يفم وسيييائل إ يييالق األسيييط ادا ذاا األ طسييية القابلييية للنيييزع حبسيييت  ظيييل حمكاييية  وحبسيييت  6-1-4-2-5
أيية وسيائل إحكيام أخيرى  يع مجسيع أ ي اع األ طسية  أو النقل العادية. و مس يفم حشااي األسط ادا  ا عة للسمرب   ظروف  ظل

 للنزع.القابلة 
 س افقييية  يييع إذا مل  كييي  املييي اد املميييس يف ة   صييينع األ ميييام واأل طسييية ووسيييائل اإل يييالق ولييي ازم الرتمسييي   6-2-4-1-6

واق  ناسيي  أو  عيياجل  عاجليية  ناسييبة. وعييسف  الطييالء أو احملسيي ايا املطليي ب  قلاييا   غطييى المييط ح اليفاخلسيية لألسييط ا ة بطييالء 
 .النقل العادية قسة   ظروفاملعاجلة خب اصااا ال ا

 لرتا   450 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-2-7
 مغ  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-2-8
 األلومنيوم األسطواانت املصنوعة من معدن آخر غري الفوالذ أو 6-1-4-3

1N1 ع قابل للنزع طاءبغ  
1N2 بغطاء قابل للنزع 

األل  نس م. و ك ن املادة     أو    سبسكة  عيف سة  ع الف الذ أو املعيفنيصنع  مم و طاء األسط ا ة     6-1-4-3-1
   ع  ناس  ومسك ماف يسناس   ع سعة األسط ا ة واالسس يفام املقص د.

إن س يفام حلقيياا  ق ييية  مييسقلة. وجتاييع مجسييع اليييف زاا   قيي ى د زاا احليي اف  إن و يييفا  وذلييك ابسيي 6-1-4-3-2
 سبسكة املعيفن املمس يف ن. أو ذلك( وفقا  آلخر السط  اا السقنسة املسعلقة ابملعيفن إىل و ا و يفا  )ض  طريق اللحام

 يقييل ضيي  طيي قن ويييفدي  لليفحر يية  ييا ال لييرتا   60ب  يي  ضييام  عاييل  مييم األسييط ا ة اليييت  سجيياوز سييعساا  6-1-4-3-3
ميكيي   ال  سيييفا  ضلييى اجلمييم حبسييت ضلييى األقييل طيي قن  مييسقلن لليفحر يية. فييإذا ما يير انييال أطيي اق  مييسقلة لليفحر يية   ثبيير أو

  لحم أط اق اليفحر ة بطريقة اللحام ابلنقط.  وال ا زالقاا.
 القابيل للنيزع  طاء األسط ا ة ذاا الغطياء  يع أو ال يسجاوز قطر فسحاا امللء والسفريغ والسنفس     مم 6-1-4-3-4
(1N1 )7 .األسط ادا ذاا الفسحاا اليت يسجاوز قطراا ذلك فس أ ا سم( 1عسرب    الن ع ذي الغطاء القابل للنزعN2 و صام .)

 طيياء األسييط ا ة حبسييت  ظييل العبيي ة حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية. و لحييم  أو وسييسلة إ ييالق الفسحيية    مييم
سيت يكي ن مجيع الييف زاا سيبسكة املعييفن املميس يف ن  حب أو    كاهنا وفقا  آلخر السط  اا السقنسة   املعيفنحافة وسسلة اإل الق 

 ك  وسائل اإل الق ذا ا  ا عة للسميرب   ا مل أية وسائل إحكام أخرى  ع وسائل اإل الق أو  ا عا  للسمرب. و مس يفم حشااي
 حبكم  صاسااا.
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بلييية للنيييزع حبسيييت  ظيييل حمكاييية  وحبسيييت الق األسيييط ادا ذاا األ طسييية القا صيييام و ميييس يفم وسيييائل إ ييي 6-1-4-3-5
أيية وسيائل إحكيام أخيرى  يع مجسيع أ ي اع األ طسية   ا عة للسمرب   ظروف النقل العادية. و مس يفم حشااي أواألسط ادا   ظل

 القابلة للنزع.
ل اإل يييالق ولييي ازم الرتمسييي   س افقييية  يييع إذا مل  كييي  املييي اد املميييس يف ة   صييينع األ ميييام واأل طسييية ووسيييائ 6-1-4-3-6

لسييية لألسيييط ا ة بطيييالء واق  ناسييي  أو  عييياجل  عاجلييية  ناسيييبة. وعيييسف  الطيييالء ايييا   غطيييى الميييط ح اليفاخاحملسييي ايا املطلييي ب  قل
 املعاجلة خب اصااا ال اقسة   ظروف النقل العادية. أو
 لرتا   450 المعة القص ى لألسط ا ة:  6-1-4-3-7
 مغ  400 الصافسة القص ى:سلة الك 6-1-4-3-8
 األلومنيوم تنكات الفوالذ أو 6-1-4-4

3A1 ف الذ  بغطاء  ع قابل للنزع 
3A2 ف الذ  بغطاء قابل للنزع 
3B1 أل  نس م  بغطاء  ع قابل للنزع 
3B2 أل  نس م  بغطاء قابل للنزع 

 يي   أو ملائيية ضلييى األقييل  ا 99ة  قيياوة األل  نسيي م بيف  يي أو يصيينع  مييم و طيياء السنكيية  يي  أليي اح الفيي الذ 6-1-4-4-1
 ملادة      ع  ناس  ومسك ماف يسناسبان  ع سعة السنكة واالسس يفام املقص د.سبسكة أل  نس م قاضيفية. و ك ن ا

 لحيم حي اف السنكياا الف الذيية. و لحيم د زاا السنكياا الف الذيية امل صصية الحسيي اء  أو  ييف ز  سكا سكسيا   6-1-4-4-2
أقيييل  ييي   أو ليييرتا   40 صصييية الحسييي اء  لحيييم د زاا السنكييياا الف الذيييية امل أو ا   ييي  المييي ائل. و ييييف ز  سكا سكسيييا  ليييرت  40أمثييير  ييي  

   السنكاا األل  نس م فسلحم مجسع اليف زاا. و ق ى د زاا احل اف  إن و يفا  ابسس يفام حلقة  ق ية  مسقلة. أ ا الم ائل.
سم. و عسرب السنكياا ذاا الفسحياا األميرب  ي  الني ع ذي  7( 3B1و 3A1ال يسجاوز قطر فسحاا السنكاا ) 6-1-4-4-3

(. و صييام وسييائل إ ييالق الفسحيياا حبسييت  ظييل حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية. 3B2و 3A2بييل للنييزع )الغطيياء القا
 ب حبكم  صاسااا. ك  وسائل اإل الق  ا عة للسمرل   ا مل أية وسائل إحكام أخرى  ع وسائل اإل الق أو و مس يفم حشااي

 مييم السنكيية وأ طسساييا ووسييائل إ القاييا وليي ازم جتاسزاييا  س افقيية  ييع  كيي  امليي اد املمييس يف ة   صيينع  مل إذا 6-1-4-4-4
املعاجلييية  أو  عييياجل  عاجلييية  ناسيييبة. وعيييسف  الطيييالء أو احملسييي ايا املطلييي ب  قلايييا   غطيييى األسيييطح اليفاخلسييية بطيييالء واق  ناسييي 

 وف النقل العادية.ابخل اص ال اقسة   ظر 
 لرتا   60 المعة القص ى للسنكة: 6-1-4-4-5

 مغ  120 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-4-6
 األسطواانت املصنوعة من اخلشب الرقائقي  6-1-4-5

1D 

وخالسيا   ي  أي ضسي ب ميكي  أن  قليل  ي    صاحلا  للسيفاول السجيا ييك ن اخلش  املمس يفم  سيف السجفسل  6-1-4-5-1
الرقييائقي   صيينع األ طسيية   كيي ن   ضسساييا  حاليية اسييس يفام  يي اد أخييرى  ييع اخلشيي  و  سييط ا ة لأل ييراا املقصيي دة.مفيياءة األ
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 اف  إن و يفا  حبلقاا  ق ية  نفصلة. لحم مجسع اليف زاا. و ق ى د زاا احل   6-1-4-2-2
 يقييل ضيي  طيي قن ويييفدي  لليفحر يية  ييا ال لييرتا   60ب  يي  ضييام  عاييل  مييم األسييط ا ة اليييت  سجيياوز سييعساا  6-1-4-2-3
ميكيي   ال ق  مييسقلة لليفحر يية   ثبيير  سيييفا  ضلييى اجلمييم حبسييتيفحر يية. فييإذا ما يير انييال أطيي اضلييى األقييل طيي قن  مييسقلن لل أو

 لحم أط اق اليفحر ة بطريق اللحام ابلنقط.  وال ا زالقاا.
 طيياء األسييط ادا ذاا الغطيياء  ييع القابييل  أو ال يسجيياوز قطيير فسحيياا املييلء والسفريييغ والسنفييس     مييم 6-1-4-2-4

(. 1B2األسط ادا ذاا الفسحياا الييت يسجياوز قطرايا ذليك فسعسيرب  ي  الني ع ذي الغطياء القابيل للنيزع ) أ ا سم. 7( 1B1للنزع )
 طيياء األسييط ا ة حبسييت  ظييل العبيي ة حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية.  أو صييام وسييسلة إ ييالق الفسحيية    مييمو 

أيية وسيائل إحكيام أخيرى  أو  ا عية للسميرب. و ميس يفم حشيااي و لحم ح اف وسائل اإل الق    كاهنا حبست ي فر اللحيام د زة
 ذا ا  ا عة للسمرب حبكم  صاسااا.  ك  وسائل اإل الق  ا مل  ع وسائل اإل الق

 صيييام و ميييس يفم وسيييائل إ يييالق األسيييط ادا ذاا األ طسييية القابلييية للنيييزع حبسيييت  ظيييل حمكاييية  وحبسيييت  6-1-4-2-5
أيية وسيائل إحكيام أخيرى  يع مجسيع أ ي اع األ طسية  أو النقل العادية. و مس يفم حشااي األسط ادا  ا عة للسمرب   ظروف  ظل

 للنزع.القابلة 
 س افقييية  يييع إذا مل  كييي  املييي اد املميييس يف ة   صييينع األ ميييام واأل طسييية ووسيييائل اإل يييالق ولييي ازم الرتمسييي   6-2-4-1-6

واق  ناسيي  أو  عيياجل  عاجليية  ناسييبة. وعييسف  الطييالء أو احملسيي ايا املطليي ب  قلاييا   غطييى المييط ح اليفاخلسيية لألسييط ا ة بطييالء 
 .النقل العادية قسة   ظروفاملعاجلة خب اصااا ال ا

 لرتا   450 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-2-7
 مغ  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-2-8
 األلومنيوم األسطواانت املصنوعة من معدن آخر غري الفوالذ أو 6-1-4-3

1N1 ع قابل للنزع طاءبغ  
1N2 بغطاء قابل للنزع 

األل  نس م. و ك ن املادة     أو    سبسكة  عيف سة  ع الف الذ أو املعيفنيصنع  مم و طاء األسط ا ة     6-1-4-3-1
   ع  ناس  ومسك ماف يسناس   ع سعة األسط ا ة واالسس يفام املقص د.

إن س يفام حلقيياا  ق ييية  مييسقلة. وجتاييع مجسييع اليييف زاا   قيي ى د زاا احليي اف  إن و يييفا  وذلييك ابسيي 6-1-4-3-2
 سبسكة املعيفن املمس يف ن. أو ذلك( وفقا  آلخر السط  اا السقنسة املسعلقة ابملعيفن إىل و ا و يفا  )ض  طريق اللحام

 يقييل ضيي  طيي قن ويييفدي  لليفحر يية  ييا ال لييرتا   60ب  يي  ضييام  عاييل  مييم األسييط ا ة اليييت  سجيياوز سييعساا  6-1-4-3-3
ميكيي   ال  سيييفا  ضلييى اجلمييم حبسييت ضلييى األقييل طيي قن  مييسقلن لليفحر يية. فييإذا ما يير انييال أطيي اق  مييسقلة لليفحر يية   ثبيير أو

  لحم أط اق اليفحر ة بطريقة اللحام ابلنقط.  وال ا زالقاا.
 القابيل للنيزع  طاء األسط ا ة ذاا الغطياء  يع أو ال يسجاوز قطر فسحاا امللء والسفريغ والسنفس     مم 6-1-4-3-4
(1N1 )7 .األسط ادا ذاا الفسحاا اليت يسجاوز قطراا ذلك فس أ ا سم( 1عسرب    الن ع ذي الغطاء القابل للنزعN2 و صام .)

 طيياء األسييط ا ة حبسييت  ظييل العبيي ة حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية. و لحييم  أو وسييسلة إ ييالق الفسحيية    مييم
سيت يكي ن مجيع الييف زاا سيبسكة املعييفن املميس يف ن  حب أو    كاهنا وفقا  آلخر السط  اا السقنسة   املعيفنحافة وسسلة اإل الق 

 ك  وسائل اإل الق ذا ا  ا عة للسميرب   ا مل أية وسائل إحكام أخرى  ع وسائل اإل الق أو  ا عا  للسمرب. و مس يفم حشااي
 حبكم  صاسااا.
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بلييية للنيييزع حبسيييت  ظيييل حمكاييية  وحبسيييت الق األسيييط ادا ذاا األ طسييية القا صيييام و ميييس يفم وسيييائل إ ييي 6-1-4-3-5
أيية وسيائل إحكيام أخيرى  يع مجسيع أ ي اع األ طسية   ا عة للسمرب   ظروف النقل العادية. و مس يفم حشااي أواألسط ادا   ظل

 القابلة للنزع.
ل اإل يييالق ولييي ازم الرتمسييي   س افقييية  يييع إذا مل  كييي  املييي اد املميييس يف ة   صييينع األ ميييام واأل طسييية ووسيييائ 6-1-4-3-6

لسييية لألسيييط ا ة بطيييالء واق  ناسييي  أو  عييياجل  عاجلييية  ناسيييبة. وعيييسف  الطيييالء ايييا   غطيييى الميييط ح اليفاخاحملسييي ايا املطلييي ب  قل
 املعاجلة خب اصااا ال اقسة   ظروف النقل العادية. أو
 لرتا   450 المعة القص ى لألسط ا ة:  6-1-4-3-7
 مغ  400 الصافسة القص ى:سلة الك 6-1-4-3-8
 األلومنيوم تنكات الفوالذ أو 6-1-4-4

3A1 ف الذ  بغطاء  ع قابل للنزع 
3A2 ف الذ  بغطاء قابل للنزع 
3B1 أل  نس م  بغطاء  ع قابل للنزع 
3B2 أل  نس م  بغطاء قابل للنزع 

 يي   أو ملائيية ضلييى األقييل  ا 99ة  قيياوة األل  نسيي م بيف  يي أو يصيينع  مييم و طيياء السنكيية  يي  أليي اح الفيي الذ 6-1-4-4-1
 ملادة      ع  ناس  ومسك ماف يسناسبان  ع سعة السنكة واالسس يفام املقص د.سبسكة أل  نس م قاضيفية. و ك ن ا

 لحيم حي اف السنكياا الف الذيية. و لحيم د زاا السنكياا الف الذيية امل صصية الحسيي اء  أو  ييف ز  سكا سكسيا   6-1-4-4-2
أقيييل  ييي   أو ليييرتا   40 صصييية الحسييي اء  لحيييم د زاا السنكييياا الف الذيييية امل أو ا   ييي  المييي ائل. و ييييف ز  سكا سكسيييا  ليييرت  40أمثييير  ييي  

   السنكاا األل  نس م فسلحم مجسع اليف زاا. و ق ى د زاا احل اف  إن و يفا  ابسس يفام حلقة  ق ية  مسقلة. أ ا الم ائل.
سم. و عسرب السنكياا ذاا الفسحياا األميرب  ي  الني ع ذي  7( 3B1و 3A1ال يسجاوز قطر فسحاا السنكاا ) 6-1-4-4-3

(. و صييام وسييائل إ ييالق الفسحيياا حبسييت  ظييل حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية. 3B2و 3A2بييل للنييزع )الغطيياء القا
 ب حبكم  صاسااا. ك  وسائل اإل الق  ا عة للسمرل   ا مل أية وسائل إحكام أخرى  ع وسائل اإل الق أو و مس يفم حشااي

 مييم السنكيية وأ طسساييا ووسييائل إ القاييا وليي ازم جتاسزاييا  س افقيية  ييع  كيي  امليي اد املمييس يف ة   صيينع  مل إذا 6-1-4-4-4
املعاجلييية  أو  عييياجل  عاجلييية  ناسيييبة. وعيييسف  الطيييالء أو احملسييي ايا املطلييي ب  قلايييا   غطيييى األسيييطح اليفاخلسييية بطيييالء واق  ناسييي 

 وف النقل العادية.ابخل اص ال اقسة   ظر 
 لرتا   60 المعة القص ى للسنكة: 6-1-4-4-5

 مغ  120 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-4-6
 األسطواانت املصنوعة من اخلشب الرقائقي  6-1-4-5

1D 

وخالسيا   ي  أي ضسي ب ميكي  أن  قليل  ي    صاحلا  للسيفاول السجيا ييك ن اخلش  املمس يفم  سيف السجفسل  6-1-4-5-1
الرقييائقي   صيينع األ طسيية   كيي ن   ضسساييا  حاليية اسييس يفام  يي اد أخييرى  ييع اخلشيي  و  سييط ا ة لأل ييراا املقصيي دة.مفيياءة األ
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يقييل ضيي  ثييالث طبقيياا لصيينع األ طسيية   وال يقييل ضيي  طبقسيين لصيينع اجلمييم  ال يمييس يفم خشيي   قييائقي 6-1-4-5-2
  سأثر ابملاء  ويك ن اجتاح مر  ن الطبقاا  سعا يفا . ال دة الصقةو ك ن الطبقاا شيفييفة االلسصاق ببعضاا مبا

 يك ن  صاسم  مم وأ طسة األسط ا ة ووصال ا  الئاة لمعة األسط ا ة واالسس يفام املقص د. 6-1-4-5-3
 أييية  ييادة  عادليية أخييرى  ثبيير إبحكييام ضلييى أو ملنييع  ن سييل دقييائق احملسيي ايا   ييبط  األ طسيية بيي  ق مرافيير 6-1-4-5-4

 لغطاء.الغطاء ومتسيف إىل اخلا ج بط ل حمسط ا
 لرتا   250 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-5-5

 مغ  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-5-6

 حنفر. 6-1-4-6
 األسطواانت املصنوعة من الكرتون الليفي 6-1-4-7

 1G 

 صيفحة  أو ن ) يع املاي ج(   لصيقةر ي  الك أو يسك ن  مم األسيط ا ة  ي  ضييفة طبقياا  ي  الي  ق الثقسيل 6-1-4-7-1
 يييادة  أو  قيييائق  عيف سييية أو و ق الكرافييير املعييياجل ابلشييياع أو أمثييير  ييي  القيييا  أو تسييي ي ضليييى طبقييية واقسييية عيييا  بشيييكل  سييييف  وقييييف 

 .و ا إىل ذلكبالسسسكسة  
 البالسييسسك  أو ي اخلشيي  الرقيائق أو املعييفن  أو الكر يي ن اللسفيي  أو  صينع األ طسية  يي  اخلشي  الطبسعيي  6-1-4-7-2
 يادة  أو  قيائق  عيف سية أو و ق الكرافير املعياجل ابلشياع أو أمثير  ي  القيا  أو ضليى طبقية واقسية ادة  ناسبة أخرى  وقيف تس ي  أو

 .و ا إىل ذلكبالسسسكسة  
 يسناس   صاسم  مم وأ طسة األسط ا ة ووصال ا  ع سعة األسط ا ة واسس يفا اا املقص د. 6-1-4-7-3
  نفصل طبقا ا   ظروف النقل العادية. ال حبست  ك ن العب ة اجملاَّعة  قاو ة للااء بيف  ة مافسة 6-1-4-7-4

 لرتا   450 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-7-5
 مغ  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-7-6

 األسطواانت والتنكات املصنوعة من البالستيك 6-1-4-8
1H1  للنزعأسط ا ة  بغطاء  ع قابل 
1H2 أسط ا ة  بغطاء قابل للنزع 
3H1 طاء  ع قابل للنزع نكة  بغ 
3H2 نكة  بغطاء قابل للنزع  

 صنع العب ة     ادة بالسسسكسة  ناسبة و ك ن ذاا ق ة مافسية  سناسي   يع سيعساا واسيس يفا اا املقصي د.  6-1-4-8-1
 اإل سياج  ميس يفم أيية  يادة سيبق اسيس يفا اا  يع  لفياا ال  1-2-1وابسسثناء امل اد البالسسسكسة املعياد  ييفويراا حميباا و د   

  ييي اد أضسييييف طحنايييا  ييي   فييي  ضالسييية السصييينسع. و كييي ن العبييي ة ذاا  قاو ييية مافسييية للسقيييادم والسحليييل اليييني  ميييبب  امليييادة املعبيييأة أو
 األشعة ف ق البنفمجسة. أو
 م   فع انح ال قاية ضي  طرييق إضيافة أسي د الكربي نإذا  طل  األ ر ال قاية    األشعة ف ق البنفمجسة  يلز  6-1-4-8-2
صييادلاا  ناسييبة أخييرى. و س افييق ايينح املضييافاا  ييع حمسيي ايا العبيي ة و ظييل فعاليية طيي ال ضايير العبيي ة. وحسثاييا  أو أي صييبغاا وأ
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سيسغناء ضي  صيادلاا  يع  ليك املميس يف ة   صيناضة الناي ذج السصياساي امل سيرب  ميكي  اال أو صبغاا أو اسس يفم أس د الكرب ن
 إذا مييييان احملسيييي ى اليييي زين للصييييبغة أو   املائيييية  يييي  الكسليييية 2يسجيييياوز  ال ألسيييي د الكربيييي نإضييييادة االخسبييييا  إذا مييييان احملسيييي ى اليييي زين 

   املائة    الكسلة؛ ولس  انال حيف حملس ى صادلاا األشعة ف ق البنفمجسة. 3 يسجاوز ال
 ق فييية  ييي اد  ضيييافة أخيييرى أل يييراا  يييع ال قايييية  ييي  األشيييعة ميكييي  أن يسضيييا   رمسييي  امليييادة البالسيييسسكس 6-1-4-8-3

اينح احلالية  و   ؤثر انح امل اد أتثعا  ضا ا    اخل اص الكساسائسة والفسزايئسة للاادة اليت صنعر  نايا العبي ة. أال البنفمجسة  شريطة
 ميك  االسسغناء ض  إضادة االخسبا .

املقصييي د  ضليييى أن  ؤخييين   طايييا  سناسيييبا   يييع سيييعساا واسيييس يفا اا يكييي ن مسيييك  ييييفا  العبييي ة   مجسيييع  قا 6-1-4-8-4
 االضسبا  اإل ااداا اليت ميك  أن  سعرا هلا مل  قطة.

أ طسية األسيط ادا ذاا الغطياء  يع القابيل  أو ال يسجاوز قطر فسحاا امليلء والسفرييغ والسنفيس    أ ميام 6-1-4-8-5
األسيييط ادا والسنكييياا ذاا الفسحييياا األميييرب  أ يييا سيييم. 7( 3H1قابيييل للنيييزع )  السنكييياا ذاا الغطييياء  يييع ال أو (1H1للنيييزع )

السنكية  أو  طياء األسيط ا ة أو (. و صام وسيائل إ يالق الفسحياا    ميم3H2و 1H2فسعسرب    الن ع ذي الغطاء القابل للنزع )
 وسييائل إحكييام أخييرى  ييع وسييائلة أييي أو حبسييت  ظييل العبيي ة حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية. و مييس يفم حشييااي

  ك  وسائل اإل الق ذا ا  ا عة للسمرب حبكم  صاسااا. مل  ا اإل الق
م وسييائل إ ييالق األسييط ادا والسنكيياا ذاا األ طسيية القابليية للنييزع حبسييت  ظييل العبيي اا مييس يف صييام و  6-1-4-8-6

 يكي   صياسم األسييط ا ة  يا مل األ طسية القابليية للنيزعحمكاية و ا عية للسميرب   ظيروف النقيل العادييية. و ميس يفم حشيااي  يع مجسيع 
 السنكة ضلى النح  الني جيعلاا  ا عة للسمرب ضنيف ا يثبر الغطاء القابل للنزع ضلى النح  ال ا  . أو
 لرتا   1H2: 450و 1H1 المعة القص ى لألسط ا ة والسنكة: 6-1-4-8-7

 3H1 3وH2: 60   لرتا 

 مغ  1H2: 400و 1H1  :الكسلة الصافسة القص ى 6-1-4-8-8
       3H1 3وH2: 120  مغ 

 الصناديق املصنوعة من اخلشب الطبيعي 6-1-4-9
4C1 ضادية 
4C2 ذاا  يف ان  ا عة للسن سل 

يك ن اخلش  املمس يفم  سيف السجفسل صاحلا  للسيفاول السجا ي وخالسا     العس ب الييت  قليل بيف  ية مبيعة  6-1-4-9-1
املمييس يف ة وطريقية الصينع  يع سييعة الصينيفوق واالسيس يفام املقصي د. وميكيي  و سناسي  قي ة امليادة  ي  قي ة أي  يزء  ي  الصيينيفوق. 

أي  يييي ع  أو اخلشيييي  احلبسيييييب أو صيييينع الغطيييياء والقيييياع  يييي  خشيييي   عيييياد السكيييي ي   قيييياوم للايييياء  ثييييل أليييي اح اخلشيييي  املضييييغ ط
 آخر.  ناس 

السميياع  . وجييي   فيياديظييروف النقييل العادييية  كيي ن وسييائل السثبسيير  قاو يية لالاسييزاز الييني  سعييرا ليي    6-1-4-9-2
املمييسعرا الجتيياح األلسيياف  ملاييا مييان ذلييك وكنييا  ضالسييا . و  ضييع ال صييالا امليير ح أن  سعييرا إل ايياد مبييع ابسييس يفام  مييا ع 

   اد  ثبسر أخرى  كافئة. أو ابسس يفام  ما ع حلقسة أو برمشة
ن  عادال  لقطعية واحييفة. و عسيرب األ يزاء يك   أو   قطعة واحيفة: يسك ن مل  زء  4C2الصناديق    الن ع  6-1-4-9-3

وصييلة  أو وصييلة حييزل ولمييان  أو  عادليية لقطعيية واحيييفة ضنيييف اسييس يفام إحيييفى الطرائييق السالسيية للسجاسييع ابللصييق: وصييلة لسنيييف  ان 
 مل وصلة.وصلة  سنامبة  ع و  د قطعسن  ابطسن ضلى األقل     عيفن و ج ضنيف   أو وصلة  عشسق  أو  رتامبة
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يقييل ضيي  ثييالث طبقيياا لصيينع األ طسيية   وال يقييل ضيي  طبقسيين لصيينع اجلمييم  ال يمييس يفم خشيي   قييائقي 6-1-4-5-2
  سأثر ابملاء  ويك ن اجتاح مر  ن الطبقاا  سعا يفا . ال دة الصقةو ك ن الطبقاا شيفييفة االلسصاق ببعضاا مبا

 يك ن  صاسم  مم وأ طسة األسط ا ة ووصال ا  الئاة لمعة األسط ا ة واالسس يفام املقص د. 6-1-4-5-3
 أييية  ييادة  عادليية أخييرى  ثبيير إبحكييام ضلييى أو ملنييع  ن سييل دقييائق احملسيي ايا   ييبط  األ طسيية بيي  ق مرافيير 6-1-4-5-4

 لغطاء.الغطاء ومتسيف إىل اخلا ج بط ل حمسط ا
 لرتا   250 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-5-5

 مغ  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-5-6

 حنفر. 6-1-4-6
 األسطواانت املصنوعة من الكرتون الليفي 6-1-4-7

 1G 

 صيفحة  أو ن ) يع املاي ج(   لصيقةر ي  الك أو يسك ن  مم األسيط ا ة  ي  ضييفة طبقياا  ي  الي  ق الثقسيل 6-1-4-7-1
 يييادة  أو  قيييائق  عيف سييية أو و ق الكرافييير املعييياجل ابلشييياع أو أمثييير  ييي  القيييا  أو تسييي ي ضليييى طبقييية واقسييية عيييا  بشيييكل  سييييف  وقييييف 

 .و ا إىل ذلكبالسسسكسة  
 البالسييسسك  أو ي اخلشيي  الرقيائق أو املعييفن  أو الكر يي ن اللسفيي  أو  صينع األ طسية  يي  اخلشي  الطبسعيي  6-1-4-7-2
 يادة  أو  قيائق  عيف سية أو و ق الكرافير املعياجل ابلشياع أو أمثير  ي  القيا  أو ضليى طبقية واقسية ادة  ناسبة أخرى  وقيف تس ي  أو

 .و ا إىل ذلكبالسسسكسة  
 يسناس   صاسم  مم وأ طسة األسط ا ة ووصال ا  ع سعة األسط ا ة واسس يفا اا املقص د. 6-1-4-7-3
  نفصل طبقا ا   ظروف النقل العادية. ال حبست  ك ن العب ة اجملاَّعة  قاو ة للااء بيف  ة مافسة 6-1-4-7-4

 لرتا   450 المعة القص ى لألسط ا ة: 6-1-4-7-5
 مغ  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-7-6

 األسطواانت والتنكات املصنوعة من البالستيك 6-1-4-8
1H1  للنزعأسط ا ة  بغطاء  ع قابل 
1H2 أسط ا ة  بغطاء قابل للنزع 
3H1 طاء  ع قابل للنزع نكة  بغ 
3H2 نكة  بغطاء قابل للنزع  

 صنع العب ة     ادة بالسسسكسة  ناسبة و ك ن ذاا ق ة مافسية  سناسي   يع سيعساا واسيس يفا اا املقصي د.  6-1-4-8-1
 اإل سياج  ميس يفم أيية  يادة سيبق اسيس يفا اا  يع  لفياا ال  1-2-1وابسسثناء امل اد البالسسسكسة املعياد  ييفويراا حميباا و د   

  ييي اد أضسييييف طحنايييا  ييي   فييي  ضالسييية السصييينسع. و كييي ن العبييي ة ذاا  قاو ييية مافسييية للسقيييادم والسحليييل اليييني  ميييبب  امليييادة املعبيييأة أو
 األشعة ف ق البنفمجسة. أو
 م   فع انح ال قاية ضي  طرييق إضيافة أسي د الكربي نإذا  طل  األ ر ال قاية    األشعة ف ق البنفمجسة  يلز  6-1-4-8-2
صييادلاا  ناسييبة أخييرى. و س افييق ايينح املضييافاا  ييع حمسيي ايا العبيي ة و ظييل فعاليية طيي ال ضايير العبيي ة. وحسثاييا  أو أي صييبغاا وأ
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سيسغناء ضي  صيادلاا  يع  ليك املميس يف ة   صيناضة الناي ذج السصياساي امل سيرب  ميكي  اال أو صبغاا أو اسس يفم أس د الكرب ن
 إذا مييييان احملسيييي ى اليييي زين للصييييبغة أو   املائيييية  يييي  الكسليييية 2يسجيييياوز  ال ألسيييي د الكربيييي نإضييييادة االخسبييييا  إذا مييييان احملسيييي ى اليييي زين 

   املائة    الكسلة؛ ولس  انال حيف حملس ى صادلاا األشعة ف ق البنفمجسة. 3 يسجاوز ال
 ق فييية  ييي اد  ضيييافة أخيييرى أل يييراا  يييع ال قايييية  ييي  األشيييعة ميكييي  أن يسضيييا   رمسييي  امليييادة البالسيييسسكس 6-1-4-8-3

اينح احلالية  و   ؤثر انح امل اد أتثعا  ضا ا    اخل اص الكساسائسة والفسزايئسة للاادة اليت صنعر  نايا العبي ة. أال البنفمجسة  شريطة
 ميك  االسسغناء ض  إضادة االخسبا .

املقصييي د  ضليييى أن  ؤخييين   طايييا  سناسيييبا   يييع سيييعساا واسيييس يفا اا يكييي ن مسيييك  ييييفا  العبييي ة   مجسيييع  قا 6-1-4-8-4
 االضسبا  اإل ااداا اليت ميك  أن  سعرا هلا مل  قطة.

أ طسية األسيط ادا ذاا الغطياء  يع القابيل  أو ال يسجاوز قطر فسحاا امليلء والسفرييغ والسنفيس    أ ميام 6-1-4-8-5
األسيييط ادا والسنكييياا ذاا الفسحييياا األميييرب  أ يييا سيييم. 7( 3H1قابيييل للنيييزع )  السنكييياا ذاا الغطييياء  يييع ال أو (1H1للنيييزع )

السنكية  أو  طياء األسيط ا ة أو (. و صام وسيائل إ يالق الفسحياا    ميم3H2و 1H2فسعسرب    الن ع ذي الغطاء القابل للنزع )
 وسييائل إحكييام أخييرى  ييع وسييائلة أييي أو حبسييت  ظييل العبيي ة حمكايية و ا عيية للسمييرب   ظييروف النقييل العادييية. و مييس يفم حشييااي

  ك  وسائل اإل الق ذا ا  ا عة للسمرب حبكم  صاسااا. مل  ا اإل الق
م وسييائل إ ييالق األسييط ادا والسنكيياا ذاا األ طسيية القابليية للنييزع حبسييت  ظييل العبيي اا مييس يف صييام و  6-1-4-8-6

 يكي   صياسم األسييط ا ة  يا مل األ طسية القابليية للنيزعحمكاية و ا عية للسميرب   ظيروف النقيل العادييية. و ميس يفم حشيااي  يع مجسيع 
 السنكة ضلى النح  الني جيعلاا  ا عة للسمرب ضنيف ا يثبر الغطاء القابل للنزع ضلى النح  ال ا  . أو
 لرتا   1H2: 450و 1H1 المعة القص ى لألسط ا ة والسنكة: 6-1-4-8-7

 3H1 3وH2: 60   لرتا 

 مغ  1H2: 400و 1H1  :الكسلة الصافسة القص ى 6-1-4-8-8
       3H1 3وH2: 120  مغ 

 الصناديق املصنوعة من اخلشب الطبيعي 6-1-4-9
4C1 ضادية 
4C2 ذاا  يف ان  ا عة للسن سل 

يك ن اخلش  املمس يفم  سيف السجفسل صاحلا  للسيفاول السجا ي وخالسا     العس ب الييت  قليل بيف  ية مبيعة  6-1-4-9-1
املمييس يف ة وطريقية الصينع  يع سييعة الصينيفوق واالسيس يفام املقصي د. وميكيي  و سناسي  قي ة امليادة  ي  قي ة أي  يزء  ي  الصيينيفوق. 

أي  يييي ع  أو اخلشيييي  احلبسيييييب أو صيييينع الغطيييياء والقيييياع  يييي  خشيييي   عيييياد السكيييي ي   قيييياوم للايييياء  ثييييل أليييي اح اخلشيييي  املضييييغ ط
 آخر.  ناس 

السميياع  . وجييي   فيياديظييروف النقييل العادييية  كيي ن وسييائل السثبسيير  قاو يية لالاسييزاز الييني  سعييرا ليي    6-1-4-9-2
املمييسعرا الجتيياح األلسيياف  ملاييا مييان ذلييك وكنييا  ضالسييا . و  ضييع ال صييالا امليير ح أن  سعييرا إل ايياد مبييع ابسييس يفام  مييا ع 

   اد  ثبسر أخرى  كافئة. أو ابسس يفام  ما ع حلقسة أو برمشة
ن  عادال  لقطعية واحييفة. و عسيرب األ يزاء يك   أو   قطعة واحيفة: يسك ن مل  زء  4C2الصناديق    الن ع  6-1-4-9-3

وصييلة  أو وصييلة حييزل ولمييان  أو  عادليية لقطعيية واحيييفة ضنيييف اسييس يفام إحيييفى الطرائييق السالسيية للسجاسييع ابللصييق: وصييلة لسنيييف  ان 
 مل وصلة.وصلة  سنامبة  ع و  د قطعسن  ابطسن ضلى األقل     عيفن و ج ضنيف   أو وصلة  عشسق  أو  رتامبة
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 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-9-4

 الصناديق املصنوعة من اخلشب الرقائقي 6-1-4-10

 4D 
يكيي ن اخلشيي  الرقييائقي املمييس يفم ثالثييي الطبقيياا ضلييى األقييل ويصيينع  يي  قشييرة  سيييفة السجفسييل صيياحلة  6-1-4-10-1

الييييت ميكييي  أن  قليييل بيف  ييية مبيييعة  ييي  قييي ة  سييية  ييي  العسييي ب نشييي  ة  وخال أو  شيييرلحة أو للسييييفاول السجيييا ي  قط ضييية مبقطيييع دوا  
الصنيفوق. و سناس  ق ة املادة املمس يف ة وطريقة الصنع  يع سيعة الصينيفوق واسيس يفا   املقصي د. ويليزم لصيق الطبقياا املسجياو ة 

صيناديق ديق  و كي ن المبادة الصقة  قاو ة للااء. وميك  اسس يفام   اد أخرى  ناسبة إىل  ا   اخلش  الرقائقي   صنع الصنا
 جتاع ب سائل واثلة    حست الكفاءة. أو أطراف  منسة أو  ثبسة  سيفا  ابملما ع   ق ائم

 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-10-2
 الصناديق املصنوعة من خشب معاد التكوين  6-1-4-11

 4F 

اخلشيي   أو ح اخلشيي  املضييغ طلايياء  ثييل أليي ا  صيينع  يييف ان الصييناديق  يي  خشيي   عيياد السكيي ي   قيياوم ل 6-1-4-11-1
 أي   ع  ناس  آخر. و سناس  ق ة املادة املمس يف ة وطريقة الصنع  ع سعة الصناديق واسس يفا اا املقص د. أو احلبسيب

 ميك  صنع أ زاء الصناديق األخرى     ادة  ناسبة أخرى. 6-1-4-11-2
  ناسبة.ل  ثبسر جتاع الصناديق بشكل  سن ابسس يفام وسائ 6-1-4-11-3
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-11-4

 الصناديق املصنوعة من الكرتون الليفي  6-1-4-12
 4G 

 سعيييفدة  و  يية  يي  اجلييا بن ) يي  طبقيية واحيييفة أو  مييس يفم أليي اح مر يي ن لسفسيية ق ييية  يي   يي ع  سيييف  صييلبة أو 6-1-4-12-1
 سجياوز اليزايدة    ن  قاو ة المطح اخلا  ي للااء    القي ة حبسيت ال د. و ك  الطبقاا(   ناس  سعة الصنيفوق واالسس يفام املقص

(. و سيي افر ISO 535:1991دقسقيية لسعسيين د  يية ا سصيياص امليياء )ا ظيير  30( مليييفة Cobb  ضنيييف إ ييراء اخسبييا  ميي ب )2 /م 155الكسليية 
يمييياح ابلسجاسيييع دون  و فريضييياا مبيييا  سيييثللم  جتعسييييف األلييي اح دون أن فسايييا صيييفاا الثييي  الصيييحسحة  حبسيييت يكييي ن ابإل كيييان قطيييع أو

 ثنساا  ع  طل بة. و ك ن خحيفهد األل اح املا  ة  حلصقة ابلظاا اا املقابلة هلا بغراء  سن. مم   سطحسة أو حيفوث صيفوع أو
 ييادة  ناسييبة أخييرى.  أو  صيينع أبمالاييا  يي  اخلشيي  أو ميكيي  أن يكيي ن ألطييراف الصيينيفوق إطييا  خشيييب 6-1-4-12-2

  ادة  ناسبة أخرى. أو ض ا ا للسق ية  صن ضة    اخلش اسس يفام وميك  
 كييي ن  أو  كييي ن وصيييالا الصييينع الييييت   أ ميييام الصيييناديق  لف فييية أبشيييرطة و ط يييية و غيييرلاة بغيييراء  سييين  6-1-4-12-3

  رتامبة و يف وزة بيفاببس   عيف سة. ويك ن  رام  ال صالا املط ية ابلقيف  املناس .
 اللل بشريط  يحمسعاهل شريط الصق  قاوم للااء. أو صنيفوق ابلغراءإ الق الحسثاا يسم  6-1-4-12-4
  صام الصناديق حبست   فلر  كاد   الئاا  للاحس ايا. 6-1-4-12-5
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-12-6
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 الصناديق املصنوعة من البالستيك 6-1-4-13
4H1 البالسسسك املايفد    
4H2 ا يف   البالسسسك اجل 

لمعس  واالسس يفام املقص د. ويكي ن  يصنع الصنيفوق     ادة بالسسسكسة  ناسبة  و ك ن ل  ق ة مافسة  بعا   6-1-4-13-1
 األشعة ف ق البنفمجسة. أو الصنيفوق  قاو ا  للسقادم بيف  ة مافسة و قاو ا  لال الل الني قيف  مبب  املادة املعبأة

البالسيييسسك املاييييفلد  يييزأي   صييين ضن  ييي   يييادة بالسيييسسكسة وييييفدة  شيييكلة يسضيييا  الصييينيفوق املصييين ع  ييي   6-1-4-13-2
بقاليي : قيياع بيي  جتيياويل ل ضييع العبيي اا اليفاخلسيية  و ييزء ضليي ي يغطييي القيياع ويسشييابك  عيي . ويصييام القيياع واجلييزء العليي ي حبسييت 

سيية  ييع المييطح اليييفاخلي  ييسال   سيييفادة إ ييالق أي ضبيي اا داخل وال  شييغل العبيي اا اليفاخلسيية   اضييعاا  يي  الصيينيفوق إبحكييام.
 لغطاء انا الصنيفوق.

يغلييق الصيينيفوق املصيين ع  يي  البالسييسسك املايييفلد قبييل إ سييال  بشييريط الصييق ليي  قيي ة شيييف مافسيية ملنييع ا فسيياح  6-1-4-13-3
الصيينيفوق. ويكيي ن الشييريط الالصييق  قاو ييا  للظييروف اجل ييية و س افييق  ييادة اللصييق فسيي   ييع  ييادة البالسييسسك املايييفد اليييت صيينع  ناييا 

 لصنيفوق. وميك  اسس يفام وسائل إ الق أخرى واثلة   الكفاءة.ا
  حاليية الصييناديق املصيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف  ميكيي   يي فع ال قاييية  يي  األشييعة فيي ق البنفمييجسة  إذا  6-1-4-13-4

افة  ييع امليي اد املضيي س افييق ايينح صييادلاا  ناسييبة أخييرى. ويسعيين أن  أو أي صييبغاا أو  طليي  األ يير ذلييك  إبضييافة أسيي د الكربيي ن
صييادلاا  ييع  لييك اليييت  أو صييبغاا أو حاليية اسييس يفام أسيي د الكربيي ن و  احملسيي ايا وأن تييسف  بكفاء ييا طيي ال ضايير الصيينيفوق.

 سجياوز النميبة ال ز سية ألسي د الكربي ن  مل اسس يف ر   صنع النا ذج السصاساي امل سيرب  ميكي  االسيسغناء ضي  إضيادة االخسبيا  إذا
  املائيية  يي  الكسليية؛ ولييس  انييال حيييفود لنمييبة  3 سجيياوز النمييبة ال ز سيية للصييبغة  مل إذا أو ة  يي  الكسليية   املائيي 2  البالسييسسك 

 صادلاا األشعة ف ق البنفمجسة.
ميكيييي  أن تسيييي ي املييييادة البالسييييسسكسة ضلييييى  يييي اد  ضييييافة أل ييييراا أخييييرى  ييييع ال قاييييية  يييي  األشييييعة فيييي ق  6-1-4-13-5

اينح  و  الفسزايئسية للايادة الييت صينع  نايا الصينيفوق. أو اينح املي اد أتثيعا  ضيا ا    اخلي اص الكساسائسية ثر يؤ  أال ريطةالبنفميجسة  شي
 احلاالا ميك  االسسغناء ض  إضادة االخسبا .

  ييزود الصييناديق املصيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف ب سييائل إ ييالق  صيين ضة  يي   ييادة  ناسييبة ذاا قيي ة مافسيية 6-1-4-13-6
 اح الصنيفوق ض   ع قصيف.ت متنع ا فسو صااة حبس

 مغ.  4H1: 60 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-13-7
      4H2: 400  .مغ 

 معدن آخر األلومنيوم أو الصناديق املصنوعة من الفوالذ أو 6-1-4-14
4A صناديق الف الذ 
4B ل  نس مصناديق األ 
4N نس ماألل   أو     عيفن آخر  ع الف الذ صناديق 

 الصنيفوق  ع سعس  واسس يفا   املقص د. وصنع سناس  ق ة املعيفن  6-1-4-14-1
طالء داخلي  أو  بط  بغالف أو اللباد  حم  احلالة  أو  بطل  الصناديق بقطع حش     الكر  ن اللسفي 6-1-4-14-2

سييساا  وال اد ع دخيي ل امليي   يييفابع ملنيي  يي   ييادة  ناسييبة. فييإذا مييان الغييالف اليييفاخلي  يي  طبقسيين  يي  املعيييفن امليييف وز  جييي  اختيياذ
 املسفجراا  بن ثنااي اليف ز.
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 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-9-4

 الصناديق املصنوعة من اخلشب الرقائقي 6-1-4-10

 4D 
يكيي ن اخلشيي  الرقييائقي املمييس يفم ثالثييي الطبقيياا ضلييى األقييل ويصيينع  يي  قشييرة  سيييفة السجفسييل صيياحلة  6-1-4-10-1

الييييت ميكييي  أن  قليييل بيف  ييية مبيييعة  ييي  قييي ة  سييية  ييي  العسييي ب نشييي  ة  وخال أو  شيييرلحة أو للسييييفاول السجيييا ي  قط ضييية مبقطيييع دوا  
الصنيفوق. و سناس  ق ة املادة املمس يف ة وطريقة الصنع  يع سيعة الصينيفوق واسيس يفا   املقصي د. ويليزم لصيق الطبقياا املسجياو ة 

صيناديق ديق  و كي ن المبادة الصقة  قاو ة للااء. وميك  اسس يفام   اد أخرى  ناسبة إىل  ا   اخلش  الرقائقي   صنع الصنا
 جتاع ب سائل واثلة    حست الكفاءة. أو أطراف  منسة أو  ثبسة  سيفا  ابملما ع   ق ائم

 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-10-2
 الصناديق املصنوعة من خشب معاد التكوين  6-1-4-11

 4F 

اخلشيي   أو ح اخلشيي  املضييغ طلايياء  ثييل أليي ا  صيينع  يييف ان الصييناديق  يي  خشيي   عيياد السكيي ي   قيياوم ل 6-1-4-11-1
 أي   ع  ناس  آخر. و سناس  ق ة املادة املمس يف ة وطريقة الصنع  ع سعة الصناديق واسس يفا اا املقص د. أو احلبسيب

 ميك  صنع أ زاء الصناديق األخرى     ادة  ناسبة أخرى. 6-1-4-11-2
  ناسبة.ل  ثبسر جتاع الصناديق بشكل  سن ابسس يفام وسائ 6-1-4-11-3
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-11-4

 الصناديق املصنوعة من الكرتون الليفي  6-1-4-12
 4G 

 سعيييفدة  و  يية  يي  اجلييا بن ) يي  طبقيية واحيييفة أو  مييس يفم أليي اح مر يي ن لسفسيية ق ييية  يي   يي ع  سيييف  صييلبة أو 6-1-4-12-1
 سجياوز اليزايدة    ن  قاو ة المطح اخلا  ي للااء    القي ة حبسيت ال د. و ك  الطبقاا(   ناس  سعة الصنيفوق واالسس يفام املقص

(. و سيي افر ISO 535:1991دقسقيية لسعسيين د  يية ا سصيياص امليياء )ا ظيير  30( مليييفة Cobb  ضنيييف إ ييراء اخسبييا  ميي ب )2 /م 155الكسليية 
يمييياح ابلسجاسيييع دون  و فريضييياا مبيييا  سيييثللم  جتعسييييف األلييي اح دون أن فسايييا صيييفاا الثييي  الصيييحسحة  حبسيييت يكييي ن ابإل كيييان قطيييع أو

 ثنساا  ع  طل بة. و ك ن خحيفهد األل اح املا  ة  حلصقة ابلظاا اا املقابلة هلا بغراء  سن. مم   سطحسة أو حيفوث صيفوع أو
 ييادة  ناسييبة أخييرى.  أو  صيينع أبمالاييا  يي  اخلشيي  أو ميكيي  أن يكيي ن ألطييراف الصيينيفوق إطييا  خشيييب 6-1-4-12-2

  ادة  ناسبة أخرى. أو ض ا ا للسق ية  صن ضة    اخلش اسس يفام وميك  
 كييي ن  أو  كييي ن وصيييالا الصييينع الييييت   أ ميييام الصيييناديق  لف فييية أبشيييرطة و ط يييية و غيييرلاة بغيييراء  سييين  6-1-4-12-3

  رتامبة و يف وزة بيفاببس   عيف سة. ويك ن  رام  ال صالا املط ية ابلقيف  املناس .
 اللل بشريط  يحمسعاهل شريط الصق  قاوم للااء. أو صنيفوق ابلغراءإ الق الحسثاا يسم  6-1-4-12-4
  صام الصناديق حبست   فلر  كاد   الئاا  للاحس ايا. 6-1-4-12-5
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-12-6
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 الصناديق املصنوعة من البالستيك 6-1-4-13
4H1 البالسسسك املايفد    
4H2 ا يف   البالسسسك اجل 

لمعس  واالسس يفام املقص د. ويكي ن  يصنع الصنيفوق     ادة بالسسسكسة  ناسبة  و ك ن ل  ق ة مافسة  بعا   6-1-4-13-1
 األشعة ف ق البنفمجسة. أو الصنيفوق  قاو ا  للسقادم بيف  ة مافسة و قاو ا  لال الل الني قيف  مبب  املادة املعبأة

البالسيييسسك املاييييفلد  يييزأي   صييين ضن  ييي   يييادة بالسيييسسكسة وييييفدة  شيييكلة يسضيييا  الصييينيفوق املصييين ع  ييي   6-1-4-13-2
بقاليي : قيياع بيي  جتيياويل ل ضييع العبيي اا اليفاخلسيية  و ييزء ضليي ي يغطييي القيياع ويسشييابك  عيي . ويصييام القيياع واجلييزء العليي ي حبسييت 

سيية  ييع المييطح اليييفاخلي  ييسال   سيييفادة إ ييالق أي ضبيي اا داخل وال  شييغل العبيي اا اليفاخلسيية   اضييعاا  يي  الصيينيفوق إبحكييام.
 لغطاء انا الصنيفوق.

يغلييق الصيينيفوق املصيين ع  يي  البالسييسسك املايييفلد قبييل إ سييال  بشييريط الصييق ليي  قيي ة شيييف مافسيية ملنييع ا فسيياح  6-1-4-13-3
الصيينيفوق. ويكيي ن الشييريط الالصييق  قاو ييا  للظييروف اجل ييية و س افييق  ييادة اللصييق فسيي   ييع  ييادة البالسييسسك املايييفد اليييت صيينع  ناييا 

 لصنيفوق. وميك  اسس يفام وسائل إ الق أخرى واثلة   الكفاءة.ا
  حاليية الصييناديق املصيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف  ميكيي   يي فع ال قاييية  يي  األشييعة فيي ق البنفمييجسة  إذا  6-1-4-13-4

افة  ييع امليي اد املضيي س افييق ايينح صييادلاا  ناسييبة أخييرى. ويسعيين أن  أو أي صييبغاا أو  طليي  األ يير ذلييك  إبضييافة أسيي د الكربيي ن
صييادلاا  ييع  لييك اليييت  أو صييبغاا أو حاليية اسييس يفام أسيي د الكربيي ن و  احملسيي ايا وأن تييسف  بكفاء ييا طيي ال ضايير الصيينيفوق.

 سجياوز النميبة ال ز سية ألسي د الكربي ن  مل اسس يف ر   صنع النا ذج السصاساي امل سيرب  ميكي  االسيسغناء ضي  إضيادة االخسبيا  إذا
  املائيية  يي  الكسليية؛ ولييس  انييال حيييفود لنمييبة  3 سجيياوز النمييبة ال ز سيية للصييبغة  مل إذا أو ة  يي  الكسليية   املائيي 2  البالسييسسك 

 صادلاا األشعة ف ق البنفمجسة.
ميكيييي  أن تسيييي ي املييييادة البالسييييسسكسة ضلييييى  يييي اد  ضييييافة أل ييييراا أخييييرى  ييييع ال قاييييية  يييي  األشييييعة فيييي ق  6-1-4-13-5

اينح  و  الفسزايئسية للايادة الييت صينع  نايا الصينيفوق. أو اينح املي اد أتثيعا  ضيا ا    اخلي اص الكساسائسية ثر يؤ  أال ريطةالبنفميجسة  شي
 احلاالا ميك  االسسغناء ض  إضادة االخسبا .

  ييزود الصييناديق املصيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف ب سييائل إ ييالق  صيين ضة  يي   ييادة  ناسييبة ذاا قيي ة مافسيية 6-1-4-13-6
 اح الصنيفوق ض   ع قصيف.ت متنع ا فسو صااة حبس

 مغ.  4H1: 60 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-13-7
      4H2: 400  .مغ 

 معدن آخر األلومنيوم أو الصناديق املصنوعة من الفوالذ أو 6-1-4-14
4A صناديق الف الذ 
4B ل  نس مصناديق األ 
4N نس ماألل   أو     عيفن آخر  ع الف الذ صناديق 

 الصنيفوق  ع سعس  واسس يفا   املقص د. وصنع سناس  ق ة املعيفن  6-1-4-14-1
طالء داخلي  أو  بط  بغالف أو اللباد  حم  احلالة  أو  بطل  الصناديق بقطع حش     الكر  ن اللسفي 6-1-4-14-2

سييساا  وال اد ع دخيي ل امليي   يييفابع ملنيي  يي   ييادة  ناسييبة. فييإذا مييان الغييالف اليييفاخلي  يي  طبقسيين  يي  املعيييفن امليييف وز  جييي  اختيياذ
 املسفجراا  بن ثنااي اليف ز.
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 ميك  أن  ك ن وسائل اإل الق    أي   ع  ناس ؛ وجي  أن  بقى حمكاة   ظروف النقل العادية. 6-1-4-14-3
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-14-4
 األكياس املصنوعة من النسيج 6-1-4-15

5L1  طالء داخلي أو بطا ةبيفون 
5L2 ا عة للسن سل  
5L3 قاو ة للااء  

يكيييي ن النمييييسج املمييييس يفم  يييي    ضسيييية  سيييييفة. و سناسيييي  قيييي ة النمييييسج وصييييناضة الكييييس   ييييع سييييعة الكييييس   6-1-4-15-1
 واسس يفا   املقص د.

يلييييي ضلييييى   ييييا ابسييييس يفام: يصيييينع الكييييس  حبسييييت يكيييي ن  ا عييييا  للسن سييييل 5L2األمسيييياس املا عيييية للسن سييييل  6-1-4-15-2
 املثال: سبسل

 لصق و ق ضلى المطح اليفاخلي للكس  ب اسطة الصق  قاوم للااء  ثل القا ؛  أ()
 أو لصق طبقة  قسقة    البالسسسك ضلى المطح اليفاخلي للكس ؛  )ب(
 البالسسسك. أو أمثر    ال  ق أو أو بطا ة )ج(

  لسمييرب امليياء ابسييس يفام ل الرط بيية ضيي  طريييق  عييل الكييس   ا عييا  : مينييع دخيي5L3األمسيياس املقاو يية للايياء  6-1-4-15-3
 يلي ضلى سبسل املثال:  ا

و ق  أو بطا ة داخلسة  نفصلة    و ق  قاوم للااء )ضلى سبسل املثال: و ق مرافر  عاجل ابلشياع  )أ(
 و ق مرافر  غطى بطبقة    البالسسسك(؛  أو  عاجل ابلقا  

 ك  لصق ضلى المطح اليفاخلي للكس ؛ أو طبقة  قسقة    البالسسس )ب(
 أمثر    البالسسسك. أو أو بطا ة ج()

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-15-4
 األكياس املصنوعة من البالستيك املنسوج 6-1-4-16

5H1 طالء أو بيفون بطا ة داخلسة 
5H2 ا عة للسن سل  
5H3 قاو ة للااء  

ة امليادة السيسسكسة  ناسيبة. و سناسي  قي  فسائيل وحسييفة اخليسط  ي   يادة ب أو شرائط وييفدة صنع األمساس     6-1-4-16-1
 املمس يف ة وصنع الكس   ع سعة الكس  واسس يفا   املقص د.

بطريقة أخرى  ضا  إ الق القاع  أو إذا مان النمسج البالسسسكي  مطَّح النمج   صنع األمساس ابخلساطة 6-1-4-16-2
أي طريقية  ليق أخيرى  ي فر قي ة  أو احلبيك أو الكيس  ابخلساطية ميان النميسج البالسيسسكي أ بي يبَّ النميج  يغليقوأحيف اجليا بن. وإذا  

 إ الق واثلة.
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: جي   عل األمسياس  ا عية للسن سيل ابسيس يفام إحييفى ال سيائل السالسية ضليى 5H2األمساس املا عة للسن سل  6-1-4-16-3
 سبسل املثال:

 السسسك الرقسق ضلى المطح اليفاخلي للكس ؛ الب أو لصق طبقة    ال  ق )أ(
    البالسسسك. أو أمثر    ال  ق أو أو وضع بطا ة  نفصلة ()ب

: ملنيع دخي ل الرط بية يليزم  عيل الكيس   ا عيا  لسميرب املياء ابسيس يفام إحييفى 5H3األمساس املقاو ية للاياء  6-1-4-16-4
 ال سائل السالسة ضلى سبسل املثال:

و ق مرافير  أو ر  عاجل ابلشياع و ق  قاوم للااء )ضلى سبسل املثال: و ق مرافبطا ة  نفصلة     )أ(
 و ق مرافر  غطى بطبقة    البالسسسك(؛ أو  غطى بطبقسن    القا  

 اخلا  ي للكس ؛ أو أو طبقة  قسقة    البالسسسك  لصق ضلى المطح اليفاخلي )ب(
 أمثر    البالسسسك. أو أو بطا ة )ج(

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-16-5
 البالستيك املصنوعة من رقائقاألكياس  6-1-4-17

5H4 
 صنع األمساس     ادة بالسسسكسة  ناسبة. و سناس  ق ة املادة املمس يف ة وصنع الكس   ع سعة الكس   6-1-4-17-1

ط والصييف اا اليييت ميكي  أن  سعييرا هليا األمسيياس   واسيس يفا   املقصي د. ويسعيين أن  سحايل ال صييالا ووسيائل اإل ييالق الضيغ  
 عادية.ظروف النقل ال

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-17-2
 األكياس املصنوعة من الورق 6-1-4-18

5M1 سعيفدة الطبقاا  
5M2 .سعيفدة الطبقاا   قاو ة للااء  

ثيالث طبقياا ضليى األقيل  وجيي ز أن  كي ن    و ق واثل     أو  صنع األمساس    و ق مرافر  ناس  6-1-4-18-1
 ة الي  ق وصينع األمسياس  يع سيعة   شيبكي  ليسحم بشيكل لصيسق ابلطبقية ال  قسية اخلا  سية. و سناسي  قيالطبقة املس سطة  ي  قايا

 الكس  واسس يفا   املقص د. و ك ن   اضع الربط والغلق  ا عة للسن سل.
 أمثير  ا عية أو الرط بة  يلزم  عل األمسياس املك  ية  ي  أ بيع طبقياا: ملنع دخ ل 5M2األمساس    الن ع  6-1-4-18-2

ابسس يفام حا ز  قاوم للااء  صن ع     يادة  أو اء إ ا ابسس يفام طبقة  قاو ة للااء م احيفة    الطبقسن اخلا  سسنلسمرب امل
 علاييا  ا عيية لسمييرب امليياء ابسييس يفام طبقيية حاليية األمسيياس الثالثسيية الطبقيياا  ميكيي   و  واقسيية  ناسييبة بيين الطبقسيين اخلييا  سسن؛

حسثايا  عبيأ وايي  طبية ي ضيع  أو الرط بيةالطبقة اخلا  سة. وحسثايا ي  ييف خطير أن  سفاضيل امليادة املعبيأة  يع  قاو ة للااء ابضسبا اا 
 ن  يي  القطييران حييا ز  ييا ع لسمييرب امليياء   ثييل و ق الكرافيير احملاييي بطبقسيي أو أيضييا   الصييقا  للاييادة طبقيية  ا عيية لسمييرب امليياء

أمثيير  يي   أو بطا يية داخلسيية أو  لحييم ابلمييطح اليييفاخلي للكييس   البالسييسسك قييائق  يي   أو و ق الكرافيير املكميي  ابلبالسييسسك  أو
 البالسسسك. و ك ن ال صالا ووسائل اإل الق  ا عة لسمرب املاء.

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-18-3
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 ميك  أن  ك ن وسائل اإل الق    أي   ع  ناس ؛ وجي  أن  بقى حمكاة   ظروف النقل العادية. 6-1-4-14-3
 مغ.  400 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-14-4
 األكياس املصنوعة من النسيج 6-1-4-15

5L1  طالء داخلي أو بطا ةبيفون 
5L2 ا عة للسن سل  
5L3 قاو ة للااء  

يكيييي ن النمييييسج املمييييس يفم  يييي    ضسيييية  سيييييفة. و سناسيييي  قيييي ة النمييييسج وصييييناضة الكييييس   ييييع سييييعة الكييييس   6-1-4-15-1
 واسس يفا   املقص د.

يلييييي ضلييييى   ييييا ابسييييس يفام: يصيييينع الكييييس  حبسييييت يكيييي ن  ا عييييا  للسن سييييل 5L2األمسيييياس املا عيييية للسن سييييل  6-1-4-15-2
 املثال: سبسل

 لصق و ق ضلى المطح اليفاخلي للكس  ب اسطة الصق  قاوم للااء  ثل القا ؛  أ()
 أو لصق طبقة  قسقة    البالسسسك ضلى المطح اليفاخلي للكس ؛  )ب(
 البالسسسك. أو أمثر    ال  ق أو أو بطا ة )ج(

  لسمييرب امليياء ابسييس يفام ل الرط بيية ضيي  طريييق  عييل الكييس   ا عييا  : مينييع دخيي5L3األمسيياس املقاو يية للايياء  6-1-4-15-3
 يلي ضلى سبسل املثال:  ا

و ق  أو بطا ة داخلسة  نفصلة    و ق  قاوم للااء )ضلى سبسل املثال: و ق مرافر  عاجل ابلشياع  )أ(
 و ق مرافر  غطى بطبقة    البالسسسك(؛  أو  عاجل ابلقا  

 ك  لصق ضلى المطح اليفاخلي للكس ؛ أو طبقة  قسقة    البالسسس )ب(
 أمثر    البالسسسك. أو أو بطا ة ج()

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-15-4
 األكياس املصنوعة من البالستيك املنسوج 6-1-4-16

5H1 طالء أو بيفون بطا ة داخلسة 
5H2 ا عة للسن سل  
5H3 قاو ة للااء  

ة امليادة السيسسكسة  ناسيبة. و سناسي  قي  فسائيل وحسييفة اخليسط  ي   يادة ب أو شرائط وييفدة صنع األمساس     6-1-4-16-1
 املمس يف ة وصنع الكس   ع سعة الكس  واسس يفا   املقص د.

بطريقة أخرى  ضا  إ الق القاع  أو إذا مان النمسج البالسسسكي  مطَّح النمج   صنع األمساس ابخلساطة 6-1-4-16-2
أي طريقية  ليق أخيرى  ي فر قي ة  أو احلبيك أو الكيس  ابخلساطية ميان النميسج البالسيسسكي أ بي يبَّ النميج  يغليقوأحيف اجليا بن. وإذا  

 إ الق واثلة.
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: جي   عل األمسياس  ا عية للسن سيل ابسيس يفام إحييفى ال سيائل السالسية ضليى 5H2األمساس املا عة للسن سل  6-1-4-16-3
 سبسل املثال:

 السسسك الرقسق ضلى المطح اليفاخلي للكس ؛ الب أو لصق طبقة    ال  ق )أ(
    البالسسسك. أو أمثر    ال  ق أو أو وضع بطا ة  نفصلة ()ب

: ملنيع دخي ل الرط بية يليزم  عيل الكيس   ا عيا  لسميرب املياء ابسيس يفام إحييفى 5H3األمساس املقاو ية للاياء  6-1-4-16-4
 ال سائل السالسة ضلى سبسل املثال:

و ق مرافير  أو ر  عاجل ابلشياع و ق  قاوم للااء )ضلى سبسل املثال: و ق مرافبطا ة  نفصلة     )أ(
 و ق مرافر  غطى بطبقة    البالسسسك(؛ أو  غطى بطبقسن    القا  

 اخلا  ي للكس ؛ أو أو طبقة  قسقة    البالسسسك  لصق ضلى المطح اليفاخلي )ب(
 أمثر    البالسسسك. أو أو بطا ة )ج(

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-16-5
 البالستيك املصنوعة من رقائقاألكياس  6-1-4-17

5H4 
 صنع األمساس     ادة بالسسسكسة  ناسبة. و سناس  ق ة املادة املمس يف ة وصنع الكس   ع سعة الكس   6-1-4-17-1

ط والصييف اا اليييت ميكي  أن  سعييرا هليا األمسيياس   واسيس يفا   املقصي د. ويسعيين أن  سحايل ال صييالا ووسيائل اإل ييالق الضيغ  
 عادية.ظروف النقل ال

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-17-2
 األكياس املصنوعة من الورق 6-1-4-18

5M1 سعيفدة الطبقاا  
5M2 .سعيفدة الطبقاا   قاو ة للااء  

ثيالث طبقياا ضليى األقيل  وجيي ز أن  كي ن    و ق واثل     أو  صنع األمساس    و ق مرافر  ناس  6-1-4-18-1
 ة الي  ق وصينع األمسياس  يع سيعة   شيبكي  ليسحم بشيكل لصيسق ابلطبقية ال  قسية اخلا  سية. و سناسي  قيالطبقة املس سطة  ي  قايا

 الكس  واسس يفا   املقص د. و ك ن   اضع الربط والغلق  ا عة للسن سل.
 أمثير  ا عية أو الرط بة  يلزم  عل األمسياس املك  ية  ي  أ بيع طبقياا: ملنع دخ ل 5M2األمساس    الن ع  6-1-4-18-2

ابسس يفام حا ز  قاوم للااء  صن ع     يادة  أو اء إ ا ابسس يفام طبقة  قاو ة للااء م احيفة    الطبقسن اخلا  سسنلسمرب امل
 علاييا  ا عيية لسمييرب امليياء ابسييس يفام طبقيية حاليية األمسيياس الثالثسيية الطبقيياا  ميكيي   و  واقسيية  ناسييبة بيين الطبقسيين اخلييا  سسن؛

حسثايا  عبيأ وايي  طبية ي ضيع  أو الرط بيةالطبقة اخلا  سة. وحسثايا ي  ييف خطير أن  سفاضيل امليادة املعبيأة  يع  قاو ة للااء ابضسبا اا 
 ن  يي  القطييران حييا ز  ييا ع لسمييرب امليياء   ثييل و ق الكرافيير احملاييي بطبقسيي أو أيضييا   الصييقا  للاييادة طبقيية  ا عيية لسمييرب امليياء

أمثيير  يي   أو بطا يية داخلسيية أو  لحييم ابلمييطح اليييفاخلي للكييس   البالسييسسك قييائق  يي   أو و ق الكرافيير املكميي  ابلبالسييسسك  أو
 البالسسسك. و ك ن ال صالا ووسائل اإل الق  ا عة لسمرب املاء.

 مغ.  50 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-18-3
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 د البالستيكية(العبوات املركبة )املوا 6-1-4-19
6HA1 ف الذوضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    ال 
6HA2 صنيفوق خا  ي    الف الذ أو وضاء    البالسسسك ل  قفص 
6HB1 وضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    األل  نس م 
6HB2 صنيفوق خا  ي    األل  نس م أو وضاء    البالسسسك ل  قفص 

6HC     البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    اخلش وضاء 
6HD1  خا  سة    اخلش  الرقائقيوضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة 
6HD2  وضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    اخلش  الرقائقي 
6HG1 وضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    الكر  ن اللسفي 
6HG2    ن اللسفيوضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    الكر 
6HH1 دوضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    البالسسسك املايف 
6HH2 وضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    البالسسسك اجلا يف 
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 ال ضاء اليفاخلي 6-1-4-19-1
  6-8-4-1-6 إىل 3-8-4-1-6  واالشييييرتاطاا  يييي  1-8-4-1-6 طبييييق االشييييرتاطاا اليييي ا دة    6-1-4-19-1-1

 ضلى األوضسة اليفاخلسة املصن ضة    البالسسسك.
  سة إبحكام  وجي  أن  ك ن العب ة اخلا  سة خالسة    أي اليفاخلي   العب ة اخلا ي جل ال ضاء البالسسسكي 6-1-4-19-1-2

  س ءاا قيف ختيف  املادة البالسسسكسة.
 المعة القص ى لل ضاء اليفاخلي: 6-1-4-19-1-3

 6HA1  6HB1  6HD1  6HG1  6HH1: 250   لرتا 
 6HA2  6HB2  6HC  6HD2  6HG2  6HH2: 60   لرتا 

 الصافسة القص ى:سلة الك 6-1-4-19-1-4
 6HA1  6HB1  6HD1  6HG1  6HH1: 400  مغ 
 6HA2  6HB2  6HC  6HD2  6HG2  6HH2: 75  مغ 

 العب ة اخلا  سة 6-1-4-19-2
العبي ة  صينع؛ و طبيق ضليى 6HB1األل  نسي م  أو 6HA1وضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    الفي الذ  6-1-4-19-2-1

   حم  االقسضاء.2-4-1-6 أو 1-4-1-6ناسبة   اخلا  سة االشرتاطاا امل
ى ؛ و طبييق ضليي6HB2األل  نسيي م  أو 6HA2صيينيفوق خييا  ي  يي  الفيي الذ  أو وضيياء  يي  البالسييسسك ليي  قفييص 6-1-4-19-2-2

  .14-4-1-6العب ة اخلا  سة االشرتاطاا املناسبة    صنع
العبي ة اخلا  سية االشيرتاطاا  صينعطبق ضلى و ؛ 6HCوضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    اخلش   6-1-4-19-2-3

  .9-4-1-6املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينعق ضلييى ؛ و طبيي6HD1وضياء  يي  البالسييسسك ليي  أسييط ا ة خا  سيية  يي  اخلشيي  الرقييائقي  6-1-4-19-2-4

  .5-4-1-6االشرتاطاا املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينع؛ و طبييق ضلييى 6HD2رقييائقي وضياء  يي  البالسييسسك ليي  صيينيفوق خييا  ي  يي  اخلشي  ال 6-1-4-19-2-5

  .10-4-1-6االشرتاطاا املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينع؛ و طبييق ضلييى 6HG1وضيياء  يي  البالسييسسك ليي  أسييط ا ة خا  سيية  يي  الكر يي ن اللسفييي  6-1-4-19-2-6

  .4-7-4-1-6إىل  1-7-4-1-6االشرتاطاا املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينع؛ و طبييق ضلييى 6HG2ا  ي  يي  الكر يي ن اللسفييي سسك ليي  صيينيفوق خييوضيياء  يي  البالسيي 6-1-4-19-2-7

  .12-4-1-6بة   االشرتاطاا املناس
العبي ة اخلا  سية  صينع؛ و طبيق ضليى 6HH1وضاء    البالسسسك لي  أسيط ا ة خا  سية  ي  البالسيسسك املاييفد  6-1-4-19-2-8

  .6-8-4-1-6إىل  2-8-4-1-6      واالشرتاطاا1-8-4-1-6االشرتاطاا ال ا دة   
جلا يييف )مبييا   ذلييك  ييادة البالسييسسك املا ل يية( وضيياء  يي  البالسييسسك ليي  صيينيفوق خييا  ي  يي  البالسييسسك ا 6-1-4-19-2-9

6HH2 6-13-4-1-6إىل  4-13-4-1-6و    1-13-4-1-6العب ة اخلا  سة االشرتاطاا  صنع؛ و طبق ضلى.  
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 د البالستيكية(العبوات املركبة )املوا 6-1-4-19
6HA1 ف الذوضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    ال 
6HA2 صنيفوق خا  ي    الف الذ أو وضاء    البالسسسك ل  قفص 
6HB1 وضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    األل  نس م 
6HB2 صنيفوق خا  ي    األل  نس م أو وضاء    البالسسسك ل  قفص 

6HC     البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    اخلش وضاء 
6HD1  خا  سة    اخلش  الرقائقيوضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة 
6HD2  وضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    اخلش  الرقائقي 
6HG1 وضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    الكر  ن اللسفي 
6HG2    ن اللسفيوضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    الكر 
6HH1 دوضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    البالسسسك املايف 
6HH2 وضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    البالسسسك اجلا يف 
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 ال ضاء اليفاخلي 6-1-4-19-1
  6-8-4-1-6 إىل 3-8-4-1-6  واالشييييرتاطاا  يييي  1-8-4-1-6 طبييييق االشييييرتاطاا اليييي ا دة    6-1-4-19-1-1

 ضلى األوضسة اليفاخلسة املصن ضة    البالسسسك.
  سة إبحكام  وجي  أن  ك ن العب ة اخلا  سة خالسة    أي اليفاخلي   العب ة اخلا ي جل ال ضاء البالسسسكي 6-1-4-19-1-2

  س ءاا قيف ختيف  املادة البالسسسكسة.
 المعة القص ى لل ضاء اليفاخلي: 6-1-4-19-1-3

 6HA1  6HB1  6HD1  6HG1  6HH1: 250   لرتا 
 6HA2  6HB2  6HC  6HD2  6HG2  6HH2: 60   لرتا 

 الصافسة القص ى:سلة الك 6-1-4-19-1-4
 6HA1  6HB1  6HD1  6HG1  6HH1: 400  مغ 
 6HA2  6HB2  6HC  6HD2  6HG2  6HH2: 75  مغ 

 العب ة اخلا  سة 6-1-4-19-2
العبي ة  صينع؛ و طبيق ضليى 6HB1األل  نسي م  أو 6HA1وضاء    البالسسسك ل  أسط ا ة خا  سة    الفي الذ  6-1-4-19-2-1

   حم  االقسضاء.2-4-1-6 أو 1-4-1-6ناسبة   اخلا  سة االشرتاطاا امل
ى ؛ و طبييق ضليي6HB2األل  نسيي م  أو 6HA2صيينيفوق خييا  ي  يي  الفيي الذ  أو وضيياء  يي  البالسييسسك ليي  قفييص 6-1-4-19-2-2

  .14-4-1-6العب ة اخلا  سة االشرتاطاا املناسبة    صنع
العبي ة اخلا  سية االشيرتاطاا  صينعطبق ضلى و ؛ 6HCوضاء    البالسسسك ل  صنيفوق خا  ي    اخلش   6-1-4-19-2-3

  .9-4-1-6املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينعق ضلييى ؛ و طبيي6HD1وضياء  يي  البالسييسسك ليي  أسييط ا ة خا  سيية  يي  اخلشيي  الرقييائقي  6-1-4-19-2-4

  .5-4-1-6االشرتاطاا املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينع؛ و طبييق ضلييى 6HD2رقييائقي وضياء  يي  البالسييسسك ليي  صيينيفوق خييا  ي  يي  اخلشي  ال 6-1-4-19-2-5

  .10-4-1-6االشرتاطاا املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينع؛ و طبييق ضلييى 6HG1وضيياء  يي  البالسييسسك ليي  أسييط ا ة خا  سيية  يي  الكر يي ن اللسفييي  6-1-4-19-2-6

  .4-7-4-1-6إىل  1-7-4-1-6االشرتاطاا املناسبة   
العبيي ة اخلا  سيية  صيينع؛ و طبييق ضلييى 6HG2ا  ي  يي  الكر يي ن اللسفييي سسك ليي  صيينيفوق خييوضيياء  يي  البالسيي 6-1-4-19-2-7

  .12-4-1-6بة   االشرتاطاا املناس
العبي ة اخلا  سية  صينع؛ و طبيق ضليى 6HH1وضاء    البالسسسك لي  أسيط ا ة خا  سية  ي  البالسيسسك املاييفد  6-1-4-19-2-8

  .6-8-4-1-6إىل  2-8-4-1-6      واالشرتاطاا1-8-4-1-6االشرتاطاا ال ا دة   
جلا يييف )مبييا   ذلييك  ييادة البالسييسسك املا ل يية( وضيياء  يي  البالسييسسك ليي  صيينيفوق خييا  ي  يي  البالسييسسك ا 6-1-4-19-2-9

6HH2 6-13-4-1-6إىل  4-13-4-1-6و    1-13-4-1-6العب ة اخلا  سة االشرتاطاا  صنع؛ و طبق ضلى.  
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 فخار( خزف أو العبوات املركبة )زجاج أو 6-1-4-20
6PA1 وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    الف الذ 
6PA2 الف الذصنيفوق خا  ي     أو وضاء ل  قفص 
6PB1 وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    األل  نس م 
6PB2 صنيفوق خا  ي    األل  نس م أو وضاء ل  قفص 

6PC  وضاء ل  صنيفوق خا  ي    اخلش 
6PD1 رقائقي وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    اخلش  ال 
6PD2 وضاء ل  سلة خا  سة    اخل ص 
6PG1  اللسفيوضاء ل  أسط ا ة خا  سة    الكر  ن 
6PG2 وضاء ل  صنيفوق خا  ي    الكر  ن اللسفي 
6PH1 وضاء ل  ضب ة خا  سة    البالسسسك املايفد 
6PH2 .وضاء ل  ضب ة خا  سة    البالسسسك اجلا يف 

 ال ضاء اليفاخلي 6-1-4-20-1
 سييفة خالسية إ اصييل الشيكل( و ي   يادة ذاا   ضسية  أو يصنع ال ضياء الييفاخلي بشيكل  ناسي  )أسيط اين 6-1-4-20-1-1

    أي ضس ب قيف  قلل ق  ا. ويك ن مسك اجليف ان مافسا    مجسع النقاط.
  وسيييائل إ يييالق  ييي  الز ييياج اجمللييي أو الق  ل لبييية  ييي  البالسيييسسك  ييي ميييس يفم إل يييالق األوضسييية وسيييائل إ 6-1-4-20-1-2
ل أن يييسال    ييع حمسيي ايا ال ضيياء  قييل ضناييا   الكفيياءة. ويكيي ن أي  ييزء  يي  وسييسلة اإل ييالق عسايي ال وسييائل إ ييالق أخييرى أو

 قاو ا  هلنح احملس ايا. وجي  السأميف    أن وسائل اإل الق  رمبة بطريقية جتعلايا  ا عية للسميرب و ثبسية  سييفا  ملنيع أدىن  يراٍخ فسايا 
  .8-1-1-4األ ر اسس يفام وسائل إ الق ذاا وسائل للسنفس   يسعن أن متسثل ألحكام  أثناء النقل. وإذا اقسضى

 يثبر ال ضاء  سيفا    العب ة اخلا  سة ابسس يفام   اد   سسيف و/أو   اد  اصَّة. 6-1-4-20-1-3
 لرتا . 60 المعة القص ى لل ضاء: 6-1-4-20-1-4
 مغ.  75 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-20-1-5
 العب ة اخلا  سة 6-1-4-20-2
 العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا املناسيييبة  صييينعبيييق ضليييى ؛ و ط6PA1وضييياء لييي  أسيييط ا ة خا  سييية  ييي  الفييي الذ  6-1-4-20-2-1

    ع أ   ميك  أن يك ن الغطاء القابل للنزع  الني يلزم هلنا الن ع    العب ة  ضلى شكل قلنم ة.6-1-4-1  
االشيييرتاطاا العبييي ة اخلا  سييية  صييينع؛ و طبيييق ضليييى 6PA2صييينيفوق خيييا  ي  ييي  الفييي الذ  وأ وضييياء لييي  قفيييص 6-1-4-20-2-2

حالة األوضسة األسط ا سة جي  أن  ك ن العب ة اخلا  سة  واي   ال ضع القيائم  أضليى  ي  ال ضياء  و  .14-4-1-6املناسبة   
و ييي   زويييييف العبييي ة اخلا  سييية بغطييياء واق  ووسيييسلة إ القييي . وإذا أحييياط القفيييص ب ضييياء إ اصييييل الشيييكل  وميييان لييي  شيييكل واثيييل 

 )قلنم ة(.
العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا املناسيييبة  صييينع؛  طبيييق ضليييى 6PB1لييي  أسيييط ا ة خا  سييية  ييي  األل  نسييي م  وضييياء 6-1-4-20-2-3
  6-1-4-2.  
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الشييرتاطاا العبيي ة اخلا  سيية ا صيينع؛ و طبييق ضلييى 6PB2صيينيفوق خييا  ي  يي  األل  نسيي م  أو وضيياء ليي  قفييص 6-1-4-20-2-4
  .14-4-1-6ة   املناسب

 العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا املناسيييبة  صييينع: و طبيييق ضليييى 6PCضييياء لييي  صييينيفوق خيييا  ي  ييي  اخلشييي  و  6-1-4-20-2-5
  6-1-4-9.  
العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا  صييينع؛ و طبيييق ضليييى 6PD1وضييياء لييي  أسيييط ا ة خا  سييية  ييي  اخلشييي  الرقيييائقي  6-1-4-20-2-6

 . 5-4-1-6 املناسبة  
؛  صينع المييلة بشيكل سيلسم  يي   ي اد  سيييفة. 6PD2خلي ص )أوقضيبان الشييجر( وضياء لي  سييلة خا  سية  يي  ا 6-1-4-20-2-7

 و زود الملة بغطاء واق )قلنم ة( حلااية ال ضاء    العط .
شرتاطاا املناسبة العب ة اخلا  سة اال صنع؛ و طبق ضلى 6PG1وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    الكر  ن اللسفي  6-1-4-20-2-8
 . 4-7-4-1-6إىل  6-1-4-7-1  
العب ة اخلا  سة االشرتاطاا املناسبة  صنع؛ و طبق ضلى 6PG2وضاء ل  صنيفوق خا  ي    الكر  ن اللسفي  6-1-4-20-2-9

  6-1-4-12 . 
؛  مس   امل اد (6PH2 أو 6PH1ا يف )البالسسسك اجل أو وضاء ل  ضب ة خا  سة    البالسسسك املايفد 6-1-4-20-2-10

. و صنع ضب اا البالسسسك اجلا يف    13-4-1-6اليت يصنع  ناا انان الن ضان    العب اا اخلا  سة االشرتاطاا املناسبة   
 ع  ي  العبي اا      ادة بالسسسكسة أخرى  شياهبة.  يع أن الغطياء القابيل للنيزع  اليالزم هلينا الني أو  سعيفد اإليثسلن العا  الكثافة

 .قلنم ةأن يك ن ضلى شكل  ميك 
 اشرتاطات اختبار العبوات 6-1-5
 إجراء االختبارات وتكرارها 6-1-5-1
 امل سصة. للطرائق اليت تيفداا الملطة   وفقا  5-1-6خيسرب النا ذج السصاساي لكل ضب ة حمباا و د    6-1-5-1-1
 اييييينا الفصيييييل قبيييييل الخسبيييييا اا املبسنييييية   ة أن جيسييييياز بنجييييياح ايحفيييييرتها   الناييييي ذج السصييييياساي لكيييييل ضبييييي 6-1-5-1-2

والسعبئيية  ولكيي  قيييف  صيينعاسييس يفا اا. وعيييفد النايي ذج السصيياساي للعبيي ة ابلسصيياسم  واحلجييم  و ييادة الصيينع  والميياك  ومسفسيية ال
بسصياسااا ضليى  الإ ختسليل ضي  الناي ذج السصياساي ال يسضيا  مينلك العبي اا الييت مايا  يسضا  أيضا   سلل  عاجلياا الميطح.

 ع النا ذج السصاساي.ا  فاع أقل    ا  فا 
حاليية االخسبييا اا اليييت  و   كيير  االخسبييا اا ضلييى ضسنيياا اإل سيياج ضلييى فييرتاا تيييفداا المييلطة امل سصيية. 6-1-5-1-3

  .3-2-5-1-6الكر  ن اللسفي   عسرب  سئة األ  اء احملسطة  عادلة ألحكام  أو جترى ضلى ضب اا    ال  ق
 مسفسة بنائاا. أو  ادة صنعاا أو  كر  االخسبا اا أيضا  بعيف إ راء أي  عيفيل يغع    صاسم العب ة 6-1-5-1-4
   قاط بمسطة ض  ذي ذج  إال ختسلل ال جي ز للملطة امل سصة المااح إب راء اخسبا  ا سقائي ضلى ضب اا 6-1-5-1-5

ضب اا    قبسل األسيط ادا واألمسياس والصيناديق  أو صافسة أقل  مسلة أو سبق اخسبا ح:  ثال   ضب اا داخلسة ذاا حجم أصغر
 اليت  نسج أببعاد خا  سة  فضة قلسال .
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 فخار( خزف أو العبوات املركبة )زجاج أو 6-1-4-20
6PA1 وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    الف الذ 
6PA2 الف الذصنيفوق خا  ي     أو وضاء ل  قفص 
6PB1 وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    األل  نس م 
6PB2 صنيفوق خا  ي    األل  نس م أو وضاء ل  قفص 

6PC  وضاء ل  صنيفوق خا  ي    اخلش 
6PD1 رقائقي وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    اخلش  ال 
6PD2 وضاء ل  سلة خا  سة    اخل ص 
6PG1  اللسفيوضاء ل  أسط ا ة خا  سة    الكر  ن 
6PG2 وضاء ل  صنيفوق خا  ي    الكر  ن اللسفي 
6PH1 وضاء ل  ضب ة خا  سة    البالسسسك املايفد 
6PH2 .وضاء ل  ضب ة خا  سة    البالسسسك اجلا يف 

 ال ضاء اليفاخلي 6-1-4-20-1
 سييفة خالسية إ اصييل الشيكل( و ي   يادة ذاا   ضسية  أو يصنع ال ضياء الييفاخلي بشيكل  ناسي  )أسيط اين 6-1-4-20-1-1

    أي ضس ب قيف  قلل ق  ا. ويك ن مسك اجليف ان مافسا    مجسع النقاط.
  وسيييائل إ يييالق  ييي  الز ييياج اجمللييي أو الق  ل لبييية  ييي  البالسيييسسك  ييي ميييس يفم إل يييالق األوضسييية وسيييائل إ 6-1-4-20-1-2
ل أن يييسال    ييع حمسيي ايا ال ضيياء  قييل ضناييا   الكفيياءة. ويكيي ن أي  ييزء  يي  وسييسلة اإل ييالق عسايي ال وسييائل إ ييالق أخييرى أو

 قاو ا  هلنح احملس ايا. وجي  السأميف    أن وسائل اإل الق  رمبة بطريقية جتعلايا  ا عية للسميرب و ثبسية  سييفا  ملنيع أدىن  يراٍخ فسايا 
  .8-1-1-4األ ر اسس يفام وسائل إ الق ذاا وسائل للسنفس   يسعن أن متسثل ألحكام  أثناء النقل. وإذا اقسضى

 يثبر ال ضاء  سيفا    العب ة اخلا  سة ابسس يفام   اد   سسيف و/أو   اد  اصَّة. 6-1-4-20-1-3
 لرتا . 60 المعة القص ى لل ضاء: 6-1-4-20-1-4
 مغ.  75 الكسلة الصافسة القص ى: 6-1-4-20-1-5
 العب ة اخلا  سة 6-1-4-20-2
 العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا املناسيييبة  صييينعبيييق ضليييى ؛ و ط6PA1وضييياء لييي  أسيييط ا ة خا  سييية  ييي  الفييي الذ  6-1-4-20-2-1

    ع أ   ميك  أن يك ن الغطاء القابل للنزع  الني يلزم هلنا الن ع    العب ة  ضلى شكل قلنم ة.6-1-4-1  
االشيييرتاطاا العبييي ة اخلا  سييية  صييينع؛ و طبيييق ضليييى 6PA2صييينيفوق خيييا  ي  ييي  الفييي الذ  وأ وضييياء لييي  قفيييص 6-1-4-20-2-2

حالة األوضسة األسط ا سة جي  أن  ك ن العب ة اخلا  سة  واي   ال ضع القيائم  أضليى  ي  ال ضياء  و  .14-4-1-6املناسبة   
و ييي   زويييييف العبييي ة اخلا  سييية بغطييياء واق  ووسيييسلة إ القييي . وإذا أحييياط القفيييص ب ضييياء إ اصييييل الشيييكل  وميييان لييي  شيييكل واثيييل 

 )قلنم ة(.
العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا املناسيييبة  صييينع؛  طبيييق ضليييى 6PB1لييي  أسيييط ا ة خا  سييية  ييي  األل  نسييي م  وضييياء 6-1-4-20-2-3
  6-1-4-2.  
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الشييرتاطاا العبيي ة اخلا  سيية ا صيينع؛ و طبييق ضلييى 6PB2صيينيفوق خييا  ي  يي  األل  نسيي م  أو وضيياء ليي  قفييص 6-1-4-20-2-4
  .14-4-1-6ة   املناسب

 العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا املناسيييبة  صييينع: و طبيييق ضليييى 6PCضييياء لييي  صييينيفوق خيييا  ي  ييي  اخلشييي  و  6-1-4-20-2-5
  6-1-4-9.  
العبييي ة اخلا  سييية االشيييرتاطاا  صييينع؛ و طبيييق ضليييى 6PD1وضييياء لييي  أسيييط ا ة خا  سييية  ييي  اخلشييي  الرقيييائقي  6-1-4-20-2-6

 . 5-4-1-6 املناسبة  
؛  صينع المييلة بشيكل سيلسم  يي   ي اد  سيييفة. 6PD2خلي ص )أوقضيبان الشييجر( وضياء لي  سييلة خا  سية  يي  ا 6-1-4-20-2-7

 و زود الملة بغطاء واق )قلنم ة( حلااية ال ضاء    العط .
شرتاطاا املناسبة العب ة اخلا  سة اال صنع؛ و طبق ضلى 6PG1وضاء ل  أسط ا ة خا  سة    الكر  ن اللسفي  6-1-4-20-2-8
 . 4-7-4-1-6إىل  6-1-4-7-1  
العب ة اخلا  سة االشرتاطاا املناسبة  صنع؛ و طبق ضلى 6PG2وضاء ل  صنيفوق خا  ي    الكر  ن اللسفي  6-1-4-20-2-9

  6-1-4-12 . 
؛  مس   امل اد (6PH2 أو 6PH1ا يف )البالسسسك اجل أو وضاء ل  ضب ة خا  سة    البالسسسك املايفد 6-1-4-20-2-10

. و صنع ضب اا البالسسسك اجلا يف    13-4-1-6اليت يصنع  ناا انان الن ضان    العب اا اخلا  سة االشرتاطاا املناسبة   
 ع  ي  العبي اا      ادة بالسسسكسة أخرى  شياهبة.  يع أن الغطياء القابيل للنيزع  اليالزم هلينا الني أو  سعيفد اإليثسلن العا  الكثافة

 .قلنم ةأن يك ن ضلى شكل  ميك 
 اشرتاطات اختبار العبوات 6-1-5
 إجراء االختبارات وتكرارها 6-1-5-1
 امل سصة. للطرائق اليت تيفداا الملطة   وفقا  5-1-6خيسرب النا ذج السصاساي لكل ضب ة حمباا و د    6-1-5-1-1
 اييييينا الفصيييييل قبيييييل الخسبيييييا اا املبسنييييية   ة أن جيسييييياز بنجييييياح ايحفيييييرتها   الناييييي ذج السصييييياساي لكيييييل ضبييييي 6-1-5-1-2

والسعبئيية  ولكيي  قيييف  صيينعاسييس يفا اا. وعيييفد النايي ذج السصيياساي للعبيي ة ابلسصيياسم  واحلجييم  و ييادة الصيينع  والميياك  ومسفسيية ال
بسصياسااا ضليى  الإ ختسليل ضي  الناي ذج السصياساي ال يسضيا  مينلك العبي اا الييت مايا  يسضا  أيضا   سلل  عاجلياا الميطح.

 ع النا ذج السصاساي.ا  فاع أقل    ا  فا 
حاليية االخسبييا اا اليييت  و   كيير  االخسبييا اا ضلييى ضسنيياا اإل سيياج ضلييى فييرتاا تيييفداا المييلطة امل سصيية. 6-1-5-1-3

  .3-2-5-1-6الكر  ن اللسفي   عسرب  سئة األ  اء احملسطة  عادلة ألحكام  أو جترى ضلى ضب اا    ال  ق
 مسفسة بنائاا. أو  ادة صنعاا أو  كر  االخسبا اا أيضا  بعيف إ راء أي  عيفيل يغع    صاسم العب ة 6-1-5-1-4
   قاط بمسطة ض  ذي ذج  إال ختسلل ال جي ز للملطة امل سصة المااح إب راء اخسبا  ا سقائي ضلى ضب اا 6-1-5-1-5

ضب اا    قبسل األسيط ادا واألمسياس والصيناديق  أو صافسة أقل  مسلة أو سبق اخسبا ح:  ثال   ضب اا داخلسة ذاا حجم أصغر
 اليت  نسج أببعاد خا  سة  فضة قلسال .
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 حمجوزة 6-1-5-1-6
بشييييأن الشييييروط املسعلقيييية ابسييييس يفام أ يييي اع  سلفيييية  يييي  العبيييي اا اليفاخلسيييية   ضبيييي ة  1-5-1-1-4ا ظيييير  مالحظة:
تييف  ي  اسيس يفام العبي اا اليفاخلسية ضنييف  طبسيق  ليفاخلسية. واينح الشيروط اللعبي اا اواحيفة والسعيفيالا املميا ح هبيا   ا خا  سة
 . 7-1-5-1-6الفقرة 

الميييائلة دون اخسبيييا    ضبييي ة  أو ضبييي اا داخلسييية  ييي  أي  ييي ع للاييي اد الصيييلبة أو جيييي ز جتاسيييع و قيييل سيييلع 6-1-5-1-7
 خا  سة  وذلك ابلشروط السالسة:

 يع ضبي اا داخلسية اشية )مالز ياج( تسيي ي  3-5-1-6 قييرةختسيرب العبي ة اخلا  سية بنجياح وفقيا  للف )أ(
 ؛Iضلى س ائل  ويحمس يفم   اخسبا اا ا  فاع المق ط احمليفد جملا ضة السعبئة 

ال يسجيييياوز جمايييي ع الكسليييية اإلمجالسيييية املشييييرتمة للعبيييي اا اليفاخلسيييية  صييييل الكسليييية اإلمجالسيييية للعبيييي اا  )ب(
 س    )أ( أضالح؛سة املمس يف ة الخسبا  المق ط املشا  إلاليفاخل

ال يك ن مسك  ادة الس سسيف فساا بن العب اا اليفاخلسة  وبن العب اا اليفاخلسية وخيا ج العبي ة  أقيل  )ج(
اسييس يف ر ضبيي ة داخلسيية وحسيييفة   االخسبييا    ييا  يي  الميياك املنيياظر   العبيي ة امل سييربة أصييال ؛ وإذا

  مسييك الس سييسيف بيين خييا ج العبيي ة ك الس سييسيف بيين العبيي اا اليفاخلسيية أقييل  يييكيي ن مسيي ال األصييلي 
أصييييغر ) قا  يييية  أو والعبيييي ة اليفاخلسيييية   االخسبييييا  األصييييلي. وضنيييييف اسييييس يفام ضبيييي اا داخلسيييية أقييييل

ابلعبيييي اا اليفاخلسيييية املمييييس يف ة   اخسبييييا  المييييق ط(  مييييس يفم  ييييادة   سييييسيف إضييييافسة مافسيييية ملييييلء 
 الفرا اا؛

وايييي فا  ييية. وتييييفد الكسلييية  6-5-1-6 د    ة اخلا  سييية بنجييياح اخسبيييا  السنضيييسيف الييي اجتسييياز العبييي )د(
اإلمجالسيييية للعبيييي اا املسااثليييية ضلييييى أسيييياس الكسليييية املشييييرتمة للعبيييي اا اليفاخلسيييية املمييييس يف ة الخسبييييا  

 المق ط املشا  إلس    )أ( أضالح؛
 ي   يادة  اصية  كفيي ال سصياص   العب اا اليفاخلسية الييت تسي ي ضليى سي ائل تياط ابلكا يل بكاسية )ا(

  ايا المائلة للعب اا اليفاخلسة؛ما ل احملس
  كييي   ا عييية للسميييرب  ومل إذا ميييان الغيييرا  ييي  العبييي ة اخلا  سييية احسييي اء العبييي اا اليفاخلسييية للمييي ائل )و(

 كيي   ا عيية للسن سييل   يي فر وسيييسلة  ومل مييان الغييرا  ناييا احسيي اء ضبيي اا داخلسيية للايي اد الصييلبة أو
رب  وذلييييك   شييييكل بطا يييية  ا عيييية صييييلبة   حاليييية حيييييفوث  ميييي أو حمسيييي ايا سييييائلةالحسيييي اء أي 

حالية العبي اا الييت  و  أية وسسلة احس اء أخرى ذاا مفياءة واثلية. أو أمساس بالسسسك أو للسمرب
أضيالح داخيل وسيسلة احسي اء املكي دا )ا( تس ي ضلى س ائل    ضع امليادة املاصية املطل بية   البنييف 

 المائلة؛
 ؛1-4-1-1-4و د    ملا   حالة النقل اجل ي  متسثل العب اا ()ز

 Iابضسبا  أهنيا ا سيازا اخسبيا  أداء جما ضية السعبئية  3-1-6لفقرة   ضع ضال ة ضلى العب اا وفقا  ل )ح(
للعبي اا اجملاعية. و كي ن الكسلية اإلمجالسية املبسنية ابلعال ياا ابلكسل  را ياا ايي حصيسلة مسلية العبي ة 

 اا اليفاخلسيية الييييت اسييس يف ر الخسبيييا  الميييق ط العبييي أو اخلا  سيية  ضيييافا  إلساييا  صيييل مسليية العبييي ة
" وفقييييا  Vإلسيييي    )أ( أضييييالح. و سضييييا  العال يييية امل ضيييي ضة ضلييييى  ثييييل ايييينح العبيييي ة احلييييرف " املشييييا 
  .4-2-1-6 للفقرة
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جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  طليي    أي وقيير  قيييفمي إثبيياا  يس صييل إلسيي  ضيي  طريييق اخسبييا اا جتييرى طبقييا   6-1-5-1-8
 صناضي  مس فسة الشرتاطاا اخسبا اا النا ذج السصاساي.  طاق  أن العب اا اليت  نسج ضلى القمممل اصفاا انا 

الطيالء ابخلي اص  أو طالء داخليي لييفواضي األ يان  تيسف  املعاجلية أو اء  عاجلة داخلسةإذا اقسضى األ ر إ ر  6-1-5-1-9
 ال اقسة ح  بعيف إ راء االخسبا .

 سبا اا ضلى ضسنة واحيفة  شريطة ضيفم أتثر صحة النسائج ومب افقة الملطة امل سصة.ميك  إ راء ضيفة اخ 6-1-5-1-10
 العب اا االحسساطسة 6-1-5-1-11

( و  ضييع العال يياا ضلساييا وفقييا  لألحكييام املنطبقيية ضلييى جما ضيية 1-2-1اا االحسساطسيية )ا ظيير ختسييرب العبيي   
 يلي:  ا   ابسسثناءالعب اا اليفاخلسة أو امل صصة لنقل امل اد الصلبة IIالسعبئة 

   98 قيل ضي   يك ن املاء ا   ادة االخسبا  املميس يف ة   إ يراء االخسبيا اا  ومتيأل العبي اا بنميبة ال )أ(
املائيية  يي  سييعساا القصيي ى. ويميياح ابسييس يفام  يي اد  ضييافة   ثييل أمسيياس هبييا مييرايا  يي  الرصيياص   يي  

 ضييع بطريقيية  ييؤثر ضلييى  سييائج االخسبييا . ومبيييفيل   أ ييل بليي   الكسليية اإلمجالسيية املطل بيية للطييرد  شييريطة أال
 المق ط؛)ب( ليفى إ راء اخسبا  5-3-5-1-6 للفقرةلنلك  ميك   غسع ا  فاع المق ط وفقا  

مسل ابسيكال  ييع   30وابإلضيافة إىل ذليك  جتسيياز العبي اا بنجيياح اخسبيا  ضييفم السمييرب ضنييف ضييغط  )ب(
 ؛7-5-1-6ل طل ب وفقا  بسان  سائج انا االخسبا     قرير االخسبا  امل

  .4-2-1-6ا   بن    ماا  " ضلى العب ااTو  ضع ضال ة " )ج(
 إعداد العبوات لالختبار 6-1-5-2
ل  ما ر  عييفة للنقيل  شيال    حالية العبي اا اجملاعية  العبي اا  ماا  جترى االخسبا اا ضلى ضب اا  عيفة 6-1-5-2-1

  املائة    سعساا القصي ى  98يقل ض   ال مبا املفردة   ع األمساس  أو ا اليفاخلسةالعب ا أو اليفاخلسة املمس يف ة. ومتأل األوضسة
 سيييعساا   حالييية املييي اد الصيييلبة. ومتيييأل األمسييياس حييي  الميييعة القصييي ى الييييت  ميييس يفم هبيييا.  املائييية  ييي   95 أو   حالييية المييي ائل

قييل  يي اد سييائلة وصييلبة  جيييرى اخسبييا   نفصييل لكييل  يي  حاليية العبيي اا اجملاعيية  اليييت  كيي ن العبيي اا اليفاخلسيية هبييا  صييااة لن و 
إذا مان     إال أصناف أخرى أو قر   قلاا   العب ة مب اداألصناف امل أو احملس ايا المائلة واجلا يفة. وميك  االسسعاضة ض  امل اد

ايادة البيفيلية  في  اخلصيائص شأن ذلك أن يبطل  سائج االخسبا اا. وضنيف اسيس يفام  يادة أخيرى   حالية املي اد الصيلبة   كي ن لل
سييس يفام أوزان إضييافسة   ثيييل ( اليييت  سصيييل هبييا املييادة املقيير   قلاييا. ويميياح ابو ييا إىل ذلييكالفسزايئسيية )الكسليية  حجييم احلبسبيياا  

   ضع بطريقة  ؤثر ضلى  سائج االخسبا . أال األمساس املال ءة حببسباا الرصاص  لبل   الكسلة الكلسة املطل بة للطرد  شريطة
ولزو ية ضنيف اسس يفام  ادة أخرى   حالة اخسبا اا المق ط املسعلقة ابلم ائل  يك ن المائل البيفيل ذا مثافية  ميبسة  6-1-5-2-2

 . 5-3-5-1-6 واثلسن لكثافة ولزو ة املادة املقر   قلاا. وميك  اسس يفام املاء أيضا    اخسبا  سق ط الم ائل   الظروف املبسنة  
ساضة ضلى األقل       ضبط فس  الرط بة  24الكر  ن اللسفي مليفة  أو ل العب اا املصن ضة    ال  ق كسل  6-1-5-2-3

ييرى االخسبييا  ضلييى خسييا   يي  بيين ثالثيية خسييا اا وكنيية. واخلسييا  املفضييل ايي  أن يسصييل  يي  السكسسييلالنمييبسة ود  يية احليي  را ة. وجيح
اخلسييا ان اآلخييران هليينا اجليي  فأوهلاييا د  يية  أ ييا   املائيية. 2± ائيية   امل 50س و ط بيية  مييبسة °2± س °23يلييي: د  يية حييرا ة  مبييا

   65س و ط بيية  مييبسة °2± س °27  املائيية  والثيياين د  يية حييرا ة  2±   املائيية  65س و ط بيية  مييبسة °2± س °20حييرا ة 
   املائة. 2± املائة 

اس ضلييييى امليييييفى القصييييع فقيييييف  مييييب  السقلبيييياا وقسيييي د القسيييي يقييييع  س سييييط القييييسم ضييييا  ايييينح احليييييفود. أ ييييا مالحظة:
 لل مثعا  إب كا سة  كرا  السجربة.ختحِّ    املائة للرط بة النمبسة  لكناا ال 5± اخسالفاا   القساساا اإلفرادية  صل إىل 
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 حمجوزة 6-1-5-1-6
بشييييأن الشييييروط املسعلقيييية ابسييييس يفام أ يييي اع  سلفيييية  يييي  العبيييي اا اليفاخلسيييية   ضبيييي ة  1-5-1-1-4ا ظيييير  مالحظة:
تييف  ي  اسيس يفام العبي اا اليفاخلسية ضنييف  طبسيق  ليفاخلسية. واينح الشيروط اللعبي اا اواحيفة والسعيفيالا املميا ح هبيا   ا خا  سة
 . 7-1-5-1-6الفقرة 

الميييائلة دون اخسبيييا    ضبييي ة  أو ضبييي اا داخلسييية  ييي  أي  ييي ع للاييي اد الصيييلبة أو جيييي ز جتاسيييع و قيييل سيييلع 6-1-5-1-7
 خا  سة  وذلك ابلشروط السالسة:

 يع ضبي اا داخلسية اشية )مالز ياج( تسيي ي  3-5-1-6 قييرةختسيرب العبي ة اخلا  سية بنجياح وفقيا  للف )أ(
 ؛Iضلى س ائل  ويحمس يفم   اخسبا اا ا  فاع المق ط احمليفد جملا ضة السعبئة 

ال يسجيييياوز جمايييي ع الكسليييية اإلمجالسيييية املشييييرتمة للعبيييي اا اليفاخلسيييية  صييييل الكسليييية اإلمجالسيييية للعبيييي اا  )ب(
 س    )أ( أضالح؛سة املمس يف ة الخسبا  المق ط املشا  إلاليفاخل

ال يك ن مسك  ادة الس سسيف فساا بن العب اا اليفاخلسة  وبن العب اا اليفاخلسية وخيا ج العبي ة  أقيل  )ج(
اسييس يف ر ضبيي ة داخلسيية وحسيييفة   االخسبييا    ييا  يي  الميياك املنيياظر   العبيي ة امل سييربة أصييال ؛ وإذا

  مسييك الس سييسيف بيين خييا ج العبيي ة ك الس سييسيف بيين العبيي اا اليفاخلسيية أقييل  يييكيي ن مسيي ال األصييلي 
أصييييغر ) قا  يييية  أو والعبيييي ة اليفاخلسيييية   االخسبييييا  األصييييلي. وضنيييييف اسييييس يفام ضبيييي اا داخلسيييية أقييييل

ابلعبيييي اا اليفاخلسيييية املمييييس يف ة   اخسبييييا  المييييق ط(  مييييس يفم  ييييادة   سييييسيف إضييييافسة مافسيييية ملييييلء 
 الفرا اا؛

وايييي فا  ييية. وتييييفد الكسلييية  6-5-1-6 د    ة اخلا  سييية بنجييياح اخسبيييا  السنضيييسيف الييي اجتسييياز العبييي )د(
اإلمجالسيييية للعبيييي اا املسااثليييية ضلييييى أسيييياس الكسليييية املشييييرتمة للعبيييي اا اليفاخلسيييية املمييييس يف ة الخسبييييا  

 المق ط املشا  إلس    )أ( أضالح؛
 ي   يادة  اصية  كفيي ال سصياص   العب اا اليفاخلسية الييت تسي ي ضليى سي ائل تياط ابلكا يل بكاسية )ا(

  ايا المائلة للعب اا اليفاخلسة؛ما ل احملس
  كييي   ا عييية للسميييرب  ومل إذا ميييان الغيييرا  ييي  العبييي ة اخلا  سييية احسييي اء العبييي اا اليفاخلسييية للمييي ائل )و(

 كيي   ا عيية للسن سييل   يي فر وسيييسلة  ومل مييان الغييرا  ناييا احسيي اء ضبيي اا داخلسيية للايي اد الصييلبة أو
رب  وذلييييك   شييييكل بطا يييية  ا عيييية صييييلبة   حاليييية حيييييفوث  ميييي أو حمسيييي ايا سييييائلةالحسيييي اء أي 

حالية العبي اا الييت  و  أية وسسلة احس اء أخرى ذاا مفياءة واثلية. أو أمساس بالسسسك أو للسمرب
أضيالح داخيل وسيسلة احسي اء املكي دا )ا( تس ي ضلى س ائل    ضع امليادة املاصية املطل بية   البنييف 

 المائلة؛
 ؛1-4-1-1-4و د    ملا   حالة النقل اجل ي  متسثل العب اا ()ز

 Iابضسبا  أهنيا ا سيازا اخسبيا  أداء جما ضية السعبئية  3-1-6لفقرة   ضع ضال ة ضلى العب اا وفقا  ل )ح(
للعبي اا اجملاعية. و كي ن الكسلية اإلمجالسية املبسنية ابلعال ياا ابلكسل  را ياا ايي حصيسلة مسلية العبي ة 

 اا اليفاخلسيية الييييت اسييس يف ر الخسبيييا  الميييق ط العبييي أو اخلا  سيية  ضيييافا  إلساييا  صيييل مسليية العبييي ة
" وفقييييا  Vإلسيييي    )أ( أضييييالح. و سضييييا  العال يييية امل ضيييي ضة ضلييييى  ثييييل ايييينح العبيييي ة احلييييرف " املشييييا 
  .4-2-1-6 للفقرة
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جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  طليي    أي وقيير  قيييفمي إثبيياا  يس صييل إلسيي  ضيي  طريييق اخسبييا اا جتييرى طبقييا   6-1-5-1-8
 صناضي  مس فسة الشرتاطاا اخسبا اا النا ذج السصاساي.  طاق  أن العب اا اليت  نسج ضلى القمممل اصفاا انا 

الطيالء ابخلي اص  أو طالء داخليي لييفواضي األ يان  تيسف  املعاجلية أو اء  عاجلة داخلسةإذا اقسضى األ ر إ ر  6-1-5-1-9
 ال اقسة ح  بعيف إ راء االخسبا .

 سبا اا ضلى ضسنة واحيفة  شريطة ضيفم أتثر صحة النسائج ومب افقة الملطة امل سصة.ميك  إ راء ضيفة اخ 6-1-5-1-10
 العب اا االحسساطسة 6-1-5-1-11

( و  ضييع العال يياا ضلساييا وفقييا  لألحكييام املنطبقيية ضلييى جما ضيية 1-2-1اا االحسساطسيية )ا ظيير ختسييرب العبيي   
 يلي:  ا   ابسسثناءالعب اا اليفاخلسة أو امل صصة لنقل امل اد الصلبة IIالسعبئة 

   98 قيل ضي   يك ن املاء ا   ادة االخسبا  املميس يف ة   إ يراء االخسبيا اا  ومتيأل العبي اا بنميبة ال )أ(
املائيية  يي  سييعساا القصيي ى. ويميياح ابسييس يفام  يي اد  ضييافة   ثييل أمسيياس هبييا مييرايا  يي  الرصيياص   يي  

 ضييع بطريقيية  ييؤثر ضلييى  سييائج االخسبييا . ومبيييفيل   أ ييل بليي   الكسليية اإلمجالسيية املطل بيية للطييرد  شييريطة أال
 المق ط؛)ب( ليفى إ راء اخسبا  5-3-5-1-6 للفقرةلنلك  ميك   غسع ا  فاع المق ط وفقا  

مسل ابسيكال  ييع   30وابإلضيافة إىل ذليك  جتسيياز العبي اا بنجيياح اخسبيا  ضييفم السمييرب ضنييف ضييغط  )ب(
 ؛7-5-1-6ل طل ب وفقا  بسان  سائج انا االخسبا     قرير االخسبا  امل

  .4-2-1-6ا   بن    ماا  " ضلى العب ااTو  ضع ضال ة " )ج(
 إعداد العبوات لالختبار 6-1-5-2
ل  ما ر  عييفة للنقيل  شيال    حالية العبي اا اجملاعية  العبي اا  ماا  جترى االخسبا اا ضلى ضب اا  عيفة 6-1-5-2-1

  املائة    سعساا القصي ى  98يقل ض   ال مبا املفردة   ع األمساس  أو ا اليفاخلسةالعب ا أو اليفاخلسة املمس يف ة. ومتأل األوضسة
 سيييعساا   حالييية املييي اد الصيييلبة. ومتيييأل األمسييياس حييي  الميييعة القصييي ى الييييت  ميييس يفم هبيييا.  املائييية  ييي   95 أو   حالييية المييي ائل

قييل  يي اد سييائلة وصييلبة  جيييرى اخسبييا   نفصييل لكييل  يي  حاليية العبيي اا اجملاعيية  اليييت  كيي ن العبيي اا اليفاخلسيية هبييا  صييااة لن و 
إذا مان     إال أصناف أخرى أو قر   قلاا   العب ة مب اداألصناف امل أو احملس ايا المائلة واجلا يفة. وميك  االسسعاضة ض  امل اد

ايادة البيفيلية  في  اخلصيائص شأن ذلك أن يبطل  سائج االخسبا اا. وضنيف اسيس يفام  يادة أخيرى   حالية املي اد الصيلبة   كي ن لل
سييس يفام أوزان إضييافسة   ثيييل ( اليييت  سصيييل هبييا املييادة املقيير   قلاييا. ويميياح ابو ييا إىل ذلييكالفسزايئسيية )الكسليية  حجييم احلبسبيياا  

   ضع بطريقة  ؤثر ضلى  سائج االخسبا . أال األمساس املال ءة حببسباا الرصاص  لبل   الكسلة الكلسة املطل بة للطرد  شريطة
ولزو ية ضنيف اسس يفام  ادة أخرى   حالة اخسبا اا المق ط املسعلقة ابلم ائل  يك ن المائل البيفيل ذا مثافية  ميبسة  6-1-5-2-2

 . 5-3-5-1-6 واثلسن لكثافة ولزو ة املادة املقر   قلاا. وميك  اسس يفام املاء أيضا    اخسبا  سق ط الم ائل   الظروف املبسنة  
ساضة ضلى األقل       ضبط فس  الرط بة  24الكر  ن اللسفي مليفة  أو ل العب اا املصن ضة    ال  ق كسل  6-1-5-2-3

ييرى االخسبييا  ضلييى خسييا   يي  بيين ثالثيية خسييا اا وكنيية. واخلسييا  املفضييل ايي  أن يسصييل  يي  السكسسييلالنمييبسة ود  يية احليي  را ة. وجيح
اخلسييا ان اآلخييران هليينا اجليي  فأوهلاييا د  يية  أ ييا   املائيية. 2± ائيية   امل 50س و ط بيية  مييبسة °2± س °23يلييي: د  يية حييرا ة  مبييا

   65س و ط بيية  مييبسة °2± س °27  املائيية  والثيياين د  يية حييرا ة  2±   املائيية  65س و ط بيية  مييبسة °2± س °20حييرا ة 
   املائة. 2± املائة 

اس ضلييييى امليييييفى القصييييع فقيييييف  مييييب  السقلبيييياا وقسيييي د القسيييي يقييييع  س سييييط القييييسم ضييييا  ايييينح احليييييفود. أ ييييا مالحظة:
 لل مثعا  إب كا سة  كرا  السجربة.ختحِّ    املائة للرط بة النمبسة  لكناا ال 5± اخسالفاا   القساساا اإلفرادية  صل إىل 
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 س ييييين  ييييييفابع إضيييييافسة للسأمييييييف  ييييي  أن امليييييادة البالسيييييسسكسة املميييييس يف ة   صييييينع األسيييييط ادا والسنكييييياا  6-1-5-2-4
 1-8-4-1-6و 2-1-1-6والعبييي اا املرمبييية )البالسيييسسكسة( امل صصييية الحسييي اء سييي ائل وسثلييية لالشيييرتاطاا الييي ا دة   البالسيييسسكسة 

العبي اا ميسييف لفيرتة ط يلية   وضلى سبسل املثال  ميك  تقسق ذلك إب راء اخسبيا  أو  ضليى ضسنياا  ي  األوضسية أو .3-8-4-1-6و
ابملي اد املعسيزم أن تس يايا  وبعييف ذليك جتيرى ضليى العسنياا االخسبيا اا املنطبقية ضلسايا  ولسك  سيسة شيا     ظيل خالهليا العسنياا ولي ءة

إضيعافا   حالة امل اد اليت قييف  ميب   شيققاا إ ااديية أو . و 6-5-1-6و 5-5-1-6و 4-5-1-6و 3-5-1-6ال ا دة   
عيروف أهنيا تييفث   املي اد البالسيسسكسة قسييف البحيت  شيققا  مبيادة بيفيلية   السنكاا البالسسسكسة  متحأل العسنة ابملادة  أو لألسط ادا أو

حلايل  ضياف يعيادل الكسيل الكلسية لطيرود واثلية ميكي  أن  حنضلييف ف قايا أثنياء يقل شيفة ضاا  مبب  املادة املنم  ة  و عرَّا  إ ااداي  ال
 أ سا . 3فس  العسنة امل سربة  ض   يقل ا  فاع السنضسيف  مبا النقل. وال

 تبار السقوطاخ 6-1-5-3
 ضيفد ضسناا االخسبا  )لكل ذ ذج  صاساي وصا ع(  واجتاح المق ط 6-1-5-3-1

 املمس ي  يك ن  رمز الثقل ضا داي  ضلى  قطة الصيفم.خبالف حاالا المق ط  
وحسثاييا ي  يييف أمثيير  يي  اجتيياح وكيي  الخسبييا  سييق ط  عيين  يمييس يفم االجتيياح الييني عساييل أن يييؤدي ضلييى  

 العب ة.األ  ح إىل  عطلل 
 اجتاه السقوط عدد عينات االختبار العبوة

 أسط ادا ف الذية
 أسط ادا    األل  نس م

 أسييييييييط ادا  يييييييي   عيييييييييفن آخيييييييير  ييييييييع الفيييييييي الذ
 األل  نس م أو

  نكاا ف الذية
  نكاا أل  نس م

 أسط ادا    اخلش  الرقائقي 
 أسط ادا    الكر  ن اللسفي
 أسط ادا و نكاا بالسسسكسة

 رمبة اليت أتخن شكل األسط ا ةالعب اا امل

6 
 لكل سقطة( 3)

 ضسناا(:  3) مس يفم  1المقطة 
 ك  العبي ة ذاا  مل إذا أو  صيفم العب ة اهليفف مبسل ضلى احلافة

 ضلى طرف. أو حافة ضلى د زة حمسطسة
 

) ميس يفم العسنياا اليثالث األخيرى(:  صييفم العبي ة  2المقطة 
لمييييق ط األول  خيسييييرب   ا مل اهليييييفف ضلييييى أضييييعل  ييييزء  ناييييا

ليية األسييط ادا    حا أو ضلييى سييبسل املثييال  وسييسلة اإل ييالق 
 اليف زة الط لسة امللح  ة    مم األسط ا ة.

 صناديق    اخلش  الطبسعي
 صناديق    اخلش  الرقائقي 

 صناديق    اخلش  املعاد السك ي  
 صناديق    الكر  ن اللسفي

 صناديق    البالسسسك
 األل  نس م أو صناديق    الف الذ

 الصنيفوقالعب اا املرمبة اليت أتخن شكل 

5 
 لكل سقطة( 1)

 :  مس ية ضلى القاع1المقطة 
 :  مس ية ضلى القاة2المقطة 
 :  مس ية ضلى اجلا   الط يل3المقطة 
 :  مس ية ضلى اجلا   القصع4المقطة 
 : ضلى  م 5المقطة 

 3 أمساس    طبقة واحيفة وبيف زة  ا بسة
 كل مس (سقطاا ل 3)

 :  مس ية ضلى و   ضريض1المقطة 
 :  مس ية ضلى و   ضسق2المقطة 
 : ضلى طرف للكس 3المقطة 

 أمسيييياس  يييي  طبقيييية واحيييييفة وبيييييفون د زة  ا بسيييية 
  سعيفدة الطبقاا أو

3 
 لكل مس ( 2)

 :  مس ية ضلى و   ضريض1المقطة 
 : ضلى طرف للكس 2المقطة 
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   إل راء اخسبا  المق طاإلضيفاد اخلاص لعسناا االخسبا 6-1-5-3-2
 أقل   حالة العب اا السالسة: أو س°18-حرا ة العسنة وحمس اي ا إىل ختفض د  ة  

 (؛8-4-1-6األسط ادا البالسسسكسة )ا ظر  )أ(
 (؛8-4-1-6والسنكاا البالسسسكسة )ا ظر  )ب(
 (؛13-4-1-6والصناديق البالسسسكسة  ع صناديق البالسسسك املايفد )ا ظر  )ج(

 (؛19-4-1-6بالسسسكسة( )ا ظر والعب اا املرمبة ) ادة  د()
والعبي اا اجملاعية ذاا العبيي اا اليفاخلسية البالسييسسكسة  يع األمسياس البالسييسسكسة امل صصية الحسيي اء  )ا(

 سلع. أو امل اد الصلبة
تفيي  . و 3-2-5-1-6وملاييا أحضِّيييفلا ضسنيياا االخسبييا  هبيينح الطريقيية  أ كيي  إ فييال االشييرتاط اليي ا د    

 االخسبا    احلالة المائلة إبضافة  ادة  ضادة للسجايف إذا لزم األ ر.س ائل 
سيييياضة ضلييييى األقييييل  يييي  املييييلء  24بعيييييف  ضيييييل  إال ال  مييييقط ضبيييي اا الميييي ائل ذاا الغطيييياء القابييييل للنييييزع 6-1-5-3-3

 واإل الق إلفماح اجملال ألي  راٍخ حمسال للحشسة.
 اهليفف 6-1-5-3-4

  ع  رن   مسٍ  وأفقي.   سطح  ا يف يك ن اهليفف ضبا ة ض 
 يكفي لعيفم ترم ؛ مبا  سكا ال  وض اا   )أ(

  نبمطا  بمطح عف  خالسا     العس ب امل ضعسة اليت ميك  أن  ؤثر ضلى  سائج االخسبا ؛ )ب(
 يكفي لعيفم  ش ا  تر ظروف االخسبا  و ع قابل للعط  بمب  االخسبا اا؛ مبا صلبا   )ج(
 أن يمقط طرد االخسبا  بكا ل  ضلى المطح. يكفي لضاان مبا واسعا   )د(

 ا  فاع المق ط 6-1-5-3-5
 ييع  ييادة  أو المييائلة املقيير   قلاييا أو   حاليية امليي اد الصييلبة والميي ائل  إذا أ ييري االخسبييا   ييع املييادة الصييلبة 

 أخرى  س افر هلا أساسا   ف  اخلصائص الفسزايئسة:
 IIIالسعبئة جما ضة  II جما ضة السعبئة Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8
 املاء:   حالة الم ائل املعبأة   ضب اا  فردة والعب اا اليفاخلسة والعب اا اجملاعة إذا أ ري االخسبا   ع 

 0.95 قيييلل مثافسايييا الن ضسييية ضييي   يشيييسال  صيييطلح املييياء ضليييى حمالسيييل املييياء واملييي اد املا عييية للسجاييييف الييييت ال مالحظة:
 س.°18-اا ضنيف الخسبا  

 :1.2 سجاوز الكثافة النمبسة للاادة املقر   قلاا  ال ضنيف ا )أ(
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8
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 س ييييين  ييييييفابع إضيييييافسة للسأمييييييف  ييييي  أن امليييييادة البالسيييييسسكسة املميييييس يف ة   صييييينع األسيييييط ادا والسنكييييياا  6-1-5-2-4
 1-8-4-1-6و 2-1-1-6والعبييي اا املرمبييية )البالسيييسسكسة( امل صصييية الحسييي اء سييي ائل وسثلييية لالشيييرتاطاا الييي ا دة   البالسيييسسكسة 

العبي اا ميسييف لفيرتة ط يلية   وضلى سبسل املثال  ميك  تقسق ذلك إب راء اخسبيا  أو  ضليى ضسنياا  ي  األوضسية أو .3-8-4-1-6و
ابملي اد املعسيزم أن تس يايا  وبعييف ذليك جتيرى ضليى العسنياا االخسبيا اا املنطبقية ضلسايا  ولسك  سيسة شيا     ظيل خالهليا العسنياا ولي ءة

إضيعافا   حالة امل اد اليت قييف  ميب   شيققاا إ ااديية أو . و 6-5-1-6و 5-5-1-6و 4-5-1-6و 3-5-1-6ال ا دة   
عيروف أهنيا تييفث   املي اد البالسيسسكسة قسييف البحيت  شيققا  مبيادة بيفيلية   السنكاا البالسسسكسة  متحأل العسنة ابملادة  أو لألسط ادا أو

حلايل  ضياف يعيادل الكسيل الكلسية لطيرود واثلية ميكي  أن  حنضلييف ف قايا أثنياء يقل شيفة ضاا  مبب  املادة املنم  ة  و عرَّا  إ ااداي  ال
 أ سا . 3فس  العسنة امل سربة  ض   يقل ا  فاع السنضسيف  مبا النقل. وال

 تبار السقوطاخ 6-1-5-3
 ضيفد ضسناا االخسبا  )لكل ذ ذج  صاساي وصا ع(  واجتاح المق ط 6-1-5-3-1

 املمس ي  يك ن  رمز الثقل ضا داي  ضلى  قطة الصيفم.خبالف حاالا المق ط  
وحسثاييا ي  يييف أمثيير  يي  اجتيياح وكيي  الخسبييا  سييق ط  عيين  يمييس يفم االجتيياح الييني عساييل أن يييؤدي ضلييى  

 العب ة.األ  ح إىل  عطلل 
 اجتاه السقوط عدد عينات االختبار العبوة

 أسط ادا ف الذية
 أسط ادا    األل  نس م

 أسييييييييط ادا  يييييييي   عيييييييييفن آخيييييييير  ييييييييع الفيييييييي الذ
 األل  نس م أو

  نكاا ف الذية
  نكاا أل  نس م

 أسط ادا    اخلش  الرقائقي 
 أسط ادا    الكر  ن اللسفي
 أسط ادا و نكاا بالسسسكسة

 رمبة اليت أتخن شكل األسط ا ةالعب اا امل

6 
 لكل سقطة( 3)

 ضسناا(:  3) مس يفم  1المقطة 
 ك  العبي ة ذاا  مل إذا أو  صيفم العب ة اهليفف مبسل ضلى احلافة

 ضلى طرف. أو حافة ضلى د زة حمسطسة
 

) ميس يفم العسنياا اليثالث األخيرى(:  صييفم العبي ة  2المقطة 
لمييييق ط األول  خيسييييرب   ا مل اهليييييفف ضلييييى أضييييعل  ييييزء  ناييييا

ليية األسييط ادا    حا أو ضلييى سييبسل املثييال  وسييسلة اإل ييالق 
 اليف زة الط لسة امللح  ة    مم األسط ا ة.

 صناديق    اخلش  الطبسعي
 صناديق    اخلش  الرقائقي 

 صناديق    اخلش  املعاد السك ي  
 صناديق    الكر  ن اللسفي

 صناديق    البالسسسك
 األل  نس م أو صناديق    الف الذ

 الصنيفوقالعب اا املرمبة اليت أتخن شكل 

5 
 لكل سقطة( 1)

 :  مس ية ضلى القاع1المقطة 
 :  مس ية ضلى القاة2المقطة 
 :  مس ية ضلى اجلا   الط يل3المقطة 
 :  مس ية ضلى اجلا   القصع4المقطة 
 : ضلى  م 5المقطة 

 3 أمساس    طبقة واحيفة وبيف زة  ا بسة
 كل مس (سقطاا ل 3)

 :  مس ية ضلى و   ضريض1المقطة 
 :  مس ية ضلى و   ضسق2المقطة 
 : ضلى طرف للكس 3المقطة 

 أمسيييياس  يييي  طبقيييية واحيييييفة وبيييييفون د زة  ا بسيييية 
  سعيفدة الطبقاا أو

3 
 لكل مس ( 2)

 :  مس ية ضلى و   ضريض1المقطة 
 : ضلى طرف للكس 2المقطة 
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   إل راء اخسبا  المق طاإلضيفاد اخلاص لعسناا االخسبا 6-1-5-3-2
 أقل   حالة العب اا السالسة: أو س°18-حرا ة العسنة وحمس اي ا إىل ختفض د  ة  

 (؛8-4-1-6األسط ادا البالسسسكسة )ا ظر  )أ(
 (؛8-4-1-6والسنكاا البالسسسكسة )ا ظر  )ب(
 (؛13-4-1-6والصناديق البالسسسكسة  ع صناديق البالسسسك املايفد )ا ظر  )ج(

 (؛19-4-1-6بالسسسكسة( )ا ظر والعب اا املرمبة ) ادة  د()
والعبي اا اجملاعية ذاا العبيي اا اليفاخلسية البالسييسسكسة  يع األمسياس البالسييسسكسة امل صصية الحسيي اء  )ا(

 سلع. أو امل اد الصلبة
تفيي  . و 3-2-5-1-6وملاييا أحضِّيييفلا ضسنيياا االخسبييا  هبيينح الطريقيية  أ كيي  إ فييال االشييرتاط اليي ا د    

 االخسبا    احلالة المائلة إبضافة  ادة  ضادة للسجايف إذا لزم األ ر.س ائل 
سيييياضة ضلييييى األقييييل  يييي  املييييلء  24بعيييييف  ضيييييل  إال ال  مييييقط ضبيييي اا الميييي ائل ذاا الغطيييياء القابييييل للنييييزع 6-1-5-3-3

 واإل الق إلفماح اجملال ألي  راٍخ حمسال للحشسة.
 اهليفف 6-1-5-3-4

  ع  رن   مسٍ  وأفقي.   سطح  ا يف يك ن اهليفف ضبا ة ض 
 يكفي لعيفم ترم ؛ مبا  سكا ال  وض اا   )أ(

  نبمطا  بمطح عف  خالسا     العس ب امل ضعسة اليت ميك  أن  ؤثر ضلى  سائج االخسبا ؛ )ب(
 يكفي لعيفم  ش ا  تر ظروف االخسبا  و ع قابل للعط  بمب  االخسبا اا؛ مبا صلبا   )ج(
 أن يمقط طرد االخسبا  بكا ل  ضلى المطح. يكفي لضاان مبا واسعا   )د(

 ا  فاع المق ط 6-1-5-3-5
 ييع  ييادة  أو المييائلة املقيير   قلاييا أو   حاليية امليي اد الصييلبة والميي ائل  إذا أ ييري االخسبييا   ييع املييادة الصييلبة 

 أخرى  س افر هلا أساسا   ف  اخلصائص الفسزايئسة:
 IIIالسعبئة جما ضة  II جما ضة السعبئة Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8
 املاء:   حالة الم ائل املعبأة   ضب اا  فردة والعب اا اليفاخلسة والعب اا اجملاعة إذا أ ري االخسبا   ع 

 0.95 قيييلل مثافسايييا الن ضسييية ضييي   يشيييسال  صيييطلح املييياء ضليييى حمالسيييل املييياء واملييي اد املا عييية للسجاييييف الييييت ال مالحظة:
 س.°18-اا ضنيف الخسبا  

 :1.2 سجاوز الكثافة النمبسة للاادة املقر   قلاا  ال ضنيف ا )أ(
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8
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  عم  ا  فاع الميق ط ضليى أسياس الكثافية 1.2ضنيف ا  سجاوز الكثافة النمبسة للاادة املقر   قلاا  )ب(
 العشري األول  ضلى النح  السا : رقمللاادة املقر   قلاا  قربة إىل ال" dالنمبسة )ل( "

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 م 0.67× ل  م 1.0× ل  م 1.5× ل 

  عايع ا سساز االخسبا  6-1-5-3-6
السيي ازن بيين الضييغط اليييفاخلي واخلييا  ي  يسحقييق  كيي ن مييل ضبيي ة تسيي ي ضلييى سييائل  ا عيية للسمييرب ضنيييف ا  6-1-5-3-6-1

 يك ن    الضرو ي   ازن الضغطن. ال و مسثة    ذلك العب اا اليفاخلسة   العب اا اجملاعة  حست
ملاييا أح ييري اخسبييا  المييق ط ضلييى ضبيي ة مليي اد صييلبة  واصييطيفم سييطحاا العليي ي ابهليييفف   كيي ن العبيي ة قيييف  6-1-5-3-6-2

وضياء داخليي )ميس   ي  البالسيسسك ضليى سيبسل  أو احملس ايا حمف ظة ابلكا ل   ضبي ة داخلسية ذا ظلرا سازا االخسبا  بنجاح إ
  عيف وسسلة اإل الق أثناء قسا اا ب ظسفة االحس اء  ا عة للسن سل. مل املثال( ح  إذا

يييع أي ضطييي  ميكييي  أن ييييؤثر أو العبييي ة اخلا  سييية لطيييرد  رمييي  أو ال عييييفث   العبييي ة 6-1-5-3-6-3 ميييال ة أثنييياء   ال جمال
يكي ن انيال أي  ميرب للايادة املنق لية  وال  الملع داخل العب ة اخلا  سة ملسا   أو النقل.  بقى األوضسة اليفاخلسة  والعب اا اليفاخلسة

 العب ة )العب اا( اليفاخلسة. أو    ال ضاء اليفاخلي
 أن يؤثر   المال ة أثناء النقل.ميك   ضب ة خا  سة أي ضط  أو ال عيفث   الطبقة اخلا  سة    مس  6-1-5-3-6-4
يعسييرب فشييال  للعبيي ة  ال إذا حيييفث  مييرب طفسييل  يي  وسييسلة )وسييائل( اإل ييالق  سسجيية للصيييفم  فييإن ذلييك 6-1-5-3-6-5

 عيفث  زييف    السمرب. أال شريطة
سييائبة  أصييناف  سفجييرة أو أبي متييزق قيييف ينييسج ضنيي  ا مييكاب أي  يي اد 1ال يميياح    حاليية ضبيي اا الر بيية  6-1-5-3-6-6

    العب ة اخلا  سة.
 اختبار عدم التسرب 6-1-5-4

جيرى اخسبا  ضيفم السمرلب ضلى مجسع النااذج السصاساسة للعب اا امل صصة الحس اء الم ائل   ع أن اينا  
 االخسبا   ع  طل ب   حالة العب اا اليفاخلسة   العب اا اجملاعة.

 سبا  لكل  صاسم ذ ذ ي وصا ع.ثالث ضسناا اخ :االخسبا ضيفد ضسناا  6-1-5-4-1
إ ييا أن  بيييفل وسييائل اإل ييالق املييزودة ب سييسلة  نفييس   :اإلضيييفاد اخليياص لعسنيياا االخسبييا  إل ييراء االخسبييا  6-1-5-4-2

 أن عكم سيف فسحة السنفس . أو  نفس  فسحاا   شاهبة بالب سائل إ الق 
دقييائق  5فساييا وسييائل إ القاييا  تيير امليياء مليييفة  مبييا  ثبيير العبيي اا  :مييس يف انطريقيية االخسبييا  والضييغط امل 6-1-5-4-3

  ؤثر طريقة السثبسر    سائج االخسبا . وال بسناا يمس يفم ضغط ا ائي داخلي 
 ضلى ال    السا :اململلط ويك ن الضغط املا   رتي  

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 سكالمسل اب  30

 لاب ( ضلى األق 0.3)
 مسل ابسكال  20

 اب ( ضلى األقل 0.2)
 مسل ابسكال  20

 اب ( ضلى األقل 0.2)
  قل ض  انح فعالسة.  أال ميك  اسس يفام طرائق أخرى  ضلى 
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 عيفث أي  مرب. أن ال  عسا  ا سساز االخسبا : 6-1-5-4-4
 اختبار الضغط الداخلي )اهليدرويل( 6-1-5-5
جييييرى اخسبيييا  الضيييغط الييييفاخلي )اهلسييييف و ( ضليييى ميييل الناييياذج السصييياساسة  :العبييي اا الييييت ختضيييع لالخسبيييا  6-1-5-5-1

يليزم إ يراء اينا االخسبيا  ضليى العبي اا اليفاخلسية  وال البالسسسك والعبي اا املرمبية املصيااة الحسي اء سي ائل. أو املصن ضة    املعيفن
 للعب اا اجملاعة.

  ذج  صاساي وصا ع.ثالث ضسناا اخسبا  لكل ذاا االخسبا : ضيفد ضسن 6-1-5-5-2
إ يا أن  بييفل وسيائل اإل يالق الييت هبيا فسحياا  نفيس  ب سيائل  :السحضع اخلياص للعسنياا إل يراء االخسبيا  6-1-5-5-3

 عكم سيف انح الفسحاا. فسحاا  نفس  أو إ الق  شاهبة بال
 ف يا (  أو خيزف  أو ة )ز اج  حعرَّا العب اا املعيف سة والعب اا املرمب املمس يفم:طريقة االخسبا  والضغط  6-1-5-5-4
   ذلك وسائل إ القايا  لضيغط االخسبيا  ملييفة  ي  دقيائق. و حعيرَّا ضبي اا البالسيسسك والعبي اا املرمبية )امليادة البالسيسسكسة( مبا
املطل بيييية  لضييييغط ايييي  الضييييغط الييييني ييييينمر   العال ييييةدقسقيييية. وذلييييك ا 30  ذلييييك وسييييائل إ القاييييا لضييييغط االخسبييييا  مليييييفة  مبييييا

 مب  طريقة دضم العب اا إبطال  سسجة االخسبا . ويمس يفم ضيغط االخسبيا  بشيكل  ميسار و نيسظم   وال )د(.1-3-1-6 مب   
 يلي: ماا  الطرائق السالسة االخسبا . ويك ن الضغط اهلسيف و  )املا   رتي( املمس يفم  الني عيفد إبحيفى  ويظل حلبسا  ط ال  يفة

املقيييس    العبييي ة )أي ضيييغط خبيييا  الميييائل املعبيييأ والضيييغط ال يقيييل ضييي  الضيييغط امليييا   رتي الكليييي  )أ(
س  °55مسل ابسييكال( ضنيييف د  يية   100أي  ييازاا خا ليية أخييرى   طروحييا   نيي   أو اجلزئييي للايي اء

ى أسيياس أقصييى د  يية  ييلء   وعيييفد ايينا الضييغط املييا   رتي الكلييي ضليي1.5 ضييرواب    ضا ييل أ ييان 
 ؛س°15  ود  ة حرا ة  لء 4-1-1-4وفقا  للفقرة 

  100س   طروحييييييا   نيييييي  °50ضييييييعل ضييييييغط خبييييييا  المييييييائل املنقيييييي ل ضنيييييييف  1.75ال يقييييييل ضيييييي   )ب(
 مسل ابسكال؛  100مسل ابسكال  ولك  حبيف أدىن لضغط االخسبا  قيف ح 

مسل ابسيكال    100طروحا   ن  س   °55ضعل ضغط خبا  المائل املنق ل ضنيف  1.5ال يقل ض   )ج(
 مسل ابسكال.  100ولك  حبيف أدىن لضغط االخسبا  قيف ح 

ضنيييف ضييغط  Iوضييالوة ضلييى ذلييك  جيييرى االخسبييا  ضلييى العبيي اا امل صصيية الحسيي اء سيي ائل جما ضيية السعبئيية  6-1-5-5-5
 قسقة حم   ادة صنع العب ة.د 30 أو مسل ابسكال لفرتة اخسبا   يف ا    دقائق  250اخسبا  أدىن ) ا   رتي(  قيفا ح 

  ذلييييك  مبييييا االشييييرتاطاا اخلاصيييية للنقييييل اجليييي ي  4-5-5-1-6دة    غطييييي األحكييييام اليييي ا   أال ميكيييي  6-1-5-5-6
 ضغ ط االخسبا  اليف سا.

 ضيفم السمرب    أية ضب ة.  عسا  ا سساز االخسبا : 6-1-5-5-7
 اختبار التنضيد 6-1-5-6

رى اخسبا  السنضسيف ضلى مجسع ال   نااذج السصاساسة للعب اا ابسسثناء األمساس.جيح
 ثالث ضسناا لكل ذ ذج  صاساي وصا ع. الخسبا :ضيفد ضسناا ا 6-1-5-6-1
 عرَّا ضسنة االخسبا  لق ة   ضع ضلى سطحاا العل ي  عادل ال زن الكلي لطرود واثلة قيف  طريقة االخسبا : 6-1-5-6-2

فيإن القي ة تميي  نية االخسبيا  سيائال  ختسليل مثافسي  النميبسة ضيي  الميائل املقير   قلي     ضيع ف قايا أثنياء النقيل؛ فيإذا ميان حمسيي ى ضس
 24  ذلييك ضسنيية االخسبييا   ضيي  ثالثيية أ سييا . ويمييسار االخسبييا   يييفة  مبييا يقييل ا  فيياع السنضييسيف  وال ابلنمييبة هليينح الكثافيية األخييعة.
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  عم  ا  فاع الميق ط ضليى أسياس الكثافية 1.2ضنيف ا  سجاوز الكثافة النمبسة للاادة املقر   قلاا  )ب(
 العشري األول  ضلى النح  السا : رقمللاادة املقر   قلاا  قربة إىل ال" dالنمبسة )ل( "

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 م 0.67× ل  م 1.0× ل  م 1.5× ل 

  عايع ا سساز االخسبا  6-1-5-3-6
السيي ازن بيين الضييغط اليييفاخلي واخلييا  ي  يسحقييق  كيي ن مييل ضبيي ة تسيي ي ضلييى سييائل  ا عيية للسمييرب ضنيييف ا  6-1-5-3-6-1

 يك ن    الضرو ي   ازن الضغطن. ال و مسثة    ذلك العب اا اليفاخلسة   العب اا اجملاعة  حست
ملاييا أح ييري اخسبييا  المييق ط ضلييى ضبيي ة مليي اد صييلبة  واصييطيفم سييطحاا العليي ي ابهليييفف   كيي ن العبيي ة قيييف  6-1-5-3-6-2

وضياء داخليي )ميس   ي  البالسيسسك ضليى سيبسل  أو احملس ايا حمف ظة ابلكا ل   ضبي ة داخلسية ذا ظلرا سازا االخسبا  بنجاح إ
  عيف وسسلة اإل الق أثناء قسا اا ب ظسفة االحس اء  ا عة للسن سل. مل املثال( ح  إذا

يييع أي ضطييي  ميكييي  أن ييييؤثر أو العبييي ة اخلا  سييية لطيييرد  رمييي  أو ال عييييفث   العبييي ة 6-1-5-3-6-3 ميييال ة أثنييياء   ال جمال
يكي ن انيال أي  ميرب للايادة املنق لية  وال  الملع داخل العب ة اخلا  سة ملسا   أو النقل.  بقى األوضسة اليفاخلسة  والعب اا اليفاخلسة

 العب ة )العب اا( اليفاخلسة. أو    ال ضاء اليفاخلي
 أن يؤثر   المال ة أثناء النقل.ميك   ضب ة خا  سة أي ضط  أو ال عيفث   الطبقة اخلا  سة    مس  6-1-5-3-6-4
يعسييرب فشييال  للعبيي ة  ال إذا حيييفث  مييرب طفسييل  يي  وسييسلة )وسييائل( اإل ييالق  سسجيية للصيييفم  فييإن ذلييك 6-1-5-3-6-5

 عيفث  زييف    السمرب. أال شريطة
سييائبة  أصييناف  سفجييرة أو أبي متييزق قيييف ينييسج ضنيي  ا مييكاب أي  يي اد 1ال يميياح    حاليية ضبيي اا الر بيية  6-1-5-3-6-6

    العب ة اخلا  سة.
 اختبار عدم التسرب 6-1-5-4

جيرى اخسبا  ضيفم السمرلب ضلى مجسع النااذج السصاساسة للعب اا امل صصة الحس اء الم ائل   ع أن اينا  
 االخسبا   ع  طل ب   حالة العب اا اليفاخلسة   العب اا اجملاعة.

 سبا  لكل  صاسم ذ ذ ي وصا ع.ثالث ضسناا اخ :االخسبا ضيفد ضسناا  6-1-5-4-1
إ ييا أن  بيييفل وسييائل اإل ييالق املييزودة ب سييسلة  نفييس   :اإلضيييفاد اخليياص لعسنيياا االخسبييا  إل ييراء االخسبييا  6-1-5-4-2

 أن عكم سيف فسحة السنفس . أو  نفس  فسحاا   شاهبة بالب سائل إ الق 
دقييائق  5فساييا وسييائل إ القاييا  تيير امليياء مليييفة  مبييا  ثبيير العبيي اا  :مييس يف انطريقيية االخسبييا  والضييغط امل 6-1-5-4-3

  ؤثر طريقة السثبسر    سائج االخسبا . وال بسناا يمس يفم ضغط ا ائي داخلي 
 ضلى ال    السا :اململلط ويك ن الضغط املا   رتي  

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 سكالمسل اب  30

 لاب ( ضلى األق 0.3)
 مسل ابسكال  20

 اب ( ضلى األقل 0.2)
 مسل ابسكال  20

 اب ( ضلى األقل 0.2)
  قل ض  انح فعالسة.  أال ميك  اسس يفام طرائق أخرى  ضلى 
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 عيفث أي  مرب. أن ال  عسا  ا سساز االخسبا : 6-1-5-4-4
 اختبار الضغط الداخلي )اهليدرويل( 6-1-5-5
جييييرى اخسبيييا  الضيييغط الييييفاخلي )اهلسييييف و ( ضليييى ميييل الناييياذج السصييياساسة  :العبييي اا الييييت ختضيييع لالخسبيييا  6-1-5-5-1

يليزم إ يراء اينا االخسبيا  ضليى العبي اا اليفاخلسية  وال البالسسسك والعبي اا املرمبية املصيااة الحسي اء سي ائل. أو املصن ضة    املعيفن
 للعب اا اجملاعة.

  ذج  صاساي وصا ع.ثالث ضسناا اخسبا  لكل ذاا االخسبا : ضيفد ضسن 6-1-5-5-2
إ يا أن  بييفل وسيائل اإل يالق الييت هبيا فسحياا  نفيس  ب سيائل  :السحضع اخلياص للعسنياا إل يراء االخسبيا  6-1-5-5-3

 عكم سيف انح الفسحاا. فسحاا  نفس  أو إ الق  شاهبة بال
 ف يا (  أو خيزف  أو ة )ز اج  حعرَّا العب اا املعيف سة والعب اا املرمب املمس يفم:طريقة االخسبا  والضغط  6-1-5-5-4
   ذلك وسائل إ القايا  لضيغط االخسبيا  ملييفة  ي  دقيائق. و حعيرَّا ضبي اا البالسيسسك والعبي اا املرمبية )امليادة البالسيسسكسة( مبا
املطل بيييية  لضييييغط ايييي  الضييييغط الييييني ييييينمر   العال ييييةدقسقيييية. وذلييييك ا 30  ذلييييك وسييييائل إ القاييييا لضييييغط االخسبييييا  مليييييفة  مبييييا

 مب  طريقة دضم العب اا إبطال  سسجة االخسبا . ويمس يفم ضيغط االخسبيا  بشيكل  ميسار و نيسظم   وال )د(.1-3-1-6 مب   
 يلي: ماا  الطرائق السالسة االخسبا . ويك ن الضغط اهلسيف و  )املا   رتي( املمس يفم  الني عيفد إبحيفى  ويظل حلبسا  ط ال  يفة

املقيييس    العبييي ة )أي ضيييغط خبيييا  الميييائل املعبيييأ والضيييغط ال يقيييل ضييي  الضيييغط امليييا   رتي الكليييي  )أ(
س  °55مسل ابسييكال( ضنيييف د  يية   100أي  ييازاا خا ليية أخييرى   طروحييا   نيي   أو اجلزئييي للايي اء

ى أسيياس أقصييى د  يية  ييلء   وعيييفد ايينا الضييغط املييا   رتي الكلييي ضليي1.5 ضييرواب    ضا ييل أ ييان 
 ؛س°15  ود  ة حرا ة  لء 4-1-1-4وفقا  للفقرة 

  100س   طروحييييييا   نيييييي  °50ضييييييعل ضييييييغط خبييييييا  المييييييائل املنقيييييي ل ضنيييييييف  1.75ال يقييييييل ضيييييي   )ب(
 مسل ابسكال؛  100مسل ابسكال  ولك  حبيف أدىن لضغط االخسبا  قيف ح 

مسل ابسيكال    100طروحا   ن  س   °55ضعل ضغط خبا  المائل املنق ل ضنيف  1.5ال يقل ض   )ج(
 مسل ابسكال.  100ولك  حبيف أدىن لضغط االخسبا  قيف ح 

ضنيييف ضييغط  Iوضييالوة ضلييى ذلييك  جيييرى االخسبييا  ضلييى العبيي اا امل صصيية الحسيي اء سيي ائل جما ضيية السعبئيية  6-1-5-5-5
 قسقة حم   ادة صنع العب ة.د 30 أو مسل ابسكال لفرتة اخسبا   يف ا    دقائق  250اخسبا  أدىن ) ا   رتي(  قيفا ح 

  ذلييييك  مبييييا االشييييرتاطاا اخلاصيييية للنقييييل اجليييي ي  4-5-5-1-6دة    غطييييي األحكييييام اليييي ا   أال ميكيييي  6-1-5-5-6
 ضغ ط االخسبا  اليف سا.

 ضيفم السمرب    أية ضب ة.  عسا  ا سساز االخسبا : 6-1-5-5-7
 اختبار التنضيد 6-1-5-6

رى اخسبا  السنضسيف ضلى مجسع ال   نااذج السصاساسة للعب اا ابسسثناء األمساس.جيح
 ثالث ضسناا لكل ذ ذج  صاساي وصا ع. الخسبا :ضيفد ضسناا ا 6-1-5-6-1
 عرَّا ضسنة االخسبا  لق ة   ضع ضلى سطحاا العل ي  عادل ال زن الكلي لطرود واثلة قيف  طريقة االخسبا : 6-1-5-6-2

فيإن القي ة تميي  نية االخسبيا  سيائال  ختسليل مثافسي  النميبسة ضيي  الميائل املقير   قلي     ضيع ف قايا أثنياء النقيل؛ فيإذا ميان حمسيي ى ضس
 24  ذلييك ضسنيية االخسبييا   ضيي  ثالثيية أ سييا . ويمييسار االخسبييا   يييفة  مبييا يقييل ا  فيياع السنضييسيف  وال ابلنمييبة هليينح الكثافيية األخييعة.
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 6HH2و 6HH1ملصييين ضة  ييي  البالسيييسسك  والعبييي اا املرمبييية أ ييي  جييييرى اخسبيييا  السنضيييسيف ضليييى األسيييط ادا والسنكييياا ا إال سييياضة 
 س.°40 قل ض   ال ي  ا  ضنيف حرا ة 28ئل  ط ال  يفة امل صصة للم ا

العبي اا  أو ضيفم حيفوث  مرب   أي ضسنة  سربة. وجيي    حالية العبي اا املرمبية  عسا  ا سساز االخسبا : 6-1-5-6-3
أي ضطيي  يضييير يكيي ن   أي ضسنيية  سييربة  وال العبيي ة اليفاخلسييية. أو املعبيييأة  يي  ال ضيياء اليييفاخليعيييفث  مييرب للاييادة  أال اجملاعيية

يميب  ضييفم ثبياا  نضيسيف العبي اا. و يربد العبي اا البالسيسسكسة حي   أو أي  شي ح ميكي  أن يقليل  ي  قي ة العبي ة أو سال ة النقيل 
 د  ة احلرا ة احملسطة قبل إ راء انا السقيفير.

 الختبارتقرير ا 6-1-5-7
 األقل  ويساح ملمس يف ي العب ة: يصا   قرير ض   سائج االخسبا  يسضا  السفاصسل السالسة ضلى 6-1-5-7-1

 اسم وضن ان  رفق االخسبا ؛ -1
 اسم وضن ان  قيفم الطل  )حسثاا مان ذلك  ناسبا (؛ -2
   ز وحسيف وسز لسقرير االخسبا ؛ -3
 ات ي   قرير االخسبا ؛ -4
 ؛صا ع العب ة -5
إىل  و يييا سيييس يفاموصيييل الناييي ذج السصييياساي للعبييي ة ) ثيييل األبعييياد واملييي اد ووسيييائل اإل يييالق واال -6

  ذلييك طريقيية الصيينع ) ثييل السشييكسل ابليينف ( وميكيي  أن يسضييا   مسييا  ) سيي  ا ( و/أو  مبييا ذلييك(
 ص  ة )ص  ا (؛

 المعة القص ى؛ -7
والكثافييية النميييبسة   حالييية المييي ائل وحجيييم خصيييائص حمسييي ايا العبييي اا امل سيييربة   ثيييل اللزو ييية  -8

ة امليياء املمييسعال   حاليية ضبيي اا البالسييسسك اليييت د  يية حييرا   .اجلمييسااا   حاليية امليي اد الصييلبة
 ؛ختضع الخسبا  الضغط اليفاخلي

 وصل االخسبا  و سائج ؛ -9
   قسع  قرير االخسبا  واسم امل قلِّع وصفس . -10

ليي  ما ير سييسنقل قيييف  يرى اخسبا اييا وفقييا   مايا  سييادا  فسيييف أبن العبي ة اليييت أضيييفايسضيا   قرييير االخسبيا  ب 6-1-5-7-2
 كي دا أخيرى قييف يبطيل صيالحسساا. و قييفم  مي ة  ي   قريير  أو طاا املناسبة   انا الفصيل وأن اسيس يفام طرائيق  عبئيةلالشرتا

 االخسبا  للملطة امل سصة.
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 2-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول، واألوعية الصغرية 

 الوقودية  احلاوية للغاز )خراطيش الغاز(، وخراطيش اخلالاي
 احلاوية لغاز مسيَّل قابل لالشتعال

األيروس ل واألوضسة الصغعة احلاوية للغاز )خراطسش الغاز( وخيراطسش اخليالاي ال ق ديية احلاويية لغياز  ذاذاا  مالحظة:
 . 3-2-6إىل  1-2-6ختضع الشرتاطاا الفقراا   مسل قابل لالشسعال ال

 اشرتاطات عامة 6-2-1
 بناءالتصميم وال 6-2-1-1
وجتايز حبسيت  سحايل مجسيع األوضياع الييت سيسسعرا هليا  صام أوضسة الضغط ووسائل إ القاا و صنع وختسرب  6-2-1-1-1

   ذلك الكالل. أثناء ظروف النقل العادية مبا
اضرتافا  ابلسقيفم العلاي والسكن ل  ي  و ميلساا  أبن أوضسية ضيغط أخيرى  يع  ليك الييت تايل ضال ياا األ يم  6-2-1-1-2

يفم أوضسة ضغط  مس   اشرتاطاا أخرى  ع االشرتاطاا إقلساي  جي ز أن  مس  املسحيفة ميك  أن  مس يفم ضلى أساس وط  أو
 املبسنة   انح الالئحة إذا اضسايفا ذلك الملطاا امل سصة   بليفان النقل واالسس يفام.

 املبنل   املعايع السقنسة للسصاسم والبناء.ال جي ز أبي حال أن يقل احليف األدىن لماك اجليفا  ض  الماك  6-2-1-1-3
  عادن قابلة للحام. س يفم   أوضسة الضغط امللح  ة إالال  م 6-2-1-1-4
  P200جيييرى اخسبييا  الضييغط ضلييى األسييط ادا واألدبسيي  والربا سييل و زم األسييط ادا وفقييا  لس  سيي  السعبئيية  6-2-1-1-5
وجيييرى اخسبييا  الضييغط ضلييى األوضسيية املييربلدة املغلقيية وفقييا   .P206  وفقييا  لس  سيي  السعبئيية   حاليية امليي اد الكساسائسيية تيير الضييغط أو

رى اخسبا  الضغط ضلى  نظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية الفلزيية وفقيا  لس  سي  السعبئية P203لس  س  السعبئة  . وجيي  أن يكي ن P205. وجيح
 . P208  س  السعبئة ضغط االخسبا  لألسط ا ة   حالة  از وسز  س افقا   ع  

 يفضم أوضسة الضغط اجملا ضة    زم اسكلسا  و ربط  عا  م حيفة. و ؤ   أوضسة الضغط بطريقية متنيع احلرمية للسجاسيع  6-2-1-1-6
اهلسكلي واحلرمة اليت قيف  ؤدي إىل  رميز اال اياداا امل ضيعسة الضيا ة. و صيام جما ضياا املشياض  ) ثيل املشيع  والصياا اا و قيايس  

  الني عاساا    العط  بمب  الصيفم والق ى اليت   ا   ضادة   النقيل. وختضيع املشياض  ضليى املا   رتية( و صنع ضلى النح الضغط
حالة الغازاا املميسلة الميا ة يكي ن بكيل وضياء ضيغط صياام ضيزل يكفيل  األقل الخسبا  الضغط  فم  الني ختضع ل  األسط ادا. و 

 أوضسة الضغط أثناء النقل.  يفة  وضيفم حيفوث  بادل حملس اياإ كا سة  لء مل وضاء ضغط ضلى ح
 يلزم جتن   ال   املعادن  ع املسااثلة  ال ما  قيف يؤدي إىل إضطاهبا ابلفعل الغلفاين. 6-2-1-1-7
 االشرتاطاا اإلضافسة لبناء أوضسة الضغط املربدلة املغلقة املعيفة لنقل الغازاا املربدة املمسلة 6-2-1-1-8
  ذلييك  للاعيييفن املمييس يفم   مييل وضيياء ضييغط    رحليية الفحييص األو   مبييا تيييفد اخليي اص املسكا سكسيية 6-2-1-1-8-1

  قاو ة الصيفم و عا ل اال ناء.
اى العزل احلرا ي    الصيفم بغالف خا  ي. وإذا ما ر املمافة بين وضياء  6-2-1-1-8-2  عزل أوضسة الضغط حرا اي . وعح

الغييالف حبسييت يسحاييل دون  شيي ح دائييم أي ضييغط خييا  ي يبلييغ ضلييى هليي اء )العييزل ابلسفريييغ( يصييام الضييغط والغييالف  فر يية  يي  ا
يقل ضغط  امليا   رتي  ضغط  ق لا  عسا ي حمم ب ال اب ( حمم اب  وفقا  لك د  ق   عرتف ب   أو 1مسل ابسكال )  100األقل 
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 6HH2و 6HH1ملصييين ضة  ييي  البالسيييسسك  والعبييي اا املرمبييية أ ييي  جييييرى اخسبيييا  السنضيييسيف ضليييى األسيييط ادا والسنكييياا ا إال سييياضة 
 س.°40 قل ض   ال ي  ا  ضنيف حرا ة 28ئل  ط ال  يفة امل صصة للم ا

العبي اا  أو ضيفم حيفوث  مرب   أي ضسنة  سربة. وجيي    حالية العبي اا املرمبية  عسا  ا سساز االخسبا : 6-1-5-6-3
أي ضطيي  يضييير يكيي ن   أي ضسنيية  سييربة  وال العبيي ة اليفاخلسييية. أو املعبيييأة  يي  ال ضيياء اليييفاخليعيييفث  مييرب للاييادة  أال اجملاعيية

يميب  ضييفم ثبياا  نضيسيف العبي اا. و يربد العبي اا البالسيسسكسة حي   أو أي  شي ح ميكي  أن يقليل  ي  قي ة العبي ة أو سال ة النقيل 
 د  ة احلرا ة احملسطة قبل إ راء انا السقيفير.

 الختبارتقرير ا 6-1-5-7
 األقل  ويساح ملمس يف ي العب ة: يصا   قرير ض   سائج االخسبا  يسضا  السفاصسل السالسة ضلى 6-1-5-7-1

 اسم وضن ان  رفق االخسبا ؛ -1
 اسم وضن ان  قيفم الطل  )حسثاا مان ذلك  ناسبا (؛ -2
   ز وحسيف وسز لسقرير االخسبا ؛ -3
 ات ي   قرير االخسبا ؛ -4
 ؛صا ع العب ة -5
إىل  و يييا سيييس يفاموصيييل الناييي ذج السصييياساي للعبييي ة ) ثيييل األبعييياد واملييي اد ووسيييائل اإل يييالق واال -6

  ذلييك طريقيية الصيينع ) ثييل السشييكسل ابليينف ( وميكيي  أن يسضييا   مسييا  ) سيي  ا ( و/أو  مبييا ذلييك(
 ص  ة )ص  ا (؛

 المعة القص ى؛ -7
والكثافييية النميييبسة   حالييية المييي ائل وحجيييم خصيييائص حمسييي ايا العبييي اا امل سيييربة   ثيييل اللزو ييية  -8

ة امليياء املمييسعال   حاليية ضبيي اا البالسييسسك اليييت د  يية حييرا   .اجلمييسااا   حاليية امليي اد الصييلبة
 ؛ختضع الخسبا  الضغط اليفاخلي

 وصل االخسبا  و سائج ؛ -9
   قسع  قرير االخسبا  واسم امل قلِّع وصفس . -10

ليي  ما ير سييسنقل قيييف  يرى اخسبا اييا وفقييا   مايا  سييادا  فسيييف أبن العبي ة اليييت أضيييفايسضيا   قرييير االخسبيا  ب 6-1-5-7-2
 كي دا أخيرى قييف يبطيل صيالحسساا. و قييفم  مي ة  ي   قريير  أو طاا املناسبة   انا الفصيل وأن اسيس يفام طرائيق  عبئيةلالشرتا

 االخسبا  للملطة امل سصة.
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 2-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول، واألوعية الصغرية 

 الوقودية  احلاوية للغاز )خراطيش الغاز(، وخراطيش اخلالاي
 احلاوية لغاز مسيَّل قابل لالشتعال

األيروس ل واألوضسة الصغعة احلاوية للغاز )خراطسش الغاز( وخيراطسش اخليالاي ال ق ديية احلاويية لغياز  ذاذاا  مالحظة:
 . 3-2-6إىل  1-2-6ختضع الشرتاطاا الفقراا   مسل قابل لالشسعال ال

 اشرتاطات عامة 6-2-1
 بناءالتصميم وال 6-2-1-1
وجتايز حبسيت  سحايل مجسيع األوضياع الييت سيسسعرا هليا  صام أوضسة الضغط ووسائل إ القاا و صنع وختسرب  6-2-1-1-1

   ذلك الكالل. أثناء ظروف النقل العادية مبا
اضرتافا  ابلسقيفم العلاي والسكن ل  ي  و ميلساا  أبن أوضسية ضيغط أخيرى  يع  ليك الييت تايل ضال ياا األ يم  6-2-1-1-2

يفم أوضسة ضغط  مس   اشرتاطاا أخرى  ع االشرتاطاا إقلساي  جي ز أن  مس  املسحيفة ميك  أن  مس يفم ضلى أساس وط  أو
 املبسنة   انح الالئحة إذا اضسايفا ذلك الملطاا امل سصة   بليفان النقل واالسس يفام.

 املبنل   املعايع السقنسة للسصاسم والبناء.ال جي ز أبي حال أن يقل احليف األدىن لماك اجليفا  ض  الماك  6-2-1-1-3
  عادن قابلة للحام. س يفم   أوضسة الضغط امللح  ة إالال  م 6-2-1-1-4
  P200جيييرى اخسبييا  الضييغط ضلييى األسييط ادا واألدبسيي  والربا سييل و زم األسييط ادا وفقييا  لس  سيي  السعبئيية  6-2-1-1-5
وجيييرى اخسبييا  الضييغط ضلييى األوضسيية املييربلدة املغلقيية وفقييا   .P206  وفقييا  لس  سيي  السعبئيية   حاليية امليي اد الكساسائسيية تيير الضييغط أو

رى اخسبا  الضغط ضلى  نظ  اا الس زي  اهلسيف ييفية الفلزيية وفقيا  لس  سي  السعبئية P203لس  س  السعبئة  . وجيي  أن يكي ن P205. وجيح
 . P208  س  السعبئة ضغط االخسبا  لألسط ا ة   حالة  از وسز  س افقا   ع  

 يفضم أوضسة الضغط اجملا ضة    زم اسكلسا  و ربط  عا  م حيفة. و ؤ   أوضسة الضغط بطريقية متنيع احلرمية للسجاسيع  6-2-1-1-6
اهلسكلي واحلرمة اليت قيف  ؤدي إىل  رميز اال اياداا امل ضيعسة الضيا ة. و صيام جما ضياا املشياض  ) ثيل املشيع  والصياا اا و قيايس  

  الني عاساا    العط  بمب  الصيفم والق ى اليت   ا   ضادة   النقيل. وختضيع املشياض  ضليى املا   رتية( و صنع ضلى النح الضغط
حالة الغازاا املميسلة الميا ة يكي ن بكيل وضياء ضيغط صياام ضيزل يكفيل  األقل الخسبا  الضغط  فم  الني ختضع ل  األسط ادا. و 

 أوضسة الضغط أثناء النقل.  يفة  وضيفم حيفوث  بادل حملس اياإ كا سة  لء مل وضاء ضغط ضلى ح
 يلزم جتن   ال   املعادن  ع املسااثلة  ال ما  قيف يؤدي إىل إضطاهبا ابلفعل الغلفاين. 6-2-1-1-7
 االشرتاطاا اإلضافسة لبناء أوضسة الضغط املربدلة املغلقة املعيفة لنقل الغازاا املربدة املمسلة 6-2-1-1-8
  ذلييك  للاعيييفن املمييس يفم   مييل وضيياء ضييغط    رحليية الفحييص األو   مبييا تيييفد اخليي اص املسكا سكسيية 6-2-1-1-8-1

  قاو ة الصيفم و عا ل اال ناء.
اى العزل احلرا ي    الصيفم بغالف خا  ي. وإذا ما ر املمافة بين وضياء  6-2-1-1-8-2  عزل أوضسة الضغط حرا اي . وعح

الغييالف حبسييت يسحاييل دون  شيي ح دائييم أي ضييغط خييا  ي يبلييغ ضلييى هليي اء )العييزل ابلسفريييغ( يصييام الضييغط والغييالف  فر يية  يي  ا
يقل ضغط  امليا   رتي  ضغط  ق لا  عسا ي حمم ب ال اب ( حمم اب  وفقا  لك د  ق   عرتف ب   أو 1مسل ابسكال )  100األقل 
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زل ابلسفرييغ(  ي فر وسيسلة ب  ني  الغياز )مايا   حالية العييسمير  اب (. وإذا مان الغالف  غلقيا  حبسيت ال 2مسل ابسكال )  200ض  
جتاسزا يي . ومتنييع ايينح  ملنييع أي ضييغط خطيير  يي  اال سشييا    الطبقيية العازليية   حاليية ضيييفم مفاييية ضييبط الغيياز   وضيياء الضييغط أو

 ال سسلة الرط بة    النفاذ داخل العزل.
س °182-  قيع د  ية  لساهنيا تير لغيازاا املميسللة امليربدة الييتجي    أوضسية السربيييف املغلقية  املعييفة لنقيل ا 6-2-1-1-8-3

ساييل أن  سفاضييل  فيياضال  خطييرا   ييع األممييجن أو ضنيييف الضييغط اجليي ي  أن ال األ يي اء املثييراة ابألممييجن    شييسال ضلييى  يي اد عح
 ل  ثرى ابألممجن. ع سائ ضنيف ا    يف انح امل اد   أ زاء    العزل احلرا ي  عرضة خلطر السال    ع األممجن أو

  صام أوضسة السربييف املغلقة و بة برت سباا  فع و ثبسر  ناسبة. 6-2-1-1-8-4
  اشرتاطاا إضافسة لبناء أوضسة الضغط لنقل األسسسلن 6-2-1-1-9

  واألسييسسلن اخلييا   يي  املييني   1001األ ييم املسحيييفة  و  حاليية  يياز األسييسسلن املييناب امليييف ج تيير  قييم 
 أوضسيية الضييغط مبييادة  مييا سة   زضيية اب سظييام  و يي   يي ع يمييس   االشييرتاطاا وجيسيياز   متييأل3374األ ييم املسحيييفة   قييم امليييف ج تيير

 م د  ق   عرتف ب  الملطة امل سصة  ضالوة ضلى الشرطن السالسن: االخسبا اا اليت عيفداا  عسا  أو
خطرة بسفاضلاا  ع     رمباا ضا ة أو ؤدي إىل  ك ي أن  ك ن املادة  س افقة  ع وضاء الضغط وأال )أ(

 ؛ 1001األ م املسحيفة   ع املني    حالة  قم األسسسلن أو
 وأن  ك ن قاد ة ضلى  نع ا سشا  ا الل األسسسلن   املادة املما سة.  )ب(

 ملني   س افقا   ع وضاء الضغط.  يك ن ا1001األ م املسحيفة  و  حالة  قم
 املواد 6-2-1-2
ييرهص ضلييى أال 6-2-1-2-1  ضييعل   سييأثر  يي اد بنيياء أوضسيية الضييغط ووسييائل إ القاييا املال ميية  باشييرة للمييلع اخلطييرة أو عح

 السفاضل  ع البضائع اخلطرة.  مب  أتثعا  خطعا   ثل حفز السفاضل أو  سسجة السعرا للملع اخلطرة املقص دة  وأال
بسنييية   املعيييايع السقنسييية للسصييياسم والبنييياء و   سييي  السعبئييية  صييينع أوضسييية الضيييغط ووسيييائل إ القايييا  ييي  املييي اد امل 6-2-1-2-2

املنطبييق ضلييى امليي اد املز ييع  قلاييا   وضيياء الضييغط. و كيي ن ايينح امليي اد  قاو يية للكميير الناشيي  ضيي  اهلشاشيية  وللسشييقق اال اييادي 
  املعايع السقنسة للسصاسم والبناء.ا   بن   الناش  ض  السآمل  ماا

 يلمعدات التشغ 6-2-1-3
فساا ضيفا وسائل ختفسل الضغط   صام الصاا اا واألدبس  والسجاسيزاا األخيرى املعرضية للضيغط و بية  6-2-1-3-1

  سحال  أوضسة اخسبا  الضغط. حبست  سحال ضغط ا فجا  يماوي  رة و صل ضلى األقل  ا
ا وضياء الضيغط أثنياء  صيام ملنيع حييفوث ضطي  قييف ييؤدي إىل ا طيالق حمسي اي السشيغسل أو شكل  عييفاا  6-2-1-3-2

الظيروف العادييية للاناوليية والنقييل. و كيي ن األدبسيي  املسشييعبة املؤدييية إىل صيياا اا اإل ييالق  ر يية بيف  يية  كفييي حلااييية الصيياا اا 
 ين صياا اا امليلء والسفرييغ وأي أ طسية واقسية  ي  ا طالق حمس ايا وضاء الضغط. ويكي ن  ي  املاكي  أت واألدبس     السش ح أو

 . 8-1-6-1-4املقص د. وتاى الصاا اا ضلى النح  املبن    الفسح  ع
دحر ييية  ب سيييائل )زالقييياا  حلقييياا  أطييي اق(  كفيييل  جتايييز أوضسييية الضيييغط  يييع القابلييية للاناولييية يييييفواي  أو 6-2-1-3-3

 داضي ل .  عرض  إل ااد ال  ضعل ق ة وضاء الضغط أو ست ال ناولساا أب ان ابل سائل املسكا سكسة  و ر   حب
  P205 أو P200(1)جتاز فرادى أوضسة الضغط ب سائل لس فسل الضغط ضلى النح  املبن      سي  السعبئية  6-2-1-3-4
. و صييام وسييائل ختفسييل الضييغط حبسييت متنييع دخيي ل  ييادة  ريبيية و مييرب الغيياز 5-6-3-1-2-6و 4-6-3-1-2-6   أو
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ى أوضسة الضغط األفقسة املسشعبة املال ءة بغاز هل ب  حبست  ء أي ضغط زائيف خطر. و ر   وسائل الس فسل  ضنيف  رمسباا ضلو ش
  فر  حبرية   اهل اء الطلق بطريقة متنع أي اصطيفام للغاز املسمرب ب ضاء الضغط حبيفل ذا     ظل ظروف النقل العادية.

 اس  عبئساا ابحلجم مبؤشر للامس ى. زود أوضسة الضغط اليت  ق 6-2-1-3-5
 فسة بشأن أوضسة السربييف املغلقة اشرتاطاا إضا 6-2-1-3-6
 ييزوَّد مييل فسحيية  يي  فسحيياا املييلء والسفريييغ     يي دة   وضيياء  ربييييف  غلييق  مييس يفم لنقييل الغييازاا املمييسَّلة  6-2-1-3-6-1

 يقييل ضيي  وسييسليت إيقيياف  سسييالسسن و مييسقلسن ال احيييفة ضيي  األخييرى   كيي ن األوىل ضبييا ة ضيي  صيياام قهطجييع  ال املييربلدة اللا بيية  مبييا
 وسسلة  كافئة. والثا سة ضبا ة ض   طاء أو

ب سييسلة أو   ا سيية   حييزود  داخلهاييا يي  طرفساييا  عييا  وعسجييز املنييسج المييائل   حغلييقاألدبسيي   اليييت ميكيي  أن  قِّطهييع 6-2-1-3-6-2
 لس فسل الضغط ت ل دون  رامم ضغط فائض داخل األدبس .

ل  طي   الب يا  السربيييف املغليق  بين وظسفسايا )ضليى سيبسل املثيا   ضع ضال ة واضحة ضلى مل وصلة   وضياء 6-2-1-3-6-3
 ط   المائل(. أو
 وسائل ختفسل الضغط 6-2-1-3-6-4
ييييزولد ميييل وضييياء  ربيييييف  غليييق ب سيييسلة واحييييفة ضليييى األقيييل لس فسيييل الضيييغط. و كييي ن وسيييسلة ختفسيييل  6-2-1-3-6-4-1

  .  ذلك السا ل  الضغط    الن ع الني يقاوم الق ى اليفينا سة مبا
يزود وضاء السربييف املغلق بقيرص سيال الكمير  ي از لل سيسلة )ال سيائل( ابإلضافة إىل ذلك  ميك  أن  6-2-1-3-6-4-2

 . 5-6-3-1-2-6احملالة بنابض لكي يمس   االشرتاطاا ال ا دة   
لة  كييي ن وصيييالا وسيييائل ختفسيييل الضيييغط حبجيييم مييياف يمييياح للسفرييييغ املطلييي ب ابلعبييي   إىل وسيييس 6-2-1-3-6-4-3

 ختفسل الضغط دون ضائق. 
عهيييل مجسيييع  ييييفاخل وسيييائل ختفسيييل الضيييغط   احلسيييز الب يييا ي ل ضييياء   ظييي 6-2-1-3-6-4-4 روف امليييلء األقصيييى  جتح

 السربييف املغلق  و حر ل  انح ال سائل  ر سبا يضا   فريغ الب ا  املنطلق بيفون أي ضائق.
 سعة و رمس  وسائل ختفسل الضغط 6-2-1-3-6-5

أوضسييية السربيييييف املغلقييية  يعييي  احلييييف األقصيييى لضيييغط السشيييغسل حالييية وسيييائل ختفسيييل الضيييغط امل  ييي دة      مالحظة:
( احليييفل األقصييى للضييغط املييا   رتي الفعَّييال  امل  يي د ضنيييف قايية وضيياء  ربييييف  غلييق حماَّييل   وضييعسة السشييغسل  MAWPاملمييا ح بيي  )

   ذلك الضغط الفعال األضلى أثناء امللء والسفريغ. مبا
يقلل ض  احلييف األقصيى لضيغط السشيغسل  غط بشكل أو   ايت ضنيف ضغط ال نفسح وسسلة ختفسل الض 6-2-1-3-6-5-1

  املائيية  يي  احليييف األقصييى لضييغط السشييغسل املمييا ح بيي . وبعيييف السفريييغ   110املمييا ح بيي   و نفييسح ابلكا ييل ضنيييف ضييغط يعييادل 
بقيى  نغلقية ضنييف ميل الضيغ ط   املائية  و  10ح السفرييغ أبمثير  ي  يقيل ضي  الضيغط اليني يبييفأ ضنييف  نغلق ال سسلة ضنييف ضيغط ال

 األمثر الفاضا .
 رمَّي  األقيراص الميالة الكمير حبسييت  سايزلق ضنييف ضيغط اضسبيا ي يكيي ن األقيلل بين ضيغط االخسبييا   6-2-1-3-6-5-2
   املائة    قساة ضغط السشغسل األقصى املما ح ب . 150ضغط يعادل  أو
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زل ابلسفرييغ(  ي فر وسيسلة ب  ني  الغياز )مايا   حالية العييسمير  اب (. وإذا مان الغالف  غلقيا  حبسيت ال 2مسل ابسكال )  200ض  
جتاسزا يي . ومتنييع ايينح  ملنييع أي ضييغط خطيير  يي  اال سشييا    الطبقيية العازليية   حاليية ضيييفم مفاييية ضييبط الغيياز   وضيياء الضييغط أو

 ال سسلة الرط بة    النفاذ داخل العزل.
س °182-  قيع د  ية  لساهنيا تير لغيازاا املميسللة امليربدة الييتجي    أوضسية السربيييف املغلقية  املعييفة لنقيل ا 6-2-1-1-8-3

ساييل أن  سفاضييل  فيياضال  خطييرا   ييع األممييجن أو ضنيييف الضييغط اجليي ي  أن ال األ يي اء املثييراة ابألممييجن    شييسال ضلييى  يي اد عح
 ل  ثرى ابألممجن. ع سائ ضنيف ا    يف انح امل اد   أ زاء    العزل احلرا ي  عرضة خلطر السال    ع األممجن أو

  صام أوضسة السربييف املغلقة و بة برت سباا  فع و ثبسر  ناسبة. 6-2-1-1-8-4
  اشرتاطاا إضافسة لبناء أوضسة الضغط لنقل األسسسلن 6-2-1-1-9

  واألسييسسلن اخلييا   يي  املييني   1001األ ييم املسحيييفة  و  حاليية  يياز األسييسسلن املييناب امليييف ج تيير  قييم 
 أوضسيية الضييغط مبييادة  مييا سة   زضيية اب سظييام  و يي   يي ع يمييس   االشييرتاطاا وجيسيياز   متييأل3374األ ييم املسحيييفة   قييم امليييف ج تيير

 م د  ق   عرتف ب  الملطة امل سصة  ضالوة ضلى الشرطن السالسن: االخسبا اا اليت عيفداا  عسا  أو
خطرة بسفاضلاا  ع     رمباا ضا ة أو ؤدي إىل  ك ي أن  ك ن املادة  س افقة  ع وضاء الضغط وأال )أ(

 ؛ 1001األ م املسحيفة   ع املني    حالة  قم األسسسلن أو
 وأن  ك ن قاد ة ضلى  نع ا سشا  ا الل األسسسلن   املادة املما سة.  )ب(

 ملني   س افقا   ع وضاء الضغط.  يك ن ا1001األ م املسحيفة  و  حالة  قم
 املواد 6-2-1-2
ييرهص ضلييى أال 6-2-1-2-1  ضييعل   سييأثر  يي اد بنيياء أوضسيية الضييغط ووسييائل إ القاييا املال ميية  باشييرة للمييلع اخلطييرة أو عح

 السفاضل  ع البضائع اخلطرة.  مب  أتثعا  خطعا   ثل حفز السفاضل أو  سسجة السعرا للملع اخلطرة املقص دة  وأال
بسنييية   املعيييايع السقنسييية للسصييياسم والبنييياء و   سييي  السعبئييية  صييينع أوضسييية الضيييغط ووسيييائل إ القايييا  ييي  املييي اد امل 6-2-1-2-2

املنطبييق ضلييى امليي اد املز ييع  قلاييا   وضيياء الضييغط. و كيي ن ايينح امليي اد  قاو يية للكميير الناشيي  ضيي  اهلشاشيية  وللسشييقق اال اييادي 
  املعايع السقنسة للسصاسم والبناء.ا   بن   الناش  ض  السآمل  ماا

 يلمعدات التشغ 6-2-1-3
فساا ضيفا وسائل ختفسل الضغط   صام الصاا اا واألدبس  والسجاسيزاا األخيرى املعرضية للضيغط و بية  6-2-1-3-1

  سحال  أوضسة اخسبا  الضغط. حبست  سحال ضغط ا فجا  يماوي  رة و صل ضلى األقل  ا
ا وضياء الضيغط أثنياء  صيام ملنيع حييفوث ضطي  قييف ييؤدي إىل ا طيالق حمسي اي السشيغسل أو شكل  عييفاا  6-2-1-3-2

الظيروف العادييية للاناوليية والنقييل. و كيي ن األدبسيي  املسشييعبة املؤدييية إىل صيياا اا اإل ييالق  ر يية بيف  يية  كفييي حلااييية الصيياا اا 
 ين صياا اا امليلء والسفرييغ وأي أ طسية واقسية  ي  ا طالق حمس ايا وضاء الضغط. ويكي ن  ي  املاكي  أت واألدبس     السش ح أو

 . 8-1-6-1-4املقص د. وتاى الصاا اا ضلى النح  املبن    الفسح  ع
دحر ييية  ب سيييائل )زالقييياا  حلقييياا  أطييي اق(  كفيييل  جتايييز أوضسييية الضيييغط  يييع القابلييية للاناولييية يييييفواي  أو 6-2-1-3-3

 داضي ل .  عرض  إل ااد ال  ضعل ق ة وضاء الضغط أو ست ال ناولساا أب ان ابل سائل املسكا سكسة  و ر   حب
  P205 أو P200(1)جتاز فرادى أوضسة الضغط ب سائل لس فسل الضغط ضلى النح  املبن      سي  السعبئية  6-2-1-3-4
. و صييام وسييائل ختفسييل الضييغط حبسييت متنييع دخيي ل  ييادة  ريبيية و مييرب الغيياز 5-6-3-1-2-6و 4-6-3-1-2-6   أو
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ى أوضسة الضغط األفقسة املسشعبة املال ءة بغاز هل ب  حبست  ء أي ضغط زائيف خطر. و ر   وسائل الس فسل  ضنيف  رمسباا ضلو ش
  فر  حبرية   اهل اء الطلق بطريقة متنع أي اصطيفام للغاز املسمرب ب ضاء الضغط حبيفل ذا     ظل ظروف النقل العادية.

 اس  عبئساا ابحلجم مبؤشر للامس ى. زود أوضسة الضغط اليت  ق 6-2-1-3-5
 فسة بشأن أوضسة السربييف املغلقة اشرتاطاا إضا 6-2-1-3-6
 ييزوَّد مييل فسحيية  يي  فسحيياا املييلء والسفريييغ     يي دة   وضيياء  ربييييف  غلييق  مييس يفم لنقييل الغييازاا املمييسَّلة  6-2-1-3-6-1

 يقييل ضيي  وسييسليت إيقيياف  سسييالسسن و مييسقلسن ال احيييفة ضيي  األخييرى   كيي ن األوىل ضبييا ة ضيي  صيياام قهطجييع  ال املييربلدة اللا بيية  مبييا
 وسسلة  كافئة. والثا سة ضبا ة ض   طاء أو

ب سييسلة أو   ا سيية   حييزود  داخلهاييا يي  طرفساييا  عييا  وعسجييز املنييسج المييائل   حغلييقاألدبسيي   اليييت ميكيي  أن  قِّطهييع 6-2-1-3-6-2
 لس فسل الضغط ت ل دون  رامم ضغط فائض داخل األدبس .

ل  طي   الب يا  السربيييف املغليق  بين وظسفسايا )ضليى سيبسل املثيا   ضع ضال ة واضحة ضلى مل وصلة   وضياء 6-2-1-3-6-3
 ط   المائل(. أو
 وسائل ختفسل الضغط 6-2-1-3-6-4
ييييزولد ميييل وضييياء  ربيييييف  غليييق ب سيييسلة واحييييفة ضليييى األقيييل لس فسيييل الضيييغط. و كييي ن وسيييسلة ختفسيييل  6-2-1-3-6-4-1

  .  ذلك السا ل  الضغط    الن ع الني يقاوم الق ى اليفينا سة مبا
يزود وضاء السربييف املغلق بقيرص سيال الكمير  ي از لل سيسلة )ال سيائل( ابإلضافة إىل ذلك  ميك  أن  6-2-1-3-6-4-2

 . 5-6-3-1-2-6احملالة بنابض لكي يمس   االشرتاطاا ال ا دة   
لة  كييي ن وصيييالا وسيييائل ختفسيييل الضيييغط حبجيييم مييياف يمييياح للسفرييييغ املطلييي ب ابلعبييي   إىل وسيييس 6-2-1-3-6-4-3

 ختفسل الضغط دون ضائق. 
عهيييل مجسيييع  ييييفاخل وسيييائل ختفسيييل الضيييغط   احلسيييز الب يييا ي ل ضييياء   ظييي 6-2-1-3-6-4-4 روف امليييلء األقصيييى  جتح

 السربييف املغلق  و حر ل  انح ال سائل  ر سبا يضا   فريغ الب ا  املنطلق بيفون أي ضائق.
 سعة و رمس  وسائل ختفسل الضغط 6-2-1-3-6-5

أوضسييية السربيييييف املغلقييية  يعييي  احلييييف األقصيييى لضيييغط السشيييغسل حالييية وسيييائل ختفسيييل الضيييغط امل  ييي دة      مالحظة:
( احليييفل األقصييى للضييغط املييا   رتي الفعَّييال  امل  يي د ضنيييف قايية وضيياء  ربييييف  غلييق حماَّييل   وضييعسة السشييغسل  MAWPاملمييا ح بيي  )

   ذلك الضغط الفعال األضلى أثناء امللء والسفريغ. مبا
يقلل ض  احلييف األقصيى لضيغط السشيغسل  غط بشكل أو   ايت ضنيف ضغط ال نفسح وسسلة ختفسل الض 6-2-1-3-6-5-1

  املائيية  يي  احليييف األقصييى لضييغط السشييغسل املمييا ح بيي . وبعيييف السفريييغ   110املمييا ح بيي   و نفييسح ابلكا ييل ضنيييف ضييغط يعييادل 
بقيى  نغلقية ضنييف ميل الضيغ ط   املائية  و  10ح السفرييغ أبمثير  ي  يقيل ضي  الضيغط اليني يبييفأ ضنييف  نغلق ال سسلة ضنييف ضيغط ال

 األمثر الفاضا .
 رمَّي  األقيراص الميالة الكمير حبسييت  سايزلق ضنييف ضيغط اضسبيا ي يكيي ن األقيلل بين ضيغط االخسبييا   6-2-1-3-6-5-2
   املائة    قساة ضغط السشغسل األقصى املما ح ب . 150ضغط يعادل  أو
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ليييق املعيييزول ابلسفرييييغ د  ييية  فريغييي    كييي ن الميييعة املشيييرتمة لكافييية إذا فقييييف ال ضييياء امليييربد )القيييرلي( املغ 6-2-1-3-6-5-3
  املائية  120يسجاوز الضغط )مبا فس  الرتامم( داخل ال ضياء امليربد )القيرلي( املغليق  وسائل ختفسل الضغط املرملبة فس  مافسة لكي ال
 .   احليف األقصى لضغط السشغسل املما ح ب 

 .(1)ل سائل ختفسل الضغط وفقا  لك د  ق   عرتف ب  الملطة امل سصةتم  المعة الالز ة  6-2-1-3-6-5-4
 اعتماد أوعية الضغط 6-2-1-4
جيييرى  قسييسم  طابقيية أوضسيية الضييغط للاعييايع وقيير الصييناضة  ضلييى النحيي  الييني  شييرتط  المييلطة امل سصيية.  6-2-1-4-1

املميسنيفاا السقنسية ما يل   اصيفاا السصياسم والبنياء  وما يل ا وإقرا اا اسئية فحيص. و شيال و ق م بفحص أوضسة الضغط واخسبا ا
 املمسنيفاا املسعلقة ابلصناضة واالخسبا .

 جي  أن  س افق  ظم السحقق    اجل دة  ع اشرتاطاا الملطة امل سصة. 6-2-1-4-2
 الفحص واالختبار األوليان 6-2-1-5
غلقيية و نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية  لالخسبييا  يفييييفة   ييع أوضسيية السربييييف املختضييع أوضسيية الضييغط اجل 6-2-1-5-1

 يلي: والفحص أثناء الصناضة وبعيفح وفقا  ملعايع السصاسم املنطبقة و   بسناا  ا
 ضلى ضسنة  ناسبة    أوضسة الضغط: 

 اخسبا  اخلصائص املسكا سكسة ملادة البناء؛ )أ(
  لماك اجليفا ؛السحقق    احليف األدىن )ب(
   جتا   املادة   مل دفعة  صنسع؛السحقق   )ج(
 فحص حالة أوضسة الضغط اليفاخلسة واخلا  سة؛ )د(
 فحص ل ال  العنق؛ )ا(
 السحقق    الس افق  ع  عسا  السصاسم؛ )و(

 وختضع مل أوضسة الضغط لالخسبا اا السالسة: 
عييييفداا  عسيييا   قييي  غط  عيييايع القبييي ل الييييت اخسبيييا  ضيييغط اسييييف و . جيييي  أن  ميييس   أوضسييية الضييي )ز(

 م د  ق  للسصاسم والصنع؛ أو
ميكييي  مب افقييية الميييلطة امل سصييية االسسعاضييية ضييي  اخسبيييا  الضيييغط اهلسييييف و  ابخسبيييا   مالحظة:

  مسسبع انح العالسة أي خطر؛ يمس يفم الغاز حسثاا ال
عهييل وضيي  حفحييص و قييسلم ضسيي ب الصييناضة  فسحجييرى إصييالحاا  أو )ح( س يفام. اء الضييغط  ييع قابييل لالسييجيح

 حالة أوضسة الضغط امللح  ة  ي ىل ااساام خاص لن ضسة اللحام؛ و 
 فحص العال اا ضلى وضاء الضغط؛ )ط(

ابإلضيييييافة إىل ذليييييك   فحيييييص أوضسييييية الضيييييغط املز يييييع اسيييييس يفا اا    قيييييل األسيييييسسلن امليييييناب  )ي(
( لضياان 3374األ م املسحيفة  ي  ) قماألسسسلن اخلا     املن ( أو1001األ م املسحيفة  ) قم

 سال ة الرتمس  وحالة املادة املما سة  وماسة املني   حسثاا ينطبق.
__________ 

صييياا يج الشيييح  والصييياا يج النقالييية  - 2اجليييزء  -" عيييايع وسيييائل ختفسيييل الضيييغط  CGA S-1.2-2003شييي  اا ا ظييير ضليييى سيييبسل املثيييال  ن (1)
 أسط ادا  عبئة الغازاا املضغ طة". - 1اجلزء  -" عايع وسائل ختفسل الضغط  S-1.1-2003املضغ طة" واملعسا   اللغازا
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)أ( و)ب( و)د( و)و( ضليييى ضسنييية مافسييية  ييي  أوضسييية السربيييييف 1-5-1-2-6جتييرى الفحييي ص واالخسبيييا اا املبسنييية    6-2-1-5-2
أي طريقية اخسبيا  أخيرى  ناسيبة  يع ضيا ة   الصي  سة أو امل  اا ف ق ابألشعة أواملغلقة. ابإلضافة إىل ذلك يفحص اللحام بطريقة السص ير 

 ينطبق فحص اللحام ضلى الغالف اخلا  ي لل ضاء.  يس افق  ع  عايع السصاسم والبناء املنطبقة. وال ضلى ضسنة    أوضسة السربييف املغلقة مبا
)ز( 1-5-1-2-6ملبسنيية   واالخسبييا اا األولسيية ا وفضييال  ضيي  ذلييك  ختضييع مجسييع أوضسيية السربييييف املغلقيية للفحيي ص 

 و)ح( و)ط( إضافة إىل اخسبا   نع السمرب واخسبا  السشغسل املقب ل ملعيفاا اخليف ة بعيف جتاسعاا.
 خبصيييي ص  نظ  ييييياا الس يييييزي  اهلسيف ييفيييييية الفلزيييييية  جيييييي  السحقيييييق  ييييي  أن الفحييييي ص واالخسبيييييا اا املبسنييييية  6-2-1-5-3

  و)و( و)ز( و)ح( و)ط(  قيييييف أح ريييييير ضلييييى ضسلنييييية وافسيييية  ييييي  حسثاييييا ينطبيييييقا( و)د( و) )أ( و)ب( و)ج(6-2-1-5-1  
يييرى ضليييى ضسلنييية وافسييية  ييي   نظ  ييياا الس يييزي   األوضسييية املميييسعالة    نظ  ييية الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية. وابإلضيييافة إىل ذليييك جتح

يييرى   حسث)ا(1-5-1-2-6 و  )ج( و)و(1-5-1-2-6اهلسيف ييفيييية الفلزيييية الفحييي ص واالخسبيييا اا املبسلنييية    ايييا ينطبيييق  وجيح
 فحص احلالة اخلا  سة ملنظ  ة الس زي  اهلسيف ييفية الفلزية. أيضا  

ضع  نظ  ياا الس يزي  اهلسيف ييفيية الفلزيية مافية للفحي ص واالخسبيا اا البيفئسية املبسلنية     وإضافة إىل ذلك ختح
 رضسة. عيفاا اخليف ة بص  ة  ح  )ح( و)ط(  والخسبا   نع السمرب  واخسبا  اشسغال6-2-1-5-1
 الفحص واالختبار الدوراين 6-2-1-6
ختضع األوضسة القابلة إلضادة امليلء  فسايا ضييفا أوضسية السربيييف  لفحي ص واخسبيا اا دو يية تير إشيراف اسئية  6-2-1-6-1

 يلي:  رخص هلا    قبل الملطة امل سصة  وفقا  ملا
 العال اا اخلا  سة؛سحقق    املعيفاا و    را عة احلالة اخلا  سة ل ضاء الضغط وال )أ(

  را عة احلالة اليفاخلسة ل ضاء الضغط ) ثال  ض  طريق الفحص اليفاخلي والسحقق    مسامة اجليفا  اليف سا(؛ )ب(
  زضر امللحقاا؛  را عة حالة الل ال  ملعرفة إذا و يف آتمل أو )ج(
  اا املناسبة.ملادة إب راء االخسبااخسبا  ضغط اسيف و   وضنيف االقسضاء السحقق    خ اص ا )د(

جي ز مب افقية الميلطة امل سصية االسسعاضية ضي  اخسبيا  الضيغط اهلسييف و  ابالخسبيا   :1مالحظة 
  مسسبع انح العالسة أي خطر. ابسس يفام  از حسثاا ال

  حالييييييييية األسيييييييييط ادا واألدبسييييييييي  املصييييييييين ضة  ييييييييي  الفييييييييي الذ  يييييييييع امللحييييييييي م    :2مالحظة 
 اخسبييا  الضييغط اهلسيييف و  اليي ا د )ب( و 1-6-1-2-6  السحقييق اليي ا د   االسسعاضيية ضيي جييي ز
أسييط ادا  -"أسيط ادا الغياز  ISO 16148:2016)د( إب يراء يفيي ابملعسيا   6-2-1-6-1  

 (AT)اخسبييييا  االبسعيييياث الصيييي يت  - الغيييياز القابليييية إلضييييادة املييييلء واملصيييين ضة  يييي  الفيييي الذ  ييييع امللحيييي م
 لالخسبا  والفحص اليفو ين.". (UT)ص  سة والفحص ابمل  اا ف ق ال

اخسبيييييا  الضيييييغط )ب( و  1-6-1-2-6   السحقيييييق الييييي ا داالسسعاضييييية ضييييي   جيييييي ز :3مالحظة 
يييييرى طبقيييييا  للاعسيييييا  )د(  1-6-1-2-6اهلسييييييف و  الييييي ا د    بفحيييييص ابمل  ييييياا فييييي ق الصييييي  سة  جيح

ISO 10461:2005 + A1:2006 سنسيييي م  يييييع سكة األل  فساييييا خيييييص أسيييييط ادا الغيييياز املصييييين ضة  يييي  سيييييب
فساييييا خيييييص أسييييط ادا الغيييياز املصيييين ضة  يييي  الفيييي الذ  ييييع  ISO 6406:2005امللحيييي م  وطبقييييا  للاعسييييا  

 امللح م.
  را عة  عيفاا السشغسل و عاا    الس ابع ووسائل ختفسل الضغط  إذا أ ييف اسس يفا اا جميفدا . )ا(
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ليييق املعيييزول ابلسفرييييغ د  ييية  فريغييي    كييي ن الميييعة املشيييرتمة لكافييية إذا فقييييف ال ضييياء امليييربد )القيييرلي( املغ 6-2-1-3-6-5-3
  املائية  120يسجاوز الضغط )مبا فس  الرتامم( داخل ال ضياء امليربد )القيرلي( املغليق  وسائل ختفسل الضغط املرملبة فس  مافسة لكي ال
 .   احليف األقصى لضغط السشغسل املما ح ب 

 .(1)ل سائل ختفسل الضغط وفقا  لك د  ق   عرتف ب  الملطة امل سصةتم  المعة الالز ة  6-2-1-3-6-5-4
 اعتماد أوعية الضغط 6-2-1-4
جيييرى  قسييسم  طابقيية أوضسيية الضييغط للاعييايع وقيير الصييناضة  ضلييى النحيي  الييني  شييرتط  المييلطة امل سصيية.  6-2-1-4-1

املميسنيفاا السقنسية ما يل   اصيفاا السصياسم والبنياء  وما يل ا وإقرا اا اسئية فحيص. و شيال و ق م بفحص أوضسة الضغط واخسبا ا
 املمسنيفاا املسعلقة ابلصناضة واالخسبا .

 جي  أن  س افق  ظم السحقق    اجل دة  ع اشرتاطاا الملطة امل سصة. 6-2-1-4-2
 الفحص واالختبار األوليان 6-2-1-5
غلقيية و نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية  لالخسبييا  يفييييفة   ييع أوضسيية السربييييف املختضييع أوضسيية الضييغط اجل 6-2-1-5-1

 يلي: والفحص أثناء الصناضة وبعيفح وفقا  ملعايع السصاسم املنطبقة و   بسناا  ا
 ضلى ضسنة  ناسبة    أوضسة الضغط: 

 اخسبا  اخلصائص املسكا سكسة ملادة البناء؛ )أ(
  لماك اجليفا ؛السحقق    احليف األدىن )ب(
   جتا   املادة   مل دفعة  صنسع؛السحقق   )ج(
 فحص حالة أوضسة الضغط اليفاخلسة واخلا  سة؛ )د(
 فحص ل ال  العنق؛ )ا(
 السحقق    الس افق  ع  عسا  السصاسم؛ )و(

 وختضع مل أوضسة الضغط لالخسبا اا السالسة: 
عييييفداا  عسيييا   قييي  غط  عيييايع القبييي ل الييييت اخسبيييا  ضيييغط اسييييف و . جيييي  أن  ميييس   أوضسييية الضييي )ز(

 م د  ق  للسصاسم والصنع؛ أو
ميكييي  مب افقييية الميييلطة امل سصييية االسسعاضييية ضييي  اخسبيييا  الضيييغط اهلسييييف و  ابخسبيييا   مالحظة:

  مسسبع انح العالسة أي خطر؛ يمس يفم الغاز حسثاا ال
عهييل وضيي  حفحييص و قييسلم ضسيي ب الصييناضة  فسحجييرى إصييالحاا  أو )ح( س يفام. اء الضييغط  ييع قابييل لالسييجيح

 حالة أوضسة الضغط امللح  ة  ي ىل ااساام خاص لن ضسة اللحام؛ و 
 فحص العال اا ضلى وضاء الضغط؛ )ط(

ابإلضيييييافة إىل ذليييييك   فحيييييص أوضسييييية الضيييييغط املز يييييع اسيييييس يفا اا    قيييييل األسيييييسسلن امليييييناب  )ي(
( لضياان 3374األ م املسحيفة  ي  ) قماألسسسلن اخلا     املن ( أو1001األ م املسحيفة  ) قم

 سال ة الرتمس  وحالة املادة املما سة  وماسة املني   حسثاا ينطبق.
__________ 

صييياا يج الشيييح  والصييياا يج النقالييية  - 2اجليييزء  -" عيييايع وسيييائل ختفسيييل الضيييغط  CGA S-1.2-2003شييي  اا ا ظييير ضليييى سيييبسل املثيييال  ن (1)
 أسط ادا  عبئة الغازاا املضغ طة". - 1اجلزء  -" عايع وسائل ختفسل الضغط  S-1.1-2003املضغ طة" واملعسا   اللغازا
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)أ( و)ب( و)د( و)و( ضليييى ضسنييية مافسييية  ييي  أوضسييية السربيييييف 1-5-1-2-6جتييرى الفحييي ص واالخسبيييا اا املبسنييية    6-2-1-5-2
أي طريقية اخسبيا  أخيرى  ناسيبة  يع ضيا ة   الصي  سة أو امل  اا ف ق ابألشعة أواملغلقة. ابإلضافة إىل ذلك يفحص اللحام بطريقة السص ير 

 ينطبق فحص اللحام ضلى الغالف اخلا  ي لل ضاء.  يس افق  ع  عايع السصاسم والبناء املنطبقة. وال ضلى ضسنة    أوضسة السربييف املغلقة مبا
)ز( 1-5-1-2-6ملبسنيية   واالخسبييا اا األولسيية ا وفضييال  ضيي  ذلييك  ختضييع مجسييع أوضسيية السربييييف املغلقيية للفحيي ص 

 و)ح( و)ط( إضافة إىل اخسبا   نع السمرب واخسبا  السشغسل املقب ل ملعيفاا اخليف ة بعيف جتاسعاا.
 خبصيييي ص  نظ  ييييياا الس يييييزي  اهلسيف ييفيييييية الفلزيييييية  جيييييي  السحقيييييق  ييييي  أن الفحييييي ص واالخسبيييييا اا املبسنييييية  6-2-1-5-3

  و)و( و)ز( و)ح( و)ط(  قيييييف أح ريييييير ضلييييى ضسلنييييية وافسيييية  ييييي  حسثاييييا ينطبيييييقا( و)د( و) )أ( و)ب( و)ج(6-2-1-5-1  
يييرى ضليييى ضسلنييية وافسييية  ييي   نظ  ييياا الس يييزي   األوضسييية املميييسعالة    نظ  ييية الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية. وابإلضيييافة إىل ذليييك جتح

يييرى   حسث)ا(1-5-1-2-6 و  )ج( و)و(1-5-1-2-6اهلسيف ييفيييية الفلزيييية الفحييي ص واالخسبيييا اا املبسلنييية    ايييا ينطبيييق  وجيح
 فحص احلالة اخلا  سة ملنظ  ة الس زي  اهلسيف ييفية الفلزية. أيضا  

ضع  نظ  ياا الس يزي  اهلسيف ييفيية الفلزيية مافية للفحي ص واالخسبيا اا البيفئسية املبسلنية     وإضافة إىل ذلك ختح
 رضسة. عيفاا اخليف ة بص  ة  ح  )ح( و)ط(  والخسبا   نع السمرب  واخسبا  اشسغال6-2-1-5-1
 الفحص واالختبار الدوراين 6-2-1-6
ختضع األوضسة القابلة إلضادة امليلء  فسايا ضييفا أوضسية السربيييف  لفحي ص واخسبيا اا دو يية تير إشيراف اسئية  6-2-1-6-1

 يلي:  رخص هلا    قبل الملطة امل سصة  وفقا  ملا
 العال اا اخلا  سة؛سحقق    املعيفاا و    را عة احلالة اخلا  سة ل ضاء الضغط وال )أ(

  را عة احلالة اليفاخلسة ل ضاء الضغط ) ثال  ض  طريق الفحص اليفاخلي والسحقق    مسامة اجليفا  اليف سا(؛ )ب(
  زضر امللحقاا؛  را عة حالة الل ال  ملعرفة إذا و يف آتمل أو )ج(
  اا املناسبة.ملادة إب راء االخسبااخسبا  ضغط اسيف و   وضنيف االقسضاء السحقق    خ اص ا )د(

جي ز مب افقية الميلطة امل سصية االسسعاضية ضي  اخسبيا  الضيغط اهلسييف و  ابالخسبيا   :1مالحظة 
  مسسبع انح العالسة أي خطر. ابسس يفام  از حسثاا ال

  حالييييييييية األسيييييييييط ادا واألدبسييييييييي  املصييييييييين ضة  ييييييييي  الفييييييييي الذ  يييييييييع امللحييييييييي م    :2مالحظة 
 اخسبييا  الضييغط اهلسيييف و  اليي ا د )ب( و 1-6-1-2-6  السحقييق اليي ا د   االسسعاضيية ضيي جييي ز
أسييط ادا  -"أسيط ادا الغياز  ISO 16148:2016)د( إب يراء يفيي ابملعسيا   6-2-1-6-1  

 (AT)اخسبييييا  االبسعيييياث الصيييي يت  - الغيييياز القابليييية إلضييييادة املييييلء واملصيييين ضة  يييي  الفيييي الذ  ييييع امللحيييي م
 لالخسبا  والفحص اليفو ين.". (UT)ص  سة والفحص ابمل  اا ف ق ال

اخسبيييييا  الضيييييغط )ب( و  1-6-1-2-6   السحقيييييق الييييي ا داالسسعاضييييية ضييييي   جيييييي ز :3مالحظة 
يييييرى طبقيييييا  للاعسيييييا  )د(  1-6-1-2-6اهلسييييييف و  الييييي ا د    بفحيييييص ابمل  ييييياا فييييي ق الصييييي  سة  جيح

ISO 10461:2005 + A1:2006 سنسيييي م  يييييع سكة األل  فساييييا خيييييص أسيييييط ادا الغيييياز املصييييين ضة  يييي  سيييييب
فساييييا خيييييص أسييييط ادا الغيييياز املصيييين ضة  يييي  الفيييي الذ  ييييع  ISO 6406:2005امللحيييي م  وطبقييييا  للاعسييييا  

 امللح م.
  را عة  عيفاا السشغسل و عاا    الس ابع ووسائل ختفسل الضغط  إذا أ ييف اسس يفا اا جميفدا . )ا(
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  حاليية امليي اد الكساسائسيية    أوP200  السعبئيية ا ظيير    سيي يسعلييق ابلفحييص اليييفو ي و يي ا ر االخسبييا اا  فساييا مالحظة:
 . 1-4-1-4  ال ا د   الفقرة P206تر الضغط     س  السعبئة 

واألسييسلن  1001األ يم املسحييفة  ال  فحيص أوضسية الضيغط املعيييفة لنقيل األسيسسلن املييناب املييف ج تير  قييم 6-2-1-6-2
جيي   ماياا(. )أ( و)ج( و)1-6-1-2-6ضليى النحي  احملييفد    إال 3374سحييفة األ يم امل اخلا     املني  املييف ج تير  قيم

 فحص حالة املادة املما سة )السشققاا والسفريغ العل ي والرتاخي والرتسل (.
 ألوضسة القرلية )املربدة( املغلقة لعالساا فحص واخسبا  دو ية. لختضع صاا اا  نفس  الضغط  6-2-1-6-3
 انعنياالشرتاطات للص 6-2-1-7
رضسة ألوضسة الضغط  ويسعليق اينا ب  ي  خياص  6-2-1-7-1

ح
ميسلك الصا ع املقيف ة السقنسة  ومل امل ا د الالز ة للصناضة امل

 ابلعا لن املؤالن:
 ؛ل شراف ضلى ضالسة الصناضة أبسراا )أ(

 وللقسام بربط امل اد؛ )ب(
 وإل راء االخسبا اا ذاا الصلة. )ج(

 اخسبا  مفاءة الصا ع   مل األح ال اسئة فحص  قراا الملطة امل سصة   بليف االضسااد. ق م إب راء  6-2-1-7-2
 االشرتاطات املتعلقة هبيئات الفحص 6-2-1-8
الصييييناضة  و ؤاليييية ألداء االخسبييييا اا والفحيييي ص وإصيييييفا   كيييي ن اسئيييياا الفحييييص  مييييسقلة ضيييي   نشييييآا  6-2-1-8-1

 امل افقاا املطل بة.
 ضغط اليت تمل أرقام األمم املتحدةاشرتاطات أوعية ال 6-2-2

  جيييي    أوضسييية الضيييغط الييييت تايييل ضال ييية األ يييم 1-2-6ابإلضيييافة إىل االشيييرتاطاا العا ييية الييي ا دة    
يمييياح بصييينع أوضسييية الضيييغط    ذليييك املعيييايع  حميييباا ينطبيييق. وال ا القميييم  مبيييااملسحييييفة أن  فيييي ابالشيييرتاطاا الييي ا دة   اييين

بعييف السيا ي  املبين    3-2-2-6و 1-2-2-6يفة وفقا  ألي  عسيا  خياص  ي  املعيايع الي ا دة    عيفاا السشغسل اجليفي أو
 العا د األيمر    اجليفاول.

 ا اا أحيفث  شرا  للاعايع  إن و يفا.جي ز  مب افقة الملطة امل سصة  أن  حمس يفم إصيف :1مالحظة 
ل ضال ية األ يم املسحييفة و عييفاا السشيغسل املصينعة وفقيا  جي ز االسسارا    اسس يفام أوضسة الضغط اليت تاي :2مالحظة 

 للاعايع املنطبقة ضنيف ات ي  الصنع  انا  أبحكام الفحص اليفو ي ال ا دة   انح الالئحة.
 واالختبار األوليان التصميم والصنع، والفحص 6-2-2-1
ال ييية األ يييم املسحييييفة وضليييى فحصييياا  نطبيييق املعيييايع السالسييية ضليييى  صييياسم وبنييياء األسيييط ادا الييييت تايييل ض 6-2-2-1-1

 :5-2-2-6واخسبا اا األولسن  ابسسثناء أن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد  ك ن وفقاح للفقرة 
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 بيقه يف الصناعةميكن تط العنوان املرجع
ISO 9809-1:1999  ن ضة  ي  الفي الذ أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصي -أسط ادا الغاز

: أسط ادا الف الذ املمقي 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   -  ع امللح م
  سغاابسكال 1 100والطري اليت  قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ي  اينا املعسيا   3-7  القميم  F نطبق املالحظة اخلاصية بعا يل  ال :مالحظة
 ة.ضلى األسط ادا اليت تال ضال ة األ م املسحيف

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2018رب ديما

ISO 9809-1:2010  أسييييييييييييييييييييييييط ادا الغييييييييييييييييييييييييياز الف الذييييييييييييييييييييييييية  يييييييييييييييييييييييييع  -أسييييييييييييييييييييييييط ادا الغييييييييييييييييييييييييياز 
: أسيييط ادا الفيي الذ املميييقي 1اجلييزء  -السصيياسم والبنييياء واالخسبييا   -امللح  يية 

  سغاابسكال 1 100والطري اليت  قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-2:2000 أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  الفي الذ  -سط ادا الغاز أ
: أسط ادا الف الذ املمقي 2اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   - ع امللح م 

 أمثر  سغاابسكال أو 1 100والطري اليت  بلغ  قاو ة الشيف فساا 
مليييزودة ببطا يييية  األسيييط ادا  ييييع ا ضلييييىايييينا املعسيييا   ينطبيييقال  :مالحظـــة

  لح  ن املصن ضة     زأي 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2018ديمارب 

ISO 9809-2:2010  أسط ادا الغاز الف الذية  رب امللح  ة القابلية إلضيادة امليلء  -أسط ادا الغاز
والطري اليت : أسط ادا الف الذ املمقي 2اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   -
  سغاابسكال  1 100لشيف فساا ض   قل  قاو ة ا ال

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-3:2000  أسيط ادا الغياز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  الفي الذ  يع  -أسط ادا الغاز
 : أسط ادا الف الذ املعاجل ابحلرا ة3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   - امللح م

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2018ديمارب 

ISO 9809-3:2010  امليلء  أسط ادا الغاز الف الذية  رب امللح  ة القابلية إلضيادة -أسط ادا الغاز
 الف الذ املعاجل ابحلرا ة: أسط ادا 3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   -

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-4:2014  ي  الفي الذ أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  -أسط ادا الغاز 
: أسيط ادا الفي الذ الييني 4اجليزء  -السصياسم والبنياء واالخسبيا   -  يع امللحي م

  سغاابسكال 1 100يصيفأ اليت  قل  قاو ة الشيف فساا ض   ال

 ح  إشعا  آخر

ISO 7866:1999  أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  سيبسكة  -أسط ادا الغاز
 م والبناء واالخسبا السصاس -أل  نس م 

   انا  2-7  ال ا دة   القمم F نطبق املالحظة اخلاصة بعا ل  ال :حظةمال
ييرخص اسيس يفام  املعسا   ضلى األسط ادا اليت تال ضال ية األ يم املسحييفة. ال

 يعادهلا.  ا أو 6351A-T6سبسكة األل  نس م 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 7866:2012+ 
Cor 1:2014 

امللء واملصن ضة  ي  سيبسكة أسط ادا الغاز القابلة إلضادة  -أسط ادا الغاز 
 السصاسم والبناء واالخسبا  -أل  نس م 
 أو  ا يعادهلا. 6351Aجي  أالل  حمس يفم سبسكة األملنس م  مالحظة:

 ح  إشعا  آخر

ISO 4706:2008  ء واملصين ضة  ي  الفي الذ أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليل -أسط ادا الغاز
 دون اب  و ا 60ضغط االخسبا   -امللح م 

 ح  إشعا  آخر

ISO 18172-
1:2007 

أسييط ادا الغيياز القابليية إلضييادة املييلء واملصيين ضة  يي  فيي الذ  -أسييط ادا الغيياز 
 دون  سغاابسكال و ا 6: ضغط االخسبا  1اجلزء  -يصيفأ   لح م ال

 ح  إشعا  آخر

ISO 20703:2006 أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  سيبسكة  -ط ادا الغاز أس
 السصاسم والبناء واالخسبا  -أل  نس م 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11118:1999  امليييييلء أسيييييط ادا الغييييياز املعيف سييييية  يييييع القابلييييية إلضيييييادة  -أسيييييط ادا الغييييياز- 
 امل اصفاا وطرائق االخسبا 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020 ديمارب
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  حاليية امليي اد الكساسائسيية    أوP200  السعبئيية ا ظيير    سيي يسعلييق ابلفحييص اليييفو ي و يي ا ر االخسبييا اا  فساييا مالحظة:
 . 1-4-1-4  ال ا د   الفقرة P206تر الضغط     س  السعبئة 

واألسييسلن  1001األ يم املسحييفة  ال  فحيص أوضسية الضيغط املعيييفة لنقيل األسيسسلن املييناب املييف ج تير  قييم 6-2-1-6-2
جيي   ماياا(. )أ( و)ج( و)1-6-1-2-6ضليى النحي  احملييفد    إال 3374سحييفة األ يم امل اخلا     املني  املييف ج تير  قيم

 فحص حالة املادة املما سة )السشققاا والسفريغ العل ي والرتاخي والرتسل (.
 ألوضسة القرلية )املربدة( املغلقة لعالساا فحص واخسبا  دو ية. لختضع صاا اا  نفس  الضغط  6-2-1-6-3
 انعنياالشرتاطات للص 6-2-1-7
رضسة ألوضسة الضغط  ويسعليق اينا ب  ي  خياص  6-2-1-7-1

ح
ميسلك الصا ع املقيف ة السقنسة  ومل امل ا د الالز ة للصناضة امل

 ابلعا لن املؤالن:
 ؛ل شراف ضلى ضالسة الصناضة أبسراا )أ(

 وللقسام بربط امل اد؛ )ب(
 وإل راء االخسبا اا ذاا الصلة. )ج(

 اخسبا  مفاءة الصا ع   مل األح ال اسئة فحص  قراا الملطة امل سصة   بليف االضسااد. ق م إب راء  6-2-1-7-2
 االشرتاطات املتعلقة هبيئات الفحص 6-2-1-8
الصييييناضة  و ؤاليييية ألداء االخسبييييا اا والفحيييي ص وإصيييييفا   كيييي ن اسئيييياا الفحييييص  مييييسقلة ضيييي   نشييييآا  6-2-1-8-1

 امل افقاا املطل بة.
 ضغط اليت تمل أرقام األمم املتحدةاشرتاطات أوعية ال 6-2-2

  جيييي    أوضسييية الضيييغط الييييت تايييل ضال ييية األ يييم 1-2-6ابإلضيييافة إىل االشيييرتاطاا العا ييية الييي ا دة    
يمييياح بصييينع أوضسييية الضيييغط    ذليييك املعيييايع  حميييباا ينطبيييق. وال ا القميييم  مبيييااملسحييييفة أن  فيييي ابالشيييرتاطاا الييي ا دة   اييين

بعييف السيا ي  املبين    3-2-2-6و 1-2-2-6يفة وفقا  ألي  عسيا  خياص  ي  املعيايع الي ا دة    عيفاا السشغسل اجليفي أو
 العا د األيمر    اجليفاول.

 ا اا أحيفث  شرا  للاعايع  إن و يفا.جي ز  مب افقة الملطة امل سصة  أن  حمس يفم إصيف :1مالحظة 
ل ضال ية األ يم املسحييفة و عييفاا السشيغسل املصينعة وفقيا  جي ز االسسارا    اسس يفام أوضسة الضغط اليت تاي :2مالحظة 

 للاعايع املنطبقة ضنيف ات ي  الصنع  انا  أبحكام الفحص اليفو ي ال ا دة   انح الالئحة.
 واالختبار األوليان التصميم والصنع، والفحص 6-2-2-1
ال ييية األ يييم املسحييييفة وضليييى فحصييياا  نطبيييق املعيييايع السالسييية ضليييى  صييياسم وبنييياء األسيييط ادا الييييت تايييل ض 6-2-2-1-1

 :5-2-2-6واخسبا اا األولسن  ابسسثناء أن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد  ك ن وفقاح للفقرة 
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 بيقه يف الصناعةميكن تط العنوان املرجع
ISO 9809-1:1999  ن ضة  ي  الفي الذ أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصي -أسط ادا الغاز

: أسط ادا الف الذ املمقي 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   -  ع امللح م
  سغاابسكال 1 100والطري اليت  قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ي  اينا املعسيا   3-7  القميم  F نطبق املالحظة اخلاصية بعا يل  ال :مالحظة
 ة.ضلى األسط ادا اليت تال ضال ة األ م املسحيف

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2018رب ديما

ISO 9809-1:2010  أسييييييييييييييييييييييييط ادا الغييييييييييييييييييييييييياز الف الذييييييييييييييييييييييييية  يييييييييييييييييييييييييع  -أسييييييييييييييييييييييييط ادا الغييييييييييييييييييييييييياز 
: أسيييط ادا الفيي الذ املميييقي 1اجلييزء  -السصيياسم والبنييياء واالخسبييا   -امللح  يية 

  سغاابسكال 1 100والطري اليت  قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-2:2000 أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  الفي الذ  -سط ادا الغاز أ
: أسط ادا الف الذ املمقي 2اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   - ع امللح م 

 أمثر  سغاابسكال أو 1 100والطري اليت  بلغ  قاو ة الشيف فساا 
مليييزودة ببطا يييية  األسيييط ادا  ييييع ا ضلييييىايييينا املعسيييا   ينطبيييقال  :مالحظـــة

  لح  ن املصن ضة     زأي 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2018ديمارب 

ISO 9809-2:2010  أسط ادا الغاز الف الذية  رب امللح  ة القابلية إلضيادة امليلء  -أسط ادا الغاز
والطري اليت : أسط ادا الف الذ املمقي 2اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   -
  سغاابسكال  1 100لشيف فساا ض   قل  قاو ة ا ال

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-3:2000  أسيط ادا الغياز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  الفي الذ  يع  -أسط ادا الغاز
 : أسط ادا الف الذ املعاجل ابحلرا ة3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   - امللح م

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2018ديمارب 

ISO 9809-3:2010  امليلء  أسط ادا الغاز الف الذية  رب امللح  ة القابلية إلضيادة -أسط ادا الغاز
 الف الذ املعاجل ابحلرا ة: أسط ادا 3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا   -

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-4:2014  ي  الفي الذ أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  -أسط ادا الغاز 
: أسيط ادا الفي الذ الييني 4اجليزء  -السصياسم والبنياء واالخسبيا   -  يع امللحي م

  سغاابسكال 1 100يصيفأ اليت  قل  قاو ة الشيف فساا ض   ال

 ح  إشعا  آخر

ISO 7866:1999  أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  سيبسكة  -أسط ادا الغاز
 م والبناء واالخسبا السصاس -أل  نس م 

   انا  2-7  ال ا دة   القمم F نطبق املالحظة اخلاصة بعا ل  ال :حظةمال
ييرخص اسيس يفام  املعسا   ضلى األسط ادا اليت تال ضال ية األ يم املسحييفة. ال

 يعادهلا.  ا أو 6351A-T6سبسكة األل  نس م 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 7866:2012+ 
Cor 1:2014 

امللء واملصن ضة  ي  سيبسكة أسط ادا الغاز القابلة إلضادة  -أسط ادا الغاز 
 السصاسم والبناء واالخسبا  -أل  نس م 
 أو  ا يعادهلا. 6351Aجي  أالل  حمس يفم سبسكة األملنس م  مالحظة:

 ح  إشعا  آخر

ISO 4706:2008  ء واملصين ضة  ي  الفي الذ أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليل -أسط ادا الغاز
 دون اب  و ا 60ضغط االخسبا   -امللح م 

 ح  إشعا  آخر

ISO 18172-
1:2007 

أسييط ادا الغيياز القابليية إلضييادة املييلء واملصيين ضة  يي  فيي الذ  -أسييط ادا الغيياز 
 دون  سغاابسكال و ا 6: ضغط االخسبا  1اجلزء  -يصيفأ   لح م ال

 ح  إشعا  آخر

ISO 20703:2006 أسط ادا الغاز القابلية إلضيادة امليلء واملصين ضة  ي  سيبسكة  -ط ادا الغاز أس
 السصاسم والبناء واالخسبا  -أل  نس م 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11118:1999  امليييييلء أسيييييط ادا الغييييياز املعيف سييييية  يييييع القابلييييية إلضيييييادة  -أسيييييط ادا الغييييياز- 
 امل اصفاا وطرائق االخسبا 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020 ديمارب
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 بيقه يف الصناعةميكن تط العنوان املرجع
ISO 11118:2015 
 

 -أسيييييط ادا الغييييياز املعيف سييييية  يييييع القابلييييية إلضيييييادة امليييييلء  -أسيييييط ادا الغييييياز 
 امل اصفاا وطرائق االخسبا 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-
1:2002 

: أسييط ادا 1اجلييزء  -امل اصييفاا وطرائييق االخسبييا   -أسييط ادا الغيياز املرمبيية 
 الغاز املرمبة امللف فة أبط اق 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11119-
1:2012 

 -أسيييط ادا وأدبسييي  الغيييياز املرمبييية القابلييية إلضيييادة املييييلء  -أسيييط ادا الغييياز 
: أسييط ادا وأدبسيي  الغيياز املرمبيية امللف فيية 1 اجلييزء -السصيياسم والبنيياء واالخسبييا  

 لرتا   450أبط اق واملق اة بكر  ن لسفي وحبجم أقل    

 خرح  إشعا  آ

ISO 11119-
2:2002 

: أسيط ادا الغياز 2اجليزء  -امل اصيفاا وطرائيق االخسبيا   -أسط ادا الغاز املرمبة 
 دا  عيف سة  سقاسم احلالاملرمبة امللف فة ابلكا ل واملق اة بكر  ن لسفي  ع بطا

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11119-
2:2012 +Amd 
1:2014 

 - ادا وأدبسييي  الغيييياز املرمبييية القابلييية إلضيييادة املييييلء أسيييط -أسيييط ادا الغييياز 
: أسييط ادا وأدبسيي  الغيياز املرمبيية امللف فيية 2اجلييزء  -السصيياسم والبنيياء واالخسبييا  

لييرتا  ييع بطييادا  عيف سيية  450ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي وحبجييم أقييل  يي  
  سقاسم احلال

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-
3:2002 

: أسييط ادا 3اجلييزء  -امل اصييفاا وطرائييق االخسبييا   -املرمبيية أسييط ادا الغيياز 
 ييع  الغيياز املرمبيية امللف فيية ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي  ييع بطييادا  عيف سيية أو

  سقاسم احلال  عيف سة ال

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11119-
3:2013 

 -ابلييية إلضيييادة املييييلء أسيييط ادا وأدبسييي  الغيييياز املرمبييية الق -أسيييط ادا الغييياز 
: أسييط ادا وأدبسيي  الغيياز املرمبيية امللف فيية 3اجلييزء  -السصيياسم والبنيياء واالخسبييا  

لييرتا   ييع بطييادا  عيف سيية  450ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي وحبجييم أقييل  يي  
  سقاسم احلال  ع  عيف سة ال أو

 يييية  األسيييط ادا  ييييع امليييزودة ببطا ضلييييىايييينا املعسيييا   ينطبيييق ال :مالحظـــة
   لح  ن املصن ضة     زأي 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-4: 2016  السصيييياسم والبنيييياء  -أسييييط ادا الغييياز املرمبيييية القابليييية إلضيييادة املييييلء  -أسيييط ادا الغيييياز
: أسييط ادا الغيياز املرمبيية امللف فيية ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي 4اجلييزء  –واالخسبييا  

  عيف سة  لح  ة  سقاسم احلال لرتا  ع بطادا 150وحبجم أقل    

 ح  إشعا  آخر

 سنة. 15 قل ض   ال  املعايع املشا  إلساا أضالح  صام األسط ادا املرمبة لكي ختيفم فرتة  :1مالحظة 
جيي ز  يلء األسيط ادا املرمبية الييت  صيام لكيي  بعيف  رو  المن اا اخلا  ضشرة األوىل    ات ي  الصينع  ال :2مالحظة 

إذا ا سييياز السصييياسم بيييرد ج اخسبيييا  فيييرتة اخليف ييية. وجيييي  أن يكييي ن اليييربد ج  سييينة بعييييف ات يييي  الصييينع إال 15 قيييل ضييي   الختييييفم فيييرتة 
البيفئي للنا ذج السصاساي وأن عيفد الفح ص واالخسبا اا اليت  ثبر أن األسط ادا الييت صينعر وفقيا  هليا  بقيى  زءا     االضسااد 

  أن عي ز بيرد ج اخسبيا  فيرتة اخليف ية والنسيائج ضليى   افقية الميلطة امل سصية الييت أضطير امل افقية  أ   ة ضنيف ا سااء فرتة اخليف ية. وجيي
 بعيف فرتة االضسااد البيفئي للنا ذج السصاساي. متيفد فرتة خيف ة األسط ادا املرمبة إىل  ا أن الاألوىل لسصاسم األسط ادا. وجي  

بنياء األدبسي  الييت تايل ضال ية األ يم املسحييفة وضليى فحصياا واخسبا ايا  نطبق املعايع السالسة ضلى  صياسم و  6-2-2-1-2
 :5-2-2-6الس افق واالضسااد  ك ن وفقا  للفقرة  ن  ابسسثناء أن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسماألولس
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 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 11120:1999  القابلة إلضيادة امليلء لنقيل الغياز   امللح مأدبس  الف الذ  ع -أسط ادا الغاز

السصييياسم  -ليييرت  3 000ليييرتا  و 150املضيييغ ط الييييت  يييرتاوح سيييعساا املائسييية بييين 
 والبناء واالخسبا 

   انا املعسيا   1-7  القمم  F نطبق املالحظة اخلاصة بعا ل  ال مالحظة:
 ضلى األدبس  اليت تال ضال ة األ م املسحيفة.

 ألول/مييييييييييا  ن ا  31حيييييييييي  
   2022ديمارب 

ISO 11120:2015 
 

األدبس  القابلة إلضادة امللء واملصن ضة    الف الذ  يع امللحي م  -أسط ادا الغاز 
 السصاسم والصنع واالخسبا    -لرت  3 000لرتا  و 150وحبجم  ائي يرتاوح بن 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-1:2012  لغييياز املرمبييية القابلييية إلضيييادة امليييلء أسيييط ادا وأدبسييي  ا -أسيييط ادا الغييياز- 
: أسيط ادا وأدبسي  الغياز املرمبية امللف فية 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  

 لرتا   450أبط اق واملق اة بكر  ن لسفي وحبجم أقل    

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-2:2012 
+ Amd 1::2014 

السصياسم  -ة القابلة إلضادة امليلء أسط ادا وأدبس  الغاز املرمب -غاز أسط ادا ال
: أسييييط ادا وأدبسيييي  الغيييياز املرمبيييية امللف فيييية ابلكا ييييل 2اجلييييزء  -والبنيييياء واالخسبييييا  

 لرتا   ع بطادا  عيف سة  سقاسم احلال 450واملق اة بكر  ن لسفي وحبجم أقل    

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-3:2013  املرمبييية القابلييية إلضيييادة امليييلء أسيييط ادا وأدبسييي  الغييياز  -أسيييط ادا الغييياز- 
: أسيط ادا وأدبسي  الغياز املرمبية امللف فية 3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  

لييرتا   ييع بطييادا  عيف سيية  450ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي وحبجييم أقييل  يي  
 ل سقاسم احلا و ع  عيف سة ال

دة ببطا ييييية   يييييع امليييييزو  األدبسييييي  ضليييييىاييييينا املعسيييييا   ينطبيييييقال  :مالحظـــــة
  لح  ن املصن ضة     زأي 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11515:2013  قابلة إلضادة امللء وحبجم  يائي ييرتاوح  أدبس   رمبة و ق اة -أسط ادا الغاز
 السصاسم والبناء واالخسبا .  -لرت  3 000لرتا  و 450بن 

 ح  إشعا  آخر

 سنة. 15 قل ض   األسط ادا املرمبة لكي ختيفم فرتة ال   املعايع املشا  إلساا أضالح  صام :1مالحظة 
جيي ز  يلء األدبسي  املرمبية الييت  صيام لكيي  ات يي  الصينع  البعيف  رو  المين اا اخلاي  ضشيرة األوىل  ي   :2مالحظة 

يكيي ن الييربد ج إذا ا سيياز السصيياسم بييرد ج اخسبييا  فييرتة اخليف يية. وجييي  أن  سيينة بعيييف ات ييي  الصيينع إال 15 قييل ضيي   ختيييفم فييرتة ال
دبس  اليت صنعر وفقا  هليا  بقيى  زءا      االضسااد البيفئي للنا ذج السصاساي وأن عيفد الفح ص واالخسبا اا اليت  ثبر أن األ

 أ   ة ضنيف ا سااء فرتة اخليف ة. وجي  أن ع ز برد ج اخسبا  فرتة اخليف ة والنسائج ضلى   افقة الملطة امل سصة اليت أضطر امل افقة 
 لنا ذج السصاساي.بعيف فرتة االضسااد البيفئي ل متيفد فرتة خيف ة األدبس  املرمبة إىل  ا األوىل لسصاسم األدبس . وجي  أن ال

فحصيياا   نطبييق املعييايع السالسيية ضلييى  صيياسم وبنيياء أسييط ادا األسييسسلن اليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة وضلييى 6-2-2-1-3
 : 5-2-2-6ن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد  ك ن وفقا  للفقرة واخسبا اا األولسن  ابسسثناء أ

  الف األسط ا ة:
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 بيقه يف الصناعةميكن تط العنوان املرجع
ISO 11118:2015 
 

 -أسيييييط ادا الغييييياز املعيف سييييية  يييييع القابلييييية إلضيييييادة امليييييلء  -أسيييييط ادا الغييييياز 
 امل اصفاا وطرائق االخسبا 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-
1:2002 

: أسييط ادا 1اجلييزء  -امل اصييفاا وطرائييق االخسبييا   -أسييط ادا الغيياز املرمبيية 
 الغاز املرمبة امللف فة أبط اق 

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11119-
1:2012 

 -أسيييط ادا وأدبسييي  الغيييياز املرمبييية القابلييية إلضيييادة املييييلء  -أسيييط ادا الغييياز 
: أسييط ادا وأدبسيي  الغيياز املرمبيية امللف فيية 1 اجلييزء -السصيياسم والبنيياء واالخسبييا  

 لرتا   450أبط اق واملق اة بكر  ن لسفي وحبجم أقل    

 خرح  إشعا  آ

ISO 11119-
2:2002 

: أسيط ادا الغياز 2اجليزء  -امل اصيفاا وطرائيق االخسبيا   -أسط ادا الغاز املرمبة 
 دا  عيف سة  سقاسم احلالاملرمبة امللف فة ابلكا ل واملق اة بكر  ن لسفي  ع بطا

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11119-
2:2012 +Amd 
1:2014 

 - ادا وأدبسييي  الغيييياز املرمبييية القابلييية إلضيييادة املييييلء أسيييط -أسيييط ادا الغييياز 
: أسييط ادا وأدبسيي  الغيياز املرمبيية امللف فيية 2اجلييزء  -السصيياسم والبنيياء واالخسبييا  

لييرتا  ييع بطييادا  عيف سيية  450ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي وحبجييم أقييل  يي  
  سقاسم احلال

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-
3:2002 

: أسييط ادا 3اجلييزء  -امل اصييفاا وطرائييق االخسبييا   -املرمبيية أسييط ادا الغيياز 
 ييع  الغيياز املرمبيية امللف فيية ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي  ييع بطييادا  عيف سيية أو

  سقاسم احلال  عيف سة ال

 ميييييييييا  ن األول/  31حييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11119-
3:2013 

 -ابلييية إلضيييادة املييييلء أسيييط ادا وأدبسييي  الغيييياز املرمبييية الق -أسيييط ادا الغييياز 
: أسييط ادا وأدبسيي  الغيياز املرمبيية امللف فيية 3اجلييزء  -السصيياسم والبنيياء واالخسبييا  

لييرتا   ييع بطييادا  عيف سيية  450ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي وحبجييم أقييل  يي  
  سقاسم احلال  ع  عيف سة ال أو

 يييية  األسيييط ادا  ييييع امليييزودة ببطا ضلييييىايييينا املعسيييا   ينطبيييق ال :مالحظـــة
   لح  ن املصن ضة     زأي 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-4: 2016  السصيييياسم والبنيييياء  -أسييييط ادا الغييياز املرمبيييية القابليييية إلضيييادة املييييلء  -أسيييط ادا الغيييياز
: أسييط ادا الغيياز املرمبيية امللف فيية ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي 4اجلييزء  –واالخسبييا  

  عيف سة  لح  ة  سقاسم احلال لرتا  ع بطادا 150وحبجم أقل    

 ح  إشعا  آخر

 سنة. 15 قل ض   ال  املعايع املشا  إلساا أضالح  صام األسط ادا املرمبة لكي ختيفم فرتة  :1مالحظة 
جيي ز  يلء األسيط ادا املرمبية الييت  صيام لكيي  بعيف  رو  المن اا اخلا  ضشرة األوىل    ات ي  الصينع  ال :2مالحظة 

إذا ا سييياز السصييياسم بيييرد ج اخسبيييا  فيييرتة اخليف ييية. وجيييي  أن يكييي ن اليييربد ج  سييينة بعييييف ات يييي  الصييينع إال 15 قيييل ضييي   الختييييفم فيييرتة 
البيفئي للنا ذج السصاساي وأن عيفد الفح ص واالخسبا اا اليت  ثبر أن األسط ادا الييت صينعر وفقيا  هليا  بقيى  زءا     االضسااد 

  أن عي ز بيرد ج اخسبيا  فيرتة اخليف ية والنسيائج ضليى   افقية الميلطة امل سصية الييت أضطير امل افقية  أ   ة ضنيف ا سااء فرتة اخليف ية. وجيي
 بعيف فرتة االضسااد البيفئي للنا ذج السصاساي. متيفد فرتة خيف ة األسط ادا املرمبة إىل  ا أن الاألوىل لسصاسم األسط ادا. وجي  

بنياء األدبسي  الييت تايل ضال ية األ يم املسحييفة وضليى فحصياا واخسبا ايا  نطبق املعايع السالسة ضلى  صياسم و  6-2-2-1-2
 :5-2-2-6الس افق واالضسااد  ك ن وفقا  للفقرة  ن  ابسسثناء أن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسماألولس
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 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 11120:1999  القابلة إلضيادة امليلء لنقيل الغياز   امللح مأدبس  الف الذ  ع -أسط ادا الغاز

السصييياسم  -ليييرت  3 000ليييرتا  و 150املضيييغ ط الييييت  يييرتاوح سيييعساا املائسييية بييين 
 والبناء واالخسبا 

   انا املعسيا   1-7  القمم  F نطبق املالحظة اخلاصة بعا ل  ال مالحظة:
 ضلى األدبس  اليت تال ضال ة األ م املسحيفة.

 ألول/مييييييييييا  ن ا  31حيييييييييي  
   2022ديمارب 

ISO 11120:2015 
 

األدبس  القابلة إلضادة امللء واملصن ضة    الف الذ  يع امللحي م  -أسط ادا الغاز 
 السصاسم والصنع واالخسبا    -لرت  3 000لرتا  و 150وحبجم  ائي يرتاوح بن 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-1:2012  لغييياز املرمبييية القابلييية إلضيييادة امليييلء أسيييط ادا وأدبسييي  ا -أسيييط ادا الغييياز- 
: أسيط ادا وأدبسي  الغياز املرمبية امللف فية 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  

 لرتا   450أبط اق واملق اة بكر  ن لسفي وحبجم أقل    

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-2:2012 
+ Amd 1::2014 

السصياسم  -ة القابلة إلضادة امليلء أسط ادا وأدبس  الغاز املرمب -غاز أسط ادا ال
: أسييييط ادا وأدبسيييي  الغيييياز املرمبيييية امللف فيييية ابلكا ييييل 2اجلييييزء  -والبنيييياء واالخسبييييا  

 لرتا   ع بطادا  عيف سة  سقاسم احلال 450واملق اة بكر  ن لسفي وحبجم أقل    

 ح  إشعا  آخر

ISO 11119-3:2013  املرمبييية القابلييية إلضيييادة امليييلء أسيييط ادا وأدبسييي  الغييياز  -أسيييط ادا الغييياز- 
: أسيط ادا وأدبسي  الغياز املرمبية امللف فية 3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  

لييرتا   ييع بطييادا  عيف سيية  450ابلكا ييل واملقيي اة بكر يي ن لسفييي وحبجييم أقييل  يي  
 ل سقاسم احلا و ع  عيف سة ال

دة ببطا ييييية   يييييع امليييييزو  األدبسييييي  ضليييييىاييييينا املعسيييييا   ينطبيييييقال  :مالحظـــــة
  لح  ن املصن ضة     زأي 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11515:2013  قابلة إلضادة امللء وحبجم  يائي ييرتاوح  أدبس   رمبة و ق اة -أسط ادا الغاز
 السصاسم والبناء واالخسبا .  -لرت  3 000لرتا  و 450بن 

 ح  إشعا  آخر

 سنة. 15 قل ض   األسط ادا املرمبة لكي ختيفم فرتة ال   املعايع املشا  إلساا أضالح  صام :1مالحظة 
جيي ز  يلء األدبسي  املرمبية الييت  صيام لكيي  ات يي  الصينع  البعيف  رو  المين اا اخلاي  ضشيرة األوىل  ي   :2مالحظة 

يكيي ن الييربد ج إذا ا سيياز السصيياسم بييرد ج اخسبييا  فييرتة اخليف يية. وجييي  أن  سيينة بعيييف ات ييي  الصيينع إال 15 قييل ضيي   ختيييفم فييرتة ال
دبس  اليت صنعر وفقا  هليا  بقيى  زءا      االضسااد البيفئي للنا ذج السصاساي وأن عيفد الفح ص واالخسبا اا اليت  ثبر أن األ

 أ   ة ضنيف ا سااء فرتة اخليف ة. وجي  أن ع ز برد ج اخسبا  فرتة اخليف ة والنسائج ضلى   افقة الملطة امل سصة اليت أضطر امل افقة 
 لنا ذج السصاساي.بعيف فرتة االضسااد البيفئي ل متيفد فرتة خيف ة األدبس  املرمبة إىل  ا األوىل لسصاسم األدبس . وجي  أن ال

فحصيياا   نطبييق املعييايع السالسيية ضلييى  صيياسم وبنيياء أسييط ادا األسييسسلن اليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة وضلييى 6-2-2-1-3
 : 5-2-2-6ن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد  ك ن وفقا  للفقرة واخسبا اا األولسن  ابسسثناء أ

  الف األسط ا ة:
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 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 9809-1:1999  أسط ادا الغاز الف الذية  ع امللح  ة القابلة إلضادة امللء  -أسط ادا الغاز- 

: أسط ادا الف الذ املمقي والطري اليت 1اجلزء  -ا  السصاسم والبناء واالخسب
  سغاابسكال 1 100 قل  قاو ة الشيف فساا ض  

   انا املعسا   3-7  القمم  F نطبق املالحظة اخلاصة بعا ل  ال مالحظة:
 ضلى األسط ادا اليت تال ضال ة األ م املسحيفة.

ميييييييييييييا  ن األول/   31حييييييييييييي  
 2018ديمارب 

ISO 9809-1:2010 أسط ادا الغاز الف الذية  ع امللح  ة القابلة إلضادة امللء  -سط ادا الغاز أ- 
: أسط ادا الف الذ املمقي والطري اليت 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  
  سغاابسكال 1 100 قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-3:2000  القابلة إلضادة امللء ف الذية  ع امللح  ة الأسط ادا الغاز  -أسط ادا الغاز- 
 : أسط ادا الف الذ املعاجل ابحلرا ة3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  

ما  ن األول/   31ح  
 2018ديمارب 

ISO 9809-3:2010  ابلة إلضادة امللء القالف الذية  ع امللح  ة أسط ادا الغاز  -أسط ادا الغاز- 
 : أسط ادا الف الذ املعاجل ابحلرا ة3اجلزء  -ء واالخسبا  السصاسم والبنا

 ح  إشعا  آخر

 :أسط ادا  قل األسسسلن  مبا   ذلك املادة املما سة

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 3807-1:2000 اجلزء األول: األسط ادا  -االشرتاطاا األساسسة  - أسط ادا  قل األسسسلن

 سمر هلا سيفاداا قابلة لال صاا اليت ل
 ميييييييييييا  ن األول/  31حييييييييييي  

 2020ديمارب 
ISO 3807-2:2000  اجلزء الثاين: األسط ادا  -االشرتاطاا األساسسة  -أسط ادا  قل األسسسلن

 ذاا الميفاداا القابلة لال صاا 
 ميييييييييييا  ن األول/  31حييييييييييي  

 2020ديمارب 
ISO 3807:2013  ح  إشعا  آخر االشرتاطاا األساسسة واخسبا  الن ع -ل األسسسلن أسط ادا  ق -أسط ادا الغاز 
ISO 4706: 2008  ضييغط  -املصيين ضة  يي  فيي الذ  لحيي م القابليية إلضييادة املييلء  األسييط ادا -أسييط ادا الغيياز

 اب  و ا دون 60االخسبا  
 ح  إشعا  آخر

ISO 7866:2012 + 

Cor 1:2014 

القابلة صن ضة    سبائك األل  نس م  ع امللح م أسط ادا الغاز امل-أسط ادا الغاز 
 السصاسم والبناء واالخسبا  -إلضادة امللء 

 أو  ا يعادهلا. 6351Aجي  أالل  حمس يفم سبسكة األملنس م  مالحظة:

 ح  إشعا  آخر

ة  وضليييى فحصييياا املعيييايع السالسييية ضليييى  صييياسم وبنييياء أوضسييية السربيييييف الييييت تايييل ضال ييية األ يييم املسحييييف نطبيييق  6-2-2-1-4
واخسبا اا األولسن  ابسيسثناء أن اشيرتاطاا الفحيص املسعلقية بنظيام  قسيسم اسيسسفاء امل اصيفاا واالضساياد  كي ن  سفقية  يع األحكيام 

 :5-2-2-6 ال ا دة  
 الصناعة ميكن تطبيقه يف العنوان املرجع

ISO 21029-1:2004  يسجييييياوز  لييييية للنقييييل  حبجيييييم الاألوضسيييية املعزولييييية ابلسفريييييغ القاب -أوضسيييية السربيييييييف 
 : السصاسم  والصنع  والفحص واالخسبا اا.1اجلزء  -لرت  1 000

 ح  إشعا  آخر

 نطبيييق املعيييايع السالسييية ضليييى  صييياسم وبنييياء  نظ  ييياا الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية الييييت تايييل ضال ييية األ يييم  6-2-2-1-5
اشييرتاطاا الفحييص املسعلقيية بنظييام  قسييسم اسييسسفاء امل اصييفاا واالضسايياد  املسحيييفة  وضلييى فحصيياا واخسبا اييا األولسيين  ابسييسثناء أن

 :5-2-2-6 ك ن  سفقة  ع األحكام ال ا دة   
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رجعامل  ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان 
ISO 16111:2008  رح  إشعا  آخ اهلسيف و ن املاسهص   اسيف ييف  عيفين قابل لال عكاس -وسائل ختزي  الغاز القابلة للنقل 

ينطبيق املعسييا  السييا  ضليى  صيياسم وبنيياء حييزم األسيط ادا اليييت تاييل ضال يية األ يم املسحيييفة  وضلييى فحصيياا  6-2-2-1-6
واخسبا اا األولسن. وجي  أن  ك ن مل أسط ا ة   حز ة أسط ادا تال ضال ة األ م املسحييفة ضبيا ة ضي  أسيط ا ة تايل ضال ية 

وجييي  أن  كيي ن اشييرتاطاا الفحييص املسعلقيية بنظييام  قسييسم اسييسسفاء . 2-2-6 ا دة   األ ييم املسحيييفة و مييس   االشييرتاطاا اليي
 . 5-2-2-6امل اصفاا واالضسااد  سفقة  ع األحكام ال ا دة   

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 10961:2010  شعا  آخرح  إ السصاسم والصنع واالخسبا  والفحص -حزم األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

  ذلييك ضييغط االخسبييا  ذا يي      أمثيير ذاا النايي ذج السصيياساي  فميي   مبييا إن  غسييع أسييط ا ة واحيييفة أو مالحظة:
 يسطل  إصيفا  شاادة  يفييفة للحز ة القائاة. األ م املسحيفة ال حز ة أسط ادا قائاة تال  قم

ال ية األ يم املسحييفة وتسي ي ضليى  يازاا لييت تايل ض نطبق املعيايع السالسية ضليى  صياسم وبنياء األسيط ادا ا 6-2-2-1-7
اشرتاطاا الفحص املسعلقة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد حلزم األسط ادا  وسزة  وضلى فحصاا واخسبا اا األولسن ابسسثناء أن

 . 5-2-2-6اليت تال أ قام األ م املسحيفة  ك ن  سفقة  ع األحكام ال ا دة   
 تطبيقه يف الصناعةن ميك العنوان املرجع

ISO 11513:2011  أسط ادا الغاز الف الذية امللح  ة القابلة إلضادة  -أسط ادا الغاز
واحملس ية ضلى   اد  صصة لعب اا الغاز دون اجل ي )ابسسثناء األسسسلن(  امللء

 السصاسم والبناء واالخسبا  واالسس يفام والفحص اليفو ي -

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-1:2010  القابلة إلضادة امللء الف الذية  ع امللح  ة أسط ادا الغاز  -أسط ادا الغاز- 
: أسط ادا الف الذ املمقي والطري اليت 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  
  سغاابسكال 1 100 قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ح  إشعا  آخر

فحصياا  وضليى املسحييفةصنع أسط ادا الضغط اليت تال ضال ة األ يم  صاسم و  نطبق املعايع السالسة ضلى  6-2-2-1-8
 :5-2-2-6واخسبا اا األولسن  ابسسثناء أن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد  ك ن وفقا  للفقرة 

 العنوان املرجع
ميكن تطبيقه يف 

 الصناعة
ISO 21172-1:2015  ط املصن ضة    ف الذ  لح م اليت يصل حجااا إىل أوضسة الضغ -أسط ادا الغاز

: األحجام اليت  صل 1اجلزء  -السصاسم والصنع  -لرت و مس يفم لنقل الغازاا  3 000
 لرت 1 000إىل 

   انا املعسا   ميك  اسسعاال أوضسة  4-3-3-6: بغض النظر ض  القمم مالحظة
مل اد األمالة شريطة اسسسفاء ذاا األطراف املقعرة لنقل ا الضغط الف الذية امللح  ة

 مجسع االشرتاطاا املنطبقة    انح الالئحة.

 ح  إشعا  آخر

ISO 4706: 2008  القابلة إلضادة امللء واملصن ضة    ف الذ  لح م  األسط ادا -أسط ادا الغاز- 
 اب  و ا دون 60ضغط االخسبا  

 ح  إشعا  آخر

ISO 18172-1:2007  القابلة إلضادة امللء واملصن ضة    ف الذ ال يصيفأ  لح م  ط ادااألس -أسط ادا الغاز
  سغاابسكال و ا دون 6ضغط االخسبا  : 1اجلزء 

 ح  إشعا  آخر
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 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 9809-1:1999  أسط ادا الغاز الف الذية  ع امللح  ة القابلة إلضادة امللء  -أسط ادا الغاز- 

: أسط ادا الف الذ املمقي والطري اليت 1اجلزء  -ا  السصاسم والبناء واالخسب
  سغاابسكال 1 100 قل  قاو ة الشيف فساا ض  

   انا املعسا   3-7  القمم  F نطبق املالحظة اخلاصة بعا ل  ال مالحظة:
 ضلى األسط ادا اليت تال ضال ة األ م املسحيفة.

ميييييييييييييا  ن األول/   31حييييييييييييي  
 2018ديمارب 

ISO 9809-1:2010 أسط ادا الغاز الف الذية  ع امللح  ة القابلة إلضادة امللء  -سط ادا الغاز أ- 
: أسط ادا الف الذ املمقي والطري اليت 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  
  سغاابسكال 1 100 قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-3:2000  القابلة إلضادة امللء ف الذية  ع امللح  ة الأسط ادا الغاز  -أسط ادا الغاز- 
 : أسط ادا الف الذ املعاجل ابحلرا ة3اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  

ما  ن األول/   31ح  
 2018ديمارب 

ISO 9809-3:2010  ابلة إلضادة امللء القالف الذية  ع امللح  ة أسط ادا الغاز  -أسط ادا الغاز- 
 : أسط ادا الف الذ املعاجل ابحلرا ة3اجلزء  -ء واالخسبا  السصاسم والبنا

 ح  إشعا  آخر

 :أسط ادا  قل األسسسلن  مبا   ذلك املادة املما سة

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 3807-1:2000 اجلزء األول: األسط ادا  -االشرتاطاا األساسسة  - أسط ادا  قل األسسسلن

 سمر هلا سيفاداا قابلة لال صاا اليت ل
 ميييييييييييا  ن األول/  31حييييييييييي  

 2020ديمارب 
ISO 3807-2:2000  اجلزء الثاين: األسط ادا  -االشرتاطاا األساسسة  -أسط ادا  قل األسسسلن

 ذاا الميفاداا القابلة لال صاا 
 ميييييييييييا  ن األول/  31حييييييييييي  

 2020ديمارب 
ISO 3807:2013  ح  إشعا  آخر االشرتاطاا األساسسة واخسبا  الن ع -ل األسسسلن أسط ادا  ق -أسط ادا الغاز 
ISO 4706: 2008  ضييغط  -املصيين ضة  يي  فيي الذ  لحيي م القابليية إلضييادة املييلء  األسييط ادا -أسييط ادا الغيياز

 اب  و ا دون 60االخسبا  
 ح  إشعا  آخر

ISO 7866:2012 + 

Cor 1:2014 

القابلة صن ضة    سبائك األل  نس م  ع امللح م أسط ادا الغاز امل-أسط ادا الغاز 
 السصاسم والبناء واالخسبا  -إلضادة امللء 

 أو  ا يعادهلا. 6351Aجي  أالل  حمس يفم سبسكة األملنس م  مالحظة:

 ح  إشعا  آخر

ة  وضليييى فحصييياا املعيييايع السالسييية ضليييى  صييياسم وبنييياء أوضسييية السربيييييف الييييت تايييل ضال ييية األ يييم املسحييييف نطبيييق  6-2-2-1-4
واخسبا اا األولسن  ابسيسثناء أن اشيرتاطاا الفحيص املسعلقية بنظيام  قسيسم اسيسسفاء امل اصيفاا واالضساياد  كي ن  سفقية  يع األحكيام 

 :5-2-2-6 ال ا دة  
 الصناعة ميكن تطبيقه يف العنوان املرجع

ISO 21029-1:2004  يسجييييياوز  لييييية للنقييييل  حبجيييييم الاألوضسيييية املعزولييييية ابلسفريييييغ القاب -أوضسيييية السربيييييييف 
 : السصاسم  والصنع  والفحص واالخسبا اا.1اجلزء  -لرت  1 000

 ح  إشعا  آخر

 نطبيييق املعيييايع السالسييية ضليييى  صييياسم وبنييياء  نظ  ييياا الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية الييييت تايييل ضال ييية األ يييم  6-2-2-1-5
اشييرتاطاا الفحييص املسعلقيية بنظييام  قسييسم اسييسسفاء امل اصييفاا واالضسايياد  املسحيييفة  وضلييى فحصيياا واخسبا اييا األولسيين  ابسييسثناء أن

 :5-2-2-6 ك ن  سفقة  ع األحكام ال ا دة   
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رجعامل  ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان 
ISO 16111:2008  رح  إشعا  آخ اهلسيف و ن املاسهص   اسيف ييف  عيفين قابل لال عكاس -وسائل ختزي  الغاز القابلة للنقل 

ينطبيق املعسييا  السييا  ضليى  صيياسم وبنيياء حييزم األسيط ادا اليييت تاييل ضال يية األ يم املسحيييفة  وضلييى فحصيياا  6-2-2-1-6
واخسبا اا األولسن. وجي  أن  ك ن مل أسط ا ة   حز ة أسط ادا تال ضال ة األ م املسحييفة ضبيا ة ضي  أسيط ا ة تايل ضال ية 

وجييي  أن  كيي ن اشييرتاطاا الفحييص املسعلقيية بنظييام  قسييسم اسييسسفاء . 2-2-6 ا دة   األ ييم املسحيييفة و مييس   االشييرتاطاا اليي
 . 5-2-2-6امل اصفاا واالضسااد  سفقة  ع األحكام ال ا دة   

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 10961:2010  شعا  آخرح  إ السصاسم والصنع واالخسبا  والفحص -حزم األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

  ذلييك ضييغط االخسبييا  ذا يي      أمثيير ذاا النايي ذج السصيياساي  فميي   مبييا إن  غسييع أسييط ا ة واحيييفة أو مالحظة:
 يسطل  إصيفا  شاادة  يفييفة للحز ة القائاة. األ م املسحيفة ال حز ة أسط ادا قائاة تال  قم

ال ية األ يم املسحييفة وتسي ي ضليى  يازاا لييت تايل ض نطبق املعيايع السالسية ضليى  صياسم وبنياء األسيط ادا ا 6-2-2-1-7
اشرتاطاا الفحص املسعلقة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد حلزم األسط ادا  وسزة  وضلى فحصاا واخسبا اا األولسن ابسسثناء أن

 . 5-2-2-6اليت تال أ قام األ م املسحيفة  ك ن  سفقة  ع األحكام ال ا دة   
 تطبيقه يف الصناعةن ميك العنوان املرجع

ISO 11513:2011  أسط ادا الغاز الف الذية امللح  ة القابلة إلضادة  -أسط ادا الغاز
واحملس ية ضلى   اد  صصة لعب اا الغاز دون اجل ي )ابسسثناء األسسسلن(  امللء

 السصاسم والبناء واالخسبا  واالسس يفام والفحص اليفو ي -

 ح  إشعا  آخر

ISO 9809-1:2010  القابلة إلضادة امللء الف الذية  ع امللح  ة أسط ادا الغاز  -أسط ادا الغاز- 
: أسط ادا الف الذ املمقي والطري اليت 1اجلزء  -السصاسم والبناء واالخسبا  
  سغاابسكال 1 100 قل  قاو ة الشيف فساا ض  

 ح  إشعا  آخر

فحصياا  وضليى املسحييفةصنع أسط ادا الضغط اليت تال ضال ة األ يم  صاسم و  نطبق املعايع السالسة ضلى  6-2-2-1-8
 :5-2-2-6واخسبا اا األولسن  ابسسثناء أن اشرتاطاا الفحص املر بطة بنظام  قسسم الس افق واالضسااد  ك ن وفقا  للفقرة 

 العنوان املرجع
ميكن تطبيقه يف 

 الصناعة
ISO 21172-1:2015  ط املصن ضة    ف الذ  لح م اليت يصل حجااا إىل أوضسة الضغ -أسط ادا الغاز

: األحجام اليت  صل 1اجلزء  -السصاسم والصنع  -لرت و مس يفم لنقل الغازاا  3 000
 لرت 1 000إىل 

   انا املعسا   ميك  اسسعاال أوضسة  4-3-3-6: بغض النظر ض  القمم مالحظة
مل اد األمالة شريطة اسسسفاء ذاا األطراف املقعرة لنقل ا الضغط الف الذية امللح  ة

 مجسع االشرتاطاا املنطبقة    انح الالئحة.

 ح  إشعا  آخر

ISO 4706: 2008  القابلة إلضادة امللء واملصن ضة    ف الذ  لح م  األسط ادا -أسط ادا الغاز- 
 اب  و ا دون 60ضغط االخسبا  

 ح  إشعا  آخر

ISO 18172-1:2007  القابلة إلضادة امللء واملصن ضة    ف الذ ال يصيفأ  لح م  ط ادااألس -أسط ادا الغاز
  سغاابسكال و ا دون 6ضغط االخسبا  : 1اجلزء 

 ح  إشعا  آخر
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 املواد 6-2-2-2
ابإلضييافة إىل اشييرتاطاا امليي اد احمليييفدة    عييايع  صيياسم وبنيياء أوضسيية الضييغط  وأي قسيي د حميييفدة      سيي   
 (   نطبق املعايع السالسة ضلى  الء ة امل اد:P205 أو P200الغازاا( املنق ل ) ثل    س  السعبئة  السعبئة املنطبق للغاز )أو

ISO 11114-1:2012+ 

A1:2017 

 اجلزء األول: امل اد املعيف سة. - الء ة   اد األسط ا ة والصاام حملس ايا الغاز  -أسط ادا الغاز 

ISO 11114-2:2013   االشرتاطاا األساسسة واخسبا  الن ع -ا  قل األسسسلن أسط اد -أسط ادا الغاز  

 معدات التشغيل 6-2-2-3
 ووايساا: نطبق املعايع السالسة ضلى وسائل اإل الق  

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 11117:1998  أ طسييييييية وايييييييية الصييييييياا اا وواقسييييييياا الصييييييياا اا  -أسيييييييط ادا الغييييييياز

 السصاسم والبناء واالخسبا اا -الطبسة والصناضسة ألسط ادا الغازاا 
 ميييييييييييييييا  ن األول/  31حيييييييييييييي  
 2014ديمارب 

ISO 11117:2008 
+ Cor 1:2009 

 -أ طسييييية وايييييية الصييييياا اا وواقسييييياا الصييييياا اا  -أسيييييط ادا الغييييياز 
 السصاسم والبناء واالخسبا اا

 ح  إشعا  آخر

ISO 10297: 1999  الغييياز القابلييية إلضيييادة امليييلء  صييياا اا أسيييط ادا -أسيييط ادا الغييياز- 
 امل اصفاا واخسبا  النا ذج

 ميييييييييييييييا  ن األول/  31حيييييييييييييي  
 2008ديمارب 

ISO 10297: 2006  صاا اا أسط ادا الغاز القابلة إلضادة امللء  -أسط ادا الغاز- 
 امل اصفاا واخسبا  النا ذج

 ميييييييييييييييا  ن األول/  31حيييييييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 10297: 2014 ميييييا  ن األول/  31حييييي    امل اصفاا واخسبا  الن ع  -صاا اا األسط ادا  - أسط ادا الغاز 
 2022 ديمارب

ISO 10297:2014 + 

A1:2017 
 ح  إشعا  آخر امل اصفاا واخسبا  الن ع  -صاا اا األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

ISO 13340: 2001  ا  ع صاا اا أسط ادا لألسط اد -أسط ادا الغاز القابلة للنقل
 امل اصفاا واخسبا  النا ذج األو  -القابلة إلضادة امللء 

 ح  إشعا  آخر

ISO 14246:2014  ميييييييييييييييييييييا  ن   31حييييييييييييييييييييي    اخسبا اا السصنسع والفحص -صاا اا األسط ادا  -أسط ادا الغاز
 2024األول/ديمارب 

ISO 14246:2014 + 
A1:2017 

 ح  إشعا  آخر السصنسع والفحص اخسبا اا -صاا اا األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

ISO 17871:2015  امل اصفاا  -األسط ادا المريعة اإلضساق صاا اا  -أسط ادا الغاز
 واخسبا  الن ع

 ح  إشعا  آخر

ISO 17879:2017  امل اصفاا واخسبيا   -صاا اا األسط ادا ذا سة اإل الق  -أسط ادا الغاز
 الن ع 

  ضلى صاا اا أسط ادا  قل األسسسلن ذا سة : ال ينطبق انا املعسامالحظة
  اإل الق.

 ح  إشعا  آخر

 

259 

الفلزييية اليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة   نطبييق املعييايع السالسيية ضلييى    حاليية  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية 
 وسائل اإل الق ووايساا:

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 16111:2008  ي  الغيياز القابليية للنقييل: اهلسيييف و ن املاييسص   اسيف ييييف  عيييفين وسييائل ختييز

 قابل لال عكاس
 ح  إشعا  آخر

 الفحص واالختبار الدوراين 6-2-2-4
 نطبيييق املعييييايع السالسييية ضلييييى الفحييييص واالخسبيييا  اليييييفو ين لألسيييط ادا اليييييت تاييييل ضال ييية األ ييييم املسحيييييفة  

 إ القاا: ووسائل
 يف الصناعة ميكن تطبيقه العنوان املرجع

ISO 6406:2005  الفحيص واالخسبيا   -أسط ادا الغاز املصين ضة  ي  الفي الذ  يع امللحي م
 اليفو اين

 ح  إشعا  آخر

ISO 10460:2005  الفييي الذ  -أسيييط ادا الغييياز امللح  ييية  ييي  الكريييي ن  -أسيييط ادا الغييياز- 
 الفحص واالخسبا  اليفو اين

 ي  ايينا  1-12م     البنيييف يمياح إبصييالح اللحا ياا املين  ال مالحظـة:
اضساياد الميلطة احمللسية  2-12املعسا . و ميسلزم اإلصيالحاا املبسنية   البنييف 

 .6-2-2-6اليت اضسايفا اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين وفقا  للفقرة 

 ح  إشعا  آخر

ISO 10461:2005/ 

A1:2006 

الفحييص  -أسييط ادا الغيياز املصيين ضة  يي  سييبائك األل  نسيي م  ييع امللحيي م 
 واالخسبا  اليفو اين

 ح  إشعا  آخر

   
ISO 10462:2013  ح  إشعا  آخر الفحص اليفو ي والصسا ة -أسط ادا  قل األسسسسلن  -أسط ادا الغاز 
ISO 11513:2011  أسييييط ادا الغيييياز الف الذييييية امللح  يييية القابليييية إلضييييادة  -أسييييط ادا الغيييياز

اا الغيييياز دون اجليييي ي )ابسييييسثناء واحملس ييييية ضلييييى  يييي اد  صصيييية لعبيييي   املييييلء
 السصاسم والبناء واالخسبا  واالسس يفام والفحص اليفو ي -األسسسلن( 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11623:2002  لفحييص واالخسبييا  اليييفو اين ألسييط ادا ا -أسييط ادا الغيياز القابليية للنقييل
 الغاز املرمبة 

 / مييييييييييييا  ن األول  31حيييييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11623:2015 ح  إشعا  آخر الفحص واالخسبا  اليفو ين - ادا الغاز املرمبة أسط 
ISO 22434:2006  فحص وصسا ة صاا اا األسط ادا -أسط ادا الغاز القابلة للنقل 

اسيييييسسفاء اييييينح االشيييييرتاطاا    يييييع األوقييييياا احملييييييفدة  الحظييييية: ميكييييي  
 سحيفةلالخسبا  والفحص اليفو ين لألسط ادا اليت تال ضال ة األ م امل

 ح  إشعا  آخر

ISO 20475:2018  ح  إشعا  آخر الفحص واالخسبا  اليفو اين -حزم األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

ينطبق املعسا  السا  ضليى الفحيص واالخسبيا  الييفو ين أل ظاية الس يزي  اهلسيف ييفيية املعيف سية الييت تايل ضال ية  
 :األ م املسحيفة

ISO 16111:2008 غييياز القابلييية للنقيييل: اهلسييييف و ن املايييسص   اسيف يييييف  عييييفين وسيييائل ختيييزي  ال
 قابل لال عكاس

 ح  إشعا  آخر
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 املواد 6-2-2-2
ابإلضييافة إىل اشييرتاطاا امليي اد احمليييفدة    عييايع  صيياسم وبنيياء أوضسيية الضييغط  وأي قسيي د حميييفدة      سيي   
 (   نطبق املعايع السالسة ضلى  الء ة امل اد:P205 أو P200الغازاا( املنق ل ) ثل    س  السعبئة  السعبئة املنطبق للغاز )أو

ISO 11114-1:2012+ 

A1:2017 

 اجلزء األول: امل اد املعيف سة. - الء ة   اد األسط ا ة والصاام حملس ايا الغاز  -أسط ادا الغاز 

ISO 11114-2:2013   االشرتاطاا األساسسة واخسبا  الن ع -ا  قل األسسسلن أسط اد -أسط ادا الغاز  

 معدات التشغيل 6-2-2-3
 ووايساا: نطبق املعايع السالسة ضلى وسائل اإل الق  

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 11117:1998  أ طسييييييية وايييييييية الصييييييياا اا وواقسييييييياا الصييييييياا اا  -أسيييييييط ادا الغييييييياز

 السصاسم والبناء واالخسبا اا -الطبسة والصناضسة ألسط ادا الغازاا 
 ميييييييييييييييا  ن األول/  31حيييييييييييييي  
 2014ديمارب 

ISO 11117:2008 
+ Cor 1:2009 

 -أ طسييييية وايييييية الصييييياا اا وواقسييييياا الصييييياا اا  -أسيييييط ادا الغييييياز 
 السصاسم والبناء واالخسبا اا

 ح  إشعا  آخر

ISO 10297: 1999  الغييياز القابلييية إلضيييادة امليييلء  صييياا اا أسيييط ادا -أسيييط ادا الغييياز- 
 امل اصفاا واخسبا  النا ذج

 ميييييييييييييييا  ن األول/  31حيييييييييييييي  
 2008ديمارب 

ISO 10297: 2006  صاا اا أسط ادا الغاز القابلة إلضادة امللء  -أسط ادا الغاز- 
 امل اصفاا واخسبا  النا ذج

 ميييييييييييييييا  ن األول/  31حيييييييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 10297: 2014 ميييييا  ن األول/  31حييييي    امل اصفاا واخسبا  الن ع  -صاا اا األسط ادا  - أسط ادا الغاز 
 2022 ديمارب

ISO 10297:2014 + 

A1:2017 
 ح  إشعا  آخر امل اصفاا واخسبا  الن ع  -صاا اا األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

ISO 13340: 2001  ا  ع صاا اا أسط ادا لألسط اد -أسط ادا الغاز القابلة للنقل
 امل اصفاا واخسبا  النا ذج األو  -القابلة إلضادة امللء 

 ح  إشعا  آخر

ISO 14246:2014  ميييييييييييييييييييييا  ن   31حييييييييييييييييييييي    اخسبا اا السصنسع والفحص -صاا اا األسط ادا  -أسط ادا الغاز
 2024األول/ديمارب 

ISO 14246:2014 + 
A1:2017 

 ح  إشعا  آخر السصنسع والفحص اخسبا اا -صاا اا األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

ISO 17871:2015  امل اصفاا  -األسط ادا المريعة اإلضساق صاا اا  -أسط ادا الغاز
 واخسبا  الن ع

 ح  إشعا  آخر

ISO 17879:2017  امل اصفاا واخسبيا   -صاا اا األسط ادا ذا سة اإل الق  -أسط ادا الغاز
 الن ع 

  ضلى صاا اا أسط ادا  قل األسسسلن ذا سة : ال ينطبق انا املعسامالحظة
  اإل الق.

 ح  إشعا  آخر
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الفلزييية اليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة   نطبييق املعييايع السالسيية ضلييى    حاليية  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية 
 وسائل اإل الق ووايساا:

 ميكن تطبيقه يف الصناعة العنوان املرجع
ISO 16111:2008  ي  الغيياز القابليية للنقييل: اهلسيييف و ن املاييسص   اسيف ييييف  عيييفين وسييائل ختييز

 قابل لال عكاس
 ح  إشعا  آخر

 الفحص واالختبار الدوراين 6-2-2-4
 نطبيييق املعييييايع السالسييية ضلييييى الفحييييص واالخسبيييا  اليييييفو ين لألسيييط ادا اليييييت تاييييل ضال ييية األ ييييم املسحيييييفة  

 إ القاا: ووسائل
 يف الصناعة ميكن تطبيقه العنوان املرجع

ISO 6406:2005  الفحيص واالخسبيا   -أسط ادا الغاز املصين ضة  ي  الفي الذ  يع امللحي م
 اليفو اين

 ح  إشعا  آخر

ISO 10460:2005  الفييي الذ  -أسيييط ادا الغييياز امللح  ييية  ييي  الكريييي ن  -أسيييط ادا الغييياز- 
 الفحص واالخسبا  اليفو اين

 ي  ايينا  1-12م     البنيييف يمياح إبصييالح اللحا ياا املين  ال مالحظـة:
اضساياد الميلطة احمللسية  2-12املعسا . و ميسلزم اإلصيالحاا املبسنية   البنييف 

 .6-2-2-6اليت اضسايفا اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين وفقا  للفقرة 

 ح  إشعا  آخر

ISO 10461:2005/ 

A1:2006 

الفحييص  -أسييط ادا الغيياز املصيين ضة  يي  سييبائك األل  نسيي م  ييع امللحيي م 
 واالخسبا  اليفو اين

 ح  إشعا  آخر

   
ISO 10462:2013  ح  إشعا  آخر الفحص اليفو ي والصسا ة -أسط ادا  قل األسسسسلن  -أسط ادا الغاز 
ISO 11513:2011  أسييييط ادا الغيييياز الف الذييييية امللح  يييية القابليييية إلضييييادة  -أسييييط ادا الغيييياز

اا الغيييياز دون اجليييي ي )ابسييييسثناء واحملس ييييية ضلييييى  يييي اد  صصيييية لعبيييي   املييييلء
 السصاسم والبناء واالخسبا  واالسس يفام والفحص اليفو ي -األسسسلن( 

 ح  إشعا  آخر

ISO 11623:2002  لفحييص واالخسبييا  اليييفو اين ألسييط ادا ا -أسييط ادا الغيياز القابليية للنقييل
 الغاز املرمبة 

 / مييييييييييييا  ن األول  31حيييييييييييي  
 2020ديمارب 

ISO 11623:2015 ح  إشعا  آخر الفحص واالخسبا  اليفو ين - ادا الغاز املرمبة أسط 
ISO 22434:2006  فحص وصسا ة صاا اا األسط ادا -أسط ادا الغاز القابلة للنقل 

اسيييييسسفاء اييييينح االشيييييرتاطاا    يييييع األوقييييياا احملييييييفدة  الحظييييية: ميكييييي  
 سحيفةلالخسبا  والفحص اليفو ين لألسط ادا اليت تال ضال ة األ م امل

 ح  إشعا  آخر

ISO 20475:2018  ح  إشعا  آخر الفحص واالخسبا  اليفو اين -حزم األسط ادا  -أسط ادا الغاز 

ينطبق املعسا  السا  ضليى الفحيص واالخسبيا  الييفو ين أل ظاية الس يزي  اهلسيف ييفيية املعيف سية الييت تايل ضال ية  
 :األ م املسحيفة

ISO 16111:2008 غييياز القابلييية للنقيييل: اهلسييييف و ن املايييسص   اسيف يييييف  عييييفين وسيييائل ختيييزي  ال
 قابل لال عكاس

 ح  إشعا  آخر
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 التوافق واعتماد صنع أوعية الضغطنظام تقييم  6-2-2-5
  عا يل 6-2-2-5-1

 أل راا انا القمم: 
اي ل ضيياء يعيي   ظا ييا  الضسايياد المييلطة امل سصيية لصييا ع  ييا  ابضسايياد النايي ذج السصيياس  ظييام  قسييسم الس افييق 

 الضغط  واضسااد  ظام اجل دة ليفى الصا ع  واضسااد اسئاا الفحص؛
 ء الضغط ضلى النح  احمليفد    عسا   عن ألوضسة الضغط؛يع   صاسم وضا النا ذج السصاساي 
 بسقيفمي أدلة   ض ضسة؛ يع  أتمسيف اسسسفاء االشرتاطاا امل ض ضة  وذلك ابلفحص أو السحقق 

 ضا ة اشرتاطاا 6-2-2-5-2
 الملطة امل سصة 

 ضطلع الملطة امل سصة الييت  عساييف وضياء الضيغط إبقيرا   ظيام  قسيسم الس افيق بغسية ضياان   افيق أوضسية الضيغط  6-2-2-5-2-1
الميلطة امل سصية   ك ن فساا الملطة امل سصة الييت  عساييف وضياء الضيغط ايي  فمياا احلاالا اليت ال  ع اشرتاطاا انح الالئحة. و 

 (.8-2-2-6و 7-2-2-6ضال اا بليف االضسااد وبليف السصنسع   ضال اا وضاء الضغط )ا ظر   بنَّ سصنسع    بليف ال
و قيفم الملطة امل سصة   بليف االضسااد  ضنييف الطلي   أدلية  بين ا مياق  ظيام  قسيسم الس افيق اينا  يع  ظيعح  

   بليف االسس يفام.
  زئسا . سم الس افق  ف يضا ملسا  أوا    ظام  قسجي ز للملطة امل سصة أن  ف لا وظائفا 6-2-2-5-2-2
 كفيل الميلطة امل سصيية  ي افر آخير قائايية هلسئياا الفحييص املعساييفة وضال ياا ا يساييا والصيا عن املعسايييفي   6-2-2-5-2-3

 وضال اا ا يسام. 
 اسئة الفحص 

 لى أن: عسايف الملطة امل سصة اسئة الفحص اليت  ضطلع بفحص أوضسة الضغط  ض 6-2-2-5-2-4
  ن ليفياا ضا ل ن هلم اسكل  نظساي وقاد ون و يف ب ن وأمفاء و ارة ألداء  اا اا السقنسة أداء  رضسا ؛يك )أ(

 و س فر هلا إ كا سة ال ص ل إىل املرافق واملعيفاا املناسبة والكافسة؛ )ب(
 و عال بطريقة  زياة و سحر ة    أي أتثع قيف مينعاا    ذلك؛ )ج(
 شطة السجا ية والسمجسلسة للصا ع و عح    اهلسئاا؛السجا ية لأل و كفل المرية  )د(
 و ضع حيفودا  واضحة بن  اام اسئة الفحص الفعلسة واملاام  ع املر بطة بنلك؛ )ا(
 و ق م بسطبسق  ظام   دة   ثق؛ )و(
 حة؛انح الالئ و كفل أداء االخسبا اا والفح ص املبسنة    عسا  وضاء الضغط ذي الصلة و  )ز(

 . 6-5-2-2-6  ضلى  ظام  قرير و مجسل فعال و ناس  وفقا  للفقرة وتاف )ح(
 قيي م اسئيية الفحييص ابضسايياد النايي ذج السصيياساي  واخسبييا  وفحييص إ سيياج أوضسيية الضييغط  وإصيييفا  شيياادة  6-2-2-5-2-5

 (.5-5-2-2-6و 4-5-2-2-6السحقق    الس افق  ع  عسا  أوضسة الضغط ذي الصلة )ا ظر 
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 الصا ع
 ضلى الصا ع أن: 6-2-2-5-2-6

 ؛3-5-2-2-6يق م بسطبسق  ظام   دة   ثق وفقا  للفقرة  )أ(
 ؛4-5-2-2-6ويسقيفم بطل  اضسااد النا ذج السصاساي وفقا  للفقرة  )ب(
 وخيسا  اسئة فحص    قائاة اسئاا الفحص املعسايفة اليت تسف  هبا الملطة امل سصة   بليف االضسااد؛  )ج(
 . 6-5-2-2-6بمجالا وفقا  للفقرة وعسف   )د(

  عال االخسبا  
 يلي: يس فر    عال االخسبا   ا 6-2-2-5-2-7

 يكفي ضيفدا  ومفاءة و اا ة؛ ضا ل ن هلم اسكل  نظساي  مبا )أ(
 يرضي اسئة الفحص. و رافق و عيفاا  ناسبة ومافسة ألداء االخسبا اا اليت يسطلباا  عسا  الصناضة مبا )ب(

 ظام اجل دة ليفى الصا ع  6-2-2-5-3
يسضيا   ظيام اجلي دة مجسييع العناصير واالشيرتاطاا واألحكييام الييت اضساييفاا الصييا ع  ويكي ن   ثقيا  أبسييل ب  6-2-2-5-3-1

  ناجي و نظم    شكل سساساا وإ راءاا و   سااا خطسة.
 يلي: و سضا  احملس ايا ب    خاص أوصافا  مافسة ملا 

 ا العا لن بشأن  صاسم املنسهج و  د  ؛ مؤولسااهلسكل السنظساي و  )أ(
 و قنساا  راقبة السصاسم والسحقق  ن   والعالساا واإل راءاا اليت سسمس يفم ضنيف  صاسم أوضسة الضغط؛ )ب(
والس  سااا اليت  مس يفم   صناضة وضاء الضغط املع  و راقبة   د   وضاان اجل دة و   سااا  )ج(

  شغسل العالسة؛
 ة   ثل  قا ير الفحص وبسادا االخسبا  وبسادا املعايرة؛وسجالا اجل د )د(
 واسسعراضييياا اإلدا ة لضييياان السشيييغسل الفعيييال لنظيييام اجلييي دة املرت بييية ضليييى املرا عييياا وفقيييا  للفقيييرة )ا(

 ؛6-2-2-5-3-2
 والعالسة اليت  بن مسفسة اسسسفاء اشرتاطاا الزب ن؛ )و(
  را عساا؛وضالسة  راقبة املمسنيفاا و  )ز(
ووسائل  راقبة أوضسة الضغط  ع املمس فسة لالشرتاطاا  والعناصر املشرتاة  وامل اد اجلا ي جتاسزاا   ()ح

 وامل اد الناائسة؛
 وبرا ج  يف ي  العا لن املعنسن وإ راءاا أتاسلام. )ط(

  را عة  ظام اجل دة 6-2-2-5-3-2
 1-3-5-2-2-6سا  لالشيييرتاطاا الييي ا دة   ذا ميييان  ميييس فإ جييييرى  قسيييسم   البييييفء لنظيييام اجلييي دة لسحيفيييييف  يييا 

 يرضي الملطة امل سصة. مبا
 خيطر الصا ع بنسائج املرا عة ويسضا  اإلخطا   سائج املرا عة وأي إ راءاا  صحسحسة  طل بة. 
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 التوافق واعتماد صنع أوعية الضغطنظام تقييم  6-2-2-5
  عا يل 6-2-2-5-1

 أل راا انا القمم: 
اي ل ضيياء يعيي   ظا ييا  الضسايياد المييلطة امل سصيية لصييا ع  ييا  ابضسايياد النايي ذج السصيياس  ظييام  قسييسم الس افييق 

 الضغط  واضسااد  ظام اجل دة ليفى الصا ع  واضسااد اسئاا الفحص؛
 ء الضغط ضلى النح  احمليفد    عسا   عن ألوضسة الضغط؛يع   صاسم وضا النا ذج السصاساي 
 بسقيفمي أدلة   ض ضسة؛ يع  أتمسيف اسسسفاء االشرتاطاا امل ض ضة  وذلك ابلفحص أو السحقق 

 ضا ة اشرتاطاا 6-2-2-5-2
 الملطة امل سصة 

 ضطلع الملطة امل سصة الييت  عساييف وضياء الضيغط إبقيرا   ظيام  قسيسم الس افيق بغسية ضياان   افيق أوضسية الضيغط  6-2-2-5-2-1
الميلطة امل سصية   ك ن فساا الملطة امل سصة الييت  عساييف وضياء الضيغط ايي  فمياا احلاالا اليت ال  ع اشرتاطاا انح الالئحة. و 

 (.8-2-2-6و 7-2-2-6ضال اا بليف االضسااد وبليف السصنسع   ضال اا وضاء الضغط )ا ظر   بنَّ سصنسع    بليف ال
و قيفم الملطة امل سصة   بليف االضسااد  ضنييف الطلي   أدلية  بين ا مياق  ظيام  قسيسم الس افيق اينا  يع  ظيعح  

   بليف االسس يفام.
  زئسا . سم الس افق  ف يضا ملسا  أوا    ظام  قسجي ز للملطة امل سصة أن  ف لا وظائفا 6-2-2-5-2-2
 كفيل الميلطة امل سصيية  ي افر آخير قائايية هلسئياا الفحييص املعساييفة وضال ياا ا يساييا والصيا عن املعسايييفي   6-2-2-5-2-3

 وضال اا ا يسام. 
 اسئة الفحص 

 لى أن: عسايف الملطة امل سصة اسئة الفحص اليت  ضطلع بفحص أوضسة الضغط  ض 6-2-2-5-2-4
  ن ليفياا ضا ل ن هلم اسكل  نظساي وقاد ون و يف ب ن وأمفاء و ارة ألداء  اا اا السقنسة أداء  رضسا ؛يك )أ(

 و س فر هلا إ كا سة ال ص ل إىل املرافق واملعيفاا املناسبة والكافسة؛ )ب(
 و عال بطريقة  زياة و سحر ة    أي أتثع قيف مينعاا    ذلك؛ )ج(
 شطة السجا ية والسمجسلسة للصا ع و عح    اهلسئاا؛السجا ية لأل و كفل المرية  )د(
 و ضع حيفودا  واضحة بن  اام اسئة الفحص الفعلسة واملاام  ع املر بطة بنلك؛ )ا(
 و ق م بسطبسق  ظام   دة   ثق؛ )و(
 حة؛انح الالئ و كفل أداء االخسبا اا والفح ص املبسنة    عسا  وضاء الضغط ذي الصلة و  )ز(

 . 6-5-2-2-6  ضلى  ظام  قرير و مجسل فعال و ناس  وفقا  للفقرة وتاف )ح(
 قيي م اسئيية الفحييص ابضسايياد النايي ذج السصيياساي  واخسبييا  وفحييص إ سيياج أوضسيية الضييغط  وإصيييفا  شيياادة  6-2-2-5-2-5

 (.5-5-2-2-6و 4-5-2-2-6السحقق    الس افق  ع  عسا  أوضسة الضغط ذي الصلة )ا ظر 
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 الصا ع
 ضلى الصا ع أن: 6-2-2-5-2-6

 ؛3-5-2-2-6يق م بسطبسق  ظام   دة   ثق وفقا  للفقرة  )أ(
 ؛4-5-2-2-6ويسقيفم بطل  اضسااد النا ذج السصاساي وفقا  للفقرة  )ب(
 وخيسا  اسئة فحص    قائاة اسئاا الفحص املعسايفة اليت تسف  هبا الملطة امل سصة   بليف االضسااد؛  )ج(
 . 6-5-2-2-6بمجالا وفقا  للفقرة وعسف   )د(

  عال االخسبا  
 يلي: يس فر    عال االخسبا   ا 6-2-2-5-2-7

 يكفي ضيفدا  ومفاءة و اا ة؛ ضا ل ن هلم اسكل  نظساي  مبا )أ(
 يرضي اسئة الفحص. و رافق و عيفاا  ناسبة ومافسة ألداء االخسبا اا اليت يسطلباا  عسا  الصناضة مبا )ب(

 ظام اجل دة ليفى الصا ع  6-2-2-5-3
يسضيا   ظيام اجلي دة مجسييع العناصير واالشيرتاطاا واألحكييام الييت اضساييفاا الصييا ع  ويكي ن   ثقيا  أبسييل ب  6-2-2-5-3-1

  ناجي و نظم    شكل سساساا وإ راءاا و   سااا خطسة.
 يلي: و سضا  احملس ايا ب    خاص أوصافا  مافسة ملا 

 ا العا لن بشأن  صاسم املنسهج و  د  ؛ مؤولسااهلسكل السنظساي و  )أ(
 و قنساا  راقبة السصاسم والسحقق  ن   والعالساا واإل راءاا اليت سسمس يفم ضنيف  صاسم أوضسة الضغط؛ )ب(
والس  سااا اليت  مس يفم   صناضة وضاء الضغط املع  و راقبة   د   وضاان اجل دة و   سااا  )ج(

  شغسل العالسة؛
 ة   ثل  قا ير الفحص وبسادا االخسبا  وبسادا املعايرة؛وسجالا اجل د )د(
 واسسعراضييياا اإلدا ة لضييياان السشيييغسل الفعيييال لنظيييام اجلييي دة املرت بييية ضليييى املرا عييياا وفقيييا  للفقيييرة )ا(

 ؛6-2-2-5-3-2
 والعالسة اليت  بن مسفسة اسسسفاء اشرتاطاا الزب ن؛ )و(
  را عساا؛وضالسة  راقبة املمسنيفاا و  )ز(
ووسائل  راقبة أوضسة الضغط  ع املمس فسة لالشرتاطاا  والعناصر املشرتاة  وامل اد اجلا ي جتاسزاا   ()ح

 وامل اد الناائسة؛
 وبرا ج  يف ي  العا لن املعنسن وإ راءاا أتاسلام. )ط(

  را عة  ظام اجل دة 6-2-2-5-3-2
 1-3-5-2-2-6سا  لالشيييرتاطاا الييي ا دة   ذا ميييان  ميييس فإ جييييرى  قسيييسم   البييييفء لنظيييام اجلييي دة لسحيفيييييف  يييا 

 يرضي الملطة امل سصة. مبا
 خيطر الصا ع بنسائج املرا عة ويسضا  اإلخطا   سائج املرا عة وأي إ راءاا  صحسحسة  طل بة. 
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و حبلَّييغ  قييا ير جتيرى  را عيياا دو يية  رضييي الميلطة امل سصيية لضيياان صيسا ة الصييا ع لنظيام اجليي دة و طبسقي .  
 اليفو ية إىل الصا ع. املرا عاا

 احملافظة ضلى  ظام اجل دة 6-2-2-5-3-3
اضساييف حيي  يظيل مفيؤا  وفعيياال . وخيطير الصيا ع المييلطة امل سصية اليييت  عياف  الصيا ع ضلييى  ظيام اجلي دة ماييا 

املعيييفل سسمييس    إذا مييان  ظييام اجليي دة ييييف  ييااضسايييفا  ظييام اجليي دة أبي  غسييعاا يعسييزم إ راءاييا. و قييسَّم السغسييعاا املقرتحيية لسحيف
 . 1-3-5-2-2-6اشرتاطاا 

 ضالسة االضسااد 6-2-2-5-4
 االضسااد البيفئي للنا ذج السصاساي 

يسييييألل االضسايييياد البيييييفئي للنايييي ذج السصيييياساي  يييي  اضسايييياد  ظييييام اجليييي دة ليييييفى الصييييا ع واضسايييياد  صيييياسم  6-2-2-5-4-1
 2-4-5-2-2-6اساي لالشييييرتاطاا اليييي ا دة   ضسايييياد البيييييفئي للنايييي ذج السصييييالضييييغط الييييني ينييييسج. وخيضييييع طليييي  اال وضيييياء

 . 9-4-5-2-2-6و 6-4-5-2-2-6 إىل
يسقيييفم الصييا ع الرا يي    إ سيياج أوضسيية ضييغط طبقييا  ملعسييا  أوضسيية الضييغط وهليينح الالئحيية بطليي  إىل المييلطة  6-2-2-5-4-2

األقيل طبقيا  ل  يراءاا املبسنية   صياساي ل ضياء ضيغط واحييف ضليىامل سصة   بليف االضسااد للحص ل ضليى شياادة اضساياد لناي ذج 
   وعصل ضلساا وعسف  هبا. و قيفم انح الشاادة إىل الملطة امل سصة   بليف االسس يفام إذا طلبساا.6-2-2-5-4-9  
 يقيفم طل  بشأن مل  رفق  صنسع لألوضسة ويسضا : 6-2-2-5-4-3

 قييف ا   ي  وثيل  في ا  اسيم  فة إىل ذلك  إذا مان الطلي اسم الصا ع وضن ا   املمجل  وابإلضا )أ(
 وضن ان انا املاثل؛

 وضن ان  رفق السصنسع )إذا مان  سلفا  ض  العن ان المابق(؛ )ب(
 واسم ولق  الش ص )أو األش اص( املمؤولن ض   ظام اجل دة؛ )ج(
 و عسن وضاء الضغط و عسا  وضاء الضغط ذي الصلة؛ )د(
 لطة  سصة أخرى؛أي طل  واثل     ا   أي سو فاصسل  فض  )ا(
 وا ية اسئة الفحص الضسااد النا ذج السصاساي؛ )و(
 ؛ 1-3-5-2-2-6و مسنيفاا  رفق السصنسع ضلى النح  احمليفد مبقسضى الفقرة  )ز(
واملمسنيفاا السقنسة الالز ة الضسااد النا ذج السصاساي  واليت متكلِّ     السحقيق  ي  اسيسسفاء أوضسية  )ح(

سم أوضسيييية الضييييغط املعيييي . و غطييييي املمييييسنيفاا السقنسيييية السصيييياسم الضييييغط الشييييرتاطاا  عسييييا   صييييا
 يلزم للسقسسم: يلي ضلى األقل بقيف   ا وأسل ب الصناضة  و سضا   ا

 عسا   صاسم وضاء الضيغط  و سي  اا السصياسم والسصينسع الييت  بين العناصير والسجاسعياا  '1'
 الفرضسة إن و يفا؛

 س  اا واالسس يفام املمسايفف ألوضسة الضغط؛لسفمعاا الالز ة لفام الر واألوصاف وا '2'
 وقائاة ابملعايع الالز ة للسحيفييف الكا ل لعالسة السصنسع؛ '3'
 وحماابا السصاسم و  اصفاا امل اد؛ '4'

 

263 

 و قييييا ير اخسبييييا  اضسايييياد النايييي ذج السصيييياساي  اليييييت  صييييل  سييييائج الفحيييي ص واالخسبييييا اا  '5'
 . 9-4-5-2-2-6لفقرة اليت أ رير وفقا  ل

رى  را عة بيفئسة وفقا  للفقرة 6-2-2-5-4-4  يقنع الملطة امل سصة. مبا 2-3-5-2-2-6 جتح
 ع أسبااب  خطسة  فصلة هلنا الرفض.إذا  فض اضسااد الصا ع   قيفم الملطة امل سصة للصا  6-2-2-5-4-5
 3-4-5-2-2-6ضيييى بعييييف االضساييياد   قييييفم للميييلطة امل سصييية أي  غسيييعاا   املعل  ييياا املقيف ييية مبقس 6-2-2-5-4-6

 املسعلقة ابالضسااد البيفئي.
 اضسااداا النااذج السصاساسة الالحقة 

 8-4-5-2-2-6ة   يشيييييييييييال طلييييييييييي  اضساييييييييييياد ذييييييييييي ذج  صييييييييييياساي الحيييييييييييق االشيييييييييييرتاطاا الييييييييييي ا د 6-2-2-5-4-7
جليي دة ايينح احلاليية سييسك ن  ظييام ا شييريطة أن يكيي ن الصييا ع حييائزا  ضلييى اضسايياد ذيي ذج  صيياساي بيييفئي. و  9-4-5-2-2-6و

 قيف أقر أثناء اضسااد النا ذج السصاساي البيفئي  وينطبق ضلى السصاسم اجليفييف. 3-5-2-2-6ليفى الصا ع مبقسضى 
 يلي: يشال الطل   ا 6-2-2-5-4-8

اسم وضن ان الصا ع  وابإلضافة إىل ذلك  إذا مان الطل   قييف ا   ي  وثيل  في ا  اسيم وضني ان  )أ(
 انا املاثل؛

 لطل  واثل    أي سلطة  سصة أخرى؛و فاصسل أي  فض  )ب(
 ودلسل ضلى  نح اضسااد للنا ذج السصاساي البيفئي؛ )ج(
 )ح(.3-4-5-2-2-6اي  بسنة    واملمسنيفاا السقنسة ماا )د(

  راءاا اضسااد النا ذج السصاسايإ 
 يلي:  ق م اسئة الفحص مبا 6-2-2-5-4-9

 د اسة املمسنيفاا السقنسة للسحقق    أن: )أ(
 لسصاسم يسفق  ع األحكام ذاا الصلة املسعلقة ابملعسا ؛ا '1'
 للسصاسم؛ودفعة إ ساج النا ذج البيفئي قيف صنعر وفق املمسنيفاا السقنسة و عسرب وثلة  '2'

 ؛5-5-2-2-6وتقق    أن فح ص اإل ساج قيف أ رير وفقا  للفقرة  )ب(
ى اخسبييا اا أوضسيية الضييغط ايينح  وختسييا  أوضسيية ضييغط  يي  دفعيية إ سيياج النايي ذج البيييفئي  و شييرف ضليي )ج(

 ا   طل ب الضسااد النا ذج السصاساي؛ ماا
 أوضسة الضغط للسحقق    أن:  ك ن قيف أدا الفح ص واالخسبا اا املبسنة    عسا  و ؤدي أو )د(

 املعسا  قيف طبلق ومت اسسسفاؤح؛ '1'
 واإل راءاا اليت ا بعاا الصا ع  مس   اشرتاطاا املعسا ؛  '2'

 إ راء  سلل فح ص اضسااد النا ذج بكفاءة وبشكل صحسح. و كفل )ا(
 نطبقيييييية اليييييي ا دة وبعيييييييف إ ييييييراء اخسبييييييا  النايييييي ذج البيييييييفئي بنسييييييائج  رضييييييسة  واسييييييسسفاء مييييييل االشييييييرتاطاا امل 

 صيييف  شيياادة اضسايياد للنايي ذج السصيياساي  سضييا  اسييم الصييا ع وضن ا يي   و سييائج الفحييص وقرا ا ييا بشييأ     6-2-2-5-4  
 لالز ة لسحيفييف النا ذج السصاساي.والبسادا ا
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و حبلَّييغ  قييا ير جتيرى  را عيياا دو يية  رضييي الميلطة امل سصيية لضيياان صيسا ة الصييا ع لنظيام اجليي دة و طبسقي .  
 اليفو ية إىل الصا ع. املرا عاا

 احملافظة ضلى  ظام اجل دة 6-2-2-5-3-3
اضساييف حيي  يظيل مفيؤا  وفعيياال . وخيطير الصيا ع المييلطة امل سصية اليييت  عياف  الصيا ع ضلييى  ظيام اجلي دة ماييا 

املعيييفل سسمييس    إذا مييان  ظييام اجليي دة ييييف  ييااضسايييفا  ظييام اجليي دة أبي  غسييعاا يعسييزم إ راءاييا. و قييسَّم السغسييعاا املقرتحيية لسحيف
 . 1-3-5-2-2-6اشرتاطاا 

 ضالسة االضسااد 6-2-2-5-4
 االضسااد البيفئي للنا ذج السصاساي 

يسييييألل االضسايييياد البيييييفئي للنايييي ذج السصيييياساي  يييي  اضسايييياد  ظييييام اجليييي دة ليييييفى الصييييا ع واضسايييياد  صيييياسم  6-2-2-5-4-1
 2-4-5-2-2-6اساي لالشييييرتاطاا اليييي ا دة   ضسايييياد البيييييفئي للنايييي ذج السصييييالضييييغط الييييني ينييييسج. وخيضييييع طليييي  اال وضيييياء

 . 9-4-5-2-2-6و 6-4-5-2-2-6 إىل
يسقيييفم الصييا ع الرا يي    إ سيياج أوضسيية ضييغط طبقييا  ملعسييا  أوضسيية الضييغط وهليينح الالئحيية بطليي  إىل المييلطة  6-2-2-5-4-2

األقيل طبقيا  ل  يراءاا املبسنية   صياساي ل ضياء ضيغط واحييف ضليىامل سصة   بليف االضسااد للحص ل ضليى شياادة اضساياد لناي ذج 
   وعصل ضلساا وعسف  هبا. و قيفم انح الشاادة إىل الملطة امل سصة   بليف االسس يفام إذا طلبساا.6-2-2-5-4-9  
 يقيفم طل  بشأن مل  رفق  صنسع لألوضسة ويسضا : 6-2-2-5-4-3

 قييف ا   ي  وثيل  في ا  اسيم  فة إىل ذلك  إذا مان الطلي اسم الصا ع وضن ا   املمجل  وابإلضا )أ(
 وضن ان انا املاثل؛

 وضن ان  رفق السصنسع )إذا مان  سلفا  ض  العن ان المابق(؛ )ب(
 واسم ولق  الش ص )أو األش اص( املمؤولن ض   ظام اجل دة؛ )ج(
 و عسن وضاء الضغط و عسا  وضاء الضغط ذي الصلة؛ )د(
 لطة  سصة أخرى؛أي طل  واثل     ا   أي سو فاصسل  فض  )ا(
 وا ية اسئة الفحص الضسااد النا ذج السصاساي؛ )و(
 ؛ 1-3-5-2-2-6و مسنيفاا  رفق السصنسع ضلى النح  احمليفد مبقسضى الفقرة  )ز(
واملمسنيفاا السقنسة الالز ة الضسااد النا ذج السصاساي  واليت متكلِّ     السحقيق  ي  اسيسسفاء أوضسية  )ح(

سم أوضسيييية الضييييغط املعيييي . و غطييييي املمييييسنيفاا السقنسيييية السصيييياسم الضييييغط الشييييرتاطاا  عسييييا   صييييا
 يلزم للسقسسم: يلي ضلى األقل بقيف   ا وأسل ب الصناضة  و سضا   ا

 عسا   صاسم وضاء الضيغط  و سي  اا السصياسم والسصينسع الييت  بين العناصير والسجاسعياا  '1'
 الفرضسة إن و يفا؛

 س  اا واالسس يفام املمسايفف ألوضسة الضغط؛لسفمعاا الالز ة لفام الر واألوصاف وا '2'
 وقائاة ابملعايع الالز ة للسحيفييف الكا ل لعالسة السصنسع؛ '3'
 وحماابا السصاسم و  اصفاا امل اد؛ '4'
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 و قييييا ير اخسبييييا  اضسايييياد النايييي ذج السصيييياساي  اليييييت  صييييل  سييييائج الفحيييي ص واالخسبييييا اا  '5'
 . 9-4-5-2-2-6لفقرة اليت أ رير وفقا  ل

رى  را عة بيفئسة وفقا  للفقرة 6-2-2-5-4-4  يقنع الملطة امل سصة. مبا 2-3-5-2-2-6 جتح
 ع أسبااب  خطسة  فصلة هلنا الرفض.إذا  فض اضسااد الصا ع   قيفم الملطة امل سصة للصا  6-2-2-5-4-5
 3-4-5-2-2-6ضيييى بعييييف االضساييياد   قييييفم للميييلطة امل سصييية أي  غسيييعاا   املعل  ييياا املقيف ييية مبقس 6-2-2-5-4-6

 املسعلقة ابالضسااد البيفئي.
 اضسااداا النااذج السصاساسة الالحقة 

 8-4-5-2-2-6ة   يشيييييييييييال طلييييييييييي  اضساييييييييييياد ذييييييييييي ذج  صييييييييييياساي الحيييييييييييق االشيييييييييييرتاطاا الييييييييييي ا د 6-2-2-5-4-7
جليي دة ايينح احلاليية سييسك ن  ظييام ا شييريطة أن يكيي ن الصييا ع حييائزا  ضلييى اضسايياد ذيي ذج  صيياساي بيييفئي. و  9-4-5-2-2-6و

 قيف أقر أثناء اضسااد النا ذج السصاساي البيفئي  وينطبق ضلى السصاسم اجليفييف. 3-5-2-2-6ليفى الصا ع مبقسضى 
 يلي: يشال الطل   ا 6-2-2-5-4-8

اسم وضن ان الصا ع  وابإلضافة إىل ذلك  إذا مان الطل   قييف ا   ي  وثيل  في ا  اسيم وضني ان  )أ(
 انا املاثل؛

 لطل  واثل    أي سلطة  سصة أخرى؛و فاصسل أي  فض  )ب(
 ودلسل ضلى  نح اضسااد للنا ذج السصاساي البيفئي؛ )ج(
 )ح(.3-4-5-2-2-6اي  بسنة    واملمسنيفاا السقنسة ماا )د(

  راءاا اضسااد النا ذج السصاسايإ 
 يلي:  ق م اسئة الفحص مبا 6-2-2-5-4-9

 د اسة املمسنيفاا السقنسة للسحقق    أن: )أ(
 لسصاسم يسفق  ع األحكام ذاا الصلة املسعلقة ابملعسا ؛ا '1'
 للسصاسم؛ودفعة إ ساج النا ذج البيفئي قيف صنعر وفق املمسنيفاا السقنسة و عسرب وثلة  '2'

 ؛5-5-2-2-6وتقق    أن فح ص اإل ساج قيف أ رير وفقا  للفقرة  )ب(
ى اخسبييا اا أوضسيية الضييغط ايينح  وختسييا  أوضسيية ضييغط  يي  دفعيية إ سيياج النايي ذج البيييفئي  و شييرف ضليي )ج(

 ا   طل ب الضسااد النا ذج السصاساي؛ ماا
 أوضسة الضغط للسحقق    أن:  ك ن قيف أدا الفح ص واالخسبا اا املبسنة    عسا  و ؤدي أو )د(

 املعسا  قيف طبلق ومت اسسسفاؤح؛ '1'
 واإل راءاا اليت ا بعاا الصا ع  مس   اشرتاطاا املعسا ؛  '2'

 إ راء  سلل فح ص اضسااد النا ذج بكفاءة وبشكل صحسح. و كفل )ا(
 نطبقيييييية اليييييي ا دة وبعيييييييف إ ييييييراء اخسبييييييا  النايييييي ذج البيييييييفئي بنسييييييائج  رضييييييسة  واسييييييسسفاء مييييييل االشييييييرتاطاا امل 

 صيييف  شيياادة اضسايياد للنايي ذج السصيياساي  سضييا  اسييم الصييا ع وضن ا يي   و سييائج الفحييص وقرا ا ييا بشييأ     6-2-2-5-4  
 لالز ة لسحيفييف النا ذج السصاساي.والبسادا ا
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وإذا  فض إصيفا  اضسااد النا ذج السصاساي  قيفم الملطة امل سصة للصا ع خطسيا وبصي  ة  فصَّيلة أسيباب  
 نا الرفض.ا
 السعيفيالا   النااذج السصاساسة املعسايفة  6-2-2-5-4-10

 يلي: يق م الصا ع أبي وا 
سايياد أبي  عيييفيالا   النايي ذج السصيياساي املعسايييف  إذا  إبييال  المييلطة امل سصيية اليييت أصيييف ا االض )أ(

  شكلل  صاساا   يفييفا   ضلى النح  احمليفد    عسا  أوضسة الضغط؛ ما ر ال
طليي  اضسايياد الحييق للنايي ذج السصيياساي  إذا ما يير ايينح السعيييفيالا  شييكل  صيياساا   يفييييفا  أو  )ب(

د اإلضيييا    شيييكل  عييييفيل لشييياادة وفقيييا  ملعسيييا  أوضسييية الضيييغط ذي الصيييلة. ويحعطيييى اييينا االضسايييا
 اضسااد النا ذج السصاساي األصلي. 

طل   املعل  اا املسعلقة ابمل افقية ضليى الناي ذج  رسل الملطة امل سصة إىل أي سلطة  سصة أخرى  ضنيف ال 6-2-2-5-4-11
 السصاساي  و عيفيالا االضسااد وسحباا.

 فحص اإل ساج وإصيفا  الشااداا  6-2-2-5-5
 ضا ة اشرتاطاا 
 يي   ف ضيي   فحييص مييل وضيياء ضييغط وإصيييفا  شيياادة بشييأ  . وقيييف ختسلييل اسئيية  جتييري اسئيية الفحييص  أو 

 واالخسبا  أثناء اإل ساج ض  اسئة الفحص املمس يف ة الخسبا  اضسااد النا ذج السصاساي.الفحص اليت خيسا اا الصا ع للفحص 
يف بن وأمفيياء   مييسقلن ضيي  ضالسيياا يرضييي اسئيية الفحييص أن ليييفى الصييا ع  فسشيين  يي وحسثاييا يثبيير مبييا 

 فسشن.انح احلالة عسف  الصا ع بمجالا  يف ي  امل السصنسع  ميك  أن يق م اؤالء املفسش ن ابلفحص  و 
و سحقييق اسئيية الفحييص  يي  أن ضالسيياا الفحييص اليييت جيرياييا الصييا ع واالخسبييا اا اليييت أ رييير ضلييى أوضسيية  

اينح الالئحية. فيإذا  أا أن انيال ضييفم   افيق   اينا الفحيص واالخسبيا  ميكي  سيح  الضغط  سفق متا يا   يع  عيايع واشيرتاطاا 
 اإلذن إب راء  فسشي الصا ع للفحص.

بعيييف   افقيية اسئيية الفحييص  إضييالد  بسطييابق املنييسهج  ييع النايي ذج السصيياساي املعسايييف. ويعسييرب ويصيييف  الصييا ع   
الضيغط ميسثييل ملعيايع أوضسيية الضيغط املنطبقيية واشيرتاطاا الس افييق  السقييفم بطليي  ضال ياا شيياادة ع وضياء الضييغط إضيالد  أبن وضيياء
ال يياا الشيياادة والعال يية املمييجلة هلسئيية الفحييص ضلييى مييل وضيياء بيين  ظييام السقسييسم وايينح الالئحيية. و قيي م اهلسئيية امل سصيية بسثبسيير ض

 خت لِّل الصا ع القسام هبنح املااة. ضغط  قب ل  أو
 سئة الفحص والصا ع  قبل  لء أوضسة الضغط.و صيف  شاادة اال سثال    قعة    ا 

 المجالا 6-2-2-5-6
  قيييل  عيييسف  الصيييا ع واسئييية الفحيييص بميييجالا اضساييياد الناييي ذج السصييياساي وشيييااداا االسيييسسفاء ملييييفة ال 

 سنة. 20ض  
 نظام اعتماد الفحص واالختبار الدورينين ألوعية الضغط  6-2-2-6
 السعريل 6-2-2-6-1

 أل راا انا القمم: 
بسنفسين الفحيص واالخسبيا  الييفو ين ألوضسية  يعي   ظا يا  الضساياد الميلطة امل سصية اسئية   قي م  ظام االضساياد 

   ذلك اضسااد  ظام اجل دة السابع للاسئة. الضغط )يشا  إلساا فساا بعيف بعبا ة "اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين"( مبا
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 اشرتاطاا ضا ة  6-2-2-6-2
 الملطة امل سصة  

فيق الفحيص واالخسبيا  الييفو ين ألوضسية الضيغط  ضع الملطة امل سصة  ظام اضسااد    أ ل ضاان أن يس ا 6-2-2-6-2-1
 كي ن فسايا الميلطة امل سصية الييت  عساييف اسئية  لسنفسين أضايال الفحيص واالخسبيا   احلياالا الييت ال  ع اشرتاطاا انح الالئحة. و 

االضساييياد   سصييية للبلييييف اليييني يعساييييف صيييناضة أوضسييية الضيييغط   بييينَّ ضال ييياا بلييييفالييييفو ين ألوضسييية الضيييغط ايييي  فمييياا الميييلطة امل
 (.7-2-2-6للفحص واالخسبا  اليفو ين   ضال اا وضاء الضغط )ا ظر 

و قيييفلم المييلطة امل سصيية لبلييييف اضسايياد الفحييص واالخسبيييا  اليييفو ين  ضنيييف الطليي   أدلييية  ثبيير   افييق  ظيييام  
   ذلك سجالا الفحص واالخسبا  اليفو ين. سس يفام مبااالضسااد انا  ع  ظعح   بليف اال

بنيياء  1-4-6-2-2-6ميلطة امل سصيية لبلييف االضساياد أن  لغييي شياادة االضساياد املشييا  إلسايا   وجيي ز لل 
 ضلى أدلة  ثبر ضيفم اال سثال لنظام االضسااد.

  زئسا . سا  أوجي ز للملطة امل سصة أن  ف لا  اا اا    ظام االضسااد انا مل 6-2-2-6-2-2
 ئاة هلسئاا الفحص واالخسبا  اليفو ين املعسايفة وضال اا ا يساا. كفل الملطة امل سصة   افر آخر قا 6-2-2-6-2-3

 اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين 
  عسايف الملطة امل سصة اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين  شريطة أن: 6-2-2-6-2-4

 اا اييا هلييم اسكييل  نظساييي  قيياد ون و يييف ب ن وأمفيياء و اييرة ألداء يكيي ن ليييفي ايينح اهلسئيية ضييا ل ن  )أ(
 السقنسة أداء  رضسا ؛

 و س فر هلا إ كا سة ال ص ل إىل املرافق واملعيفاا املناسبة والكافسة؛  )ب(
 و عال بطريقة  زياة و سحر ة    أي أتثع قيف مينعاا    القسام بنلك؛  )ج(
 و كفل المرية السجا ية؛ )د(
 الفعلسة واملاام  ع املر بطة بنلك؛  حيفودا  واضحة بن  اام اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ينو ضع  )ا(
 ؛3-6-2-2-6و د    و ق م بسشغسل  ظام   دة   ثَّق وفقا  ملا )و(
 ؛ 4-6-2-2-6و سقيفم بطل  اضسااد مبقسضى  )ز(

 ؛ 5-6-2-2-6و كفل أداء الفح ص واالخسبا اا اليفو ية مبقسضى  )ح(
 . 6-6-2-2-6قرة وتاف  ضلى  ظام  قرير و مجسل فعال و ناس  وفقا  للف )ط(

  ظام اجل دة و را عة اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين 6-2-2-6-3
  ظام اجل دة  6-2-2-6-3-1

يسضا   ظام اجل دة مجسع العناصر واالشرتاطاا واألحكام اليت اضسايف ا اسئة الفحص واالخسبيا  الييفو ين.  
 ا و   سااا خطسة.   ثَّقا  أبسل ب  ناجي و نظَّم   شكل سساساا وإ راءاويك ن 

 يلي:  يشسال  ظام اجل دة ضلى  ا 
 وصل للاسكل السنظساي واملمؤولساا؛ )أ(
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وإذا  فض إصيفا  اضسااد النا ذج السصاساي  قيفم الملطة امل سصة للصا ع خطسيا وبصي  ة  فصَّيلة أسيباب  
 نا الرفض.ا
 السعيفيالا   النااذج السصاساسة املعسايفة  6-2-2-5-4-10

 يلي: يق م الصا ع أبي وا 
سايياد أبي  عيييفيالا   النايي ذج السصيياساي املعسايييف  إذا  إبييال  المييلطة امل سصيية اليييت أصيييف ا االض )أ(

  شكلل  صاساا   يفييفا   ضلى النح  احمليفد    عسا  أوضسة الضغط؛ ما ر ال
طليي  اضسايياد الحييق للنايي ذج السصيياساي  إذا ما يير ايينح السعيييفيالا  شييكل  صيياساا   يفييييفا  أو  )ب(

د اإلضيييا    شيييكل  عييييفيل لشييياادة وفقيييا  ملعسيييا  أوضسييية الضيييغط ذي الصيييلة. ويحعطيييى اييينا االضسايييا
 اضسااد النا ذج السصاساي األصلي. 

طل   املعل  اا املسعلقة ابمل افقية ضليى الناي ذج  رسل الملطة امل سصة إىل أي سلطة  سصة أخرى  ضنيف ال 6-2-2-5-4-11
 السصاساي  و عيفيالا االضسااد وسحباا.

 فحص اإل ساج وإصيفا  الشااداا  6-2-2-5-5
 ضا ة اشرتاطاا 
 يي   ف ضيي   فحييص مييل وضيياء ضييغط وإصيييفا  شيياادة بشييأ  . وقيييف ختسلييل اسئيية  جتييري اسئيية الفحييص  أو 

 واالخسبا  أثناء اإل ساج ض  اسئة الفحص املمس يف ة الخسبا  اضسااد النا ذج السصاساي.الفحص اليت خيسا اا الصا ع للفحص 
يف بن وأمفيياء   مييسقلن ضيي  ضالسيياا يرضييي اسئيية الفحييص أن ليييفى الصييا ع  فسشيين  يي وحسثاييا يثبيير مبييا 

 فسشن.انح احلالة عسف  الصا ع بمجالا  يف ي  امل السصنسع  ميك  أن يق م اؤالء املفسش ن ابلفحص  و 
و سحقييق اسئيية الفحييص  يي  أن ضالسيياا الفحييص اليييت جيرياييا الصييا ع واالخسبييا اا اليييت أ رييير ضلييى أوضسيية  

اينح الالئحية. فيإذا  أا أن انيال ضييفم   افيق   اينا الفحيص واالخسبيا  ميكي  سيح  الضغط  سفق متا يا   يع  عيايع واشيرتاطاا 
 اإلذن إب راء  فسشي الصا ع للفحص.

بعيييف   افقيية اسئيية الفحييص  إضييالد  بسطييابق املنييسهج  ييع النايي ذج السصيياساي املعسايييف. ويعسييرب ويصيييف  الصييا ع   
الضيغط ميسثييل ملعيايع أوضسيية الضيغط املنطبقيية واشيرتاطاا الس افييق  السقييفم بطليي  ضال ياا شيياادة ع وضياء الضييغط إضيالد  أبن وضيياء
ال يياا الشيياادة والعال يية املمييجلة هلسئيية الفحييص ضلييى مييل وضيياء بيين  ظييام السقسييسم وايينح الالئحيية. و قيي م اهلسئيية امل سصيية بسثبسيير ض

 خت لِّل الصا ع القسام هبنح املااة. ضغط  قب ل  أو
 سئة الفحص والصا ع  قبل  لء أوضسة الضغط.و صيف  شاادة اال سثال    قعة    ا 

 المجالا 6-2-2-5-6
  قيييل  عيييسف  الصيييا ع واسئييية الفحيييص بميييجالا اضساييياد الناييي ذج السصييياساي وشيييااداا االسيييسسفاء ملييييفة ال 

 سنة. 20ض  
 نظام اعتماد الفحص واالختبار الدورينين ألوعية الضغط  6-2-2-6
 السعريل 6-2-2-6-1

 أل راا انا القمم: 
بسنفسين الفحيص واالخسبيا  الييفو ين ألوضسية  يعي   ظا يا  الضساياد الميلطة امل سصية اسئية   قي م  ظام االضساياد 

   ذلك اضسااد  ظام اجل دة السابع للاسئة. الضغط )يشا  إلساا فساا بعيف بعبا ة "اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين"( مبا
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 اشرتاطاا ضا ة  6-2-2-6-2
 الملطة امل سصة  

فيق الفحيص واالخسبيا  الييفو ين ألوضسية الضيغط  ضع الملطة امل سصة  ظام اضسااد    أ ل ضاان أن يس ا 6-2-2-6-2-1
 كي ن فسايا الميلطة امل سصية الييت  عساييف اسئية  لسنفسين أضايال الفحيص واالخسبيا   احلياالا الييت ال  ع اشرتاطاا انح الالئحة. و 

االضساييياد   سصييية للبلييييف اليييني يعساييييف صيييناضة أوضسييية الضيييغط   بييينَّ ضال ييياا بلييييفالييييفو ين ألوضسييية الضيييغط ايييي  فمييياا الميييلطة امل
 (.7-2-2-6للفحص واالخسبا  اليفو ين   ضال اا وضاء الضغط )ا ظر 

و قيييفلم المييلطة امل سصيية لبلييييف اضسايياد الفحييص واالخسبيييا  اليييفو ين  ضنيييف الطليي   أدلييية  ثبيير   افييق  ظيييام  
   ذلك سجالا الفحص واالخسبا  اليفو ين. سس يفام مبااالضسااد انا  ع  ظعح   بليف اال

بنيياء  1-4-6-2-2-6ميلطة امل سصيية لبلييف االضساياد أن  لغييي شياادة االضساياد املشييا  إلسايا   وجيي ز لل 
 ضلى أدلة  ثبر ضيفم اال سثال لنظام االضسااد.

  زئسا . سا  أوجي ز للملطة امل سصة أن  ف لا  اا اا    ظام االضسااد انا مل 6-2-2-6-2-2
 ئاة هلسئاا الفحص واالخسبا  اليفو ين املعسايفة وضال اا ا يساا. كفل الملطة امل سصة   افر آخر قا 6-2-2-6-2-3

 اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين 
  عسايف الملطة امل سصة اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين  شريطة أن: 6-2-2-6-2-4

 اا اييا هلييم اسكييل  نظساييي  قيياد ون و يييف ب ن وأمفيياء و اييرة ألداء يكيي ن ليييفي ايينح اهلسئيية ضييا ل ن  )أ(
 السقنسة أداء  رضسا ؛

 و س فر هلا إ كا سة ال ص ل إىل املرافق واملعيفاا املناسبة والكافسة؛  )ب(
 و عال بطريقة  زياة و سحر ة    أي أتثع قيف مينعاا    القسام بنلك؛  )ج(
 و كفل المرية السجا ية؛ )د(
 الفعلسة واملاام  ع املر بطة بنلك؛  حيفودا  واضحة بن  اام اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ينو ضع  )ا(
 ؛3-6-2-2-6و د    و ق م بسشغسل  ظام   دة   ثَّق وفقا  ملا )و(
 ؛ 4-6-2-2-6و سقيفم بطل  اضسااد مبقسضى  )ز(

 ؛ 5-6-2-2-6و كفل أداء الفح ص واالخسبا اا اليفو ية مبقسضى  )ح(
 . 6-6-2-2-6قرة وتاف  ضلى  ظام  قرير و مجسل فعال و ناس  وفقا  للف )ط(

  ظام اجل دة و را عة اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين 6-2-2-6-3
  ظام اجل دة  6-2-2-6-3-1

يسضا   ظام اجل دة مجسع العناصر واالشرتاطاا واألحكام اليت اضسايف ا اسئة الفحص واالخسبيا  الييفو ين.  
 ا و   سااا خطسة.   ثَّقا  أبسل ب  ناجي و نظَّم   شكل سساساا وإ راءاويك ن 

 يلي:  يشسال  ظام اجل دة ضلى  ا 
 وصل للاسكل السنظساي واملمؤولساا؛ )أ(
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والسعلساييييياا ذاا الصيييييلة ابلفحيييييص واالخسبيييييا  الييييييفو ين ومبراقبييييية اجلييييي دة وضييييياان اجلييييي دة و نفسييييين  )ب(
 العالساا؛

 ساد ا؛ ل  قا ير الفحص وبسادا االخسبا  وشااداا املعايرة وبوسجالا اجل دة   ث )ج(
 واسسعراضيييياا السيييييفقسق اإلدا يييييية لضيييياان السشيييييغسل الفعييييال لنظيييييام اجليييي دة املرت بييييية ضلييييى املرا عييييياا  )د(

 ؛ 2-3-6-2-2-6مبقسضى 
 وضالسة  راقبة املمسنيفاا و را عساا؛ )ا(
 الشرتاطاا؛ ووسائل  راقبة أوضسة الضغط  ع املمس فسة ل )و(
 اءاا أتاسلام. وبرا ج  يف ي  العا لن املعنسن وإ ر  )ز(

 املرا عة 6-2-2-6-3-2
ييرى  را عييية لعاييل اسئييية الفحييص واالخسبيييا  اليييفو ين و ظيييام اجليي دة لييييفياا  ملعرفيية  يييا  إذا ما يير  ميييس    جتح

 اشرتاطاا انح الالئحة ضلى    يرضي الملطة امل سصة.
رى املرا عة مجزء      (. وقييف  ليزم املرا عية مجيزء  ي  3-4-6-2-2-6ضالسة االضساياد البييفئي )ا ظير جتح

 (. 6-4-6-2-2-6ضالسة  عيفيل اضسااد  عن )ا ظر 
جتييرى  را عيياا دو ييية  رضييي المييلطة امل سصيية  لضيياان اسييسارا  وفيياء اسئيية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين  

 ابشرتاطاا انح الالئحة. 
طهر اسئة الفحص واالخسبا    اليفو ين بنسائج أي  را عة. ويسضياَّ  اإلخطيا   سيائج املرا عية وأي إ يراءاا ختح

  صحسحسة  طل بة.
 احملافظة ضلى  ظام اجل دة  6-2-2-6-3-3

 تاف  اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين ضلى  ظام اجل دة ابلشكل الني اضسحايف فس  ح  يظلل مفؤا  وفعلاال . 
طِّيير اسئيية الفحييص واالخسبييا  و   اليييفو ين المييلطة امل سصيية اليييت اضسايييفا  ظييام اجليي دة أبي  غسييعاا  عسييزم ختح

 . 6-4-6-2-2-6القسام هبا وفقا  لطريقة  عيفيل االضسااد ال ا دة   
 طريقة اضسااد اسئاا الفحص واالخسبا  اليفو ين  6-2-2-6-4

 االضسااد البيفئي 
خسبيا  الييفو ين ألوضسية الضيغط طبقيا  ملعيايع أوضسية الضيغط وهلينح الرا بية   إ يراء الفحيص واال  سقييفَّم اهلسئية 6-2-2-6-4-1

 الالئحة  بطل  إىل الملطة امل سصة للحص ل ضلى شاادة اضسااد  وتسف  هبا.
  قيفم انح امل افقة املكس بة إىل الملطة امل سصة   بليف االسس يفام إذا طلبساا. 
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 ن  عس ي ضلى:شأن مل اسئة فحص واخسبا  دو ييقيفم طل  ب 6-2-2-6-4-2
اسييم اسئيية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين وضن اهنييا  وإذا مييان الطليي   قيييفَّ ا   يي  وثلييل  فيي َّا  اسييم  )أ(

 وضن ان انا املاثل؛ 
 وضن ان مل  رفق يؤدي ضالسة الفحص واالخسبا  اليفو ين؛  )ب(
 ض   ظام اجل دة؛ واسم وصفة الش ص )أو األش اص( املمؤولن  )ج(
أوضسيية الضييغط  وطرائييق الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين  و عييايع وضيياء الضييغط املعيي  املمييس فسة و عسيين  )د(

 لنظام اجل دة؛ 
 و ميييييسنيفاا خبصييييي ص ميييييل  رفيييييق واملعييييييفاا و ظيييييام اجلييييي دة ضليييييى النحييييي  احملييييييفد مبقسضيييييى الفقيييييرة  )ا(

 ؛ 6-2-2-6-3-1
 ؛   الفحص واالخسبا  اليفو ين وسجالا السأاسل والسيف ي  للعا لن )و(
 و فاصسل أي  فض الضسااد طل  واثل     ا   أي سلطة  سصة أخرى.  )ز(

 ضلى الملطة امل سصة أن:  6-2-2-6-4-3
 فحيييص املميييسنيفاا للسحقليييق  ييي  أن اإل يييراءاا  ميييس فسة الشيييرتاطاا  عيييايع وضييياء الضيييغط املعييي   )أ(

 وهلنح الالئحة؛ 
لسحقييق  يي  أن الفحيي ص واالخسبييا اا  نفَّيين ل 2-3-2-2-6ايي  وا د     مليياوجتييري  را عيية وفقييا   )ب(

  قسضس   عايع وضاء الضغط املع  وانح الالئحة  وضلى    يرضي الملطة امل سصة.  طبقا  ملا

نطبقية  صيف  شاادة االضسااد بعيف أن جتري املرا عة وأتيت بنسائج  قنعة و ك ن قيف اسس فسر االشيرتاطاا امل 6-2-2-6-4-4
. و شييال ايينح الشيياادة اسييم اسئييية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين والعال يية املمييجَّلة وضنيي ان ميييل 4-6-2-2-6املبسلنيية   الفقييرة 

 رفق  والبسادا الضرو ية لسعرُّف أ شطساا املعسايفة ) ثل  عسن أوضسة الضغط  وطريقة  نفسن الفحيص واالخسبيا  الييفو ين  و عيايع 
 وضاء الضغط(.

الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين   قيييفم هلييا المييلطة امل سصيية بسيياد  خطسييا   فصييسلسا  ضيي   إذا  حفِّييض اضسايياد اسئيية 6-2-2-6-4-5
 أسباب انا الرفض. 

 السعيفيالا   اضسااد اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين  
طييير اسئييية الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو ين الميييلطة امل سصييية الييييت  6-2-2-6-4-6 أصييييف    أبي  عييييفيالا   بعييييف االضساييياد  ختح

 املسعلقة ابالضسااد البيفئي. 2-4-6-2-2-6 اا  قيفَّ ة مبقسضى املعل  
إذا ما يير  مييس   اشييرتاطاا  عييايع وضيياء الضييغط ذاا الصييلة وايينح الالئحيية.  و قييسَّم السعيييفيالا ملعرفيية  ييا 

و حصييف    رفضياا خطسيا . ح السعيفيالا أو. و قبل الملطة امل سصة ان2-3-6-2-2-6ا  وا د    وقيف  سطل   را عة وفقا  ملا
 شاادة اضسااد  عيفَّلة ضنيف االقسضاء.

 رسل الملطة امل سصة إىل أي سلطة  سصة أخرى  ضنيف الطلي   املعل  ياا املسعلقية ابالضساياداا البيفئسية   6-2-2-6-4-7
 والسعيفيالا   االضسااداا  والسعيفيالا املمح بة.
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والسعلساييييياا ذاا الصيييييلة ابلفحيييييص واالخسبيييييا  الييييييفو ين ومبراقبييييية اجلييييي دة وضييييياان اجلييييي دة و نفسييييين  )ب(
 العالساا؛

 ساد ا؛ ل  قا ير الفحص وبسادا االخسبا  وشااداا املعايرة وبوسجالا اجل دة   ث )ج(
 واسسعراضيييياا السيييييفقسق اإلدا يييييية لضيييياان السشيييييغسل الفعييييال لنظيييييام اجليييي دة املرت بييييية ضلييييى املرا عييييياا  )د(

 ؛ 2-3-6-2-2-6مبقسضى 
 وضالسة  راقبة املمسنيفاا و را عساا؛ )ا(
 الشرتاطاا؛ ووسائل  راقبة أوضسة الضغط  ع املمس فسة ل )و(
 اءاا أتاسلام. وبرا ج  يف ي  العا لن املعنسن وإ ر  )ز(

 املرا عة 6-2-2-6-3-2
ييرى  را عييية لعاييل اسئييية الفحييص واالخسبيييا  اليييفو ين و ظيييام اجليي دة لييييفياا  ملعرفيية  يييا  إذا ما يير  ميييس    جتح

 اشرتاطاا انح الالئحة ضلى    يرضي الملطة امل سصة.
رى املرا عة مجزء      (. وقييف  ليزم املرا عية مجيزء  ي  3-4-6-2-2-6ضالسة االضساياد البييفئي )ا ظير جتح

 (. 6-4-6-2-2-6ضالسة  عيفيل اضسااد  عن )ا ظر 
جتييرى  را عيياا دو ييية  رضييي المييلطة امل سصيية  لضيياان اسييسارا  وفيياء اسئيية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين  

 ابشرتاطاا انح الالئحة. 
طهر اسئة الفحص واالخسبا    اليفو ين بنسائج أي  را عة. ويسضياَّ  اإلخطيا   سيائج املرا عية وأي إ يراءاا ختح

  صحسحسة  طل بة.
 احملافظة ضلى  ظام اجل دة  6-2-2-6-3-3

 تاف  اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين ضلى  ظام اجل دة ابلشكل الني اضسحايف فس  ح  يظلل مفؤا  وفعلاال . 
طِّيير اسئيية الفحييص واالخسبييا  و   اليييفو ين المييلطة امل سصيية اليييت اضسايييفا  ظييام اجليي دة أبي  غسييعاا  عسييزم ختح

 . 6-4-6-2-2-6القسام هبا وفقا  لطريقة  عيفيل االضسااد ال ا دة   
 طريقة اضسااد اسئاا الفحص واالخسبا  اليفو ين  6-2-2-6-4

 االضسااد البيفئي 
خسبيا  الييفو ين ألوضسية الضيغط طبقيا  ملعيايع أوضسية الضيغط وهلينح الرا بية   إ يراء الفحيص واال  سقييفَّم اهلسئية 6-2-2-6-4-1

 الالئحة  بطل  إىل الملطة امل سصة للحص ل ضلى شاادة اضسااد  وتسف  هبا.
  قيفم انح امل افقة املكس بة إىل الملطة امل سصة   بليف االسس يفام إذا طلبساا. 
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 ن  عس ي ضلى:شأن مل اسئة فحص واخسبا  دو ييقيفم طل  ب 6-2-2-6-4-2
اسييم اسئيية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين وضن اهنييا  وإذا مييان الطليي   قيييفَّ ا   يي  وثلييل  فيي َّا  اسييم  )أ(

 وضن ان انا املاثل؛ 
 وضن ان مل  رفق يؤدي ضالسة الفحص واالخسبا  اليفو ين؛  )ب(
 ض   ظام اجل دة؛ واسم وصفة الش ص )أو األش اص( املمؤولن  )ج(
أوضسيية الضييغط  وطرائييق الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين  و عييايع وضيياء الضييغط املعيي  املمييس فسة و عسيين  )د(

 لنظام اجل دة؛ 
 و ميييييسنيفاا خبصييييي ص ميييييل  رفيييييق واملعييييييفاا و ظيييييام اجلييييي دة ضليييييى النحييييي  احملييييييفد مبقسضيييييى الفقيييييرة  )ا(

 ؛ 6-2-2-6-3-1
 ؛   الفحص واالخسبا  اليفو ين وسجالا السأاسل والسيف ي  للعا لن )و(
 و فاصسل أي  فض الضسااد طل  واثل     ا   أي سلطة  سصة أخرى.  )ز(

 ضلى الملطة امل سصة أن:  6-2-2-6-4-3
 فحيييص املميييسنيفاا للسحقليييق  ييي  أن اإل يييراءاا  ميييس فسة الشيييرتاطاا  عيييايع وضييياء الضيييغط املعييي   )أ(

 وهلنح الالئحة؛ 
لسحقييق  يي  أن الفحيي ص واالخسبييا اا  نفَّيين ل 2-3-2-2-6ايي  وا د     مليياوجتييري  را عيية وفقييا   )ب(

  قسضس   عايع وضاء الضغط املع  وانح الالئحة  وضلى    يرضي الملطة امل سصة.  طبقا  ملا

نطبقية  صيف  شاادة االضسااد بعيف أن جتري املرا عة وأتيت بنسائج  قنعة و ك ن قيف اسس فسر االشيرتاطاا امل 6-2-2-6-4-4
. و شييال ايينح الشيياادة اسييم اسئييية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين والعال يية املمييجَّلة وضنيي ان ميييل 4-6-2-2-6املبسلنيية   الفقييرة 

 رفق  والبسادا الضرو ية لسعرُّف أ شطساا املعسايفة ) ثل  عسن أوضسة الضغط  وطريقة  نفسن الفحيص واالخسبيا  الييفو ين  و عيايع 
 وضاء الضغط(.

الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين   قيييفم هلييا المييلطة امل سصيية بسيياد  خطسييا   فصييسلسا  ضيي   إذا  حفِّييض اضسايياد اسئيية 6-2-2-6-4-5
 أسباب انا الرفض. 

 السعيفيالا   اضسااد اسئة الفحص واالخسبا  اليفو ين  
طييير اسئييية الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو ين الميييلطة امل سصييية الييييت  6-2-2-6-4-6 أصييييف    أبي  عييييفيالا   بعييييف االضساييياد  ختح

 املسعلقة ابالضسااد البيفئي. 2-4-6-2-2-6 اا  قيفَّ ة مبقسضى املعل  
إذا ما يير  مييس   اشييرتاطاا  عييايع وضيياء الضييغط ذاا الصييلة وايينح الالئحيية.  و قييسَّم السعيييفيالا ملعرفيية  ييا 

و حصييف    رفضياا خطسيا . ح السعيفيالا أو. و قبل الملطة امل سصة ان2-3-6-2-2-6ا  وا د    وقيف  سطل   را عة وفقا  ملا
 شاادة اضسااد  عيفَّلة ضنيف االقسضاء.

 رسل الملطة امل سصة إىل أي سلطة  سصة أخرى  ضنيف الطلي   املعل  ياا املسعلقية ابالضساياداا البيفئسية   6-2-2-6-4-7
 والسعيفيالا   االضسااداا  والسعيفيالا املمح بة.
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  واالخسبا  اليفو اين وإصيفا  الشاادااالفحص  6-2-2-6-5
السقيييفلم بطليي  ضال ياا للفحييص واالخسبييا  الييفو ين ل ضيياء الضييغط إضيالد  أبن وضيياء الضييغط يمييس   يعسيرب  

 عيييايع أوضسييية الضيييغط املنطبقييية واشيييرتاطاا اييينح الالئحييية. و قييي م اسئييية الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو ين بسثبسييير ضال ييياا الفحيييص 
 (. 7-7-2-2-6ء ضغط  عسايف )ا ظر   ذلك ضال ساا املمجَّلة  ضلى مللِّ وضا مبا واالخسبا  اليفو ين 

قبل  لء وضياء الضيغط   صييف  اسئية الفحيص واالخسبيا  الييفو ين شياادة  فسييف أن وضياء الضيغط قييف ا سياز  
 الفحص واالخسبا  اليفو ين.

 المجالا 6-2-2-6-6
ط  ص واالخسبييا اا اليفو ييية املسعلقيية أبوضسيية الضييغتيسف  اسئيية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين بمييجالا الفحيي 

 سنة. 15 قل ض     ذلك  كان  رفق االخسبا   مليفة ال فشلر فساا( مبا )س اء ا سازا انح الفح ص أم
يمييح   عييسف   الييك أوضسيية الضييغط بمييجل  طييابق حيي    ضيييف الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين السييا   ييا مل 

 . وضاء الضغط    اخليف ة بص  ة دائاة
 ابلة إلعادة امللء اليت تمل عالمة األمم املتحدةوضع العالمات على أوعية الضغط الق 6-2-2-7

 ييرد اشييرتاطاا وضييع العال يياا ضلييى  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية اليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة    مالحظة:
 . 10-2-2-6ا اليت تال ضال ة األ م املسحيفة   الفقرة   و رد اشرتاطاا وضع العال اا ضلى حزم األسط اد9-2-2-6الفقرة 

  ضييع ضلييى أوضسيية الضييغط القابليية إلضييادة املييلء واليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة ضال يياا بصيي  ة واضييحة  6-2-2-7-1
يييسم  يييثال    ييينقش  أو و قييروءة واييي  ة بشييياادة ومييينلك ضال ييياا السشيييغسل والسصييينسع. و ثبييير اييينح العال ييياا بصييي  ة دائاييية )ميييأن ختح

ضليى  يزء  ثبير بصي  ة دائاية ضليى  ضنقي  أو قاسي  أو ال اا ضلى مسل وضاء الضيغط أوتفر( ضلى وضاء الضغط. و  ضع الع أو
ل حية  قاو ية للسآميل  لح  ية ضليى الغيالف اخليا  ي ل ضياء  ربيييف  غليق(. ويبليغ احلييف األدىن  وضاء الضغط ) ثيل طي ق  لحي م أو

 ييم ألوضسيية  2.5أمثيير و  ييم أو 140يبلييغ قطراييا  ييم ألوضسيية الضييغط اليييت  5عبئيية األ ييم املسحيييفة  حلجييم العال يياا  ابسييسثناء   ييز  
 ييم ألوضسيية الضييغط اليييت يبلييغ  10 ييم. ويكيي ن احليييف األدىن حلجييم   ييز  عبئيية األ ييم املسحيييفة  140الضييغط اليييت يقييل قطراييا ضيي  

 . م 140 م ألوضسة الضغط اليت يقل قطراا ض   5أمثر و  م أو 140 قطراا
   ضع ضال اا الشاادة السالسة: 6-2-2-7-2

 ؛   ز  عبئة األ م املسحيفة  أ()
حييييياوايا المييييي ائ  املر ييييية  ال يميييييس يفم اييييينا الر يييييز ألي  يييييرا آخييييير  يييييع إثبييييياا أن العبييييي ة أو

حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا دة    الصيياريج النقييال أو أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 

 (؛ISO 9809-1عسا  السق  املمس يفم   السصاسم والبناء واالخسبا  ) ثل امل )ب(
ابلعال ة املاسلِّزة امل ض ضة ضلى املرمباا    ظام ا   بن  االضسااد ماا  يفلل ضلى بليفاليت  احلروف )ج(

 ؛(2)املرو  اليفو 

__________ 

 1949ا فاقسيية  نسييل لعييام  وفييقذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا  العال يية (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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أذ يير إب ييراء : أل ييراا ايينح العال يية يحقصيييف ببليييف االضسايياد بليييف المييلطة امل سصيية اليييت مالحظــة
 عسصنسال ضنيفالفحص واالخسبا  األولسن لفرادى األوضسة 

طيييابع ا يييية اسئييية الفحيييص املميييجلة لييييفى الميييلطة امل سصييية   البلييييف امليييرخلِّص ب ضيييع  ضال ييية أو )د(
 العال ة؛

عيييية أ قييييام( مث الشييييار ) قاييييان( يفصييييل بسنااييييا شييييرطة  ائليييية ات ييييي  الفحييييص البيييييفئي  الميييينة )أ ب )ا(
 )أي"/"(؛

   ضع ضال اا السشغسل السالسة: 6-2-2-7-3
 ؛"BAR"ويلس  احلروف  "PH"اخسبا  الضغط  قسما  ابلبا  يمبق  احلرفان  )و(
  مسليية وضيياء الضييغط الفييا    سضييانة مجسييع األ ييزاء املك  يية املثبسيية بشييكل دائييم ) ثييل حلقيية العنييق )ز(

ح الكسليية مسليية الصيياام  شييال ايين (. والKGحلقيية القاضيييفة( ابلكسل  را يياا يلساييا احلرفييان "مييغ")
امليادة املميا سة املميس يف ة   األسيسسلن. و بحينَّ  أي طيالء أو واقي الصياام أو  طاء الصاام أو أو

ط ادا اليييت  قييل  حاليية األسيي األخييع. و  سليية بثالثيية أ قييام  عن ييية  قرَّبيية صييع دا  إىل الييرقمالكايينح 
حالية أوضسيية  األخيع. و  بن صيع دا  إىل الييرقمميغ   بيينل الكسلية بيرقان  عنيي ين  قيرَّ   1مسلسايا ضي  
  األسييسسلن 3374األ ييم املسحيييفة    األسييسسلن املييناب  و قييم1001األ ييم املسحيييفة  الضييغط لييرقم

العشيرية و قاين   حالية ضشيري واحييف بعييف العال ية  اخلا     املني   جي  ضلى األقل بسيان  قيم
 مسل  رام؛  1ل ض  أوضسة الضغط ضنيف اسس يفام األسط ادا اليت  ق

". وانح العال ية لسمير MMاحليف األدىن للماك املضا ن جليفا  وضاء الضغط ابملم يلس  احلرفان " )ح(
ألوضسية  ة أولألسيط ادا املرمبي أقيل أو  طل بة ألوضسة الضغط اليت  بلغ سعساا املائسية ليرتا  واحييفا  أو

 السربييف املغلقة؛
( واألسييسسلن 1001األ ييم املسحيييفة  طة واألسييسسلن املييناب ) قييم  حاليية أوضسيية ضييغط الغييازاا املضييغ   )ط(

حالية  "؛ و PW(  ضغط السشغسل ابلبا  يميبق  احلرفيان "3374األ م املسحيفة  اخلا     املني  ) قم
 ".MAWPشغسل املما ح ب   مبق  األحرف "أوضسة السربييف املغلقة  احليف األقصى لضغط الس

ا املمسلة والغازاا املمسلة املربدة  المعة املائسة ابللرت  عربا  ضنايا بثالثية   حالة أوضسة ضغط الغازا )ي(
. وميك  إ فال األ قام ال ا دة بعييف العال ية "L"يلساا احلرف  أ قام  عن ية  قربة  زوال  ح  آخر  قم

 االمسسة ضيفدا  صحسحا ؛ ة المعة املائسة اليف سا أوالعشرية إذا ما ر قسا
(  إمجييا  مسليية وضيياء الضييغط 1001األ ييم املسحيييفة  ضييغط األسييسسلن املييناب ) قييم   حاليية أوضسيية )ل(

 نييزع أثنيياء املييلء  وأي طييالء  واملييادة املمييا سة  واملييني  والغيياز  الفييا   والسجاسييزاا والس ابييع اليييت ال
نمر ". وييييKGاألخيييع ويلسايييا احلرفيييان " ثييية أ قيييام  عن يييية  قربييية  يييزوال  لليييرقماملشيييبع   عيييربا  ضنايييا بثال

  1حالة أوضسة الضغط اليت  قل مسلساا ضي   ضشري واحيف ضلى األقل بعيف العال ة العشرية. و   قم
 األخع؛  مغ  يعرب ض  الكسلة برقان  عن ين  قرَّبن  زوال  للرقم

(  إمجيييا  مسلييية 3374األ يييم املسحييييفة  ا   ييي  امليييني  ) قيييم  حالييية أوضسييية ضيييغط األسيييسسلن اخلييي )ل(
 نيزع أثنياء امليلء وأي طيالء  وامليادة املميا سة   عيربا  ضنايا  والسجاسزاا والس ابع الييت ال ال ضاء الفا  

ضشيري واحييف ضليى  ". وينمر  قيمKGاألخع ويلسااا احلرفان " بثالثة أ قام  عن ية  قربة  زوال  للرقم
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  واالخسبا  اليفو اين وإصيفا  الشاادااالفحص  6-2-2-6-5
السقيييفلم بطليي  ضال ياا للفحييص واالخسبييا  الييفو ين ل ضيياء الضييغط إضيالد  أبن وضيياء الضييغط يمييس   يعسيرب  

 عيييايع أوضسييية الضيييغط املنطبقييية واشيييرتاطاا اييينح الالئحييية. و قييي م اسئييية الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو ين بسثبسييير ضال ييياا الفحيييص 
 (. 7-7-2-2-6ء ضغط  عسايف )ا ظر   ذلك ضال ساا املمجَّلة  ضلى مللِّ وضا مبا واالخسبا  اليفو ين 

قبل  لء وضياء الضيغط   صييف  اسئية الفحيص واالخسبيا  الييفو ين شياادة  فسييف أن وضياء الضيغط قييف ا سياز  
 الفحص واالخسبا  اليفو ين.

 المجالا 6-2-2-6-6
ط  ص واالخسبييا اا اليفو ييية املسعلقيية أبوضسيية الضييغتيسف  اسئيية الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين بمييجالا الفحيي 

 سنة. 15 قل ض     ذلك  كان  رفق االخسبا   مليفة ال فشلر فساا( مبا )س اء ا سازا انح الفح ص أم
يمييح   عييسف   الييك أوضسيية الضييغط بمييجل  طييابق حيي    ضيييف الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين السييا   ييا مل 

 . وضاء الضغط    اخليف ة بص  ة دائاة
 ابلة إلعادة امللء اليت تمل عالمة األمم املتحدةوضع العالمات على أوعية الضغط الق 6-2-2-7

 ييرد اشييرتاطاا وضييع العال يياا ضلييى  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية اليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة    مالحظة:
 . 10-2-2-6ا اليت تال ضال ة األ م املسحيفة   الفقرة   و رد اشرتاطاا وضع العال اا ضلى حزم األسط اد9-2-2-6الفقرة 

  ضييع ضلييى أوضسيية الضييغط القابليية إلضييادة املييلء واليييت تاييل ضال يية األ ييم املسحيييفة ضال يياا بصيي  ة واضييحة  6-2-2-7-1
يييسم  يييثال    ييينقش  أو و قييروءة واييي  ة بشييياادة ومييينلك ضال ييياا السشيييغسل والسصييينسع. و ثبييير اييينح العال ييياا بصييي  ة دائاييية )ميييأن ختح

ضليى  يزء  ثبير بصي  ة دائاية ضليى  ضنقي  أو قاسي  أو ال اا ضلى مسل وضاء الضيغط أوتفر( ضلى وضاء الضغط. و  ضع الع أو
ل حية  قاو ية للسآميل  لح  ية ضليى الغيالف اخليا  ي ل ضياء  ربيييف  غليق(. ويبليغ احلييف األدىن  وضاء الضغط ) ثيل طي ق  لحي م أو

 ييم ألوضسيية  2.5أمثيير و  ييم أو 140يبلييغ قطراييا  ييم ألوضسيية الضييغط اليييت  5عبئيية األ ييم املسحيييفة  حلجييم العال يياا  ابسييسثناء   ييز  
 ييم ألوضسيية الضييغط اليييت يبلييغ  10 ييم. ويكيي ن احليييف األدىن حلجييم   ييز  عبئيية األ ييم املسحيييفة  140الضييغط اليييت يقييل قطراييا ضيي  

 . م 140 م ألوضسة الضغط اليت يقل قطراا ض   5أمثر و  م أو 140 قطراا
   ضع ضال اا الشاادة السالسة: 6-2-2-7-2

 ؛   ز  عبئة األ م املسحيفة  أ()
حييييياوايا المييييي ائ  املر ييييية  ال يميييييس يفم اييييينا الر يييييز ألي  يييييرا آخييييير  يييييع إثبييييياا أن العبييييي ة أو

حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا دة    الصيياريج النقييال أو أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 

 (؛ISO 9809-1عسا  السق  املمس يفم   السصاسم والبناء واالخسبا  ) ثل امل )ب(
ابلعال ة املاسلِّزة امل ض ضة ضلى املرمباا    ظام ا   بن  االضسااد ماا  يفلل ضلى بليفاليت  احلروف )ج(

 ؛(2)املرو  اليفو 

__________ 

 1949ا فاقسيية  نسييل لعييام  وفييقذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا  العال يية (2)
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أذ يير إب ييراء : أل ييراا ايينح العال يية يحقصيييف ببليييف االضسايياد بليييف المييلطة امل سصيية اليييت مالحظــة
 عسصنسال ضنيفالفحص واالخسبا  األولسن لفرادى األوضسة 

طيييابع ا يييية اسئييية الفحيييص املميييجلة لييييفى الميييلطة امل سصييية   البلييييف امليييرخلِّص ب ضيييع  ضال ييية أو )د(
 العال ة؛

عيييية أ قييييام( مث الشييييار ) قاييييان( يفصييييل بسنااييييا شييييرطة  ائليييية ات ييييي  الفحييييص البيييييفئي  الميييينة )أ ب )ا(
 )أي"/"(؛

   ضع ضال اا السشغسل السالسة: 6-2-2-7-3
 ؛"BAR"ويلس  احلروف  "PH"اخسبا  الضغط  قسما  ابلبا  يمبق  احلرفان  )و(
  مسليية وضيياء الضييغط الفييا    سضييانة مجسييع األ ييزاء املك  يية املثبسيية بشييكل دائييم ) ثييل حلقيية العنييق )ز(

ح الكسليية مسليية الصيياام  شييال ايين (. والKGحلقيية القاضيييفة( ابلكسل  را يياا يلساييا احلرفييان "مييغ")
امليادة املميا سة املميس يف ة   األسيسسلن. و بحينَّ  أي طيالء أو واقي الصياام أو  طاء الصاام أو أو

ط ادا اليييت  قييل  حاليية األسيي األخييع. و  سليية بثالثيية أ قييام  عن ييية  قرَّبيية صييع دا  إىل الييرقمالكايينح 
حالية أوضسيية  األخيع. و  بن صيع دا  إىل الييرقمميغ   بيينل الكسلية بيرقان  عنيي ين  قيرَّ   1مسلسايا ضي  
  األسييسسلن 3374األ ييم املسحيييفة    األسييسسلن املييناب  و قييم1001األ ييم املسحيييفة  الضييغط لييرقم

العشيرية و قاين   حالية ضشيري واحييف بعييف العال ية  اخلا     املني   جي  ضلى األقل بسيان  قيم
 مسل  رام؛  1ل ض  أوضسة الضغط ضنيف اسس يفام األسط ادا اليت  ق

". وانح العال ية لسمير MMاحليف األدىن للماك املضا ن جليفا  وضاء الضغط ابملم يلس  احلرفان " )ح(
ألوضسية  ة أولألسيط ادا املرمبي أقيل أو  طل بة ألوضسة الضغط اليت  بلغ سعساا املائسية ليرتا  واحييفا  أو

 السربييف املغلقة؛
( واألسييسسلن 1001األ ييم املسحيييفة  طة واألسييسسلن املييناب ) قييم  حاليية أوضسيية ضييغط الغييازاا املضييغ   )ط(

حالية  "؛ و PW(  ضغط السشغسل ابلبا  يميبق  احلرفيان "3374األ م املسحيفة  اخلا     املني  ) قم
 ".MAWPشغسل املما ح ب   مبق  األحرف "أوضسة السربييف املغلقة  احليف األقصى لضغط الس

ا املمسلة والغازاا املمسلة املربدة  المعة املائسة ابللرت  عربا  ضنايا بثالثية   حالة أوضسة ضغط الغازا )ي(
. وميك  إ فال األ قام ال ا دة بعييف العال ية "L"يلساا احلرف  أ قام  عن ية  قربة  زوال  ح  آخر  قم

 االمسسة ضيفدا  صحسحا ؛ ة المعة املائسة اليف سا أوالعشرية إذا ما ر قسا
(  إمجييا  مسليية وضيياء الضييغط 1001األ ييم املسحيييفة  ضييغط األسييسسلن املييناب ) قييم   حاليية أوضسيية )ل(

 نييزع أثنيياء املييلء  وأي طييالء  واملييادة املمييا سة  واملييني  والغيياز  الفييا   والسجاسييزاا والس ابييع اليييت ال
نمر ". وييييKGاألخيييع ويلسايييا احلرفيييان " ثييية أ قيييام  عن يييية  قربييية  يييزوال  لليييرقماملشيييبع   عيييربا  ضنايييا بثال

  1حالة أوضسة الضغط اليت  قل مسلساا ضي   ضشري واحيف ضلى األقل بعيف العال ة العشرية. و   قم
 األخع؛  مغ  يعرب ض  الكسلة برقان  عن ين  قرَّبن  زوال  للرقم

(  إمجيييا  مسلييية 3374األ يييم املسحييييفة  ا   ييي  امليييني  ) قيييم  حالييية أوضسييية ضيييغط األسيييسسلن اخلييي )ل(
 نيزع أثنياء امليلء وأي طيالء  وامليادة املميا سة   عيربا  ضنايا  والسجاسزاا والس ابع الييت ال ال ضاء الفا  

ضشيري واحييف ضليى  ". وينمر  قيمKGاألخع ويلسااا احلرفان " بثالثة أ قام  عن ية  قربة  زوال  للرقم
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ضي  الكسلية ميغ  يعيرب   1حالية أوضسية الضيغط الييت  قيل مسلسايا ضي   ال ة العشرية. و األقل بعيف الع
 األخع؛ برقان  عن ين  قربن  زوال  للرقم

   ضع ضال اا السصنسع السالسة: 6-2-2-7-4
 (. وانح العال ة لسمر  طل بة ألوضسة السربييف املغلقة؛25Eتيفييف ل ل  األسط ا ة ) ثل  )م(

دا  ييرد املعل  يياا ضيي  العال يياا اليييت ميكيي  اسييسعااهلا لسحيفييييف الل اليي    األسييط ا مالحظة:
اجملا ضة ال طنسية واليفولسية لل الي  ضنيق األسيط ا ة  -أسط ادا الغاز  - ISO/TR 11364  املعسا  

 و ظام تيفييفاا ووضع العال اا ضلساا.
يكي ن بليييف السصينسع ايي   في  بليييف االضسايياد  الضال ية الصييا ع الييت سييجلساا الميلطة امل سصيية. وحيين  )ن(

مايا اي   بينل ابلعال ية املاسلِّيزة املميس يف ة     بليف الصينع  يفل ضلىاليت   مبق ضال ة الصا ع احلروف
 شرطة  ائلة بن ضال ة البليف وضال ة الصا ع؛ . و فصل  مافة أو(2)املرمباا    ظام املرو  اليفو 

 ا ع؛املململ الني وضع  الص الرقم )س(
ة ابلفي الذ لنقيل الغيازاا   حالة أوضسة الضغط املصين ضة  ي  الفي الذ وأوضسية الضيغط املرمبية واملبطني )ع(

اليني يبين   افيق الفي الذ  يع حمسي ايا  "H"اليت  سضا  خطر اهلشاشية بفعيل اهلسييف و ن  احليرف 
 (؛ISO 11114-1:2012الغاز )ا ظر املعسا  

يلسايا " FINAL"  املرمبة اليت  صام لكي ختيفم فرتة  ع حمييفودة  احليروف   حالة األسط ادا واألدبس )ف(
 (؛"/"ة  بسنة ابلمنة )أ بعة أ قام(  مث الشار ) قاان(  يفصل بسنااا شرطة  ائلة )أي فرتة اخليف 

سنة واألسط ادا  15  حالة األسط ادا واألدبس  املرمبة اليت  صام لكي ختيفم فرتة أمرب     )ص(
  يلسايييا السيييا ي" SERVICE" بسيي  املرمبييية الييييت  صيييام لكييي ختييييفم فيييرتة  يييع حميييفودة  احليييروفواألد

سنة    ات يي  الصينع )الفحيص األو (  بسنيا  ابلمينة )أ بعية أ قيام(  مث الشيار  15الني أييت بعيف 
 (."/") قاان(  يفصل بسنااا شرطة  ائلة )أي 

  حاملييييييا جيسيييييياز النايييييي ذج السصيييييياساي األو  اشييييييرتاطاا بييييييرد ج اخسبييييييا  فييييييرتة اخليف يييييية وفقييييييا   مالحظة:
   صبح ضال ة فيرتة اخليف ية 2  املالحظة 2-1-2-2-6رة الفق   أو2ة   املالحظ1-1-2-2-6للفقرة 

األولسة انح  ع ضرو ية ل  ساج   املميسقبل. وجيي ز أن  كي ن ضال ية فيرتة اخليف ية األولسية  يع  قيروءة ضليى 
 أسط ادا وأدبس  ذ ذج  صاساي يمس   اشرتاطاا برد ج اخسبا  فرتة اخليف ة.

 ثالث جما ضاا: ا المابقة   ر ل  العال ا 6-2-2-7-5
ابسييييسثناء  4-7-2-2-6 كيييي ن ضال يييياا الصيييينع اييييي اجملا ضيييية العلسييييا و ظايييير ابلسسييييابع املبيييينَّ    •

)ف( و)ص( الييييت جيييي  أن  كييي ن جمييياو ة لعال ييياا الفحيييص 4-7-2-2-6العال ييياا الييي ا دة   
 . 7-7-2-2-6واالخسبا  اليفو ين ال ا دة   

  وضييغط االخسبييا  )و( يمييبق  3-7-2-2-6ليي ا دة   اا السشييغسل ا ضييم اجملا ضيية ال سييطى ضال يي •
  باشرة ضغط السشغسل )ط( إن مان األخع  طل اب .

__________ 

 1949 النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   (2)
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يليي  . وفسايا2-7-2-2-6 ك ن ضال اا الشاادة اي اجملا ضية الميفلى و ظاير ابلسسيابع املبين    •
  ثال للعال اا اليت   ضع ضلى األسط ا ة.

 )م( )ن( )س( )ع( 
 H 765432 D    MF   E25 

 )ط( )و( )ز( )ي( )ح( 
 MM 5.8 L 50 62.1 KG BAR300PH PW200 

 )أ( )ب( )ج( )د( (ا) 

  2000/12 IB F 1-9809ISO     

 
يماح ب ضع ضال اا أخرى    ماحاا  ع اجليفا  اجلا يب  شريطة أن   ضيع    مياحاا  ن فضية  6-2-2-7-6

حالة أوضسة السربيييف املغلقية جيي ز أن   ضيع اينح العال ياا ضليى   ة. و ضاق خيلق  رمزاا إ ااد ضا  ك ن حبجم أو اإل ااد  وال
 العال اا  ع العال اا املطل بة.جي ز أن  سناقض انح  ل حة  نفصلة  حربط ابلقاسص اخلا  ي. وال

ابإلضييافة إىل العال يياا المييابقة    ضييع ضلييى مييل وضيياء ضييغط  قابييل إلضييادة املييلء ويمييس   اشييرتاطاا  6-2-2-7-7
   العال ااح السالسة: 4-2-2-6ص واالخسبا  اليفو ين ال ا دة   الفح

ص هلسئيية الفحييص اليييت  احلييروف )أ( واالخسبييا  اليييفو ين ماييا ايي   بيينل ابلعال يية  يييفل ضلييى البليييف املييرخلِّ
 ك ن اينح العال ية ضيرو ية إذا ما ير  . وال(2)املاسلِّزة املمس يف ة   املرمباا    ظام املرو  اليفو 

 عسايفة    الملطة امل سصة   البليف الني وافق ضلى السصنسع؛اهلسئة  
 إب راء االخسبا  والفحص اليفو ين؛ العال ة املمجللة للاسئة املرخص هلا    الملطة امل سصة )ب(
ات ييي  الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين  الميينة ) قاييان( يلساييا الشييار ) قاييان( يفصييل بسنااييا شييرطة  )ج(

 س يفام أ بعة أ قام لسحيفييف المنة. ائلة )أي"/"(. وجي ز اس
 و ظار انح العال اا بنف  السسابع املنم  .

  حالة أسيط ادا األسيسسلن  ومب افقية الميلطة امل سصية  ميكي  حفير ات يي  أحييفث فحيص دو ي وخيسم  6-2-2-7-8
ميكييي   زضايييا  لقييية حبسيييت الاهلسئيية الييييت أ يييرا الفحيييص واالخسبيييا  ضليييى حلقييية  ثبَّييير ضلييى األسيييط ا ة جبا ييي  الصييياام. و  ضيييع احل

 بنزع الصاام    األسط ا ة. إال
 حنفر 6-2-2-7-9

__________ 

 1949العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968ا فاقسة فسسنا لعام للمع ضلى الطرق أو 

- 270 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

270 

ضي  الكسلية ميغ  يعيرب   1حالية أوضسية الضيغط الييت  قيل مسلسايا ضي   ال ة العشرية. و األقل بعيف الع
 األخع؛ برقان  عن ين  قربن  زوال  للرقم

   ضع ضال اا السصنسع السالسة: 6-2-2-7-4
 (. وانح العال ة لسمر  طل بة ألوضسة السربييف املغلقة؛25Eتيفييف ل ل  األسط ا ة ) ثل  )م(

دا  ييرد املعل  يياا ضيي  العال يياا اليييت ميكيي  اسييسعااهلا لسحيفييييف الل اليي    األسييط ا مالحظة:
اجملا ضة ال طنسية واليفولسية لل الي  ضنيق األسيط ا ة  -أسط ادا الغاز  - ISO/TR 11364  املعسا  

 و ظام تيفييفاا ووضع العال اا ضلساا.
يكي ن بليييف السصينسع ايي   في  بليييف االضسايياد  الضال ية الصييا ع الييت سييجلساا الميلطة امل سصيية. وحيين  )ن(

مايا اي   بينل ابلعال ية املاسلِّيزة املميس يف ة     بليف الصينع  يفل ضلىاليت   مبق ضال ة الصا ع احلروف
 شرطة  ائلة بن ضال ة البليف وضال ة الصا ع؛ . و فصل  مافة أو(2)املرمباا    ظام املرو  اليفو 

 ا ع؛املململ الني وضع  الص الرقم )س(
ة ابلفي الذ لنقيل الغيازاا   حالة أوضسة الضغط املصين ضة  ي  الفي الذ وأوضسية الضيغط املرمبية واملبطني )ع(

اليني يبين   افيق الفي الذ  يع حمسي ايا  "H"اليت  سضا  خطر اهلشاشية بفعيل اهلسييف و ن  احليرف 
 (؛ISO 11114-1:2012الغاز )ا ظر املعسا  

يلسايا " FINAL"  املرمبة اليت  صام لكي ختيفم فرتة  ع حمييفودة  احليروف   حالة األسط ادا واألدبس )ف(
 (؛"/"ة  بسنة ابلمنة )أ بعة أ قام(  مث الشار ) قاان(  يفصل بسنااا شرطة  ائلة )أي فرتة اخليف 

سنة واألسط ادا  15  حالة األسط ادا واألدبس  املرمبة اليت  صام لكي ختيفم فرتة أمرب     )ص(
  يلسايييا السيييا ي" SERVICE" بسيي  املرمبييية الييييت  صيييام لكييي ختييييفم فيييرتة  يييع حميييفودة  احليييروفواألد

سنة    ات يي  الصينع )الفحيص األو (  بسنيا  ابلمينة )أ بعية أ قيام(  مث الشيار  15الني أييت بعيف 
 (."/") قاان(  يفصل بسنااا شرطة  ائلة )أي 

  حاملييييييا جيسيييييياز النايييييي ذج السصيييييياساي األو  اشييييييرتاطاا بييييييرد ج اخسبييييييا  فييييييرتة اخليف يييييية وفقييييييا   مالحظة:
   صبح ضال ة فيرتة اخليف ية 2  املالحظة 2-1-2-2-6رة الفق   أو2ة   املالحظ1-1-2-2-6للفقرة 

األولسة انح  ع ضرو ية ل  ساج   املميسقبل. وجيي ز أن  كي ن ضال ية فيرتة اخليف ية األولسية  يع  قيروءة ضليى 
 أسط ادا وأدبس  ذ ذج  صاساي يمس   اشرتاطاا برد ج اخسبا  فرتة اخليف ة.

 ثالث جما ضاا: ا المابقة   ر ل  العال ا 6-2-2-7-5
ابسييييسثناء  4-7-2-2-6 كيييي ن ضال يييياا الصيييينع اييييي اجملا ضيييية العلسييييا و ظايييير ابلسسييييابع املبيييينَّ    •

)ف( و)ص( الييييت جيييي  أن  كييي ن جمييياو ة لعال ييياا الفحيييص 4-7-2-2-6العال ييياا الييي ا دة   
 . 7-7-2-2-6واالخسبا  اليفو ين ال ا دة   

  وضييغط االخسبييا  )و( يمييبق  3-7-2-2-6ليي ا دة   اا السشييغسل ا ضييم اجملا ضيية ال سييطى ضال يي •
  باشرة ضغط السشغسل )ط( إن مان األخع  طل اب .

__________ 
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يليي  . وفسايا2-7-2-2-6 ك ن ضال اا الشاادة اي اجملا ضية الميفلى و ظاير ابلسسيابع املبين    •
  ثال للعال اا اليت   ضع ضلى األسط ا ة.

 )م( )ن( )س( )ع( 
 H 765432 D    MF   E25 

 )ط( )و( )ز( )ي( )ح( 
 MM 5.8 L 50 62.1 KG BAR300PH PW200 

 )أ( )ب( )ج( )د( (ا) 

  2000/12 IB F 1-9809ISO     

 
يماح ب ضع ضال اا أخرى    ماحاا  ع اجليفا  اجلا يب  شريطة أن   ضيع    مياحاا  ن فضية  6-2-2-7-6

حالة أوضسة السربيييف املغلقية جيي ز أن   ضيع اينح العال ياا ضليى   ة. و ضاق خيلق  رمزاا إ ااد ضا  ك ن حبجم أو اإل ااد  وال
 العال اا  ع العال اا املطل بة.جي ز أن  سناقض انح  ل حة  نفصلة  حربط ابلقاسص اخلا  ي. وال

ابإلضييافة إىل العال يياا المييابقة    ضييع ضلييى مييل وضيياء ضييغط  قابييل إلضييادة املييلء ويمييس   اشييرتاطاا  6-2-2-7-7
   العال ااح السالسة: 4-2-2-6ص واالخسبا  اليفو ين ال ا دة   الفح

ص هلسئيية الفحييص اليييت  احلييروف )أ( واالخسبييا  اليييفو ين ماييا ايي   بيينل ابلعال يية  يييفل ضلييى البليييف املييرخلِّ
 ك ن اينح العال ية ضيرو ية إذا ما ير  . وال(2)املاسلِّزة املمس يف ة   املرمباا    ظام املرو  اليفو 

 عسايفة    الملطة امل سصة   البليف الني وافق ضلى السصنسع؛اهلسئة  
 إب راء االخسبا  والفحص اليفو ين؛ العال ة املمجللة للاسئة املرخص هلا    الملطة امل سصة )ب(
ات ييي  الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين  الميينة ) قاييان( يلساييا الشييار ) قاييان( يفصييل بسنااييا شييرطة  )ج(

 س يفام أ بعة أ قام لسحيفييف المنة. ائلة )أي"/"(. وجي ز اس
 و ظار انح العال اا بنف  السسابع املنم  .

  حالة أسيط ادا األسيسسلن  ومب افقية الميلطة امل سصية  ميكي  حفير ات يي  أحييفث فحيص دو ي وخيسم  6-2-2-7-8
ميكييي   زضايييا  لقييية حبسيييت الاهلسئيية الييييت أ يييرا الفحيييص واالخسبيييا  ضليييى حلقييية  ثبَّييير ضلييى األسيييط ا ة جبا ييي  الصييياام. و  ضيييع احل

 بنزع الصاام    األسط ا ة. إال
 حنفر 6-2-2-7-9

__________ 
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 المات على أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء اليت تمل أرقام األمم املتحدةوضع الع 6-2-2-8
اداا   ضع ضليى أوضسية الضيغط  يع القابلية إلضيادة امليلء الييت تايل ضال ية األ يم املسحييفة ضال ياا وشيا 6-2-2-8-1

ختييسم  لعال يياا بصيي  ة دائايية ) طبييع أوأوضسيية الضييغط. و ثبيير ايينح ا بصيي  ة واضييحة و قييروءة  والعال يياا اخلاصيية أبوضسيية الغيياز أو
ضنقي   قاسي  أو إذا ما ر  طب ضة  ضلى مسيل وضياء الضيغط أو تفر  ثال ( ضلى وضاء الضغط. و  ضع العال اا  إال  نقش أو أو
ة وضال ي   وضياء الضيغط )مطي ق  لحي م   يثال (. وابسيسثناء   يز األ يم املسحييفة اخلياص ابلسعبئيةضليى  يزء  ثبير بصي  ة دائاية  أو
 يييم  140 يييم ألوضسييية الضيييغط الييييت يبليييغ قطرايييا  5"  يكييي ن احلييييف األدىن حلجيييم العال ييياا DO NOT REFILLيعييياد امليييلء" " "ال
 يم  10 حجم لر يز األ يم املسحييفة اخلياص ابلسعبئية م. ويك ن أصغر  140 م ألوضسة الضغط اليت يقل قطراا ض   2.5أمثر و أو

 يم. ويبلييغ احلجيم األصييغر  140 يم ألوضسيية الضيغط الييت يقييل قطرايا ضيي   5أمثيير و  يم أو 140ألوضسية الضيغط اليييت يبليغ قطراييا 
  م. DO NOT REFILL "5لعال ة "ال يعاد امللء" "

فساييييا ضيييييفا )ز( و)ح( و)م(. وميكيييي   4-7-2-2-6إىل  2-7-2-2-6 طبييييق العال يييياا اليييي ا دة    6-2-2-8-2
يقيل ا  فاضايا  إلضافة إىل ذلك    ضيع ضبيا ة "ال يعياد امليلء" حبيروف الدفعة اإل ساج. واب ( برقمOاملململ ) االسسعاضة ض  الرقم

  م. 5ض  
 . 5-7-2-2-6 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    6-2-2-8-3

لء  بمب  حجااا  االسسعاضة ضي  اينح العال ياا اليفائاية جي ز   أوضسة الضغط  ع القابلة إلضادة امل مالحظة:
 ب ضع بطاقة وسم.

 ضيييع ضال ييياا أخيييرى بشيييرط أن   ضيييع    مييياحاا  ن فضييية اإل اييياد  يييع اجلييييفا  اجليييا يب  يمييياح ب 6-2-2-8-4
 جي ز أن  سناقض انح العال اا  ع العال اا املطل بة.  ك ن حبجم وضاق ي ليفان  رمزاا إ ااد ضا ة  وال وأال
 املتحدةوضع العالمات على منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية اليت تمل أرقام األمم  6-2-2-9
العال ييياا ال اضيييحة  األ يييم املسحييييفة   ضيييع ضليييى  نظ  ييياا الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية الييييت تايييل أ قيييام 6-2-2-9-1

ابخلييييف ( ضليييى  نظ  ييياا الس يييزي   ابلييينقش  أو سم   يييثال   أوواملقيييروءة الييي ا دة أددح. و حثبَّييير اييينح العال ييياا بصييي  ة دائاييية )ابخلييي
ضنييق مييل  ي   نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية. وابسييسثناء   ييز السعبئيية اخليياص  قايية أو سييل أواهلسيف ييفيية الفلزييية  وذلييك ضلييى م

فلزييية اليييت يبلييغ أصييغر بعيييف إمجييا   ييم ملنظ  ياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية ال 5ابأل يم املسحيييفة  يكيي ن احليييف األدىن حلجييم ايينح العال يياا 
  يز   يم. أ يا 140سيف ييفية الفلزية اليت يقل أصغر بعييف إمجيا  هليا ضي   م ضلى  نظ  اا الس زي  اهل 2.5أمثر  و  م أو 140 هلا

يف  ييم ضلييى  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية اليييت يكيي ن أصييغر بعيي 10السعبئيية اخليياص ابأل ييم املسحيييفة فسكيي ن أصييغر حجييم ليي  
ليييت يكيي ن أصييغر بعيييف إمجييا  هلييا أقييل  ييم ضلييى  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية ا 5أمثيير  و  ييم أو 140إمجييا  هلييا  ميياواي  

  م.  140   
    ضع العال اا السالسة: 6-2-2-9-2

 ؛   ز السعبئة اخلاص ابأل م املسحيفة )أ(

حيياوايا الميي ائ  املر ييية  وال يمييس يفم ايينا الر ييز ألي  ييرا آخيير  ييع إثبيياا أن العبيي ة أ 
متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة   حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير  الصياريج النقيال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
 )املعسا  السق  املمسعاهل للسصاسم والصنع واالخسبا (؛ "ISO 16111"و )ب(
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املرمبياا ذاا اي   بين ابلعال ية املاسلِّيزة املميس يف ة     ضلى بليف االضسااد مايااحلروف اليت  يفلل و  )ج(
 ؛(2)احملرماا    ظام املرو  اليفو 

أل ييراا ايينح العال يية يحقصيييف ببليييف االضسايياد بليييف المييلطة امل سصيية اليييت أذ يير إب ييراء : مالحظــة
 الفحص واالخسبا  األولسن لفرادى املعيفاا ضنيف السصنسع

 سصية   البلييف امليرخلِّص ب ضيع اليف غة املاسلِّزة هل يية اسئية الفحيص املميجَّلة لييفى الميلطة امل  ة أووالعال )د(
 العال اا؛

 وات يييييي  الفحيييييص البييييييفئي  المييييينة )أ بعييييية أ قيييييام(  مث الشيييييار ) قايييييان( يفصيييييل بسناايييييا شيييييرطة  ائلييييية  )ا(
 (؛"/")أي 

 ؛"BAR"حلروف ويلس  ا "PH"وضغط اخسبا  ال ضاء ابلبا   يمبق  احلرفان  )و(
ويلسي  احليروف  "RCP"هلسيف ييفيية الفلزيية  يميبق  احليروف وضغط احلا لة املقيفَّ  ابلبا  ملنظ  ية الس يزي  ا )ز(

BAR"؛ 
ة ي ضيييع قبيييل وضال ييية الصيييا ع املميييجَّلة لييييفى الميييلطة امل سصييية. وإذا ميييان بلييييف الصييينع  يييع بلييييف امل افقييي )ح(

ماا ا   بن ابلعال ة املاسلِّزة امل ضي ضة ضليى املرمبياا اليت  يفل ضلى بليف الصنع  ضال ة الصا ع احلروف 
بشييرطة  . ويحفصهييل بيين ضال يية البليييف وضال يية الصييا ع بفمييحة أو(2)   ظييام املييرو  اليييفو  ااذاا احملرميي

  ائلة؛
 املململ الني وضع  الصا ع؛ الرقم )ط(
دالليية ضلييى  "H"ذييية  ي ضييع احلييرف األوضسيية املرمبيية ذاا البطا يية الف ال و  حاليية األوضسيية الف الذييية أو )ي(

 (؛ 1SO 11114-1:2012  اء ة الف الذ )ا ظر املعسا  
و  حالة  نظ  اا الس زي  اهلسيف ييفيية الفلزيية احملييفودة العاير  ات يي  اال قضياء   ييفل ال ضلسي  ابحليروف  )ل(

"FINAL" ( يفصل بسنااا شرطة  ائلة  )(."/" أييلساا المنة )أ بعة أ قام(  مث الشار ) قاان 
أضيالح ابلسسيابع املينم  . وضيغط االخسبيا  )و( يميبق  ا( ) ظار ضال اا الشاادة املبسَّنة   البني د )أ( إىل  

  باشرة ضغط احلا لة املقيفَّ  )ز(. و ظار ضال اا الصنع املبسلنة   البن د )ح( إىل )ل( أضالح ابلسسابع املنم  .

ميياحاا  ييع اجليييفا  اجلييا يب  بشييرط أن يكيي ن ذلييك   املميياحاا ويحميياح ب ضييع ضال يياا أخييرى   امل 6-2-2-9-3
جيي ز أن  سعيا ا اينح العال ياا  يع العال ياا  يميببان  رمليزاا إ اياد ضيا ة. وال ن فضة اإل ااد  وأن  ك ن حبجم وضاق الامل

 املطل بة.
ة  عيف سييية  ميييس فسة الشيييرتاطاا ابإلضيييافة إىل العال ييياا املسقييييفم بساهنيييا   حعلَّيييم ميييل  نظ  ييية ختيييزي  اسيف ييفيييي 6-2-2-9-4

 ابلعال اا السالسة: 4-2-2-6ة   الفحص واالخسبا  اليفو ين املبسلن
ايي   بيين ابلعال يية  اليييت  يييفل ضلييى البليييف املييرخلِّص هلسئيية الفحيص واالخسبييا  اليييفو ين  ماييا احليروف )أ(

 كي ن اينح العال ياا  . وال(2)املاسلِّيزة املميس يف ة   املرمبياا ذاا احملرمياا    ظيام امليرو  الييفو 
 لملطة امل سصة   البليف الني وافق ضلى الصنع؛ طل بة إذا ما ر انح اهلسئة  عسايفة ليفى ا

__________ 
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 المات على أوعية الضغط غري القابلة إلعادة امللء اليت تمل أرقام األمم املتحدةوضع الع 6-2-2-8
اداا   ضع ضليى أوضسية الضيغط  يع القابلية إلضيادة امليلء الييت تايل ضال ية األ يم املسحييفة ضال ياا وشيا 6-2-2-8-1

ختييسم  لعال يياا بصيي  ة دائايية ) طبييع أوأوضسيية الضييغط. و ثبيير ايينح ا بصيي  ة واضييحة و قييروءة  والعال يياا اخلاصيية أبوضسيية الغيياز أو
ضنقي   قاسي  أو إذا ما ر  طب ضة  ضلى مسيل وضياء الضيغط أو تفر  ثال ( ضلى وضاء الضغط. و  ضع العال اا  إال  نقش أو أو
ة وضال ي   وضياء الضيغط )مطي ق  لحي م   يثال (. وابسيسثناء   يز األ يم املسحييفة اخلياص ابلسعبئيةضليى  يزء  ثبير بصي  ة دائاية  أو
 يييم  140 يييم ألوضسييية الضيييغط الييييت يبليييغ قطرايييا  5"  يكييي ن احلييييف األدىن حلجيييم العال ييياا DO NOT REFILLيعييياد امليييلء" " "ال
 يم  10 حجم لر يز األ يم املسحييفة اخلياص ابلسعبئية م. ويك ن أصغر  140 م ألوضسة الضغط اليت يقل قطراا ض   2.5أمثر و أو

 يم. ويبلييغ احلجيم األصييغر  140 يم ألوضسيية الضيغط الييت يقييل قطرايا ضيي   5أمثيير و  يم أو 140ألوضسية الضيغط اليييت يبليغ قطراييا 
  م. DO NOT REFILL "5لعال ة "ال يعاد امللء" "

فساييييا ضيييييفا )ز( و)ح( و)م(. وميكيييي   4-7-2-2-6إىل  2-7-2-2-6 طبييييق العال يييياا اليييي ا دة    6-2-2-8-2
يقيل ا  فاضايا  إلضافة إىل ذلك    ضيع ضبيا ة "ال يعياد امليلء" حبيروف الدفعة اإل ساج. واب ( برقمOاملململ ) االسسعاضة ض  الرقم

  م. 5ض  
 . 5-7-2-2-6 نطبق االشرتاطاا ال ا دة    6-2-2-8-3

لء  بمب  حجااا  االسسعاضة ضي  اينح العال ياا اليفائاية جي ز   أوضسة الضغط  ع القابلة إلضادة امل مالحظة:
 ب ضع بطاقة وسم.

 ضيييع ضال ييياا أخيييرى بشيييرط أن   ضيييع    مييياحاا  ن فضييية اإل اييياد  يييع اجلييييفا  اجليييا يب  يمييياح ب 6-2-2-8-4
 جي ز أن  سناقض انح العال اا  ع العال اا املطل بة.  ك ن حبجم وضاق ي ليفان  رمزاا إ ااد ضا ة  وال وأال
 املتحدةوضع العالمات على منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية اليت تمل أرقام األمم  6-2-2-9
العال ييياا ال اضيييحة  األ يييم املسحييييفة   ضيييع ضليييى  نظ  ييياا الس يييزي  اهلسيف ييفيييية الفلزيييية الييييت تايييل أ قيييام 6-2-2-9-1

ابخلييييف ( ضليييى  نظ  ييياا الس يييزي   ابلييينقش  أو سم   يييثال   أوواملقيييروءة الييي ا دة أددح. و حثبَّييير اييينح العال ييياا بصييي  ة دائاييية )ابخلييي
ضنييق مييل  ي   نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية. وابسييسثناء   ييز السعبئيية اخليياص  قايية أو سييل أواهلسيف ييفيية الفلزييية  وذلييك ضلييى م

فلزييية اليييت يبلييغ أصييغر بعيييف إمجييا   ييم ملنظ  ياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية ال 5ابأل يم املسحيييفة  يكيي ن احليييف األدىن حلجييم ايينح العال يياا 
  يز   يم. أ يا 140سيف ييفية الفلزية اليت يقل أصغر بعييف إمجيا  هليا ضي   م ضلى  نظ  اا الس زي  اهل 2.5أمثر  و  م أو 140 هلا

يف  ييم ضلييى  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية اليييت يكيي ن أصييغر بعيي 10السعبئيية اخليياص ابأل ييم املسحيييفة فسكيي ن أصييغر حجييم ليي  
ليييت يكيي ن أصييغر بعيييف إمجييا  هلييا أقييل  ييم ضلييى  نظ  يياا الس ييزي  اهلسيف ييفييية الفلزييية ا 5أمثيير  و  ييم أو 140إمجييا  هلييا  ميياواي  

  م.  140   
    ضع العال اا السالسة: 6-2-2-9-2

 ؛   ز السعبئة اخلاص ابأل م املسحيفة )أ(

حيياوايا الميي ائ  املر ييية  وال يمييس يفم ايينا الر ييز ألي  ييرا آخيير  ييع إثبيياا أن العبيي ة أ 
متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة   حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير  الصياريج النقيال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
 )املعسا  السق  املمسعاهل للسصاسم والصنع واالخسبا (؛ "ISO 16111"و )ب(
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املرمبياا ذاا اي   بين ابلعال ية املاسلِّيزة املميس يف ة     ضلى بليف االضسااد مايااحلروف اليت  يفلل و  )ج(
 ؛(2)احملرماا    ظام املرو  اليفو 

أل ييراا ايينح العال يية يحقصيييف ببليييف االضسايياد بليييف المييلطة امل سصيية اليييت أذ يير إب ييراء : مالحظــة
 الفحص واالخسبا  األولسن لفرادى املعيفاا ضنيف السصنسع

 سصية   البلييف امليرخلِّص ب ضيع اليف غة املاسلِّزة هل يية اسئية الفحيص املميجَّلة لييفى الميلطة امل  ة أووالعال )د(
 العال اا؛

 وات يييييي  الفحيييييص البييييييفئي  المييييينة )أ بعييييية أ قيييييام(  مث الشيييييار ) قايييييان( يفصيييييل بسناايييييا شيييييرطة  ائلييييية  )ا(
 (؛"/")أي 

 ؛"BAR"حلروف ويلس  ا "PH"وضغط اخسبا  ال ضاء ابلبا   يمبق  احلرفان  )و(
ويلسي  احليروف  "RCP"هلسيف ييفيية الفلزيية  يميبق  احليروف وضغط احلا لة املقيفَّ  ابلبا  ملنظ  ية الس يزي  ا )ز(

BAR"؛ 
ة ي ضيييع قبيييل وضال ييية الصيييا ع املميييجَّلة لييييفى الميييلطة امل سصييية. وإذا ميييان بلييييف الصييينع  يييع بلييييف امل افقييي )ح(

ماا ا   بن ابلعال ة املاسلِّزة امل ضي ضة ضليى املرمبياا اليت  يفل ضلى بليف الصنع  ضال ة الصا ع احلروف 
بشييرطة  . ويحفصهييل بيين ضال يية البليييف وضال يية الصييا ع بفمييحة أو(2)   ظييام املييرو  اليييفو  ااذاا احملرميي

  ائلة؛
 املململ الني وضع  الصا ع؛ الرقم )ط(
دالليية ضلييى  "H"ذييية  ي ضييع احلييرف األوضسيية املرمبيية ذاا البطا يية الف ال و  حاليية األوضسيية الف الذييية أو )ي(

 (؛ 1SO 11114-1:2012  اء ة الف الذ )ا ظر املعسا  
و  حالة  نظ  اا الس زي  اهلسيف ييفيية الفلزيية احملييفودة العاير  ات يي  اال قضياء   ييفل ال ضلسي  ابحليروف  )ل(

"FINAL" ( يفصل بسنااا شرطة  ائلة  )(."/" أييلساا المنة )أ بعة أ قام(  مث الشار ) قاان 
أضيالح ابلسسيابع املينم  . وضيغط االخسبيا  )و( يميبق  ا( ) ظار ضال اا الشاادة املبسَّنة   البني د )أ( إىل  

  باشرة ضغط احلا لة املقيفَّ  )ز(. و ظار ضال اا الصنع املبسلنة   البن د )ح( إىل )ل( أضالح ابلسسابع املنم  .

ميياحاا  ييع اجليييفا  اجلييا يب  بشييرط أن يكيي ن ذلييك   املميياحاا ويحميياح ب ضييع ضال يياا أخييرى   امل 6-2-2-9-3
جيي ز أن  سعيا ا اينح العال ياا  يع العال ياا  يميببان  رمليزاا إ اياد ضيا ة. وال ن فضة اإل ااد  وأن  ك ن حبجم وضاق الامل

 املطل بة.
ة  عيف سييية  ميييس فسة الشيييرتاطاا ابإلضيييافة إىل العال ييياا املسقييييفم بساهنيييا   حعلَّيييم ميييل  نظ  ييية ختيييزي  اسيف ييفيييي 6-2-2-9-4

 ابلعال اا السالسة: 4-2-2-6ة   الفحص واالخسبا  اليفو ين املبسلن
ايي   بيين ابلعال يية  اليييت  يييفل ضلييى البليييف املييرخلِّص هلسئيية الفحيص واالخسبييا  اليييفو ين  ماييا احليروف )أ(

 كي ن اينح العال ياا  . وال(2)املاسلِّيزة املميس يف ة   املرمبياا ذاا احملرمياا    ظيام امليرو  الييفو 
 لملطة امل سصة   البليف الني وافق ضلى الصنع؛ طل بة إذا ما ر انح اهلسئة  عسايفة ليفى ا

__________ 
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 العال ة املمجَّلة للاسئة اليت خ َّلساا الملطة امل سصة إ راء الفحص واالخسبا  اليفو ين؛ )ب(
 اان(  يفصيل بسناايا خيط  ائيل ات ي  الفحص واالخسبا  اليفو ين  المنة ) قاان(  مث الشار ) ق )ج(

 قام لسحيفييف المنة.(. وجي ز اسسعاال أ بعة أ  "/")أي 
 .  و ظار العال اا املسقيفم ذمراا ابلسسابع املبنَّ

 وضع العالمات على حزم األسطواانت 6-2-2-10

 . 7-2-2-6   ضع العال اا ضلى فرادى األسط ادا   حزم األسط ادا وفقا  للرقم 6-2-2-10-1
املسحيييفة ضال يياا بصيي  ة واضييحة و قييروءة وايي  ة   ضييع ضلييى حييزم األسييط ادا اليييت تاييل ضال يية األ ييم  6-2-2-10-2

يسم  يثال  أو تفير( ضليى ل حية   ينقش أو بشاادة  ومنلك ضال اا السشغسل والسصنسع. و ثبر انح العال اا بص  ة دائاة )مأن ختح
 يم.  5م املسحييفة  بليغ احلييف األدىن حلجيم العال ياا  ابسيسثناء   يز  عبئية األ ي ثبَّر بص  ة دائاة ضلى إطا  حز ية األسيط ادا. وي

  م. 10ويك ن احليف األدىن حلجم   ز  عبئة األ م املسحيفة 
   ضع العال اا السالسة: 6-2-2-10-3

 ؛ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)2-7-2-2-6ضال اا الشاادة املبسنة    )أ(
)و( و)ط( و)ي( واليييي زن اإلمجيييا  إلطييييا  احلز يييية 3-7-2-2-6وضال ييياا السشييييغسل املبسنييية    )ب(

احليزم  ع األ زاء املرمبة بص  ة دائاة )األسط ادا  واملِّشع   والرتمسباا  والصياا اا(. أ ياومجس
  واألسييسسلن اخلييا   يي  1001األ ييم املسحيييفة  املعيييفة لنقييل األسييسسلن املييناب  امليييف ج تيير  قييم

   فسحاييل الكسليية الفا  يية ضلييى النحيي  املبيين  3374املسحيييفة األ ييم  املييني   امليييف ج تيير  قييم
 ؛ISO 10961:2010   املعسا   2-4-الفقرة ابء

 )ع(. )ن( و)س(  وحم  االقسضاء 4-7-2-2-6وضال اا السصنسع املبسنة    )ج(

  ر   العال اا   ثالث جما ضاا: 6-2-2-10-4
 )ج(؛3-10-2-2-6ابلسسابع املبنَّ    ك ن ضال اا الصنع اي اجملا ضة العلسا و ظار  )أ(

)ب(  وضال يية السشييغسل 3-10-2-2-6ل سييطى ضال يياا السشييغسل اليي ا دة    ضييم اجملا ضيية ا )ب(
)ط( إن ما ر 3-7-2-2-6 )و(  مبقاا ضال ة السشغسل ال ا دة  3-7-2-2-6ال ا دة   

 األخعة  طل بة.

 )أ(.3-10-2-2-6 ر ابلسسابع املبن   ك ن ضال اا الشاادة اي اجملا ضة المفلى و ظا )ج(
 تمل أرقام األمم املتحدة ية الضغط اليت الاشرتاطات أوع 6-2-3
   صيييام و بييية 2-2-6 صيييام و بييية و فحيييص وختسيييرب و عساييييف وفقيييا  الشيييرتاطاا  أوضسييية الضيييغط الييييت ال 6-2-3-1

 . 1-2-6صة  ووفقا  لالشرتاطاا العا ة ال ا دة   و فحص وختسرب و عسايف وفقا  ألحكام  يفو ة  قنسة  عرتف هبا الملطة امل س
ي ضييع ضلساييا   ييز  أوضسيية الضييغط اليييت  صييام و بيية و فحييص وختسييرب و عسايييف وفقييا  ألحكييام ايينا القمييم ال 6-2-3-2

  عبئة األ م املسحيفة. 
__________ 

 1949طيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقالعال يية املاسييزة  (2)
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عيف سية حبسيت  بة األسط ادا واألدبس  وأوضسية الضيغط وحيزم األسيط ادا وأوضسية الضيغط االحسساطسية امل 6-2-3-3
 اال فجا   قم  ا  ضلى ضغط االخسبا ( ضلى النح  السا : ك ن  مبة اال فجا  اليف سا )ضغط 

 ألوضسة الضغط القابلة إلضادة امللء  1.50 
 ألوضسة الضغط  ع القابلة إلضادة امللء. 2.00 

   ضع العال اا وفقا  الشرتاطاا الملطة امل سصة   بليف االسس يفام. 6-2-3-4
 أوعية الضغط االحتياطية 6-2-3-5

أوضسيية الضييغط املنق ليية داخييل وضيياء الضييغط االحسسيياطي والييس لص  ناييا بطريقيية  أ   يية   للمييااح مبناوليية 
أسيييط ادا الضيييغط   ثيييل اليييرؤوس   ميييس يفم خبيييالف ذليييك فسايييا يسصيييل ابألسيييط ادا أو ميكييي  أن يسضيييا  السصييياسم  عييييفاا ال
 حاا   اجلزء االسط اين.املنبمطة  ووسائل الفسح المريعة  والفس

ساييياا املسعلقييية ابملناولييية واالسيييس يفام امليييأ   ن ألوضسييية الضيييغط االحسساطسييية ظييياارة وجيييي  أن  كييي ن الس   
ب ض ح   وثسقة  قيفمي الطل  إىل الملطة امل سصة  وأن  شكل  يزءا   ي  شياادة االضساياد. وجيي  أن  ينمر   شياادة االضساياد 

ائايية مبي اد صيينع مجسييع األ ييزاء احملساييل  ال مييساا   وضيياء الضيغط االحسسيياطي. وجييي  أيضييا  إد اج قأوضسية الضييغط املييرخص بنقلاييا 
 للبضائع اخلطرة.

 وجي  أن يملم الصا ع  م ة    شاادة االضسااد إىل  الك وضاء الضغط االحسساطي. 
يسفيييق  يييع  اوجييي  أن تييييفد الميييلطة امل سصيية ضالسييية وضيييع العال ييياا ضلييى أوضسييية الضيييغط االحسساطسيية مبييي 

  االضسبيييا  حمييي  االقسضييياء. وجيييي  أن  سضيييا   7-2-2-6ال ييياا الييي ا دة    يييع أخييين أحكيييام وضيييع الع 3-2-6 الفقيييرة
 العال اا امل ض ضة المعة املائسة ل ضاء الضغط االحسساطي وضغط اخسبا ح.

االحسساطسيية اجليفييييفة جييي ز  طبسييق ايينح األحكييام املسعلقيية أبوضسيية الضييغط االحسساطسيية ضلييى أوضسيية الضييغط  مالحظة:
يرخص خبالف ذلك  وجي   طبسقاا ضلى مجسع أوضسية الضيغط االحسساطسية اجليفيييفة     ا مل2013الثاين/يناير ما  ن   1اضسبا ا     
يسفييق  ييع الليي ائح ال طنسيية مب افقيية  . وجييي ز اسييس يفام أوضسيية الضييغط االحسساطسيية املعسايييفة مبييا2014مييا  ن الثاين/ينيياير   1اضسبييا ا   يي  

 ملطاا امل سصة   البليفان املمس يف ة هلا.ال
اشــرتاطات رذاذات األيروســول واألوعيــة الصــغرية احلاويــة للغــاز )خــراطيش الغــاز( وخــراطيش اخلــالاي  6-2-4

 الوقودية احلاوية لغاز هلوب مسيَّل
 يائي خرط شة خالاي وق دية الخسبا  جيري   وام  خرط شة  از أو ختضع مل  ذاذة أيروس ل ول ءة أو 

 . 2-4-2-6 للرقم عسايف حلاام املاء وفقا  بيفيل   أو 1-4-2-6 ساخ  وفقا  للرقم
 اختبار محام املاء الساخن 6-2-4-1
 كيي ن د  يية حييرا ة وييام امليياء و يييفة االخسبييا  حبسييت يصييل الضييغط اليييفاخلي إىل الضييغط الييني يصييل إلسيي   6-2-4-1-1

خرط شييية  ط شييية الغييياز أوخر    املائييية  ييي  سيييعة  ذاذة األيروسييي ل أو 95يسجييياوز الطييي   الميييائل  س إذا مل50ºس )أو 55º ضنييييف
خييييييييراطسش  ما يييييييير  ذاذاا األيروسيييييييي ل أو س(. وإذا ما يييييييير احملسيييييييي ايا حماسيييييييية للحييييييييرا ة  أو50ºاخلييييييييالاي ال ق دييييييييية ضنيييييييييف 

ة احلاييام بيين خييراطسش اخلييالاي ال ق دييية  صيين ضة  يي   ييادة بالسييسسكسة  صييبح لسنيية ضنيييف ايينح اليف  يية   ضييبط د  يية حييرا   أو الغيياز
ضنييييييف  2 000خرط شييييية خيييييالاي وق ديييييية  ييييي  ميييييل  خرط شييييية  ييييياز أو افة إىل ذليييييك  ذاذة أوس  ولكييييي  ختسيييييرب ابإلضييييي30ºو 20
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 العال ة املمجَّلة للاسئة اليت خ َّلساا الملطة امل سصة إ راء الفحص واالخسبا  اليفو ين؛ )ب(
 اان(  يفصيل بسناايا خيط  ائيل ات ي  الفحص واالخسبا  اليفو ين  المنة ) قاان(  مث الشار ) ق )ج(

 قام لسحيفييف المنة.(. وجي ز اسسعاال أ بعة أ  "/")أي 
 .  و ظار العال اا املسقيفم ذمراا ابلسسابع املبنَّ

 وضع العالمات على حزم األسطواانت 6-2-2-10

 . 7-2-2-6   ضع العال اا ضلى فرادى األسط ادا   حزم األسط ادا وفقا  للرقم 6-2-2-10-1
املسحيييفة ضال يياا بصيي  ة واضييحة و قييروءة وايي  ة   ضييع ضلييى حييزم األسييط ادا اليييت تاييل ضال يية األ ييم  6-2-2-10-2

يسم  يثال  أو تفير( ضليى ل حية   ينقش أو بشاادة  ومنلك ضال اا السشغسل والسصنسع. و ثبر انح العال اا بص  ة دائاة )مأن ختح
 يم.  5م املسحييفة  بليغ احلييف األدىن حلجيم العال ياا  ابسيسثناء   يز  عبئية األ ي ثبَّر بص  ة دائاة ضلى إطا  حز ية األسيط ادا. وي

  م. 10ويك ن احليف األدىن حلجم   ز  عبئة األ م املسحيفة 
   ضع العال اا السالسة: 6-2-2-10-3

 ؛ا()أ( و)ب( و)ج( و)د( و)2-7-2-2-6ضال اا الشاادة املبسنة    )أ(
)و( و)ط( و)ي( واليييي زن اإلمجيييا  إلطييييا  احلز يييية 3-7-2-2-6وضال ييياا السشييييغسل املبسنييية    )ب(

احليزم  ع األ زاء املرمبة بص  ة دائاة )األسط ادا  واملِّشع   والرتمسباا  والصياا اا(. أ ياومجس
  واألسييسسلن اخلييا   يي  1001األ ييم املسحيييفة  املعيييفة لنقييل األسييسسلن املييناب  امليييف ج تيير  قييم

   فسحاييل الكسليية الفا  يية ضلييى النحيي  املبيين  3374املسحيييفة األ ييم  املييني   امليييف ج تيير  قييم
 ؛ISO 10961:2010   املعسا   2-4-الفقرة ابء

 )ع(. )ن( و)س(  وحم  االقسضاء 4-7-2-2-6وضال اا السصنسع املبسنة    )ج(

  ر   العال اا   ثالث جما ضاا: 6-2-2-10-4
 )ج(؛3-10-2-2-6ابلسسابع املبنَّ    ك ن ضال اا الصنع اي اجملا ضة العلسا و ظار  )أ(

)ب(  وضال يية السشييغسل 3-10-2-2-6ل سييطى ضال يياا السشييغسل اليي ا دة    ضييم اجملا ضيية ا )ب(
)ط( إن ما ر 3-7-2-2-6 )و(  مبقاا ضال ة السشغسل ال ا دة  3-7-2-2-6ال ا دة   

 األخعة  طل بة.

 )أ(.3-10-2-2-6 ر ابلسسابع املبن   ك ن ضال اا الشاادة اي اجملا ضة المفلى و ظا )ج(
 تمل أرقام األمم املتحدة ية الضغط اليت الاشرتاطات أوع 6-2-3
   صيييام و بييية 2-2-6 صيييام و بييية و فحيييص وختسيييرب و عساييييف وفقيييا  الشيييرتاطاا  أوضسييية الضيييغط الييييت ال 6-2-3-1

 . 1-2-6صة  ووفقا  لالشرتاطاا العا ة ال ا دة   و فحص وختسرب و عسايف وفقا  ألحكام  يفو ة  قنسة  عرتف هبا الملطة امل س
ي ضييع ضلساييا   ييز  أوضسيية الضييغط اليييت  صييام و بيية و فحييص وختسييرب و عسايييف وفقييا  ألحكييام ايينا القمييم ال 6-2-3-2

  عبئة األ م املسحيفة. 
__________ 

 1949طيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقالعال يية املاسييزة  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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عيف سية حبسيت  بة األسط ادا واألدبس  وأوضسية الضيغط وحيزم األسيط ادا وأوضسية الضيغط االحسساطسية امل 6-2-3-3
 اال فجا   قم  ا  ضلى ضغط االخسبا ( ضلى النح  السا : ك ن  مبة اال فجا  اليف سا )ضغط 

 ألوضسة الضغط القابلة إلضادة امللء  1.50 
 ألوضسة الضغط  ع القابلة إلضادة امللء. 2.00 

   ضع العال اا وفقا  الشرتاطاا الملطة امل سصة   بليف االسس يفام. 6-2-3-4
 أوعية الضغط االحتياطية 6-2-3-5

أوضسيية الضييغط املنق ليية داخييل وضيياء الضييغط االحسسيياطي والييس لص  ناييا بطريقيية  أ   يية   للمييااح مبناوليية 
أسيييط ادا الضيييغط   ثيييل اليييرؤوس   ميييس يفم خبيييالف ذليييك فسايييا يسصيييل ابألسيييط ادا أو ميكييي  أن يسضيييا  السصييياسم  عييييفاا ال
 حاا   اجلزء االسط اين.املنبمطة  ووسائل الفسح المريعة  والفس

ساييياا املسعلقييية ابملناولييية واالسيييس يفام امليييأ   ن ألوضسييية الضيييغط االحسساطسييية ظييياارة وجيييي  أن  كييي ن الس   
ب ض ح   وثسقة  قيفمي الطل  إىل الملطة امل سصة  وأن  شكل  يزءا   ي  شياادة االضساياد. وجيي  أن  ينمر   شياادة االضساياد 

ائايية مبي اد صيينع مجسييع األ ييزاء احملساييل  ال مييساا   وضيياء الضيغط االحسسيياطي. وجييي  أيضييا  إد اج قأوضسية الضييغط املييرخص بنقلاييا 
 للبضائع اخلطرة.

 وجي  أن يملم الصا ع  م ة    شاادة االضسااد إىل  الك وضاء الضغط االحسساطي. 
يسفيييق  يييع  اوجييي  أن تييييفد الميييلطة امل سصيية ضالسييية وضيييع العال ييياا ضلييى أوضسييية الضيييغط االحسساطسيية مبييي 

  االضسبيييا  حمييي  االقسضييياء. وجيييي  أن  سضيييا   7-2-2-6ال ييياا الييي ا دة    يييع أخييين أحكيييام وضيييع الع 3-2-6 الفقيييرة
 العال اا امل ض ضة المعة املائسة ل ضاء الضغط االحسساطي وضغط اخسبا ح.

االحسساطسيية اجليفييييفة جييي ز  طبسييق ايينح األحكييام املسعلقيية أبوضسيية الضييغط االحسساطسيية ضلييى أوضسيية الضييغط  مالحظة:
يرخص خبالف ذلك  وجي   طبسقاا ضلى مجسع أوضسية الضيغط االحسساطسية اجليفيييفة     ا مل2013الثاين/يناير ما  ن   1اضسبا ا     
يسفييق  ييع الليي ائح ال طنسيية مب افقيية  . وجييي ز اسييس يفام أوضسيية الضييغط االحسساطسيية املعسايييفة مبييا2014مييا  ن الثاين/ينيياير   1اضسبييا ا   يي  

 ملطاا امل سصة   البليفان املمس يف ة هلا.ال
اشــرتاطات رذاذات األيروســول واألوعيــة الصــغرية احلاويــة للغــاز )خــراطيش الغــاز( وخــراطيش اخلــالاي  6-2-4

 الوقودية احلاوية لغاز هلوب مسيَّل
 يائي خرط شة خالاي وق دية الخسبا  جيري   وام  خرط شة  از أو ختضع مل  ذاذة أيروس ل ول ءة أو 

 . 2-4-2-6 للرقم عسايف حلاام املاء وفقا  بيفيل   أو 1-4-2-6 ساخ  وفقا  للرقم
 اختبار محام املاء الساخن 6-2-4-1
 كيي ن د  يية حييرا ة وييام امليياء و يييفة االخسبييا  حبسييت يصييل الضييغط اليييفاخلي إىل الضييغط الييني يصييل إلسيي   6-2-4-1-1

خرط شييية  ط شييية الغييياز أوخر    املائييية  ييي  سيييعة  ذاذة األيروسييي ل أو 95يسجييياوز الطييي   الميييائل  س إذا مل50ºس )أو 55º ضنييييف
خييييييييراطسش  ما يييييييير  ذاذاا األيروسيييييييي ل أو س(. وإذا ما يييييييير احملسيييييييي ايا حماسيييييييية للحييييييييرا ة  أو50ºاخلييييييييالاي ال ق دييييييييية ضنيييييييييف 

ة احلاييام بيين خييراطسش اخلييالاي ال ق دييية  صيين ضة  يي   ييادة بالسييسسكسة  صييبح لسنيية ضنيييف ايينح اليف  يية   ضييبط د  يية حييرا   أو الغيياز
ضنييييييف  2 000خرط شييييية خيييييالاي وق ديييييية  ييييي  ميييييل  خرط شييييية  ييييياز أو افة إىل ذليييييك  ذاذة أوس  ولكييييي  ختسيييييرب ابإلضييييي30ºو 20
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خرط شييية اخليييالاي  خرط شييية الغييياز أو  شييي ح دائيييم    ذاذة األيروسييي ل أو عييييفث أي  ميييرب أو جيييي  أال 6-2-4-1-2
خرط شية اخليالاي ال ق ديية البالسيسسكسة بميب   الغياز أو خرط شية أن عيفث  ش ح لرذاذة األيروس ل أوال ق دية  ابسسثناء أ   ميك  

 عيفث  مرب  ناا. اللس  ة  شريطة أال
 الطرائق البديلة 6-2-4-2

جي ز  بناء  ضلى   افقة الملطة امل سصة  اسس يفام طرائق بيفيلية  ي فر  ميس ى  عيادال   ي  األ يان  شيريطة  
 . 3-2-4-2-6 أو 2-2-4-2-6سضاء      وضنيف االق1-2-4-2-6شرتاطاا املبسنة   اسسسفاء اال

  ظام اجل دة 6-2-4-2-1
خيييراطسش اخليييالاي  خيييراطسش الغييياز أو يسعييين و ييي د  ظيييام للجييي دة لييييفى  عبئيييي  ذاذاا األيروسييي الا أو 

خيراطسش  خيراطسش الغياز أو أليروسي الا أوال ق دية و نسجي  ك د ا. وينفين  ظيام اجلي دة إ يراءاا  كفيل  فيض مجسيع  ذاذاا ا
 اليت عيفث  مرب فساا  وضيفم  قيفمياا للنقل. الاي ال ق دية املش اة أواخل

 يلي: ويشال  ظام اجل دة  ا 
 وصل اهلسكل السنظساي واملمؤولساا؛ )أ(

  والسعلساياا ذاا الصيلة الييت سسميس يفم   الفحيص واالخسبيا   و راقبية اجلي دة  وضياان اجليي دة )ب(
 و نفسن العالساا؛

للجيييييييي دة   يييييييي  قبسييييييييل  قييييييييا ير الفحييييييييص  وبسييييييييادا االخسبييييييييا   وبسييييييييادا املعييييييييايرة وسييييييييجالا  )ج(
 اجل دة؛ وشااداا

 و را عاا جترياا اإلدا ة لسأ ن  شغسل  ظام اجل دة ضلى    فعال؛ )د(
 وضالسة ملراقبة ال حلئق و را عساا؛ )ا(
 لا اصفاا؛ووسسلة لكشل الرذاذاا  ع املمس فسة ل )و(
 للسيف ي  وأسالس  لسأاسل العا لن املعنسن؛وبرا ج  )ز(
 وإ راءاا لضاان ضيفم و  د ضط    املنسج الناائي. )ح(

وجيييرى  يييفقسق بيييفئي و يييفقسقاا دو ييية  قنعيية للمييلطة امل سصيية. و كفييل ايينح السيييفقسقاا أن يكيي ن النظييام  
طر ال  ي  عيفيل يحس خى إ راؤح   النظام املسفق ضلس .ملطة امل سصة  مبقا  أباملسفق ضلس   حرضسا  وفعاال   وأن يظل منلك. وختح

  ذاداا األيروس ل 6-2-4-2-2
 اخسبا اا الضغط واإلحكام اليت ختضع هلا  ذاذاا األيروس ل قبل  لئاا 6-2-4-2-2-1

اليي ءة يسجيياوز احليييف األقصييى املس قييع   الييرذاذاا امل ختضييع مييل  ذاذة أيروسيي ل فا  يية لضييغط يميياوي أو 
الضيغط  يقل انا س(. وال 50º  املائة    سعة  ذاذة األيروس ل ضنيف  95يسجاوز الط   المائل  س إذا مل50ºس )أو 55º ضنيف

 2-10×  3.3يسجياوز  ض  ثلثي الضغط املصام للرذاذاا. فإذا أظارا أيية  ذاذة أيروسي ل دليسال  ضليى السميرب مبعييفل يمياوي أو
 ضسبا  آخر  و    فضاا.  وأظارا  ش اا  أ ا   أوضنيف ضغط االخسب 1-. ث1 لسبا  

 اخسبا   ذاذاا األيروس ل بعيف  لئاا 6-2-4-2-2-2
قبل ضالسة امللء  يسحقق القائم بعالسة امللء     الء ة ضبط  ااز السغضن ويسأميف    اسس يفام املادة  

 اليفافعة احمليفدة   امل اصفاا. 
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يكفييي  مشييل السمييرب حماسييا  مبييااإلحكييام. ويكيي ن  ايياز   و يي زن مييل  ذاذة وليي ءة  وختضييع الخسبييا  
 س. 20ºضنيف  1-. ث1 لسبا   3-10×  2.0لسكشل ضلى األقل  عيفل  مرب  قيفا ح 

 وزن زائيف.  ش ح أو و حرفض أية  ذاذة  كشل ض   مرب أو 
 خراطسش الغاز وخراطسش اخلالاي ال ق دية 6-2-4-2-3
 ش اخلالاي ال ق ديةا خراطسش الغاز وخراطساخسبا اا الضغط اليت ختضع هل 6-2-4-2-3-1

يسجييياوز احلييييف األقصيييى  خرط شيية خيييالاي وق ديييية لضيييغط اخسبييا  يمييياوي أو ختضييع ميييل خرط شييية  ييياز أو 
س(. 50º  املائييية  ييي  سيييعة ال ضييياء ضنييييف  95 يسجييياوز الطييي   الميييائل س إذا مل50ºس )أو 55ºاملس قيييع   األوضسييية املالييي ءة ضنييييف 

يقيل ضي  ثلثيي الضيغط املصيام  خرط شية اخليالاي ال ق ديية وجيي  أن ال لغياز أولضيغط احملييفد خلرط شية اوضغط االخسبا  انا اي  ا
خرط شة خيالاي وق ديية دليسال  ضليى السميرب مبعييفل  خراطسش اخلالاي ال ق دية. فإذا أظارا أية خرط شة  از أو خلراطسش الغاز أو

 ضسبا  آخر  و    فضاا.  أوأظارا  ش اا   خسبا   أوضنيف ضغط اال 1-. ث1 لسبا   2-10×  3.3يسجاوز  يماوي أو
 ال ق دية خراطسش اخلالاي اخسبا اا اإلحكام اليت ختضع هلا خراطسش الغاز أو 6-2-4-2-3-2

قبييييل ضالسيييية املييييلء وإحكييييام اإل ييييالق  يسأميييييف املمييييؤول ضيييي  املييييلء  يييي  إ ييييالق مجسييييع وسييييائل اإل ييييالق  
 لغاز احمليفد.ل  الئم و   اسس يفام او يفا( و عيفاا اإلحكام املر بطة هبا بشك )إن

خرط شيية خييالاي وق دييية تسيي ي ضلييى مسليية الغيياز الصييحسحة  وجييي  السحقييق  يي  أن مييل خرط شيية  يياز أو 
يكفييييي لسكشيييل ضليييى األقييييل  عييييفل  مييييرب  أهنيييا ختضييييع الخسبيييا  اإلحكيييام. ويكيييي ن  اييياز مشيييل السمييييرب حماسيييا  مبيييا و ييي 

 س.20ºضنيف  1-. ث1 لسبا   3-10×  2.0  قيفا ح
 سطيابق فسايا مسلية الغياز  يع احلييفود املصيرح ضنايا  خرط شية خيالاي وق ديية ال أو و حرفض أي خرط شة  از 

  ش ح.  ظار دلسال  ضلى  مرب أو للكسلة أو
األيروسييي الا  2-4-2-6و 1-4-2-6ختضييع لألحكييام املبسنيية     انييا  مب افقيية المييلطة امل سصييية  ال 6-2-4-3

 ر أتثلرا ضا ا    اخسبا  وام املاء الماخ   وذلك قسيف الشروط السالسة:عقسااا ولكناا قيف  سأثواألوضسة الصغعة اليت يشرتط  
 أن تس ي ضلى  ازاا  ع هل بة وإ ا )أ(

طبسية بسطريية  تس ي ضليى  ي اد أخيرى  ي   كي لِّدا املنسجياا الصيسيفلسة أل يراا طبسية أو '1'
 شاب     األ راا؛  ا أو

 سساق إ ساج املنسجاا الصسيفلسة؛رى  مسعالة   أو تس ي ضلى   اد أخ '2'
 شاب ؛  ا الطبسة البسطرية أو أو  حمسعال   السطبسقاا الطبسة أو '3'

وتقسيييييق  ميييييس ى  كييييياف   ييييي  الميييييال ة   اسيييييسعاال الصيييييا ع طرائيييييق بيفيلييييية لكشيييييل السميييييرب  )ب(
 1 قييل ضيي   ة الالضييغط   ثييل الكشييل ابهلِّلسيي م ووييام امليياء الميياخ  ضلييى ضسلنيية إحصييائس و قاو ية

    مل دفعة إ سا سة؛  2 000  
أضيييالح  أن  حصييينهع تييير إشيييراف سيييلطة إدا ة ‘ 2‘و‘ 1‘)أ(ل و  حالييية املنسجييياا الصيييسيفلسة وفقيييا   )ج(

صييحسة وطنسيية؛ وأن  يحسَّبييع   صيينعاا  بييادئ املاا سيية الصييناضسة اجلسيييفة اليييت أقر ييا  نظايية الصييحة 
 امل سصة ذلك.   إذا اقسضر الملطة(3)(WHO)العاملسة 

__________ 
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خرط شييية اخليييالاي  خرط شييية الغييياز أو  شييي ح دائيييم    ذاذة األيروسييي ل أو عييييفث أي  ميييرب أو جيييي  أال 6-2-4-1-2
خرط شية اخليالاي ال ق ديية البالسيسسكسة بميب   الغياز أو خرط شية أن عيفث  ش ح لرذاذة األيروس ل أوال ق دية  ابسسثناء أ   ميك  

 عيفث  مرب  ناا. اللس  ة  شريطة أال
 الطرائق البديلة 6-2-4-2

جي ز  بناء  ضلى   افقة الملطة امل سصة  اسس يفام طرائق بيفيلية  ي فر  ميس ى  عيادال   ي  األ يان  شيريطة  
 . 3-2-4-2-6 أو 2-2-4-2-6سضاء      وضنيف االق1-2-4-2-6شرتاطاا املبسنة   اسسسفاء اال

  ظام اجل دة 6-2-4-2-1
خيييراطسش اخليييالاي  خيييراطسش الغييياز أو يسعييين و ييي د  ظيييام للجييي دة لييييفى  عبئيييي  ذاذاا األيروسييي الا أو 

خيراطسش  خيراطسش الغياز أو أليروسي الا أوال ق دية و نسجي  ك د ا. وينفين  ظيام اجلي دة إ يراءاا  كفيل  فيض مجسيع  ذاذاا ا
 اليت عيفث  مرب فساا  وضيفم  قيفمياا للنقل. الاي ال ق دية املش اة أواخل

 يلي: ويشال  ظام اجل دة  ا 
 وصل اهلسكل السنظساي واملمؤولساا؛ )أ(

  والسعلساياا ذاا الصيلة الييت سسميس يفم   الفحيص واالخسبيا   و راقبية اجلي دة  وضياان اجليي دة )ب(
 و نفسن العالساا؛

للجيييييييي دة   يييييييي  قبسييييييييل  قييييييييا ير الفحييييييييص  وبسييييييييادا االخسبييييييييا   وبسييييييييادا املعييييييييايرة وسييييييييجالا  )ج(
 اجل دة؛ وشااداا

 و را عاا جترياا اإلدا ة لسأ ن  شغسل  ظام اجل دة ضلى    فعال؛ )د(
 وضالسة ملراقبة ال حلئق و را عساا؛ )ا(
 لا اصفاا؛ووسسلة لكشل الرذاذاا  ع املمس فسة ل )و(
 للسيف ي  وأسالس  لسأاسل العا لن املعنسن؛وبرا ج  )ز(
 وإ راءاا لضاان ضيفم و  د ضط    املنسج الناائي. )ح(

وجيييرى  يييفقسق بيييفئي و يييفقسقاا دو ييية  قنعيية للمييلطة امل سصيية. و كفييل ايينح السيييفقسقاا أن يكيي ن النظييام  
طر ال  ي  عيفيل يحس خى إ راؤح   النظام املسفق ضلس .ملطة امل سصة  مبقا  أباملسفق ضلس   حرضسا  وفعاال   وأن يظل منلك. وختح

  ذاداا األيروس ل 6-2-4-2-2
 اخسبا اا الضغط واإلحكام اليت ختضع هلا  ذاذاا األيروس ل قبل  لئاا 6-2-4-2-2-1

اليي ءة يسجيياوز احليييف األقصييى املس قييع   الييرذاذاا امل ختضييع مييل  ذاذة أيروسيي ل فا  يية لضييغط يميياوي أو 
الضيغط  يقل انا س(. وال 50º  املائة    سعة  ذاذة األيروس ل ضنيف  95يسجاوز الط   المائل  س إذا مل50ºس )أو 55º ضنيف

 2-10×  3.3يسجياوز  ض  ثلثي الضغط املصام للرذاذاا. فإذا أظارا أيية  ذاذة أيروسي ل دليسال  ضليى السميرب مبعييفل يمياوي أو
 ضسبا  آخر  و    فضاا.  وأظارا  ش اا  أ ا   أوضنيف ضغط االخسب 1-. ث1 لسبا  

 اخسبا   ذاذاا األيروس ل بعيف  لئاا 6-2-4-2-2-2
قبل ضالسة امللء  يسحقق القائم بعالسة امللء     الء ة ضبط  ااز السغضن ويسأميف    اسس يفام املادة  

 اليفافعة احمليفدة   امل اصفاا. 
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يكفييي  مشييل السمييرب حماسييا  مبييااإلحكييام. ويكيي ن  ايياز   و يي زن مييل  ذاذة وليي ءة  وختضييع الخسبييا  
 س. 20ºضنيف  1-. ث1 لسبا   3-10×  2.0لسكشل ضلى األقل  عيفل  مرب  قيفا ح 

 وزن زائيف.  ش ح أو و حرفض أية  ذاذة  كشل ض   مرب أو 
 خراطسش الغاز وخراطسش اخلالاي ال ق دية 6-2-4-2-3
 ش اخلالاي ال ق ديةا خراطسش الغاز وخراطساخسبا اا الضغط اليت ختضع هل 6-2-4-2-3-1

يسجييياوز احلييييف األقصيييى  خرط شيية خيييالاي وق ديييية لضيييغط اخسبييا  يمييياوي أو ختضييع ميييل خرط شييية  ييياز أو 
س(. 50º  املائييية  ييي  سيييعة ال ضييياء ضنييييف  95 يسجييياوز الطييي   الميييائل س إذا مل50ºس )أو 55ºاملس قيييع   األوضسييية املالييي ءة ضنييييف 

يقيل ضي  ثلثيي الضيغط املصيام  خرط شية اخليالاي ال ق ديية وجيي  أن ال لغياز أولضيغط احملييفد خلرط شية اوضغط االخسبا  انا اي  ا
خرط شة خيالاي وق ديية دليسال  ضليى السميرب مبعييفل  خراطسش اخلالاي ال ق دية. فإذا أظارا أية خرط شة  از أو خلراطسش الغاز أو

 ضسبا  آخر  و    فضاا.  أوأظارا  ش اا   خسبا   أوضنيف ضغط اال 1-. ث1 لسبا   2-10×  3.3يسجاوز  يماوي أو
 ال ق دية خراطسش اخلالاي اخسبا اا اإلحكام اليت ختضع هلا خراطسش الغاز أو 6-2-4-2-3-2

قبييييل ضالسيييية املييييلء وإحكييييام اإل ييييالق  يسأميييييف املمييييؤول ضيييي  املييييلء  يييي  إ ييييالق مجسييييع وسييييائل اإل ييييالق  
 لغاز احمليفد.ل  الئم و   اسس يفام او يفا( و عيفاا اإلحكام املر بطة هبا بشك )إن

خرط شيية خييالاي وق دييية تسيي ي ضلييى مسليية الغيياز الصييحسحة  وجييي  السحقييق  يي  أن مييل خرط شيية  يياز أو 
يكفييييي لسكشيييل ضليييى األقييييل  عييييفل  مييييرب  أهنيييا ختضييييع الخسبيييا  اإلحكيييام. ويكيييي ن  اييياز مشيييل السمييييرب حماسيييا  مبيييا و ييي 

 س.20ºضنيف  1-. ث1 لسبا   3-10×  2.0  قيفا ح
 سطيابق فسايا مسلية الغياز  يع احلييفود املصيرح ضنايا  خرط شية خيالاي وق ديية ال أو و حرفض أي خرط شة  از 

  ش ح.  ظار دلسال  ضلى  مرب أو للكسلة أو
األيروسييي الا  2-4-2-6و 1-4-2-6ختضييع لألحكييام املبسنيية     انييا  مب افقيية المييلطة امل سصييية  ال 6-2-4-3

 ر أتثلرا ضا ا    اخسبا  وام املاء الماخ   وذلك قسيف الشروط السالسة:عقسااا ولكناا قيف  سأثواألوضسة الصغعة اليت يشرتط  
 أن تس ي ضلى  ازاا  ع هل بة وإ ا )أ(

طبسية بسطريية  تس ي ضليى  ي اد أخيرى  ي   كي لِّدا املنسجياا الصيسيفلسة أل يراا طبسية أو '1'
 شاب     األ راا؛  ا أو

 سساق إ ساج املنسجاا الصسيفلسة؛رى  مسعالة   أو تس ي ضلى   اد أخ '2'
 شاب ؛  ا الطبسة البسطرية أو أو  حمسعال   السطبسقاا الطبسة أو '3'

وتقسيييييق  ميييييس ى  كييييياف   ييييي  الميييييال ة   اسيييييسعاال الصيييييا ع طرائيييييق بيفيلييييية لكشيييييل السميييييرب  )ب(
 1 قييل ضيي   ة الالضييغط   ثييل الكشييل ابهلِّلسيي م ووييام امليياء الميياخ  ضلييى ضسلنيية إحصييائس و قاو ية

    مل دفعة إ سا سة؛  2 000  
أضيييالح  أن  حصييينهع تييير إشيييراف سيييلطة إدا ة ‘ 2‘و‘ 1‘)أ(ل و  حالييية املنسجييياا الصيييسيفلسة وفقيييا   )ج(

صييحسة وطنسيية؛ وأن  يحسَّبييع   صيينعاا  بييادئ املاا سيية الصييناضسة اجلسيييفة اليييت أقر ييا  نظايية الصييحة 
 امل سصة ذلك.   إذا اقسضر الملطة(3)(WHO)العاملسة 

__________ 
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 3-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار عبوات املواد املعدية 

  2-6من الفئة فألفف املدرجة يف الشعبة 
 (2900ورقم األمم املتحدة  2814)رقم األمم املتحدة 

 عموميات 6-3-1
   قم األ م ة "ألل"مل اد املعيفية    الفئ نطبق اشرتاطاا انا الفصل ضلى العب اا اليت يقصيف  ناا  قل ا 6-3-1-1

 .2900و قم األ م املسحيفة  2814املسحيفة 
 االشرتاطات املتعلقة ابلعبوات 6-3-2
وضعر االشرتاطاا املسعلقة ابلعب اا   انا القمم ضلى أساس العب اا اجليا ي اسيس يفا اا حالسيا  ضليى  6-3-2-1

اضييرتاا ضلييى اسييس يفام ضبيي اا ذاا   اصييفاا  سلفيية  ي والسكن ليي  ي  فإ يي  ال. و راضيياة للسقيييفم العلايي4-1-6النحيي  احمليييفد   
ض  امل اصفاا امل ضحة   انا الفصيل شيريطة أن  كي ن فعلالية ضليى  في  القييف   و قب لية لييفى الميلطاا امل سصية وقياد ة ضليى 

شيريطة أن  كي ن بسنية   اينح الالئحية . وميك  قب ل طرائق اخسبا  ختسلل ضي  الطرائيق امل5-3-6ا سساز االخسبا اا امل ص فة   
  كافئة هلا. 

 صنع العب اا وختسرب مب    برد ج لضاان اجل دة  قبل  الملطة امل سصة بغسية ضياان اسيسسفاء ميل ضبي ة  6-3-2-2
 االشرتاطاا املبسنة   انا الفصل.

طيرود  - ة وضني ان "العبي ISO 16106:2006 إن املعسا  الني وضعس  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي  برقم مالحظة:
 بييييادئ لسطبسييييق  -والعبيييي اا الكبييييعة  (IBCs)ضبيييي اا البضييييائع اخلطييييرة واحليييياوايا ال سييييسطة للميييي ائ   -النقييييل للبضييييائع اخلطييييرة 

ISO 9001 .ي فر    سااا  قب لة ل  راءاا اليت ميك  ا باضاا " 
وصييفا  أل يي اع وأبعيياد وسييائل اا ضيي  اإل يراءاا اليييت  سبييع و يقييفم صييا ع  العبيي اا وامل زضيي ن السييال ن  عل  يي 6-3-2-3

اإل ييالق )مبييا   ذلييك احلشييااي املطل بيية( وأي ضناصيير أخييرى الز يية لضيياان أن  كيي ن الطييرود  حبالساييا املقيف يية للنقييل  قيياد ة ضلييى 
 ا سساز اخسبا اا األداء املنطبقة   انا الفصل. 

 رموز تسمية أنواع العبوات 6-3-3
 . 7-2-1-6   ز  ماسة العب اا     رد 6-3-3-1
ضليى ضبي ة خاصية  طابقية لالشيرتاطاا  "U"  ز العب ة. ويييفل احليرف  "W" أو "U"جي ز أن يلي احلرفان  6-3-3-2

ضليى أن العبي ة  ضليى الير م  ي  أهنيا  ي  الني ع  فمي  اليني يشيع إلسي  الر يز  فإهنيا  "W". وييفل احلرف 6-1-5-3-6ال ا دة   
 . 1-2-3-6و عسرب  كافئة هلا مب    االشرتاطاا ال ا دة    4-1-6املبسنة    اصفاا  سلفة ض  امل اصفاا  صنع وفقا  مل

 وضع العالمات  6-3-4
 ييييفل العال ييياا ضليييى أن العبييي ة الييييت تالايييا  نسايييي إىل ذييي ذج  صييياساي ا سييياز االخسبيييا  بنجييياح  وأهنيييا  :1مالحظة 

 يفا اا. بصنع العب ة ولك  لس  ابسس   مس   اشرتاطاا انا الفصل اليت  سعلق
القصيف    العال اا اي   مياضيفة  نسجيي العبي اا و ي  يق  ي ن بسجيفيييفاا واسيس يفا اا و قلايا ومينلك  :2مالحظة 

 الملطاا السنظساسة. 
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 3-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار عبوات املواد املعدية 

  2-6من الفئة فألفف املدرجة يف الشعبة 
 (2900ورقم األمم املتحدة  2814)رقم األمم املتحدة 

 عموميات 6-3-1
   قم األ م ة "ألل"مل اد املعيفية    الفئ نطبق اشرتاطاا انا الفصل ضلى العب اا اليت يقصيف  ناا  قل ا 6-3-1-1

 .2900و قم األ م املسحيفة  2814املسحيفة 
 االشرتاطات املتعلقة ابلعبوات 6-3-2
وضعر االشرتاطاا املسعلقة ابلعب اا   انا القمم ضلى أساس العب اا اجليا ي اسيس يفا اا حالسيا  ضليى  6-3-2-1

اضييرتاا ضلييى اسييس يفام ضبيي اا ذاا   اصييفاا  سلفيية  ي والسكن ليي  ي  فإ يي  ال. و راضيياة للسقيييفم العلايي4-1-6النحيي  احمليييفد   
ض  امل اصفاا امل ضحة   انا الفصيل شيريطة أن  كي ن فعلالية ضليى  في  القييف   و قب لية لييفى الميلطاا امل سصية وقياد ة ضليى 

شيريطة أن  كي ن بسنية   اينح الالئحية . وميك  قب ل طرائق اخسبا  ختسلل ضي  الطرائيق امل5-3-6ا سساز االخسبا اا امل ص فة   
  كافئة هلا. 

 صنع العب اا وختسرب مب    برد ج لضاان اجل دة  قبل  الملطة امل سصة بغسية ضياان اسيسسفاء ميل ضبي ة  6-3-2-2
 االشرتاطاا املبسنة   انا الفصل.

طيرود  - ة وضني ان "العبي ISO 16106:2006 إن املعسا  الني وضعس  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي  برقم مالحظة:
 بييييادئ لسطبسييييق  -والعبيييي اا الكبييييعة  (IBCs)ضبيييي اا البضييييائع اخلطييييرة واحليييياوايا ال سييييسطة للميييي ائ   -النقييييل للبضييييائع اخلطييييرة 

ISO 9001 .ي فر    سااا  قب لة ل  راءاا اليت ميك  ا باضاا " 
وصييفا  أل يي اع وأبعيياد وسييائل اا ضيي  اإل يراءاا اليييت  سبييع و يقييفم صييا ع  العبيي اا وامل زضيي ن السييال ن  عل  يي 6-3-2-3

اإل ييالق )مبييا   ذلييك احلشييااي املطل بيية( وأي ضناصيير أخييرى الز يية لضيياان أن  كيي ن الطييرود  حبالساييا املقيف يية للنقييل  قيياد ة ضلييى 
 ا سساز اخسبا اا األداء املنطبقة   انا الفصل. 

 رموز تسمية أنواع العبوات 6-3-3
 . 7-2-1-6   ز  ماسة العب اا     رد 6-3-3-1
ضليى ضبي ة خاصية  طابقية لالشيرتاطاا  "U"  ز العب ة. ويييفل احليرف  "W" أو "U"جي ز أن يلي احلرفان  6-3-3-2

ضليى أن العبي ة  ضليى الير م  ي  أهنيا  ي  الني ع  فمي  اليني يشيع إلسي  الر يز  فإهنيا  "W". وييفل احلرف 6-1-5-3-6ال ا دة   
 . 1-2-3-6و عسرب  كافئة هلا مب    االشرتاطاا ال ا دة    4-1-6املبسنة    اصفاا  سلفة ض  امل اصفاا  صنع وفقا  مل

 وضع العالمات  6-3-4
 ييييفل العال ييياا ضليييى أن العبييي ة الييييت تالايييا  نسايييي إىل ذييي ذج  صييياساي ا سييياز االخسبيييا  بنجييياح  وأهنيييا  :1مالحظة 

 يفا اا. بصنع العب ة ولك  لس  ابسس   مس   اشرتاطاا انا الفصل اليت  سعلق
القصيف    العال اا اي   مياضيفة  نسجيي العبي اا و ي  يق  ي ن بسجيفيييفاا واسيس يفا اا و قلايا ومينلك  :2مالحظة 

 الملطاا السنظساسة. 
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  وقييف يسطلي  األ ير إييالء و يا إىل ذليكال  قيفم العال اا دائاا   فاصسل ما لة ضي   ميس ايا االخسبيا    :3مالحظة 
سيجل العبي اا الييت   قيا ير االخسبيا   أو ا  وذلك  ثال  ض  طريق الر  ع إىل شاادة االخسبا   أوييف    االضسبا  هلنح املمس اي ز 

 ا سازا االخسبا  بنجاح.
تايييل ميييل ضبييي ة يعسيييزم اسيييس يفا اا وفقيييا  هلييينح الالئحييية ضال ييياا  ميييسيفمية و قيييروءة و  ضييي ضة    كيييان  6-3-4-1

مييغ  ظايير العال يياا   30حاليية العبيي اا اليييت  سجيياوز مسلساييا اإلمجالسيية  حبسييت  مييال  ؤييية العال يياا. و وحبجييم  ناسييبن للعبيي ة 
 يم  ابسيسثناء العبي اا الييت ال  12وال يقيل ا  فياع احليروف واأل قيام والر ي ز ضي  ضليى  ا بايا.  م   كر ة  نايا ضليى قاية العبي ة أو أو

 يم  وابسييسثناء العبي اا اليييت ال  6  فاضايا ضيي  ال يقييل اميغ  حسييت جيي  أ  30 ى الصيافسة القصييليرتا  أو مسلساييا  30 سجياوز سييعساا 
 .مغ  حست  ك ن حبجم  ناس   5لرتاا أو مسلساا الصافسة القص ى  5 سجاوز سعساا 

 :5-3-6  ضع العال اا السالسة ضلى العب ة اليت  مس   اشرتاطاا انا القمم والقمم  6-3-4-2

 ؛   ز األ م املسحيفة للسعبئة  )أ(

حيياوايا الميي ائ  املر ييية  ألي  ييرا آخيير  ييع إثبيياا أن العبيي ة أو ال يمييس يفم ايينا الر ييز 
حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة    النقيال أو الصياريج أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
 ؛2-1-6 ز الني يعن   ع العب ة وفقا  الشرتاطاا الفقرة الر  )ب(
 "؛2-6"الر بة  "CLASS 6-2"ضبا ة  )ج(
 آخر  قان    سنة  صنسع العب ة؛ )د(
املبسنية ابلعال يية املاسيزة املميس يف ة   املرمبياا    ظيام املييرو  العال ية   اليفولية املرخصية بس صيسص )ا(

 ؛(1)اليفو 
 امل سصة؛لك    العال اا املاسزة للعب ة حمباا تيفدح الملطة  ع ذ اسم الصا ع أو )و(
 باشيييرة بعييييف الر يييز  "U"يليييزم إد اج احليييرف  6-1-5-3-6  العبييي اا الييييت  ميييس   اشيييرتاطاا  )ز(

 املطل ب   البنيف )ب( أضالح. 
ا الييت يليزم )أ( إىل )ز(؛ وميل ضال ية  ي  العال يا2-4-3-6يطبق وضع العال اا ابلسملميل املبين    6-3-4-3

 كيي ن  نفصييلة ضيي  األخييرى بصيي  ة واضييحة  ضلييى سييبسل املثييال  ب ضييع شييرطة  ائليية  وضييعاا مب  يي  ايينح الفقييرة الفرضسيية جييي  أن
 . 4-4-3-6يمال السعرف ضلساا. وضلى سبسل املثال  ا ظر   رل  مافة  مساا أو

ضلى ال    الصيحسح حميباا  و  ضع أية ضال ة إضافسة  رخص هبا سلطة  سصة حبست  بقى العال ة وسزة 
 . 1-4-3-6ا  وا د   

 أمثلة العالمات  6-3-4-4
4G/CLASS 6.2/06    أ( و)ب( و)ج( و)د( 2-4-3-6حمباا ا  وا د( 

S/S-9989-ERIKSSON    و)و()ا( 2-4-3-6حمباا ا  وا د 

__________ 

 1949العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام  (1)
 لى الطرق.للمع ض 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 اشرتاطات اختبارات العبوات 6-3-5
 أداء االختبارات وتواترها 6-3-5-1
ضلسييي    اييينا القميييم وفقيييا  ل  يييراءاا الييييت  خيسيييرب الناييي ذج السصييياساي لكيييل ضبييي ة ضليييى النحييي  املنصييي ص 6-3-5-1-1

 حيفد ا الملطة امل سصة.
جييييي    مييييل ذيييي ذج  صيييياساي للعبيييي اا أن جيسيييياز بنجيييياح االخسبييييا اا امل صيييي فة   ايييينا الفصييييل قبييييل  6-3-5-1-2

السصيينسع  حميي   صيياسم صيينعاا وحجااييا وامليي اد اليييت  صيينع  ناييا ومسكاييا وطريقييةاسييس يفا اا. وعيييفد النايي ذج السصيياساي للعبيي ة 
   ختسليل ضي  الناي ذج السصياساي إال يشال ذليك العبي اا الييت ال والسعبئة  ولك  جي ز أن يشال  عاجلاا ش  لمطحاا. ماا

 أن ا  فاضاا أقل.
 اا الملطة امل سصة. كر  االخسبا اا ضلى ضسناا    اإل ساج ضلى فرتاا تيفد 6-3-5-1-3
 طريقة  صنسعاا. امل اد اليت  صنع  ناا أو غع  صاسم صنع العب ة أو كر  االخسبا اا بعيف مل  عيفيل ي 6-3-5-1-4
بصييي  ة طفسفييية ضييي   ختسليييل إال جيييي ز للميييلطة امل سصييية أن  مييياح ابالخسبيييا  االخسسيييا ي للعبييي اا الييييت ال 6-3-5-1-5

األسييط ادا والصييناديق  أوزان صييافسة أقييل لألوضسيية األولسيية؛ ولعبيي اا  ثييل أحجييام أصييغر أو ذيي ذج مت اخسبييا ح  ضلييى سييبسل املثييال 
  ك ن أبعاداا اخلا  سة أصغر قلسال .

جي ز جتاسع األوضسة األولسية ألي ذي ذج داخيل ضبي ة حل  يية و قلايا بييفون اخسبيا    العبي ة اخلا  سية الصيلبة  6-3-5-1-6
 ابلشروط السالسة:

 ييع و يي د  2-2-5-3-6لعبيي ة اخلا  سيية الصييلبة بنجيياح االخسبييا  املنصيي ص ضلسيي    أن جتسيياز ا )أ(
 أوضسة أولسة سالة الكمر )مالز اج   ثال (؛

ال يسجييياوز إمجيييا  الييي زن الكليييي جملاييي ع األوضسييية األولسييية  صيييل الييي زن اإلمجيييا  لألوضسييية األولسييية  )ب(
 املمس يف ة   اخسبا  المق ط املشا  إلس    )أ( أضالح؛

ألوضسة األولسة وخا ج العب ة الثا  يية ضي  ال يقل مسك   اد الس سسيف فساا بن األوضسة األولسة وبن ا )ج(
حاليية اسييس يفام وضيياء أو  واحيييف   االخسبييا   الميياك املنيياظر   العبيي ة اليييت اخسييربا أصييال ؛ و 

العبيي ة الثا  ييية  يقييل مسييك الس سييسيف بيين األوضسيية األولسيية ضيي  مسييك الس سييسيف بيين خييا ج األصييلي  ال
أصييغر )ابملقا  يية  ييع  ة اسييس يفام أوضسيية أولسيية أقييل أوحاليي وال ضيياء األو    االخسبييا  األصييلي. و 

األوضسييية األولسييية الييييت اسيييس يف ر   اخسبيييا  الميييق ط(    ضيييع  ييي اد   سيييسيف إضيييافسة مافسييية مليييلء 
 الفرا اا؛ 

وايي فا  ية. ويعسايييف  6-5-1-6بين   جتسياز العبي ة اخلا  سية الصيلبة بنجياح اخسبييا  السنضيسيف امل )د(
سااثليية ضلييى اليي زن الكلييي للعبيي اا اليييت اسييس يف ر   اخسبييا  المييق ط اليي زن اإلمجييا  للعبيي اا امل

 املبن   )أ( أضالح؛
  حالية األوضسية األولسية الييت تسي ي ضليى سي ائل    ضيع ماسية  ي  املي اد املاصية مافسية ال سصياص   )ا(

 لسة    الم ائل؛ما ل حمس ى األوضسة األو 
 كيي   ا عيية    سيية الصييلبة ضلييى أوضسيية أولسيية للميي ائل وملإذا مييان  يي  املعسييزم أن تسيي ي العبيي ة اخلا )و(

 كي   ا عية للسن سيل   ميان  ي  املعسيزم أن تسي ي ضليى أوضسية أولسية للاي اد الصيلبة ومل للسمرب  أو
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  وقييف يسطلي  األ ير إييالء و يا إىل ذليكال  قيفم العال اا دائاا   فاصسل ما لة ضي   ميس ايا االخسبيا    :3مالحظة 
سيجل العبي اا الييت   قيا ير االخسبيا   أو ا  وذلك  ثال  ض  طريق الر  ع إىل شاادة االخسبا   أوييف    االضسبا  هلنح املمس اي ز 

 ا سازا االخسبا  بنجاح.
تايييل ميييل ضبييي ة يعسيييزم اسيييس يفا اا وفقيييا  هلييينح الالئحييية ضال ييياا  ميييسيفمية و قيييروءة و  ضييي ضة    كيييان  6-3-4-1

مييغ  ظايير العال يياا   30حاليية العبيي اا اليييت  سجيياوز مسلساييا اإلمجالسيية  حبسييت  مييال  ؤييية العال يياا. و وحبجييم  ناسييبن للعبيي ة 
 يم  ابسيسثناء العبي اا الييت ال  12وال يقيل ا  فياع احليروف واأل قيام والر ي ز ضي  ضليى  ا بايا.  م   كر ة  نايا ضليى قاية العبي ة أو أو

 يم  وابسييسثناء العبي اا اليييت ال  6  فاضايا ضيي  ال يقييل اميغ  حسييت جيي  أ  30 ى الصيافسة القصييليرتا  أو مسلساييا  30 سجياوز سييعساا 
 .مغ  حست  ك ن حبجم  ناس   5لرتاا أو مسلساا الصافسة القص ى  5 سجاوز سعساا 

 :5-3-6  ضع العال اا السالسة ضلى العب ة اليت  مس   اشرتاطاا انا القمم والقمم  6-3-4-2

 ؛   ز األ م املسحيفة للسعبئة  )أ(

حيياوايا الميي ائ  املر ييية  ألي  ييرا آخيير  ييع إثبيياا أن العبيي ة أو ال يمييس يفم ايينا الر ييز 
حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة    النقيال أو الصياريج أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
 ؛2-1-6 ز الني يعن   ع العب ة وفقا  الشرتاطاا الفقرة الر  )ب(
 "؛2-6"الر بة  "CLASS 6-2"ضبا ة  )ج(
 آخر  قان    سنة  صنسع العب ة؛ )د(
املبسنية ابلعال يية املاسيزة املميس يف ة   املرمبياا    ظيام املييرو  العال ية   اليفولية املرخصية بس صيسص )ا(

 ؛(1)اليفو 
 امل سصة؛لك    العال اا املاسزة للعب ة حمباا تيفدح الملطة  ع ذ اسم الصا ع أو )و(
 باشيييرة بعييييف الر يييز  "U"يليييزم إد اج احليييرف  6-1-5-3-6  العبييي اا الييييت  ميييس   اشيييرتاطاا  )ز(

 املطل ب   البنيف )ب( أضالح. 
ا الييت يليزم )أ( إىل )ز(؛ وميل ضال ية  ي  العال يا2-4-3-6يطبق وضع العال اا ابلسملميل املبين    6-3-4-3

 كيي ن  نفصييلة ضيي  األخييرى بصيي  ة واضييحة  ضلييى سييبسل املثييال  ب ضييع شييرطة  ائليية  وضييعاا مب  يي  ايينح الفقييرة الفرضسيية جييي  أن
 . 4-4-3-6يمال السعرف ضلساا. وضلى سبسل املثال  ا ظر   رل  مافة  مساا أو

ضلى ال    الصيحسح حميباا  و  ضع أية ضال ة إضافسة  رخص هبا سلطة  سصة حبست  بقى العال ة وسزة 
 . 1-4-3-6ا  وا د   

 أمثلة العالمات  6-3-4-4
4G/CLASS 6.2/06    أ( و)ب( و)ج( و)د( 2-4-3-6حمباا ا  وا د( 

S/S-9989-ERIKSSON    و)و()ا( 2-4-3-6حمباا ا  وا د 

__________ 

 1949العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام  (1)
 لى الطرق.للمع ض 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 اشرتاطات اختبارات العبوات 6-3-5
 أداء االختبارات وتواترها 6-3-5-1
ضلسييي    اييينا القميييم وفقيييا  ل  يييراءاا الييييت  خيسيييرب الناييي ذج السصييياساي لكيييل ضبييي ة ضليييى النحييي  املنصييي ص 6-3-5-1-1

 حيفد ا الملطة امل سصة.
جييييي    مييييل ذيييي ذج  صيييياساي للعبيييي اا أن جيسيييياز بنجيييياح االخسبييييا اا امل صيييي فة   ايييينا الفصييييل قبييييل  6-3-5-1-2

السصيينسع  حميي   صيياسم صيينعاا وحجااييا وامليي اد اليييت  صيينع  ناييا ومسكاييا وطريقييةاسييس يفا اا. وعيييفد النايي ذج السصيياساي للعبيي ة 
   ختسليل ضي  الناي ذج السصياساي إال يشال ذليك العبي اا الييت ال والسعبئة  ولك  جي ز أن يشال  عاجلاا ش  لمطحاا. ماا

 أن ا  فاضاا أقل.
 اا الملطة امل سصة. كر  االخسبا اا ضلى ضسناا    اإل ساج ضلى فرتاا تيفد 6-3-5-1-3
 طريقة  صنسعاا. امل اد اليت  صنع  ناا أو غع  صاسم صنع العب ة أو كر  االخسبا اا بعيف مل  عيفيل ي 6-3-5-1-4
بصييي  ة طفسفييية ضييي   ختسليييل إال جيييي ز للميييلطة امل سصييية أن  مييياح ابالخسبيييا  االخسسيييا ي للعبييي اا الييييت ال 6-3-5-1-5

األسييط ادا والصييناديق  أوزان صييافسة أقييل لألوضسيية األولسيية؛ ولعبيي اا  ثييل أحجييام أصييغر أو ذيي ذج مت اخسبييا ح  ضلييى سييبسل املثييال 
  ك ن أبعاداا اخلا  سة أصغر قلسال .

جي ز جتاسع األوضسة األولسية ألي ذي ذج داخيل ضبي ة حل  يية و قلايا بييفون اخسبيا    العبي ة اخلا  سية الصيلبة  6-3-5-1-6
 ابلشروط السالسة:

 ييع و يي د  2-2-5-3-6لعبيي ة اخلا  سيية الصييلبة بنجيياح االخسبييا  املنصيي ص ضلسيي    أن جتسيياز ا )أ(
 أوضسة أولسة سالة الكمر )مالز اج   ثال (؛

ال يسجييياوز إمجيييا  الييي زن الكليييي جملاييي ع األوضسييية األولسييية  صيييل الييي زن اإلمجيييا  لألوضسييية األولسييية  )ب(
 املمس يف ة   اخسبا  المق ط املشا  إلس    )أ( أضالح؛

ألوضسة األولسة وخا ج العب ة الثا  يية ضي  ال يقل مسك   اد الس سسيف فساا بن األوضسة األولسة وبن ا )ج(
حاليية اسييس يفام وضيياء أو  واحيييف   االخسبييا   الميياك املنيياظر   العبيي ة اليييت اخسييربا أصييال ؛ و 

العبيي ة الثا  ييية  يقييل مسييك الس سييسيف بيين األوضسيية األولسيية ضيي  مسييك الس سييسيف بيين خييا ج األصييلي  ال
أصييغر )ابملقا  يية  ييع  ة اسييس يفام أوضسيية أولسيية أقييل أوحاليي وال ضيياء األو    االخسبييا  األصييلي. و 

األوضسييية األولسييية الييييت اسيييس يف ر   اخسبيييا  الميييق ط(    ضيييع  ييي اد   سيييسيف إضيييافسة مافسييية مليييلء 
 الفرا اا؛ 

وايي فا  ية. ويعسايييف  6-5-1-6بين   جتسياز العبي ة اخلا  سية الصيلبة بنجياح اخسبييا  السنضيسيف امل )د(
سااثليية ضلييى اليي زن الكلييي للعبيي اا اليييت اسييس يف ر   اخسبييا  المييق ط اليي زن اإلمجييا  للعبيي اا امل

 املبن   )أ( أضالح؛
  حالية األوضسية األولسية الييت تسي ي ضليى سي ائل    ضيع ماسية  ي  املي اد املاصية مافسية ال سصياص   )ا(

 لسة    الم ائل؛ما ل حمس ى األوضسة األو 
 كيي   ا عيية    سيية الصييلبة ضلييى أوضسيية أولسيية للميي ائل وملإذا مييان  يي  املعسييزم أن تسيي ي العبيي ة اخلا )و(

 كي   ا عية للسن سيل   ميان  ي  املعسيزم أن تسي ي ضليى أوضسية أولسية للاي اد الصيلبة ومل للسمرب  أو
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سميرب   شيكل بطا ية  ا عية صيلبة   حالية ال و     فع وسسلة الحسي اء أي حمسي ايا سيائلة أو
 سلة أخرى فعالة لالحس اء؛أي وس مس     البالسسسك أو للسمرب أو

)أ( إىل )و(    ضييع ضال يياا ضلييى العبيي اا وفقييا  2-4-3-6ابإلضييافة إىل العال يياا املبسنيية    )ز(
 )ز(.2-4-3-6للبنيف 

ا  هليينا القمييم  أن العبيي اا املنسجيية جييي ز للمييلطة امل سصيية طليي  إثبيياا  ضيي  طريييق إ ييراء اخسبييا اا وفقيي 6-3-5-1-7
 رتاطاا اخسبا اا النا ذج السصاساي.أب قام  ململة  مس فسة الش

ميكيي  أن جتييرى  مب افقييية المييلطة امل سصيية  ضييييفة اخسبييا اا ضلييى ضسنييية واحيييفة  شييريطة ضييييفم أتثيير صيييحة  6-3-5-1-8
 ا.ااالخسبا    سائج

 إعداد العبوات لالختبار  6-3-5-2
اجلا ييفة  ة املعيفية المائلة أول  ما ر   حالة النقل  ولك  يمسعاا ض  املاد جتاز ضسناا مل ضب ة ماا 6-3-5-2-1

  املائة     98يقل ض   س مباء/ ا ع للسجايف. وميأل ال ضاء األو  إىل  ا ال18º-مباء أو  حن  ك ن د  ة السكسسل حميفدة ضنيف
 سعس . 

لالخسبييا  ضنيييف  0.95"امليياء/حمل ل  ييا ع للسجايييف حبيييف أدىن لليي زن النيي ضي  قيييفا ح  صييطلح "امليياء" يشييال  مالحظة:
 س". 18º- د  ة

 االخسبا اا وضيفد العسناا الالز ة 6-3-5-2-2
 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات

 االختبارات الالزمة )أ(نوع العبوة

العبوة اخلارجية 
 الصلبة

 الوعاء األويل
 رذاذ املاء

6-3-5-
3-5-1 

التكييف 
 البارد

6-3-5-
3-5-2 

 السقوط
6-3-5-3 

 السقوط اإلضايف
6-3-5-3-5-3 

 باالنثقا
6-3-

5-4 
 التنضيد

مواد  6-1-5-6
 بالستيكية

مواد 
  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات عدد العينات أخرى

صيييييييييييييينيفوق خشيييييييييييييي  
  قائقي

×  5 5 10 

ضسنيييييييية ضيييييييرو ي ضليييييييى 
واحيييييفة ضنيييييف ا يكيييي ن 
القصييييف  يييي  العبيييي ة أن 

  عبأ بثلج  اف.

2 

ضييرو ي ضلييى ثييالث 
ضسناا ضنيف ا يكي ن 

الخسبييييييييييييييييا  ضليييييييييييييييييى ا
  ضييييييييييييييييييييييع  ضبيييييييييييييييييييييي ة
 "U"ضال ييييييية  ضلسايييييييا

 بييييييين  حميييييييباا اييييييي 
  6-3-5-1-6 
 سعلق ابألحكيام  اليت

 احمليفدة.

 2 5 صفر 5 × 
أسييييييييييييييط ا ة خشيييييييييييييي  

  قائقي
×  3 3 6 2 

 2 3 صفر 3 × 
 2 5 5 صفر  × صنيفوق بالسسسك

 2 5 5 صفر × 
أسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييط ا ة/ نكة 

 بالسسسكسة
 2 3 3 صفر  ×

 2 3 3 صفر × 
صييييييييناديق  يييييييي   يييييييي اد 

 أخرى
 2 5 5 صفر  ×

 2 5 صفر صفر × 
 نكاا /أسيييييييييييييييييط ادا
      اد أخرى

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 صفر صفر × 

 العب اا أل راا االخسبا  وفقا  لن ع العب ة وخصائص  اد ا.عيفد "  ع العب ة" فئاا  )أ(
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أمثر  تيفد املادة األمثر ضرضة للعطي   و   صن ضا      اد ن أو  احلاالا اليت يك ن فساا ال ضاء األ :1مالحظة 
   ع االخسبا  املناس .

 السكسسل لالخسبا . االخسبا  أوال  ؤخن  ادة العب اا الثا  ية   االضسبا  ضنيف اخسسا   :2مالحظة 
   ضسح السس يفام اجليفول: 
صين ع  ي  اخلشي  الرقيائقي  يع وضياء أو  إذا ما ر العب ة الالزم اخسبا اا  سألل    صينيفوق خيا  ي   

( قبيل اإلسيقاط وجيي   كسسيل  ي  1-5-3-5-3-6   البالسسسك  جي  أن ختضع    ضسناا الخسبيا   ذاذ املياء )ا ظير 
( قبيل اإلسيقاط. وإذا ميان القصييف  ي  العبي ة أن  عبيأ جبلسييف  ياف جيي  2-5-3-5-3-6س )ا ظير 18º-أخرى حلالة ضسناا 

 . 3-5-5-3-6ا   بن    واحيفة أخرى وفقا  ملاأيضا  إسقاط ضسنة 
يسعلييق ابلعبيي اا  . وفساييا4-5-3-6و 3-5-3-6ختضييع العبيي اا املعيييفة للنقييل لالخسبييا اا املبسنيية    

بية؛ ابمل اد األخرى املااثلة اليت ميك  أن يسأثر أداؤاا بمرضة ابلرط   سعلق العناوي  ال ا دة   اجليفول ابخلش  الرقائقي أواخلا  سة   
يسييأثر أداؤاييا  وامليي اد البالسييسكسة اليييت ميكيي  أن  صيياب ابهلشاشيية ضنيييف د  يية حييرا ة  ن فضيية؛ وامليي اد األخييرى  ثييل الفلييزاا اليييت ال

  ة. د  ة احلرا ابلرط بة أو
 اختبار السقوط 6-3-5-3
 ا  فاع المق ط واهليفف 6-3-5-3-1

-5-1-6اي  وا د    ع  يرن وأفقيي وضي م وصيل  وفقيا  ملياختضع العسناا للمق ط احلر    ا  فاع  ميعة أ سيا  ضليى سيطح  ي
3-4 . 
 ضيفد ضسناا االخسبا  واجتاح المق ط 6-3-5-3-2
 جي  إسقاط     ناا ابلسسابع   االجتاااا السالسة:ضنيف ا  ك ن العسناا   شكل صنيفوق  6-3-5-3-2-1

  نبمطة ضلى القاضيفة؛ )أ(
  نبمطة ضلى القاة؛ )ب(
  ل  ا  ؛ نبمطة ضلى أط )ج(
  نبمطة ضلى أقصر  ا  ؛ )د(
 ضلى  م . )ا(

 ة:ضنيف ا  ك ن العسناا   شكل أسط ا ة؛ جي  إسقاط ثالث  ناا ابلسسابع   االجتاااا السالس 6-3-5-3-2-2
  ائلة ضلى احلافة العلسا حبست يك ن  رمز الثقل واقعا  ف ق  قطة اال  طام  باشرة؛ )أ(

  ائلة ضلى احلافة المفلى؛ )ب(
  نبمطة ضلى اجلا  . )ج(

وضلييى اليير م  يي  أ يي  جييي  إطييالق العسنيية   االجتيياح الييالزم  فإ يي   يي  املقبيي ل  ألسييباب ا مييسابسة ا ائسيية   6-3-5-3-3
 طام   ذلك االجتاح.عيفث اال   أال
 تاساا   اد عيفث  مرب    ال ضاء األوىل )األوضسة األولسة( اليت جي   بعيف  سابع المق ط املناس   أال 6-3-5-3-4

 الس سسيف/املاصة   العب ة الثا  ية.
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سميرب   شيكل بطا ية  ا عية صيلبة   حالية ال و     فع وسسلة الحسي اء أي حمسي ايا سيائلة أو
 سلة أخرى فعالة لالحس اء؛أي وس مس     البالسسسك أو للسمرب أو

)أ( إىل )و(    ضييع ضال يياا ضلييى العبيي اا وفقييا  2-4-3-6ابإلضييافة إىل العال يياا املبسنيية    )ز(
 )ز(.2-4-3-6للبنيف 

ا  هليينا القمييم  أن العبيي اا املنسجيية جييي ز للمييلطة امل سصيية طليي  إثبيياا  ضيي  طريييق إ ييراء اخسبييا اا وفقيي 6-3-5-1-7
 رتاطاا اخسبا اا النا ذج السصاساي.أب قام  ململة  مس فسة الش

ميكيي  أن جتييرى  مب افقييية المييلطة امل سصيية  ضييييفة اخسبييا اا ضلييى ضسنييية واحيييفة  شييريطة ضييييفم أتثيير صيييحة  6-3-5-1-8
 ا.ااالخسبا    سائج

 إعداد العبوات لالختبار  6-3-5-2
اجلا ييفة  ة املعيفية المائلة أول  ما ر   حالة النقل  ولك  يمسعاا ض  املاد جتاز ضسناا مل ضب ة ماا 6-3-5-2-1

  املائة     98يقل ض   س مباء/ ا ع للسجايف. وميأل ال ضاء األو  إىل  ا ال18º-مباء أو  حن  ك ن د  ة السكسسل حميفدة ضنيف
 سعس . 

لالخسبييا  ضنيييف  0.95"امليياء/حمل ل  ييا ع للسجايييف حبيييف أدىن لليي زن النيي ضي  قيييفا ح  صييطلح "امليياء" يشييال  مالحظة:
 س". 18º- د  ة

 االخسبا اا وضيفد العسناا الالز ة 6-3-5-2-2
 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات

 االختبارات الالزمة )أ(نوع العبوة

العبوة اخلارجية 
 الصلبة

 الوعاء األويل
 رذاذ املاء

6-3-5-
3-5-1 

التكييف 
 البارد

6-3-5-
3-5-2 

 السقوط
6-3-5-3 

 السقوط اإلضايف
6-3-5-3-5-3 

 باالنثقا
6-3-

5-4 
 التنضيد

مواد  6-1-5-6
 بالستيكية

مواد 
  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات  عدد العينات عدد العينات أخرى

صيييييييييييييينيفوق خشيييييييييييييي  
  قائقي

×  5 5 10 

ضسنيييييييية ضيييييييرو ي ضليييييييى 
واحيييييفة ضنيييييف ا يكيييي ن 
القصييييف  يييي  العبيييي ة أن 

  عبأ بثلج  اف.

2 

ضييرو ي ضلييى ثييالث 
ضسناا ضنيف ا يكي ن 

الخسبييييييييييييييييا  ضليييييييييييييييييى ا
  ضييييييييييييييييييييييع  ضبيييييييييييييييييييييي ة
 "U"ضال ييييييية  ضلسايييييييا

 بييييييين  حميييييييباا اييييييي 
  6-3-5-1-6 
 سعلق ابألحكيام  اليت

 احمليفدة.

 2 5 صفر 5 × 
أسييييييييييييييط ا ة خشيييييييييييييي  

  قائقي
×  3 3 6 2 

 2 3 صفر 3 × 
 2 5 5 صفر  × صنيفوق بالسسسك

 2 5 5 صفر × 
أسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييط ا ة/ نكة 

 بالسسسكسة
 2 3 3 صفر  ×

 2 3 3 صفر × 
صييييييييناديق  يييييييي   يييييييي اد 

 أخرى
 2 5 5 صفر  ×

 2 5 صفر صفر × 
 نكاا /أسيييييييييييييييييط ادا
      اد أخرى

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 صفر صفر × 

 العب اا أل راا االخسبا  وفقا  لن ع العب ة وخصائص  اد ا.عيفد "  ع العب ة" فئاا  )أ(
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أمثر  تيفد املادة األمثر ضرضة للعطي   و   صن ضا      اد ن أو  احلاالا اليت يك ن فساا ال ضاء األ :1مالحظة 
   ع االخسبا  املناس .

 السكسسل لالخسبا . االخسبا  أوال  ؤخن  ادة العب اا الثا  ية   االضسبا  ضنيف اخسسا   :2مالحظة 
   ضسح السس يفام اجليفول: 
صين ع  ي  اخلشي  الرقيائقي  يع وضياء أو  إذا ما ر العب ة الالزم اخسبا اا  سألل    صينيفوق خيا  ي   

( قبيل اإلسيقاط وجيي   كسسيل  ي  1-5-3-5-3-6   البالسسسك  جي  أن ختضع    ضسناا الخسبيا   ذاذ املياء )ا ظير 
( قبيل اإلسيقاط. وإذا ميان القصييف  ي  العبي ة أن  عبيأ جبلسييف  ياف جيي  2-5-3-5-3-6س )ا ظير 18º-أخرى حلالة ضسناا 

 . 3-5-5-3-6ا   بن    واحيفة أخرى وفقا  ملاأيضا  إسقاط ضسنة 
يسعلييق ابلعبيي اا  . وفساييا4-5-3-6و 3-5-3-6ختضييع العبيي اا املعيييفة للنقييل لالخسبييا اا املبسنيية    

بية؛ ابمل اد األخرى املااثلة اليت ميك  أن يسأثر أداؤاا بمرضة ابلرط   سعلق العناوي  ال ا دة   اجليفول ابخلش  الرقائقي أواخلا  سة   
يسييأثر أداؤاييا  وامليي اد البالسييسكسة اليييت ميكيي  أن  صيياب ابهلشاشيية ضنيييف د  يية حييرا ة  ن فضيية؛ وامليي اد األخييرى  ثييل الفلييزاا اليييت ال

  ة. د  ة احلرا ابلرط بة أو
 اختبار السقوط 6-3-5-3
 ا  فاع المق ط واهليفف 6-3-5-3-1

-5-1-6اي  وا د    ع  يرن وأفقيي وضي م وصيل  وفقيا  ملياختضع العسناا للمق ط احلر    ا  فاع  ميعة أ سيا  ضليى سيطح  ي
3-4 . 
 ضيفد ضسناا االخسبا  واجتاح المق ط 6-3-5-3-2
 جي  إسقاط     ناا ابلسسابع   االجتاااا السالسة:ضنيف ا  ك ن العسناا   شكل صنيفوق  6-3-5-3-2-1

  نبمطة ضلى القاضيفة؛ )أ(
  نبمطة ضلى القاة؛ )ب(
  ل  ا  ؛ نبمطة ضلى أط )ج(
  نبمطة ضلى أقصر  ا  ؛ )د(
 ضلى  م . )ا(

 ة:ضنيف ا  ك ن العسناا   شكل أسط ا ة؛ جي  إسقاط ثالث  ناا ابلسسابع   االجتاااا السالس 6-3-5-3-2-2
  ائلة ضلى احلافة العلسا حبست يك ن  رمز الثقل واقعا  ف ق  قطة اال  طام  باشرة؛ )أ(

  ائلة ضلى احلافة المفلى؛ )ب(
  نبمطة ضلى اجلا  . )ج(

وضلييى اليير م  يي  أ يي  جييي  إطييالق العسنيية   االجتيياح الييالزم  فإ يي   يي  املقبيي ل  ألسييباب ا مييسابسة ا ائسيية   6-3-5-3-3
 طام   ذلك االجتاح.عيفث اال   أال
 تاساا   اد عيفث  مرب    ال ضاء األوىل )األوضسة األولسة( اليت جي   بعيف  سابع المق ط املناس   أال 6-3-5-3-4

 الس سسيف/املاصة   العب ة الثا  ية.
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 اإلضيفاد اخلاص لعسنة السجربة اليت ختضع الخسبا  المق ط 6-3-5-3-5
 اخسبا   ذاذ املاء -اللسفي الكر  ن  6-3-5-3-5-1

العبيي اا اخلا  سيية املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي: جيييري إخضيياع العسنيية لييرذاذ  يياء عييامي السعييرا لمييق ط  
 . 1-3-5-3-6سم  قريبا    الماضة مليفة ساضة واحيفة ضلى األقل. وختضع بعيف ذلك لالخسبا  املبن    5قيف ح  طر 

 السكسسل البا د -امل اد البالسسسكسة  6-3-5-3-5-2
العبيييي اا اخلا  سيييية املصيييين ضة  يييي  البالسييييسسك: ختفييييض د  يييية حييييرا ة ضسنيييية االخسبييييا   األوضسيييية األولسيييية أو 

دقسقية  ي  إبعادايا ضي  ذليك اجلي  ختضيع لالخسبيا  املبين  15سياضة وخيالل  24 قيل ضي   أقل لفيرتة ال س أو18º-إىل  وحمس اي ا
 ساضاا. 4لى  لسيف  اف  ختفض فرتة السكسسل إىل . وملاا ما ر العسنة تس ي ض6-3-5-3-1  
 اخسبا  سق ط إضا  -العب اا املعسزم أن تس ي ضلى  لسيف  اف  6-3-5-3-6-3

ن املقص د    العب ة أن تس ي ضلى  لسييف  ياف  جيي  أن جييرى ضلسايا اخسبيا  ابإلضيافة إىل يك   ضنيف ا 
  حمباا ينطبيق. وختيزن ضسنية واحييفة إىل أن 2-5-3-5-3 أو 1-5-3-5-3-6     أو1-3-5-3-6االخسبا  احمليفد   

  حمييييي  2-2-3-5-3-6أو    1- 2-3-5-3-6يييييينوب اجللسييييييف اجلييييياف مث  ميييييقط   أحييييييف االجتااييييياا امل صييييي فة   
 اليت    األ  ح أن  ؤدي إىل  عطلل العب ة. االقسضاء؛ 

 اختبار االنثقاب 6-3-5-4
 أقل مغ أو  7لسة العب اا اليت  بلغ مسلساا اإلمجا 6-3-5-4-1

مييغ ضلييى   7  ضييع العسنيياا ضلييى سييطح صييل   نبمييط. ويمييقط قضييس  فيي الذي أسييط اين  بلييغ مسلسيي   
(  إسيقاطا  ضاي داي  تير أتثيع 1-3-6 م )ا ظر الشكل  6 صل قطر حروف طرف السصادم  يسجاوز  م وال 38األقل  وقطرح 

دم العسنة. و  ضع ضسنة واحيفة ضليى قاضييف ا  و  ضيع ضسنية حل سية ثقل     ا  فاع  رت واحيف يقاس    طرف السصادم إىل سطح  صا
ي  ييي  القضييس  الفييي الذي حبسيييت يصييطيفم  يييع ال ضييياء  مييل حالييية    اجتيياح ضاييي دي ضليييى االجتيياح املميييس يفم   العسنييية األوىل. و 

 و  )األوضسة األولسة(؛عيفث أي  مرب    ال ضاء األ األو . وضق  مل  صادم ميك  قب ل اخرتاق العب ة الثا  ية بشرط أال
 مغ  7العب اا اليت  سجاوز مسلساا اإلمجالسة  6-3-5-4-2

القضيييس  ضاييي داي ضليييى سيييطح صيييل   العسنييياا ضليييى طيييرف قضيييس  فييي الذي أسيييط اين. وي ضيييع  ميييقط 
(. وخييرج القضييس  1-3-6 يم )ا ظير الشيكل  6يسجياوز  صيل قطير حيروف الطيرف العلي ي   يم وال 38 نبميط. ويكي ن قطيرح 

 قيل ضي  املميافة بين  رميز ال ضياء األو  )األوضسية األولسية( والميطح اخليا  ي للعبي ة اخلا  سية ويكي ن حييفاا  طح  مافة ال   الم
و مقط ضسنة واحيفة إسقاطا  ضا داي حرا  ضلى أن يك ن و ااا العل ي   االجتاح األمثر الفاضا     ا  فاع  رت   م. 200األدىن 

الذي. و ميقط ضسنية حل سية  ي   في  اال  فياع   اجتياح ضاي دي ضليى االجتياح املميس يفم   حالية واحيف يقاس    قاة القضيس  الفي  
سييت يكيي ن القضييس  الفيي الذي قيياد ا  ضلييى اخييرتاق ال ضيياء األو  )األوضسيية األولسيية(. مييل حاليية     يي  العبيي ة حب العسنيية األوىل. و 

 عيفث أي  مرب. طة أالوضق  مل  صادم  يك ن  فاذح   العب ة الثا  ية  قب ال  شري
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 1-3-6الشكل 

 
 تقرير االختبار 6-3-5-5
 لسة ضلى األقل  ويساح ملمس يف ي العب ة:ائج االخسبا  يشسال ضلى البسادا السا سيصا   قرير خطي ض   6-3-5-5-1

 اسم وضن ان  رفق االخسبا ؛ -1
 اسم وضن ان  قيفم الطل ؛ -2
 االخسبا ؛وسلِّز وحسيف لسقرير  -3
 ات ي  االخسبا  وات ي  السقرير؛ -4
 صا ع العب ة؛ -5
 و ييييا إىلوصييييل النايييي ذج السصيييياساي للعبيييي ة ) ثييييل األبعيييياد  امليييي اد  وسييييائل اإل ييييالق  الميييياك  -6

  ذليك أسيل ب الصيناضة ) ثيل السشيكسل ابلطيرق(  وجيي ز أن يشيسال ال صيل ضليى  .(  مبياذلك
  سم ) س  اا( و/أو ص  ة )ص  (؛

 معة القص ى؛ ال -7
 حمس ايا االخسبا ؛ -8
 أوصاف االخسبا  و سائج ؛ -9

 ي قع  قرير االخسبا   ع بسان اسم وصفة صاح  الس قسع الرمسسة. -10
يشييسال  قرييير االخسبييا  ضلييى بسييادا أبن العبيي ة قيييف أضيييفا للنقييل واخسييربا وفقييا  لالشييرتاطاا جييي  أن  6-3-5-5-2

 كييي دا ضبييي ة  عبئييية أخيييرى قييييف جتعلايييا  يييع صييياحلة. و سييياح  مييي ة  ييي   قريييير  م طرائيييق أواملناسيييبة   اييينا الفصيييل  وأن اسيييس يفا
 االخسبا  للملطة امل سصة. 
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 اإلضيفاد اخلاص لعسنة السجربة اليت ختضع الخسبا  المق ط 6-3-5-3-5
 اخسبا   ذاذ املاء -اللسفي الكر  ن  6-3-5-3-5-1

العبيي اا اخلا  سيية املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي: جيييري إخضيياع العسنيية لييرذاذ  يياء عييامي السعييرا لمييق ط  
 . 1-3-5-3-6سم  قريبا    الماضة مليفة ساضة واحيفة ضلى األقل. وختضع بعيف ذلك لالخسبا  املبن    5قيف ح  طر 

 السكسسل البا د -امل اد البالسسسكسة  6-3-5-3-5-2
العبيييي اا اخلا  سيييية املصيييين ضة  يييي  البالسييييسسك: ختفييييض د  يييية حييييرا ة ضسنيييية االخسبييييا   األوضسيييية األولسيييية أو 

دقسقية  ي  إبعادايا ضي  ذليك اجلي  ختضيع لالخسبيا  املبين  15سياضة وخيالل  24 قيل ضي   أقل لفيرتة ال س أو18º-إىل  وحمس اي ا
 ساضاا. 4لى  لسيف  اف  ختفض فرتة السكسسل إىل . وملاا ما ر العسنة تس ي ض6-3-5-3-1  
 اخسبا  سق ط إضا  -العب اا املعسزم أن تس ي ضلى  لسيف  اف  6-3-5-3-6-3

ن املقص د    العب ة أن تس ي ضلى  لسييف  ياف  جيي  أن جييرى ضلسايا اخسبيا  ابإلضيافة إىل يك   ضنيف ا 
  حمباا ينطبيق. وختيزن ضسنية واحييفة إىل أن 2-5-3-5-3 أو 1-5-3-5-3-6     أو1-3-5-3-6االخسبا  احمليفد   

  حمييييي  2-2-3-5-3-6أو    1- 2-3-5-3-6يييييينوب اجللسييييييف اجلييييياف مث  ميييييقط   أحييييييف االجتااييييياا امل صييييي فة   
 اليت    األ  ح أن  ؤدي إىل  عطلل العب ة. االقسضاء؛ 

 اختبار االنثقاب 6-3-5-4
 أقل مغ أو  7لسة العب اا اليت  بلغ مسلساا اإلمجا 6-3-5-4-1

مييغ ضلييى   7  ضييع العسنيياا ضلييى سييطح صييل   نبمييط. ويمييقط قضييس  فيي الذي أسييط اين  بلييغ مسلسيي   
(  إسيقاطا  ضاي داي  تير أتثيع 1-3-6 م )ا ظر الشكل  6 صل قطر حروف طرف السصادم  يسجاوز  م وال 38األقل  وقطرح 

دم العسنة. و  ضع ضسنة واحيفة ضليى قاضييف ا  و  ضيع ضسنية حل سية ثقل     ا  فاع  رت واحيف يقاس    طرف السصادم إىل سطح  صا
ي  ييي  القضييس  الفييي الذي حبسيييت يصييطيفم  يييع ال ضييياء  مييل حالييية    اجتيياح ضاييي دي ضليييى االجتيياح املميييس يفم   العسنييية األوىل. و 

 و  )األوضسة األولسة(؛عيفث أي  مرب    ال ضاء األ األو . وضق  مل  صادم ميك  قب ل اخرتاق العب ة الثا  ية بشرط أال
 مغ  7العب اا اليت  سجاوز مسلساا اإلمجالسة  6-3-5-4-2

القضيييس  ضاييي داي ضليييى سيييطح صيييل   العسنييياا ضليييى طيييرف قضيييس  فييي الذي أسيييط اين. وي ضيييع  ميييقط 
(. وخييرج القضييس  1-3-6 يم )ا ظير الشيكل  6يسجياوز  صيل قطير حيروف الطيرف العلي ي   يم وال 38 نبميط. ويكي ن قطيرح 

 قيل ضي  املميافة بين  رميز ال ضياء األو  )األوضسية األولسية( والميطح اخليا  ي للعبي ة اخلا  سية ويكي ن حييفاا  طح  مافة ال   الم
و مقط ضسنة واحيفة إسقاطا  ضا داي حرا  ضلى أن يك ن و ااا العل ي   االجتاح األمثر الفاضا     ا  فاع  رت   م. 200األدىن 

الذي. و ميقط ضسنية حل سية  ي   في  اال  فياع   اجتياح ضاي دي ضليى االجتياح املميس يفم   حالية واحيف يقاس    قاة القضيس  الفي  
سييت يكيي ن القضييس  الفيي الذي قيياد ا  ضلييى اخييرتاق ال ضيياء األو  )األوضسيية األولسيية(. مييل حاليية     يي  العبيي ة حب العسنيية األوىل. و 

 عيفث أي  مرب. طة أالوضق  مل  صادم  يك ن  فاذح   العب ة الثا  ية  قب ال  شري
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 1-3-6الشكل 

 
 تقرير االختبار 6-3-5-5
 لسة ضلى األقل  ويساح ملمس يف ي العب ة:ائج االخسبا  يشسال ضلى البسادا السا سيصا   قرير خطي ض   6-3-5-5-1

 اسم وضن ان  رفق االخسبا ؛ -1
 اسم وضن ان  قيفم الطل ؛ -2
 االخسبا ؛وسلِّز وحسيف لسقرير  -3
 ات ي  االخسبا  وات ي  السقرير؛ -4
 صا ع العب ة؛ -5
 و ييييا إىلوصييييل النايييي ذج السصيييياساي للعبيييي ة ) ثييييل األبعيييياد  امليييي اد  وسييييائل اإل ييييالق  الميييياك  -6

  ذليك أسيل ب الصيناضة ) ثيل السشيكسل ابلطيرق(  وجيي ز أن يشيسال ال صيل ضليى  .(  مبياذلك
  سم ) س  اا( و/أو ص  ة )ص  (؛

 معة القص ى؛ ال -7
 حمس ايا االخسبا ؛ -8
 أوصاف االخسبا  و سائج ؛ -9

 ي قع  قرير االخسبا   ع بسان اسم وصفة صاح  الس قسع الرمسسة. -10
يشييسال  قرييير االخسبييا  ضلييى بسييادا أبن العبيي ة قيييف أضيييفا للنقييل واخسييربا وفقييا  لالشييرتاطاا جييي  أن  6-3-5-5-2

 كييي دا ضبييي ة  عبئييية أخيييرى قييييف جتعلايييا  يييع صييياحلة. و سييياح  مييي ة  ييي   قريييير  م طرائيييق أواملناسيييبة   اييينا الفصيييل  وأن اسيييس يفا
 االخسبا  للملطة امل سصة. 
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 4-6الفصل 
 طرود املواد املشعة واملواد اليت تتويها اشرتاطات بناء واختبار واعتماد

 )حمج زة( 6-4-1
 اشرتاطات عامة 6-4-2
يصييام الطييرد  يي  حسيييت مسلسيي  وحجايي  وشيييكل  حبسييت ميكيي   قليي  بميييا لة وأ ييان. وابإلضييافة إىل ذليييك  6-4-2-1

 ف ق وسسلة النقل أثناء الرحلة. يصام الطرد حبست ميك  أت سن  بطريقة  ناسبة داخل أو
لطريقة املقر ة هلا   سعطلل  رابط الرفع املرملبة ضلى الطرد ضنيف اسس يفا اا اب ك ن السصاسم  ناسبا  حبست الي 6-4-2-2

وأن يظييل الطييرد قيياد ا  ضلييى اسييسسفاء االشييرتاطاا األخييرى   ايينح الالئحيية إذا  عطليير  ييرابط الرفييع. و راضييى   السصيياسم ض ا ييل 
 .األ ان املناسبة لسغطسة الرفع أبسل ب النسش

لرفيع الطيرد  صياساا  صام املرابط وأي أشساء أخرى  ضاف إىل سطح الطرد اخلا  ي وميكي  اسيس يفا اا  6-4-2-3
ييي   يي   زضايييا أو   أو2-2-4-6جيعلاييا  سحايييل مسلسييي  وفقييا  لالشيييرتاطاا املبسنييية    السصيييرف فساييا أبي أسيييل ب آخييير جيعيييل  ميكل

 اسس يفا اا  ع وك  أثناء النقل.
نايا  كان ضالسا    صام العب اا لسك ن سطحاا اخلا  ي خالسا     النسي ءاا وميكي  أن يحيزال ضوبقيف  اإل 6-4-2-4

 السل ث بما لة.
 وبقيف  اإل كان ضالسا   يصام المطح اخلا  ي للطرد بطريقة ت ل دون جتاع املساح واحسجازاا. 6-4-2-5
 ينسقص    أ ان الطرد.  ن  أن اليك ن  زءا   جي    أي شيء يضاف إىل الطرد وقر النقل وال 6-4-2-6
  ييين ااسيييزازي قييييف عصيييل   ظيييروف النقيييل  ااسييزاز أو  ميييا ع أويكيي ن الطيييرد قييياد ا  ضليييى تايييل أتثيييع أي  6-4-2-7

املميياس بمييال ة الطييرد مكييل. وضلييى و يي   العادييية  دون احلييط  يي  فعالسيية أي  يي  وسييائل اإل ييالق املرمبيية ضلييى  سلييل األوضسيية أو
ا فكامايا بصي  ة ضف يية  و ا سل واملميا ع املل لبية و عايا  ي  وسيائل السثبسير بطريقية  ضيا  ضييفم ا ختائايا أاخلص ص   صام الصي

 ح  ول  اسس يف ر  را ا .
  ؤخن   االضسبا  ليفى  صاسم الطرد ض ا ل السقادم.  8-2-4-6
 ييا  س افقيية فسزايئسييا   رميي   يي  ضناصييراا و رمبا  كيي ن امليي اد اليييت  صيينع  ناييا الطييرود ومييل ضنصيير أو  6-4-2-9

 االضسبا  سل ماا ليفى السعرا ل شعاع.ومساسائسا  فساا بسناا و ع احملس ى املشع. ويؤخن   
 تاى مجسع الصاا اا اليت ميك     خالهلا أن  سمرب احملس ايا املشعة واية متنع السشغسل  ع املرخص ب . 6-4-2-10
  ا يي    ظييروف  د د  يياا احلييرا ة والضييغ ط احملسطيية اليييت  البييا   ييا ؤخيين   االضسبييا  ليييفى  صيياسم الطيير  6-4-2-11

 ية.النقل العاد
يصييام الطييرد حبسييت ييي فر السيييف يع الكييا  لسضييا     ظييل ظييروف النقييل العادييية وضنيييف ا عسيي ي الطييرد ضلييى  6-4-2-12

ة  ي  الميطح اخليا  ي للطيرد القيسم املبسنية ضنيف أي  قط  عيفل اجلرضةالحس ائاا  ضيفم جتاوز  أقصى حيف    احملس ايا املشعة اليت صام
 )ب( 3-3-8-1-7و د      حميييي  االقسضيييياء   ييييع أخيييين  ييييا12-1-9-1-4و 11-1-9-1-4و 2-7-2-4-1-2  
 .  االضسبا  2-1-3-2-7و
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 4-6الفصل 
 طرود املواد املشعة واملواد اليت تتويها اشرتاطات بناء واختبار واعتماد

 )حمج زة( 6-4-1
 اشرتاطات عامة 6-4-2
يصييام الطييرد  يي  حسيييت مسلسيي  وحجايي  وشيييكل  حبسييت ميكيي   قليي  بميييا لة وأ ييان. وابإلضييافة إىل ذليييك  6-4-2-1

 ف ق وسسلة النقل أثناء الرحلة. يصام الطرد حبست ميك  أت سن  بطريقة  ناسبة داخل أو
لطريقة املقر ة هلا   سعطلل  رابط الرفع املرملبة ضلى الطرد ضنيف اسس يفا اا اب ك ن السصاسم  ناسبا  حبست الي 6-4-2-2

وأن يظييل الطييرد قيياد ا  ضلييى اسييسسفاء االشييرتاطاا األخييرى   ايينح الالئحيية إذا  عطليير  ييرابط الرفييع. و راضييى   السصيياسم ض ا ييل 
 .األ ان املناسبة لسغطسة الرفع أبسل ب النسش

لرفيع الطيرد  صياساا  صام املرابط وأي أشساء أخرى  ضاف إىل سطح الطرد اخلا  ي وميكي  اسيس يفا اا  6-4-2-3
ييي   يي   زضايييا أو   أو2-2-4-6جيعلاييا  سحايييل مسلسييي  وفقييا  لالشيييرتاطاا املبسنييية    السصيييرف فساييا أبي أسيييل ب آخييير جيعيييل  ميكل

 اسس يفا اا  ع وك  أثناء النقل.
نايا  كان ضالسا    صام العب اا لسك ن سطحاا اخلا  ي خالسا     النسي ءاا وميكي  أن يحيزال ضوبقيف  اإل 6-4-2-4

 السل ث بما لة.
 وبقيف  اإل كان ضالسا   يصام المطح اخلا  ي للطرد بطريقة ت ل دون جتاع املساح واحسجازاا. 6-4-2-5
 ينسقص    أ ان الطرد.  ن  أن اليك ن  زءا   جي    أي شيء يضاف إىل الطرد وقر النقل وال 6-4-2-6
  ييين ااسيييزازي قييييف عصيييل   ظيييروف النقيييل  ااسييزاز أو  ميييا ع أويكيي ن الطيييرد قييياد ا  ضليييى تايييل أتثيييع أي  6-4-2-7

املميياس بمييال ة الطييرد مكييل. وضلييى و يي   العادييية  دون احلييط  يي  فعالسيية أي  يي  وسييائل اإل ييالق املرمبيية ضلييى  سلييل األوضسيية أو
ا فكامايا بصي  ة ضف يية  و ا سل واملميا ع املل لبية و عايا  ي  وسيائل السثبسير بطريقية  ضيا  ضييفم ا ختائايا أاخلص ص   صام الصي

 ح  ول  اسس يف ر  را ا .
  ؤخن   االضسبا  ليفى  صاسم الطرد ض ا ل السقادم.  8-2-4-6
 ييا  س افقيية فسزايئسييا   رميي   يي  ضناصييراا و رمبا  كيي ن امليي اد اليييت  صيينع  ناييا الطييرود ومييل ضنصيير أو  6-4-2-9

 االضسبا  سل ماا ليفى السعرا ل شعاع.ومساسائسا  فساا بسناا و ع احملس ى املشع. ويؤخن   
 تاى مجسع الصاا اا اليت ميك     خالهلا أن  سمرب احملس ايا املشعة واية متنع السشغسل  ع املرخص ب . 6-4-2-10
  ا يي    ظييروف  د د  يياا احلييرا ة والضييغ ط احملسطيية اليييت  البييا   ييا ؤخيين   االضسبييا  ليييفى  صيياسم الطيير  6-4-2-11

 ية.النقل العاد
يصييام الطييرد حبسييت ييي فر السيييف يع الكييا  لسضييا     ظييل ظييروف النقييل العادييية وضنيييف ا عسيي ي الطييرد ضلييى  6-4-2-12

ة  ي  الميطح اخليا  ي للطيرد القيسم املبسنية ضنيف أي  قط  عيفل اجلرضةالحس ائاا  ضيفم جتاوز  أقصى حيف    احملس ايا املشعة اليت صام
 )ب( 3-3-8-1-7و د      حميييي  االقسضيييياء   ييييع أخيييين  ييييا12-1-9-1-4و 11-1-9-1-4و 2-7-2-4-1-2  
 .  االضسبا  2-1-3-2-7و
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و  حاليية امليي اد املشييعة اليييت هلييا خصييائص خطييعة أخييرى  ؤخيين  لييك اخلصييائص   االضسبييا  ليييفى  صيياسم  6-4-2-13
 . 5-1-9-1-4و 2-3-0-2  و1-3-0-2 الطرد؛ ا ظر

ال ن  عل  ياا ضي  اإل يراءاا ال ا ي  ا لباضايا  ووصيفا  أل ي اع وأبعياد يقيفم صا ع  العب اا و  زض ايا السي 6-4-2-14
ايي  قيف ية للنقيل قياد ة  وسائل اإل الق )مبا   ذلك احلشيااي املطل بية( وأي ضناصير أخيرى الز ية لضياان أن  كي ن العبي اا مايا

 از اخسبا اا األداء املنطبقة   انا الفصل.ضلى ا سس
 ملنقولة جواح اشرتاطات إضافية للطرود ا 6-4-3
س ضنييف ا  بليغ د  ية 50º سجياوز د  ية حيرا ة الميط ح القابلية للسيأثر    حالة الطرود الييت  نقيل  ي ا   ال 6-4-3-1

 س بيفون أخن السعرا ألشعة الشا    االضسبا .38ºاحلرا ة احملسطة 
 عرضيير  لييك الطييرود   صييام الطييرود اليييت  نقييل  يي ا  بشييكل يميياح ابحلفيياظ ضلييى سييال ة احملسيي ى إذا  ييا 6-4-3-2

 س.55ºس و+40º-ليف  اا حرا ة حمسطة  رتاوح بن 
 شييسر احملسيي ايا املشييعة  يي    كيي ن الطييرود احلاوييية للايي اد املشييعة اليييت  نقييل  يي ا  قيياد ة  بيييفون فقيييفان أو 6-4-3-3

  95 ضييافا  إلسيي   يقييل ضيي  ضييغط السشييغسل الطبسعييي األقصييى تاييل ضييغط داخلييي ي ليييف فرقييا    الضييغط ال  نظ  يية االحسيي اء  ضلييى
 مسل ابسكال.

 اشرتاطات للطرود املستثناة 6-4-4
 13-2-4-6إىل  1-2-4-6 صام الطرود املمسثناة ضلى النحي  اليني يميس   االشيرتاطاا املبسنية    

-2-7-2إذا ما ر تس ي ضلى  ادة ا شطا ية يحماح هبا مب    أحيف أحكام  2-7-4-6ابإلضافة إىل االشرتاطاا املبسنة   
 فساا ل  شحنر   ا . 3-4-6)أ( إىل )و( واالشرتاطاا املبسنة    3-5
 اشرتاطات للطرود الصناعية 6-4-5
  وجيي  2-7-4-6 و  2-4-6االشيرتاطاا املبسنية    IP-3و IP-2و IP-1 مس   الطرود  ي  األ ي اع  6-4-5-1

 ابلنمبة إىل الطرود املنق لة   ا . 3-4-6أن  مس    ضنيف االقسضاء  االشرتاطاا اإلضافسة املبسنة   
  4-15-4-6  إذا خضييييييييييعر لالخسبييييييييييا اا املبسنيييييييييية   الفقيييييييييير ن IP-2 كيييييييييي ن الطييييييييييرود  يييييييييي  النيييييييييي ع  6-4-5-2
   مفسلة مبنع:5-15-4-6و

  شسر احملس ايا املشعة؛ فقيفان أو )أ(
   املائة ضلى أي سطح خا  ي   الطرد. 20 سجاوز  ملعيفل اجلرضة يف األقصىاحل ة  وزايد )ب(

 . 15-7-4-6إىل  2-7-4-6مجسع االشرتاطاا املبسنة    IP-3 مس   الطرود    الن ع  6-4-5-3
 IP-3و IP-2اشرتاطات بديلة للطرود من النوعني  6-4-5-4
 شريطة أن: IP-2   الن ع  ميك  اسس يفام الطرود مبثابة طرود 6-4-5-4-1

 ؛1-5-4-6 مس   االشرتاطاا املبسنة    )أ(
 يييي  ايييينح  1-6املبسنيييية   الفصييييل  IIو Iو صييييام حبسييييت  مييييس   االشييييرتاطاا جملايييي ضيت السعبئيييية  )ب(

 الالئحة؛
   دون حيفوث:1-6  الفصل  IIو Iوأن ت ل  ل  ا سازا االخسبا اا املطل بة جملا ضيت السعبئة  )ج(
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  شسر احملس ايا املشعة؛ قيفان أوف '1'
  املائيية ضلييى أي سييطح خييا  ي    20 سجيياوز  احليييف األقصييى ملعيييفل اجلرضييةوزايدة    '2'

 الطرد.
 شريطة أن: IP-3أو IP-2جي ز منلك أن  مس يفم الصاا يج النقالة مطرود    الن ضن  6-4-5-4-2

 ؛1-5-4-6املبسنة     مس   االشرتاطاا )أ(
 ي  اينح الالئحية  وقياد ة ضليى تايل  7-6ست  ميس   االشيرتاطاا املبسنية   الفصيل و صام حب )ب(

 مسل ابسكال؛  265اخسبا  ضغط  قيفا ح 
اليييفينا ي الييني  و صييام بطريقيية متكيي  أي  يييف يع إضييا  يييسم  يي فعح  يي  تاييل اإل ايياد اإلسييسايت أو )ج(

احلسل ليييية دون حييييييفوث زايدة نقييييل العادييييية و كيييي ن ليييي  القيييييف ة ضلييييى ييييينجم ضيييي  املناوليييية وظييييروف ال
 ضلى أي سطح خا  ي للصاا يج النقالة. عيفل اجلرضة  املائة   احليف األقصى مل 20  سجاوز

لنقيل املي اد ذاا النشياط  IP-3 أو IP-2ميك  اسس يفام صاا يج  ع الصاا يج النقالة مطرود    الن ضن  6-4-5-4-3
 شريطة أن: 5-2-9-1-4حمباا و د   اجليفول  LSA-II سة والثا LSA-Iض    اجملا ضة األوىل الن ضي املن ف

 ؛1-5-4-6 مس   االشرتاطاا ال ا دة    )أ(
ال طنسة لنقل البضيائع اخلطيرة وأن  و صام حبست  مس   االشرتاطاا املبسنة   الل ائح اإلقلساسة أو )ب(

 مسل ابسكال؛  265ا ح  ك ن قاد ة ضلى تال اخسبا  ضغط  قيف
اليييفينا ي الييني  ريقيية متكيي  أي  يييف يع إضييا  ييي فر هلييا  يي  تاييل اإل ايياد اإلسييسايت أوو صييام بط )ج(

  املائة   احليف األقصيى  20ينجم ض  املناولة وظروف النقل العادية و نع حيفوث زايدة  سجاوز 
 ضلى أي سطح خا  ي للصاا يج. عيفل اجلرضةمل

 شريطة أن: IP-3 أو IP-2مبغالسق حلبسة مطرود    الن ضن اسس يفام حاوايا الشح  اجملاَّزة  ميك  أيضا   6-4-5-4-4
 يقسصر احملس ى املشع ضلى امل اد الصلبة؛ )أ(

 ؛1-5-4-6و مس   االشرتاطاا املبسنة    )ب(
 ISO 1496-1:1990 و صام بص  ة  مس فسة مل اصفاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي  قم )ج(

اجليزء األول: حياوايا البضيائع العا ية"  -امل اصفاا واالخسبيا   -حاوايا الشح   1"الململة 
(Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers) 

  ابسييسثناء األبعيياد 5:2006و 4:2006و 3:2005و 2:1998و 1:1993والسعيييفيالا امليفخليية ضلسيي  أي: 
بطريقيية متكناييا  إذا أحخضييعر لالخسبييا اا املنصيي ص ضلساييا    لييك ال ثسقيية واملعييايراا. و صييام 

 و عرضر للسما ع   ظروف النقل العادية     احلسل لة دون حيفوث:
  شسر احملس ايا املشعة؛ فقيفان أو '1'
  املائيييية ضليييى أي سييييطح خييييا  ي  20 سجيييياوز  ملعيييييفل اجلرضييية احلييييف األقصييييى وزايدة   '2'

 حلاوايا الشح .
 IP-3 أو IP-2مييينلك ميكييي  أن  ميييس يفم احلييياوايا ال سييييسطة املعيف سييية للمييي ائ  مطيييرود  ييي  النيييي ضن  6-4-5-4-5

 أن: شريطة
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و  حاليية امليي اد املشييعة اليييت هلييا خصييائص خطييعة أخييرى  ؤخيين  لييك اخلصييائص   االضسبييا  ليييفى  صيياسم  6-4-2-13
 . 5-1-9-1-4و 2-3-0-2  و1-3-0-2 الطرد؛ ا ظر

ال ن  عل  ياا ضي  اإل يراءاا ال ا ي  ا لباضايا  ووصيفا  أل ي اع وأبعياد يقيفم صا ع  العب اا و  زض ايا السي 6-4-2-14
ايي  قيف ية للنقيل قياد ة  وسائل اإل الق )مبا   ذلك احلشيااي املطل بية( وأي ضناصير أخيرى الز ية لضياان أن  كي ن العبي اا مايا

 از اخسبا اا األداء املنطبقة   انا الفصل.ضلى ا سس
 ملنقولة جواح اشرتاطات إضافية للطرود ا 6-4-3
س ضنييف ا  بليغ د  ية 50º سجياوز د  ية حيرا ة الميط ح القابلية للسيأثر    حالة الطرود الييت  نقيل  ي ا   ال 6-4-3-1

 س بيفون أخن السعرا ألشعة الشا    االضسبا .38ºاحلرا ة احملسطة 
 عرضيير  لييك الطييرود   صييام الطييرود اليييت  نقييل  يي ا  بشييكل يميياح ابحلفيياظ ضلييى سييال ة احملسيي ى إذا  ييا 6-4-3-2

 س.55ºس و+40º-ليف  اا حرا ة حمسطة  رتاوح بن 
 شييسر احملسيي ايا املشييعة  يي    كيي ن الطييرود احلاوييية للايي اد املشييعة اليييت  نقييل  يي ا  قيياد ة  بيييفون فقيييفان أو 6-4-3-3

  95 ضييافا  إلسيي   يقييل ضيي  ضييغط السشييغسل الطبسعييي األقصييى تاييل ضييغط داخلييي ي ليييف فرقييا    الضييغط ال  نظ  يية االحسيي اء  ضلييى
 مسل ابسكال.

 اشرتاطات للطرود املستثناة 6-4-4
 13-2-4-6إىل  1-2-4-6 صام الطرود املمسثناة ضلى النحي  اليني يميس   االشيرتاطاا املبسنية    

-2-7-2إذا ما ر تس ي ضلى  ادة ا شطا ية يحماح هبا مب    أحيف أحكام  2-7-4-6ابإلضافة إىل االشرتاطاا املبسنة   
 فساا ل  شحنر   ا . 3-4-6)أ( إىل )و( واالشرتاطاا املبسنة    3-5
 اشرتاطات للطرود الصناعية 6-4-5
  وجيي  2-7-4-6 و  2-4-6االشيرتاطاا املبسنية    IP-3و IP-2و IP-1 مس   الطرود  ي  األ ي اع  6-4-5-1

 ابلنمبة إىل الطرود املنق لة   ا . 3-4-6أن  مس    ضنيف االقسضاء  االشرتاطاا اإلضافسة املبسنة   
  4-15-4-6  إذا خضييييييييييعر لالخسبييييييييييا اا املبسنيييييييييية   الفقيييييييييير ن IP-2 كيييييييييي ن الطييييييييييرود  يييييييييي  النيييييييييي ع  6-4-5-2
   مفسلة مبنع:5-15-4-6و

  شسر احملس ايا املشعة؛ فقيفان أو )أ(
   املائة ضلى أي سطح خا  ي   الطرد. 20 سجاوز  ملعيفل اجلرضة يف األقصىاحل ة  وزايد )ب(

 . 15-7-4-6إىل  2-7-4-6مجسع االشرتاطاا املبسنة    IP-3 مس   الطرود    الن ع  6-4-5-3
 IP-3و IP-2اشرتاطات بديلة للطرود من النوعني  6-4-5-4
 شريطة أن: IP-2   الن ع  ميك  اسس يفام الطرود مبثابة طرود 6-4-5-4-1

 ؛1-5-4-6 مس   االشرتاطاا املبسنة    )أ(
 يييي  ايييينح  1-6املبسنيييية   الفصييييل  IIو Iو صييييام حبسييييت  مييييس   االشييييرتاطاا جملايييي ضيت السعبئيييية  )ب(

 الالئحة؛
   دون حيفوث:1-6  الفصل  IIو Iوأن ت ل  ل  ا سازا االخسبا اا املطل بة جملا ضيت السعبئة  )ج(
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  شسر احملس ايا املشعة؛ قيفان أوف '1'
  املائيية ضلييى أي سييطح خييا  ي    20 سجيياوز  احليييف األقصييى ملعيييفل اجلرضييةوزايدة    '2'

 الطرد.
 شريطة أن: IP-3أو IP-2جي ز منلك أن  مس يفم الصاا يج النقالة مطرود    الن ضن  6-4-5-4-2

 ؛1-5-4-6املبسنة     مس   االشرتاطاا )أ(
 ي  اينح الالئحية  وقياد ة ضليى تايل  7-6ست  ميس   االشيرتاطاا املبسنية   الفصيل و صام حب )ب(

 مسل ابسكال؛  265اخسبا  ضغط  قيفا ح 
اليييفينا ي الييني  و صييام بطريقيية متكيي  أي  يييف يع إضييا  يييسم  يي فعح  يي  تاييل اإل ايياد اإلسييسايت أو )ج(

احلسل ليييية دون حييييييفوث زايدة نقييييل العادييييية و كيييي ن ليييي  القيييييف ة ضلييييى ييييينجم ضيييي  املناوليييية وظييييروف ال
 ضلى أي سطح خا  ي للصاا يج النقالة. عيفل اجلرضة  املائة   احليف األقصى مل 20  سجاوز

لنقيل املي اد ذاا النشياط  IP-3 أو IP-2ميك  اسس يفام صاا يج  ع الصاا يج النقالة مطرود    الن ضن  6-4-5-4-3
 شريطة أن: 5-2-9-1-4حمباا و د   اجليفول  LSA-II سة والثا LSA-Iض    اجملا ضة األوىل الن ضي املن ف

 ؛1-5-4-6 مس   االشرتاطاا ال ا دة    )أ(
ال طنسة لنقل البضيائع اخلطيرة وأن  و صام حبست  مس   االشرتاطاا املبسنة   الل ائح اإلقلساسة أو )ب(

 مسل ابسكال؛  265ا ح  ك ن قاد ة ضلى تال اخسبا  ضغط  قيف
اليييفينا ي الييني  ريقيية متكيي  أي  يييف يع إضييا  ييي فر هلييا  يي  تاييل اإل ايياد اإلسييسايت أوو صييام بط )ج(

  املائة   احليف األقصيى  20ينجم ض  املناولة وظروف النقل العادية و نع حيفوث زايدة  سجاوز 
 ضلى أي سطح خا  ي للصاا يج. عيفل اجلرضةمل

 شريطة أن: IP-3 أو IP-2مبغالسق حلبسة مطرود    الن ضن اسس يفام حاوايا الشح  اجملاَّزة  ميك  أيضا   6-4-5-4-4
 يقسصر احملس ى املشع ضلى امل اد الصلبة؛ )أ(

 ؛1-5-4-6و مس   االشرتاطاا املبسنة    )ب(
 ISO 1496-1:1990 و صام بص  ة  مس فسة مل اصفاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي  قم )ج(

اجليزء األول: حياوايا البضيائع العا ية"  -امل اصفاا واالخسبيا   -حاوايا الشح   1"الململة 
(Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers) 

  ابسييسثناء األبعيياد 5:2006و 4:2006و 3:2005و 2:1998و 1:1993والسعيييفيالا امليفخليية ضلسيي  أي: 
بطريقيية متكناييا  إذا أحخضييعر لالخسبييا اا املنصيي ص ضلساييا    لييك ال ثسقيية واملعييايراا. و صييام 

 و عرضر للسما ع   ظروف النقل العادية     احلسل لة دون حيفوث:
  شسر احملس ايا املشعة؛ فقيفان أو '1'
  املائيييية ضليييى أي سييييطح خييييا  ي  20 سجيييياوز  ملعيييييفل اجلرضييية احلييييف األقصييييى وزايدة   '2'

 حلاوايا الشح .
 IP-3 أو IP-2مييينلك ميكييي  أن  ميييس يفم احلييياوايا ال سييييسطة املعيف سييية للمييي ائ  مطيييرود  ييي  النيييي ضن  6-4-5-4-5

 أن: شريطة

- 289 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

290 

 ؛1-5-4-6 مس   االشرتاطاا املبسنة    )أ(
ايينح الالئحيية  املسعلقيية مبجا ضيية  يي   5-6و صييام حبسييت  مييس   االشييرتاطاا املبسنيية   الفصييل  )ب(

أحخضيعر لالخسبيا اا املنصي ص ضلسايا   اينا الفصيل  ولكي   إذا  يا   وأن تي ل II أو Iالسعبئة 
  ع ا راء اخسبا  المق ط   أمثر االجتاااا إ الفا   دون حيفوث:

  شسر احملس ايا املشعة؛ فقيفان أو '1'
  املائيييية ضليييى أي سييييطح خييييا  ي  20  سجيييياوز ملعيييييفل اجلرضييية احلييييف األقصييييى وزايدة   '2'

 للحاوايا ال سسطة للم ائ .
 اشرتاطات للطرود اليت تتوي على سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-6
 مييييس   الطييييرود املصييييااة الحسيييي اء سييييادس فل  ييييييف الس  ا سيييي م االشييييرتاطاا املسعلقيييية ابخليييي اص اإلشييييعاضسة  6-4-6-1

  يعبييأ 4-6-4-6ايي   مييا ح بيي     م  أخييرى  يي  ايينح الالئحيية. وابسييسثناء  يياواال شييطا ية للاييادة واملنصيي ص ضلساييا   أ ييا 
أمثيير وفقييا  لألحكييام املبسنيية    عسييا  املنظايية اليفولسيية للس حسيييف القساسييي  مييغ أو  0.1سييادس فل  ييييف الس  ا سيي م وينقييل بكاسيياا  يي  

or transport") f6Packaging of uranium hexafluoride (UF -"Nuclear Energy  7195:2005 ISO  عبئية سيادس  -)الطاقية الن ويية 
 . 3-6-4-6و 2-6-4-6( لنقل (  ووفقا  لالشرتاطاا املبسنة   الفقر ن 6UF س م )فل  ييف الس  ا

 أمثر    سادس فل  ييف الس  ا س م بطريقة  مس   االشرتاطاا السالسة: مغ أو  0.1يصام مل طرد عس ي ضلى  6-4-6-2
قبيي ل ضليييى بيييفون  مييري  وبيييفون إ اييياد  ييع   21-4-6ا  البنسيي ي املبييين   أن جيسيياز االخسبيي )أ(

اييي   وابسيييسثناء  يييا ISO 7195: 2005النحييي  املبييين    عسيييا  املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي 
 ؛4-6-4-6  ما ح ب   

  شييييييييسر سييييييييادس  ؛ بيييييييييفون فقيييييييييفان أو4-15-4-6وأن جيسيييييييياز اخسبييييييييا  المييييييييق ط املبيييييييين    )ب(
 ا س م؛فل  ييف الس   

دون حيييييفوث متييييزق    نظ  يييية االحسيييي اء  3-17-4-6وأن جيسيييياز االخسبييييا  احلييييرا ي املبيييين    )ج(
 . 4-6-4-6 ا   ما ح ب    وابسسثناء  ا

اَّز الطرود املصااة الحس اء  6-4-6-3  الضغط. أمثر    سادس فل  ييف الس  ا س م ب سائل لس فسل مغ أو  0.1ال جتح
أمثيير  يي  سييادس  غ أوميي 0.1فقيية  سعيييفدة األطييراف  أن  نقييل الطييرود املصييااة الحسيي اء ميكيي    انييا  مب ا 6-4-6-4

 فل  ييف الس  ا س م إذا ما ر  صااة:
القساسييي   عسييا  املنظايية اليفولسيية للس حسيييفال طنسيية  ييع  لييك املبسنيية    وفقييا  للاعييايع اليفولسيية أو )أ(

ISO 7195: 2005    األ ان؛  شريطة احلفاظ ضلى  مس ى واثل 
 سغاابسيكال  2.76خسبيا  أقيل  ي  و/أو حبست  سحال بيفون  مري  وإ ااد  ع  قب ل ضغط ا )ب(

 ؛21-4-6ضلى النح  املبن   
 مييييس    أمثيييير  يييي  سييييادس فل  ييييييف الس  ا سيييي م  وما يييير الطييييرود ال مييييغ أو  9 000و/أو الحسيييي اء  )ج(

 )ج(.2-6-4-6االشرتاطاا املبسنة   
 . 3-6-4-6إىل  1-6-4-6خرى   مس   االشرتاطاا املبسنة   و  مجسع احلاالا األ
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  Aاشرتاطات للطرود من النوع  6-4-7
واالشيرتاطاا  2-4-6ضلى النح  الني يمس   االشرتاطاا العا ة املبسنية    A صام الطرود    الن ع  6-4-7-1

 . 17-7-4-6إىل  2-7-4-6 إذا ما ر  نق لة   ا   ومنلك االشرتاطاا املبسنة   3-4-6املبسنة   
 سم. 10  ي اإلمجا  للطرد ض  ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا 6-4-7-2
 كيي ن قابليية للكميير بمييا لة  يشييسال اجلييزء اخلييا  ي للطييرد ضلييى إحيييفى المييااا  ميياخلسم  ييثال   اليييت ال 6-4-7-3

 يفسح. دا ر سلساة  مبثابة دلسل ضلى أن الطرد مل و ق م   ا
لي   ي  قي ى    ظيروف النقيل  ختضيع يقليل  يا يحفرتا   أي  رابط  حثبَّر ضلى الطرد أن  حصام حبست ال 6-4-7-4

 العادية والظروف املفضسة إىل ح ادث     قيف ة الطرد ضلى ال فاء ابالشرتاطاا املبسنة   انح الالئحة. 
س 40º-الطييرد د  يياا حييرا ة  ييرتاوح بيين يسعلييق مبكيي دا الطييرد   ضييع   احلمييبان ليييفى  صيياسم  فساييا 6-4-7-5

ي ىل االاسايام الحساياالا ا طياط املي اد الييت يصينع  نايا  يسعلق ابلم ائل  ماا ااس. وي ىل االاساام ليف  اا السجايف فس70ºو+
 الطرد إذا  عرضر ليف  اا حرا ة  عسنة.

الشرتاطاا أخرى  قبلاا الملطة  سة أواليفول  ك ن  قنساا السصاسم والسصنسع  مس فسة للاعايع ال طنسة أو 6-4-7-6
 امل سصة.

ميكييي  فسحايييا بصييي  ة ضرضيييسة  احسييي اء يغليييق إبحكيييام ب سيييسلة قفيييل حلبسييية ال يشيييسال السصييياسم ضليييى  ظيييام 6-4-7-7
 بضغط ينشأ داخل الطرد. أو
 ميك  أن  عسرب امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص  ك د      ك دا  نظ  ة االحس اء.  6-4-7-8
قابلة للغلق إبحكيام  املنظ  ة إذا ما ر  نظ  ة االحس اء  شكل وحيفة  مسقلة ض  الطرد  جي  أن  ك ن 6-4-7-9

 ب سسلة قفل حلبسة  مسقلة ض  أي  زء آخر    الطرد.
حسثايا أ كيي   يؤخين   االضسبييا      صياسم أي ضنصيير  ي  العناصيير املك  ية ملنظ  يية االحسي اء  اال ييالل  6-4-7-10

ا املس لييييفة ضييي  السفييياضالا  ائل ولغعايييا  ييي  املييي اد احلملاسييية األخيييرى ابلسعيييرا ل شيييعاع ومييينلك ا بعييياث الغيييازاالكساسيييائي للمييي
 الكساسائسة واال الل الكساسائي ابلسعرا ل شعاع.

  60 كيي ن  نظ  يية االحسيي اء قيياد ة ضلييى احسجيياز احملسيي ايا املشييعة للطييرد إذا الفييض الضييغط احملييسط إىل  6-4-7-11
 . مسل ابسكال

( ب سيسلة إ يالق الحسجياز  زود مجسع الصاا اا ابسيسثناء صياا اا ختفسيل الضيغط )صياا اا السنفيس  6-4-7-12
 أي   اد  سمربة    الصاام. 

يصام اليف ع اإلشعاضي الني يط لق أحيف  ك دا الطرد ابضسبا ح  زءا   ي   نظ  ية االحسي اء بطريقية متنيع  6-4-7-13
 ن   ة ضف يية. وحسثاييا ميان اليييف ع اإلشيعاضي و ك د يي  يشيكالن وحيييفة  ميسقلة و يي  أن يكييا فصيال ايينا املكي ن ضيي  الييف ع بصيي

 اليف ع اإلشعاضي قابال  إل الق  إبحكام ب سسلة قفل حلبسة  مسقلة ض  أي اسكل آخر   العب ة.
   دون حيفوث:15-4-6يصام الطرد بطريقة ت ل  إذا أخضع لالخسبا اا املبسنة   القمم  6-4-7-14

  شسر احملس ايا املشعلة؛ فقيفان أو )أ(
   املائة ضلى أي سطح خا  ي للطرد.  20اوز  سج ملعيفل اجلرضة احليف األقصى زايدة   )ب(
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 ؛1-5-4-6 مس   االشرتاطاا املبسنة    )أ(
ايينح الالئحيية  املسعلقيية مبجا ضيية  يي   5-6و صييام حبسييت  مييس   االشييرتاطاا املبسنيية   الفصييل  )ب(

أحخضيعر لالخسبيا اا املنصي ص ضلسايا   اينا الفصيل  ولكي   إذا  يا   وأن تي ل II أو Iالسعبئة 
  ع ا راء اخسبا  المق ط   أمثر االجتاااا إ الفا   دون حيفوث:

  شسر احملس ايا املشعة؛ فقيفان أو '1'
  املائيييية ضليييى أي سييييطح خييييا  ي  20  سجيييياوز ملعيييييفل اجلرضييية احلييييف األقصييييى وزايدة   '2'

 للحاوايا ال سسطة للم ائ .
 اشرتاطات للطرود اليت تتوي على سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-6
 مييييس   الطييييرود املصييييااة الحسيييي اء سييييادس فل  ييييييف الس  ا سيييي م االشييييرتاطاا املسعلقيييية ابخليييي اص اإلشييييعاضسة  6-4-6-1

  يعبييأ 4-6-4-6ايي   مييا ح بيي     م  أخييرى  يي  ايينح الالئحيية. وابسييسثناء  يياواال شييطا ية للاييادة واملنصيي ص ضلساييا   أ ييا 
أمثيير وفقييا  لألحكييام املبسنيية    عسييا  املنظايية اليفولسيية للس حسيييف القساسييي  مييغ أو  0.1سييادس فل  ييييف الس  ا سيي م وينقييل بكاسيياا  يي  

or transport") f6Packaging of uranium hexafluoride (UF -"Nuclear Energy  7195:2005 ISO  عبئية سيادس  -)الطاقية الن ويية 
 . 3-6-4-6و 2-6-4-6( لنقل (  ووفقا  لالشرتاطاا املبسنة   الفقر ن 6UF س م )فل  ييف الس  ا

 أمثر    سادس فل  ييف الس  ا س م بطريقة  مس   االشرتاطاا السالسة: مغ أو  0.1يصام مل طرد عس ي ضلى  6-4-6-2
قبيي ل ضليييى بيييفون  مييري  وبيييفون إ اييياد  ييع   21-4-6ا  البنسيي ي املبييين   أن جيسيياز االخسبيي )أ(

اييي   وابسيييسثناء  يييا ISO 7195: 2005النحييي  املبييين    عسيييا  املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي 
 ؛4-6-4-6  ما ح ب   

  شييييييييسر سييييييييادس  ؛ بيييييييييفون فقيييييييييفان أو4-15-4-6وأن جيسيييييييياز اخسبييييييييا  المييييييييق ط املبيييييييين    )ب(
 ا س م؛فل  ييف الس   

دون حيييييفوث متييييزق    نظ  يييية االحسيييي اء  3-17-4-6وأن جيسيييياز االخسبييييا  احلييييرا ي املبيييين    )ج(
 . 4-6-4-6 ا   ما ح ب    وابسسثناء  ا

اَّز الطرود املصااة الحس اء  6-4-6-3  الضغط. أمثر    سادس فل  ييف الس  ا س م ب سائل لس فسل مغ أو  0.1ال جتح
أمثيير  يي  سييادس  غ أوميي 0.1فقيية  سعيييفدة األطييراف  أن  نقييل الطييرود املصييااة الحسيي اء ميكيي    انييا  مب ا 6-4-6-4

 فل  ييف الس  ا س م إذا ما ر  صااة:
القساسييي   عسييا  املنظايية اليفولسيية للس حسيييفال طنسيية  ييع  لييك املبسنيية    وفقييا  للاعييايع اليفولسيية أو )أ(

ISO 7195: 2005    األ ان؛  شريطة احلفاظ ضلى  مس ى واثل 
 سغاابسيكال  2.76خسبيا  أقيل  ي  و/أو حبست  سحال بيفون  مري  وإ ااد  ع  قب ل ضغط ا )ب(

 ؛21-4-6ضلى النح  املبن   
 مييييس    أمثيييير  يييي  سييييادس فل  ييييييف الس  ا سيييي م  وما يييير الطييييرود ال مييييغ أو  9 000و/أو الحسيييي اء  )ج(

 )ج(.2-6-4-6االشرتاطاا املبسنة   
 . 3-6-4-6إىل  1-6-4-6خرى   مس   االشرتاطاا املبسنة   و  مجسع احلاالا األ
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  Aاشرتاطات للطرود من النوع  6-4-7
واالشيرتاطاا  2-4-6ضلى النح  الني يمس   االشرتاطاا العا ة املبسنية    A صام الطرود    الن ع  6-4-7-1

 . 17-7-4-6إىل  2-7-4-6 إذا ما ر  نق لة   ا   ومنلك االشرتاطاا املبسنة   3-4-6املبسنة   
 سم. 10  ي اإلمجا  للطرد ض  ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا 6-4-7-2
 كيي ن قابليية للكميير بمييا لة  يشييسال اجلييزء اخلييا  ي للطييرد ضلييى إحيييفى المييااا  ميياخلسم  ييثال   اليييت ال 6-4-7-3

 يفسح. دا ر سلساة  مبثابة دلسل ضلى أن الطرد مل و ق م   ا
لي   ي  قي ى    ظيروف النقيل  ختضيع يقليل  يا يحفرتا   أي  رابط  حثبَّر ضلى الطرد أن  حصام حبست ال 6-4-7-4

 العادية والظروف املفضسة إىل ح ادث     قيف ة الطرد ضلى ال فاء ابالشرتاطاا املبسنة   انح الالئحة. 
س 40º-الطييرد د  يياا حييرا ة  ييرتاوح بيين يسعلييق مبكيي دا الطييرد   ضييع   احلمييبان ليييفى  صيياسم  فساييا 6-4-7-5

ي ىل االاسايام الحساياالا ا طياط املي اد الييت يصينع  نايا  يسعلق ابلم ائل  ماا ااس. وي ىل االاساام ليف  اا السجايف فس70ºو+
 الطرد إذا  عرضر ليف  اا حرا ة  عسنة.

الشرتاطاا أخرى  قبلاا الملطة  سة أواليفول  ك ن  قنساا السصاسم والسصنسع  مس فسة للاعايع ال طنسة أو 6-4-7-6
 امل سصة.

ميكييي  فسحايييا بصييي  ة ضرضيييسة  احسييي اء يغليييق إبحكيييام ب سيييسلة قفيييل حلبسييية ال يشيييسال السصييياسم ضليييى  ظيييام 6-4-7-7
 بضغط ينشأ داخل الطرد. أو
 ميك  أن  عسرب امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص  ك د      ك دا  نظ  ة االحس اء.  6-4-7-8
قابلة للغلق إبحكيام  املنظ  ة إذا ما ر  نظ  ة االحس اء  شكل وحيفة  مسقلة ض  الطرد  جي  أن  ك ن 6-4-7-9

 ب سسلة قفل حلبسة  مسقلة ض  أي  زء آخر    الطرد.
حسثايا أ كيي   يؤخين   االضسبييا      صياسم أي ضنصيير  ي  العناصيير املك  ية ملنظ  يية االحسي اء  اال ييالل  6-4-7-10

ا املس لييييفة ضييي  السفييياضالا  ائل ولغعايييا  ييي  املييي اد احلملاسييية األخيييرى ابلسعيييرا ل شيييعاع ومييينلك ا بعييياث الغيييازاالكساسيييائي للمييي
 الكساسائسة واال الل الكساسائي ابلسعرا ل شعاع.

  60 كيي ن  نظ  يية االحسيي اء قيياد ة ضلييى احسجيياز احملسيي ايا املشييعة للطييرد إذا الفييض الضييغط احملييسط إىل  6-4-7-11
 . مسل ابسكال

( ب سيسلة إ يالق الحسجياز  زود مجسع الصاا اا ابسيسثناء صياا اا ختفسيل الضيغط )صياا اا السنفيس  6-4-7-12
 أي   اد  سمربة    الصاام. 

يصام اليف ع اإلشعاضي الني يط لق أحيف  ك دا الطرد ابضسبا ح  زءا   ي   نظ  ية االحسي اء بطريقية متنيع  6-4-7-13
 ن   ة ضف يية. وحسثاييا ميان اليييف ع اإلشيعاضي و ك د يي  يشيكالن وحيييفة  ميسقلة و يي  أن يكييا فصيال ايينا املكي ن ضيي  الييف ع بصيي

 اليف ع اإلشعاضي قابال  إل الق  إبحكام ب سسلة قفل حلبسة  مسقلة ض  أي اسكل آخر   العب ة.
   دون حيفوث:15-4-6يصام الطرد بطريقة ت ل  إذا أخضع لالخسبا اا املبسنة   القمم  6-4-7-14

  شسر احملس ايا املشعلة؛ فقيفان أو )أ(
   املائة ضلى أي سطح خا  ي للطرد.  20اوز  سج ملعيفل اجلرضة احليف األقصى زايدة   )ب(
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   صيياسم الطييرد امل صييص لنقييل  يي اد  شييعة سييائلة  يييرتل فييرا    أضلييى الطييرد السييسسعاب السغييعاا    6-4-7-15
 ينا ساا امللء.د  ة حرا ة احملس ايا والسأثعاا احلرمسة ود
 املصااة الحس اء الم ائل Aالطرود    الن ع 

 يلي: املصااة الحس اء  ادة  شعة سائلة  مبا A ذلك   في الطرود    الن ع إضافة إىل 6-4-7-16
)أ( أضيييييييالح إذا أخضيييييييع الطيييييييرد 14-7-4-6أن  كييييييي ن مب اصيييييييفاا  لييييييييب الشيييييييروط املبسنييييييية    )أ(

 ؛ 16-4-6لالخسبا اا املبسنة   
 وإ ا: )ب(

ميائل. وأن   ضيع يكفي    امل اد املاصلة ال سصياص ضيعفي حجيم احملسي ى ال أن  زولد مبا '1'
 رب ؛ انح امل اد املاصلة     ضع  ناس  حبست  ال   المائل   حال  م

أو أن  زولد بنظام احس اء  ؤلل    ضناصر احس اء داخلسة أولسية وخا  سية حل  يية  صيااة  '2'
السيسسعاب ما ييل احملسيي ى الميائل وضيياان احسجييازح   ضناصير االحسيي اء اخلا  سيية الثا  ييية 

  مرب المائل    العناصر اليفاخلسة األولسة.ح    حالة 
 الغازاا املصااة الحس اء Aالطرود    الن ع  

املصيييام الحسييي اء الغيييازاا ذا قييييف ة ضليييى  نيييع فقييييفان احملسييي ى املشيييع  A ييي  النييي ع  جيييي  أن يكييي ن الطيييرد 6-4-7-17
املصييااة الحسيي اء  يياز الرتيسسيي م  A يي  النيي ع الطييرود    ابسييسثناء16-4-6 شييسس  فساييا ليي  أحخضييع الطييرد لالخسبييا اا املبسنيية    أو
  الغازاا اخلا لة.  أو
 B(U)اشرتاطات للطرود من النوع  6-4-8
   واالشييييرتاطاا املبسنيييية 2-4-6حبسييييت  مييييس   االشييييرتاطاا املبسنيييية    B(U) صييييام الطييييرود  يييي  النيييي ع  6-4-8-1
اييي  حمييييفد  ابسيييسثناء  يييا 15-7-4-6إىل  2-7-4-6  حالييية  قلايييا بطرييييق اجلييي   واالشيييرتاطاا املبسنييية    6-4-3  
 . 15-8-4-6إىل  2-8-4-6لك االشرتاطاا املبسنة   )أ(  وابإلضافة إىل ذ6-4-7-14  
أن  6-8-4-6و 5-8-4-6يصيييييام الطيييييرد بطريقييييية  ضيييييا    الظيييييروف احملسطييييية املبسنييييية   الفقييييير ن  6-4-8-2

  ييؤثر   ظييلل ظييروف النقييل العادييية ضلييى النحيي  املبيين   االخسبييا اا املبسنيية امل ليييفة داخييل الطييرد  يي  احملسيي ايا املشييعة ليي  احلييرا ة
يفي ابالشرتاطاا املنطبقة بشأن االحس اء والسيف يع إذا  رمر بيفون  راقبة لفرتة أسب ع  أتثعا  سسئا    الطرد حبست ال 6-4-15  

 يلي: أمثر وا يفا  أو ر فع حبست  مب  واح واحيف. وي ىل ااساام خاص ليف  اا احلرا ة ح  ال
لفسزايئسيية للاحسيي ايا املشييعة  أو  فساييا ليي  ما يير احلاليية ا الشييكل اهلنيفسييي  أو  حغييع الرت سيي   أو )أ(

ا صياا   وضاء ) ثل ضناصر ال ق د املغلفية(  قييف  ميب   شي ح أو امل اد املشعة   ض ضة   ضلبة أو
 املادة املشعة؛  ال ضاء  أو العلبة  أو

شيعاضي اءة السغلسل بمب  السايفد النا ج ضي  االخيسالف احليرا ي    ي اد السييف يع اإل حقللل    مف )ب(
 ا صاا اا؛   شققاا أو أو

  حمرلع السآمل إذا خالطساا الرط بة. )ج(
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س   الظيروف احملسطية املبسنية 50º سجياوز د  ية حيرا ة سيط ح الطيرد القابلية للسيأثر  يصام الطيرد حبسيت ال 6-4-8-3
إذا  قيل الطيرد  س  إال 50ºبي ة  سجاوز د  ية حيرا ة الميط ح القابلية للسيأثر   الع حالة ضيفم و  د ضازل ال   و 6-4-8-5  

 مب    االسس يفام احلصري.
بشييأن الطييرود املنق ليية  يي ا   جييي    د  يية احلييرا ة القصيي ى  1-3-4-6ابسييسثناء االشييرتاطاا املبسنيية    6-4-8-4

   س    سياب إشيعاع الشيا85º سجياوز  ناء النقل مب  ي  االسيس يفام احلصيري أن الألي    سط ح الطرد  كش ف للنفاذ أث
الميي ا ر املس خيياة حلااييية األشيي اص دون احلا يية إىل  . و ؤخيين   االضسبييا  احليي ا ز أو5-8-4-6  الظييروف احملسطيية املبسنيية   

 الم ا ر ألي اخسبا . إخضاع احل ا ز أو
 س.38ºسطة يفرتا أن  ك ن احلرا ة احمل 6-4-8-5
 . 6-8-4-6يفرتا أن  ك ن ظروف السعرا ألشعة الشا  ضلى النح  احمليفد   اجليفول  6-4-8-6

 : البياانت املتعلقة بدرجة التعر  ألشعة الشمس6-8-4-6اجلدول 

 شكل السطح ومكان وجوده احلالة
 ساعة يف اليوم 12التعر  ألشعة الشمس ملدة 
 (2)وات/م

 صفر المط ح السحسا سة - لة أفقسا  المط ح املنبمطة املنق 1
 800 المط ح الف قا سة -المط ح املنبمطة املنق لة أفقسا   2
 )أ(200 المط ح املنق لة ضا داي   3
 )أ(200 سط ح أخرى تسا سة ) ع أفقسة( 4
 )أ(400 سائر المط ح  5

  اال عكاس احملسال    األ مام اجملاو ة. ميك  مبيفيل اسس يفام دالة  سبسة ابضسااد  عا ل ا سصاص وإمهال أتثع )أ(

 3-17-4-6يصام الطرد املزود ب قاية حرا يية ضليى النحي  اليني يفيي ابشيرتاطاا االخسبيا  احليرا ي املبسنية    6-4-8-7
ييع الطيرد لال )ب( 2-17-4-6 )أ( و)ب(  أو2-17-4-6و 15-4-6خسبييا اا احمليييفدة   حبسيت  ظييل اينح ال قاييية فعالية إذا أحخضِّ

اخلييف    اال يزالق  أو القطيع  أو يبطيل  فعي ل اينح ال قايية ضليى الميطح اخليا  ي للطيرد بميب  السازييق  أو ج(  حمباا ينطبق. والو)
 خش  ة املناولة. أو
 يصام الطرد حبست إ   ل  أخضع: 6-4-8-8

6-10يسجياوز  لقللل    فقيفان احملس ايا املشعة إىل  ا ال 15-4-6  لالخسبا اا املبسنة  )أ(
2A   

 الماضة؛ 
  4-17-4-6و 3-17-4-6)ب( و2-17-4-6  و1-17-4-6ولالخسبيا اا احملييفدة    )ب(

 ابإلضافة إىل أحيف االخسبا ي  ال ا دي   :
ثافسييييي   سجييييياوز م ميييييغ وال  500 سجييييياوز  )ج(  إذا ما ييييير مسلييييية الطيييييرد ال6-4-17-2 '1'

 كي ن حمس اي ي   ضنييف ا ال قيف ة ضلى أساس األبعاد اخلا  سة  و  3مغ/م  1 000اإلمجالسة 
   اد  شعة ذاا شكل خاص؛  12A 000املشعة أمرب    

 )أ(    حالة مافة الطرود األخرى؛2-17-4-6أو    '2'
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   صيياسم الطييرد امل صييص لنقييل  يي اد  شييعة سييائلة  يييرتل فييرا    أضلييى الطييرد السييسسعاب السغييعاا    6-4-7-15
 ينا ساا امللء.د  ة حرا ة احملس ايا والسأثعاا احلرمسة ود
 املصااة الحس اء الم ائل Aالطرود    الن ع 

 يلي: املصااة الحس اء  ادة  شعة سائلة  مبا A ذلك   في الطرود    الن ع إضافة إىل 6-4-7-16
)أ( أضيييييييالح إذا أخضيييييييع الطيييييييرد 14-7-4-6أن  كييييييي ن مب اصيييييييفاا  لييييييييب الشيييييييروط املبسنييييييية    )أ(

 ؛ 16-4-6لالخسبا اا املبسنة   
 وإ ا: )ب(

ميائل. وأن   ضيع يكفي    امل اد املاصلة ال سصياص ضيعفي حجيم احملسي ى ال أن  زولد مبا '1'
 رب ؛ انح امل اد املاصلة     ضع  ناس  حبست  ال   المائل   حال  م

أو أن  زولد بنظام احس اء  ؤلل    ضناصر احس اء داخلسة أولسية وخا  سية حل  يية  صيااة  '2'
السيسسعاب ما ييل احملسيي ى الميائل وضيياان احسجييازح   ضناصير االحسيي اء اخلا  سيية الثا  ييية 

  مرب المائل    العناصر اليفاخلسة األولسة.ح    حالة 
 الغازاا املصااة الحس اء Aالطرود    الن ع  

املصيييام الحسييي اء الغيييازاا ذا قييييف ة ضليييى  نيييع فقييييفان احملسييي ى املشيييع  A ييي  النييي ع  جيييي  أن يكييي ن الطيييرد 6-4-7-17
املصييااة الحسيي اء  يياز الرتيسسيي م  A يي  النيي ع الطييرود    ابسييسثناء16-4-6 شييسس  فساييا ليي  أحخضييع الطييرد لالخسبييا اا املبسنيية    أو
  الغازاا اخلا لة.  أو
 B(U)اشرتاطات للطرود من النوع  6-4-8
   واالشييييرتاطاا املبسنيييية 2-4-6حبسييييت  مييييس   االشييييرتاطاا املبسنيييية    B(U) صييييام الطييييرود  يييي  النيييي ع  6-4-8-1
اييي  حمييييفد  ابسيييسثناء  يييا 15-7-4-6إىل  2-7-4-6  حالييية  قلايييا بطرييييق اجلييي   واالشيييرتاطاا املبسنييية    6-4-3  
 . 15-8-4-6إىل  2-8-4-6لك االشرتاطاا املبسنة   )أ(  وابإلضافة إىل ذ6-4-7-14  
أن  6-8-4-6و 5-8-4-6يصيييييام الطيييييرد بطريقييييية  ضيييييا    الظيييييروف احملسطييييية املبسنييييية   الفقييييير ن  6-4-8-2

  ييؤثر   ظييلل ظييروف النقييل العادييية ضلييى النحيي  املبيين   االخسبييا اا املبسنيية امل ليييفة داخييل الطييرد  يي  احملسيي ايا املشييعة ليي  احلييرا ة
يفي ابالشرتاطاا املنطبقة بشأن االحس اء والسيف يع إذا  رمر بيفون  راقبة لفرتة أسب ع  أتثعا  سسئا    الطرد حبست ال 6-4-15  

 يلي: أمثر وا يفا  أو ر فع حبست  مب  واح واحيف. وي ىل ااساام خاص ليف  اا احلرا ة ح  ال
لفسزايئسيية للاحسيي ايا املشييعة  أو  فساييا ليي  ما يير احلاليية ا الشييكل اهلنيفسييي  أو  حغييع الرت سيي   أو )أ(

ا صياا   وضاء ) ثل ضناصر ال ق د املغلفية(  قييف  ميب   شي ح أو امل اد املشعة   ض ضة   ضلبة أو
 املادة املشعة؛  ال ضاء  أو العلبة  أو

شيعاضي اءة السغلسل بمب  السايفد النا ج ضي  االخيسالف احليرا ي    ي اد السييف يع اإل حقللل    مف )ب(
 ا صاا اا؛   شققاا أو أو

  حمرلع السآمل إذا خالطساا الرط بة. )ج(
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س   الظيروف احملسطية املبسنية 50º سجياوز د  ية حيرا ة سيط ح الطيرد القابلية للسيأثر  يصام الطيرد حبسيت ال 6-4-8-3
إذا  قيل الطيرد  س  إال 50ºبي ة  سجاوز د  ية حيرا ة الميط ح القابلية للسيأثر   الع حالة ضيفم و  د ضازل ال   و 6-4-8-5  

 مب    االسس يفام احلصري.
بشييأن الطييرود املنق ليية  يي ا   جييي    د  يية احلييرا ة القصيي ى  1-3-4-6ابسييسثناء االشييرتاطاا املبسنيية    6-4-8-4

   س    سياب إشيعاع الشيا85º سجياوز  ناء النقل مب  ي  االسيس يفام احلصيري أن الألي    سط ح الطرد  كش ف للنفاذ أث
الميي ا ر املس خيياة حلااييية األشيي اص دون احلا يية إىل  . و ؤخيين   االضسبييا  احليي ا ز أو5-8-4-6  الظييروف احملسطيية املبسنيية   

 الم ا ر ألي اخسبا . إخضاع احل ا ز أو
 س.38ºسطة يفرتا أن  ك ن احلرا ة احمل 6-4-8-5
 . 6-8-4-6يفرتا أن  ك ن ظروف السعرا ألشعة الشا  ضلى النح  احمليفد   اجليفول  6-4-8-6

 : البياانت املتعلقة بدرجة التعر  ألشعة الشمس6-8-4-6اجلدول 

 شكل السطح ومكان وجوده احلالة
 ساعة يف اليوم 12التعر  ألشعة الشمس ملدة 
 (2)وات/م

 صفر المط ح السحسا سة - لة أفقسا  المط ح املنبمطة املنق 1
 800 المط ح الف قا سة -المط ح املنبمطة املنق لة أفقسا   2
 )أ(200 المط ح املنق لة ضا داي   3
 )أ(200 سط ح أخرى تسا سة ) ع أفقسة( 4
 )أ(400 سائر المط ح  5

  اال عكاس احملسال    األ مام اجملاو ة. ميك  مبيفيل اسس يفام دالة  سبسة ابضسااد  عا ل ا سصاص وإمهال أتثع )أ(

 3-17-4-6يصام الطرد املزود ب قاية حرا يية ضليى النحي  اليني يفيي ابشيرتاطاا االخسبيا  احليرا ي املبسنية    6-4-8-7
ييع الطيرد لال )ب( 2-17-4-6 )أ( و)ب(  أو2-17-4-6و 15-4-6خسبييا اا احمليييفدة   حبسيت  ظييل اينح ال قاييية فعالية إذا أحخضِّ

اخلييف    اال يزالق  أو القطيع  أو يبطيل  فعي ل اينح ال قايية ضليى الميطح اخليا  ي للطيرد بميب  السازييق  أو ج(  حمباا ينطبق. والو)
 خش  ة املناولة. أو
 يصام الطرد حبست إ   ل  أخضع: 6-4-8-8

6-10يسجياوز  لقللل    فقيفان احملس ايا املشعة إىل  ا ال 15-4-6  لالخسبا اا املبسنة  )أ(
2A   

 الماضة؛ 
  4-17-4-6و 3-17-4-6)ب( و2-17-4-6  و1-17-4-6ولالخسبيا اا احملييفدة    )ب(

 ابإلضافة إىل أحيف االخسبا ي  ال ا دي   :
ثافسييييي   سجييييياوز م ميييييغ وال  500 سجييييياوز  )ج(  إذا ما ييييير مسلييييية الطيييييرد ال6-4-17-2 '1'

 كي ن حمس اي ي   ضنييف ا ال قيف ة ضلى أساس األبعاد اخلا  سة  و  3مغ/م  1 000اإلمجالسة 
   اد  شعة ذاا شكل خاص؛  12A 000املشعة أمرب    

 )أ(    حالة مافة الطرود األخرى؛2-17-4-6أو    '2'
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 ل ا ابالشرتاطاا السالسة:
ضليى بعييف  يرت واحييف  ي  سيطح الطيرد  اجلرضة  عيفلأن عسف  ابلسيف يع الكا  لسضا  ضيفم جتاوز  •

عسييييي ي الطيييييرد ضليييييى أقصيييييى حييييييف  ييييي  احملسييييي ايا املشيييييعة الييييييت  ليييييي سسفرا/سييييياضة ضنييييييف ا  10
 الحس ائاا؛ صام

يييييع طسليييية أسيييييب ع واحييييييف  إىل حييييييف أقصييييياح  • لغييييياز  102Aوأن يقسيييييف فقييييييفان احملسييييي ايا املشيييييعة اجملال
 ملشعة األخرى. لكافة الن ييفاا ا 2Aيسجاوز قساة  وال 85-الكريبس ن

 4-2-2-7-2 نطبييييييق األحكييييييام املبسنيييييية    وحسثاييييييا    يييييييف  ييييييالسط  يييييي  الن ييييييييفاا املشييييييعة امل سلفيييييية 
. 2Aأ ثييال  10 ميياوي  2A (i)اسييس يفام قسايية فعاليية  يي   85-ابسييسثناء أ يي  ميكيي    حاليية  يياز الكريبسيي ن 6-2-2-7-2 إىل
 . 2-1-9-1-4املبسنة     ع الثابر يراضي السقيفير حيفود السل ث اخلا  ياحلالة املبسنة   الفقرة الفرضسة )أ( أضالح   و 
عيييفث متييزق    حبسييت ال 2A 105يصييام الطييرد امل صييص حملسيي ايا  شييعة يسجيياوز  شيياطاا اإلشييعاضي  6-4-8-9

 . 18-4-6 نظ  ة االحس اء ل  أخضع الخسبا  الغار املائي املعزز املبن   
 ظيام  ربيييف ب  ي د  ال حليفود ا طالق النشاط اإلشعاضي املميا ح هبيا ب  ي د  رشيحاا والال يحر ه  اال سث 6-4-8-10

  سكا سكي. 
ال يشسال الطرد ضلى  ااز لس فسل الضغط ض   نظ  ة االحس اء  يكي ن  ي  شيأ   إطيالق  ي اد  شيعة  6-4-8-11

  .17-4-6و 15-4-6إىل البسئة   ظل الظروف المائيفة   االخسبا اا احمليفدة   
حسي اء قسايا  قييف  يؤثر   الطيرد أتثيعا  ضيا ا  يبليغ  ميس ى اال اياد    نظ  ية اال يراضى    صاسم الطيرد أال 6-4-8-12

واييي  تييير أتثيييع  17-4-6و 15-4-6لالخسبيييا اا احمليييفدة    أحخضيييعضييي  ال فيياء ابلشيييروط املنطبقييية  وذلييك إذا  جيعليي  قاصيييرا  
 أقصى ضغط  شغسل ضادي.

 مسل ابسكال.  700ال يسجاوز أقصى ضغط  شغسل ضادي   الطرد ضغطا قساسسا   قيفا ح  6-4-8-13
يكيي ن ألي ضناصيير  ضيياف إىل امليي اد  يصييام الطييرد احملسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة  ن فضيية السشييسر حبسييت ال 6-4-8-14

ثيييع ضيييا    أداء املييي اد املشيييعة أي  ييي  املكييي دا اليفاخلسييية للعبييي ة أي أت  عسيييرب  يييزءا   نايييا أو املشيييعة املن فضييية السشيييسر الييييت ال
 املن فضة السشسر.

 س.38ºس و+40º-ناس   ع  يفى د  اا حرا ة حمسطة  رتاوح بن يصام الطرد حبست يس 6-4-8-15
 B(M)اشرتاطات للطرود من النوع  6-4-9
  1-8-4-6احمليييفدة    B(U)االشييرتاطاا الالز يية للطييرود  يي  النيي ع  B(M) مييس   الطييرود  يي  النيي ع  6-4-9-1

يفان  عسنة فحم   جيي ز افيرتاا ظيروف أخيرى  يع  ليك فساا بن بل ابسسثناء أ     حالة الطرود املز ع  قلاا داخل بليف  عن أو
أضييالح  مب افقيية المييلطاا امل سصيية    15-8-4-6إىل  9-8-4-6و 6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6املبسنيية   

-4-6و 4-8-4-6احملييفدة    B(U)قسق  ضالسا  االشرتاطاا الالز ية لطيرود الني ع  مس ا ابلقيف  الني ميك  تو انح البليفان. 
 . 15-8-4-6إىل  8-9
بصيي  ة  سقطعيية أثنيياء  قلاييا  شييريطة أن  قبييل المييلطاا  B(M)ميكيي  المييااح بسنفييس  للطييرود  يي  النيي ع  6-4-9-2

 امل سصة ذاا الصلة الض ابط السشغسلسة املسعلقة ابلسنفس .
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 (C)ات للطرود من النوع اشرتاط 6-4-10
  3-4-6و 2-4-6الشيييييييرتاطاا املبسنييييييية   ( ضليييييييى النحييييييي  اليييييييني يميييييييس   اC صيييييييام طيييييييرود النييييييي ع ) 6-4-10-1

 )أ(  ويميييييييس   االشيييييييرتاطاا احملييييييييفدة14-7-4-6و د      ابسيييييييسثناء  يييييييا15-7-4-6إىل  2-7-4-6   الييييييي ا دة و ليييييييك
 2-10-4-6إلضييييافة إىل ذلييييك االشييييرتاطاا اليييي ا دة     واب15-8-4-6إىل  10-8-4-6و 6-8-4-6 إىل 6-4-8-2  
 . 4-10-4-6 إىل
 )ب(8-8-4-6للطييييييرد قيييييييف ة ضلييييييى ال فيييييياء مبعييييييايع السقيييييييفير املطل بيييييية لالخسبييييييا اا اليييييي ا دة     كيييييي ن 6-4-10-2
  احلاليية س 38ºواا/)م. ملفيي ( ود  يية حييرا ة  بلييغ  0.33بعيييف طاراييا   بسئيية تيييفداا   صييلسة حرا ييية قساساييا  12-8-4-6و

سييلساا   وأن يكيي ن الطييرد ضنيييف أقصييى ضييغط  شييغسل الثابسيية. ويفييرتا   الشييروط األولسيية للسقسييسم أن يظييل أي ضييزل حييرا ي للطييرد 
 س.38ºضادي  و ك ن د  ة احلرا ة احملسطة 

ع  وا  ضنيف أقصى ضغط  شغسل ضادي  ملا 6-4-10-3  يلي: يصام الطرد  صاساا  جيعل   إذا أحخضِّ
6-10  يقسلِّيييف فقيييفان احملسيي ايا املشييعة إىل 15-4-6اا احمليييفدة   االخسبييا   )أ(

2A  الميياضة محيييف  
 قصى؛أ

   1-20-4-6واالخسبا اا املسسالسة ال ا دة    )ب(
ضلييى  مييافة  ييرت واحيييف  يي    عيييفل اجلرضييةيسجيياوز  عييسف  بيف  يية مافسيية  يي  السيييف يع  كفييل أال '1'

  اد  شعة صام الطرد الحس ائاا؛ لي سسفرا/ساضة  ع أمرب ماسة   10سطح الطرد 
  85-للكربسييي ن 102Aا املشيييعة إىل الفقييييفان املميييسارل    ييييفة أسيييب ع للاحسييي اي ويقسلييييف '2'

 جلاسع الن ييفاا املشعة األخرى محيف أقصى. 2Aمحيف أقصى  و
  4-2-2-7-2و  حالييييية و ييييي د  يييييالسط  ييييي    يييييييفاا  شيييييعة  سلفييييية   نطبيييييق األحكيييييام الييييي ا دة    

احلالية املبسنية     . و 102A مياوي  2A(i)اسيس يفام قساية فعالية  85-  ابسسثناء أ ي  ميكي    حالية الكربسي ن6-2-2-7-2 إىل
 . 2-1-9-1-4الفقرة الفرضسة )أ( أضالح   راضى   السقسسم حيفود السل ث اخلا  ي ال ا دة   

اخسبا  الغار املائي املعيزز احملييفد   عيفث متزق    نظ  ة االحس اء ضلى أثر إ راء  يصام الطرد حبست ال 6-4-10-4
6-4-18 . 
 ي على مواد انشطاريةاشرتاطات للطرود اليت تتو  6-4-11
  راضى    قل امل اد اال شطا ية االضسبا اا السالسة: 6-4-11-1

أن تسف  ابحلالة دون احلر سة أثناء ظروف النقل الرو سنسية والعاديية واملفضيسة إىل حي ادث؛ و ؤخين  )أ(
 بعن االضسبا  حاالا الط ا ئ السالسة ضلى و   اخلص ص:

  ناا؛  مرب املاء إىل الطرود أو '1'
  ايفائا النس  رون الكا نة؛ وفقيفان مفاءة وسصاا أو '2'
  سسجة حيفوث فقيفان   الطرد؛ ا إ ا داخل الطرد أووإضادة  نظسم احملس اي '3'
 فساا بسناا؛ و قلسل الفرا اا داخل الطرود أو '4'
 طاراا   الثلج؛ و ار الطرود   املاء أو '5'
 والسغعاا   د  اا احلرا ة؛ '6'
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 ل ا ابالشرتاطاا السالسة:
ضليى بعييف  يرت واحييف  ي  سيطح الطيرد  اجلرضة  عيفلأن عسف  ابلسيف يع الكا  لسضا  ضيفم جتاوز  •

عسييييي ي الطيييييرد ضليييييى أقصيييييى حييييييف  ييييي  احملسييييي ايا املشيييييعة الييييييت  ليييييي سسفرا/سييييياضة ضنييييييف ا  10
 الحس ائاا؛ صام

يييييع طسليييية أسيييييب ع واحييييييف  إىل حييييييف أقصييييياح  • لغييييياز  102Aوأن يقسيييييف فقييييييفان احملسييييي ايا املشيييييعة اجملال
 ملشعة األخرى. لكافة الن ييفاا ا 2Aيسجاوز قساة  وال 85-الكريبس ن

 4-2-2-7-2 نطبييييييق األحكييييييام املبسنيييييية    وحسثاييييييا    يييييييف  ييييييالسط  يييييي  الن ييييييييفاا املشييييييعة امل سلفيييييية 
. 2Aأ ثييال  10 ميياوي  2A (i)اسييس يفام قسايية فعاليية  يي   85-ابسييسثناء أ يي  ميكيي    حاليية  يياز الكريبسيي ن 6-2-2-7-2 إىل
 . 2-1-9-1-4املبسنة     ع الثابر يراضي السقيفير حيفود السل ث اخلا  ياحلالة املبسنة   الفقرة الفرضسة )أ( أضالح   و 
عيييفث متييزق    حبسييت ال 2A 105يصييام الطييرد امل صييص حملسيي ايا  شييعة يسجيياوز  شيياطاا اإلشييعاضي  6-4-8-9

 . 18-4-6 نظ  ة االحس اء ل  أخضع الخسبا  الغار املائي املعزز املبن   
 ظيام  ربيييف ب  ي د  ال حليفود ا طالق النشاط اإلشعاضي املميا ح هبيا ب  ي د  رشيحاا والال يحر ه  اال سث 6-4-8-10

  سكا سكي. 
ال يشسال الطرد ضلى  ااز لس فسل الضغط ض   نظ  ة االحس اء  يكي ن  ي  شيأ   إطيالق  ي اد  شيعة  6-4-8-11

  .17-4-6و 15-4-6إىل البسئة   ظل الظروف المائيفة   االخسبا اا احمليفدة   
حسي اء قسايا  قييف  يؤثر   الطيرد أتثيعا  ضيا ا  يبليغ  ميس ى اال اياد    نظ  ية اال يراضى    صاسم الطيرد أال 6-4-8-12

واييي  تييير أتثيييع  17-4-6و 15-4-6لالخسبيييا اا احمليييفدة    أحخضيييعضييي  ال فيياء ابلشيييروط املنطبقييية  وذلييك إذا  جيعليي  قاصيييرا  
 أقصى ضغط  شغسل ضادي.

 مسل ابسكال.  700ال يسجاوز أقصى ضغط  شغسل ضادي   الطرد ضغطا قساسسا   قيفا ح  6-4-8-13
يكيي ن ألي ضناصيير  ضيياف إىل امليي اد  يصييام الطييرد احملسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة  ن فضيية السشييسر حبسييت ال 6-4-8-14

ثيييع ضيييا    أداء املييي اد املشيييعة أي  ييي  املكييي دا اليفاخلسييية للعبييي ة أي أت  عسيييرب  يييزءا   نايييا أو املشيييعة املن فضييية السشيييسر الييييت ال
 املن فضة السشسر.

 س.38ºس و+40º-ناس   ع  يفى د  اا حرا ة حمسطة  رتاوح بن يصام الطرد حبست يس 6-4-8-15
 B(M)اشرتاطات للطرود من النوع  6-4-9
  1-8-4-6احمليييفدة    B(U)االشييرتاطاا الالز يية للطييرود  يي  النيي ع  B(M) مييس   الطييرود  يي  النيي ع  6-4-9-1

يفان  عسنة فحم   جيي ز افيرتاا ظيروف أخيرى  يع  ليك فساا بن بل ابسسثناء أ     حالة الطرود املز ع  قلاا داخل بليف  عن أو
أضييالح  مب افقيية المييلطاا امل سصيية    15-8-4-6إىل  9-8-4-6و 6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6املبسنيية   

-4-6و 4-8-4-6احملييفدة    B(U)قسق  ضالسا  االشرتاطاا الالز ية لطيرود الني ع  مس ا ابلقيف  الني ميك  تو انح البليفان. 
 . 15-8-4-6إىل  8-9
بصيي  ة  سقطعيية أثنيياء  قلاييا  شييريطة أن  قبييل المييلطاا  B(M)ميكيي  المييااح بسنفييس  للطييرود  يي  النيي ع  6-4-9-2

 امل سصة ذاا الصلة الض ابط السشغسلسة املسعلقة ابلسنفس .
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 (C)ات للطرود من النوع اشرتاط 6-4-10
  3-4-6و 2-4-6الشيييييييرتاطاا املبسنييييييية   ( ضليييييييى النحييييييي  اليييييييني يميييييييس   اC صيييييييام طيييييييرود النييييييي ع ) 6-4-10-1

 )أ(  ويميييييييس   االشيييييييرتاطاا احملييييييييفدة14-7-4-6و د      ابسيييييييسثناء  يييييييا15-7-4-6إىل  2-7-4-6   الييييييي ا دة و ليييييييك
 2-10-4-6إلضييييافة إىل ذلييييك االشييييرتاطاا اليييي ا دة     واب15-8-4-6إىل  10-8-4-6و 6-8-4-6 إىل 6-4-8-2  
 . 4-10-4-6 إىل
 )ب(8-8-4-6للطييييييرد قيييييييف ة ضلييييييى ال فيييييياء مبعييييييايع السقيييييييفير املطل بيييييية لالخسبييييييا اا اليييييي ا دة     كيييييي ن 6-4-10-2
  احلاليية س 38ºواا/)م. ملفيي ( ود  يية حييرا ة  بلييغ  0.33بعيييف طاراييا   بسئيية تيييفداا   صييلسة حرا ييية قساساييا  12-8-4-6و

سييلساا   وأن يكيي ن الطييرد ضنيييف أقصييى ضييغط  شييغسل الثابسيية. ويفييرتا   الشييروط األولسيية للسقسييسم أن يظييل أي ضييزل حييرا ي للطييرد 
 س.38ºضادي  و ك ن د  ة احلرا ة احملسطة 

ع  وا  ضنيف أقصى ضغط  شغسل ضادي  ملا 6-4-10-3  يلي: يصام الطرد  صاساا  جيعل   إذا أحخضِّ
6-10  يقسلِّيييف فقيييفان احملسيي ايا املشييعة إىل 15-4-6اا احمليييفدة   االخسبييا   )أ(

2A  الميياضة محيييف  
 قصى؛أ

   1-20-4-6واالخسبا اا املسسالسة ال ا دة    )ب(
ضلييى  مييافة  ييرت واحيييف  يي    عيييفل اجلرضييةيسجيياوز  عييسف  بيف  يية مافسيية  يي  السيييف يع  كفييل أال '1'

  اد  شعة صام الطرد الحس ائاا؛ لي سسفرا/ساضة  ع أمرب ماسة   10سطح الطرد 
  85-للكربسييي ن 102Aا املشيييعة إىل الفقييييفان املميييسارل    ييييفة أسيييب ع للاحسييي اي ويقسلييييف '2'

 جلاسع الن ييفاا املشعة األخرى محيف أقصى. 2Aمحيف أقصى  و
  4-2-2-7-2و  حالييييية و ييييي د  يييييالسط  ييييي    يييييييفاا  شيييييعة  سلفييييية   نطبيييييق األحكيييييام الييييي ا دة    

احلالية املبسنية     . و 102A مياوي  2A(i)اسيس يفام قساية فعالية  85-  ابسسثناء أ ي  ميكي    حالية الكربسي ن6-2-2-7-2 إىل
 . 2-1-9-1-4الفقرة الفرضسة )أ( أضالح   راضى   السقسسم حيفود السل ث اخلا  ي ال ا دة   

اخسبا  الغار املائي املعيزز احملييفد   عيفث متزق    نظ  ة االحس اء ضلى أثر إ راء  يصام الطرد حبست ال 6-4-10-4
6-4-18 . 
 ي على مواد انشطاريةاشرتاطات للطرود اليت تتو  6-4-11
  راضى    قل امل اد اال شطا ية االضسبا اا السالسة: 6-4-11-1

أن تسف  ابحلالة دون احلر سة أثناء ظروف النقل الرو سنسية والعاديية واملفضيسة إىل حي ادث؛ و ؤخين  )أ(
 بعن االضسبا  حاالا الط ا ئ السالسة ضلى و   اخلص ص:

  ناا؛  مرب املاء إىل الطرود أو '1'
  ايفائا النس  رون الكا نة؛ وفقيفان مفاءة وسصاا أو '2'
  سسجة حيفوث فقيفان   الطرد؛ ا إ ا داخل الطرد أووإضادة  نظسم احملس اي '3'
 فساا بسناا؛ و قلسل الفرا اا داخل الطرود أو '4'
 طاراا   الثلج؛ و ار الطرود   املاء أو '5'
 والسغعاا   د  اا احلرا ة؛ '6'
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 وأن  مس   الشروط: ()ب
 يميييياح هبيييييا تيفييييييفا  مب  ييييي ابسييييسثناء املييييي اد  ييييع املعبيييييأة اليييييت  2-7-4-6اليييي ا دة    '1'

 ؛ (ا)2-7-2-3-5
 ال ا دة     اضع أخرى    انح الالئحة  سصل ابخل اص املشعة للا اد؛ '2'
 ؛5-3-2-7-2 ك  املادة  مسثناة مب        ا مل3-7-4-6ال ا دة    '3'
  كيييييييييييييي  املييييييييييييييادة  مييييييييييييييسثناة     ييييييييييييييا مل14-11-4-6إىل  4-11-4-6 ا دة   اليييييييييييييي '4'

 . 3-11-4-6 أو 2-11-4-6 أو 5-3-2-7-2مب    
 ميييسثة الطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد ا شيييطا ية  فيييي أبحكيييام الفقيييرة الفرضسييية )د( وأبحييييف األحكيييام )أ(  6-4-11-2
 . 14-11-4-6إىل  4-11-4-6)ج( ال ا دة أددح    االشرتاطاا ال ا دة    إىل

 الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية أبي شكل  شريطة أن: )أ(

 سم؛ 10ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا  ي للطرد ض   '1'

 عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة املعادلة السالسة:  '2'
 

  الطيرد  241-ل    سي مميك  أن يك ن البل    س م أبي  ك ي   ظائري شريطة أن  ك ن ماسية الب *
 240-أقل    ماسة البل    س م

 . 2-11-4-6   اجليفول  Zحست  ؤخن قسم  

 ؛10للطرد  (CSI)ال يسجاوز  ؤشر أ ان احلر سة  '3'
  تس ي ضلى   اد ا شطا ية أبي شكل  شريطة أن:الطرود اليت )ب(

 سم؛ 30ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا  ي للطرد ض   '1'

 1-15-4-6 ييييييييي  شيييييييييأن الطيييييييييرد  بعييييييييييف ا سسيييييييييازح االخسبيييييييييا اا احملييييييييييفدة   يكييييييييي ن  '2'
   أن:6-15-4-6إىل 

 عسف  مبحس ايا املادة اال شطا ية؛ •
 سم ضلى األقل؛ 30د ح  يص ن األبعاد اخلا  سة اإلمجالسة للطر  •
 سم. 10ع ل دون دخ ل  كع  ط ل   •

 سالسة: عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة املعادلة ال '3'

 

  الطيرد  241-البل    سي مميك  أن يك ن البل    س م أبي  ك ي   ظائري شريطة أن  ك ن ماسية  *
 240-أقل    ماسة البل    س م

 . 2-11-4-6   اجليفول  Zحست  ؤخن قسم  
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 ؛10للطرد  (CSI)ال يسجاوز  ؤشر أ ان احلر سة  '4'
 كل  شريطة أن:الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية أبي ش )ج(

 سم؛ 10ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا  ي للطرد ض   '1'
  6-15-4-6إىل  1-15-4-6 يك ن    شأن الطرد  بعييف ا سسيازح االخسبيا اا احملييفدة   '2'

 أن:
 عسف  مبحس ايا املادة اال شطا ية؛ •
 سم ضلى األقل؛ 10يص ن األبعاد اخلا  سة اإلمجالسة للطرد ح   •

 سم. 10ون دخ ل  كع  ط ل  ع ل د •
 لة السالسة: عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة املعاد '3'

 

 241-ميك  أن يك ن البل    س م أبي  ك ي   ظيائري شيريطة أن  كي ن ماسية البل    سي م *
 240-  الطرد أقل    ماسة البل    س م

  ؛ 15أي طرد اال شطا ية    لن ييفاال اإلمجالسة كسلةالال  سجاوز  '4'
ال  كييي ن الكسلييية اإلمجالسييية للربيلسييي م واملييي اد اهلسيف و سنسييية الغنسييية ابلييييفو عي م والغرافسييير واألشيييكال  )د(

 رتمسيز الكليياليسجياوز  األل  روبسة األخرى للكرب ن أميرب  ي  مسلية الن يييفاا املشيعة   الطيرد  يا مل
الربيلسيييي م املسضييييا    سييييبائك داضييييي ألخيييين  وال    يييي  املييييادة.1 000    مييييل 1 هليييينح امليييي اد

   املائة   االضسبا . 4النحاس بنمبة  صل إىل 
 2-11-4-6 ورد يف وفقاح ملا (CSI)الالزمة حلساب مؤشر أمان احلرجية  Z: قيم 2-11-4-6اجلدول 

 Z )أ(اإلثراء )التخصيب(
 2 200   املائة 1.5ي  ا س م  ثرى ح  

 850 ائة  امل 5) صل ( ح  ي  ا س م  ثرى 
 660   املائة 10ي  ا س م  ثرى ) صل ( ح  
 580   املائة 20ي  ا س م  ثرى ) صل ( ح  
 450   املائة 100ي  ا س م  ثرى ) صل ( ح  

 ة    الس صس .املقابلة ألضلى  مب Z  ضنيفئن  مس يفم قساة 235-إذا مان الطرد عس ي ضلى الس  ا س م  ع  م  ختصس   سغعة للس  ا س م )أ(

    يييي  البل    سيييي م  يييي  اسييييسسفاء األحكييييام اليييي ا دة1 000 مييييسثة الطييييرود اليييييت تسيييي ي ضلييييى أقييييل  يييي   6-4-11-3
   شريطة أن:14-11-4-6إىل  6-4-11-4  

   املائة    مسلة البل    س م؛ 20ال  سجاوز مسلة امل اد اال شطا ية  ()أ
 املعادلة السالسة:عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة  )ب(

 
 الس  ا س م     دا   ع البل    س م.   املائة    مسلة البل    س م إذا مان 1ال  سجاوز مسلة الس  ا س م  )ج(
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 وأن  مس   الشروط: ()ب
 يميييياح هبيييييا تيفييييييفا  مب  ييييي ابسييييسثناء املييييي اد  ييييع املعبيييييأة اليييييت  2-7-4-6اليييي ا دة    '1'

 ؛ (ا)2-7-2-3-5
 ال ا دة     اضع أخرى    انح الالئحة  سصل ابخل اص املشعة للا اد؛ '2'
 ؛5-3-2-7-2 ك  املادة  مسثناة مب        ا مل3-7-4-6ال ا دة    '3'
  كيييييييييييييي  املييييييييييييييادة  مييييييييييييييسثناة     ييييييييييييييا مل14-11-4-6إىل  4-11-4-6 ا دة   اليييييييييييييي '4'

 . 3-11-4-6 أو 2-11-4-6 أو 5-3-2-7-2مب    
 ميييسثة الطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد ا شيييطا ية  فيييي أبحكيييام الفقيييرة الفرضسييية )د( وأبحييييف األحكيييام )أ(  6-4-11-2
 . 14-11-4-6إىل  4-11-4-6)ج( ال ا دة أددح    االشرتاطاا ال ا دة    إىل

 الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية أبي شكل  شريطة أن: )أ(

 سم؛ 10ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا  ي للطرد ض   '1'

 عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة املعادلة السالسة:  '2'
 

  الطيرد  241-ل    سي مميك  أن يك ن البل    س م أبي  ك ي   ظائري شريطة أن  ك ن ماسية الب *
 240-أقل    ماسة البل    س م

 . 2-11-4-6   اجليفول  Zحست  ؤخن قسم  

 ؛10للطرد  (CSI)ال يسجاوز  ؤشر أ ان احلر سة  '3'
  تس ي ضلى   اد ا شطا ية أبي شكل  شريطة أن:الطرود اليت )ب(

 سم؛ 30ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا  ي للطرد ض   '1'

 1-15-4-6 ييييييييي  شيييييييييأن الطيييييييييرد  بعييييييييييف ا سسيييييييييازح االخسبيييييييييا اا احملييييييييييفدة   يكييييييييي ن  '2'
   أن:6-15-4-6إىل 

 عسف  مبحس ايا املادة اال شطا ية؛ •
 سم ضلى األقل؛ 30د ح  يص ن األبعاد اخلا  سة اإلمجالسة للطر  •
 سم. 10ع ل دون دخ ل  كع  ط ل   •

 سالسة: عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة املعادلة ال '3'

 

  الطيرد  241-البل    سي مميك  أن يك ن البل    س م أبي  ك ي   ظائري شريطة أن  ك ن ماسية  *
 240-أقل    ماسة البل    س م

 . 2-11-4-6   اجليفول  Zحست  ؤخن قسم  







 +=

280
(g) packagein  *nuclides fissileother  of 

Z
(g) packagein  235- Uof 550 MassMassCSI







 +=

280
(g) packagein  *nuclides fissileother  of 

Z
(g) packagein  235- Uof 250 MassMassCSI

 

297 

 ؛10للطرد  (CSI)ال يسجاوز  ؤشر أ ان احلر سة  '4'
 كل  شريطة أن:الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية أبي ش )ج(

 سم؛ 10ال يقل احليف األدىن للبعيف اخلا  ي للطرد ض   '1'
  6-15-4-6إىل  1-15-4-6 يك ن    شأن الطرد  بعييف ا سسيازح االخسبيا اا احملييفدة   '2'

 أن:
 عسف  مبحس ايا املادة اال شطا ية؛ •
 سم ضلى األقل؛ 10يص ن األبعاد اخلا  سة اإلمجالسة للطرد ح   •

 سم. 10ون دخ ل  كع  ط ل  ع ل د •
 لة السالسة: عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة املعاد '3'

 

 241-ميك  أن يك ن البل    س م أبي  ك ي   ظيائري شيريطة أن  كي ن ماسية البل    سي م *
 240-  الطرد أقل    ماسة البل    س م

  ؛ 15أي طرد اال شطا ية    لن ييفاال اإلمجالسة كسلةالال  سجاوز  '4'
ال  كييي ن الكسلييية اإلمجالسييية للربيلسييي م واملييي اد اهلسيف و سنسييية الغنسييية ابلييييفو عي م والغرافسييير واألشيييكال  )د(

 رتمسيز الكليياليسجياوز  األل  روبسة األخرى للكرب ن أميرب  ي  مسلية الن يييفاا املشيعة   الطيرد  يا مل
الربيلسيييي م املسضييييا    سييييبائك داضييييي ألخيييين  وال    يييي  املييييادة.1 000    مييييل 1 هليييينح امليييي اد

   املائة   االضسبا . 4النحاس بنمبة  صل إىل 
 2-11-4-6 ورد يف وفقاح ملا (CSI)الالزمة حلساب مؤشر أمان احلرجية  Z: قيم 2-11-4-6اجلدول 

 Z )أ(اإلثراء )التخصيب(
 2 200   املائة 1.5ي  ا س م  ثرى ح  

 850 ائة  امل 5) صل ( ح  ي  ا س م  ثرى 
 660   املائة 10ي  ا س م  ثرى ) صل ( ح  
 580   املائة 20ي  ا س م  ثرى ) صل ( ح  
 450   املائة 100ي  ا س م  ثرى ) صل ( ح  

 ة    الس صس .املقابلة ألضلى  مب Z  ضنيفئن  مس يفم قساة 235-إذا مان الطرد عس ي ضلى الس  ا س م  ع  م  ختصس   سغعة للس  ا س م )أ(

    يييي  البل    سيييي م  يييي  اسييييسسفاء األحكييييام اليييي ا دة1 000 مييييسثة الطييييرود اليييييت تسيييي ي ضلييييى أقييييل  يييي   6-4-11-3
   شريطة أن:14-11-4-6إىل  6-4-11-4  

   املائة    مسلة البل    س م؛ 20ال  سجاوز مسلة امل اد اال شطا ية  ()أ
 املعادلة السالسة:عم   ؤشر أ ان احلر سة للطرد ب اسطة  )ب(

 
 الس  ا س م     دا   ع البل    س م.   املائة    مسلة البل    س م إذا مان 1ال  سجاوز مسلة الس  ا س م  )ج(







 +=

280
(g) packagein  *nuclides fissileother  of 

450
(g) packagein  235- Uof 250 MassMassCSI

1000
(g) plutonium of mass250 =CSI
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 مييبة السايفئيية  الرتمسييز  أو الكسليية أو السكيي ي  النظييائري  أو الفسزايئييي  أو يعييرف الشييكل الكساسييائي أو إذا مل 6-4-11-4
ل ابفيرتاا أن قساية ميل ضا ي 13-11-4-6إىل  8-11-4-6لة اهلنيفسسة  جترى ضالساا السقسسم الي ا دة   السشكس الكثافة  أو أو

  ع  عروف اي القساة اليت   فر أقصى  ضاضفة للنس  رودا  سمق  ع األوضاع والض ابط املعروفة   ضالساا السقسسم انح.
 13-11-4-6إىل  8-11-4-6السقسييسم اليي ا دة     حاليية ال قيي د النيي وي املشييعَّع   مييسنيف ضالسيياا  6-4-11-5

 إىل  ك ي   ظائري يثبر   افر إ ا:
 ة للنس  رودا أثناء السا ي  اإلشعاضي؛ أقصى  ضاضف )أ(

أو  قيييفير  عسيييفل ملضيياضفة النسيي  رودا بغييرا  قسييسم الطييرد. وبعيييف السشييعسع ولكيي    وقيير سييابق  )ب(
 ك ي  النظائري.ضلى الشح   جيرى قساس للسأميف    اضسيفال الس

   أن:15-4-6يك ن    شأن الطرد  بعيف ا سسازح االخسبا اا احمليفدة    6-4-11-6
 سم ضلى األقل؛ 10يص ن األبعاد اخلا  سة اإلمجالسة للطرد ح   )أ(

 سم. 10وع ل دون دخ ل  كع  ط ل   )ب(
س   يييا 38ºس و+40º-بييين يراضيييى    صييياسم الطيييرد أن يناسييي   ييييفى د  ييياا حيييرا ة حمسطييية  يييرتاوح  6-4-11-7
 الطرد.تيفد الملطة امل سصة   اصفاا أخرى   شاادة اضسااد  صاسم  مل
 نيي      حالية الطييرد املعييزول  يفييرتا أن املياء ميكيي  أن يسمييرب إىل مجسييع املمياحاا الفا  يية   الطييرد أو 6-4-11-8
يشال ضناصر خاصة للحسل لة دون  مرب املاء ضلى اينا   ذلك الفرا اا داخل  نظ  ة االحس اء.  ع أ   إذا مان السصاسم  مبا

 ناا  ح  وإن جنم ذلك ض  خطأ  جي ز افيرتاا ضييفم و ي د  ميرب يسعليق بسليك املمياحاا  النح  إىل  ماحاا فا  ة  عسنة أو
 يلي: الفا  ة. و شال العناصر اخلاصة أاي  وا

ألقييل  ييا عن للايياء  إذا أحخضييع الطييرد حيي ا ز  يياء  سعيييفدة  سيييفة املعسييا   يبقييى اثنييان  ناييا ضلييى ا )أ(
لسيية  يي   راقبيية اجليي دة   صيينع العبيي اا )ب(  ود  يية ضا13-11-4-6لالخسبييا اا احمليييفدة   

 وصسا ساا وإصالحاا  واخسبا اا جترى للسثبر    إ الق مل طرد قبل مل شح ؛
 235-س  ابلس  ا سي مأو   الطرود احملس ية فقط ضلى سادس فل  ييف الس  ا س م  حبيف أقصيى للس صي )ب(

   املائة: 5بنمبة مسلسة 
ي  يييف  ال يي   )ب(  أ يي  ال13-11-4-6الطييرود اليييت يثبيير ابالخسبييا اا احمليييفدة    '1'

   قطيية اال  بيياط  وأي  كيي ن آخيير   الغييالف إالأو الميييفادة  ييادي فساييا بيين الصيياام 
   أن الصييياا اا3-17-4-6األصيييلسة  والييييت يثبييير فسايييا أيضيييا   ابالخسبيييا  احملييييفد   

  ظل  ا عة للسمرب؛ والميفادة
 ة ضالسة     راقبة اجل دة   صنع العب اا وصسا ساا وإصالحاا   قرو ية ابخسبيا اا ود   '2'

 للسثبر    إ الق مل طرد قبل مل شح .
رب أي ماسية أمي سيم  ي  املياء أو 20يقيل ضي   ال يفرتا أن  نعك  فعالسة  نظ  ية االحسبياس ضي  مثي  مبيا 6-4-11-9

)ب(  أن 13-11-4-6أ كيي  اإلثبيياا  ابالخسبييا اا احمليييفدة    .  ييع أ يي  إذا  يياقيييف   فراييا املييادة احملسطيية ابلعبيي ة ضلييى  يي  إضييا 
 )ج(.10-11-4-6سم    20 قل ض    نظ  ة االحسباس  بقى داخل العب ة  جي ز افرتاا و  د ماسة  اء قريبة    الطرد ال

ظيييل  و  9-11-4-6و 8-11-4-6لييية دون احلر سييية مب  ييي  شيييروط الفقييير ن يكييي ن الطيييرد   احلا 6-4-11-10
 يلي: ظروف الطرد اليت ينجم ضناا أقصى  ضاضفة للنس  رودا و سمق  ع  ا

 

299 

 ظروف النقل العادية )دون ح ادث(؛ )أ(
 )ب(؛12-11-4-6االخسبا اا احمليفدة    )ب(
 )ب(.13-11-4-6االخسبا اا احمليفدة    )ج(

 حالة الطرود املز ع  قلاا   ا :   6-4-11-11
ون احلالية احلر سية   ظيل ظيروف  سميق  يع االخسبيا اا املسعلقية ابلطيرود  ي  الني ع يك ن الطرد د )أ(

(C   املبسنة )سيم  ي   20يقيل ضي     ابفرتاا و  د ا عكياس لفعالسية املنظ  ية ال1-20-4-6
 املاء  ولك   ع ضيفم و  د  مرب داخلي للااء؛

-4-6اخلاصييية الييي ا دة    يحمييياح ابسيييس يفام العناصييير  10-11-4-6سيييسم املييينم       السق )ب(
بشييرط  نييع  مييرب امليياء إىل املميياحاا الفا  يية أو  ناييا ضنيييف إ ييراء االخسبييا اا املسعلقيية  11-8

-6ضليى الطيرد  مث اخسبيا   ميرب املياء املبين    1-20-4-6( املبسنة   Cابلطرود    الن ع )
4-19-3 . 

يسعليييق بظيييروف  "  دون احلر سييية فساييياNف ""  حبسيييت  كييي ن طيييرود  ضييييفداا  مييية أضيييعاN" يشيييسق  قيييم 6-4-11-12
 الرت س  والطرود  اليت   فر أقصى  ضاضفة للنس  رودا  سمق  ع الشروط السالسة:

أال ي ضييع شيييء فساييا بيين الطييرود  وأن  يينعك  فعالسيية  ر سيي  الطييرود ضلييى مجسييع اجل ا يي  ب  يي د  )أ(
 سم    املاء؛ 20ض  يقل  ال  ا

 اليييييني يحثبييييير إذا ا سيييييازا االخسبيييييا اا احملييييييفدة  ا املقييييييف  أوو كييييي ن حالييييية الطيييييرود ايييييي وضيييييعا )ب(
  6-4-15 . 

يسعليق بظيروف الرت سي   "  دون احلر سة فساياN" حبست  ك ن طرود  ضيفداا يماوي  ر ن "N" يشسق  قم 6-4-11-13
  سمق  ع الشروط السالسة:والطرود  اليت   فر أقصى  ضاضفة للنس  رودا 

فسايا بين الطيرود  وا عكياس فعالسية  ر سي  الطيرود ضليى مجسيع اجل ا ي  ب  ي د  السايفئة اهلسيف و سنسة )أ(
 سم    املاء؛ 20يقل ض    ا ال

    سب ضة أبمثر االخسبا اا السالسة  قسسيفا :15-4-6واالخسبا اا احمليفدة    )ب(
)ج( بشييييأن الطييييرود اليييييت 2-17-4-6   )ب(  أو2-17-4-6االخسبييييا اا احمليييييفدة    '1'

 قييف ة ضليى أسياس  3ميغ/م  1 000 سجاوز مثافسايا اإلمجالسية  مغ وال  500ز مسلساا  سجاو  ال
)أ( بشيييييييييأن مجسيييييييييع الطيييييييييرود األخيييييييييرى؛  سب ضييييييييية 2-17-4-6   األبعييييييييياد اخلا  سييييييييية  أو

 1-19-4-6و ميييييييسكال ابالخسبييييييا اا احملييييييييفدة    3-17-4-6احمليييييييفد    ابالخسبييييييا 
 ؛ 3-19-4-6 إىل

 ؛ 4-17-4-6أو االخسبا  احمليفد    '2'
ج  نظ  ييية االحسيي اء ضليييى أثييير االخسبيييا اا و  حاليية  ميييرُّب أي  يييزء  ييي  املييادة اال شيييطا ية خيييا   )ج(

)ب(  يفرتا أن املادة اال شطا ية  سميرب  ي  ميل طيرد   املصيف فة 13-11-4-6احمليفدة   
فقييا  للشييكل و مييبة السايفئيية اللييني  يييؤداين إىل أقصييى  ضيياضفة و حر َّيي  املييادة اال شييطا ية بر ساييا و 

 سم    املاء. 20يقل ض     د  ا الللنس  رودا  ع ا عكاس قري  لفعالسة انا الرت س  ب  
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 مييبة السايفئيية  الرتمسييز  أو الكسليية أو السكيي ي  النظييائري  أو الفسزايئييي  أو يعييرف الشييكل الكساسييائي أو إذا مل 6-4-11-4
ل ابفيرتاا أن قساية ميل ضا ي 13-11-4-6إىل  8-11-4-6لة اهلنيفسسة  جترى ضالساا السقسسم الي ا دة   السشكس الكثافة  أو أو

  ع  عروف اي القساة اليت   فر أقصى  ضاضفة للنس  رودا  سمق  ع األوضاع والض ابط املعروفة   ضالساا السقسسم انح.
 13-11-4-6إىل  8-11-4-6السقسييسم اليي ا دة     حاليية ال قيي د النيي وي املشييعَّع   مييسنيف ضالسيياا  6-4-11-5

 إىل  ك ي   ظائري يثبر   افر إ ا:
 ة للنس  رودا أثناء السا ي  اإلشعاضي؛ أقصى  ضاضف )أ(

أو  قيييفير  عسيييفل ملضيياضفة النسيي  رودا بغييرا  قسييسم الطييرد. وبعيييف السشييعسع ولكيي    وقيير سييابق  )ب(
 ك ي  النظائري.ضلى الشح   جيرى قساس للسأميف    اضسيفال الس

   أن:15-4-6يك ن    شأن الطرد  بعيف ا سسازح االخسبا اا احمليفدة    6-4-11-6
 سم ضلى األقل؛ 10يص ن األبعاد اخلا  سة اإلمجالسة للطرد ح   )أ(

 سم. 10وع ل دون دخ ل  كع  ط ل   )ب(
س   يييا 38ºس و+40º-بييين يراضيييى    صييياسم الطيييرد أن يناسييي   ييييفى د  ييياا حيييرا ة حمسطييية  يييرتاوح  6-4-11-7
 الطرد.تيفد الملطة امل سصة   اصفاا أخرى   شاادة اضسااد  صاسم  مل
 نيي      حالية الطييرد املعييزول  يفييرتا أن املياء ميكيي  أن يسمييرب إىل مجسييع املمياحاا الفا  يية   الطييرد أو 6-4-11-8
يشال ضناصر خاصة للحسل لة دون  مرب املاء ضلى اينا   ذلك الفرا اا داخل  نظ  ة االحس اء.  ع أ   إذا مان السصاسم  مبا

 ناا  ح  وإن جنم ذلك ض  خطأ  جي ز افيرتاا ضييفم و ي د  ميرب يسعليق بسليك املمياحاا  النح  إىل  ماحاا فا  ة  عسنة أو
 يلي: الفا  ة. و شال العناصر اخلاصة أاي  وا

ألقييل  ييا عن للايياء  إذا أحخضييع الطييرد حيي ا ز  يياء  سعيييفدة  سيييفة املعسييا   يبقييى اثنييان  ناييا ضلييى ا )أ(
لسيية  يي   راقبيية اجليي دة   صيينع العبيي اا )ب(  ود  يية ضا13-11-4-6لالخسبييا اا احمليييفدة   

 وصسا ساا وإصالحاا  واخسبا اا جترى للسثبر    إ الق مل طرد قبل مل شح ؛
 235-س  ابلس  ا سي مأو   الطرود احملس ية فقط ضلى سادس فل  ييف الس  ا س م  حبيف أقصيى للس صي )ب(

   املائة: 5بنمبة مسلسة 
ي  يييف  ال يي   )ب(  أ يي  ال13-11-4-6الطييرود اليييت يثبيير ابالخسبييا اا احمليييفدة    '1'

   قطيية اال  بيياط  وأي  كيي ن آخيير   الغييالف إالأو الميييفادة  ييادي فساييا بيين الصيياام 
   أن الصييياا اا3-17-4-6األصيييلسة  والييييت يثبييير فسايييا أيضيييا   ابالخسبيييا  احملييييفد   

  ظل  ا عة للسمرب؛ والميفادة
 ة ضالسة     راقبة اجل دة   صنع العب اا وصسا ساا وإصالحاا   قرو ية ابخسبيا اا ود   '2'

 للسثبر    إ الق مل طرد قبل مل شح .
رب أي ماسية أمي سيم  ي  املياء أو 20يقيل ضي   ال يفرتا أن  نعك  فعالسة  نظ  ية االحسبياس ضي  مثي  مبيا 6-4-11-9

)ب(  أن 13-11-4-6أ كيي  اإلثبيياا  ابالخسبييا اا احمليييفدة    .  ييع أ يي  إذا  يياقيييف   فراييا املييادة احملسطيية ابلعبيي ة ضلييى  يي  إضييا 
 )ج(.10-11-4-6سم    20 قل ض    نظ  ة االحسباس  بقى داخل العب ة  جي ز افرتاا و  د ماسة  اء قريبة    الطرد ال

ظيييل  و  9-11-4-6و 8-11-4-6لييية دون احلر سييية مب  ييي  شيييروط الفقييير ن يكييي ن الطيييرد   احلا 6-4-11-10
 يلي: ظروف الطرد اليت ينجم ضناا أقصى  ضاضفة للنس  رودا و سمق  ع  ا
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 ظروف النقل العادية )دون ح ادث(؛ )أ(
 )ب(؛12-11-4-6االخسبا اا احمليفدة    )ب(
 )ب(.13-11-4-6االخسبا اا احمليفدة    )ج(

 حالة الطرود املز ع  قلاا   ا :   6-4-11-11
ون احلالية احلر سية   ظيل ظيروف  سميق  يع االخسبيا اا املسعلقية ابلطيرود  ي  الني ع يك ن الطرد د )أ(

(C   املبسنة )سيم  ي   20يقيل ضي     ابفرتاا و  د ا عكياس لفعالسية املنظ  ية ال1-20-4-6
 املاء  ولك   ع ضيفم و  د  مرب داخلي للااء؛

-4-6اخلاصييية الييي ا دة    يحمييياح ابسيييس يفام العناصييير  10-11-4-6سيييسم املييينم       السق )ب(
بشييرط  نييع  مييرب امليياء إىل املميياحاا الفا  يية أو  ناييا ضنيييف إ ييراء االخسبييا اا املسعلقيية  11-8

-6ضليى الطيرد  مث اخسبيا   ميرب املياء املبين    1-20-4-6( املبسنة   Cابلطرود    الن ع )
4-19-3 . 

يسعليييق بظيييروف  "  دون احلر سييية فساييياNف ""  حبسيييت  كييي ن طيييرود  ضييييفداا  مييية أضيييعاN" يشيييسق  قيييم 6-4-11-12
 الرت س  والطرود  اليت   فر أقصى  ضاضفة للنس  رودا  سمق  ع الشروط السالسة:

أال ي ضييع شيييء فساييا بيين الطييرود  وأن  يينعك  فعالسيية  ر سيي  الطييرود ضلييى مجسييع اجل ا يي  ب  يي د  )أ(
 سم    املاء؛ 20ض  يقل  ال  ا

 اليييييني يحثبييييير إذا ا سيييييازا االخسبيييييا اا احملييييييفدة  ا املقييييييف  أوو كييييي ن حالييييية الطيييييرود ايييييي وضيييييعا )ب(
  6-4-15 . 

يسعليق بظيروف الرت سي   "  دون احلر سة فساياN" حبست  ك ن طرود  ضيفداا يماوي  ر ن "N" يشسق  قم 6-4-11-13
  سمق  ع الشروط السالسة:والطرود  اليت   فر أقصى  ضاضفة للنس  رودا 

فسايا بين الطيرود  وا عكياس فعالسية  ر سي  الطيرود ضليى مجسيع اجل ا ي  ب  ي د  السايفئة اهلسيف و سنسة )أ(
 سم    املاء؛ 20يقل ض    ا ال

    سب ضة أبمثر االخسبا اا السالسة  قسسيفا :15-4-6واالخسبا اا احمليفدة    )ب(
)ج( بشييييأن الطييييرود اليييييت 2-17-4-6   )ب(  أو2-17-4-6االخسبييييا اا احمليييييفدة    '1'

 قييف ة ضليى أسياس  3ميغ/م  1 000 سجاوز مثافسايا اإلمجالسية  مغ وال  500ز مسلساا  سجاو  ال
)أ( بشيييييييييأن مجسيييييييييع الطيييييييييرود األخيييييييييرى؛  سب ضييييييييية 2-17-4-6   األبعييييييييياد اخلا  سييييييييية  أو

 1-19-4-6و ميييييييسكال ابالخسبييييييا اا احملييييييييفدة    3-17-4-6احمليييييييفد    ابالخسبييييييا 
 ؛ 3-19-4-6 إىل

 ؛ 4-17-4-6أو االخسبا  احمليفد    '2'
ج  نظ  ييية االحسيي اء ضليييى أثييير االخسبيييا اا و  حاليية  ميييرُّب أي  يييزء  ييي  املييادة اال شيييطا ية خيييا   )ج(

)ب(  يفرتا أن املادة اال شطا ية  سميرب  ي  ميل طيرد   املصيف فة 13-11-4-6احمليفدة   
فقييا  للشييكل و مييبة السايفئيية اللييني  يييؤداين إىل أقصييى  ضيياضفة و حر َّيي  املييادة اال شييطا ية بر ساييا و 

 سم    املاء. 20يقل ض     د  ا الللنس  رودا  ع ا عكاس قري  لفعالسة انا الرت س  ب  
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للطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد ا شيييطا ية بقمييياة  (CSI)ييييسم احلصييي ل ضليييى  ؤشييير أ يييان احلالييية احلر سييية  6-4-11-14
. وقيييف  كيي ن قسايية (CSI = 50/N) 13-11-4-6و 12-11-4-6املمييسايف ن  يي   Nألقييل  يي  قسايييت ضلييى القسايية ا 50 الييرقم

 سنااسة   ك ن فعلسا  ال Nصفرا  شريطة أن يك ن ضيفد  ع حميفود    الطرود دون احلالة احلر سة )أي أن  ؤشر أ ان احلالة احلر سة 
   ملسا احلالسن(. 

 ال عملياح إجراءات االختبار وإثبات االمتث 6-4-12
  4-1-3-2-7-2و 3-1-3-2-7-2ييييييييييسم إثبييييييييياا اال سثيييييييييال ضالسيييييييييا  ملعيييييييييايع األداء املطل بييييييييية    6-4-12-1
أبي  11-4-6إىل  2-4-6و يييييييييي   2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و

 مبجا ضة  ناا.    األسالس  ال ا دة أددح أو
الشييكل اخلياص )املي اد املشيعة اجلا يييفة املي اد املشيعة ذاا  إ يراء اخسبيا اا ابسيس يفام ضسنيياا متثيل )أ(

ضسنيياا  يي   ابسييس يفام ذيياذج أولسيية أو امليي اد املشييعة املن فضيية السشييسر  أو الكبميي الا(  أو أو
العبييييي ة الييييييت جتيييييرى ضلسايييييا االخسبيييييا اا املييييييفى املس قيييييع  العبييييي ة  تيييييامى فسايييييا حمسييييي ايا العسنييييية أو

العبيي ة املز ييع  يف النايي ذج اإليضيياحي أوبل  اييا ضالسييا   ويعيي للاحسيي ايا املشييعة أبقييرب د  يية ميكيي 
 اخسبا مها ضلى النح  املقيفم للنقل؛

 الر  ع إىل حاالا اإلثباا ال افسة المابقة ذاا الطبسعة املااثلة ابلقيف  الكا ؛ )ب(
يسعلق ابلصينل  إ راء اخسبا اا ابسس يفام ضسناا ذاا  م   الئاة  شال اخل اص املااة فساا )ج(

اخلربة اهلنيفسسة  الء ة  سائج انح االخسبا اا أل يراا السصياسم. وضنييف  قسيف البحت إذا أوضحر
اسس يفام ضسنة قساسسة   ؤخن   االضسبا  ضرو ة  عيفيل بعض ض ابط االخسبا    ثل قطر قضيس  

 ول اال ضغاط؛ االخرتاق أو
ا رتاا   ثي ق هبيا أن اإل يراءاا والبيا  ضليى  الرأي املقنع  إذا ا ُّفق ب  ي  ضيام السقيفير احلمايب  أو )د(

  عسيفلة. أو
العسنييية لالخسبيييا اا   ميييس يفم األسيييالس  املالئاييية  الناييي ذج األو  أو بعييييف إخضييياع الناييي ذج اإليضييياحي أو 6-4-12-2

 3-1-3-2-7-2ميسثيل ملعيايع األداء والقبي ل احملييفدة    للسقسسم بغسة السأميف    أن اشيرتاطاا إ يراءاا االخسبيا  قييف اسيس فسر مبيا
 2-4-6و 2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و 4-1-3-2-7-2و

 . 11-4-6إىل 
   ذلك األ    السالسة: األضطاب و مجسلاا  مبا  فحص مجسع العسناا قبل االخسبا  بغسة تيفييف العس ب أو 6-4-12-3

 االخسالف ض  السصاسم؛ )أ(
 والعس ب   الصناضة؛ )ب(
    اال طاط؛ عح    ص السآمل أوو  )ج(
 و ش لح املعامل. )د(

تيييفد املعييامل اخلا  سيية للعسنيية ب ضيي ح حيي   سميية  وتيييفد   اصييفاا  نظ  يية احسيي اء الطييرد ب ضيي ح. ماييا 
 اإلحالة ببماطة ووض ح إىل أي  زء    انح العسنة.
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 رجيةاختبار سالمة منظومة االحتواء والتدريع وتقدير أمان احلالة احل 6-4-13
اءاا السالسييية بعييييف ميييل اخسبيييا  أو جما ضييية اخسبيييا اا أو سلميييلة  ييي  االخسبيييا اا املنطبقييية   حس ييين اإل ييير   

 :21-4-6إىل  15-4-6حم  االقسضاء  ماا اي حميفدة   
 تيفد العس ب واألضطاب و مجل؛ )أ(

املييفى االخسبيا  إىل إذا بقي مل     نظ  ة االحس اء للطيرد امل سيربه و يف يعي  سيلساا  بعييف  وعيفد  ا )ب(
 ؛11-4-6إىل  2-4-6املطل ب   

إذا ما ر االفرتاضاا والشروط املمس يف ة  وعيفد    الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية   ا )ج(
 أمثر صحسحة. لطرد أو 14-11-4-6إىل  1-11-4-6  السقسسااا املطل بة مبقسضى 

 اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط 6-4-14
 )أ( 5-3-3-2-7-2اهليييييييييفف املمييييييييس يفم   اخسبييييييييا اا المييييييييق ط  احملييييييييييفدة    اضييييييييى   اخسسييييييييا ير  

  أن يكييييييي ن سيييييييطحا  أفقسيييييييا   ييييييي  خصائصييييييي  أن أي زايدة   2-20-4-6و 2-17-4-6)أ( و16-4-6و 4-15-4-6و
  زييف بيف  ة مبعة ا عطاب انح العسنة. السش ح ضنيف ا  صيف   العسنة ال  قاو س  ل زاحة أو

 القدرة عملياح على تّمل ظروف النقل العاديةختبار إلثبات ا 6-4-15
 ساثييل ايينح االخسبييا اا فساييا يلييي: اخسبييا   ذاذ امليياء  واخسبييا  المييق ط احلييرل  واخسبييا  السنضييسيف  واخسبييا   6-4-15-1

يمييبقاا   مييل حاليية االخييرتاق. ويييسم إخضيياع ضسنيياا  يي  الطييرد الخسبييا  المييق ط احلييرل  واخسبييا  السنضييسيف  واخسبييا  االخييرتاق  و 
 . 2-15-4-6مل االخسبا اا  شريطة اسسسفاء الشروط ال ا دة   اخسبا   ذاذ املاء. وجي ز اسس يفام ضسنة واحيفة    

يراضى أن تيفد الفرتة الز نسة الفاصلة بن اال سااء  ي  اخسبيا   ذاذ املياء واالخسبيا  اليني يلسي  حبسيت يكي ن  6-4-15-2
كيي  انييال دلسييل يثبيير العكيي   ي مل ألقصييى  دون أن جيييل اجلييزء اخلييا  ي  يي  العسنيية  فافييا ذا قسايية. و يياامليياء قيييف  فيين إىل احليييف ا

 حيرتل فيرتة ز نسية  مت     ذاذ املاء    أ بعة اجتااياا   وقير واحييف.  يع أ ي  ال يفرتا أن انح الفرتة الفاصلة اي ساضسان إذا  ا
 جتاااا األ بعة ضلى السعاق .فاصلة إذا  رى     ذاذ املاء   مل اجتاح    اال

سييم    5العسنيية الخسبييا   ذاذ ابمليياء عييامي السعييرا لمييق ط املطيير مبعيييفل  اخسبييا   ذاذ امليياء: يييسم إخضيياع 6-4-15-3
 الماضة  قريبا  مليفة ساضة ضلى األقل.

: يسم إسقاط العسنة ضلى اهليفف حبست ير ح فس  أن يصاب أبشييف ضطي   6-4-15-4 يسعليق  فسايااخسبا  المق ط احلرل
 مبق  اا األ ان املز ع اخسبا اا.

ضيي    إذا قييس   يي  أدىن  قطيية  يي  العسنيية إىل المييطح العليي ي للايييفف  قاطال يقييل ا  فيياع اإلسيي )أ(
بشأن الكسلة املنطبقة. ويكي ن اهلييفف ابمل اصيفاا املبسنية  4-15-4-6املبسنة   اجليفول  املمافة

 ؛6-4-14  
مييغ    50 سجيياوز مسلساييا  اخلشيي  وال املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي أو  حاليية الطييرود املمييسطسلة  )ب(

 م؛ 0.3ا ضسنة  نفصلة إلسقاط حرل ضلى مل زاوية    ا  فاع  عرَّ 
مييغ   عييرلا   100 سجيياوز مسلساييا    حاليية الطييرود األسييط ا سة املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي وال )ج(

 م. 0.3حافة    ا  فاع ضسنة  نفصلة إلسقاط حرل ضلى مل  بع    أ ابع مل 
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للطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد ا شيييطا ية بقمييياة  (CSI)ييييسم احلصييي ل ضليييى  ؤشييير أ يييان احلالييية احلر سييية  6-4-11-14
. وقيييف  كيي ن قسايية (CSI = 50/N) 13-11-4-6و 12-11-4-6املمييسايف ن  يي   Nألقييل  يي  قسايييت ضلييى القسايية ا 50 الييرقم

 سنااسة   ك ن فعلسا  ال Nصفرا  شريطة أن يك ن ضيفد  ع حميفود    الطرود دون احلالة احلر سة )أي أن  ؤشر أ ان احلالة احلر سة 
   ملسا احلالسن(. 

 ال عملياح إجراءات االختبار وإثبات االمتث 6-4-12
  4-1-3-2-7-2و 3-1-3-2-7-2ييييييييييسم إثبييييييييياا اال سثيييييييييال ضالسيييييييييا  ملعيييييييييايع األداء املطل بييييييييية    6-4-12-1
أبي  11-4-6إىل  2-4-6و يييييييييي   2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و

 مبجا ضة  ناا.    األسالس  ال ا دة أددح أو
الشييكل اخلياص )املي اد املشيعة اجلا يييفة املي اد املشيعة ذاا  إ يراء اخسبيا اا ابسيس يفام ضسنيياا متثيل )أ(

ضسنيياا  يي   ابسييس يفام ذيياذج أولسيية أو امليي اد املشييعة املن فضيية السشييسر  أو الكبميي الا(  أو أو
العبييييي ة الييييييت جتيييييرى ضلسايييييا االخسبيييييا اا املييييييفى املس قيييييع  العبييييي ة  تيييييامى فسايييييا حمسييييي ايا العسنييييية أو

العبيي ة املز ييع  يف النايي ذج اإليضيياحي أوبل  اييا ضالسييا   ويعيي للاحسيي ايا املشييعة أبقييرب د  يية ميكيي 
 اخسبا مها ضلى النح  املقيفم للنقل؛

 الر  ع إىل حاالا اإلثباا ال افسة المابقة ذاا الطبسعة املااثلة ابلقيف  الكا ؛ )ب(
يسعلق ابلصينل  إ راء اخسبا اا ابسس يفام ضسناا ذاا  م   الئاة  شال اخل اص املااة فساا )ج(

اخلربة اهلنيفسسة  الء ة  سائج انح االخسبا اا أل يراا السصياسم. وضنييف  قسيف البحت إذا أوضحر
اسس يفام ضسنة قساسسة   ؤخن   االضسبا  ضرو ة  عيفيل بعض ض ابط االخسبا    ثل قطر قضيس  

 ول اال ضغاط؛ االخرتاق أو
ا رتاا   ثي ق هبيا أن اإل يراءاا والبيا  ضليى  الرأي املقنع  إذا ا ُّفق ب  ي  ضيام السقيفير احلمايب  أو )د(

  عسيفلة. أو
العسنييية لالخسبيييا اا   ميييس يفم األسيييالس  املالئاييية  الناييي ذج األو  أو بعييييف إخضييياع الناييي ذج اإليضييياحي أو 6-4-12-2

 3-1-3-2-7-2ميسثيل ملعيايع األداء والقبي ل احملييفدة    للسقسسم بغسة السأميف    أن اشيرتاطاا إ يراءاا االخسبيا  قييف اسيس فسر مبيا
 2-4-6و 2-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و 2-3-3-2-7-2و 1-3-3-2-7-2و 4-1-3-2-7-2و

 . 11-4-6إىل 
   ذلك األ    السالسة: األضطاب و مجسلاا  مبا  فحص مجسع العسناا قبل االخسبا  بغسة تيفييف العس ب أو 6-4-12-3

 االخسالف ض  السصاسم؛ )أ(
 والعس ب   الصناضة؛ )ب(
    اال طاط؛ عح    ص السآمل أوو  )ج(
 و ش لح املعامل. )د(

تيييفد املعييامل اخلا  سيية للعسنيية ب ضيي ح حيي   سميية  وتيييفد   اصييفاا  نظ  يية احسيي اء الطييرد ب ضيي ح. ماييا 
 اإلحالة ببماطة ووض ح إىل أي  زء    انح العسنة.
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 رجيةاختبار سالمة منظومة االحتواء والتدريع وتقدير أمان احلالة احل 6-4-13
اءاا السالسييية بعييييف ميييل اخسبيييا  أو جما ضييية اخسبيييا اا أو سلميييلة  ييي  االخسبيييا اا املنطبقييية   حس ييين اإل ييير   

 :21-4-6إىل  15-4-6حم  االقسضاء  ماا اي حميفدة   
 تيفد العس ب واألضطاب و مجل؛ )أ(

املييفى االخسبيا  إىل إذا بقي مل     نظ  ة االحس اء للطيرد امل سيربه و يف يعي  سيلساا  بعييف  وعيفد  ا )ب(
 ؛11-4-6إىل  2-4-6املطل ب   

إذا ما ر االفرتاضاا والشروط املمس يف ة  وعيفد    الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية   ا )ج(
 أمثر صحسحة. لطرد أو 14-11-4-6إىل  1-11-4-6  السقسسااا املطل بة مبقسضى 

 اهلدف املستخدم يف اختبارات السقوط 6-4-14
 )أ( 5-3-3-2-7-2اهليييييييييفف املمييييييييس يفم   اخسبييييييييا اا المييييييييق ط  احملييييييييييفدة    اضييييييييى   اخسسييييييييا ير  

  أن يكييييييي ن سيييييييطحا  أفقسيييييييا   ييييييي  خصائصييييييي  أن أي زايدة   2-20-4-6و 2-17-4-6)أ( و16-4-6و 4-15-4-6و
  زييف بيف  ة مبعة ا عطاب انح العسنة. السش ح ضنيف ا  صيف   العسنة ال  قاو س  ل زاحة أو

 القدرة عملياح على تّمل ظروف النقل العاديةختبار إلثبات ا 6-4-15
 ساثييل ايينح االخسبييا اا فساييا يلييي: اخسبييا   ذاذ امليياء  واخسبييا  المييق ط احلييرل  واخسبييا  السنضييسيف  واخسبييا   6-4-15-1

يمييبقاا   مييل حاليية االخييرتاق. ويييسم إخضيياع ضسنيياا  يي  الطييرد الخسبييا  المييق ط احلييرل  واخسبييا  السنضييسيف  واخسبييا  االخييرتاق  و 
 . 2-15-4-6مل االخسبا اا  شريطة اسسسفاء الشروط ال ا دة   اخسبا   ذاذ املاء. وجي ز اسس يفام ضسنة واحيفة    

يراضى أن تيفد الفرتة الز نسة الفاصلة بن اال سااء  ي  اخسبيا   ذاذ املياء واالخسبيا  اليني يلسي  حبسيت يكي ن  6-4-15-2
كيي  انييال دلسييل يثبيير العكيي   ي مل ألقصييى  دون أن جيييل اجلييزء اخلييا  ي  يي  العسنيية  فافييا ذا قسايية. و يياامليياء قيييف  فيين إىل احليييف ا

 حيرتل فيرتة ز نسية  مت     ذاذ املاء    أ بعة اجتااياا   وقير واحييف.  يع أ ي  ال يفرتا أن انح الفرتة الفاصلة اي ساضسان إذا  ا
 جتاااا األ بعة ضلى السعاق .فاصلة إذا  رى     ذاذ املاء   مل اجتاح    اال

سييم    5العسنيية الخسبييا   ذاذ ابمليياء عييامي السعييرا لمييق ط املطيير مبعيييفل  اخسبييا   ذاذ امليياء: يييسم إخضيياع 6-4-15-3
 الماضة  قريبا  مليفة ساضة ضلى األقل.

: يسم إسقاط العسنة ضلى اهليفف حبست ير ح فس  أن يصاب أبشييف ضطي   6-4-15-4 يسعليق  فسايااخسبا  المق ط احلرل
 مبق  اا األ ان املز ع اخسبا اا.

ضيي    إذا قييس   يي  أدىن  قطيية  يي  العسنيية إىل المييطح العليي ي للايييفف  قاطال يقييل ا  فيياع اإلسيي )أ(
بشأن الكسلة املنطبقة. ويكي ن اهلييفف ابمل اصيفاا املبسنية  4-15-4-6املبسنة   اجليفول  املمافة

 ؛6-4-14  
مييغ    50 سجيياوز مسلساييا  اخلشيي  وال املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي أو  حاليية الطييرود املمييسطسلة  )ب(

 م؛ 0.3ا ضسنة  نفصلة إلسقاط حرل ضلى مل زاوية    ا  فاع  عرَّ 
مييغ   عييرلا   100 سجيياوز مسلساييا    حاليية الطييرود األسييط ا سة املصيين ضة  يي  الكر يي ن اللسفييي وال )ج(

 م. 0.3حافة    ا  فاع ضسنة  نفصلة إلسقاط حرل ضلى مل  بع    أ ابع مل 
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 الختبار الطرود يف ظروف النقل العادية مسافة السقوط احلّر احملددة :4-15-4-6اجلدول 
 مسافة اإلسقاط احلّر )م( كتلة العبوة )كغ(

 1.2 5 000 <مسلة العب ة 
000 5    0.9 10 000 <مسلة العب ة 
000 10    0.6 15 000 <مسلة العب ة 

000 15   0.3 ب ةمسلة الع 

الع ا ييل الفعلسيية اليييت تيي ل دون  نضييسيفاا   عييرلا العسنيية  يكيي  شييكل العبيي ة  يي   اخسبييا  السنضييسيف:  ييا مل 6-4-15-5
 ساضة  حلال ضا ط يماوي أمرب ال ز ن السالسن: 24 مليفة

 أضعاف ال زن األقصى للطرد؛  5 ا يعادل  )أ(
 املعرضة    الطرد للمق ط الرأسي.مسل ابسكال  ضرواب    املماحة   13ل ووزن  كاف   )ب(

لييى  يا بن  سقييابلن  يي  العسنيية  ضلييى أن يكي ن أحيييفمها ايي  القاضيييفة اليييت وي ضيع احلاييل بصيي  ة  سمييقة ض 
 ير كز ضلساا الطرد ضادة.

يسحيييرل بيف  ييية مبيييعة أثنييياء إ يييراء  اخسبيييا  االخيييرتاق:   ضيييع العسنييية ضليييى سيييطح أفقيييي صيييل  و نبميييط ال 6-4-15-6
 االخسبا .

حيي  يمييقط مبحيي  ح  مييغ وي  يي   6سييم طرفيي   صييل مييروي ومسلسيي   3.2يييسم إسييقاط قضييس  قطييرح  )أ(
الطي     وضيع  أسييي  ضليى  رمييز أضيعل  ييزء  ي  العسنيية  حبسيت يصييطيفم مبنظ  ية االحسيي اء إذا 

 يصاب القضس  بسش ح مبع  سسجة إ راء االخسبا ؛ اخرتق العسنة  س  ال  فساا بيف  ة مافسة. وال
مييييسايففة ضلييييى إذا قييييس   يييي  طرفيييي  األدىن إىل  قطيييية الصيييييفم امل  فيييياع إسييييقاط القضييييس يكيييي ن ا   )ب(

 م. 1ا    المطح العل ي للعسنة
 ( املصممة للسوائل والغازاتAاختبارات إضافية للطرود من النوع ) 6-4-16

ضهع ضسنة أو  ا أشييف يثبير أن أحييف االخسبيا ا ضسناا  نفصيلة لكيل اخسبيا   ي  االخسبيا اا السالسية  يا مل ختح
ضهع ضسنة واحيفة لالخسبا  األشيف.انح احلالة  يسعلق ابلعسنة املعنسة  و     اآلخر فساا  ختح

:  حمييقط العسنيية ضلييى اهليييفف   االجتيياح الييني ييير ح فسيي  أن يحعطهيي  حمس ااييا  )أ( اخسبييا  المييق ط احلييرل
لعلييي ي أشييييف العطييي . ويكييي ن ا  فييياع اإلسيييقاط إذا قيييس   ييي  أدىن  يييزء  ييي  العسنييية إىل الميييطح ا

 ؛14-4-6م. ويك ن اهليفف ابمل اصفاا املبسنة    9للايفف ا  
ضهع العسنة لالخسبا  احمليفد    )ب(   ابسسثناء أ   جي  زايدة ا  فياع 6-15-4-6اخسبا  االخرتاق: ختح

 )ب(.6-15-4-6ا  حميفد    م ماا 1م بيفال      1.7اإلسقاط إىل 
 تّمل ظروف احلوادث يف النقلاختبارات إلثبات القدرة عملياح على  6-4-17
ضهييييع العسنيييية للسييييأثعاا املرتامايييية النامجيييية ضيييي  االخسبييييا اا احمليييييفدة    6-4-17-1   3-17-4-6و 2-17-4-6ختح

ضهع إ ا انح العسنة وإ ا ضسنة  نفصلة لسأثع )أتثعاا( اخسبا  )اخسبا اا( الغاير امليائي  بنف  الرت س . وضق  انح االخسبا اا  ختح
  طباقاا.  حالة ا 18-4-6  و4-17-4-6احمليفد   ضلى النح  

يسييألل االخسبييا  املسكييا سكي  يي  ثالثيية اخسبييا اا سييق ط  سلفيية. وختضييع مييل ضسنيية  االخسبييا  املسكييا سكي: 6-4-17-2
. وعييييفد الرت سييي  اليييني  عيييرا بييي  العسنييية مليييراا 13-11-4-6 أو 8-8-4-6مليييراا اإلسيييقاط املنطبقييية حميييباا اييي  حمييييفد   
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ايياء  يي  االخسبييا  املسكييا سكي  بقيييف   يي  العطيي  يفضييي إىل أضظييم ضطيي    حبسييت  كيي ن العسنيية قيييف أصييسبر  ضنيييف اال س اإلسييقاط
 االخسبا  احلرا ي السا .

  اإلسيييقاط األول   حميييقهط العسنييية ضليييى اهلييييفف   االجتيييياح اليييني يييير ح فسييي  أن  صييياب أبشيييييف  )أ(
  العسنيية إىل المييطح العليي ي للايييفف ضطيي   ويكيي ن ا  فيياع المييق ط إذا قييس   يي  أدىن  قطيية  يي

 ؛14-4-6م. ويك ن اهليفف  مس فسا  للا اصفاا املبسنة    9 ا 
  اإلسييقاط الثيياين   حمييقهط العسنيية ضلييى قضييس   ثبيير ضايي داي  ضلييى اهليييفف إبحكييام   االجتيياح  )ب(

الييني ييير ح فسيي  أن  صيياب أبشيييف ضطيي . ويكيي ن ا  فيياع اإلسييقاط إذا قييس   يي   قطيية الصيييفم 
م. ويراضيييى أن يكييي ن القضيييس   ييي   1 اييي س  سايففة  ييي  العسنييية إىل الميييطح العلييي ي للقضييياملمييي

سييم  20( سييم وط ليي  0.5±  15.0دائييري  قطييرح )ضرضييي الفيي الذ الطييري املصييار وليي   قطييع 
إذا مييان اسييسعاال قضييب  أطيي ل يمييفر ضيي  ضطيي  أمييرب  ففييي ايينح احلاليية يمييس يفم قضييس   إال

 يييفوير لطييرف األضلييى للقضييس   مييطحا  وأفقسييا   ييع يكفييي ط ليي  إلحيييفاث أشيييف ضطيي . ويكيي ن ا
 يييم. ويراضيييى أن يكييي ن اهلييييفف املثبييير ضلسييي  القضيييس   6قطرايييا  يسجييياوز  صيييل حافسييي  حبسيييت ال

 ؛14-4-6 مس فسا  للا اصفاا املبسنة   
ضهع العسنة الخسبيا  سيحق دينيا ي ضي  طرييق وضيع العسنية ضليى اهلييفف    )ج(   اإلسقاط الثالت  ختح

م  9ميغ  ي  ا  فياع   500قاط مسلية وزهنيا ني ير ح فس  ا عطاهبيا أشييف ضطي   سسجية إسياالجتاح ال
م  1م    1ضليى العسنيية. و كيي ن ايينح الكسليية ضبييا ة ضيي  ليي ح  يي  الفيي الذ الطييري املصييار  ميياحس  

 حمقط واي   وضع أفقي. ويقياس ا  فياع اإلسيقاط  ي  اجلا ي  الميفلي للي ح إىل أضليى  قطية  ي  
. و حييفول  14-4-6اي  وا د    طابقيا  مليان يك ن اهليفف اليني  ر كيز ضلسي  العسنية  العسنة. ويراضى أ

  م. 6يسجاوز  صل قطراا  ح اف وزوااي ال    المفلي لل ح الف الذ حبست ال
قَّييق السيي ازن احلييرا ي للعسلنيية   ظييروف  بلييغ فساييا د  يية احلييرا ة احملسطيية  االخسبييا  احلييرا ي: 6-4-17-3 س   انييا  38ºعح

و انيييا  ابملعييييفل األقصيييى لس لييييف احليييرا ة اليفاخلسييية   الطيييرد  ييي   6-8-4-6يفول روط السعيييرلا ألشيييعة الشيييا  املبسنييية   اجليييبشييي
احملسيي ايا املشييعة طبقييا  للسصيياسم. ويميياح  بشييكل بيييفيل  ابخييسالف قييسم أي  يي  ايينح الضيي ابط قبييل االخسبييا  وأثنيياءح  شييريطة أن 

 لسقسسم الالحق السسجابة الطرد. ؤخن   االضسبا  ضلى النح  ال ا     ا
 يلي: االخسبا  احلرا ي ضنيفئن وايسألل  

دقسقة لبسئة حرا ية   فر  يففقا  حرا اي   مياواي  ضليى األقيل لييففق حيرا ي  ي   30 عريض العسنة مليفة  )أ(
وقييي د اسييييف ومرب ين/ا ائي   ظيييروف حمسطييية سيييامنة بيف  ييية  كفيييي إلضطييياء  عا يييل  س سيييط أدىن 

س  حبسييييت  غايييير 800º قييييل ضيييي   ود  يييية حييييرا ة  س سييييطة ال 0.9اللايييي  يبلييييغ لقيييييف ة ابسعيييياث 
القساية الييت قييف يثبير   فرايا   الطيرد إذا  أو 0.8النا ذج متا ا    ع قيف ة ا سصاص سطحسة  بلغ 

  عرا للحرا ة احمليفدة  ويعق  ذلك؛
لشييا  املبسنيية   س   انييا  بشييروط السعييرلا ألشييعة ا38º عييريض العسنيية ليف  يية حييرا ة حمسطيية  بلييغ  )ب(

 أبقصيى  عييفل لس لييف احليرا ة اليفاخلسية   الطيرد  ي  احملسي ايا املشييعة   و انيا  6-8-4-6اجلييفول 
 مجسيع أ يزاء العسنيةطبقا  للسصاسم لفرتة  كفي للسأميف  ي  أن د  ياا احليرا ة   العسنية  سنياقص   

اي  قييسم أي  يي  ايينح و/أو  قييرتب  يي  ظييروف احلاليية الثابسيية األولسيية. ويميياح  بشييكل بيييفيل  بسبيي
مييي ن  شيييريطة أن  ؤخييين   االضسبيييا  ضليييى النحييي  ال ا ييي    السقسيييسم الضييي ابط ضقييي  وقيييل الس
 الالحق السسجابة الطرد.
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 الختبار الطرود يف ظروف النقل العادية مسافة السقوط احلّر احملددة :4-15-4-6اجلدول 
 مسافة اإلسقاط احلّر )م( كتلة العبوة )كغ(

 1.2 5 000 <مسلة العب ة 
000 5    0.9 10 000 <مسلة العب ة 
000 10    0.6 15 000 <مسلة العب ة 

000 15   0.3 ب ةمسلة الع 

الع ا ييل الفعلسيية اليييت تيي ل دون  نضييسيفاا   عييرلا العسنيية  يكيي  شييكل العبيي ة  يي   اخسبييا  السنضييسيف:  ييا مل 6-4-15-5
 ساضة  حلال ضا ط يماوي أمرب ال ز ن السالسن: 24 مليفة

 أضعاف ال زن األقصى للطرد؛  5 ا يعادل  )أ(
 املعرضة    الطرد للمق ط الرأسي.مسل ابسكال  ضرواب    املماحة   13ل ووزن  كاف   )ب(

لييى  يا بن  سقييابلن  يي  العسنيية  ضلييى أن يكي ن أحيييفمها ايي  القاضيييفة اليييت وي ضيع احلاييل بصيي  ة  سمييقة ض 
 ير كز ضلساا الطرد ضادة.

يسحيييرل بيف  ييية مبيييعة أثنييياء إ يييراء  اخسبيييا  االخيييرتاق:   ضيييع العسنييية ضليييى سيييطح أفقيييي صيييل  و نبميييط ال 6-4-15-6
 االخسبا .

حيي  يمييقط مبحيي  ح  مييغ وي  يي   6سييم طرفيي   صييل مييروي ومسلسيي   3.2يييسم إسييقاط قضييس  قطييرح  )أ(
الطي     وضيع  أسييي  ضليى  رمييز أضيعل  ييزء  ي  العسنيية  حبسيت يصييطيفم مبنظ  ية االحسيي اء إذا 

 يصاب القضس  بسش ح مبع  سسجة إ راء االخسبا ؛ اخرتق العسنة  س  ال  فساا بيف  ة مافسة. وال
مييييسايففة ضلييييى إذا قييييس   يييي  طرفيييي  األدىن إىل  قطيييية الصيييييفم امل  فيييياع إسييييقاط القضييييس يكيييي ن ا   )ب(

 م. 1ا    المطح العل ي للعسنة
 ( املصممة للسوائل والغازاتAاختبارات إضافية للطرود من النوع ) 6-4-16

ضهع ضسنة أو  ا أشييف يثبير أن أحييف االخسبيا ا ضسناا  نفصيلة لكيل اخسبيا   ي  االخسبيا اا السالسية  يا مل ختح
ضهع ضسنة واحيفة لالخسبا  األشيف.انح احلالة  يسعلق ابلعسنة املعنسة  و     اآلخر فساا  ختح

:  حمييقط العسنيية ضلييى اهليييفف   االجتيياح الييني ييير ح فسيي  أن يحعطهيي  حمس ااييا  )أ( اخسبييا  المييق ط احلييرل
لعلييي ي أشييييف العطييي . ويكييي ن ا  فييياع اإلسيييقاط إذا قيييس   ييي  أدىن  يييزء  ييي  العسنييية إىل الميييطح ا

 ؛14-4-6م. ويك ن اهليفف ابمل اصفاا املبسنة    9للايفف ا  
ضهع العسنة لالخسبا  احمليفد    )ب(   ابسسثناء أ   جي  زايدة ا  فياع 6-15-4-6اخسبا  االخرتاق: ختح

 )ب(.6-15-4-6ا  حميفد    م ماا 1م بيفال      1.7اإلسقاط إىل 
 تّمل ظروف احلوادث يف النقلاختبارات إلثبات القدرة عملياح على  6-4-17
ضهييييع العسنيييية للسييييأثعاا املرتامايييية النامجيييية ضيييي  االخسبييييا اا احمليييييفدة    6-4-17-1   3-17-4-6و 2-17-4-6ختح

ضهع إ ا انح العسنة وإ ا ضسنة  نفصلة لسأثع )أتثعاا( اخسبا  )اخسبا اا( الغاير امليائي  بنف  الرت س . وضق  انح االخسبا اا  ختح
  طباقاا.  حالة ا 18-4-6  و4-17-4-6احمليفد   ضلى النح  

يسييألل االخسبييا  املسكييا سكي  يي  ثالثيية اخسبييا اا سييق ط  سلفيية. وختضييع مييل ضسنيية  االخسبييا  املسكييا سكي: 6-4-17-2
. وعييييفد الرت سييي  اليييني  عيييرا بييي  العسنييية مليييراا 13-11-4-6 أو 8-8-4-6مليييراا اإلسيييقاط املنطبقييية حميييباا اييي  حمييييفد   
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ايياء  يي  االخسبييا  املسكييا سكي  بقيييف   يي  العطيي  يفضييي إىل أضظييم ضطيي    حبسييت  كيي ن العسنيية قيييف أصييسبر  ضنيييف اال س اإلسييقاط
 االخسبا  احلرا ي السا .

  اإلسيييقاط األول   حميييقهط العسنييية ضليييى اهلييييفف   االجتيييياح اليييني يييير ح فسييي  أن  صييياب أبشيييييف  )أ(
  العسنيية إىل المييطح العليي ي للايييفف ضطيي   ويكيي ن ا  فيياع المييق ط إذا قييس   يي  أدىن  قطيية  يي

 ؛14-4-6م. ويك ن اهليفف  مس فسا  للا اصفاا املبسنة    9 ا 
  اإلسييقاط الثيياين   حمييقهط العسنيية ضلييى قضييس   ثبيير ضايي داي  ضلييى اهليييفف إبحكييام   االجتيياح  )ب(

الييني ييير ح فسيي  أن  صيياب أبشيييف ضطيي . ويكيي ن ا  فيياع اإلسييقاط إذا قييس   يي   قطيية الصيييفم 
م. ويراضيييى أن يكييي ن القضيييس   ييي   1 اييي س  سايففة  ييي  العسنييية إىل الميييطح العلييي ي للقضييياملمييي

سييم  20( سييم وط ليي  0.5±  15.0دائييري  قطييرح )ضرضييي الفيي الذ الطييري املصييار وليي   قطييع 
إذا مييان اسييسعاال قضييب  أطيي ل يمييفر ضيي  ضطيي  أمييرب  ففييي ايينح احلاليية يمييس يفم قضييس   إال

 يييفوير لطييرف األضلييى للقضييس   مييطحا  وأفقسييا   ييع يكفييي ط ليي  إلحيييفاث أشيييف ضطيي . ويكيي ن ا
 يييم. ويراضيييى أن يكييي ن اهلييييفف املثبييير ضلسييي  القضيييس   6قطرايييا  يسجييياوز  صيييل حافسييي  حبسيييت ال

 ؛14-4-6 مس فسا  للا اصفاا املبسنة   
ضهع العسنة الخسبيا  سيحق دينيا ي ضي  طرييق وضيع العسنية ضليى اهلييفف    )ج(   اإلسقاط الثالت  ختح

م  9ميغ  ي  ا  فياع   500قاط مسلية وزهنيا ني ير ح فس  ا عطاهبيا أشييف ضطي   سسجية إسياالجتاح ال
م  1م    1ضليى العسنيية. و كيي ن ايينح الكسليية ضبييا ة ضيي  ليي ح  يي  الفيي الذ الطييري املصييار  ميياحس  

 حمقط واي   وضع أفقي. ويقياس ا  فياع اإلسيقاط  ي  اجلا ي  الميفلي للي ح إىل أضليى  قطية  ي  
. و حييفول  14-4-6اي  وا د    طابقيا  مليان يك ن اهليفف اليني  ر كيز ضلسي  العسنية  العسنة. ويراضى أ

  م. 6يسجاوز  صل قطراا  ح اف وزوااي ال    المفلي لل ح الف الذ حبست ال
قَّييق السيي ازن احلييرا ي للعسلنيية   ظييروف  بلييغ فساييا د  يية احلييرا ة احملسطيية  االخسبييا  احلييرا ي: 6-4-17-3 س   انييا  38ºعح

و انيييا  ابملعييييفل األقصيييى لس لييييف احليييرا ة اليفاخلسييية   الطيييرد  ييي   6-8-4-6يفول روط السعيييرلا ألشيييعة الشيييا  املبسنييية   اجليييبشييي
احملسيي ايا املشييعة طبقييا  للسصيياسم. ويميياح  بشييكل بيييفيل  ابخييسالف قييسم أي  يي  ايينح الضيي ابط قبييل االخسبييا  وأثنيياءح  شييريطة أن 

 لسقسسم الالحق السسجابة الطرد. ؤخن   االضسبا  ضلى النح  ال ا     ا
 يلي: االخسبا  احلرا ي ضنيفئن وايسألل  

دقسقة لبسئة حرا ية   فر  يففقا  حرا اي   مياواي  ضليى األقيل لييففق حيرا ي  ي   30 عريض العسنة مليفة  )أ(
وقييي د اسييييف ومرب ين/ا ائي   ظيييروف حمسطييية سيييامنة بيف  ييية  كفيييي إلضطييياء  عا يييل  س سيييط أدىن 

س  حبسييييت  غايييير 800º قييييل ضيييي   ود  يييية حييييرا ة  س سييييطة ال 0.9اللايييي  يبلييييغ لقيييييف ة ابسعيييياث 
القساية الييت قييف يثبير   فرايا   الطيرد إذا  أو 0.8النا ذج متا ا    ع قيف ة ا سصاص سطحسة  بلغ 

  عرا للحرا ة احمليفدة  ويعق  ذلك؛
لشييا  املبسنيية   س   انييا  بشييروط السعييرلا ألشييعة ا38º عييريض العسنيية ليف  يية حييرا ة حمسطيية  بلييغ  )ب(

 أبقصيى  عييفل لس لييف احليرا ة اليفاخلسية   الطيرد  ي  احملسي ايا املشييعة   و انيا  6-8-4-6اجلييفول 
 مجسيع أ يزاء العسنيةطبقا  للسصاسم لفرتة  كفي للسأميف  ي  أن د  ياا احليرا ة   العسنية  سنياقص   

اي  قييسم أي  يي  ايينح و/أو  قييرتب  يي  ظييروف احلاليية الثابسيية األولسيية. ويميياح  بشييكل بيييفيل  بسبيي
مييي ن  شيييريطة أن  ؤخييين   االضسبيييا  ضليييى النحييي  ال ا ييي    السقسيييسم الضييي ابط ضقييي  وقيييل الس
 الالحق السسجابة الطرد.
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يسم  ربييف العسنة ب سيائل اصيطناضسة  ويمياح ألي احيرتاق عييفث    ي اد  ويراضى أثناء االخسبا  وبعيفح أال 
 العسنة أبن أيخن جمراح الطبسعي.

م مليييفة مثيياين سيياضاا ضلييى األقييل    15يقييل ضيي   ضييغط  يياء ال  غايير العسنيية تيير اخسبييا  الغايير املييائي: 6-4-17-4
مسل ابسييكال   150يقييل الضييغط املييا   رتي اخلييا  ي ضيي   ال ضييع املفضييي إىل أشيييف ضطيي . وأل ييراا اإلثبيياا العالييي  يراضييى أال

 اسسسفاء هلنح الشروط.
 2A 105علــى أكثــر مــن مــن الطــرود الــيت تتــوي  B(M)و B(U)وعني اختبــار الغمــر املــائي املعــزز للنــ 6-4-18

 (Cوالطرود من النوع )
م مليييفة سيياضة ضلييى األقييل.  200يقييل ضيي    غايير العسنيية تيير ضييغط  يياء ال اخسبييا  الغايير املييائي املعييزز: 

 نح الشروط. سغاابسكال اسسسفاء هل 2يقل الضغط املا   رتي اخلا  ي ض   وأل راا اإلثباا العالي  يراضى أال
 املاء للطرود اليت تتوي على مواد انشطاريةاختبار تسرب  6-4-19
 ناا إىل احليف الني ينجم ضني  أشييف  فاضلسية    مسثة    االخسبا  الطرود اليت افرتا  مرب املاء إلساا أو 6-4-19-1

 . 13-11-4-6إىل  8-11-4-6وذلك أل راا السقسسم مب    
 ح  يييييييييسم إخضيييييييياضاا لالخسبييييييييا اا اليييييييي ا دةالخسبييييييييا   مييييييييرب امليييييييياء امليييييييينم   أددقبييييييييل إخضيييييييياع العسنيييييييية  6-4-19-2

   واالخسبييييييييييا  احمليييييييييييفد 13-11-4-6)ج( ضلييييييييييى النحيييييييييي  الييييييييييالزم    )أ( أو2-17-4-6)ب(  وإ ييييييييييا   6-4-17-2  
  6-4-17-3 . 
اح الييني يس قييع االجتيي م مليييفة مثيياين سيياضاا ضلييى األقييل و  0.9يقييل ضيي    حغايير العسنيية تيير ضييغط  يياء ال 6-4-19-3

  ن .حيفوث أقصى  مرب 
 (Cاختبارات للطرود من النوع ) 6-4-20
ضهع العسناا للسأثعاا النامجة ض  مل    االخسبا اا املسسابعة السالسة ابلرت س  املنم  : 6-4-20-1  ختح

 ؛3-20-4-6و 2-20-4-6)ج( و2-17-4-6)أ( و2-17-4-6االخسبا اا احمليفدة    )أ(
 . 4-20-4-6حمليفد   واالخسبا  ا )ب(

 ويماح ابسس يفام ضسناا  سلفة   مل    السسابعنج )أ( و)ب(. 
ضهع العسناا للسأثعاا امل سلفة اليت عيفثاا جمي  صيل  ضاي دي  صين ع  ي   اخسبا  اال ثقاب/السازق: 6-4-20-2 ختح

حبسييت يمييب  أشيييف ضطيي  ضنيييف اال سايياء  يي  سييطح الطييرد  الفيي الذ الطييري. وعيييفد اجتيياح ضسنيية الطييرد ابلنمييبة إىل  قطيية الصيييفم ضلييى
 )أ(.1-20-4-6االخسبا اا املسسابعة احمليفدة   

مييغ   250مييغ  ضلييى ايييفف و عييرلا جمليي  مسلسيي    250  ضييع العسنيية اليييت متثييل طييردا   قييل مسلسيي  ضيي   )أ(
اجملي  م ف ق  قطة الصيفم املمسايففة. وأل راا انا االخسبا  يراضيى أن يكي ن  3يمقط    ا  فاع 

سم  يشكل طرف  الضا ب  روطا  دقصا  دائيراي  قائايا  ابألبعياد  20ض  قضس  أسط اين قطرح  ضبا ة
يسجييياوز  صيييل  سيييم  يييع  ييييفوير حافسييي  حبسيييت ال 2.5سيييم وقطيييرح ضنييييف القاييية  30السالسييية: ا  فاضييي  

 ؛14-4-6 م. ويراضى أن يك ن اهليفف الني   ضع ضلس  العسنة ضلى النح  احمليفد    6 قطراا
أمثر    ضع قاضيفة اجمل  ضلى ايفف ويسم إسيقاط  مغ أو  250الة الطرود اليت  بلغ مسلساا   ح )ب(

العسنييية ضليييى اجملييي . ويكييي ن ا  فييياع اإلسيييقاط  إذا قيييس   ييي   قطييية الصييييفم   العسنييية إىل الميييطح 
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 م. وأل راا انا االخسبا   يك ن اجملي  بيناا اخلي اص واألبعياد احملييفدة 3العل ي للاج   ا  
ح  ابسسثناء أن عيفد ط ل اجمل  ومسلس  حبست  حعطي  العسلنية أشييف العطي . ويراضيى أن   )أ( أضال

 . 14-4-6يك ن اهليفف الني   ضع ضلس  قاضيفة اجمل  ضلى النح  احمليفد   
 يراضييييييى أن  كيييييي ن شييييييروط إ ييييييراء ايييييينا االخسبييييييا   طابقيييييية لل صييييييل احمليييييييفد االخسبييييييا  احلييييييرا ي املعييييييزلز: 6-4-20-3

 دقسقة. 60ناء أن يك ن السعرا للبسئة احلرا ية مليفة   ابسسث6-4-17-3  
م/حل سيية  وعيييفد االجتيياح حبسييت  90 قييل ضيي    عييرلا العسنيية للصيييفم ضلييى ايييفف بمييرضة ال اخسبييا  الصيييفم: 6-4-20-4

دام   ييا  ابسييسثناء أن يكيي ن سييطح اهليييفف أبي اجتيياح مييان 14-4-6 حعطيي  أشيييف العطيي . ويكيي ن اهليييفف ضلييى النحيي  املبيين   
 ح  سعا يفا   ع  ما  العسنة.المط

 اختبارات العبوات املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-21
رى ضلى العسنياا الييت  شيال ضبي اا صياار الحسي اء   أمثير  ي  سيادس فل  يييف الس  ا سي م   ميغ أو  0.1جتح

ولكيييي  إذا قييييل الضييييغط السجييييرييب سغاابسييييكال    1.38يقييييل ضيييي   اليييييت تامساييييا  اخسبييييا اا اسيف ولسيييية ضنيييييف ضييييغط داخلييييي ال أو
 سغاابسكال يسطل  السصاسم اضساادا   سعيفد األطراف. وح  ختسرب العبي اا  يرة أخيرى  جيي ز إ يراء أي اخسبيا اا  يع  2.76 ض 

  عطبة  كافئة أخرى  انا  ابضسااد  سعيفد األطراف.
 اعتماد تصاميم الطرود واملواد اليت تتويها 6-4-22
أمثييير  ييي  سيييادس فل  يييييف الس  ا سييي م  مسلييي  رام أو  0.1د  صيييا سم الطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى يسطلييي  اضسايييا 6-4-22-1
 يلي:  ا

 اضساادا   سعيفد األطراف؛ 4-6-4-6يسطل  مل  صاسم يمس   اشرتاطاا  )أ(
اضساييادا  أحيياداي   يي  قبييل  3-6-4-6إىل  1-6-4-6يسطليي  مييل  صيياسم يمييس   اشييرتاطاا  )ب(

  سطل  انح الالئحة اضساادا   سعيفد األطراف. شأ السصاسم   ا ملة   بليف  نالملطة امل سص
 (    الطرود اضساادا  أحاداي   ابالسسثناءاا السالسة:Cوالن ع ) B(U)يسطل  مل  صاسم للن ع  6-4-22-2

  4-22-4-6يسطليي   صيياسم الطييرد الييني عسيي ي ضلييى  يي اد ا شييطا ية  وخيضييع أيضييا  ألحكييام  )أ(
 اضساادا   سعيفد األطراف؛ 1-2-5-1-5و 7-23-4-6و

اليني عسي ي ضليى  ي اد  شيعة  ن فضية السشيسر اضسايادا   B(U)ويسطل   صاسم الطرد    الني ع  )ب(
  سعيفد األطراف.

  ذليك الطيرود الييت تسي ي ضليى    مباB(M)يسطل  اضساادا   سعيفد األطراف مل  صاسم لطرود    الن ع  6-4-22-3
والطييرود اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة  1-2-5-1-5و 7-23-4-6و 4-22-4-6كييام  يي اد ا شييطا ية وختضييع أيضييا  ألح

  ن فضة السشسر.
يسطليي   صيياسم الطييرد الييني عسيي ي ضلييى  يي اد ا شييطا ية  ييع  مييسثناة مب  يي  أي  يي  األحكييام اليي ا دة  6-4-22-4
 اضساادا   سعيفد األطراف. 3-11-4-6و 2-11-4-6( إىل )و( و)أ2-7-2-3-5  
السصاسم للا اد املشعة املن فضية  سطل  السصاسم للا اد املشعة ذاا الشكل اخلاص اضساادا  أحاداي . أ اي 6-4-22-5

 (.8-23-4-6السشسر فإ   يسطل  اضساادا   سعيفد األطراف )ا ظر أيضا  
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 . 13-11-4-6إىل  8-11-4-6وذلك أل راا السقسسم مب    
 ح  يييييييييسم إخضيييييييياضاا لالخسبييييييييا اا اليييييييي ا دةالخسبييييييييا   مييييييييرب امليييييييياء امليييييييينم   أددقبييييييييل إخضيييييييياع العسنيييييييية  6-4-19-2

   واالخسبييييييييييا  احمليييييييييييفد 13-11-4-6)ج( ضلييييييييييى النحيييييييييي  الييييييييييالزم    )أ( أو2-17-4-6)ب(  وإ ييييييييييا   6-4-17-2  
  6-4-17-3 . 
اح الييني يس قييع االجتيي م مليييفة مثيياين سيياضاا ضلييى األقييل و  0.9يقييل ضيي    حغايير العسنيية تيير ضييغط  يياء ال 6-4-19-3

  ن .حيفوث أقصى  مرب 
 (Cاختبارات للطرود من النوع ) 6-4-20
ضهع العسناا للسأثعاا النامجة ض  مل    االخسبا اا املسسابعة السالسة ابلرت س  املنم  : 6-4-20-1  ختح

 ؛3-20-4-6و 2-20-4-6)ج( و2-17-4-6)أ( و2-17-4-6االخسبا اا احمليفدة    )أ(
 . 4-20-4-6حمليفد   واالخسبا  ا )ب(

 ويماح ابسس يفام ضسناا  سلفة   مل    السسابعنج )أ( و)ب(. 
ضهع العسناا للسأثعاا امل سلفة اليت عيفثاا جمي  صيل  ضاي دي  صين ع  ي   اخسبا  اال ثقاب/السازق: 6-4-20-2 ختح

حبسييت يمييب  أشيييف ضطيي  ضنيييف اال سايياء  يي  سييطح الطييرد  الفيي الذ الطييري. وعيييفد اجتيياح ضسنيية الطييرد ابلنمييبة إىل  قطيية الصيييفم ضلييى
 )أ(.1-20-4-6االخسبا اا املسسابعة احمليفدة   

مييغ   250مييغ  ضلييى ايييفف و عييرلا جمليي  مسلسيي    250  ضييع العسنيية اليييت متثييل طييردا   قييل مسلسيي  ضيي   )أ(
اجملي  م ف ق  قطة الصيفم املمسايففة. وأل راا انا االخسبا  يراضيى أن يكي ن  3يمقط    ا  فاع 

سم  يشكل طرف  الضا ب  روطا  دقصا  دائيراي  قائايا  ابألبعياد  20ض  قضس  أسط اين قطرح  ضبا ة
يسجييياوز  صيييل  سيييم  يييع  ييييفوير حافسييي  حبسيييت ال 2.5سيييم وقطيييرح ضنييييف القاييية  30السالسييية: ا  فاضييي  

 ؛14-4-6 م. ويراضى أن يك ن اهليفف الني   ضع ضلس  العسنة ضلى النح  احمليفد    6 قطراا
أمثر    ضع قاضيفة اجمل  ضلى ايفف ويسم إسيقاط  مغ أو  250الة الطرود اليت  بلغ مسلساا   ح )ب(

العسنييية ضليييى اجملييي . ويكييي ن ا  فييياع اإلسيييقاط  إذا قيييس   ييي   قطييية الصييييفم   العسنييية إىل الميييطح 
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 م. وأل راا انا االخسبا   يك ن اجملي  بيناا اخلي اص واألبعياد احملييفدة 3العل ي للاج   ا  
ح  ابسسثناء أن عيفد ط ل اجمل  ومسلس  حبست  حعطي  العسلنية أشييف العطي . ويراضيى أن   )أ( أضال

 . 14-4-6يك ن اهليفف الني   ضع ضلس  قاضيفة اجمل  ضلى النح  احمليفد   
 يراضييييييى أن  كيييييي ن شييييييروط إ ييييييراء ايييييينا االخسبييييييا   طابقيييييية لل صييييييل احمليييييييفد االخسبييييييا  احلييييييرا ي املعييييييزلز: 6-4-20-3

 دقسقة. 60ناء أن يك ن السعرا للبسئة احلرا ية مليفة   ابسسث6-4-17-3  
م/حل سيية  وعيييفد االجتيياح حبسييت  90 قييل ضيي    عييرلا العسنيية للصيييفم ضلييى ايييفف بمييرضة ال اخسبييا  الصيييفم: 6-4-20-4

دام   ييا  ابسييسثناء أن يكيي ن سييطح اهليييفف أبي اجتيياح مييان 14-4-6 حعطيي  أشيييف العطيي . ويكيي ن اهليييفف ضلييى النحيي  املبيين   
 ح  سعا يفا   ع  ما  العسنة.المط

 اختبارات العبوات املصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-21
رى ضلى العسنياا الييت  شيال ضبي اا صياار الحسي اء   أمثير  ي  سيادس فل  يييف الس  ا سي م   ميغ أو  0.1جتح

ولكيييي  إذا قييييل الضييييغط السجييييرييب سغاابسييييكال    1.38يقييييل ضيييي   اليييييت تامساييييا  اخسبييييا اا اسيف ولسيييية ضنيييييف ضييييغط داخلييييي ال أو
 سغاابسكال يسطل  السصاسم اضساادا   سعيفد األطراف. وح  ختسرب العبي اا  يرة أخيرى  جيي ز إ يراء أي اخسبيا اا  يع  2.76 ض 

  عطبة  كافئة أخرى  انا  ابضسااد  سعيفد األطراف.
 اعتماد تصاميم الطرود واملواد اليت تتويها 6-4-22
أمثييير  ييي  سيييادس فل  يييييف الس  ا سييي م  مسلييي  رام أو  0.1د  صيييا سم الطيييرود الييييت تسييي ي ضليييى يسطلييي  اضسايييا 6-4-22-1
 يلي:  ا

 اضساادا   سعيفد األطراف؛ 4-6-4-6يسطل  مل  صاسم يمس   اشرتاطاا  )أ(
اضساييادا  أحيياداي   يي  قبييل  3-6-4-6إىل  1-6-4-6يسطليي  مييل  صيياسم يمييس   اشييرتاطاا  )ب(

  سطل  انح الالئحة اضساادا   سعيفد األطراف. شأ السصاسم   ا ملة   بليف  نالملطة امل سص
 (    الطرود اضساادا  أحاداي   ابالسسثناءاا السالسة:Cوالن ع ) B(U)يسطل  مل  صاسم للن ع  6-4-22-2

  4-22-4-6يسطليي   صيياسم الطييرد الييني عسيي ي ضلييى  يي اد ا شييطا ية  وخيضييع أيضييا  ألحكييام  )أ(
 اضساادا   سعيفد األطراف؛ 1-2-5-1-5و 7-23-4-6و

اليني عسي ي ضليى  ي اد  شيعة  ن فضية السشيسر اضسايادا   B(U)ويسطل   صاسم الطرد    الني ع  )ب(
  سعيفد األطراف.

  ذليك الطيرود الييت تسي ي ضليى    مباB(M)يسطل  اضساادا   سعيفد األطراف مل  صاسم لطرود    الن ع  6-4-22-3
والطييرود اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد  شييعة  1-2-5-1-5و 7-23-4-6و 4-22-4-6كييام  يي اد ا شييطا ية وختضييع أيضييا  ألح

  ن فضة السشسر.
يسطليي   صيياسم الطييرد الييني عسيي ي ضلييى  يي اد ا شييطا ية  ييع  مييسثناة مب  يي  أي  يي  األحكييام اليي ا دة  6-4-22-4
 اضساادا   سعيفد األطراف. 3-11-4-6و 2-11-4-6( إىل )و( و)أ2-7-2-3-5  
السصاسم للا اد املشعة املن فضية  سطل  السصاسم للا اد املشعة ذاا الشكل اخلاص اضساادا  أحاداي . أ اي 6-4-22-5

 (.8-23-4-6السشسر فإ   يسطل  اضساادا   سعيفد األطراف )ا ظر أيضا  
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 " )ا شييييييييييطا ي( طبقييييييييييا  FISSILEشييييييييييطا ية املمييييييييييسثناة  يييييييييي  السصيييييييييينسل "يسطليييييييييي   صيييييييييياسم املييييييييييادة اال  6-4-22-6
 )و( اضساادا   سعيفد األطراف.5-3-2-7-2 للرقم

)ب( 2-2-2-7-2 الميلع وفقيا  لليرقم  سطل  حييفود النشياط البيفيلية للشيحنة املميسثناة  ي  األ ايزة أو 6-4-22-7
 اضساادا   سعيفد األطراف.

 واملوافقة عليهاطلبات نقل املواد املشعة  6-4-23
 حمج زة 6-4-23-1
 يلي:  ا يشسال طل  امل افقة ضلى شح  ضلى 6-4-23-2

 الفرتة الز نسة  املسعلقة بعالسة الشح   اليت  حلسهاه  امل افقة ضلساا؛ )أ(
 املقرتح؛ واحملس ايا املشعة الفعلسة  ووسائط النقل املس قعة  و  ع وسسلة النقل  واملما  احملسال أو )ب(
املشييا  إلساييا   شييااداا السشييغسلسة   و فاصييسل مسفسيية إ فيياذ السيييفابع ال قائسيية والضيي ابط اإلدا ييية أو )ج(

‘ 6‘   أو‘3‘)أ(1-2-5-1-5اضسايييياد  صيييياسم الطييييرد  حميييي  االقسضيييياء  الصيييياد ة مب  يييي  
 ‘.7‘ أو

 ضلى  ا يلي:  SCO-IIIيشسال طل  امل افقة ضلى شحناا األ مام املل ثة المطح  1-2-23-4-6
بسييان اجل ا يي  اليييت  حعسييرب فساييا الشييحنة  يي  األ مييام املل ثيية المييطح  )أ( 
SCO-III  وأسباب ذلك؛ 
 إبثباا  ا يلي:  SCO-III رب اا اخسسا  األ مام املل ثة المطح  )ب( 
 ضيفم و  د ضب ة  ناسبة حالسا ؛  '7'
 صاسم و/أو  صنسع العب ة أو جتزئة اجلمم خسا   يع وكي   ي  الناحسية  '8'

 أو السقنسة أو االقسصادية؛ العالسة 
 ضيفم و  د بيفيل آخر جميٍف؛  '9'
حسيي ايا املشييعة املقرتحيية  ييع اإلشييا ة إىل حالساييا وصييل  فصييسلي للا )ج( 

 الفسزايئسة والكساسائسة وطبسعة اإلشعاع املنبعت  ناا؛ 
  مبا   ذليك SCO-IIIبسان  فصسلي بسصاسم األ مام املل ثة المطح  )د( 

 الرس  اا اهلنيفسسة الكا لة واجليفاول البسا سة للا اد وطرائق السصنسع؛ 
و ية إلقنيياع المييلطة امل سصيية أبن االشييرتاطاا املعل  يياا الضيير مجسييع  )ه( 

  إذا ا طبقيييير  2-8-1-7)ه( واالشييييرتاطاا اليييي ا دة   4-2-9-1-4اليييي ا دة   
 قيف اسس فسر؛ 

 خطة  قل؛  )و( 
 .1-3-5-1  اصفة  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  لالشرتاطاا احمليفدة    )ز( 
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  خييياص مجسيييع املعل  ييياا الالز ييية إلقنييياع الميييلطة اا خاضيييعة لرت سييييشيييال طلييي  امل افقييية ضليييى شيييحن 6-4-23-3
امل سصة أبن جمال  مس ى األ ان   النقيل  عيادل ضليى األقيل للاميس ى اليني ميكي   ي افرح فسايا لي  اسيس فسر مجسيع االشيرتاطاا 

 املنطبقة   انح الالئحة.
 يلي: يشسال الطل  أيضا  ضلى  ا 

 نة متا ا  لالشرتاطاا املنطبقة وأسباب ذلك؛ا اسسسفاء الشحبسان اجل ا   اليت يسعن  فسا )أ(
 شيييغسلسة خاصييية يليييزم اختاذايييا أثنييياء النقيييل  ضييي ابط إدا يييية أو وبسيييان أبي  ييييفابع وقائسييية خاصييية أو )ب(

 لسع يض ضيفم اسسسفاء االشرتاطاا املنطبقة.
 يلي: ضلى  ا (C) أو B(U)يشسال طل  اضسااد  صاسم طرد    النا ذج  6-4-23-4

ي للاحسي ايا املشيعة املقرتحية  يع اإلشيا ة إىل حالسايا الفسزايئسية والكساسائسية وطبسعية وصل  فصسل )أ(
 اإلشعاع املنبعت  ناا؛

ة للاي اد وطرائيق   ذلك الرس  اا اهلنيفسسة الكا لة واجلييفاول البسا سي وبسان  فصسلي للسصاسم  مبا )ب(
 السصنسع؛

أدلية أخيرى ضليى   مسنيف إىل طرائق حمابسة  أو أدلة وبسان ابالخسبا اا اليت أ رير و سائجاا  أو )ج(
  الء ة السصاسم السسسفاء االشرتاطاا املنطبقة؛

 و علسااا السشغسل والصسا ة املقرتحة السس يفام العب ة؛ )د(
مسل ابسييييكال   100قصييييى ضييييغط  شييييغسل ضييييادي ليييي  و  حاليييية  صيييياسم الطييييرد حبسييييت يسجيييياوز أ )ا(

ر امليييي اد املمييييس يف ة   صيييينع  ظييييام االحسييييي اء   ييييا   رتي  تيييييفد   طليييي  االضسايييياد  ضنيييييف ذمييييي
   اصفا ا  والعسناا املز ع أخناا  واالخسبا اا املقر  إ راؤاا؛

اياا  ربير االضسبا اا املسعلقة بع ا ل السقادم ال ا دة   تلسيل األ يان و   علسو  )و(
 زي ؛" مس يفم أل راا الشح  بعيف الس سح سغسل والصسا ة املقرتحة  إذا مان الطرد السش

 ؛نلكوفقا  ليعاد  رقسم الفقراا الفرضسة السالسة 
و  احلاالا اليت  ك ن فساا احملس ايا املشعة املقرتحة وق دا   ي واي   شيعلعا   يقييفم بسيان و ربيير ألي  (ز)

خبصائص ال ق د  ووصيل ألي قسياس  طلي ب إ يراؤح قبيل الشيح   فرضسة   تلسل األ ان  سصل
 )ب(؛5-11-4-6مبقسضى 

وأي أحكييام  سعلقيية ابلسمييسسل  لييزم للسأميييف  يي  إزاليية احلييرا ة  يي  الطييرد ضلييى  يي   ييأ  ن؛ ويؤخيين  (ح)
 حاوية الشح ؛ بعن االضسبا  وسائط النقل امل سلفة املز ع اسس يفا اا و  ع وسسلة النقل أو

 سم  ي ضح فس   رمس  الطرد؛ 30× سم  21يسجاوز حجا   إيضاحي ميك  اسسنماخ   الو سم  (ط)
 ؛1-3-5-1ووصل خصائص  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  (ي)

الطييرود اليييت يحعسييزم اسييس يفا اا أل ييراا الشييح  بعيييف الس ييزي   بييرد ج لسحلسييل الفجيي اا  حاليية   )ل(
  النظيام و  املعيا ف السقنسية و   ةيبنلِّ اإل راءاا املناجسة إل راء  قسيسم دو ي للسغيعاا احلاصيل

 لطرد أثناء الس زي . حالة  صاسم ا
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 صاسم و/أو  صنسع العب ة أو جتزئة اجلمم خسا   يع وكي   ي  الناحسية  '8'

 أو السقنسة أو االقسصادية؛ العالسة 
 ضيفم و  د بيفيل آخر جميٍف؛  '9'
حسيي ايا املشييعة املقرتحيية  ييع اإلشييا ة إىل حالساييا وصييل  فصييسلي للا )ج( 

 الفسزايئسة والكساسائسة وطبسعة اإلشعاع املنبعت  ناا؛ 
  مبا   ذليك SCO-IIIبسان  فصسلي بسصاسم األ مام املل ثة المطح  )د( 

 الرس  اا اهلنيفسسة الكا لة واجليفاول البسا سة للا اد وطرائق السصنسع؛ 
و ية إلقنيياع المييلطة امل سصيية أبن االشييرتاطاا املعل  يياا الضيير مجسييع  )ه( 

  إذا ا طبقيييير  2-8-1-7)ه( واالشييييرتاطاا اليييي ا دة   4-2-9-1-4اليييي ا دة   
 قيف اسس فسر؛ 

 خطة  قل؛  )و( 
 .1-3-5-1  اصفة  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  لالشرتاطاا احمليفدة    )ز( 
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  خييياص مجسيييع املعل  ييياا الالز ييية إلقنييياع الميييلطة اا خاضيييعة لرت سييييشيييال طلييي  امل افقييية ضليييى شيييحن 6-4-23-3
امل سصة أبن جمال  مس ى األ ان   النقيل  عيادل ضليى األقيل للاميس ى اليني ميكي   ي افرح فسايا لي  اسيس فسر مجسيع االشيرتاطاا 

 املنطبقة   انح الالئحة.
 يلي: يشسال الطل  أيضا  ضلى  ا 

 نة متا ا  لالشرتاطاا املنطبقة وأسباب ذلك؛ا اسسسفاء الشحبسان اجل ا   اليت يسعن  فسا )أ(
 شيييغسلسة خاصييية يليييزم اختاذايييا أثنييياء النقيييل  ضييي ابط إدا يييية أو وبسيييان أبي  ييييفابع وقائسييية خاصييية أو )ب(

 لسع يض ضيفم اسسسفاء االشرتاطاا املنطبقة.
 يلي: ضلى  ا (C) أو B(U)يشسال طل  اضسااد  صاسم طرد    النا ذج  6-4-23-4

ي للاحسي ايا املشيعة املقرتحية  يع اإلشيا ة إىل حالسايا الفسزايئسية والكساسائسية وطبسعية وصل  فصسل )أ(
 اإلشعاع املنبعت  ناا؛

ة للاي اد وطرائيق   ذلك الرس  اا اهلنيفسسة الكا لة واجلييفاول البسا سي وبسان  فصسلي للسصاسم  مبا )ب(
 السصنسع؛

أدلية أخيرى ضليى   مسنيف إىل طرائق حمابسة  أو أدلة وبسان ابالخسبا اا اليت أ رير و سائجاا  أو )ج(
  الء ة السصاسم السسسفاء االشرتاطاا املنطبقة؛

 و علسااا السشغسل والصسا ة املقرتحة السس يفام العب ة؛ )د(
مسل ابسييييكال   100قصييييى ضييييغط  شييييغسل ضييييادي ليييي  و  حاليييية  صيييياسم الطييييرد حبسييييت يسجيييياوز أ )ا(

ر امليييي اد املمييييس يف ة   صيييينع  ظييييام االحسييييي اء   ييييا   رتي  تيييييفد   طليييي  االضسايييياد  ضنيييييف ذمييييي
   اصفا ا  والعسناا املز ع أخناا  واالخسبا اا املقر  إ راؤاا؛

اياا  ربير االضسبا اا املسعلقة بع ا ل السقادم ال ا دة   تلسيل األ يان و   علسو  )و(
 زي ؛" مس يفم أل راا الشح  بعيف الس سح سغسل والصسا ة املقرتحة  إذا مان الطرد السش

 ؛نلكوفقا  ليعاد  رقسم الفقراا الفرضسة السالسة 
و  احلاالا اليت  ك ن فساا احملس ايا املشعة املقرتحة وق دا   ي واي   شيعلعا   يقييفم بسيان و ربيير ألي  (ز)

خبصائص ال ق د  ووصيل ألي قسياس  طلي ب إ يراؤح قبيل الشيح   فرضسة   تلسل األ ان  سصل
 )ب(؛5-11-4-6مبقسضى 

وأي أحكييام  سعلقيية ابلسمييسسل  لييزم للسأميييف  يي  إزاليية احلييرا ة  يي  الطييرد ضلييى  يي   ييأ  ن؛ ويؤخيين  (ح)
 حاوية الشح ؛ بعن االضسبا  وسائط النقل امل سلفة املز ع اسس يفا اا و  ع وسسلة النقل أو

 سم  ي ضح فس   رمس  الطرد؛ 30× سم  21يسجاوز حجا   إيضاحي ميك  اسسنماخ   الو سم  (ط)
 ؛1-3-5-1ووصل خصائص  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  (ي)

الطييرود اليييت يحعسييزم اسييس يفا اا أل ييراا الشييح  بعيييف الس ييزي   بييرد ج لسحلسييل الفجيي اا  حاليية   )ل(
  النظيام و  املعيا ف السقنسية و   ةيبنلِّ اإل راءاا املناجسة إل راء  قسيسم دو ي للسغيعاا احلاصيل

 لطرد أثناء الس زي . حالة  صاسم ا
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 4-23-4-6  ابإلضيافة إىل املعل  ياا املطل بية   B(M)يشسال طل  اضسااد  صاسم طرود  ي  الني ع  6-4-23-5
 يلي:   ضلى  اB(U)بشأن الطرود    الن ع 

إىل  9-8-4-6و ييي   6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6قائاييية ابلشيييروط املبسنييية    )أ(
 الطرد؛ يمس فساا   اليت ال6-4-8-15

 ييع  نصيي ص ضلساييا   ايينح وأي ضيي ابط  شييغسلسة  كاسلسيية  قرتحيية يز ييع  طبسقاييا أثنيياء النقييل و  )ب(
 لسع يض أو   القص   امليف  ة   )أ( أضالح؛ الالئحة  ولكناا ضرو ية لضاان أ ان الطرد أو

السفريييييغ  نقييييل أوال وبسييييان بشييييأن أي قسيييي د ضلييييى طريقيييية النقييييل وضلييييى أي إ ييييراءاا اسييييسثنائسة للسحاسييييل أو )ج(
 املناولة؛ أو

  اإلشعاع الشامي( املس قع أن   ا   أثناء النقل والييت وبسان  طاق الظروف احملسطة )د  ة احلرا ة )د(
  وضسر   السصاسم.

أمثير  ي  سيادس فل  يييف الس  ا سي م ميل  ميغ أو  0.1يسضا  طل  اضسااد  صا سم للطرود اليت تس ي ضليى  6-4-23-6
  ويسضا  أيضا    اصفة 1-6-4-6  ية إلقناع الملطة امل سصة أبن السصاسم يفي ابملسطلباا املنطبقة ال ا دة  املعل  اا الضرو 

 . 1-3-5-1 ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا 
يسضيييا  طلييي  اضساييياد  صييياسم طيييرد ملييي اد ا شيييطا ية مجسيييع املعل  ييياا الضيييرو ية إلقنييياع الميييلطة امل سصييية  6-4-23-7

ظيييييام اإلدا ة املنطبيييييق وفقيييييا    ويسضيييييا  أيضيييييا    اصيييييفة  1-11-4-6م يميييييس   االشيييييرتاطاا املنطبقييييية الييييي ا دة   السصييييياس أبن
 . 1-3-5-1 الشرتاطاا

يسضا  طل  اضسااد  صاسم طرد للا اد املشعة ذاا الشكل اخلاص  وطلي   صياسم طيرد للاي اد املشيعة  6-4-23-8
 يلي: املن فضة السشسر   ا

احملسييي ايا   حالييية الكبمييي الا؛ ويشيييا  بشيييكل خييياص إىل  ادة املشيييعة  أووصيييل  فصيييسلي للاييي )أ(
 الفسزايئسة والكساسائسة؛ احلالسن

 وبسان  فصسلي بسصاسم أي مبم لة يز ع اسس يفا اا؛ )ب(
إليضييياح قابلسييية امليييادة  حميييااباأدلييية  ميييسنيف إىل  وبسيييان ابالخسبيييا اا الييييت أح ريييير و سائجايييا  أو )ج(

امليي اد  أدليية أخييرى ضلييى أن امليي اد املشييعة ذاا الشييكل اخليياص أو  األداء  أواملشييعة لل فيياء مبعييايع
 ملشعة املن فضة السشسر  مس   االشرتاطاا املنطبقة   انح الالئحة؛ا

 ؛1-3-5-1ووصل خصائص  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )د(
شييعة ذاا شييكل خيياص وأي إ ييراءاا  قرتحيية سييابقة ضلييى الشييح   مييس يفم   شييح   يي اد   )ا(

   اد  شعة  ن فضة السشسر. أو
" )ا شيييييطا ي( وفقيييييا  FISSILE" صييييياسم املييييي اد اال شيييييطا ية املميييييسثناة  ييييي  السصييييينسليشيييييسال طلييييي  اضساييييياد   6-4-23-9

 يلي:  )و( ضلى  ا5-3-2-7-2مب     1-1-2-7-2 للجيفول
 ساسائسة؛وصل  فصسلي للاادة؛ ويشا  بشكل خاص إىل احلالسن الفسزايئسة والك )أ(

رائيق حميابسة إليضياح قابلسية امليادة أدلية  ميسنيف إىل ط بسان ابالخسبا اا الييت أح ريير و سائجايا  أو )ب(
 ؛6-3-2-7-2املشعة لل فاء ابالشرتاطاا املبسنة   

 ؛1-3-5-1  اصفاا برد ج اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )ج(
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 قبل الشح .بسان ابإل راءاا احمليفدة املطل ب اختاذاا  )د(
 يلي: اة    األ ازة والملع ضلى  ايشسال طل  اضسااد احليفود البيفيلة للنشاط لشحنة  مسثن 6-4-23-10

 الملعة  واسس يفا ا ا املقص دة والن ييفاا املشعة امليفجمة؛  عريل ووصل  فصسلي للجااز أو )أ(

 الملعة؛ احليف األقصى لنشاط الن ييفاا املشعة   اجلااز أو )ب(

 الملعة؛ ض  اجلااز أو ةالنامج ةاخلا  س ملعيفالا اجلرضة األقصى حليفا )ج(

 الملعة؛ الشكالن الكساسائي والفسزايئي للن ييفاا املشعة اليت عس ياا اجلااز أو )د(

يسعلييق ابحسيي اء و يييف يع الن ييييفاا املشييعة    المييلعة  وخباصيية  ييا  فاصييسل بنيياء و صيياسم اجلايياز أو )ا(
 ح ادث؛ والعادية والظروف املفضسة إىلظروف النقل الرو سنسة 

  ذلك إ راءاا اخسبا  الن ضسة والسحقق  ناا اليت يشرتط  طبسقاا ضلى  ام اإلدا ة املنطبق  مبا ظ )و(
املصييياد  واملكييي دا واملنسجييياا السا ييية املشيييعة لضييياان ضييييفم جتييياوز احلييييف األقصيييى للنشييياط احملييييفد 

ن الميييلعة  وللسأمييييف  ييي  أ احملييييفدة للجاييياز أو رضيييةاحلييييف األقصيييى ملعييييفالا اجل للايييادة املشيييعة أو
 الملع  بنسة وفقا  للا اصفاا السصاساسة؛ األ ازة أو

 سن اي ؛ العيفد األقصى لأل ازة والملع املس قع إ ساهلا   الشحنة أو )ز(
صياد  ال قاية    اإلشعاع وأ يان امل  "ضالساا  قسسم اجلرضاا وفقا  للابادئ واملناجساا ال ا دة    )ح(

ولسيية  سلمييلة  عييايع األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية اإلشييعاضسة:  عييايع األ ييان األساسييسة اليف
  ذليييك    مبيييا(2014  ال مالييية اليفولسييية للطاقييية الن يييية  فسسنيييا )GSR Part 3للطاقييية الن يييية  قيييم 

سيية النامجيية ضيي  اجلاايي    وحميي  االقسضيياء  اجلرضيياا اجلااض اجلرضيياا اإلفرادييية لعاييال النقييل وأفييراد
ة والظييروف املفضييسة إىل حيي ادث  اليييت  مييسنيف إىل سييسنا ي ااا النقييل ظييروف النقييل الرو سنسيية والعادييي

 املاثلة اليت ختضع إلساا الشحناا.
ختحهصَّص ضال ة حميفدة لن ع مل شاادة اضسااد  صييف اا الميلطة امل سصية. و كي ن اينح العال ية  ي  الني ع  6-4-23-11

 لسا :املعام ضلى النح  ا
 VRI/الرقم/  ز الن ع 

العال ة املاسزة املميس يف ة    VRI)ب(  ميثل 12-23-4-6ا   نص ص ضلس     اابسسثناء   )أ(
 ؛(1)   ظام املرو  اليفو  املرمباا

الشييح   يسعلييق ابلسصيياسم أو ب اسييطة المييلطة امل سصيية  ويكيي ن فرييييفا  وحميييفدا  فساييا خيصييص الييرقم )ب(
اضساياد الشيح  ضليى ضالقية  البيفيل للشحنة املمسثناة. و ك ن ضال ة  عيرلفحيف النشاط  املعن أو

 واضحة بعال ة  عرلف اضسااد السصاسم؛
  مس يفم    ز األ  اع السالسة ابلرت س  ال ا د لبسان أ  اع شااداا االضسااد الصاد ة: )ج(

AF  صاسم طرد    الن ع (A) عس ي ضلى   اد ا شطا ية 
B(U) ن ع  صاسم طرد    الB(U) B(U)F) )للا اد اال شطا ية 

__________ 

 1949  الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام   ةاملمييس يفاملاسييزة ليفوليية السمييجسل  العال يية (1) 
 .للمع ضلى الطرق 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 4-23-4-6  ابإلضيافة إىل املعل  ياا املطل بية   B(M)يشسال طل  اضسااد  صاسم طرود  ي  الني ع  6-4-23-5
 يلي:   ضلى  اB(U)بشأن الطرود    الن ع 

إىل  9-8-4-6و ييي   6-8-4-6إىل  4-8-4-6و 5-7-4-6قائاييية ابلشيييروط املبسنييية    )أ(
 الطرد؛ يمس فساا   اليت ال6-4-8-15

 ييع  نصيي ص ضلساييا   ايينح وأي ضيي ابط  شييغسلسة  كاسلسيية  قرتحيية يز ييع  طبسقاييا أثنيياء النقييل و  )ب(
 لسع يض أو   القص   امليف  ة   )أ( أضالح؛ الالئحة  ولكناا ضرو ية لضاان أ ان الطرد أو

السفريييييغ  نقييييل أوال وبسييييان بشييييأن أي قسيييي د ضلييييى طريقيييية النقييييل وضلييييى أي إ ييييراءاا اسييييسثنائسة للسحاسييييل أو )ج(
 املناولة؛ أو

  اإلشعاع الشامي( املس قع أن   ا   أثناء النقل والييت وبسان  طاق الظروف احملسطة )د  ة احلرا ة )د(
  وضسر   السصاسم.

أمثير  ي  سيادس فل  يييف الس  ا سي م ميل  ميغ أو  0.1يسضا  طل  اضسااد  صا سم للطرود اليت تس ي ضليى  6-4-23-6
  ويسضا  أيضا    اصفة 1-6-4-6  ية إلقناع الملطة امل سصة أبن السصاسم يفي ابملسطلباا املنطبقة ال ا دة  املعل  اا الضرو 

 . 1-3-5-1 ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا 
يسضيييا  طلييي  اضساييياد  صييياسم طيييرد ملييي اد ا شيييطا ية مجسيييع املعل  ييياا الضيييرو ية إلقنييياع الميييلطة امل سصييية  6-4-23-7

ظيييييام اإلدا ة املنطبيييييق وفقيييييا    ويسضيييييا  أيضيييييا    اصيييييفة  1-11-4-6م يميييييس   االشيييييرتاطاا املنطبقييييية الييييي ا دة   السصييييياس أبن
 . 1-3-5-1 الشرتاطاا

يسضا  طل  اضسااد  صاسم طرد للا اد املشعة ذاا الشكل اخلاص  وطلي   صياسم طيرد للاي اد املشيعة  6-4-23-8
 يلي: املن فضة السشسر   ا

احملسييي ايا   حالييية الكبمييي الا؛ ويشيييا  بشيييكل خييياص إىل  ادة املشيييعة  أووصيييل  فصيييسلي للاييي )أ(
 الفسزايئسة والكساسائسة؛ احلالسن

 وبسان  فصسلي بسصاسم أي مبم لة يز ع اسس يفا اا؛ )ب(
إليضييياح قابلسييية امليييادة  حميييااباأدلييية  ميييسنيف إىل  وبسيييان ابالخسبيييا اا الييييت أح ريييير و سائجايييا  أو )ج(

امليي اد  أدليية أخييرى ضلييى أن امليي اد املشييعة ذاا الشييكل اخليياص أو  األداء  أواملشييعة لل فيياء مبعييايع
 ملشعة املن فضة السشسر  مس   االشرتاطاا املنطبقة   انح الالئحة؛ا

 ؛1-3-5-1ووصل خصائص  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )د(
شييعة ذاا شييكل خيياص وأي إ ييراءاا  قرتحيية سييابقة ضلييى الشييح   مييس يفم   شييح   يي اد   )ا(

   اد  شعة  ن فضة السشسر. أو
" )ا شيييييطا ي( وفقيييييا  FISSILE" صييييياسم املييييي اد اال شيييييطا ية املميييييسثناة  ييييي  السصييييينسليشيييييسال طلييييي  اضساييييياد   6-4-23-9

 يلي:  )و( ضلى  ا5-3-2-7-2مب     1-1-2-7-2 للجيفول
 ساسائسة؛وصل  فصسلي للاادة؛ ويشا  بشكل خاص إىل احلالسن الفسزايئسة والك )أ(

رائيق حميابسة إليضياح قابلسية امليادة أدلية  ميسنيف إىل ط بسان ابالخسبا اا الييت أح ريير و سائجايا  أو )ب(
 ؛6-3-2-7-2املشعة لل فاء ابالشرتاطاا املبسنة   

 ؛1-3-5-1  اصفاا برد ج اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )ج(
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 قبل الشح .بسان ابإل راءاا احمليفدة املطل ب اختاذاا  )د(
 يلي: اة    األ ازة والملع ضلى  ايشسال طل  اضسااد احليفود البيفيلة للنشاط لشحنة  مسثن 6-4-23-10

 الملعة  واسس يفا ا ا املقص دة والن ييفاا املشعة امليفجمة؛  عريل ووصل  فصسلي للجااز أو )أ(

 الملعة؛ احليف األقصى لنشاط الن ييفاا املشعة   اجلااز أو )ب(

 الملعة؛ ض  اجلااز أو ةالنامج ةاخلا  س ملعيفالا اجلرضة األقصى حليفا )ج(

 الملعة؛ الشكالن الكساسائي والفسزايئي للن ييفاا املشعة اليت عس ياا اجلااز أو )د(

يسعلييق ابحسيي اء و يييف يع الن ييييفاا املشييعة    المييلعة  وخباصيية  ييا  فاصييسل بنيياء و صيياسم اجلايياز أو )ا(
 ح ادث؛ والعادية والظروف املفضسة إىلظروف النقل الرو سنسة 

  ذلك إ راءاا اخسبا  الن ضسة والسحقق  ناا اليت يشرتط  طبسقاا ضلى  ام اإلدا ة املنطبق  مبا ظ )و(
املصييياد  واملكييي دا واملنسجييياا السا ييية املشيييعة لضييياان ضييييفم جتييياوز احلييييف األقصيييى للنشييياط احملييييفد 

ن الميييلعة  وللسأمييييف  ييي  أ احملييييفدة للجاييياز أو رضيييةاحلييييف األقصيييى ملعييييفالا اجل للايييادة املشيييعة أو
 الملع  بنسة وفقا  للا اصفاا السصاساسة؛ األ ازة أو

 سن اي ؛ العيفد األقصى لأل ازة والملع املس قع إ ساهلا   الشحنة أو )ز(
صياد  ال قاية    اإلشعاع وأ يان امل  "ضالساا  قسسم اجلرضاا وفقا  للابادئ واملناجساا ال ا دة    )ح(

ولسيية  سلمييلة  عييايع األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية اإلشييعاضسة:  عييايع األ ييان األساسييسة اليف
  ذليييك    مبيييا(2014  ال مالييية اليفولسييية للطاقييية الن يييية  فسسنيييا )GSR Part 3للطاقييية الن يييية  قيييم 

سيية النامجيية ضيي  اجلاايي    وحميي  االقسضيياء  اجلرضيياا اجلااض اجلرضيياا اإلفرادييية لعاييال النقييل وأفييراد
ة والظييروف املفضييسة إىل حيي ادث  اليييت  مييسنيف إىل سييسنا ي ااا النقييل ظييروف النقييل الرو سنسيية والعادييي

 املاثلة اليت ختضع إلساا الشحناا.
ختحهصَّص ضال ة حميفدة لن ع مل شاادة اضسااد  صييف اا الميلطة امل سصية. و كي ن اينح العال ية  ي  الني ع  6-4-23-11

 لسا :املعام ضلى النح  ا
 VRI/الرقم/  ز الن ع 

العال ة املاسزة املميس يف ة    VRI)ب(  ميثل 12-23-4-6ا   نص ص ضلس     اابسسثناء   )أ(
 ؛(1)   ظام املرو  اليفو  املرمباا

الشييح   يسعلييق ابلسصيياسم أو ب اسييطة المييلطة امل سصيية  ويكيي ن فرييييفا  وحميييفدا  فساييا خيصييص الييرقم )ب(
اضساياد الشيح  ضليى ضالقية  البيفيل للشحنة املمسثناة. و ك ن ضال ة  عيرلفحيف النشاط  املعن أو

 واضحة بعال ة  عرلف اضسااد السصاسم؛
  مس يفم    ز األ  اع السالسة ابلرت س  ال ا د لبسان أ  اع شااداا االضسااد الصاد ة: )ج(

AF  صاسم طرد    الن ع (A) عس ي ضلى   اد ا شطا ية 
B(U) ن ع  صاسم طرد    الB(U) B(U)F) )للا اد اال شطا ية 

__________ 

 1949  الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام   ةاملمييس يفاملاسييزة ليفوليية السمييجسل  العال يية (1) 
 .للمع ضلى الطرق 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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B(M)  صاسم طرد    الن ع B(M) B(M)F) )للا اد اال شطا ية 
C  صاسم طرد    الن ع (C) CF) )للا اد اال شطا ية 
IF صاسم طرد صناضي عس ي ضلى   اد ا شطا ية  
S اد  شعة ذاا شكل خاص   

LD اد  شعة  ن فضة السشسر   
FE    6-3-2-7-2اشرتاطاا   اد ا شطا ية  مس 

T  شح 
X ر س  خاص  

AL حيفود النشاط البيفيلة للشحنة املمسثناة    األ ازة والملع 
و  حاليييية  صيييييا سم الطييييرود الييييييت تسيييي ي ضليييييى ماسيييية  ميييييسثناة  يييي  سيييييادس فل  ييييييف الس  ا سييييي م  يييييع 

ينطبيييييييق أي   يييييييز  ييييييي  الر ييييييي ز أضيييييييالح   ميييييييس يفم   ييييييي ز  اال شيييييييطا ي  حسيييييييت ال اال شيييييييطا ي أو
 السالسة: األ  اع
H(U) اضسااد أحادي 
H(M) اضسااد  سعيفد األطراف 

  نطبق ضال اا تيفييف الن ع انح ضلى النح  السا : 6-4-23-12
   سيييييييم ميييييييل شيييييييياادة وميييييييل طيييييييرد بعال يييييييية تيفيييييييييف النييييييي ع املالئايييييييية  و شيييييييال الر ييييييي ز احمليييييييييفدة )أ(

  ي ز  ي ع  ال  ضيع إ )أ( و)ب( و)ج( أضالح  ابسسثناء حالية الطيرود  فإ ي  ال6-4-23-11  
تيفييييف  يي ع  ة"   ضال ييX" " أوTي ضييع الر ييزان " السصيياسم املنطبقيية  بعيييف الشييرطة الثا سيية  أي ال

يليزم  كيرا    ي ز الني ع  احلالة اليت جيساع فساا اضساياد السصياسم  يع اضساياد الشيح   ال الطرد. و 
 املنطبقة. وضلى سبسل املثال:

:A/132/B(M)F-96  صاسم طرد    الن ع B(M)   عسايف للاي اد اال شيطا ية  يقسضيي اضسايادا 
السصياسم   سعيفد األطراف  خصصر لي  الميلطة امل سصية   الناميا  قيم

)ي ضييييع ضلييييى الطييييرد وضلييييى شيييياادة اضسايييياد  صيييياسم الطييييرد ضلييييى  132
 الم اء(؛

:A/132/B(M)F-96T  النيي ع املبسنية أضييالح اضساياد الشييح  الصياد  لطييرد عايل ضال يية تيفيييف
 لشاادة فقط(؛)ي ضع ضلى ا

:A/137/X   اضساييييياد  ر سييييي  خييييياص صييييياد  ضييييي  الميييييلطة امل سصييييية   الناميييييا
 )ي ضع ضلى الشاادة فقط(؛ 137 و صص ل  الرقم

:A/139/IF-96  صيياسم طيييرد صييناضي عسييي ي ضلييى  ييي اد ا شييطا ية  عساييييف  يي  اجلاييية 
)ي ضيييع  139لطيييرد  صييياسم ا امل سصييية   الناميييا  و صيييص لييي   قيييم

 اادة اضسااد  صاسم الطرد ضلى الم اء(؛ضلى الطرد وضلى ش
:A/145/H(U)-96   صيياسم طييرد عسيي ي ضلييى ماسيية  مييسثناة  يي  سييادس فل  ييييف الس  ا سيي م 

ا شييييييطا ي   عسايييييييف  يييييي  اجلايييييية امل سصيييييية   النامييييييا  و صييييييص ليييييي  
)ي ضييييع ضلييييى الطييييرد وضلييييى شيييياادة اضسايييياد  145 صيييياسم الطييييرد   قييييم

 الم اء(؛  صاسم الطرد ضلى

 

311 

 ميييس يفم  ال 20-23-4-6 ييييسم االضساييياد املسعييييفد األطيييراف ضييي  طرييييق السصييييفيق طبقيييا  لحسثايييا  )ب(
إذا مت االضساياد املسعيييفد األطييراف  الشيح . أ ييا ضال ية تيفييييف الني ع الصيياد ة ضي  بليييف السصيياسم أو إال

شياادة ضال ية تيفيييف الني ع الرمسسية ض  طريق قسام بليفان  سعاقبة إبصيفا  شااداا  فس ضع ضلى مل 
 ع ضلى الطرد الني اضسايف  صاسا  ضلى انا النح  مجسع ضال اا تيفييف الن ع الرمسسة.و  ض

 ضلى سبسل املثال: 
 A/132/B(M)F-96 
 CH/28/B(M)F-96 
 نفصلة. اي ضال ة تيفييف   ع طرد اضسايف ا الناما أصال  مث اضسايف ا س يمرا فساا بعيف بشاادة  

 طرد   ص  ة  يفول بشكل واثل؛و ر   ضال اا تيفييف الن ع اإلضافسة ضلى ال
بعبييا ة داخييل ق سيين  لييي ضال يية تيفييييف النيي ع ضلييى الشيياادة. وضلييى  يشييا  إىل  نقييسح شيياادة  ييا )ج(

 شييع إىل السنقييسح الثيياين لشيياادة اضسايياد  صيياسم الطييرد  A/132/B(M)F-96 (Rev.2)سييبسل املثييال  
إلصيييفا  األصييلي لشيياادة اضسايياد  شييع إىل ا A/132/B(M)F-96 (Rev.0)  يي  النامييا؛ أو الصيياد ة

يسعلييق ابإلصيييفا اا   صيياسم الطييرد الصيياد ة  يي  النامييا والبسييان اليي ا د بيين ق سيين اخسسييا ي فساييا
جي ز أن  ". والRev.0جي ز اسس يفام ضبا اا أخرى  ثل "إصيفا  أصلي" بيفال     " األصلسة  ماا
 دة االضسااد األصلسة؛ض  البليف الني  مس رج  ن  شاا  نقسح الشااداا إال  صيف  أ قام

قيييف  قسضييس  االشييرتاطاا ال طنسيية( بيين ق سيين   هناييية  جييي ز إضييافة   يي ز إضييافسة )ضلييى  يي   ييا )د(
 ؛A/132/B(M)F-96(SP503)ضال ة تيفييف الن ع؛ و ناا ضلى سبسل املثال  

اسم.  ييي ع العبيي ة   مييل  يييرة جيييرى فساييا  نقيييسح لشيياادة السصيييلييس  ضييرو اي   عييييفيل ضال يية تيفييييف  )ا(
  احلياالا الييت ينطي ي فسايا  نقيسح شياادة  يشيرتط إضيادة وضيع ضال ياا  ي  اينا القبسيل إال وال

  صاسم الطرد ضلى  غسع      ز الن ع احلرفسة اليت ي سم هبا  صاسم الطرد ضق  الشرطة الثا سة.
 اد  شييييعة  يييي اا سييييلطة  سصيييية الضسايييياد  يييي اد  شييييعة ذاا شييييكل خيييياص أو شييييسال مييييل شيييياادة  صيييييف   6-4-23-13

  ن فضة السشسر ضلى املعل  اا السالسة:
   ع الشاادة؛ )أ(

 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية   ذلييك طبعيية أ ظايية  قائايية ابلليي ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبييا )د(

امل اد  أ  ن للا اد املشعة اليت  عسايف مب  باا امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص أواملسعلقة ابلنقل امل
 املشعة املن فضة السشسر؛

 امل اد املشعة املن فضة السشسر؛ تيفييف   ع امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص أو )ا(
 امل اد املشعة املن فضة السشسر؛ ذاا الشكل اخلاص أووصل امل اد املشعة  )و(
امليي اد املشييعة املن فضييية السشييسر  وقييييف    اصييفاا  صيياسم املييي اد املشييعة ذاا الشييكل اخلييياص أو )ز(

  شال إحاالا إىل  س  اا؛
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B(M)  صاسم طرد    الن ع B(M) B(M)F) )للا اد اال شطا ية 
C  صاسم طرد    الن ع (C) CF) )للا اد اال شطا ية 
IF صاسم طرد صناضي عس ي ضلى   اد ا شطا ية  
S اد  شعة ذاا شكل خاص   

LD اد  شعة  ن فضة السشسر   
FE    6-3-2-7-2اشرتاطاا   اد ا شطا ية  مس 

T  شح 
X ر س  خاص  

AL حيفود النشاط البيفيلة للشحنة املمسثناة    األ ازة والملع 
و  حاليييية  صيييييا سم الطييييرود الييييييت تسيييي ي ضليييييى ماسيييية  ميييييسثناة  يييي  سيييييادس فل  ييييييف الس  ا سييييي م  يييييع 

ينطبيييييييق أي   يييييييز  ييييييي  الر ييييييي ز أضيييييييالح   ميييييييس يفم   ييييييي ز  اال شيييييييطا ي  حسيييييييت ال اال شيييييييطا ي أو
 السالسة: األ  اع
H(U) اضسااد أحادي 
H(M) اضسااد  سعيفد األطراف 

  نطبق ضال اا تيفييف الن ع انح ضلى النح  السا : 6-4-23-12
   سيييييييم ميييييييل شيييييييياادة وميييييييل طيييييييرد بعال يييييييية تيفيييييييييف النييييييي ع املالئايييييييية  و شيييييييال الر ييييييي ز احمليييييييييفدة )أ(

  ي ز  ي ع  ال  ضيع إ )أ( و)ب( و)ج( أضالح  ابسسثناء حالية الطيرود  فإ ي  ال6-4-23-11  
تيفييييف  يي ع  ة"   ضال ييX" " أوTي ضييع الر ييزان " السصيياسم املنطبقيية  بعيييف الشييرطة الثا سيية  أي ال

يليزم  كيرا    ي ز الني ع  احلالة اليت جيساع فساا اضساياد السصياسم  يع اضساياد الشيح   ال الطرد. و 
 املنطبقة. وضلى سبسل املثال:

:A/132/B(M)F-96  صاسم طرد    الن ع B(M)   عسايف للاي اد اال شيطا ية  يقسضيي اضسايادا 
السصياسم   سعيفد األطراف  خصصر لي  الميلطة امل سصية   الناميا  قيم

)ي ضييييع ضلييييى الطييييرد وضلييييى شيييياادة اضسايييياد  صيييياسم الطييييرد ضلييييى  132
 الم اء(؛

:A/132/B(M)F-96T  النيي ع املبسنية أضييالح اضساياد الشييح  الصياد  لطييرد عايل ضال يية تيفيييف
 لشاادة فقط(؛)ي ضع ضلى ا

:A/137/X   اضساييييياد  ر سييييي  خييييياص صييييياد  ضييييي  الميييييلطة امل سصييييية   الناميييييا
 )ي ضع ضلى الشاادة فقط(؛ 137 و صص ل  الرقم

:A/139/IF-96  صيياسم طيييرد صييناضي عسييي ي ضلييى  ييي اد ا شييطا ية  عساييييف  يي  اجلاييية 
)ي ضيييع  139لطيييرد  صييياسم ا امل سصييية   الناميييا  و صيييص لييي   قيييم

 اادة اضسااد  صاسم الطرد ضلى الم اء(؛ضلى الطرد وضلى ش
:A/145/H(U)-96   صيياسم طييرد عسيي ي ضلييى ماسيية  مييسثناة  يي  سييادس فل  ييييف الس  ا سيي م 

ا شييييييطا ي   عسايييييييف  يييييي  اجلايييييية امل سصيييييية   النامييييييا  و صييييييص ليييييي  
)ي ضييييع ضلييييى الطييييرد وضلييييى شيييياادة اضسايييياد  145 صيييياسم الطييييرد   قييييم

 الم اء(؛  صاسم الطرد ضلى
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 ميييس يفم  ال 20-23-4-6 ييييسم االضساييياد املسعييييفد األطيييراف ضييي  طرييييق السصييييفيق طبقيييا  لحسثايييا  )ب(
إذا مت االضساياد املسعيييفد األطييراف  الشيح . أ ييا ضال ية تيفييييف الني ع الصيياد ة ضي  بليييف السصيياسم أو إال

شياادة ضال ية تيفيييف الني ع الرمسسية ض  طريق قسام بليفان  سعاقبة إبصيفا  شااداا  فس ضع ضلى مل 
 ع ضلى الطرد الني اضسايف  صاسا  ضلى انا النح  مجسع ضال اا تيفييف الن ع الرمسسة.و  ض

 ضلى سبسل املثال: 
 A/132/B(M)F-96 
 CH/28/B(M)F-96 
 نفصلة. اي ضال ة تيفييف   ع طرد اضسايف ا الناما أصال  مث اضسايف ا س يمرا فساا بعيف بشاادة  

 طرد   ص  ة  يفول بشكل واثل؛و ر   ضال اا تيفييف الن ع اإلضافسة ضلى ال
بعبييا ة داخييل ق سيين  لييي ضال يية تيفييييف النيي ع ضلييى الشيياادة. وضلييى  يشييا  إىل  نقييسح شيياادة  ييا )ج(

 شييع إىل السنقييسح الثيياين لشيياادة اضسايياد  صيياسم الطييرد  A/132/B(M)F-96 (Rev.2)سييبسل املثييال  
إلصيييفا  األصييلي لشيياادة اضسايياد  شييع إىل ا A/132/B(M)F-96 (Rev.0)  يي  النامييا؛ أو الصيياد ة

يسعلييق ابإلصيييفا اا   صيياسم الطييرد الصيياد ة  يي  النامييا والبسييان اليي ا د بيين ق سيين اخسسييا ي فساييا
جي ز أن  ". والRev.0جي ز اسس يفام ضبا اا أخرى  ثل "إصيفا  أصلي" بيفال     " األصلسة  ماا
 دة االضسااد األصلسة؛ض  البليف الني  مس رج  ن  شاا  نقسح الشااداا إال  صيف  أ قام

قيييف  قسضييس  االشييرتاطاا ال طنسيية( بيين ق سيين   هناييية  جييي ز إضييافة   يي ز إضييافسة )ضلييى  يي   ييا )د(
 ؛A/132/B(M)F-96(SP503)ضال ة تيفييف الن ع؛ و ناا ضلى سبسل املثال  

اسم.  ييي ع العبيي ة   مييل  يييرة جيييرى فساييا  نقيييسح لشيياادة السصيييلييس  ضييرو اي   عييييفيل ضال يية تيفييييف  )ا(
  احلياالا الييت ينطي ي فسايا  نقيسح شياادة  يشيرتط إضيادة وضيع ضال ياا  ي  اينا القبسيل إال وال

  صاسم الطرد ضلى  غسع      ز الن ع احلرفسة اليت ي سم هبا  صاسم الطرد ضق  الشرطة الثا سة.
 اد  شييييعة  يييي اا سييييلطة  سصيييية الضسايييياد  يييي اد  شييييعة ذاا شييييكل خيييياص أو شييييسال مييييل شيييياادة  صيييييف   6-4-23-13

  ن فضة السشسر ضلى املعل  اا السالسة:
   ع الشاادة؛ )أ(

 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية   ذلييك طبعيية أ ظايية  قائايية ابلليي ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبييا )د(

امل اد  أ  ن للا اد املشعة اليت  عسايف مب  باا امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص أواملسعلقة ابلنقل امل
 املشعة املن فضة السشسر؛

 امل اد املشعة املن فضة السشسر؛ تيفييف   ع امل اد املشعة ذاا الشكل اخلاص أو )ا(
 امل اد املشعة املن فضة السشسر؛ ذاا الشكل اخلاص أووصل امل اد املشعة  )و(
امليي اد املشييعة املن فضييية السشييسر  وقييييف    اصييفاا  صيياسم املييي اد املشييعة ذاا الشييكل اخلييياص أو )ز(

  شال إحاالا إىل  س  اا؛
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وصيييل للاحسييي ايا املشييييعة يشيييال األ شييييطة اإلشيييعاضسة اليييييت  نطييي ي ضلساييييا  وجيييي ز أن يشييييال  )ح(
 والكساسائي؛الشكل الفسزايئي 

 ؛1-3-5-1طاا وصل  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتا )ط(
إحالييية إىل املعل  ييياا الييييت ي فرايييا  قييييفم الطلييي  ضييي  اإل يييراءاا احملييييفدة املطلييي ب اختاذايييا قبيييل  )ي(

 الشح ؛
  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ إشا ة إىل ا ية  قيفم الطل   إذا  ا )ل(
 السصيفيق و عسن ا يس .   قسع امل ظل املمؤول ض  )ل(

" )ا شييطا ية( FISSILEا سيلطة  سصيية الضساياد  يي اد  ميسثناة  يي  السصينسل " شيسال مييل شياادة  صيييف ا 6-4-23-14
 ضلى املعل  اا السالسة:

   ع الشاادة؛ )أ(
 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
الن ييية  للطاقييةليية اليفولسيية   ذلييك طبعيية أ ظايية ال ما ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبيياقائايية ابلليي ائح  )د(

 املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف مب  باا االسسثناء؛
 وصل املادة املمسثناة؛ )ا(
   اصفاا السحيفييف للاادة املمسثناة؛ )و(
 ؛1-3-5-1وصل  طام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )ز(
   ض  اإل راءاا احمليفدة املطل ب اختاذاا قبل الشح ؛إحالة إىل املعل  اا اليت ي فراا  قيفم الطل )ح(
  أا الملطة امل سصة ضرو ة لنلك؛ إشا ة إىل ا ية  قيفم الطل   إذا  ا )ط(
   قسع امل ظل املمؤول ض  السصيفيق و عسن ا يس ؛ )ي(
 . 6-3-2-7-2إشا ة إىل املمسنيفاا اليت  ثبر اال سثال الشرتاطاا  )ل(

 دة اضسااد  صيف اا سلطة  سصة لرت س  خاص ضلى املعل  اا السالسة: شسال مل شاا 6-4-23-15
   ع الشاادة؛ )أ(

 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
 )طرائق( النقل؛طريقة  )د(
 ز ة للسمسع؛أي قس د ضلى وسائط النقل  و  ع وسسلة النقل  وحاوية الشح   وأي  علسااا ال )ا(
  ذلييك طبعيية أ ظايية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  قائايية ابلليي ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبييا )و(

 الرت س  اخلاص؛ املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف مب  باا
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ع  حك  يية أي بليييف  عفييي املرسييل  يي  اال سثييال ألي اشييرتاط  ضيي اإلقييرا  السييا : "ايينح الشيياادة ال )ز(
 إلس "؛ سسنقل الطرد ضربح أو

بسادا   صيفيق سلطاا  سصة أخرى  أو إحاالا إىل شااداا ختص حمس ايا  شعة بيفيلة  أو )ح(
 ة امل سصة ضرو اي ؛ عل  اا  قنسة إضافسة  حمباا  راح الملط أو

امل سصية  ا الميلطة أ ب صل خصائص السصاسم. وإذا  ا وصل للعب ة ابإلشا ة إىل الرس  اا أو )ط(
سيم   30× سيم  21يسجياوز حجاي   ضرو ة ذلك  ي فر أيضا   سم   ضيسحي ميكي  اسسنمياخ   ال

ا  ومسلسايييا يبييين  رمسييي  الطيييرد   صيييح اب  ب صيييل  ييي  ز للعبييي ة يشيييال املييي اد املميييس يف ة   صييينعا
 اإلمجالسة  وأبعاداا اخلا  سة العا ة  واسئساا؛

  ذلييك أي قسيي د ضلييى احملسيي ايا املشييعة قيييف  ملييرخص هبييا  مبيياوصييل خصييائص احملسيي ايا املشييعة ا )ي(
 سضييح  يي  طبسعيية العبيي ة. ويشييال ذلييك الشييكلن الفسزايئييي والكساسييائي  واأل شييطة اإلشييعاضسة  ال

أ شييطة النظييائر امل سلفيية  إذا مييان ذلييك  ناسييبا (  والكسليية  قيييف ة الييت  نطيي ي ضلساييا )مبييا   ذلييك 
إذا ما يير  مييل   ييييفة ا شييطا ية إذا مييان  ناسييبا (  و ييا  شييطا ية أوابلغرا يياا )  حاليية امليي اد اال

 ييي اد ا شيييطا ية  ميييسثناة   ييي اد  شيييعة  ن فضييية السشيييسر أو  ييي اد  شيييعة ذاا شيييكل خييياص أو
 )و(  حمباا ينطبق؛5-3-2-7-2مب    

   اد ا شطا ية؛ضلى ابإلضافة إىل ذلك   حالة الطرود اليت تس ي  )ل(
 ا املشعة املرخص هبا؛وصل  فصسلي للاحس اي '1'
 وقساة دلسل أ ان احلالة احلر سة؛ '2'
 ؛الطردوإحالة إىل ال حلئق اليت   ضح أ ان حر سة  '3'
ر سية ضييفم و ي د  يياء   وأي  عيامل خاصية يميسنيف إلسايا لكيي يفييرتا    قييفير احلالية احل '4'

 بعض املماحاا الفا  ة؛
ب(( لسغسيييييع املضيييييياضفة النس  رو سيييييية )5-11-4-6وأي إابحييييية ) فيييييياوا( )اسييييييسنادا  إىل  '5'

  فرتا    قيفير احلالة احلر سة  سسجة خلربة السشعسع الفعلسة؛
 و يفى د  ة احلرا ة احملسطة الني اضسايف الرت س  اخلاص    أ ل ؛ '6'

صسلسة أبي ض ابط  شيغسلسة  كاسلسية  طل بية إلضييفاد الشيحنة  وتاسلايا  و قلايا  و فريغايا  قائاة  ف )ل(
   ذلك أي أحكام اسسثنائسة للسنضسيف بغرا  بيفييف احلرا ة ضلى     أ  ن؛ اا  مباو ناولس

  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ أسباب الرت س  اخلاص  إذا  ا )م(
 ز ع  طبسقاا  سسجة خض ع الشح  لرت س  خاص؛وصل السيفابع السع يضسة امل )ن(
ضييي  اإل يييراءاا احملييييفدة  ضيي  اسيييس يفام العبييي ة أوإحاليية إىل املعل  ييياا الييييت ي فرايييا  قييييفم الطلييي   )س(

 املز ع اختاذاا قبل الشح ؛
 سفيق  يع  ليك  بسان يسعلق ابلظروف احملسطة املفرتضة أل راا السصاسم إذا ما ر انح الظيروف ال )ع(

   حم  االقسضاء؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6  امل ص فة 
 و ية؛أي  ر سباا طا ئة  رااا الملطة امل سصة ضر  )ف(
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وصيييل للاحسييي ايا املشييييعة يشيييال األ شييييطة اإلشيييعاضسة اليييييت  نطييي ي ضلساييييا  وجيييي ز أن يشييييال  )ح(
 والكساسائي؛الشكل الفسزايئي 

 ؛1-3-5-1طاا وصل  ظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتا )ط(
إحالييية إىل املعل  ييياا الييييت ي فرايييا  قييييفم الطلييي  ضييي  اإل يييراءاا احملييييفدة املطلييي ب اختاذايييا قبيييل  )ي(

 الشح ؛
  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ إشا ة إىل ا ية  قيفم الطل   إذا  ا )ل(
 السصيفيق و عسن ا يس .   قسع امل ظل املمؤول ض  )ل(

" )ا شييطا ية( FISSILEا سيلطة  سصيية الضساياد  يي اد  ميسثناة  يي  السصينسل " شيسال مييل شياادة  صيييف ا 6-4-23-14
 ضلى املعل  اا السالسة:

   ع الشاادة؛ )أ(
 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
الن ييية  للطاقييةليية اليفولسيية   ذلييك طبعيية أ ظايية ال ما ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبيياقائايية ابلليي ائح  )د(

 املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف مب  باا االسسثناء؛
 وصل املادة املمسثناة؛ )ا(
   اصفاا السحيفييف للاادة املمسثناة؛ )و(
 ؛1-3-5-1وصل  طام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )ز(
   ض  اإل راءاا احمليفدة املطل ب اختاذاا قبل الشح ؛إحالة إىل املعل  اا اليت ي فراا  قيفم الطل )ح(
  أا الملطة امل سصة ضرو ة لنلك؛ إشا ة إىل ا ية  قيفم الطل   إذا  ا )ط(
   قسع امل ظل املمؤول ض  السصيفيق و عسن ا يس ؛ )ي(
 . 6-3-2-7-2إشا ة إىل املمسنيفاا اليت  ثبر اال سثال الشرتاطاا  )ل(

 دة اضسااد  صيف اا سلطة  سصة لرت س  خاص ضلى املعل  اا السالسة: شسال مل شاا 6-4-23-15
   ع الشاادة؛ )أ(

 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
 )طرائق( النقل؛طريقة  )د(
 ز ة للسمسع؛أي قس د ضلى وسائط النقل  و  ع وسسلة النقل  وحاوية الشح   وأي  علسااا ال )ا(
  ذلييك طبعيية أ ظايية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  قائايية ابلليي ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبييا )و(

 الرت س  اخلاص؛ املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف مب  باا
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ع  حك  يية أي بليييف  عفييي املرسييل  يي  اال سثييال ألي اشييرتاط  ضيي اإلقييرا  السييا : "ايينح الشيياادة ال )ز(
 إلس "؛ سسنقل الطرد ضربح أو

بسادا   صيفيق سلطاا  سصة أخرى  أو إحاالا إىل شااداا ختص حمس ايا  شعة بيفيلة  أو )ح(
 ة امل سصة ضرو اي ؛ عل  اا  قنسة إضافسة  حمباا  راح الملط أو

امل سصية  ا الميلطة أ ب صل خصائص السصاسم. وإذا  ا وصل للعب ة ابإلشا ة إىل الرس  اا أو )ط(
سيم   30× سيم  21يسجياوز حجاي   ضرو ة ذلك  ي فر أيضا   سم   ضيسحي ميكي  اسسنمياخ   ال

ا  ومسلسايييا يبييين  رمسييي  الطيييرد   صيييح اب  ب صيييل  ييي  ز للعبييي ة يشيييال املييي اد املميييس يف ة   صييينعا
 اإلمجالسة  وأبعاداا اخلا  سة العا ة  واسئساا؛

  ذلييك أي قسيي د ضلييى احملسيي ايا املشييعة قيييف  ملييرخص هبييا  مبيياوصييل خصييائص احملسيي ايا املشييعة ا )ي(
 سضييح  يي  طبسعيية العبيي ة. ويشييال ذلييك الشييكلن الفسزايئييي والكساسييائي  واأل شييطة اإلشييعاضسة  ال

أ شييطة النظييائر امل سلفيية  إذا مييان ذلييك  ناسييبا (  والكسليية  قيييف ة الييت  نطيي ي ضلساييا )مبييا   ذلييك 
إذا ما يير  مييل   ييييفة ا شييطا ية إذا مييان  ناسييبا (  و ييا  شييطا ية أوابلغرا يياا )  حاليية امليي اد اال

 ييي اد ا شيييطا ية  ميييسثناة   ييي اد  شيييعة  ن فضييية السشيييسر أو  ييي اد  شيييعة ذاا شيييكل خييياص أو
 )و(  حمباا ينطبق؛5-3-2-7-2مب    

   اد ا شطا ية؛ضلى ابإلضافة إىل ذلك   حالة الطرود اليت تس ي  )ل(
 ا املشعة املرخص هبا؛وصل  فصسلي للاحس اي '1'
 وقساة دلسل أ ان احلالة احلر سة؛ '2'
 ؛الطردوإحالة إىل ال حلئق اليت   ضح أ ان حر سة  '3'
ر سية ضييفم و ي د  يياء   وأي  عيامل خاصية يميسنيف إلسايا لكيي يفييرتا    قييفير احلالية احل '4'

 بعض املماحاا الفا  ة؛
ب(( لسغسيييييع املضيييييياضفة النس  رو سيييييية )5-11-4-6وأي إابحييييية ) فيييييياوا( )اسييييييسنادا  إىل  '5'

  فرتا    قيفير احلالة احلر سة  سسجة خلربة السشعسع الفعلسة؛
 و يفى د  ة احلرا ة احملسطة الني اضسايف الرت س  اخلاص    أ ل ؛ '6'

صسلسة أبي ض ابط  شيغسلسة  كاسلسية  طل بية إلضييفاد الشيحنة  وتاسلايا  و قلايا  و فريغايا  قائاة  ف )ل(
   ذلك أي أحكام اسسثنائسة للسنضسيف بغرا  بيفييف احلرا ة ضلى     أ  ن؛ اا  مباو ناولس

  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ أسباب الرت س  اخلاص  إذا  ا )م(
 ز ع  طبسقاا  سسجة خض ع الشح  لرت س  خاص؛وصل السيفابع السع يضسة امل )ن(
ضييي  اإل يييراءاا احملييييفدة  ضيي  اسيييس يفام العبييي ة أوإحاليية إىل املعل  ييياا الييييت ي فرايييا  قييييفم الطلييي   )س(

 املز ع اختاذاا قبل الشح ؛
 سفيق  يع  ليك  بسان يسعلق ابلظروف احملسطة املفرتضة أل راا السصاسم إذا ما ر انح الظيروف ال )ع(

   حم  االقسضاء؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6  امل ص فة 
 و ية؛أي  ر سباا طا ئة  رااا الملطة امل سصة ضر  )ف(
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 ؛1-3-5-1  صسل لنظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )ص(
  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ إشا ة إىل ا ية املسقيفم وإىل ا ية الناقل  إذا  ا )ق(
 ول ض  السصيفيق و عسن ا يس .  قسع امل ظل املمؤ  ) (

 ضلى املعل  اا السالسة: سة  ا شسال مل شاادة  صيف اا سلطة  سصة   افقة  ضلى شح  ما 6-4-23-16
   ع الشاادة؛ )أ(

 ضال ة )ضال اا( تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا قضاء األ ل احمليفد؛ )ج(
  ذلييك طبعيية أ ظايية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبيياقائايية ابلليي ائح  )د(

 للا اد املشعة  اليت  مسنيف إلساا امل افقة ضلى الشح ؛اخلاصة ابلنقل املأ  ن 
 أي قس د ضلى طرق النقل  و  ع وسسلة النقل  وحاوية الشح   وأي  علسااا الز ة للسمسع؛ )ا(
 عفييي املرسييل  يي  اال سثييال ألي اشييرتاط  ضييع  حك  يية أي بليييف  السييا : "ايينح الشيياادة الاإلقييرا   )و(

 إلس "؛ سسنقل العب ة ضربح أو
قائاة  فصيسلسة أبي ضي ابط  شيغسلسة  كاسلسية  ليزم إلضييفاد الشيحنة  وتاسلايا  و قلايا  و فريغايا   ز()

احلييييرا ة ضلييييى  يييي   ييييأ  ن    ذلييييك أي أحكييييام اسييييسثنائسة للسنضييييسيف بغييييرا  بيفييييييف و ناولساييييا  مبييييا
 صسا ة أ ان احلر سة؛ أو

 احمليفدة املز ع اختاذاا قبل الشح ؛إحالة إىل املعل  اا اليت ي فراا  قيفم الطل  ض  اإل راءاا  )ح(
 إحالة إىل شاادة )شااداا( اضسااد السصاسم املنطبقة؛ )ط(
احملسيييي ايا املشييييعة قيييييف    ذليييك أي قسيييي د ضلييييى وصيييل خصييييائص احملسيييي ايا املشييييعة الفعلسيييية  مبييييا )ي(

 سضييييح  يييي  طبسعيييية العبيييي ة. ويشييييال ذلييييك الشييييكلن الفسزايئييييي والكساسييييائي  وجماييييل األ شييييطة  ال
ضسة الييييت  نطييي ي ضلسايييا )مبيييا   ذليييك أ شيييطة النظيييائر امل سلطييية  إذا ميييان ذليييك  ناسيييبا (. اإلشيييعا

  إذا ميييان ذليييك ميييل   يييييفة ا شيييطا ية والكسلييية  قييييف ة ابلغرا ييياا )  حالييية املييي اد اال شيييطا ية أو
 ي اد   ي اد  شيعة  ن فضية السشيسر أو إذا ما ر   اد  شعة ذاا شكل خياص أو  ناسبا (  و ا
 )و(  حم  االقسضاء؛5-3-2-7-2ثناة مب    ا شطا ية  مس

 أي  ر سباا  رااا الملطة امل سصة ضرو ية   حالة الط ا ئ؛ )ل(
 ؛1-3-5-1اطاا وصل خصائص برد ج ضاان اجل دة املنطبق وفقا  الشرت  )ل(
  أا الملطة امل سصة ضرو ة لنلك؛ إشا ة إىل ا ية املسقيفم  إذا  ا )م(
 ض  السصيفيق و عسن ا يس .  قسع امل ظل املمؤول  )ن(

  شسال مل شاادة  صيف اا سلطة  سصة الضسااد  صاسم طرد ضلى املعل  اا السالسة: 6-4-23-17
   ع الشاادة؛ )أ(

 طة امل سصة؛ضال ة تيفييف   ع المل )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
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 أي قس د ضلى وسائط النقل  إن و يفا؛ )د(
  ذلييك طبعيية الئحيية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية   ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبيياقائايية ابلليي )ا(

 املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف السصاسم مب  باا؛
 عفييي املرسييل  يي  اال سثييال ألي اشييرتاط  ضييع  حك  يية أي بليييف  اإلقييرا  السييا : "ايينح الشيياادة ال و()

 إلس "؛ أوسسنقل العب ة ضربح 
بسادا   صيفيق سلطاا  سصة أخرى  أو إحاالا إىل شااداا ختص حمس ايا  شعة بيفيلة  أو )ز(

 ؛ راح الملطة امل سصة ضرو اي    عل  اا  قنسة إضافسة  حم   ا أو
  إذا 2-1-5-1-5إقرا  يرخص ابلشح    احلاالا اليت يطل  فساا اضسااد الشيح  مب  ي   )ح(

  ئي ضرو ة ذلك؛  ا
 تيفييف   ع العب ة؛ ()ط

امل سصية   أا الميلطة وصيل خصيائص السصياسم. وإذا  يا وصل العب ة ابإلشا ة إىل الرسي  اا أو )ي(
سيم   30× سيم  21يسجياوز حجاي   سنمياخ   الضرو ة ذلك  يقيفم أيضيا   مسيا  إيضياحسا  ميكي  اس

صيينعاا  ومسلساييا ي ضييح  رمسيي  الطييرد   صييح اب  ب صييل  يي  ز للعبيي ة يشييال امليي اد املمييس يف ة   
 اإلمجالسة  وأبعاداا اخلا  سة العا ة  واسئساا؛

 وصل خصائص السصاسم ابإلشا ة إىل الرس  اا؛ )ل(
 سضيح    ذلك أي قس د ضلى احملس ايا املشعة قيف ال وصل خصائص احملس ى املشع املرخص  مبا )ل(

طة اإلشيعاضسة الييت  نطي ي    طبسعة العب ة. ويشال ذلك الشكلن الفسزايئي والكساسيائي  واأل شي
ا )  ضلساا )مبا   ذلك أ شطة النظائر امل سلفة  إذا مان ذلك  ناسبا (  والكسلة  قيف ة ابلغرا يا

مسلييةمل   ييييفة ا شييطا ية  إذا   حاليية امليي اد اال شييطا ية الكسليية اإلمجالسيية للن ييييفاا اال شييطا ية أو
 ييي اد  شيييعة  ن فضييية  اص أوإذا ما ييير  ييي اد  شيييعة ذاا شيييكل خييي ميييان ذليييك  ناسيييبا (  و يييا

 )و(  حم  االقسضاء؛5-3-2-7-2  اد ا شطا ية  مسثناة مب     السشسر أو
  اء؛وصل ملنظ  ة االحس )م(
  حالة  صا سم الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية  سطلي  اضسايادا   سعييفد األطيراف لسصياسم  )ن(

 :4-22-4-6 الطرد وفقا  للرقم
 ا املشعة املرخصة؛وصل  فصسلي للاحس اي '1'
 ووصل ملنظ  ة االحس اء؛ '2'
 وقساة  عا ل أ ان احلالة احلر سة؛ '3'
 ؛الطرد  ضح أ ان حر سة  وإحالة إىل ال حلئق اليت '4'
وأي  عيامل خاصية يميسنيف إلساييا لكيي يفيرتا    قييفير احلاليية احلر سية ضييفم و ي د  يياء    '5'

 بعض املماحاا الفا  ة؛
)ب(( لسغسييييييع املضيييييياضفة النس  رو سيييييية 5-11-4-6ا( )اسييييييسنادا  إىل وأي إابحييييية ) فيييييياو  '6'

 فعلسة؛ فرتا    قيفير احلالة احلر سة  سسجة خلربة السشعسع ال
 و يفى د  ة احلرا ة احملسطة اليت اضسايف  صاسم الطرد    أ لاا؛ '7'
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 ؛1-3-5-1  صسل لنظام اإلدا ة املنطبق وفقا  الشرتاطاا  )ص(
  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ إشا ة إىل ا ية املسقيفم وإىل ا ية الناقل  إذا  ا )ق(
 ول ض  السصيفيق و عسن ا يس .  قسع امل ظل املمؤ  ) (

 ضلى املعل  اا السالسة: سة  ا شسال مل شاادة  صيف اا سلطة  سصة   افقة  ضلى شح  ما 6-4-23-16
   ع الشاادة؛ )أ(

 ضال ة )ضال اا( تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا قضاء األ ل احمليفد؛ )ج(
  ذلييك طبعيية أ ظايية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبيياقائايية ابلليي ائح  )د(

 للا اد املشعة  اليت  مسنيف إلساا امل افقة ضلى الشح ؛اخلاصة ابلنقل املأ  ن 
 أي قس د ضلى طرق النقل  و  ع وسسلة النقل  وحاوية الشح   وأي  علسااا الز ة للسمسع؛ )ا(
 عفييي املرسييل  يي  اال سثييال ألي اشييرتاط  ضييع  حك  يية أي بليييف  السييا : "ايينح الشيياادة الاإلقييرا   )و(

 إلس "؛ سسنقل العب ة ضربح أو
قائاة  فصيسلسة أبي ضي ابط  شيغسلسة  كاسلسية  ليزم إلضييفاد الشيحنة  وتاسلايا  و قلايا  و فريغايا   ز()

احلييييرا ة ضلييييى  يييي   ييييأ  ن    ذلييييك أي أحكييييام اسييييسثنائسة للسنضييييسيف بغييييرا  بيفييييييف و ناولساييييا  مبييييا
 صسا ة أ ان احلر سة؛ أو

 احمليفدة املز ع اختاذاا قبل الشح ؛إحالة إىل املعل  اا اليت ي فراا  قيفم الطل  ض  اإل راءاا  )ح(
 إحالة إىل شاادة )شااداا( اضسااد السصاسم املنطبقة؛ )ط(
احملسيييي ايا املشييييعة قيييييف    ذليييك أي قسيييي د ضلييييى وصيييل خصييييائص احملسيييي ايا املشييييعة الفعلسيييية  مبييييا )ي(

 سضييييح  يييي  طبسعيييية العبيييي ة. ويشييييال ذلييييك الشييييكلن الفسزايئييييي والكساسييييائي  وجماييييل األ شييييطة  ال
ضسة الييييت  نطييي ي ضلسايييا )مبيييا   ذليييك أ شيييطة النظيييائر امل سلطييية  إذا ميييان ذليييك  ناسيييبا (. اإلشيييعا

  إذا ميييان ذليييك ميييل   يييييفة ا شيييطا ية والكسلييية  قييييف ة ابلغرا ييياا )  حالييية املييي اد اال شيييطا ية أو
 ي اد   ي اد  شيعة  ن فضية السشيسر أو إذا ما ر   اد  شعة ذاا شكل خياص أو  ناسبا (  و ا
 )و(  حم  االقسضاء؛5-3-2-7-2ثناة مب    ا شطا ية  مس

 أي  ر سباا  رااا الملطة امل سصة ضرو ية   حالة الط ا ئ؛ )ل(
 ؛1-3-5-1اطاا وصل خصائص برد ج ضاان اجل دة املنطبق وفقا  الشرت  )ل(
  أا الملطة امل سصة ضرو ة لنلك؛ إشا ة إىل ا ية املسقيفم  إذا  ا )م(
 ض  السصيفيق و عسن ا يس .  قسع امل ظل املمؤول  )ن(

  شسال مل شاادة  صيف اا سلطة  سصة الضسااد  صاسم طرد ضلى املعل  اا السالسة: 6-4-23-17
   ع الشاادة؛ )أ(

 طة امل سصة؛ضال ة تيفييف   ع المل )ب(
 ات ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ )ج(
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 أي قس د ضلى وسائط النقل  إن و يفا؛ )د(
  ذلييك طبعيية الئحيية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية   ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبيياقائايية ابلليي )ا(

 املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف السصاسم مب  باا؛
 عفييي املرسييل  يي  اال سثييال ألي اشييرتاط  ضييع  حك  يية أي بليييف  اإلقييرا  السييا : "ايينح الشيياادة ال و()

 إلس "؛ أوسسنقل العب ة ضربح 
بسادا   صيفيق سلطاا  سصة أخرى  أو إحاالا إىل شااداا ختص حمس ايا  شعة بيفيلة  أو )ز(

 ؛ راح الملطة امل سصة ضرو اي    عل  اا  قنسة إضافسة  حم   ا أو
  إذا 2-1-5-1-5إقرا  يرخص ابلشح    احلاالا اليت يطل  فساا اضسااد الشيح  مب  ي   )ح(

  ئي ضرو ة ذلك؛  ا
 تيفييف   ع العب ة؛ ()ط

امل سصية   أا الميلطة وصيل خصيائص السصياسم. وإذا  يا وصل العب ة ابإلشا ة إىل الرسي  اا أو )ي(
سيم   30× سيم  21يسجياوز حجاي   سنمياخ   الضرو ة ذلك  يقيفم أيضيا   مسيا  إيضياحسا  ميكي  اس

صيينعاا  ومسلساييا ي ضييح  رمسيي  الطييرد   صييح اب  ب صييل  يي  ز للعبيي ة يشييال امليي اد املمييس يف ة   
 اإلمجالسة  وأبعاداا اخلا  سة العا ة  واسئساا؛

 وصل خصائص السصاسم ابإلشا ة إىل الرس  اا؛ )ل(
 سضيح    ذلك أي قس د ضلى احملس ايا املشعة قيف ال وصل خصائص احملس ى املشع املرخص  مبا )ل(

طة اإلشيعاضسة الييت  نطي ي    طبسعة العب ة. ويشال ذلك الشكلن الفسزايئي والكساسيائي  واأل شي
ا )  ضلساا )مبا   ذلك أ شطة النظائر امل سلفة  إذا مان ذلك  ناسبا (  والكسلة  قيف ة ابلغرا يا

مسلييةمل   ييييفة ا شييطا ية  إذا   حاليية امليي اد اال شييطا ية الكسليية اإلمجالسيية للن ييييفاا اال شييطا ية أو
 ييي اد  شيييعة  ن فضييية  اص أوإذا ما ييير  ييي اد  شيييعة ذاا شيييكل خييي ميييان ذليييك  ناسيييبا (  و يييا

 )و(  حم  االقسضاء؛5-3-2-7-2  اد ا شطا ية  مسثناة مب     السشسر أو
  اء؛وصل ملنظ  ة االحس )م(
  حالة  صا سم الطرود اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية  سطلي  اضسايادا   سعييفد األطيراف لسصياسم  )ن(

 :4-22-4-6 الطرد وفقا  للرقم
 ا املشعة املرخصة؛وصل  فصسلي للاحس اي '1'
 ووصل ملنظ  ة االحس اء؛ '2'
 وقساة  عا ل أ ان احلالة احلر سة؛ '3'
 ؛الطرد  ضح أ ان حر سة  وإحالة إىل ال حلئق اليت '4'
وأي  عيامل خاصية يميسنيف إلساييا لكيي يفيرتا    قييفير احلاليية احلر سية ضييفم و ي د  يياء    '5'

 بعض املماحاا الفا  ة؛
)ب(( لسغسييييييع املضيييييياضفة النس  رو سيييييية 5-11-4-6ا( )اسييييييسنادا  إىل وأي إابحييييية ) فيييييياو  '6'

 فعلسة؛ فرتا    قيفير احلالة احلر سة  سسجة خلربة السشعسع ال
 و يفى د  ة احلرا ة احملسطة اليت اضسايف  صاسم الطرد    أ لاا؛ '7'
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-8-4-6و 5-7-4-6  يقيييفم بسيان تييفد فسي  الق اضييف احمليييفدة   B(M)  حالية الطيرود  ي  الني ع  )س(
يميييييييييس فساا    والييييييييييت ال15-8-4-6إىل  9-8-4-6و ييييييييي   6-8-4-6و 5-8-4-6و 4

 اا  سصة أخرى؛الطرد  وأي  عل  اا  مابة قيف  فسيف  ا
  يقيييييفَّم بسييييان عيييييفد اشييييرتاطاا ايييينح 2-24-4-6اخلاضييييعة ألحكييييام  الطييييرود")ع(   حاليييية  صييييا سم 

 الالئحة اليت ال يمس فساا الطرد"؛ 
ميغ  يي  سييادس فل  ييييف الس  ا سيي م  يقيييفم بسييان عيييفد   0.1رود اليييت تسيي ي ضلييى أمثيير  يي    حالية الطيي (ف)

 و يفا  وأية  عل  اا  مابة قيف  فسيف  ااا  سصة أخرى؛املنطبقة إن  4-6-4-6اشرتاطاا 
قائاة  فصيسلسة أبي ضي ابط  شيغسلسة  كاسلسية  ليزم إلضييفاد الشيحنة  وتاسلايا  و قلايا  و فريغايا   (ص)

   ذلك أي أحكام اسسثنائسة للسنضسيف بغرا  بيفييف احلرا ة ضلى     أ  ن؛   مباو ناولساا
اإل يراءاا احملييفدة املطلي ب  فراا  قيفم الطل  ض  اسس يفام العبي ة أوإحالة إىل املعل  اا اليت ي   (ق)

 اختاذاا قبل الشح ؛
 سفيييق  يييع  لظيييروف البسيييان يسعليييق ابلظيييروف احملسطييية املفرتضييية أل يييراا السصييياسم إذا ما ييير اييينح ا ( )

   حمباا ينطبق؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6ا  حميفد     ا
 ؛1-3-5-1ق وفقا  الشرتاطاا وصل خصائص  ظام اإلدا ة املنطب ( )
 أي  ر سباا  رااا الملطة امل سصة ضرو ية   حالة الط ا ئ؛ (ا)
 اإلشا ة إىل ا ية املسقيفم  إذا  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ (ث)
   قسع وا ية امل ظل املمؤول ض  السصيفيق. (خ)

النشيياط البيفيليية لشييحنة  مييسثناة  يي  األ اييزة  شييسال مييل شيياادة  صيييف اا سييلطة  سصيية الضسايياد حيييفود  6-4-23-18
 )د( ضلى املعل  اا السالسة:1-2-5-1-5والملع وفقا  الشرتاطاا 

   ع الشاادة؛ )أ(
 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
  ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ات )ج(
 ظايية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية   ذلييك طبعيية أ قائايية ابلليي ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبييا )د(

 املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف مب  باا االسسثناء؛
 الملعة؛ تيفييف   ع اجلااز أو )ا(
 الملعة؛   اصفاا اجلااز أو )و(
 الملعة؛   اصفاا  صاسم اجلااز أو )ز(
يفيلييية املعساييييفة للشيييحنة )الشيييحناا(   اصيييفاا الن يييييفة )الن يييييفاا( املشيييعة  وحييييفود النشييياط الب )ح(

 املمسثناة    األ ازة والملع؛ 
 )ب(؛2-2-2-7-2إشا ة إىل املمسنيفاا اليت  ثبر اال سثال الشرتاطاا  )ط(
 ذلك؛  أا الملطة امل سصة ضرو ة   إذا  اإشا ة إىل ا ية  قيفم الطل  )ي(
   قسع امل ظل املمؤول ض  السصيفيق و عسن ا يس . )ل(
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السملمييلي لكييل ضبيي ة  صيينع وفقييا  للسصيياسم الييني اضسايف يي   لييك المييلطاا   حبلَّييغ المييلطة امل سصيية ابلييرقم 6-4-23-19
 . 2-24-4-6و 4-22-4-6و 3-22-4-6و 2-22-4-6مب    

يسم االضسااد املسعيفد األطراف ض  طريق  صيفيق الشاادة األصلسة الييت  صييف اا الميلطة امل سصية جي ز أن  6-4-23-20
 قيي م المييلطة امل سصيية   البليييف  الشييح . وقيييف أيخيين ايينا السصيييفيق شييكل   افقيية ضلييى الشيياادة األصييلسة  أو م أو  بليييف السصيياس

 إىل ذلك  ضلى     نفصل.  ا أو  لحق   رفق  أو إلس  إبصيفا    افقة  أو الني يسم الشح  ضربح أو
 7ترتيبات انتقالية تتعلق ابلرتبة  6-4-24

ـــيت ال ( 1990)بصـــيغتها املعدلـــة يف  1985و 1985ت االســـلطة املختصـــة لتصـــميمها مبوجـــب طبعـــيشـــرتط اعتمـــاد  الطـــرود ال
مـــــن سلســـــلة األمـــــان  2009و 2005( و2003)بصـــــيغتها املعدلـــــة يف  1996و )صـــــيغة منقحـــــة(1996و 1996و

األ يان  عيايع  ي  سلميلة  2012و فIAEA Safety Series No. 6الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس ف
 ."SSR-6 IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 قم " الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاقة الن ية

 IP-2و IP-1مل سصية لسصياسااا )الطيرود املميسثناة واأل ي اع يشيرتط اضساياد الميلطة ا  مس   الطرود الييت ال 6-4-24-1
  ا يلي: اشرتاطاا انح الالئحة ما لة  ابسسثناء(( A   الطرود وطرود الن ع ) IP-3و

(  ي  1990)بصيسغساا املعيفلية    1985 أو 1985 أن الطرود اليت  في ابالشرتاطاا املبسنة   طبعييت  )أ(
 لة اليفولسة للطاقة الن ية  العيفد المادس:سلملة األ ان الصاد ة ض  ال ما

  2003مييا  ن األول/ديمييارب   31أحضيييفا للنقييل قبييل جييي ز   اصييلة  قلاييا شييريطة أن  كيي ن قيييف  ‘1’
   حمباا ينطبق؛5-24-4-6 انا  ابالشرتاطاا املبسنة   

 :اسسسفاء مجسع الشروط السالسةجي ز   اصلة اسس يفا اا شريطة أو  ‘2’
 حس اء سادس فل  ييف الس  ا س م؛ال  ك ن  صااة الأ  •
    انح الالئحة؛ 1-3-5-1  مس ا الشروط املنطبقة ال ا دة   الرقمأن   •
 يي   7-2 طبييق حيييفود النشيياط اإلشييعاضي وضناصيير السصيينسل اليي ا دة   الفصييل أن   •

 انح الالئحة؛
 ئحة؛   انح الال 7و 5و 4و 3و 1 طبق اشرتاطاا وض ابط النقل ال ا دة   األ زاء أن   •
 . 2003 ما  ن األول/ديمارب  31 عيفيلاا بعيف  ال يسم  صنسع العب ة أوأ  •

 1996)صيييييسغة  نقحييييية( أو  1996أو  1996  فيييييي ابالشيييييرتاطاا املبسنييييية   طبعيييييةالطيييييرود الييييييت  وأن )ب(
العيييييفد   يييي  سلمييييلة األ ييييان الصيييياد ة ضيييي  ال ماليييية اليفولسيييية للطاقيييية الن ييييية  2009أو  2005( أو 2003)بصييييسغساا املنقحيييية   

 :SSR-6, IAEAة الن ية  قيم    سلملة  عايع األ يان الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاق 2012المادس  أو 
ا  ن مي  31جي ز   اصلة  قلاا شيريطة أن  كي ن قييف أحضييفا للنقيل قبيل  '1'

  4-24-4-6  وختضع لالشيرتاطاا املبسنية   2025األول/ديمارب 
 حمباا ينطبق؛

 ا اا شريطة اسسسفاء مجسع الشروط السالسة: أو جي ز   اصلة اسس يف '2'
 ييي   1-3-5-1ليييرقم أن  ميييس ا الشيييروط املنطبقييية الييي ا دة   ا •

 انح الالئحة؛ 
وأن  طبييق حيييفود النشيياط اإلشييعاضي وضناصيير السصيينسل اليي ا دة  •

    انح الالئحة؛ 7-2  الفصل 
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-8-4-6و 5-7-4-6  يقيييفم بسيان تييفد فسي  الق اضييف احمليييفدة   B(M)  حالية الطيرود  ي  الني ع  )س(
يميييييييييس فساا    والييييييييييت ال15-8-4-6إىل  9-8-4-6و ييييييييي   6-8-4-6و 5-8-4-6و 4

 اا  سصة أخرى؛الطرد  وأي  عل  اا  مابة قيف  فسيف  ا
  يقيييييفَّم بسييييان عيييييفد اشييييرتاطاا ايييينح 2-24-4-6اخلاضييييعة ألحكييييام  الطييييرود")ع(   حاليييية  صييييا سم 

 الالئحة اليت ال يمس فساا الطرد"؛ 
ميغ  يي  سييادس فل  ييييف الس  ا سيي م  يقيييفم بسييان عيييفد   0.1رود اليييت تسيي ي ضلييى أمثيير  يي    حالية الطيي (ف)

 و يفا  وأية  عل  اا  مابة قيف  فسيف  ااا  سصة أخرى؛املنطبقة إن  4-6-4-6اشرتاطاا 
قائاة  فصيسلسة أبي ضي ابط  شيغسلسة  كاسلسية  ليزم إلضييفاد الشيحنة  وتاسلايا  و قلايا  و فريغايا   (ص)

   ذلك أي أحكام اسسثنائسة للسنضسيف بغرا  بيفييف احلرا ة ضلى     أ  ن؛   مباو ناولساا
اإل يراءاا احملييفدة املطلي ب  فراا  قيفم الطل  ض  اسس يفام العبي ة أوإحالة إىل املعل  اا اليت ي   (ق)

 اختاذاا قبل الشح ؛
 سفيييق  يييع  لظيييروف البسيييان يسعليييق ابلظيييروف احملسطييية املفرتضييية أل يييراا السصييياسم إذا ما ييير اييينح ا ( )

   حمباا ينطبق؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6ا  حميفد     ا
 ؛1-3-5-1ق وفقا  الشرتاطاا وصل خصائص  ظام اإلدا ة املنطب ( )
 أي  ر سباا  رااا الملطة امل سصة ضرو ية   حالة الط ا ئ؛ (ا)
 اإلشا ة إىل ا ية املسقيفم  إذا  أا الملطة امل سصة ضرو ة ذلك؛ (ث)
   قسع وا ية امل ظل املمؤول ض  السصيفيق. (خ)

النشيياط البيفيليية لشييحنة  مييسثناة  يي  األ اييزة  شييسال مييل شيياادة  صيييف اا سييلطة  سصيية الضسايياد حيييفود  6-4-23-18
 )د( ضلى املعل  اا السالسة:1-2-5-1-5والملع وفقا  الشرتاطاا 

   ع الشاادة؛ )أ(
 ضال ة تيفييف   ع الملطة امل سصة؛ )ب(
  ي  اإلصيفا  وات ي  ا سااء الصالحسة؛ات )ج(
 ظايية ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية   ذلييك طبعيية أ قائايية ابلليي ائح ال طنسيية واليفولسيية المييا ية  مبييا )د(

 املسعلقة ابلنقل املأ  ن للا اد املشعة اليت يعسايف مب  باا االسسثناء؛
 الملعة؛ تيفييف   ع اجلااز أو )ا(
 الملعة؛   اصفاا اجلااز أو )و(
 الملعة؛   اصفاا  صاسم اجلااز أو )ز(
يفيلييية املعساييييفة للشيييحنة )الشيييحناا(   اصيييفاا الن يييييفة )الن يييييفاا( املشيييعة  وحييييفود النشييياط الب )ح(

 املمسثناة    األ ازة والملع؛ 
 )ب(؛2-2-2-7-2إشا ة إىل املمسنيفاا اليت  ثبر اال سثال الشرتاطاا  )ط(
 ذلك؛  أا الملطة امل سصة ضرو ة   إذا  اإشا ة إىل ا ية  قيفم الطل  )ي(
   قسع امل ظل املمؤول ض  السصيفيق و عسن ا يس . )ل(
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السملمييلي لكييل ضبيي ة  صيينع وفقييا  للسصيياسم الييني اضسايف يي   لييك المييلطاا   حبلَّييغ المييلطة امل سصيية ابلييرقم 6-4-23-19
 . 2-24-4-6و 4-22-4-6و 3-22-4-6و 2-22-4-6مب    

يسم االضسااد املسعيفد األطراف ض  طريق  صيفيق الشاادة األصلسة الييت  صييف اا الميلطة امل سصية جي ز أن  6-4-23-20
 قيي م المييلطة امل سصيية   البليييف  الشييح . وقيييف أيخيين ايينا السصيييفيق شييكل   افقيية ضلييى الشيياادة األصييلسة  أو م أو  بليييف السصيياس

 إىل ذلك  ضلى     نفصل.  ا أو  لحق   رفق  أو إلس  إبصيفا    افقة  أو الني يسم الشح  ضربح أو
 7ترتيبات انتقالية تتعلق ابلرتبة  6-4-24

ـــيت ال ( 1990)بصـــيغتها املعدلـــة يف  1985و 1985ت االســـلطة املختصـــة لتصـــميمها مبوجـــب طبعـــيشـــرتط اعتمـــاد  الطـــرود ال
مـــــن سلســـــلة األمـــــان  2009و 2005( و2003)بصـــــيغتها املعدلـــــة يف  1996و )صـــــيغة منقحـــــة(1996و 1996و

األ يان  عيايع  ي  سلميلة  2012و فIAEA Safety Series No. 6الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس ف
 ."SSR-6 IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 قم " الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاقة الن ية

 IP-2و IP-1مل سصية لسصياسااا )الطيرود املميسثناة واأل ي اع يشيرتط اضساياد الميلطة ا  مس   الطرود الييت ال 6-4-24-1
  ا يلي: اشرتاطاا انح الالئحة ما لة  ابسسثناء(( A   الطرود وطرود الن ع ) IP-3و

(  ي  1990)بصيسغساا املعيفلية    1985 أو 1985 أن الطرود اليت  في ابالشرتاطاا املبسنة   طبعييت  )أ(
 لة اليفولسة للطاقة الن ية  العيفد المادس:سلملة األ ان الصاد ة ض  ال ما

  2003مييا  ن األول/ديمييارب   31أحضيييفا للنقييل قبييل جييي ز   اصييلة  قلاييا شييريطة أن  كيي ن قيييف  ‘1’
   حمباا ينطبق؛5-24-4-6 انا  ابالشرتاطاا املبسنة   

 :اسسسفاء مجسع الشروط السالسةجي ز   اصلة اسس يفا اا شريطة أو  ‘2’
 حس اء سادس فل  ييف الس  ا س م؛ال  ك ن  صااة الأ  •
    انح الالئحة؛ 1-3-5-1  مس ا الشروط املنطبقة ال ا دة   الرقمأن   •
 يي   7-2 طبييق حيييفود النشيياط اإلشييعاضي وضناصيير السصيينسل اليي ا دة   الفصييل أن   •

 انح الالئحة؛
 ئحة؛   انح الال 7و 5و 4و 3و 1 طبق اشرتاطاا وض ابط النقل ال ا دة   األ زاء أن   •
 . 2003 ما  ن األول/ديمارب  31 عيفيلاا بعيف  ال يسم  صنسع العب ة أوأ  •

 1996)صيييييسغة  نقحييييية( أو  1996أو  1996  فيييييي ابالشيييييرتاطاا املبسنييييية   طبعيييييةالطيييييرود الييييييت  وأن )ب(
العيييييفد   يييي  سلمييييلة األ ييييان الصيييياد ة ضيييي  ال ماليييية اليفولسيييية للطاقيييية الن ييييية  2009أو  2005( أو 2003)بصييييسغساا املنقحيييية   

 :SSR-6, IAEAة الن ية  قيم    سلملة  عايع األ يان الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاق 2012المادس  أو 
ا  ن مي  31جي ز   اصلة  قلاا شيريطة أن  كي ن قييف أحضييفا للنقيل قبيل  '1'

  4-24-4-6  وختضع لالشيرتاطاا املبسنية   2025األول/ديمارب 
 حمباا ينطبق؛

 ا اا شريطة اسسسفاء مجسع الشروط السالسة: أو جي ز   اصلة اسس يف '2'
 ييي   1-3-5-1ليييرقم أن  ميييس ا الشيييروط املنطبقييية الييي ا دة   ا •

 انح الالئحة؛ 
وأن  طبييق حيييفود النشيياط اإلشييعاضي وضناصيير السصيينسل اليي ا دة  •

    انح الالئحة؛ 7-2  الفصل 
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 3و 1وأن  طبيييق اشيييرتاطاا وضييي ابط النقيييل الييي ا دة   األ يييزاء  •
   انح الالئحة؛  7و 5و 4و

ميا  ن األول/ديميارب   31وأال يسم  صنسع العب ة أو  عيفيلاا بعيف  •
2025". 

 نقحييية( صيييسغة ) 1996و 1996( و1990)بصيييسغساا املعيفلييية    1985و 1985طبعييياا  صيييا سم الطيييرود املعساييييفة مب  ييي  
اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد   يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية 2009و 2005( و2003)بصييسغساا املعيفليية    1996و

 SSR-6 قيم " األ ان الصاد ة ض  ال مالية اليفولسية للطاقية الن ييةعايع     سلملة  2012و "IAEASafety Series No. 6"المادس 
IAEA Safety Standards Series No. SSR-6" 

ا ايينح الالئحيية ما ليية ابسييسثناء  مييس   الطييرود اليييت يشييرتط اضسايياد المييلطة امل سصيية لسصيياسااا اشييرتاطا 6-4-24-2
 يلي:   ا

جيي ز   اصييلة  قييل العبي اا اليييت صيينلِّعر طبقييا  لسصياسم الطييرد املعسايييف  يي   )أ( 
( 1990)بصييسغساا املعيفليية    1985أو  1985المييلطة امل سصيية مب  يي  أحكييام طبعيييت 

ط بشيير    يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد المييادس
 اسسسفاء مجسع الشروط السالسة: 

 صاسم الطرد امل افقة املسعيفدة األطراف؛ أن يمس     '1'
 يييي  ايييينح  1-3-5-1أن  مييييس ا الشييييروط املنطبقيييية اليييي ا دة   الييييرقم  '2'

 الالئحة؛
أن  طبيييييق حييييييفود النشييييياط اإلشيييييعاضي وضناصييييير السصييييينسل الييييي ا دة    '3'

    انح الالئحة؛ 7-2الفصل 
 5و 4و 3و 1نقييل اليي ا دة   األ ييزاء أن  طبييق اشييرتاطاا وضيي ابط ال '4'

 الالئحة؛    انح 7و
  حالييييية الطيييييرود الييييييت  11-11-4-6أن يميييييس ا الشيييييرط املبييييين    '5'

 تس ي ضلى   اد ا شطا ية و حنقهل   ا ؛
جيييي ز   اصيييلة اسيييس يفام العبييي اا الييييت صحييينعر طبقيييا  لسصييياسم الطيييرد  )ب( 

 1996)صييسغة  عيفليية( أو  1996أو  1996املعسايييف  يي  المييلطة امل سصيية مب  يي  طبعيية 
 يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي   2009أو  2005( أو 2003 )بصييسغساا املعيفليية  

 يي  سلمييلة  عييايع  2012  أو طبعيية 6ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد المييادس 
 مجسع الشروط السالسة: ة اسسسفاء  شريطSSR-6, IAEAاأل يان  قيم 

ميييا  ن   31 افقييية املسعييييفدة األطيييراف بعييييف أن يميييس    صييياسم الطيييرد امل '1'
 ؛2025يمارب األول/د

 يييي  ايييينح  1-3-5-1أن  مييييس ا الشييييروط املنطبقيييية اليييي ا دة   الييييرقم  '2'
 الالئحة؛

أن  طبيييييق حييييييفود النشييييياط اإلشيييييعاضي وضناصييييير السصييييينسل الييييي ا دة    '3'
    انح الالئحة؛ 7-2الفصل 
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 5و 4و 3و 1أن  طبييق اشييرتاطاا وضيي ابط النقييل اليي ا دة   األ ييزاء  '4'
 .   انح الالئحة 7و

ابلبيييييفء    صيييينسع العبيييي اا  يييي   يفييييييف طبقييييا  لسصيييياسم الطييييرد املعسايييييف الييييني يمييييس   أحكييييام ال يميييياح  6-4-24-3
(  ييي  سلميييلة األ يييان 1990)بصيييسغساا املعيفلييية    1985 أو 1985طبعييييت  )بصيييسغساا املعيفلييية( أو 1973 أو 1973 طبعييييت

 لن ية  العيفدالمادس.الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاقة ا
ء    صيينسع العبيي اا  يي   يفييييف طبقييا  لسصيياسم الطييرد املعسايييف الييني يمييس   أحكييام طبعيية ال يحميياح ابلبيييف 6-4-24-4

 ييي  سلميييلة األ يييان الصييياد ة ضييي  ال مالييية اليفولسييية  2009أو  2005( أو 2003)بصيييسغساا املعيفلييية    1996أو طبعييية  1996
ميا  ن األول/ديميارب   31بعييف  SSR-6, IAEA ي  سلميلة  عيايع األ ييان  قييم  2012طبعية    أو6للطاقة الن ية  العيفد المادس 

2028. 
الطــرود املســتثناة مــن االشــرتاطات للمــواد االنشــطارية مبوجــب الالئحــة النموذجيــة املرفقــة ابلطبعــة السادســة عشــرة املنقحــة 

مـن سلسـلة األمـان  2009بنقـل البضـائع اخلطـرة )طبعـة الطبعة السابعة عشرة املنقحة لتوصيات األمم املتحدة املتعلقـة  أو
 ("IAEA Safety Standard Series No. TS-R-1"رية، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذ

" )ا شيطا ي( FISSILEجي ز   اصلة  قل الطرود اليت تس ي ضليى  ي اد ا شيطا ية  ميسثناة  ي  السصينسل " 6-4-24-5
الطبعة  أو   الالئحة النا ذ سة املرفقة ابلطبعة المادسة ضشرة املنقحة ‘ 3‘ أو‘ 1‘)أ( -3-2-7-2  وفقا  لالشرتاطاا املبسنة 

 2009  ييي  طبعييية‘ 3‘ أو‘ 1‘)أ(417الميييابعة ضشيييرة املنقحييية لس صيييساا األ يييم املسحييييفة املسعلقييية بنقيييل البضيييائع اخلطيييعة )الفقيييرة 
ل املييييأ  ن للايييي اد املشييييعة( و عيييييفة للنقييييل ضلييييى شييييكل  يييي اد  ييييع ا شييييطا ية أل ظايييية ال ماليييية اليفولسيييية للطاقيييية الن ييييية املسعلقيييية ابلنقيييي

 ي  ايا ن الطبعسين ضليى  5-3-2-7-2إذا طبقر حيفود مسلة الشحناا الي ا دة   اجلييفول  سثناة إالا شطا ية بكاساا  م أو
   ع وسسلة النقل. و نقل الشحنة مب    االسس يفام احلصري. 

( أو 1990)بصــيغتها املعدلــة يف  1985أو  1985املعتمــدة مبوجــب أحكــام طبعــات املــواد املشــعة ذات الشــكل اخلــاص 
مـــن سلســـلة األمـــان  2009أو  2005( أو 2003)بصـــيغتها املعدلـــة يف  1996يغة منقحـــة( أو )صـــ 1996أو  1996

الصادرة عـن الوكالـة من سلسلة معايري األمـان  2012، أو طبعة 6الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 
 .SSR-6, IAEAالدولية للطاقة الذرية رقـم 

 يفام امل اد املشعة ذاا الشيكل اخلياص املصين ضة وفقيا  لسصياسم اضسايف ي  الميلطة امل سصية جي ز   اصلة اسس  6-4-24-6
)صيييييييييسغة  نقحييييييييية( 1996و 1996( و1990)بصيييييييييسغساا املعيفلييييييييية    1985و 1985 ييييييييي  طيييييييييرف واحييييييييييف مب  ييييييييي  طبعييييييييياا 

ة الن يييية  العييييفد  ييي  سلميييلة األ يييان الصييياد ة ضييي  ال مالييية اليفولسييية للطاقييي 2009و 2005( و2003صيييسغساا املعيفلييية   )ب1996و
  إذا ما ير  ميس فسة SSR-6, IAEA ي  سلميلة  عيايع األ ييان الصياد ة ضي  ال مالية اليفولسية للطاقية الن يية  قييم  2012  و6الميادس 

. وال جيي ز الميااح ببييفء صينع  يفيييف لسليك املي اد املشيعة ذاا 1-3-5-1ط املنطبقية   لربد ج ضاان اجلي دة اإللزا يي وفقيا  للشيرو 
)بصيييسغساا املعيفلييية    1985أو  1985اص وفقيييا  لسصييياسم اضسايف ييي  الميييلطة امل سصييية  ييي  طيييرف واحييييف مب  ييي  طبعييية الشيييكل اخلييي

. وال جييي ز المييااح ببيييفء صيينع  يفييييف للايي اد (  يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد المييادس1990
 1996و 1996اضسايف يي  المييلطة امل سصيية  يي  طييرف واحيييف مب  يي  طبعيياا املشييعة ذاا الشييكل اخليياص املصيين ضة وفقييا  لسصيياسم 

 يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية للطاقيية  2009و 2005( و2003)بصييسغساا املعيفليية    1996)صييسغة  نقحيية( و
 .SSR-6, IAEA ية  قيم    سلملة  عايع األ يان الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاقة الن 2012  و6العيفد المادس  الن ية 
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 3و 1وأن  طبيييق اشيييرتاطاا وضييي ابط النقيييل الييي ا دة   األ يييزاء  •
   انح الالئحة؛  7و 5و 4و

ميا  ن األول/ديميارب   31وأال يسم  صنسع العب ة أو  عيفيلاا بعيف  •
2025". 

 نقحييية( صيييسغة ) 1996و 1996( و1990)بصيييسغساا املعيفلييية    1985و 1985طبعييياا  صيييا سم الطيييرود املعساييييفة مب  ييي  
اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد   يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية 2009و 2005( و2003)بصييسغساا املعيفليية    1996و

 SSR-6 قيم " األ ان الصاد ة ض  ال مالية اليفولسية للطاقية الن ييةعايع     سلملة  2012و "IAEASafety Series No. 6"المادس 
IAEA Safety Standards Series No. SSR-6" 

ا ايينح الالئحيية ما ليية ابسييسثناء  مييس   الطييرود اليييت يشييرتط اضسايياد المييلطة امل سصيية لسصيياسااا اشييرتاطا 6-4-24-2
 يلي:   ا

جيي ز   اصييلة  قييل العبي اا اليييت صيينلِّعر طبقييا  لسصياسم الطييرد املعسايييف  يي   )أ( 
( 1990)بصييسغساا املعيفليية    1985أو  1985المييلطة امل سصيية مب  يي  أحكييام طبعيييت 

ط بشيير    يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد المييادس
 اسسسفاء مجسع الشروط السالسة: 

 صاسم الطرد امل افقة املسعيفدة األطراف؛ أن يمس     '1'
 يييي  ايييينح  1-3-5-1أن  مييييس ا الشييييروط املنطبقيييية اليييي ا دة   الييييرقم  '2'

 الالئحة؛
أن  طبيييييق حييييييفود النشييييياط اإلشيييييعاضي وضناصييييير السصييييينسل الييييي ا دة    '3'

    انح الالئحة؛ 7-2الفصل 
 5و 4و 3و 1نقييل اليي ا دة   األ ييزاء أن  طبييق اشييرتاطاا وضيي ابط ال '4'

 الالئحة؛    انح 7و
  حالييييية الطيييييرود الييييييت  11-11-4-6أن يميييييس ا الشيييييرط املبييييين    '5'

 تس ي ضلى   اد ا شطا ية و حنقهل   ا ؛
جيييي ز   اصيييلة اسيييس يفام العبييي اا الييييت صحييينعر طبقيييا  لسصييياسم الطيييرد  )ب( 

 1996)صييسغة  عيفليية( أو  1996أو  1996املعسايييف  يي  المييلطة امل سصيية مب  يي  طبعيية 
 يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي   2009أو  2005( أو 2003 )بصييسغساا املعيفليية  

 يي  سلمييلة  عييايع  2012  أو طبعيية 6ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد المييادس 
 مجسع الشروط السالسة: ة اسسسفاء  شريطSSR-6, IAEAاأل يان  قيم 

ميييا  ن   31 افقييية املسعييييفدة األطيييراف بعييييف أن يميييس    صييياسم الطيييرد امل '1'
 ؛2025يمارب األول/د

 يييي  ايييينح  1-3-5-1أن  مييييس ا الشييييروط املنطبقيييية اليييي ا دة   الييييرقم  '2'
 الالئحة؛

أن  طبيييييق حييييييفود النشييييياط اإلشيييييعاضي وضناصييييير السصييييينسل الييييي ا دة    '3'
    انح الالئحة؛ 7-2الفصل 
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 5و 4و 3و 1أن  طبييق اشييرتاطاا وضيي ابط النقييل اليي ا دة   األ ييزاء  '4'
 .   انح الالئحة 7و

ابلبيييييفء    صيييينسع العبيييي اا  يييي   يفييييييف طبقييييا  لسصيييياسم الطييييرد املعسايييييف الييييني يمييييس   أحكييييام ال يميييياح  6-4-24-3
(  ييي  سلميييلة األ يييان 1990)بصيييسغساا املعيفلييية    1985 أو 1985طبعييييت  )بصيييسغساا املعيفلييية( أو 1973 أو 1973 طبعييييت

 لن ية  العيفدالمادس.الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاقة ا
ء    صيينسع العبيي اا  يي   يفييييف طبقييا  لسصيياسم الطييرد املعسايييف الييني يمييس   أحكييام طبعيية ال يحميياح ابلبيييف 6-4-24-4

 ييي  سلميييلة األ يييان الصييياد ة ضييي  ال مالييية اليفولسييية  2009أو  2005( أو 2003)بصيييسغساا املعيفلييية    1996أو طبعييية  1996
ميا  ن األول/ديميارب   31بعييف  SSR-6, IAEA ي  سلميلة  عيايع األ ييان  قييم  2012طبعية    أو6للطاقة الن ية  العيفد المادس 

2028. 
الطــرود املســتثناة مــن االشــرتاطات للمــواد االنشــطارية مبوجــب الالئحــة النموذجيــة املرفقــة ابلطبعــة السادســة عشــرة املنقحــة 

مـن سلسـلة األمـان  2009بنقـل البضـائع اخلطـرة )طبعـة الطبعة السابعة عشرة املنقحة لتوصيات األمم املتحدة املتعلقـة  أو
 ("IAEA Safety Standard Series No. TS-R-1"رية، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذ

" )ا شيطا ي( FISSILEجي ز   اصلة  قل الطرود اليت تس ي ضليى  ي اد ا شيطا ية  ميسثناة  ي  السصينسل " 6-4-24-5
الطبعة  أو   الالئحة النا ذ سة املرفقة ابلطبعة المادسة ضشرة املنقحة ‘ 3‘ أو‘ 1‘)أ( -3-2-7-2  وفقا  لالشرتاطاا املبسنة 

 2009  ييي  طبعييية‘ 3‘ أو‘ 1‘)أ(417الميييابعة ضشيييرة املنقحييية لس صيييساا األ يييم املسحييييفة املسعلقييية بنقيييل البضيييائع اخلطيييعة )الفقيييرة 
ل املييييأ  ن للايييي اد املشييييعة( و عيييييفة للنقييييل ضلييييى شييييكل  يييي اد  ييييع ا شييييطا ية أل ظايييية ال ماليييية اليفولسيييية للطاقيييية الن ييييية املسعلقيييية ابلنقيييي

 ي  ايا ن الطبعسين ضليى  5-3-2-7-2إذا طبقر حيفود مسلة الشحناا الي ا دة   اجلييفول  سثناة إالا شطا ية بكاساا  م أو
   ع وسسلة النقل. و نقل الشحنة مب    االسس يفام احلصري. 

( أو 1990)بصــيغتها املعدلــة يف  1985أو  1985املعتمــدة مبوجــب أحكــام طبعــات املــواد املشــعة ذات الشــكل اخلــاص 
مـــن سلســـلة األمـــان  2009أو  2005( أو 2003)بصـــيغتها املعدلـــة يف  1996يغة منقحـــة( أو )صـــ 1996أو  1996

الصادرة عـن الوكالـة من سلسلة معايري األمـان  2012، أو طبعة 6الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد السادس 
 .SSR-6, IAEAالدولية للطاقة الذرية رقـم 

 يفام امل اد املشعة ذاا الشيكل اخلياص املصين ضة وفقيا  لسصياسم اضسايف ي  الميلطة امل سصية جي ز   اصلة اسس  6-4-24-6
)صيييييييييسغة  نقحييييييييية( 1996و 1996( و1990)بصيييييييييسغساا املعيفلييييييييية    1985و 1985 ييييييييي  طيييييييييرف واحييييييييييف مب  ييييييييي  طبعييييييييياا 

ة الن يييية  العييييفد  ييي  سلميييلة األ يييان الصييياد ة ضييي  ال مالييية اليفولسييية للطاقييي 2009و 2005( و2003صيييسغساا املعيفلييية   )ب1996و
  إذا ما ير  ميس فسة SSR-6, IAEA ي  سلميلة  عيايع األ ييان الصياد ة ضي  ال مالية اليفولسية للطاقية الن يية  قييم  2012  و6الميادس 

. وال جيي ز الميااح ببييفء صينع  يفيييف لسليك املي اد املشيعة ذاا 1-3-5-1ط املنطبقية   لربد ج ضاان اجلي دة اإللزا يي وفقيا  للشيرو 
)بصيييسغساا املعيفلييية    1985أو  1985اص وفقيييا  لسصييياسم اضسايف ييي  الميييلطة امل سصييية  ييي  طيييرف واحييييف مب  ييي  طبعييية الشيييكل اخلييي

. وال جييي ز المييااح ببيييفء صيينع  يفييييف للايي اد (  يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية للطاقيية الن ييية  العيييفد المييادس1990
 1996و 1996اضسايف يي  المييلطة امل سصيية  يي  طييرف واحيييف مب  يي  طبعيياا املشييعة ذاا الشييكل اخليياص املصيين ضة وفقييا  لسصيياسم 

 يي  سلمييلة األ ييان الصيياد ة ضيي  ال ماليية اليفولسيية للطاقيية  2009و 2005( و2003)بصييسغساا املعيفليية    1996)صييسغة  نقحيية( و
 .SSR-6, IAEA ية  قيم    سلملة  عايع األ يان الصاد ة ض  ال مالة اليفولسة للطاقة الن 2012  و6العيفد المادس  الن ية 
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 5-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار احلاوايت الوسيطة للسوائب

 اشرتاطات عامة 6-5-1
 نطاق التطبيق 6-5-1-1
البضيائع ضليى احلياوايا ال سيسطة للمي ائ  املعييفة لنقيل بعيض  نطبق االشرتاطاا ال ا دة   انح الالئحية  6-5-1-1-1

قيييف  قسضييس  بعييض طرائييق بعسناييا  يي    يينص ضلييى  ييا اخلطييرة  و ضييع ايينح األحكييام االشييرتاطاا العا يية للنقييل املسعيييفد ال سييائط وال
 اشرتاطاا خاصة.

شيرتاطاا الي ا دة انيا  ولكنايا  مس   بيفقة اال يسعلق ابحلاوايا ال سسطة  و عيفاا  شغسلاا  اليت ال فساا 6-5-1-1-2
بيفيليية  قب ليية  جييي ز بصييفة اسييسثنائسة أن  نظيير فساييا المييلطة امل سصيية الضسااداييا. وضييالوة ضلييى ذلييك  و راضيياة  مييس   اشييرتاطاا 

  مياواي  للسط  اا   العل م والسكن ل  سا  جي ز للملطة امل سصة أن  نظر   اسس يفام الرت سباا البيفيلة اليت  ي فر ضليى األقيل أ ياد  
 أضلى للصيف اا والسحاسل والنعان. ص امل اد املنق لة و قاو ة  ماوية أو  االسس يفام    حست الس افق  ع خ ا

خيضيييع بنييياء احلييياوايا ال سيييسطة وجتاسزايييا واخسبا ايييا ووضيييع العال ييياا ضلسايييا و شيييغسلاا مل افقييية الميييلطة  6-5-1-1-3
  سسطة.امل سصة   البليف الني  عسايف فس  احلاوايا ال

ال سسطة و  زض اا السال ن  عل  اا ض  اإل راءاا ال ا   ا باضاا  ووصفا  أل  اع يقيفم صنلاع احلاوايا  6-5-1-1-4
اييي  وأبعيياد وسييائل اإل ييالق )مبييا   ذلييك احلشييااي املطل بيية( وأي ضناصيير أخييرى الز يية لضيياان أن  كيي ن احليياوايا ال سييسطة  ماييا

 سبا اا األداء املنطبقة   انا الفصل. قيف ة للنقل  قاد ة ضلى ا سساز اخ
 تعاريف 6-5-1-2

  ذلييك الفسحيياا ووسيييائل  )  مجسييع فئيياا احلييياوايا ال سييسطة خبييالف احليياوايا ال سيييسطة املر يية( يعيي  ال ضيياء ذا ييي   مبييا اجلمييم
 يشال  عيفاا السشغسل؛ إ القاا  ولكن  ال

جبمييييم احلاوييييية ال سييييسطة إطييييا   رميييي   ضييييروة أو حلقيييية أو ي واليييية أو)للحيييياوايا ال سييييسطة املر يييية للميييي ائ (  عيييي  أ أداة املناوليييية
    ا سيفاد ملادة  مم احلاوية ال سسطة؛  شكَّل أو

  عيفا ا اهلسكلسة وأمرب مسلة صافسة  ما ح هبا؛  ع  مسلة  مم احلاوية ال سسطة و عيفاا  شغسلاا أوأمرب مسلة إمجالسة  ما ح هبا 
ال سييسطة املرمبيية   فاييم ضلييى أهنييا  شييال البيي لساراا  يفم خبصيي ص األوضسيية اليفاخلسيية   احليياوايا  ضنيييف ا  مييس امليي اد البالسييسسكسة

 األخرى  ثل املطاط؛
)للحاوايا ال سسطة املعيف سة(  ع   زودة حبااية إضافسة ضيف الصيفم  و   أشكال احلااية  ضلى سبسل املثال  أن  شسليف  ي   حماسة

   شكل إطا  ذي  الف  عيفين شبكي؛ و يفا   زدوج  أ  يفا   سعيفد الطبقاا أو
 صييريل الضييغط والمييال ة والسميي ن  -حبميي  فئيية احليياوايا ال سييسطة  - عيي  وسييائل املييلء والسفريييغ  و عيي   اا السشييغسل عيييف

 والعزل احلرا ي وأدواا القساس؛
يية  اء السق يية  واليربط  واملناولية  واحلاا)  مجسع فئاا احلاوايا ال سسطة  ع احلاوايا ال سيسطة املر ية(  عي  أ يز  املعيفاا اهلسكلسة

  ذليييك املنصييية القاضيفيييية   احلييياوايا ال سيييسطة املرمبييية الييييت ي  ييييف هبيييا وضييياء داخليييي  ييي  البالسيييسسك   و ثبسييير أ يييزاء اجلميييم  مبيييا
 اخلش ؛ واحلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  ن اللسفي أو

 سائل  فردة     ادة بالسسسكسة  ناسبة.ف يع   ادة  صن ضة    أشرطة ويفدة أو )  احلاوايا ال سسطة املر ة( البالسسسك املنم ج
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 5-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار احلاوايت الوسيطة للسوائب

 اشرتاطات عامة 6-5-1
 نطاق التطبيق 6-5-1-1
البضيائع ضليى احلياوايا ال سيسطة للمي ائ  املعييفة لنقيل بعيض  نطبق االشرتاطاا ال ا دة   انح الالئحية  6-5-1-1-1

قيييف  قسضييس  بعييض طرائييق بعسناييا  يي    يينص ضلييى  ييا اخلطييرة  و ضييع ايينح األحكييام االشييرتاطاا العا يية للنقييل املسعيييفد ال سييائط وال
 اشرتاطاا خاصة.

شيرتاطاا الي ا دة انيا  ولكنايا  مس   بيفقة اال يسعلق ابحلاوايا ال سسطة  و عيفاا  شغسلاا  اليت ال فساا 6-5-1-1-2
بيفيليية  قب ليية  جييي ز بصييفة اسييسثنائسة أن  نظيير فساييا المييلطة امل سصيية الضسااداييا. وضييالوة ضلييى ذلييك  و راضيياة  مييس   اشييرتاطاا 

  مياواي  للسط  اا   العل م والسكن ل  سا  جي ز للملطة امل سصة أن  نظر   اسس يفام الرت سباا البيفيلة اليت  ي فر ضليى األقيل أ ياد  
 أضلى للصيف اا والسحاسل والنعان. ص امل اد املنق لة و قاو ة  ماوية أو  االسس يفام    حست الس افق  ع خ ا

خيضيييع بنييياء احلييياوايا ال سيييسطة وجتاسزايييا واخسبا ايييا ووضيييع العال ييياا ضلسايييا و شيييغسلاا مل افقييية الميييلطة  6-5-1-1-3
  سسطة.امل سصة   البليف الني  عسايف فس  احلاوايا ال

ال سسطة و  زض اا السال ن  عل  اا ض  اإل راءاا ال ا   ا باضاا  ووصفا  أل  اع يقيفم صنلاع احلاوايا  6-5-1-1-4
اييي  وأبعيياد وسييائل اإل ييالق )مبييا   ذلييك احلشييااي املطل بيية( وأي ضناصيير أخييرى الز يية لضيياان أن  كيي ن احليياوايا ال سييسطة  ماييا

 سبا اا األداء املنطبقة   انا الفصل. قيف ة للنقل  قاد ة ضلى ا سساز اخ
 تعاريف 6-5-1-2

  ذلييك الفسحيياا ووسيييائل  )  مجسييع فئيياا احلييياوايا ال سييسطة خبييالف احليياوايا ال سيييسطة املر يية( يعيي  ال ضيياء ذا ييي   مبييا اجلمييم
 يشال  عيفاا السشغسل؛ إ القاا  ولكن  ال

جبمييييم احلاوييييية ال سييييسطة إطييييا   رميييي   ضييييروة أو حلقيييية أو ي واليييية أو)للحيييياوايا ال سييييسطة املر يييية للميييي ائ (  عيييي  أ أداة املناوليييية
    ا سيفاد ملادة  مم احلاوية ال سسطة؛  شكَّل أو

  عيفا ا اهلسكلسة وأمرب مسلة صافسة  ما ح هبا؛  ع  مسلة  مم احلاوية ال سسطة و عيفاا  شغسلاا أوأمرب مسلة إمجالسة  ما ح هبا 
ال سييسطة املرمبيية   فاييم ضلييى أهنييا  شييال البيي لساراا  يفم خبصيي ص األوضسيية اليفاخلسيية   احليياوايا  ضنيييف ا  مييس امليي اد البالسييسسكسة

 األخرى  ثل املطاط؛
)للحاوايا ال سسطة املعيف سة(  ع   زودة حبااية إضافسة ضيف الصيفم  و   أشكال احلااية  ضلى سبسل املثال  أن  شسليف  ي   حماسة

   شكل إطا  ذي  الف  عيفين شبكي؛ و يفا   زدوج  أ  يفا   سعيفد الطبقاا أو
 صييريل الضييغط والمييال ة والسميي ن  -حبميي  فئيية احليياوايا ال سييسطة  - عيي  وسييائل املييلء والسفريييغ  و عيي   اا السشييغسل عيييف

 والعزل احلرا ي وأدواا القساس؛
يية  اء السق يية  واليربط  واملناولية  واحلاا)  مجسع فئاا احلاوايا ال سسطة  ع احلاوايا ال سيسطة املر ية(  عي  أ يز  املعيفاا اهلسكلسة

  ذليييك املنصييية القاضيفيييية   احلييياوايا ال سيييسطة املرمبييية الييييت ي  ييييف هبيييا وضييياء داخليييي  ييي  البالسيييسسك   و ثبسييير أ يييزاء اجلميييم  مبيييا
 اخلش ؛ واحلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  ن اللسفي أو

 سائل  فردة     ادة بالسسسكسة  ناسبة.ف يع   ادة  صن ضة    أشرطة ويفدة أو )  احلاوايا ال سسطة املر ة( البالسسسك املنم ج
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 فئات احلاوايت الوسيطة للسوائب 6-5-1-3
    سك ن     مم  عيفين  ع وسائل السشغسل واملعيفاا اهلسكلسة املناسبة.احلاوايا ال سسطة املعيف سة 6-5-1-3-1
ييية  ييادة أخييرى  ر يية أ قاييا   نميي ج أو  مييم يسييألل  يي   شيياء أو    سكيي ن  يي احليياوايا ال سييسطة املر يية 6-5-1-3-2
 بطا ة إذا لزم ذلك  إىل  ا   أية وسائل  شغسل وأدواا  ناولة  ناسبة. خلسط    انح امل اد  و   طالء داخلي أو أو
ميكي      سك ن  ي   ميم  ي  البالسيسسك اجلا ييف احلاوايا ال سسطة املصن ضة      اد بالسسسكسة  ا يفة 6-5-1-3-3

 وسائل  ناسبة للسشغسل.أن يزود مبعيفاا اسكلسة إىل  ا   
   سألل     عيفاا اسكلسة   شكل  الف خيا  ي صيل  يضيم وضياء داخلسيا  احلاوايا ال سسطة املرمبة 6-5-1-3-4

ء الييفاخلي أية  عيفاا اسكلسية أخيرى. و كي ن احلياوايا ال سيسطة  بنسية حبسيت يشيكل ال ضيا    البالسسسك وأية  عيفاا  شغسل أو
 فييييير     نقيييييل أو ختيييييزن أو ايييييا  وحييييييفة واحييييييفة  سكا لييييية  ميييييس يفم ضليييييى اييييينا النحييييي   فسعبيييييأ أووالغيييييالف اخليييييا  ي  ضنييييييف جتاسعا

 واحيفة. م حيفة
   سيألل  ي   ميم  ي  الكر ي ن اللسفيي أب طسية )قبعياا( احلاوايا ال سسطة املصن ضة  ي  الكر ي ن اللسفيي 6-5-1-3-5

)ولكييي  دون ضبييي اا داخلسييية(  و عييييفاا  شيييغسل و عييييفاا وإذا اقسضيييى األ ييير ببطا ييية داخلسييية  بييييفوهنا  ضل يييية وسيييفلسة  نفصيييلة أو
 اسكلسة  ناسبة.

قابيل للثي   يع بطا ية داخلسية )ولكي  دون     سك ن     ميم خشييب  ا ييف أواحلاوايا ال سسطة اخلشبسة 6-5-1-3-6
 ضب اا داخلسة( و زود مبعيفاا  شغسل اسكلسة  ناسبة.

 وائبوز الداللية للحاوايت الوسيطة للسنظام الرم 6-5-1-4
ا  حميفد  حروف مبعة ماا ا  حميفد   )أ(  يلسااا حرف أو يسك لن الر ز     قان ضربسن ضلى     ا 6-5-1-4-1

 ضريب يشع إىل فئة احلاوية ال سسطة.   )ب(؛ مث يلي ذلك  حن يشرتط    قطع    املقاطع   قم
 )أ( 

 النوع 
 املفرغة ململوءة أوللمواد الصلبة ا

 اب ( 0.1مسل ابسكال )  10تر ضغط يسجاوز  ابجلاذبسة  للسوائل
 31 21 11 صلبة 

 - - 13  ر ة
 امل اد )ب(

A )ف الذ )مجسع األ  اع واملعاجلاا المطحسة 
B أل  نس م 
C خش  طبسعي 
D  خش   قائقي 
F   خش   عاد السك ي 
G مر  ن لسفي 
H اد بالسسسكسة   
L  مسج 

M   سعيفد الطبقااو ق  
N األل  نس م(.  عيفن ) ع الف الذ أو 
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  حالة احلاوايا ال سسطة املرمبة  يكس  حرفان مبعان    احلروف الال سنسة ضلى الس ا    اخلا ية الثا سية  6-5-1-4-2
 اخلا  ي للحاوية ال سسطة.ء    الر ز. يشع األول إىل  ادة ال ضاء اليفاخلي للحاوية ال سسطة ويشع الثاين إىل ال ضا

 مت  عسن األ  اع والر  ز السالسة للحاوايا ال سسطة للم ائ : 6-5-1-4-3
 الفقرة الرمز فئة احلاوية مادة صنع احلاوية الوسيطة 

 1-5-5-6   معدنية
A للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة ف الذ 

 للا اد الصلبة  متأل و فر  تر الضغط 
 للم ائل

11A 
21A 
31A 

 

B للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة أل  نس م 
 للا اد الصلبة  متأل و فر  تر الضغط

 للم ائل

11B 

21B 
31B 

 

N للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة األل  نس م  عيفن  ع الف الذ أو 
 و فر  تر الضغطللا اد الصلبة  متأل 

 للم ائل

11N 
21N 
31N 

 

2-5-5-6   مرنة  
H بطا ة بالسسسك  نم ج بيفون طالء أو بالسسسك 

 بالسسسك  نم ج  طلي
 بالسسسك  نم ج  بط 

 بالسسسك  نم ج  طلي و بط 
  قائق بالسسسكسة

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

 

L بطا ة بيفون طالء أو  مسج 
  طلي
  بط 

  طلي و بط 

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

 

M سعيفد اجليف ان و ق  
    قاوم للااء سعيفد اجليف ان

13M1 
13M2 

 

H للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة  و زودة مبعيفاا اسكلسة مواد بالستيكية جامدة 
 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة  قائاة بيفون  ربسط

 الضغط   زودة مبعيفاا اسكلسةللا اد الصلبة  متأل و فر  تر 
 ائاة بيفون  ربسطللا اد الصلبة  متأل و فر  تر الضغط  ق

 للم ائل   زودة مبعيفاا اسكلسة
 للم ائل  قائاة بيفون  ربسط

11H1 

11H2 

21H1 

21H2 

31H1 

31H2 

6-5-5-3  

HZ  مركبة مع وعاء داخلي من
 )أ(البالستيك

 ابجلاذبسة   ع وضاء داخلي    البالسسسك اجلا يفللا اد الصلبة  متأل و فر  
  ع وضاء داخلي    البالسسسك املرن للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة 

للاييييي اد الصيييييلبة  متيييييأل و فييييير  تييييير الضيييييغط   يييييع وضييييياء داخليييييي  ييييي  
 البالسسسك اجلا يف

للاييييي اد الصيييييلبة  متيييييأل و فييييير  تييييير الضيييييغط   يييييع وضييييياء داخليييييي  ييييي  
 البالسسسك املرن

 للم ائل   ع وضاء داخلي    البالسسسك اجلا يف
 رنللم ائل   ع وضاء داخلي    البالسسسك امل

11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 
21HZ2 

31HZ1 

31HZ2 

6-5-5-4  

)ب( لبسيييان طبسعييية امليييادة املميييس يف ة   صييينع 1-4-1-5-6حبيييرف ال سييي  مبيييع وفقيييا  للفقيييرة  Zيميييسكال الر يييز ابالسسعاضييية ضييي  احليييرف  )أ(
 اخلا  ي. الغالف

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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 فئات احلاوايت الوسيطة للسوائب 6-5-1-3
    سك ن     مم  عيفين  ع وسائل السشغسل واملعيفاا اهلسكلسة املناسبة.احلاوايا ال سسطة املعيف سة 6-5-1-3-1
ييية  ييادة أخييرى  ر يية أ قاييا   نميي ج أو  مييم يسييألل  يي   شيياء أو    سكيي ن  يي احليياوايا ال سييسطة املر يية 6-5-1-3-2
 بطا ة إذا لزم ذلك  إىل  ا   أية وسائل  شغسل وأدواا  ناولة  ناسبة. خلسط    انح امل اد  و   طالء داخلي أو أو
ميكي      سك ن  ي   ميم  ي  البالسيسسك اجلا ييف احلاوايا ال سسطة املصن ضة      اد بالسسسكسة  ا يفة 6-5-1-3-3

 وسائل  ناسبة للسشغسل.أن يزود مبعيفاا اسكلسة إىل  ا   
   سألل     عيفاا اسكلسة   شكل  الف خيا  ي صيل  يضيم وضياء داخلسيا  احلاوايا ال سسطة املرمبة 6-5-1-3-4

ء الييفاخلي أية  عيفاا اسكلسية أخيرى. و كي ن احلياوايا ال سيسطة  بنسية حبسيت يشيكل ال ضيا    البالسسسك وأية  عيفاا  شغسل أو
 فييييير     نقيييييل أو ختيييييزن أو ايييييا  وحييييييفة واحييييييفة  سكا لييييية  ميييييس يفم ضليييييى اييييينا النحييييي   فسعبيييييأ أووالغيييييالف اخليييييا  ي  ضنييييييف جتاسعا

 واحيفة. م حيفة
   سيألل  ي   ميم  ي  الكر ي ن اللسفيي أب طسية )قبعياا( احلاوايا ال سسطة املصن ضة  ي  الكر ي ن اللسفيي 6-5-1-3-5

)ولكييي  دون ضبييي اا داخلسييية(  و عييييفاا  شيييغسل و عييييفاا وإذا اقسضيييى األ ييير ببطا ييية داخلسييية  بييييفوهنا  ضل يييية وسيييفلسة  نفصيييلة أو
 اسكلسة  ناسبة.

قابيل للثي   يع بطا ية داخلسية )ولكي  دون     سك ن     ميم خشييب  ا ييف أواحلاوايا ال سسطة اخلشبسة 6-5-1-3-6
 ضب اا داخلسة( و زود مبعيفاا  شغسل اسكلسة  ناسبة.

 وائبوز الداللية للحاوايت الوسيطة للسنظام الرم 6-5-1-4
ا  حميفد  حروف مبعة ماا ا  حميفد   )أ(  يلسااا حرف أو يسك لن الر ز     قان ضربسن ضلى     ا 6-5-1-4-1

 ضريب يشع إىل فئة احلاوية ال سسطة.   )ب(؛ مث يلي ذلك  حن يشرتط    قطع    املقاطع   قم
 )أ( 

 النوع 
 املفرغة ململوءة أوللمواد الصلبة ا

 اب ( 0.1مسل ابسكال )  10تر ضغط يسجاوز  ابجلاذبسة  للسوائل
 31 21 11 صلبة 

 - - 13  ر ة
 امل اد )ب(

A )ف الذ )مجسع األ  اع واملعاجلاا المطحسة 
B أل  نس م 
C خش  طبسعي 
D  خش   قائقي 
F   خش   عاد السك ي 
G مر  ن لسفي 
H اد بالسسسكسة   
L  مسج 

M   سعيفد الطبقااو ق  
N األل  نس م(.  عيفن ) ع الف الذ أو 
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  حالة احلاوايا ال سسطة املرمبة  يكس  حرفان مبعان    احلروف الال سنسة ضلى الس ا    اخلا ية الثا سية  6-5-1-4-2
 اخلا  ي للحاوية ال سسطة.ء    الر ز. يشع األول إىل  ادة ال ضاء اليفاخلي للحاوية ال سسطة ويشع الثاين إىل ال ضا

 مت  عسن األ  اع والر  ز السالسة للحاوايا ال سسطة للم ائ : 6-5-1-4-3
 الفقرة الرمز فئة احلاوية مادة صنع احلاوية الوسيطة 

 1-5-5-6   معدنية
A للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة ف الذ 

 للا اد الصلبة  متأل و فر  تر الضغط 
 للم ائل

11A 
21A 
31A 

 

B للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة أل  نس م 
 للا اد الصلبة  متأل و فر  تر الضغط

 للم ائل

11B 

21B 
31B 

 

N للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة األل  نس م  عيفن  ع الف الذ أو 
 و فر  تر الضغطللا اد الصلبة  متأل 

 للم ائل

11N 
21N 
31N 

 

2-5-5-6   مرنة  
H بطا ة بالسسسك  نم ج بيفون طالء أو بالسسسك 

 بالسسسك  نم ج  طلي
 بالسسسك  نم ج  بط 

 بالسسسك  نم ج  طلي و بط 
  قائق بالسسسكسة

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

 

L بطا ة بيفون طالء أو  مسج 
  طلي
  بط 

  طلي و بط 

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

 

M سعيفد اجليف ان و ق  
    قاوم للااء سعيفد اجليف ان

13M1 
13M2 

 

H للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة  و زودة مبعيفاا اسكلسة مواد بالستيكية جامدة 
 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة  قائاة بيفون  ربسط

 الضغط   زودة مبعيفاا اسكلسةللا اد الصلبة  متأل و فر  تر 
 ائاة بيفون  ربسطللا اد الصلبة  متأل و فر  تر الضغط  ق

 للم ائل   زودة مبعيفاا اسكلسة
 للم ائل  قائاة بيفون  ربسط

11H1 

11H2 

21H1 

21H2 

31H1 

31H2 

6-5-5-3  

HZ  مركبة مع وعاء داخلي من
 )أ(البالستيك

 ابجلاذبسة   ع وضاء داخلي    البالسسسك اجلا يفللا اد الصلبة  متأل و فر  
  ع وضاء داخلي    البالسسسك املرن للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة 

للاييييي اد الصيييييلبة  متيييييأل و فييييير  تييييير الضيييييغط   يييييع وضييييياء داخليييييي  ييييي  
 البالسسسك اجلا يف

للاييييي اد الصيييييلبة  متيييييأل و فييييير  تييييير الضيييييغط   يييييع وضييييياء داخليييييي  ييييي  
 البالسسسك املرن

 للم ائل   ع وضاء داخلي    البالسسسك اجلا يف
 رنللم ائل   ع وضاء داخلي    البالسسسك امل

11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 
21HZ2 

31HZ1 

31HZ2 

6-5-5-4  

)ب( لبسيييان طبسعييية امليييادة املميييس يف ة   صييينع 1-4-1-5-6حبيييرف ال سييي  مبيييع وفقيييا  للفقيييرة  Zيميييسكال الر يييز ابالسسعاضييية ضييي  احليييرف  )أ(
 اخلا  ي. الغالف

 )اتبع ضلى الصفحة السالسة(
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 لفقرةا الرمز فئة احلاوية مادة صنع احلاوية الوسيطة 
G   11 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة كرتون ليفيG 6-5-5-5 

 6-5-5-6   خشبية
C 11 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة   ع بطا ة داخلسة خش  طبسعيC  
D   11 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة   ع بطا ة داخلسة خشD 

F  11   متأل و فر  ابجلاذبسة   ع بطا ة داخلسةللا اد الصلبة خش   عاد السك يF 

أن احلاويية ال سيسطة  ضليى الير م  يي   "W"بعييف   يز احلاويية ال سيسطة. ويعيي  احليرف  "W"قييف أييت احليرف  6-5-1-4-4
ا  و عسييرب واثليية وفقيي 5-5-6أهنييا  يي   فيي  النيي ع الييني يشييع إلسيي  الر ييز  فإهنييا  صيين ضة مب اصييفاا ختسلييل ضاييا  يياء   القمييم 

 . 2-1-1-5-6لالشرتاطاا ال ا دة   
 وضع العالمات 6-5-2
 العالمات األولية  6-5-2-1
   صن ضة و عيفة لالسس يفام وفقا  هلنح الالئحة تايل ضال ياا دائاية  قيروءة مل حاوية وسسطة للم ائ 6-5-2-1-1

 يلي: وجي  أن  بن  ا  م  12يقل ا  فاع احلروف واأل قام والر  ز ض     ضع    كان  مال  ؤيس . وال

 ؛    ز األ م املسحيفة للعب اا )أ(

الصاريج  حاوية الم ائ  املر ة أو ال يمس يفم انا الر ز ألي  را آخر  ع إثباا أن العب ة أو 
 1-6حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا دة   الفصييل  النقييال أو

 . 8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو
يييسم أو   ييينقش ضلسايييا العال ييياا  جيييي ز وضيييع احليييرفن    حالييية احلييياوايا ال سيييسطة املعيف سييية الييييت ختح

 " بيفال     الر ز؛UNي  "الكبع 
 ؛4-1-5-6 الر ز الني ييفل ضلى   ع احلاوية ال سسطة وفقا  للفقرة )ب(
 ايف هلا النا ذج السصاساي:حرف مبع يشع إىل جما ضة )جما ضاا( السعبئة اليت اضس )ج(

'1' X  للاجا ضااI وII وIII احلاوايا ال سسطة   حالة امل اد الصلبة فقط(؛( 
'2' Y السعبئة جملا ضيت II وIII؛ 
'3' Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 

 شار وسنة الصنع )آخر  قان(؛ )د(
  املرمبيياا    ظييام  املمييس يف ةاليييفول املرخصيية بس صييسص العال يية  ويعييربل ضناييا ابلعال يية املاسييزة  )ا(

 ؛(1)املرو  اليفو 

__________ 

 1949قسيية  نسييل لعييام فاالعال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل واملمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا  (1) 
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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تييفداا الميلطة  احلاويية ال سيسطة مايا  يز الصيا ع و يع ذليك  ي  ضال ياا السعيرف ضليى  اسم أو )و(
 امل سصة؛

وييييييل اخسبييييييا  السنضييييييسيف ابلكسليييييي  رام. وللحيييييياوايا ال سييييييسطة  ييييييع املصييييييااة للسنضييييييسيف    ضييييييع  )ز(
 "؛0" العال ة

 القص ى املما ح هبا ابلكسل  را اا. الكسلة اإلمجالسة )ح(
راا الفرضسييية أددح. و سيييسح دائايييا  يطبيييق وضيييع العال ييياا األولسييية املطل بييية أضيييالح ابلسملميييل الييي ا د   الفقييي 

وأي ضال يييييية إضييييييافسة  ييييييرخص هبييييييا المييييييلطة امل سصيييييية سييييييا لة السعييييييرف ضلييييييى  2-2-5-6العال يييييياا املطل بيييييية مب  يييييي  الفقييييييرة 
 األولسة. العال اا

 2-2-5-6ة    العال ياا الييت يليزم وضيعاا وفقيا  للفقيراا الفرضسية  ي  )أ( إىل )ح( وللفقيرة ومل ضال  
 يمال السعرف ضلساا.  مافة  مساا ة ض  األخرى بص  ة واضحة  ضلى سبسل املثال بشرطة  ائلة أوجي  أن  ك ن  نفصل

 لفقراا الفرضسة    )أ( إىل )ح( أضالح:فساا يلي أ ثلة ضال اا مل سلل أ  اع احلاوايا ال سسطة وفقا  ل 6-5-2-1-2

 

11A/Y/02 99 
NL/Mulder 007 
5500/1500 

حلاوييية وسييسطة  عيف سيية للايي اد الصييلبة  فيير  ابجلاذبسيية و صيين ضة  يي  الصييل /جملا ضيت 
 Mulder رخصيية  يي  ا لنيفا/صيينعاا /1999 صيينعة   شييباط/فرباير /IIIو IIالسعبئيية 

و لية اخسبيا  /007 ملميل   سصية  قيمو   ذ ذج  صاساي خصصير لي  الميلطة امل
 ى املما ح هبا ابلكسل   رام.السنضسيف ابلكسل   رام/الكسلة اإلمجالسة القص  

 

13H3/Z/03 01 
F/Meunier 1713 
0/1500 

حلاويييية وسييييسطة  ر ييية للايييي اد الصيييلبة  فيييير  ابجلاذبسييية  ييييثال  و صييين ضة  يييي  البالسييييسسك 
 املنم ج  ع بطا ة/ ع  صااة للسنضسيف. 

 

31H1/Y/04 99 
GB/9099 
10800/1200 

للم ائل  صن ضة    البالسسسك مبعيفاا اسكلسة حلاوية وسسطة    البالسسسك اجلا يف 
  سحال ول السنضسيف.

 

31HA1/Y/05 01 
D/Muller 1683 
10800/1200 

حلاويييية وسيييسطة  رمبييية للمييي ائ  للمييي ائل ذاا وضييياء داخليييي  ييي  البالسيييسسك اجلا ييييف 
 الذ.و الف خا  ي    الف  

 

11C/X/01 02 
S/Aurigny 9876 
3000/910 

حلاوييية وسييسطة  صيين ضة  يي  اخلشيي  لنقييل امليي اد الصييلبة  ييع بطا يية داخلسيية و رخصيية 
 .IIIو IIو Iللا اد الصلبة   جما ضاا السعبئة 

ساسة ضنيف ا  ك ن احلاوية ال سسطة للمي ائ   طابقية لناي ذج  صياساي واحييف أو أمثير  ي  الناياذج السصيا 6-5-2-1-3
امل سييربة للحيياوايا ال سييسطة  مبييا   ذلييك ذيي ذج  صيياساي واحيييف أو أمثيير  يي  النايياذج السصيياساسة امل سييربة للعبيي اا أو العبيي اا 

بين  يا اسيس    ي  اشيرتاطاا اخسبيا  األداء ذاا الصيلة. وضنييف ا  كي ن الكبعة  جي ز أن تال احلاوية ال سسطة أمثر  ي  ضال ية  
ليييى العبييي ة  جيييي  أن  ظاييير العال ييياا ضليييى  قربييية  ييي  بعضييياا  وجيييي  أن  كييي ن ميييل ضال ييية ظييياارة  أمثييير  ييي  ضال ييية ظييياارة  ض

 بكا لاا".   

 وضع العالمات اإلضافية 6-5-2-2
  وابإلضيافة إىل ذليك املعل  ياا السالسية 1-2-5-6مب  ي   تال مل حاويية وسيسطة العال ياا املطل بية 6-5-2-2-1

ر للفحص: اليت ميك  أن  مجل ضلى ل حة  قاو ة  للسآمل  ثبسة بصفة دائاة    كان  سسملِّ
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 لفقرةا الرمز فئة احلاوية مادة صنع احلاوية الوسيطة 
G   11 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة كرتون ليفيG 6-5-5-5 

 6-5-5-6   خشبية
C 11 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة   ع بطا ة داخلسة خش  طبسعيC  
D   11 للا اد الصلبة  متأل و فر  ابجلاذبسة   ع بطا ة داخلسة خشD 

F  11   متأل و فر  ابجلاذبسة   ع بطا ة داخلسةللا اد الصلبة خش   عاد السك يF 

أن احلاويية ال سيسطة  ضليى الير م  يي   "W"بعييف   يز احلاويية ال سيسطة. ويعيي  احليرف  "W"قييف أييت احليرف  6-5-1-4-4
ا  و عسييرب واثليية وفقيي 5-5-6أهنييا  يي   فيي  النيي ع الييني يشييع إلسيي  الر ييز  فإهنييا  صيين ضة مب اصييفاا ختسلييل ضاييا  يياء   القمييم 

 . 2-1-1-5-6لالشرتاطاا ال ا دة   
 وضع العالمات 6-5-2
 العالمات األولية  6-5-2-1
   صن ضة و عيفة لالسس يفام وفقا  هلنح الالئحة تايل ضال ياا دائاية  قيروءة مل حاوية وسسطة للم ائ 6-5-2-1-1

 يلي: وجي  أن  بن  ا  م  12يقل ا  فاع احلروف واأل قام والر  ز ض     ضع    كان  مال  ؤيس . وال

 ؛    ز األ م املسحيفة للعب اا )أ(

الصاريج  حاوية الم ائ  املر ة أو ال يمس يفم انا الر ز ألي  را آخر  ع إثباا أن العب ة أو 
 1-6حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة اليي ا دة   الفصييل  النقييال أو

 . 8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو
يييسم أو   ييينقش ضلسايييا العال ييياا  جيييي ز وضيييع احليييرفن    حالييية احلييياوايا ال سيييسطة املعيف سييية الييييت ختح

 " بيفال     الر ز؛UNي  "الكبع 
 ؛4-1-5-6 الر ز الني ييفل ضلى   ع احلاوية ال سسطة وفقا  للفقرة )ب(
 ايف هلا النا ذج السصاساي:حرف مبع يشع إىل جما ضة )جما ضاا( السعبئة اليت اضس )ج(

'1' X  للاجا ضااI وII وIII احلاوايا ال سسطة   حالة امل اد الصلبة فقط(؛( 
'2' Y السعبئة جملا ضيت II وIII؛ 
'3' Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 

 شار وسنة الصنع )آخر  قان(؛ )د(
  املرمبيياا    ظييام  املمييس يف ةاليييفول املرخصيية بس صييسص العال يية  ويعييربل ضناييا ابلعال يية املاسييزة  )ا(

 ؛(1)املرو  اليفو 

__________ 

 1949قسيية  نسييل لعييام فاالعال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل واملمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا  (1) 
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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تييفداا الميلطة  احلاويية ال سيسطة مايا  يز الصيا ع و يع ذليك  ي  ضال ياا السعيرف ضليى  اسم أو )و(
 امل سصة؛

وييييييل اخسبييييييا  السنضييييييسيف ابلكسليييييي  رام. وللحيييييياوايا ال سييييييسطة  ييييييع املصييييييااة للسنضييييييسيف    ضييييييع  )ز(
 "؛0" العال ة

 القص ى املما ح هبا ابلكسل  را اا. الكسلة اإلمجالسة )ح(
راا الفرضسييية أددح. و سيييسح دائايييا  يطبيييق وضيييع العال ييياا األولسييية املطل بييية أضيييالح ابلسملميييل الييي ا د   الفقييي 

وأي ضال يييييية إضييييييافسة  ييييييرخص هبييييييا المييييييلطة امل سصيييييية سييييييا لة السعييييييرف ضلييييييى  2-2-5-6العال يييييياا املطل بيييييية مب  يييييي  الفقييييييرة 
 األولسة. العال اا

 2-2-5-6ة    العال ياا الييت يليزم وضيعاا وفقيا  للفقيراا الفرضسية  ي  )أ( إىل )ح( وللفقيرة ومل ضال  
 يمال السعرف ضلساا.  مافة  مساا ة ض  األخرى بص  ة واضحة  ضلى سبسل املثال بشرطة  ائلة أوجي  أن  ك ن  نفصل

 لفقراا الفرضسة    )أ( إىل )ح( أضالح:فساا يلي أ ثلة ضال اا مل سلل أ  اع احلاوايا ال سسطة وفقا  ل 6-5-2-1-2

 

11A/Y/02 99 
NL/Mulder 007 
5500/1500 

حلاوييية وسييسطة  عيف سيية للايي اد الصييلبة  فيير  ابجلاذبسيية و صيين ضة  يي  الصييل /جملا ضيت 
 Mulder رخصيية  يي  ا لنيفا/صيينعاا /1999 صيينعة   شييباط/فرباير /IIIو IIالسعبئيية 

و لية اخسبيا  /007 ملميل   سصية  قيمو   ذ ذج  صاساي خصصير لي  الميلطة امل
 ى املما ح هبا ابلكسل   رام.السنضسيف ابلكسل   رام/الكسلة اإلمجالسة القص  

 

13H3/Z/03 01 
F/Meunier 1713 
0/1500 

حلاويييية وسييييسطة  ر ييية للايييي اد الصيييلبة  فيييير  ابجلاذبسييية  ييييثال  و صييين ضة  يييي  البالسييييسسك 
 املنم ج  ع بطا ة/ ع  صااة للسنضسيف. 

 

31H1/Y/04 99 
GB/9099 
10800/1200 

للم ائل  صن ضة    البالسسسك مبعيفاا اسكلسة حلاوية وسسطة    البالسسسك اجلا يف 
  سحال ول السنضسيف.

 

31HA1/Y/05 01 
D/Muller 1683 
10800/1200 

حلاويييية وسيييسطة  رمبييية للمييي ائ  للمييي ائل ذاا وضييياء داخليييي  ييي  البالسيييسسك اجلا ييييف 
 الذ.و الف خا  ي    الف  

 

11C/X/01 02 
S/Aurigny 9876 
3000/910 

حلاوييية وسييسطة  صيين ضة  يي  اخلشيي  لنقييل امليي اد الصييلبة  ييع بطا يية داخلسيية و رخصيية 
 .IIIو IIو Iللا اد الصلبة   جما ضاا السعبئة 

ساسة ضنيف ا  ك ن احلاوية ال سسطة للمي ائ   طابقية لناي ذج  صياساي واحييف أو أمثير  ي  الناياذج السصيا 6-5-2-1-3
امل سييربة للحيياوايا ال سييسطة  مبييا   ذلييك ذيي ذج  صيياساي واحيييف أو أمثيير  يي  النايياذج السصيياساسة امل سييربة للعبيي اا أو العبيي اا 

بين  يا اسيس    ي  اشيرتاطاا اخسبيا  األداء ذاا الصيلة. وضنييف ا  كي ن الكبعة  جي ز أن تال احلاوية ال سسطة أمثر  ي  ضال ية  
ليييى العبييي ة  جيييي  أن  ظاييير العال ييياا ضليييى  قربييية  ييي  بعضييياا  وجيييي  أن  كييي ن ميييل ضال ييية ظييياارة  أمثييير  ييي  ضال ييية ظييياارة  ض

 بكا لاا".   

 وضع العالمات اإلضافية 6-5-2-2
  وابإلضيافة إىل ذليك املعل  ياا السالسية 1-2-5-6مب  ي   تال مل حاويية وسيسطة العال ياا املطل بية 6-5-2-2-1

ر للفحص: اليت ميك  أن  مجل ضلى ل حة  قاو ة  للسآمل  ثبسة بصفة دائاة    كان  سسملِّ
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 العالمات اإلضافية
 فئة احلاوية الوسيطة 

 خشبية كرتون ليفي مركبة بالستيك جامد معدنية
   X X X س20º  د  ة حرا ة  )أ(المعة ابللرتاا

 X X X X X )أ(مسلة ال زن الفا   ابلكسل  را اا

إذا  )أ(ابسييييييييكال )أو اب (ضييييييييغط االخسبييييييييا  املييييييييا   رتي ابلكسل  
 ا طبق

 X X   

 الضيييييييييييييييييييغط األقصيييييييييييييييييييى للايييييييييييييييييييلء/السفريغ ابلكسل ابسيييييييييييييييييييكال 
 إذا ا طبق )أ()أو اب (

X X X   

     X احليف األدىن لماكاا ابمللسارتاا, ادة صنع  مم احلاوية 
   X X X ات ي  آخر اخسبا  ملنع السمرب إذا ا طبق )الشار والمنة(

   X X X لمنة(ات ي  آخر فحص )الشار وا
     X املململ ليفى املنسج الرقم

  نمر ال حيفة املمس يف ة. )أ(

. ويكي ن 2-5-6 أو 1-5-6اي   بين   الشيكل  السنضيسيف املنطبيق بر يز مايايبن احليف األقصى حلال  6-5-2-2-2
 الر ز  مسيفميا  و رئسا  ب ض ح:

 2-5-6الشكل     1-5-6الشكل 
 
 
 
 

   

 ييم  12 ييم. و كيي ن احلييروف واأل قييام اليييت  شييع إىل الكسليية اب  فيياع 100×  ييم 100وال يقييل الر ييز ضيي   
 كيي  األبعيياد حميييفدة  جييي  أن  ضلييى األقييل. و كيي ن املنطقيية داخييل ضال يياا الطباضيية املبسنيية أبسييام األبعيياد  ربعيية الشييكل. وإذا مل

 سجاوز الكسلة املبسنة أضلى الر ز احلال املفروا خالل اخسبا  النا ذج  بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. وال سع العناصر ك ن مج
 . 1.8(  قم  ا  ضلى 4-6-6-5-6السصاساي )ا ظر 

أضسييف  صينسعاا  أصيلحر أو ضلى مجسع احلاوايا ال سسطة اليت صنعر أو 2-2-2-5-6 نطبق أحكام  مالحظة:
الي ا دة   الطبعية املنقحية الميابعة  2-2-2-5-6. وجيي ز االسيسارا     طبسيق أحكيام 2011ما  ن الثاين/يناير    ا     أولاضسبا

أصيلحر  ضشرة للس صساا املسعلقية بنقيل البضيائع اخلطيرة  الئحية  نظساسية ذ ذ سية  ضليى مجسيع احلياوايا ال سيسطة الييت صينعر أو
  .2016ما  ن األول/ديمارب   31و 2011/يناير ما  ن الثاين  1أضسيف  صنسعاا بن  أو
  جيي ز أن تايل احلياوايا ال سيسطة املر ية للمي ائ  1-2-5-6ابإلضافة إىل العال اا املطل بة مبقسضى  6-5-2-2-3

  مسا    ضسحسا  لطرائق الرفع امل صى هبا.

  م 100دىن البحعيف األ  م 100البحعيف األدىن 
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العال اا املبسلنية  رمبة بسطبسقال سسطة املاليت يك ن هلا النا ذج السصاساي للحاوية  تيفد األوضسة اليفاخلسة 6-5-2-2-4
ي ضيييع   يييز  و)و(. وال)ا( )ب( و)ج( و)د( إذا ميييان السيييا ي  اييي  ات يييي  صييينع ال ضييياء الييييفاخلي البالسيييسسكي 6-5-2-1-1  

  و كيي ن العال يياا دائايية  و قييروءة و .1-1-2-5-6السعبئيية اخليياص ابأل ييم املسحيييفة. و  ضييع العال يياا طبقييا  للسسييابع املبيينل   
الِّل ال صيي ل إلساييا لفحصيياا بعيييف  رمسيي  ال ضيياء اليييفاخلي   الغييالف اخلييا  ي. وضنيييف ا يسعيين  ال صيي ل إىل العال يياا   ضييع يميي

اخليييا  ي    ضيييع ضليييى الغيييالف اخليييا  ي  مييي ة  كييير ة  ييي   الغيييالف صييياسم لفحصييياا حبكيييم امل ضييي ضة ضليييى ال ضييياء الييييفاخلي 
. و كي ن النمي  املكير ة دائاية و قيروءة و    ضيع "وضياء داخليي"ا ة  ميب قة بعبيالعال اا اليت يلزم وضعاا ضلى ال ضاء الييفاخلي 

 .يمالِّل ال ص ل إلساا لفحصاا
جي ز بيفال   ي  ذليك أن ي ضيع ات يي  صينع ال ضياء الييفاخلي البالسيسسكي ضليى ال ضياء الييفاخلي إىل  ا ي   

فسايييا يليييي  ثيييال ضليييى طريقييية  ناسيييبة ل ضيييع و . لعال يييااو  اييينح احلالييية  جيييي ز االسيييسغناء ضييي  السيييا ي    بقسييية اابقيييي العال ييياا. 
 العال ة:

 ميك  أيضا  قب ل طرائق أخرى   فر احليف األدىن    املعل  اا املطل بة   شكل دائم و رئي ب ض ح. :1مالحظة 
 املرمبييييييةجييييييي ز أن يكيييييي ن ات ييييييي  صيييييينع ال ضيييييياء اليييييييفاخلي  سلفييييييا  ضيييييي  ات ييييييي  صيييييينع احلاوييييييية ال سييييييسطة  :2مالحظة 

 (.4-2-5-6إضادة صنعاا )ا ظر  (  أو3-5-4-5-6إصالحاا )ا ظر  أو ( 1-2-5-6)ا ظر 
حسثاا  ك  حاوية وسسطة  رمبية للمي ائ   صيااة حبسيت ميكي  فيك الغيالف اخليا  ي للحاويية ال سيسطة  6-5-2-2-5

رسييل األصييلي(  ة لكييي يعسيييف اسييس يفا اا املاملرمبيية للميي ائ  لغييرا  قليي  ضنيييف ا  كيي ن فا  يية )وذلييك  ييثال  إلضييادة احلاوييية ال سييسط
  يز الصيا ع و يع ذليك  ي  ضال ياا  ي ضع  ضلى مل    األ زاء املز ع فصلاا ضنيف  نفسن السفكسك  شيار وسينة الصينع واسيم أو

 )و((.1-1-2-5-6 عرف احلاوية ال سسطة  ضلى النح  الني تيفدح الملطة امل سصة )
أن احليياوايا ال سييسطة  مييس فسة مل اصييفاا   شييع العال يياا إىل اساي:اسييسسفاء   اصييفاا النايي ذج السصيي 6-5-2-3

 ذ ذج  صاساي ا ساز االخسبا   وإىل اسسسفائاا االشرتاطاا املشا  إلساا   الشاادة.
 (31HZ1وضع العالمات على احلاوايت الوسيطة املركبة املعاد تصنيعها ) 6-5-2-4

حييى العال يياا   ضيي  احلاوييية  2-2-2-5-6و 1-1-2-5-6املبسلنيية   وفقييا  ألحكييام ايينح الالئحيية  متح
عل قراء ا  سعنل ة  و  ضع ضال اا  يفييفة ضلى احلاوية ال سسطة املعاد  صنسعاا.  ال سسطة األصلسة للم ائ  أو  جتح

 اشرتاطات البناء 6-5-3
 اشرتاطات عامة 6-5-3-1
سيييية ضلييييى النحيييي  حما البسئيييية اخلا  سيييية أو  كيييي ن احليييياوايا ال سييييسطة  قاو يييية لع ا ييييل العطيييي  الناشييييئة ضيييي  6-5-3-1-1

  ناا. املالئم
يسييسح  مييرلب أي  يي  حمس اي ييا   ظييل ظييروف النقييل   كيي ن احليياوايا ال سييسطة  بنسيية و غلقيية ضلييى  يي  ال 6-5-3-1-2

 الضغط. الرط بة أو السغعاا   د  ة احلرا ة أو   ذلك أتثعاا االاسزاز أو العادية  مبا
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 العالمات اإلضافية
 فئة احلاوية الوسيطة 

 خشبية كرتون ليفي مركبة بالستيك جامد معدنية
   X X X س20º  د  ة حرا ة  )أ(المعة ابللرتاا

 X X X X X )أ(مسلة ال زن الفا   ابلكسل  را اا

إذا  )أ(ابسييييييييكال )أو اب (ضييييييييغط االخسبييييييييا  املييييييييا   رتي ابلكسل  
 ا طبق

 X X   

 الضيييييييييييييييييييغط األقصيييييييييييييييييييى للايييييييييييييييييييلء/السفريغ ابلكسل ابسيييييييييييييييييييكال 
 إذا ا طبق )أ()أو اب (

X X X   

     X احليف األدىن لماكاا ابمللسارتاا, ادة صنع  مم احلاوية 
   X X X ات ي  آخر اخسبا  ملنع السمرب إذا ا طبق )الشار والمنة(

   X X X لمنة(ات ي  آخر فحص )الشار وا
     X املململ ليفى املنسج الرقم

  نمر ال حيفة املمس يف ة. )أ(

. ويكي ن 2-5-6 أو 1-5-6اي   بين   الشيكل  السنضيسيف املنطبيق بر يز مايايبن احليف األقصى حلال  6-5-2-2-2
 الر ز  مسيفميا  و رئسا  ب ض ح:

 2-5-6الشكل     1-5-6الشكل 
 
 
 
 

   

 ييم  12 ييم. و كيي ن احلييروف واأل قييام اليييت  شييع إىل الكسليية اب  فيياع 100×  ييم 100وال يقييل الر ييز ضيي   
 كيي  األبعيياد حميييفدة  جييي  أن  ضلييى األقييل. و كيي ن املنطقيية داخييل ضال يياا الطباضيية املبسنيية أبسييام األبعيياد  ربعيية الشييكل. وإذا مل

 سجاوز الكسلة املبسنة أضلى الر ز احلال املفروا خالل اخسبا  النا ذج  بسناس   قرييب  ع العناصر املبسنة. وال سع العناصر ك ن مج
 . 1.8(  قم  ا  ضلى 4-6-6-5-6السصاساي )ا ظر 

أضسييف  صينسعاا  أصيلحر أو ضلى مجسع احلاوايا ال سسطة اليت صنعر أو 2-2-2-5-6 نطبق أحكام  مالحظة:
الي ا دة   الطبعية املنقحية الميابعة  2-2-2-5-6. وجيي ز االسيسارا     طبسيق أحكيام 2011ما  ن الثاين/يناير    ا     أولاضسبا

أصيلحر  ضشرة للس صساا املسعلقية بنقيل البضيائع اخلطيرة  الئحية  نظساسية ذ ذ سية  ضليى مجسيع احلياوايا ال سيسطة الييت صينعر أو
  .2016ما  ن األول/ديمارب   31و 2011/يناير ما  ن الثاين  1أضسيف  صنسعاا بن  أو
  جيي ز أن تايل احلياوايا ال سيسطة املر ية للمي ائ  1-2-5-6ابإلضافة إىل العال اا املطل بة مبقسضى  6-5-2-2-3

  مسا    ضسحسا  لطرائق الرفع امل صى هبا.

  م 100دىن البحعيف األ  م 100البحعيف األدىن 
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العال اا املبسلنية  رمبة بسطبسقال سسطة املاليت يك ن هلا النا ذج السصاساي للحاوية  تيفد األوضسة اليفاخلسة 6-5-2-2-4
ي ضيييع   يييز  و)و(. وال)ا( )ب( و)ج( و)د( إذا ميييان السيييا ي  اييي  ات يييي  صييينع ال ضييياء الييييفاخلي البالسيييسسكي 6-5-2-1-1  

  و كيي ن العال يياا دائايية  و قييروءة و .1-1-2-5-6السعبئيية اخليياص ابأل ييم املسحيييفة. و  ضييع العال يياا طبقييا  للسسييابع املبيينل   
الِّل ال صيي ل إلساييا لفحصيياا بعيييف  رمسيي  ال ضيياء اليييفاخلي   الغييالف اخلييا  ي. وضنيييف ا يسعيين  ال صيي ل إىل العال يياا   ضييع يميي

اخليييا  ي    ضيييع ضليييى الغيييالف اخليييا  ي  مييي ة  كييير ة  ييي   الغيييالف صييياسم لفحصييياا حبكيييم امل ضييي ضة ضليييى ال ضييياء الييييفاخلي 
. و كي ن النمي  املكير ة دائاية و قيروءة و    ضيع "وضياء داخليي"ا ة  ميب قة بعبيالعال اا اليت يلزم وضعاا ضلى ال ضاء الييفاخلي 

 .يمالِّل ال ص ل إلساا لفحصاا
جي ز بيفال   ي  ذليك أن ي ضيع ات يي  صينع ال ضياء الييفاخلي البالسيسسكي ضليى ال ضياء الييفاخلي إىل  ا ي   

فسايييا يليييي  ثيييال ضليييى طريقييية  ناسيييبة ل ضيييع و . لعال يييااو  اييينح احلالييية  جيييي ز االسيييسغناء ضييي  السيييا ي    بقسييية اابقيييي العال ييياا. 
 العال ة:

 ميك  أيضا  قب ل طرائق أخرى   فر احليف األدىن    املعل  اا املطل بة   شكل دائم و رئي ب ض ح. :1مالحظة 
 املرمبييييييةجييييييي ز أن يكيييييي ن ات ييييييي  صيييييينع ال ضيييييياء اليييييييفاخلي  سلفييييييا  ضيييييي  ات ييييييي  صيييييينع احلاوييييييية ال سييييييسطة  :2مالحظة 

 (.4-2-5-6إضادة صنعاا )ا ظر  (  أو3-5-4-5-6إصالحاا )ا ظر  أو ( 1-2-5-6)ا ظر 
حسثاا  ك  حاوية وسسطة  رمبية للمي ائ   صيااة حبسيت ميكي  فيك الغيالف اخليا  ي للحاويية ال سيسطة  6-5-2-2-5

رسييل األصييلي(  ة لكييي يعسيييف اسييس يفا اا املاملرمبيية للميي ائ  لغييرا  قليي  ضنيييف ا  كيي ن فا  يية )وذلييك  ييثال  إلضييادة احلاوييية ال سييسط
  يز الصيا ع و يع ذليك  ي  ضال ياا  ي ضع  ضلى مل    األ زاء املز ع فصلاا ضنيف  نفسن السفكسك  شيار وسينة الصينع واسيم أو

 )و((.1-1-2-5-6 عرف احلاوية ال سسطة  ضلى النح  الني تيفدح الملطة امل سصة )
أن احليياوايا ال سييسطة  مييس فسة مل اصييفاا   شييع العال يياا إىل اساي:اسييسسفاء   اصييفاا النايي ذج السصيي 6-5-2-3

 ذ ذج  صاساي ا ساز االخسبا   وإىل اسسسفائاا االشرتاطاا املشا  إلساا   الشاادة.
 (31HZ1وضع العالمات على احلاوايت الوسيطة املركبة املعاد تصنيعها ) 6-5-2-4

حييى العال يياا   ضيي  احلاوييية  2-2-2-5-6و 1-1-2-5-6املبسلنيية   وفقييا  ألحكييام ايينح الالئحيية  متح
عل قراء ا  سعنل ة  و  ضع ضال اا  يفييفة ضلى احلاوية ال سسطة املعاد  صنسعاا.  ال سسطة األصلسة للم ائ  أو  جتح

 اشرتاطات البناء 6-5-3
 اشرتاطات عامة 6-5-3-1
سيييية ضلييييى النحيييي  حما البسئيييية اخلا  سيييية أو  كيييي ن احليييياوايا ال سييييسطة  قاو يييية لع ا ييييل العطيييي  الناشييييئة ضيييي  6-5-3-1-1

  ناا. املالئم
يسييسح  مييرلب أي  يي  حمس اي ييا   ظييل ظييروف النقييل   كيي ن احليياوايا ال سييسطة  بنسيية و غلقيية ضلييى  يي  ال 6-5-3-1-2

 الضغط. الرط بة أو السغعاا   د  ة احلرا ة أو   ذلك أتثعاا االاسزاز أو العادية  مبا
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حماسة  ي  الييفاخل  حبسيت  قاا  بنسة      اد  سفق  ع حمس اي ا  أواحلاوايا ال سسطة ووسائل إ ال ك ن  6-5-3-1-3
 يلي:  ك ن ضرضة ملا ال

  فاضل احملس ايا  عاا ضلى    جيعل اسس يفا اا خطرا ؛ )أ(
 .خطرة  ك لِّن  عاا  رمباا ضا ة أو تللاا  أو أن  سفاضل احملس ايا  ع احلاوايا ال سسطة أو )ب(

ااي  ينبغييي أن  كيي ن  صيين ضة  يي   يي اد  ييع ضرضيية للسفاضييل  ييع حمسيي ايا احليياوايا ضنيييف اسييس يفام احلشيي 6-5-3-1-4
 ال سسطة للم ائ .

حماسية ضليى  ي  يقليل إىل أدىن حييف  ي  خطير  ميرلب احملسي ايا   ك ن مجسع  عيفاا السشغسل   ضي ضة أو 6-5-3-1-5
 النقل.  سسجة لعط  يصسباا خالل املناولة أو

سطة و لحقا ا و عيفاا  شغسلاا و عيفا ا اهلسكلسة  صيااة ضليى  ي  يقياوم  دون فقييف    ك ن احلاوايا ال س 6-5-3-1-6
احملسيي ايا  الضييغط اليييفاخلي للاحسيي ايا وإ ايياد املناوليية والنقييل العييادين. و كيي ن احليياوايا ال سييسطة املعيييفة للسنضييسيف  صييااة للسنضييسيف. 

ضلى النح  الكا  لسحاليل الظيروف العاديية للاناولية والنقيل دون أن يسميب   بسر   احلاوايا ال سسطة ق يةو ك ن مجسع  رابط الرفع والسث
 لزوم ل  ضلى أي  زء    احلاوية ال سسطة. يمب  أي إ ااد ال قص   و ك ن   ض ضة ضلى    ال ذلك   حيفوث  ش ي  مبع أو

 حبست:داخل إطا  ينبغي أن  ك ن  بنسة ضنيف ا  سك لن احلاوية ال سسطة     مم  6-5-3-1-7
 يضغط ضلس  ضلى    يسمب  ضطبا   اداي    اجلمم؛ ال عسك اجلمم ابإلطا  أو )أ(

 يظل اجلمم وم ما  داخل اإلطا    مجسع األوقاا؛ )ب(
 سعييرا للعطيي  إذا ما يير ال صييالا بيين اجلمييم واإلطييا    كيي ن ضناصيير السجاسييز  ثبسيية حبسييت ال )ج(

 احلرمة  مبسا . يفد أو سسح السا
حسثاا يرم  صاام  فريغ   القاع  يك ن ابإل كان أت سن    ال ضيع املغليق ويكي ن  ظيام السفرييغ أبمالي   6-5-3-1-8

حماسييا  ضلييى النحيي  املالئييم  يي  العطيي . ويكيي ن ابإل كييان أت يين الصيياا اا اليييت هلييا وسييائل إ ييالق ذ اضسيية ضيييف الفييسح املفييا  . 
. و ي فر   احلياوايا ال سيسطة الييت تسي ي ضليى سي ائل أيضيا  وسيسلة حل  يية ال ضيع املغليق ظيااري  بميا لة أو ويك ن ال ضع املفس ح

 وسسلة واثلة. إلحكام إ الق  نفن السفريغ  ضلى سبسل املثال ب اسطة شفة سطا سة أو
 االختبار وإصدار الشهادات والفحص 6-5-4
سرب وفقا  لربد ج ضاان   دة   افق ة ويعاد  صنسعاا  و حصلَّح  وخت صنلع احلاوايا ال سسط ضاان اجل دة: 6-5-4-1

 الفصل.  صللحة  مس   االشرتاطاا ال ا دة   انا  عاد  صنسعاا أو ضلس  الملطة امل سصة  لضاان أن مل حاوية  صن ضة أو
طيييرود النقيييل للبضيييائع  -"العبييي ة  ISO 16106: 2006 يييي فر  عسيييا  املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي   قيييم مالحظة:
"    سايياا  قب ليية ISO 9001 بييادئ لسطبسيق  -ضبيي اا البضيائع اخلطييرة واحليياوايا ال سيسطة للميي ائ  والعبي اا الكبييعة  -اخلطيرة 

 ل  راءاا اليت ميك  ا باضاا. 
سيية ختضييع احليياوايا ال سييسطة الخسبييا اا النايي ذج السصيياساي  وميينلك لفحيي ص بيفئ اشييرتاطاا االخسبييا : 6-5-4-2

   إذا ا طبقر.4-4-5-6 ودو ية وفقا  للفقرة
( بشييأن مييل ذيي ذج  صيياساي 2-5-6 صيييف  شيياادة وضال يية )ضلييى النحيي  املبيين    إصيييفا  الشييااداا: 6-5-4-3

 فس  جتاسزا   يمس   اشرتاطاا االخسبا . حلاوية وسسطة  فسيف أبن النا ذج السصاساي مبا
 الفحص واالختبار 6-5-4-4

  ص احلاوايا ال سسطة للم ائ  اليت مت إصالحاا.بشأن اخسبا اا وفح 5-4-5-6ا ظر أيضا   مالحظة:
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 رمبة للسأميف    قب هليا   صن ضة    البالسسسك اجلا يف أو  فحص مل حاوية وسسطة للم ائ   عيف سة أو 6-5-4-4-1
    الملطة امل سصة:

 سجياوز  ي  سين اا  ضليى فيرتاا القبل بيفء  شيغسلاا )مبيا   ذليك بعييف صينعاا(  مث بعييف ذليك  )أ(
 سعلق ابلسا :ي فساا

   ذلك العال اا؛ املطابقة للنا ذج السصاساي مبا '1'
 احلالة اليفاخلسة واخلا  سة؛ '2'
 ينبغي؛ أداء جتاسزاا السشغسل وظائفاا ماا '3'
ناسي  ابلقييف  اليالزم إل يراء فحيص   ولسمر انال حا ة إىل إزالة العزل احليرا ي  إن و ييف  إال 

 جلمم احلاوية ال سسطة للم ائ ؛
 يسعلق ابلسا :  سجاوز سنسن و صل سنة فساا ضلى فرتاا ال ب()

 احلالة اخلا  سة؛ '1'
 ينبغي؛ أداء جتاسزاا السشغسل وظائفاا ماا '2'
 لم ائ .ابلقيف  الالزم إل راء فحص  ناس  جلمم احلاوية ال سسطة  وال ينزع العزل احلرا ي  إن و يف  إال 
   مجسع الن احي لنا ذ اا السصاساي. و ك ن مل حاوية وسسطة للم ائ   طابقة 

 رمبيية لنقييل   يي  البالسييسسك اجلا يييف أو جيييرى اخسبييا   ناسيي  ملنييع السمييرب لكييل حاوييية وسييسطة  عيف سيية أو 6-5-4-4-2
ا   ييزءا   يي  بييرد ج ضيياان اجليي دة حمييباا ايي   فيير  تيير الضييغط. ويعسييرب ايينا االخسبيي لنقييل امليي اد الصييلبة اليييت متييأل أو الميي ائل أو

 :3-7-6-5-6اليت  بن القيف ة ضلى ال فاء مبمس ى االخسبا  املناس  املبن    4-1-1-6ص ضلس    الفقرة  نص  
 قبل اسس يفا اا األول   النقل؛ )أ(

  سجاوز سنسن و صل سنة. ضلى فرتاا ال )ب(
جييي ز اخسبييا  ل سييسطة جماييزة ب سييائل اإل ييالق األولسيية للقيياع. و ويلييزم   ايينا االخسبييا  أن  كيي ن احلاوييية ا 

 ال ضاء اليفاخلي   حاوية وسسطة  رمبة بيفون الغالف اخلا  ي  شريطة ضيفم أتثر  سائج االخسبا  بنلك.
االخسبييا   عييسف   الييك احلاوييية ال سييسطة بسقرييير ضيي  مييل فحييص ومييل اخسبييا  إىل حيين   ضيييف الفحييص أو 6-5-4-4-3

وعيييفد الطييرف القييائم ابلفحييص واالخسبييا  )ا ظيير ميينلك اشييرتاطاا األقييل. ويشييال السقرييير  سييائج الفحييص واالخسبييا   السييا  ضلييى 
 (.1-2-2-5-6وضع العال اا   

و د   ايينا الفصيييل  أن  جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  طليي    أي وقيير اإلثبيياا ابالخسبييا اا  وفقييا  ملييا 6-5-4-4-4
 اطاا اخسبا اا النا ذج السصاساي. احلاوية ال سسطة  مس فسة الشرت 

 اوايت الوسيطة للسوائب اليت مت إصالحهااحل 6-5-4-5
صيييسا ساا  أي سيييب  آخييير  يليييزم إصيييالحاا أو إذا ا عطبييير حاويييية وسيييسطة  سسجييية صييييفم )حيييادث  يييثال ( أو 6-5-4-5-1

(  حبسييييت  طييييابق النايييي ذج السصيييياساي. ويمييييسبيفل 1-2-1    عريييييل الصييييسا ة الرو سنسيييية للحيييياوايا ال سييييسطةبطريقيييية أخييييرى )ا ظيييير 
  يفة  و   األوضسة اليفاخلسة   احلاوايا ال سسطة املرمبة.ام احلاوايا ال سسطة املصن ضة      اد بالسسسكسة  ايحعط     أ م  ا
ابإلضييافة إىل أي اشييرتاطاا اخسبييا  وفحييص أخييرى وا دة   ايينح الالئحيية  ختضييع احلاوييية ال سييسطة لكييل  6-5-4-5-2

 قا ير املطل بة بعيف إمتام اإلصالح.  و عيف الس4-4-5-6اشرتاطاا االخسبا  والفحص ال ا دة   
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حماسة  ي  الييفاخل  حبسيت  قاا  بنسة      اد  سفق  ع حمس اي ا  أواحلاوايا ال سسطة ووسائل إ ال ك ن  6-5-3-1-3
 يلي:  ك ن ضرضة ملا ال

  فاضل احملس ايا  عاا ضلى    جيعل اسس يفا اا خطرا ؛ )أ(
 .خطرة  ك لِّن  عاا  رمباا ضا ة أو تللاا  أو أن  سفاضل احملس ايا  ع احلاوايا ال سسطة أو )ب(

ااي  ينبغييي أن  كيي ن  صيين ضة  يي   يي اد  ييع ضرضيية للسفاضييل  ييع حمسيي ايا احليياوايا ضنيييف اسييس يفام احلشيي 6-5-3-1-4
 ال سسطة للم ائ .

حماسية ضليى  ي  يقليل إىل أدىن حييف  ي  خطير  ميرلب احملسي ايا   ك ن مجسع  عيفاا السشغسل   ضي ضة أو 6-5-3-1-5
 النقل.  سسجة لعط  يصسباا خالل املناولة أو

سطة و لحقا ا و عيفاا  شغسلاا و عيفا ا اهلسكلسة  صيااة ضليى  ي  يقياوم  دون فقييف    ك ن احلاوايا ال س 6-5-3-1-6
احملسيي ايا  الضييغط اليييفاخلي للاحسيي ايا وإ ايياد املناوليية والنقييل العييادين. و كيي ن احليياوايا ال سييسطة املعيييفة للسنضييسيف  صييااة للسنضييسيف. 

ضلى النح  الكا  لسحاليل الظيروف العاديية للاناولية والنقيل دون أن يسميب   بسر   احلاوايا ال سسطة ق يةو ك ن مجسع  رابط الرفع والسث
 لزوم ل  ضلى أي  زء    احلاوية ال سسطة. يمب  أي إ ااد ال قص   و ك ن   ض ضة ضلى    ال ذلك   حيفوث  ش ي  مبع أو

 حبست:داخل إطا  ينبغي أن  ك ن  بنسة ضنيف ا  سك لن احلاوية ال سسطة     مم  6-5-3-1-7
 يضغط ضلس  ضلى    يسمب  ضطبا   اداي    اجلمم؛ ال عسك اجلمم ابإلطا  أو )أ(

 يظل اجلمم وم ما  داخل اإلطا    مجسع األوقاا؛ )ب(
 سعييرا للعطيي  إذا ما يير ال صييالا بيين اجلمييم واإلطييا    كيي ن ضناصيير السجاسييز  ثبسيية حبسييت ال )ج(

 احلرمة  مبسا . يفد أو سسح السا
حسثاا يرم  صاام  فريغ   القاع  يك ن ابإل كان أت سن    ال ضيع املغليق ويكي ن  ظيام السفرييغ أبمالي   6-5-3-1-8

حماسييا  ضلييى النحيي  املالئييم  يي  العطيي . ويكيي ن ابإل كييان أت يين الصيياا اا اليييت هلييا وسييائل إ ييالق ذ اضسيية ضيييف الفييسح املفييا  . 
. و ي فر   احلياوايا ال سيسطة الييت تسي ي ضليى سي ائل أيضيا  وسيسلة حل  يية ال ضيع املغليق ظيااري  بميا لة أو ويك ن ال ضع املفس ح

 وسسلة واثلة. إلحكام إ الق  نفن السفريغ  ضلى سبسل املثال ب اسطة شفة سطا سة أو
 االختبار وإصدار الشهادات والفحص 6-5-4
سرب وفقا  لربد ج ضاان   دة   افق ة ويعاد  صنسعاا  و حصلَّح  وخت صنلع احلاوايا ال سسط ضاان اجل دة: 6-5-4-1

 الفصل.  صللحة  مس   االشرتاطاا ال ا دة   انا  عاد  صنسعاا أو ضلس  الملطة امل سصة  لضاان أن مل حاوية  صن ضة أو
طيييرود النقيييل للبضيييائع  -"العبييي ة  ISO 16106: 2006 يييي فر  عسيييا  املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي   قيييم مالحظة:
"    سايياا  قب ليية ISO 9001 بييادئ لسطبسيق  -ضبيي اا البضيائع اخلطييرة واحليياوايا ال سيسطة للميي ائ  والعبي اا الكبييعة  -اخلطيرة 

 ل  راءاا اليت ميك  ا باضاا. 
سيية ختضييع احليياوايا ال سييسطة الخسبييا اا النايي ذج السصيياساي  وميينلك لفحيي ص بيفئ اشييرتاطاا االخسبييا : 6-5-4-2

   إذا ا طبقر.4-4-5-6 ودو ية وفقا  للفقرة
( بشييأن مييل ذيي ذج  صيياساي 2-5-6 صيييف  شيياادة وضال يية )ضلييى النحيي  املبيين    إصيييفا  الشييااداا: 6-5-4-3

 فس  جتاسزا   يمس   اشرتاطاا االخسبا . حلاوية وسسطة  فسيف أبن النا ذج السصاساي مبا
 الفحص واالختبار 6-5-4-4

  ص احلاوايا ال سسطة للم ائ  اليت مت إصالحاا.بشأن اخسبا اا وفح 5-4-5-6ا ظر أيضا   مالحظة:
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 رمبة للسأميف    قب هليا   صن ضة    البالسسسك اجلا يف أو  فحص مل حاوية وسسطة للم ائ   عيف سة أو 6-5-4-4-1
    الملطة امل سصة:

 سجياوز  ي  سين اا  ضليى فيرتاا القبل بيفء  شيغسلاا )مبيا   ذليك بعييف صينعاا(  مث بعييف ذليك  )أ(
 سعلق ابلسا :ي فساا

   ذلك العال اا؛ املطابقة للنا ذج السصاساي مبا '1'
 احلالة اليفاخلسة واخلا  سة؛ '2'
 ينبغي؛ أداء جتاسزاا السشغسل وظائفاا ماا '3'
ناسي  ابلقييف  اليالزم إل يراء فحيص   ولسمر انال حا ة إىل إزالة العزل احليرا ي  إن و ييف  إال 

 جلمم احلاوية ال سسطة للم ائ ؛
 يسعلق ابلسا :  سجاوز سنسن و صل سنة فساا ضلى فرتاا ال ب()

 احلالة اخلا  سة؛ '1'
 ينبغي؛ أداء جتاسزاا السشغسل وظائفاا ماا '2'
 لم ائ .ابلقيف  الالزم إل راء فحص  ناس  جلمم احلاوية ال سسطة  وال ينزع العزل احلرا ي  إن و يف  إال 
   مجسع الن احي لنا ذ اا السصاساي. و ك ن مل حاوية وسسطة للم ائ   طابقة 

 رمبيية لنقييل   يي  البالسييسسك اجلا يييف أو جيييرى اخسبييا   ناسيي  ملنييع السمييرب لكييل حاوييية وسييسطة  عيف سيية أو 6-5-4-4-2
ا   ييزءا   يي  بييرد ج ضيياان اجليي دة حمييباا ايي   فيير  تيير الضييغط. ويعسييرب ايينا االخسبيي لنقييل امليي اد الصييلبة اليييت متييأل أو الميي ائل أو

 :3-7-6-5-6اليت  بن القيف ة ضلى ال فاء مبمس ى االخسبا  املناس  املبن    4-1-1-6ص ضلس    الفقرة  نص  
 قبل اسس يفا اا األول   النقل؛ )أ(

  سجاوز سنسن و صل سنة. ضلى فرتاا ال )ب(
جييي ز اخسبييا  ل سييسطة جماييزة ب سييائل اإل ييالق األولسيية للقيياع. و ويلييزم   ايينا االخسبييا  أن  كيي ن احلاوييية ا 

 ال ضاء اليفاخلي   حاوية وسسطة  رمبة بيفون الغالف اخلا  ي  شريطة ضيفم أتثر  سائج االخسبا  بنلك.
االخسبييا   عييسف   الييك احلاوييية ال سييسطة بسقرييير ضيي  مييل فحييص ومييل اخسبييا  إىل حيين   ضيييف الفحييص أو 6-5-4-4-3

وعيييفد الطييرف القييائم ابلفحييص واالخسبييا  )ا ظيير ميينلك اشييرتاطاا األقييل. ويشييال السقرييير  سييائج الفحييص واالخسبييا   السييا  ضلييى 
 (.1-2-2-5-6وضع العال اا   

و د   ايينا الفصيييل  أن  جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  طليي    أي وقيير اإلثبيياا ابالخسبييا اا  وفقييا  ملييا 6-5-4-4-4
 اطاا اخسبا اا النا ذج السصاساي. احلاوية ال سسطة  مس فسة الشرت 

 اوايت الوسيطة للسوائب اليت مت إصالحهااحل 6-5-4-5
صيييسا ساا  أي سيييب  آخييير  يليييزم إصيييالحاا أو إذا ا عطبييير حاويييية وسيييسطة  سسجييية صييييفم )حيييادث  يييثال ( أو 6-5-4-5-1

(  حبسييييت  طييييابق النايييي ذج السصيييياساي. ويمييييسبيفل 1-2-1    عريييييل الصييييسا ة الرو سنسيييية للحيييياوايا ال سييييسطةبطريقيييية أخييييرى )ا ظيييير 
  يفة  و   األوضسة اليفاخلسة   احلاوايا ال سسطة املرمبة.ام احلاوايا ال سسطة املصن ضة      اد بالسسسكسة  ايحعط     أ م  ا
ابإلضييافة إىل أي اشييرتاطاا اخسبييا  وفحييص أخييرى وا دة   ايينح الالئحيية  ختضييع احلاوييية ال سييسطة لكييل  6-5-4-5-2

 قا ير املطل بة بعيف إمتام اإلصالح.  و عيف الس4-4-5-6اشرتاطاا االخسبا  والفحص ال ا دة   
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الطرف الني يؤدي االخسبا اا والفح ص بعييف اإلصيالح ب ضيع ضال ية ضليى احلاويية ال سيسطة قيرب يق م  6-5-4-5-3
 يلي: ضال ة النا ذج السصاساي للصا ع   بن  ا

 احلالة اليت أ ري فساا اإلصالح؛ )أ(
 ص ل ؛  زح املرخ واسم الطرف الني أ رى اإلصالح أو )ب(
 (.وات ي  االخسبا اا والفح ص )الشار  المنة )ج(

 مس فسة الشيرتاطاا االخسبيا اا  2-5-4-5-6لفقرة جي ز اضسبا  االخسبا  والفح ص اليت جترى وفقا  ل 6-5-4-5-4
 والفح ص اليفو ية اليت جترى مل ضا ن و صل ومل  مة أض ام.

 اشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة للسوائب 6-5-5
 سوائباشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة املعدنية لل 6-5-5-1
 نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املعيف سة املعيفة لنقل امل اد الصلبة والم ائل. وانال ثيالث  6-5-5-1-1

 فئاا    انح احلاوايا:
 (؛11Nو 11Bو 11A فر  ابجلاذبسة ) للا اد الصلبة اليت متأل أو )أ(

 21Aاب ( ) 0.1مسل ابسييكال )  10  فيير  بضييغط  ييا   رتي يسجيياوز  اد الصييلبة اليييت متييأل أووللايي )ب(
 (؛ 21Nو 21Bو

 (.31Nو 31Bو 31Aوللم ائل ) )ج(
 صيينع األ مييام  يي   عيييفن  طلييي  ناسيي  ثبسيير متا ييا  قابلسسيي  للحييام. ويييسم اللحييام مباييا ة وييي فر المييال ة  6-5-5-1-2

 د  اا احلرا ة املن فضة ضنيف االقسضاء.الكا لة. ويؤخن   االضسبا  أداء 
 يحعة بسجن  إضطاب األ مام بفعل الغلفنة بمب  جتاو  فلزاا  ع  سااثلة. 6-5-5-1-3
ال  شيييسال احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  األل  نسييي م املعييييفة لنقيييل المييي ائل القابلييية لالشيييسعال ضليييى أي  6-5-5-1-4

قيف يمب   فاضال  خطيعا   سسجية  ا للصيفأ   او عاا املصن ضة    ف الذ  ع حماي  عرل أ زاء  سحرمة ماأل طسة ووسائل اإل الق 
 صيف ي  ع األل  نس م.  ال   احسكامي أو

  صنع احلاوايا ال سسطة املعيف سة     عادن  مس   االشرتاطاا السالسة: 6-5-5-1-5
 ييييع حييييييف أدىن    ئ ية  ض  قل االسسطالة ضنيف اال كما   ابلنمبة امل   حالة الف الذ  ال )أ(

= احليييييييف األدىن املضييييييا ن ملقاو يييييية الشيييييييف   الفيييييي الذ  Rm  املائيييييية؛ حسييييييت  20ق  مييييييبس   طليييييي
 (؛2N/mm) 2املمس يفم   قسمة ب حيفاا  س   / م

 يييييييييييع حييييييييييييفل       قل االسسطالة ضنيف اال كما   ابلنمبة املئ ية  ض    حالة األل  نس م  ال )ب(
يف األدىن املضيييا ن ملقاو ييية الشييييف   األل  نسييي م = احلييي Rmة  حسيييت   املائييي 8أدىن  طليييق  ميييبس  

 (؛2N/mm) 2املمس يفم   قسمة ب حيفاا  س   / م
و ؤخن العسناا اليت تيفد االسسطالة ضنييف اال كميا     ميس ى  ميسعرا ابلنميبة الجتياح اليفلفنية  و يؤ    

 حبست يك ن:
d5  =oL 

oL A65.5=  أو 

10000 
Rm 

10000 
6Rm 
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  ط ل العسنة قبل االخسبا = oL حست 
  d = القطر 
  A = . ماحة املقطع العرضي لعسنة االخسبا  

 احليف األدىن لماك اجليفا  6-5-5-1-6
 :لرت االشرتاط السا  للحيف األدىن لماك اجليفا  1500 مس   احلاوايا ال سسطة املعيف سة اليت  سجاوز سعساا 

 ض : ك اجليفا يقل مس   الoA ×Rm=  10 000للف الذ املر عي الني يك ن دجت  ا   )أ(
 ابملليمرتات )مم( "T"مسك اجلدار 

 األنواع
11A, 11B, 11N 

 األنواع
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 حممي غري حممي حممي غري حممي
T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

املميييييس يفم ضنييييييف ر عيييييي االسيييييسطالة الييييييف سا )منميييييبة  ئ يييييية(  ييييي  الفييييي الذ امل = oA حست 
 (؛5-1-5-5-6تر إ ااد الشيف )ا ظر اال كما  

للاعييادن األخييرى  ييع الفيي الذ املر عييي امل صيي ف   )أ(  يكيي ن احليييف األدىن لميياك اجليييفا  وفقييا   )ب(
 للاعادلة السالسة:

 
 مسك اجليفا  املعادل املطل ب للاعيفن املمس يفم )ابمللسارتاا(؛ = 1e حست: 
  oe = ك اجليفا  املطل ب للف الذ املر عي )ابمللسارتاا(؛ لمااحليف األدىن 
  1Rm =  2( قاو ييييية الشييييييف اليييييييف سا املضيييييا  ة   املعيييييييفن املميييييس يفم(N/mm  )ا ظيييييير )ج(

 أددح(؛
  1A =  االسييسطالة اليييف سا )منمييبة  ئ ييية( للاعييييفن املمييس يفم ضنيييف اال كمييا  تييير

 (؛5-1-5-5-6إ ااد الشيف )ا ظر 
 ؛1.5حال ض  اجليفا  أبي يقل مسك  ضلى أال

 Rm)1(أل ييراا احلميياب املبيين   )ب(   كيي ن قيي ة الشيييف اليييف سا املضييا  ة   املعيييفن املمييس يفم  )ج(
اليفولسيييية للاييييادة.  ييييع أ يييي    حاليييية أ يييي اع الفيييي الذ  اييييي القسايييية اليييييف سا وفقييييا  للاعييييايع ال طنسيييية أو
  املائية  15ادة بنمبة  صل إىل ملعايع امل وفقا   Rm األوسسنسيت  ميك  زايدة القساة اليف سا احمليفدة ل

ي  يف  عسا  للايادة املعنسية   كي ن قساية  ضنيف ا  نص شاادة فحص املادة ضلى قساة أضلى. وإذا مل
Rm .اي القساة اليف سا ال ا دة   شاادة فحص املادة 

ل ماسيية مافسيية  ة ضلييى  صييرياشييرتاطاا ختفسييل الضييغط:  كيي ن احليياوايا ال سييسطة املعيييفة لنقييل الميي ائل قيياد 6-5-5-1-7
 يي  الب ييا    حاليية حيييفوث إحاطيية ابلنييعان لضيياان ضيييفم  صيييفع اجلمييم. وميكيي  أن يسحقييق ذلييك أب اييزة ختفسييل الضييغط السقلسيفييية 

أقيل  ي  جماي ع  اب ( وال 0.65مسل ابسيكال )  65يكي ن البييفء   ختفسيل الضيغط ضنييف حييف أضليى  ي   ب سائل  رمسبسة أخيرى. وال أو
الغيييازاا األخيييرى اخلا لييية   وايا ال سيييسطة )أي ضيييغط الب يييا  مليييادة امليييلء زائييييفا  الضيييغط اجلزئيييي للاييي اء أورتي   احلييياالضيييغط امليييا   

3
11

0
1 A 

4.21
Rm

e
e


=
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الطرف الني يؤدي االخسبا اا والفح ص بعييف اإلصيالح ب ضيع ضال ية ضليى احلاويية ال سيسطة قيرب يق م  6-5-4-5-3
 يلي: ضال ة النا ذج السصاساي للصا ع   بن  ا

 احلالة اليت أ ري فساا اإلصالح؛ )أ(
 ص ل ؛  زح املرخ واسم الطرف الني أ رى اإلصالح أو )ب(
 (.وات ي  االخسبا اا والفح ص )الشار  المنة )ج(

 مس فسة الشيرتاطاا االخسبيا اا  2-5-4-5-6لفقرة جي ز اضسبا  االخسبا  والفح ص اليت جترى وفقا  ل 6-5-4-5-4
 والفح ص اليفو ية اليت جترى مل ضا ن و صل ومل  مة أض ام.

 اشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة للسوائب 6-5-5
 سوائباشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة املعدنية لل 6-5-5-1
 نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املعيف سة املعيفة لنقل امل اد الصلبة والم ائل. وانال ثيالث  6-5-5-1-1

 فئاا    انح احلاوايا:
 (؛11Nو 11Bو 11A فر  ابجلاذبسة ) للا اد الصلبة اليت متأل أو )أ(

 21Aاب ( ) 0.1مسل ابسييكال )  10  فيير  بضييغط  ييا   رتي يسجيياوز  اد الصييلبة اليييت متييأل أووللايي )ب(
 (؛ 21Nو 21Bو

 (.31Nو 31Bو 31Aوللم ائل ) )ج(
 صيينع األ مييام  يي   عيييفن  طلييي  ناسيي  ثبسيير متا ييا  قابلسسيي  للحييام. ويييسم اللحييام مباييا ة وييي فر المييال ة  6-5-5-1-2

 د  اا احلرا ة املن فضة ضنيف االقسضاء.الكا لة. ويؤخن   االضسبا  أداء 
 يحعة بسجن  إضطاب األ مام بفعل الغلفنة بمب  جتاو  فلزاا  ع  سااثلة. 6-5-5-1-3
ال  شيييسال احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  األل  نسييي م املعييييفة لنقيييل المييي ائل القابلييية لالشيييسعال ضليييى أي  6-5-5-1-4

قيف يمب   فاضال  خطيعا   سسجية  ا للصيفأ   او عاا املصن ضة    ف الذ  ع حماي  عرل أ زاء  سحرمة ماأل طسة ووسائل اإل الق 
 صيف ي  ع األل  نس م.  ال   احسكامي أو

  صنع احلاوايا ال سسطة املعيف سة     عادن  مس   االشرتاطاا السالسة: 6-5-5-1-5
 ييييع حييييييف أدىن    ئ ية  ض  قل االسسطالة ضنيف اال كما   ابلنمبة امل   حالة الف الذ  ال )أ(

= احليييييييف األدىن املضييييييا ن ملقاو يييييية الشيييييييف   الفيييييي الذ  Rm  املائيييييية؛ حسييييييت  20ق  مييييييبس   طليييييي
 (؛2N/mm) 2املمس يفم   قسمة ب حيفاا  س   / م

 يييييييييييع حييييييييييييفل       قل االسسطالة ضنيف اال كما   ابلنمبة املئ ية  ض    حالة األل  نس م  ال )ب(
يف األدىن املضيييا ن ملقاو ييية الشييييف   األل  نسييي م = احلييي Rmة  حسيييت   املائييي 8أدىن  طليييق  ميييبس  

 (؛2N/mm) 2املمس يفم   قسمة ب حيفاا  س   / م
و ؤخن العسناا اليت تيفد االسسطالة ضنييف اال كميا     ميس ى  ميسعرا ابلنميبة الجتياح اليفلفنية  و يؤ    

 حبست يك ن:
d5  =oL 

oL A65.5=  أو 

10000 
Rm 

10000 
6Rm 
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  ط ل العسنة قبل االخسبا = oL حست 
  d = القطر 
  A = . ماحة املقطع العرضي لعسنة االخسبا  

 احليف األدىن لماك اجليفا  6-5-5-1-6
 :لرت االشرتاط السا  للحيف األدىن لماك اجليفا  1500 مس   احلاوايا ال سسطة املعيف سة اليت  سجاوز سعساا 

 ض : ك اجليفا يقل مس   الoA ×Rm=  10 000للف الذ املر عي الني يك ن دجت  ا   )أ(
 ابملليمرتات )مم( "T"مسك اجلدار 

 األنواع
11A, 11B, 11N 

 األنواع
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 حممي غري حممي حممي غري حممي
T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

املميييييس يفم ضنييييييف ر عيييييي االسيييييسطالة الييييييف سا )منميييييبة  ئ يييييية(  ييييي  الفييييي الذ امل = oA حست 
 (؛5-1-5-5-6تر إ ااد الشيف )ا ظر اال كما  

للاعييادن األخييرى  ييع الفيي الذ املر عييي امل صيي ف   )أ(  يكيي ن احليييف األدىن لميياك اجليييفا  وفقييا   )ب(
 للاعادلة السالسة:

 
 مسك اجليفا  املعادل املطل ب للاعيفن املمس يفم )ابمللسارتاا(؛ = 1e حست: 
  oe = ك اجليفا  املطل ب للف الذ املر عي )ابمللسارتاا(؛ لمااحليف األدىن 
  1Rm =  2( قاو ييييية الشييييييف اليييييييف سا املضيييييا  ة   املعيييييييفن املميييييس يفم(N/mm  )ا ظيييييير )ج(

 أددح(؛
  1A =  االسييسطالة اليييف سا )منمييبة  ئ ييية( للاعييييفن املمييس يفم ضنيييف اال كمييا  تييير

 (؛5-1-5-5-6إ ااد الشيف )ا ظر 
 ؛1.5حال ض  اجليفا  أبي يقل مسك  ضلى أال

 Rm)1(أل ييراا احلميياب املبيين   )ب(   كيي ن قيي ة الشيييف اليييف سا املضييا  ة   املعيييفن املمييس يفم  )ج(
اليفولسيييية للاييييادة.  ييييع أ يييي    حاليييية أ يييي اع الفيييي الذ  اييييي القسايييية اليييييف سا وفقييييا  للاعييييايع ال طنسيييية أو
  املائية  15ادة بنمبة  صل إىل ملعايع امل وفقا   Rm األوسسنسيت  ميك  زايدة القساة اليف سا احمليفدة ل

ي  يف  عسا  للايادة املعنسية   كي ن قساية  ضنيف ا  نص شاادة فحص املادة ضلى قساة أضلى. وإذا مل
Rm .اي القساة اليف سا ال ا دة   شاادة فحص املادة 

ل ماسيية مافسيية  ة ضلييى  صييرياشييرتاطاا ختفسييل الضييغط:  كيي ن احليياوايا ال سييسطة املعيييفة لنقييل الميي ائل قيياد 6-5-5-1-7
 يي  الب ييا    حاليية حيييفوث إحاطيية ابلنييعان لضيياان ضيييفم  صيييفع اجلمييم. وميكيي  أن يسحقييق ذلييك أب اييزة ختفسييل الضييغط السقلسيفييية 

أقيل  ي  جماي ع  اب ( وال 0.65مسل ابسيكال )  65يكي ن البييفء   ختفسيل الضيغط ضنييف حييف أضليى  ي   ب سائل  رمسبسة أخيرى. وال أو
الغيييازاا األخيييرى اخلا لييية   وايا ال سيييسطة )أي ضيييغط الب يييا  مليييادة امليييلء زائييييفا  الضيييغط اجلزئيييي للاييي اء أورتي   احلييياالضيييغط امليييا   

3
11

0
1 A 

4.21
Rm

e
e


=
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. و رمي  4-1-1-4اي   بين    س  وحمييفدا  ضليى أسياس د  ية قصي ى للايلء مايا55ºاب (( ضنييف  1مسل ابسكال )  100 دقصا  
 أ ازة ختفسل الضغط الالز ة   حسلز الب ا .

 خاصة للحاوايت الوسيطة املرنة للسوائب  اشرتاطات 6-5-5-2
  نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املر ة اليت    األ  اع السالسة: 6-5-5-2-1

 13H1 بطن   اد بالسسسكسة  نم  ة بيفون طالء أو  
 13H2 اد بالسسسكسة  نم  ة  طلسة   
 13H3 اد بالسسسكسة  نم  ة  ع بطا ة   
 13H4 سسكسة  نم  ة   طلسة  ع بطا ة  اد بالس 
 13H5 قائق البالسسسك  
 13L1  بطا ة  مسج بيفون طالء أو 
 13L2  مسج   طلي  
 13L3  مسج  ع بطا ة  
 13L4   مسج   طلي و بطل  
 13M1 و ق   سعيفد اجليف ان 
 13M2 و ق   سعيفد اجليف ان و قاوم للااء 
 بة فقط.قل امل اد الصلوختصص احلاوايا ال سسطة املر ة لن 

 صنع أ مام احلاوايا ال سسطة      اد  ناسبة؛ و ك ن ق ة امليادة وبنياء احلاويية ال سيسطة املر ية  الئاين  6-5-5-2-2
 لمعساا واسس يفا اا املز ع.

ا   بعييف  اراي13M2و 13M1تسف  مجسع املي اد الييت  ميس يفم   بنياء احلياوايا ال سيسطة املر ية  ي   ي ضي  6-5-5-2-3
قسمير   األصيل ضليى امليادة    املائية ضليى األقيل  ي   قاو ية الشييف مايا 85ساضة  بنمبة  24 قل ض   ملاء مليفة الابلكا ل   ا

 أقل.   املائة    الرط بة النمبسة أو 67املكسفة للس ازن ضنيف 
مجسيع هنيياايا   عادليية. و يؤ ل أيية طريقية  السصيياسغ أو اإل يالق ابحليرا ة أو يليزم  شيكسل الييف زاا ابلغييرز أو 6-5-5-2-4

 اليف زاا ذاا الغرز.
 سي فلر   احليياوايا ال سييسطة املر يية  قاو يية مافسيية للسقيادم ولال طيياط النييا م ضيي  اإلشييعاع فيي ق البنفمييجي  6-5-5-2-5
 ض  فعل املادة احملس اة   قاو ة جتعل انح احلاوايا  الئاة السس يفا اا املقص د. ض  الظروف املناخسة أو أو
لحاوايا ال سسطة املر ة للمي ائ  واملصين ضة  ي  سطل  األ ر وقاية    اإلشعاع ف ق البنفمجي لحسثاا ي 6-5-5-2-6

الصييادلاا املناسييبة. و كيي ن ايينح امليي اد املضييافة   ييعح  يي  الصييبغاا أو امليي اد البالسييسسكسة   حكفييل ال قاييية إبضييافة أسيي د الكربيي ن أو
اا  يييع  ليييك الييييت صيييادل  صيييبغاا أو ضنييييف ا يميييس يفم أسييي د الكربييي ن أو س افقيية  يييع احملسييي ايا و ظيييل فعالييية طييي ال بقييياء اجلميييم. و 

اسس يف ر ليفى  صنسع النا ذج السصاساي امل سرب  ميك  االسسغناء ضي  إضيادة االخسبيا  إذا ميان السغسيع   حمسي ى أسي د الكربي ن 
 ئسة ملادة البناء.يؤثر أتثعا  ضا ا    اخلصائص الفسزاي حمس ى املادة الصادلة ال   حمس ى الصبغة أو أو
 يؤثر  د  ضيافة    يادة اجلميم لسحمين املقاو ية للسقيادم وخليف ية أ يراا أخيرى شيريطة أالجي ز إد اج   ا 6-5-5-2-7

 الكساسائسة للاادة. امل اد املضافة أتثعا ضا ا    اخلصائص الفسزايئسة أو
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مييام احليياوايا ال سييسطة للميي ائ . ال  مييس يفم أييية  ييادة  مس لصيية  يي  أوضسيية اسييس يف ر   صيينع أ  6-5-5-2-8
مينييع ايينا إضييادة اسييس يفام أ ييزاء املكيي دا  اخلييردة الناجتيية  يي   فيي  ضالسيية السصيينسع. وال س يفام  لفيياا اإل سيياج أوولكيي  ميكيي  اسيي

  ك ن انح املك دا قيف أحضطبر ضلى أي      اسس يفام سابق.  ثل املعيفاا امللحقة وق اضيف املنصاا شريطة أال
 . 1:2لعرا  سجاوز  مبة اال  فاع إىل ا بعيف السعبئة  ال 6-5-5-2-9
 ك ن البطا ة  صن ضة     ادة  الئاة  و سناس  ق  ا وصنعاا  ع سعة احلاويية واالسيس يفام امل صصية  6-5-5-2-10

ظييروف ليي . و كيي ن ال صييالا ووسييائل اإل ييالق  ا عيية للسن سييل وقيياد ة ضلييى  قاو يية الضييغ ط والصيييف اا اليييت ميكيي  حيييفوثاا   
 املناولة والنقل العادين.

 اطات خاصة للحاوايت الوسيطة للسوائب املصنوعة من بالستيك جامداشرت  6-5-5-3
 نطبيييييق اييييينح االشيييييرتاطاا ضليييييى احلييييياوايا ال سيييييسطة البالسيييييسسكسة اجلا ييييييفة املعييييييفة لنقيييييل املييييي اد الصيييييلبة  6-5-5-3-1
 اي: الم ائل. وأ  اع احلاوايا ال سسطة البالسسسكسة اجلا يفة أو

11H1  لسحاُّييل احلاييل الكلييي ضنيييف ا يييسم  نضييسيف احليياوايا ال سييسطة  جماييزة مبعيييفاا اسكلسيية و صييااة
  فريغاا ابجلاذبسة امل صصة للا اد الصلبة اليت يسم  لؤاا أو

11H2 فر  ابجلاذبسة  مسنيفة إىل ق  ا دون دضا اا   صصة للا اد اجلا يفة اليت متأل أو  
21H1 نضيسيف احلياوايا ال سيسطة   و صااة الحساال احلال الكليي ضنييف ا ييسم جمازة مبعيفاا اسكلسة 

  فريغاا تر الضغط  صصة للا اد الصلبة اليت يسم  لؤاا أو
21H2 فر  تر الضغط  مسنيفة إىل ق  ا دون دضا اا   صصة للا اد اجلا يفة اليت متأل أو  
31H1  ئليسم  نضسيف احلاوايا ال سسطة لنقل الم اجمازة مبعيفاا اسكلسة  صااة لسحال احلال الكلي ضنيف ا 
31H2 .مسنيفة إىل ق  ا دون دضا اا  للم ائل  

يصيييينع اجلمييييم  يييي   يييي اد بالسييييسسكسة  ناسييييبة ذاا   اصييييفاا  عروفيييية ويكيييي ن مبسا يييية مافسيييية  بعييييا  لمييييعس   6-5-5-3-2
ا اإلشيييعاع فييي ق البنفميييجي إذ ة احملسيي اة أوواالسييس يفام املقييير  لييي . و كيي ن للايييادة  قاو ييية  ناسيييبة للسقييادم واال طييياط بميييب  املييياد

يشييكل أي  فيياذ للاييادة احملسيي اة خطييرا     حيييفث. ويؤخيين   االضسبييا  حميي  االقسضيياء األداء   د  يية احلييرا ة املن فضيية. وال  ييا
 الظروف العادية للنقل.

 ييعح  ييي   ربيي ن أوضنيييف ا  كيي ن ال قاييية  يي  اإلشيييعاع فيي ق البنفمييجي  طل بيية   كفييل إبضيييافة أسيي د الك 6-5-5-3-3
ملناسييبة. و كيي ن ايينح امليي اد املضييافة  س افقيية  ييع احملسيي ايا و ظييل فعاليية طيي ال  يييفة بقيياء اجلمييم. وضنيييف ا الصييادلاا ا الصييبغاا أو

صيادلاا  يع  ليك اليييت اسيس يف ر   صينع الناي ذج السصياساي امل سيرب  ميكي  االسييسغناء  صيبغاا أو يميس يفم أسي د الكربي ن أو
ييؤثر أتثيعا  ضيا ا    اخلصيائص الفسزايئسية  امليادة الصيادة ال الصبغة أو ن أوإذا مان السغسع   حمس ى أس د الكرب   ض  إضادة االخسبا 

 ملادة البناء.
خليف ييية أ يييراا أخيييرى  شيييريطة  جيييي ز إد ييياج  ييي اد  ضيييافة    يييادة اجلميييم لسحمييين املقاو ييية للسقيييادم أو 6-5-5-3-4
 اادة.الكساسائسة لل  اخلصائص الفسزايئسة أو ؤثر انح امل اد أتثعا  ضا ا    أال
ال جييي ز   صيينع احليياوايا ال سييسطة البالسييسسكسة اجلا يييفة اسييس يفام أييية  ييادة سييبق اسييس يفا اا  ييع بقييااي  6-5-5-3-5

 امل اد املعاد طحناا والناجتة     ف  ضالسة السصنسع. اإل ساج أو
 ات األوعية الداخلية البالستيكيةاشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة املركبة ذ 6-5-5-4
  نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املرمبة لنقل امل اد الصلبة والم ائل    األ  اع السالسة: 6-5-5-4-1
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. و رمي  4-1-1-4اي   بين    س  وحمييفدا  ضليى أسياس د  ية قصي ى للايلء مايا55ºاب (( ضنييف  1مسل ابسكال )  100 دقصا  
 أ ازة ختفسل الضغط الالز ة   حسلز الب ا .

 خاصة للحاوايت الوسيطة املرنة للسوائب  اشرتاطات 6-5-5-2
  نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املر ة اليت    األ  اع السالسة: 6-5-5-2-1

 13H1 بطن   اد بالسسسكسة  نم  ة بيفون طالء أو  
 13H2 اد بالسسسكسة  نم  ة  طلسة   
 13H3 اد بالسسسكسة  نم  ة  ع بطا ة   
 13H4 سسكسة  نم  ة   طلسة  ع بطا ة  اد بالس 
 13H5 قائق البالسسسك  
 13L1  بطا ة  مسج بيفون طالء أو 
 13L2  مسج   طلي  
 13L3  مسج  ع بطا ة  
 13L4   مسج   طلي و بطل  
 13M1 و ق   سعيفد اجليف ان 
 13M2 و ق   سعيفد اجليف ان و قاوم للااء 
 بة فقط.قل امل اد الصلوختصص احلاوايا ال سسطة املر ة لن 

 صنع أ مام احلاوايا ال سسطة      اد  ناسبة؛ و ك ن ق ة امليادة وبنياء احلاويية ال سيسطة املر ية  الئاين  6-5-5-2-2
 لمعساا واسس يفا اا املز ع.

ا   بعييف  اراي13M2و 13M1تسف  مجسع املي اد الييت  ميس يفم   بنياء احلياوايا ال سيسطة املر ية  ي   ي ضي  6-5-5-2-3
قسمير   األصيل ضليى امليادة    املائية ضليى األقيل  ي   قاو ية الشييف مايا 85ساضة  بنمبة  24 قل ض   ملاء مليفة الابلكا ل   ا

 أقل.   املائة    الرط بة النمبسة أو 67املكسفة للس ازن ضنيف 
مجسيع هنيياايا   عادليية. و يؤ ل أيية طريقية  السصيياسغ أو اإل يالق ابحليرا ة أو يليزم  شيكسل الييف زاا ابلغييرز أو 6-5-5-2-4

 اليف زاا ذاا الغرز.
 سي فلر   احليياوايا ال سييسطة املر يية  قاو يية مافسيية للسقيادم ولال طيياط النييا م ضيي  اإلشييعاع فيي ق البنفمييجي  6-5-5-2-5
 ض  فعل املادة احملس اة   قاو ة جتعل انح احلاوايا  الئاة السس يفا اا املقص د. ض  الظروف املناخسة أو أو
لحاوايا ال سسطة املر ة للمي ائ  واملصين ضة  ي  سطل  األ ر وقاية    اإلشعاع ف ق البنفمجي لحسثاا ي 6-5-5-2-6

الصييادلاا املناسييبة. و كيي ن ايينح امليي اد املضييافة   ييعح  يي  الصييبغاا أو امليي اد البالسييسسكسة   حكفييل ال قاييية إبضييافة أسيي د الكربيي ن أو
اا  يييع  ليييك الييييت صيييادل  صيييبغاا أو ضنييييف ا يميييس يفم أسييي د الكربييي ن أو س افقيية  يييع احملسييي ايا و ظيييل فعالييية طييي ال بقييياء اجلميييم. و 

اسس يف ر ليفى  صنسع النا ذج السصاساي امل سرب  ميك  االسسغناء ضي  إضيادة االخسبيا  إذا ميان السغسيع   حمسي ى أسي د الكربي ن 
 ئسة ملادة البناء.يؤثر أتثعا  ضا ا    اخلصائص الفسزاي حمس ى املادة الصادلة ال   حمس ى الصبغة أو أو
 يؤثر  د  ضيافة    يادة اجلميم لسحمين املقاو ية للسقيادم وخليف ية أ يراا أخيرى شيريطة أالجي ز إد اج   ا 6-5-5-2-7

 الكساسائسة للاادة. امل اد املضافة أتثعا ضا ا    اخلصائص الفسزايئسة أو
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مييام احليياوايا ال سييسطة للميي ائ . ال  مييس يفم أييية  ييادة  مس لصيية  يي  أوضسيية اسييس يف ر   صيينع أ  6-5-5-2-8
مينييع ايينا إضييادة اسييس يفام أ ييزاء املكيي دا  اخلييردة الناجتيية  يي   فيي  ضالسيية السصيينسع. وال س يفام  لفيياا اإل سيياج أوولكيي  ميكيي  اسيي

  ك ن انح املك دا قيف أحضطبر ضلى أي      اسس يفام سابق.  ثل املعيفاا امللحقة وق اضيف املنصاا شريطة أال
 . 1:2لعرا  سجاوز  مبة اال  فاع إىل ا بعيف السعبئة  ال 6-5-5-2-9
 ك ن البطا ة  صن ضة     ادة  الئاة  و سناس  ق  ا وصنعاا  ع سعة احلاويية واالسيس يفام امل صصية  6-5-5-2-10

ظييروف ليي . و كيي ن ال صييالا ووسييائل اإل ييالق  ا عيية للسن سييل وقيياد ة ضلييى  قاو يية الضييغ ط والصيييف اا اليييت ميكيي  حيييفوثاا   
 املناولة والنقل العادين.

 اطات خاصة للحاوايت الوسيطة للسوائب املصنوعة من بالستيك جامداشرت  6-5-5-3
 نطبيييييق اييييينح االشيييييرتاطاا ضليييييى احلييييياوايا ال سيييييسطة البالسيييييسسكسة اجلا ييييييفة املعييييييفة لنقيييييل املييييي اد الصيييييلبة  6-5-5-3-1
 اي: الم ائل. وأ  اع احلاوايا ال سسطة البالسسسكسة اجلا يفة أو

11H1  لسحاُّييل احلاييل الكلييي ضنيييف ا يييسم  نضييسيف احليياوايا ال سييسطة  جماييزة مبعيييفاا اسكلسيية و صييااة
  فريغاا ابجلاذبسة امل صصة للا اد الصلبة اليت يسم  لؤاا أو

11H2 فر  ابجلاذبسة  مسنيفة إىل ق  ا دون دضا اا   صصة للا اد اجلا يفة اليت متأل أو  
21H1 نضيسيف احلياوايا ال سيسطة   و صااة الحساال احلال الكليي ضنييف ا ييسم جمازة مبعيفاا اسكلسة 

  فريغاا تر الضغط  صصة للا اد الصلبة اليت يسم  لؤاا أو
21H2 فر  تر الضغط  مسنيفة إىل ق  ا دون دضا اا   صصة للا اد اجلا يفة اليت متأل أو  
31H1  ئليسم  نضسيف احلاوايا ال سسطة لنقل الم اجمازة مبعيفاا اسكلسة  صااة لسحال احلال الكلي ضنيف ا 
31H2 .مسنيفة إىل ق  ا دون دضا اا  للم ائل  

يصيييينع اجلمييييم  يييي   يييي اد بالسييييسسكسة  ناسييييبة ذاا   اصييييفاا  عروفيييية ويكيييي ن مبسا يييية مافسيييية  بعييييا  لمييييعس   6-5-5-3-2
ا اإلشيييعاع فييي ق البنفميييجي إذ ة احملسيي اة أوواالسييس يفام املقييير  لييي . و كيي ن للايييادة  قاو ييية  ناسيييبة للسقييادم واال طييياط بميييب  املييياد

يشييكل أي  فيياذ للاييادة احملسيي اة خطييرا     حيييفث. ويؤخيين   االضسبييا  حميي  االقسضيياء األداء   د  يية احلييرا ة املن فضيية. وال  ييا
 الظروف العادية للنقل.

 ييعح  ييي   ربيي ن أوضنيييف ا  كيي ن ال قاييية  يي  اإلشيييعاع فيي ق البنفمييجي  طل بيية   كفييل إبضيييافة أسيي د الك 6-5-5-3-3
ملناسييبة. و كيي ن ايينح امليي اد املضييافة  س افقيية  ييع احملسيي ايا و ظييل فعاليية طيي ال  يييفة بقيياء اجلمييم. وضنيييف ا الصييادلاا ا الصييبغاا أو

صيادلاا  يع  ليك اليييت اسيس يف ر   صينع الناي ذج السصياساي امل سيرب  ميكي  االسييسغناء  صيبغاا أو يميس يفم أسي د الكربي ن أو
ييؤثر أتثيعا  ضيا ا    اخلصيائص الفسزايئسية  امليادة الصيادة ال الصبغة أو ن أوإذا مان السغسع   حمس ى أس د الكرب   ض  إضادة االخسبا 

 ملادة البناء.
خليف ييية أ يييراا أخيييرى  شيييريطة  جيييي ز إد ييياج  ييي اد  ضيييافة    يييادة اجلميييم لسحمييين املقاو ييية للسقيييادم أو 6-5-5-3-4
 اادة.الكساسائسة لل  اخلصائص الفسزايئسة أو ؤثر انح امل اد أتثعا  ضا ا    أال
ال جييي ز   صيينع احليياوايا ال سييسطة البالسييسسكسة اجلا يييفة اسييس يفام أييية  ييادة سييبق اسييس يفا اا  ييع بقييااي  6-5-5-3-5

 امل اد املعاد طحناا والناجتة     ف  ضالسة السصنسع. اإل ساج أو
 ات األوعية الداخلية البالستيكيةاشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة املركبة ذ 6-5-5-4
  نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املرمبة لنقل امل اد الصلبة والم ائل    األ  اع السالسة: 6-5-5-4-1
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11HZ1  احلاوايا ال سسطة املرمبة  ذاا ال ضاء اليفاخلي البالسسسكي اجلا ييف  املعهييفلة لنقيل املي اد الصيلبة
 ابجلاذبسة فر   اليت متأل أو

11HZ2  ال سييسطة املرمبيية  ذاا ال ضيياء اليييفاخلي البالسييسسكي املييرن  املعهيييفلة لنقييل امليي اد الصييلبة احليياوايا
  فر  ابجلاذبسة اليت متأل أو

21HZ1  احلاوايا ال سسطة املرمبة  ذاا ال ضاء اليفاخلي البالسسسكي اجلا ييف  املعهييفلة لنقيل املي اد الصيلبة
 لضغط فر  تر ا اليت متأل أو

21HZ2 طة املرمبيية  ذاا ال ضيياء اليييفاخلي البالسييسسكي املييرن  املعهيييفلة لنقييل امليي اد الصييلبة احليياوايا ال سييس
  فر  تر الضغط اليت متأل أو

31HZ1 احلاوايا ال سسطة املرمبة  ذاا ال ضاء اليفاخلي البالسسسكي اجلا يف  املعهيفلة لنقل الم ائل 
31HZ2 كي املرن  املعهيفلة لنقل الم ائل.ا ال ضاء اليفاخلي البالسسساحلاوايا ال سسطة املرمبة  ذا 

)ب( لبسييان 1-4-1-5-6و د    حبييرف مبييع وفقييا  ملييا Zويمييسكال انييا الر ييز إببيييفال احلييرف الال سيي   
 طبسعة املادة املمس يف ة   الغالف اخلا  ي.

"الصييل "  اخلييا  ي. وال ضيياء اليييفاخلي ال يقصيييف  يي  ال ضيياء اليييفاخلي أتدييية وظسفيية االحسيي اء بيييفون  الفيي  6-5-5-4-2
ا  وضاء عسف  بشكل  اخلا  ي ضنيف ا يك ن فا  ا  بيفون و  د وسائل اإل الق  وبيفون ال ضاء اخلا  ي. وأي وضياء داخليي  يع 

 "صل " يعسرب " رد ".
فسزايئيي  يسألل الغالف اخلا  ي ضادة     ادة صلبة  شكلة حبست تاي ال ضاء اليفاخلي    أي ضطي  6-5-5-4-3

 يقصيف  ن  أتدية وظسفة االحس اء. ويشال املنصة المفلسة حم  االقسضاء. النقل والأثناء املناولة و 
 صيييام احلاويييية ال سيييسطة املرمبييية ذاا الغيييالف اخليييا  ي احمليييسط هبيييا  صييياساا يحميييالِّل  قسيييسم سيييال ة احلاويييية  6-5-5-4-4

 اليفاخلسة ضق  اخسبا  ضيفم السمرب واالخسبا  اهلسيف و .
 لرتا . 31HZ2 250 1احلاوية ال سسطة    الن ع ال  سجاوز سعة  6-5-5-4-5

يصيينع ال ضيياء اليييفاخلي  يي   يي اد بالسييسسكسة  ناسييبة ذاا   اصييفاا  عروفيية  ويكيي ن مبسا يية مافسيية ابلنمييبة  6-5-5-4-6
ال ضيياء   جم ضيي  املييادة اليييت عس يايياليي . و كيي ن املييادة  قاو يية بصيي  ة مافسيية للسقييادم واال طيياط الييني ييين لمييعس  واالسييس يفام املقيير 

يشيكل أي  ض  اإلشعاع ف ق البنفمجي  حم  األح ال. ويراضى حم  االقسضاء األداء   د  ية احليرا ة املن فضية  وأن ال أو
  فاذ للاادة احملس اة خطرا    الظروف العادية للنقل.

 يي  الصييبغاا  ييعح  ضيياف أسيي د الكربيي ن أوحسثاييا  كيي ن ال قاييية  يي  اإلشييعاع فيي ق البنفمييجي  طل بيية ي 6-5-5-4-7
حالية اسيس يفام  الصادلاا املناسبة. و ك ن انح اإلضيافاا  س افقية  يع احملسي ايا و ظيل فعالية طي ال ضاير ال ضياء الييفاخلي. و  أو

ادة صييادلاا  ييع  لييك املمييس يف ة   صييناضة النايي ذج السصيياساي امل سييرب  ميكيي  االسييسغناء ضيي  إضيي صييبغاا أو أسيي د الكربيي ن أو
يييؤثر أتثييعا  سييلبسا    اخلصييائص الفسزايئسيية ملييادة  املييادة الصييادة ال الصييبغة أو سييع   حمسيي ى أسيي د الكربيي ن أواالخسبييا  إذا مييان السغ

 البناء.
خليف ييية أ يييراا أخيييرى   جييي ز إد ييياج  ييي اد  ضيييافة    ييادة ال ضييياء الييييفاخلي لسحمييين املقاو يية للسقيييادم أو 6-5-5-4-8

 الكساسائسة للاادة. اخلصائص الفسزايئسة أوامل اد أتثعا  سلبسا     ؤثر انح  شريطة أال
امليي اد املعيياد  ال جييي ز   صيينع األوضسيية اليفاخلسيية اسييس يفام أي  ييادة سييبق اسييس يفا اا  ييع بقييااي اإل سيياج أو 6-5-5-4-9

 طحناا والناجتة     ف  ضالسة السصنسع.
    ثالث  قائق ضلى األقل. 31HZ2ة    الن ع يسك ن ال ضاء اليفاخلي للحاوية ال سسط 6-5-5-4-10
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  سناس  ق ة  ادة الغالف اخلا  ي وبناؤح  ع سعة احلاوية ال سسطة املرمبة واالسس يفام املقر  هلا. 6-5-5-4-11
 لي.يك ن الغالف اخلا  ي خالسا     أي  س ء ميك  أن يحعطِّ  ال ضاء اليفاخ 6-5-5-4-12

 األل  نس م     عيفن  الئم ذي مسك ماف. املصن ع    الف الذ أويبة الغالف اخلا  ي  6-5-5-4-13
يكيي ن اخلشيي  الطبسعييي املمييس يفم   صييناضة الغييالف اخلييا  ي  سيييف السجفسييل صيياحلا  للسيييفاول السجييا ي  6-5-5-4-14

  خشي   عياد وميكي  صيناضة اجليزء العلي ي والميفلي  ي وخالسا     العس ب اليت ميك  أن  ضعل  اداي  ق ة أي  يزء  ي  الغيالف.
 أي   ع آخر  ناس . احلبسيب أو السك ي   قاوم للااء  ثل أل اح اخلش  املضغ ط أو

يك ن اخلش  الرقائقي املمس يفم   صناضة الغيالف اخليا  ي  سييف السجفسيل  قط ضيا  مبنشيا  دوا  ضليى  6-5-5-4-15
 ضييعل إىل حيييف مبييع  يي  قيي ة الغييالف. و لصييق  للسبييادل السجييا ي وخالسييا   يي  أي ضسيي ب ميكيي  أنقشييرة  صيياحلا   اسئيية شييرائح أو

الرقييائق املرتاصيية مبييادة الصييقة  قاو يية للايياء. وميكيي  اسييس يفام  يي اد أخييرى  ناسييبة  ييع اخلشيي  الرقييائقي  يي  أ ييل بنيياء الغييالف. 
 ثل.يحضبط  رمسباا ب سائل  ناسبة ضلى    وا أواألطراف   حثبَّر ضلى أضايفة الزوااي أو و حماَّر األ لفة  سيفا  أو

 بييية  ييييف ان الغيييالف اخليييا  ي  ييي  اخلشييي  املعييياد السكييي ي  املقييياوم للاييياء  ثيييل ألييي اح اخلشييي  املضيييغ ط  6-5-5-4-16
 أي أ  اع أخرى  الئاة. وميك  اسس يفام   اد أخرى  الئاة   بناء األ زاء األخرى    الغالف. احلبسيب أو أو

يميييس يفم مر ييي ن لسفيييي قيي ي  ييي  صييينل  سييييف  صيييار  للغييالف اخليييا  ي املصييين ع  ييي  الكر يي ن اللسفيييي  6-5-5-4-17
 سعييفد اجليييف ان( يناسي  سييعة الغيالف واالسييس يفام املقير  ليي . و كي ن  قاو يية الميطح اخلييا  ي   يزدوج ال  يي  )جبييفا  واحيييف أو أو

يفييييف دقسقيية لسح 30( مليييفة Cobb  جيييرى بطريقيية ميي ب )عيييفدح اخسبييا   ماييا2 /م 155 سجيياوز الييزايدة   الكسليية  للايياء حبسييت ال
  و سصل خب اص ث   ناسبة. ويقطع الكر  ن ISO 535:1991 ا ظر  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم -ا سصاص املاء  

حييفوث  أو حييفوث شيروخ   الميطح اللسفي ويغضل  بيفون خيفو   ويشق  حبست ميك  القسام بعالسية السجاسيع بييفون  شيقق أو
 الكر  ن اللسفي املا ج ابلظاا اا املقابلة هلا بغراء  سن. ث   ع  الئم. و حلصق خحيفهد أل اح

أن  كيي ن ايينح  ميكيي  أن يكيي ن ألطييراف الغييالف اخلييا  ي املصيين ع  يي  الكر يي ن اللسفييي إطييا  خشيييب أو 6-5-5-4-18
 األطراف  صن ضة ملسة    اخلش . وميك   ق يساا بع ا ا خشبسة.

عييل  رتامبيية    ي املصيين ع  يي  الكر يي ن اللسفييي بشييريط الصييق أو حضهييم وصييالا الييربط   الغييالف اخلييا 6-5-5-4-19 جتح
بشريط الصق   يف ز مبشابك  عيف سة. ويك ن  رام  وصالا الربط ضلى     ناس . وحسثاا يسم اإل الق ابللصق أو و حلصق أو

  مس يفم  ادة الصقة  قاو ة للااء.
  يي   ييادة بالسييسسكسة  نطبييق األحكييام ذاا الصييلة حلاليية اليييت يكيي ن فساييا الغييالف اخلييا  ي  صيين ضا    ا 6-5-5-4-20

 . 9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6ال ا دة   
 ابل ضاء اليفاخلي    مجسع   ا ب . 31HZ2عسط الغالف اخلا  ي للحاوية ال سسطة    الن ع  6-5-5-4-21

أن  كي ن  الئاية للاناولية أيية  نصية ميكي  فكلايا    احلاويية ال سيسطة أوجي    أية  نصة سيفلسة  يفجمية  6-5-5-4-22
 املسكا سكسة  ع احلاوية واي  عبأة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.

القاضيفة امليفجمة  صااة حبسيت ييسم جتني  أي  سي ء   قاضييفة احلاويية قييف يعرضياا للعطي    ك ن املنصة أو 6-5-5-4-23
 ة.أثناء املناول

نصية قابلية للفيك  ضيااد للسي ازن أثنياء املناولية والنقيل. وضنييف اسيس يفام يثبر الغالف اخلا  ي ضليى أي   6-5-5-4-24
  نصة قابلة للفك يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  لحق ضطبا ابحلاوية ال سسطة.
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11HZ1  احلاوايا ال سسطة املرمبة  ذاا ال ضاء اليفاخلي البالسسسكي اجلا ييف  املعهييفلة لنقيل املي اد الصيلبة
 ابجلاذبسة فر   اليت متأل أو

11HZ2  ال سييسطة املرمبيية  ذاا ال ضيياء اليييفاخلي البالسييسسكي املييرن  املعهيييفلة لنقييل امليي اد الصييلبة احليياوايا
  فر  ابجلاذبسة اليت متأل أو

21HZ1  احلاوايا ال سسطة املرمبة  ذاا ال ضاء اليفاخلي البالسسسكي اجلا ييف  املعهييفلة لنقيل املي اد الصيلبة
 لضغط فر  تر ا اليت متأل أو

21HZ2 طة املرمبيية  ذاا ال ضيياء اليييفاخلي البالسييسسكي املييرن  املعهيييفلة لنقييل امليي اد الصييلبة احليياوايا ال سييس
  فر  تر الضغط اليت متأل أو

31HZ1 احلاوايا ال سسطة املرمبة  ذاا ال ضاء اليفاخلي البالسسسكي اجلا يف  املعهيفلة لنقل الم ائل 
31HZ2 كي املرن  املعهيفلة لنقل الم ائل.ا ال ضاء اليفاخلي البالسسساحلاوايا ال سسطة املرمبة  ذا 

)ب( لبسييان 1-4-1-5-6و د    حبييرف مبييع وفقييا  ملييا Zويمييسكال انييا الر ييز إببيييفال احلييرف الال سيي   
 طبسعة املادة املمس يف ة   الغالف اخلا  ي.

"الصييل "  اخلييا  ي. وال ضيياء اليييفاخلي ال يقصيييف  يي  ال ضيياء اليييفاخلي أتدييية وظسفيية االحسيي اء بيييفون  الفيي  6-5-5-4-2
ا  وضاء عسف  بشكل  اخلا  ي ضنيف ا يك ن فا  ا  بيفون و  د وسائل اإل الق  وبيفون ال ضاء اخلا  ي. وأي وضياء داخليي  يع 

 "صل " يعسرب " رد ".
فسزايئيي  يسألل الغالف اخلا  ي ضادة     ادة صلبة  شكلة حبست تاي ال ضاء اليفاخلي    أي ضطي  6-5-5-4-3

 يقصيف  ن  أتدية وظسفة االحس اء. ويشال املنصة المفلسة حم  االقسضاء. النقل والأثناء املناولة و 
 صيييام احلاويييية ال سيييسطة املرمبييية ذاا الغيييالف اخليييا  ي احمليييسط هبيييا  صييياساا يحميييالِّل  قسيييسم سيييال ة احلاويييية  6-5-5-4-4

 اليفاخلسة ضق  اخسبا  ضيفم السمرب واالخسبا  اهلسيف و .
 لرتا . 31HZ2 250 1احلاوية ال سسطة    الن ع ال  سجاوز سعة  6-5-5-4-5

يصيينع ال ضيياء اليييفاخلي  يي   يي اد بالسييسسكسة  ناسييبة ذاا   اصييفاا  عروفيية  ويكيي ن مبسا يية مافسيية ابلنمييبة  6-5-5-4-6
ال ضيياء   جم ضيي  املييادة اليييت عس يايياليي . و كيي ن املييادة  قاو يية بصيي  ة مافسيية للسقييادم واال طيياط الييني ييين لمييعس  واالسييس يفام املقيير 

يشيكل أي  ض  اإلشعاع ف ق البنفمجي  حم  األح ال. ويراضى حم  االقسضاء األداء   د  ية احليرا ة املن فضية  وأن ال أو
  فاذ للاادة احملس اة خطرا    الظروف العادية للنقل.

 يي  الصييبغاا  ييعح  ضيياف أسيي د الكربيي ن أوحسثاييا  كيي ن ال قاييية  يي  اإلشييعاع فيي ق البنفمييجي  طل بيية ي 6-5-5-4-7
حالية اسيس يفام  الصادلاا املناسبة. و ك ن انح اإلضيافاا  س افقية  يع احملسي ايا و ظيل فعالية طي ال ضاير ال ضياء الييفاخلي. و  أو

ادة صييادلاا  ييع  لييك املمييس يف ة   صييناضة النايي ذج السصيياساي امل سييرب  ميكيي  االسييسغناء ضيي  إضيي صييبغاا أو أسيي د الكربيي ن أو
يييؤثر أتثييعا  سييلبسا    اخلصييائص الفسزايئسيية ملييادة  املييادة الصييادة ال الصييبغة أو سييع   حمسيي ى أسيي د الكربيي ن أواالخسبييا  إذا مييان السغ

 البناء.
خليف ييية أ يييراا أخيييرى   جييي ز إد ييياج  ييي اد  ضيييافة    ييادة ال ضييياء الييييفاخلي لسحمييين املقاو يية للسقيييادم أو 6-5-5-4-8

 الكساسائسة للاادة. اخلصائص الفسزايئسة أوامل اد أتثعا  سلبسا     ؤثر انح  شريطة أال
امليي اد املعيياد  ال جييي ز   صيينع األوضسيية اليفاخلسيية اسييس يفام أي  ييادة سييبق اسييس يفا اا  ييع بقييااي اإل سيياج أو 6-5-5-4-9

 طحناا والناجتة     ف  ضالسة السصنسع.
    ثالث  قائق ضلى األقل. 31HZ2ة    الن ع يسك ن ال ضاء اليفاخلي للحاوية ال سسط 6-5-5-4-10
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  سناس  ق ة  ادة الغالف اخلا  ي وبناؤح  ع سعة احلاوية ال سسطة املرمبة واالسس يفام املقر  هلا. 6-5-5-4-11
 لي.يك ن الغالف اخلا  ي خالسا     أي  س ء ميك  أن يحعطِّ  ال ضاء اليفاخ 6-5-5-4-12

 األل  نس م     عيفن  الئم ذي مسك ماف. املصن ع    الف الذ أويبة الغالف اخلا  ي  6-5-5-4-13
يكيي ن اخلشيي  الطبسعييي املمييس يفم   صييناضة الغييالف اخلييا  ي  سيييف السجفسييل صيياحلا  للسيييفاول السجييا ي  6-5-5-4-14

  خشي   عياد وميكي  صيناضة اجليزء العلي ي والميفلي  ي وخالسا     العس ب اليت ميك  أن  ضعل  اداي  ق ة أي  يزء  ي  الغيالف.
 أي   ع آخر  ناس . احلبسيب أو السك ي   قاوم للااء  ثل أل اح اخلش  املضغ ط أو

يك ن اخلش  الرقائقي املمس يفم   صناضة الغيالف اخليا  ي  سييف السجفسيل  قط ضيا  مبنشيا  دوا  ضليى  6-5-5-4-15
 ضييعل إىل حيييف مبييع  يي  قيي ة الغييالف. و لصييق  للسبييادل السجييا ي وخالسييا   يي  أي ضسيي ب ميكيي  أنقشييرة  صيياحلا   اسئيية شييرائح أو

الرقييائق املرتاصيية مبييادة الصييقة  قاو يية للايياء. وميكيي  اسييس يفام  يي اد أخييرى  ناسييبة  ييع اخلشيي  الرقييائقي  يي  أ ييل بنيياء الغييالف. 
 ثل.يحضبط  رمسباا ب سائل  ناسبة ضلى    وا أواألطراف   حثبَّر ضلى أضايفة الزوااي أو و حماَّر األ لفة  سيفا  أو

 بييية  ييييف ان الغيييالف اخليييا  ي  ييي  اخلشييي  املعييياد السكييي ي  املقييياوم للاييياء  ثيييل ألييي اح اخلشييي  املضيييغ ط  6-5-5-4-16
 أي أ  اع أخرى  الئاة. وميك  اسس يفام   اد أخرى  الئاة   بناء األ زاء األخرى    الغالف. احلبسيب أو أو

يميييس يفم مر ييي ن لسفيييي قيي ي  ييي  صييينل  سييييف  صيييار  للغييالف اخليييا  ي املصييين ع  ييي  الكر يي ن اللسفيييي  6-5-5-4-17
 سعييفد اجليييف ان( يناسي  سييعة الغيالف واالسييس يفام املقير  ليي . و كي ن  قاو يية الميطح اخلييا  ي   يزدوج ال  يي  )جبييفا  واحيييف أو أو

يفييييف دقسقيية لسح 30( مليييفة Cobb  جيييرى بطريقيية ميي ب )عيييفدح اخسبييا   ماييا2 /م 155 سجيياوز الييزايدة   الكسليية  للايياء حبسييت ال
  و سصل خب اص ث   ناسبة. ويقطع الكر  ن ISO 535:1991 ا ظر  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم -ا سصاص املاء  

حييفوث  أو حييفوث شيروخ   الميطح اللسفي ويغضل  بيفون خيفو   ويشق  حبست ميك  القسام بعالسية السجاسيع بييفون  شيقق أو
 الكر  ن اللسفي املا ج ابلظاا اا املقابلة هلا بغراء  سن. ث   ع  الئم. و حلصق خحيفهد أل اح

أن  كيي ن ايينح  ميكيي  أن يكيي ن ألطييراف الغييالف اخلييا  ي املصيين ع  يي  الكر يي ن اللسفييي إطييا  خشيييب أو 6-5-5-4-18
 األطراف  صن ضة ملسة    اخلش . وميك   ق يساا بع ا ا خشبسة.

عييل  رتامبيية    ي املصيين ع  يي  الكر يي ن اللسفييي بشييريط الصييق أو حضهييم وصييالا الييربط   الغييالف اخلييا 6-5-5-4-19 جتح
بشريط الصق   يف ز مبشابك  عيف سة. ويك ن  رام  وصالا الربط ضلى     ناس . وحسثاا يسم اإل الق ابللصق أو و حلصق أو

  مس يفم  ادة الصقة  قاو ة للااء.
  يي   ييادة بالسييسسكسة  نطبييق األحكييام ذاا الصييلة حلاليية اليييت يكيي ن فساييا الغييالف اخلييا  ي  صيين ضا    ا 6-5-5-4-20

 . 9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6ال ا دة   
 ابل ضاء اليفاخلي    مجسع   ا ب . 31HZ2عسط الغالف اخلا  ي للحاوية ال سسطة    الن ع  6-5-5-4-21

أن  كي ن  الئاية للاناولية أيية  نصية ميكي  فكلايا    احلاويية ال سيسطة أوجي    أية  نصة سيفلسة  يفجمية  6-5-5-4-22
 املسكا سكسة  ع احلاوية واي  عبأة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.

القاضيفة امليفجمة  صااة حبسيت ييسم جتني  أي  سي ء   قاضييفة احلاويية قييف يعرضياا للعطي    ك ن املنصة أو 6-5-5-4-23
 ة.أثناء املناول

نصية قابلية للفيك  ضيااد للسي ازن أثنياء املناولية والنقيل. وضنييف اسيس يفام يثبر الغالف اخلا  ي ضليى أي   6-5-5-4-24
  نصة قابلة للفك يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  لحق ضطبا ابحلاوية ال سسطة.
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 حميين أداء السنضييسيف  ضلييى أن  كيي ن ايينح األدوااجييي ز اسييس يفام أدواا  ق ييية  ثييل اليييفضائم اخلشييبسة لس 6-5-5-4-25
 خا ج ال ضاء اليفاخلي.

ضنييييف ا  كييي ن احلييياوايا ال سيييسطة  عييييفة للسنضيييسيف  يكييي ن الميييطح احلا يييل ضليييى  ييي  يييي زع احلايييل   زيعيييا   6-5-5-4-26
 يمسنيف احلال ضلى ال ضاء اليفاخلي.  أ  د . و صام انح احلاوايا ال سسطة حبست ال

 لليفياصة للحاوايت الوسيطة املصنوعة من الكرتون ااشرتاطات خ 6-5-5-5

 نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  ن اللسفي لنقيل املي اد الصيلبة الييت متيأل  6-5-5-5-1
 .11G فرل  ابجلاذبسة. واحلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  ن اللسفي اي    الن ع السا :  أو
   ن اللسفي وسائل  فع ضل ية.ال  سضا  احلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  6-5-5-5-2
 سعييفد   زدوج ال    )جبيفا  واحيف أو يصنع اجلمم    مر  ن لسفي و ج  ق ي و سيف الن ضسة   صار أو 6-5-5-5-3

 سجياوز اليزايدة    ي للاياء حبسيت اليناس  سعة احلاوية ال سسطة واالسس يفام املقر  هلا. و ك ن  قاو ة الميطح اخليا اجليف ان(  مبا
ا ظييير  عسيييا   -( لسحيفيييييف ا سصييياص املييياء Cobbدقسقييية بطريقييية مييي ب ) 30  حمييييفدة   اخسبيييا  جييييرى لفيييرتة 2 /م 155   الكسلييية

. ويسصيييل خبييي اص ثييي   ناسيييبة. ويقطيييع الكر ييي ن اللسفيييي ويغضلييي  بييييفون ISO 535:1991 املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي   قيييم
حيفوث ثي   يع  الئيم. و حلصيق  حيفوث شروخ   المطح أو  شقلق أو ثقل  حبست ميك  القسام بعالسة السجاسع بيفونخيفو   ويح 

 خحيفهد أل اح الكر  ن اللسفي املا ج ابلظاا اا املقابلة هلا بغراء  سن.
 (J) ي ال   15ب  بليغ   ذليك اجلييفا  العلي ي والميفلي   ميس فسة ملقاو ية د سيا لال ثقيا  ك ن اجليف ان  مبيا 6-5-5-5-4

 . ISO 3036:1975وفقا  للاعسا  

 ضم وصالا الربط    ميم احلياوايا ال سيسطة برتامي   ناسي  وييسم  غلسفايا بشيريط  و لصيق  و ييف لز  6-5-5-5-5
ل ابلسغلسيي  ثبَّيير ب سييائل أخييرى  ضييااساا   الفعالسيية ضلييى األقييل. وحسثاييا ضييار وصييالا الييربط ابلسغرييية أو مبشييابك  عيف سيية أو

اء. وجتسييياز املشيييابك املعيف سييية متا يييا  مجسيييع األ يييزاء ال ا ييي   ثبسسايييا و شيييكسلاا بشيييريط الصيييق   ميييس يفم  يييادة الصيييقة  قاو ييية للاييي
  ثق  أية بطا ة داخلسة. ميك  أن  محج أو وقايساا حبست ال أو
سييعة احلاوييية ال سييسطة   صيينع البطا يية  يي   ييادة  ناسييبة. و سناسيي  قيي ة املييادة املمييس يف ة وبنيياء البطا يية  ييع 6-5-5-5-6

  و كيي ن وصييالا الييربط ووسييائل اإل ييالق  ا عيية للسن سييل وقيياد ة ضلييى احساييال الضييغ ط والصيييف اا اليييت واالسييس يفام املقيير  هلييا
 ميك  حيفوثاا   ظروف املناولة والنقل العادية.

ن  كي ن  الئاية للاناولية أيية  نصية ميكي  فكلايا أ جي    أية  نصة سيفلسة  يفجمية   احلاويية ال سيسطة أو 6-5-5-5-7
 وية واي  عبأة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.املسكا سكسة  ع احلا

القاضيفة امليفجمة حبست يسمل جتن  أي  س ء   قاضييفة احلاويية ال سيسطة قييف يعرضياا للعطي    صام املنصة أو 6-5-5-5-8
 أثناء املناولة.

. وضنييف اسيس يفام  نصية قابلية ة للفيك ضيااد للسي ازن أثنياء املناولية والنقيليثبر اجلمم ضلى أيية  نصية قابلي 6-5-5-5-9
 للفك  يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  لحق العط  ابحلاوية ال سسطة.

جي ز اسس يفام أدواا  ق ية  ثل اليفضائم اخلشبسة لزايدة أداء السنضسيف  ولك   ك ن انح األدواا خا  سة  6-5-5-5-10
   البطا ة.ض
 ال سسطة  عيفة للسنضسيف  يك ن المطح احلا ل ضلى    ي زع احلال   زيعا   أ  د .ضنيف ا  ك ن احلاوايا  6-5-5-5-11
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 اشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة اخلشبية 6-5-5-6
 فير  ابجلاذبسية.  متيأل أو نطبيق اينح االشيرتاطاا ضليى احلياوايا ال سيسطة اخلشيبسة لنقيل املي اد الصيلبة الييت  6-5-5-6-1

 اي    األ  اع السالسة: واحلاوايا ال سسطة اخلشبسة
11C خش  طبسعي  ع بطا ة داخلسة 
11D خش   قائقي  ع بطا ة داخلسة 
11F .خش   عاد السك ي   ع بطا ة داخلسة 

 ال  سضا  احلاوايا ال سسطة اخلشبسة وسائل  فع ضل ية. 6-5-5-6-2
احلاويييية ال سيييسطة واالسييييس يفام  اد املميييس يف ة   صييينع اجلميييم وطريقييية البنييياء  يييع سيييعة  سناسييي  قييي ة املييي 6-5-5-6-3

 هلا. املقر 
يكيي ن اخلشيي  الطبسعييي  سيييف السجفسييل صيياحلا  للسيييفاول السجييا ي وخالسييا   يي  العسيي ب اليييت  يي  شييأهنا أن  6-5-5-6-4

يعادل القطعية   ا ة ال سسطة    قطعة واحيفة أو ضعل بشكل مبع ق ة أي  زء    احلاوية ال سسطة. ويسألل مل  زء    احلاوي
ة. و عسييرب األ ييزاء  عادليية لقطعيية واحيييفة ضنيييف اسييس يفام طريقيية  ناسييبة للسجاسييع ابللصييق  ضلييى سييبسل املثييال وصييلة لنيييف  ان ال احيييف

(Lindermannأو ) ن  عييف سن وي  ن يقيل ضي   ابطي ال صلة السنامبسة  ع  يا ال وصلة السعشسق ابلسفريز  أو وصلة اللمان واحلز أو
  قل مفاءة. ئل أخرى الضنيف اسس يفام وسا ضنيف مل وصلة  أو

 قائق ضلى األقل. و ك ن  صن ضة    قشرة  سييفة  3 سألل األ مام املصن ضة    اخلش  الرقائقي     6-5-5-6-5
 ي  شيأهنا أن  ضيعل إىل د  ية   السجفسل  قط ضة مبنشا  دوا  ضليى اسئية شيرائح  صياحلة للسييفاول جتيا اي  وخالسية  ي  العسي ب الييت

مجسييع الرقييائق املرتاصيية مبييادة الصييقة  قاو يية للايياء. وجييي ز اسييس يفام  يي اد  ناسييبة أخييرى  يي  اخلشيي   مبييعة قيي ة اجلمييم. و لصييق
 الرقائقي   بناء اجلمم.

املضيغ ط   ك ن األ مام املصن ضة    اخلش  املعاد السك ي   ي  الني ع املقياوم للاياء  ثيل ألي اح اخلشي  6-5-5-6-6
   ع  ناس  آخر. احلبسيب أو أو
يحضييبط  رمسباييا ب سيييائل  األطييراف أو  ثبييير إبحكييام ضلييى أضايييفة اليييزوااي أو ميياَّر احليياوايا ال سييسطة أو ح  6-5-5-6-7

  ناسبة ضلى    واثل.

وييية ال سييسطة  صيينع البطا يية  يي   ييادة  ناسييبة. و سناسيي  قيي ة املييادة املمييس يف ة وبنيياء البطا يية  ييع سييعة احلا 6-5-5-6-8
الييربط ووسييائل اإل ييالق  ا عيية للسن سييل وقيياد ة ضلييى تاييل الضييغ ط والصيييف اا اليييت  واالسييس يفام املقيير  هلييا  وأن  كيي ن وصييالا

 ميك  حيفوثاا   ظروف املناولة والنقل العادية.
الئاية للاناولية أيية  نصية ميكي  فكلايا أن  كي ن   جي    أية  نصة سيفلسة  يفجمية   احلاويية ال سيسطة أو 6-5-5-6-9

   مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.املسكا سكسة  ع احلاوية واي  عبأة ح
القاضييييفة امليفجمييية حبسيييت ميكييي   فيييادي أي  سييي ء   قاضييييفة احلاويييية ال سيييسطة قييييف يعرضييياا   صيييام املنصييية أو 6-5-5-6-10

 للعط  أثناء املناولة.

 يف ر  نصيية ك لضياان السيي ازن أثنياء املناوليية والنقيل. وحسثاييا اسيسيثبير اجلميم ضلييى أيية  نصيية قابلية للفيي 6-5-5-6-11
 قابلة للفك  يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  لحق العط  ابحلاوية ال سسطة.

جيييي ز اسيييس يفام أدواا  ق يييية  ثيييل الييييفضائم اخلشيييبسة لسحمييين أداء السنضيييسيف  ولكييي   كييي ن اييينح األدواا  6-5-5-6-12
 لبطا ة.خا  سة ض  ا
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 حميين أداء السنضييسيف  ضلييى أن  كيي ن ايينح األدوااجييي ز اسييس يفام أدواا  ق ييية  ثييل اليييفضائم اخلشييبسة لس 6-5-5-4-25
 خا ج ال ضاء اليفاخلي.

ضنييييف ا  كييي ن احلييياوايا ال سيييسطة  عييييفة للسنضيييسيف  يكييي ن الميييطح احلا يييل ضليييى  ييي  يييي زع احلايييل   زيعيييا   6-5-5-4-26
 يمسنيف احلال ضلى ال ضاء اليفاخلي.  أ  د . و صام انح احلاوايا ال سسطة حبست ال

 لليفياصة للحاوايت الوسيطة املصنوعة من الكرتون ااشرتاطات خ 6-5-5-5

 نطبق انح االشرتاطاا ضلى احلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  ن اللسفي لنقيل املي اد الصيلبة الييت متيأل  6-5-5-5-1
 .11G فرل  ابجلاذبسة. واحلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  ن اللسفي اي    الن ع السا :  أو
   ن اللسفي وسائل  فع ضل ية.ال  سضا  احلاوايا ال سسطة املصن ضة    الكر  6-5-5-5-2
 سعييفد   زدوج ال    )جبيفا  واحيف أو يصنع اجلمم    مر  ن لسفي و ج  ق ي و سيف الن ضسة   صار أو 6-5-5-5-3

 سجياوز اليزايدة    ي للاياء حبسيت اليناس  سعة احلاوية ال سسطة واالسس يفام املقر  هلا. و ك ن  قاو ة الميطح اخليا اجليف ان(  مبا
ا ظييير  عسيييا   -( لسحيفيييييف ا سصييياص املييياء Cobbدقسقييية بطريقييية مييي ب ) 30  حمييييفدة   اخسبيييا  جييييرى لفيييرتة 2 /م 155   الكسلييية

. ويسصيييل خبييي اص ثييي   ناسيييبة. ويقطيييع الكر ييي ن اللسفيييي ويغضلييي  بييييفون ISO 535:1991 املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي   قيييم
حيفوث ثي   يع  الئيم. و حلصيق  حيفوث شروخ   المطح أو  شقلق أو ثقل  حبست ميك  القسام بعالسة السجاسع بيفونخيفو   ويح 

 خحيفهد أل اح الكر  ن اللسفي املا ج ابلظاا اا املقابلة هلا بغراء  سن.
 (J) ي ال   15ب  بليغ   ذليك اجلييفا  العلي ي والميفلي   ميس فسة ملقاو ية د سيا لال ثقيا  ك ن اجليف ان  مبيا 6-5-5-5-4

 . ISO 3036:1975وفقا  للاعسا  

 ضم وصالا الربط    ميم احلياوايا ال سيسطة برتامي   ناسي  وييسم  غلسفايا بشيريط  و لصيق  و ييف لز  6-5-5-5-5
ل ابلسغلسيي  ثبَّيير ب سييائل أخييرى  ضييااساا   الفعالسيية ضلييى األقييل. وحسثاييا ضييار وصييالا الييربط ابلسغرييية أو مبشييابك  عيف سيية أو

اء. وجتسييياز املشيييابك املعيف سييية متا يييا  مجسيييع األ يييزاء ال ا ييي   ثبسسايييا و شيييكسلاا بشيييريط الصيييق   ميييس يفم  يييادة الصيييقة  قاو ييية للاييي
  ثق  أية بطا ة داخلسة. ميك  أن  محج أو وقايساا حبست ال أو
سييعة احلاوييية ال سييسطة   صيينع البطا يية  يي   ييادة  ناسييبة. و سناسيي  قيي ة املييادة املمييس يف ة وبنيياء البطا يية  ييع 6-5-5-5-6

  و كيي ن وصييالا الييربط ووسييائل اإل ييالق  ا عيية للسن سييل وقيياد ة ضلييى احساييال الضييغ ط والصيييف اا اليييت واالسييس يفام املقيير  هلييا
 ميك  حيفوثاا   ظروف املناولة والنقل العادية.

ن  كي ن  الئاية للاناولية أيية  نصية ميكي  فكلايا أ جي    أية  نصة سيفلسة  يفجمية   احلاويية ال سيسطة أو 6-5-5-5-7
 وية واي  عبأة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.املسكا سكسة  ع احلا

القاضيفة امليفجمة حبست يسمل جتن  أي  س ء   قاضييفة احلاويية ال سيسطة قييف يعرضياا للعطي    صام املنصة أو 6-5-5-5-8
 أثناء املناولة.

. وضنييف اسيس يفام  نصية قابلية ة للفيك ضيااد للسي ازن أثنياء املناولية والنقيليثبر اجلمم ضلى أيية  نصية قابلي 6-5-5-5-9
 للفك  يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  لحق العط  ابحلاوية ال سسطة.

جي ز اسس يفام أدواا  ق ية  ثل اليفضائم اخلشبسة لزايدة أداء السنضسيف  ولك   ك ن انح األدواا خا  سة  6-5-5-5-10
   البطا ة.ض
 ال سسطة  عيفة للسنضسيف  يك ن المطح احلا ل ضلى    ي زع احلال   زيعا   أ  د .ضنيف ا  ك ن احلاوايا  6-5-5-5-11
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 اشرتاطات خاصة للحاوايت الوسيطة اخلشبية 6-5-5-6
 فير  ابجلاذبسية.  متيأل أو نطبيق اينح االشيرتاطاا ضليى احلياوايا ال سيسطة اخلشيبسة لنقيل املي اد الصيلبة الييت  6-5-5-6-1

 اي    األ  اع السالسة: واحلاوايا ال سسطة اخلشبسة
11C خش  طبسعي  ع بطا ة داخلسة 
11D خش   قائقي  ع بطا ة داخلسة 
11F .خش   عاد السك ي   ع بطا ة داخلسة 

 ال  سضا  احلاوايا ال سسطة اخلشبسة وسائل  فع ضل ية. 6-5-5-6-2
احلاويييية ال سيييسطة واالسييييس يفام  اد املميييس يف ة   صييينع اجلميييم وطريقييية البنييياء  يييع سيييعة  سناسييي  قييي ة املييي 6-5-5-6-3

 هلا. املقر 
يكيي ن اخلشيي  الطبسعييي  سيييف السجفسييل صيياحلا  للسيييفاول السجييا ي وخالسييا   يي  العسيي ب اليييت  يي  شييأهنا أن  6-5-5-6-4

يعادل القطعية   ا ة ال سسطة    قطعة واحيفة أو ضعل بشكل مبع ق ة أي  زء    احلاوية ال سسطة. ويسألل مل  زء    احلاوي
ة. و عسييرب األ ييزاء  عادليية لقطعيية واحيييفة ضنيييف اسييس يفام طريقيية  ناسييبة للسجاسييع ابللصييق  ضلييى سييبسل املثييال وصييلة لنيييف  ان ال احيييف

(Lindermannأو ) ن  عييف سن وي  ن يقيل ضي   ابطي ال صلة السنامبسة  ع  يا ال وصلة السعشسق ابلسفريز  أو وصلة اللمان واحلز أو
  قل مفاءة. ئل أخرى الضنيف اسس يفام وسا ضنيف مل وصلة  أو

 قائق ضلى األقل. و ك ن  صن ضة    قشرة  سييفة  3 سألل األ مام املصن ضة    اخلش  الرقائقي     6-5-5-6-5
 ي  شيأهنا أن  ضيعل إىل د  ية   السجفسل  قط ضة مبنشا  دوا  ضليى اسئية شيرائح  صياحلة للسييفاول جتيا اي  وخالسية  ي  العسي ب الييت

مجسييع الرقييائق املرتاصيية مبييادة الصييقة  قاو يية للايياء. وجييي ز اسييس يفام  يي اد  ناسييبة أخييرى  يي  اخلشيي   مبييعة قيي ة اجلمييم. و لصييق
 الرقائقي   بناء اجلمم.

املضيغ ط   ك ن األ مام املصن ضة    اخلش  املعاد السك ي   ي  الني ع املقياوم للاياء  ثيل ألي اح اخلشي  6-5-5-6-6
   ع  ناس  آخر. احلبسيب أو أو
يحضييبط  رمسباييا ب سيييائل  األطييراف أو  ثبييير إبحكييام ضلييى أضايييفة اليييزوااي أو ميياَّر احليياوايا ال سييسطة أو ح  6-5-5-6-7

  ناسبة ضلى    واثل.

وييية ال سييسطة  صيينع البطا يية  يي   ييادة  ناسييبة. و سناسيي  قيي ة املييادة املمييس يف ة وبنيياء البطا يية  ييع سييعة احلا 6-5-5-6-8
الييربط ووسييائل اإل ييالق  ا عيية للسن سييل وقيياد ة ضلييى تاييل الضييغ ط والصيييف اا اليييت  واالسييس يفام املقيير  هلييا  وأن  كيي ن وصييالا

 ميك  حيفوثاا   ظروف املناولة والنقل العادية.
الئاية للاناولية أيية  نصية ميكي  فكلايا أن  كي ن   جي    أية  نصة سيفلسة  يفجمية   احلاويية ال سيسطة أو 6-5-5-6-9

   مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.املسكا سكسة  ع احلاوية واي  عبأة ح
القاضييييفة امليفجمييية حبسيييت ميكييي   فيييادي أي  سييي ء   قاضييييفة احلاويييية ال سيييسطة قييييف يعرضييياا   صيييام املنصييية أو 6-5-5-6-10

 للعط  أثناء املناولة.

 يف ر  نصيية ك لضياان السيي ازن أثنياء املناوليية والنقيل. وحسثاييا اسيسيثبير اجلميم ضلييى أيية  نصيية قابلية للفيي 6-5-5-6-11
 قابلة للفك  يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  لحق العط  ابحلاوية ال سسطة.

جيييي ز اسيييس يفام أدواا  ق يييية  ثيييل الييييفضائم اخلشيييبسة لسحمييين أداء السنضيييسيف  ولكييي   كييي ن اييينح األدواا  6-5-5-6-12
 لبطا ة.خا  سة ض  ا
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ااة للسنضييسيف  يكيي ن المييطح احلا ييل ضلييى  يي  يكفييل   زيييع احلاييل ضنيييف ا  كيي ن احليياوايا ال سييسطة  صيي 6-5-5-6-13
 بطريقة  أ   ة.

 اشرتاطات اختبار احلاوايت الوسيطة للسوائب 6-5-6
 اختبارات األداء وتواترها 6-5-6-1
لم ائ  بنجاح االخسبا اا املطل بة   انا الفصيل جي  أن جيساز مل ذ ذج  صاساي للحاوية ال سسطة ل 6-5-6-1-1

اسييس يفا  . وعيييفد النايي ذج السصيياساي للحاوييية ال سييسطة بسصيياسااا  وحجااييا  و اد ييا  ومسكاييا  وطريقيية بنائاييا  ووسييائل  قبييل
سليل ضي  الناي ذج خت امللء  والسفريغ  ولكن  قيف يشال أيضا   عاجلاا سطحسة ش . و نييف ج تسي  أيضيا  احلياوايا ال سيسطة الييت ال

 أبعاداا اخلا  سة.   حست إهنا أصغر    السصاساي إال
جترى اخسبيا اا ضليى احلياوايا ال سيسطة املعييفة للنقيل. ومتيأل احلياوايا ال سيسطة ضليى النحي  املبين   ميل  6-5-6-1-2

إذا ميان اينا ييؤدي إىل إبطيال صيالحسة   قطع ذي صلة. وميك  أن  مسبيفل  ي اد أخيرى ابملي اد الييت  نقلايا احلياوايا ال سيسطة إال
سس يف ر   اد أخرى يك ن هلا  ف  اخلصائص الفسزايئسة )الكسلة  احلجم احلبسيب  حالة امل اد الصلبة  إذا ا   سائج االخسبا اا. و 

( اليت  سمم هبيا املي اد امليراد  قلايا. ويمياح ابسيس يفام  ي اد  ضيافة   ثيل أمسياس ميراا الرصياص  السيسكاال إمجيا  و ا إىل ذلك
  .يؤثر    سائج االخسبا    الالكسلة املطل بة للطرد  شريطة أن   ضع ضلى 

 اختبارات النموذج التصميمي 6-5-6-2
ختضييع حاوييية وسييسطة واحيييفة  يي  مييل ذيي ذج  صيياساي وحجييم ومسييك  يييف ان وطريقيية بنيياء لالخسبيييا اا  6-5-6-2-1

ذج . وجتييرى ايينح االخسبييا اا ضلييى النايي  13-6-5-6إىل  4-6-5-6واملبيين    5-3-6-5-6امليف  يية ابلرت سيي  املبيين   
 الملطة امل سصة. طلب   السصاساي وفقا  ملا

   ختسليييل إال جيييي ز للميييلطة امل سصييية أن  مييياح إب يييراء اخسبيييا اا ا سقائسييية للحييياوايا ال سيييسطة الييييت ال 6-5-6-2-2
   ا   حل  ية ض  النا ذج امل سرب   ثل احلاوايا اليت  قل أبعاداا اخلا  سة قلسال .

    قرييييييير االخسبييييييا  الييييييني يصيييييييف  وفقييييييا  بييييييا اا  نصيييييياا قابليييييية للفييييييك  يحضيييييياَّ إذا اسيييييسح يف ر   االخس 6-5-6-2-3
 وصفا   قنسا  للانصاا املمس يف ة. 14-6-5-6للبنيف 

 إعداد احلاوايت الوسيطة لالختبار 6-5-6-3
احلييياوايا ال سيييسطة املرمبييية املغلفييية   كسيييل احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  الييي  ق والكر ييي ن اللسفيييي  أو 6-5-6-3-1
سياضة    ي   ضيبط فسي  د  ية احليرا ة والرط بية النميبسة. وانيال ثالثية  24 قيل ضي   ملييفة ال الف خيا  ي  ي  الكر ي ن اللسفيي بغ

  املائييية  ييي  الرط بييية النميييبسة. واخلسيييا ان  2±   املائييية  50س و23º±2ºخسيييا اا  جيييي  أن خيسيييا  أحييييفاا. واجلييي  املفضليييل اييي  
  املائية  ي  الرط بية  2±   املائة  65س و27º±2º بسة أو  املائة    الرط بة النم 2 ±  املائة  65س و20º±2ºاآلخران مها 

 النمبسة.
ينحصر  س سط القسم ضا  انح احليفود. وقيف  ميب  السقلبياا القصيعة األ يل وقسي د القسياس اخسالفياا  مالحظة:

 االخسبا .بسكرا ية  سائج    املائة   الرط بة النمبسة بيفون إضرا    اري 5±   القساساا  صل إىل 
 س ن اخلط اا اإلضافسة الالز ة للسسقل     أن امليادة البالسيسسكسة املميس يف ة   صينع احلياوايا ال سيسطة  6-5-6-3-2

(  مييس ا 31HZ2و 31HZ1( واحليياوايا املرمبيية ) يي  النيي ضن 31H2و 31H1املصيين ضة  يي  امليي اد البالسييسسكسة اجلا يييفة ) يي  النيي ضن 
 . 9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6و    4-3-5-5-6إىل  2-3-5-5-6قراا    ا ال ا دة   الفاالشرتاطا
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ميك  تقسق ذلك  ضلى سبسل املثال  بسعيريض ضسنياا  ي  احلياوايا ال سيسطة الخسبيا  متاسييفي وسييف لفيرتة  6-5-6-3-3
هليا ضلييى األقيل  فيي  شيييفة  مبي اد  عييروف أن وط يلية   ثييل سيسة شييا     ظيل خالهلييا العسنياا وسلئيية ابملي اد اليييت اسئير الحس ائاييا أ

اال ييالل اجلزيئييي   امليي اد البالسييسسكسة املعنسيية  وبعيييف ذلييك ختضييع العسنيياا  اإلضييعاف أو السييأثع  يي  حسييت السشييقق اإل اييادي أو
 . 5-3-6-5-6لالخسبا اا املنطبقة امليف  ة   اجليفول ال ا د   

  إلسيي  أضييالح  إذا أحثبِّيير سييل ل املييادة البالسييسسكسة امل اصييفاا املشييا ميكيي  االسييسغناء ضيي  اخسبييا  اسييسسفاء 6-5-6-3-4
 ب سائل أخرى.

 اخسبا اا النا ذج السصاساي و ر س  إ راء االخسبا اا 6-5-6-3-5

 )و(االاسزاز   ع احلاوية ال سسطة
 الرفع   
 أسفل

 )أ( الرفع

 )ب(السنضسيف    أضلى
 قاو ة 
 السمرب

الضغط 
 )ج(االسسقا ة اال قالب السازق المق ط اهلسيف و 

            عيف سة
11A 11وB 11وN - (ا)الرابع - - الثالت  الثاين )أ(األول -   
21A 21وB 21وN - (ا)المادس اخلا    الرابع الثالت الثاين )أ(األول -   
31A 31وB 31وN (ا)المابع المادس اخلا   الرابع الثالت )أ(الثاين األول -   
 × × × × - - × ج()× - - )د( ر ة

           بالسسك  ا يف
11H1 11وH2 - الرابع  - - الثالت  الثاين )أ(األول - - - 
21H1 21وH2 - المادس اخلا    الرابع الثالت الثاين )أ(األول - - - 
31H1 31وH2 المابع المادس اخلا   الرابع الثالت )أ(الثاين األول - - - 
            رمبة

11HZ 11وHZ2 - (ا)الرابع - - الثالت  الثاين )أ(األول - - - 
21HZ1 21وHZ2 - (ا)المادس اخلا    الرابع الثالت الثاين )أ(األول - - - 
31HZ1 31وHZ2 (ا)المابع المادس اخلا   الرابع الثالت )أ(الثاين األول - - - 

 - - - الثالت - - الثاين - األول - مر  ن لسفي
 - - - الثالت - - الثاين - األول - خشبسة
 ضنيف ا  ك ن احلاوية ال سسطة  صااة هلنح الطريقة للاناولة. )أ(

 ضنيف ا  ك ن احلاوية ال سسطة  صااة للسنضسيف. )ب(
     ا باا. ضنيف ا  رفع احلاوية ال سسطة    أضلى أو )ج(
 سسطة اليت ا سازا أحيف االخسبا اا   إ راء االخسبيا اا األخيرى اسس يفام احلاوية ال(؛ ميك  xاالخسبا اا املطل بة ير ز هلا ابلعال ة ) )د(

 أبي  ر س .
 ميك  اسس يفام حاوية وسسطة أخرى بنف  السصاسم إل راء اخسبا  المق ط. (ا)

 جي ز اسس يفام حاوية وسسطة أخرى بنف  السصاسم إل راء اخسبا  االاسزاز.  )و(

 فلاختبار الرفع من أس 6-5-6-4
 السطبسق طاق  6-5-6-4-1

ينطبيييق ضليييى مجسيييع احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  الكر ييي ن اللسفيييي واخلشييي   ومجسيييع أ ييي اع احلييياوايا  
 ال سسطة املزودة ب سائل  فع    أسفل  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي.
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ااة للسنضييسيف  يكيي ن المييطح احلا ييل ضلييى  يي  يكفييل   زيييع احلاييل ضنيييف ا  كيي ن احليياوايا ال سييسطة  صيي 6-5-5-6-13
 بطريقة  أ   ة.

 اشرتاطات اختبار احلاوايت الوسيطة للسوائب 6-5-6
 اختبارات األداء وتواترها 6-5-6-1
لم ائ  بنجاح االخسبا اا املطل بة   انا الفصيل جي  أن جيساز مل ذ ذج  صاساي للحاوية ال سسطة ل 6-5-6-1-1

اسييس يفا  . وعيييفد النايي ذج السصيياساي للحاوييية ال سييسطة بسصيياسااا  وحجااييا  و اد ييا  ومسكاييا  وطريقيية بنائاييا  ووسييائل  قبييل
سليل ضي  الناي ذج خت امللء  والسفريغ  ولكن  قيف يشال أيضا   عاجلاا سطحسة ش . و نييف ج تسي  أيضيا  احلياوايا ال سيسطة الييت ال

 أبعاداا اخلا  سة.   حست إهنا أصغر    السصاساي إال
جترى اخسبيا اا ضليى احلياوايا ال سيسطة املعييفة للنقيل. ومتيأل احلياوايا ال سيسطة ضليى النحي  املبين   ميل  6-5-6-1-2

إذا ميان اينا ييؤدي إىل إبطيال صيالحسة   قطع ذي صلة. وميك  أن  مسبيفل  ي اد أخيرى ابملي اد الييت  نقلايا احلياوايا ال سيسطة إال
سس يف ر   اد أخرى يك ن هلا  ف  اخلصائص الفسزايئسة )الكسلة  احلجم احلبسيب  حالة امل اد الصلبة  إذا ا   سائج االخسبا اا. و 

( اليت  سمم هبيا املي اد امليراد  قلايا. ويمياح ابسيس يفام  ي اد  ضيافة   ثيل أمسياس ميراا الرصياص  السيسكاال إمجيا  و ا إىل ذلك
  .يؤثر    سائج االخسبا    الالكسلة املطل بة للطرد  شريطة أن   ضع ضلى 

 اختبارات النموذج التصميمي 6-5-6-2
ختضييع حاوييية وسييسطة واحيييفة  يي  مييل ذيي ذج  صيياساي وحجييم ومسييك  يييف ان وطريقيية بنيياء لالخسبيييا اا  6-5-6-2-1

ذج . وجتييرى ايينح االخسبييا اا ضلييى النايي  13-6-5-6إىل  4-6-5-6واملبيين    5-3-6-5-6امليف  يية ابلرت سيي  املبيين   
 الملطة امل سصة. طلب   السصاساي وفقا  ملا

   ختسليييل إال جيييي ز للميييلطة امل سصييية أن  مييياح إب يييراء اخسبيييا اا ا سقائسييية للحييياوايا ال سيييسطة الييييت ال 6-5-6-2-2
   ا   حل  ية ض  النا ذج امل سرب   ثل احلاوايا اليت  قل أبعاداا اخلا  سة قلسال .

    قرييييييير االخسبييييييا  الييييييني يصيييييييف  وفقييييييا  بييييييا اا  نصيييييياا قابليييييية للفييييييك  يحضيييييياَّ إذا اسيييييسح يف ر   االخس 6-5-6-2-3
 وصفا   قنسا  للانصاا املمس يف ة. 14-6-5-6للبنيف 

 إعداد احلاوايت الوسيطة لالختبار 6-5-6-3
احلييياوايا ال سيييسطة املرمبييية املغلفييية   كسيييل احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  الييي  ق والكر ييي ن اللسفيييي  أو 6-5-6-3-1
سياضة    ي   ضيبط فسي  د  ية احليرا ة والرط بية النميبسة. وانيال ثالثية  24 قيل ضي   ملييفة ال الف خيا  ي  ي  الكر ي ن اللسفيي بغ

  املائييية  ييي  الرط بييية النميييبسة. واخلسيييا ان  2±   املائييية  50س و23º±2ºخسيييا اا  جيييي  أن خيسيييا  أحييييفاا. واجلييي  املفضليييل اييي  
  املائية  ي  الرط بية  2±   املائة  65س و27º±2º بسة أو  املائة    الرط بة النم 2 ±  املائة  65س و20º±2ºاآلخران مها 

 النمبسة.
ينحصر  س سط القسم ضا  انح احليفود. وقيف  ميب  السقلبياا القصيعة األ يل وقسي د القسياس اخسالفياا  مالحظة:

 االخسبا .بسكرا ية  سائج    املائة   الرط بة النمبسة بيفون إضرا    اري 5±   القساساا  صل إىل 
 س ن اخلط اا اإلضافسة الالز ة للسسقل     أن امليادة البالسيسسكسة املميس يف ة   صينع احلياوايا ال سيسطة  6-5-6-3-2

(  مييس ا 31HZ2و 31HZ1( واحليياوايا املرمبيية ) يي  النيي ضن 31H2و 31H1املصيين ضة  يي  امليي اد البالسييسسكسة اجلا يييفة ) يي  النيي ضن 
 . 9-4-5-5-6إىل  6-4-5-5-6و    4-3-5-5-6إىل  2-3-5-5-6قراا    ا ال ا دة   الفاالشرتاطا
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ميك  تقسق ذلك  ضلى سبسل املثال  بسعيريض ضسنياا  ي  احلياوايا ال سيسطة الخسبيا  متاسييفي وسييف لفيرتة  6-5-6-3-3
هليا ضلييى األقيل  فيي  شيييفة  مبي اد  عييروف أن وط يلية   ثييل سيسة شييا     ظيل خالهلييا العسنياا وسلئيية ابملي اد اليييت اسئير الحس ائاييا أ

اال ييالل اجلزيئييي   امليي اد البالسييسسكسة املعنسيية  وبعيييف ذلييك ختضييع العسنيياا  اإلضييعاف أو السييأثع  يي  حسييت السشييقق اإل اييادي أو
 . 5-3-6-5-6لالخسبا اا املنطبقة امليف  ة   اجليفول ال ا د   

  إلسيي  أضييالح  إذا أحثبِّيير سييل ل املييادة البالسييسسكسة امل اصييفاا املشييا ميكيي  االسييسغناء ضيي  اخسبييا  اسييسسفاء 6-5-6-3-4
 ب سائل أخرى.

 اخسبا اا النا ذج السصاساي و ر س  إ راء االخسبا اا 6-5-6-3-5

 )و(االاسزاز   ع احلاوية ال سسطة
 الرفع   
 أسفل

 )أ( الرفع

 )ب(السنضسيف    أضلى
 قاو ة 
 السمرب

الضغط 
 )ج(االسسقا ة اال قالب السازق المق ط اهلسيف و 

            عيف سة
11A 11وB 11وN - (ا)الرابع - - الثالت  الثاين )أ(األول -   
21A 21وB 21وN - (ا)المادس اخلا    الرابع الثالت الثاين )أ(األول -   
31A 31وB 31وN (ا)المابع المادس اخلا   الرابع الثالت )أ(الثاين األول -   
 × × × × - - × ج()× - - )د( ر ة

           بالسسك  ا يف
11H1 11وH2 - الرابع  - - الثالت  الثاين )أ(األول - - - 
21H1 21وH2 - المادس اخلا    الرابع الثالت الثاين )أ(األول - - - 
31H1 31وH2 المابع المادس اخلا   الرابع الثالت )أ(الثاين األول - - - 
            رمبة

11HZ 11وHZ2 - (ا)الرابع - - الثالت  الثاين )أ(األول - - - 
21HZ1 21وHZ2 - (ا)المادس اخلا    الرابع الثالت الثاين )أ(األول - - - 
31HZ1 31وHZ2 (ا)المابع المادس اخلا   الرابع الثالت )أ(الثاين األول - - - 

 - - - الثالت - - الثاين - األول - مر  ن لسفي
 - - - الثالت - - الثاين - األول - خشبسة
 ضنيف ا  ك ن احلاوية ال سسطة  صااة هلنح الطريقة للاناولة. )أ(

 ضنيف ا  ك ن احلاوية ال سسطة  صااة للسنضسيف. )ب(
     ا باا. ضنيف ا  رفع احلاوية ال سسطة    أضلى أو )ج(
 سسطة اليت ا سازا أحيف االخسبا اا   إ راء االخسبيا اا األخيرى اسس يفام احلاوية ال(؛ ميك  xاالخسبا اا املطل بة ير ز هلا ابلعال ة ) )د(

 أبي  ر س .
 ميك  اسس يفام حاوية وسسطة أخرى بنف  السصاسم إل راء اخسبا  المق ط. (ا)

 جي ز اسس يفام حاوية وسسطة أخرى بنف  السصاسم إل راء اخسبا  االاسزاز.  )و(

 فلاختبار الرفع من أس 6-5-6-4
 السطبسق طاق  6-5-6-4-1

ينطبيييق ضليييى مجسيييع احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  الكر ييي ن اللسفيييي واخلشييي   ومجسيييع أ ييي اع احلييياوايا  
 ال سسطة املزودة ب سائل  فع    أسفل  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي.
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 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-4-2
و كيي ن مسليية احلاوييية ال سييسطة املاليي ءة واحلاييل  ل ييي زع بشييكل  نييسظم متييأل احلاوييية ال سييسطة. ويضيياف ويي 

 ضعل مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. 1.25أمرب مبقيفا  
 طريقة االخسبا  6-5-6-4-3

 رفييع احلاوييية ال سييسطة وختفييض  يير ن بشيياحنة  فييع  ييع وضييع الشيي ماا   وضييع  س سييط واملباضيييفة بسناييا  
إذا ما ر  قاط اليفخ ل حلبسة(. و يفخل الش ماا ملمافة ثالثة أ ابع اجتاح الييفخ ل. أ ابع ط ل  ا   اليفخ ل )إال مبقيفا  ثالثة 

 ويكر  االخسبا     مل اجتاح وك  لليفخ ل.
  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-4-4

  ايا.ضيفم حيفوث  ش ح دائم جيعل احلاوية ال سسطة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس 
 من أعلىاختبار الرفع  6-5-6-5
  طاق السطبسق 6-5-6-5-1

ينطبق ضلى مجسع أ  اع احلاوايا ال سسطة املصااة لرفعاا    أضليى  وللحياوايا ال سيسطة املر ية املصيااة  
    اجلا    ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. لرفعاا    أضلى أو

 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-5-2
عيف سييية واملرمبييية واملصييين ضة  ييي  البالسيييسسك اجلا ييييف. ويضييياف ويييل يييي زع بشيييكل متيييأل احلييياوايا ال سيييسطة امل 

  نسظم و ك ن مسلة احلاوية ال سسطة املال ءة واحلال ضعل مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. 
هبييا  مسلساييا اإلمجالسيية القصي ى املمييا ح ومتيأل احليياوايا ال سيسطة املر يية مبييادة متثسلسية مث  عبييأ إىل سييسة أ ثيال   
  ع   زيع احلا لة اب سظام.

 طرائق االخسبا  6-5-6-5-3
 رفع احلاوايا ال سسطة  املعيف سة واملر ة  ابلطريقة املصااة لرفعاا حبست  بسعيف ض  األ ا و بقيى   ذليك  
 ال ضع مليفة    دقائق.
 سسطة البالسسسكسة اجلا يفة:  حالة احلاوايا ال سسطة املرمبة واحلاوايا ال   

فيييع احلاويييية ال سيييسطة بكيييل زوج  ييي   يييرابط الرفيييع املسقابلييية قطيييراي  حبسيييت  ميييس يفم قييي ى الرفيييع  ر  )أ(
 ضا داي   لفرتة    دقائق؛

و رفع احلاوية بكل زوج     رابط الرفع املسقابلية قطيراي  حبسيت  ميس يفم قي ى الرفيع   اجتياح املرميز  )ب(
 العا دي  مليفة    دقائق.   املمقط  45ºبزاوية 

جيييي ز    حاليييية احليييياوايا ال سييييسطة املر ييية  اسييييس يفام طرائييييق أخييييرى الخسبيييا  الرفييييع  يييي  أضلييييى واإلضيييييفاد  6-5-6-5-4
 لالخسبا    ماوية ضلى األقل   الفعالسة.
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  عايع ا سساز االخسبا  6-5-6-5-5
ة سيييسسك اجلا ييييف:  بقيييى احلاويييية ال سيييسطاحلييياوايا ال سيييسطة املعيف سييية  واملرمبييية  واملصييين ضة  ييي  البال )أ(

  ذلييك املنصيية القاضيفييية  إن  يظايير ضلساييا  شيي ح دائييم  مبييا  أ   يية   ظييروف النقييل العادييية  وال
 و يفا  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛

وسييائل  فعاييا جيعلاييا  ييع  احليياوايا ال سييسطة املر يية: ضيييفم حيييفوث ضطيي    احلاوييية ال سييسطة أو )ب(
 املناولة. ل أو أ   ة   النق

 تنضيداختبار ال 6-5-6-6
  طاق السطبسق 6-5-6-6-1

ينطبييق ضلييى مجسييع أ يي اع احليياوايا ال سييسطة املصييااة لسكيي ن قابليية للسنضييسيف بعضيياا فيي ق بعييض  ب صييف   
 اخسبا ا  للنا ذج السصاساي.

 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-6-2
 ضي للانيييسهج املمييييس يفم   املميييا ح هبيييا. وإذا مييييان الييي زن النييي متيييأل احلاويييية ال سيييسطة حييي  مسلساييييا القصييي ى 

االخسبييا  جيعييل ايينا  ييع ضالييي  تالييل احلاوييية ال سييسطة وييال إضييافسا حبسييت ختسييرب ضنيييف أقصييى مسلساييا املمييا ح هبييا  ييع   زيييع احلا ليية 
 اب سظام.

 طرائق االخسبا  6-5-6-6-3
    زضيية  مييس ية صييلبة و  ضييع ف قاييا و ليية اخسبييا  ضييع احلاوييية ال سييسطة ضلييى قاضيييف ا ضلييى أ ا  )أ(

  قل ض : (. وختضع احلاوية ال سسطة حلال االخسبا  لفرتة ال4-6-6-5-6بشكل  نسظم )ا ظر 
 دقائق   حالة احلاوايا ال سسطة املعيف سة؛ 5 '1'
س   حالة احلاوايا ال سسطة البالسسسكسة اجلا ييفة  ي  األ ي اع 40ºي  ا  ضنيف د  ة  28 '2'

11H2 21وH2 31وH2 املرمبييية املغلفييية بغيييالف خيييا  ي  ييي   يييادة   واحلييياوايا ال سيييسطة
 21HH2و 21HH1و 11HH2و 11HH1بالسييسسكسة  سحاييل و ليية السنضييسيف ) ثييل األ يي اع 

 (؛31HH2و 31HH1و
 ساضة جلاسع أ  اع احلاوايا ال سسطة األخرى؛ 24 '3'

 ي ضع احلال إبحيفى الطرائق السالسة: )ب(
سلساييا القصيي ى املمييا ح هبييا    ضييع أمثيير  يي   فيي  النيي ع متييأل حيي  م سطة أوحاوييية وسيي '1'

 ف ق احلاوية ال سسطة امل سربة؛
طبلسييية واثلييية لقاضييييفة احلاويييية ال سيييسطة   أوزان  ناسيييبة   ضيييع إ يييا ضليييى ل حييية  ميييس ية أو '2'

   ضع ف ق احلاوية ال سسطة امل سربة.
 حماب احلال املضاف   االخسبا   6-5-6-6-4

 ييرة  يي  جمايي ع الكسليية اإلمجالسيية  1.8طة امل سييربة أمييرب مبقيييفا  كيي ن احلاييل امل ضيي ع ضلييى احلاوييية ال سييسي 
 القص ى املما ح هبا لعيفد احلاوايا ال سسطة املااثلة اليت ميك   نضسيفاا ف ق احلاوية ال سسطة امل سربة أثناء النقل.
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 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-4-2
و كيي ن مسليية احلاوييية ال سييسطة املاليي ءة واحلاييل  ل ييي زع بشييكل  نييسظم متييأل احلاوييية ال سييسطة. ويضيياف ويي 

 ضعل مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. 1.25أمرب مبقيفا  
 طريقة االخسبا  6-5-6-4-3

 رفييع احلاوييية ال سييسطة وختفييض  يير ن بشيياحنة  فييع  ييع وضييع الشيي ماا   وضييع  س سييط واملباضيييفة بسناييا  
إذا ما ر  قاط اليفخ ل حلبسة(. و يفخل الش ماا ملمافة ثالثة أ ابع اجتاح الييفخ ل. أ ابع ط ل  ا   اليفخ ل )إال مبقيفا  ثالثة 

 ويكر  االخسبا     مل اجتاح وك  لليفخ ل.
  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-4-4

  ايا.ضيفم حيفوث  ش ح دائم جيعل احلاوية ال سسطة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس 
 من أعلىاختبار الرفع  6-5-6-5
  طاق السطبسق 6-5-6-5-1

ينطبق ضلى مجسع أ  اع احلاوايا ال سسطة املصااة لرفعاا    أضليى  وللحياوايا ال سيسطة املر ية املصيااة  
    اجلا    ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. لرفعاا    أضلى أو

 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-5-2
عيف سييية واملرمبييية واملصييين ضة  ييي  البالسيييسسك اجلا ييييف. ويضييياف ويييل يييي زع بشيييكل متيييأل احلييياوايا ال سيييسطة امل 

  نسظم و ك ن مسلة احلاوية ال سسطة املال ءة واحلال ضعل مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. 
هبييا  مسلساييا اإلمجالسيية القصي ى املمييا ح ومتيأل احليياوايا ال سيسطة املر يية مبييادة متثسلسية مث  عبييأ إىل سييسة أ ثيال   
  ع   زيع احلا لة اب سظام.

 طرائق االخسبا  6-5-6-5-3
 رفع احلاوايا ال سسطة  املعيف سة واملر ة  ابلطريقة املصااة لرفعاا حبست  بسعيف ض  األ ا و بقيى   ذليك  
 ال ضع مليفة    دقائق.
 سسطة البالسسسكسة اجلا يفة:  حالة احلاوايا ال سسطة املرمبة واحلاوايا ال   

فيييع احلاويييية ال سيييسطة بكيييل زوج  ييي   يييرابط الرفيييع املسقابلييية قطيييراي  حبسيييت  ميييس يفم قييي ى الرفيييع  ر  )أ(
 ضا داي   لفرتة    دقائق؛

و رفع احلاوية بكل زوج     رابط الرفع املسقابلية قطيراي  حبسيت  ميس يفم قي ى الرفيع   اجتياح املرميز  )ب(
 العا دي  مليفة    دقائق.   املمقط  45ºبزاوية 

جيييي ز    حاليييية احليييياوايا ال سييييسطة املر ييية  اسييييس يفام طرائييييق أخييييرى الخسبيييا  الرفييييع  يييي  أضلييييى واإلضيييييفاد  6-5-6-5-4
 لالخسبا    ماوية ضلى األقل   الفعالسة.
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  عايع ا سساز االخسبا  6-5-6-5-5
ة سيييسسك اجلا ييييف:  بقيييى احلاويييية ال سيييسطاحلييياوايا ال سيييسطة املعيف سييية  واملرمبييية  واملصييين ضة  ييي  البال )أ(

  ذلييك املنصيية القاضيفييية  إن  يظايير ضلساييا  شيي ح دائييم  مبييا  أ   يية   ظييروف النقييل العادييية  وال
 و يفا  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛

وسييائل  فعاييا جيعلاييا  ييع  احليياوايا ال سييسطة املر يية: ضيييفم حيييفوث ضطيي    احلاوييية ال سييسطة أو )ب(
 املناولة. ل أو أ   ة   النق

 تنضيداختبار ال 6-5-6-6
  طاق السطبسق 6-5-6-6-1

ينطبييق ضلييى مجسييع أ يي اع احليياوايا ال سييسطة املصييااة لسكيي ن قابليية للسنضييسيف بعضيياا فيي ق بعييض  ب صييف   
 اخسبا ا  للنا ذج السصاساي.

 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-6-2
 ضي للانيييسهج املمييييس يفم   املميييا ح هبيييا. وإذا مييييان الييي زن النييي متيييأل احلاويييية ال سيييسطة حييي  مسلساييييا القصييي ى 

االخسبييا  جيعييل ايينا  ييع ضالييي  تالييل احلاوييية ال سييسطة وييال إضييافسا حبسييت ختسييرب ضنيييف أقصييى مسلساييا املمييا ح هبييا  ييع   زيييع احلا ليية 
 اب سظام.

 طرائق االخسبا  6-5-6-6-3
    زضيية  مييس ية صييلبة و  ضييع ف قاييا و ليية اخسبييا  ضييع احلاوييية ال سييسطة ضلييى قاضيييف ا ضلييى أ ا  )أ(

  قل ض : (. وختضع احلاوية ال سسطة حلال االخسبا  لفرتة ال4-6-6-5-6بشكل  نسظم )ا ظر 
 دقائق   حالة احلاوايا ال سسطة املعيف سة؛ 5 '1'
س   حالة احلاوايا ال سسطة البالسسسكسة اجلا ييفة  ي  األ ي اع 40ºي  ا  ضنيف د  ة  28 '2'

11H2 21وH2 31وH2 املرمبييية املغلفييية بغيييالف خيييا  ي  ييي   يييادة   واحلييياوايا ال سيييسطة
 21HH2و 21HH1و 11HH2و 11HH1بالسييسسكسة  سحاييل و ليية السنضييسيف ) ثييل األ يي اع 

 (؛31HH2و 31HH1و
 ساضة جلاسع أ  اع احلاوايا ال سسطة األخرى؛ 24 '3'

 ي ضع احلال إبحيفى الطرائق السالسة: )ب(
سلساييا القصيي ى املمييا ح هبييا    ضييع أمثيير  يي   فيي  النيي ع متييأل حيي  م سطة أوحاوييية وسيي '1'

 ف ق احلاوية ال سسطة امل سربة؛
طبلسييية واثلييية لقاضييييفة احلاويييية ال سيييسطة   أوزان  ناسيييبة   ضيييع إ يييا ضليييى ل حييية  ميييس ية أو '2'

   ضع ف ق احلاوية ال سسطة امل سربة.
 حماب احلال املضاف   االخسبا   6-5-6-6-4

 ييرة  يي  جمايي ع الكسليية اإلمجالسيية  1.8طة امل سييربة أمييرب مبقيييفا  كيي ن احلاييل امل ضيي ع ضلييى احلاوييية ال سييسي 
 القص ى املما ح هبا لعيفد احلاوايا ال سسطة املااثلة اليت ميك   نضسيفاا ف ق احلاوية ال سسطة امل سربة أثناء النقل.
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  عايع ا سساز االخسبا  6-5-6-6-5
طة املر يية: ضيييفم حيييفوث  شيي ح دائييم جيعييل ايا ال سييسطة ابسييسثناء احليياوايا ال سييسمجسييع أ يي اع احليياو  )أ(

 احلاوية ال سسطة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛
احلييياوايا ال سيييسطة املر ييية: ضييييفم حييييفوث ضطييي    احلاويييية جيعلايييا  يييع  أ   ييية   النقيييل وضييييفم  )ب(

 حيفوث فقيف   احملس ايا.

 نع التسرباختبار م 6-5-6-7
  طاق السطبسق 6-5-6-7-1

 فير  تير  املي اد الصيلبة الييت متيأل أو نطبق ضلى أ ي اع احلياوايا ال سيسطة املميس يف ة    قيل المي ائل أوي 
 الضغط  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي واخسبا ا  دو اي .

 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-7-2
ائل اإل ييالق ذاا السنفيييس   رمسيي  أي  عييييفاا للعييزل احلييرا ي. ويميييسعاا ضيي  وسيييجيييرى االخسبييا  قبيييل  
 عكم إ الق فسحة السنفس .  نفس  أو ب سائل إ الق واثلة بال

 طريقة االخسبا  والضغط املمس يفم 6-5-6-7-3
  20يقييييل ضيييي   دقييييائق ضلييييى األقييييل ابسييييس يفام ايييي اء ضنيييييف ضييييغط  ييييا   رتي ال 10جيييييرى االخسبييييا  مليييييفة  

اوية ال سسطة بطريقة  ناسبة   ثيل إ يراء اخسبيا   فاضيلي لضيغط اهلي اء  اب (. وخيسرب ضيفم  مرب اهل اء    احل 0.2كال )مسل ابس
ايينح    حاليية احليياوايا ال سييسطة املعيف سيية بسغطسيية اليييف زاا وال صييالا مبحليي ل صيياب ن. و  بغايير احلاوييية ال سييسطة   امليياء. أو أو

 حسح للضغط اهلسيف وسسايت.احلالة األخعة يمس يفم  عا ل  ص
 ساز االخسبا  عسا  ا س 6-5-6-7-4

 ضيفم  مرب اهل اء. 
 اختبار الضغط اهليدرويل 6-5-6-8
  طاق السطبسق 6-5-6-8-1

 فييير  تييير  املييي اد الصيييلبة الييييت متيييأل أو ينطبيييق ضليييى احلييياوايا ال سيييسطة املميييس يف ة    قيييل المييي ائل أو 
 السصاساي.الضغط  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج 

  إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا 6-5-6-8-2
جيييرى االخسبييا  قبيييل  رمسيي  أييية  عييييفاا للعييزل احلييرا ي. و نيييزع أ اييزة  صييريل الضيييغط و غلييق فسحا يييا   

 يكفل ضيفم  شغسلاا. أو
 طريقة االخسبا  6-5-6-8-3

 ايييييي   بيييييين  يقييييييل ضاييييييا دقييييييائق ضلييييييى األقييييييل ابسييييييس يفام ضييييييغط اسيييييييف و  ال 10جيييييييرى االخسبييييييا  مليييييييفة  
 آلسا  أثناء االخسبا .  قسيف احلاوايا ال سسطة . وال6-5-6-8-4  
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 الضغط املمس يفم 6-5-6-8-4
 احلاوايا ال سسطة املعيف سة: 6-5-6-8-4-1

  املعهيييفلة لنقييل  يي اد صييلبة  يي  جما ضيية 21Nو 21Bو 21A  حاليية احليياوايا ال سييسطة  يي  األ يي اع  )أ(
 اب (؛ 2.5 ابسكال )مسل  250  ضغط  ا   رتي Iالسعبئة 

  املعيفَّة لنقل  ي اد 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21A  األ  اع   حالة احلاوايا ال سسطة   )ب(
 اب (؛ 2مسل ابسكال )  200  ضغط  ا   رتي III أو II   جما ضة السعبئة 

 يا   رتي   ضيغط 31Nو 31Bو 31Aابإلضافة إىل ذلك    حالة احلاوايا ال سيسطة  ي  األ ي اع  )ج(
 مسل ابسكال.  200قبل اخسبا  ضغط اب (  وجيرى انا االخسبا   0.65مسل ابسكال )  65

 احلاوايا ال سسطة املرمبة واحلاوايا ال سسطة البالسسسكسة اجلا يفة: 6-5-6-8-4-2

مسل ابسييييكال   21HZ2 :75و 21HZ1و 21H2و 21H1  حاليييية احليييياوايا ال سييييسطة  يييي  األ يييي اع  )أ(
   رتي(؛اب ( ) ا  0.75)

: أيااييييا أمييييرب  يييي  31HZ2و 31HZ1و 31H2و 31H1  حاليييية احليييياوايا ال سييييسطة  يييي  األ يييي اع  )ب(
 قساسن   عن األوىل ب احيفة    الطرائق اآل سة:

 قسمييييا    احلاوييييية ال سييييسطة )أي ضييييغط خبييييا   ييييادة املييييلء  جمايييي ع الضييييغط املييييا   رتي '1'
مسل ابسيكال(   د  ية   100الغازاا اخلا لة األخرى  دقصا   والضغط اجلزئي للا اء أو

؛ عييفد اينا الضيغط امليا   رتي اإلمجيا  ضليى 1.5  عا ل أ ان س  ضرواب   55ºحرا ة 
 س؛15ºحرا ة  لء  ود  ة 4-1-1-4و د    أساس د  ة  لء قص ى وفقا  ملا

  100س للايييادة املطلييي ب  قلايييا دقصيييا  50º يييرة قييييف  ضيييغط الب يييا    د  ييية  1.75 '2'
 مسل ابسكال؛  100مسل ابسكال  ولك   ع ضغط اخسبا  أدىن 

  100س للايادة املطلي ب  قلايا دقصيا  50º رة قيف  ضغط الب ا    د  ية حيرا ة  1.5 '3'
 مسل ابسكال؛  100ىن مسل ابسكال  ولك   ع حيف ضغط اخسبا  أد

 و عن الثا سة ابلطريقة السالسة:
 ضعل الضغط االسسايت للاادة املطل ب  قلاا  حبيف أدىن ضعل الضغط االسسايت للااء. '4'

 سساز االخسبا  )االخسبا اا(: عايع ا  6-5-6-8-5
ضييياا   ضنيييف  عري31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21A  حاليية احليياوايا ال سييسطة  يي  األ يي اع  )أ(

 )ب(: ضيفم حيفوث  مرب؛ )أ( أو1-4-8-6-5-6لضغط االخسبا  املبن   
بين   ضنييف  عريضياا لضيغط االخسبيا  امل31Nو 31Bو 31A  حالة احلاوايا ال سسطة  ي  األ ي اع  )ب(

)ج(: ضيييفم حيييفوث  شيي ح دائييم جيعييل احلاوييية  ييع  أ   يية للنقييل  وضيييفم 6-5-6-8-4-1  
 حيفوث  مرب؛

ايا ال سييسطة البالسييسسكسة اجلا يييفة واحليياوايا ال سييسطة املرمبيية: ضيييفم حيييفوث  شيي ح   حاليية احليياو  )ج(
 دائم    شأ   أن جيعل احلاوية ال سسطة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث  مرب.
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  عايع ا سساز االخسبا  6-5-6-6-5
طة املر يية: ضيييفم حيييفوث  شيي ح دائييم جيعييل ايا ال سييسطة ابسييسثناء احليياوايا ال سييسمجسييع أ يي اع احليياو  )أ(

 احلاوية ال سسطة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛
احلييياوايا ال سيييسطة املر ييية: ضييييفم حييييفوث ضطييي    احلاويييية جيعلايييا  يييع  أ   ييية   النقيييل وضييييفم  )ب(

 حيفوث فقيف   احملس ايا.

 نع التسرباختبار م 6-5-6-7
  طاق السطبسق 6-5-6-7-1

 فير  تير  املي اد الصيلبة الييت متيأل أو نطبق ضلى أ ي اع احلياوايا ال سيسطة املميس يف ة    قيل المي ائل أوي 
 الضغط  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي واخسبا ا  دو اي .

 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-7-2
ائل اإل ييالق ذاا السنفيييس   رمسيي  أي  عييييفاا للعييزل احلييرا ي. ويميييسعاا ضيي  وسيييجيييرى االخسبييا  قبيييل  
 عكم إ الق فسحة السنفس .  نفس  أو ب سائل إ الق واثلة بال

 طريقة االخسبا  والضغط املمس يفم 6-5-6-7-3
  20يقييييل ضيييي   دقييييائق ضلييييى األقييييل ابسييييس يفام ايييي اء ضنيييييف ضييييغط  ييييا   رتي ال 10جيييييرى االخسبييييا  مليييييفة  

اوية ال سسطة بطريقة  ناسبة   ثيل إ يراء اخسبيا   فاضيلي لضيغط اهلي اء  اب (. وخيسرب ضيفم  مرب اهل اء    احل 0.2كال )مسل ابس
ايينح    حاليية احليياوايا ال سييسطة املعيف سيية بسغطسيية اليييف زاا وال صييالا مبحليي ل صيياب ن. و  بغايير احلاوييية ال سييسطة   امليياء. أو أو

 حسح للضغط اهلسيف وسسايت.احلالة األخعة يمس يفم  عا ل  ص
 ساز االخسبا  عسا  ا س 6-5-6-7-4

 ضيفم  مرب اهل اء. 
 اختبار الضغط اهليدرويل 6-5-6-8
  طاق السطبسق 6-5-6-8-1

 فييير  تييير  املييي اد الصيييلبة الييييت متيييأل أو ينطبيييق ضليييى احلييياوايا ال سيييسطة املميييس يف ة    قيييل المييي ائل أو 
 السصاساي.الضغط  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج 

  إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا 6-5-6-8-2
جيييرى االخسبييا  قبيييل  رمسيي  أييية  عييييفاا للعييزل احلييرا ي. و نيييزع أ اييزة  صييريل الضيييغط و غلييق فسحا يييا   

 يكفل ضيفم  شغسلاا. أو
 طريقة االخسبا  6-5-6-8-3

 ايييييي   بيييييين  يقييييييل ضاييييييا دقييييييائق ضلييييييى األقييييييل ابسييييييس يفام ضييييييغط اسيييييييف و  ال 10جيييييييرى االخسبييييييا  مليييييييفة  
 آلسا  أثناء االخسبا .  قسيف احلاوايا ال سسطة . وال6-5-6-8-4  
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 الضغط املمس يفم 6-5-6-8-4
 احلاوايا ال سسطة املعيف سة: 6-5-6-8-4-1

  املعهيييفلة لنقييل  يي اد صييلبة  يي  جما ضيية 21Nو 21Bو 21A  حاليية احليياوايا ال سييسطة  يي  األ يي اع  )أ(
 اب (؛ 2.5 ابسكال )مسل  250  ضغط  ا   رتي Iالسعبئة 

  املعيفَّة لنقل  ي اد 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21A  األ  اع   حالة احلاوايا ال سسطة   )ب(
 اب (؛ 2مسل ابسكال )  200  ضغط  ا   رتي III أو II   جما ضة السعبئة 

 يا   رتي   ضيغط 31Nو 31Bو 31Aابإلضافة إىل ذلك    حالة احلاوايا ال سيسطة  ي  األ ي اع  )ج(
 مسل ابسكال.  200قبل اخسبا  ضغط اب (  وجيرى انا االخسبا   0.65مسل ابسكال )  65

 احلاوايا ال سسطة املرمبة واحلاوايا ال سسطة البالسسسكسة اجلا يفة: 6-5-6-8-4-2

مسل ابسييييكال   21HZ2 :75و 21HZ1و 21H2و 21H1  حاليييية احليييياوايا ال سييييسطة  يييي  األ يييي اع  )أ(
   رتي(؛اب ( ) ا  0.75)

: أيااييييا أمييييرب  يييي  31HZ2و 31HZ1و 31H2و 31H1  حاليييية احليييياوايا ال سييييسطة  يييي  األ يييي اع  )ب(
 قساسن   عن األوىل ب احيفة    الطرائق اآل سة:

 قسمييييا    احلاوييييية ال سييييسطة )أي ضييييغط خبييييا   ييييادة املييييلء  جمايييي ع الضييييغط املييييا   رتي '1'
مسل ابسيكال(   د  ية   100الغازاا اخلا لة األخرى  دقصا   والضغط اجلزئي للا اء أو

؛ عييفد اينا الضيغط امليا   رتي اإلمجيا  ضليى 1.5  عا ل أ ان س  ضرواب   55ºحرا ة 
 س؛15ºحرا ة  لء  ود  ة 4-1-1-4و د    أساس د  ة  لء قص ى وفقا  ملا

  100س للايييادة املطلييي ب  قلايييا دقصيييا  50º يييرة قييييف  ضيييغط الب يييا    د  ييية  1.75 '2'
 مسل ابسكال؛  100مسل ابسكال  ولك   ع ضغط اخسبا  أدىن 

  100س للايادة املطلي ب  قلايا دقصيا  50º رة قيف  ضغط الب ا    د  ية حيرا ة  1.5 '3'
 مسل ابسكال؛  100ىن مسل ابسكال  ولك   ع حيف ضغط اخسبا  أد

 و عن الثا سة ابلطريقة السالسة:
 ضعل الضغط االسسايت للاادة املطل ب  قلاا  حبيف أدىن ضعل الضغط االسسايت للااء. '4'

 سساز االخسبا  )االخسبا اا(: عايع ا  6-5-6-8-5
ضييياا   ضنيييف  عري31Nو 31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21A  حاليية احليياوايا ال سييسطة  يي  األ يي اع  )أ(

 )ب(: ضيفم حيفوث  مرب؛ )أ( أو1-4-8-6-5-6لضغط االخسبا  املبن   
بين   ضنييف  عريضياا لضيغط االخسبيا  امل31Nو 31Bو 31A  حالة احلاوايا ال سسطة  ي  األ ي اع  )ب(

)ج(: ضيييفم حيييفوث  شيي ح دائييم جيعييل احلاوييية  ييع  أ   يية للنقييل  وضيييفم 6-5-6-8-4-1  
 حيفوث  مرب؛

ايا ال سييسطة البالسييسسكسة اجلا يييفة واحليياوايا ال سييسطة املرمبيية: ضيييفم حيييفوث  شيي ح   حاليية احليياو  )ج(
 دائم    شأ   أن جيعل احلاوية ال سسطة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث  مرب.
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 اختبار السقوط 6-5-6-9
  طاق السطبسق 6-5-6-9-1

 السصاساي.ينطبق ضلى مجسع احلاوايا ال سسطة  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج  
 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-9-2

  املائة  ي  سيعساا القصي ى  95يقل ض   ال احلاوايا ال سسطة املعيف سة: متأل احلاوية ال سسطة مبا )أ(
  املائييية  ييي  سيييعساا القصييي ى للمييي ائل وفقيييا  للناييي ذج السصييياساي. و نيييزع  98 أوللاييي اد الصيييلبة 

 يكفل ضيفم  شغسلاا؛ سحا ا  أوأ ازة  صريل الضغط  و غلق ف
احليياوايا ال سييسطة املر يية: متييأل احلاوييية ال سييسطة حيي  مسلساييا اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا   ييع  )ب(

   زيع احلا لة بص  ة  نسظاة؛
ايا ال سيييييسطة البالسيييييسسكسة اجلا ييييييفة واحلييييياوايا ال سيييييسطة املرمبييييية: متيييييأل احلاويييييية ال سيييييسطة احلييييياو  )ج(

  املائييية  ييي  سيييعساا  98   املائييية  ييي  سيييعساا القصييي ى للاييي اد الصيييلبة أو 95يقيييل ضييي   ال مبيييا
القصيي ى للميي ائل وفقييا  للنايي ذج السصيياساي. وميكيي  إزاليية الرت سبيياا امل ضيي ضة لسصييريل الضييغط 

يكفيييل ضييييفم  شيييغسلاا. وجييييرى اخسبيييا  احلييياوايا ال سيييسطة بعييييف ختفيييسض  مبيييا حكيييام أووإ القايييا إب
حالية إضييفاد ضسنياا االخسبيا   ي   أقيل. و  س أو18º-حمس اي يا إىل د  ة حرا ة ضسنة االخسبا  و 

. و بقيييى سييي ائل 1-3-6-5-6احلييياوايا املرمبييية هبييينح الطريقييية  ميكييي  إلغييياء السجاسيييز املبييين   
لية الميائلة  وإن اقسضيى األ ير إبضيافة  يا ع للسجاييف. وميكي  إ فيال اينا السعييفيل االخسبا    احلا

ضلييى د  يية مافسيية  يي  قابلسيية المييح  و قاو يية الشيييف   د  يياا احلييرا ة إذا ما يير امليي اد املعنسيية 
 املن فضة؛

 يقيييل ال اخلشييي : متيييأل احلاويييية ال سيييسطة مبيييا احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  الكر ييي ن اللسفيييي أو )د(
   املائة    سعساا القص ى. 95 ض 

 طريقة االخسبا  6-5-6-9-3
سطح صل  وض م و نبمط وأفقي  ع  رن ضلى  ي  يس افيق   مقط احلاوية ال سسطة ضلى قاضيف ا ضلى 

يعسييرب أضييعل  ييزء  يي  قاضيييفة احلاوييية ال سييسطة.    بطريقيية  كفييل أن  كيي ن  قطيية الصيييفم ضلييى  ييا4-3-5-1-6 ييع اشييرتاطاا 
 أقل الخسبا  سق ط ضلى النح  السا :  رت  كع  أو 0.45اوية ال سسطة اليت  بلغ سعساا وختضع احل

ل سييسطة املعيف سيية: ضلييى أضييعل أ زائاييا  ييع  ييزء قاضيييفة احلاوييية الييني مت اخسبييا ح   احليياوايا ا )أ(
 المق ط األول؛

 احلاوايا ال سسطة املر ة: ضلى أضعل   ا باا؛ )ب(
احليياوايا  اخلشيي  أو الكر يي ن اللسفييي أو صيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف أواحليياوايا ال سييسطة امل )ج(

 ضلى  ا باا  وضلى  أساا  وضلى إحيفى زاواياا.ال سسطة املرمبة: ف ق سطح  مس   
ميك  اسس يفام احلاويية ال سيسطة  فمياا أو اسيس يفام حاويية وسيسطة  سلفية بينف  السصياسم لكيل   

 سق ط.
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 ا  فاع المق ط 6-5-6-9-4
 يع  يادة  الميائلة امليراد  قلايا أو حالة امل اد الصلبة والم ائل  إذا أ ري االخسبيا   يع امليادة الصيلبة أو  

 أخرى هلا اخلصائص الفسزايئسة  فماا بص  ة أساسسة: 
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8
    ع املاء:االخسبا  حالة الم ائل  إذا أ ري  

 :1.2( للاادة اليت سسنقل d سجاوز الكثافة النمبسة )ل( ) ضنيف ا ال )أ(
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2

  تمييي  ا  فاضييياا الميييق ط ضليييى أسييياس 1.2ضنييييف ا  سجييياوز الكثافييية النميييبسة للايييادة املنق لييية  )ب(
 ضشري ضلى النح  السا : قربة صع دا  إىل أول  قمللاادة املنق لة   ( dالكثافة النمبسة )ل( )

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة 
 م  0.67× ل  م1.0×ل 

  عايع ا سساز االخسبا اا: 6-5-6-9-5
 احلاوايا ال سسطة املعيف سة: ضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛ )أ(

وحيييييفوث  مييييرب طفسييييل بمييييب  حيييييفوث فقيييييف   احملسيييي ايا. احليييياوايا ال سييييسطة املر يييية: ضيييييفم  )ب(
يعسييرب قصيي  ا    احلاوييية  ثقيي ب الغييرز ضلييى سييبسل املثييال  ال االصييطيفام   يي    اضييع اإل ييالق أو

 ال سسطة  شريطة ضيفم حيفوث  زييف    السمرب بعيف  فع احلاوية ض  األ ا؛
ايا احليياو  اخلشيي  أو للسفييي أوالكر يي ن ا احليياوايا ال سييسطة املصيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف أو )ج(

ال سسطة املرمبة: ضييفم حييفوث فقييف   احملسي ايا. وحييفوث  ميرلب طفسيل بميب  االصيطيفام  ي  
 يعسرب قص  ا    احلاوايا ال سسطة  شريطة ضيفم حيفوث  زييف    السمرب.   اضع اإل الق ال

ن  قلايا أل يراا مجسع احلياوايا ال سيسطة: ضييفم حييفوث ضطي  جيعيل احلاويية ال سيسطة  يع  يأ    )د(
السصريل  وبيفون فقيف   احملسي ايا. وابإلضيافة إىل ذليك  كي ن احلاويية ال سيسطة قابلية  أواإل قاذ 

 للرفع ب سسلة  ناسبة ح  يسم  نظسل األ ضسة مليفة    دقائق.
 نطبييق املعييايع امليينم  ة   )د( ضلييى النايي ذج السصيياساي للحيياوايا املصيين ضة ابسيييفاء  مالحظة:

 . 2011ن الثاين/يناير ما     1   
 اختبار التمزق 6-5-6-10
  طاق السطبسق 6-5-6-10-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع احلاوايا ال سسطة املر ة  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. 
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 اختبار السقوط 6-5-6-9
  طاق السطبسق 6-5-6-9-1

 السصاساي.ينطبق ضلى مجسع احلاوايا ال سسطة  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج  
 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-9-2

  املائة  ي  سيعساا القصي ى  95يقل ض   ال احلاوايا ال سسطة املعيف سة: متأل احلاوية ال سسطة مبا )أ(
  املائييية  ييي  سيييعساا القصييي ى للمييي ائل وفقيييا  للناييي ذج السصييياساي. و نيييزع  98 أوللاييي اد الصيييلبة 

 يكفل ضيفم  شغسلاا؛ سحا ا  أوأ ازة  صريل الضغط  و غلق ف
احليياوايا ال سييسطة املر يية: متييأل احلاوييية ال سييسطة حيي  مسلساييا اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا   ييع  )ب(

   زيع احلا لة بص  ة  نسظاة؛
ايا ال سيييييسطة البالسيييييسسكسة اجلا ييييييفة واحلييييياوايا ال سيييييسطة املرمبييييية: متيييييأل احلاويييييية ال سيييييسطة احلييييياو  )ج(

  املائييية  ييي  سيييعساا  98   املائييية  ييي  سيييعساا القصييي ى للاييي اد الصيييلبة أو 95يقيييل ضييي   ال مبيييا
القصيي ى للميي ائل وفقييا  للنايي ذج السصيياساي. وميكيي  إزاليية الرت سبيياا امل ضيي ضة لسصييريل الضييغط 

يكفيييل ضييييفم  شيييغسلاا. وجييييرى اخسبيييا  احلييياوايا ال سيييسطة بعييييف ختفيييسض  مبيييا حكيييام أووإ القايييا إب
حالية إضييفاد ضسنياا االخسبيا   ي   أقيل. و  س أو18º-حمس اي يا إىل د  ة حرا ة ضسنة االخسبا  و 

. و بقيييى سييي ائل 1-3-6-5-6احلييياوايا املرمبييية هبييينح الطريقييية  ميكييي  إلغييياء السجاسيييز املبييين   
لية الميائلة  وإن اقسضيى األ ير إبضيافة  يا ع للسجاييف. وميكي  إ فيال اينا السعييفيل االخسبا    احلا

ضلييى د  يية مافسيية  يي  قابلسيية المييح  و قاو يية الشيييف   د  يياا احلييرا ة إذا ما يير امليي اد املعنسيية 
 املن فضة؛

 يقيييل ال اخلشييي : متيييأل احلاويييية ال سيييسطة مبيييا احلييياوايا ال سيييسطة املصييين ضة  ييي  الكر ييي ن اللسفيييي أو )د(
   املائة    سعساا القص ى. 95 ض 

 طريقة االخسبا  6-5-6-9-3
سطح صل  وض م و نبمط وأفقي  ع  رن ضلى  ي  يس افيق   مقط احلاوية ال سسطة ضلى قاضيف ا ضلى 

يعسييرب أضييعل  ييزء  يي  قاضيييفة احلاوييية ال سييسطة.    بطريقيية  كفييل أن  كيي ن  قطيية الصيييفم ضلييى  ييا4-3-5-1-6 ييع اشييرتاطاا 
 أقل الخسبا  سق ط ضلى النح  السا :  رت  كع  أو 0.45اوية ال سسطة اليت  بلغ سعساا وختضع احل

ل سييسطة املعيف سيية: ضلييى أضييعل أ زائاييا  ييع  ييزء قاضيييفة احلاوييية الييني مت اخسبييا ح   احليياوايا ا )أ(
 المق ط األول؛

 احلاوايا ال سسطة املر ة: ضلى أضعل   ا باا؛ )ب(
احليياوايا  اخلشيي  أو الكر يي ن اللسفييي أو صيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف أواحليياوايا ال سييسطة امل )ج(

 ضلى  ا باا  وضلى  أساا  وضلى إحيفى زاواياا.ال سسطة املرمبة: ف ق سطح  مس   
ميك  اسس يفام احلاويية ال سيسطة  فمياا أو اسيس يفام حاويية وسيسطة  سلفية بينف  السصياسم لكيل   

 سق ط.
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 ا  فاع المق ط 6-5-6-9-4
 يع  يادة  الميائلة امليراد  قلايا أو حالة امل اد الصلبة والم ائل  إذا أ ري االخسبيا   يع امليادة الصيلبة أو  

 أخرى هلا اخلصائص الفسزايئسة  فماا بص  ة أساسسة: 
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8
    ع املاء:االخسبا  حالة الم ائل  إذا أ ري  

 :1.2( للاادة اليت سسنقل d سجاوز الكثافة النمبسة )ل( ) ضنيف ا ال )أ(
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2

  تمييي  ا  فاضييياا الميييق ط ضليييى أسييياس 1.2ضنييييف ا  سجييياوز الكثافييية النميييبسة للايييادة املنق لييية  )ب(
 ضشري ضلى النح  السا : قربة صع دا  إىل أول  قمللاادة املنق لة   ( dالكثافة النمبسة )ل( )

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة 
 م  0.67× ل  م1.0×ل 

  عايع ا سساز االخسبا اا: 6-5-6-9-5
 احلاوايا ال سسطة املعيف سة: ضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛ )أ(

وحيييييفوث  مييييرب طفسييييل بمييييب  حيييييفوث فقيييييف   احملسيييي ايا. احليييياوايا ال سييييسطة املر يييية: ضيييييفم  )ب(
يعسييرب قصيي  ا    احلاوييية  ثقيي ب الغييرز ضلييى سييبسل املثييال  ال االصييطيفام   يي    اضييع اإل ييالق أو

 ال سسطة  شريطة ضيفم حيفوث  زييف    السمرب بعيف  فع احلاوية ض  األ ا؛
ايا احليياو  اخلشيي  أو للسفييي أوالكر يي ن ا احليياوايا ال سييسطة املصيين ضة  يي  البالسييسسك اجلا يييف أو )ج(

ال سسطة املرمبة: ضييفم حييفوث فقييف   احملسي ايا. وحييفوث  ميرلب طفسيل بميب  االصيطيفام  ي  
 يعسرب قص  ا    احلاوايا ال سسطة  شريطة ضيفم حيفوث  زييف    السمرب.   اضع اإل الق ال

ن  قلايا أل يراا مجسع احلياوايا ال سيسطة: ضييفم حييفوث ضطي  جيعيل احلاويية ال سيسطة  يع  يأ    )د(
السصريل  وبيفون فقيف   احملسي ايا. وابإلضيافة إىل ذليك  كي ن احلاويية ال سيسطة قابلية  أواإل قاذ 

 للرفع ب سسلة  ناسبة ح  يسم  نظسل األ ضسة مليفة    دقائق.
 نطبييق املعييايع امليينم  ة   )د( ضلييى النايي ذج السصيياساي للحيياوايا املصيين ضة ابسيييفاء  مالحظة:

 . 2011ن الثاين/يناير ما     1   
 اختبار التمزق 6-5-6-10
  طاق السطبسق 6-5-6-10-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع احلاوايا ال سسطة املر ة  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. 
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 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-10-2
ا ح هبيا  وحي  إمجيا  مسلسايا القصي ى املمي  املائية  ي  سيعساا  95يقيل ضي   ال متأل احلاوية ال سيسطة مبيا 
  ع ا سظام   زيع احلا لة.

 طريقة االخسبا  6-5-6-10-3
 يم بميكن خييرتق ابلكا يل  ييفا   100بعيف وضع احلاوية ال سسطة ضلى األ ا  ييسم إحييفاث حيزل ط لي   

لعلي ي فة بين الميطح الميفلي واملميس ى ا يع احملي   الرئسميي للحاويية ال سيسطة     نسصيل املميا45ºأحيف اجل ا   العريضة بزاوية 
للاحس ايا. وبعيف ذلك  عرا احلاوية ال سسطة حلال  ضاف   زع   زيعا   نسظاا  يعادل ضيعل إمجيا  الكسلية القصي ى املميا ح 

 رفيع   ي  اجلا ي   حالية احلاويية ال سيسطة املصيااة للرفيع  ي  أضليى أو  قيل ضي   ي  دقيائق. و  هبا. و طبق انح احلا لة مليفة ال
 الة احلا لة اإلضافسة  و بقى ضلى انا ال ضع    دقائق.احلاوية    األ ا  بعيف إز 

  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-10-4
   املائة    ط ل  األصلي. 25ال ميسيف احلز ألمثر     

 اختبار االنقالب 6-5-6-11
  طاق السطبسق 6-5-6-11-1

 اي.ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاس ينطبق ضلى مجسع أ  اع احلاوايا ال سسطة  
 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-11-2

  املائية  ي  سيعساا وحي  إمجيا  مسلسايا القصي ى املميا ح هبيا   95يقيل ضي   ال متأل احلاوية ال سيسطة مبيا 
  ع ا سظام   زيع احلا لة.

 طريقة االخسبا  6-5-6-11-3
 صيل    يع  يرن  أ لي    يحمب  قل  احلاوية ال سسطة ضليى أي  يزء  ي  سيطحاا العلي ي  في ق سيطح 

  مسٍ   أفقي.
 ا  فاع القل  6-5-6-11-4

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8

  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-11-5
احملسييي ايا. وإذا حييييفث  ميييرب بميييسط بميييب  االصيييطيفام   ييي    اضيييع اإل يييالق ضييييفم حييييفوث فقييييف    

 يعسرب ذلك قص  ا   احلاوية ال سسطة  شريطة ضيفم حيفوث  زييف    السمرب. رز ضلى سبسل املثال  فالثق ب الغ أو
 اختبار االستقامة 6-5-6-12
  طاق السطبسق 6-5-6-12-1

 ييييي  اجلا يييي   ب صييييف  اخسبييييا ا  للناييييي ذج  لرفييييع  يييي  أضلييييى أوينطبييييق ضلييييى مجسييييع احليييياوايا ال سيييييسطة املصييييااة ل 
 السصاساي.
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 يفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا إض 6-5-6-12-2
  املائية  ي  سيعساا وحي  إمجيا  مسلسايا القصي ى املميا ح هبيا   95يقيل ضي   ال متأل احلاوية ال سيسطة مبيا 
  ع ا سظام   زيع احلا لة.

 طريقة االخسبا  6-5-6-12-3
سيييفا  ضيي  األ ا   رت/حل سيية إىل وضييع قييائم بع 0.1 قييل ضيي   احلاوييية امللقيياة ضلييى  ا باييا  بمييرضة ال رفييع  

 ب اسطة  ربطن ضنيف ا  ك ن جمالزة أب بعة     رابط الرفع انح. ب اسطة  ربط  فع أو
  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-12-4

 املناولة. ة  ع  أ   ة   النقل أوملرابط  فعاا جيعل احلاوي ضيفم حيفوث ضط  للحاوية ال سسطة أو 
 اختبار االهتزاز 6-5-6-13
  اق السطبسق ط 6-5-6-13-1

 ينطبق ضلى مجسع احلاوايا ال سسطة املمس يف ة    قل الم ائل  ب صفة اخسبا ا  للنا ذج السصاساي  
مييييا  ن   1ينطبييييق ايييينا االخسبييييا  ضلييييى النايييياذج السصيييياساسة للحيييياوايا ال سييييسطة املصيييين ضة اضسبييييا ا   يييي   مالحظة:

 . 2011الثاين/يناير 
  سبا إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخ 6-5-6-13-2

لييي  ما ييير سيييسنقل. ومتيييأل احلاويييية ال سيييسطة ابملييياء  ختسيييا  حاويييية وسيييسطة معسنييية ضشييي ائسا  و عييييف و غليييق مايييا 
   املائة    احليف األقصى    سعساا. 98 يقل ض  ال مبا
 طريقة االخسبا  و يف   6-5-6-13-3
عساا الرأسييسة املزدو يية اجلسبسيية الشييكل   ضييع احلاوييية ال سييسطة ضلييى  رمييز  نصيية آليية االخسبييا   اليييت  بلييغ سيي 6-5-6-13-3-1

 سييائل  قسسيييف ابملنصيية ملنييع العسنيية  يي  السحييرل   املائيية  وإذا اقسضيير الضييرو ة   ييربط ب 5±  ييم  25)إزاحيية  يي  اليين وة إىل اليين وة( 
 أفقسا  ف ق املنصة بيفون  قسسيف احلرمة الرأسسة.

قاضيييفة احلاوييية ال سييسطة ير فييع  ؤقسييا  ضيي   نصيية االاسييزاز  جيييرى االخسبييا  مليييفة سيياضة بسيي ا ر جيعييل  ييزءا   يي  6-5-6-13-3-2
 باضيفة  عيفين بص  ة  سقطعة     قطة واحيفة ضلى األقل بين حبست  رفع مل دو ة  زءا  إىل د  ة متكل     إدخال ما ل إسفن 

يفوث   ن   العبي ة.  يع أ ي  جيي  قاضيفة احلاوية ال سسطة و نصة االخسبا . وقيف يلزم  عيفيل الس ا ر بعيف هناية الش ط األول ملنع ح
 قييفم  ويية ال سيسطة و نصية االخسبيا   ماياأن يمسار   ا ر االخسبا  حبست يظل وكنيا وضيع إسيفن املباضييفة املعييفين بين قاضييفة احلا

سييفن أن بسا ي    ايينح الفقيرة. فاسييسارا  إ كا سيية إدخيال إسييفن املباضيييفة املعييفين أ يير  ي اري لنجيياح االخسبييا . وجيي    ايينا اإل
 يم  100 م وبط ل يكفي إلدخال  بين احلاويية ال سيسطة و نصية االخسبيا   قييفا   50 م ضلى األقل وضرا  1.6يك ن ذا مسك 

 ضلى األقل ألداء السجربة. 
  عايع ا سساز االخسبا  6-5-6-13-4

 ضطييل   متييزق. وابإلضييافة إىل ذلييك  الحظيية ضيييفم حيييفوث ا كمييا  أو  الحظيية ضيييفم و يي د  مييرب أو 
  عطلل السثبسر.   ك دا صنع احلاوية ال سسطة  ثل حيفوث ممر     اضع اللحام أو
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 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-10-2
ا ح هبيا  وحي  إمجيا  مسلسايا القصي ى املمي  املائية  ي  سيعساا  95يقيل ضي   ال متأل احلاوية ال سيسطة مبيا 
  ع ا سظام   زيع احلا لة.

 طريقة االخسبا  6-5-6-10-3
 يم بميكن خييرتق ابلكا يل  ييفا   100بعيف وضع احلاوية ال سسطة ضلى األ ا  ييسم إحييفاث حيزل ط لي   

لعلي ي فة بين الميطح الميفلي واملميس ى ا يع احملي   الرئسميي للحاويية ال سيسطة     نسصيل املميا45ºأحيف اجل ا   العريضة بزاوية 
للاحس ايا. وبعيف ذلك  عرا احلاوية ال سسطة حلال  ضاف   زع   زيعا   نسظاا  يعادل ضيعل إمجيا  الكسلية القصي ى املميا ح 

 رفيع   ي  اجلا ي   حالية احلاويية ال سيسطة املصيااة للرفيع  ي  أضليى أو  قيل ضي   ي  دقيائق. و  هبا. و طبق انح احلا لة مليفة ال
 الة احلا لة اإلضافسة  و بقى ضلى انا ال ضع    دقائق.احلاوية    األ ا  بعيف إز 

  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-10-4
   املائة    ط ل  األصلي. 25ال ميسيف احلز ألمثر     

 اختبار االنقالب 6-5-6-11
  طاق السطبسق 6-5-6-11-1

 اي.ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاس ينطبق ضلى مجسع أ  اع احلاوايا ال سسطة  
 إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا  6-5-6-11-2

  املائية  ي  سيعساا وحي  إمجيا  مسلسايا القصي ى املميا ح هبيا   95يقيل ضي   ال متأل احلاوية ال سيسطة مبيا 
  ع ا سظام   زيع احلا لة.

 طريقة االخسبا  6-5-6-11-3
 صيل    يع  يرن  أ لي    يحمب  قل  احلاوية ال سسطة ضليى أي  يزء  ي  سيطحاا العلي ي  في ق سيطح 

  مسٍ   أفقي.
 ا  فاع القل  6-5-6-11-4

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8

  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-11-5
احملسييي ايا. وإذا حييييفث  ميييرب بميييسط بميييب  االصيييطيفام   ييي    اضيييع اإل يييالق ضييييفم حييييفوث فقييييف    

 يعسرب ذلك قص  ا   احلاوية ال سسطة  شريطة ضيفم حيفوث  زييف    السمرب. رز ضلى سبسل املثال  فالثق ب الغ أو
 اختبار االستقامة 6-5-6-12
  طاق السطبسق 6-5-6-12-1

 ييييي  اجلا يييي   ب صييييف  اخسبييييا ا  للناييييي ذج  لرفييييع  يييي  أضلييييى أوينطبييييق ضلييييى مجسييييع احليييياوايا ال سيييييسطة املصييييااة ل 
 السصاساي.
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 يفاد احلاوية ال سسطة لالخسبا إض 6-5-6-12-2
  املائية  ي  سيعساا وحي  إمجيا  مسلسايا القصي ى املميا ح هبيا   95يقيل ضي   ال متأل احلاوية ال سيسطة مبيا 
  ع ا سظام   زيع احلا لة.

 طريقة االخسبا  6-5-6-12-3
سيييفا  ضيي  األ ا   رت/حل سيية إىل وضييع قييائم بع 0.1 قييل ضيي   احلاوييية امللقيياة ضلييى  ا باييا  بمييرضة ال رفييع  

 ب اسطة  ربطن ضنيف ا  ك ن جمالزة أب بعة     رابط الرفع انح. ب اسطة  ربط  فع أو
  عسا  ا سساز االخسبا  6-5-6-12-4

 املناولة. ة  ع  أ   ة   النقل أوملرابط  فعاا جيعل احلاوي ضيفم حيفوث ضط  للحاوية ال سسطة أو 
 اختبار االهتزاز 6-5-6-13
  اق السطبسق ط 6-5-6-13-1

 ينطبق ضلى مجسع احلاوايا ال سسطة املمس يف ة    قل الم ائل  ب صفة اخسبا ا  للنا ذج السصاساي  
مييييا  ن   1ينطبييييق ايييينا االخسبييييا  ضلييييى النايييياذج السصيييياساسة للحيييياوايا ال سييييسطة املصيييين ضة اضسبييييا ا   يييي   مالحظة:

 . 2011الثاين/يناير 
  سبا إضيفاد احلاوية ال سسطة لالخ 6-5-6-13-2

لييي  ما ييير سيييسنقل. ومتيييأل احلاويييية ال سيييسطة ابملييياء  ختسيييا  حاويييية وسيييسطة معسنييية ضشييي ائسا  و عييييف و غليييق مايييا 
   املائة    احليف األقصى    سعساا. 98 يقل ض  ال مبا
 طريقة االخسبا  و يف   6-5-6-13-3
عساا الرأسييسة املزدو يية اجلسبسيية الشييكل   ضييع احلاوييية ال سييسطة ضلييى  رمييز  نصيية آليية االخسبييا   اليييت  بلييغ سيي 6-5-6-13-3-1

 سييائل  قسسيييف ابملنصيية ملنييع العسنيية  يي  السحييرل   املائيية  وإذا اقسضيير الضييرو ة   ييربط ب 5±  ييم  25)إزاحيية  يي  اليين وة إىل اليين وة( 
 أفقسا  ف ق املنصة بيفون  قسسيف احلرمة الرأسسة.

قاضيييفة احلاوييية ال سييسطة ير فييع  ؤقسييا  ضيي   نصيية االاسييزاز  جيييرى االخسبييا  مليييفة سيياضة بسيي ا ر جيعييل  ييزءا   يي  6-5-6-13-3-2
 باضيفة  عيفين بص  ة  سقطعة     قطة واحيفة ضلى األقل بين حبست  رفع مل دو ة  زءا  إىل د  ة متكل     إدخال ما ل إسفن 

يفوث   ن   العبي ة.  يع أ ي  جيي  قاضيفة احلاوية ال سسطة و نصة االخسبا . وقيف يلزم  عيفيل الس ا ر بعيف هناية الش ط األول ملنع ح
 قييفم  ويية ال سيسطة و نصية االخسبيا   ماياأن يمسار   ا ر االخسبا  حبست يظل وكنيا وضيع إسيفن املباضييفة املعييفين بين قاضييفة احلا

سييفن أن بسا ي    ايينح الفقيرة. فاسييسارا  إ كا سيية إدخيال إسييفن املباضيييفة املعييفين أ يير  ي اري لنجيياح االخسبييا . وجيي    ايينا اإل
 يم  100 م وبط ل يكفي إلدخال  بين احلاويية ال سيسطة و نصية االخسبيا   قييفا   50 م ضلى األقل وضرا  1.6يك ن ذا مسك 

 ضلى األقل ألداء السجربة. 
  عايع ا سساز االخسبا  6-5-6-13-4

 ضطييل   متييزق. وابإلضييافة إىل ذلييك  الحظيية ضيييفم حيييفوث ا كمييا  أو  الحظيية ضيييفم و يي د  مييرب أو 
  عطلل السثبسر.   ك دا صنع احلاوية ال سسطة  ثل حيفوث ممر     اضع اللحام أو
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 تقرير االختبار 6-5-6-14
 البسادا السالسة:يزود  مس يف   احلاوايا ال سسطة بسقرير ض  االخسبا  يسضا  ضلى األقل  6-5-6-14-1

 اسم وضن ان املرفق الني أ رى االخسبا   -1
 لطل  )ضنيف االقسضاء(اسم وضن ان  قيفم ا -2
  ململ حميفد لسقرير االخسبا   قم -3
 ات ي   قرير االخسبا  -4
 صا ع احلاوية ال سسطة -5
 يييالق  وصيييل الناييي ذج السصييياساي للحاويييية ال سيييسطة )أي األبعييياد  و ييي اد الصييينع  ووسيييائل اإل -6

و مبييا الرسييم   ذلييك طريقيية الصيينع ) ثييل السشييكسل ابلطييرق(   (  مبيياو ييا إىل ذلييكومسييك اجليييفا   
 )الرس  اا( و/أو الص  ة )الص  ( الشامسة

 المعة القص ى -7
خصائص حمس ايا االخسبا    ثل اللزو ة والكثافة النميبسة للمي ائل  وحجيم اجلميسااا   حالية  -8

ا ة املياء املميسعال   حالية البالسيسسك اجلا ييف واحلياوايا ال سيسطة املرمبية امل اد الصلبة. ود  ية حير 
 .8-6-5-6 الخسبا  الضغط اهلسيف و  ال ا د   اليت ختضع

 وصل االخسبا اا و سائجاا -9
   قسع السقرير   ع بسان اسم وصفة امل قلع -10

لنقل قيف مت اخسبا اا وفقا  لالشيرتاطاا املناسيبة   اينا يسضا  السقرير إقرا اا أبن احلاوايا ال سسطة املعيفة ل 6-5-6-14-2
  ك دا أخرى للعب اا قيف يبطل صحة انا السقرير. و ملم  م ة    السقرير للملطة امل سصة. والفصل  وأن اسس يفام طرائق أ
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 6-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار العبوات الكبرية

 عموميات 6-6-1
 يلي: ال  نطبق اشرتاطاا انا الفصل ضلى  ا 6-6-1-1

   ابسسثناء الملع املشسالة ضلى األيروس الا؛2ضب اا الر بة  •
 ؛3291األ م املسحيفة    ابسسثناء  فاايا املمسشفساا امليف  ة تر  قم2-6ضب اا الر بة  •
   اد  شعة.ضلى اليت تس ي  7طرود الر بة  •

 صيينع العبيي اا الكبييعة وختسييرب ويعيياد صيينعاا   إطييا  بييرد ج لضيياان اجليي دة يقنييع المييلطة امل سصيية بغسيية  6-6-1-2
  عاد صنعاا االشرتاطاا ال ا دة   انا الفصل. ة  صن ضة أوالسأميف    اسسسفاء مل ضب ة مبع 

طيييرود النقيييل للبضيييائع  -"العبييي ة  ISO 16106: 2006 يييي فر  عسيييا  املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي   قيييم مالحظة:
   سايياا  قب ليية "  ISO 9001 بييادئ لسطبسييق املعسييا   -ضبيي اا البضييائع اخلطييرة واحليياوايا ال سييسطة والعبيي اا الكبييعة  -اخلطييرة 

 ل  راءاا اليت ميك  ا باضاا. 
 العبيييي اا الكبييييعة إىل 4-6-6 مييييسنيف االشييييرتاطاا اخلاصيييية املنطبقيييية ضلييييى العبيييي اا الكبييييعة اليييي ا دة    6-6-1-3

اضييرتاا ضليى اسييس يفام ضبي اا مبييعة ذاا   اصيفاا ختسلييل ضايا ايي   املميس يف ة حالسييا . و راضياة للسقيييفم العلايي والسقيي   فإ ي  ال
  شييريطة أن  كيي ن العبيي اا  عادليية   فعالسساييا  و قب ليية ليييفى المييلطة امل سصيية  وقيياد ة ضلييى أن جتسيياز بنجيياح 4-6-6وا د   

 . و قبل طرائق اخسبا  أخرى  ع الطرائق امل ص فة   انح الالئحة إذا ما ر  كافئة.5-6-6بسنة   االخسبا اا امل
ال ن  عل  ياا ضي  اإل يراءاا الييت  سبيع  ووصيفا  أل ي اع وأبعياد وسيائل يقيفم صا ع  العب اا و  زض اا الس 6-6-1-4

اان أن  كي ن الطيرود  وايي   حالية  قييفمياا للنقيل  قياد ة اإل يالق )مبيا   ذليك احلشيااي املطل بية( وأي ضناصير أخيرى الز ية لضي
 ضلى ا سساز اخسبا اا األداء املنطبقة ال ا دة   انا الفصل.

  أنواع العبوات الكبريةالرمز الذي يعني 6-6-2
 يلي: يسك ن الر ز املمس يفم للعب اا الكبعة وا 6-6-2-1

  قاان ضربسان مها: )أ(
 ة؛ للعب اا الكبعة الصلب 50 
 للعب اا الكبعة املر ة؛ 51أو  

. وفقييا  للقائايية و ييا إىل ذلييكوحييرف ال سيي  مبييع يشييع إىل  ييادة الصيينع   ثييل اخلشيي   الفيي الذ   )ب(
 . 6-2-1-6   املبسنة

" ضبييي ة احسساطسييية مبيييعة  فيييي T"   يييز العبييي ة الكبيييعة. يعييي  احليييرف "W" " أوTجيييي ز أن يعقييي  احلرفيييان " 6-6-2-2
" أن العب ة الكبيعة  وإن  كي   ي   في  الني ع املبين ابلر يز   صين ضة W. ويع  احلرف "9-1-5-6-6ابالشرتاطاا ال ا دة   

 . 3-1-6-6و عسرب  كافئة هلا وفقا  لالشرتاطاا ال ا دة    4-6-6ال ا دة    وفق   اصفاا  سلفة ض  امل اصفاا
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 تقرير االختبار 6-5-6-14
 البسادا السالسة:يزود  مس يف   احلاوايا ال سسطة بسقرير ض  االخسبا  يسضا  ضلى األقل  6-5-6-14-1

 اسم وضن ان املرفق الني أ رى االخسبا   -1
 لطل  )ضنيف االقسضاء(اسم وضن ان  قيفم ا -2
  ململ حميفد لسقرير االخسبا   قم -3
 ات ي   قرير االخسبا  -4
 صا ع احلاوية ال سسطة -5
 يييالق  وصيييل الناييي ذج السصييياساي للحاويييية ال سيييسطة )أي األبعييياد  و ييي اد الصييينع  ووسيييائل اإل -6

و مبييا الرسييم   ذلييك طريقيية الصيينع ) ثييل السشييكسل ابلطييرق(   (  مبيياو ييا إىل ذلييكومسييك اجليييفا   
 )الرس  اا( و/أو الص  ة )الص  ( الشامسة

 المعة القص ى -7
خصائص حمس ايا االخسبا    ثل اللزو ة والكثافة النميبسة للمي ائل  وحجيم اجلميسااا   حالية  -8

ا ة املياء املميسعال   حالية البالسيسسك اجلا ييف واحلياوايا ال سيسطة املرمبية امل اد الصلبة. ود  ية حير 
 .8-6-5-6 الخسبا  الضغط اهلسيف و  ال ا د   اليت ختضع

 وصل االخسبا اا و سائجاا -9
   قسع السقرير   ع بسان اسم وصفة امل قلع -10

لنقل قيف مت اخسبا اا وفقا  لالشيرتاطاا املناسيبة   اينا يسضا  السقرير إقرا اا أبن احلاوايا ال سسطة املعيفة ل 6-5-6-14-2
  ك دا أخرى للعب اا قيف يبطل صحة انا السقرير. و ملم  م ة    السقرير للملطة امل سصة. والفصل  وأن اسس يفام طرائق أ
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 6-6الفصل 
 اشرتاطات بناء واختبار العبوات الكبرية

 عموميات 6-6-1
 يلي: ال  نطبق اشرتاطاا انا الفصل ضلى  ا 6-6-1-1

   ابسسثناء الملع املشسالة ضلى األيروس الا؛2ضب اا الر بة  •
 ؛3291األ م املسحيفة    ابسسثناء  فاايا املمسشفساا امليف  ة تر  قم2-6ضب اا الر بة  •
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 صيينع العبيي اا الكبييعة وختسييرب ويعيياد صيينعاا   إطييا  بييرد ج لضيياان اجليي دة يقنييع المييلطة امل سصيية بغسيية  6-6-1-2
  عاد صنعاا االشرتاطاا ال ا دة   انا الفصل. ة  صن ضة أوالسأميف    اسسسفاء مل ضب ة مبع 

طيييرود النقيييل للبضيييائع  -"العبييي ة  ISO 16106: 2006 يييي فر  عسيييا  املنظاييية اليفولسييية للس حسييييف القساسيييي   قيييم مالحظة:
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 ل  راءاا اليت ميك  ا باضاا. 
 العبيييي اا الكبييييعة إىل 4-6-6 مييييسنيف االشييييرتاطاا اخلاصيييية املنطبقيييية ضلييييى العبيييي اا الكبييييعة اليييي ا دة    6-6-1-3

اضييرتاا ضليى اسييس يفام ضبي اا مبييعة ذاا   اصيفاا ختسلييل ضايا ايي   املميس يف ة حالسييا . و راضياة للسقيييفم العلايي والسقيي   فإ ي  ال
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 . و قبل طرائق اخسبا  أخرى  ع الطرائق امل ص فة   انح الالئحة إذا ما ر  كافئة.5-6-6بسنة   االخسبا اا امل
ال ن  عل  ياا ضي  اإل يراءاا الييت  سبيع  ووصيفا  أل ي اع وأبعياد وسيائل يقيفم صا ع  العب اا و  زض اا الس 6-6-1-4

اان أن  كي ن الطيرود  وايي   حالية  قييفمياا للنقيل  قياد ة اإل يالق )مبيا   ذليك احلشيااي املطل بية( وأي ضناصير أخيرى الز ية لضي
 ضلى ا سساز اخسبا اا األداء املنطبقة ال ا دة   انا الفصل.

  أنواع العبوات الكبريةالرمز الذي يعني 6-6-2
 يلي: يسك ن الر ز املمس يفم للعب اا الكبعة وا 6-6-2-1

  قاان ضربسان مها: )أ(
 ة؛ للعب اا الكبعة الصلب 50 
 للعب اا الكبعة املر ة؛ 51أو  

. وفقييا  للقائايية و ييا إىل ذلييكوحييرف ال سيي  مبييع يشييع إىل  ييادة الصيينع   ثييل اخلشيي   الفيي الذ   )ب(
 . 6-2-1-6   املبسنة

" ضبييي ة احسساطسييية مبيييعة  فيييي T"   يييز العبييي ة الكبيييعة. يعييي  احليييرف "W" " أوTجيييي ز أن يعقييي  احلرفيييان " 6-6-2-2
" أن العب ة الكبيعة  وإن  كي   ي   في  الني ع املبين ابلر يز   صين ضة W. ويع  احلرف "9-1-5-6-6ابالشرتاطاا ال ا دة   

 . 3-1-6-6و عسرب  كافئة هلا وفقا  لالشرتاطاا ال ا دة    4-6-6ال ا دة    وفق   اصفاا  سلفة ض  امل اصفاا
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 وضع العالمات 6-6-3
 وليةالعالمات األ 6-6-3-1

  ضييع ضلييى مييل ضبيي ة مبييعة  صيين ضة و صصيية لالسييس يفام وفقييا  هليينح الالئحيية ضال يياا دائايية و قييروءة  
 يلي:  م  وأن  بن  ا 12أل قام ض  يقل ا  فاع الر  ز وا   ضع    كان  مال  ؤيس . وال

 ؛   ز األ م املسحيفة للعب اا )أ(

حييييياوايا المييييي ائ  املر ييييية  العبييييي ة أوال يميييييس يفم اييييينا الر يييييز ألي  يييييرا آخييييير  يييييع إثبييييياا أن  
حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة    الصياريج النقيال أو أو

 . 8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
يمييس يفم   يينقش ضلساييا العال يياا اب زة  ميكيي  أن   حاليية العبيي اا الكبييعة املعيف سيية اليييت ختييسم أو 

 بيفال     انا الر ز؛ "UN"احلرفان الكبعان 
" للعبيي اا املر يية الكبييعة  يلسيي  احلييرف 51" الييرقم " الييني ييييفلل ضلييى ضبيي ة صييلبة مبييعة أو50" الييرقم )ب(

 )ب(؛1-4-1-5-6الني يبن  ادة الصنع وفقا  للقائاة املبسنة   
 ة اليت اضسايف النا ذج السصاساي هلا:حرف ال س  مبع يشع إىل جما ضة )جما ضاا( السعبئ )ج(

 X  جملا ضاا السعبئةI وII وIII 
 Y  جملا ضيت السعبئةII وIII 
 Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 

 ر  قان(؛شار وسنة الصنع )آخ )د(
اليفولية املرخصية بس صيسص العال ية؛ املبسنية ابلعال يية املاسيزة املميس يف ة   املرمبياا    ظيام املييرو   )ا(

 ؛(1)اليفو 
   ز الصا ع وأي ضال ة أخرى لسعرف العب اا الكبعة  حمباا تيفدح الملطة امل سصة؛ اسم أو )و(
"   حاليية العبيي اا الكبييعة 0صييفر " كسيي  الييرقماحلاييل املطبييق   اخسبييا  السنضييسيف ابلكسليي  رام. وي )ز(

  ع املصااة للسنضسيف؛
 ابلكسل  را اا.الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا  )ح(

   ضع العال اا األولسة املطل بة وفقا  للسململ ال ا د   الفقراا الفرضسة أضالح.  
ضسيية  يي  )أ( إىل )ح(  ضلييى سييبسل املثييال ويييسم الفصييل ب ضيي ح بيين العال يياا امل ضيي ضة وفقييا  للفقييراا الفر  

  مافة  ح  يمال السعرف ضلس . بشرطة  ائلة أو

__________ 

 1949العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام  (1) 
 ضلى الطرق. عللم 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 لوضع العالماتفيما يلي أمثلة  6-6-3-2

50A/X/05/01/N/PQRS 

2500/1000 

مييغ؛   2 500لعبيي ة ف الذييية مبييعة  ناسييبة للسنضييسيف: وييل السنضييسيف 
 مغ.  1 000الكسلة اإلمجالسة القص ى: 

50AT/Y/05/01/B/PQRS 
2500/1000 

 لعبيييي ة احسساطسييييية ف الذيييييية مبيييييعة  ناسيييييبة للسنضيييييسيف: ويييييل السنضيييييسيف 
 مغ.  1 000مغ؛ الكسلة اإلمجالسة القص ى:   2 500

50H/Y04/02/D/ABCD 987 

0/800 

لعبيييي ة بالسييييسسكسة مبييييعة  ييييع  ناسييييبة للسنضييييسيف؛ الكسليييية اإلمجالسيييية 
 مغ.  800القص ى: 

 
51H/Z/06/01/S/1999 

0/500 

 عبيي ة  ر يية مبييعة  ييع  ناسييبة للسنضييسيف؛ الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى: ل
 مغ.  500

. ويكي ن 2-6-6 أو 1-6-6اي   بين   الشيكل  يبن احليف األقصى حلال السنضيسيف املنطبيق بر يز مايا 6-6-3-3
 الر ز  مسيفميا  و رئسا  ب ض ح:

 2-6-6الشكل  1-6-6الشكل  
 
 
 
 
 
 

 ضب اا مبعة  ع قابلة للسنضسيف    ضب اا مبعة قابلة للسنضسيف 

. وجي  أن يك ن  مسيفميا  و رئسا  ب ض ح. و ك ن احلروف واأل قام  م100×  م 100وال يقل الر ز ض   
 م ضلى األقل. و ك ن املنطقة داخل ضال اا الطباضة املبسنية أبسيام األبعياد  ربعية الشيكل. وإذا  12اليت  شع إىل الكسلة اب  فاع 

 سجاوز الكسلة املبسنة أضلى الر ز احلال  بسنة. والد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر امل ك  األبعا مل
 . 1.8(  قم  ا  ضلى 4-3-3-5-6-6املفروا خالل اخسبا  النا ذج السصاساي )ا ظر 

أضسيييف  أصييلحر أو صيينعر أوضلييى مجسييع العبيي اا الكبييعة اليييت  3-3-6-6 نطبييق األحكييام اليي ا دة    مالحظة:
اليي ا دة   الطبعيية املنقحيية  3-3-6-6. وجييي ز االسييسارا     طبسييق أحكييام 2015ير  صيينسعاا اضسبييا ا   يي  أول مييا  ن الثاين/ينييا

الميييابعة ضشيييرة للس صيييساا املسعلقييية بنقيييل البضيييائع اخلطيييرة  الئحييية  نظساسييية ذ ذ سييية  ضليييى مجسيييع العبييي اا الكبيييعة الييييت صييينعر 
 .2016يمارب ما  ن األول/د  31و 2015ما  ن الثاين/يناير   1أضسيف  صنسعاا بن  وأصلحر أ أو

للعبي اا  طابقة لنا ذج  صاساي واحيف أو أمثر    النااذج السصياساسة امل سيربة ضنيف ا  ك ن العب ة الكبعة  4-3-6-6"
  جيي ز أن للعب اا أو احلاوايا ال سيسطة للمي ائ    مبا   ذلك ذ ذج  صاساي واحيف أو أمثر    النااذج السصاساسة امل سربةالكبعة

تال العب ة الكبعة أمثر    ضال ة  بن  يا اسيس    ي  اشيرتاطاا اخسبيا  األداء ذاا الصيلة. وضنييف ا  كي ن أمثير  ي  ضال ية ظياارة  
 كا لاا.   أن  ظار العال اا ضلى  قربة    بعضاا  وجي  أن  ك ن مل ضال ة ظاارة  ب ضلى العب ة الكبعة  جي 
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 وضع العالمات 6-6-3
 وليةالعالمات األ 6-6-3-1

  ضييع ضلييى مييل ضبيي ة مبييعة  صيين ضة و صصيية لالسييس يفام وفقييا  هليينح الالئحيية ضال يياا دائايية و قييروءة  
 يلي:  م  وأن  بن  ا 12أل قام ض  يقل ا  فاع الر  ز وا   ضع    كان  مال  ؤيس . وال

 ؛   ز األ م املسحيفة للعب اا )أ(

حييييياوايا المييييي ائ  املر ييييية  العبييييي ة أوال يميييييس يفم اييييينا الر يييييز ألي  يييييرا آخييييير  يييييع إثبييييياا أن  
حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة    الصياريج النقيال أو أو

 . 8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
يمييس يفم   يينقش ضلساييا العال يياا اب زة  ميكيي  أن   حاليية العبيي اا الكبييعة املعيف سيية اليييت ختييسم أو 

 بيفال     انا الر ز؛ "UN"احلرفان الكبعان 
" للعبيي اا املر يية الكبييعة  يلسيي  احلييرف 51" الييرقم " الييني ييييفلل ضلييى ضبيي ة صييلبة مبييعة أو50" الييرقم )ب(

 )ب(؛1-4-1-5-6الني يبن  ادة الصنع وفقا  للقائاة املبسنة   
 ة اليت اضسايف النا ذج السصاساي هلا:حرف ال س  مبع يشع إىل جما ضة )جما ضاا( السعبئ )ج(

 X  جملا ضاا السعبئةI وII وIII 
 Y  جملا ضيت السعبئةII وIII 
 Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 

 ر  قان(؛شار وسنة الصنع )آخ )د(
اليفولية املرخصية بس صيسص العال ية؛ املبسنية ابلعال يية املاسيزة املميس يف ة   املرمبياا    ظيام املييرو   )ا(

 ؛(1)اليفو 
   ز الصا ع وأي ضال ة أخرى لسعرف العب اا الكبعة  حمباا تيفدح الملطة امل سصة؛ اسم أو )و(
"   حاليية العبيي اا الكبييعة 0صييفر " كسيي  الييرقماحلاييل املطبييق   اخسبييا  السنضييسيف ابلكسليي  رام. وي )ز(

  ع املصااة للسنضسيف؛
 ابلكسل  را اا.الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا  )ح(

   ضع العال اا األولسة املطل بة وفقا  للسململ ال ا د   الفقراا الفرضسة أضالح.  
ضسيية  يي  )أ( إىل )ح(  ضلييى سييبسل املثييال ويييسم الفصييل ب ضيي ح بيين العال يياا امل ضيي ضة وفقييا  للفقييراا الفر  

  مافة  ح  يمال السعرف ضلس . بشرطة  ائلة أو

__________ 

 1949العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام  (1) 
 ضلى الطرق. عللم 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 

 

351 

 لوضع العالماتفيما يلي أمثلة  6-6-3-2

50A/X/05/01/N/PQRS 

2500/1000 

مييغ؛   2 500لعبيي ة ف الذييية مبييعة  ناسييبة للسنضييسيف: وييل السنضييسيف 
 مغ.  1 000الكسلة اإلمجالسة القص ى: 

50AT/Y/05/01/B/PQRS 
2500/1000 

 لعبيييي ة احسساطسييييية ف الذيييييية مبيييييعة  ناسيييييبة للسنضيييييسيف: ويييييل السنضيييييسيف 
 مغ.  1 000مغ؛ الكسلة اإلمجالسة القص ى:   2 500

50H/Y04/02/D/ABCD 987 

0/800 

لعبيييي ة بالسييييسسكسة مبييييعة  ييييع  ناسييييبة للسنضييييسيف؛ الكسليييية اإلمجالسيييية 
 مغ.  800القص ى: 

 
51H/Z/06/01/S/1999 

0/500 

 عبيي ة  ر يية مبييعة  ييع  ناسييبة للسنضييسيف؛ الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى: ل
 مغ.  500

. ويكي ن 2-6-6 أو 1-6-6اي   بين   الشيكل  يبن احليف األقصى حلال السنضيسيف املنطبيق بر يز مايا 6-6-3-3
 الر ز  مسيفميا  و رئسا  ب ض ح:

 2-6-6الشكل  1-6-6الشكل  
 
 
 
 
 
 

 ضب اا مبعة  ع قابلة للسنضسيف    ضب اا مبعة قابلة للسنضسيف 

. وجي  أن يك ن  مسيفميا  و رئسا  ب ض ح. و ك ن احلروف واأل قام  م100×  م 100وال يقل الر ز ض   
 م ضلى األقل. و ك ن املنطقة داخل ضال اا الطباضة املبسنية أبسيام األبعياد  ربعية الشيكل. وإذا  12اليت  شع إىل الكسلة اب  فاع 

 سجاوز الكسلة املبسنة أضلى الر ز احلال  بسنة. والد حميفدة  جي  أن  ك ن مجسع العناصر بسناس   قرييب  ع العناصر امل ك  األبعا مل
 . 1.8(  قم  ا  ضلى 4-3-3-5-6-6املفروا خالل اخسبا  النا ذج السصاساي )ا ظر 

أضسيييف  أصييلحر أو صيينعر أوضلييى مجسييع العبيي اا الكبييعة اليييت  3-3-6-6 نطبييق األحكييام اليي ا دة    مالحظة:
اليي ا دة   الطبعيية املنقحيية  3-3-6-6. وجييي ز االسييسارا     طبسييق أحكييام 2015ير  صيينسعاا اضسبييا ا   يي  أول مييا  ن الثاين/ينييا

الميييابعة ضشيييرة للس صيييساا املسعلقييية بنقيييل البضيييائع اخلطيييرة  الئحييية  نظساسييية ذ ذ سييية  ضليييى مجسيييع العبييي اا الكبيييعة الييييت صييينعر 
 .2016يمارب ما  ن األول/د  31و 2015ما  ن الثاين/يناير   1أضسيف  صنسعاا بن  وأصلحر أ أو

للعبي اا  طابقة لنا ذج  صاساي واحيف أو أمثر    النااذج السصياساسة امل سيربة ضنيف ا  ك ن العب ة الكبعة  4-3-6-6"
  جيي ز أن للعب اا أو احلاوايا ال سيسطة للمي ائ    مبا   ذلك ذ ذج  صاساي واحيف أو أمثر    النااذج السصاساسة امل سربةالكبعة

تال العب ة الكبعة أمثر    ضال ة  بن  يا اسيس    ي  اشيرتاطاا اخسبيا  األداء ذاا الصيلة. وضنييف ا  كي ن أمثير  ي  ضال ية ظياارة  
 كا لاا.   أن  ظار العال اا ضلى  قربة    بعضاا  وجي  أن  ك ن مل ضال ة ظاارة  ب ضلى العب ة الكبعة  جي 
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 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية 6-6-4
 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية املعدنية 6-6-4-1

50A ف الذ 
50B أل  نس م 
50N األل  نس م(  عيفن ) ع الف الذ أو 

الكبيييعة  ييي   عيييييفن  ناسييي  قابيييل للميييح  أحثبسييير قابلسسيييي  للحيييام إثبييياات  ميييا ال . و نفيييين  صييينع العبييي اا  6-6-4-1-1
 حا اا مباا ة و كفل أ اد  ما ال . ويؤخن   االضسبا  السشغسل   د  اا احلرا ة املن فضة ضنيف االقسضاء.الل
 لسال    عادن  سلفة. س ن االحسساطاا لسجن  حيفوث أي ضط  ابلفعل الغلفاين الني يس ليف  سسجة  6-6-4-1-2
 ةاشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية املصنوعة من مواد مرن 6-6-4-2

51H اد بالسسسكسة  ر ة   
51M و ق  رن 

 صييينع العبيييي ة الكبييييعة  ييي   يييي اد  ناسييييبة. و سناسيييي  قييي ة املييييادة وبنيييياء العبيييي اا الكبيييعة املر يييية  ييييع سييييعساا  6-6-4-2-1
 واالسس يفام املقر  هلا.

   85يقيل ضي   ال حمسفظية مبيا 51Mمجسع امل اد املمس يف ة   بناء العب اا الكبعة املر ة    األ  اع   ظل 6-6-4-2-2
أقيل  وذليك بعييف  ارايا   املياء    املائية أو 67املائة     قاو ة الشيف املقسمة أصال  ضلى املادة املكسفة للس ازن ضنيف  ط بية  ميبسة 

 ساضة. 24 قل ض   متا ا  مليفة ال
ئيية. و ييؤ   مجسييع أطييراف أبييية طريقيية  كاف السغرييية أو ابخلييسم احلييرا ي  أو جتييرى ضالسيياا اللحييام ابليييف ز أو 6-6-4-2-3

 اللحا اا امليف زة.
 سيييي فر   العبيييي اا الكبييييعة املر يييية  قاو يييية مافسيييية للسقييييادم  ولال طيييياط بمييييب  اإلشييييعاع فيييي ق البنفمييييجي  6-6-4-2-4
  تس ياا العب ة  وبنلك  ك ن  ناسبة السس يفا اا املقر .بمب  املادة اليت الظروف املناخسة  أو أو
ا الكبيعة املر ية البالسيسسكسة الييت يليزم أن  كي ن حماسية  ي  أتثيع اإلشيعاع في ق البنفميجي    حالة العب ا 6-6-4-2-5

ضيييافة  س افقييية  يييع صيييادلاا  ناسيييبة أخيييرى. ويشيييرتط أن  كيي ن اييينح املييي اد امل صييبغاا أو  يي فر احلاايييية إبضيييافة أسييي د الكربييي ن أو
صييادلاا  ييع امليي اد  أصييبا  أو اسييس يفام أسيي د الكربيي ن  أو حاليية احملسيي ايا و ظييل فعاليية طيي ال  يييفة اسييس يفام العبيي ة الكبييعة. و 

املمييس يف ة   صيينع النايي ذج السصيياساي امل سييرب  ميكيي  االسييسغناء ضيي  إضييادة االخسبييا  إذا مييان السغسييع   حمسيي ى أسيي د الكربيي ن 
 يؤثر أتثعا  سلبسا    اخلصائص الفسزايئسة ملادة البناء. املادة الصادة ال أوالصبغة  أو
خليف ية أ يراا أخيرى   جي ز إد اج   اد  ضافة    ادة صنع العب ة الكبعة لسحمين  قاو سايا للسقيادم أو 6-6-4-2-6

 كساسائسة للاادة.ال  ؤثر انح امل اد املضافة أتثعا  سلبسا    اخلصائص الفسزايئسة أو شريطة أال
 . 1:2ضاا وضرضاا  سجاوز النمبة بن ا  فا ضنيف ا  ك ن العب ة ول ءة  ال 6-6-4-2-7
 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية البالستيكية 6-6-4-3

50H امل اد البالسسسكسة اجلا يفة 
 ناسبة لمعساا واالسيس يفام  صنع العب ة الكبعة     ادة بالسسسكسة  ناسبة ذاا   اصفاا  عل  ة وق ة  6-6-4-3-1

اإلشييعاع فيي ق البنفمييجي  لال طيياط بمييب  املييادة اليييت تس ياييا العبيي ة  أواملقيير  هلييا. و كيي ن املييادة وبصيي  ة مافسيية  قاو يية للسقييادم و 
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خطيرا   يشيكل أي  فياذ للايادة احملسي اة حم  احلالة. ويؤخن   االضسبيا   ضنييف االقسضياء  األداء   د  ياا احليرا ة املن فضية. وال
   ظروف النقل العادية.

صيبغاا  لبنفمجي    فر انح احلااية إبضافة أس د الكرب ن أوحسثاا يلزم   فع واية    اإلشعاع ف ق ا 6-6-4-3-2
صييادلاا  ناسييبة أخييرى. ويشييرتط أن  كيي ن ايينح امليي اد املضييافة  س افقيية  ييع احملسيي ايا و ظييل فعاليية طيي ال ضايير اسييس يفام العبيي ة  أو

لنايي ذج السصيياساي امل سييرب  صييادلاا  ييع امليي اد املمييس يف ة   صيينع ا صييبغاا أو حاليية اسييس يفام أسيي د الكربيي ن أو و  اخلا  سيية.
يؤثر أتثيعا  سيلبسا     املادة الصادلة ال الصبغة أو فإ   ميك  االسسغناء ض  إضادة االخسبا  إذا مان السغسع   حمس ى أس د الكرب ن أو

 دة البناء.اخلصائص الفسزايئسة ملا
خليف ييية أ يييراا أخيييرى   ا للسقيييادم أوجيييي ز إد ييياج  ييي اد  ضيييافة   صييينع العبييي ة الكبيييعة لسحمييين  قاو ساييي 6-6-4-3-3

 الكساسائسة للاادة.  ؤثر  لك امل اد املضافة أتثعا  سلبسا    اخلصائص الفسزايئسة أو شريطة أال
 يفياشرتاطات خاصة للعبوات املصنوعة من الكرتون الل 6-6-4-4

50G  ضب اا    الكر  ن اللسفي الصل 
 سعيييفد اجليييف ان(   ويي لج  ييزدوج ال  يي  ) فييرد اجليييفا  أو  سيييفة  أو يمييس يفم مر يي ن لسفييي قيي ي و يي    ضسيية 6-6-4-4-1

اليزايدة    سجاوز  يسناس   ع سعة العب اا الكبعة واالسس يفام املقر  هلا. و ك ن  قاو ة المطح اخلا  ي للااء  ناسبة حبست ال
ا ظير  عسيا   -لسعسن ا سصياص املياء   (Cobb)دقسقة بطريقة م ب  30  زايدة تيفد   اخسبا  جيرى ضلى  يفى 2 /م 155ال زن 

. ويشرتط أن يساسز الكر  ن اللسفي خبصيائص ثي   ناسيبة. ويكي ن ابإل كيان ISO 535:1991 املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
ا متييزق   سييط حا   وثنسيي  بيييفون  ييثللم  و فريضيي  حبسييت ميكيي  جتاسييع األليي اح بيييفون حيييفوث شييق ق فساييا أوقطييع الكر يي ن اللسفييي

 املا ج بغراء ق ي  ع أل اح السغطسة. ثنساا  ع  طل بة. ويلصق الكر  ن اللسفي امل يفد أو أو
 (J) ي ال  15لال ثقياب  بليغ   ذليك اجلييفا  العلي ي والميفلي   ميس فسة ملقاو ية د سيا   ك ن اجليف ان  مبيا 6-6-4-4-2

 . ISO 3036:1975وفقا  للاعسا  
بشييييريط الصييييق     ي للعبيييي اا الكبييييعة برتاميييي   ناسيييي  و لصييييق بغييييراء أو نفيييين وصييييالا الغييييالف اخلييييا 6-6-4-4-3
م  يادة بشيريط   ميس يف  قل فعالسة. وحسثاا  نفن ال صالا ابللصق ابلغيراء أو  ثبر ب سسلة أخرى ال  يف ز بيفاببس   عيف سة أو أو

ايى حبسيت ال  شيكَّل أوالصقة  قاو ة للاياء. وختيرتق الييفاببس  املعيف سية متا يا  مجسيع القطيع املطلي ب  ثبسسايا  و   ميب  آتميل أيية  تح
 خترتقاا. بطا ة داخلسة أو

للاناوليية أييية  نصيية ميكيي  فكلاييا أن  كيي ن  الئايية  جييي    أييية  نصيية سييفلسة  يفجميية   العبيي ة الكبييعة أو 6-6-4-4-4
 املسكا سكسة  ع العب ة الكبعة واي  عبأة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.

القاضيفة امليفجمة حبست ميك   فادي أي  س ء   قاضيفة العبي ة الكبيعة قييف يعرضياا للعطي    صام املنصة أو 6-6-4-4-5
 أثناء املناولة.

قابلة للفك لضاان الس ازن أثناء املناولة والنقل. وحسثاا  ميس يفم يؤ    ثبسر  مم العب ة ضلى أية  نصة  6-6-4-4-6
 لسا     أي  س ءاا حادة ميك  أن  مب  ضطبا  للعب ة الكبعة. نصة قابلة للفك  يك ن سطحاا األضلى خا

 جييي ز اسييس يفام وسييائل  ق ييية  ثييل اليييفضائم اخلشييبسة لسحميين أداء السنضييسيف  ضلييى أن  كيي ن ايينح اليييفضائم 6-6-4-4-7
 خا  سة ض  البطا ة.

فيل   زييع احلايل بطريقية ضنيف ا  ك ن العب اا الكبعة  عيفة للسنضيسيف  يكي ن الميطح احلا يل ضليى  ي  يك 6-6-4-4-8
  أ   ة.
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 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية 6-6-4
 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية املعدنية 6-6-4-1

50A ف الذ 
50B أل  نس م 
50N األل  نس م(  عيفن ) ع الف الذ أو 

الكبيييعة  ييي   عيييييفن  ناسييي  قابيييل للميييح  أحثبسييير قابلسسيييي  للحيييام إثبييياات  ميييا ال . و نفيييين  صييينع العبييي اا  6-6-4-1-1
 حا اا مباا ة و كفل أ اد  ما ال . ويؤخن   االضسبا  السشغسل   د  اا احلرا ة املن فضة ضنيف االقسضاء.الل
 لسال    عادن  سلفة. س ن االحسساطاا لسجن  حيفوث أي ضط  ابلفعل الغلفاين الني يس ليف  سسجة  6-6-4-1-2
 ةاشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية املصنوعة من مواد مرن 6-6-4-2

51H اد بالسسسكسة  ر ة   
51M و ق  رن 

 صييينع العبيييي ة الكبييييعة  ييي   يييي اد  ناسييييبة. و سناسيييي  قييي ة املييييادة وبنيييياء العبيييي اا الكبيييعة املر يييية  ييييع سييييعساا  6-6-4-2-1
 واالسس يفام املقر  هلا.

   85يقيل ضي   ال حمسفظية مبيا 51Mمجسع امل اد املمس يف ة   بناء العب اا الكبعة املر ة    األ  اع   ظل 6-6-4-2-2
أقيل  وذليك بعييف  ارايا   املياء    املائية أو 67املائة     قاو ة الشيف املقسمة أصال  ضلى املادة املكسفة للس ازن ضنيف  ط بية  ميبسة 

 ساضة. 24 قل ض   متا ا  مليفة ال
ئيية. و ييؤ   مجسييع أطييراف أبييية طريقيية  كاف السغرييية أو ابخلييسم احلييرا ي  أو جتييرى ضالسيياا اللحييام ابليييف ز أو 6-6-4-2-3

 اللحا اا امليف زة.
 سيييي فر   العبيييي اا الكبييييعة املر يييية  قاو يييية مافسيييية للسقييييادم  ولال طيييياط بمييييب  اإلشييييعاع فيييي ق البنفمييييجي  6-6-4-2-4
  تس ياا العب ة  وبنلك  ك ن  ناسبة السس يفا اا املقر .بمب  املادة اليت الظروف املناخسة  أو أو
ا الكبيعة املر ية البالسيسسكسة الييت يليزم أن  كي ن حماسية  ي  أتثيع اإلشيعاع في ق البنفميجي    حالة العب ا 6-6-4-2-5

ضيييافة  س افقييية  يييع صيييادلاا  ناسيييبة أخيييرى. ويشيييرتط أن  كيي ن اييينح املييي اد امل صييبغاا أو  يي فر احلاايييية إبضيييافة أسييي د الكربييي ن أو
صييادلاا  ييع امليي اد  أصييبا  أو اسييس يفام أسيي د الكربيي ن  أو حاليية احملسيي ايا و ظييل فعاليية طيي ال  يييفة اسييس يفام العبيي ة الكبييعة. و 

املمييس يف ة   صيينع النايي ذج السصيياساي امل سييرب  ميكيي  االسييسغناء ضيي  إضييادة االخسبييا  إذا مييان السغسييع   حمسيي ى أسيي د الكربيي ن 
 يؤثر أتثعا  سلبسا    اخلصائص الفسزايئسة ملادة البناء. املادة الصادة ال أوالصبغة  أو
خليف ية أ يراا أخيرى   جي ز إد اج   اد  ضافة    ادة صنع العب ة الكبعة لسحمين  قاو سايا للسقيادم أو 6-6-4-2-6

 كساسائسة للاادة.ال  ؤثر انح امل اد املضافة أتثعا  سلبسا    اخلصائص الفسزايئسة أو شريطة أال
 . 1:2ضاا وضرضاا  سجاوز النمبة بن ا  فا ضنيف ا  ك ن العب ة ول ءة  ال 6-6-4-2-7
 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية البالستيكية 6-6-4-3

50H امل اد البالسسسكسة اجلا يفة 
 ناسبة لمعساا واالسيس يفام  صنع العب ة الكبعة     ادة بالسسسكسة  ناسبة ذاا   اصفاا  عل  ة وق ة  6-6-4-3-1

اإلشييعاع فيي ق البنفمييجي  لال طيياط بمييب  املييادة اليييت تس ياييا العبيي ة  أواملقيير  هلييا. و كيي ن املييادة وبصيي  ة مافسيية  قاو يية للسقييادم و 
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خطيرا   يشيكل أي  فياذ للايادة احملسي اة حم  احلالة. ويؤخن   االضسبيا   ضنييف االقسضياء  األداء   د  ياا احليرا ة املن فضية. وال
   ظروف النقل العادية.

صيبغاا  لبنفمجي    فر انح احلااية إبضافة أس د الكرب ن أوحسثاا يلزم   فع واية    اإلشعاع ف ق ا 6-6-4-3-2
صييادلاا  ناسييبة أخييرى. ويشييرتط أن  كيي ن ايينح امليي اد املضييافة  س افقيية  ييع احملسيي ايا و ظييل فعاليية طيي ال ضايير اسييس يفام العبيي ة  أو

لنايي ذج السصيياساي امل سييرب  صييادلاا  ييع امليي اد املمييس يف ة   صيينع ا صييبغاا أو حاليية اسييس يفام أسيي د الكربيي ن أو و  اخلا  سيية.
يؤثر أتثيعا  سيلبسا     املادة الصادلة ال الصبغة أو فإ   ميك  االسسغناء ض  إضادة االخسبا  إذا مان السغسع   حمس ى أس د الكرب ن أو

 دة البناء.اخلصائص الفسزايئسة ملا
خليف ييية أ يييراا أخيييرى   ا للسقيييادم أوجيييي ز إد ييياج  ييي اد  ضيييافة   صييينع العبييي ة الكبيييعة لسحمييين  قاو ساييي 6-6-4-3-3

 الكساسائسة للاادة.  ؤثر  لك امل اد املضافة أتثعا  سلبسا    اخلصائص الفسزايئسة أو شريطة أال
 يفياشرتاطات خاصة للعبوات املصنوعة من الكرتون الل 6-6-4-4

50G  ضب اا    الكر  ن اللسفي الصل 
 سعيييفد اجليييف ان(   ويي لج  ييزدوج ال  يي  ) فييرد اجليييفا  أو  سيييفة  أو يمييس يفم مر يي ن لسفييي قيي ي و يي    ضسيية 6-6-4-4-1

اليزايدة    سجاوز  يسناس   ع سعة العب اا الكبعة واالسس يفام املقر  هلا. و ك ن  قاو ة المطح اخلا  ي للااء  ناسبة حبست ال
ا ظير  عسيا   -لسعسن ا سصياص املياء   (Cobb)دقسقة بطريقة م ب  30  زايدة تيفد   اخسبا  جيرى ضلى  يفى 2 /م 155ال زن 

. ويشرتط أن يساسز الكر  ن اللسفي خبصيائص ثي   ناسيبة. ويكي ن ابإل كيان ISO 535:1991 املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
ا متييزق   سييط حا   وثنسيي  بيييفون  ييثللم  و فريضيي  حبسييت ميكيي  جتاسييع األليي اح بيييفون حيييفوث شييق ق فساييا أوقطييع الكر يي ن اللسفييي

 املا ج بغراء ق ي  ع أل اح السغطسة. ثنساا  ع  طل بة. ويلصق الكر  ن اللسفي امل يفد أو أو
 (J) ي ال  15لال ثقياب  بليغ   ذليك اجلييفا  العلي ي والميفلي   ميس فسة ملقاو ية د سيا   ك ن اجليف ان  مبيا 6-6-4-4-2

 . ISO 3036:1975وفقا  للاعسا  
بشييييريط الصييييق     ي للعبيييي اا الكبييييعة برتاميييي   ناسيييي  و لصييييق بغييييراء أو نفيييين وصييييالا الغييييالف اخلييييا 6-6-4-4-3
م  يادة بشيريط   ميس يف  قل فعالسة. وحسثاا  نفن ال صالا ابللصق ابلغيراء أو  ثبر ب سسلة أخرى ال  يف ز بيفاببس   عيف سة أو أو

ايى حبسيت ال  شيكَّل أوالصقة  قاو ة للاياء. وختيرتق الييفاببس  املعيف سية متا يا  مجسيع القطيع املطلي ب  ثبسسايا  و   ميب  آتميل أيية  تح
 خترتقاا. بطا ة داخلسة أو

للاناوليية أييية  نصيية ميكيي  فكلاييا أن  كيي ن  الئايية  جييي    أييية  نصيية سييفلسة  يفجميية   العبيي ة الكبييعة أو 6-6-4-4-4
 املسكا سكسة  ع العب ة الكبعة واي  عبأة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.

القاضيفة امليفجمة حبست ميك   فادي أي  س ء   قاضيفة العبي ة الكبيعة قييف يعرضياا للعطي    صام املنصة أو 6-6-4-4-5
 أثناء املناولة.

قابلة للفك لضاان الس ازن أثناء املناولة والنقل. وحسثاا  ميس يفم يؤ    ثبسر  مم العب ة ضلى أية  نصة  6-6-4-4-6
 لسا     أي  س ءاا حادة ميك  أن  مب  ضطبا  للعب ة الكبعة. نصة قابلة للفك  يك ن سطحاا األضلى خا

 جييي ز اسييس يفام وسييائل  ق ييية  ثييل اليييفضائم اخلشييبسة لسحميين أداء السنضييسيف  ضلييى أن  كيي ن ايينح اليييفضائم 6-6-4-4-7
 خا  سة ض  البطا ة.

فيل   زييع احلايل بطريقية ضنيف ا  ك ن العب اا الكبعة  عيفة للسنضيسيف  يكي ن الميطح احلا يل ضليى  ي  يك 6-6-4-4-8
  أ   ة.
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 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية اخلشبية 6-6-4-5
50C اخلش  الطبسعي 
50D  اخلش  الرقائقي 
50F   اخلش  املعاد السك ي 

 ة امل اد املمس يف ة وطريقة الصنع  ناسبة لمعة العب اا الكبعة واالسس يفام املقر  هلا. ك ن ق   6-6-4-5-1
خلش  الطبسعي  سيف السجفسل صاحلا  للسيفاول السجا ي وخالسا     العس ب اليت  قليل بيف  ية مبيعة يك ن ا 6-6-4-5-2

يعادل قطعة واحييفة. و عسيرب األ يزاء   ا طعة واحيفة أو   ق ة أي  زء    العب ة الكبعة. ويسك ن مل  زء    العب ة الكبعة    ق
وصيلة اللميان واحلييزل   ع ابللصيق  ي  قبسيل اسيس يفام وصيلة لنييف  ان  أو عادلية لقطعية واحييفة ضنييف اسيس يفام طريقية  ناسيبة للسجاسي

نيييف اسييس يفام طرائييق ض وصييلة  نامبسيية  ييع  ابطيين  عيييف سن ويي ل ن ضلييى األقييل ضنيييف مييل وصييلة  أو وصييلة السعشييسق ابلسفريييز  أو أو
  قل فعالسة. أخرى ال

 قيائق ضليى األقيل. و صينع الرقيائق  ي  قشيرة  3 سألل العب اا الكبعة املصن ضة    اخلش  الرقيائقي  ي   6-6-4-5-3
 خشبسة   مس فسة ليف  ة السجفسل السجا ية  و قط ضة مبنشا  دوا  ضلى اسئة شرائح وخالسة    العس ب اليت  قلل     سا ية العبي ة

 ع العب ة الكبعة.الكبعة. و لصق الرقائق املرتاصة بغراء  قاوم للااء. وجي ز اسس يفام   اد أخرى  ع اخلش  الرقائقي   صن
 صنع العب اا الكبعة اليت يمس يفم فسايا اخلشي  املضيغ ط  ي  خشي   ضيغ ط  قياوم للاياء  ثيل ألي اح  6-6-4-5-4

   ع  ناس  آخر. املطح ن أو اخلش  احلبسيب أو
اسبة بينف  يسم جتاسعاا ب سائل  ن أطراف أو  ثبر إىل أضايفة زاوية أو  حماَّر العب اا الكبعة إبحكام أو 6-6-4-5-5

 القيف .
أييية  نصيية ميكيي  فكلاييا أن  كيي ن  الئايية للاناوليية  جييي    أييية  نصيية سييفلسة  يفجميية   العبيي ة الكبييعة أو 6-6-4-5-6

 أة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.املسكا سكسة  ع العب ة الكبعة واي  عب
ي أي  س ء   قاضيفة العبي ة الكبيعة قييف يعرضياا للعطي  القاضيفة امليفجمة حبست ميك   فاد  صام املنصة أو 6-6-4-5-7

 أثناء املناولة.
ل. وحسثايا  ميس يفم يثبر  مم العب ة الكبعة ضلى أية  نصة قابلة للفك لضاان   از   أثناء املناولة والنق 6-6-4-5-8

 الكبعة.  نصة قابلة للفك  يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  ؤدي إىل ضط  العب ة
جييي ز اسييس يفام وسييائل  ق ييية  ثييل اليييفضائم اخلشييبسة لسحميين أداء السنضييسيف  ضلييى أن  كيي ن ايينح اليييفضائم  6-6-4-5-9

 خا  سة ض  البطا ة.
ا الكبيييعة  صيييااة للسنضيييسيف  يكييي ن الميييطح احلا يييل ضليييى  ييي  يكفيييل   زييييع احلايييل ضنييييف ا  كييي ن العبييي ا 6-6-4-5-10

 بطريقة  أ   ة.
 تعلق ابختبار العبوات الكبريةاشرتاطات ت 6-6-5
 أداء االختبار وتواتره 6-6-5-1
الميلطة وفقيا  إل يراءاا  قر ايا  3-5-6-6خيسرب  صاسم مل ضبي ة مبيعة ضليى النحي  املنصي ص ضلسي     6-6-5-1-1

 امل سصة.
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اا. وعييييفد جيييي    ميييل ضبييي ة مبيييعة أن جتسييياز بنجييياح االخسبيييا اا املبسنييية   اييينا الفصيييل قبيييل اسيييس يفا  6-6-5-1-2
الناي ذج السصياساي للعبي ة الكبيعة ببسيادا السصياسم  واحلجيم  واملييادة ومسكايا  وطريقية الصينع والسعبئية  ولكي  قييف يسضيا   سلييل 

   م ن ا  فاضاا االمسي أقل. ختسلل ض  النا ذج السصاساي إال أيضا  العب اا الكبعة اليت ال املعاجلاا المطحسة. ويسضا 
الخسبييا اا ضلييى ضسنيياا اإل سيياج ضلييى فييرتاا تيييفداا المييلطة امل سصيية. وإل ييراء االخسبييا اا ضلييى  كيير  ا 6-6-5-1-3

 . 4-2-5-6-6 الظروف احملسطة  عادال  السسسفاء أحكامالعب اا الكبعة املصن ضة    الكر  ن اللسفي  يعسرب إضيفاد العب اا   
 أسل ب صنع العب اا الكبعة. املادة أو سم أو كر  االخسبا اا أيضا  بعيف مل  عيفيل يغع السصا 6-6-5-1-4
    ا يي   ييع  خيسلييل إال جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  ميياح إب ييراء اخسبييا  ا سقييائي للعبيي اا الكبييعة ال 6-6-5-1-5

الصيا  العبي اا اليفاخلسية الييت يكي ن وزهنيا    النا ذج امل سيرب  ضليى سيبسل املثيال  األحجيام األصيغر للعبي اا اليفاخلسية  أواا ة ض
 أقل؛ والعب اا الكبعة اليت  نسج ببعيف خا  ي )أبعاد خا  سة( أصغر قلسال .

 حمج زة 6-6-5-1-6
لالطيالع ضليى شييروط اجلايع بين ضبيي اا داخلسية  سلفية  عييا   ضبي ة مبيعة واالخسالفيياا املميا ح هبييا    مالحظة:

 . 1-5-1-1-4العب اا اليفاخلسة  ا ظر 
سصيييية أن  طلييي    أي وقيييير إثبييياا اسيييسسفاء العبيييي اا الكبيييعة اليييييت  نيييسج ابلسملمييييل جيييي ز للميييلطة امل  6-6-5-1-7

 اي  ض  طريق إ راء اخسبا اا وفقا  ألحكام انا القمم.اشرتاطاا اخسبا اا النا ذج السصاس
جي ز إ راء ضيفة اخسبا اا ضلى ضسنية واحييفة  شيريطة ضييفم أتثير صيحة  سيائج االخسبيا اا ومب افقية الميلطة  6-6-5-1-8

 امل سصة.
 العب اا االحسساطسة الكبعة 6-6-5-1-9

قييا  لألحكييام املنطبقيية ضلييى العبيي اا الكبييعة ختسييرب العبيي اا االحسساطسيية الكبييعة و  ضييع العال يياا ضلساييا وف 
 يلي: العب اا اليفاخلسة  ابسسثناء  ا امل صصة لنقل امل اد الصلبة أو IIجملا ضة السعبئة 

بيييا  املميييس يف ة   إ يييراء االخسبيييا اا  ومتيييأل العبييي اا االحسساطسييية الكبيييعة يكييي ن املييياء اييي   يييادة االخس )أ(
اا القصيي ى. ويميياح ابسييس يفام  يي اد  ضييافة   ثييل أمسيياس    املائيية  يي  سييعس 98 قييل ضيي   بنمييبة ال

  ضيع بطريقية  يؤثر ضلييى  ميرايا الرصياص   ي  أ يل بلي   الكسلية اإلمجالسية املطل بية للطيرد  شيريطة أال
)ب( 2-4-4-3-5-6-6لفقيرة ومبيفيل لنلك  ميكي   غسيع ا  فياع الميق ط وفقيا  ل  سائج االخسبا .

 ليفى إ راء اخسبا  المق ط؛
  30ضييافة إىل ذلييك  جتسيياز العبيي اا االحسساطسيية الكبييعة بنجيياح اخسبييا  ضيييفم السمييرب ضنيييف ضييغط وابإل )ب(

 ؛4-5-6-6ل مسل ابسكال  ع بسان  سائج انا االخسبا     قرير االخسبا  املطل ب وفقا  
 . 2-2-6-6ا   بن    " ضلى العب اا االحسساطسة الكبعة مااTو  ضع ضال ة " )ج(

 لالختباراإلعداد  6-6-5-2
يييرى االخسبيييا اا ضليييى ضبييي اا مبيييعة ييييسم تضيييعاا مايييا 6-6-5-2-1   ذليييك العبييي اا  لييي  ما ييير  عييييفلة للنقيييل  مبيييا جتح

  املائيية  يي  سييعساا القصيي ى للميي ائل  98 قييل ضيي   لعبيي اا اليفاخلسيية بنمييبة الالمييلع اليييت سييبق اسييسعااهلا. ومتييأل ا اليفاخلسيية أو
حالة العب اا الكبعة اليت  ك ن ضب ا يا اليفاخلسية  صيااة لنقيل المي ائل واملي اد اجلا ييفة  يليزم    املائة للا اد اجلا يفة. و  95 أو

وجييي ز االسسعاضيية ضيي  امليي اد احملسيي اة   العبيي اا اليفاخلسيية إ ييراء اخسبييا   مييسقل لكييل  يي  احملسيي ايا المييائلة واجلا يييفة ضلييى حيييفة. 
حالييية  إذا ميييان ذليييك يبطيييل  سيييائج االخسبيييا اا. و  بميييلع أخيييرى إال خيييرى أوالميييلع املقييير   قلايييا   العبييي اا الكبيييعة مبيييادة أ أو
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 اشرتاطات خاصة للعبوات الكبرية اخلشبية 6-6-4-5
50C اخلش  الطبسعي 
50D  اخلش  الرقائقي 
50F   اخلش  املعاد السك ي 

 ة امل اد املمس يف ة وطريقة الصنع  ناسبة لمعة العب اا الكبعة واالسس يفام املقر  هلا. ك ن ق   6-6-4-5-1
خلش  الطبسعي  سيف السجفسل صاحلا  للسيفاول السجا ي وخالسا     العس ب اليت  قليل بيف  ية مبيعة يك ن ا 6-6-4-5-2

يعادل قطعة واحييفة. و عسيرب األ يزاء   ا طعة واحيفة أو   ق ة أي  زء    العب ة الكبعة. ويسك ن مل  زء    العب ة الكبعة    ق
وصيلة اللميان واحلييزل   ع ابللصيق  ي  قبسيل اسيس يفام وصيلة لنييف  ان  أو عادلية لقطعية واحييفة ضنييف اسيس يفام طريقية  ناسيبة للسجاسي

نيييف اسييس يفام طرائييق ض وصييلة  نامبسيية  ييع  ابطيين  عيييف سن ويي ل ن ضلييى األقييل ضنيييف مييل وصييلة  أو وصييلة السعشييسق ابلسفريييز  أو أو
  قل فعالسة. أخرى ال

 قيائق ضليى األقيل. و صينع الرقيائق  ي  قشيرة  3 سألل العب اا الكبعة املصن ضة    اخلش  الرقيائقي  ي   6-6-4-5-3
 خشبسة   مس فسة ليف  ة السجفسل السجا ية  و قط ضة مبنشا  دوا  ضلى اسئة شرائح وخالسة    العس ب اليت  قلل     سا ية العبي ة

 ع العب ة الكبعة.الكبعة. و لصق الرقائق املرتاصة بغراء  قاوم للااء. وجي ز اسس يفام   اد أخرى  ع اخلش  الرقائقي   صن
 صنع العب اا الكبعة اليت يمس يفم فسايا اخلشي  املضيغ ط  ي  خشي   ضيغ ط  قياوم للاياء  ثيل ألي اح  6-6-4-5-4

   ع  ناس  آخر. املطح ن أو اخلش  احلبسيب أو
اسبة بينف  يسم جتاسعاا ب سائل  ن أطراف أو  ثبر إىل أضايفة زاوية أو  حماَّر العب اا الكبعة إبحكام أو 6-6-4-5-5

 القيف .
أييية  نصيية ميكيي  فكلاييا أن  كيي ن  الئايية للاناوليية  جييي    أييية  نصيية سييفلسة  يفجميية   العبيي ة الكبييعة أو 6-6-4-5-6

 أة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا.املسكا سكسة  ع العب ة الكبعة واي  عب
ي أي  س ء   قاضيفة العبي ة الكبيعة قييف يعرضياا للعطي  القاضيفة امليفجمة حبست ميك   فاد  صام املنصة أو 6-6-4-5-7

 أثناء املناولة.
ل. وحسثايا  ميس يفم يثبر  مم العب ة الكبعة ضلى أية  نصة قابلة للفك لضاان   از   أثناء املناولة والنق 6-6-4-5-8

 الكبعة.  نصة قابلة للفك  يك ن سطحاا العل ي خالسا     أي  س ءاا حادة قيف  ؤدي إىل ضط  العب ة
جييي ز اسييس يفام وسييائل  ق ييية  ثييل اليييفضائم اخلشييبسة لسحميين أداء السنضييسيف  ضلييى أن  كيي ن ايينح اليييفضائم  6-6-4-5-9

 خا  سة ض  البطا ة.
ا الكبيييعة  صيييااة للسنضيييسيف  يكييي ن الميييطح احلا يييل ضليييى  ييي  يكفيييل   زييييع احلايييل ضنييييف ا  كييي ن العبييي ا 6-6-4-5-10

 بطريقة  أ   ة.
 تعلق ابختبار العبوات الكبريةاشرتاطات ت 6-6-5
 أداء االختبار وتواتره 6-6-5-1
الميلطة وفقيا  إل يراءاا  قر ايا  3-5-6-6خيسرب  صاسم مل ضبي ة مبيعة ضليى النحي  املنصي ص ضلسي     6-6-5-1-1

 امل سصة.
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اا. وعييييفد جيييي    ميييل ضبييي ة مبيييعة أن جتسييياز بنجييياح االخسبيييا اا املبسنييية   اييينا الفصيييل قبيييل اسيييس يفا  6-6-5-1-2
الناي ذج السصياساي للعبي ة الكبيعة ببسيادا السصياسم  واحلجيم  واملييادة ومسكايا  وطريقية الصينع والسعبئية  ولكي  قييف يسضيا   سلييل 

   م ن ا  فاضاا االمسي أقل. ختسلل ض  النا ذج السصاساي إال أيضا  العب اا الكبعة اليت ال املعاجلاا المطحسة. ويسضا 
الخسبييا اا ضلييى ضسنيياا اإل سيياج ضلييى فييرتاا تيييفداا المييلطة امل سصيية. وإل ييراء االخسبييا اا ضلييى  كيير  ا 6-6-5-1-3

 . 4-2-5-6-6 الظروف احملسطة  عادال  السسسفاء أحكامالعب اا الكبعة املصن ضة    الكر  ن اللسفي  يعسرب إضيفاد العب اا   
 أسل ب صنع العب اا الكبعة. املادة أو سم أو كر  االخسبا اا أيضا  بعيف مل  عيفيل يغع السصا 6-6-5-1-4
    ا يي   ييع  خيسلييل إال جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  ميياح إب ييراء اخسبييا  ا سقييائي للعبيي اا الكبييعة ال 6-6-5-1-5

الصيا  العبي اا اليفاخلسية الييت يكي ن وزهنيا    النا ذج امل سيرب  ضليى سيبسل املثيال  األحجيام األصيغر للعبي اا اليفاخلسية  أواا ة ض
 أقل؛ والعب اا الكبعة اليت  نسج ببعيف خا  ي )أبعاد خا  سة( أصغر قلسال .

 حمج زة 6-6-5-1-6
لالطيالع ضليى شييروط اجلايع بين ضبيي اا داخلسية  سلفية  عييا   ضبي ة مبيعة واالخسالفيياا املميا ح هبييا    مالحظة:

 . 1-5-1-1-4العب اا اليفاخلسة  ا ظر 
سصيييية أن  طلييي    أي وقيييير إثبييياا اسيييسسفاء العبيييي اا الكبيييعة اليييييت  نيييسج ابلسملمييييل جيييي ز للميييلطة امل  6-6-5-1-7

 اي  ض  طريق إ راء اخسبا اا وفقا  ألحكام انا القمم.اشرتاطاا اخسبا اا النا ذج السصاس
جي ز إ راء ضيفة اخسبا اا ضلى ضسنية واحييفة  شيريطة ضييفم أتثير صيحة  سيائج االخسبيا اا ومب افقية الميلطة  6-6-5-1-8

 امل سصة.
 العب اا االحسساطسة الكبعة 6-6-5-1-9

قييا  لألحكييام املنطبقيية ضلييى العبيي اا الكبييعة ختسييرب العبيي اا االحسساطسيية الكبييعة و  ضييع العال يياا ضلساييا وف 
 يلي: العب اا اليفاخلسة  ابسسثناء  ا امل صصة لنقل امل اد الصلبة أو IIجملا ضة السعبئة 

بيييا  املميييس يف ة   إ يييراء االخسبيييا اا  ومتيييأل العبييي اا االحسساطسييية الكبيييعة يكييي ن املييياء اييي   يييادة االخس )أ(
اا القصيي ى. ويميياح ابسييس يفام  يي اد  ضييافة   ثييل أمسيياس    املائيية  يي  سييعس 98 قييل ضيي   بنمييبة ال

  ضيع بطريقية  يؤثر ضلييى  ميرايا الرصياص   ي  أ يل بلي   الكسلية اإلمجالسية املطل بية للطيرد  شيريطة أال
)ب( 2-4-4-3-5-6-6لفقيرة ومبيفيل لنلك  ميكي   غسيع ا  فياع الميق ط وفقيا  ل  سائج االخسبا .

 ليفى إ راء اخسبا  المق ط؛
  30ضييافة إىل ذلييك  جتسيياز العبيي اا االحسساطسيية الكبييعة بنجيياح اخسبييا  ضيييفم السمييرب ضنيييف ضييغط وابإل )ب(

 ؛4-5-6-6ل مسل ابسكال  ع بسان  سائج انا االخسبا     قرير االخسبا  املطل ب وفقا  
 . 2-2-6-6ا   بن    " ضلى العب اا االحسساطسة الكبعة مااTو  ضع ضال ة " )ج(

 لالختباراإلعداد  6-6-5-2
يييرى االخسبيييا اا ضليييى ضبييي اا مبيييعة ييييسم تضيييعاا مايييا 6-6-5-2-1   ذليييك العبييي اا  لييي  ما ييير  عييييفلة للنقيييل  مبيييا جتح

  املائيية  يي  سييعساا القصيي ى للميي ائل  98 قييل ضيي   لعبيي اا اليفاخلسيية بنمييبة الالمييلع اليييت سييبق اسييسعااهلا. ومتييأل ا اليفاخلسيية أو
حالة العب اا الكبعة اليت  ك ن ضب ا يا اليفاخلسية  صيااة لنقيل المي ائل واملي اد اجلا ييفة  يليزم    املائة للا اد اجلا يفة. و  95 أو

وجييي ز االسسعاضيية ضيي  امليي اد احملسيي اة   العبيي اا اليفاخلسيية إ ييراء اخسبييا   مييسقل لكييل  يي  احملسيي ايا المييائلة واجلا يييفة ضلييى حيييفة. 
حالييية  إذا ميييان ذليييك يبطيييل  سيييائج االخسبيييا اا. و  بميييلع أخيييرى إال خيييرى أوالميييلع املقييير   قلايييا   العبييي اا الكبيييعة مبيييادة أ أو
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(  ثييل العبيي اا إىل ذلييكو ييا سييلع أخييرى  يسعيين أن  كيي ن هلييا  فيي  اخلصييائص الفسزايئسيية )الكسليية   اسييس يفام ضبيي اا داخلسيية أو
لحصيي ل ضلييى الكسليية اإلمجالسيية المييلع املقيير   قلاييا. ويميياح ابسييس يفام  يي اد  ضييافة  ثييل أمسيياس مييراا الرصيياص  ل اليفاخلسيية أو

  ؤثر    سائج االخسبا . املطل بة للعب ة  شريطة أن   ضع بطريقة ال
أخيييرى   كييي ن مثافييية ولزو ييية اييينح امليييادة    اخسبيييا اا الميييق ط لعبييي اا المييي ائل  ضنييييف اسيييس يفام  يييادة 6-6-5-2-2

م امليياء الخسبييا  سييق ط ضبيي اا الميي ائل ابلشييروط املبسلنيية   النمييبسسان ويياثلسن لكثافيية ولزو يية املييادة املسيي خى  قلاييا. وميكيي  اسييس يفا
6-6-5-3-4-4 . 
ليييى ضبييي اا داخلسييية جييييرى اخسبيييا  سيييق ط للعبييي اا الكبيييعة البالسيييسسكسة والعبييي اا الكبيييعة الييييت تسييي ي ض 6-6-5-2-3

د  يييية حييييرا ة ضسنيييية االخسبييييا  وذلييييك بعيييييف ا ختفييييض  -المييييلع   ييييع األمسيييياس املمييييس يف ة لنقييييل امليييي اد الصييييلبة أو -بالسييييسسكسة 
دون ذليييييك. وميكييييي  السغاضيييييي ضييييي  اييييينح الساسئييييية إذا ما ييييير املييييي اد املعنسييييية ذاا قابلسييييية للميييييح    يييييا س أو18º- إىل وحمس اي يييييا
احلرا ة املن فضة؛ وحسثاا يسم تضع ضسنة االخسبا  ضلى انا النح   ميك  االسسغناء ض  الساسئة  للشيف مافسسن   د  اا و قاو ة

 . وتف  الم ائل امل سربة   احلالة المائلة إبضافة   اد  ا عة للسجايف ضنيف الضرو ة.4-2-5-6-6 دة  ال ا  
سياضة ضليى األقيل    ي  ذي د  ية حيرا ة  24 كسلل العب اا الكبعة املصن ضة    الكر  ن اللسفيي ملييفة  6-6-5-2-4

 أحيفاا.  ضب طة و ط بة  مبسة  ضب طة. وانال ثالثة خسا اا  جي  اخسسا 
س 2º±20  املائة. واخلسيا ان اآلخيران مهيا:   2  املائة  50س و ط بة  مبسة 2º±23اجل  املفضل ا   

   املائة.  2  املائة  65 مبسة  س و ط بة2º ±27   املائة؛ أو  2  املائة  65و ط بة  مبسة 
ينحصر  س سط القسم ضا  انح احليفود. وقيف  مب  السقلباا القصعة األ ل وحيفود القساس اخسالفاا  مالحظة:

   املائة   الرط بة النمبسة بيفون إضرا    اري لسكرا ية  سائج االخسبا . 5 ±  القساساا  صل إىل 
 اشرتاطات االختبار 6-6-5-3
 اخسبا  الرفع    أسفل 6-6-5-3-1
 السطبسق  طاق 6-6-5-3-1-1

ينطبيييييييق ضليييييييى مجسييييييييع أ ييييييي اع العبيييييييي اا الكبيييييييعة املييييييييزودة ب سيييييييائل  فييييييييع  ييييييي  أسييييييييفل  ب صيييييييف  اخسبييييييييا ا   
 السصاساي. للنا ذج

 إضيفاد العب اا الكبعة لالخسبا  6-6-5-3-1-2
يييل العبييي اا الكبيييعة مبقييييفا    ى املميييا ح هبيييا   يييع   زييييع احلا لييية  ثيييل مسلسايييا اإلمجالسييية القصييي   1.25تاَّ

 اب سظام.
 طريقة االخسبا  6-6-5-3-1-3

 رفييع العبيي ة الكبييعة و نييزل  يير ن ابسييس يفام شيي ماا  فييع   ضييع     ضييع  س سييط واملباضيييفة بسناييا مبقيييفا   
ع اجتياح الييفخ ل. ويكير   ك   قط اليفخ ل حلبسة(. و يفخل ش مة املرفياع ملميافة ثالثية أ اب ثالثة أ ابع ط ل  ا   اليفخ ل ) ا مل

 وك  لليفخ ل.االخسبا     مل اجتاح 
  عايع ا سساز االخسبا  6-6-5-3-1-4

 ضيفم حيفوث أي  ش ح دائم جيعل العب ة الكبعة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا. 
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 اخسبا  الرفع    أضلى 6-6-5-3-2
  طاق السطبسق 6-6-5-3-2-1

زودة ب سييائل  فييع  ب صييف  اخسبييا ا  بيي اا الكبييعة املصييااة لرفعاييا  ي  أضلييى و كيي ن  ييينطبيق ضلييى أ يي اع الع 
 للنا ذج السصاساي.

 إضيفاد العب ة الكبعة لالخسبا  6-6-5-3-2-2
تاَّل العب ة الكبعة ثقال  يماوي ح   ثليي مسلسايا اإلمجالسية القصي ى املميا ح هبيا. وتايل العبي ة الكبيعة  

 كل  نسظم.سلساا اإلمجالسة املما ح هبا  وي زع احلال بشاملر ة بمسة أ ثال م
 طريقة االخسبا  6-6-5-3-2-3

 رفييع العبيي ة الكبييعة ابلطريقييية املصييااة لرفعاييا حييي   ر فييع ضيي  األ ا و بقييى   اييينا ال ضييع مليييفة  ييي   
 دقائق.

  عايع ا سساز االخسبا  6-6-5-3-2-4
العبييي ة الكبيييعة  اجلا ييييفة: ضييييفم حييييفوث  شييي ح دائيييم جيعيييل العبييي اا الكبيييعة املعيف سييية والبالسيييسسكسة  )أ(

   ذلك املنصة القاضيفية  إن و يفا   ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا؛ مبا
وسيائل  فعايا جيعيل العبي ة الكبيعة  العب اا الكبعة املر ة: ضيفم حيفوث ضط    العب ة الكبيعة أو )ب(

 وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا.املناولة    ع  أ   ة للنقل أو
 اخسبا  السنضسيف 6-6-5-3-3
  طاق السطبسق 6-6-5-3-3-1

ينطبيق ضليى مجسيع أ يي اع العبي اا الكبيعة املصييااة لسنضيسيفاا بعضياا في ق بعييض  ب صيف  اخسبيا ا  للنايي ذج  
 السصاساي.

 إضيفاد العب ة الكبعة لالخسبا  6-6-5-3-3-2
 إلمجالسة القص ى املما ح هبا.متأل العب ة الكبعة ح  مسلساا ا 

 طريقة االخسبا  6-6-5-3-3-3
  ضع العب ة الكبعة ضلى قاضيف ا ضليى أ ا  ميس ية صيلبة و عيرلا حلايل اخسبيا   رتامي   نيسظم الس زييع  

سيياضة   حالييية العبييي اا الكبييعة املصييين ضة  ييي  اخلشييي   24 قيييل ضيي   ييي  دقيييائق  وملييييفة  ( لفيييرتة ال4-3-3-5-6-6)ا ظيير 
   ن اللسفي والبالسسسك.والكر 

 حماب احلال املضاف    أ ل االخسبا   6-6-5-3-3-4
 يرة  ي  جماي ع الكسيل اإلمجالسية القصي ى  1.8يك ن احلال الني ي ضيع ضليى العبي ة الكبيعة أميرب مبقييفا   

 املما ح هبا لعيفد العب اا الكبعة املااثلة اليت جي ز  نضسيفاا ف ق العب ة الكبعة أثناء النقل.
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(  ثييل العبيي اا إىل ذلييكو ييا سييلع أخييرى  يسعيين أن  كيي ن هلييا  فيي  اخلصييائص الفسزايئسيية )الكسليية   اسييس يفام ضبيي اا داخلسيية أو
لحصيي ل ضلييى الكسليية اإلمجالسيية المييلع املقيير   قلاييا. ويميياح ابسييس يفام  يي اد  ضييافة  ثييل أمسيياس مييراا الرصيياص  ل اليفاخلسيية أو

  ؤثر    سائج االخسبا . املطل بة للعب ة  شريطة أن   ضع بطريقة ال
أخيييرى   كييي ن مثافييية ولزو ييية اييينح امليييادة    اخسبيييا اا الميييق ط لعبييي اا المييي ائل  ضنييييف اسيييس يفام  يييادة 6-6-5-2-2

م امليياء الخسبييا  سييق ط ضبيي اا الميي ائل ابلشييروط املبسلنيية   النمييبسسان ويياثلسن لكثافيية ولزو يية املييادة املسيي خى  قلاييا. وميكيي  اسييس يفا
6-6-5-3-4-4 . 
ليييى ضبييي اا داخلسييية جييييرى اخسبيييا  سيييق ط للعبييي اا الكبيييعة البالسيييسسكسة والعبييي اا الكبيييعة الييييت تسييي ي ض 6-6-5-2-3

د  يييية حييييرا ة ضسنيييية االخسبييييا  وذلييييك بعيييييف ا ختفييييض  -المييييلع   ييييع األمسيييياس املمييييس يف ة لنقييييل امليييي اد الصييييلبة أو -بالسييييسسكسة 
دون ذليييييك. وميكييييي  السغاضيييييي ضييييي  اييييينح الساسئييييية إذا ما ييييير املييييي اد املعنسييييية ذاا قابلسييييية للميييييح    يييييا س أو18º- إىل وحمس اي يييييا
احلرا ة املن فضة؛ وحسثاا يسم تضع ضسنة االخسبا  ضلى انا النح   ميك  االسسغناء ض  الساسئة  للشيف مافسسن   د  اا و قاو ة

 . وتف  الم ائل امل سربة   احلالة المائلة إبضافة   اد  ا عة للسجايف ضنيف الضرو ة.4-2-5-6-6 دة  ال ا  
سياضة ضليى األقيل    ي  ذي د  ية حيرا ة  24 كسلل العب اا الكبعة املصن ضة    الكر  ن اللسفيي ملييفة  6-6-5-2-4

 أحيفاا.  ضب طة و ط بة  مبسة  ضب طة. وانال ثالثة خسا اا  جي  اخسسا 
س 2º±20  املائة. واخلسيا ان اآلخيران مهيا:   2  املائة  50س و ط بة  مبسة 2º±23اجل  املفضل ا   

   املائة.  2  املائة  65 مبسة  س و ط بة2º ±27   املائة؛ أو  2  املائة  65و ط بة  مبسة 
ينحصر  س سط القسم ضا  انح احليفود. وقيف  مب  السقلباا القصعة األ ل وحيفود القساس اخسالفاا  مالحظة:

   املائة   الرط بة النمبسة بيفون إضرا    اري لسكرا ية  سائج االخسبا . 5 ±  القساساا  صل إىل 
 اشرتاطات االختبار 6-6-5-3
 اخسبا  الرفع    أسفل 6-6-5-3-1
 السطبسق  طاق 6-6-5-3-1-1

ينطبيييييييق ضليييييييى مجسييييييييع أ ييييييي اع العبيييييييي اا الكبيييييييعة املييييييييزودة ب سيييييييائل  فييييييييع  ييييييي  أسييييييييفل  ب صيييييييف  اخسبييييييييا ا   
 السصاساي. للنا ذج

 إضيفاد العب اا الكبعة لالخسبا  6-6-5-3-1-2
يييل العبييي اا الكبيييعة مبقييييفا    ى املميييا ح هبيييا   يييع   زييييع احلا لييية  ثيييل مسلسايييا اإلمجالسييية القصييي   1.25تاَّ

 اب سظام.
 طريقة االخسبا  6-6-5-3-1-3

 رفييع العبيي ة الكبييعة و نييزل  يير ن ابسييس يفام شيي ماا  فييع   ضييع     ضييع  س سييط واملباضيييفة بسناييا مبقيييفا   
ع اجتياح الييفخ ل. ويكير   ك   قط اليفخ ل حلبسة(. و يفخل ش مة املرفياع ملميافة ثالثية أ اب ثالثة أ ابع ط ل  ا   اليفخ ل ) ا مل

 وك  لليفخ ل.االخسبا     مل اجتاح 
  عايع ا سساز االخسبا  6-6-5-3-1-4

 ضيفم حيفوث أي  ش ح دائم جيعل العب ة الكبعة  ع  أ   ة للنقل  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا. 
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 اخسبا  الرفع    أضلى 6-6-5-3-2
  طاق السطبسق 6-6-5-3-2-1

زودة ب سييائل  فييع  ب صييف  اخسبييا ا  بيي اا الكبييعة املصييااة لرفعاييا  ي  أضلييى و كيي ن  ييينطبيق ضلييى أ يي اع الع 
 للنا ذج السصاساي.

 إضيفاد العب ة الكبعة لالخسبا  6-6-5-3-2-2
تاَّل العب ة الكبعة ثقال  يماوي ح   ثليي مسلسايا اإلمجالسية القصي ى املميا ح هبيا. وتايل العبي ة الكبيعة  

 كل  نسظم.سلساا اإلمجالسة املما ح هبا  وي زع احلال بشاملر ة بمسة أ ثال م
 طريقة االخسبا  6-6-5-3-2-3

 رفييع العبيي ة الكبييعة ابلطريقييية املصييااة لرفعاييا حييي   ر فييع ضيي  األ ا و بقييى   اييينا ال ضييع مليييفة  ييي   
 دقائق.

  عايع ا سساز االخسبا  6-6-5-3-2-4
العبييي ة الكبيييعة  اجلا ييييفة: ضييييفم حييييفوث  شييي ح دائيييم جيعيييل العبييي اا الكبيييعة املعيف سييية والبالسيييسسكسة  )أ(
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  ضع العب ة الكبعة ضلى قاضيف ا ضليى أ ا  ميس ية صيلبة و عيرلا حلايل اخسبيا   رتامي   نيسظم الس زييع  
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 سبا  عايع ا سساز االخ 6-6-5-3-3-5
مجسع أ  اع العب اا الكبعة  ابسسثناء العب اا الكبيعة املر ية: ضييفم حييفوث  شي ح دائيم جيعيل العبي ة  )أ(

  ذلييييك املنصيييية القاضيفييييية إن و يييييفا   ييييع  أ   يييية للنقييييل  وضيييييفم حيييييفوث فقيييييف  الكبييييعة  مبييييا
 احملس ايا؛  

جيعلايا  يع  أ   ية   النقيل   ث  ييفا      ميم العبي ة الكبيعةالعب اا الكبعة املر ة: ضييفم حييفو  )ب(
 وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا.

 اخسبا  المق ط 6-6-5-3-4
  طاق السطبسق 6-6-5-3-4-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع العب اا الكبعة  ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي.
 إضيفاد العب ة الكبعة لالخسبا  6-6-5-3-4-2

 . 1-2-5-6-6عب ة الكبعة وفقا  ألحكام متأل ال 
 طريقة االخسبا  6-6-5-3-4-3

  ميييقط العبييي ة الكبيييعة ضليييى سيييطح صيييل  وضييي م و نبميييط وأفقيييي و يييع  يييرن  يسطيييابق  يييع اشيييرتاطاا 
 يعسرب أضعل  زء    قاضيفة العب ة الكبعة.   وذلك بطريقة جتعل  قطة الصيفم ضلى  ا6-1-5-3-4
 ا  فاع المق ط 6-6-5-3-4-4

سربه العب اا الكبعة املعيفة الحس اء   اد وسلع الر بة  مالحظة:  .IIضلى  مس ى أداء جما ضة السعبئة  1ختح
سييائلة  إذا مييان االخسبييا  جيييرى  ييع  سييلع  ا يييفة أو   حاليية العبيي اا اليفاخلسيية اليييت تسيي ي ضلييى  يي اد أو 6-6-5-3-4-4-1

 أخرى هلا  ف  اخلصائص األساسسة: سلعة ة أو ع  اد سلع  قر   قلاا  أو سائلة أو   اد  ا يفة أو
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 

 م 0.8 م 1.2 م 1.8

   حالة العب اا اليفاخلسة اليت تس ي ضلى س ائل  إذا مان االخسبا  جيرى  ع املاء:  6-6-5-3-4-4-2
 :1.2 سجاوز  ة الإذا ما ر امل اد املقر   قلاا ذاا مثافة  مبس )أ(

 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 
 م 0.8 م 1.2 م 1.8

م  ا  فاع الميق ط ابالسيسناد إىل 1.2ذاا مثافة  مبسة  سجاوز إذا ما ر امل اد املقر   قلاا  )ب(   عح
ضشييري   ىل أول  قييم( للاييادة املقيير   قلاييا   ييع  قرييي  النسسجيية صييع دا  إdالكثافيية النمييبسة )ل( )

 ضلى النح  السا :
 IIIجما ضة السعبئة  IIجما ضة السعبئة  Iجما ضة السعبئة 

 م 0.67×ل  م 1.0×ل  م 1.5×ل 
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  عايع ا سساز االخسبا  6-6-5-3-4-5
ة عيييفث  مييرب للاييياد ال عيييفث أي ضطيي    العبييي ة الكبييعة ميكيي  أن ييييؤثر   األ ييان أثنيياء النقيييل. وال 6-6-5-3-4-5-1

 الملعة )الملع(. املعبأة    العب ة )العب اا( اليفاخلسة أو
الميييلع املسفجيييرة  يمييياح اب ميييكاب املييي اد أو 1بييية ال يمييياح حبييييفوث متيييزق   العبييي اا الكبيييعة لميييلع الر  6-6-5-3-4-5-2

 المائبة    العب اا الكبعة.
االخسبييا  إذا ظليير احملسيي ايا بكا لاييا حمسجييزة  حسثاييا جيييرى اخسبييا  سييق ط لعبيي ة مبييعة  فييإن العسنيية جتسيياز 6-6-5-3-4-5-3

  عيف وسسلة اإل الق  ا عة للسن سل. ح  إذا مل
 الشهادات وتقرير االختبار 6-6-5-4
(  شييايف أبن النايي ذج 3-6-6 صيييف  شيياادة وضال يية لكييل ذيي ذج  صيياساي لعبيي ة مبييعة )وفقييا  ألحكييام  6-6-5-4-1

 اطاا االخسبا .  ذلك جتاسزا    يمس   اشرت  السصاساي  مبا
 الكبعة:ي ضع  قرير ض  االخسبا  يسضا  البسادا السالسة ضلى األقل ويبلغ السقرير ملمس يف ي العب ة  6-6-5-4-2

 اسم وضن ان املرفق الني أ رى االخسبا ؛ -1
 اسم وضن ان  قيفم الطل  )ضنيف االقسضاء(؛ -2
 وحسيف لسعريل  قرير االخسبا ؛  قم -3
 خسبا ؛ات ي   قرير اال -4
 صا ع العب ة الكبعة؛ -5
وصييل النايي ذج السصيياساي للعبيي ة الكبييعة )ضلييى سييبسل املثييال  األبعيياد  امليي اد  وسييائل اإل ييالق   -6

 ( و/أو ص  ة )ص  ( للعب اا؛و ا إىل ذلكالماك  
 المعة القص ى/الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا؛ -7
 مس يف ة؛الملع امل ووصل العب اا اليفاخلسة أو خصائص احملس ايا امل سربة   ثل أ  اع -8
 وصل االخسبا  و سائج ؛ -9

   قسع  قرير االخسبا    ع بسان اسم وصفة امل قلع. -10
يسضا   قريير االخسبيا  إقيرا اا أبن العبي ة الكبيعة املعييفة للنقيل قييف مت اخسبا ايا وفقيا  لألحكيام املناسيبة    6-6-5-4-3

ل صييحة ايينا السقرييير. و مييللم  ميي ة  يي   قرييير االخسبييا   كيي دا أخييرى للعبيي ة قيييف يبطيي طرائييق أوايينا الفصييل  وأبن اسييس يفام 
 للملطة امل سصة.
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 7-6الفصل 
 اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة

 وحاوايت الغاز املتعددة العناصر
 التطبيق واشرتاطات عامة 6-7-1
 الغياز انا الفصل ضلى الصياا يج النقالية لنقيل البضيائع اخلطيرة وضليى حياوايا  نطبق االشرتاطاا ال ا دة   6-7-1-1

عيييفد  مل جباسييع وسييائط النقييل. وابإلضييافة إىل اشييرتاطاا ايينا الفصييل  و ييا 2املسعيييفدة العناصيير لنقييل الغييازاا  ييع املييربدة  يي  الر بيية 
  بصييسغساا املعيفليية    أي صيياريج 1972 حليياوايا لعييامخييالف ذلييك   مييس ا االشييرتاطاا املنطبقيية  يي  اال فاقسيية اليفولسيية لمييال ة ا

حاوييية  يياز  سعيييفدة العناصيير ينطبييق ضلساييا  عريييل "حاوييية"   إطييا   صييطلحاا  لييك اال فاقسيية. و نطبييق   قييال  سعيييفد ال سييائط أو
  البحا .حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر اليت  مس يفم   أضا  اشرتاطاا إضافسة ضلى الصاا يج النقالة البحرية أو

واضرتافا  ابإلجنازاا العلاسة والسكن ل  سة  جي ز  عيفيل االشرتاطاا السقنسة الي ا دة   اينا الفصيل برت سبياا  6-7-1-2
يقل ضاا  كفل  اشرتاطاا انا الفصل فساا يسصل ابلس افق  يع املي اد  بيفيلة. ويسعن أن   فر انح الرت سباا البيفيلة  مس ى أ ان ال

حاليية  حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير ضلييى  قاو يية الصيييف اا  وظييروف السحاسييل واحلريييق. و  الصيياريج النقييال أو املنق ليية  وقيييف ة
حيياوايا الغيياز  النقييل اليييفو   يسعيين أن  عسايييف المييلطاا امل سصيية املعنسيية الرت سبيياا البيفيليية اليييت  نطبييق ضلييى الصيياا يج النقاليية أو

 .املسعيفدة العناصر
(   T75 أو T50   أوT23إىل  T1   سيييييي  خبصييييييي ص الصيييييياا يج النقالييييييية ) ن مليييييييادة  ييييييايعيييييي وضنيييييييف ا ال 6-7-1-3

  جييي ز للمييلطة امل سصيية لبليييف املنشييأ أن  صيييف    افقيية  ؤقسيية ضلييى 2-3 يي  قائايية البضييائع اخلطييرة اليي ا دة   الفصييل  10 العايي د
ييلة  و سضييا  م اا اليييت  قيييفم ضييادة      سايياا الصيياا يج النقاليية حيييف أدىن املعل  ييالنقييل. و رفييق امل افقيية مبمييسنيفاا الشييحنة املرسه

 رة.والشروط اليت يسعن  قل املادة املعنسة هبا. و س ن الملطة امل سصة السيفابع املناسبة إلد اج الرت س  املقر    قائاة البضائع اخلط
 9إىل  3ب والرت 1الرتبة  اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد 6-7-2
 تعاريف 6-7-2-1

 أل راا انا القمم: 
يقيييل الضيييغط  الضيييغط اليييني يميييس يفم   احلمييياابا الييييت  سطلبايييا  يفو ييية  عساييييفة ألوضسييية الضيييغط. وال يعييي  الضيييغط السصييياساي

 السصاساي ض  أضلى قساة للضغ ط السالسة:
 السفريغ؛  سعبئة أوالفعال األقصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء ال الضغط املا   رتي )أ(

 يلي: أو جما ع  ا )ب(
س  )أو ضنييييف أضليييى 65ºالضيييغط الب يييا ي املطليييق )ب حييييفاا البيييا ( للايييادة ضنييييف د  ييية  '1'

 اب ؛ 1س(  طروحا   ن  65º قل امل اد ف ق د  ة   فريغ أو د  ة حرا ة أثناء  لء أو
فرا  العلي ي  قييف ا  ضنييف الغازاا األخرى   ال زئي )ب حيفاا البا ( للا اء أووالضغط اجل '2'

س ومتييفد الميائل اليني يميبب  ا  فياع    س سيط 65ºد  ة حرا ة قصي ى للفيرا  العلي ي 
=  rtس؛ 15º= د  ييية حيييرا ة السعبئييية  ضيييادة  ft--r(t (ft(مبقييييفا  د  ييية حيييرا ة احلا لييية 

50º  للحا لة(؛  س سط د  ة احلرا ة القص ىس 
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 7-6الفصل 
 اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة

 وحاوايت الغاز املتعددة العناصر
 التطبيق واشرتاطات عامة 6-7-1
 الغياز انا الفصل ضلى الصياا يج النقالية لنقيل البضيائع اخلطيرة وضليى حياوايا  نطبق االشرتاطاا ال ا دة   6-7-1-1

عيييفد  مل جباسييع وسييائط النقييل. وابإلضييافة إىل اشييرتاطاا ايينا الفصييل  و ييا 2املسعيييفدة العناصيير لنقييل الغييازاا  ييع املييربدة  يي  الر بيية 
  بصييسغساا املعيفليية    أي صيياريج 1972 حليياوايا لعييامخييالف ذلييك   مييس ا االشييرتاطاا املنطبقيية  يي  اال فاقسيية اليفولسيية لمييال ة ا

حاوييية  يياز  سعيييفدة العناصيير ينطبييق ضلساييا  عريييل "حاوييية"   إطييا   صييطلحاا  لييك اال فاقسيية. و نطبييق   قييال  سعيييفد ال سييائط أو
  البحا .حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر اليت  مس يفم   أضا  اشرتاطاا إضافسة ضلى الصاا يج النقالة البحرية أو

واضرتافا  ابإلجنازاا العلاسة والسكن ل  سة  جي ز  عيفيل االشرتاطاا السقنسة الي ا دة   اينا الفصيل برت سبياا  6-7-1-2
يقل ضاا  كفل  اشرتاطاا انا الفصل فساا يسصل ابلس افق  يع املي اد  بيفيلة. ويسعن أن   فر انح الرت سباا البيفيلة  مس ى أ ان ال

حاليية  حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير ضلييى  قاو يية الصيييف اا  وظييروف السحاسييل واحلريييق. و  الصيياريج النقييال أو املنق ليية  وقيييف ة
حيياوايا الغيياز  النقييل اليييفو   يسعيين أن  عسايييف المييلطاا امل سصيية املعنسيية الرت سبيياا البيفيليية اليييت  نطبييق ضلييى الصيياا يج النقاليية أو

 .املسعيفدة العناصر
(   T75 أو T50   أوT23إىل  T1   سيييييي  خبصييييييي ص الصيييييياا يج النقالييييييية ) ن مليييييييادة  ييييييايعيييييي وضنيييييييف ا ال 6-7-1-3

  جييي ز للمييلطة امل سصيية لبليييف املنشييأ أن  صيييف    افقيية  ؤقسيية ضلييى 2-3 يي  قائايية البضييائع اخلطييرة اليي ا دة   الفصييل  10 العايي د
ييلة  و سضييا  م اا اليييت  قيييفم ضييادة      سايياا الصيياا يج النقاليية حيييف أدىن املعل  ييالنقييل. و رفييق امل افقيية مبمييسنيفاا الشييحنة املرسه

 رة.والشروط اليت يسعن  قل املادة املعنسة هبا. و س ن الملطة امل سصة السيفابع املناسبة إلد اج الرت س  املقر    قائاة البضائع اخلط
 9إىل  3ب والرت 1الرتبة  اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد 6-7-2
 تعاريف 6-7-2-1

 أل راا انا القمم: 
يقيييل الضيييغط  الضيييغط اليييني يميييس يفم   احلمييياابا الييييت  سطلبايييا  يفو ييية  عساييييفة ألوضسييية الضيييغط. وال يعييي  الضيييغط السصييياساي

 السصاساي ض  أضلى قساة للضغ ط السالسة:
 السفريغ؛  سعبئة أوالفعال األقصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء ال الضغط املا   رتي )أ(

 يلي: أو جما ع  ا )ب(
س  )أو ضنييييف أضليييى 65ºالضيييغط الب يييا ي املطليييق )ب حييييفاا البيييا ( للايييادة ضنييييف د  ييية  '1'

 اب ؛ 1س(  طروحا   ن  65º قل امل اد ف ق د  ة   فريغ أو د  ة حرا ة أثناء  لء أو
فرا  العلي ي  قييف ا  ضنييف الغازاا األخرى   ال زئي )ب حيفاا البا ( للا اء أووالضغط اجل '2'

س ومتييفد الميائل اليني يميبب  ا  فياع    س سيط 65ºد  ة حرا ة قصي ى للفيرا  العلي ي 
=  rtس؛ 15º= د  ييية حيييرا ة السعبئييية  ضيييادة  ft--r(t (ft(مبقييييفا  د  ييية حيييرا ة احلا لييية 
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  ولكيي  12-2-2-7-6ا سة املبسنيية   وضييغط  أسييي يقيييف  ضلييى أسيياس القيي ى االسييس '3'
 اب ؛  0.35يقل ض   ال

 ؛6-2-5-2-4أو ثحلثا  أدىن ضغط اخسبا   بن      س  الصاا يج النقالة املنطبق  ال ا د    )ج(
ى   حالية املي اد األخيير    نقيل   الظيروف احملسطية. أ ياس للاي اد الييت50ºس إىل 40º-يكي ن املييفى السصياساي لييف  اا احليرا ة  

 قييل ضيي  أقصييى د  يية حييرا ة للاييادة أثنيياء السعبئيية  اليييت جتييري  ناولساييا   د  يياا حييرا ة  ر فعيية  فييإن د  يية احلييرا ة السصيياساسة ال
صاا يج النقالية  عرضية لظيروف النقل. ويراضى أن يك ن السطل  أقمى بشأن د  اا احلرا ة السصاساسة إذا ما ر ال السفريغ أو أو

  ناخسة قاسسة.
 ASTM E 112-96عيييفدح املعسييا   أصييغر  ماييا أو 6يعيي  الفيي الذ الييني يكيي ن حجييم حبسبا يي  احليفييفييية ليييفقسق احلبسبيياا الفيي الذ ا

   اجلزء الثالت؛EN 10028-3ا   عرلف    ماا أو
 إ القاا و شغل ب اسطة احلرا ة؛ ميك  إضادة يع  وسسلة ختفسل للضغط ال العنصر القابل لال صاا 

يقييل  عيي  اخسبييا ا  يمييس يفم فسيي   يياز وخيضييع فسيي  وضيياء الصيياريج و عيييفاا  شييغسل  لضييغط داخلييي فعييال الي اخسبييا   نييع السمييرب
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب ؛ 25 ض 

الضغط السالسة  قسمية ضنييف قاية وضياء الصياريج   يقل ض  أضلى قساة    قسم  يع  ضغطا  الضغط السشغسل األقصى املما ح ب  
 سشغسل:وضع ال

 السفريغ؛  الضغط املا   رتي الفعال األقصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء امللء أو )أ(
يقييل ضيي  جمايي ع  أو الضييغط املييا   رتي الفعييال األقصييى الييني صييام وضيياء الصيياريج لسحاليي  وال )ب(

 يلي:  ا
ضليى د  ية س  )أو ضنييف أ65ºالب ا ي املطلق )ب حيفة البيا ( للايادة ضنييف د  ية الضغط  '1'

 اب ؛ 1س(  طروحا   ن  65º قل امل اد ف ق د  ة   فريغ أو حرا ة أثناء  لء أو
الغيييازاا األخيييرى امل  ييي دة   الفيييرا  العلييي ي  والضيييغط اجلزئيييي )ب حييييفة البيييا ( للاييي اء أو '2'

س ومتييفد الميائل اليني يميبب  ا  فياع 65ºللفيرا  العلي ي  قيف ا  ضنيف د  ية حيرا ة قصي ى 
س؛ 15º= د  ية حيرا ة السعبئية  ضيادة  ft--r(t (ft(حيرا ة احلا لية مبقييفا     س سط د  ة 

rt  =50ºس   س سط د  ة احلرا ة القص ى للحا لة(؛ 
 أثقل و لة يرخص بنقلاا فس ؛ ع  جما ع الكسلة الفا  ة للصاريج النقال و املما ح هبا  القص ىالكسلة اإلمجالسة 

واسيسطالة د سيا  ضيا  ة  2 سي   / م 440إىل  2 سي   / م 360قاو ة شيف د سا  ضا  ة  بليغ يع  الف الذ الني ل    الف الذ الطري
 ؛3-3-3-2-7-6ضنيف اال كما   سفق  ع االشرتاطاا ال ا دة   

سس يفام املسكير     قيل البضيائع اخلطيرة  ي  وإىل املرافيق ال اقعية   يع  صارجيا   قاال  يصام خصسصا  لال الصاريج النقال البحري
البحيير. ويصييام الصيياريج النقييال البحييري ويبيية وفقييا  لس  سايياا اضسايياد احليياوايا اليييت جتييري  ناولساييا   ضييرا البحييا  املبسنيية   

 اليت أصيف  ا املنظاة البحرية اليفولسة. MSC/Circ.860ال ثسقة 
. ويشييال الصيياريج النقييال 9إىل  3 والر يي  1  الصيياريج املسعيييفد ال سييائط الييني يمييس يفم لنقييل  يي اد الر بيية يعيي الصيياريج النقييال

وضيياء الصيياريج اجملاييز مبعيييفاا السشييغسل والسجاسييزاا اهلسكلسيية الالز يية لنقييل امليي اد اخلطييرة. ويكيي ن الصيياريج النقييال صيياحلا  لسعبئسيي  
لئيا . ويصيام  زودا  ب سائل   ازن خا ج وضاء الصياريج  وميكي   فعي  ضنييف ا يكي ن وسو فريغ  بيفون فصل جتاسزا   اهلسكلسة. ويك ن 

 نيف ج  سفسنة ويك ن  زودا  مبزالق وح ا ل  ثبسر و  ابع لسماسل املناولة املسكا سكسة. وال ابليف  ة األوىل لسحاسل  ضلى  رمبة  قل أو
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الصيياا يج  ييع املعيف سيية   ضييرابا المييكك احليفييفييية الصييارجيسة  وال    عريييل الصيياا يج النقاليية الشيياحناا الصييارجيسة الربييية  وال
 احلاوايا ال سسطة للم ائ ؛ وال

   املائة؛ 27واسسطالة ضنيف اال كما   بلغ  2 س   / م 370يع  الف الذ الني ل   قاو ة شيف  بلغ  الف الذ املر عي
 لسنفس  واأل ان والسم ن والسربييف والعزل؛ ع  أ ازة القساس ووسائل السعبئة والسفريغ وا  عيفاا السشغسل
  ذلييك   يي  الصيياريج النقييال الييني عسيي ي ضلييى املييادة املسيي خى  قلاييا )الصيياريج ابملعيية اليييفقسق(  مبييا يعيي  اجلييزء وضيياء الصيياريج

 السجاسزاا اهلسكلسة اخلا  سة؛ يشال  عيفاا السشغسل وال الفسحاا ووسائل إ القاا  ولكن  ال
 ء الصاريج؛ ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  وضا لسةالسجاسزاا اهلسك
 1.5يقيل ضي   يع  أقصى ضغط  ا   رتي ضنيف قاة وضاء الصاريج أثنياء اخسبيا  الضيغط اهلسييف و  ويمياوي  يا ال ضغط االخسبا 

 صصة لكل  يادة ضليى حييفة      سي  الصياا يج  رة قساة الضغط السصاساي. وعيفد ضغط االخسبا  األدىن للصاا يج النقالة امل
 . 6-2-5-2-4 النقالة املنطبق ال ا د  

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-2-2
 صييييام أوضسيييية الصيييياا يج و حبيييية وفقييييا  الشييييرتاطاا  يفو يييية  عسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  عييييرتف هبييييا المييييلطة  6-7-2-2-1

اليفولسية.  سية أويف سية  الئاية للسشيكسل. و ميس   املي اد  ي  حسيت املبييفأ املعيايع ال طنامل سصة. و صينع أوضسية الصياا يج  ي   ي اد  ع
 ادة ثهبسر قابلسساا للحيام متا يا . و نفين اللحا ياا مبايا ة لسكفيل أ ياد  ميا ال . ويليزم إ يراء   مس يفم لصنع األوضسة امللح  ة إال وال

للحييام   املنيياطق اليييت  عرضيير للحييرا ة  ضنيييف ا  قسضييي ضالسيياا الصيينع   عاجليية حرا ييية ألوضسيية الصيياا يج لضيياان املسا يية الكافسيية
املييي اد ذليييك. ولييييفى اخسسيييا   يييادة الصييينع  يؤخييين املييييفى السصييياساي لييييف  اا احليييرا ة   االضسبيييا  خبصييي ص احسايييال الكمييير  وأ

في الذ دقسيق احلبسبياا   حالية اسيس يفام السقصفي  واحساال السشقق اإل اادي الناش  ض  السآمل  وخبص ص  قاو ة الصيفم. و 
 بعيا   2 سي   / م 725  والقساة املضا  ة للحييف األضليى ملقاو ية الشييف 2 س   / م 460 سجاوز القساة املضا  ة ملقاو ة اإل ااد  ال

سيي  إذا مييان ذلييك  بسنييا    احلكييم اخليياص للصيياا يج النقاليية املنصيي ص ضل يمييس يفم األل  نسيي م ماييادة بنيياء إال مل اصييفاا املييادة. وال
إذا وافقير الميلطة امل سصية ضليى ذليك. وضنييف  ة البضائع اخلطيرة  أو   قائا 11و د   العا د  يسعلق ابملادة احمليفدة وفقا  ملا فساا

  110الرتخييييسص ابسييييس يفام األل  نسيييي م  يلييييزم ضزليييي  ملنييييع الفقيييييف الكبييييع   اخلصييييائص الفسزايئسيييية ضنيييييف  عرضيييي  حلاييييل حييييرا ي قيييييف ح 
س  ويسعيين 649ºيت  قييل ضيي  دقسقيية. و ظييل املييادة العازليية فعاليية   مجسييع د  يياا احلييرا ة اليي 30ضيي    قييل لفييرتة ال 2مسليي واا/م

 س. و ك ن  ادة صنع الصاريج النقال  ناسبة للبسئة اخلا  سة اليت قيف ينقل فساا. 700º قل د  ة ا صاا اا ض    غلسفاا مبادة ال
 يلي: األدبس  املرمبة فساا      اد  مس    ا صنع أوضسة الصاا يج النقالة وجتاسزا ا و  6-7-2-2-2

 حمصنة بص  ة أساسسة ضيف أتثع املادة )امل اد( املس خى  قلاا؛ أن  ك ن ضالسا   )أ(
متييير  عادلسايييا  ) عيييل سيييطحاا خيييا ال  مساسائسيييا ( بطريقييية سيييلساة أو أو أن يكييي ن قييييف مت ختاسلايييا )ب(

 بسفاضل مساسائي؛
 رب طية بي  ب سيسلة  أو أن  ك ن  بطنة مبادة  قاو ية للسأمليل  لصيقة  باشيرة ضليى  ييفا  ال ضياء أو )ج(

 اثلة.و
  سأثر بفعل امل اد املس خى  قلاا.  صنع احلشااي      اد ال 6-7-2-2-3
ليية  بطيين األوضسيية  يلييزم أن  كيي ن البطا يية حمصيينة بصيي  ة أساسييسة ضيييف أتثييع املييادة املسيي خى  قلاييا    حا 6-7-2-2-4

السايييفد احلييرا ي لل ضيياء. و كيي ن و كيي ن  سجا ميية و ييع  مييا سة  وخالسيية  يي  الثقيي ب  و ر يية بقيييف  ميياف  و س افقيية  ييع خصييائص 
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  ولكيي  12-2-2-7-6ا سة املبسنيية   وضييغط  أسييي يقيييف  ضلييى أسيياس القيي ى االسييس '3'
 اب ؛  0.35يقل ض   ال

 ؛6-2-5-2-4أو ثحلثا  أدىن ضغط اخسبا   بن      س  الصاا يج النقالة املنطبق  ال ا د    )ج(
ى   حالية املي اد األخيير    نقيل   الظيروف احملسطية. أ ياس للاي اد الييت50ºس إىل 40º-يكي ن املييفى السصياساي لييف  اا احليرا ة  

 قييل ضيي  أقصييى د  يية حييرا ة للاييادة أثنيياء السعبئيية  اليييت جتييري  ناولساييا   د  يياا حييرا ة  ر فعيية  فييإن د  يية احلييرا ة السصيياساسة ال
صاا يج النقالية  عرضية لظيروف النقل. ويراضى أن يك ن السطل  أقمى بشأن د  اا احلرا ة السصاساسة إذا ما ر ال السفريغ أو أو

  ناخسة قاسسة.
 ASTM E 112-96عيييفدح املعسييا   أصييغر  ماييا أو 6يعيي  الفيي الذ الييني يكيي ن حجييم حبسبا يي  احليفييفييية ليييفقسق احلبسبيياا الفيي الذ ا

   اجلزء الثالت؛EN 10028-3ا   عرلف    ماا أو
 إ القاا و شغل ب اسطة احلرا ة؛ ميك  إضادة يع  وسسلة ختفسل للضغط ال العنصر القابل لال صاا 

يقييل  عيي  اخسبييا ا  يمييس يفم فسيي   يياز وخيضييع فسيي  وضيياء الصيياريج و عيييفاا  شييغسل  لضييغط داخلييي فعييال الي اخسبييا   نييع السمييرب
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب ؛ 25 ض 

الضغط السالسة  قسمية ضنييف قاية وضياء الصياريج   يقل ض  أضلى قساة    قسم  يع  ضغطا  الضغط السشغسل األقصى املما ح ب  
 سشغسل:وضع ال

 السفريغ؛  الضغط املا   رتي الفعال األقصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء امللء أو )أ(
يقييل ضيي  جمايي ع  أو الضييغط املييا   رتي الفعييال األقصييى الييني صييام وضيياء الصيياريج لسحاليي  وال )ب(

 يلي:  ا
ضليى د  ية س  )أو ضنييف أ65ºالب ا ي املطلق )ب حيفة البيا ( للايادة ضنييف د  ية الضغط  '1'

 اب ؛ 1س(  طروحا   ن  65º قل امل اد ف ق د  ة   فريغ أو حرا ة أثناء  لء أو
الغيييازاا األخيييرى امل  ييي دة   الفيييرا  العلييي ي  والضيييغط اجلزئيييي )ب حييييفة البيييا ( للاييي اء أو '2'

س ومتييفد الميائل اليني يميبب  ا  فياع 65ºللفيرا  العلي ي  قيف ا  ضنيف د  ية حيرا ة قصي ى 
س؛ 15º= د  ية حيرا ة السعبئية  ضيادة  ft--r(t (ft(حيرا ة احلا لية مبقييفا     س سط د  ة 

rt  =50ºس   س سط د  ة احلرا ة القص ى للحا لة(؛ 
 أثقل و لة يرخص بنقلاا فس ؛ ع  جما ع الكسلة الفا  ة للصاريج النقال و املما ح هبا  القص ىالكسلة اإلمجالسة 

واسيسطالة د سيا  ضيا  ة  2 سي   / م 440إىل  2 سي   / م 360قاو ة شيف د سا  ضا  ة  بليغ يع  الف الذ الني ل    الف الذ الطري
 ؛3-3-3-2-7-6ضنيف اال كما   سفق  ع االشرتاطاا ال ا دة   

سس يفام املسكير     قيل البضيائع اخلطيرة  ي  وإىل املرافيق ال اقعية   يع  صارجيا   قاال  يصام خصسصا  لال الصاريج النقال البحري
البحيير. ويصييام الصيياريج النقييال البحييري ويبيية وفقييا  لس  سايياا اضسايياد احليياوايا اليييت جتييري  ناولساييا   ضييرا البحييا  املبسنيية   

 اليت أصيف  ا املنظاة البحرية اليفولسة. MSC/Circ.860ال ثسقة 
. ويشييال الصيياريج النقييال 9إىل  3 والر يي  1  الصيياريج املسعيييفد ال سييائط الييني يمييس يفم لنقييل  يي اد الر بيية يعيي الصيياريج النقييال

وضيياء الصيياريج اجملاييز مبعيييفاا السشييغسل والسجاسييزاا اهلسكلسيية الالز يية لنقييل امليي اد اخلطييرة. ويكيي ن الصيياريج النقييال صيياحلا  لسعبئسيي  
لئيا . ويصيام  زودا  ب سائل   ازن خا ج وضاء الصياريج  وميكي   فعي  ضنييف ا يكي ن وسو فريغ  بيفون فصل جتاسزا   اهلسكلسة. ويك ن 

 نيف ج  سفسنة ويك ن  زودا  مبزالق وح ا ل  ثبسر و  ابع لسماسل املناولة املسكا سكسة. وال ابليف  ة األوىل لسحاسل  ضلى  رمبة  قل أو
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الصيياا يج  ييع املعيف سيية   ضييرابا المييكك احليفييفييية الصييارجيسة  وال    عريييل الصيياا يج النقاليية الشيياحناا الصييارجيسة الربييية  وال
 احلاوايا ال سسطة للم ائ ؛ وال

   املائة؛ 27واسسطالة ضنيف اال كما   بلغ  2 س   / م 370يع  الف الذ الني ل   قاو ة شيف  بلغ  الف الذ املر عي
 لسنفس  واأل ان والسم ن والسربييف والعزل؛ ع  أ ازة القساس ووسائل السعبئة والسفريغ وا  عيفاا السشغسل
  ذلييك   يي  الصيياريج النقييال الييني عسيي ي ضلييى املييادة املسيي خى  قلاييا )الصيياريج ابملعيية اليييفقسق(  مبييا يعيي  اجلييزء وضيياء الصيياريج

 السجاسزاا اهلسكلسة اخلا  سة؛ يشال  عيفاا السشغسل وال الفسحاا ووسائل إ القاا  ولكن  ال
 ء الصاريج؛ ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  وضا لسةالسجاسزاا اهلسك
 1.5يقيل ضي   يع  أقصى ضغط  ا   رتي ضنيف قاة وضاء الصاريج أثنياء اخسبيا  الضيغط اهلسييف و  ويمياوي  يا ال ضغط االخسبا 

 صصة لكل  يادة ضليى حييفة      سي  الصياا يج  رة قساة الضغط السصاساي. وعيفد ضغط االخسبا  األدىن للصاا يج النقالة امل
 . 6-2-5-2-4 النقالة املنطبق ال ا د  

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-2-2
 صييييام أوضسيييية الصيييياا يج و حبيييية وفقييييا  الشييييرتاطاا  يفو يييية  عسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  عييييرتف هبييييا المييييلطة  6-7-2-2-1

اليفولسية.  سية أويف سية  الئاية للسشيكسل. و ميس   املي اد  ي  حسيت املبييفأ املعيايع ال طنامل سصة. و صينع أوضسية الصياا يج  ي   ي اد  ع
 ادة ثهبسر قابلسساا للحيام متا يا . و نفين اللحا ياا مبايا ة لسكفيل أ ياد  ميا ال . ويليزم إ يراء   مس يفم لصنع األوضسة امللح  ة إال وال

للحييام   املنيياطق اليييت  عرضيير للحييرا ة  ضنيييف ا  قسضييي ضالسيياا الصيينع   عاجليية حرا ييية ألوضسيية الصيياا يج لضيياان املسا يية الكافسيية
املييي اد ذليييك. ولييييفى اخسسيييا   يييادة الصييينع  يؤخييين املييييفى السصييياساي لييييف  اا احليييرا ة   االضسبيييا  خبصييي ص احسايييال الكمييير  وأ

في الذ دقسيق احلبسبياا   حالية اسيس يفام السقصفي  واحساال السشقق اإل اادي الناش  ض  السآمل  وخبص ص  قاو ة الصيفم. و 
 بعيا   2 سي   / م 725  والقساة املضا  ة للحييف األضليى ملقاو ية الشييف 2 س   / م 460 سجاوز القساة املضا  ة ملقاو ة اإل ااد  ال

سيي  إذا مييان ذلييك  بسنييا    احلكييم اخليياص للصيياا يج النقاليية املنصيي ص ضل يمييس يفم األل  نسيي م ماييادة بنيياء إال مل اصييفاا املييادة. وال
إذا وافقير الميلطة امل سصية ضليى ذليك. وضنييف  ة البضائع اخلطيرة  أو   قائا 11و د   العا د  يسعلق ابملادة احمليفدة وفقا  ملا فساا

  110الرتخييييسص ابسييييس يفام األل  نسيييي م  يلييييزم ضزليييي  ملنييييع الفقيييييف الكبييييع   اخلصييييائص الفسزايئسيييية ضنيييييف  عرضيييي  حلاييييل حييييرا ي قيييييف ح 
س  ويسعيين 649ºيت  قييل ضيي  دقسقيية. و ظييل املييادة العازليية فعاليية   مجسييع د  يياا احلييرا ة اليي 30ضيي    قييل لفييرتة ال 2مسليي واا/م

 س. و ك ن  ادة صنع الصاريج النقال  ناسبة للبسئة اخلا  سة اليت قيف ينقل فساا. 700º قل د  ة ا صاا اا ض    غلسفاا مبادة ال
 يلي: األدبس  املرمبة فساا      اد  مس    ا صنع أوضسة الصاا يج النقالة وجتاسزا ا و  6-7-2-2-2

 حمصنة بص  ة أساسسة ضيف أتثع املادة )امل اد( املس خى  قلاا؛ أن  ك ن ضالسا   )أ(
متييير  عادلسايييا  ) عيييل سيييطحاا خيييا ال  مساسائسيييا ( بطريقييية سيييلساة أو أو أن يكييي ن قييييف مت ختاسلايييا )ب(

 بسفاضل مساسائي؛
 رب طية بي  ب سيسلة  أو أن  ك ن  بطنة مبادة  قاو ية للسأمليل  لصيقة  باشيرة ضليى  ييفا  ال ضياء أو )ج(

 اثلة.و
  سأثر بفعل امل اد املس خى  قلاا.  صنع احلشااي      اد ال 6-7-2-2-3
ليية  بطيين األوضسيية  يلييزم أن  كيي ن البطا يية حمصيينة بصيي  ة أساسييسة ضيييف أتثييع املييادة املسيي خى  قلاييا    حا 6-7-2-2-4

السايييفد احلييرا ي لل ضيياء. و كيي ن و كيي ن  سجا ميية و ييع  مييا سة  وخالسيية  يي  الثقيي ب  و ر يية بقيييف  ميياف  و س افقيية  ييع خصييائص 
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  ومتسيف ح ل وا اة أي ح اف د ئة. وحسثاا    يف  رمسباا خا  سة بطا ة مل وضاء و رمسباا ال ضاء واألدبس  املرمبة فس   س اصلة
  لح  ة   الصاريج  ك ن البطا ة  س اصلة ضرب الرتمسبة وح ل وا اة الشفاح اخلا  سة.

 ب سسلة فعالة واثلة. اليف زاا   البطا ة ض  طريق صار املادة أويسم حلام ال صالا و  6-7-2-2-5
 ميك  أن يؤدي إىل ضط  ابلفعل الغلفاين. ملعادن امل سلفة  إذجي  جتن   ال   ا 6-7-2-2-6
بطييادا  حشيااي أو   ذليك أي وسيائل أو يكي ن للاي اد اليفاخليية   صينع الصياريج النقيال  مبييا جيي  أال 6-7-2-2-7
 أتثع ضا  ضلى امل اد املس خى  قلاا   الصاريج النقال.  ابع   أو
 النقالة و زود بيفضائم لس فع قاضيفة  أ   ة أثناء النقل ومبرابط  ناسبة للرفع والسثبسر. صام الصاا يج  6-7-2-2-8
السيسا سة  صام الصاا يج النقالة حبست  سحايل ضليى األقيل ضيغط احملسي ايا امل  ي دة بييفاخلاا واألويال ا 6-7-2-2-9

ون حييفوث فقييف   حمسي ايا الصياا يج. وي ضيح السصياسم أ ي  واليفينا سة واحلرا ية اليت  نشأ أثناء الظروف العادية للاناولة والنقل د
 قيف أخنا   االضسبا  أتثعاا الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األوال ط ال العار املس قع للصاريج النقال.

اا يج النقالييييية املسييييي خى اسيييييس يفا اا   البحيييييا  محييييياوايا صيييييارجيسة   ؤخييييين   االضسبيييييا    حالييييية الصييييي 6-7-2-2-9-1
  ااداا اليفينا سة اليت  فرضاا املناولة   ضرا البحر.اال
يصام وضاء الصاريج املقر   زوييفح جبااز لسنفس  السفريغ حبست يسحال  دون حيفوث  ش ح دائيم  ضيغطا   6-7-2-2-10

يسجياوز  يغ الاب  أضلى    الضغط اليفاخلي. ويحضبهط  ااز  نفس  السفريغ لسبيفأ ضال  ضنيف  مس ى  فر  0.21يقل ض   خا  سا  ال
يسجيياوز ضييغط  ايينح احلاليية جييي  أن ال يكيي  ال ضيياء  صييااا  لسحاييل ضييغط خييا  ي زائيييف أضلييى  و  اب    ييا مل 0.21-القسايية 

يغ   الصاريج. وجي ز  صاسم وضاء لضغط خا  ي أدىن إذا مان  نفس  السفريغ داخل اجلااز املقر   رمسب  الضغط السصاساي للسفر 
فقيييط  بشيييرط   افقييية الميييلطة  IIIو IIتييييفث هليييا إسيييالة أثنييياء النقيييل  ييي  جماييي ضيت السعبئييية   اد صيييلبة الال ضييياء  ميييس يف ا  لنقيييل  ييي

يزوَّد جبااز لسنفس   يج الني الوضاء الصار  انح احلالة يبيفأ ضال  ااز  نفس  السفريغ ضنيف انا الضغط األدىن. أ ا امل سصة. و 
 اب . 0.4يقل ض   ال ئم  ضغطا  خا  سا  يف ق الضغط اليفاخلي مباالسفريغ  فإ   يصام حبست يسحال  دون حيفوث  ش ح دا

جييي  أن  كييي ن وسيييائل ختفسيييل السفرييييغ املميييس يف ة   الصيياا يج النقالييية املعييييفَّة لنقيييل املييي اد الييييت  ميييس    6-7-2-2-11
 في ق  قطية اشيسعاهلا   مياوي أو  ذلك امل اد اليت  نقيل سياخنة ضنييف د  ية حيرا ة     مبا3االشسعال )ال  سض( للر بة  عايع  قطة 

عييل وضيياء الصيياريج النقييال قيياد ا  ضلييى أن يسحاييل  دون   ناسييبة ملنييع ا سقييال اللايي   باشييرة إىل وضيياء الصيياريج؛ ومبيييفيل ليينلك  جيح
    ا سقال اللا  إىل داخل ال ضاء.حيفوث  مرلب  ا فجا ا  داخلسا  دشئا  

ايا    ظيروف السحاسيل األقصيى املميا ح بي   قياد ة ضليى ا سصياص  ك ن الصاا يج النقالة ووسيائل  ثبسس 6-7-2-2-12
 الق ى االسسا سة السالسة ضنيف  طبسقاا بص  ة  نفصلة:

ة   السميييا ع (  ضيييروبMPGM  اجتييياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املميييا ح هبيييا ) )أ(
 ؛(1)(gالنا ج ض  اجلاذبسة )

ع: الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن اجتيياح وأفقسييا  بزاوييية قائايية ضلييى اجتيياح الميي )ب(
المييع  ييع حميييفد ب ضيي ح   كيي ن القيي ى  ميياوية لضييعفي الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا( 

 ؛(1)(g)  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة

__________ 

 . 2م/ث 9.81=  (g)أل راا احلماب  ك ن قساة  (1) 
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  السمييا ع النييا ج ضيي   وضايي داي  إىل فيي ق: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا  ضييروبة )ج(
 ؛(1)(gاجلاذبسة )

  ذلييك  وضايي داي  إىل تيير: ضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(
 .(1)(gذبسة )أتثع اجلاذبسة(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلا

 أ ان ضلى النح  السا :  يراضى ضا ل 12-2-2-7-6تر مل ق ة    الق ى ال ا دة    6-7-2-2-13
ابلنمبة ملقاو ة اخلض ع  1.5للاعادن اليت  ساسز بنقطة خض ع حميفدة ب ض ح  يراضى ضا ل أ ان  )أ(

 املضا  ة؛
للقساية املضيا  ة  1.5اضيى ضا يل أ يان  ساسز بنقطة خض ع حميفدة ب ضي ح  ير  أو للاعادن اليت ال )ب(

   املائة   حالة أ  اع الف الذ األوسسنسيت. 1  املائة  و مبساا اي  0.2لق ة الصا د بنمبة 
اليفولسييية للايييادة.  قييي ة الصيييا د ايييي القيييسم الييييت تييييفداا املعيييايع ال طنسييية أو  كييي ن قيييسم  قاو ييية اخلضييي ع أو 6-7-2-2-14

فقييا  ملعييايع املييادة قيي ة الصييا د و  الذ األوسييسنسيت  ميكيي  زايدة القييسم اليييف سا احمليييفدة ملقاو يية اخلضيي ع أوحاليية اسييس يفام أ يي اع الفيي   و 
 ساب  عايع للاعيفن املع    بقى    املائة ضنيف ا  ك ن انح القسم األضلى  ثبسة   شاادة فحص املادة. و  15بنمبة  صل إىل 

  ة  انا مب افقة الملطة امل سصة.ق ة الصا د املمس يف قساة  قاو ة اخلض ع أو
يج النقالة مارابئسيا    حالية ختصسصياا لنقيل  ي اد  ميس    عيايع يسعن أن يك ن ابإل كان أت يض الصاا   6-7-2-2-15

الييت   سجاوز  قطة اشسعاهلا. و س ن السيفابع   ذلك امل اد اليت  نقل ساخنة   د  ة حرا ة  ماوي أو   مبا3 قطة االشسعال للر بة 
  كفل  نع حيفوث  فريغ مارسسايت خطر.

اا يج النقالييية حباايييية إضيييافسة   مبيييا   شيييكل زايدة مسيييك وضييياء الصييياريج   حالييية  ييي اد  عسنييية  يييزود الصييي 6-7-2-2-16
ضيائع  ي  قائاية الب 10زايدة ضغط االخسبا   إذا  طل  األ ر ذلك بناء ضلى    س  الصاا يج النقالة املنطبق املبين   العاي د  أو

 ي  قائاية البضيائع اخلطيرة   11بين   العاي د احلكم اخلاص املسعليق ابلصياا يج النقالية امل   أو6-2-5-2-4اخلطرة  وال ا د   
   ضغط االخسبا  ضلى ض ء امل اطر اليت ينط ي ضلساا  قل امل اد املعنسة. وتيفد الزايدة   مسك ال ضاء أو

ا ي  الييني يال يي   باشييرة وضيياء لنقييل امليي اد الميياخنة  د  يية حييرا ة اشييسعال يسعيين أن  كيي ن للعييزل احليير  6-7-2-2-17
 س ضلى األقل    د  ة احلرا ة السصاساسة القص ى للصاريج.50º أضلى مبقيفا 

 معايري التصميم 6-7-2-3
س  جتريبسيييا  ابسيييس يفام  قيييياي يسعييين أن يكييي ن  صييياسم الصييياريج قيييابال  لسحلسييييل قييي ى اإل اييياد  ايضيييسا  أو 6-7-2-3-1

 بطرائق أخرى  عسايفاا الملطة امل سصة. اال فعال ابملقاو ة أو
 ثيييل الضييييغط  1.5يقيييل ضييي    صيييام أوضسييية الصييياا يج و بييية حبسييييت  سحايييل ضيييغط اخسبيييا  اسيييييف و  ال 6-7-2-3-2

البضيائع اخلطيرة  ي  قائاية  10السصاساي. و رد اشرتاطاا خاصة مل اد  عسنة      س  الصاا يج النقالة املنطبيق واملبين   العاي د 
 ي  قائاية البضيائع اخلطيرة والي ا د  11ق ابلصاريج النقال  املبن   العا د   احلكم اخلاص املسعل   أو6-2-5-2-4وال ا د   

 1-4-2-7-6. وي  يي  اال سبيياح إىل اشييرتاطاا أدىن مسييك ل ضيياء الصيياريج ابلنمييبة هليينح الصيياا يج  احمليييفدة   4-2-5-3  
 . 10-4-2-7-6إىل 
   0.2ساسيز بقي ة صيا د  ضيا  ة )قي ة صيا د     حالة املعادن اليت هلا  قطة خض ع حميفدة ب ضي ح أو 6-7-2-3-3

(   وضاء الصاريج σيسجاوز إ ااد الغشاء األو  )سسغاا    املائة أل  اع الف الذ األوسسنسيت(  ال 1ق ة صا د  املائة  ضا  ا   أو
 ت:  أيااا أقل  ضنيف ضغط االخسبا   حس0.50 (Rmقاو ة شيف د سا  بلغ )  أو 0.75 (Re قاو ة إ ااد  بلغ )
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  ومتسيف ح ل وا اة أي ح اف د ئة. وحسثاا    يف  رمسباا خا  سة بطا ة مل وضاء و رمسباا ال ضاء واألدبس  املرمبة فس   س اصلة
  لح  ة   الصاريج  ك ن البطا ة  س اصلة ضرب الرتمسبة وح ل وا اة الشفاح اخلا  سة.

 ب سسلة فعالة واثلة. اليف زاا   البطا ة ض  طريق صار املادة أويسم حلام ال صالا و  6-7-2-2-5
 ميك  أن يؤدي إىل ضط  ابلفعل الغلفاين. ملعادن امل سلفة  إذجي  جتن   ال   ا 6-7-2-2-6
بطييادا  حشيااي أو   ذليك أي وسيائل أو يكي ن للاي اد اليفاخليية   صينع الصياريج النقيال  مبييا جيي  أال 6-7-2-2-7
 أتثع ضا  ضلى امل اد املس خى  قلاا   الصاريج النقال.  ابع   أو
 النقالة و زود بيفضائم لس فع قاضيفة  أ   ة أثناء النقل ومبرابط  ناسبة للرفع والسثبسر. صام الصاا يج  6-7-2-2-8
السيسا سة  صام الصاا يج النقالة حبست  سحايل ضليى األقيل ضيغط احملسي ايا امل  ي دة بييفاخلاا واألويال ا 6-7-2-2-9

ون حييفوث فقييف   حمسي ايا الصياا يج. وي ضيح السصياسم أ ي  واليفينا سة واحلرا ية اليت  نشأ أثناء الظروف العادية للاناولة والنقل د
 قيف أخنا   االضسبا  أتثعاا الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األوال ط ال العار املس قع للصاريج النقال.

اا يج النقالييييية املسييييي خى اسيييييس يفا اا   البحيييييا  محييييياوايا صيييييارجيسة   ؤخييييين   االضسبيييييا    حالييييية الصييييي 6-7-2-2-9-1
  ااداا اليفينا سة اليت  فرضاا املناولة   ضرا البحر.اال
يصام وضاء الصاريج املقر   زوييفح جبااز لسنفس  السفريغ حبست يسحال  دون حيفوث  ش ح دائيم  ضيغطا   6-7-2-2-10

يسجياوز  يغ الاب  أضلى    الضغط اليفاخلي. ويحضبهط  ااز  نفس  السفريغ لسبيفأ ضال  ضنيف  مس ى  فر  0.21يقل ض   خا  سا  ال
يسجيياوز ضييغط  ايينح احلاليية جييي  أن ال يكيي  ال ضيياء  صييااا  لسحاييل ضييغط خييا  ي زائيييف أضلييى  و  اب    ييا مل 0.21-القسايية 

يغ   الصاريج. وجي ز  صاسم وضاء لضغط خا  ي أدىن إذا مان  نفس  السفريغ داخل اجلااز املقر   رمسب  الضغط السصاساي للسفر 
فقيييط  بشيييرط   افقييية الميييلطة  IIIو IIتييييفث هليييا إسيييالة أثنييياء النقيييل  ييي  جماييي ضيت السعبئييية   اد صيييلبة الال ضييياء  ميييس يف ا  لنقيييل  ييي

يزوَّد جبااز لسنفس   يج الني الوضاء الصار  انح احلالة يبيفأ ضال  ااز  نفس  السفريغ ضنيف انا الضغط األدىن. أ ا امل سصة. و 
 اب . 0.4يقل ض   ال ئم  ضغطا  خا  سا  يف ق الضغط اليفاخلي مباالسفريغ  فإ   يصام حبست يسحال  دون حيفوث  ش ح دا

جييي  أن  كييي ن وسيييائل ختفسيييل السفرييييغ املميييس يف ة   الصيياا يج النقالييية املعييييفَّة لنقيييل املييي اد الييييت  ميييس    6-7-2-2-11
 في ق  قطية اشيسعاهلا   مياوي أو  ذلك امل اد اليت  نقيل سياخنة ضنييف د  ية حيرا ة     مبا3االشسعال )ال  سض( للر بة  عايع  قطة 

عييل وضيياء الصيياريج النقييال قيياد ا  ضلييى أن يسحاييل  دون   ناسييبة ملنييع ا سقييال اللايي   باشييرة إىل وضيياء الصيياريج؛ ومبيييفيل ليينلك  جيح
    ا سقال اللا  إىل داخل ال ضاء.حيفوث  مرلب  ا فجا ا  داخلسا  دشئا  

ايا    ظيروف السحاسيل األقصيى املميا ح بي   قياد ة ضليى ا سصياص  ك ن الصاا يج النقالة ووسيائل  ثبسس 6-7-2-2-12
 الق ى االسسا سة السالسة ضنيف  طبسقاا بص  ة  نفصلة:

ة   السميييا ع (  ضيييروبMPGM  اجتييياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املميييا ح هبيييا ) )أ(
 ؛(1)(gالنا ج ض  اجلاذبسة )

ع: الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن اجتيياح وأفقسييا  بزاوييية قائايية ضلييى اجتيياح الميي )ب(
المييع  ييع حميييفد ب ضيي ح   كيي ن القيي ى  ميياوية لضييعفي الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا( 

 ؛(1)(g)  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة

__________ 

 . 2م/ث 9.81=  (g)أل راا احلماب  ك ن قساة  (1) 
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  السمييا ع النييا ج ضيي   وضايي داي  إىل فيي ق: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا  ضييروبة )ج(
 ؛(1)(gاجلاذبسة )

  ذلييك  وضايي داي  إىل تيير: ضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(
 .(1)(gذبسة )أتثع اجلاذبسة(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلا

 أ ان ضلى النح  السا :  يراضى ضا ل 12-2-2-7-6تر مل ق ة    الق ى ال ا دة    6-7-2-2-13
ابلنمبة ملقاو ة اخلض ع  1.5للاعادن اليت  ساسز بنقطة خض ع حميفدة ب ض ح  يراضى ضا ل أ ان  )أ(

 املضا  ة؛
للقساية املضيا  ة  1.5اضيى ضا يل أ يان  ساسز بنقطة خض ع حميفدة ب ضي ح  ير  أو للاعادن اليت ال )ب(

   املائة   حالة أ  اع الف الذ األوسسنسيت. 1  املائة  و مبساا اي  0.2لق ة الصا د بنمبة 
اليفولسييية للايييادة.  قييي ة الصيييا د ايييي القيييسم الييييت تييييفداا املعيييايع ال طنسييية أو  كييي ن قيييسم  قاو ييية اخلضييي ع أو 6-7-2-2-14

فقييا  ملعييايع املييادة قيي ة الصييا د و  الذ األوسييسنسيت  ميكيي  زايدة القييسم اليييف سا احمليييفدة ملقاو يية اخلضيي ع أوحاليية اسييس يفام أ يي اع الفيي   و 
 ساب  عايع للاعيفن املع    بقى    املائة ضنيف ا  ك ن انح القسم األضلى  ثبسة   شاادة فحص املادة. و  15بنمبة  صل إىل 

  ة  انا مب افقة الملطة امل سصة.ق ة الصا د املمس يف قساة  قاو ة اخلض ع أو
يج النقالة مارابئسيا    حالية ختصسصياا لنقيل  ي اد  ميس    عيايع يسعن أن يك ن ابإل كان أت يض الصاا   6-7-2-2-15

الييت   سجاوز  قطة اشسعاهلا. و س ن السيفابع   ذلك امل اد اليت  نقل ساخنة   د  ة حرا ة  ماوي أو   مبا3 قطة االشسعال للر بة 
  كفل  نع حيفوث  فريغ مارسسايت خطر.

اا يج النقالييية حباايييية إضيييافسة   مبيييا   شيييكل زايدة مسيييك وضييياء الصييياريج   حالييية  ييي اد  عسنييية  يييزود الصييي 6-7-2-2-16
ضيائع  ي  قائاية الب 10زايدة ضغط االخسبا   إذا  طل  األ ر ذلك بناء ضلى    س  الصاا يج النقالة املنطبق املبين   العاي د  أو

 ي  قائاية البضيائع اخلطيرة   11بين   العاي د احلكم اخلاص املسعليق ابلصياا يج النقالية امل   أو6-2-5-2-4اخلطرة  وال ا د   
   ضغط االخسبا  ضلى ض ء امل اطر اليت ينط ي ضلساا  قل امل اد املعنسة. وتيفد الزايدة   مسك ال ضاء أو

ا ي  الييني يال يي   باشييرة وضيياء لنقييل امليي اد الميياخنة  د  يية حييرا ة اشييسعال يسعيين أن  كيي ن للعييزل احليير  6-7-2-2-17
 س ضلى األقل    د  ة احلرا ة السصاساسة القص ى للصاريج.50º أضلى مبقيفا 

 معايري التصميم 6-7-2-3
س  جتريبسيييا  ابسيييس يفام  قيييياي يسعييين أن يكييي ن  صييياسم الصييياريج قيييابال  لسحلسييييل قييي ى اإل اييياد  ايضيييسا  أو 6-7-2-3-1

 بطرائق أخرى  عسايفاا الملطة امل سصة. اال فعال ابملقاو ة أو
 ثيييل الضييييغط  1.5يقيييل ضييي    صيييام أوضسييية الصييياا يج و بييية حبسييييت  سحايييل ضيييغط اخسبيييا  اسيييييف و  ال 6-7-2-3-2

البضيائع اخلطيرة  ي  قائاية  10السصاساي. و رد اشرتاطاا خاصة مل اد  عسنة      س  الصاا يج النقالة املنطبيق واملبين   العاي د 
 ي  قائاية البضيائع اخلطيرة والي ا د  11ق ابلصاريج النقال  املبن   العا د   احلكم اخلاص املسعل   أو6-2-5-2-4وال ا د   

 1-4-2-7-6. وي  يي  اال سبيياح إىل اشييرتاطاا أدىن مسييك ل ضيياء الصيياريج ابلنمييبة هليينح الصيياا يج  احمليييفدة   4-2-5-3  
 . 10-4-2-7-6إىل 
   0.2ساسيز بقي ة صيا د  ضيا  ة )قي ة صيا د     حالة املعادن اليت هلا  قطة خض ع حميفدة ب ضي ح أو 6-7-2-3-3

(   وضاء الصاريج σيسجاوز إ ااد الغشاء األو  )سسغاا    املائة أل  اع الف الذ األوسسنسيت(  ال 1ق ة صا د  املائة  ضا  ا   أو
 ت:  أيااا أقل  ضنيف ضغط االخسبا   حس0.50 (Rmقاو ة شيف د سا  بلغ )  أو 0.75 (Re قاو ة إ ااد  بلغ )
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Re = حاليية أ يي اع الفيي الذ    املائيية  أو 0.2قيي ة صييا د    أو2 قاو يية اخلضيي ع ب حيييفاا  سيي   / م  
   املائة؛ 1األوسسنسيت ق ة صا د 

Rm = 2أدىن  قاو ة شيف ب حيفاا  س   / م.  
اليفولسييية للايييادة.    ميييس يفم ايييي القيييسم الييييف سا احملييييفدة وفقيييا  للاعيييايع ال طنسييية أوالييييت Rmو Re كييي ن قيييسم  6-7-2-3-3-1

  املائية ضنييف  15احمليفدة وفقا  ملعايع املادة حي   Rmو Reلعا لن حالة اسس يفام الف الذ األوسسنسيت  ميك  زايدة القسم اليف سا ل و 
مل افقة الملطة امل سصة  Rmو Re عايع للاعيفن املع   ختضع قسم  و  دحالة ضيفم  إثباا قسم أضلى   شاادة فحص املادة. و 

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. أو
  بنيياء أوضسيية الصيياا يج  0.85ضلييى  Re/Rmال يميياح ابسييس يفام أ يي اع الفيي الذ اليييت  زييييف فساييا النمييبة  6-7-2-3-3-2

 القسم املبسنة   شاادة فحص املادة. ة اياليت  مس يفم   تيفييف انح النمب Rmو Reامللح  ة. و ك ن قسم 
 قيل   ساسز أ  اع الف الذ املمس يف ة   بناء أوضسية الصياا يج ابسيسطالة ضنييف اال كميا   ابلنميبة املئ يية  ال 6-7-2-3-3-3

ويساسييز رى.   املائيية لأل يي اع األخيي 20  املائيية أل يي اع الفيي الذ اليييفقسق احلبسبيياا و 16 ييع حيييف أدىن  طلييق يبلييغ  Rm/000 10ضيي  
 قيييل ضييي   األل  نسييي م وسيييبائك األل  نسييي م الييييت  ميييس يفم   بنييياء أوضسييية الصييياا يج ابسيييسطالة ضنييييف اال كميييا   ابلنميييبة املئ يييية  ال

10 000/Rm  املائة. 12 يبلغ ع حيف أدىن  طلق   
نيية اخسبييا  الشيييف بييزوااي   ضسوأل ييراا تيفييييف القييسم احلقسقسيية للايي اد  يراضييى   األليي اح املعيف سيية أن يكيي ن حميي   6-7-2-3-3-4

قائاة ضا داي  )ضرضا سا ( ضلى اجتاح اليفلفنة. و قاس االسسطالة النمبسة اليفائاة ضنيف اال كما  ضليى ضسنياا اخسبيا  ذاا  قطيع ضرضيي 
  م. 50الصاد  ض  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي ابسس يفام  قساس بط ل  ISO 6892:1998 مسطسل وفقا  للاعسا  اليفو  

 أدىن مسك جلدار وعاء الصهريج 6-7-2-4
 يلي: يك ن أدىن مسك ل ضاء الصاريج الماك األمرب ابالسسناد إ   ا 6-7-2-4-1

 ؛10-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6أدىن مسك حميفد وفقا  لالشرتاطاا ال ا دة    )أ(
 اليييي ا دة   ذلييييك االشييييرتاطاا  وأدىن مسييييك حميييييفد وفقييييا  للايفو يييية املعسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  مبييييا )ب(

 ؛6-7-2-3  
 ييي  قائاييية املييي اد  10وأدىن مسيييك حمييييفد   الس  سييي  املنطبيييق ضليييى الصييياا يج النقالييية واملبييين   العاييي د  )ج(

نقالييية  املبييين   العاييي د احلكيييم اخلييياص املسعليييق ابلصييياا يج ال   أو6-2-5-2-4اخلطيييرة  والييي ا د   
 . 3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة  وال ا د    11

يسجييياوز  ال يقيييل مسيييك األ يييزاء األسيييط ا سة  واألطيييراف وأ طسييية فسحييياا دخييي ل أوضسييية الصييياا يج الييييت ال 6-7-2-4-2
ك األوضسييية اليييييت يسجيييياوز يقيييل مسيييي يكافئيييي    املعييييفن املمييييس يفم. وال  ييييا  ييييم  ييي  الفيييي الذ املر عيييي أو 5 ييييرت  ضييي   1.80قطرايييا 
فئي    املعييفن املميس يفم  ابسيسثناء أ ي    حالية األوضسية الييت  عبيأ ابملي اد يكا  ا  م    الف الذ املر عي أو 6 رت ض   1.80 قطراا

ذ املر عيي  م  ي  الفي ال 5يقل ض   ميك   قلسل أدىن مسك الزم إىل  ا ال III أو IIاحلبسبسة    جما ضة السعبئة  الصلبة املمح قة أو
 يكافئ    املعيفن املمس يفم.  ا أو
ريج  يييزودا  حباايييية إضيييافسة  ييي  العطييي   ميكييي  ختفيييسض أدىن مسيييك لل ضييياء   ضنييييف ا يكييي ن وضييياء الصيييا 6-7-2-4-3

اب   وذلك بيف  ة  سناسبة  ع احلاايية املي فرة ضليى النحي  اليني   افيق  2.65الصاا يج النقالة اليت  قل ضغ ط االخسبا  فساا ض  
يكافئي    املعييفن املميس يفم   أوضسية   يا أو م  ي  الفي الذ املر عيي  3يقل الماك ض   ضلس  الملطة امل سصة. ضلى أ   جي  أال
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 4يقيل مسكايا ضي   م فإ   جيي  أال 1.80أوضسة الصاا يج اليت يسجاوز قطراا  م. أ ا 1.80يسجاوز فساا القطر  الصاا يج اليت ال
 يكافئ    املعيفن املمس يفم. ا   م    الف الذ املر عي أو

 يم أاي    3األسط ا سة  ن  واألطراف وأ طسة فسحياا الييفخ ل ضي  ال يقل مسك وضاء الصاريج   األ زاء  6-7-2-4-4
 ما ر  ادة بناء ال ضاء.

بسيي فع واييية اسكلسيية خا  سيية ضا يية   يي   3-4-2-7-6ميكيي   يي فع احلااييية اإلضييافسة املشييا  إلساييا    6-7-2-4-5
إحاطيية الصيياريج  ا   ييزدوج  أوضاييل  يييف سييل  لبييس  ال ضيياء بقاييسص خييا  ي  ييع  ثبسيير الغييالف اخلييا  ي ضلييى الصيياريج  أوقب

 هبسكل للحااية ما ل يسك ن    ضناصر اسكلسة ط لسة وضرضسة.
  ميييييس يفم املعادليييييية السالسيييييية لسعسيييييين مسييييييك املعييييييادن األخيييييرى املكيييييياف  للميييييياك احمليييييييفد للفيييييي الذ املر عييييييي  6-7-2-4-6
  6-7-2-4-3: 

 
 حست:

1e = الماك املكاف  الالزم   املعيفن املمس يفم ) م(؛ 
eo =    أدىن مسيييك ) يييم( للفييي الذ املر عيييي  املبييين      سييي  الصييياا يج النقالييية املنطبيييق  امل ضيييح

  احلكيييم اخلييياص    أو6-2-5-2-4 ييي  قائاييية البضيييائع اخلطيييرة  والييي ا د    10العاييي د 
 ؛3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة  وال ا د    11النقالة  املبن   العا د للصاا يج 

1Rm =  (؛3-3-2-7-6( للاعيفن املمس يفم )ا ظر 2الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م قاو ة 
A1 =   االسيييسطالة النميييبسة الييييف سا املضيييا  ة ضنييييف اال كميييا  ) ميييبة  ئ يييية( للاعييييفن املميييس يفم وفقيييا

 اليفولسة. ة أوللاعايع ال طنس
 ييم  8أدىن للميياك  قيييفا ح   حيييف 6-2-5-2-4ضنيييف ا عيييفد      سيي  الصيياا يج النقاليية املنطبييق    6-7-2-4-7
حالية  م. و  1.80 م  يراضى أن يك ن انان الماكان  مسنيفي  إىل خصيائص الفي الذ املر عيي وإىل قطير وضياء  قييفا ح  10 أو

م  يعيين الميياك  1.80ضنيييف ا يكيي ن قطيير ال ضيياء أمييرب  يي   ( أو1-2-7-6 ظيير اسييس يفام  عيييفن آخيير  ييع الفيي الذ الطييري )ا
 لسة:ابسس يفام املعادلة السا

 
 حست:

1e = الماك املكاف  الالزم للاعيفن املمس يفم ) م(؛ 
oe =  احليف األدىن لماك الف الذ املر عي ) م(  املبن      س  الصاا يج النقالة املنطبق  امل ضح

  احلكيم اخلياص    أو6-2-5-2-4ائاة البضائع اخلطرة  والي ا د      ق 10  العا د 
 ؛3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة  وال ا د    11العا د للصاريج النقال  املبن   

d1 =     م؛ 1.80قطر وضاء الصاريج )م(  ولك  لس  أقل 
1Rm = (؛3-3-2-7-6ا ظر ( للاعيفن املمس يفم )2 قاو ة الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م 

A1 = ن املميييس يفم وفقيييا  االسيييسطالة النميييبسة الييييف سا املضيييا  ة ) ميييبة  ئ يييية( ضنييييف اال كميييا  للاعييييف
 اليفولسة. للاعايع ال طنسة أو
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Re = حاليية أ يي اع الفيي الذ    املائيية  أو 0.2قيي ة صييا د    أو2 قاو يية اخلضيي ع ب حيييفاا  سيي   / م  
   املائة؛ 1األوسسنسيت ق ة صا د 

Rm = 2أدىن  قاو ة شيف ب حيفاا  س   / م.  
اليفولسييية للايييادة.    ميييس يفم ايييي القيييسم الييييف سا احملييييفدة وفقيييا  للاعيييايع ال طنسييية أوالييييت Rmو Re كييي ن قيييسم  6-7-2-3-3-1

  املائية ضنييف  15احمليفدة وفقا  ملعايع املادة حي   Rmو Reلعا لن حالة اسس يفام الف الذ األوسسنسيت  ميك  زايدة القسم اليف سا ل و 
مل افقة الملطة امل سصة  Rmو Re عايع للاعيفن املع   ختضع قسم  و  دحالة ضيفم  إثباا قسم أضلى   شاادة فحص املادة. و 

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. أو
  بنيياء أوضسيية الصيياا يج  0.85ضلييى  Re/Rmال يميياح ابسييس يفام أ يي اع الفيي الذ اليييت  زييييف فساييا النمييبة  6-7-2-3-3-2

 القسم املبسنة   شاادة فحص املادة. ة اياليت  مس يفم   تيفييف انح النمب Rmو Reامللح  ة. و ك ن قسم 
 قيل   ساسز أ  اع الف الذ املمس يف ة   بناء أوضسية الصياا يج ابسيسطالة ضنييف اال كميا   ابلنميبة املئ يية  ال 6-7-2-3-3-3

ويساسييز رى.   املائيية لأل يي اع األخيي 20  املائيية أل يي اع الفيي الذ اليييفقسق احلبسبيياا و 16 ييع حيييف أدىن  طلييق يبلييغ  Rm/000 10ضيي  
 قيييل ضييي   األل  نسييي م وسيييبائك األل  نسييي م الييييت  ميييس يفم   بنييياء أوضسييية الصييياا يج ابسيييسطالة ضنييييف اال كميييا   ابلنميييبة املئ يييية  ال

10 000/Rm  املائة. 12 يبلغ ع حيف أدىن  طلق   
نيية اخسبييا  الشيييف بييزوااي   ضسوأل ييراا تيفييييف القييسم احلقسقسيية للايي اد  يراضييى   األليي اح املعيف سيية أن يكيي ن حميي   6-7-2-3-3-4

قائاة ضا داي  )ضرضا سا ( ضلى اجتاح اليفلفنة. و قاس االسسطالة النمبسة اليفائاة ضنيف اال كما  ضليى ضسنياا اخسبيا  ذاا  قطيع ضرضيي 
  م. 50الصاد  ض  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي ابسس يفام  قساس بط ل  ISO 6892:1998 مسطسل وفقا  للاعسا  اليفو  

 أدىن مسك جلدار وعاء الصهريج 6-7-2-4
 يلي: يك ن أدىن مسك ل ضاء الصاريج الماك األمرب ابالسسناد إ   ا 6-7-2-4-1

 ؛10-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6أدىن مسك حميفد وفقا  لالشرتاطاا ال ا دة    )أ(
 اليييي ا دة   ذلييييك االشييييرتاطاا  وأدىن مسييييك حميييييفد وفقييييا  للايفو يييية املعسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  مبييييا )ب(

 ؛6-7-2-3  
 ييي  قائاييية املييي اد  10وأدىن مسيييك حمييييفد   الس  سييي  املنطبيييق ضليييى الصييياا يج النقالييية واملبييين   العاييي د  )ج(

نقالييية  املبييين   العاييي د احلكيييم اخلييياص املسعليييق ابلصييياا يج ال   أو6-2-5-2-4اخلطيييرة  والييي ا د   
 . 3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة  وال ا د    11

يسجييياوز  ال يقيييل مسيييك األ يييزاء األسيييط ا سة  واألطيييراف وأ طسييية فسحييياا دخييي ل أوضسييية الصييياا يج الييييت ال 6-7-2-4-2
ك األوضسييية اليييييت يسجيييياوز يقيييل مسيييي يكافئيييي    املعييييفن املمييييس يفم. وال  ييييا  ييييم  ييي  الفيييي الذ املر عيييي أو 5 ييييرت  ضييي   1.80قطرايييا 
فئي    املعييفن املميس يفم  ابسيسثناء أ ي    حالية األوضسية الييت  عبيأ ابملي اد يكا  ا  م    الف الذ املر عي أو 6 رت ض   1.80 قطراا

ذ املر عيي  م  ي  الفي ال 5يقل ض   ميك   قلسل أدىن مسك الزم إىل  ا ال III أو IIاحلبسبسة    جما ضة السعبئة  الصلبة املمح قة أو
 يكافئ    املعيفن املمس يفم.  ا أو
ريج  يييزودا  حباايييية إضيييافسة  ييي  العطييي   ميكييي  ختفيييسض أدىن مسيييك لل ضييياء   ضنييييف ا يكييي ن وضييياء الصيييا 6-7-2-4-3

اب   وذلك بيف  ة  سناسبة  ع احلاايية املي فرة ضليى النحي  اليني   افيق  2.65الصاا يج النقالة اليت  قل ضغ ط االخسبا  فساا ض  
يكافئي    املعييفن املميس يفم   أوضسية   يا أو م  ي  الفي الذ املر عيي  3يقل الماك ض   ضلس  الملطة امل سصة. ضلى أ   جي  أال
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 4يقيل مسكايا ضي   م فإ   جيي  أال 1.80أوضسة الصاا يج اليت يسجاوز قطراا  م. أ ا 1.80يسجاوز فساا القطر  الصاا يج اليت ال
 يكافئ    املعيفن املمس يفم. ا   م    الف الذ املر عي أو

 يم أاي    3األسط ا سة  ن  واألطراف وأ طسة فسحياا الييفخ ل ضي  ال يقل مسك وضاء الصاريج   األ زاء  6-7-2-4-4
 ما ر  ادة بناء ال ضاء.

بسيي فع واييية اسكلسيية خا  سيية ضا يية   يي   3-4-2-7-6ميكيي   يي فع احلااييية اإلضييافسة املشييا  إلساييا    6-7-2-4-5
إحاطيية الصيياريج  ا   ييزدوج  أوضاييل  يييف سييل  لبييس  ال ضيياء بقاييسص خييا  ي  ييع  ثبسيير الغييالف اخلييا  ي ضلييى الصيياريج  أوقب

 هبسكل للحااية ما ل يسك ن    ضناصر اسكلسة ط لسة وضرضسة.
  ميييييس يفم املعادليييييية السالسيييييية لسعسيييييين مسييييييك املعييييييادن األخيييييرى املكيييييياف  للميييييياك احمليييييييفد للفيييييي الذ املر عييييييي  6-7-2-4-6
  6-7-2-4-3: 

 
 حست:

1e = الماك املكاف  الالزم   املعيفن املمس يفم ) م(؛ 
eo =    أدىن مسيييك ) يييم( للفييي الذ املر عيييي  املبييين      سييي  الصييياا يج النقالييية املنطبيييق  امل ضيييح

  احلكيييم اخلييياص    أو6-2-5-2-4 ييي  قائاييية البضيييائع اخلطيييرة  والييي ا د    10العاييي د 
 ؛3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة  وال ا د    11النقالة  املبن   العا د للصاا يج 

1Rm =  (؛3-3-2-7-6( للاعيفن املمس يفم )ا ظر 2الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م قاو ة 
A1 =   االسيييسطالة النميييبسة الييييف سا املضيييا  ة ضنييييف اال كميييا  ) ميييبة  ئ يييية( للاعييييفن املميييس يفم وفقيييا

 اليفولسة. ة أوللاعايع ال طنس
 ييم  8أدىن للميياك  قيييفا ح   حيييف 6-2-5-2-4ضنيييف ا عيييفد      سيي  الصيياا يج النقاليية املنطبييق    6-7-2-4-7
حالية  م. و  1.80 م  يراضى أن يك ن انان الماكان  مسنيفي  إىل خصيائص الفي الذ املر عيي وإىل قطير وضياء  قييفا ح  10 أو

م  يعيين الميياك  1.80ضنيييف ا يكيي ن قطيير ال ضيياء أمييرب  يي   ( أو1-2-7-6 ظيير اسييس يفام  عيييفن آخيير  ييع الفيي الذ الطييري )ا
 لسة:ابسس يفام املعادلة السا

 
 حست:

1e = الماك املكاف  الالزم للاعيفن املمس يفم ) م(؛ 
oe =  احليف األدىن لماك الف الذ املر عي ) م(  املبن      س  الصاا يج النقالة املنطبق  امل ضح

  احلكيم اخلياص    أو6-2-5-2-4ائاة البضائع اخلطرة  والي ا د      ق 10  العا د 
 ؛3-5-2-4   قائاة البضائع اخلطرة  وال ا د    11العا د للصاريج النقال  املبن   

d1 =     م؛ 1.80قطر وضاء الصاريج )م(  ولك  لس  أقل 
1Rm = (؛3-3-2-7-6ا ظر ( للاعيفن املمس يفم )2 قاو ة الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م 

A1 = ن املميييس يفم وفقيييا  االسيييسطالة النميييبسة الييييف سا املضيييا  ة ) ميييبة  ئ يييية( ضنييييف اال كميييا  للاعييييف
 اليفولسة. للاعايع ال طنسة أو
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. 4-4-2-7-6و 3-4-2-7-6و 2-4-2-7-6ال يقييل مسييك اجليييفا  أبي حييال ضيي  القييسم املبسنيية    6-7-2-4-8
. ويكييي ن اييينا 4-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6أ يييزاء وضييياء الصييياريج ضليييى النحييي  املبييين   ويكييي ن احلييييف األدىن للمييياك جلاسيييع 

 ي مساح للسآمل.الماك  ع شا ل أل
 يلييزم إ ييراء حميياب ابسييس يفام املعادليية املبسنيية  (  ال1-2-7-6  حاليية اسييس يفام الفيي الذ الطييري )ا ظيير  6-7-2-4-9

  6-7-2-4-6 . 
ا     مسيييك اللييي ح ضنييييف ا صيييال األطيييراف ابجليييزء األسيييط اين  ييي  وضييياء عييييفث اخيييسالف  فييي جيييي  أال 6-7-2-4-10

 الصاريج.
 معدات التشغيل 6-7-2-5
العطي  أثنياء املناولية والنقيل. وضنييف ا يمياح   ر    عيفاا السشغسل حبست  ك ن حماسة    خطر اللي أو 6-7-2-5-1

   ثبير  عييفاا السشيغسل حبسيت  مياح مبثيل اينح احلرمية دون الربط بن اسكل احلااية وال ضاء حبرمة  ميبسة بين اجملا ضياا الفرضسية
رمسبياا السفرييغ اخلا  سية )جتياويل األدبسي   وسيائل اإل يالق( والصياام احلياب  احساال حيفوث ضط  لأل زاء العا لة. وتاى  

 كيان أت ين وسيائل اليفاخلي وقاضيف      خطير الليي بفعيل القي ى اخلا  سية )ضليى سيبسل املثيال اسيس يفام قِّطهيع قيص(. ويكي ن ابإل
 يف فسحاا ض   ع قصيف.الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ض امللء والسفريغ )مبا   ذلك الشفاح أو

 فريييغ الصيياريج النقييال صيياا اا حابميية   رميي  ضلييى مجسييع فسحيياا وضيياء الصيياريج امل صصيية ملييلء أو 6-7-2-5-2
اا األخيييرى  ابسيييسثناء الفسحييياا املؤديييية إىل وسيييائل ختفسيييل الضيييغط الفسحييي ييفويييية قريبييية بقييييف  اإل كيييان ضالسيييا   ييي  ال ضييياء. أ يييا

 ب سائل أخرى ل  الق  ك ن قريبة بقيف  اإل كان ضالسا     ال ضاء. أوالسنفس   فسزود إ ا بصاام حاب   أو
فسحيياا فحييص أخييرى ذاا حجييم  ناسيي  للساكيين  يي    ييزود مجسييع الصيياا يج النقاليية بفسحيية دخيي ل أو 6-7-2-5-3

داخلييييي وال صيييي ل للقسييييام بعالسيييياا الصييييسا ة واإلصييييالح داخييييل الصيييياريج. ويسعيييين أن  كيييي ن انييييال فسحيييية دخيييي ل  إ ييييراء فحييييص
 فسحاا فحص لكل حجعة   حالة الصاا يج النقالة املسعيفدة احلحجراا. أو
املعزولية  تياط الرتمسبياا حالية الصياا يج النقالية  جتاع الرتمسباا اخلا  سة  عا  بقييف  اإل كيان ضالسيا . و  6-7-2-5-4

 العل ية حب ا لسجاسع الم ائل املنمكبة  زود ب سائل  صريل  الئاة.
 ر ضلى مجسع الس صسالا املرمبة ضلى الصاريج النقال وظسفة مل  ناا. حنمه  6-7-2-5-5
  ضيغط يقل ضي أية وسسلة إ الق أخرى حبست  سحال ضغطا   قيف ا  ال يصام ويبة مل صاام حاب  أو 6-7-2-5-6

ق مجسييع الصيياا اا السشييغسل األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج   ييع  راضيياة د  يياا احلييرا ة املس قعيية أثنيياء النقييل. ويكيي ن إ ييال
ميكي   احلابمة املل لبة بسحريك القبضة الييفوا ة السيفويية   اجتياح حرمية ضقيا ب المياضة. و صيام مجسيع الصياا اا احلابمية حبسيت ال

 فسحاا ض   ع قصيف.
   ي  في الذ قابيل للسآميل و يع و يا إىل ذليكال  صنع أي أ زاء  سحرمة   ثل األ طسة ووسائل اإل الق   6-7-2-5-7

قيييفحسا   ييع صيياا يج  قاليية لنقييل  يي اد  مييس    عييايع  قطيية    ضنيييف ا يكيي ن انييال احساييال أن  ييسال    ال مييا  احسكامسييا  أوحماييي
 د  ة احلرا ة اليت  نقل   د  ة حرا ة أضلى     قطة اشسعاهلا.   ذلك امل اد املر فعة   مبا3االشسعال للر بة 

 بسيية حبسييت ميكيي  جتنيي  خطيير ضطباييا بمييب  السايييفد واال كاييا   صييام و بيية و رميي  الس صييسالا األ ب 6-7-2-5-8
سييبة. و مييس يفم احلييرا ين  والصيييف اا املسكا سكسيية واالاسييزازاا. و كيي ن مجسييع الس صييسالا األ ب بسيية  صيين ضة  يي   ييادة  عيف سيية  نا

 وصالا األدبس  امللح  ة حسثاا أ ك .
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 لحييم حلا ييا   عيييف سا  قيي اي  بيينف   بسيي  النحاسييسة أو لحييم بمييبسكة  يي  النحيياس والز ييك ال صييالا   األد 6-7-2-5-9
يفث قييف عيي  قلييل ال صيالا  ي   سا يية األدبسي  ماييا س. وال525º قيل د  يية ا صياا   يي اد اللحيام هبينح المييبسكة ضي   القييف . وال

 ضنيف قطع س  الل ال .
ض  أ بعة أ ثيال ضيغط السشيغسل  ال يقل ضغط اال فجا    مجسع الس صسالا األ ب بسة والرتمسباا األ ب بسة 6-7-2-5-10

وسييسلة  أ بعيية أ ثييال الضييغط الييني قيييف يسعييرا ليي  الصيياريج أثنيياء اخليف يية بفعييل  ضيي ة أو األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج أو
 وسائل ختفسل الضغط(.أخرى )ابسسثناء 

  مس يفم املعادن الطروقة   بناء الصاا اا والس ابع. 6-7-2-5-11
أن  صييل إىل د  يية حييرا ة يسجيياوز فساييا ضييغط  ميكيي  ملييادة  ييا يراقيي  حبسييت ال لسميي ن أويصييام  ظييام ا 6-7-2-5-12

 اخلطر(.خط  ة أخرى ) ثل السحلل احلرا ي  يمب  الصاريج ضغط السشغسل األقصى املما ح ب  أو
 غايي  ة إذا ما يير   يي فر الطاقيية لعناصيير السميي ن اليفاخلسيية إال يراقيي  حبسييت ال يصييام  ظييام السميي ن أو 6-7-2-5-13

د  يية حييرا ة الغييالف  جييي ز أبي حييال أن  سجيياوز د  يية حييرا ة سييطح ضناصيير السميي ن ملعيييفاا السميي ن اليفاخلسيية أو متا ييا . وال
 س(.º   د  ة حرا ة اشسعال املادة املنق لة )بيف  اا   املائة  80لعناصر السم ن اخلا  سة 

 ليييي  100زود بقييياطع  سيييا  ابلسميييرب األ ضيييي أقيييل  ييي  إذا  مييي   ظيييام  يففئييية مارابئيييي داخيييل الصييياريج  يييي 6-7-2-5-14
 أ بع.

وايية ال  ك ن حلحجراا السح يل الكارابئي املرمبة   الصاا يج أية صلة  باشرة بيفاخل الصياريج  و ي فر  6-7-2-5-15
 . IEC 529 أو IEC 144 وفقا  ل IP56 قل ضاا يكاف  طراز  ال
 فتحات القاع 6-7-2-6
 حنقهل   اد  عسنة   صاا يج  قالة هبا فسحاا   القاع. وضنيف ا يبين    سي  الصياا يج النقالية  ال جي ز أن 6-7-2-6-1

 كي ن انيال  أن فسحاا القاع حمظ  ة  فإ ي  ال 6-2-5-2-4    قائاة البضائع اخلطرة وال ا د   10املنطبق واملبن   العا د 
أقصى حيف  لء  ميا ح بي . وضنييف إ يالق فسحية    ي دة ييسم ذليك  فسحاا تر  مس ى المائل   وضاء الصاريج ضنيف  لئ  إىل

 بلحام قرص واحيف ب ضاء الصاريج داخلسا  وخا  سا .
شيفييفة اللزو ة   زود  ا ج السفريغ  ي   قابلة للسبلر أو لبة أو  الصاا يج النقالة اليت تال   اد  عسنة ص 6-7-2-6-2

ضلييى السيي ا  و مييسقلسن. وخيضييع  صيياسم ايينا السجاسييز مل افقيية المييلطة امل سصيية  يقييل ضيي  وسييسلسن ل يقيياف  ييرمبسن ال القيياع مبييا
 يلي: اهلسئة امل  َّلة    قبلاا  ويسضا   ا أو

ضالسييا   يي  وضيياء الصيياريج  و صييام  صيياساا مينييع  ميكيي  صيياام حيياب  خييا  ي  رميي  أقييرب  ييا )أ(
 فعل ضا ا آخر؛ فسح  بفعل صيف ة أو

ئل   طرف أ ب بة السفرييغ  ميكي  أن  كي ن شيفة سييف  رب طية بربا يي ووسسلة إ الق حمكاة للم ا )ب(
 سيفادة  ل لبة. أو

سائل إ الق  رمبية ضليى   بثالث و 2-6-2-7-6 ص ضلس     يزود مل  رج  فريغ قاضي  ابسسثناء  ا 6-7-2-6-3
 ئة امل  للة    قبلاا:اهلس الس ا  و مسقلة فساا بسناا. وخيضع  صاسم انا السجاسز مل افقة الملطة امل سصة أو

داخل شفة  لح  ة  صاام حاب  داخلي يغلق ذا سا   أي صاام حاب  داخل وضاء الصاريج أو )أ(
 شفة  مس يفم ل صلاا حبست: أو
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. 4-4-2-7-6و 3-4-2-7-6و 2-4-2-7-6ال يقييل مسييك اجليييفا  أبي حييال ضيي  القييسم املبسنيية    6-7-2-4-8
. ويكييي ن اييينا 4-4-2-7-6إىل  2-4-2-7-6أ يييزاء وضييياء الصييياريج ضليييى النحييي  املبييين   ويكييي ن احلييييف األدىن للمييياك جلاسيييع 

 ي مساح للسآمل.الماك  ع شا ل أل
 يلييزم إ ييراء حميياب ابسييس يفام املعادليية املبسنيية  (  ال1-2-7-6  حاليية اسييس يفام الفيي الذ الطييري )ا ظيير  6-7-2-4-9

  6-7-2-4-6 . 
ا     مسيييك اللييي ح ضنييييف ا صيييال األطيييراف ابجليييزء األسيييط اين  ييي  وضييياء عييييفث اخيييسالف  فييي جيييي  أال 6-7-2-4-10

 الصاريج.
 معدات التشغيل 6-7-2-5
العطي  أثنياء املناولية والنقيل. وضنييف ا يمياح   ر    عيفاا السشغسل حبست  ك ن حماسة    خطر اللي أو 6-7-2-5-1

   ثبير  عييفاا السشيغسل حبسيت  مياح مبثيل اينح احلرمية دون الربط بن اسكل احلااية وال ضاء حبرمة  ميبسة بين اجملا ضياا الفرضسية
رمسبياا السفرييغ اخلا  سية )جتياويل األدبسي   وسيائل اإل يالق( والصياام احلياب  احساال حيفوث ضط  لأل زاء العا لة. وتاى  

 كيان أت ين وسيائل اليفاخلي وقاضيف      خطير الليي بفعيل القي ى اخلا  سية )ضليى سيبسل املثيال اسيس يفام قِّطهيع قيص(. ويكي ن ابإل
 يف فسحاا ض   ع قصيف.الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ض امللء والسفريغ )مبا   ذلك الشفاح أو

 فريييغ الصيياريج النقييال صيياا اا حابميية   رميي  ضلييى مجسييع فسحيياا وضيياء الصيياريج امل صصيية ملييلء أو 6-7-2-5-2
اا األخيييرى  ابسيييسثناء الفسحييياا املؤديييية إىل وسيييائل ختفسيييل الضيييغط الفسحييي ييفويييية قريبييية بقييييف  اإل كيييان ضالسيييا   ييي  ال ضييياء. أ يييا

 ب سائل أخرى ل  الق  ك ن قريبة بقيف  اإل كان ضالسا     ال ضاء. أوالسنفس   فسزود إ ا بصاام حاب   أو
فسحيياا فحييص أخييرى ذاا حجييم  ناسيي  للساكيين  يي    ييزود مجسييع الصيياا يج النقاليية بفسحيية دخيي ل أو 6-7-2-5-3

داخلييييي وال صيييي ل للقسييييام بعالسيييياا الصييييسا ة واإلصييييالح داخييييل الصيييياريج. ويسعيييين أن  كيييي ن انييييال فسحيييية دخيييي ل  إ ييييراء فحييييص
 فسحاا فحص لكل حجعة   حالة الصاا يج النقالة املسعيفدة احلحجراا. أو
املعزولية  تياط الرتمسبياا حالية الصياا يج النقالية  جتاع الرتمسباا اخلا  سة  عا  بقييف  اإل كيان ضالسيا . و  6-7-2-5-4

 العل ية حب ا لسجاسع الم ائل املنمكبة  زود ب سائل  صريل  الئاة.
 ر ضلى مجسع الس صسالا املرمبة ضلى الصاريج النقال وظسفة مل  ناا. حنمه  6-7-2-5-5
  ضيغط يقل ضي أية وسسلة إ الق أخرى حبست  سحال ضغطا   قيف ا  ال يصام ويبة مل صاام حاب  أو 6-7-2-5-6

ق مجسييع الصيياا اا السشييغسل األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج   ييع  راضيياة د  يياا احلييرا ة املس قعيية أثنيياء النقييل. ويكيي ن إ ييال
ميكي   احلابمة املل لبة بسحريك القبضة الييفوا ة السيفويية   اجتياح حرمية ضقيا ب المياضة. و صيام مجسيع الصياا اا احلابمية حبسيت ال

 فسحاا ض   ع قصيف.
   ي  في الذ قابيل للسآميل و يع و يا إىل ذليكال  صنع أي أ زاء  سحرمة   ثل األ طسة ووسائل اإل الق   6-7-2-5-7

قيييفحسا   ييع صيياا يج  قاليية لنقييل  يي اد  مييس    عييايع  قطيية    ضنيييف ا يكيي ن انييال احساييال أن  ييسال    ال مييا  احسكامسييا  أوحماييي
 د  ة احلرا ة اليت  نقل   د  ة حرا ة أضلى     قطة اشسعاهلا.   ذلك امل اد املر فعة   مبا3االشسعال للر بة 

 بسيية حبسييت ميكيي  جتنيي  خطيير ضطباييا بمييب  السايييفد واال كاييا   صييام و بيية و رميي  الس صييسالا األ ب 6-7-2-5-8
سييبة. و مييس يفم احلييرا ين  والصيييف اا املسكا سكسيية واالاسييزازاا. و كيي ن مجسييع الس صييسالا األ ب بسيية  صيين ضة  يي   ييادة  عيف سيية  نا

 وصالا األدبس  امللح  ة حسثاا أ ك .
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 لحييم حلا ييا   عيييف سا  قيي اي  بيينف   بسيي  النحاسييسة أو لحييم بمييبسكة  يي  النحيياس والز ييك ال صييالا   األد 6-7-2-5-9
يفث قييف عيي  قلييل ال صيالا  ي   سا يية األدبسي  ماييا س. وال525º قيل د  يية ا صياا   يي اد اللحيام هبينح المييبسكة ضي   القييف . وال

 ضنيف قطع س  الل ال .
ض  أ بعة أ ثيال ضيغط السشيغسل  ال يقل ضغط اال فجا    مجسع الس صسالا األ ب بسة والرتمسباا األ ب بسة 6-7-2-5-10

وسييسلة  أ بعيية أ ثييال الضييغط الييني قيييف يسعييرا ليي  الصيياريج أثنيياء اخليف يية بفعييل  ضيي ة أو األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج أو
 وسائل ختفسل الضغط(.أخرى )ابسسثناء 

  مس يفم املعادن الطروقة   بناء الصاا اا والس ابع. 6-7-2-5-11
أن  صييل إىل د  يية حييرا ة يسجيياوز فساييا ضييغط  ميكيي  ملييادة  ييا يراقيي  حبسييت ال لسميي ن أويصييام  ظييام ا 6-7-2-5-12

 اخلطر(.خط  ة أخرى ) ثل السحلل احلرا ي  يمب  الصاريج ضغط السشغسل األقصى املما ح ب  أو
 غايي  ة إذا ما يير   يي فر الطاقيية لعناصيير السميي ن اليفاخلسيية إال يراقيي  حبسييت ال يصييام  ظييام السميي ن أو 6-7-2-5-13

د  يية حييرا ة الغييالف  جييي ز أبي حييال أن  سجيياوز د  يية حييرا ة سييطح ضناصيير السميي ن ملعيييفاا السميي ن اليفاخلسيية أو متا ييا . وال
 س(.º   د  ة حرا ة اشسعال املادة املنق لة )بيف  اا   املائة  80لعناصر السم ن اخلا  سة 

 ليييي  100زود بقييياطع  سيييا  ابلسميييرب األ ضيييي أقيييل  ييي  إذا  مييي   ظيييام  يففئييية مارابئيييي داخيييل الصييياريج  يييي 6-7-2-5-14
 أ بع.

وايية ال  ك ن حلحجراا السح يل الكارابئي املرمبة   الصاا يج أية صلة  باشرة بيفاخل الصياريج  و ي فر  6-7-2-5-15
 . IEC 529 أو IEC 144 وفقا  ل IP56 قل ضاا يكاف  طراز  ال
 فتحات القاع 6-7-2-6
 حنقهل   اد  عسنة   صاا يج  قالة هبا فسحاا   القاع. وضنيف ا يبين    سي  الصياا يج النقالية  ال جي ز أن 6-7-2-6-1

 كي ن انيال  أن فسحاا القاع حمظ  ة  فإ ي  ال 6-2-5-2-4    قائاة البضائع اخلطرة وال ا د   10املنطبق واملبن   العا د 
أقصى حيف  لء  ميا ح بي . وضنييف إ يالق فسحية    ي دة ييسم ذليك  فسحاا تر  مس ى المائل   وضاء الصاريج ضنيف  لئ  إىل

 بلحام قرص واحيف ب ضاء الصاريج داخلسا  وخا  سا .
شيفييفة اللزو ة   زود  ا ج السفريغ  ي   قابلة للسبلر أو لبة أو  الصاا يج النقالة اليت تال   اد  عسنة ص 6-7-2-6-2

ضلييى السيي ا  و مييسقلسن. وخيضييع  صيياسم ايينا السجاسييز مل افقيية المييلطة امل سصيية  يقييل ضيي  وسييسلسن ل يقيياف  ييرمبسن ال القيياع مبييا
 يلي: اهلسئة امل  َّلة    قبلاا  ويسضا   ا أو

ضالسييا   يي  وضيياء الصيياريج  و صييام  صيياساا مينييع  ميكيي  صيياام حيياب  خييا  ي  رميي  أقييرب  ييا )أ(
 فعل ضا ا آخر؛ فسح  بفعل صيف ة أو

ئل   طرف أ ب بة السفرييغ  ميكي  أن  كي ن شيفة سييف  رب طية بربا يي ووسسلة إ الق حمكاة للم ا )ب(
 سيفادة  ل لبة. أو

سائل إ الق  رمبية ضليى   بثالث و 2-6-2-7-6 ص ضلس     يزود مل  رج  فريغ قاضي  ابسسثناء  ا 6-7-2-6-3
 ئة امل  للة    قبلاا:اهلس الس ا  و مسقلة فساا بسناا. وخيضع  صاسم انا السجاسز مل افقة الملطة امل سصة أو

داخل شفة  لح  ة  صاام حاب  داخلي يغلق ذا سا   أي صاام حاب  داخل وضاء الصاريج أو )أ(
 شفة  مس يفم ل صلاا حبست: أو
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 صرف  السحكم لسشغسل الصاام ملنع أي فسح  ع  قص د بفعل الصيفم أو صام وسائل  '1'
 ضا ا؛

 ؛   أسفل وميك   شغسل الصاام    أضلى أو '2'
  غلقا (    األ ا؛ وإذا أ ك   جي ز السحقق    وضع الصاام ) فس حا  أو '3'
لرت  ميك  إ الق الصاام     1 000 سجاوز سعساا  وابسسثناء الصاا يج النقالة اليت ال '4'

   قع ضلى الصاريج النقال يمال ال ص ل إلس  يك ن بعسيفا  ض  الصاام  فم ؛
 حاليييية ضطيييي  ال سييييسلة اخلا  سيييية للييييسحكم    شييييغسل ويظييييل الصيييياام صيييياحلا  للعاييييل   '5'

 الصاام؛
 ميك  ضالسا     وضاء الصاريج؛ أقرب  ا وصاام حاب  خا  ي  رم  )ب(
ووسسلة إ الق حمكاة للم ائل   طرف أ ب بة السفرييغ  ميكي  أن يكي ن شيفة سييف  رب طية بربا يي  )ج(

 سيفادة  ل لبة. أو
    ميكيييي  االسسعاضييييية ضيييي  الصييييياام احليييياب  الييييييفاخلي املنصيييي ص ضلسييييي    حاليييية وضييييياء الصيييياريج امليييييبط 6-7-2-6-4

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. م حاب  خا  ي إضا . ويمس   الصا ع اشرتاطاا الملطة امل سصة أو)أ( بصاا6-7-2-6-3  
 جتهيزات األمان 6-7-2-7
الضييغط. و صييام مجسييع وسييائل األ ييان  ييزود مجسييع الصيياا يج النقاليية ب سييسلة واحيييفة ضلييى األقييل لس فسييل  6-7-2-7-1

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. طاا الملطة امل سصة أوو بة و  ضع ضلساا العال اا بطريقة  مس   اشرتا
 وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-8
لرت  ومل حجعة  مسقلة    ححجراا الصياريج النقيال  1 900 قل سعس  ض   يزود مل صاريج  قال ال 6-7-2-8-1

يم )قابيل للكمير( أوأمثر لس فسل الضغط    الن ع احملال بنابض و مبا يزود أيضا  ب واثلة  ب سسلة أو ذاا سعة ضنصير  قرص قهصِّ
     سيي  الصيياا يج النقاليية  3-8-2-7-6إذا ما يير حمظيي  ة مب  يي   قابييل لال صيياا  ابلسيي ازي  ييع ال سييائل احملاليية بنييابض إال

ائل ختفسل الضغط ذاا سعة مافسة ملنع متزق وضاء الصاريج بمب  زايدة الضغط . و ك ن وس6-2-5-2-4املنطبق  ال ا د   
    س   ة احملس ايا. السصريل أو ا   النا ج    امللء أوالفر  أو
 كي لن أي ضيغط   ميرب الميائل  أو  صام وسائل ختفسل الضغط حبست متنع دخ ل أي  ي اد  ريبية  أو 6-7-2-8-2

 زائيف خطر.
ة البضييائع  يي  قائايي 10اد  عسنيية بنيياء ضلييى    سيي  الصيياا يج النقاليية املنطبييق  املبيين   العايي د   حاليية  يي   6-7-2-8-3

  يسعن أن ختضع وسسلة ختفسل الضغط   الصاريج النقال مل افقة الملطة امل سصة  إذا  طل  6-2-5-2-4اخلطرة وال ا د   
 ييزودا  ب سييسلة لس فسييل الضييغط  صيين ضة  يي   يي اد  س افييق  ييع  يكيي  الصيياريج النقييال   اخليف يية امل صصيية ليي  مل األ يير ذلييك. و ييا

حالية  سضا  وسسلة األ ان قرصا  قصاا  )قابال للكمر( يمبق وسيسلة لس فسيل الضيغط حمالية بنيابض. و احلا لة  فإ   يسعن أن  
قصييم ووسييسلة ختفسييل إدخييال قييرص قصييم ضلييى السيي ا   ييع وسييسلة ختفسييل الضييغط املطل بيية  يييزود احلسييز الييني يقييع بيين القييرص ال

 ميري  فسي   األ ير اليني ميكي  أن  ا ثقابي  أو لقيرص أو ؤشر دلسلي  ناس  لكشيل ا كميا  ا الضغط مبا   رت لقساس الضغط أو
  املائية ضليى ضيغط بييفء السصيريل  10يمب  قص    ظام ختفسل الضغط. وينكمر القرص القصم ضنيف ضغط امسيي يزيييف بنميبة 

 ل.الني  ساسز ب  وسسلة الس فس
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  أن  كي ن قرصيا  قصياا  لرت ب سسلة لس فسيل الضيغط ميكي 1 900يزود مل صاريج  قال  قل سعس  ض   6-7-2-8-4
حالة ضيفم اسس يفام وسسلة ختفسل للضغط حمالة بنيابض  يضيبط  . و 1-11-2-7-6إذا مان انا القرص يمس   اشرتاطاا 

 . وابإلضافة إىل ذلك  جي ز اسسعاال ضناصير قابلية لال صياا  القرص القصم حبست يسازق ضنيف ضغط امسي  ماٍو لضغط االخسبا
 . 1-10-2-7-6دة    في ابالشرتاطاا ال ا  

ضنييييف ا يكييي ن وضييياء الصييياريج جمايييزا  لسصيييريل الضيييغط  ييييزود خيييط الييييفخ ل ب سيييسلة لس فسيييل الضييييغط  6-7-2-8-5
يزوَّد بصياام حياب  يرمي  أقيرب  اريج  ماايسجاوز ضغط السشغسل األقصى املما ح ب  ل ضاء الص  ضب طة للعال ضنيف ضغط ال

 ميك  ضالسا     وضاء الصاريج.  ا
 ضبط وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-9
  ظروف اال  فاع الزائيف   د  ة احلرا ة   ظرا  ل   ب ضيفم   شسغل وسائل ختفسل الضغط إال يراضى أال 6-7-2-9-1

 (.2-12-2-7-6ف النقل العادية )ا ظر  عريض وضاء الصاريج لسقلباا  فرطة   الضغط أثناء ظرو 
لسبيييفأ السصييريل ضنيييف ضييغط امسييي يميياوي  ميية أسيييفاس ضييغط  ضييبط وسييسلة ختفسييل الضييغط املطل بيية  6-7-2-9-2

  املائيية  يي  ثلثييي ضييغط االخسبييا  ألوضسيية الصيياا يج  110اب  و 4.5يسجيياوز ضييغط اخسبا اييا  االخسبييا  ألوضسيية الصيياا يج اليييت ال
الضيغط اليني يبييفأ   املائية دون  10يسجياوز  اب . وبعييف السصيريل  غليق ال سيسلة ضنييف ضيغط ال 4.5سبا ايا الييت يسجياوز ضيغط اخ

مينع انا الشرط اسس يفام وسسلة لس فسل  ضنيفح السصريل. و ظل ال سسلة  غلقة ضنيف مجسع الضغ ط اليت  ك ن أدىن    ذلك. وال
 غ.وسسلسن  عا  لس فسل الضغط ولس فسل السفري السفريغ أو

 العناصر القابلة لالنصهار 6-7-2-10
يسجاوز الضيغط    س شريطة أال149ºس و110ºلال صاا  ضنيف د  ة حرا ة بن  عال العناصر القابلة  6-7-2-10-1

وضاء الصاريج ضنيف د  ة ا صاا  العنصر ضغط االخسبا . و  ضيع اينح العناصير   قاية ال ضياء ضليى أن  كي ن  ييفاخلاا   حسيز 
 صاا  ضلى الصاا يج النقالية الييت يسجياوز  مس يفم العناصر القابلة لال  ك ن أبي حال حماسة    احلرا ة اخلا  سة. وال الب ا  وال

 يييي  قائايييية البضييييائع اخلطييييرة اليييي ا دة    11  العايييي د  TP36أن  كيييي ن  قيييير ة ابحلكييييم اخليييياص  اب   إال 2.65ضييييغط اخسبا اييييا 
لسية فسصيام حبسيت اليت  مس يفم ضلى الصاا يج النقالة املعيفَّة لنقل   اد ذاا د  ية حيرا ة ضاالعناصر القابلة لال صاا   . أ ا2-3 الفصل

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا.  عال ضنيف د  ة حرا ة أضلى    أقصى د  ة حرا ة تيفث أثناء النقل وختضع مل افقة الملطة امل سصة أو
 األقراص القصمة 6-7-2-11
   ضيييبط األقيييراص القصييياة حبسيييت  سايييزق ضنييييف ضيييغط امسيييي 3-8-2-7-6يفد   اييي  حمييي ابسيييسثناء  يييا 6-7-2-11-1

 1-5-2-7-6ط االخسبا  ضلى ما ل امليفى املصيام لييف  اا احليرا ة. ويي ىل ااسايام خياص لالشيرتاطاا الي ا دة   يماوي ضغ
   حالة اسس يفام األقراص القصاة. 3-8-2-7-6و
 يغ اليت قيف تيفث   الصاريج النقال. ك ن انح األقراص  ناسبة لضغ ط السفر  6-7-2-11-2
 يف الضغطمعدل التصريف يف وسائل ختف 6-7-2-12
 يكييي ن احلييييف األدىن ملمييياحة املقطيييع العرضيييي للسصيييريل   وسيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملالييية بنيييابض املبسنييية  6-7-2-12-1

ل   وسيائل ختفسيل السفرييغ     قيل  مياحة املقطيع العرضيي للسصيري  يم. وال 31.75 عادال  لفسحة قطرايا  6-7-2-8-1  
  .2 م 284حالة اسس يفا اا  ض  

  حالة اإلحاطة الكا لة للصاريج النقال ابلنعان  يك ن  عيفل السصريل اجملاليع ل سيائل ختفسيل الضيغط ) يع  6-7-2-12-2
ضنييف ا  يزود  احملالية بنيابض أو ا السصريل ضنيف ا يك ن الصاريج النقال  زودا  أبقيراص قصياة  ميبق وسيائل ختفسيل الضيغط راضاة الفا
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 صرف  السحكم لسشغسل الصاام ملنع أي فسح  ع  قص د بفعل الصيفم أو صام وسائل  '1'
 ضا ا؛

 ؛   أسفل وميك   شغسل الصاام    أضلى أو '2'
  غلقا (    األ ا؛ وإذا أ ك   جي ز السحقق    وضع الصاام ) فس حا  أو '3'
لرت  ميك  إ الق الصاام     1 000 سجاوز سعساا  وابسسثناء الصاا يج النقالة اليت ال '4'

   قع ضلى الصاريج النقال يمال ال ص ل إلس  يك ن بعسيفا  ض  الصاام  فم ؛
 حاليييية ضطيييي  ال سييييسلة اخلا  سيييية للييييسحكم    شييييغسل ويظييييل الصيييياام صيييياحلا  للعاييييل   '5'

 الصاام؛
 ميك  ضالسا     وضاء الصاريج؛ أقرب  ا وصاام حاب  خا  ي  رم  )ب(
ووسسلة إ الق حمكاة للم ائل   طرف أ ب بة السفرييغ  ميكي  أن يكي ن شيفة سييف  رب طية بربا يي  )ج(

 سيفادة  ل لبة. أو
    ميكيييي  االسسعاضييييية ضيييي  الصييييياام احليييياب  الييييييفاخلي املنصيييي ص ضلسييييي    حاليييية وضييييياء الصيييياريج امليييييبط 6-7-2-6-4

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. م حاب  خا  ي إضا . ويمس   الصا ع اشرتاطاا الملطة امل سصة أو)أ( بصاا6-7-2-6-3  
 جتهيزات األمان 6-7-2-7
الضييغط. و صييام مجسييع وسييائل األ ييان  ييزود مجسييع الصيياا يج النقاليية ب سييسلة واحيييفة ضلييى األقييل لس فسييل  6-7-2-7-1

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. طاا الملطة امل سصة أوو بة و  ضع ضلساا العال اا بطريقة  مس   اشرتا
 وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-8
لرت  ومل حجعة  مسقلة    ححجراا الصياريج النقيال  1 900 قل سعس  ض   يزود مل صاريج  قال ال 6-7-2-8-1

يم )قابيل للكمير( أوأمثر لس فسل الضغط    الن ع احملال بنابض و مبا يزود أيضا  ب واثلة  ب سسلة أو ذاا سعة ضنصير  قرص قهصِّ
     سيي  الصيياا يج النقاليية  3-8-2-7-6إذا ما يير حمظيي  ة مب  يي   قابييل لال صيياا  ابلسيي ازي  ييع ال سييائل احملاليية بنييابض إال

ائل ختفسل الضغط ذاا سعة مافسة ملنع متزق وضاء الصاريج بمب  زايدة الضغط . و ك ن وس6-2-5-2-4املنطبق  ال ا د   
    س   ة احملس ايا. السصريل أو ا   النا ج    امللء أوالفر  أو
 كي لن أي ضيغط   ميرب الميائل  أو  صام وسائل ختفسل الضغط حبست متنع دخ ل أي  ي اد  ريبية  أو 6-7-2-8-2

 زائيف خطر.
ة البضييائع  يي  قائايي 10اد  عسنيية بنيياء ضلييى    سيي  الصيياا يج النقاليية املنطبييق  املبيين   العايي د   حاليية  يي   6-7-2-8-3

  يسعن أن ختضع وسسلة ختفسل الضغط   الصاريج النقال مل افقة الملطة امل سصة  إذا  طل  6-2-5-2-4اخلطرة وال ا د   
 ييزودا  ب سييسلة لس فسييل الضييغط  صيين ضة  يي   يي اد  س افييق  ييع  يكيي  الصيياريج النقييال   اخليف يية امل صصيية ليي  مل األ يير ذلييك. و ييا

حالية  سضا  وسسلة األ ان قرصا  قصاا  )قابال للكمر( يمبق وسيسلة لس فسيل الضيغط حمالية بنيابض. و احلا لة  فإ   يسعن أن  
قصييم ووسييسلة ختفسييل إدخييال قييرص قصييم ضلييى السيي ا   ييع وسييسلة ختفسييل الضييغط املطل بيية  يييزود احلسييز الييني يقييع بيين القييرص ال

 ميري  فسي   األ ير اليني ميكي  أن  ا ثقابي  أو لقيرص أو ؤشر دلسلي  ناس  لكشيل ا كميا  ا الضغط مبا   رت لقساس الضغط أو
  املائية ضليى ضيغط بييفء السصيريل  10يمب  قص    ظام ختفسل الضغط. وينكمر القرص القصم ضنيف ضغط امسيي يزيييف بنميبة 

 ل.الني  ساسز ب  وسسلة الس فس
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  أن  كي ن قرصيا  قصياا  لرت ب سسلة لس فسيل الضيغط ميكي 1 900يزود مل صاريج  قال  قل سعس  ض   6-7-2-8-4
حالة ضيفم اسس يفام وسسلة ختفسل للضغط حمالة بنيابض  يضيبط  . و 1-11-2-7-6إذا مان انا القرص يمس   اشرتاطاا 

 . وابإلضافة إىل ذلك  جي ز اسسعاال ضناصير قابلية لال صياا  القرص القصم حبست يسازق ضنيف ضغط امسي  ماٍو لضغط االخسبا
 . 1-10-2-7-6دة    في ابالشرتاطاا ال ا  

ضنييييف ا يكييي ن وضييياء الصييياريج جمايييزا  لسصيييريل الضيييغط  ييييزود خيييط الييييفخ ل ب سيييسلة لس فسيييل الضييييغط  6-7-2-8-5
يزوَّد بصياام حياب  يرمي  أقيرب  اريج  ماايسجاوز ضغط السشغسل األقصى املما ح ب  ل ضاء الص  ضب طة للعال ضنيف ضغط ال

 ميك  ضالسا     وضاء الصاريج.  ا
 ضبط وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-9
  ظروف اال  فاع الزائيف   د  ة احلرا ة   ظرا  ل   ب ضيفم   شسغل وسائل ختفسل الضغط إال يراضى أال 6-7-2-9-1

 (.2-12-2-7-6ف النقل العادية )ا ظر  عريض وضاء الصاريج لسقلباا  فرطة   الضغط أثناء ظرو 
لسبيييفأ السصييريل ضنيييف ضييغط امسييي يميياوي  ميية أسيييفاس ضييغط  ضييبط وسييسلة ختفسييل الضييغط املطل بيية  6-7-2-9-2

  املائيية  يي  ثلثييي ضييغط االخسبييا  ألوضسيية الصيياا يج  110اب  و 4.5يسجيياوز ضييغط اخسبا اييا  االخسبييا  ألوضسيية الصيياا يج اليييت ال
الضيغط اليني يبييفأ   املائية دون  10يسجياوز  اب . وبعييف السصيريل  غليق ال سيسلة ضنييف ضيغط ال 4.5سبا ايا الييت يسجياوز ضيغط اخ

مينع انا الشرط اسس يفام وسسلة لس فسل  ضنيفح السصريل. و ظل ال سسلة  غلقة ضنيف مجسع الضغ ط اليت  ك ن أدىن    ذلك. وال
 غ.وسسلسن  عا  لس فسل الضغط ولس فسل السفري السفريغ أو

 العناصر القابلة لالنصهار 6-7-2-10
يسجاوز الضيغط    س شريطة أال149ºس و110ºلال صاا  ضنيف د  ة حرا ة بن  عال العناصر القابلة  6-7-2-10-1

وضاء الصاريج ضنيف د  ة ا صاا  العنصر ضغط االخسبا . و  ضيع اينح العناصير   قاية ال ضياء ضليى أن  كي ن  ييفاخلاا   حسيز 
 صاا  ضلى الصاا يج النقالية الييت يسجياوز  مس يفم العناصر القابلة لال  ك ن أبي حال حماسة    احلرا ة اخلا  سة. وال الب ا  وال

 يييي  قائايييية البضييييائع اخلطييييرة اليييي ا دة    11  العايييي د  TP36أن  كيييي ن  قيييير ة ابحلكييييم اخليييياص  اب   إال 2.65ضييييغط اخسبا اييييا 
لسية فسصيام حبسيت اليت  مس يفم ضلى الصاا يج النقالة املعيفَّة لنقل   اد ذاا د  ية حيرا ة ضاالعناصر القابلة لال صاا   . أ ا2-3 الفصل

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا.  عال ضنيف د  ة حرا ة أضلى    أقصى د  ة حرا ة تيفث أثناء النقل وختضع مل افقة الملطة امل سصة أو
 األقراص القصمة 6-7-2-11
   ضيييبط األقيييراص القصييياة حبسيييت  سايييزق ضنييييف ضيييغط امسيييي 3-8-2-7-6يفد   اييي  حمييي ابسيييسثناء  يييا 6-7-2-11-1

 1-5-2-7-6ط االخسبا  ضلى ما ل امليفى املصيام لييف  اا احليرا ة. ويي ىل ااسايام خياص لالشيرتاطاا الي ا دة   يماوي ضغ
   حالة اسس يفام األقراص القصاة. 3-8-2-7-6و
 يغ اليت قيف تيفث   الصاريج النقال. ك ن انح األقراص  ناسبة لضغ ط السفر  6-7-2-11-2
 يف الضغطمعدل التصريف يف وسائل ختف 6-7-2-12
 يكييي ن احلييييف األدىن ملمييياحة املقطيييع العرضيييي للسصيييريل   وسيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملالييية بنيييابض املبسنييية  6-7-2-12-1

ل   وسيائل ختفسيل السفرييغ     قيل  مياحة املقطيع العرضيي للسصيري  يم. وال 31.75 عادال  لفسحة قطرايا  6-7-2-8-1  
  .2 م 284حالة اسس يفا اا  ض  

  حالة اإلحاطة الكا لة للصاريج النقال ابلنعان  يك ن  عيفل السصريل اجملاليع ل سيائل ختفسيل الضيغط ) يع  6-7-2-12-2
ضنييف ا  يزود  احملالية بنيابض أو ا السصريل ضنيف ا يك ن الصاريج النقال  زودا  أبقيراص قصياة  ميبق وسيائل ختفسيل الضيغط راضاة الفا
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  املائيية فييي ق  20 وسييائل ختفسييل الضييغط احملاليية بنييابض أبداة تيي ل دون  ييرو  اللاييي ( مافسييا  ل قييل الضييغط   وضيياء الصيياريج ضنيييف
تيفييف الضغط. وميك  اسس يفام وسائل لس فسل الضيغط ضنييف الطي ا ئ  ي  أ يل بلي    عييفل ضغط بيفء السصريل الني  ساسز ب  وسسلة 

 كيي دا أقييراص  حماليية بنييابض  أو سصييريل الكا ييل املطليي ب للس فسييل. وميكيي  أن  كيي ن ايينح ال سييائل  كيي دا قابليية لال صيياا  أوال
يفل السصييريل اإلمجييا  ل سييائل الس فسييل ابسييس يفام   لسفيية  يي  املكيي ن القابييل لال صيياا  والقييرص القصييم. وميكيي  تيفييييف  عيي قصيياة أو

 . 3-2-12-2-7-6اجليفول ال ا د    أو 1-2-12-2-7-6املعادلة ال ا دة   
 مييس يفم املعادليية السالسيية لسعسيين  عيييفل السصييريل اإلمجييا  املطليي ب ل سييائل الس فسييل الييني ميثييل جمايي ع  6-7-2-12-2-1

 السصريل جلاسع ال سائل املمس يف ة:فرادى  عيفالا 
Q = 12.4 

 حست: 
Q = حل سية(   الظيروف /3كعبية   الثا سية )ماحليف األدىن املطل ب ملعييفل  صيريل اهلي اء ابأل سيا  امل

 ملف (؛  273س )0ºاب  ود  ة حرا ة  1القساسسة: ضغط 
F = يلي:  عا ل العزل احلرا ي وقساس  ماا 

 ؛ F=  1 ألوضسة الصاا يج  ع املعزولة
 F = U(649-t)/13.6 لألوضسة املعزولة

 حست: 0.25ولك  لس  أبي حال أقل    
U   ضنييييف  1-ملفييي   2-ا ي للايييادة العازلييية  ب حييييفاا مسلييي واا/م=  عا يييل اال سقيييال احلييير

38ºس 
t = ( د  يية احلييرا ة الفعلسيية للاييادة أثنيياء املييلءº ؛ وضنيييف ا  كيي ن ايينح اليف  يية)س

 س:t15º  =   ع  عروفة لسك  
املبسنييية أضيييالح ألوضسييية الصييياا يج املعزولييية شيييريطة أن يكييي ن العيييزل  Fوميكييي  اسيييس يفام قساييية 

 ؛4-2-12-2-7-6املبسنة    مس فسا  لالشرتاطاا 
A = املماحة اخلا  سة الكلسة ل ضاء الصاريج ابأل سا  املربعة؛ 
Z =  اال ضييغاط الغييازي   حاليية الييرتامم )ضنيييف ا يكيي ن ايينا املعا ييل  ييع  عييروف  لييسك  عا ييل 

 = Z1.0؛) 
T = (  د  يية احلييرا ة املطلقيية ابلكلفييº+فيي ق  مييس ى وسييائل ختفسييل الضييغط   حاليية 273س )

 لرتامم؛ا
L = احلرا ة الكا نة لسب ع المائل ب حيفاا مسل   ل/مغ   حالة الرتامم؛ 

M =  للغاز املنصرف؛ال زن اجلزيئي 
C =  حلبر يشسق    إحيفى املعادالا السالسة ميفالة   النمبةk :للحرا ة الن ضسة 

 

0.82FA 
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 حست:
pc = احلرا ة الن ضسة ضنيف ضغط حلبر؛ 
vc =  حلبر.احلرا ة الن ضسة ضنيف حجم 

 :k >1وضنيف ا  ك ن 

 

  ع  عروفة: k أو k =1وضنيف ا  ك ن 

 

 2.7183= الثابر الرايضي  eحست 
 أيضا     اجليفول السا : Cوميك  أخن قساة  

C K C K C K 
0.704 1.52 0.660 1.26 0.607 1.00 
0.707 1.54 0.664 1.28 0.611 1.02 
0.710 1.56 0.667 1.30 0.615 1.04 
0.713 1.58 0.671 1.32 0.620 1.06 
0.716 1.60 0.674 1.34 0.624 1.08 
0.719 1.62 0.678 1.36 0.628 1.10 
0.722 1.64 0.681 1.38 0.633 1.12 
0.725 1.66 0.685 1.40 0.637 1.14 
0.728 1.68 0.688 1.42 0.641 1.16 
0.731 1.70 0.691 1.44 0.645 1.18 
0.770 2.00 0.695 1.46 0.649 1.20 
0.793 2.20 0.698 1.48 0.652 1.22 
  0.701 1.50 0.656 1.24 

ومبيفيل للاعادلة املبسنة أضالح  ميكي  أن عييفد  عييفل  صيريل وسيائل الس فسيل   أوضسية الصياا يج لنقيل  6-7-2-12-2-2
 بعيا  لينلك ضنييف ا يكي ن  و ضيبط F  =1. ويفرتا انا اجليفول قساة ضزل 3-2-12-2-7-6الم ائل وفقا  للجيفول ال ا د   

 انا اجليفول:وضاء الصاريج  عزوال . وفساا يلي قسم أخرى  مس يف ة   تيفييف 
M = 86.7 
L = 334.94  مسل   ل/مغ 
Z = 1 
T = 394   ملف 
C = 0.607 

1k
1k

1k
2kC

−
+









+
=
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==

e
C
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  املائيية فييي ق  20 وسييائل ختفسييل الضييغط احملاليية بنييابض أبداة تيي ل دون  ييرو  اللاييي ( مافسييا  ل قييل الضييغط   وضيياء الصيياريج ضنيييف
تيفييف الضغط. وميك  اسس يفام وسائل لس فسل الضيغط ضنييف الطي ا ئ  ي  أ يل بلي    عييفل ضغط بيفء السصريل الني  ساسز ب  وسسلة 

 كيي دا أقييراص  حماليية بنييابض  أو سصييريل الكا ييل املطليي ب للس فسييل. وميكيي  أن  كيي ن ايينح ال سييائل  كيي دا قابليية لال صيياا  أوال
يفل السصييريل اإلمجييا  ل سييائل الس فسييل ابسييس يفام   لسفيية  يي  املكيي ن القابييل لال صيياا  والقييرص القصييم. وميكيي  تيفييييف  عيي قصيياة أو

 . 3-2-12-2-7-6اجليفول ال ا د    أو 1-2-12-2-7-6املعادلة ال ا دة   
 مييس يفم املعادليية السالسيية لسعسيين  عيييفل السصييريل اإلمجييا  املطليي ب ل سييائل الس فسييل الييني ميثييل جمايي ع  6-7-2-12-2-1

 السصريل جلاسع ال سائل املمس يف ة:فرادى  عيفالا 
Q = 12.4 

 حست: 
Q = حل سية(   الظيروف /3كعبية   الثا سية )ماحليف األدىن املطل ب ملعييفل  صيريل اهلي اء ابأل سيا  امل

 ملف (؛  273س )0ºاب  ود  ة حرا ة  1القساسسة: ضغط 
F = يلي:  عا ل العزل احلرا ي وقساس  ماا 

 ؛ F=  1 ألوضسة الصاا يج  ع املعزولة
 F = U(649-t)/13.6 لألوضسة املعزولة

 حست: 0.25ولك  لس  أبي حال أقل    
U   ضنييييف  1-ملفييي   2-ا ي للايييادة العازلييية  ب حييييفاا مسلييي واا/م=  عا يييل اال سقيييال احلييير

38ºس 
t = ( د  يية احلييرا ة الفعلسيية للاييادة أثنيياء املييلءº ؛ وضنيييف ا  كيي ن ايينح اليف  يية)س

 س:t15º  =   ع  عروفة لسك  
املبسنييية أضيييالح ألوضسييية الصييياا يج املعزولييية شيييريطة أن يكييي ن العيييزل  Fوميكييي  اسيييس يفام قساييية 

 ؛4-2-12-2-7-6املبسنة    مس فسا  لالشرتاطاا 
A = املماحة اخلا  سة الكلسة ل ضاء الصاريج ابأل سا  املربعة؛ 
Z =  اال ضييغاط الغييازي   حاليية الييرتامم )ضنيييف ا يكيي ن ايينا املعا ييل  ييع  عييروف  لييسك  عا ييل 

 = Z1.0؛) 
T = (  د  يية احلييرا ة املطلقيية ابلكلفييº+فيي ق  مييس ى وسييائل ختفسييل الضييغط   حاليية 273س )

 لرتامم؛ا
L = احلرا ة الكا نة لسب ع المائل ب حيفاا مسل   ل/مغ   حالة الرتامم؛ 

M =  للغاز املنصرف؛ال زن اجلزيئي 
C =  حلبر يشسق    إحيفى املعادالا السالسة ميفالة   النمبةk :للحرا ة الن ضسة 
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 حست:
pc = احلرا ة الن ضسة ضنيف ضغط حلبر؛ 
vc =  حلبر.احلرا ة الن ضسة ضنيف حجم 

 :k >1وضنيف ا  ك ن 

 

  ع  عروفة: k أو k =1وضنيف ا  ك ن 

 

 2.7183= الثابر الرايضي  eحست 
 أيضا     اجليفول السا : Cوميك  أخن قساة  

C K C K C K 
0.704 1.52 0.660 1.26 0.607 1.00 
0.707 1.54 0.664 1.28 0.611 1.02 
0.710 1.56 0.667 1.30 0.615 1.04 
0.713 1.58 0.671 1.32 0.620 1.06 
0.716 1.60 0.674 1.34 0.624 1.08 
0.719 1.62 0.678 1.36 0.628 1.10 
0.722 1.64 0.681 1.38 0.633 1.12 
0.725 1.66 0.685 1.40 0.637 1.14 
0.728 1.68 0.688 1.42 0.641 1.16 
0.731 1.70 0.691 1.44 0.645 1.18 
0.770 2.00 0.695 1.46 0.649 1.20 
0.793 2.20 0.698 1.48 0.652 1.22 
  0.701 1.50 0.656 1.24 

ومبيفيل للاعادلة املبسنة أضالح  ميكي  أن عييفد  عييفل  صيريل وسيائل الس فسيل   أوضسية الصياا يج لنقيل  6-7-2-12-2-2
 بعيا  لينلك ضنييف ا يكي ن  و ضيبط F  =1. ويفرتا انا اجليفول قساة ضزل 3-2-12-2-7-6الم ائل وفقا  للجيفول ال ا د   

 انا اجليفول:وضاء الصاريج  عزوال . وفساا يلي قسم أخرى  مس يف ة   تيفييف 
M = 86.7 
L = 334.94  مسل   ل/مغ 
Z = 1 
T = 394   ملف 
C = 0.607 

1k
1k

1k
2kC

−
+
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ة ضنييييف   ابأل سيييا  املكعبييية  ييي  اهلييي اء   الثا سيييQاحلييييف األدىن ملعييييفل السفرييييغ اليييالزم   حييياالا الطييي ا ئ   6-7-2-12-2-3
 ملف (.  273س )ºاب  ود  ة حرا ة صفر 1 ضغط

A 
 (2املساحة املعرضة )م

Q 
 اهلواء يف الثانية(من  3)م

A 
 (2املساحة املعرضة )م

Q 
 من اهلواء يف الثانية( 3)م

2 0.230 37.5 2.539 
3 0.320 40 2.677 
4 0.405 42.5 2.814 
5 0.487 45 2.949 
6 0.565 47.5 3.082 
7 0.641 50 3.215 
8 0.715 52.5 3.346 
9 0.788 55 3.476 
10 0.859 57.5 3.605 
12 0.998 60 3.733 
14 1.132 62.5 3.860 
16 1.263 65 3.987 
18 1.391 67.5 4.112 
20 1.517 70 4.236 

22.5 1.670 75 4.483 
25 1.821 80 4.726 

27.5 1.969 85 4.967 
30 2.115 90 5.206 

32.5 2.258 95 5.442 
35 2.400 100 5.676 

اهلسئية امل  َّلية  املميس يف ة أل يراا  قلسيل  عييفل السنفيس  مل افقية الميلطة امل سصية أوختضع  نظ  ة العزل  6-7-2-12-2-4
 مجسع احلاالا   مس ا الشروط السالسة    نظ  اا العزل املعسايفة هلنا الغرا:    قبلاا. و 

 س؛649ºاا احلرا ة ح  أن  ظل فعالة   مجسع د   )أ(
 أضلى. س أو700ºو غلل مبادة د  ة ا صاا اا  )ب(

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-13
 يلي:   ضع ضال اا واضحة ودائاة ضلى مل وسسلة لس فسل الضغط  سضا   ا 6-7-2-13-1

اا ضايييييل وسيييييسلة س( الييييييت يبييييييفأ ضنييييييفºد  ييييية احليييييرا ة ) مسل ابسيييييكال( أو قساييييية الضيييييغط )اب  أو )أ(
 السصريل؛

 ضغط السصريل لل سائل احملالة بنابض؛ واحليف األقصى املما ح ب  للسفاوا ضنيف )ب(
 ود  ة احلرا ة املر عسة املناظرة للضغط املقيف  لألقراص القصاة؛ )ج(
 واحليف األقصى املما ح ب  للسفاوا   د  ة احلرا ة للاك دا القابلة لال صاا ؛ )د(
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العناصيير  أواألقييراص القصيياة  يل املقيييف  ل سييسلة ختفسييل الضييغط احملاليية بنييابض أوو عيييفل السصيير  )ا(
 ث(؛/3القابلة لال صاا   ابأل سا  املكعبة القساسسة    اهل اء   الثا سة )م

األقييراص القصيياة  و ميياحة املقطييع العرضييي للسصييريل ل سييسلة ختفسييل الضييغط احملاليية بنييابض أو )و(
 (؛ 2  ابمللسارتاا املربعة ) مالعناصر القابلة لال صاا  أو

 أيضا  ملاا أ ك  ضالسا :و بن املعل  اا السالسة 
 الكسال ج ذي الصلة. اسم الصا ع و قم )ز(

عييفد  عيييفل السصييريل املقيييف  الييني يبيين ضلييى وسيائل ختفسييل الضييغط احملاليية بنييابض وفقييا  ملعسييا  املنظايية  6-7-2-13-2
 . ISO 4126-7:2004 واملعسا   قم ISO 4126-1:2004 اليفولسة للس حسيف القساسي  قم

 ت وسائل ختفيف الضغطتوصيال 6-7-2-14
ضيييائق إىل  يكييي ن حجيييم   صيييسالا وسيييائل ختفسيييل الضيييغط مافسيييا  للميييااح مبيييرو  السصيييريل املطلييي ب بيييال 6-7-2-14-1

صياريج  يزودا  ب سييائل حيين يكي ن ال يرمي  أي صيياام حياب  بين وضياء الصيياريج ووسيائل ختفسيل الضيغط إال وسيسلة األ يان. وال
رى و كيي ن الصيياا اا احلابميية اليييت ختيييفم وسييائل السصييريل العا ليية ابلفعييل حمكايية   ألسييباب أخيي  زدو يية أل ييراا الصييسا ة أو

أن  كيي ن الصيياا اا احلابميية  سصييلة بعضيياا بييبعض بنظييام إحكييام جيعييل وسييسلة واحيييفة ضلييى األقييل  يي  ال سييائل  وضييع  فسيي ح أو
إىل وسيييسلة لس فسيييل  سيييسلة  نفيييس  أويكييي ن انيييال أي حيييا ز   أيييية فسحييية  يييؤدي إىل و  املميييسار. وال املزدو ييية   وضيييع السشيييغسل

األدبسي  اخلا  ية  ي   يا ج  ي قل السيففق    وضياء الصياريج إىل  ليك ال سيسلة. و صيرف وسيائل السنفيس  أو الضغط قيف يقلل أو
صييرفة   اجليي  دون أن  مييب  سي ى أقييل ضييغط  ر يييف وكيي  الميي ائل املن وسيائل ختفسييل الضييغط    حاليية اسييس يفا اا  الب يا  أو

 ئل الس فسل.ضلى وسا
 موضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-15
ميك  ضالسا   ي  املرميز  يك ن  يفخل أية وسسلة لس فسل الضغط   قاة وضاء الصاريج   وضع أقرب  ا 6-7-2-15-1

تيير ظييروف املييلء األقصييى    حسييز الب ييا   يي  ال ضيياء   الطيي   والعرضييي لل ضيياء. و قييع  يييفاخل مجسييع وسييائل ختفسييل الضييغط 
حالة امل اد اللا بة يك ن الب ا  املنطلق    اا  بعسييفا   ال سائل  ر بة حبست  كفل  صريل الب ا  املنطلق بيفون ض ائق. و  و ك ن

خيفيض  الب يا   شيريطة أال جتعل  يسال    ع ال ضياء. ويمياح ابسيس يفام وسيائل واقسية تيرف  ميا  ض  وضاء الصاريج بطريقة ال
 لسصريل.ذلك    املعيفل املطل ب ل سسلة ا

 س ن  ر سباا ملنع وص ل األش اص  ع امل  َّلن إىل وسائل ختفسل الضغط  وحلااية انح ال سائل  ي   6-7-2-15-2
 العط    حالة ا قالب الصاريج النقال.

 وسائل القياس 6-7-2-16
أخرى  إذا ما ر  وسائل القساس املصن ضة      اد اشة املنم ب الز ا سة أو ال  مس يفم وسائل تيفييف 6-7-2-16-1

  سال    باشرة  ع حمس ايا الصاريج.
 دعائم الصهاريج النقالة، وأطر احلماية، ومرابط الرفع والتثبير 6-7-2-17
. و ؤخين   االضسبيا    اينا  صام الصاا يج النقالة و بة هبسكل داضم ي فر هلا قاضيفة  أ   ية أثنياء النقيل 6-7-2-17-1

. ويمييياح برتمسييي   زاليييق 13-2-2-7-6وضا يييل األ يييان املبييين    12-2-2-7-6القييي ى املبسنييية   اجلا ييي   ييي  السصييياسم 
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أطر أو أو
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ة ضنييييف   ابأل سيييا  املكعبييية  ييي  اهلييي اء   الثا سيييQاحلييييف األدىن ملعييييفل السفرييييغ اليييالزم   حييياالا الطييي ا ئ   6-7-2-12-2-3
 ملف (.  273س )ºاب  ود  ة حرا ة صفر 1 ضغط

A 
 (2املساحة املعرضة )م

Q 
 اهلواء يف الثانية(من  3)م

A 
 (2املساحة املعرضة )م

Q 
 من اهلواء يف الثانية( 3)م

2 0.230 37.5 2.539 
3 0.320 40 2.677 
4 0.405 42.5 2.814 
5 0.487 45 2.949 
6 0.565 47.5 3.082 
7 0.641 50 3.215 
8 0.715 52.5 3.346 
9 0.788 55 3.476 
10 0.859 57.5 3.605 
12 0.998 60 3.733 
14 1.132 62.5 3.860 
16 1.263 65 3.987 
18 1.391 67.5 4.112 
20 1.517 70 4.236 

22.5 1.670 75 4.483 
25 1.821 80 4.726 

27.5 1.969 85 4.967 
30 2.115 90 5.206 

32.5 2.258 95 5.442 
35 2.400 100 5.676 

اهلسئية امل  َّلية  املميس يف ة أل يراا  قلسيل  عييفل السنفيس  مل افقية الميلطة امل سصية أوختضع  نظ  ة العزل  6-7-2-12-2-4
 مجسع احلاالا   مس ا الشروط السالسة    نظ  اا العزل املعسايفة هلنا الغرا:    قبلاا. و 

 س؛649ºاا احلرا ة ح  أن  ظل فعالة   مجسع د   )أ(
 أضلى. س أو700ºو غلل مبادة د  ة ا صاا اا  )ب(

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-13
 يلي:   ضع ضال اا واضحة ودائاة ضلى مل وسسلة لس فسل الضغط  سضا   ا 6-7-2-13-1

اا ضايييييل وسيييييسلة س( الييييييت يبييييييفأ ضنييييييفºد  ييييية احليييييرا ة ) مسل ابسيييييكال( أو قساييييية الضيييييغط )اب  أو )أ(
 السصريل؛

 ضغط السصريل لل سائل احملالة بنابض؛ واحليف األقصى املما ح ب  للسفاوا ضنيف )ب(
 ود  ة احلرا ة املر عسة املناظرة للضغط املقيف  لألقراص القصاة؛ )ج(
 واحليف األقصى املما ح ب  للسفاوا   د  ة احلرا ة للاك دا القابلة لال صاا ؛ )د(

 

375 

العناصيير  أواألقييراص القصيياة  يل املقيييف  ل سييسلة ختفسييل الضييغط احملاليية بنييابض أوو عيييفل السصيير  )ا(
 ث(؛/3القابلة لال صاا   ابأل سا  املكعبة القساسسة    اهل اء   الثا سة )م
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 (؛ 2  ابمللسارتاا املربعة ) مالعناصر القابلة لال صاا  أو
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ضيييائق إىل  يكييي ن حجيييم   صيييسالا وسيييائل ختفسيييل الضيييغط مافسيييا  للميييااح مبيييرو  السصيييريل املطلييي ب بيييال 6-7-2-14-1

صياريج  يزودا  ب سييائل حيين يكي ن ال يرمي  أي صيياام حياب  بين وضياء الصيياريج ووسيائل ختفسيل الضيغط إال وسيسلة األ يان. وال
رى و كيي ن الصيياا اا احلابميية اليييت ختيييفم وسييائل السصييريل العا ليية ابلفعييل حمكايية   ألسييباب أخيي  زدو يية أل ييراا الصييسا ة أو

أن  كيي ن الصيياا اا احلابميية  سصييلة بعضيياا بييبعض بنظييام إحكييام جيعييل وسييسلة واحيييفة ضلييى األقييل  يي  ال سييائل  وضييع  فسيي ح أو
إىل وسيييسلة لس فسيييل  سيييسلة  نفيييس  أويكييي ن انيييال أي حيييا ز   أيييية فسحييية  يييؤدي إىل و  املميييسار. وال املزدو ييية   وضيييع السشيييغسل

األدبسي  اخلا  ية  ي   يا ج  ي قل السيففق    وضياء الصياريج إىل  ليك ال سيسلة. و صيرف وسيائل السنفيس  أو الضغط قيف يقلل أو
صييرفة   اجليي  دون أن  مييب  سي ى أقييل ضييغط  ر يييف وكيي  الميي ائل املن وسيائل ختفسييل الضييغط    حاليية اسييس يفا اا  الب يا  أو

 ئل الس فسل.ضلى وسا
 موضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-2-15
ميك  ضالسا   ي  املرميز  يك ن  يفخل أية وسسلة لس فسل الضغط   قاة وضاء الصاريج   وضع أقرب  ا 6-7-2-15-1

تيير ظييروف املييلء األقصييى    حسييز الب ييا   يي  ال ضيياء   الطيي   والعرضييي لل ضيياء. و قييع  يييفاخل مجسييع وسييائل ختفسييل الضييغط 
حالة امل اد اللا بة يك ن الب ا  املنطلق    اا  بعسييفا   ال سائل  ر بة حبست  كفل  صريل الب ا  املنطلق بيفون ض ائق. و  و ك ن

خيفيض  الب يا   شيريطة أال جتعل  يسال    ع ال ضياء. ويمياح ابسيس يفام وسيائل واقسية تيرف  ميا  ض  وضاء الصاريج بطريقة ال
 لسصريل.ذلك    املعيفل املطل ب ل سسلة ا

 س ن  ر سباا ملنع وص ل األش اص  ع امل  َّلن إىل وسائل ختفسل الضغط  وحلااية انح ال سائل  ي   6-7-2-15-2
 العط    حالة ا قالب الصاريج النقال.

 وسائل القياس 6-7-2-16
أخرى  إذا ما ر  وسائل القساس املصن ضة      اد اشة املنم ب الز ا سة أو ال  مس يفم وسائل تيفييف 6-7-2-16-1

  سال    باشرة  ع حمس ايا الصاريج.
 دعائم الصهاريج النقالة، وأطر احلماية، ومرابط الرفع والتثبير 6-7-2-17
. و ؤخين   االضسبيا    اينا  صام الصاا يج النقالة و بة هبسكل داضم ي فر هلا قاضيفة  أ   ية أثنياء النقيل 6-7-2-17-1

. ويمييياح برتمسييي   زاليييق 13-2-2-7-6وضا يييل األ يييان املبييين    12-2-2-7-6القييي ى املبسنييية   اجلا ييي   ييي  السصييياسم 
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أطر أو أو

- 375 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

376 

و يا إىل احلاايية   يمب  جما ع اإل ااداا اليت  مبباا دضائم الصاريج ) ثل احلالياالا  إطيا  يسعن أال 6-7-2-17-2
قال و ثبسس  إ اادا   فرطا    أي  زء    أ زاء وضاء الصاريج. و رم  وسيائل  فيع و ثبسير دائاية ( ووسائل  فع الصاريج النذلك

ضلى مجسع الصياا يج النقالية. ويفضيل  رمسبايا ضليى دضيائم الصياريج  ولكي  ميكي   ثبسسايا   ألي اح السق يية امل  ي دة ضليى الصياريج 
 ط السيفضسم.ضنيف  ق

 بسئي    صاسم اليفضائم واألطر. راضى أتثعاا السآمل ال 6-7-2-17-3
يكيي ن ابإل كييان إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة. و كيي ن وسييائل إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة  ييزءا   6-7-2-17-4

سة قابليية ل  يالق   الصياا يج النقاليية يليزم و ي د  ناشيي  للروافيع الشي م  رب طية بي  بصييفة دائاية. وال دائايا   ي  اسكيل احلااييية أو
 أ سا  شريطة: 3.65يسجاوز ط هلا  اليت ال

أن يكييي ن وضييياء الصييياريج  يييع مجسيييع الرتمسبييياا حماسيييا  بصييي  ة  سييييفة  ييي  خطييير االصيييطيفام بنصيييل  )أ(
 الرافعة الش مسة؛

 النقال. وأال  قل املمافة بن  رامز  ناش  الروافع الش مسة ض   صل الط ل األقصى للصاريج )ب(
  تايييى أوضسييية 2-1-2-4قالييية حماسييية أثنييياء النقيييل حميييباا اييي   بييين    كييي ن الصييياا يج الن ضنييييف ا ال 6-7-2-17-5

اال قييالب. وتاييى الرتمسبيياا  الطيي   أو الصيياا يج و عيييفاا السشييغسل  يي  العطيي  الييني قيييف يلحييق هبييا  سسجيية للصيييفم اجلييا يب أو
 رمسبا يي . و سضييا  أ ثليية  ا قييالب الصيياريج النقييال فيي ق لصيياريج ليييفى الصيييفم أواخلا  سيية حبسييت يمييسبعيف ا طييالق حمسيي ايا وضيياء ا

 احلااية:
احلاايييية  ييي  أتثيييع الصييييفم اجليييا يب  الييييت قييييف  سكييي ن  ييي  اسيييس يفام قضيييبان ط لسييية حلاايييية وضييياء  )أ(

 الصاريج    اجلا بن ضنيف  مس ى خط ال سط؛
قضيبان  ييفضسم  ثبير  كي ن  ي  حلقياا أوواية الصياريج النقيال  ي  اال قيالب  الييت ميكي  أن  س )ب(

 ااية؛ضرب اسكل احل
 إطا ؛ احلااية    الصيفم اخللفي  اليت ميك  أن  سك ن     صيف أو )ج(
اال قييالب ابسييس يفام اسكيل للحااييية  نطبييق  وايية وضيياء الصيياريج  ي  العطيي  بمييب  الصييفم أو )د(

 . ISO 1496-3:1995 ضلس    اصفاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
 اعتماد التصميم 6-7-2-18
اهلسئة امل  َّلية  ي  قبلايا شياادة اضساياد للسصياسم لكيل  صياسم  يفيييف لصياريج   صيف  الملطة امل سصة أو 6-7-2-18-1

 قيييال. و فسييييف اييينح الشييياادة أبن الميييلطة امل سصييية قييييف فحصييير الصييياريج النقيييال  وأ ييي   ناسييي  للغيييرا امل صيييص لييي  ويميييس   
  إذا ما يير 2-3قائايية البضييائع اخلطييرة   الفصييل  و  2-4لفصييل ا الفصييل  واألحكييام اخلاصيية ابمليي اد املبسنيية   ااشييرتاطاا ايين

انح االحكام  نطبق. وضنيف إ ساج جما ضة    الصاا يج النقالة بيفون  غسع   السصياسم   كي ن الشياادة صياحلة للاجا ضية ملايا. 
 اد املميا ح بنقلايا فسي   و ي اد بنياء وضياء جما ضة املي النا ذج األو  للصاريج  وامل اد أوويسعن أن  شع الشاادة إىل  قرير اخسبا  

ضال ييية اليفولييية الييييت  ييينح  االضساييياد  ييي  العال يية املاسيييزة أو االضساييياد. ويسكييي ن  قيييم الصيياريج و ييي اد البطا ييية )حميييباا ينطبيييق( و قييم
السميجسل. و ينمر   الشياادة  و قيم  (2)  املرمبياا    ظيام امليرو  الييفو املبسنية ابلعال ية املاسيزة املميس يف ة     أ اضيساا االضساياد

__________ 
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. وجي ز اسس يفام اضسااد السصاسم الضسااد صاا يج  قالة أصغر  صن ضة  ي   ي اد  ي  2-1-7-6أي  ر سباا بيفيلة وفقا  للفقرة 
 ل إ الق و  ابع  كافئة. ف  الن ع وابلماك  فم  ابسس يفام  ف   قنساا الصنع و زودة بنف  اليفضائم وب سائ

   قرييير اخسبييا  النايي ذج األو  الييني يقيييفم للحصيي ل ضلييى اضسايياد السصيياسم املعل  يياا السالسيية ضلييى يسضييا 6-7-2-18-2
 األقل:

  سييييائج اخسبييييا  إطييييا  احلااييييية املنطبييييق  املبيييين    عسييييا  املنظايييية اليفولسيييية للس حسيييييف القساسييييي   قييييم )أ(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛3-19-2-7-6حص األو  واالخسبا  ال ا دي    و سائج الف )ب(
 حن ينطبق. 1-19-2-7-6و سائج اخسبا  الصيفم ال ا د    )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-2-19
ال  مس يفم الصاا يج النقالة اليت ينطبق ضلساا  عريل احلاوية   اال فاقسة اليفولسة بشأن سيال ة احلياوايا  6-7-2-19-1
(CSC  )1972 أو  لكل  صاسم الخسبا  الصييفم الطي   الييفينا ي املبين     ؤال بنجاح بسعريض ذ ذج املعيفلة   ا مل  بصسغساا

 . 41دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  القمم 
يفحيييص وخيسيييرب وضييياء الصييياريج وأ يييزاء  عييييفاا ميييل صييياريج  قيييال قبيييل  شيييغسل  للايييرة األوىل )الفحيييص  6-7-2-19-2

سيين اا(  ييع فحييص  5ن اا )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل  سجيياوز  يي  سيي ان( وبعيييف ذلييك ضلييى فييرتاا الواالخسبييا  األولسيي
 5 سيينة(    نسصييل الفييرتة بيين الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين مييل 2.5واخسبييا  دو ييين وسييطسن )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل 

  اسييسثنائسان  يي  السييا ي  احمليييفد ليي . وينفيين فحييص واخسبيياأشييار  3سيينة خييالل  2.5سيين اا. وميكيي   نفسيين الفحييص واالخسبييا  مييل 
 . 7-19-2-7-6بصرف النظر ض  ات ي  آخر فحص واخسبا  دو ين إذا اقسضى األ ر ذلك مب    

يسضا  الفحص واالخسبا  األولسان للصاريج النقال  را عة خلصائص السصاسم  وفحصا  داخلسا  وخا  سا   6-7-2-19-3
املقر   قلاا فس   واخسبا ا  للضغط. وقبيل  شيغسل الصياريج النقيال للايرة سبا    ع إيالء االضسبا  ال ا   للا اد للصاريج النقال و رم

األوىل  جيرى أيضا  اخسبا  ملنيع السميرب واخسبيا  للسشيغسل الميلسم جلاسيع  عييفاا السشيغسل. وبعييف إ يراء اخسبيا  الضيغط ضليى وضياء 
 .  عا  بعيف السجاسع للسحقق     نع السمرب الصاريج و رمسبا   مال ضلى حيفة  ختسرب

سن اا فحصا  داخلسيا  وخا  سيا   ومقاضييفة ضا ية  5يسضا  الفحص واالخسبا  اليفو اين اللنان جيراين مل  6-7-2-19-4
سل أثنياء النقيل  مي األملالية والييت ال لنقل   اد صلبة  ع امل اد الما ة أو  مس يفم إال اخسبا ا  للضغط اهلسيف و . وللصاا يج اليت ال

 يرة ضيغط السشيغسل األقصيى املميا ح بي  بشيرط  1.5  الضغط اهلسييف و  ابخسبيا  ضيغط  ناسي  يبليغ ميك  االسسعاضة ض  اخسبا
ابلقيييف  الييالزم إل ييراء  قسييسم   ثيي ق حلاليية الصيياريج  إىل ذلييك إال ينييزع السغلسييل والعييزل احلييرا ي و ييا   افقيية المييلطة امل سصيية. وال

 با   مال ضلى حيفة  ختسرب  عا  بعيف السجاسع للسحقق     نع السمرب. اء اخسبا  الضغط ضلى وضاء الصاريج و رمسالنقال. وبعيف إ ر 
سيينة يسضييانان ضلييى األقييل فحصييا  داخلسييا  وخا  سييا   2.5الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين الليينان جيييراين مييل  6-7-2-19-5

السميرب واخسبيا ا  للسحقيق  ي  السشيغسل  ا اد املس خى  قلاا فس   واخسبا ا  ملنيعللصاريج النقال و رمسبا    ع إيالء االضسبا  ال ا   لل
ابلقيييف  املطليي ب إل ييراء  قسييسم   ثيي ق حلاليية  إىل ذلييك إال العييزل احلييرا ي و ييا ينييزع الغييالف أو المييلسم جلاسييع  عيييفاا السشييغسل. وال

سيينة  2.5السييسغناء ضي  الفحييص اليييفاخلي الييفو ي مييل الصياريج النقييال. وللصياا يج النقاليية امل صصيية لنقيل  ييادة واحيييفة  ميكي  ا
 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. طرائق فحص تيفداا الملطة امل سصة أو االسسعاضة ضن  بطرائق اخسبا  أخرى أو أو
 5يعييرا للنقييل بعيييف ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا  دو ييين مييل  ال يعبييأ الصيياريج النقييال أو 6-7-2-19-6

.  ع أ   ميكي   قيل صياريج  قيال  عبيأ قبيل ات يي  ا ساياء صيالحسة آخير 2-19-2-7-6لنح  املنص ص ضلس    سن اا ضلى ا
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و يا إىل احلاايية   يمب  جما ع اإل ااداا اليت  مبباا دضائم الصاريج ) ثل احلالياالا  إطيا  يسعن أال 6-7-2-17-2
قال و ثبسس  إ اادا   فرطا    أي  زء    أ زاء وضاء الصاريج. و رم  وسيائل  فيع و ثبسير دائاية ( ووسائل  فع الصاريج النذلك

ضلى مجسع الصياا يج النقالية. ويفضيل  رمسبايا ضليى دضيائم الصياريج  ولكي  ميكي   ثبسسايا   ألي اح السق يية امل  ي دة ضليى الصياريج 
 ط السيفضسم.ضنيف  ق

 بسئي    صاسم اليفضائم واألطر. راضى أتثعاا السآمل ال 6-7-2-17-3
يكيي ن ابإل كييان إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة. و كيي ن وسييائل إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة  ييزءا   6-7-2-17-4

سة قابليية ل  يالق   الصياا يج النقاليية يليزم و ي د  ناشيي  للروافيع الشي م  رب طية بي  بصييفة دائاية. وال دائايا   ي  اسكيل احلااييية أو
 أ سا  شريطة: 3.65يسجاوز ط هلا  اليت ال

أن يكييي ن وضييياء الصييياريج  يييع مجسيييع الرتمسبييياا حماسيييا  بصييي  ة  سييييفة  ييي  خطييير االصيييطيفام بنصيييل  )أ(
 الرافعة الش مسة؛

 النقال. وأال  قل املمافة بن  رامز  ناش  الروافع الش مسة ض   صل الط ل األقصى للصاريج )ب(
  تايييى أوضسييية 2-1-2-4قالييية حماسييية أثنييياء النقيييل حميييباا اييي   بييين    كييي ن الصييياا يج الن ضنييييف ا ال 6-7-2-17-5

اال قييالب. وتاييى الرتمسبيياا  الطيي   أو الصيياا يج و عيييفاا السشييغسل  يي  العطيي  الييني قيييف يلحييق هبييا  سسجيية للصيييفم اجلييا يب أو
 رمسبا يي . و سضييا  أ ثليية  ا قييالب الصيياريج النقييال فيي ق لصيياريج ليييفى الصيييفم أواخلا  سيية حبسييت يمييسبعيف ا طييالق حمسيي ايا وضيياء ا

 احلااية:
احلاايييية  ييي  أتثيييع الصييييفم اجليييا يب  الييييت قييييف  سكييي ن  ييي  اسيييس يفام قضيييبان ط لسييية حلاايييية وضييياء  )أ(

 الصاريج    اجلا بن ضنيف  مس ى خط ال سط؛
قضيبان  ييفضسم  ثبير  كي ن  ي  حلقياا أوواية الصياريج النقيال  ي  اال قيالب  الييت ميكي  أن  س )ب(

 ااية؛ضرب اسكل احل
 إطا ؛ احلااية    الصيفم اخللفي  اليت ميك  أن  سك ن     صيف أو )ج(
اال قييالب ابسييس يفام اسكيل للحااييية  نطبييق  وايية وضيياء الصيياريج  ي  العطيي  بمييب  الصييفم أو )د(

 . ISO 1496-3:1995 ضلس    اصفاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
 اعتماد التصميم 6-7-2-18
اهلسئة امل  َّلية  ي  قبلايا شياادة اضساياد للسصياسم لكيل  صياسم  يفيييف لصياريج   صيف  الملطة امل سصة أو 6-7-2-18-1

 قيييال. و فسييييف اييينح الشييياادة أبن الميييلطة امل سصييية قييييف فحصييير الصييياريج النقيييال  وأ ييي   ناسييي  للغيييرا امل صيييص لييي  ويميييس   
  إذا ما يير 2-3قائايية البضييائع اخلطييرة   الفصييل  و  2-4لفصييل ا الفصييل  واألحكييام اخلاصيية ابمليي اد املبسنيية   ااشييرتاطاا ايين

انح االحكام  نطبق. وضنيف إ ساج جما ضة    الصاا يج النقالة بيفون  غسع   السصياسم   كي ن الشياادة صياحلة للاجا ضية ملايا. 
 اد املميا ح بنقلايا فسي   و ي اد بنياء وضياء جما ضة املي النا ذج األو  للصاريج  وامل اد أوويسعن أن  شع الشاادة إىل  قرير اخسبا  

ضال ييية اليفولييية الييييت  ييينح  االضساييياد  ييي  العال يية املاسيييزة أو االضساييياد. ويسكييي ن  قيييم الصيياريج و ييي اد البطا ييية )حميييباا ينطبيييق( و قييم
السميجسل. و ينمر   الشياادة  و قيم  (2)  املرمبياا    ظيام امليرو  الييفو املبسنية ابلعال ية املاسيزة املميس يف ة     أ اضيساا االضساياد

__________ 
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. وجي ز اسس يفام اضسااد السصاسم الضسااد صاا يج  قالة أصغر  صن ضة  ي   ي اد  ي  2-1-7-6أي  ر سباا بيفيلة وفقا  للفقرة 
 ل إ الق و  ابع  كافئة. ف  الن ع وابلماك  فم  ابسس يفام  ف   قنساا الصنع و زودة بنف  اليفضائم وب سائ

   قرييير اخسبييا  النايي ذج األو  الييني يقيييفم للحصيي ل ضلييى اضسايياد السصيياسم املعل  يياا السالسيية ضلييى يسضييا 6-7-2-18-2
 األقل:

  سييييائج اخسبييييا  إطييييا  احلااييييية املنطبييييق  املبيييين    عسييييا  املنظايييية اليفولسيييية للس حسيييييف القساسييييي   قييييم )أ(
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛3-19-2-7-6حص األو  واالخسبا  ال ا دي    و سائج الف )ب(
 حن ينطبق. 1-19-2-7-6و سائج اخسبا  الصيفم ال ا د    )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-2-19
ال  مس يفم الصاا يج النقالة اليت ينطبق ضلساا  عريل احلاوية   اال فاقسة اليفولسة بشأن سيال ة احلياوايا  6-7-2-19-1
(CSC  )1972 أو  لكل  صاسم الخسبا  الصييفم الطي   الييفينا ي املبين     ؤال بنجاح بسعريض ذ ذج املعيفلة   ا مل  بصسغساا

 . 41دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  القمم 
يفحيييص وخيسيييرب وضييياء الصييياريج وأ يييزاء  عييييفاا ميييل صييياريج  قيييال قبيييل  شيييغسل  للايييرة األوىل )الفحيييص  6-7-2-19-2

سيين اا(  ييع فحييص  5ن اا )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل  سجيياوز  يي  سيي ان( وبعيييف ذلييك ضلييى فييرتاا الواالخسبييا  األولسيي
 5 سيينة(    نسصييل الفييرتة بيين الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين مييل 2.5واخسبييا  دو ييين وسييطسن )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل 

  اسييسثنائسان  يي  السييا ي  احمليييفد ليي . وينفيين فحييص واخسبيياأشييار  3سيينة خييالل  2.5سيين اا. وميكيي   نفسيين الفحييص واالخسبييا  مييل 
 . 7-19-2-7-6بصرف النظر ض  ات ي  آخر فحص واخسبا  دو ين إذا اقسضى األ ر ذلك مب    

يسضا  الفحص واالخسبا  األولسان للصاريج النقال  را عة خلصائص السصاسم  وفحصا  داخلسا  وخا  سا   6-7-2-19-3
املقر   قلاا فس   واخسبا ا  للضغط. وقبيل  شيغسل الصياريج النقيال للايرة سبا    ع إيالء االضسبا  ال ا   للا اد للصاريج النقال و رم

األوىل  جيرى أيضا  اخسبا  ملنيع السميرب واخسبيا  للسشيغسل الميلسم جلاسيع  عييفاا السشيغسل. وبعييف إ يراء اخسبيا  الضيغط ضليى وضياء 
 .  عا  بعيف السجاسع للسحقق     نع السمرب الصاريج و رمسبا   مال ضلى حيفة  ختسرب

سن اا فحصا  داخلسيا  وخا  سيا   ومقاضييفة ضا ية  5يسضا  الفحص واالخسبا  اليفو اين اللنان جيراين مل  6-7-2-19-4
سل أثنياء النقيل  مي األملالية والييت ال لنقل   اد صلبة  ع امل اد الما ة أو  مس يفم إال اخسبا ا  للضغط اهلسيف و . وللصاا يج اليت ال

 يرة ضيغط السشيغسل األقصيى املميا ح بي  بشيرط  1.5  الضغط اهلسييف و  ابخسبيا  ضيغط  ناسي  يبليغ ميك  االسسعاضة ض  اخسبا
ابلقيييف  الييالزم إل ييراء  قسييسم   ثيي ق حلاليية الصيياريج  إىل ذلييك إال ينييزع السغلسييل والعييزل احلييرا ي و ييا   افقيية المييلطة امل سصيية. وال

 با   مال ضلى حيفة  ختسرب  عا  بعيف السجاسع للسحقق     نع السمرب. اء اخسبا  الضغط ضلى وضاء الصاريج و رمسالنقال. وبعيف إ ر 
سيينة يسضييانان ضلييى األقييل فحصييا  داخلسييا  وخا  سييا   2.5الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين الليينان جيييراين مييل  6-7-2-19-5

السميرب واخسبيا ا  للسحقيق  ي  السشيغسل  ا اد املس خى  قلاا فس   واخسبا ا  ملنيعللصاريج النقال و رمسبا    ع إيالء االضسبا  ال ا   لل
ابلقيييف  املطليي ب إل ييراء  قسييسم   ثيي ق حلاليية  إىل ذلييك إال العييزل احلييرا ي و ييا ينييزع الغييالف أو المييلسم جلاسييع  عيييفاا السشييغسل. وال

سيينة  2.5السييسغناء ضي  الفحييص اليييفاخلي الييفو ي مييل الصياريج النقييال. وللصياا يج النقاليية امل صصيية لنقيل  ييادة واحيييفة  ميكي  ا
 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. طرائق فحص تيفداا الملطة امل سصة أو االسسعاضة ضن  بطرائق اخسبا  أخرى أو أو
 5يعييرا للنقييل بعيييف ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا  دو ييين مييل  ال يعبييأ الصيياريج النقييال أو 6-7-2-19-6

.  ع أ   ميكي   قيل صياريج  قيال  عبيأ قبيل ات يي  ا ساياء صيالحسة آخير 2-19-2-7-6لنح  املنص ص ضلس    سن اا ضلى ا
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 سجاوز ثالثة شا   بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا . وابإلضافة إىل ذلك  ميك   قل  فحص واخسبا  خالل فرتة ال
 ا السالسة:سبا  دو ين   احلاالالصاريج النقال بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخ

 االخسبا  السا  قبل إضادة السعبئة؛ بعيف  فريغ  ولك  قبل  نظسف   أل راا إ راء الفحص أو )أ(
 سجاوز سسة أشار بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبيا  دو يين   ي      ض ن فرتة ال )ب(

ة سييييلساة  إضييييادة اسييييس يفا اا بطريقيييي أ ييييل المييييااح إبضييييادة البضييييائع اخلطييييرة للييييس لص  ناييييا أو
   افق الملطة امل سصة ضلى  ع ذلك. ويشا  إىل انا االسسثناء    مسنيف النقل. مل  ا

  ال جي ز أن  عبلأ الصاا يج النقالية الييت جتياوزا اإلطيا  6-19-2-7-6ابسسثناء  ا  صر ضلس  الفقرة  1-6-19-2-7-6
 صيل أو  حعيرا للنقيل إال إذا أ يري فحيص واخسبيا  دو اين سينسن و  سين اا أو 5ميل الز   املقر  لفحصياا واخسبا ايا الييفو ين  

 .4-19-2-7-6 يفييفان خلا  سن اا وفقا  ألحكام الفقرة 
يكيي ن الفحييص واالخسبييا  االسييسثنائسان ضييرو ين ضنيييف ا  ظايير ضلييى الصيياريج النقييال  ميياحاا  عط بيية  6-7-2-19-7
سال ة الصياريج النقيال. ويعساييف  ييفى الفحيص واالخسبيا   ل ضلى قص   قيف يؤثر  حاالا أخرى  يف  مري   أو  سآملة  أو أو

السيييفا   الييني يظاير ضلييى الصيياريج النقيال. ويسضييا  ضلييى األقيل ضناصيير الفحييص واالخسبييا   االسيسثنائسن ضلييى  قيييفا  العطي  أو
 . 5-19-2-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5اليفو ين مل 

 يلي: ة واخلا  سة  ا كفل الفح ص اليفاخلس 6-7-2-19-8
السشييييي ااا  اال بعا ييييياا أو اليييييربي  أو السآميييييل أو فحيييييص وضييييياء الصييييياريج لكشيييييل النقييييير أو أ()

أي  ظيياار أخييرى  ثييل السمييري  قيييف جتعييل الصيياريج النقييال  ييع  ييأ  ن  ضسيي ب اللحا يياا أو أو
اضيا  وجي  السحقق    مسامة اجلييف ان ب اسيطة قساسياا  ناسيبة إذا بين اينا الفحيص الفللنقل  

 ؛  مسامة اجليف ان
وفحيييص األدبسييي   والصييياا اا  و ظيييام السمييي ن/السربييف  واحلشيييااي  لكشيييل املنييياطق املسآملييية  )ب(

فسايا السميري   الييت ميكي  أن جتعيل الصياريج النقيال  يع  يأ  ن  والعس ب و عاا    املظاار  مبا
 النقل؛ السفريغ أو للسعبئة أو

و ي  ضييفم و ي د  ميري  ضنييف أ طسية م أ طسة فسحاا الييفخ ل والسحقق     شغسل وسائل إحكا )ج(
 احلشااي؛ فسحاا اليفخ ل أو

شيييفة  الميييائبة ضليييى أيييية   صيييسلة ذاا شيييفة أو الصييي ا سل املفقييي دة أو شييييف الربا يييي أو و بييييفيل أو )د(
  ميفودة؛

أي ضطييي   السشييي ح أو والسأمييييف  ييي  أن مجسيييع وسيييائل وصييياا اا الطييي ا ئ خالسييية  ييي  السآميييل أو )ا(
ا العيادي. والسأمييف  ي  السشيغسل الميلسم ل سيائل اإل يالق  ي  بحعييف   ميكي  أن مينيع  شيغسلاضس أو

 والصاا اا احلابمة النا سة اإل الق؛ 
 وفحص البطادا  إن و يفا  وفقا  للاعايع اليت حيفداا صا ع البطا ة؛ )و(
اء يا وأهنيا  سفيق  يع والسأميف    وض ح العال اا املطل ب بساهنا ضلى الصياريج النقيال وسيا لة قر  )ز(

 الشرتاطاا املنطبقة؛ا
 والسأميف    أن حالة إطا  احلااية واليفضائم و ر سباا  فع الصاريج النقال  قب لة.  )ح(

 

379 

  4-19-2-7-6و 3-19-2-7-6و 1-19-2-7-6 نفييييييين الفحيييييييي ص واالخسبيييييييا اا املبسنيييييييية    6-7-2-19-9
هلسئية امل  َّلية  ي  قبلايا. وضنييف ا ا ى الملطة امل سصية أويشايف ضلساا خبع  عسايف ليف أو 7-19-2-7-6و 5-19-2-7-6و

يكيي ن اخسبييا  الضييغط  ييزءا   يي  الفحييص واالخسبييا   يسعيين أن يكيي ن ضييغط االخسبييا  ايي  املبيين ضلييى ل حيية البسييادا املثبسيية ضلييى 
 املعيفاا. أو األدبس  الصاريج النقال. ويفحص الصاريج النقال وا  تر الضغط لكشل أي  مرب   وضاء الصاريج أو

حليام   وضياء الصياريج  خيضيع  حيرق أو   مجسع احلاالا الييت  كي ن قييف حييفثر فسايا ضالسياا قطيع أو 6-7-2-19-10
اهلسئية امل  َّلية  ي  قبلايا   يع  راضياة امليفو ية املعساييفة خبصي ص أوضسية الضيغط  واملميس يف ة  انا العايل مل افقية الميلطة امل سصية أو

   ينفن اخسبا  ضغط ابسس يفام ضغط االخسبا  األصلي. ا سااء العال املنم   لبناء وضاء الصاريج. وبعيف
يعياد الصياريج النقيال إىل السشيغسل حي  ييسم  صيحسح   ضنيف امسشاف دلسل ضلى أي حالة  ع  أ   ية  ال 6-7-2-19-11

 وإضادة إ راء االخسبا  ضلس  وا سسازح االخسبا . 
 وضع العالمات 6-7-2-20
 قيال ل حية  عيف سية  قاو ية للسآميل  ثبلير بصي  ة دائاية ضليى الصياريج النقيال   ضلى مل صياريج    ضع 6-7-2-20-1

 كان اب ز يمال ال ص ل إلس  لفحصاا. وإذا  عنل   ألسباب  سعليق برت سبياا الصياريج النقيال   ثبسير الل حية بصي  ة دائاية ضليى 
املعساييفة بشيأن أوضسية الضيغط. و بين ضليى الل حية  سضيساا امليفو ية وضاء الصاريج    ضيع ضليى ال ضياء ضليى األقيل املعل  ياا الييت  ق

 أبية طريقة واثلة أخرى: محيف أدىن املعل  اا السالسة بطريقة اخلسم أو
 املعل  اا ض  املالك )أ(

  مجسل املالك؛  قم '1'
 املعل  اا ض  الصنع )ب(

 بليف الصنع؛ '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وضال س  السجا ية؛ '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛    ز العب اا حم   ظام األ م املسحيفة '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  ال يمس يفم انا الر ز ألي  را آخير  يع إثبياا أن العبي ة أو 
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة  الصيياريج النقييال أو أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6  الفصل   ا دةال

 بليف االضسااد؛ '2'
 اهلسئة امل  َّلة اضسااد السصاسم؛ '3'
 اضسااد السصاسم؛  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AAاحلرفان " '5'
 يت صام وضاء الصاريج بناء ضلساا؛غط الامليفوَّ ة املعسايفة بشأن أوضسة الض '6'
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 سجاوز ثالثة شا   بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا . وابإلضافة إىل ذلك  ميك   قل  فحص واخسبا  خالل فرتة ال
 ا السالسة:سبا  دو ين   احلاالالصاريج النقال بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخ

 االخسبا  السا  قبل إضادة السعبئة؛ بعيف  فريغ  ولك  قبل  نظسف   أل راا إ راء الفحص أو )أ(
 سجاوز سسة أشار بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبيا  دو يين   ي      ض ن فرتة ال )ب(

ة سييييلساة  إضييييادة اسييييس يفا اا بطريقيييي أ ييييل المييييااح إبضييييادة البضييييائع اخلطييييرة للييييس لص  ناييييا أو
   افق الملطة امل سصة ضلى  ع ذلك. ويشا  إىل انا االسسثناء    مسنيف النقل. مل  ا

  ال جي ز أن  عبلأ الصاا يج النقالية الييت جتياوزا اإلطيا  6-19-2-7-6ابسسثناء  ا  صر ضلس  الفقرة  1-6-19-2-7-6
 صيل أو  حعيرا للنقيل إال إذا أ يري فحيص واخسبيا  دو اين سينسن و  سين اا أو 5ميل الز   املقر  لفحصياا واخسبا ايا الييفو ين  

 .4-19-2-7-6 يفييفان خلا  سن اا وفقا  ألحكام الفقرة 
يكيي ن الفحييص واالخسبييا  االسييسثنائسان ضييرو ين ضنيييف ا  ظايير ضلييى الصيياريج النقييال  ميياحاا  عط بيية  6-7-2-19-7
سال ة الصياريج النقيال. ويعساييف  ييفى الفحيص واالخسبيا   ل ضلى قص   قيف يؤثر  حاالا أخرى  يف  مري   أو  سآملة  أو أو

السيييفا   الييني يظاير ضلييى الصيياريج النقيال. ويسضييا  ضلييى األقيل ضناصيير الفحييص واالخسبييا   االسيسثنائسن ضلييى  قيييفا  العطي  أو
 . 5-19-2-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5اليفو ين مل 

 يلي: ة واخلا  سة  ا كفل الفح ص اليفاخلس 6-7-2-19-8
السشييييي ااا  اال بعا ييييياا أو اليييييربي  أو السآميييييل أو فحيييييص وضييييياء الصييييياريج لكشيييييل النقييييير أو أ()

أي  ظيياار أخييرى  ثييل السمييري  قيييف جتعييل الصيياريج النقييال  ييع  ييأ  ن  ضسيي ب اللحا يياا أو أو
اضيا  وجي  السحقق    مسامة اجلييف ان ب اسيطة قساسياا  ناسيبة إذا بين اينا الفحيص الفللنقل  

 ؛  مسامة اجليف ان
وفحيييص األدبسييي   والصييياا اا  و ظيييام السمييي ن/السربييف  واحلشيييااي  لكشيييل املنييياطق املسآملييية  )ب(

فسايا السميري   الييت ميكي  أن جتعيل الصياريج النقيال  يع  يأ  ن  والعس ب و عاا    املظاار  مبا
 النقل؛ السفريغ أو للسعبئة أو

و ي  ضييفم و ي د  ميري  ضنييف أ طسية م أ طسة فسحاا الييفخ ل والسحقق     شغسل وسائل إحكا )ج(
 احلشااي؛ فسحاا اليفخ ل أو

شيييفة  الميييائبة ضليييى أيييية   صيييسلة ذاا شيييفة أو الصييي ا سل املفقييي دة أو شييييف الربا يييي أو و بييييفيل أو )د(
  ميفودة؛

أي ضطييي   السشييي ح أو والسأمييييف  ييي  أن مجسيييع وسيييائل وصييياا اا الطييي ا ئ خالسييية  ييي  السآميييل أو )ا(
ا العيادي. والسأمييف  ي  السشيغسل الميلسم ل سيائل اإل يالق  ي  بحعييف   ميكي  أن مينيع  شيغسلاضس أو

 والصاا اا احلابمة النا سة اإل الق؛ 
 وفحص البطادا  إن و يفا  وفقا  للاعايع اليت حيفداا صا ع البطا ة؛ )و(
اء يا وأهنيا  سفيق  يع والسأميف    وض ح العال اا املطل ب بساهنا ضلى الصياريج النقيال وسيا لة قر  )ز(

 الشرتاطاا املنطبقة؛ا
 والسأميف    أن حالة إطا  احلااية واليفضائم و ر سباا  فع الصاريج النقال  قب لة.  )ح(
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  4-19-2-7-6و 3-19-2-7-6و 1-19-2-7-6 نفييييييين الفحيييييييي ص واالخسبيييييييا اا املبسنيييييييية    6-7-2-19-9
هلسئية امل  َّلية  ي  قبلايا. وضنييف ا ا ى الملطة امل سصية أويشايف ضلساا خبع  عسايف ليف أو 7-19-2-7-6و 5-19-2-7-6و

يكيي ن اخسبييا  الضييغط  ييزءا   يي  الفحييص واالخسبييا   يسعيين أن يكيي ن ضييغط االخسبييا  ايي  املبيين ضلييى ل حيية البسييادا املثبسيية ضلييى 
 املعيفاا. أو األدبس  الصاريج النقال. ويفحص الصاريج النقال وا  تر الضغط لكشل أي  مرب   وضاء الصاريج أو

حليام   وضياء الصياريج  خيضيع  حيرق أو   مجسع احلاالا الييت  كي ن قييف حييفثر فسايا ضالسياا قطيع أو 6-7-2-19-10
اهلسئية امل  َّلية  ي  قبلايا   يع  راضياة امليفو ية املعساييفة خبصي ص أوضسية الضيغط  واملميس يف ة  انا العايل مل افقية الميلطة امل سصية أو

   ينفن اخسبا  ضغط ابسس يفام ضغط االخسبا  األصلي. ا سااء العال املنم   لبناء وضاء الصاريج. وبعيف
يعياد الصياريج النقيال إىل السشيغسل حي  ييسم  صيحسح   ضنيف امسشاف دلسل ضلى أي حالة  ع  أ   ية  ال 6-7-2-19-11

 وإضادة إ راء االخسبا  ضلس  وا سسازح االخسبا . 
 وضع العالمات 6-7-2-20
 قيال ل حية  عيف سية  قاو ية للسآميل  ثبلير بصي  ة دائاية ضليى الصياريج النقيال   ضلى مل صياريج    ضع 6-7-2-20-1

 كان اب ز يمال ال ص ل إلس  لفحصاا. وإذا  عنل   ألسباب  سعليق برت سبياا الصياريج النقيال   ثبسير الل حية بصي  ة دائاية ضليى 
املعساييفة بشيأن أوضسية الضيغط. و بين ضليى الل حية  سضيساا امليفو ية وضاء الصاريج    ضيع ضليى ال ضياء ضليى األقيل املعل  ياا الييت  ق

 أبية طريقة واثلة أخرى: محيف أدىن املعل  اا السالسة بطريقة اخلسم أو
 املعل  اا ض  املالك )أ(

  مجسل املالك؛  قم '1'
 املعل  اا ض  الصنع )ب(

 بليف الصنع؛ '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وضال س  السجا ية؛ '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛    ز العب اا حم   ظام األ م املسحيفة '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  ال يمس يفم انا الر ز ألي  را آخير  يع إثبياا أن العبي ة أو 
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة  الصيياريج النقييال أو أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6  الفصل   ا دةال

 بليف االضسااد؛ '2'
 اهلسئة امل  َّلة اضسااد السصاسم؛ '3'
 اضسااد السصاسم؛  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AAاحلرفان " '5'
 يت صام وضاء الصاريج بناء ضلساا؛غط الامليفوَّ ة املعسايفة بشأن أوضسة الض '6'
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 الضغ ط )د(
 ؛(3)الكسل ابسكال( ضغط السشغسل األقصى املما ح ب  )ب حيفاا البا  أو '1'
 ؛ (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '2'
 ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط )الشار والمنة(؛ '3'
 لبيفئي للضغط؛با  اضال ة  عرُّف ا ية الشاايف ضلى االخس '4'
 ؛(3)الكسل ابسكال( )ب حيفاا البا  أو (4)الضغط السصاساي اخلا  ي '5'
ضيييغط السشيييغسل األقصيييى املميييا ح بييي  خبصييي ص  ظيييام السمييي ن/السربييف )ب حييييفاا البيييا   '6'

 )حمباا ينطبق(؛( 3) الكسل ابسكال( أو
 د  اا احلرا ة )ا(

 ؛(3)س( ºامليفى السصاساي ليف  اا احلرا ة ) '1'
 امل اد )و(

  ادة )  اد( وضاء الصاريج و ر ع ) را ع( املعسا  املادي؛ '1'
 ؛3 الماك املكاف     الف الذ املر عي )ابملم( '2'
  ادة السبطن )حن ينطبق(؛ '3'

 المعة )ز(
 ؛(3)س )ابللرت(20ºسعة الصاريج املائسة ضنيف  '1'

بل حييياا متيي   إىل أحسييياز  الصيياريج   حاليية  قميييسم "S"وبعيييف ذميير الميييعة ي ضييع الر يييز  
 لرت؛ 7 500 زييف سعة احلسلِّز  ناا ضلى  ال

)حن ينطبق ضلى الصياا يج  (3)س )ابللرت(20ºالمعة املائسة لكل حسلِّز   الصاريج ضنيف  '2'
 املسعيفدة األحساز(؛

  حالييية  قميييسم احلسلِّيييز بل حييياا متييي   إىل ححجيييراا  "S"وبعييييف ذمييير الميييعة ي ضيييع الر يييز  
 لرت؛ 7 500 احيفة  ناا ضلى  زييف سعة ال ال

 الفح ص واالخسبا اا اليفو ية )ح(
 سن اا  اسسثنائي(؛ 5سنة  مل  2.5  ع أحيفث اخسبا  دو ي )مل  '1'
 ات ي  أحيفث اخسبا  دو ي )الشار والمنة(؛ '2'
 ألحيفث اخسبا  دو ي )إذا ا طبق(؛ (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '3'
  شايف  . ف ا ية اهلسئة امل  َّلة اليت أ را أحيفث اخسبا  أوضال ة  عر  '4'

__________ 

 . ال حيفة املمس يف ة بن (3)
 . بن ال حيفة املمس يف ة (3) 
 . 10-2-2-7-6ا ظر  (4) 
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 : مثال على لوحة وضع العالمات1-20-2-7-6لشكل ا
   مجسل املالك  قم

 معلومات عن الصنع
  بليف الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  السململي للصا ع الرقم

 املعلومات عن االعتماد

 

  بليف االضسااد
  ااد السصاسماهلسئة امل  لة اضس

 )إذا ا طبق(" AA"  اضسااد السصاسم  قم
    ز  صاسم ال ضاء )  ز امليفو ة املعسايفة ألوضسة الضغط(

 الضغوط
 مسل ابسكال اب  أو ضغط السشغسل األقصى املما ح ب 

 مسل ابسكال اب  أو ضغط االخسبا 
  الشاايف: خسم )الشار   قاان/المنة  أ بعة( ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط

 مسل ابسكال اب  أو الضغط السصاساي اخلا  ي
ضغط السشغسل األقصى املما ح ب  لنظام 

 السم ن/السربييف )حن ينطبق(
   

  درجات احلرارة
 س°إىل         س°          امليفى السصاساي ليف  اا احلرا ة

 املواد
ال ضاء و ر ع ) را ع( املعسا   ادة )  اد( 

 املادي
 

  م ك املكاف    الف الذ املر عيالما
   ادة السبطن )حن ينطبق(

 السعة
 )إذا ا طبق( ‘S’ لرت س°20سعة الصاريج املائسة ضنيف 

)حن ينطبق     س°20سعة احلسلِّز املائسة ضنيف 
 حالة الصاا يج املسعيفدة األحساز

 )إذا ا طبق( ‘S’ لرت

 الفحوص واالختبارات الدورية

  ي  االخسبا ات   ع االخسبا 
 خسم الشاايف

 ات ي  االخسبا    ع االخسبا  )أ(وضغط االخسبا 
 خسم الشاايف

 )أ(وضغط االخسبا 
 مسل ابسكال اب  أو  أ بعة( )الشار   قاان/المنة   مسل ابسكال اب  أو  )الشار   قاان/المنة  أ بعة( 
        
        

 ضغط االخسبا  إذا ا طبق. )أ(
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ضلى ل حة  عيف سة  ثبر إبحكام  ل املعل  اا السالسة بص  ة دائاة إ ا ضلى الصاريج النقال  فم  أو مج 6-7-2-20-2
 ضلى الصاريج النقال:

 اسم املشغلل
 مغ اإلمجالسة القص ى املما ح هباالكسلة 

 مغ ال زن الفا   
 6-2-5-2-4الس  س  اخلاص ابلصاا يج النقالة وفقا  ألحكام 

 . 5سن ا ية امل اد املنق لة  ا ظر أيضا  اجلزء يسعلق بسع فساا مالحظة:
إذا ميييان الصيييياريج النقييييال  صيييااا  و عسايييييفا  للاناوليييية   ضحيييرا البحييييا    كسيييي  ضليييى الل حيييية السعريفسيييية  6-7-2-20-3

 "."OFFSHORE PORTABLE TANKاخلا  سة ضبا ة "صاريج  قال حبري" 
 النقالة لنقل الغازات املسيلة غري املادةاشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج  6-7-3

االشييرتاطاا ضلييى الصيياا يج النقاليية املعيييفة لنقييل امليي اد الكساسائسيية تيير الضييغط )أ قييام األ ييم   نطبييق ايينح مالحظة:
 (. 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500املسحيفة 

 تعاريف 6-7-3-1
 أل راا انا القمم: 

يقييل الضييغط  ط. والمييس يفم   احلميياابا اليييت  سطلباييا  يفو يية  عييرتف هبييا ألوضسيية الضييغيعيي  الضييغط الييني ي الضييغط السصيياساي
 السصاساي ض  أضلى قساة للضغ ط السالسة:

 السفريغ؛  الضغط املا   رتي الفعال األقصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء السعبئة أو )أ(
 يلي: أو جما ع  ا )ب(

ايي  حميييفد   )ب(  يي   وضيياء الصيياريج ضلسيي  مايياالضييغط الفعييال األقصييى الييني صييام  '1'
 السشغسل األقصى املما ح ب  )ا ظر أضالح(؛ عريل ضغط 

  ولكييي  9-2-3-7-6وضيييغط  أسيييي يقييييف  ضليييى أسييياس القييي ى االسيييسا سة املبسنييية    '2'
 اب ؛ 0.35يقل ض   ال

ط الب ييا ي للاحسيي ايا لغييرا حميياب ضييغط  عيي  د  يية احلييرا ة اليييت ضنيييفاا يييسم  عسيين الضييغ د  يية احلييرا ة املر عسيية السصيياساسة
ملما ح ب . و ك ن د  ة احلرا ة املر عسة املصااة أقيل  ي  اليف  ية احلر ية للغياز املميسلل  يع امليربلد املسي خى  قلي  السشغسل األقصى ا

لغياز  ميسال    مجسيع الغازاا اليفافعة    الغاز املمسلل للا اد الكساسائسة تر الضغط املس خى  قلاا  وذلك لضياان أن يكي ن ا أو
 نح  السا  ابلنمبة لكل   ع    أ  اع الصاا يج النقالة:األوقاا. وانح القساة اي ضلى ال

 س؛65º أقل:  رت أو 1.5وضاء الصاريج الني يبلغ قطرح  )أ(
  رت: 1.5وضاء الصاريج الني يسجاوز قطرح  )ب(

 س؛60º وقاء للشا : بيفون ضزل أو '1'
 س؛55º (:12-2-3-7-6 ظر و ع وقاء للشا  )ا '2'
 س؛50º (:12-2-3-7-6و ع ضزل )ا ظر  '3'
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س للغيازاا املميسلة  يع امليربدة الييت  نقيل   د  ية احليرا ة احملسطية. 50ºس إىل 40º-يكي ن  ي   امليفى السصاساي ليف  اا احليرا ة
 ضة لظروف  ناخسة قاسسة؛ويراضى أن  ك ن د  اا احلرا ة السصاساسة أقمى    ذلك إذا ما ر الصاا يج النقالة  عر 

 عيي   س سييط وزن الغيياز املمييسل  ييع املييربد للييرت ال احيييف  يي  سييعة وضيياء الصيياريج )مييغ/لرت(. ويييرد بسييان مثافيية املييلء    مثافيية املييلء
 . 6-2-5-2-4  ال ا د   T50   س  الصاا يج النقالة 

فعييال  ء الصيياريج و عيييفاا  شييغسل  لضييغط داخلييييعيي  االخسبييا  الييني يمييس يفم فسيي   يياز وخيضييع فسيي  وضييا اخسبييا   نييع السمييرب
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب ؛ 25يقل ض   ال

يقييل ضيي  أضلييى قسايية  يي  قييسم الضييغط السالسيية  قسميية ضنيييف قايية وضيياء  يعيي  الضييغط الييني ال ضييغط السشييغسل األقصييى املمييا ح بيي 
 : اب  7يقل أبية حال ض   الصاريج   وضع السشغسل ولكن  ال

 السفريغ؛  قصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء السعبئة أوالضغط املا   رتي الفعال األ )أ(
أو الضييغط املييا   رتي الفعييال األقصييى الييني صييام وضيياء الصيياريج لسحاليي  ويكيي ن ضلييى النحيي   )ب(

 السا :
  ا د  الييييييي T50للغيييييييازاا املميييييييسلة  يييييييع امليييييييربدة امليف  ييييييية تييييييير    سييييييي  الصييييييياا يج النقالييييييية  '1'

قصيى املميا ح بي  )ب حييفاا البيا ( املبين      سي    ضغط السشغسل األ4-2-5-2-6
 لنلك الغاز؛ T50الصاا يج النقالة 

 يلي: أقل    جما ع  ا وللغازاا املمسلة  ع املربدة األخرى  ال '2'
 الضغط الب ا ي املطلق )ب حيفاا البا ( للغاز املميسل  يع امليربد ضنييف د  ية احليرا ة •

 اب ؛ 1 طروحا   ن  املر عسة   السصاسم 
الغيييازاا األخيييرى امل  ييي دة   الفيييرا   والضيييغط اجلزئيييي )ب حييييفاا البيييا ( للاييي اء أو •

العلييي ي  قييييف ا  ضنييييف د  ييية احليييرا ة املر عسييية السصييياساسة ومتييييفد الميييائل اليييني يميييبب  
دا )دا = د  ييية حيييرا ة  -ا  فييياع    س سيييط د  ييية حيييرا ة احلا لييية مبقييييفا  دح 

 س   س سط د  ة احلرا ة القص ى للحا لة(؛50ºح = س؛ د 15ºالسعبئة  ضادة 
و  حالة امل اد الكساسائسة تر الضغط  ضغط السشغسل األقصى واملما ح ب  )ب حيفاا  '3'

للجيييزء اخلييياص ابلغيييازاا املميييسلة  ييي  املييي اد  T50اب ( املبييين      سييي  الصييياا يج النقالييية 
 . 6-2-5-2-4ال ا د   الفقرة  T50اليفافعة امليف  ة   الس  س  

  ع  جما ع وزن الصاريج النقال فا  ا   ع أثقل ول يرخص بنقل  فس ؛ املما ح هبا الكسلة اإلمجالسة القص ى
واسيسطالة د سيا  ضييا  ة  2 سي   / م 440إىل  2 سي   / م 360اي  في الذ ذو  قاو يية شييف د سيا  ضيا  ة  يرتاوح  يي   الفي الذ الطيري
 ؛ 3-3-3-3-7-6ال ا دة      سفق  ع االشرتاطاا ضنيف اال كما

لييرتا  ويمييس يفم لنقييل الغييازاا املمييسلة  ييع املييربدة  يي   450يعيي  الصيياريج املسعيييفد ال سييائط الييني  سجيياوز سييعس   الصيياريج النقييال
نقييل الغييازاا. ويكيي ن . ويشييال الصيياريج النقييال وضيياء الصيياريج اجملاييز مبعيييفاا السشييغسل والسجاسييزاا اهلسكلسيية الالز يية ل2 الر بيية

صاريج النقال صاحلا  مللئ  و فريغ  بيفون فصل  عيفا ي  اهلسكلسية. ويكي ن  يزودا  ب سيائل  ي ازن خيا ج وضياء الصياريج  وميكي   فعي  ال
  ابيع لسمياسل  سيفسنة ويكي ن  يزودا  مبزاليق ووسيائل  ثبسير أو ضنيف ا يك ن وسلئيا . ويصيام ابليف  ية األوىل لرفعي  ضليى  رمبية  قيل أو

 يييفخل الشيياحناا الصييارجيسة الربييية وضييرابا المييكة احليفييييف الصييارجيسة واخلييزادا  ييع املعيف سيية واحليياوايا  وال املناوليية املسكا سكسيية.
 ال سسطة للم ائ  وأسط ادا الغاز واألوضسة الكبعة للغازاا    عريل الصاا يج النقالة؛
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ضلى ل حة  عيف سة  ثبر إبحكام  ل املعل  اا السالسة بص  ة دائاة إ ا ضلى الصاريج النقال  فم  أو مج 6-7-2-20-2
 ضلى الصاريج النقال:

 اسم املشغلل
 مغ اإلمجالسة القص ى املما ح هباالكسلة 

 مغ ال زن الفا   
 6-2-5-2-4الس  س  اخلاص ابلصاا يج النقالة وفقا  ألحكام 

 . 5سن ا ية امل اد املنق لة  ا ظر أيضا  اجلزء يسعلق بسع فساا مالحظة:
إذا ميييان الصيييياريج النقييييال  صيييااا  و عسايييييفا  للاناوليييية   ضحيييرا البحييييا    كسيييي  ضليييى الل حيييية السعريفسيييية  6-7-2-20-3

 "."OFFSHORE PORTABLE TANKاخلا  سة ضبا ة "صاريج  قال حبري" 
 النقالة لنقل الغازات املسيلة غري املادةاشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج  6-7-3

االشييرتاطاا ضلييى الصيياا يج النقاليية املعيييفة لنقييل امليي اد الكساسائسيية تيير الضييغط )أ قييام األ ييم   نطبييق ايينح مالحظة:
 (. 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500املسحيفة 

 تعاريف 6-7-3-1
 أل راا انا القمم: 

يقييل الضييغط  ط. والمييس يفم   احلميياابا اليييت  سطلباييا  يفو يية  عييرتف هبييا ألوضسيية الضييغيعيي  الضييغط الييني ي الضييغط السصيياساي
 السصاساي ض  أضلى قساة للضغ ط السالسة:

 السفريغ؛  الضغط املا   رتي الفعال األقصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء السعبئة أو )أ(
 يلي: أو جما ع  ا )ب(

ايي  حميييفد   )ب(  يي   وضيياء الصيياريج ضلسيي  مايياالضييغط الفعييال األقصييى الييني صييام  '1'
 السشغسل األقصى املما ح ب  )ا ظر أضالح(؛ عريل ضغط 

  ولكييي  9-2-3-7-6وضيييغط  أسيييي يقييييف  ضليييى أسييياس القييي ى االسيييسا سة املبسنييية    '2'
 اب ؛ 0.35يقل ض   ال

ط الب ييا ي للاحسيي ايا لغييرا حميياب ضييغط  عيي  د  يية احلييرا ة اليييت ضنيييفاا يييسم  عسيين الضييغ د  يية احلييرا ة املر عسيية السصيياساسة
ملما ح ب . و ك ن د  ة احلرا ة املر عسة املصااة أقيل  ي  اليف  ية احلر ية للغياز املميسلل  يع امليربلد املسي خى  قلي  السشغسل األقصى ا

لغياز  ميسال    مجسيع الغازاا اليفافعة    الغاز املمسلل للا اد الكساسائسة تر الضغط املس خى  قلاا  وذلك لضياان أن يكي ن ا أو
 نح  السا  ابلنمبة لكل   ع    أ  اع الصاا يج النقالة:األوقاا. وانح القساة اي ضلى ال

 س؛65º أقل:  رت أو 1.5وضاء الصاريج الني يبلغ قطرح  )أ(
  رت: 1.5وضاء الصاريج الني يسجاوز قطرح  )ب(

 س؛60º وقاء للشا : بيفون ضزل أو '1'
 س؛55º (:12-2-3-7-6 ظر و ع وقاء للشا  )ا '2'
 س؛50º (:12-2-3-7-6و ع ضزل )ا ظر  '3'
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س للغيازاا املميسلة  يع امليربدة الييت  نقيل   د  ية احليرا ة احملسطية. 50ºس إىل 40º-يكي ن  ي   امليفى السصاساي ليف  اا احليرا ة
 ضة لظروف  ناخسة قاسسة؛ويراضى أن  ك ن د  اا احلرا ة السصاساسة أقمى    ذلك إذا ما ر الصاا يج النقالة  عر 

 عيي   س سييط وزن الغيياز املمييسل  ييع املييربد للييرت ال احيييف  يي  سييعة وضيياء الصيياريج )مييغ/لرت(. ويييرد بسييان مثافيية املييلء    مثافيية املييلء
 . 6-2-5-2-4  ال ا د   T50   س  الصاا يج النقالة 

فعييال  ء الصيياريج و عيييفاا  شييغسل  لضييغط داخلييييعيي  االخسبييا  الييني يمييس يفم فسيي   يياز وخيضييع فسيي  وضييا اخسبييا   نييع السمييرب
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب ؛ 25يقل ض   ال

يقييل ضيي  أضلييى قسايية  يي  قييسم الضييغط السالسيية  قسميية ضنيييف قايية وضيياء  يعيي  الضييغط الييني ال ضييغط السشييغسل األقصييى املمييا ح بيي 
 : اب  7يقل أبية حال ض   الصاريج   وضع السشغسل ولكن  ال

 السفريغ؛  قصى املما ح ب    وضاء الصاريج أثناء السعبئة أوالضغط املا   رتي الفعال األ )أ(
أو الضييغط املييا   رتي الفعييال األقصييى الييني صييام وضيياء الصيياريج لسحاليي  ويكيي ن ضلييى النحيي   )ب(

 السا :
  ا د  الييييييي T50للغيييييييازاا املميييييييسلة  يييييييع امليييييييربدة امليف  ييييييية تييييييير    سييييييي  الصييييييياا يج النقالييييييية  '1'

قصيى املميا ح بي  )ب حييفاا البيا ( املبين      سي    ضغط السشغسل األ4-2-5-2-6
 لنلك الغاز؛ T50الصاا يج النقالة 

 يلي: أقل    جما ع  ا وللغازاا املمسلة  ع املربدة األخرى  ال '2'
 الضغط الب ا ي املطلق )ب حيفاا البا ( للغاز املميسل  يع امليربد ضنييف د  ية احليرا ة •

 اب ؛ 1 طروحا   ن  املر عسة   السصاسم 
الغيييازاا األخيييرى امل  ييي دة   الفيييرا   والضيييغط اجلزئيييي )ب حييييفاا البيييا ( للاييي اء أو •

العلييي ي  قييييف ا  ضنييييف د  ييية احليييرا ة املر عسييية السصييياساسة ومتييييفد الميييائل اليييني يميييبب  
دا )دا = د  ييية حيييرا ة  -ا  فييياع    س سيييط د  ييية حيييرا ة احلا لييية مبقييييفا  دح 

 س   س سط د  ة احلرا ة القص ى للحا لة(؛50ºح = س؛ د 15ºالسعبئة  ضادة 
و  حالة امل اد الكساسائسة تر الضغط  ضغط السشغسل األقصى واملما ح ب  )ب حيفاا  '3'

للجيييزء اخلييياص ابلغيييازاا املميييسلة  ييي  املييي اد  T50اب ( املبييين      سييي  الصييياا يج النقالييية 
 . 6-2-5-2-4ال ا د   الفقرة  T50اليفافعة امليف  ة   الس  س  

  ع  جما ع وزن الصاريج النقال فا  ا   ع أثقل ول يرخص بنقل  فس ؛ املما ح هبا الكسلة اإلمجالسة القص ى
واسيسطالة د سيا  ضييا  ة  2 سي   / م 440إىل  2 سي   / م 360اي  في الذ ذو  قاو يية شييف د سيا  ضيا  ة  يرتاوح  يي   الفي الذ الطيري
 ؛ 3-3-3-3-7-6ال ا دة      سفق  ع االشرتاطاا ضنيف اال كما

لييرتا  ويمييس يفم لنقييل الغييازاا املمييسلة  ييع املييربدة  يي   450يعيي  الصيياريج املسعيييفد ال سييائط الييني  سجيياوز سييعس   الصيياريج النقييال
نقييل الغييازاا. ويكيي ن . ويشييال الصيياريج النقييال وضيياء الصيياريج اجملاييز مبعيييفاا السشييغسل والسجاسييزاا اهلسكلسيية الالز يية ل2 الر بيية

صاريج النقال صاحلا  مللئ  و فريغ  بيفون فصل  عيفا ي  اهلسكلسية. ويكي ن  يزودا  ب سيائل  ي ازن خيا ج وضياء الصياريج  وميكي   فعي  ال
  ابيع لسمياسل  سيفسنة ويكي ن  يزودا  مبزاليق ووسيائل  ثبسير أو ضنيف ا يك ن وسلئيا . ويصيام ابليف  ية األوىل لرفعي  ضليى  رمبية  قيل أو

 يييفخل الشيياحناا الصييارجيسة الربييية وضييرابا المييكة احليفييييف الصييارجيسة واخلييزادا  ييع املعيف سيية واحليياوايا  وال املناوليية املسكا سكسيية.
 ال سسطة للم ائ  وأسط ادا الغاز واألوضسة الكبعة للغازاا    عريل الصاا يج النقالة؛
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   املائة؛ 27ة ضنيف اال كما   بلغ واسسطال 2 س   / م 370يع  الف الذ الني ل   قاو ة شيف  بلغ  الف الذ املر عي
  ع  أ ازة القساس ووسائل السعبئة والسفريغ والسنفس  واأل ان والعزل؛  عيفاا السشغسل
الغياز املميسل  يع امليربد املسي خى  قلي  )الصياريج ابملعية الييفقسق(  ضليى يع  اجلزء    الصاريج النقيال اليني عسي ي  وضاء الصاريج

 السجاسزاا اهلسكلسة اخلا  سة؛ يشال  عيفاا السشغسل أو سائل إ القاا  ولكن  ال  ذلك الفسحاا وو  مبا
  ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  وضاء الصاريج؛ املعيفاا اهلسكلسة
 غط اهلسيف و .ضنيف قاة وضاء الصاريج أثناء اخسبا  الض يع  أقصى ضغط  ا   رتي ضغط االخسبا 

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-3-2
 صييييام أوضسيييية الصيييياا يج و بيييية وفقييييا  الشييييرتاطاا  يفو يييية  عسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  عييييرتف هبييييا المييييلطة  6-7-3-2-1

اليفولسية.  ة أو املي اد  ي  حسيت املبييفأ املعيايع ال طنسيامل سصة. و صينع أوضسية الصياا يج  ي   ي اد  عيف سية  الئاية للسشيكسل. و ميس  
 ادة ثبسير قابلسسايا للحيام متا يا . و نفين اللحا ياا مبايا ة حبسيت  كفيل أ ياد  ميا ال . ويليزم   مس يفم لصنع األوضسة امللح  ة إال وال

ابحليييرا ة  ضنيييف ا  قسضيييي ضالسييياا الصييينع  إ ييراء  عاجلييية حرا يييية ألوضسيية الصييياا يج لضييياان املسا يية الكافسييية للحيييام وامل اضييع املسيييأثرة
يسعليييق ابحسايييال الكمييير  امليي اد ذليييك. ولييييفى اخسسيييا   يييادة الصيينع  يؤخييين املييييفى السصييياساي لييييف  اا احلييرا ة   االضسبيييا  فسايييا أو

القساة   سجاوز حالة اسس يفام الف الذ اليفقسق احلبسباا ال السقصفي  والسشقق اال اادي الناش  ض  السآمل  و قاو ة الصيفم. و 
 بعيا  مل اصيفاا امليادة.  2 سي   / م 725والقساية املضيا  ة للحييف األضليى ملقاو ية الشييف  2   / م سي 460املضا  ة ملقاو ة اخلضي ع 

 و ك ن  ادة صنع الصاريج النقال  ناسبة للبسئة اخلا  سة اليت قيف ينقل فساا. 
 يلي: املرمبة فساا      اد  مس    ا  صنع أوضسة الصاا يج النقالة و رمسبا ا واألدبس  6-7-3-2-2

 أن  ك ن  نسعة بص  ة أساسسة إزاء فعل الغازاا املمسلة  ع املربدة املس خى  قلاا؛  أ()
 تسسيفاا بسفاضل مساسائي. أو أن يك ن قيف مت ختاسلاا بطريقة سلساة أو )ب(

 ملربدة املس خى  قلاا. سأثر بفعل الغازاا املمسلة  ع ا  صنع احلشااي      اد ال 6-7-3-2-3
 ميك  أن يؤدي إىل ضط   سسجة للفعل الغلفاين. ن   ال   املعادن امل سلفة  إذجي  جت 6-7-3-2-4
وسييائيف    ذلييك أييية وسييائل أو ال يكيي ن انييال أتثييع ضييا  للايي اد اليفاخليية   صيينع الصيياريج النقييال  مبييا 6-7-3-2-5
 ل.املمسلة  ع املربدة املس خى  قلاا   الصاريج النقا  ابع  ضلى الغازاا  بطادا أو أو
 والسثبسر.  صام الصاا يج النقالة و زود بيفضائم لس فع قاضيفة  أ   ة أثناء النقل ومبلحقاا  ناسبة للرفع 6-7-3-2-6
السيسا سة  صام الصاا يج النقالة حبست  سحايل ضليى األقيل ضيغط احملسي ايا امل  ي دة بييفاخلاا واألويال ا 6-7-3-2-7

وف العادية للاناولة والنقل دون حييفوث فقييف   حمسي ايا الصياا يج. وي ضيح السصياسم أ ي  واليفينا سة واحلرا ية اليت  نشأ أثناء الظر 
 قيف أخنا   االضسبا  أتثعاا الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األوال ط ال العار املس قع للصاريج النقال. 

اب  فيي ق  0.4يقييل ضيي   الصيياريج حبسييت يسحاييل دون حيييفوث  شيي ح دائييم ضييغطا  خا  سييا  يصيام وضيياء ال 6-7-3-2-8
أثنيياء السفريييغ  فإ يي  يصييام  الضييغط اليييفاخلي. وضنيييف ا يكيي ن  يي  املسيي خى  عييريض وضيياء الصيياريج لسفريييغ ايي اء شيييفييف قبييل املييلء أو

 ال  لنلك الضغط. اب  ف ق الضغط اليفاخلي  ويلزم إثباا ت 0.9يقل ض   لسسحال ضغطا  خا  سا  ال
وسيائل  ثبسسايا    ظيروف السحاسيل األقصيى املميا ح بي   قياد ة ضليى ا سصياص  ك ن الصاا يج النقالة و  6-7-3-2-9

 الق ى االسسا سة السالسة ضنيف  طبسقاا بص  ة  نفصلة:
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  اجتيياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املمييا ح هبيييا  ضيييروبة   السميييا ع النيييا ج ضييي   )أ(
 ؛(1)(g)جلاذبسة ا

المييع: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن  وأفقسييا  بزاوييية قائايية ضلييى اجتيياح )ب(
اجتاح الميع  يع حمييفد ب ضي ح   كي ن القي ى  مياوية لضيعل الكسلية اإلمجالسية القصي ى املميا ح 

 ؛(1)(g)هبا(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
ا  ضييروبة   السمييا ع النييا ج ضيي   إىل فيي ق: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييوضايي داي   )ج(

 ؛(1)(g)اجلاذبسة 
  ذلييك  وضايي داي  إىل تيير: ضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(

 .(1)(g)أتثع اجلاذبسة(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
 :9-2-3-7-6ق ة    الق ى املنم  ة   يراضى ضا ل األ ان ضلى النح  السا  تر فعل مل  6-7-3-2-10

ابلنمييبة  1.5  حالية أ يي اع الفيي الذ اليييت  ساسيز بنقطيية خضيي ع حميييفدة ب ضي ح  يراضييى ضا ييل أ ييان  )أ(
 ملقاو ة اخلض ع املضا  ة؛ 

 1.5يفدة ب ضييي ح  يراضيييى ضا يييل أ يييان  ساسيييز بنقطييية خضييي ع حمييي أو   حالييية أ ييي اع الفييي الذ الييييت ال )ب(
حالية أ ي اع الفي الذ األوسيسنسيت قي ة صيا د    املائية  و  0.2ضيا  ة لقي ة الصيا د ابلنمبة للقساة امل

 املائة.   1
اليفولسييية للايييادة.  قييي ة الصيييا د ايييي القيييسم الييييت تييييفداا املعيييايع ال طنسييية أو  كييي ن قيييسم  قاو ييية اخلضييي ع أو 6-7-3-2-11

ق ة الصا د وفقا  ملعايع املادة بنميبة   سا احمليفدة ملقاو ة اخلض ع أو يفام أ  اع الف الذ األوسسنسيت ميك  زايدة القسم اليفحالة اسس و 
حالية ضييفم و ي د  عيايع للفي الذ املعي      املائة ضنيف ا  ك ن انح القسم األضلى  ثبسية   شياادة فحيص امليادة. و  15 صل إىل 

  سصة. ق ة الصا د املمس يف ة جي  أن  عسايفاا الملطة امل ع أوفإن قساة  قاو ة اخلض  
ضنيف ا  ك ن أوضسة الصاا يج املس خى اسس يفا اا    قل الغازاا املمسلة  ع املربدة  زودة بعزل حيرا ي   6-7-3-2-12

 يسعن أن  مس    نظ  اا العزل احلرا ي االشرتاطاا السالسة:
يقيييل ضييي  الثليييت األضليييى  ولكييي  ليييس  أمثييير  ييي  النصيييل األضليييى  ال سكييي ن  ييي  د ع يغطيييي  يييا  )أ(

 ييم   مجسييع  40ح وضيياء الصيياريج  و حفصهييل ضيي  وضيياء الصيياريج حبسييز ايي ائي بميياك  يي  لمييط
 امل اضع؛

حييفوث  أو  سك ن     الف ما ل بماك ماف      اد ضازلة حماسة ملنيع دخي ل أيية  ط بية أو )ب(
 (؛1-ملف   2-)واا م 0.67 سجاوز   صلسساا احلرا ية  ضط    ظروف النقل العادية وحبست ال

مييان الغييالف اليي اقي  غلقييا  حبسييت يكيي ن  ييع  نفيين للغيياز  يييزود ب سييسلة ملنييع  كيي ن أي ضييغط   إذا )ج(
خطييير   الطبقييية العازلييية    حالييية ضييييفم مفايييية  ر سبييياا  نيييع  ميييرب الغييياز  ييي  وضييياء الصييياريج 

  عيفا  ؛ أو
 ل ص ل إىل الرتمسباا ووسائل  فريغ ال ضاء.ال يع ق العزل احلرا ي ا )د(

__________ 

  .2م/ث 9.81=  (g)أل راا احلماب  ك ن قساة  ما ع اجلاذبسة  (1) 
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   املائة؛ 27ة ضنيف اال كما   بلغ واسسطال 2 س   / م 370يع  الف الذ الني ل   قاو ة شيف  بلغ  الف الذ املر عي
  ع  أ ازة القساس ووسائل السعبئة والسفريغ والسنفس  واأل ان والعزل؛  عيفاا السشغسل
الغياز املميسل  يع امليربد املسي خى  قلي  )الصياريج ابملعية الييفقسق(  ضليى يع  اجلزء    الصاريج النقيال اليني عسي ي  وضاء الصاريج

 السجاسزاا اهلسكلسة اخلا  سة؛ يشال  عيفاا السشغسل أو سائل إ القاا  ولكن  ال  ذلك الفسحاا وو  مبا
  ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  وضاء الصاريج؛ املعيفاا اهلسكلسة
 غط اهلسيف و .ضنيف قاة وضاء الصاريج أثناء اخسبا  الض يع  أقصى ضغط  ا   رتي ضغط االخسبا 

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-3-2
 صييييام أوضسيييية الصيييياا يج و بيييية وفقييييا  الشييييرتاطاا  يفو يييية  عسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  عييييرتف هبييييا المييييلطة  6-7-3-2-1

اليفولسية.  ة أو املي اد  ي  حسيت املبييفأ املعيايع ال طنسيامل سصة. و صينع أوضسية الصياا يج  ي   ي اد  عيف سية  الئاية للسشيكسل. و ميس  
 ادة ثبسير قابلسسايا للحيام متا يا . و نفين اللحا ياا مبايا ة حبسيت  كفيل أ ياد  ميا ال . ويليزم   مس يفم لصنع األوضسة امللح  ة إال وال

ابحليييرا ة  ضنيييف ا  قسضيييي ضالسييياا الصييينع  إ ييراء  عاجلييية حرا يييية ألوضسيية الصييياا يج لضييياان املسا يية الكافسييية للحيييام وامل اضييع املسيييأثرة
يسعليييق ابحسايييال الكمييير  امليي اد ذليييك. ولييييفى اخسسيييا   يييادة الصيينع  يؤخييين املييييفى السصييياساي لييييف  اا احلييرا ة   االضسبيييا  فسايييا أو

القساة   سجاوز حالة اسس يفام الف الذ اليفقسق احلبسباا ال السقصفي  والسشقق اال اادي الناش  ض  السآمل  و قاو ة الصيفم. و 
 بعيا  مل اصيفاا امليادة.  2 سي   / م 725والقساية املضيا  ة للحييف األضليى ملقاو ية الشييف  2   / م سي 460املضا  ة ملقاو ة اخلضي ع 

 و ك ن  ادة صنع الصاريج النقال  ناسبة للبسئة اخلا  سة اليت قيف ينقل فساا. 
 يلي: املرمبة فساا      اد  مس    ا  صنع أوضسة الصاا يج النقالة و رمسبا ا واألدبس  6-7-3-2-2

 أن  ك ن  نسعة بص  ة أساسسة إزاء فعل الغازاا املمسلة  ع املربدة املس خى  قلاا؛  أ()
 تسسيفاا بسفاضل مساسائي. أو أن يك ن قيف مت ختاسلاا بطريقة سلساة أو )ب(

 ملربدة املس خى  قلاا. سأثر بفعل الغازاا املمسلة  ع ا  صنع احلشااي      اد ال 6-7-3-2-3
 ميك  أن يؤدي إىل ضط   سسجة للفعل الغلفاين. ن   ال   املعادن امل سلفة  إذجي  جت 6-7-3-2-4
وسييائيف    ذلييك أييية وسييائل أو ال يكيي ن انييال أتثييع ضييا  للايي اد اليفاخليية   صيينع الصيياريج النقييال  مبييا 6-7-3-2-5
 ل.املمسلة  ع املربدة املس خى  قلاا   الصاريج النقا  ابع  ضلى الغازاا  بطادا أو أو
 والسثبسر.  صام الصاا يج النقالة و زود بيفضائم لس فع قاضيفة  أ   ة أثناء النقل ومبلحقاا  ناسبة للرفع 6-7-3-2-6
السيسا سة  صام الصاا يج النقالة حبست  سحايل ضليى األقيل ضيغط احملسي ايا امل  ي دة بييفاخلاا واألويال ا 6-7-3-2-7

وف العادية للاناولة والنقل دون حييفوث فقييف   حمسي ايا الصياا يج. وي ضيح السصياسم أ ي  واليفينا سة واحلرا ية اليت  نشأ أثناء الظر 
 قيف أخنا   االضسبا  أتثعاا الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األوال ط ال العار املس قع للصاريج النقال. 

اب  فيي ق  0.4يقييل ضيي   الصيياريج حبسييت يسحاييل دون حيييفوث  شيي ح دائييم ضييغطا  خا  سييا  يصيام وضيياء ال 6-7-3-2-8
أثنيياء السفريييغ  فإ يي  يصييام  الضييغط اليييفاخلي. وضنيييف ا يكيي ن  يي  املسيي خى  عييريض وضيياء الصيياريج لسفريييغ ايي اء شيييفييف قبييل املييلء أو

 ال  لنلك الضغط. اب  ف ق الضغط اليفاخلي  ويلزم إثباا ت 0.9يقل ض   لسسحال ضغطا  خا  سا  ال
وسيائل  ثبسسايا    ظيروف السحاسيل األقصيى املميا ح بي   قياد ة ضليى ا سصياص  ك ن الصاا يج النقالة و  6-7-3-2-9

 الق ى االسسا سة السالسة ضنيف  طبسقاا بص  ة  نفصلة:
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  اجتيياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املمييا ح هبيييا  ضيييروبة   السميييا ع النيييا ج ضييي   )أ(
 ؛(1)(g)جلاذبسة ا

المييع: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن  وأفقسييا  بزاوييية قائايية ضلييى اجتيياح )ب(
اجتاح الميع  يع حمييفد ب ضي ح   كي ن القي ى  مياوية لضيعل الكسلية اإلمجالسية القصي ى املميا ح 

 ؛(1)(g)هبا(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
ا  ضييروبة   السمييا ع النييا ج ضيي   إىل فيي ق: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييوضايي داي   )ج(

 ؛(1)(g)اجلاذبسة 
  ذلييك  وضايي داي  إىل تيير: ضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(

 .(1)(g)أتثع اجلاذبسة(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
 :9-2-3-7-6ق ة    الق ى املنم  ة   يراضى ضا ل األ ان ضلى النح  السا  تر فعل مل  6-7-3-2-10

ابلنمييبة  1.5  حالية أ يي اع الفيي الذ اليييت  ساسيز بنقطيية خضيي ع حميييفدة ب ضي ح  يراضييى ضا ييل أ ييان  )أ(
 ملقاو ة اخلض ع املضا  ة؛ 

 1.5يفدة ب ضييي ح  يراضيييى ضا يييل أ يييان  ساسيييز بنقطييية خضييي ع حمييي أو   حالييية أ ييي اع الفييي الذ الييييت ال )ب(
حالية أ ي اع الفي الذ األوسيسنسيت قي ة صيا د    املائية  و  0.2ضيا  ة لقي ة الصيا د ابلنمبة للقساة امل

 املائة.   1
اليفولسييية للايييادة.  قييي ة الصيييا د ايييي القيييسم الييييت تييييفداا املعيييايع ال طنسييية أو  كييي ن قيييسم  قاو ييية اخلضييي ع أو 6-7-3-2-11

ق ة الصا د وفقا  ملعايع املادة بنميبة   سا احمليفدة ملقاو ة اخلض ع أو يفام أ  اع الف الذ األوسسنسيت ميك  زايدة القسم اليفحالة اسس و 
حالية ضييفم و ي د  عيايع للفي الذ املعي      املائة ضنيف ا  ك ن انح القسم األضلى  ثبسية   شياادة فحيص امليادة. و  15 صل إىل 

  سصة. ق ة الصا د املمس يف ة جي  أن  عسايفاا الملطة امل ع أوفإن قساة  قاو ة اخلض  
ضنيف ا  ك ن أوضسة الصاا يج املس خى اسس يفا اا    قل الغازاا املمسلة  ع املربدة  زودة بعزل حيرا ي   6-7-3-2-12

 يسعن أن  مس    نظ  اا العزل احلرا ي االشرتاطاا السالسة:
يقيييل ضييي  الثليييت األضليييى  ولكييي  ليييس  أمثييير  ييي  النصيييل األضليييى  ال سكييي ن  ييي  د ع يغطيييي  يييا  )أ(

 ييم   مجسييع  40ح وضيياء الصيياريج  و حفصهييل ضيي  وضيياء الصيياريج حبسييز ايي ائي بميياك  يي  لمييط
 امل اضع؛

حييفوث  أو  سك ن     الف ما ل بماك ماف      اد ضازلة حماسة ملنيع دخي ل أيية  ط بية أو )ب(
 (؛1-ملف   2-)واا م 0.67 سجاوز   صلسساا احلرا ية  ضط    ظروف النقل العادية وحبست ال

مييان الغييالف اليي اقي  غلقييا  حبسييت يكيي ن  ييع  نفيين للغيياز  يييزود ب سييسلة ملنييع  كيي ن أي ضييغط   إذا )ج(
خطييير   الطبقييية العازلييية    حالييية ضييييفم مفايييية  ر سبييياا  نيييع  ميييرب الغييياز  ييي  وضييياء الصييياريج 

  عيفا  ؛ أو
 ل ص ل إىل الرتمسباا ووسائل  فريغ ال ضاء.ال يع ق العزل احلرا ي ا )د(

__________ 
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ابإل كان أت ييض الصياا يج النقالية مارابئسيا  إذا ميان  ز عيا  اسيس يفا اا    قيل  يازاا  ميسلة  يع يك ن  6-7-3-2-13
  ربدة هل بة. 

 معايري التصميم 6-7-3-3
 يك ن املقطع العرضي ألوضسة الصاا يج  مسيفيرا .  6-7-3-3-1
ثييل الضييغط السصيياساي.   1.3يقييل ضيي    صييام أوضسيية الصيياا يج و بيية حبسييت  سحاييل ضييغط اخسبييا  ال 6-7-3-3-2

ويؤخن   االضسبا     صاسم أوضسة الصاا يج القسم اليف سا لضغط السشغسل األقصى املما ح بي  الييت يينص ضلسايا    سي  الصياا يج 
لكل  ياز  ميسل  يع  يربد ضليى حييفة يز يع  قلي . ويي ىل ااسايام للاسطلبياا الييف سا لمياك  ييفا   T50   4-2-5-2-6نقالة ال

 . 4-3-7-6لنمبة هلنح األوضسة  املبسنة   وضاء الصاريج اب
  ساسيييز بقييي ة صيييا د  ضيييا  ة )قييي ة   حالييية أ ييي اع الفييي الذ الييييت  ساسيييز بنقطييية خضييي ع حمييييفدة ب ضييي ح أو 6-7-3-3-3

( σ يسجاوز اإل اياد الغشيائي األو  )سيسغاا   املائة أل  اع الف الذ األوسسنسيت( ال 1ق ة صا د    املائة  ضا  ا   أو 0.2 صا د
   أيااا أقل  ضنيف ضغط االخسبا   حست:0.50 (Rm) قاو ة شيف د سا  أو 0.75 (Re)  وضاء الصاريج  قاو ة إ ااد 

Re =   حالية أ ي اع الفي الذ    املائية  أو 0.2ق ة صيا د    أو2 / م قاو ة اال ااد ب حيفاا  س  
   املائة؛ 1األوسسنسيت ق ة صا د 

Rm =  2 س   / مأدىن  قاو ة شيف ب حيفاا.  
اليفولسييية للايييادة.  الييييت  ميييس يفم ايييي القيييسم الييييف سا احملييييفدة وفقيييا  للاعيييايع ال طنسييية أو Rmو Re كييي ن قيييسم  6-7-3-3-3-1

  املائية ضنييف ا  15احمليفدة وفقا  ملعايع املادة ح   Rmو Re  اع الف الذ األوسسنسيت  ميك  زايدة القسم اليف سا لحالة اسس يفام أ  و 
مل افقيية  Rmو Reحالية ضيييفم و يي د  عييايع للفيي الذ املعيي   ختضييع قييسم  القييسم األضلييى  ثبسيية   شيياادة فحييص املييادة. و  كي ن ايينح 

 لة    قبلاا. اهلسئة امل  َّ  الملطة امل سصة أو
  بنيياء أوضسيية الصيياا يج  0.85ضلييى  Re/Rmال يميياح ابسييس يفام أ يي اع الفيي الذ اليييت  زييييف فساييا النمييبة  6-7-3-3-3-2
 اليت  مس يفم   تيفييف انح النمبة اي القسم املبسنة   شاادة فحص املادة.  Rmو Reلح  ة. و ك ن قسم امل
  قييل  مييبساا املئ ييية    بنيياء أوضسيية الصيياا يج ابسييسطالة ضنيييف اال كمييا  ال  ساسييز أ يي اع الفيي الذ املمييس يف ة 6-7-3-3-3-3

   املائة لأل  اع األخرى. 20  اع الف الذ اليفقسق احلبسباا و  املائة أل 16   ع حيف أدىن  طلق قيف ح Rm/10 000ض  
حم   ضسنة اخسبا  الشيف بزوااي قائاية  أل راا تيفييف القسم احلقسقسة للا اد  يراضى لألل اح املعيف سة أن يك ن 6-7-3-3-3-4

اا  قطييع ضرضييي  مييسطسل وفقييا  )ابلعييرا( ضلييى اجتيياح اليفلفنيية. و قيياس االسييسطالة اليفائايية ضنيييف اال كمييا  ضلييى ضسنيياا اخسبييا  ذ
  م. 50  ابسس يفام  قساس ط ل  ISO 6892:1998 ملعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم

 اء الصهريجأدىن مسك جلدار وع 6-7-3-4
 يلي: يك ن أدىن مسك ل ضاء الصاريج ا  الماك األمرب ابالسسناد إىل  ا 6-7-3-4-1

 ؛4-3-7-6اا ال ا دة   أدىن مسك حميفد وفقا  لالشرتاط )أ(
   ذلييييك االشييييرتاطاا اليييي ا دة وأدىن مسييييك حميييييفد وفقييييا  للايفو يييية املعسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  مبييييا )ب(

  6-7-3-3 . 
 ي   11وابإلضيافة إىل ذليك  يراضيى أي حكيم خياص ذي صيلة يسعليق ابلصياا يج النقالية ييرد   العاي د 

 .3-5-2-4قائاة البضائع اخلطرة و  
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 يسجييياوز يقيييل مسيييك األ يييزاء األسيييط ا سة  واألطيييراف وأ طسييية فسحييياا دخييي ل أوضسييية الصييياا يج الييييت الال  6-7-3-4-2
يقيييل مسيييك األوضسييية الييييت يسجييياوز  يكافئييي   ييي  الفييي الذ املميييس يفم. وال  يييا ر عيييي أو يييم  ييي  الفييي الذ امل 5 يييرت ضييي   1.80قطرايييا 
 ذ املمس يفم. يكافئ     الف ال  ا  م    الف الذ املر عي أو 6 رت ض   1.80 قطراا

 يم أاي    4ال يقل مسك وضاء الصاريج   األ زاء األسط ا سة  ن  واألطراف وأ طسة فسحياا الييفخ ل ضي   6-7-3-4-3
 ادة بناء ال ضاء.ما ر  

  ميييس يفم املعادلييية السالسييية لسعسييين مسيييك أ ييي اع الفييي الذ األخيييرى املكييياف  للمييياك احملييييفد للفييي الذ املر عيييي 6-7-3-4-4
  6-7-3-4-2: 

 
 حست: 

1e = الماك املكاف  الالزم   الف الذ املمس يفم ) م(؛ 
oe =    ؛2-4-3-7-6أدىن مسك ) م( للف الذ املر عي  املبن 
1Rm = (؛3-3-3-7-6( للف الذ املمس يفم )ا ظر 2 قاو ة الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م 
1A = لفييي الذ املميييس يفم وفقيييا  للاعيييايع االسيييسطالة الييييف سا املضيييا  ة ضنييييف اال كميييا  ) ميييبة  ئ يييية( ل

 اليفولسة. ال طنسة أو
. ويكيي ن أدىن 3-4-3-7-6إىل  1-4-3-7-6 ال يقييل مسييك اجليييفا  أبي حييال ضيي  القييسم املبسنيية   6-7-3-4-5

. ويكي ن اينا المياك  يع شييا ل 3-4-3-7-6إىل  1-4-3-7-6مسيك جلاسيع أ يزاء وضياء الصياريج ضليى النحيي  املبين   
 ل.ألي مساح للسآم

 يلييزم إ ييراء حميياب ابسييس يفام املعادليية املبسنيية ( ال1-3-7-6  حاليية اسييس يفام الفيي الذ الطييري )ا ظيير  6-7-3-4-6
  6-7-3-4-4 . 
عيييييييفث اخيييييسالف  فييييييا     مسيييييك الليييييي ح ضنييييييف ا صييييييال األطيييييراف ابجلييييييزء األسيييييط اين  يييييي   جيييييي  أال 6-7-3-4-7

 الصاريج. وضاء
 معدات التشغيل 6-7-3-5
العطي  أثنياء املناولية والنقيل. وضنييف ا يمياح  وسائل السشغسل حبست  ك ن حماسية  ي  خطير الليي أو ر    6-7-3-5-1

ية وال ضاء ابحلرمة النمبسة بن اجملا ضاا الفرضسة   ثبر املعيفاا حبست  مياح مبثيل اينح احلرمية دون احسايال الربط بن إطا  احلاا
ا  سة )جتاويل األدبس   وسائل اإل يالق( والصياام احلياب  الييفاخلي حيفوث ضط  أل زاء السشغسل. وتاى  رمسباا السفريغ اخل

سيبسل املثيال اسيس يفام قِّطهيع قيص(. و يؤ   وسيائل امليلء والسفرييغ )مبيا   ذليك  وقاضيف      خطر اللي بفعل الق ى اخلا  سة )ضليى
 الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ضيف فسحاا ض   ع قصيف. الشفاح أو

 ييم   أوضسيية الصيياا يج النقاليية  ابسييسثناء فسحيياا وسييائل  1.5د مجسييع الفسحيياا اليييت يسجيياوز قطراييا  ييزو  6-7-3-5-2
يقيل ضي  ثيالث وسيائل إ يالق  ميسقلة و رمبية ضليى  ال ا الفحص وفسحاا صاا اا الصرف املغلقة  مباختفسل الضغط  وفسحا

وسسلة  كافئة  والثا سة صاام حاب  خا  ي   الزائيف أو صاام قطع السيففق الس ا   األوىل  ناا ضبا ة ض  صاام حاب  داخلي أو
 وسسلة  كافئة. والثالثة شفة سطا سة أو
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ابإل كان أت ييض الصياا يج النقالية مارابئسيا  إذا ميان  ز عيا  اسيس يفا اا    قيل  يازاا  ميسلة  يع يك ن  6-7-3-2-13
  ربدة هل بة. 

 معايري التصميم 6-7-3-3
 يك ن املقطع العرضي ألوضسة الصاا يج  مسيفيرا .  6-7-3-3-1
ثييل الضييغط السصيياساي.   1.3يقييل ضيي    صييام أوضسيية الصيياا يج و بيية حبسييت  سحاييل ضييغط اخسبييا  ال 6-7-3-3-2

ويؤخن   االضسبا     صاسم أوضسة الصاا يج القسم اليف سا لضغط السشغسل األقصى املما ح بي  الييت يينص ضلسايا    سي  الصياا يج 
لكل  ياز  ميسل  يع  يربد ضليى حييفة يز يع  قلي . ويي ىل ااسايام للاسطلبياا الييف سا لمياك  ييفا   T50   4-2-5-2-6نقالة ال

 . 4-3-7-6لنمبة هلنح األوضسة  املبسنة   وضاء الصاريج اب
  ساسيييز بقييي ة صيييا د  ضيييا  ة )قييي ة   حالييية أ ييي اع الفييي الذ الييييت  ساسيييز بنقطييية خضييي ع حمييييفدة ب ضييي ح أو 6-7-3-3-3

( σ يسجاوز اإل اياد الغشيائي األو  )سيسغاا   املائة أل  اع الف الذ األوسسنسيت( ال 1ق ة صا د    املائة  ضا  ا   أو 0.2 صا د
   أيااا أقل  ضنيف ضغط االخسبا   حست:0.50 (Rm) قاو ة شيف د سا  أو 0.75 (Re)  وضاء الصاريج  قاو ة إ ااد 

Re =   حالية أ ي اع الفي الذ    املائية  أو 0.2ق ة صيا د    أو2 / م قاو ة اال ااد ب حيفاا  س  
   املائة؛ 1األوسسنسيت ق ة صا د 

Rm =  2 س   / مأدىن  قاو ة شيف ب حيفاا.  
اليفولسييية للايييادة.  الييييت  ميييس يفم ايييي القيييسم الييييف سا احملييييفدة وفقيييا  للاعيييايع ال طنسييية أو Rmو Re كييي ن قيييسم  6-7-3-3-3-1

  املائية ضنييف ا  15احمليفدة وفقا  ملعايع املادة ح   Rmو Re  اع الف الذ األوسسنسيت  ميك  زايدة القسم اليف سا لحالة اسس يفام أ  و 
مل افقيية  Rmو Reحالية ضيييفم و يي د  عييايع للفيي الذ املعيي   ختضييع قييسم  القييسم األضلييى  ثبسيية   شيياادة فحييص املييادة. و  كي ن ايينح 

 لة    قبلاا. اهلسئة امل  َّ  الملطة امل سصة أو
  بنيياء أوضسيية الصيياا يج  0.85ضلييى  Re/Rmال يميياح ابسييس يفام أ يي اع الفيي الذ اليييت  زييييف فساييا النمييبة  6-7-3-3-3-2
 اليت  مس يفم   تيفييف انح النمبة اي القسم املبسنة   شاادة فحص املادة.  Rmو Reلح  ة. و ك ن قسم امل
  قييل  مييبساا املئ ييية    بنيياء أوضسيية الصيياا يج ابسييسطالة ضنيييف اال كمييا  ال  ساسييز أ يي اع الفيي الذ املمييس يف ة 6-7-3-3-3-3

   املائة لأل  اع األخرى. 20  اع الف الذ اليفقسق احلبسباا و  املائة أل 16   ع حيف أدىن  طلق قيف ح Rm/10 000ض  
حم   ضسنة اخسبا  الشيف بزوااي قائاية  أل راا تيفييف القسم احلقسقسة للا اد  يراضى لألل اح املعيف سة أن يك ن 6-7-3-3-3-4

اا  قطييع ضرضييي  مييسطسل وفقييا  )ابلعييرا( ضلييى اجتيياح اليفلفنيية. و قيياس االسييسطالة اليفائايية ضنيييف اال كمييا  ضلييى ضسنيياا اخسبييا  ذ
  م. 50  ابسس يفام  قساس ط ل  ISO 6892:1998 ملعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم

 اء الصهريجأدىن مسك جلدار وع 6-7-3-4
 يلي: يك ن أدىن مسك ل ضاء الصاريج ا  الماك األمرب ابالسسناد إىل  ا 6-7-3-4-1

 ؛4-3-7-6اا ال ا دة   أدىن مسك حميفد وفقا  لالشرتاط )أ(
   ذلييييك االشييييرتاطاا اليييي ا دة وأدىن مسييييك حميييييفد وفقييييا  للايفو يييية املعسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  مبييييا )ب(

  6-7-3-3 . 
 ي   11وابإلضيافة إىل ذليك  يراضيى أي حكيم خياص ذي صيلة يسعليق ابلصياا يج النقالية ييرد   العاي د 
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 يسجييياوز يقيييل مسيييك األ يييزاء األسيييط ا سة  واألطيييراف وأ طسييية فسحييياا دخييي ل أوضسييية الصييياا يج الييييت الال  6-7-3-4-2
يقيييل مسيييك األوضسييية الييييت يسجييياوز  يكافئييي   ييي  الفييي الذ املميييس يفم. وال  يييا ر عيييي أو يييم  ييي  الفييي الذ امل 5 يييرت ضييي   1.80قطرايييا 
 ذ املمس يفم. يكافئ     الف ال  ا  م    الف الذ املر عي أو 6 رت ض   1.80 قطراا

 يم أاي    4ال يقل مسك وضاء الصاريج   األ زاء األسط ا سة  ن  واألطراف وأ طسة فسحياا الييفخ ل ضي   6-7-3-4-3
 ادة بناء ال ضاء.ما ر  

  ميييس يفم املعادلييية السالسييية لسعسييين مسيييك أ ييي اع الفييي الذ األخيييرى املكييياف  للمييياك احملييييفد للفييي الذ املر عيييي 6-7-3-4-4
  6-7-3-4-2: 

 
 حست: 

1e = الماك املكاف  الالزم   الف الذ املمس يفم ) م(؛ 
oe =    ؛2-4-3-7-6أدىن مسك ) م( للف الذ املر عي  املبن 
1Rm = (؛3-3-3-7-6( للف الذ املمس يفم )ا ظر 2 قاو ة الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م 
1A = لفييي الذ املميييس يفم وفقيييا  للاعيييايع االسيييسطالة الييييف سا املضيييا  ة ضنييييف اال كميييا  ) ميييبة  ئ يييية( ل

 اليفولسة. ال طنسة أو
. ويكيي ن أدىن 3-4-3-7-6إىل  1-4-3-7-6 ال يقييل مسييك اجليييفا  أبي حييال ضيي  القييسم املبسنيية   6-7-3-4-5

. ويكي ن اينا المياك  يع شييا ل 3-4-3-7-6إىل  1-4-3-7-6مسيك جلاسيع أ يزاء وضياء الصياريج ضليى النحيي  املبين   
 ل.ألي مساح للسآم

 يلييزم إ ييراء حميياب ابسييس يفام املعادليية املبسنيية ( ال1-3-7-6  حاليية اسييس يفام الفيي الذ الطييري )ا ظيير  6-7-3-4-6
  6-7-3-4-4 . 
عيييييييفث اخيييييسالف  فييييييا     مسيييييك الليييييي ح ضنييييييف ا صييييييال األطيييييراف ابجلييييييزء األسيييييط اين  يييييي   جيييييي  أال 6-7-3-4-7

 الصاريج. وضاء
 معدات التشغيل 6-7-3-5
العطي  أثنياء املناولية والنقيل. وضنييف ا يمياح  وسائل السشغسل حبست  ك ن حماسية  ي  خطير الليي أو ر    6-7-3-5-1

ية وال ضاء ابحلرمة النمبسة بن اجملا ضاا الفرضسة   ثبر املعيفاا حبست  مياح مبثيل اينح احلرمية دون احسايال الربط بن إطا  احلاا
ا  سة )جتاويل األدبس   وسائل اإل يالق( والصياام احلياب  الييفاخلي حيفوث ضط  أل زاء السشغسل. وتاى  رمسباا السفريغ اخل

سيبسل املثيال اسيس يفام قِّطهيع قيص(. و يؤ   وسيائل امليلء والسفرييغ )مبيا   ذليك  وقاضيف      خطر اللي بفعل الق ى اخلا  سة )ضليى
 الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ضيف فسحاا ض   ع قصيف. الشفاح أو

 ييم   أوضسيية الصيياا يج النقاليية  ابسييسثناء فسحيياا وسييائل  1.5د مجسييع الفسحيياا اليييت يسجيياوز قطراييا  ييزو  6-7-3-5-2
يقيل ضي  ثيالث وسيائل إ يالق  ميسقلة و رمبية ضليى  ال ا الفحص وفسحاا صاا اا الصرف املغلقة  مباختفسل الضغط  وفسحا

وسسلة  كافئة  والثا سة صاام حاب  خا  ي   الزائيف أو صاام قطع السيففق الس ا   األوىل  ناا ضبا ة ض  صاام حاب  داخلي أو
 وسسلة  كافئة. والثالثة شفة سطا سة أو

3
11

1
4.21

xARm
e oe
=

- 387 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

388 

يك ن صاريج  قال  زودا  بصاام  صريل للفائض  يرم  انا الصاام حبست يك ن  قعييفح داخيل ضنيف ا  6-7-3-5-2-1
خا  سييا   حبسييت يظييل الصيياام فعيياال    حاليية   كيي ن  رمسبا يي   صييااة    حاليية  رمسبيي  داخييل شييفة  لح  يية أو وضيياء الصيياريج أو

 ا سييا  ضنيييف بليي   السيييففق املقيييف  الييني حيييفدح الصييا ع. الصيييفم. ويييسم اخسسييا  و رمسيي  صيياا اا قطييع السيييففق الزائيييف حبسييت  غلييق أو   
يف  لصيياام قطييع اخلا  يية  نيي  مافسيية لسيييففق أمييرب  يي  السيييففق املقيي و كيي ن سييعة الس صييسالا والس ابييع املؤدييية إىل  ثييل ايينا الصيياام أو

 السيففق الزائيف.
وال سيييسلة الثا سيية ايييي  كيي ن وسييسلة اإليقييياف األوىل لفسحيياا املييلء والسفرييييغ اييي صييياام حيياب  داخلييي   6-7-3-5-3

 صاام حاب  ي ضع    كان يمال ال ص ل إلس  ضلى مل أ ب بة  فريغ و لء.
ليية املسيي خى اسييس يفا اا لنقييل  ييازاا  مييسلة   حاليية و يي د فسحيياا   القيياع ملييلء و فريييغ الصيياا يج النقا 6-7-3-5-4

اب  الييفاخلي ضبيا ة ضي  وسيسلة أ يان سيريعة اإل يالق   اد مساسائسة تر الضغط  يك ن الصاام احلي  ع  ربدة هل بة و/أو مسسة أو
وابسييسثناء الصيياا يج إحاطيية النييعان بيي .  السفريييغ أو  غلييق أو   ا سييا    حاليية أييية حرميية  ييع  قصيي دة للصيياريج النقييال أثنيياء املييلء أو

 لرت  ميك   شغسل انح ال سسلة ابلسحكم    بعيف. 1 000 سجاوز سعساا  النقالة اليت ال
ابإلضييافة إىل فسحيياا املييلء والسفريييغ و عادليية ضييغط الغيياز  جييي ز أن  كيي ن   أوضسيية الصيياا يج فسحيياا  6-7-3-5-5

صييسالا الالز يية هليينح األ اييزة   صيياا اا  لح  يية  ناسييبة ميكيي  أن  رميي  فساييا  قييايس  و ر يي  رتاا و ييا   رتاا. و رميي  الس  
 أن  ك ن   صسالا  ل لبة   ال ضاء. جتاويل ال أو
فسحيياا فحييص أخييرى ذاا حجييم  ناسيي  للساكيين  يي    ييزولد مجسييع الصيياا يج النقاليية بفسحيية دخيي ل أو 6-7-3-5-6

 يج.إ راء فحص داخلي وال ص ل للقسام بعالساا الصسا ة واإلصالح داخل الصار 
 جتاع الرتمسباا اخلا  سة  عا  بقيف  اإل كان ضالسا . 6-7-3-5-7
 املرمبة ضلى الصاريج النقال ضال ة  بن وظسفة مل  ناا.  ضع ضلى مجسع الس صسالا  6-7-3-5-8
يقييل ضيي  ضييغط  أييية وسييسلة أخييرى ل  ييالق لسحاييل ضييغط  قيييف  ال يصييام ويبيية مييل صيياام حيياب  أو 6-7-3-5-9

ملمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج  ييع  راضيياة د  يياا احلييرا ة املس قعيية أثنيياء النقييل. ويكيي ن إ ييالق مجسييع الصيياا اا السشييغسل األقصييى ا
ابمييية املل لبييية بسحرييييك القبضييية الييييفوا ة السيفويييية   اجتييياح حرمييية ضقيييا ب المييياضة. وللصييياا اا احلابمييية األخيييرى يكييي ن ال ضيييع احل

 ميك  فسحاا ض   ع قصيف. صام مجسع الصاا اا احلابمة حبست ال)املفس ح واملغلق( واجتاح اإل الق  بسنا  ب ض ح. و 
 ب بسيية حبسييت ميكيي  جتنيي  خطيير ضطباييا بمييب  السايييفد واال كاييا   صييام و بيية و رميي  الس صييسالا األ 6-7-3-5-10

. و مييس يفم احلييرا ين  والصيييف اا املسكا سكسيية واالاسييزازاا. و كيي ن مجسييع الس صييسالا األ ب بسيية  صيين ضة  يي   ييادة  عيف سيية  ناسييبة
 وصالا األدبس  امللح  ة حسثاا أ ك .

 لحييم حلا ييا   عيييف سا  قيي اي  بيينف   ألدبسيي  النحاسييسة أو لحييم بمييبسكة  يي  النحيياس والز ييك ال صييالا   ا 6-7-3-5-11
ث قييف عيييف  قلييل ال صيالا  ي   سا يية األدبسي  ماييا س. وال525º قيل د  يية ا صياا   يي اد اللحيام هبينح المييبسكة ضي   القييف . وال

 ضنيف قطع س  الل ال .
بسة ض  أ بعة أ ثيال ضيغط السشيغسل ال يقل ضغط اال فجا    مجسع الس صسالا األ ب بسة والرتمسباا األ ب   6-7-3-5-12

وسييسلة  أ بعيية أ ثييال الضييغط الييني قيييف يسعييرا ليي  الصيياريج أثنيياء اخليف يية بفعييل  ضيي ة أو األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج أو
 ائل ختفسل الضغط(.أخرى )ابسسثناء وس

  مس يفم املعادن الطروقة   بناء الصاا اا وامللحقاا. 6-7-3-5-13

 

389 

 عفتحات القا  6-7-3-6
ال  نقيييل  يييازاا  ميييسَّلة  يييع  يييربدة  عسنييية   صييياا يج  قالييية هبيييا فسحييياا   القييياع. وضنييييف ا يبييين    سييي   6-7-3-6-1

 كي ن انيال فسحياا تير  ميس ى  ا القياع حمظي  ة  فإ ي  الأن فسحيا 6-2-5-2-4املنصي ص ضلسي     T50الصاا يج النقالة 
  ما ح ب .المائل   وضاء الصاريج ضنيف  لئ  إىل أقصى حيف  لء 

 وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-7
أمثيير لس فسييل الضييغط  يي  النيي ع احملاييل بنييابض. و نفييسح وسييائل ختفسيييل  يييزود مييل صيياريج  قييال ب سييسلة أو 6-7-3-7-1

  املائية  110يقل ض  ضغط السشغسل األقصى املميا ح بي  و كي ن  فس حية ابلكا يل ضنييف ضيغط يعيادل  ط الالضغط أو   ا سا  ضنيف ضغ
  املائية تير الضيغط اليني  10يقيل ضي   السشغسل األقصى املما ح ب . و غلق اينح ال سيائل بعييف السفرييغ قريبيا   ي  ضيغط ال   ضغط 

       ذلك. و كي ن وسيائل ختفسيل الضيغط  ي   ي ع يقياوم القي ى اليفينا سية  مبيايبيفأ ضنيفح السفريغ و ظل  غلقة   مجسع الضغ ط األدىن
 ابسس يفام األقراص القصِّاة  ع املرمبة ضلى الس ا   ع وسسلة ختفسل ضغط حمالة بنابض.يماح  ذلك مت ل  المائل. وال

 كيي لن أي ضييغط  أو  مييرب الغيياز   صييام وسييائل ختفسييل الضييغط حبسييت متنييع دخيي ل أي  يي اد  ريبيية  أو 6-7-3-7-2
 زائيف خطر.

 عسنيية  احملييييفدة      سيي  الصييياا يج  الصيياا يج النقاليية املسييي خى اسييس يفا اا لنقيييل  ييازاا  ميييسلة  ييع  يييربدة 6-7-3-7-3
يكيي   مل    كيي ن  ييزودة ب سييسلة لس فسييل الضيغط   افييق ضلساييا المييلطة امل سصيية. و ييا6-2-5-2-4املنصيي ص ضلسيي     T50النقالية 

ضيا    اخليف ة امل صصة ل   زودا  ب سسلة لس فسل الضيغط  صين ضة  ي   ي اد  س افيق  يع احلا لية  فإ ي  يسعين أن  سالصاريج النقال 
وسييسلة األ ييان قرصييا  قصيياا  يمييبق وسييسلة لس فسييل الضييغط حماليية بنييابض. ويييزود احلسييز الييني يقييع بيين القييرص القصييم ووسييسلة ختفسييل 

السمييري  الييني  الثقيي  أو ناسيي . ويميياح ايينا الرت سيي  بكشييل متييزق القييرص أو ؤشيير دلسلييي   الضييغط مبييا   رت لقسيياس الضييغط أو
  املائية ضليى ضيغط بييفء  10غط. و سايزق األقيراص القصياة ضنييف ضيغط امسيي يزيييف بنميبة ميك  أن يمب  قص   وسسلة ختفسل الض

 السفريغ الني  ساسز ب  وسسلة الس فسل.
  يييييراا   نفيييييسح وسيييييائل ختفسيييييل الضيييييغط ضنييييييف الضيييييغط املبييييين  حالييييية الصييييياا يج النقالييييية املسعييييييفدة األ 6-7-3-7-4

 ب  بن الغازاا اليت يماح بنقلاا   الصاريج النقال. للغاز الني يساسز أبضلى ضغط أقصى  ما ح 6-7-3-7-1  
 معدل التصريف يف وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-8
النييعان الكا ليية ابلصيياريج النقييال مافسييا  يكيي ن  عيييفل السصييريل اجملاييع ل سييائل الس فسييل   حاليية إحاطيية  6-7-3-8-1

  املائية  ي  ضيغط السشيغسل األقصيى املميا ح بي .  120اوز يسجي ل قل الضغط   وضاء الصاريج )مبا   ذلك الرتامم( حبسيت ال
دة حاليية الصيياا يج النقاليية املسعيييف و مييس يفم وسييائل ختفسييل ضييغط حماليية بنييابض لبليي    عيييفل السصييريل امل صييى بيي  ابلكا ييل  و 

  بيين األ ييراا عيييفد  عيييفل السصييريل اجملاييع ل سييائل ختفسييل الضييغط ضلييى أسيياس الغيياز الييني يسطليي  أضلييى  عيييفل  صييريل  يي
 الغازاا اليت يماح بنقلاا   الصاا يج النقالة.

 لسعسيين املعيييفل االمجييا  املطليي ب ل سييائل الس فسييل الييني ميثييل جمايي ع فييرادى (4) مييس يفم املعادليية السالسيية 6-7-3-8-1-1
 املعيفالا جلاسع ال سائل املمس يف ة:

 
__________ 

  اليرتامم. أ يا  ال  نطبق انح املعادلة إال ضلى الغازاا املمسلة  ع املربدة اليت  ك ن د  ا يا احلر ية أضليى مثيعا   ي  د  ية احليرا ة   ظيروف (4) 
 صييريل وسييائل   عيييفل  حميياب  راضييى لغييازاا اليييت  كيي ن د  ا ييا احلر يية قريبيية أو أقييل  يي  د  يية احلييرا ة   ظييروف الييرتامم  فإ يي  حاليية ا

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part ا ظير ضليى سيبسل املثيال)فسل الضغط خصيائص الغياز احلرا يية اليفينا سية خت
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يك ن صاريج  قال  زودا  بصاام  صريل للفائض  يرم  انا الصاام حبست يك ن  قعييفح داخيل ضنيف ا  6-7-3-5-2-1
خا  سييا   حبسييت يظييل الصيياام فعيياال    حاليية   كيي ن  رمسبا يي   صييااة    حاليية  رمسبيي  داخييل شييفة  لح  يية أو وضيياء الصيياريج أو

 ا سييا  ضنيييف بليي   السيييففق املقيييف  الييني حيييفدح الصييا ع. الصيييفم. ويييسم اخسسييا  و رمسيي  صيياا اا قطييع السيييففق الزائيييف حبسييت  غلييق أو   
يف  لصيياام قطييع اخلا  يية  نيي  مافسيية لسيييففق أمييرب  يي  السيييففق املقيي و كيي ن سييعة الس صييسالا والس ابييع املؤدييية إىل  ثييل ايينا الصيياام أو

 السيففق الزائيف.
وال سيييسلة الثا سيية ايييي  كيي ن وسييسلة اإليقييياف األوىل لفسحيياا املييلء والسفرييييغ اييي صييياام حيياب  داخلييي   6-7-3-5-3

 صاام حاب  ي ضع    كان يمال ال ص ل إلس  ضلى مل أ ب بة  فريغ و لء.
ليية املسيي خى اسييس يفا اا لنقييل  ييازاا  مييسلة   حاليية و يي د فسحيياا   القيياع ملييلء و فريييغ الصيياا يج النقا 6-7-3-5-4

اب  الييفاخلي ضبيا ة ضي  وسيسلة أ يان سيريعة اإل يالق   اد مساسائسة تر الضغط  يك ن الصاام احلي  ع  ربدة هل بة و/أو مسسة أو
وابسييسثناء الصيياا يج إحاطيية النييعان بيي .  السفريييغ أو  غلييق أو   ا سييا    حاليية أييية حرميية  ييع  قصيي دة للصيياريج النقييال أثنيياء املييلء أو

 لرت  ميك   شغسل انح ال سسلة ابلسحكم    بعيف. 1 000 سجاوز سعساا  النقالة اليت ال
ابإلضييافة إىل فسحيياا املييلء والسفريييغ و عادليية ضييغط الغيياز  جييي ز أن  كيي ن   أوضسيية الصيياا يج فسحيياا  6-7-3-5-5

صييسالا الالز يية هليينح األ اييزة   صيياا اا  لح  يية  ناسييبة ميكيي  أن  رميي  فساييا  قييايس  و ر يي  رتاا و ييا   رتاا. و رميي  الس  
 أن  ك ن   صسالا  ل لبة   ال ضاء. جتاويل ال أو
فسحيياا فحييص أخييرى ذاا حجييم  ناسيي  للساكيين  يي    ييزولد مجسييع الصيياا يج النقاليية بفسحيية دخيي ل أو 6-7-3-5-6

 يج.إ راء فحص داخلي وال ص ل للقسام بعالساا الصسا ة واإلصالح داخل الصار 
 جتاع الرتمسباا اخلا  سة  عا  بقيف  اإل كان ضالسا . 6-7-3-5-7
 املرمبة ضلى الصاريج النقال ضال ة  بن وظسفة مل  ناا.  ضع ضلى مجسع الس صسالا  6-7-3-5-8
يقييل ضيي  ضييغط  أييية وسييسلة أخييرى ل  ييالق لسحاييل ضييغط  قيييف  ال يصييام ويبيية مييل صيياام حيياب  أو 6-7-3-5-9

ملمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج  ييع  راضيياة د  يياا احلييرا ة املس قعيية أثنيياء النقييل. ويكيي ن إ ييالق مجسييع الصيياا اا السشييغسل األقصييى ا
ابمييية املل لبييية بسحرييييك القبضييية الييييفوا ة السيفويييية   اجتييياح حرمييية ضقيييا ب المييياضة. وللصييياا اا احلابمييية األخيييرى يكييي ن ال ضيييع احل

 ميك  فسحاا ض   ع قصيف. صام مجسع الصاا اا احلابمة حبست ال)املفس ح واملغلق( واجتاح اإل الق  بسنا  ب ض ح. و 
 ب بسيية حبسييت ميكيي  جتنيي  خطيير ضطباييا بمييب  السايييفد واال كاييا   صييام و بيية و رميي  الس صييسالا األ 6-7-3-5-10

. و مييس يفم احلييرا ين  والصيييف اا املسكا سكسيية واالاسييزازاا. و كيي ن مجسييع الس صييسالا األ ب بسيية  صيين ضة  يي   ييادة  عيف سيية  ناسييبة
 وصالا األدبس  امللح  ة حسثاا أ ك .

 لحييم حلا ييا   عيييف سا  قيي اي  بيينف   ألدبسيي  النحاسييسة أو لحييم بمييبسكة  يي  النحيياس والز ييك ال صييالا   ا 6-7-3-5-11
ث قييف عيييف  قلييل ال صيالا  ي   سا يية األدبسي  ماييا س. وال525º قيل د  يية ا صياا   يي اد اللحيام هبينح المييبسكة ضي   القييف . وال

 ضنيف قطع س  الل ال .
بسة ض  أ بعة أ ثيال ضيغط السشيغسل ال يقل ضغط اال فجا    مجسع الس صسالا األ ب بسة والرتمسباا األ ب   6-7-3-5-12

وسييسلة  أ بعيية أ ثييال الضييغط الييني قيييف يسعييرا ليي  الصيياريج أثنيياء اخليف يية بفعييل  ضيي ة أو األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج أو
 ائل ختفسل الضغط(.أخرى )ابسسثناء وس

  مس يفم املعادن الطروقة   بناء الصاا اا وامللحقاا. 6-7-3-5-13
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 عفتحات القا  6-7-3-6
ال  نقيييل  يييازاا  ميييسَّلة  يييع  يييربدة  عسنييية   صييياا يج  قالييية هبيييا فسحييياا   القييياع. وضنييييف ا يبييين    سييي   6-7-3-6-1

 كي ن انيال فسحياا تير  ميس ى  ا القياع حمظي  ة  فإ ي  الأن فسحيا 6-2-5-2-4املنصي ص ضلسي     T50الصاا يج النقالة 
  ما ح ب .المائل   وضاء الصاريج ضنيف  لئ  إىل أقصى حيف  لء 

 وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-7
أمثيير لس فسييل الضييغط  يي  النيي ع احملاييل بنييابض. و نفييسح وسييائل ختفسيييل  يييزود مييل صيياريج  قييال ب سييسلة أو 6-7-3-7-1

  املائية  110يقل ض  ضغط السشغسل األقصى املميا ح بي  و كي ن  فس حية ابلكا يل ضنييف ضيغط يعيادل  ط الالضغط أو   ا سا  ضنيف ضغ
  املائية تير الضيغط اليني  10يقيل ضي   السشغسل األقصى املما ح ب . و غلق اينح ال سيائل بعييف السفرييغ قريبيا   ي  ضيغط ال   ضغط 

       ذلك. و كي ن وسيائل ختفسيل الضيغط  ي   ي ع يقياوم القي ى اليفينا سية  مبيايبيفأ ضنيفح السفريغ و ظل  غلقة   مجسع الضغ ط األدىن
 ابسس يفام األقراص القصِّاة  ع املرمبة ضلى الس ا   ع وسسلة ختفسل ضغط حمالة بنابض.يماح  ذلك مت ل  المائل. وال

 كيي لن أي ضييغط  أو  مييرب الغيياز   صييام وسييائل ختفسييل الضييغط حبسييت متنييع دخيي ل أي  يي اد  ريبيية  أو 6-7-3-7-2
 زائيف خطر.

 عسنيية  احملييييفدة      سيي  الصييياا يج  الصيياا يج النقاليية املسييي خى اسييس يفا اا لنقيييل  ييازاا  ميييسلة  ييع  يييربدة 6-7-3-7-3
يكيي   مل    كيي ن  ييزودة ب سييسلة لس فسييل الضيغط   افييق ضلساييا المييلطة امل سصيية. و ييا6-2-5-2-4املنصيي ص ضلسيي     T50النقالية 

ضيا    اخليف ة امل صصة ل   زودا  ب سسلة لس فسل الضيغط  صين ضة  ي   ي اد  س افيق  يع احلا لية  فإ ي  يسعين أن  سالصاريج النقال 
وسييسلة األ ييان قرصييا  قصيياا  يمييبق وسييسلة لس فسييل الضييغط حماليية بنييابض. ويييزود احلسييز الييني يقييع بيين القييرص القصييم ووسييسلة ختفسييل 

السمييري  الييني  الثقيي  أو ناسيي . ويميياح ايينا الرت سيي  بكشييل متييزق القييرص أو ؤشيير دلسلييي   الضييغط مبييا   رت لقسيياس الضييغط أو
  املائية ضليى ضيغط بييفء  10غط. و سايزق األقيراص القصياة ضنييف ضيغط امسيي يزيييف بنميبة ميك  أن يمب  قص   وسسلة ختفسل الض

 السفريغ الني  ساسز ب  وسسلة الس فسل.
  يييييراا   نفيييييسح وسيييييائل ختفسيييييل الضيييييغط ضنييييييف الضيييييغط املبييييين  حالييييية الصييييياا يج النقالييييية املسعييييييفدة األ 6-7-3-7-4

 ب  بن الغازاا اليت يماح بنقلاا   الصاريج النقال. للغاز الني يساسز أبضلى ضغط أقصى  ما ح 6-7-3-7-1  
 معدل التصريف يف وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-8
النييعان الكا ليية ابلصيياريج النقييال مافسييا  يكيي ن  عيييفل السصييريل اجملاييع ل سييائل الس فسييل   حاليية إحاطيية  6-7-3-8-1

  املائية  ي  ضيغط السشيغسل األقصيى املميا ح بي .  120اوز يسجي ل قل الضغط   وضاء الصاريج )مبا   ذلك الرتامم( حبسيت ال
دة حاليية الصيياا يج النقاليية املسعيييف و مييس يفم وسييائل ختفسييل ضييغط حماليية بنييابض لبليي    عيييفل السصييريل امل صييى بيي  ابلكا ييل  و 

  بيين األ ييراا عيييفد  عيييفل السصييريل اجملاييع ل سييائل ختفسييل الضييغط ضلييى أسيياس الغيياز الييني يسطليي  أضلييى  عيييفل  صييريل  يي
 الغازاا اليت يماح بنقلاا   الصاا يج النقالة.

 لسعسيين املعيييفل االمجييا  املطليي ب ل سييائل الس فسييل الييني ميثييل جمايي ع فييرادى (4) مييس يفم املعادليية السالسيية 6-7-3-8-1-1
 املعيفالا جلاسع ال سائل املمس يف ة:

 
__________ 

  اليرتامم. أ يا  ال  نطبق انح املعادلة إال ضلى الغازاا املمسلة  ع املربدة اليت  ك ن د  ا يا احلر ية أضليى مثيعا   ي  د  ية احليرا ة   ظيروف (4) 
 صييريل وسييائل   عيييفل  حميياب  راضييى لغييازاا اليييت  كيي ن د  ا ييا احلر يية قريبيية أو أقييل  يي  د  يية احلييرا ة   ظييروف الييرتامم  فإ يي  حاليية ا

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part ا ظير ضليى سيبسل املثيال)فسل الضغط خصيائص الغياز احلرا يية اليفينا سية خت

2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".) 
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 حست:
Q = حل سييية(   الظيييروف /3عبييية   الثا سيية )ماحليييف األدىن املطلييي ب ملعيييفل  صيييريل اهلييي اء ابأل سييا  املك

 ملف (؛  273س )ºاب  ود  ة حرا ة صفر  1القساسسة: ضغط 
F = يلي:  عا ل قساس  ماا 

1  =F ألوضسة الصاا يج  ع املعزولة؛ 
F = U(649-t)/13.6 لألوضسة املعزولة 

 حست: 0.25 ك ن أبي حال أقل     ولك  ال
U  ضنييييف  1-ملفييي   2-=  عا يييل اال سقيييال احليييرا ي للايييادة العازلييية  ب حييييفاا مسلييي واا/م

38ºس 
t = ( د  يية احلييرا ة الفعلسيية للغيياز املمييسل  ييع املييربد أثنيياء املييلءº ؛ وضنيييف ا  كيي ن)س

 س:t  =15ºانح اليف  ة  ع  عروفة  لسك  
يطة أن يك ن العيزل  ميس فسا  املبسنة أضالح ألوضسة الصاا يج املعزولة شر  Fوميك  اسس يفام قساة 
 ؛2-1-8-3-7-6لالشرتاطاا املبسنة   

A = املماحة اخلا  سة الكلسة ل ضاء الصاريج ابأل سا  املربعة؛ 
Z = عيروف  لييسك   عا يل اال ضيغاط الغييازي   حالية اليرتامم )ضنيييف ا يكي ن اينا املعا ييل  يع  

Z  =1.0؛) 
T = (  د  ييية احليييرا ة املطلقييية ابلكلفيييº+273س ) فييي ق  ميييس ى وسيييائل ختفسيييل الضيييغط   حالييية

 الرتامم؛
L = احلرا ة الكا نة لسب ع المائل ب حيفاا مسل   ل/مغ   حالة الرتامم؛ 

M = ال زن اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C = ة للنمبة حلبر يشسق    إحيفى املعادالا السالسة ميفالk .للحرا ة الن ضسة 

 
 حست:

pc  حلبر؛احلرا ة الن ضسة ضنيف ضغط 
vc .احلرا ة الن ضسة ضنيف حجم حلبر 

 : k > 1وضنيف ا  ك ن
 

 
  ع  عروفة: kأو  =k 1وضنيف ا  ك ن 
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 2.7183اي الثابر الرايضي  eحست 

    اجليفول السا : Cوميك  أخن قساة  
K C K C K C 

1.00 
1.02 
1.04 
1.06 
1.08 
1.10 
1.12 
1.14 
1.16 
1.18 
1.20 
1.22 
1.24 

0.607 
0.611 
0.615 
0.620 
0.624 
0.628 
0.633 
0.637 
0.641 
0.645 
0.649 
0.652 
0.656 

1.26 
1.28 
1.30 
1.32 
1.34 
1.36 
1.38 
1.40 
1.42 
1.44 
1.46 
1.48 
1.50 

0.660 
0.664 
0.667 
0.671 
0.674 
0.678 
0.681 
0.685 
0.688 
0.691 
0.695 
0.698 
0.701 

1.52 
1.54 
1.56 
1.58 
1.60 
1.62 
1.64 
1.66 
1.68 
1.70 
2.00 
2.20 

0.704 
0.707 
0.710 
0.713 
0.716 
0.719 
0.722 
0.725 
0.728 
0.731 
0.770 
0.793 

اهلسئييية  ختضيييع  نظ  ييياا العيييزل املميييس يف ة أل يييراا  قلسيييل  عييييفل السنفيييس  مل افقييية الميييلطة امل سصييية أو 6-7-3-8-1-2
 السالسة    نظ  اا العزل املعسايفة هلنا الغرا:مجسع احلاالا   مس ا الشروط     قبلاا. و امل  َّلة 

 س؛649ºأن  ظل فعالة   مجسع د  اا احلرا ة ح   )أ(
 أضلى. س أو700ºو غلل مبادة د  ة ا صاا اا  )ب(

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-9
 ي:يل ائاة ضلى مل وسسلة لس فسل الضغط  سضا   ا  ضع ضال اا واضحة ود 6-7-3-9-1

 مسل ابسكال( اليت يبيفأ ضنيفاا ضال وسسلة السصريل؛ قساة الضغط )اب  أو )أ(
 احليف األقصى املما ح ب  للسفاوا ضنيف ضغط السصريل لل سائل احملالة بنابض؛ )ب(
 د  ة احلرا ة املر عسة املناظرة للضغط املقيف  لألقراص القصاة؛ )ج(
 ث(؛/3ابأل سا  املكعبة القساسسة    اهل اء   الثا سة )م عيفل السصريل املقيف  لل سسلة  )د(
األقيييراص القصييياة   مييياحة املقطيييع العرضيييي للسصيييريل ل سيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملالييية بنيييابض أو )ا(

 (؛2ابمللسارتاا املربعة ) م
 و بن املعل  اا السالسة أيضا  ملاا أ ك  ذلك ضالسا :

 الكسال ج ذي الصلة. صا ع و قماسم ال )و(
عيفد  عيفل السصريل املقيف  الني يبن ضليى وسيائل ختفسيل الضيغط وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية للس حسييف  6-7-3-9-2

 . ISO 4126-7:2004   واملعسا   قمISO 4126-1:2004 القساسي   قم
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 حست:
Q = حل سييية(   الظيييروف /3عبييية   الثا سيية )ماحليييف األدىن املطلييي ب ملعيييفل  صيييريل اهلييي اء ابأل سييا  املك

 ملف (؛  273س )ºاب  ود  ة حرا ة صفر  1القساسسة: ضغط 
F = يلي:  عا ل قساس  ماا 

1  =F ألوضسة الصاا يج  ع املعزولة؛ 
F = U(649-t)/13.6 لألوضسة املعزولة 

 حست: 0.25 ك ن أبي حال أقل     ولك  ال
U  ضنييييف  1-ملفييي   2-=  عا يييل اال سقيييال احليييرا ي للايييادة العازلييية  ب حييييفاا مسلييي واا/م

38ºس 
t = ( د  يية احلييرا ة الفعلسيية للغيياز املمييسل  ييع املييربد أثنيياء املييلءº ؛ وضنيييف ا  كيي ن)س

 س:t  =15ºانح اليف  ة  ع  عروفة  لسك  
يطة أن يك ن العيزل  ميس فسا  املبسنة أضالح ألوضسة الصاا يج املعزولة شر  Fوميك  اسس يفام قساة 
 ؛2-1-8-3-7-6لالشرتاطاا املبسنة   

A = املماحة اخلا  سة الكلسة ل ضاء الصاريج ابأل سا  املربعة؛ 
Z = عيروف  لييسك   عا يل اال ضيغاط الغييازي   حالية اليرتامم )ضنيييف ا يكي ن اينا املعا ييل  يع  

Z  =1.0؛) 
T = (  د  ييية احليييرا ة املطلقييية ابلكلفيييº+273س ) فييي ق  ميييس ى وسيييائل ختفسيييل الضيييغط   حالييية

 الرتامم؛
L = احلرا ة الكا نة لسب ع المائل ب حيفاا مسل   ل/مغ   حالة الرتامم؛ 

M = ال زن اجلزيئي للغاز املنصرف؛ 
C = ة للنمبة حلبر يشسق    إحيفى املعادالا السالسة ميفالk .للحرا ة الن ضسة 

 
 حست:

pc  حلبر؛احلرا ة الن ضسة ضنيف ضغط 
vc .احلرا ة الن ضسة ضنيف حجم حلبر 

 : k > 1وضنيف ا  ك ن
 

 
  ع  عروفة: kأو  =k 1وضنيف ا  ك ن 
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 2.7183اي الثابر الرايضي  eحست 

    اجليفول السا : Cوميك  أخن قساة  
K C K C K C 

1.00 
1.02 
1.04 
1.06 
1.08 
1.10 
1.12 
1.14 
1.16 
1.18 
1.20 
1.22 
1.24 

0.607 
0.611 
0.615 
0.620 
0.624 
0.628 
0.633 
0.637 
0.641 
0.645 
0.649 
0.652 
0.656 

1.26 
1.28 
1.30 
1.32 
1.34 
1.36 
1.38 
1.40 
1.42 
1.44 
1.46 
1.48 
1.50 

0.660 
0.664 
0.667 
0.671 
0.674 
0.678 
0.681 
0.685 
0.688 
0.691 
0.695 
0.698 
0.701 

1.52 
1.54 
1.56 
1.58 
1.60 
1.62 
1.64 
1.66 
1.68 
1.70 
2.00 
2.20 

0.704 
0.707 
0.710 
0.713 
0.716 
0.719 
0.722 
0.725 
0.728 
0.731 
0.770 
0.793 

اهلسئييية  ختضيييع  نظ  ييياا العيييزل املميييس يف ة أل يييراا  قلسيييل  عييييفل السنفيييس  مل افقييية الميييلطة امل سصييية أو 6-7-3-8-1-2
 السالسة    نظ  اا العزل املعسايفة هلنا الغرا:مجسع احلاالا   مس ا الشروط     قبلاا. و امل  َّلة 

 س؛649ºأن  ظل فعالة   مجسع د  اا احلرا ة ح   )أ(
 أضلى. س أو700ºو غلل مبادة د  ة ا صاا اا  )ب(

 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-9
 ي:يل ائاة ضلى مل وسسلة لس فسل الضغط  سضا   ا  ضع ضال اا واضحة ود 6-7-3-9-1

 مسل ابسكال( اليت يبيفأ ضنيفاا ضال وسسلة السصريل؛ قساة الضغط )اب  أو )أ(
 احليف األقصى املما ح ب  للسفاوا ضنيف ضغط السصريل لل سائل احملالة بنابض؛ )ب(
 د  ة احلرا ة املر عسة املناظرة للضغط املقيف  لألقراص القصاة؛ )ج(
 ث(؛/3ابأل سا  املكعبة القساسسة    اهل اء   الثا سة )م عيفل السصريل املقيف  لل سسلة  )د(
األقيييراص القصييياة   مييياحة املقطيييع العرضيييي للسصيييريل ل سيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملالييية بنيييابض أو )ا(

 (؛2ابمللسارتاا املربعة ) م
 و بن املعل  اا السالسة أيضا  ملاا أ ك  ذلك ضالسا :

 الكسال ج ذي الصلة. صا ع و قماسم ال )و(
عيفد  عيفل السصريل املقيف  الني يبن ضليى وسيائل ختفسيل الضيغط وفقيا  ملعسيا  املنظاية اليفولسية للس حسييف  6-7-3-9-2
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 توصيالت وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-10
ضييائق إىل  يميياح مبييرو  السصييريل املطليي ب بييال وسييائل ختفسييل الضييغط مافسييا  مبييا يكيي ن حجييم   صييسالا 6-7-3-10-1

حسثايا يكي ن الصياريج  يزودا  ب سيائل  يرم  أي صاام حاب  بن وضياء الصياريج ووسيائل ختفسيل الضيغط إال وسسلة األ ان. وال
كاية سيائل السصيريل العا لية ابلفعيل حمألسباب أخرى وحسثاا  ك ن الصياا اا احلابمية الييت ختييفم و   زدو ة أل راا الصسا ة أو

 ك ن الصاا اا احلابمة  سصلة فساا بسناا بنظام إحكام جيعل وسسلة واحيفة ضلى األقل    ال سائل املزدو ية    وضع  فس ح أو
ؤدي يكي ن انيال أي ضيائق   أيية فسحية  ي . وال8-3-7-6  وضع السشغسل ابسسارا  وقاد ة ضلى اسسسفاء املسطلباا الي ا دة   

ي قل السيففق    وضاء الصياريج إىل  ليك ال سيسلة. و صيرف وسيائل  سلة لس فسل الضغط قيف يقلل أوإىل وس إىل وسسلة  نفس  أو
الم ائل املنصرفة   اجلي  دون أن  األدبس  اخلا  ة     ا ج وسائل ختفسل الضغط    حالة اسس يفا اا  الب ا  أو السنفس  أو

   ضلى وسائل الس فسل. مب  س ى أقل ضغط  ر يف وك
 موضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-11
ميك  ضالسا   ي  املرميز  يك ن  يفخل أية وسسلة لس فسل الضغط   قاة وضاء الصاريج   وضع أقرب  ا 6-7-3-11-1

و كي ن  الط   والعرضي لل ضاء. و قع  يفاخل مجسع وسائل ختفسل الضغط تير ظيروف امليلء األقصيى   حسيز الب يا    ال ضياء
حالة الغازاا املمسلة  ع املربدة اللا بة يك ن الب ا  املنطلق  ل  صريل الب ا  املنطلق بيفون ض ائق. و ال سائل  ر بة حبست  كف

جتعل  يسال    ع ال ضاء. ويماح ابسس يفام وسائل واقسية تيرف  ميا  الب يا  شيريطة     اا  بعسيفا  ض  وضاء الصاريج بطريقة ال
 ة الس فسل.    عيفل السصريل املطل ب ل سسلخيفض ذلك  أال
 س ن  ر سباا ل ضع وسائل ختفسل الضغط بعسيفا  ضي   سنياول األشي اص  يع امل ي َّلن وحلاايية ال سيائل  6-7-3-11-2

    العط    حالة ا قالب الصاريج النقال.
 أجهزة القياس 6-7-3-12
 ميس يفم   أب ايزة للقسياس. والسلة  فإ   يسعين أن يكي ن  يزودا  يك   ز عا   لء الصاريج النقال ابلك  ا مل 6-7-3-12-1

أ ايييزة القسييياس املصييين ضة  ييي   ييي اد اشييية أخيييرى إذا ما ييير  يييسال    باشيييرة  يييع حمسييي ايا  أ ايييزة تيفيييييف املنمييي ب الز ا سييية أو
 الصاريج.

 دعائم الصهاريج النقالة، وأطر احلماية، ومرابط الرفع والتثبير 6-7-3-13
داضم ي فر هلا قاضيفة  أ   ية أثنياء النقيل. و ؤخين   االضسبيا    اينا الصاا يج النقالة و بة هبسكل  صام  6-7-3-13-1

أطير  . ويمياح برتمسي   زاليق أو10-2-3-7-6وضا ل األ ان املبين    9-2-3-7-6اجلا      السصاسم الق ى املبسنة   
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أو
( و ييا إىل ذلييكاا دضييائم الصيياريج ) ثييل احلايياالا  واألطيير  مييب  جمايي ع اإل ايياداا اليييت  مييببي يسعيين أال 6-7-3-13-2

ووسائل  فيع الصياريج النقيال و ثبسسي  إ ايادا   فرطيا    أي  يزء  ي  أ يزاء وضياء الصياريج. و رمي  وسيائل  فيع و ثبسير دائاية ضليى مجسيع 
 ية امل   دة ضلى الصاريج ضنيف  قط السيفضسم.  ميك   ثبسساا   أل اح السق  الصاا يج النقالة. ويفضل  رمسباا ضلى دضائم الصاريج  ولك

  راضى أتثعاا السآمل البسئي    صاسم اليفضائم واألطر. 6-7-3-13-3
يكيي ن ابإل كييان إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة. و كيي ن وسييائل إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة  ييزءا   6-7-3-13-4

يليزم و ي د  ناشيي  للروافيع الشي مسة قابليية ل  يالق   الصياا يج النقاليية   رب طية بي  بصييفة دائاية. وال أو دائايا   ي  اسكيل احلااييية
  رتا  شريطة: 3.65يسجاوز ط هلا  اليت ال

أن يكيي ن وضيياء الصيياريج  ييع مجسييع الرتمسبيياا حماسييا  بصيي  ة  سيييفة  يي  خطيير االصييطيفام بنصييال  )أ(
 الرافعة الش مسة؛
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 سة ض   صل الط ل األقصى للصاريج النقال.بن  رامز  ناش  الروافع الش موأال  قل املمافة  )ب(

  تايى أوضسية الصياا يج 3-2-2-4 ك ن الصاا يج النقالة حماسة أثناء النقيل حميباا اي   بين    ضنيف ا ال 6-7-3-13-5
اخلا  سييية حبسيييت . وتايييى الرتمسبييياا اال قيييالب الطييي   أو و عييييفاا السشيييغسل  ييي  العطييي  اليييني قييييف يلحيييق هبيييا  سسجييية للصييييفم اجليييا يب أو

 ا قالب الصاريج النقال ف ق  رمسبا  . و سضا  أ ثلة احلااية: يمسبعيف ا طالق حمس ايا وضاء الصاريج ليفى الصيفم أو

احلاايييية  ييي  أتثيييع الصييييفم اجليييا يب  الييييت قييييف  سكييي ن  ييي  اسيييس يفام قضيييبان ط لسييية حلاايييية وضييياء  )أ(
 ال سط؛الصاريج    اجلا بن ضنيف  مس ى خط 

قضيبان  ييفضسم  ثبير  لصياريج النقيال  ي  اال قيالب  الييت ميكي  أن  سكي ن  ي  حلقياا أوواية ا )ب(
 ضرب اسكل احلااية؛

 إطا ؛ احلااية    الصيفم اخللفي  اليت ميك  أن  سك ن     صيفل أو )ج(

بييق اال قييالب ابسييس يفام اسكيل للحااييية  نط وايية وضيياء الصيياريج  ي  العطيي  بمييب  الصييفم أو )د(
 . ISO 1496-3:1995 سا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قمضلس    اصفاا  ع

 اعتماد التصميم 6-7-3-14
اهلسئة امل  َّلية  ي  قبلايا شياادة اضساياد للسصياسم لكيل  صياسم  يفيييف لصياريج   صيف  الملطة امل سصة أو 6-7-3-14-1

أ ييييي   ناسييييي  للغيييييرا امل صيييييص قبيييييل  ليييييك الميييييلطة  و   قيييييال. و فسييييييف اييييينح الشييييياادة أبن الصييييياريج النقيييييال قييييييف فحيييييص  ييييي 
املبيين  T50اشييرتاطاا ايينا الفصييل  وحسثاييا يناسيي   األحكييام اخلاصيية ابلغييازاا املبسنيية      سيي  الصيياا يج النقاليية  ويمييس   ليي 
ة ملايا. . وضنيف إ ساج جما ضة    الصاا يج النقالة بيفون  غسيع   السصياسم   كي ن الشياادة صياحلة للاجا ضي4-2-5-2-6  

 شييع الشيياادة إىل  قرييير اخسبييا  النايي ذج األو  للصيياريج  والغييازاا املمييا ح بنقلاييا فسيي   و يي اد بنيياء وضيياء الصيياريج ويسعيين أن 
املبسنيية ابلعال يية املاسييزة   ضال يية اليفوليية اليييت  يينح االضسايياد   أ اضييساا االضسايياد  يي  العال يية املاسييزة أو االضسايياد. ويسكيي ن  قييم و قييم

. 2-1-7-6السمجسل. و ينمر   الشياادة أي  ر سبياا بيفيلية وفقيا  للفقيرة    و قم(2)املرمباا    ظام املرو  اليفو يف ة   املمس 
وجي ز اسس يفام اضسااد السصاسم الضسااد صاا يج  قالة أصغر  صن ضة      اد     ف  الن ع وابلماك  فمي  ابسيس يفام  في  

  الق و لحقاا واثلة. سائل إ قنساا الصنع و زودة بنف  اليفضائم وب

 األقل: يسضا   قرير اخسبا  النا ذج األو   الني يقيفم للحص ل ضلى اضسااد السصاسم  املعل  اا السالسة ضلى 6-7-3-14-2

 سييييييائج اخسبييييييا  إطييييييا  احلااييييييية املنطبييييييق  املبيييييين    عسييييييا  املنظايييييية اليفولسيييييية للس حسيييييييف القساسييييييي   )أ(
 ؛ISO 1496-3:1995  قم

 ؛3-15-3-7-6حص األو  واالخسبا  ال ا دي    ائج الفو س )ب(

   حن ينطبق.1-15-3-7-6و سائج اخسبا  الصيفم ال ا د    )ج(
 الفحص واالختبار 6-7-3-15

ال  مس يفم الصاا يج النقالة اليت ينطبق ضلساا  عريل احلاوية   اال فاقسة اليفولسة بشأن سيال ة احلياوايا  6-7-3-15-1
(CSC  )1972  ؤال بنجاح إبخضاع ذ ذج أو  لكل  صاسم الخسبا  الصيفم الط   اليفينا ي املبن    املعيفلة   ا مل بصسغساا 

 . 41دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  القمم 

__________ 

 1949اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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 توصيالت وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-10
ضييائق إىل  يميياح مبييرو  السصييريل املطليي ب بييال وسييائل ختفسييل الضييغط مافسييا  مبييا يكيي ن حجييم   صييسالا 6-7-3-10-1

حسثايا يكي ن الصياريج  يزودا  ب سيائل  يرم  أي صاام حاب  بن وضياء الصياريج ووسيائل ختفسيل الضيغط إال وسسلة األ ان. وال
كاية سيائل السصيريل العا لية ابلفعيل حمألسباب أخرى وحسثاا  ك ن الصياا اا احلابمية الييت ختييفم و   زدو ة أل راا الصسا ة أو

 ك ن الصاا اا احلابمة  سصلة فساا بسناا بنظام إحكام جيعل وسسلة واحيفة ضلى األقل    ال سائل املزدو ية    وضع  فس ح أو
ؤدي يكي ن انيال أي ضيائق   أيية فسحية  ي . وال8-3-7-6  وضع السشغسل ابسسارا  وقاد ة ضلى اسسسفاء املسطلباا الي ا دة   

ي قل السيففق    وضاء الصياريج إىل  ليك ال سيسلة. و صيرف وسيائل  سلة لس فسل الضغط قيف يقلل أوإىل وس إىل وسسلة  نفس  أو
الم ائل املنصرفة   اجلي  دون أن  األدبس  اخلا  ة     ا ج وسائل ختفسل الضغط    حالة اسس يفا اا  الب ا  أو السنفس  أو

   ضلى وسائل الس فسل. مب  س ى أقل ضغط  ر يف وك
 موضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-3-11
ميك  ضالسا   ي  املرميز  يك ن  يفخل أية وسسلة لس فسل الضغط   قاة وضاء الصاريج   وضع أقرب  ا 6-7-3-11-1

و كي ن  الط   والعرضي لل ضاء. و قع  يفاخل مجسع وسائل ختفسل الضغط تير ظيروف امليلء األقصيى   حسيز الب يا    ال ضياء
حالة الغازاا املمسلة  ع املربدة اللا بة يك ن الب ا  املنطلق  ل  صريل الب ا  املنطلق بيفون ض ائق. و ال سائل  ر بة حبست  كف

جتعل  يسال    ع ال ضاء. ويماح ابسس يفام وسائل واقسية تيرف  ميا  الب يا  شيريطة     اا  بعسيفا  ض  وضاء الصاريج بطريقة ال
 ة الس فسل.    عيفل السصريل املطل ب ل سسلخيفض ذلك  أال
 س ن  ر سباا ل ضع وسائل ختفسل الضغط بعسيفا  ضي   سنياول األشي اص  يع امل ي َّلن وحلاايية ال سيائل  6-7-3-11-2

    العط    حالة ا قالب الصاريج النقال.
 أجهزة القياس 6-7-3-12
 ميس يفم   أب ايزة للقسياس. والسلة  فإ   يسعين أن يكي ن  يزودا  يك   ز عا   لء الصاريج النقال ابلك  ا مل 6-7-3-12-1

أ ايييزة القسييياس املصييين ضة  ييي   ييي اد اشييية أخيييرى إذا ما ييير  يييسال    باشيييرة  يييع حمسييي ايا  أ ايييزة تيفيييييف املنمييي ب الز ا سييية أو
 الصاريج.

 دعائم الصهاريج النقالة، وأطر احلماية، ومرابط الرفع والتثبير 6-7-3-13
داضم ي فر هلا قاضيفة  أ   ية أثنياء النقيل. و ؤخين   االضسبيا    اينا الصاا يج النقالة و بة هبسكل  صام  6-7-3-13-1

أطير  . ويمياح برتمسي   زاليق أو10-2-3-7-6وضا ل األ ان املبين    9-2-3-7-6اجلا      السصاسم الق ى املبسنة   
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أو
( و ييا إىل ذلييكاا دضييائم الصيياريج ) ثييل احلايياالا  واألطيير  مييب  جمايي ع اإل ايياداا اليييت  مييببي يسعيين أال 6-7-3-13-2

ووسائل  فيع الصياريج النقيال و ثبسسي  إ ايادا   فرطيا    أي  يزء  ي  أ يزاء وضياء الصياريج. و رمي  وسيائل  فيع و ثبسير دائاية ضليى مجسيع 
 ية امل   دة ضلى الصاريج ضنيف  قط السيفضسم.  ميك   ثبسساا   أل اح السق  الصاا يج النقالة. ويفضل  رمسباا ضلى دضائم الصاريج  ولك

  راضى أتثعاا السآمل البسئي    صاسم اليفضائم واألطر. 6-7-3-13-3
يكيي ن ابإل كييان إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة. و كيي ن وسييائل إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة  ييزءا   6-7-3-13-4

يليزم و ي د  ناشيي  للروافيع الشي مسة قابليية ل  يالق   الصياا يج النقاليية   رب طية بي  بصييفة دائاية. وال أو دائايا   ي  اسكيل احلااييية
  رتا  شريطة: 3.65يسجاوز ط هلا  اليت ال

أن يكيي ن وضيياء الصيياريج  ييع مجسييع الرتمسبيياا حماسييا  بصيي  ة  سيييفة  يي  خطيير االصييطيفام بنصييال  )أ(
 الرافعة الش مسة؛
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 سة ض   صل الط ل األقصى للصاريج النقال.بن  رامز  ناش  الروافع الش موأال  قل املمافة  )ب(

  تايى أوضسية الصياا يج 3-2-2-4 ك ن الصاا يج النقالة حماسة أثناء النقيل حميباا اي   بين    ضنيف ا ال 6-7-3-13-5
اخلا  سييية حبسيييت . وتايييى الرتمسبييياا اال قيييالب الطييي   أو و عييييفاا السشيييغسل  ييي  العطييي  اليييني قييييف يلحيييق هبيييا  سسجييية للصييييفم اجليييا يب أو

 ا قالب الصاريج النقال ف ق  رمسبا  . و سضا  أ ثلة احلااية: يمسبعيف ا طالق حمس ايا وضاء الصاريج ليفى الصيفم أو

احلاايييية  ييي  أتثيييع الصييييفم اجليييا يب  الييييت قييييف  سكييي ن  ييي  اسيييس يفام قضيييبان ط لسييية حلاايييية وضييياء  )أ(
 ال سط؛الصاريج    اجلا بن ضنيف  مس ى خط 

قضيبان  ييفضسم  ثبير  لصياريج النقيال  ي  اال قيالب  الييت ميكي  أن  سكي ن  ي  حلقياا أوواية ا )ب(
 ضرب اسكل احلااية؛

 إطا ؛ احلااية    الصيفم اخللفي  اليت ميك  أن  سك ن     صيفل أو )ج(

بييق اال قييالب ابسييس يفام اسكيل للحااييية  نط وايية وضيياء الصيياريج  ي  العطيي  بمييب  الصييفم أو )د(
 . ISO 1496-3:1995 سا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قمضلس    اصفاا  ع

 اعتماد التصميم 6-7-3-14
اهلسئة امل  َّلية  ي  قبلايا شياادة اضساياد للسصياسم لكيل  صياسم  يفيييف لصياريج   صيف  الملطة امل سصة أو 6-7-3-14-1

أ ييييي   ناسييييي  للغيييييرا امل صيييييص قبيييييل  ليييييك الميييييلطة  و   قيييييال. و فسييييييف اييييينح الشييييياادة أبن الصييييياريج النقيييييال قييييييف فحيييييص  ييييي 
املبيين  T50اشييرتاطاا ايينا الفصييل  وحسثاييا يناسيي   األحكييام اخلاصيية ابلغييازاا املبسنيية      سيي  الصيياا يج النقاليية  ويمييس   ليي 
ة ملايا. . وضنيف إ ساج جما ضة    الصاا يج النقالة بيفون  غسيع   السصياسم   كي ن الشياادة صياحلة للاجا ضي4-2-5-2-6  

 شييع الشيياادة إىل  قرييير اخسبييا  النايي ذج األو  للصيياريج  والغييازاا املمييا ح بنقلاييا فسيي   و يي اد بنيياء وضيياء الصيياريج ويسعيين أن 
املبسنيية ابلعال يية املاسييزة   ضال يية اليفوليية اليييت  يينح االضسايياد   أ اضييساا االضسايياد  يي  العال يية املاسييزة أو االضسايياد. ويسكيي ن  قييم و قييم

. 2-1-7-6السمجسل. و ينمر   الشياادة أي  ر سبياا بيفيلية وفقيا  للفقيرة    و قم(2)املرمباا    ظام املرو  اليفو يف ة   املمس 
وجي ز اسس يفام اضسااد السصاسم الضسااد صاا يج  قالة أصغر  صن ضة      اد     ف  الن ع وابلماك  فمي  ابسيس يفام  في  

  الق و لحقاا واثلة. سائل إ قنساا الصنع و زودة بنف  اليفضائم وب

 األقل: يسضا   قرير اخسبا  النا ذج األو   الني يقيفم للحص ل ضلى اضسااد السصاسم  املعل  اا السالسة ضلى 6-7-3-14-2

 سييييييائج اخسبييييييا  إطييييييا  احلااييييييية املنطبييييييق  املبيييييين    عسييييييا  املنظايييييية اليفولسيييييية للس حسيييييييف القساسييييييي   )أ(
 ؛ISO 1496-3:1995  قم

 ؛3-15-3-7-6حص األو  واالخسبا  ال ا دي    ائج الفو س )ب(

   حن ينطبق.1-15-3-7-6و سائج اخسبا  الصيفم ال ا د    )ج(
 الفحص واالختبار 6-7-3-15

ال  مس يفم الصاا يج النقالة اليت ينطبق ضلساا  عريل احلاوية   اال فاقسة اليفولسة بشأن سيال ة احلياوايا  6-7-3-15-1
(CSC  )1972  ؤال بنجاح إبخضاع ذ ذج أو  لكل  صاسم الخسبا  الصيفم الط   اليفينا ي املبن    املعيفلة   ا مل بصسغساا 

 . 41دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  القمم 

__________ 

 1949اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 
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يفحيييص وخيسيييرب وضييياء الصييياريج وأ يييزاء  عييييفاا ميييل صييياريج  قيييال قبيييل  شيييغسل  للايييرة األوىل )الفحيييص  6-7-3-15-2
سيين اا(  ييع فحييص  5 سجيياوز  يي  سيين اا )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل  سييان( وبعيييف ذلييك ضلييى فييرتاا ال  األولواالخسبييا

 5 سيينة(    نسصييل الفييرتة بيين الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين مييل 2.5واخسبييا  دو ييين وسييطسن )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل 
 يي  السييا ي  احمليييفد ليي . وينفيين فحييص واخسبييا  اسييسثنائسان  أشييار 3 سيينة خييالل 2.5سيين اا. وميكيي   نفسيين الفحييص واالخسبييا  مييل 

 . 7-15-3-7-6بصرف النظر ض  ات ي  آخر فحص واخسبا  دو ين إذا اقسضى األ ر ذلك مب    

يسضييا  الفحيييص واالخسبيييا  األولسيييان للصيياريج النقيييال  را عييية خلصيييائص السصيياسم  وفحصيييا  داخلسيييا  وخا  سيييا   6-7-3-15-3
مسبا    ع إيالء االضسبا  ال ا   للغازاا املميسلة  يع امليربدة املقير   قلايا فسي   واخسبيا ا  للضيغط ابإلشيا ة إىل اخسبيا اا قال و ر للصاريج الن

 يياز آخيير مب افقيية المييلطة  ابسييس يفام سييائل أو . وميكيي  إ ييراء اخسبييا  الضييغط ماخسبييا  اسيييف و  أو2-3-3-7-6الضييغط وفقييا  للفقييرة 
ة    قبلاا. وقبل  شغسل الصياريج النقيال للايرة األوىل  جييرى أيضيا  اخسبيا  ملنيع السميرب واخسبيا  للسشيغسل الميلسم مل  َّلاهلسئة ا امل سصة أو

جلاسيع وسييائل السشييغسل. وبعيييف إ ييراء اخسبييا  الضييغط ضلييى وضيياء الصيياريج و رمسبا ي  مييال ضلييى حيييفة  ختسييرب  عييا  بعيييف السجاسييع للسحقييق  يي  
لييت  سعيرا ملميس ى إ اياد ما يل   وضياء الصياريج  وذليك أثنياء االخسبيا  البييفئي  ابسيس يفام حا ياا ا نع السميرب. و فحيص مجسيع الل

 ينطبق ذلك ضلى الغالف. طريقة اخسبا   ع  عط   ناسبة أخرى. وال االخسبا  ابمل  اا ف ق الص  سة  أو السص ير ابألشعة  أو

سن اا فحصا  داخلسيا  وخا  سيا   ومقاضييفة ضا ية  5اين مل يسضا  الفحص واالخسبا  اليفو اين اللنان جير  6-7-3-15-4
ابلقيييف  الييالزم إل ييراء  قسييسم   ثيي ق حلاليية الصيياريج  إىل ذلييك إال ينييزع السغلسييل والعييزل احلييرا ي و ييا اخسبييا ا  للضييغط اهلسيييف و . وال

 جاسع للسحقق     نع السمرب.بعيف السالنقال. وبعيف إ راء اخسبا  الضغط ضلى وضاء الصاريج و رمسبا   مال ضلى حيفة  ختسرب  عا  

سييينة  ضليييى األقيييل  فحصيييا  داخلسيييا  وخا  سيييا   2.5يسضيييا  الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو اين اللييينان جييييراين ميييل  6-7-3-15-5
 اخسبييا ا  للصيياريج النقييال و رمسبا يي   ييع إيييالء االضسبييا  ال ا يي  للغييازاا املمييسلة  ييع املييربدة املسيي خى  قلاييا فسيي   واخسبييا ا  ملنييع السمييرب و 

ابلقييف  املطلي ب لعايل  قسيسم  إىل ذلك إال العزل احلرا ي و ا ينزع الغالف أو للسحقق    السشغسل الملسم جلاسع  عيفاا السشغسل. وال
  ث ق حلالة الصاريج النقال. وللصاا يج النقالة امل صصة لنقل  از  ميسل  يع  يربد واحييف  ميكي  االسيسغناء ضي  الفحيص الييفاخلي 

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. طرائق فحص  قر اا الملطة امل سصة أو االسسعاضة ضن  بطرائق اخسبا  أخرى أو أوسنة  2.5اليفو ي مل 

 5يعييرا للنقييل بعيييف ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا  دو ييين مييل  ال يعبييأ الصيياريج النقييال أو 6-7-3-15-6
   قيل صياريج  قيال  عبيأ قبيل ات يي  ا ساياء صيالحسة آخير أ   ميكي.  ع 2-15-3-7-6سن اا ضلى النح  املنص ص ضلس    

 سجاوز ثالثة شا   بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا . وابإلضافة إىل ذلك  ميك   قل  فحص واخسبا  خالل فرتة ال
 الصاريج النقال بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا  دو ين   احلاالا السالسة:

 االخسبا  السا  قبل إضادة امللء؛ غ  ولك  قبل  نظسف   أل راا إ راء الفحص أوعيف  فريب )أ(
 سجييياوز سيييسة شيييا   بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة آخييير فحيييص واخسبيييا  دو يييين   وخيييالل فيييرتة ال )ب(

  افق الملطة امل سصية ضليى  يع ذليك   ي  أ يل الميااح إبضيادة البضيائع اخلطيرة لليس لص  مل  ا
 س يفا اا بطريقة سلساة. ويشا  إىل انا االسسثناء    مسنيف النقل.ضادة اسإ  ناا أو

  ال جي ز أن  عبأ الصاا يج النقالية الييت جتياوزا اإلطيا  6-15-3-7-6ابسسثناء  ا  صر ضلس  الفقرة  1-6-15-3-7-6
إذا أ يري فحيص واخسبيا  دو اين  سينسن و صيل أو  حعيرا للنقيل إال سين اا أو 5الز   املقر  لفحصياا واخسبا ايا الييفو ين ميل 
 .4-15-3-7-6 يفييفان خلا  سن اا وفقا  ألحكام الفقرة 

يكيي ن الفحييص واالخسبييا  االسييسثنائسان ضييرو ين ضنيييف ا  ظايير ضلييى الصيياريج النقييال  ميياحاا  عط بيية  6-7-3-15-7
ويعساييف  ييفى الفحيص واالخسبيا  . حاالا أخرى  يفل ضلى قص   قيف يؤثر   سال ة الصياريج النقيال  مري   أو  سآملة  أو أو

السييييفا   اليييني يظاييير ضليييى الصييياريج النقيييال. ويسضيييا  ذليييك ضليييى األقيييل ضناصييير الفحيييص  االسيييسثنائسن ضليييى حجيييم العطييي  أو
 . 5-15-3-7-6سنة وفقا  للفقرة  2.5واالخسبا  اليفو ين مل 
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 يلي:  كفل الفح ص اليفاخلسة واخلا  سة  ا 6-7-3-15-8
ضسيييي ب  السشيييي ااا أو اال بعا يييياا أو الييييربي  أو السآمييييل أو لكشييييل النقيييير أو الصيييياريجفحييييص وضيييياء  )أ(

وجييي   أي  ظيياار أخييرى  ثييل السمييري  ميكيي  أن جتعيل وضيياء الصيياريج  ييع  ييأ  ن للنقييل. اللحا ياا أو
 ؛السحقق    مسامة اجليف ان ب اسطة قساساا  ناسبة إذا بن انا الفحص الفاضا    مسامة اجليف ان

بس   والصاا اا  و نظ  ة السمي ن/السربييف  واحلشيااي  لكشيل امل اضيع املسآملية  ص األدوفح )ب(
  ذلييك السمييري   اليييت ميكيي  أن جتعييل الصيياريج النقييال  ييع  والعسيي ب  و عاييا  يي  املظيياار  مبييا

 النقل؛ السفريغ أو  أ  ن للسعبئة أو
 د  ميري  ضنييف أ طسية ضييفم و ي والسحقق     شغسل وسائل إحكام أ طسة فسحاا الييفخ ل و ي  )ج(

 احلشااي؛ فسحاا اليفخ ل أو
 شفة سطا سة؛ المائبة ضلى أية   صسلة ذاا شفة أو الص ا سل املفق دة أو شيف للربا ي أو ووضع بيفائل أو )د(
أي ضطييي   السشييي ح أو والسأمييييف  ييي  أن مجسيييع وسيييائل وصييياا اا الطييي ا ئ خالسييية  ييي  السآميييل أو )ا(

دي. و حشييغَّل وسيائل اإل يالق  ي  بعييف والصياا اا احلابميية اا العياضسي  ميكي  أن مينيع  شيغسل أو
 النا سة اإل الق  للسأميف    سال ة أدائاا؛

والسأميف    وض ح العال اا املطل ب بساهنا ضلى الصياريج النقيال وسيا لة قراء يا وأهنيا  سفيق  يع  )و(
 االشرتاطاا املنطبقة؛

 باا  فع الصاريج النقال  قب لة.م و ر سوالسأميف    أن حالة إطا  احلااية واليفضائ )ز(
  4-15-3-7-6و 3-15-3-7-6و 1-15-3-7-6 نفييييييين الفحيييييييي ص واالخسبيييييييا اا املبسنيييييييية    6-7-3-15-9
اهلسئية امل  َّلية  ي  قبلايا. وضنييف ا  يشايف ضلساا خبع  عسايف ليفى الملطة امل سصية أو أو 7-15-3-7-6و 5-15-3-7-6و

سبييا   يسعيين أن يكيي ن ضييغط االخسبييا  ايي  املبيين ضلييى ل حيية البسييادا املثبسيية ضلييى ص واالخيكيي ن اخسبييا  الضييغط  ييزءا   يي  الفحيي
 املعيفاا. األدبس  أو الصاريج النقال. ويفحص الصاريج النقال وا  تر الضغط لكشل أي  مري    وضاء الصاريج أو

 وضياء الصياريج  خيضيع حليام   حيرق أو   مجسع احلاالا الييت  كي ن قييف حييفثر فسايا ضالسياا قطيع أو 6-7-3-15-10
اهلسئيية امل  َّلية  يي  قبلاييا   يع  راضيياة امليفو ية املعسايييفة ألوضسية الضييغط الييت اسييس يف ر لبنيياء  اينا العاييل مل افقية المييلطة امل سصية أو

 وضاء الصاريج. وينفن اخسبا  ضغط ابسس يفام ضغط االخسبا  األصلي بعيف ا سااء العال.
يعاد الصاريج النقال إىل السشيغسل حي  ييسم  صيحسح    ظار  ع  أ  ن  الضلى أي ضنيف امسشاف دلسل  6-7-3-15-11

 وإضادة إ راء االخسبا  ضلس  وا سساز االخسبا .
 وضع العالمات 6-7-3-16
  ضع ضلى مل صياريج  قيال ل حية  عيف سية  قاو ية للسآميل  ثبلير بصي  ة دائاية ضليى الصياريج النقيال    6-7-3-16-1

لس  لفحصاا. وإذا  عنل   ألسباب  سعليق برت سبياا الصياريج النقيال   ثبسير الل حية بصي  ة دائاية ضليى ل ص ل إ كان اب ز يمال ا
وضاء الصاريج    ضع ضلى ال ضاء ضليى األقيل املعل  ياا الييت  قسضيساا امليفو ية املعساييفة ألوضسية الضيغط. و بين ضليى الل حية محييف 

 واثلة أخرى.طريقة  أبية أدىن املعل  اا السالسة بطريقة اخلسم أو
 املعل  اا ض  املالك )أ(

  مجسل املالك؛  قم '1'
 املعل  اا ض  الصنع )ب(

 بليف الصنع؛ '1'
 سنة الصنع؛ '2'
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يفحيييص وخيسيييرب وضييياء الصييياريج وأ يييزاء  عييييفاا ميييل صييياريج  قيييال قبيييل  شيييغسل  للايييرة األوىل )الفحيييص  6-7-3-15-2
سيين اا(  ييع فحييص  5 سجيياوز  يي  سيين اا )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل  سييان( وبعيييف ذلييك ضلييى فييرتاا ال  األولواالخسبييا

 5 سيينة(    نسصييل الفييرتة بيين الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين مييل 2.5واخسبييا  دو ييين وسييطسن )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل 
 يي  السييا ي  احمليييفد ليي . وينفيين فحييص واخسبييا  اسييسثنائسان  أشييار 3 سيينة خييالل 2.5سيين اا. وميكيي   نفسيين الفحييص واالخسبييا  مييل 

 . 7-15-3-7-6بصرف النظر ض  ات ي  آخر فحص واخسبا  دو ين إذا اقسضى األ ر ذلك مب    

يسضييا  الفحيييص واالخسبيييا  األولسيييان للصيياريج النقيييال  را عييية خلصيييائص السصيياسم  وفحصيييا  داخلسيييا  وخا  سيييا   6-7-3-15-3
مسبا    ع إيالء االضسبا  ال ا   للغازاا املميسلة  يع امليربدة املقير   قلايا فسي   واخسبيا ا  للضيغط ابإلشيا ة إىل اخسبيا اا قال و ر للصاريج الن

 يياز آخيير مب افقيية المييلطة  ابسييس يفام سييائل أو . وميكيي  إ ييراء اخسبييا  الضييغط ماخسبييا  اسيييف و  أو2-3-3-7-6الضييغط وفقييا  للفقييرة 
ة    قبلاا. وقبل  شغسل الصياريج النقيال للايرة األوىل  جييرى أيضيا  اخسبيا  ملنيع السميرب واخسبيا  للسشيغسل الميلسم مل  َّلاهلسئة ا امل سصة أو

جلاسيع وسييائل السشييغسل. وبعيييف إ ييراء اخسبييا  الضييغط ضلييى وضيياء الصيياريج و رمسبا ي  مييال ضلييى حيييفة  ختسييرب  عييا  بعيييف السجاسييع للسحقييق  يي  
لييت  سعيرا ملميس ى إ اياد ما يل   وضياء الصياريج  وذليك أثنياء االخسبيا  البييفئي  ابسيس يفام حا ياا ا نع السميرب. و فحيص مجسيع الل

 ينطبق ذلك ضلى الغالف. طريقة اخسبا   ع  عط   ناسبة أخرى. وال االخسبا  ابمل  اا ف ق الص  سة  أو السص ير ابألشعة  أو

سن اا فحصا  داخلسيا  وخا  سيا   ومقاضييفة ضا ية  5اين مل يسضا  الفحص واالخسبا  اليفو اين اللنان جير  6-7-3-15-4
ابلقيييف  الييالزم إل ييراء  قسييسم   ثيي ق حلاليية الصيياريج  إىل ذلييك إال ينييزع السغلسييل والعييزل احلييرا ي و ييا اخسبييا ا  للضييغط اهلسيييف و . وال

 جاسع للسحقق     نع السمرب.بعيف السالنقال. وبعيف إ راء اخسبا  الضغط ضلى وضاء الصاريج و رمسبا   مال ضلى حيفة  ختسرب  عا  

سييينة  ضليييى األقيييل  فحصيييا  داخلسيييا  وخا  سيييا   2.5يسضيييا  الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو اين اللييينان جييييراين ميييل  6-7-3-15-5
 اخسبييا ا  للصيياريج النقييال و رمسبا يي   ييع إيييالء االضسبييا  ال ا يي  للغييازاا املمييسلة  ييع املييربدة املسيي خى  قلاييا فسيي   واخسبييا ا  ملنييع السمييرب و 

ابلقييف  املطلي ب لعايل  قسيسم  إىل ذلك إال العزل احلرا ي و ا ينزع الغالف أو للسحقق    السشغسل الملسم جلاسع  عيفاا السشغسل. وال
  ث ق حلالة الصاريج النقال. وللصاا يج النقالة امل صصة لنقل  از  ميسل  يع  يربد واحييف  ميكي  االسيسغناء ضي  الفحيص الييفاخلي 

 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. طرائق فحص  قر اا الملطة امل سصة أو االسسعاضة ضن  بطرائق اخسبا  أخرى أو أوسنة  2.5اليفو ي مل 

 5يعييرا للنقييل بعيييف ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا  دو ييين مييل  ال يعبييأ الصيياريج النقييال أو 6-7-3-15-6
   قيل صياريج  قيال  عبيأ قبيل ات يي  ا ساياء صيالحسة آخير أ   ميكي.  ع 2-15-3-7-6سن اا ضلى النح  املنص ص ضلس    

 سجاوز ثالثة شا   بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا . وابإلضافة إىل ذلك  ميك   قل  فحص واخسبا  خالل فرتة ال
 الصاريج النقال بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا  دو ين   احلاالا السالسة:

 االخسبا  السا  قبل إضادة امللء؛ غ  ولك  قبل  نظسف   أل راا إ راء الفحص أوعيف  فريب )أ(
 سجييياوز سيييسة شيييا   بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة آخييير فحيييص واخسبيييا  دو يييين   وخيييالل فيييرتة ال )ب(

  افق الملطة امل سصية ضليى  يع ذليك   ي  أ يل الميااح إبضيادة البضيائع اخلطيرة لليس لص  مل  ا
 س يفا اا بطريقة سلساة. ويشا  إىل انا االسسثناء    مسنيف النقل.ضادة اسإ  ناا أو

  ال جي ز أن  عبأ الصاا يج النقالية الييت جتياوزا اإلطيا  6-15-3-7-6ابسسثناء  ا  صر ضلس  الفقرة  1-6-15-3-7-6
إذا أ يري فحيص واخسبيا  دو اين  سينسن و صيل أو  حعيرا للنقيل إال سين اا أو 5الز   املقر  لفحصياا واخسبا ايا الييفو ين ميل 
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 يلي:  كفل الفح ص اليفاخلسة واخلا  سة  ا 6-7-3-15-8
ضسيييي ب  السشيييي ااا أو اال بعا يييياا أو الييييربي  أو السآمييييل أو لكشييييل النقيييير أو الصيييياريجفحييييص وضيييياء  )أ(
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 وضاء الصاريج. وينفن اخسبا  ضغط ابسس يفام ضغط االخسبا  األصلي بعيف ا سااء العال.
يعاد الصاريج النقال إىل السشيغسل حي  ييسم  صيحسح    ظار  ع  أ  ن  الضلى أي ضنيف امسشاف دلسل  6-7-3-15-11

 وإضادة إ راء االخسبا  ضلس  وا سساز االخسبا .
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  ضع ضلى مل صياريج  قيال ل حية  عيف سية  قاو ية للسآميل  ثبلير بصي  ة دائاية ضليى الصياريج النقيال    6-7-3-16-1

لس  لفحصاا. وإذا  عنل   ألسباب  سعليق برت سبياا الصياريج النقيال   ثبسير الل حية بصي  ة دائاية ضليى ل ص ل إ كان اب ز يمال ا
وضاء الصاريج    ضع ضلى ال ضاء ضليى األقيل املعل  ياا الييت  قسضيساا امليفو ية املعساييفة ألوضسية الضيغط. و بين ضليى الل حية محييف 

 واثلة أخرى.طريقة  أبية أدىن املعل  اا السالسة بطريقة اخلسم أو
 املعل  اا ض  املالك )أ(

  مجسل املالك؛  قم '1'
 املعل  اا ض  الصنع )ب(

 بليف الصنع؛ '1'
 سنة الصنع؛ '2'
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 اسم الصا ع وضال س  السجا ية؛ '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛   ز العب اا حم   ظام األ م املسحيفة '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  الر ز ألي  را آخير  يع إثبياا أن العبي ة أويمس يفم انا ال  
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة  الصيياريج النقييال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6ال ا دة   الفصل 
 بليف االضسااد؛ '2'
 سم؛امل  َّلة اضسااد السصااهلسئة  '3'
 اضسااد السصاسم؛  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AA"احلرفان  '5'
 امليفوَّ ة املعسايفة بشأن أوضسة الضغط اليت صام وضاء الصاريج بناء ضلساا؛ '6'

 الضغ ط )د(
 ؛(3)الكسل ابسكال( )ب حيفاا البا  أوضغط السشغسل األقصى املما ح ب   '1'
 ؛ (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '2'
 ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط )الشار والمنة(؛ '3'
 ضال ة  عرُّف ا ية الشاايف ضلى االخسبا  البيفئي للضغط؛ '4'
 ؛(3)الكسل ابسكال( )ب حيفاا البا  أو (6)الضغط السصاساي اخلا  ي '5'

 د  اا احلرا ة )ا(
 ؛(3)س(ºسصاساي ليف  اا احلرا ة )امليفى ال '1'
 ؛(3)س(ºد  ة احلرا ة املر عسة السصاساسة ) '2'

 امل اد )و(
  ادة )  اد( وضاء الصاريج و ر ع ) را ع( املعسا  املادي؛ '1'
 ؛(3)الماك املكاف     الف الذ املر عي )ابملم( '2'

 المعة )ز(
 ؛(3)س )ابللرت(20ºئسة ضنيف سعة الصاريج املا '1'

 لفح ص واالخسبا اا اليفو يةا )ح(
 سن اا  اسسثنائي(؛ 5سنة  مل  2.5  ع أحيفث اخسبا  دو ي )مل  '1'

__________ 

 .املمس يف ةال حيفة  بن  (3) 
 .10-2-2-7-6ا ظر  (6)
 .ال حيفة املمس يف ة بن  (3)
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 ات ي  أحيفث اخسبا  دو ي )الشار والمنة(؛ '2'
 ألحيفث اخسبا  دو ي )إذا ا طبق( (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '3'
 شايف  . ا أحيفث اخسبا  أو عرف ا ية اهلسئة امل  َّلة اليت أ ر ضال ة  '4'

 : مثال على لوحة لوضع العالمات1-16-3-7-6الشكل 
   مجسل املالك  قم

 معلومات عن الصنع
  بليف الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  السململي للصا ع الرقم

 املعلومات عن االعتماد

 

  بليف االضسااد
  امل  لة اضسااد السصاسماهلسئة 

 )إذا ا طبق(" AA"  اضسااد السصاسم  قم
    ز  صاسم ال ضاء )  ز امليفو ة املعسايفة ألوضسة الضغط(

 الضغوط
 مسل ابسكال اب  أو ضغط السشغسل األقصى املما ح ب 

 مسل ابسكال اب  أو ضغط االخسبا 
  خسم الشاايف:   قاان/المنة  أ بعة()الشار   ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط

 مسل ابسكال اب  أو يالضغط السصاساي اخلا  
 درجات احلرارة

 س°إىل         س°          امليفى السصاساي ليف  اا احلرا ة
 س° د  ة احلرا ة املر عسة السصاساسة

 املواد
   ادة )  اد( ال ضاء و ر ع ) را ع( املعسا  املادي

  م املكاف    الف الذ املر عيالماك 
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائسة ضنيف 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 ات ي  االخسبا    ع االخسبا 
 خسم الشاايف
 )أ(وضغط االخسبا 

  ع 
 ات ي  االخسبا  االخسبا 

 خسم الشاايف
 )أ(وضغط االخسبا 

 مسل ابسكال اب  أو  )شار   قاان/سنة  أ بعة(  مسل ابسكال اب  أو  )شار   قاان/سنة  أ بعة( 
        
        
        
        

 ضغط االخسبا  إذا ا طبق. )أ(

- 396 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

396 

 اسم الصا ع وضال س  السجا ية؛ '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛   ز العب اا حم   ظام األ م املسحيفة '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  الر ز ألي  را آخير  يع إثبياا أن العبي ة أويمس يفم انا ال  
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة  الصيياريج النقييال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6ال ا دة   الفصل 
 بليف االضسااد؛ '2'
 سم؛امل  َّلة اضسااد السصااهلسئة  '3'
 اضسااد السصاسم؛  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AA"احلرفان  '5'
 امليفوَّ ة املعسايفة بشأن أوضسة الضغط اليت صام وضاء الصاريج بناء ضلساا؛ '6'

 الضغ ط )د(
 ؛(3)الكسل ابسكال( )ب حيفاا البا  أوضغط السشغسل األقصى املما ح ب   '1'
 ؛ (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '2'
 ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط )الشار والمنة(؛ '3'
 ضال ة  عرُّف ا ية الشاايف ضلى االخسبا  البيفئي للضغط؛ '4'
 ؛(3)الكسل ابسكال( )ب حيفاا البا  أو (6)الضغط السصاساي اخلا  ي '5'

 د  اا احلرا ة )ا(
 ؛(3)س(ºسصاساي ليف  اا احلرا ة )امليفى ال '1'
 ؛(3)س(ºد  ة احلرا ة املر عسة السصاساسة ) '2'

 امل اد )و(
  ادة )  اد( وضاء الصاريج و ر ع ) را ع( املعسا  املادي؛ '1'
 ؛(3)الماك املكاف     الف الذ املر عي )ابملم( '2'

 المعة )ز(
 ؛(3)س )ابللرت(20ºئسة ضنيف سعة الصاريج املا '1'

 لفح ص واالخسبا اا اليفو يةا )ح(
 سن اا  اسسثنائي(؛ 5سنة  مل  2.5  ع أحيفث اخسبا  دو ي )مل  '1'

__________ 

 .املمس يف ةال حيفة  بن  (3) 
 .10-2-2-7-6ا ظر  (6)
 .ال حيفة املمس يف ة بن  (3)

 

397 

 ات ي  أحيفث اخسبا  دو ي )الشار والمنة(؛ '2'
 ألحيفث اخسبا  دو ي )إذا ا طبق( (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '3'
 شايف  . ا أحيفث اخسبا  أو عرف ا ية اهلسئة امل  َّلة اليت أ ر ضال ة  '4'

 : مثال على لوحة لوضع العالمات1-16-3-7-6الشكل 
   مجسل املالك  قم

 معلومات عن الصنع
  بليف الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  السململي للصا ع الرقم

 املعلومات عن االعتماد

 

  بليف االضسااد
  امل  لة اضسااد السصاسماهلسئة 

 )إذا ا طبق(" AA"  اضسااد السصاسم  قم
    ز  صاسم ال ضاء )  ز امليفو ة املعسايفة ألوضسة الضغط(

 الضغوط
 مسل ابسكال اب  أو ضغط السشغسل األقصى املما ح ب 

 مسل ابسكال اب  أو ضغط االخسبا 
  خسم الشاايف:   قاان/المنة  أ بعة()الشار   ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط

 مسل ابسكال اب  أو يالضغط السصاساي اخلا  
 درجات احلرارة

 س°إىل         س°          امليفى السصاساي ليف  اا احلرا ة
 س° د  ة احلرا ة املر عسة السصاساسة

 املواد
   ادة )  اد( ال ضاء و ر ع ) را ع( املعسا  املادي

  م املكاف    الف الذ املر عيالماك 
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائسة ضنيف 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 ات ي  االخسبا    ع االخسبا 
 خسم الشاايف
 )أ(وضغط االخسبا 

  ع 
 ات ي  االخسبا  االخسبا 

 خسم الشاايف
 )أ(وضغط االخسبا 

 مسل ابسكال اب  أو  )شار   قاان/سنة  أ بعة(  مسل ابسكال اب  أو  )شار   قاان/سنة  أ بعة( 
        
        
        
        

 ضغط االخسبا  إذا ا طبق. )أ(

- 397 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

398 

ضلى ل حة  عيف سة  ثبر إبحكام   مجل املعل  اا السالسة بص  ة دائاة إ ا ضلى الصاريج النقال  فم  أو 6-7-3-16-2
 ضلى الصاريج النقال:

 املشغللاسم 
 الغازاا املمسلة  ع املربدة املما ح بنقلاا اسم الغاز أو

 مغ صى املما ح ب     مل  از  مسل  ع  ربد وزن احلا لة األق
 مغ  الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا

 مغ ال زن الفا   
 . 6-2-5-2-4   س  بشأن الصاريج النقال  سمق  ع 

  .5الغازاا املمسلة  ع املربدة املنق لة  ا ظر أيضا  اجلزء يسعلق بسعسن ا ية  فساا مالحظة:

صاريج النقال  صااا  و عسايفا  للاناولة   ضحرا البحا    كس  ضليى الل حية البسا سية اخلا  سية إذا مان ال 6-7-3-16-3
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK"ضبا ة "صاريج  قال حبري" 

 ر الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املادةاشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبا 6-7-4
 تعاريف 6-7-4-1

 :أل راا انا القمم 
يع  ال قر الني ينقضي  نن اسسقرا  حالة امللء األولسة إىل أن ير فع الضغط بفعل اليففق احلرا ي إىل أدىن ضيغط  ز   االحسباس

 حميفد ل سسلة )وسائل( ختفسل الضغط؛
 السغلسل الني قيف يك ن  زءا      نظ  ة العزل؛ ل اخلا  ي أويع  الغطاء العاز  الغالف

االخسبييا  الييني يمييس يفم فسيي   يياز وخيضييع فسيي  وضيياء الصيياريج و عيييفاا  شييغسل  لضييغط داخلييي فعييال يعيي   اخسبييا   نييع السمييرب
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب ؛ 90يقل ض   ال

ضيييغط امليييا   رتي الفعيييال األقصيييى املميييا ح بييي  ضنييييف قاييية وضييياء الصييياريج   وضيييع بييي  يعييي  ال ضيييغط السشيييغسل األقصيييى املميييا ح
   ذلك أضلى ضغط فعال أثناء امللء والسفريغ؛ السشغسل  مبا

 فس ؛  ع  جما ع ال زن الفا   للصاريج النقال وأثقل ول يرخص بنقل  الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا

حييرا ة   سجيياوز أدىن )أبييرد( د  يية  عيي  د  يية احلييرا ة املمييس يف ة لسصيياسم وبنيياء وضيياء الصيياريج وال السصيياساسةد  يية احلييرا ة اليييف سا 
 )د  ة حرا ة السشغسل( احملس ايا أثناء الظروف العادية للالء والسفريغ والنقل.

ا  ويكيي ن  ييزودا  مبعيييفاا السشيييغسل ليييرت  450يعيي  الصييياريج املسعيييفد ال سييائط املعييزول حيييرا اي  الييني  سجيياوز سييعس   الصيياريج النقييال
يكي ن الصياريج النقيال صياحلا  مللئي  و فريغي  بييفون فصيل  عيفا ي  اهلسكلسية. واملعيفاا اهلسكلسة الالز ة لنقيل الغيازاا املميسَّلة امليربدة. و 

بيية ويكي ن  ييزودا  ب سييائل  يي ازن خييا ج وضيياء الصيياريج  وميكيي   فعي  ضنيييف ا يكيي ن وسلئييا . ويصييام ابليف  يية األوىل ل سحاسليي  ضلييى  رمه
 يييفخل الشيياحناا الصييارجيسة الربييية   سكا سكسيية. وال  ابييع لسميياسل املناوليية امل سييفسنة ويكيي ن  ييزودا  مبزالييق ووسييائل  ثبسيير أو  قييل أو

وضرابا المكك احليفييفيية الصيارجيسة  واخليزادا  يع املعيف سية  واحلياوايا ال سيسطة للمي ائ   وأسيط ادا الغياز واألوضسية الكبيعة 
 لغازاا     عريل الصاا يج النقالة؛ل

   املائة؛ 27 واسسطالة ضنيف اال كما   بلغ 2 س   / م 370يع  الف الذ الني ل   قاو ة شيف  بلغ  الف الذ املر عي
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  ذليك الفسحياا ووسيائل  يع  اجلزء    الصياريج النقيال اليني عسي ي ضليى الغياز املميسل امليربد املسي خى  قلي   مبيا وضاء الصاريج
 السجاسزاا اهلسكلسة اخلا  سة؛ يشال  عيفاا السشغسل أو إ القاا  ولكن  ال

 سسل الضغط  والسربييف والعزل احلرا ي؛أ ازة القساس ووسائل السعبئة والسفريغ والسنفس  واأل ان وأ ازة  ك ع    عيفاا السشغسل

  ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  وضاء الصاريج؛ املعيفاا اهلسكلسة

 يع  الرتمس  الني يسك ن ضادة   : الصاريج

ضسييية الصييياا يج اليفاخلسييية حسيييت يكييي ن احلسيييز بييين وضييياء )أوضسييية( أمثييير  ييي  أو   يييالف وواحييييف أو )أ(
 الغالف  فر ا     اهل اء )ضزل بسفريغ اهل اء( وقيف يشسال ضلى  نظ  ة للعزل احلرا ي؛ الصاريج و 

أو  يييالف ووضييياء صيييارجيي داخليييي  فصيييل بسناايييا طبقييية  ييي   يييادة ضازلييية للحيييرا ة صيييلبة )  ييي ة  )ب(
  ثال (؛ صلبة

 أقصى ضغط  ا   رتي ضنيف قاة وضاء الصاريج أثناء اخسبا  الضغط؛يع   ضغط االخسبا 

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-4-2

 صييييام أوضسيييية الصيييياا يج و بيييية وفقييييا  الشييييرتاطاا  يفو يييية  عسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  عييييرتف هبييييا المييييلطة  6-7-4-2-1
للسشيكسل و صينع األ لفية  ي  الفي الذ. وميكي  اسيس يفام  ي اد  امل سصة. و صنع أوضسة الصاا يج واأل لفة  ي   ي اد  عيف سية  الئاية

ة لصيينع املييرابط واليييفضائم بيين وضيياء الصيياريج والغييالف  شييريطة أن  ثبيير مفاييية خصائصيياا ضنيييف د  يية احلييرا ة اليييف سا  ييع  عيف سيي
 ادة ثبسير  ة واأل لفة امللح  ة إال مس يفم لصنع األوضس اليفولسة. وال السصاساسة. و مس   امل اد    حست املبيفأ املعايع ال طنسة أو

اللحا اا مباا ة حبست  كفل أ اد  ما ال . ويلزم إ راء  عاجلة حرا ية  ناسبة ألوضسة الصاا يج  ضنييف ا قابلسساا للحام متا ا . و نفن 
يفى اخسبا   ادة الصينع  امل اضع اليت  عرضر للحرا ة. ول امل اد ذلك  لضاان املسا ة الكافسة للحام و   قسضي ضالساا الصنع أو

يسعلييييق ابحساييييال الكميييير السقصييييفي  والسقصييييل اهلسيييييف و س   والسشييييقق  ضسبييييا  فساييييا ؤخيييين د  يييية احلييييرا ة اليييييف سا السصيييياساسة   اال
 سجياوز القساية املضيا  ة ملقاو ية  حالية اسيس يفام الفي الذ الييفقسق احلبسبياا ال اال اادي الناش  ض  السآميل  و قاو ية الصييفم. و 

 بعا  مل اصفاا امليادة. و كي ن  يادة صينع  2   / م س 725والقساة املضا  ة للحيف األضلى ملقاو ة الشيف  2 س   / م 460 اإل ااد
 الصاريج النقال  ناسبة للبسئة اخلا  سة اليت قيف ينقل فساا.

ك الرتمسبياا واحلشيااي   ذلي يك ن  س افقا   ع الغاز املمسل املربد املنق ل أي  زء    الصاريج النقال  مبا 6-7-4-2-2
     ع انا الغاز املمسل املربد املنق ل. واألدبس   اليت ميك  أن يس قع ضادة أن  سال

    شأ   أن يؤدي إىل ضط  ابلفعل الغلفاين. جي  جتن   ال   املعادن امل سلفة  إذ 6-7-4-2-3

اى العزل اخلا  ي يشال  ظام العزل احلرا ي  غطسة ما لة ل ضاء )ألوضسة( الصار  6-7-4-2-4 يج مب اد ضازلة فعالة. وعح
  بة وحيفوث أي ضط    ظروف النقل العادية.بغالف ملنع  مرب الرط

ضنيييف ا يكييي ن الغيييالف  غلقيييا  حبسيييت يكييي ن  ا عيييا  لسميييرب الغييياز   رمييي  وسيييسلة ملنيييع  يييرامم أي ضيييغط    6-7-4-2-5
 العزل. حسلز

س ضنيييف 182ºلنقييل  ييازاا  مييسلة  ييربدة د  يية  لساهنييا أقييل  يي   الصيياا يج النقاليية املسيي خى اسييس يفا اا 6-7-4-2-6
األ ي اء الغنسية ابألمميجن بطريقية خطيرة  ضنييف ا    ييف  تس ي ضلى   اد قيف  سفاضيل  يع األمميجن أو  ي  جي  أالالضغط اجل

 س ائل  نسة ابألممجن.   أ زاء العزل احلرا ي  ع احساال  ال    ع األممجن أو

  سيفا   حالة امل اد العازلة أثناء اخليف ة ضلى     فرط. أاليسعن  6-7-4-2-7
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ضلى ل حة  عيف سة  ثبر إبحكام   مجل املعل  اا السالسة بص  ة دائاة إ ا ضلى الصاريج النقال  فم  أو 6-7-3-16-2
 ضلى الصاريج النقال:

 املشغللاسم 
 الغازاا املمسلة  ع املربدة املما ح بنقلاا اسم الغاز أو

 مغ صى املما ح ب     مل  از  مسل  ع  ربد وزن احلا لة األق
 مغ  الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا

 مغ ال زن الفا   
 . 6-2-5-2-4   س  بشأن الصاريج النقال  سمق  ع 

  .5الغازاا املمسلة  ع املربدة املنق لة  ا ظر أيضا  اجلزء يسعلق بسعسن ا ية  فساا مالحظة:

صاريج النقال  صااا  و عسايفا  للاناولة   ضحرا البحا    كس  ضليى الل حية البسا سية اخلا  سية إذا مان ال 6-7-3-16-3
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK"ضبا ة "صاريج  قال حبري" 

 ر الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املادةاشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبا 6-7-4
 تعاريف 6-7-4-1

 :أل راا انا القمم 
يع  ال قر الني ينقضي  نن اسسقرا  حالة امللء األولسة إىل أن ير فع الضغط بفعل اليففق احلرا ي إىل أدىن ضيغط  ز   االحسباس

 حميفد ل سسلة )وسائل( ختفسل الضغط؛
 السغلسل الني قيف يك ن  زءا      نظ  ة العزل؛ ل اخلا  ي أويع  الغطاء العاز  الغالف

االخسبييا  الييني يمييس يفم فسيي   يياز وخيضييع فسيي  وضيياء الصيياريج و عيييفاا  شييغسل  لضييغط داخلييي فعييال يعيي   اخسبييا   نييع السمييرب
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب ؛ 90يقل ض   ال

ضيييغط امليييا   رتي الفعيييال األقصيييى املميييا ح بييي  ضنييييف قاييية وضييياء الصييياريج   وضيييع بييي  يعييي  ال ضيييغط السشيييغسل األقصيييى املميييا ح
   ذلك أضلى ضغط فعال أثناء امللء والسفريغ؛ السشغسل  مبا

 فس ؛  ع  جما ع ال زن الفا   للصاريج النقال وأثقل ول يرخص بنقل  الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا

حييرا ة   سجيياوز أدىن )أبييرد( د  يية  عيي  د  يية احلييرا ة املمييس يف ة لسصيياسم وبنيياء وضيياء الصيياريج وال السصيياساسةد  يية احلييرا ة اليييف سا 
 )د  ة حرا ة السشغسل( احملس ايا أثناء الظروف العادية للالء والسفريغ والنقل.

ا  ويكيي ن  ييزودا  مبعيييفاا السشيييغسل ليييرت  450يعيي  الصييياريج املسعيييفد ال سييائط املعييزول حيييرا اي  الييني  سجيياوز سييعس   الصيياريج النقييال
يكي ن الصياريج النقيال صياحلا  مللئي  و فريغي  بييفون فصيل  عيفا ي  اهلسكلسية. واملعيفاا اهلسكلسة الالز ة لنقيل الغيازاا املميسَّلة امليربدة. و 

بيية ويكي ن  ييزودا  ب سييائل  يي ازن خييا ج وضيياء الصيياريج  وميكيي   فعي  ضنيييف ا يكيي ن وسلئييا . ويصييام ابليف  يية األوىل ل سحاسليي  ضلييى  رمه
 يييفخل الشيياحناا الصييارجيسة الربييية   سكا سكسيية. وال  ابييع لسميياسل املناوليية امل سييفسنة ويكيي ن  ييزودا  مبزالييق ووسييائل  ثبسيير أو  قييل أو

وضرابا المكك احليفييفيية الصيارجيسة  واخليزادا  يع املعيف سية  واحلياوايا ال سيسطة للمي ائ   وأسيط ادا الغياز واألوضسية الكبيعة 
 لغازاا     عريل الصاا يج النقالة؛ل

   املائة؛ 27 واسسطالة ضنيف اال كما   بلغ 2 س   / م 370يع  الف الذ الني ل   قاو ة شيف  بلغ  الف الذ املر عي
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  ذليك الفسحياا ووسيائل  يع  اجلزء    الصياريج النقيال اليني عسي ي ضليى الغياز املميسل امليربد املسي خى  قلي   مبيا وضاء الصاريج
 السجاسزاا اهلسكلسة اخلا  سة؛ يشال  عيفاا السشغسل أو إ القاا  ولكن  ال

 سسل الضغط  والسربييف والعزل احلرا ي؛أ ازة القساس ووسائل السعبئة والسفريغ والسنفس  واأل ان وأ ازة  ك ع    عيفاا السشغسل

  ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  وضاء الصاريج؛ املعيفاا اهلسكلسة

 يع  الرتمس  الني يسك ن ضادة   : الصاريج

ضسييية الصييياا يج اليفاخلسييية حسيييت يكييي ن احلسيييز بييين وضييياء )أوضسييية( أمثييير  ييي  أو   يييالف وواحييييف أو )أ(
 الغالف  فر ا     اهل اء )ضزل بسفريغ اهل اء( وقيف يشسال ضلى  نظ  ة للعزل احلرا ي؛ الصاريج و 

أو  يييالف ووضييياء صيييارجيي داخليييي  فصيييل بسناايييا طبقييية  ييي   يييادة ضازلييية للحيييرا ة صيييلبة )  ييي ة  )ب(
  ثال (؛ صلبة

 أقصى ضغط  ا   رتي ضنيف قاة وضاء الصاريج أثناء اخسبا  الضغط؛يع   ضغط االخسبا 

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-4-2

 صييييام أوضسيييية الصيييياا يج و بيييية وفقييييا  الشييييرتاطاا  يفو يييية  عسايييييفة ألوضسيييية الضييييغط  عييييرتف هبييييا المييييلطة  6-7-4-2-1
للسشيكسل و صينع األ لفية  ي  الفي الذ. وميكي  اسيس يفام  ي اد  امل سصة. و صنع أوضسة الصاا يج واأل لفة  ي   ي اد  عيف سية  الئاية

ة لصيينع املييرابط واليييفضائم بيين وضيياء الصيياريج والغييالف  شييريطة أن  ثبيير مفاييية خصائصيياا ضنيييف د  يية احلييرا ة اليييف سا  ييع  عيف سيي
 ادة ثبسير  ة واأل لفة امللح  ة إال مس يفم لصنع األوضس اليفولسة. وال السصاساسة. و مس   امل اد    حست املبيفأ املعايع ال طنسة أو

اللحا اا مباا ة حبست  كفل أ اد  ما ال . ويلزم إ راء  عاجلة حرا ية  ناسبة ألوضسة الصاا يج  ضنييف ا قابلسساا للحام متا ا . و نفن 
يفى اخسبا   ادة الصينع  امل اضع اليت  عرضر للحرا ة. ول امل اد ذلك  لضاان املسا ة الكافسة للحام و   قسضي ضالساا الصنع أو

يسعلييييق ابحساييييال الكميييير السقصييييفي  والسقصييييل اهلسيييييف و س   والسشييييقق  ضسبييييا  فساييييا ؤخيييين د  يييية احلييييرا ة اليييييف سا السصيييياساسة   اال
 سجياوز القساية املضيا  ة ملقاو ية  حالية اسيس يفام الفي الذ الييفقسق احلبسبياا ال اال اادي الناش  ض  السآميل  و قاو ية الصييفم. و 

 بعا  مل اصفاا امليادة. و كي ن  يادة صينع  2   / م س 725والقساة املضا  ة للحيف األضلى ملقاو ة الشيف  2 س   / م 460 اإل ااد
 الصاريج النقال  ناسبة للبسئة اخلا  سة اليت قيف ينقل فساا.

ك الرتمسبياا واحلشيااي   ذلي يك ن  س افقا   ع الغاز املمسل املربد املنق ل أي  زء    الصاريج النقال  مبا 6-7-4-2-2
     ع انا الغاز املمسل املربد املنق ل. واألدبس   اليت ميك  أن يس قع ضادة أن  سال

    شأ   أن يؤدي إىل ضط  ابلفعل الغلفاين. جي  جتن   ال   املعادن امل سلفة  إذ 6-7-4-2-3

اى العزل اخلا  ي يشال  ظام العزل احلرا ي  غطسة ما لة ل ضاء )ألوضسة( الصار  6-7-4-2-4 يج مب اد ضازلة فعالة. وعح
  بة وحيفوث أي ضط    ظروف النقل العادية.بغالف ملنع  مرب الرط

ضنيييف ا يكييي ن الغيييالف  غلقيييا  حبسيييت يكييي ن  ا عيييا  لسميييرب الغييياز   رمييي  وسيييسلة ملنيييع  يييرامم أي ضيييغط    6-7-4-2-5
 العزل. حسلز

س ضنيييف 182ºلنقييل  ييازاا  مييسلة  ييربدة د  يية  لساهنييا أقييل  يي   الصيياا يج النقاليية املسيي خى اسييس يفا اا 6-7-4-2-6
األ ي اء الغنسية ابألمميجن بطريقية خطيرة  ضنييف ا    ييف  تس ي ضلى   اد قيف  سفاضيل  يع األمميجن أو  ي  جي  أالالضغط اجل

 س ائل  نسة ابألممجن.   أ زاء العزل احلرا ي  ع احساال  ال    ع األممجن أو

  سيفا   حالة امل اد العازلة أثناء اخليف ة ضلى     فرط. أاليسعن  6-7-4-2-7
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 عيفد ز   احسباس  ر عي لكل  از  مسل  ربد يس خى  قل    صاريج  قال. 6-7-4-2-8

 يلي: عيفد ز   االحسباس املر عي بطريقة  قراا الملطة امل سصة ضلى أساس  ا 6-7-4-2-8-1
 ؛2-8-2-4-7-6لفقرة لفعالسة  ظام العزل  اليت تيفد وفقا   )أ(

 ة )وسائل( ختفسل الضغط؛الضغط األدىن احمليفد    أ ل اشسغال وسسل )ب(
 ظروف امللء األولسة؛ )ج(
 س؛30ºد  ة حرا ة حمسطة  فرتضة  )د(
 اخلصائص الفسزايئسة للغاز املمسل املربد املس خى  قل . )ا(

ا( ابخسبييا   ييي ع الصييياريج النقيييال وفقيييا  إل يييراءاا  قرايييا تيييفد فعالسييية  ظيييام العيييزل )الييييففق احليييرا ي ابلييي ا 6-7-4-2-8-2
 يلي: امل سصة. ويسك ن انا االخسبا  واالملطة 

اخسبا  تر ضغط حلبر ) ثل الضغط اجل ي( حست يقاس فقيفان الغاز املمسل املربد ضلى  ييفى  )أ(
  يفة ز نسة حميفدة؛ 

  يفى  يفة ز نسة حميفدة. أو اخسبا   نظ  ة  غلقة حست يقاس اال  فاع   الضغط ضلى )ب(

ضيييييى االخسالفيييياا   الضيييييغط اجليييي ي. وضنييييييف إ ييييراء أي  ييييي  وضنيييييف إ يييييراء اخسبييييا  الضيييييغط الثابيييير   را 
 س.30ºاالخسبا ي  جترى  صحسحاا ألي اخسالف   د  ة حرا ة احملسط ض  القساة املر عسة املفرتضة ليف  ة حرا ة احملسط واي 

 . 7-3-2-4مل  حلة  ا ظر   لسحيفييف ز   االحسباس الفعلي قبل مالحظة:

  100 ال يقيييل الضيييغط السصييياساي اخليييا  ي لغيييالف صييياريج  عيييزول بسفرييييغ اهلييي اء   يييزدوج اجلييييفا   ضييي  6-7-4-2-9
  200يقييييل ضيييي   لضييييغط اهنسييييا  حييييرج حمميييي ب ال اب (  ييييا   رتي  حمميييي اب  وفقييييا  للايفو يييية السقنسيييية املعسايييييفة أو 1مسل ابسييييكال )
جيييي ز إد اج الييييفضا اا اليفاخلسييية واخلا  سييية   حمييياب قييييف ة الغيييالف ضليييى  قاو ييية الضيييغط اب (  يييا   رتي. و  2مسل ابسيييكال )

 اخلا  ي.

  صام الصاا يج النقالة و زود بيفضائم لس فع قاضيفة  أ   ة أثناء النقل ومبرابط  ناسبة للرفع والسثبسر. 6-7-4-2-10

سي ايا امل  ي دة بييفاخلاا واألويال االسيسا سة حبست  سحايل ضليى األقيل ضيغط احمل  صام الصاا يج النقالة 6-7-4-2-11
واليفينا سة واحلرا ية اليت  نشأ أثناء الظروف العادية للاناولة والنقل دون حييفوث فقييف   حمسي ايا الصياا يج. وي ضيح السصياسم أ ي  

 ج النقال.وال ط ال العار املس قع للصاريقيف أخنا   االضسبا  أتثعاا الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األ

 كييي ن الصييياا يج النقالييية ووسيييائل  ثبسسايييا  تييير أثقيييل و لييية  ميييا ح هبيييا  قييياد ة ضليييى ا سصييياص القييي ى  6-7-4-2-12
 االسسا سة السالسة ضنيف  طبسق فعلاا بص  ة  نفصلة:

السميييا ع النيييا ج ضييي    اجتيياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املمييا ح هبيييا  ضيييروبة    )أ(
 ؛(1)(g) اجلاذبسة

وأفقسييا  بييزوااي قائايية ضلييى اجتيياح المييع: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن  )ب(
اجتاح الميع  يع حمييفد ب ضي ح   كي ن القي ى  مياوية لضيعل الكسلية اإلمجالسية القصي ى املميا ح 

 ؛g)(1)هبا(  ضروبة   السما ع النا ج ض  اجلاذبسة )
__________ 

  .2م/ث g  =9.81أل راا احلماب  ك ن قساة  ما ع اجلاذبسة  (1) 

 

401 

سايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا  ضييروبة   السمييا ع النييا ج ضيي  وضايي داي  إىل فيي ق: ق )ج(
 ؛(1)(gاجلاذبسة )

  ذلييك  وضايي داي  إىل تيير: ضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(
 .(1)(g)سة أتثع اجلاذبسة(   ضروبة   السما ع النا ج ض  اجلاذب

   يراضى ضا ل األ ان ضلى النح  السا :12-2-4-7-6مل ق ة    الق ى املنم  ة   تر فعل   6-7-4-2-13
ابلنمييبة  1.5  حاليية امليي اد اليييت  ساسييز بنقطيية خضيي ع حميييفدة ب ضيي ح  يراضييى ضا ييل أ ييان قساسيي   )أ(

 ملقاو ة اخلض ع املضا  ة؛

 1.5ا يييل أ يييان قساسييي  نقطييية خضييي ع حمييييفدة ب ضييي ح  يراضيييى ض ساسيييز ب أو   حالييية املييي اد الييييت ال )ب(
  املائيية   حاليية أ يي اع الفيي الذ  1  املائيية  وبقسايية  0.2ابلنمييبة لقيي ة الصييا د املضييا  ة بقسايية 

 األوسسنسيت.
 اليفولسييية للايييادة. قييي ة الصيييا د ايييي القيييسم الييييت تييييفداا املعيييايع ال طنسييية أو  كييي ن قيييسم  قاو ييية اخلضييي ع أو 6-7-4-2-14

ق ة الصا د وفقا  ملعايع املادة بنميبة  ذ األوسسنسيت ميك  زايدة القسم اليف سا احمليفدة ملقاو ة اخلض ع أوحالة اسس يفام أ  اع الف ال و 
حالية ضييفم و ي د  عيايع للاعييفن املعي      املائة ضنيف ا  ك ن انح القسم األضلى  ثبسة   شاادة فحص امليادة. و  15 صل إىل 

 ملمس يف ة مل افقة الملطة امل سصة.ق ة الصا د ا  قاو ة اخلض ع أو ختضع قساة
يحفيييييييرتا   الصييييييياا يج النقالييييييية  املعييييييييفَّة لنقيييييييل  يييييييازاا  ميييييييسلة  يييييييربدة هل بييييييية  أن يكييييييي ن ابإل كييييييييان  6-7-4-2-15

 مارابئسا . أت يضاا

 معايري التصميم 6-7-4-3

 يك ن املقطع العرضي ألوضسة الصاا يج  مسيفيرا . 6-7-4-3-1
أ ثال ضغط السشغسل األقصى  1.3يقل ض    بة حبست  سحال ضغط اخسبا  ال صام أوضسة الصاا يج و  6-7-4-3-2

أ ثال جما ع ضغط السشغسل األقصى  1.3يقل ضغط االخسبا  ض   حالة أوضسة الصاا يج املعزولة بسفريغ اهل اء ال املما ح ب . و 
اب (  يا   رتي. ويي ىل  3سل ابسيكال )م  300ضيغط االخسبيا  أبي حيال ضي   يقيل اب (. وال 1مسل ابسيكال )  100املما ح بي  و

 . 7-4-4-7-6إىل  2-4-4-7-6ااساام الشرتاطاا أدىن مسك جليفا  ال ضاء  املبسنة   

 0.2 ساسز بق ة صا د  ضيا  ة )قي ة صيا د بقساية    حالة املعادن اليت  حبيفي  قطة خض ع حميفدة ب ض ح أو 6-7-4-3-3
(   وضاء الصياريج  قاو ية σيسجاوز إ ااد الغشاء األو  )سسغاا  الف الذ األوسسنسيت(  ال   املائة أل  اع 1   املائة  ضا  ا   أو

   أيااا أقل  ضنيف ضغط االخسبا   حست:0.50 (Rm)سا بقساة  قاو ة شيف د  أو 0.75 (Re)خض ع بقساة 
Re = املائية   1بقساية    املائية أو 0.2قي ة صيا د بقساية    أو2 قاو ية اخلضي ع ب حييفاا  سي   / م 

   حالة أ  اع الف الذ األوسسنسيت؛
Rm = 2أدىن  قاو ة شيف ب حيفاا  س   / م.  

اليفولسييية للايييادة.  الييييت  ميييس يفم ايييي القيييسم الييييف سا احملييييفدة وفقيييا  للاعيييايع ال طنسييية أو Rmو Re كييي ن قيييسم  6-7-4-3-3-1
  املائة  15احمليفدة وفقا  ملعايع املادة ح   Rmو Reلعا لن حالة اسس يفام أ  اع الف الذ األوسسنسيت  ميك  زايدة القسم اليف سا ل و 

مل افقيية المييلطة  Rmو Reة ضيييفم و يي د  عييايع للاعيييفن املعيي   ختضييع قييسم حاليي ضنيييف إثبيياا قييسم أضلييى   شيياادة فحييص املييادة. و 
 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. امل سصة أو
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 عيفد ز   احسباس  ر عي لكل  از  مسل  ربد يس خى  قل    صاريج  قال. 6-7-4-2-8

 يلي: عيفد ز   االحسباس املر عي بطريقة  قراا الملطة امل سصة ضلى أساس  ا 6-7-4-2-8-1
 ؛2-8-2-4-7-6لفقرة لفعالسة  ظام العزل  اليت تيفد وفقا   )أ(

 ة )وسائل( ختفسل الضغط؛الضغط األدىن احمليفد    أ ل اشسغال وسسل )ب(
 ظروف امللء األولسة؛ )ج(
 س؛30ºد  ة حرا ة حمسطة  فرتضة  )د(
 اخلصائص الفسزايئسة للغاز املمسل املربد املس خى  قل . )ا(

ا( ابخسبييا   ييي ع الصييياريج النقيييال وفقيييا  إل يييراءاا  قرايييا تيييفد فعالسييية  ظيييام العيييزل )الييييففق احليييرا ي ابلييي ا 6-7-4-2-8-2
 يلي: امل سصة. ويسك ن انا االخسبا  واالملطة 

اخسبا  تر ضغط حلبر ) ثل الضغط اجل ي( حست يقاس فقيفان الغاز املمسل املربد ضلى  ييفى  )أ(
  يفة ز نسة حميفدة؛ 

  يفى  يفة ز نسة حميفدة. أو اخسبا   نظ  ة  غلقة حست يقاس اال  فاع   الضغط ضلى )ب(

ضيييييى االخسالفيييياا   الضيييييغط اجليييي ي. وضنييييييف إ ييييراء أي  ييييي  وضنيييييف إ يييييراء اخسبييييا  الضيييييغط الثابيييير   را 
 س.30ºاالخسبا ي  جترى  صحسحاا ألي اخسالف   د  ة حرا ة احملسط ض  القساة املر عسة املفرتضة ليف  ة حرا ة احملسط واي 

 . 7-3-2-4مل  حلة  ا ظر   لسحيفييف ز   االحسباس الفعلي قبل مالحظة:

  100 ال يقيييل الضيييغط السصييياساي اخليييا  ي لغيييالف صييياريج  عيييزول بسفرييييغ اهلييي اء   يييزدوج اجلييييفا   ضييي  6-7-4-2-9
  200يقييييل ضيييي   لضييييغط اهنسييييا  حييييرج حمميييي ب ال اب (  ييييا   رتي  حمميييي اب  وفقييييا  للايفو يييية السقنسيييية املعسايييييفة أو 1مسل ابسييييكال )
جيييي ز إد اج الييييفضا اا اليفاخلسييية واخلا  سييية   حمييياب قييييف ة الغيييالف ضليييى  قاو ييية الضيييغط اب (  يييا   رتي. و  2مسل ابسيييكال )

 اخلا  ي.

  صام الصاا يج النقالة و زود بيفضائم لس فع قاضيفة  أ   ة أثناء النقل ومبرابط  ناسبة للرفع والسثبسر. 6-7-4-2-10

سي ايا امل  ي دة بييفاخلاا واألويال االسيسا سة حبست  سحايل ضليى األقيل ضيغط احمل  صام الصاا يج النقالة 6-7-4-2-11
واليفينا سة واحلرا ية اليت  نشأ أثناء الظروف العادية للاناولة والنقل دون حييفوث فقييف   حمسي ايا الصياا يج. وي ضيح السصياسم أ ي  

 ج النقال.وال ط ال العار املس قع للصاريقيف أخنا   االضسبا  أتثعاا الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األ

 كييي ن الصييياا يج النقالييية ووسيييائل  ثبسسايييا  تييير أثقيييل و لييية  ميييا ح هبيييا  قييياد ة ضليييى ا سصييياص القييي ى  6-7-4-2-12
 االسسا سة السالسة ضنيف  طبسق فعلاا بص  ة  نفصلة:

السميييا ع النيييا ج ضييي    اجتيياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املمييا ح هبيييا  ضيييروبة    )أ(
 ؛(1)(g) اجلاذبسة

وأفقسييا  بييزوااي قائايية ضلييى اجتيياح المييع: قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن  )ب(
اجتاح الميع  يع حمييفد ب ضي ح   كي ن القي ى  مياوية لضيعل الكسلية اإلمجالسية القصي ى املميا ح 

 ؛g)(1)هبا(  ضروبة   السما ع النا ج ض  اجلاذبسة )
__________ 

  .2م/ث g  =9.81أل راا احلماب  ك ن قساة  ما ع اجلاذبسة  (1) 

 

401 

سايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا  ضييروبة   السمييا ع النييا ج ضيي  وضايي داي  إىل فيي ق: ق )ج(
 ؛(1)(gاجلاذبسة )

  ذلييك  وضايي داي  إىل تيير: ضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(
 .(1)(g)سة أتثع اجلاذبسة(   ضروبة   السما ع النا ج ض  اجلاذب

   يراضى ضا ل األ ان ضلى النح  السا :12-2-4-7-6مل ق ة    الق ى املنم  ة   تر فعل   6-7-4-2-13
ابلنمييبة  1.5  حاليية امليي اد اليييت  ساسييز بنقطيية خضيي ع حميييفدة ب ضيي ح  يراضييى ضا ييل أ ييان قساسيي   )أ(

 ملقاو ة اخلض ع املضا  ة؛

 1.5ا يييل أ يييان قساسييي  نقطييية خضييي ع حمييييفدة ب ضييي ح  يراضيييى ض ساسيييز ب أو   حالييية املييي اد الييييت ال )ب(
  املائيية   حاليية أ يي اع الفيي الذ  1  املائيية  وبقسايية  0.2ابلنمييبة لقيي ة الصييا د املضييا  ة بقسايية 

 األوسسنسيت.
 اليفولسييية للايييادة. قييي ة الصيييا د ايييي القيييسم الييييت تييييفداا املعيييايع ال طنسييية أو  كييي ن قيييسم  قاو ييية اخلضييي ع أو 6-7-4-2-14

ق ة الصا د وفقا  ملعايع املادة بنميبة  ذ األوسسنسيت ميك  زايدة القسم اليف سا احمليفدة ملقاو ة اخلض ع أوحالة اسس يفام أ  اع الف ال و 
حالية ضييفم و ي د  عيايع للاعييفن املعي      املائة ضنيف ا  ك ن انح القسم األضلى  ثبسة   شاادة فحص امليادة. و  15 صل إىل 

 ملمس يف ة مل افقة الملطة امل سصة.ق ة الصا د ا  قاو ة اخلض ع أو ختضع قساة
يحفيييييييرتا   الصييييييياا يج النقالييييييية  املعييييييييفَّة لنقيييييييل  يييييييازاا  ميييييييسلة  يييييييربدة هل بييييييية  أن يكييييييي ن ابإل كييييييييان  6-7-4-2-15

 مارابئسا . أت يضاا

 معايري التصميم 6-7-4-3

 يك ن املقطع العرضي ألوضسة الصاا يج  مسيفيرا . 6-7-4-3-1
أ ثال ضغط السشغسل األقصى  1.3يقل ض    بة حبست  سحال ضغط اخسبا  ال صام أوضسة الصاا يج و  6-7-4-3-2

أ ثال جما ع ضغط السشغسل األقصى  1.3يقل ضغط االخسبا  ض   حالة أوضسة الصاا يج املعزولة بسفريغ اهل اء ال املما ح ب . و 
اب (  يا   رتي. ويي ىل  3سل ابسيكال )م  300ضيغط االخسبيا  أبي حيال ضي   يقيل اب (. وال 1مسل ابسيكال )  100املما ح بي  و

 . 7-4-4-7-6إىل  2-4-4-7-6ااساام الشرتاطاا أدىن مسك جليفا  ال ضاء  املبسنة   

 0.2 ساسز بق ة صا د  ضيا  ة )قي ة صيا د بقساية    حالة املعادن اليت  حبيفي  قطة خض ع حميفدة ب ض ح أو 6-7-4-3-3
(   وضاء الصياريج  قاو ية σيسجاوز إ ااد الغشاء األو  )سسغاا  الف الذ األوسسنسيت(  ال   املائة أل  اع 1   املائة  ضا  ا   أو

   أيااا أقل  ضنيف ضغط االخسبا   حست:0.50 (Rm)سا بقساة  قاو ة شيف د  أو 0.75 (Re)خض ع بقساة 
Re = املائية   1بقساية    املائية أو 0.2قي ة صيا د بقساية    أو2 قاو ية اخلضي ع ب حييفاا  سي   / م 

   حالة أ  اع الف الذ األوسسنسيت؛
Rm = 2أدىن  قاو ة شيف ب حيفاا  س   / م.  

اليفولسييية للايييادة.  الييييت  ميييس يفم ايييي القيييسم الييييف سا احملييييفدة وفقيييا  للاعيييايع ال طنسييية أو Rmو Re كييي ن قيييسم  6-7-4-3-3-1
  املائة  15احمليفدة وفقا  ملعايع املادة ح   Rmو Reلعا لن حالة اسس يفام أ  اع الف الذ األوسسنسيت  ميك  زايدة القسم اليف سا ل و 

مل افقيية المييلطة  Rmو Reة ضيييفم و يي د  عييايع للاعيييفن املعيي   ختضييع قييسم حاليي ضنيييف إثبيياا قييسم أضلييى   شيياادة فحييص املييادة. و 
 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. امل سصة أو
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  بنيياء أوضسيية الصيياا يج  0.85ضلييى  Re/Rmيت  زييييف فساييا النمييبة ال يميياح ابسييس يفام أ يي اع الفيي الذ اليي 6-7-4-3-3-2
 النمبة اي القسم املبسنة   شاادة فحص املادة. اليت  مس يفم   تيفييف انح Rmو Reامللح  ة. و ك ن قسم 

ة املئ يية  جي  أن  ساسز أ  اع الف الذ املمس يف ة   بناء أوضسة الصاا يج ابسسطالة ضنيف اال كما   ابلنمب 6-7-4-3-3-3
ة لأل يي اع األخييرى.   املائيي 20  املائيية أل يي اع الفيي الذ اليييفقسق احلبسبيياا و 16 ييع حيييف أدىن  طلييق قساسيي   Rm/000 10 قييل ضيي   ال

وجييي  أن يساسييز األل  نسيي م وسييبائك األل  نسيي م اليييت  مييس يفم   بنيياء أوضسيية الصيياا يج ابسييسطالة ضنيييف اال كمييا   ابلنمييبة املئ ييية  
   املائة. 12 ع حيف أدىن  طلق قساس   000/6Rm 10 قل ض   ال

ألليي اح املعيف سيية أن يكيي ن حميي   ضسنيية اخسبييا  الشيييف أل ييراا تيفييييف القييسم احلقسقسيية للايي اد  يراضييى   حاليية ا 6-7-4-3-3-4
طيييع ضرضيييي بييزوااي قائاييية )ابلعيييرا( ضليييى اجتيياح اليفلفنييية. و قييياس االسيييسطالة اليفائايية ضنييييف اال كميييا  ضليييى ضسنيياا اخسبيييا  ذاا  ق

  م. 50  ابسس يفام  قساس ط ل  ISO 6892:1998  مسطسل وفقا  ملعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
 أدىن مسك جلدار وعاء الصهريج 6-7-4-4

 يلي: يك ن أدىن مسك ل ضاء الصاريج ا  الماك األمرب بن  ا 6-7-4-4-1

 ؛ 7-4-4-7-6إىل  2-4-4-7-6أدىن مسك حميفد وفقا  لالشرتاطاا ال ا دة    )أ(
 دة     ذلييك االشييرتاطاا اليي ا أو أدىن مسييك حميييفد وفقييا  للايفو يية املعسايييفة ألوضسيية الضييغط  مبييا )ب(

6-7-4-3 . 
 ييم  يي  الفيي الذ املر عييي  5 ييرت ضيي   1.80يسجيياوز قطراييا  ال يقييل مسييك اجليييفا  ألوضسيية الصيياا يج اليييت ال 6-7-4-4-2
 ييم  يي  الفيي الذ املر عييي  6 ييرت ضيي   1.80يقييل مسييك اجليييفا  لألوضسيية اليييت يسجيياوز قطراييا  يفم. واليكافئيي    املعيييفن املمييس   ييا أو
 ملمس يفم.يكافئ    املعيفن ا  ا أو

 م    الف الذ  3م ض   1.80يسجاوز قطراا  ال يقل مسك  يفا  أوضسة الصاا يج املعزولة ابلسفريغ اليت ال 6-7-4-4-3
 4يقيل ضي    يرتا  فيإن مسيك  ييفا اا ال 1.80أوضسية الصياا يج الييت يسجياوز قطرايا  ملمس يفم. أ يايكافئ    املعيفن ا  ا املر عي أو

 يكافئ    املعيفن املمس يفم.  ا  م    الف الذ املر عي أو

  حاليية الصيياا يج املعزوليية ابلسفريييغ  يكيي ن جمايي ع مسييك الغييالف ومسييك  يييفا  الصيياريج  طابقييا  ألدىن  6-7-4-4-4
 . 3-4-4-7-6يقل مسك  يفا  وضاء الصاريج  فم  ض  أدىن مسك  بن   الفقرة    ضلى أال2-4-4-7-6مسك  بن   

  م أاي  ما ر  ادة بناء ال ضاء. 3الصاريج ض   ال يقل مسك وضاء 6-7-4-4-5

ييييييفد المييييياك املكييييياف   ييييي  أ ييييي اع املعيييييادن األخيييييرى للمييييياك املطلييييي ب  ييييي  الفييييي الذ املر عيييييي   ميييييل 6-7-4-4-6  عح
   ابسسعاال املعادلة السالسة:3-4-4-7-6و 6-7-4-4-2   

 

 حست:
 الماك املكاف  الالزم    املعيفن املمس يفم ) م(؛ = 
 ؛3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6أدىن مسك ) م(    الف الذ املر عي  املبن    = 
 (؛3-3-4-7-6( للاعيفن املمس يفم )ا ظر 2 قاو ة الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م = 
سطالة اليييف سا املضييا  ة ضنيييف اال كمييا  ) مييبة  ئ ييية( للاعيييفن املمييس يفم وفقييا  للاعييايع االسيي = 
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  ويكيي ن أدىن 5-4-4-7-6إىل  1-4-4-7-6ال يقييل مسييك اجليييفا  أبي حييال ضيي  القييسم املبسنيية    6-7-4-4-7
. ويكي ن اينا المياك  يع شييا ل 6-4-4-7-6إىل  1-4-4-7-6مسيك جلاسيع أ يزاء وضياء الصياريج ضليى النحيي  املبين   

 ألي مساح للسآمل.
ا صييييييال األطيييييراف ابجلييييييزء األسيييييط اين  يييييي  عيييييييفث اخيييييسالف  فييييييا     مسيييييك الليييييي ح ضنييييييف  جيييييي  أال 6-7-4-4-8

 الصاريج. وضاء
 معدات التشغيل 6-7-4-5
النقيل. وضنييف ا يمياح العطي  أثنياء املناولية و   ر   وسائل السشغسل حبست  ك ن حماسية  ي  خطير الليي أو 6-7-4-5-1

مياح مبثيل اينح احلرمية دون احسايال بين ال ضياء والغيالف حبرمية  ميبسة   ثبير املعييفاا حبسيت   الربط بن إطا  احلااية وال ضياء أو
حيفوث ضط  أل زاء السشغسل. وتاى  رمسباا السفريغ اخلا  سة )جتاويل األدبس   وسائل اإل يالق( والصياام احلياب  الييفاخلي 

ذليك   خطر اللي بفعل الق ى اخلا  سة )ضلى سبسل املثال  ابسس يفام قِّطهع قص(. و ؤ   وسائل امللء والسفريغ )مبيا   وقاضيف    
 الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ضيف فسحاا ض   ع قصيف. الشفاح المطا سة أو

ازاا املميييسلة املييييربدة اللا بيييية   يييزود مييييل فسحييية  ييييلء و فريييييغ   الصييياا يج النقاليييية  املميييس يف ة لنقييييل الغيييي 6-7-4-5-2
ميكيي  ضالسييا  إىل الغييالف   يقييع أقييرب  ييا يقييل ضيي  ثييالث وسييائل إ ييالق  مييسقلة و رمبيية ضلييى السيي ا : األوىل صيياام حيياب  ال مبييا

وسييسلة  كافئيية. و كيي ن وسييسلة اإل ييالق األقييرب إىل الغييالف  يي  النيي ع المييريع  والثا سيية صيياام حيياب   والثالثيية شييفة سييطا سة أو
ابلنيعان. وجيي   اإلحاطية السفرييغ أو الق  اليني يغليق أو   ا سيا    حالية احلرمية  يع املقصي دة للصياريج النقيال أثنياء السعبئية أواإل 

 أيضا  أن يك ن ابإل كان  شغسل انح ال سسلة ابلسحكم    بعيف.
ملمييسلة املييربدة  ييع اللا بيية   ييزود مييل فسحيية  ييلء و فريييغ   الصيياا يج النقاليية  املمييس يف ة لنقييل الغييازاا ا 6-7-4-5-3

ميكي   ؛ األوىل صياام حياب  يقيع أقيرب  ياب سسلسن ضلى األقل ل  الق   مسقلسن مل  نااا ض  األخيرى و يرمبسن ضليى السي ا 
 وسسلة  كافئة. ضالسا  إىل الغالف  والثا سة شفة سطا سة أو

وميكي  أن تسجيز فسايا  نسجياا سيائلة  يليزم  ي فع    حالة قِّطع األدبس  اليت ميك  إ القاا    الطيرفن 6-7-4-5-4
 دبس .طريقة لس فسل الضغط أو   ا سا  ملنع  ك ي  ضغط  فرط داخل األ

 ال تساج الصاا يج املعزولة بسفريغ اهل اء إىل  زوييفاا بفسحة إل راء الفحص. 6-7-4-5-5
 جتاع الرتمسباا اخلا  سة  عا  بقيف  اإل كان ضالسا . 6-7-4-5-6
  بنل ضلى مجسع الس صسالا املرمبة ضلى الصاريج النقال وظسفة مل  ناا. 6-7-4-5-7
يقييل ضيي  ضييغط  أييية وسييسلة أخييرى ل  ييالق لسحاييل ضييغط  قيييف  ال حيياب  أويصييام ويبيية مييل صيياام  6-7-4-5-8

إ ييالق مجسييع الصيياا اا  السشييغسل األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج   ييع  راضيياة د  يياا احلييرا ة املس قعيية أثنيياء النقييل. ويكيي ن
ميكي   سيع الصياا اا احلابمية حبسيت الاحلابمة املل لبة بسحريك القبضة الييفوا ة السيفويية   اجتياح حرمية ضقيا ب المياضة. و صيام مج

 فسحاا ض   ع قصيف.
  حالة اسس يفام وحيفاا لس لسيف الضغط   زود وصالا المائل والب ا  املؤدية إىل  ليك ال حييفة بصياام  6-7-4-5-9

 ميك  ضالسا     الغالف ملنع فقيفان احملس ايا   حالة حيفوث ضط    وحيفة  زاييف الضغط. أقرب  ا
الس صييسالا األ ب بسيية و بيية و رميي  حبسييت ميكيي  جتنيي  خطيير ضطباييا بمييب  السايييفد واال كاييا    صييام 6-7-4-5-10

 ب بسيية  يي   ييادة  ناسييبة. وملنييع السمييري  بمييب  بفعييل احلييرا ة  والصيييف اا واالاسييزازاا املسكا سكسيية. و صيينع مجسييع الس صييسالا األ
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  بنيياء أوضسيية الصيياا يج  0.85ضلييى  Re/Rmيت  زييييف فساييا النمييبة ال يميياح ابسييس يفام أ يي اع الفيي الذ اليي 6-7-4-3-3-2
 النمبة اي القسم املبسنة   شاادة فحص املادة. اليت  مس يفم   تيفييف انح Rmو Reامللح  ة. و ك ن قسم 

ة املئ يية  جي  أن  ساسز أ  اع الف الذ املمس يف ة   بناء أوضسة الصاا يج ابسسطالة ضنيف اال كما   ابلنمب 6-7-4-3-3-3
ة لأل يي اع األخييرى.   املائيي 20  املائيية أل يي اع الفيي الذ اليييفقسق احلبسبيياا و 16 ييع حيييف أدىن  طلييق قساسيي   Rm/000 10 قييل ضيي   ال

وجييي  أن يساسييز األل  نسيي م وسييبائك األل  نسيي م اليييت  مييس يفم   بنيياء أوضسيية الصيياا يج ابسييسطالة ضنيييف اال كمييا   ابلنمييبة املئ ييية  
   املائة. 12 ع حيف أدىن  طلق قساس   000/6Rm 10 قل ض   ال

ألليي اح املعيف سيية أن يكيي ن حميي   ضسنيية اخسبييا  الشيييف أل ييراا تيفييييف القييسم احلقسقسيية للايي اد  يراضييى   حاليية ا 6-7-4-3-3-4
طيييع ضرضيييي بييزوااي قائاييية )ابلعيييرا( ضليييى اجتيياح اليفلفنييية. و قييياس االسيييسطالة اليفائايية ضنييييف اال كميييا  ضليييى ضسنيياا اخسبيييا  ذاا  ق

  م. 50  ابسس يفام  قساس ط ل  ISO 6892:1998  مسطسل وفقا  ملعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
 أدىن مسك جلدار وعاء الصهريج 6-7-4-4

 يلي: يك ن أدىن مسك ل ضاء الصاريج ا  الماك األمرب بن  ا 6-7-4-4-1

 ؛ 7-4-4-7-6إىل  2-4-4-7-6أدىن مسك حميفد وفقا  لالشرتاطاا ال ا دة    )أ(
 دة     ذلييك االشييرتاطاا اليي ا أو أدىن مسييك حميييفد وفقييا  للايفو يية املعسايييفة ألوضسيية الضييغط  مبييا )ب(

6-7-4-3 . 
 ييم  يي  الفيي الذ املر عييي  5 ييرت ضيي   1.80يسجيياوز قطراييا  ال يقييل مسييك اجليييفا  ألوضسيية الصيياا يج اليييت ال 6-7-4-4-2
 ييم  يي  الفيي الذ املر عييي  6 ييرت ضيي   1.80يقييل مسييك اجليييفا  لألوضسيية اليييت يسجيياوز قطراييا  يفم. واليكافئيي    املعيييفن املمييس   ييا أو
 ملمس يفم.يكافئ    املعيفن ا  ا أو

 م    الف الذ  3م ض   1.80يسجاوز قطراا  ال يقل مسك  يفا  أوضسة الصاا يج املعزولة ابلسفريغ اليت ال 6-7-4-4-3
 4يقيل ضي    يرتا  فيإن مسيك  ييفا اا ال 1.80أوضسية الصياا يج الييت يسجياوز قطرايا  ملمس يفم. أ يايكافئ    املعيفن ا  ا املر عي أو

 يكافئ    املعيفن املمس يفم.  ا  م    الف الذ املر عي أو

  حاليية الصيياا يج املعزوليية ابلسفريييغ  يكيي ن جمايي ع مسييك الغييالف ومسييك  يييفا  الصيياريج  طابقييا  ألدىن  6-7-4-4-4
 . 3-4-4-7-6يقل مسك  يفا  وضاء الصاريج  فم  ض  أدىن مسك  بن   الفقرة    ضلى أال2-4-4-7-6مسك  بن   

  م أاي  ما ر  ادة بناء ال ضاء. 3الصاريج ض   ال يقل مسك وضاء 6-7-4-4-5

ييييييفد المييييياك املكييييياف   ييييي  أ ييييي اع املعيييييادن األخيييييرى للمييييياك املطلييييي ب  ييييي  الفييييي الذ املر عيييييي   ميييييل 6-7-4-4-6  عح
   ابسسعاال املعادلة السالسة:3-4-4-7-6و 6-7-4-4-2   

 

 حست:
 الماك املكاف  الالزم    املعيفن املمس يفم ) م(؛ = 
 ؛3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6أدىن مسك ) م(    الف الذ املر عي  املبن    = 
 (؛3-3-4-7-6( للاعيفن املمس يفم )ا ظر 2 قاو ة الشيف اليف سا املضا  ة ) س   / م = 
سطالة اليييف سا املضييا  ة ضنيييف اال كمييا  ) مييبة  ئ ييية( للاعيييفن املمييس يفم وفقييا  للاعييايع االسيي = 
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  ويكيي ن أدىن 5-4-4-7-6إىل  1-4-4-7-6ال يقييل مسييك اجليييفا  أبي حييال ضيي  القييسم املبسنيية    6-7-4-4-7
. ويكي ن اينا المياك  يع شييا ل 6-4-4-7-6إىل  1-4-4-7-6مسيك جلاسيع أ يزاء وضياء الصياريج ضليى النحيي  املبين   

 ألي مساح للسآمل.
ا صييييييال األطيييييراف ابجلييييييزء األسيييييط اين  يييييي  عيييييييفث اخيييييسالف  فييييييا     مسيييييك الليييييي ح ضنييييييف  جيييييي  أال 6-7-4-4-8

 الصاريج. وضاء
 معدات التشغيل 6-7-4-5
النقيل. وضنييف ا يمياح العطي  أثنياء املناولية و   ر   وسائل السشغسل حبست  ك ن حماسية  ي  خطير الليي أو 6-7-4-5-1

مياح مبثيل اينح احلرمية دون احسايال بين ال ضياء والغيالف حبرمية  ميبسة   ثبير املعييفاا حبسيت   الربط بن إطا  احلااية وال ضياء أو
حيفوث ضط  أل زاء السشغسل. وتاى  رمسباا السفريغ اخلا  سة )جتاويل األدبس   وسائل اإل يالق( والصياام احلياب  الييفاخلي 

ذليك   خطر اللي بفعل الق ى اخلا  سة )ضلى سبسل املثال  ابسس يفام قِّطهع قص(. و ؤ   وسائل امللء والسفريغ )مبيا   وقاضيف    
 الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ضيف فسحاا ض   ع قصيف. الشفاح المطا سة أو

ازاا املميييسلة املييييربدة اللا بيييية   يييزود مييييل فسحييية  ييييلء و فريييييغ   الصييياا يج النقاليييية  املميييس يف ة لنقييييل الغيييي 6-7-4-5-2
ميكيي  ضالسييا  إىل الغييالف   يقييع أقييرب  ييا يقييل ضيي  ثييالث وسييائل إ ييالق  مييسقلة و رمبيية ضلييى السيي ا : األوىل صيياام حيياب  ال مبييا

وسييسلة  كافئيية. و كيي ن وسييسلة اإل ييالق األقييرب إىل الغييالف  يي  النيي ع المييريع  والثا سيية صيياام حيياب   والثالثيية شييفة سييطا سة أو
ابلنيعان. وجيي   اإلحاطية السفرييغ أو الق  اليني يغليق أو   ا سيا    حالية احلرمية  يع املقصي دة للصياريج النقيال أثنياء السعبئية أواإل 

 أيضا  أن يك ن ابإل كان  شغسل انح ال سسلة ابلسحكم    بعيف.
ملمييسلة املييربدة  ييع اللا بيية   ييزود مييل فسحيية  ييلء و فريييغ   الصيياا يج النقاليية  املمييس يف ة لنقييل الغييازاا ا 6-7-4-5-3

ميكي   ؛ األوىل صياام حياب  يقيع أقيرب  ياب سسلسن ضلى األقل ل  الق   مسقلسن مل  نااا ض  األخيرى و يرمبسن ضليى السي ا 
 وسسلة  كافئة. ضالسا  إىل الغالف  والثا سة شفة سطا سة أو

وميكي  أن تسجيز فسايا  نسجياا سيائلة  يليزم  ي فع    حالة قِّطع األدبس  اليت ميك  إ القاا    الطيرفن 6-7-4-5-4
 دبس .طريقة لس فسل الضغط أو   ا سا  ملنع  ك ي  ضغط  فرط داخل األ

 ال تساج الصاا يج املعزولة بسفريغ اهل اء إىل  زوييفاا بفسحة إل راء الفحص. 6-7-4-5-5
 جتاع الرتمسباا اخلا  سة  عا  بقيف  اإل كان ضالسا . 6-7-4-5-6
  بنل ضلى مجسع الس صسالا املرمبة ضلى الصاريج النقال وظسفة مل  ناا. 6-7-4-5-7
يقييل ضيي  ضييغط  أييية وسييسلة أخييرى ل  ييالق لسحاييل ضييغط  قيييف  ال حيياب  أويصييام ويبيية مييل صيياام  6-7-4-5-8

إ ييالق مجسييع الصيياا اا  السشييغسل األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج   ييع  راضيياة د  يياا احلييرا ة املس قعيية أثنيياء النقييل. ويكيي ن
ميكي   سيع الصياا اا احلابمية حبسيت الاحلابمة املل لبة بسحريك القبضة الييفوا ة السيفويية   اجتياح حرمية ضقيا ب المياضة. و صيام مج

 فسحاا ض   ع قصيف.
  حالة اسس يفام وحيفاا لس لسيف الضغط   زود وصالا المائل والب ا  املؤدية إىل  ليك ال حييفة بصياام  6-7-4-5-9

 ميك  ضالسا     الغالف ملنع فقيفان احملس ايا   حالة حيفوث ضط    وحيفة  زاييف الضغط. أقرب  ا
الس صييسالا األ ب بسيية و بيية و رميي  حبسييت ميكيي  جتنيي  خطيير ضطباييا بمييب  السايييفد واال كاييا    صييام 6-7-4-5-10

 ب بسيية  يي   ييادة  ناسييبة. وملنييع السمييري  بمييب  بفعييل احلييرا ة  والصيييف اا واالاسييزازاا املسكا سكسيية. و صيينع مجسييع الس صييسالا األ
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أي  يييرج سييي ى أدبسييي  ووصيييالا ف الذيييية  لح  ييية. و قييير  ميييس يفم بييين الغيييالف وال صيييلة املؤديييية إىل أول صييياام    احليييرا ة  ال
 قسضاء.اهلسئة امل  َّلة طريقة  بط الصاام هبنح الس صسلة. و لحم ال صالا األ ب بسة األخرى ضنيف اال الملطة امل سصة أو

 بيينف   لحييم حلا ييا   عيييف سا  قيي اي    حلحييم ال صييالا   األدبسيي  النحاسييسة بمييبسكة  يي  النحيياس والز ييك  أو 6-7-4-5-11
قييف عيييفث   قلييل ال صيالا  ي   سا يية األدبسي  ماييا س. وال525º قيل د  يية ا صياا   يي اد اللحيام هبينح المييبسكة ضي   القييف . وال

 ضنيف قطع أسنان الل ال .
 ساسز   اد الصاا اا و  ابعاا خبصائص وافسة ضنيف أدىن د  ة حرا ة  شغسل للصاريج النقال.  6-7-4-5-12
اال فجا    مجسع الس صسالا األ ب بسة والرتمسباا األ ب بسة ض  أ بعة أ ثيال ضيغط السشيغسل  ال يقل ضغط 6-7-4-5-13

وسييسلة  ليي  الصيياريج أثنيياء اخليف يية بفعييل  ضيي ة أو أ بعيية أ ثييال الضييغط الييني قيييف يسعييرا األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج أو
 أخرى )ابسسثناء وسائل ختفسل الضغط(.

 وسائل ختفيف الضغط 6-7-4-6
يزود مل وضاء صاريج ب سسلسن  مسقلسن ضلى األقل لس فسل الضيغط  ي  الني ع احملايل بنيابض. و نفيسح  6-7-4-6-1

السشيييغسل األقصيييى املميييا ح بييي   و فيييسح ابلكا يييل ضنييييف ضيييغط يقيييل ضييي  ضيييغط  وسيييائل ختفسيييل الضيييغط أو   ا سيييا  ضنييييف ضيييغط ال
   10يقيل ضي    غليق اينح ال سيائل بعييف السفرييغ ضنييف ضيغط ال  املائية  ي  ضيغط السشيغسل األقصيى املميا ح بي . و  110 يعادل

ل الضيغط  ي  املائة تر الضغط الني يبيفأ ضنيفح السفريغ  و ظل  غلقة ضنيف مجسع الضغ ط األدىن    ذلك. و كي ن وسيائل ختفسي
   ذلك مت ل  المائل.   ع يقاوم الق ى اليفينا سة  مبا

لغازاا املمسلة امليربدة  يع اللا بية واهلسييف و ن  يزودة  ابإلضيافة إىل ذليك  جي ز أن  ك ن أوضسة صاا يج  قل ا 6-7-4-6-2
 . 3-7-4-7-6و 2-7-4-7-6  أبقراص قصاة  رملبة ابلس ازي  ع وسائل ختفسل الضغط احملالة بنابض ضلى النح  املبن 

الغييياز  و كييي ي  أي ضيييغط  صيييام وسيييائل ختفسيييل الضيييغط حبسيييت متنيييع دخييي ل أيييية  ييي اد  ريبييية  و ميييرب  6-7-4-6-3
 خطر. زائيف
 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا وسائل ختفسل الضغط املمس يف ة.  عسايف الملطة امل سصة أو 6-7-4-6-4
 ط ومعايرهتامعدل التصريف يف وسائل ختفيف الضغ 6-7-4-7
ملائة    العزل   صياريج   ا 20فقيفان    حالة فقيفان أتثع  فريغ اهل اء   صاريج  عزول ابلسفريغ  أو 6-7-4-7-1

 عزول مب اد صلبة  يسعن أن يك ن  عيفل السصريل اجملاع جلاسع وسائل ختفسيل الضيغط املرمبية مافسيا  ملنيع أن يسجياوز الضيغط )مبيا 
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب . 120ضاء الصاريج فس  الرتامم( داخل و 

ربدة  يييع اللا بييية واهلسييييف و ن  ميكييي  بلييي   اييينا املعييييفل ابسيييس يفام األقيييراص   حالييية الغيييازاا املميييسلة املييي 6-7-4-7-2
يميياوي ضييغط اخسبييا  القصيياة املرملبيية ابلسيي ازي  ييع وسييائل ختفسييل الضييغط املطل بيية. و نكميير األقييراص القصيياة ضنيييف ضييغط امسييي 

 وضاء الصاريج.
عان الكا لة ابلصياريج  يكي ن  ع إحاطة الن 2-7-4-7-6و 1-7-4-7-6تر الظروف املبسنة    6-7-4-7-3

  عيفل السصريل اجملاع جلاسع وسائل ختفسل الضغط مافسا  إلبقاء الضغط   وضاء الصاريج ضنيف ضغط االخسبا .
 .(7)امل سصة ب ل سائل ختفسل الضغط وفقا  مليفو ة  قنسة  ثبسة  قراا الملطةعم   عيفل السصريل املطل   6-7-4-7-4

__________ 
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 العالمات على وسائل ختفيف الضغطوضع  6-7-4-8
 يلي:   ضع ضال اا واضحة ودائاة ضلى مل وسسلة لس فسل الضغط  سضا   ا 6-7-4-8-1

 سسلة السصريل؛الكسل ابسكال( اليت يبيفأ ضنيفاا ضال و  قساة الضغط )ب حيفاا البا  أو )أ(
 السفاوا املما ح ب  ضنيف ضغط السصريل لل سائل احملالة بنابض؛ )ب(
اة؛د   )ج(  ة احلرا ة املر عسة املناظرة للضغط املقيف  لألقراص القصِّ
 ث(؛/3 عيفل السصريل املقيف  لل سسلة ابأل سا  املكعبة القساسسة    اهل اء   الثا سة )م )د(
ريل ل سيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملاليييية بنيييابض واألقيييراص القصيييياة  مييياحة املقطيييع العرضيييي للسصيييي )ا(

 (؛2ابمللسارتاا املربعة ) م
 ن املعل  اا السالسة أيضا  ملاا أ ك  ضالسا :و ب
 الكسال ج ذي الصلة. اسم الصا ع و قم )و(

اليفولسييية للس حسييييف عييييفد  عييييفل السصيييريل املقييييفَّ  املبييينَّ ضليييى وسيييائل ختفسيييل الضيييغط وفقيييا  ملعسيييا  املنظاييية  6-7-4-8-2
 . ISO 4126-7:2004   و قمISO 4126-1:2004 القساسي   قم

 ت وسائل ختفيف الضغطتوصيال 6-7-4-9
ضييائق إىل  يكيي ن حجييم الس صييسالا إىل وسييائل ختفسييل الضييغط مافسييا  للمييااح مبييرو  السصييريل املطليي ب بييال 6-7-4-9-1

إذا ميان الصياريج  يزودا  ب سيائل  زدو ية  ووسيائل ختفسيل الضيغط إاليرم  أي صاام حاب  بن وضاء الصياريج  وسسلة األ ان. فال
إذا   ب أخرى  وما ر الصياا اا احلابمية الييت ختييفم وسيائل السصيريل العا لية ابلفعيل  فس حية إبحكيام  أوألسبا أل راا الصسا ة أو

يكي ن  . وال7-4-7-6ا الي ا دة   ما ر الصياا اا احلابمية  سصيلة فسايا بسنايا بنظيام إحكيام يضيا  اسيسارا  ال فياء ابالشيرتاطا
ي قل السيففق  ي  وضياء الصياريج إىل  وسسلة لس فسل الضغط قيف يقلل أو إىل انال أي ضائق   أية فسحة  ؤدي إىل وسسلة  نفس  أو

رف األدبسي  اخلا  ية  ي   يا ج وسيائل ختفسيل الضيغط    حالية اسيس يفا اا  أن  صي  لك ال سسلة. ويحفرتا   وسائل السنفس  أو
 الم ائل   اجل   دون أن  مب  س ى أقل ضغط  ر يف وك  ضلى وسائل الس فسل. الب ا  أو

 موضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-4-10
عهييل  يييفاخل مجسييع وسييائل ختفسييل الضييغط   قايية وضيياء الصيياريج و  6-7-4-10-1 ميكيي  ضالسييا  إىل املرمييز  أقييرب  ييا جتح

ألقصيى   قيع  ييفاخل مجسيع وسيائل ختفسيل الضيغط   حسيز الب يا   ي  ال ضياء  و كي ن حالية امليلء ا الط   والعرضي لل ضياء. و 
حالة الغيازاا املميسَّلة امليربدة ي  َّي  الب يا  املنطليق بعسييفا    ر بة حبست  كفل  صريل الب ا  املنطلق بيفون ض ائق. و انح ال سائل 

خيفليض ذليك  يي   ل واقسية تييرف  ميا  الب يا  شييريطة أاليال ي  ال ضياء. ويميياح ابسيس يفام وسيائ ضي  الصياريج بطريقية جتعليي  ال
 سل.سعة السصريل املطل بة   وسسلة الس ف

 س ن  ر سباا ملنع وص ل األش اص  ع امل  َّلن إىل وسائل ختفسل الضغط  وحلااية انح ال سائل  ي   6-7-4-10-2
 العط    حالة ا قالب الصاريج النقال.

 أجهزة القياس 6-7-4-11
س  ناسييي  يكييي  يسييي خى  يييلء الصييياريج النقيييال ابلكسلييية  فإ ييي  يسعييين أن يكييي ن  يييزودا  جباييياز قسيييا  يييا مل 6-7-4-11-1
أ ازة القساس املصن ضة      اد اشة أخرى إذا ما ير  ال ي   باشيرة   مس يفم أ ازة تيفييف املنم ب الز ا سة أو أمثر. وال أو

 حمس ايا وضاء الصاريج.
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أي  يييرج سييي ى أدبسييي  ووصيييالا ف الذيييية  لح  ييية. و قييير  ميييس يفم بييين الغيييالف وال صيييلة املؤديييية إىل أول صييياام    احليييرا ة  ال
 قسضاء.اهلسئة امل  َّلة طريقة  بط الصاام هبنح الس صسلة. و لحم ال صالا األ ب بسة األخرى ضنيف اال الملطة امل سصة أو

 بيينف   لحييم حلا ييا   عيييف سا  قيي اي    حلحييم ال صييالا   األدبسيي  النحاسييسة بمييبسكة  يي  النحيياس والز ييك  أو 6-7-4-5-11
قييف عيييفث   قلييل ال صيالا  ي   سا يية األدبسي  ماييا س. وال525º قيل د  يية ا صياا   يي اد اللحيام هبينح المييبسكة ضي   القييف . وال

 ضنيف قطع أسنان الل ال .
 ساسز   اد الصاا اا و  ابعاا خبصائص وافسة ضنيف أدىن د  ة حرا ة  شغسل للصاريج النقال.  6-7-4-5-12
اال فجا    مجسع الس صسالا األ ب بسة والرتمسباا األ ب بسة ض  أ بعة أ ثيال ضيغط السشيغسل  ال يقل ضغط 6-7-4-5-13

وسييسلة  ليي  الصيياريج أثنيياء اخليف يية بفعييل  ضيي ة أو أ بعيية أ ثييال الضييغط الييني قيييف يسعييرا األقصييى املمييا ح بيي  ل ضيياء الصيياريج أو
 أخرى )ابسسثناء وسائل ختفسل الضغط(.

 وسائل ختفيف الضغط 6-7-4-6
يزود مل وضاء صاريج ب سسلسن  مسقلسن ضلى األقل لس فسل الضيغط  ي  الني ع احملايل بنيابض. و نفيسح  6-7-4-6-1

السشيييغسل األقصيييى املميييا ح بييي   و فيييسح ابلكا يييل ضنييييف ضيييغط يقيييل ضييي  ضيييغط  وسيييائل ختفسيييل الضيييغط أو   ا سيييا  ضنييييف ضيييغط ال
   10يقيل ضي    غليق اينح ال سيائل بعييف السفرييغ ضنييف ضيغط ال  املائية  ي  ضيغط السشيغسل األقصيى املميا ح بي . و  110 يعادل

ل الضيغط  ي  املائة تر الضغط الني يبيفأ ضنيفح السفريغ  و ظل  غلقة ضنيف مجسع الضغ ط األدىن    ذلك. و كي ن وسيائل ختفسي
   ذلك مت ل  المائل.   ع يقاوم الق ى اليفينا سة  مبا

لغازاا املمسلة امليربدة  يع اللا بية واهلسييف و ن  يزودة  ابإلضيافة إىل ذليك  جي ز أن  ك ن أوضسة صاا يج  قل ا 6-7-4-6-2
 . 3-7-4-7-6و 2-7-4-7-6  أبقراص قصاة  رملبة ابلس ازي  ع وسائل ختفسل الضغط احملالة بنابض ضلى النح  املبن 

الغييياز  و كييي ي  أي ضيييغط  صيييام وسيييائل ختفسيييل الضيييغط حبسيييت متنيييع دخييي ل أيييية  ييي اد  ريبييية  و ميييرب  6-7-4-6-3
 خطر. زائيف
 اهلسئة امل  َّلة    قبلاا وسائل ختفسل الضغط املمس يف ة.  عسايف الملطة امل سصة أو 6-7-4-6-4
 ط ومعايرهتامعدل التصريف يف وسائل ختفيف الضغ 6-7-4-7
ملائة    العزل   صياريج   ا 20فقيفان    حالة فقيفان أتثع  فريغ اهل اء   صاريج  عزول ابلسفريغ  أو 6-7-4-7-1

 عزول مب اد صلبة  يسعن أن يك ن  عيفل السصريل اجملاع جلاسع وسائل ختفسيل الضيغط املرمبية مافسيا  ملنيع أن يسجياوز الضيغط )مبيا 
   املائة    ضغط السشغسل األقصى املما ح ب . 120ضاء الصاريج فس  الرتامم( داخل و 

ربدة  يييع اللا بييية واهلسييييف و ن  ميكييي  بلييي   اييينا املعييييفل ابسيييس يفام األقيييراص   حالييية الغيييازاا املميييسلة املييي 6-7-4-7-2
يميياوي ضييغط اخسبييا  القصيياة املرملبيية ابلسيي ازي  ييع وسييائل ختفسييل الضييغط املطل بيية. و نكميير األقييراص القصيياة ضنيييف ضييغط امسييي 

 وضاء الصاريج.
عان الكا لة ابلصياريج  يكي ن  ع إحاطة الن 2-7-4-7-6و 1-7-4-7-6تر الظروف املبسنة    6-7-4-7-3

  عيفل السصريل اجملاع جلاسع وسائل ختفسل الضغط مافسا  إلبقاء الضغط   وضاء الصاريج ضنيف ضغط االخسبا .
 .(7)امل سصة ب ل سائل ختفسل الضغط وفقا  مليفو ة  قنسة  ثبسة  قراا الملطةعم   عيفل السصريل املطل   6-7-4-7-4

__________ 

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed ا ظر ضلى سبسل املثال (7)

Gases." 
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 العالمات على وسائل ختفيف الضغطوضع  6-7-4-8
 يلي:   ضع ضال اا واضحة ودائاة ضلى مل وسسلة لس فسل الضغط  سضا   ا 6-7-4-8-1

 سسلة السصريل؛الكسل ابسكال( اليت يبيفأ ضنيفاا ضال و  قساة الضغط )ب حيفاا البا  أو )أ(
 السفاوا املما ح ب  ضنيف ضغط السصريل لل سائل احملالة بنابض؛ )ب(
اة؛د   )ج(  ة احلرا ة املر عسة املناظرة للضغط املقيف  لألقراص القصِّ
 ث(؛/3 عيفل السصريل املقيف  لل سسلة ابأل سا  املكعبة القساسسة    اهل اء   الثا سة )م )د(
ريل ل سيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملاليييية بنيييابض واألقيييراص القصيييياة  مييياحة املقطيييع العرضيييي للسصيييي )ا(

 (؛2ابمللسارتاا املربعة ) م
 ن املعل  اا السالسة أيضا  ملاا أ ك  ضالسا :و ب
 الكسال ج ذي الصلة. اسم الصا ع و قم )و(

اليفولسييية للس حسييييف عييييفد  عييييفل السصيييريل املقييييفَّ  املبييينَّ ضليييى وسيييائل ختفسيييل الضيييغط وفقيييا  ملعسيييا  املنظاييية  6-7-4-8-2
 . ISO 4126-7:2004   و قمISO 4126-1:2004 القساسي   قم

 ت وسائل ختفيف الضغطتوصيال 6-7-4-9
ضييائق إىل  يكيي ن حجييم الس صييسالا إىل وسييائل ختفسييل الضييغط مافسييا  للمييااح مبييرو  السصييريل املطليي ب بييال 6-7-4-9-1

إذا ميان الصياريج  يزودا  ب سيائل  زدو ية  ووسيائل ختفسيل الضيغط إاليرم  أي صاام حاب  بن وضاء الصياريج  وسسلة األ ان. فال
إذا   ب أخرى  وما ر الصياا اا احلابمية الييت ختييفم وسيائل السصيريل العا لية ابلفعيل  فس حية إبحكيام  أوألسبا أل راا الصسا ة أو

يكي ن  . وال7-4-7-6ا الي ا دة   ما ر الصياا اا احلابمية  سصيلة فسايا بسنايا بنظيام إحكيام يضيا  اسيسارا  ال فياء ابالشيرتاطا
ي قل السيففق  ي  وضياء الصياريج إىل  وسسلة لس فسل الضغط قيف يقلل أو إىل انال أي ضائق   أية فسحة  ؤدي إىل وسسلة  نفس  أو

رف األدبسي  اخلا  ية  ي   يا ج وسيائل ختفسيل الضيغط    حالية اسيس يفا اا  أن  صي  لك ال سسلة. ويحفرتا   وسائل السنفس  أو
 الم ائل   اجل   دون أن  مب  س ى أقل ضغط  ر يف وك  ضلى وسائل الس فسل. الب ا  أو

 موضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-4-10
عهييل  يييفاخل مجسييع وسييائل ختفسييل الضييغط   قايية وضيياء الصيياريج و  6-7-4-10-1 ميكيي  ضالسييا  إىل املرمييز  أقييرب  ييا جتح

ألقصيى   قيع  ييفاخل مجسيع وسيائل ختفسيل الضيغط   حسيز الب يا   ي  ال ضياء  و كي ن حالية امليلء ا الط   والعرضي لل ضياء. و 
حالة الغيازاا املميسَّلة امليربدة ي  َّي  الب يا  املنطليق بعسييفا    ر بة حبست  كفل  صريل الب ا  املنطلق بيفون ض ائق. و انح ال سائل 

خيفليض ذليك  يي   ل واقسية تييرف  ميا  الب يا  شييريطة أاليال ي  ال ضياء. ويميياح ابسيس يفام وسيائ ضي  الصياريج بطريقية جتعليي  ال
 سل.سعة السصريل املطل بة   وسسلة الس ف

 س ن  ر سباا ملنع وص ل األش اص  ع امل  َّلن إىل وسائل ختفسل الضغط  وحلااية انح ال سائل  ي   6-7-4-10-2
 العط    حالة ا قالب الصاريج النقال.

 أجهزة القياس 6-7-4-11
س  ناسييي  يكييي  يسييي خى  يييلء الصييياريج النقيييال ابلكسلييية  فإ ييي  يسعييين أن يكييي ن  يييزودا  جباييياز قسيييا  يييا مل 6-7-4-11-1
أ ازة القساس املصن ضة      اد اشة أخرى إذا ما ير  ال ي   باشيرة   مس يفم أ ازة تيفييف املنم ب الز ا سة أو أمثر. وال أو

 حمس ايا وضاء الصاريج.
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 عزول أبسل ب السفريغ  يزود  الف  بس صسلة    أ ل  قساس السفريغ.الصاريج النقال  امل 6-7-4-11-2
 الصهاريج النقالة، وأطر احلماية، ومرابط الرفع والتثبيردعائم  6-7-4-12
 صام الصاا يج النقالة و بة هبسكل داضم ي فر هلا قاضيفة  أ   ة أثناء النقل. و راضيى   اينا اجلا ي   ي   6-7-4-12-1

أطييييير  . ويمييييياح برتمسييييي   زاليييييق أو13-2-4-7-6  وضا يييييل األ يييييان املبييييين   12-2-4-7-6بسنييييية   السصييييياسم القييييي ى امل
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أو
( و يييا إىل ذليييكيحفيييرتها   جماييي ع اإل اييياداا الييييت  ميييبباا دضيييائم الصييياريج ) ثيييل احلاييياالا  واألطييير   6-7-4-12-2

دائاية ب  إ ايادا   فرطيا    أي  يزء  ي  أ يزاء الصياريج. و رمي   يرابط  فيع و ثبسير يمي ووسائل  فع الصاريج النقيال و ثبسسي  أال
ضلى مجسع الصاا يج النقالة  ويفضل  رمسباا ضلى دضائم الصاريج  ولك  ميك   ثبسساا ضليى ألي اح السق يية امل  ي دة ضليى الصياريج 

 ضنيف  قط السيفضسم.
 اليفضائم واألطر.  راضى أتثعاا السآمل البسئي    صاسم 6-7-4-12-3
. و كيي ن وسييائل إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة  ييزءا  يكيي ن ابإل كييان إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة 6-7-4-12-4

يلزم و  د  ناش  للروافيع الشي مسة قابلية ل  يالق   الصياا يج النقالية الييت   ثبسة ب  بصفة دائاة. وال دائاا     اسكل احلااية أو
  رتا  شريطة: 3.65يسجاوز ط هلا  ال

 يييييي  خطيييييير االصييييييطيفام بنِّصييييييال واييييييية وضيييييياء الصيييييياريج  ييييييع مجسييييييع الرتمسبيييييياا بصيييييي  ة  سيييييييفة  )أ(
 الش مسة؛ الرافعة

 وأال  قل املمافة بن  رامز  ناش  الروافع الش مسة ض   صل الط ل األقصى للصاريج النقال. )ب(
  تاى أوضسة الصاا يج 3-3-2-4ل حمباا  اء    ك ن الصاا يج النقالة حماسة أثناء النق ضنيف ا ال 6-7-4-12-5

اال قيالب. وتايى الرتمسبياا اخلا  سية حبسيت  الطي   أو لني قيف يلحق هبا  سسجة للصيفم اجليا يب أوو عيفاا السشغسل    العط  ا
 حلااية:ا قالب الصاريج النقال ف ق  رمسبا  . و سضا  أ ثلة ا يمسبعيف ا طالق حمس ايا وضاء الصاريج ليفى الصيفم أو

بان ط لسية حلاايية وضياء الصياريج احلااية    أتثيع الصييفم اجليا يب  وميكي  تقسقايا ابسيس يفام قضي )أ(
    اجلا بن ضنيف  مس ى خط ال سط؛

قضيبان  ييفضسم  ثبير  واية الصاريج النقال    اال قالب  وميكي  تقسقايا ابسيس يفام حلقياا أو )ب(
 ضرب اسكل احلااية؛

 إطا ؛ اخللفي  وميك  تقسقاا ابسس يفام  صيفل أو احلااية    الصيفم )ج(
اال قيييالب ابسيييس يفام اسكيييل  نطبيييق ضلسييي    ييي  العطييي  بميييب  الصييييفم أووايييية وضييياء الصييياريج  )د(

 ؛ISO 1496-3:1995   اصفاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
  الف ضزل ابلسفريغ.اال قالب  ابسس يفام  واية الصاريج النقال    أتثع الصيفم أو )ا(

 اعتماد التصميم 6-7-4-13
اهلسئة امل  َّلة    قبلاا شياادة اضساياد ألي  صياسم  يفيييف لصياريج  قيال. و فسييف   سصة أو صيف  الملطة امل 6-7-4-13-1

ايينح الشيياادة أبن الصيياريج النقييال قيييف فحييص  يي  قبييل  لييك المييلطة  وأ يي   ناسيي  للغييرا امل صييص ليي  ويمييس   اشييرتاطاا ايينا 
 ن الشياادة صياحلة للاجا ضية ملايا. ويسعين أن  شيع لفصل. وضنيف إ ساج جما ضة    الصاا يج النقالة بيفون  غسيع   السصياسم   كيا

 الشاادة إىل  قرير اخسبا  النا ذج األو  للصاريج  والغيازاا املميسلة امليربدة املميا ح بنقلايا فسي   و ي اد بنياء وضياء الصياريج والغيالف
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املبسنييية ابلعال ييية املاسيييزة   ساييياد   أ اضيييسااضال ييية اليفولييية الييييت  ييينح االض االضساييياد  ييي  العال ييية املاسيييزة أو ويسكييي ن  قيييم االضساييياد. و قيييم
. 2-1-7-6السمييجسل. و يينمر   الشيياادة أي  ر سبيياا بيفيليية وفقييا  للفقييرة    و قييم(2)املمييس يف ة   املرمبيياا    ظييام املييرو  اليييفو 

ابسيس يفام  قنسياا  م الضسااد صاا يج  قالة أصغر  صن ضة     ي اد  ي  الني ع  فمي  وابلمياك  فمي وجي ز اسس يفام اضسااد السصاس
 صنع واحيفة و زودة بيفضائم ووسائل إ الق و لحقاا واثلة.

يسضيييا   قريييير اخسبيييا  الناييي ذج األو   اليييني يقييييفم للحصييي ل ضليييى اضساييياد السصييياسم املعل  ييياا السالسييية  6-7-4-13-2
 األقل: ضلى

حسيييييييف القساسييييييي  ائج اخسبييييييا  إطييييييا  احلااييييييية املنطبييييييق  احمليييييييفد    عسييييييا  املنظايييييية اليفولسيييييية للس   سيييييي )أ(
 ؛ISO 1496-3:1995  قم

 ؛3-14-4-7-6و سائج الفحص األو  واالخسبا  ال ا دي     )ب(
   إذا ا طبق.1-14-4-7-6و سائج اخسبا  الصيفم ال ا د    )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-4-14
اليفولسة بشأن سيال ة احلياوايا  مس يفم الصاا يج النقالة اليت ينطبق ضلساا  عريل احلاوية   اال فاقسة  ال 6-7-4-14-1
(CSC  )1972ؤال بنجاح بسعريض ذ ذج أو  لكل  صاسم الخسبا  الصيفم الطي   الييفينا ي املطلي ب    بصسغساا املعيفلة   ا مل 

 . 41قمم   دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  ال
ة األوىل )الفحييص واالخسبيا  األولسييان(  وبعيييف يفحيص وخيسييرب ميل صيياريج  قيال و عيفا يي  قبيل  شييغسل  للاير  6-7-4-14-2

سيين اا(  ييع فحييص واخسبييا  دو ييين وسييطسن  5 سجيياوز  يي  سيين اا )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل  ذلييك ضلييى فييرتاا ال
سيين اا. وميكيي   نفسيين  5صييل الفييرتة بيين الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين مييل سيينة(    نس 2.5)الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل 

أشار    السا ي  احملييفد لي . وينفين فحيص واخسبيا  اسيسثنائسان بصيرف النظير ضي  ات يي   3سنة خالل  2.5واالخسبا  مل الفحص 
 . 7-14-4-7-6آخر فحص واخسبا  دو ين إذا اقسضى األ ر ذلك مب    

لسييا  وخا  سييا  ص واالخسبيا  األولسييان للصياريج النقييال  را عيية خلصيائص السصيياسم  وفحصيا  داخيسضيا  الفحيي 6-7-4-14-3
 اا للصاريج النقال و رمسبا     ع إيالء االضسبا  ال ا   للغازاا املمسلة املربدة املس خى  قلاا فسي   واخسبيا ا  للضيغط  سميقا   يع اخسبيا

 ياز آخير مب افقية  ابسيس يفام سيائل أو اء اخسبيا  الضيغط ماخسبيا  اسييف و   أو. وميك  إ ير 2-3-4-7-6الضغط ال ا دة   الفقرة 
اهلسئيية امل  َّليية  يي  قبلاييا. وقبييل  شييغسل الصيياريج النقييال للاييرة األوىل  جيييرى أيضييا  اخسبييا  ملنييع السمييرب واخسبييا   المييلطة امل سصيية أو

وضيياء الصيياريج و رمسبا يي   مييال ضلييى حيييفة  ختسييرب  عييا  بعيييف للسشييغسل المييلسم جلاسييع وسييائل السشييغسل. وبعيييف إ ييراء اخسبييا  الضييغط ضلييى 
 نع السمرب. وختضع مجسع اللحا اا اليت  سعرا إل ااداا قص ى أثناء االخسبا  األو  لفحص  يع  عطي   السجاسع للسحقق   

 ينطبق ذلك ضلى الغالف. بطريقة أخرى. وال ابمل  اا ف ق الص  سة  أو ابسس يفام السص ير ابألشعة  أو
سنة فحصا  خا  سا  للصياريج  2.5سن اا ومل  5يسضا  الفحص واالخسبا  اليفو اين اللنان جيراين مل  6-7-4-14-4

 ي   النقال و رمسبا     ع إيالء االضسبا  ال ا   للغازاا املمسلة املربدة املسي خى  قلايا فسي   واخسبيا ا  ملنيع السميرب  واخسبيا ا  للسحقيق
 املعزوليية بسفريييغ اهليي اء  ينييزع حاليية الصيياا يج  ييع السشييغسل  وقييراءة  ايياز السفريييغ حيين ينطبييق. و  السشييغسل المييلسم جلاسييع  عيييفاا

سيين اا  ولكيي  فقييط ابلقيييف  املطليي ب إل ييراء  5سيينة ومييل  2.5الغييالف والعييزل احلييرا ي أثنيياء الفحيي ص واالخسبييا اا اليفو ييية مييل 
  قسسم   ث ق.

__________ 
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 عزول أبسل ب السفريغ  يزود  الف  بس صسلة    أ ل  قساس السفريغ.الصاريج النقال  امل 6-7-4-11-2
 الصهاريج النقالة، وأطر احلماية، ومرابط الرفع والتثبيردعائم  6-7-4-12
 صام الصاا يج النقالة و بة هبسكل داضم ي فر هلا قاضيفة  أ   ة أثناء النقل. و راضيى   اينا اجلا ي   ي   6-7-4-12-1

أطييييير  . ويمييييياح برتمسييييي   زاليييييق أو13-2-4-7-6  وضا يييييل األ يييييان املبييييين   12-2-4-7-6بسنييييية   السصييييياسم القييييي ى امل
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أو
( و يييا إىل ذليييكيحفيييرتها   جماييي ع اإل اييياداا الييييت  ميييبباا دضيييائم الصييياريج ) ثيييل احلاييياالا  واألطييير   6-7-4-12-2

دائاية ب  إ ايادا   فرطيا    أي  يزء  ي  أ يزاء الصياريج. و رمي   يرابط  فيع و ثبسير يمي ووسائل  فع الصاريج النقيال و ثبسسي  أال
ضلى مجسع الصاا يج النقالة  ويفضل  رمسباا ضلى دضائم الصاريج  ولك  ميك   ثبسساا ضليى ألي اح السق يية امل  ي دة ضليى الصياريج 

 ضنيف  قط السيفضسم.
 اليفضائم واألطر.  راضى أتثعاا السآمل البسئي    صاسم 6-7-4-12-3
. و كيي ن وسييائل إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة  ييزءا  يكيي ن ابإل كييان إ ييالق  ناشيي  الروافييع الشيي مسة 6-7-4-12-4

يلزم و  د  ناش  للروافيع الشي مسة قابلية ل  يالق   الصياا يج النقالية الييت   ثبسة ب  بصفة دائاة. وال دائاا     اسكل احلااية أو
  رتا  شريطة: 3.65يسجاوز ط هلا  ال

 يييييي  خطيييييير االصييييييطيفام بنِّصييييييال واييييييية وضيييييياء الصيييييياريج  ييييييع مجسييييييع الرتمسبيييييياا بصيييييي  ة  سيييييييفة  )أ(
 الش مسة؛ الرافعة

 وأال  قل املمافة بن  رامز  ناش  الروافع الش مسة ض   صل الط ل األقصى للصاريج النقال. )ب(
  تاى أوضسة الصاا يج 3-3-2-4ل حمباا  اء    ك ن الصاا يج النقالة حماسة أثناء النق ضنيف ا ال 6-7-4-12-5

اال قيالب. وتايى الرتمسبياا اخلا  سية حبسيت  الطي   أو لني قيف يلحق هبا  سسجة للصيفم اجليا يب أوو عيفاا السشغسل    العط  ا
 حلااية:ا قالب الصاريج النقال ف ق  رمسبا  . و سضا  أ ثلة ا يمسبعيف ا طالق حمس ايا وضاء الصاريج ليفى الصيفم أو

بان ط لسية حلاايية وضياء الصياريج احلااية    أتثيع الصييفم اجليا يب  وميكي  تقسقايا ابسيس يفام قضي )أ(
    اجلا بن ضنيف  مس ى خط ال سط؛

قضيبان  ييفضسم  ثبير  واية الصاريج النقال    اال قالب  وميكي  تقسقايا ابسيس يفام حلقياا أو )ب(
 ضرب اسكل احلااية؛

 إطا ؛ اخللفي  وميك  تقسقاا ابسس يفام  صيفل أو احلااية    الصيفم )ج(
اال قيييالب ابسيييس يفام اسكيييل  نطبيييق ضلسييي    ييي  العطييي  بميييب  الصييييفم أووايييية وضييياء الصييياريج  )د(

 ؛ISO 1496-3:1995   اصفاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم
  الف ضزل ابلسفريغ.اال قالب  ابسس يفام  واية الصاريج النقال    أتثع الصيفم أو )ا(

 اعتماد التصميم 6-7-4-13
اهلسئة امل  َّلة    قبلاا شياادة اضساياد ألي  صياسم  يفيييف لصياريج  قيال. و فسييف   سصة أو صيف  الملطة امل 6-7-4-13-1

ايينح الشيياادة أبن الصيياريج النقييال قيييف فحييص  يي  قبييل  لييك المييلطة  وأ يي   ناسيي  للغييرا امل صييص ليي  ويمييس   اشييرتاطاا ايينا 
 ن الشياادة صياحلة للاجا ضية ملايا. ويسعين أن  شيع لفصل. وضنيف إ ساج جما ضة    الصاا يج النقالة بيفون  غسيع   السصياسم   كيا

 الشاادة إىل  قرير اخسبا  النا ذج األو  للصاريج  والغيازاا املميسلة امليربدة املميا ح بنقلايا فسي   و ي اد بنياء وضياء الصياريج والغيالف
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املبسنييية ابلعال ييية املاسيييزة   ساييياد   أ اضيييسااضال ييية اليفولييية الييييت  ييينح االض االضساييياد  ييي  العال ييية املاسيييزة أو ويسكييي ن  قيييم االضساييياد. و قيييم
. 2-1-7-6السمييجسل. و يينمر   الشيياادة أي  ر سبيياا بيفيليية وفقييا  للفقييرة    و قييم(2)املمييس يف ة   املرمبيياا    ظييام املييرو  اليييفو 

ابسيس يفام  قنسياا  م الضسااد صاا يج  قالة أصغر  صن ضة     ي اد  ي  الني ع  فمي  وابلمياك  فمي وجي ز اسس يفام اضسااد السصاس
 صنع واحيفة و زودة بيفضائم ووسائل إ الق و لحقاا واثلة.

يسضيييا   قريييير اخسبيييا  الناييي ذج األو   اليييني يقييييفم للحصييي ل ضليييى اضساييياد السصييياسم املعل  ييياا السالسييية  6-7-4-13-2
 األقل: ضلى

حسيييييييف القساسييييييي  ائج اخسبييييييا  إطييييييا  احلااييييييية املنطبييييييق  احمليييييييفد    عسييييييا  املنظايييييية اليفولسيييييية للس   سيييييي )أ(
 ؛ISO 1496-3:1995  قم

 ؛3-14-4-7-6و سائج الفحص األو  واالخسبا  ال ا دي     )ب(
   إذا ا طبق.1-14-4-7-6و سائج اخسبا  الصيفم ال ا د    )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-4-14
اليفولسة بشأن سيال ة احلياوايا  مس يفم الصاا يج النقالة اليت ينطبق ضلساا  عريل احلاوية   اال فاقسة  ال 6-7-4-14-1
(CSC  )1972ؤال بنجاح بسعريض ذ ذج أو  لكل  صاسم الخسبا  الصيفم الطي   الييفينا ي املطلي ب    بصسغساا املعيفلة   ا مل 

 . 41قمم   دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  ال
ة األوىل )الفحييص واالخسبيا  األولسييان(  وبعيييف يفحيص وخيسييرب ميل صيياريج  قيال و عيفا يي  قبيل  شييغسل  للاير  6-7-4-14-2

سيين اا(  ييع فحييص واخسبييا  دو ييين وسييطسن  5 سجيياوز  يي  سيين اا )الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل  ذلييك ضلييى فييرتاا ال
سيين اا. وميكيي   نفسيين  5صييل الفييرتة بيين الفحييص واالخسبييا  اليييفو ين مييل سيينة(    نس 2.5)الفحييص واالخسبييا  اليييفو اين مييل 

أشار    السا ي  احملييفد لي . وينفين فحيص واخسبيا  اسيسثنائسان بصيرف النظير ضي  ات يي   3سنة خالل  2.5واالخسبا  مل الفحص 
 . 7-14-4-7-6آخر فحص واخسبا  دو ين إذا اقسضى األ ر ذلك مب    

لسييا  وخا  سييا  ص واالخسبيا  األولسييان للصياريج النقييال  را عيية خلصيائص السصيياسم  وفحصيا  داخيسضيا  الفحيي 6-7-4-14-3
 اا للصاريج النقال و رمسبا     ع إيالء االضسبا  ال ا   للغازاا املمسلة املربدة املس خى  قلاا فسي   واخسبيا ا  للضيغط  سميقا   يع اخسبيا

 ياز آخير مب افقية  ابسيس يفام سيائل أو اء اخسبيا  الضيغط ماخسبيا  اسييف و   أو. وميك  إ ير 2-3-4-7-6الضغط ال ا دة   الفقرة 
اهلسئيية امل  َّليية  يي  قبلاييا. وقبييل  شييغسل الصيياريج النقييال للاييرة األوىل  جيييرى أيضييا  اخسبييا  ملنييع السمييرب واخسبييا   المييلطة امل سصيية أو

وضيياء الصيياريج و رمسبا يي   مييال ضلييى حيييفة  ختسييرب  عييا  بعيييف للسشييغسل المييلسم جلاسييع وسييائل السشييغسل. وبعيييف إ ييراء اخسبييا  الضييغط ضلييى 
 نع السمرب. وختضع مجسع اللحا اا اليت  سعرا إل ااداا قص ى أثناء االخسبا  األو  لفحص  يع  عطي   السجاسع للسحقق   

 ينطبق ذلك ضلى الغالف. بطريقة أخرى. وال ابمل  اا ف ق الص  سة  أو ابسس يفام السص ير ابألشعة  أو
سنة فحصا  خا  سا  للصياريج  2.5سن اا ومل  5يسضا  الفحص واالخسبا  اليفو اين اللنان جيراين مل  6-7-4-14-4

 ي   النقال و رمسبا     ع إيالء االضسبا  ال ا   للغازاا املمسلة املربدة املسي خى  قلايا فسي   واخسبيا ا  ملنيع السميرب  واخسبيا ا  للسحقيق
 املعزوليية بسفريييغ اهليي اء  ينييزع حاليية الصيياا يج  ييع السشييغسل  وقييراءة  ايياز السفريييغ حيين ينطبييق. و  السشييغسل المييلسم جلاسييع  عيييفاا

سيين اا  ولكيي  فقييط ابلقيييف  املطليي ب إل ييراء  5سيينة ومييل  2.5الغييالف والعييزل احلييرا ي أثنيياء الفحيي ص واالخسبييا اا اليفو ييية مييل 
  قسسم   ث ق.

__________ 

 1949 يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق ا فاقسيية  نسييل لعييام العال (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968فسسنا لعام للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة 
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 حنفر 6-7-4-14-5
فحيص واخسبيا  دو يين  يعرا للنقيل بعييف ات يي  ا ساياء صيالحسة آخير  أ الصاريج النقال أوال جي ز أن يعب 6-7-4-14-6

.  يع أ ي  ميكي   قيل صياريج  قيال  عبيأ قبيل 2-14-4-7-6اي   طلي ب   الفقيرة  سنة  طبقا مليا 2.5مل  سن اا أو 5مل 
  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا .  سجيياوز ثالثيية شييا   بعيييف ات ييي ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا  خييالل فييرتة ال

 ل الصاريج النقال بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا  دو ين   احلاالا السالسة:وابإلضافة إىل ذلك  ميك   ق
 االخسبا  السا  قبل إضادة امللء؛ بعيف  فريغ  ولك  قبل  نظسف   أل راا إ راء الفحص أو )أ(

سة شيييا   بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة آخييير فحيييص واخسبيييا  دو يييين   سجييياوز سييي وخيييالل فيييرتة ال )ب(
إضيييادة اسيييس يفا اا بطريقييية سييييلساة   ااح إبضيييادة البضيييائع اخلطيييرة بغيييرا اليييس لص  نايييا أوللمييي
   افق الملطة امل سصة ضلى  ع ذلك. ويشا  إىل انا االسسثناء    مسنيف النقل. مل  ا

إلطيا    ال جي ز أن  عبلأ الصاا يج النقالية الييت جتياوزا ا6-14-4-7-6ابسسثناء  ا  صر ضلس  الفقرة  1-6-14-4-7-6
سينسن و صيل أو  حعيرا للنقيل إال إذا أ يري فحيص واخسبيا  دو اين  سين اا أو 5الز   املقر  لفحصياا واخسبا ايا الييفو ين ميل 
 .4-14-4-7-6 يفييفان خلا  سن اا وفقا  ألحكام الفقرة 

ا  عط بيية ا  االسييسثنائسان ضييرو ين ضنيييف ا  ظايير ضلييى الصيياريج النقييال  ميياحايكيي ن الفحييص واالخسبيي 6-7-4-14-7
 ظاار أخرى  يفل ضلى قصي   قييف ييؤثر   سيال ة الصياريج النقيال. ويعساييف  ييفى الفحيص واالخسبيا    مري   أو  سآملة  أو أو

ألقييل ضناصيير الفحييص واالخسبييا  السيييفا   الييني يظايير ضلييى الصيياريج النقييال. ويسضييا  ضلييى ا االسييسثنائسن ضلييى حجييم العطيي  أو
 . 4-14-4-7-6 سنة وفقا  للفقرة 2.5اليفو ين مل 

يكفييييل الفحييييص اليييييفاخلي أثنيييياء الفحييييص واالخسبييييا  األولسيييين فحييييص وضيييياء الصيييياريج لكشييييل أي  قيييير  6-7-4-14-8
الصيياريج  ييع أي  ظيياار أخييرى ميكيي  أن جتعييل وضيياء  ضسيي ب   اللحا يياا أو  شيي ااا أو ا بعا يياا أو بييري  أو آتمييل أو أو

  أ  ن للنقل.
 لي:ي يكفل الفحص اخلا  ي  ا 6-7-4-14-9

السربييييييف حمييييباا ينطبييييق   فحيييص األدبسيييي  اخلا  سيييية  والصيييياا اا  و اييييازهي  نظييييسم الضييييغط أو )أ(
  ذليك السميري    أي  ظياار أخيرى  مبيا ضسي ب  أو واحلشااي  لكشيل أيية   اضيع  سآملية  أو

 النقل؛ السفريغ أو  أ  ن للالء أو ميك  أن جتعل الصاريج النقال  ع
 احلشااي؛ مري    أي أ طسة لفسحاا اليفخ ل أووالسأميف    ضيفم و  د   )ب(
شييفة  المييائبة ضلييى أييية   صييسلة ذاا شييفة أو الصيي ا سل املفقيي دة أو شيييف الربا ييي أو واسييسبيفال أو )ج(

 سطا سة؛
ضسي   ضط  أو  ش ح أو آتمل أووالسأميف    أن مجسع أ ازة وصاا اا الط ا ئ خالسة    أي  )د(

سأمييييييف  ييييي  السشيييييغسل الميييييلسم أل ايييييزة اإل يييييالق  ييييي  بعييييييف ميكييييي  أن مينيييييع  شيييييغسلاا العيييييادي. وال
 وللصاا اا احلابمة النا سة اإل الق؛

والسأميييييف  يييي  وضيييي ح العال يييياا املطليييي ب بساهنييييا ضلييييى الصيييياريج النقييييال وسييييا لة قراء ييييا  و يييي   )ا(
 اسسسفائاا لالشرتاطاا املنطبقة؛

 ريج النقال  قب لة.والسأميف    أن حالة إطا  احلااية واليفضائم و ر سباا  فع الصا )و(
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 4-14-4-7-6و 3-14-4-7-6و 1-14-4-7-6 نفييييييين الفحيييييييي ص واالخسبيييييييا اا املبسنيييييييية    6-7-4-14-10
ا. وضنييف ا اهلسئة امل  َّلة    قبلا يشايف ضلساا خبع  عسايف ليفى الملطة امل سصة أو   أو7-14-4-7-6و 5-14-4-7-6و

إد اج ضغط االخسبيا  ضليى ل حية البسيادا املثبسية ضليى الصياريج النقيال.  يك ن اخسبا  الضغط  زءا     الفحص واالخسبا   يسعن
 املعيفاا. األدبس  أو ويفحص الصاريج النقال وا  تر الضغط لكشل أي  مري    وضاء الصاريج أو

حليام   وضياء الصياريج  خيضيع  حيرق أو يفثر فسايا ضالسياا قطيع أو  مجسع احلاالا الييت  كي ن قييف حي 6-7-4-14-11
اهلسئة امل  َّلة  ي  قبلايا   يع  راضياة امليفو ية املعساييفة ألوضسية الضيغط  املميس يف ة لبنياء وضياء  ا العال مل افقة الملطة امل سصة أوان

 الصاريج. وينفن اخسبا  ضغط ابسس يفام ضغط االخسبا  األصلي بعيف ا سااء العال.
اد الصييياريج النقيييال إىل السشيييغسل حييي  ييييسم يعييي   حالييية امسشييياف دلسيييل ضليييى أي  ظاييير  يييع  يييأ  ن  ال 6-7-4-14-12

  صحسح  وإضادة إ راء االخسبا  ضلس  وا سسازح االخسبا .
 وضع العالمات 6-7-4-15
اريج النقيال     ضع ضلى مل صياريج  قيال ل حية  عيف سية  قاو ية للسآميل  ثبير بصي  ة دائاية ضليى الصي 6-7-4-15-1

   ألسباب  سعليق برت سبياا الصياريج النقيال   ثبسير الل حية بصي  ة دائاية ضليى  كان اب ز يمال ال ص ل إلس  لفحصاا. وإذا  عنل 
وضاء الصاريج    ضع ضلى ال ضاء ضليى األقيل املعل  ياا الييت  قسضيساا امليفو ية املعساييفة ألوضسية الضيغط. و بين ضليى الل حية محييف 

 أبي طريقة واثلة أخرى. اا السالسة بطريقة اخلسم أوأدىن املعل  
 املعل  اا ض  املالك )أ(

  مجسل املالك؛  قم '1'
 املعل  اا ض  الصنع )ب(

 بليف الصنع؛ '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وضال س  السجا ية؛ '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛   ظام األ م املسحيفة   ز العب اا حم  '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  آخير  يع إثبياا أن العبي ة أوال يمس يفم انا الر ز ألي  را  
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة  الصيياريج النقييال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6ال ا دة   الفصل 
 ااد؛بليف االضس '2'
 اهلسئة امل  َّلة اضسااد السصاسم؛ '3'
 سااد السصاسم؛اض  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا  لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AA"احلرفان  '5'
 امليفوَّ ة املعسايفة بشأن أوضسة الضغط اليت صام وضاء الصاريج بناء ضلساا؛ '6'
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 حنفر 6-7-4-14-5
فحيص واخسبيا  دو يين  يعرا للنقيل بعييف ات يي  ا ساياء صيالحسة آخير  أ الصاريج النقال أوال جي ز أن يعب 6-7-4-14-6

.  يع أ ي  ميكي   قيل صياريج  قيال  عبيأ قبيل 2-14-4-7-6اي   طلي ب   الفقيرة  سنة  طبقا مليا 2.5مل  سن اا أو 5مل 
  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا .  سجيياوز ثالثيية شييا   بعيييف ات ييي ات ييي  ا سايياء صييالحسة آخيير فحييص واخسبييا  خييالل فييرتة ال

 ل الصاريج النقال بعيف ات ي  ا سااء صالحسة آخر فحص واخسبا  دو ين   احلاالا السالسة:وابإلضافة إىل ذلك  ميك   ق
 االخسبا  السا  قبل إضادة امللء؛ بعيف  فريغ  ولك  قبل  نظسف   أل راا إ راء الفحص أو )أ(

سة شيييا   بعييييف ات يييي  ا ساييياء صيييالحسة آخييير فحيييص واخسبيييا  دو يييين   سجييياوز سييي وخيييالل فيييرتة ال )ب(
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إلطيا    ال جي ز أن  عبلأ الصاا يج النقالية الييت جتياوزا ا6-14-4-7-6ابسسثناء  ا  صر ضلس  الفقرة  1-6-14-4-7-6
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ا  عط بيية ا  االسييسثنائسان ضييرو ين ضنيييف ا  ظايير ضلييى الصيياريج النقييال  ميياحايكيي ن الفحييص واالخسبيي 6-7-4-14-7
 ظاار أخرى  يفل ضلى قصي   قييف ييؤثر   سيال ة الصياريج النقيال. ويعساييف  ييفى الفحيص واالخسبيا    مري   أو  سآملة  أو أو

ألقييل ضناصيير الفحييص واالخسبييا  السيييفا   الييني يظايير ضلييى الصيياريج النقييال. ويسضييا  ضلييى ا االسييسثنائسن ضلييى حجييم العطيي  أو
 . 4-14-4-7-6 سنة وفقا  للفقرة 2.5اليفو ين مل 

يكفييييل الفحييييص اليييييفاخلي أثنيييياء الفحييييص واالخسبييييا  األولسيييين فحييييص وضيييياء الصيييياريج لكشييييل أي  قيييير  6-7-4-14-8
الصيياريج  ييع أي  ظيياار أخييرى ميكيي  أن جتعييل وضيياء  ضسيي ب   اللحا يياا أو  شيي ااا أو ا بعا يياا أو بييري  أو آتمييل أو أو

  أ  ن للنقل.
 لي:ي يكفل الفحص اخلا  ي  ا 6-7-4-14-9

السربييييييف حمييييباا ينطبييييق   فحيييص األدبسيييي  اخلا  سيييية  والصيييياا اا  و اييييازهي  نظييييسم الضييييغط أو )أ(
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سأمييييييف  ييييي  السشيييييغسل الميييييلسم أل ايييييزة اإل يييييالق  ييييي  بعييييييف ميكييييي  أن مينيييييع  شيييييغسلاا العيييييادي. وال
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 ريج النقال  قب لة.والسأميف    أن حالة إطا  احلااية واليفضائم و ر سباا  فع الصا )و(
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 4-14-4-7-6و 3-14-4-7-6و 1-14-4-7-6 نفييييييين الفحيييييييي ص واالخسبيييييييا اا املبسنيييييييية    6-7-4-14-10
ا. وضنييف ا اهلسئة امل  َّلة    قبلا يشايف ضلساا خبع  عسايف ليفى الملطة امل سصة أو   أو7-14-4-7-6و 5-14-4-7-6و
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اهلسئة امل  َّلة  ي  قبلايا   يع  راضياة امليفو ية املعساييفة ألوضسية الضيغط  املميس يف ة لبنياء وضياء  ا العال مل افقة الملطة امل سصة أوان

 الصاريج. وينفن اخسبا  ضغط ابسس يفام ضغط االخسبا  األصلي بعيف ا سااء العال.
اد الصييياريج النقيييال إىل السشيييغسل حييي  ييييسم يعييي   حالييية امسشييياف دلسيييل ضليييى أي  ظاييير  يييع  يييأ  ن  ال 6-7-4-14-12

  صحسح  وإضادة إ راء االخسبا  ضلس  وا سسازح االخسبا .
 وضع العالمات 6-7-4-15
اريج النقيال     ضع ضلى مل صياريج  قيال ل حية  عيف سية  قاو ية للسآميل  ثبير بصي  ة دائاية ضليى الصي 6-7-4-15-1

   ألسباب  سعليق برت سبياا الصياريج النقيال   ثبسير الل حية بصي  ة دائاية ضليى  كان اب ز يمال ال ص ل إلس  لفحصاا. وإذا  عنل 
وضاء الصاريج    ضع ضلى ال ضاء ضليى األقيل املعل  ياا الييت  قسضيساا امليفو ية املعساييفة ألوضسية الضيغط. و بين ضليى الل حية محييف 

 أبي طريقة واثلة أخرى. اا السالسة بطريقة اخلسم أوأدىن املعل  
 املعل  اا ض  املالك )أ(

  مجسل املالك؛  قم '1'
 املعل  اا ض  الصنع )ب(

 بليف الصنع؛ '1'
 سنة الصنع؛ '2'
 اسم الصا ع وضال س  السجا ية؛ '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛   ظام األ م املسحيفة   ز العب اا حم  '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  آخير  يع إثبياا أن العبي ة أوال يمس يفم انا الر ز ألي  را  
حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل لالشييرتاطاا ذاا الصييلة  الصيياريج النقييال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6ال ا دة   الفصل 
 ااد؛بليف االضس '2'
 اهلسئة امل  َّلة اضسااد السصاسم؛ '3'
 سااد السصاسم؛اض  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا  لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AA"احلرفان  '5'
 امليفوَّ ة املعسايفة بشأن أوضسة الضغط اليت صام وضاء الصاريج بناء ضلساا؛ '6'
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 الضغ ط )د(
 ؛(3)الكسل ابسكال( ما ح ب  )ب حيفاا البا  أوضغط السشغسل األقصى امل '1'
 ؛ (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '2'
 ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط )الشار والمنة(؛ '3'
 ضال ة  عرُّف ا ية الشاايف ضلى االخسبا  البيفئي للضغط؛ '4'

 د  اا احلرا ة )ا(
 ؛(3)س(ºد  ة احلرا ة السصاساسة اليف سا ) '1'

 امل اد )و(
 ر ع ) را ع( املعسا  املادي؛ ادة )  اد( وضاء الصاريج و  '1'
 ؛3الماك املكاف     الف الذ املر عي )ابملم( '2'

 المعة )ز(
 ؛3س )ابللرت(20ºسعة الصاريج املائسة ضنيف  '1'

 العزل )ح(
 " وإ ا " عزول ابلسفريغ" )حمباا ينطبق(؛إ ا " عزول حرا اي   '1'
 ؛3)ابل اا(ة  نظ  ة العزل )السيففق احلرا ي( فعالس '2'

 لكل  از  مسَّل  ربَّد  ما ح بنقل    الصاريج النقال: - يفة االحسباس  )ط(
 االسم الكا ل للغاز املمسَّل املربَّد؛ '1'
 ؛3الماضاا(  يفة االحسباس املر عسة )ابألايم أو '2'
 ؛3الكسل ابسكال( الضغط البيفئي )ابلبا  أو '3'
 ؛3 ة امللء )ابلكغ(د   '4'

 الخسبا اا اليفو يةالفح ص وا )ي(
 سن اا  اسسثنائي(؛ 5سنة  مل  2.5  ع أحيفث اخسبا  دو ي )مل  '1'
 ات ي  أحيفث اخسبا  دو ي )الشار والمنة(؛ '2'
 شايف  . ضال ة  عرف ا ية اهلسئة امل  َّلة اليت أ را أحيفث اخسبا  أو '3'

__________ 

 .ال حيفة املمس يف ة  بن (3)

 

411 

 لوضع العالمات: مثال على لوحة  1-15-4-7-6الشكل 
  املالك مجسل   قم

 معلومات عن الصنع
  بليف الصنع
  سنة الصنع

  الصا ع
  السململي للصا ع الرقم

 املعلومات عن االعتماد

 

  بليف االضسااد
  اهلسئة امل  لة اضسااد السصاسم

 )إذا ا طبق(" AA"  اضسااد السصاسم  قم
  يفة ألوضسة الضغط(  ز  صاسم ال ضاء )  ز امليفو ة املعسا

 الضغوط
 مسل ابسكال اب  أو ضغط السشغسل األقصى املما ح ب 

 مسل ابسكال اب  أو ضغط االخسبا 
  خسم الشاايف:  )الشار   قاان/المنة  أ بعة( ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط

  درجات احلرارة
 س° د  ة حرا ة السصاسم اليف سا 

 املواد
  املعسا  املادي ع ) را ع(  ادة )  اد( ال ضاء و ر 

  م الماك املكاف     الف الذ املر عي
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائسة ضنيف 
 العزل

  عزول ابلسفريغ")حمباا ينطبق( " عزول حرا اي" أو
 ابل اا  السيففق احلرا ي
 مدد االحتباس

 د  ة امللء الضغط البيفئي سباس املر عسةاالح يفة  الغاز )الغازاا( املربلدة املمسللة املما ح بنقلاا
 مغ مسل ابسكال اب  أو ساضاا أايم أو 
    
    
    
    

 الفحوص واالختبارات الدورية
 خسم الشاايف ات ي  االخسبا    ع االخسبا  خسم الشاايف ات ي  االخسبا    ع االخسبا 

   قاان/سنة  أ بعة()شار     )شار   قاان/سنة  أ بعة(  
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 ر ع ) را ع( املعسا  املادي؛ ادة )  اد( وضاء الصاريج و  '1'
 ؛3الماك املكاف     الف الذ املر عي )ابملم( '2'

 المعة )ز(
 ؛3س )ابللرت(20ºسعة الصاريج املائسة ضنيف  '1'
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 ؛3الكسل ابسكال( الضغط البيفئي )ابلبا  أو '3'
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  يفة ألوضسة الضغط(  ز  صاسم ال ضاء )  ز امليفو ة املعسا

 الضغوط
 مسل ابسكال اب  أو ضغط السشغسل األقصى املما ح ب 

 مسل ابسكال اب  أو ضغط االخسبا 
  خسم الشاايف:  )الشار   قاان/المنة  أ بعة( ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط

  درجات احلرارة
 س° د  ة حرا ة السصاسم اليف سا 

 املواد
  املعسا  املادي ع ) را ع(  ادة )  اد( ال ضاء و ر 

  م الماك املكاف     الف الذ املر عي
 السعة

 لرت س°20سعة الصاريج املائسة ضنيف 
 العزل

  عزول ابلسفريغ")حمباا ينطبق( " عزول حرا اي" أو
 ابل اا  السيففق احلرا ي
 مدد االحتباس

 د  ة امللء الضغط البيفئي سباس املر عسةاالح يفة  الغاز )الغازاا( املربلدة املمسللة املما ح بنقلاا
 مغ مسل ابسكال اب  أو ساضاا أايم أو 
    
    
    
    

 الفحوص واالختبارات الدورية
 خسم الشاايف ات ي  االخسبا    ع االخسبا  خسم الشاايف ات ي  االخسبا    ع االخسبا 

   قاان/سنة  أ بعة()شار     )شار   قاان/سنة  أ بعة(  
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ضلى ل حة  عيف سة  ثبر إبحكام   مجل املعل  اا السالسة بص  ة دائاة إ ا ضلى الصاريج النقال  فم  أو 6-7-4-15-2
 ضلى الصاريج النقال:

 اسم املالك واملشغلل
 للحا لة(اسم الغاز املمسل املربد املنق ل )و س سط أدىن د  ة حرا ة 

 مغ    القص ى املما ح هباالكسلة اإلمجالسة 
 مغ   ال زن الفا   

 ي م )أو ساضة(  ز   االحسباس الفعلي للغاز املنق ل 
 6-2-5-2-4و د    الس  س  اخلاص بشأن الصاا يج النقالة  وفقا  ملا

 . 5أيضا  اجلزء   حالة  عرف طبسعة الغاز )الغازاا( املمسلة املربدة املنق لة  ا ظر  مالحظة:
إذا مان الصاريج النقال  صااا  و عسايفا  للاناولة   ضحرا البحا    كس  ضليى الل حية البسا سية اخلا  سية  6-7-4-15-3

 "OFFSHORE PORTABLE TANKضبا ة "صاريج  قال حبري" "
ـــار حـــاوايت الغـــاز املتعـــددة العناصـــر املســـتخدمة يف 6-7-5 ـــاء وفحـــص واختب نقـــل  اشـــرتاطات تصـــميم وبن

 الغازات غري املادة
 تعاريف 6-7-5-1

 أل راا انا القمم: 
  زم األسط ادا؛ األدبس  أو  ع  األسط ادا أو العناصر

يع  االخسبا  الني يمس يفم  ازا  يعرلا العناصر و عيفاا السشيغسل   حاويية الغياز املسعييفدة العناصير لضيغط  اخسبا   نع السمرب
   املائة    ضغط االخسبا ؛  20يقل ض   داخلي فعال ال

هشجعه    يع  جما ضة    األدبس  والصاا اا للس صسل إىل فسحاا  لء و/أو  فريغ العناصر؛امل
  ع  جما ع الكسلة الفا  ة حلاوية الغاز املسعيفدة العناصر وأثقل ول يرخص بنقل  فساا؛ قص ى املما ح هباالكسلة اإلمجالسة ال
 يغ والسنفس  واأل ان؛ ع  أ ازة القساس ووسائل امللء والسفر  عيفاا السشغسل 
  ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  العناصر. املعيفاا اهلسكلسة

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-5-2
 كيي ن حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير قابليية مللئاييا دون  ييزع  عيييفا ا اهلسكلسيية. وتسيي ي ضلييى وسييائل  يي ازن  6-7-5-2-1

 املناولة والنقل. و صام حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر و بة بيفضا اا لس فر قاضيفة ة ض  العناصر لس فر المال ة اهلسكلسة  خا  
فسي   فعايا وايي حماللية حي  إمجيا     أ   ة أثناء النقل  و زود مبرابط  فع و ثبسر  في بغرا  فع حاوية الغاز املسعيفدة العناصير  مبيا

  ابيع لسمياسل  سيناداا أو سيفسنة  و يزود مبزاليق أو اسلايا    رمبية أوملما ح هبا. و صام احلاوية حبسيت ميكي  تمسلساا القص ى ا
 املناولة املسكا سكسة.

و صينَّع وجتايز حبسيت  سحايل ميل األحي ال الييت سيسسعرا هليا أثنياء   صام حاوايا الغاز املسعيفدة العناصير 6-7-5-2-2
 ال اليفينا سة والكالل.وأيخن السصاسم   االضسبا  آحل  األو ظروف املناولة والنقل العادية.
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  و بة وختسيرب وفقيا  أو السصاسم املرم   صنع ضناصر حاوية الغاز املسعيفدة العناصر    الف الذ  ع امللح م 6-7-5-2-3
 . و ك ن مل ضناصر حاوية الغاز املسعيفدة العناصر     ف  الناط السصاساي.2-6للفصل 

 يلي: لعناصر و رمسبا ا واألدبس  املرمبة فساا  ا مس   ضناصر حاوية الغاز املسعيفدة ا 6-7-5-2-4
املنظاييية اليفولسييية  أن  كييي ن  س افقييية  يييع املييي اد املسييي خى  قلايييا )  حالييية الغيييازاا  ا ظييير  عسيييا  )أ(

 (؛ ISO 11114-2:2013 و قم ISO 11114-1:2012+ A1:2017 للس حسيف القساسي   قم
 متر  عادلساا بسفاضل مساسائي. يك ن قيف متل ختاسلاا بطريقة سلساة أو أو أن )ب(

 ميك  أن يؤدي إىل ضط  ابلفعل الغلفاين. يراضى جتن   ال   املعادن امل سلفة  إذ 6-7-5-2-5
اي حشييا   ذلييك أييية وسييائل أو  ييؤثر امليي اد اليفاخليية   صيينع حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير  مبييا يراضييى أال 6-7-5-2-6
 املس خى  قلاا   احلاوية املسعيفدة العناصر.   ابع  أتثعا  ضا ا    الغازاا أو
حبسييت  سحاييل ضلييى األقييل ضييغط احملسيي ايا امل  يي دة بيييفاخلاا واألوييال   صييام حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير 6-7-5-2-7

ة والنقيييل دون حييييفوث فقييييف   حمس اي يييا. ويثبييير السصييياسم أن أتثيييعاا واليفينا سييية واحلرا يييية الييييت  نشيييأ أثنييياء الظيييروف العاديييية للاناولييي االسيييسا سة
 الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األوال ط ال العار املس قع للحاوايا املسعيفدة العناصر للغازاا قيف أخنا   االضسبا .

قصييى املمييا ح بيي   ذاا ووسييائل  ثبسساييا    ظييروف السحاسييل األ ا الغيياز املسعيييفدة العناصيير كيي ن حيياواي 6-7-5-2-8
 قيف ة ضلى ا سصاص الق ى االسسا سة السالسة ضنيف  طبسق فعلاا بص  ة  نفصلة:

  اجتييياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املميييا ح هبيييا  ضيييرواب    السميييا ع النيييا ج ضييي   )أ(
 ؛g(1))(اجلاذبسة 

لسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن وأفقسييا  بزاوييية قائايية ضلييى اجتيياح المييع: قسايية الكسليية اإلمجا )ب(
اجتيياح المييع  ييع حميييفد ب ضيي ح  كيي ن القيي ى  ميياوية لضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح 

 ؛(1)(g)هبا(  ضروبة   السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
  كسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا  ضييروبة   السمييا ع النييا ج ضييوضايي داي  إىل فيي ق: قسايية ال )ج(

 ؛(1)(g)اجلاذبسة 
   وضايي داي  إىل تيير: ضييعل قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(

 .(1)(g)ذلك أتثع اجلاذبسة(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
ناصير  عرلضيا ل  اياد القيسم يسجاوز اإل اياد   أمثير  قياط الع ق ى احمليفدة أضالح  يراضى أالتر فعل ال 6-7-5-2-9

 عسايفح الميلطة  املعسا  السق  الني  عرتف ب  أو   وإ ا   امليفو ة السقنسة أو1-2-2-6املبسنة إ ا   املعايع ذاا الصلة املبسنة   
  ك  العناصر قيف صاار وبنسر واخسربا وفقا  لسلك املعايع. ا مل(  إذ1-3-2-6امل سصة   بليف االسس يفام )ا ظر 

  يراضيى ضا يل أ يان للاسكيل ووسيائل السثبسير ضليى 8-2-5-7-6تر فعل مل    الق ى املنم  ة    6-7-5-2-10
 النح  السا :

 1.5  حاليية أ يي اع الفيي الذ اليييت  ساسييز بنقطيية خضيي ع حميييفدة ب ضيي ح  يراضييى ضا ييل أ ييان قساسيي   )أ(
 ابلنمبة ملقاو ة اخلض ع املضا  ة؛ 

__________ 

  .2م/ث g  =9.81أل راا احلماب  ك ن قساة  ما ع اجلاذبسة  (1) 
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ضلى ل حة  عيف سة  ثبر إبحكام   مجل املعل  اا السالسة بص  ة دائاة إ ا ضلى الصاريج النقال  فم  أو 6-7-4-15-2
 ضلى الصاريج النقال:

 اسم املالك واملشغلل
 للحا لة(اسم الغاز املمسل املربد املنق ل )و س سط أدىن د  ة حرا ة 

 مغ    القص ى املما ح هباالكسلة اإلمجالسة 
 مغ   ال زن الفا   

 ي م )أو ساضة(  ز   االحسباس الفعلي للغاز املنق ل 
 6-2-5-2-4و د    الس  س  اخلاص بشأن الصاا يج النقالة  وفقا  ملا

 . 5أيضا  اجلزء   حالة  عرف طبسعة الغاز )الغازاا( املمسلة املربدة املنق لة  ا ظر  مالحظة:
إذا مان الصاريج النقال  صااا  و عسايفا  للاناولة   ضحرا البحا    كس  ضليى الل حية البسا سية اخلا  سية  6-7-4-15-3

 "OFFSHORE PORTABLE TANKضبا ة "صاريج  قال حبري" "
ـــار حـــاوايت الغـــاز املتعـــددة العناصـــر املســـتخدمة يف 6-7-5 ـــاء وفحـــص واختب نقـــل  اشـــرتاطات تصـــميم وبن

 الغازات غري املادة
 تعاريف 6-7-5-1

 أل راا انا القمم: 
  زم األسط ادا؛ األدبس  أو  ع  األسط ادا أو العناصر

يع  االخسبا  الني يمس يفم  ازا  يعرلا العناصر و عيفاا السشيغسل   حاويية الغياز املسعييفدة العناصير لضيغط  اخسبا   نع السمرب
   املائة    ضغط االخسبا ؛  20يقل ض   داخلي فعال ال

هشجعه    يع  جما ضة    األدبس  والصاا اا للس صسل إىل فسحاا  لء و/أو  فريغ العناصر؛امل
  ع  جما ع الكسلة الفا  ة حلاوية الغاز املسعيفدة العناصر وأثقل ول يرخص بنقل  فساا؛ قص ى املما ح هباالكسلة اإلمجالسة ال
 يغ والسنفس  واأل ان؛ ع  أ ازة القساس ووسائل امللء والسفر  عيفاا السشغسل 
  ع  وسائل السق ية والسثبسر واحلااية والس ازن اخلا  ة ض  العناصر. املعيفاا اهلسكلسة

 االشرتاطات العامة للتصميم والبناء 6-7-5-2
 كيي ن حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير قابليية مللئاييا دون  ييزع  عيييفا ا اهلسكلسيية. وتسيي ي ضلييى وسييائل  يي ازن  6-7-5-2-1

 املناولة والنقل. و صام حاوايا الغاز املسعيفدة العناصر و بة بيفضا اا لس فر قاضيفة ة ض  العناصر لس فر المال ة اهلسكلسة  خا  
فسي   فعايا وايي حماللية حي  إمجيا     أ   ة أثناء النقل  و زود مبرابط  فع و ثبسر  في بغرا  فع حاوية الغاز املسعيفدة العناصير  مبيا

  ابيع لسمياسل  سيناداا أو سيفسنة  و يزود مبزاليق أو اسلايا    رمبية أوملما ح هبا. و صام احلاوية حبسيت ميكي  تمسلساا القص ى ا
 املناولة املسكا سكسة.

و صينَّع وجتايز حبسيت  سحايل ميل األحي ال الييت سيسسعرا هليا أثنياء   صام حاوايا الغاز املسعيفدة العناصير 6-7-5-2-2
 ال اليفينا سة والكالل.وأيخن السصاسم   االضسبا  آحل  األو ظروف املناولة والنقل العادية.
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  و بة وختسيرب وفقيا  أو السصاسم املرم   صنع ضناصر حاوية الغاز املسعيفدة العناصر    الف الذ  ع امللح م 6-7-5-2-3
 . و ك ن مل ضناصر حاوية الغاز املسعيفدة العناصر     ف  الناط السصاساي.2-6للفصل 

 يلي: لعناصر و رمسبا ا واألدبس  املرمبة فساا  ا مس   ضناصر حاوية الغاز املسعيفدة ا 6-7-5-2-4
املنظاييية اليفولسييية  أن  كييي ن  س افقييية  يييع املييي اد املسييي خى  قلايييا )  حالييية الغيييازاا  ا ظييير  عسيييا  )أ(

 (؛ ISO 11114-2:2013 و قم ISO 11114-1:2012+ A1:2017 للس حسيف القساسي   قم
 متر  عادلساا بسفاضل مساسائي. يك ن قيف متل ختاسلاا بطريقة سلساة أو أو أن )ب(

 ميك  أن يؤدي إىل ضط  ابلفعل الغلفاين. يراضى جتن   ال   املعادن امل سلفة  إذ 6-7-5-2-5
اي حشييا   ذلييك أييية وسييائل أو  ييؤثر امليي اد اليفاخليية   صيينع حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير  مبييا يراضييى أال 6-7-5-2-6
 املس خى  قلاا   احلاوية املسعيفدة العناصر.   ابع  أتثعا  ضا ا    الغازاا أو
حبسييت  سحاييل ضلييى األقييل ضييغط احملسيي ايا امل  يي دة بيييفاخلاا واألوييال   صييام حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير 6-7-5-2-7

ة والنقيييل دون حييييفوث فقييييف   حمس اي يييا. ويثبييير السصييياسم أن أتثيييعاا واليفينا سييية واحلرا يييية الييييت  نشيييأ أثنييياء الظيييروف العاديييية للاناولييي االسيييسا سة
 الكالل الني يمبب   كرا  حيفوث انح األوال ط ال العار املس قع للحاوايا املسعيفدة العناصر للغازاا قيف أخنا   االضسبا .

قصييى املمييا ح بيي   ذاا ووسييائل  ثبسساييا    ظييروف السحاسييل األ ا الغيياز املسعيييفدة العناصيير كيي ن حيياواي 6-7-5-2-8
 قيف ة ضلى ا سصاص الق ى االسسا سة السالسة ضنيف  طبسق فعلاا بص  ة  نفصلة:

  اجتييياح الميييع: ضيييعل الكسلييية اإلمجالسييية القصييي ى املميييا ح هبيييا  ضيييرواب    السميييا ع النيييا ج ضييي   )أ(
 ؛g(1))(اجلاذبسة 

لسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )ضنيييف ا يكيي ن وأفقسييا  بزاوييية قائايية ضلييى اجتيياح المييع: قسايية الكسليية اإلمجا )ب(
اجتيياح المييع  ييع حميييفد ب ضيي ح  كيي ن القيي ى  ميياوية لضييعل الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح 

 ؛(1)(g)هبا(  ضروبة   السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
  كسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا  ضييروبة   السمييا ع النييا ج ضييوضايي داي  إىل فيي ق: قسايية ال )ج(

 ؛(1)(g)اجلاذبسة 
   وضايي داي  إىل تيير: ضييعل قسايية الكسليية اإلمجالسيية القصيي ى املمييا ح هبييا )إمجييا  احلا ليية  مبييا )د(

 .(1)(g)ذلك أتثع اجلاذبسة(  ضرواب    السما ع النا ج ض  اجلاذبسة 
ناصير  عرلضيا ل  اياد القيسم يسجاوز اإل اياد   أمثير  قياط الع ق ى احمليفدة أضالح  يراضى أالتر فعل ال 6-7-5-2-9

 عسايفح الميلطة  املعسا  السق  الني  عرتف ب  أو   وإ ا   امليفو ة السقنسة أو1-2-2-6املبسنة إ ا   املعايع ذاا الصلة املبسنة   
  ك  العناصر قيف صاار وبنسر واخسربا وفقا  لسلك املعايع. ا مل(  إذ1-3-2-6امل سصة   بليف االسس يفام )ا ظر 

  يراضيى ضا يل أ يان للاسكيل ووسيائل السثبسير ضليى 8-2-5-7-6تر فعل مل    الق ى املنم  ة    6-7-5-2-10
 النح  السا :

 1.5  حاليية أ يي اع الفيي الذ اليييت  ساسييز بنقطيية خضيي ع حميييفدة ب ضيي ح  يراضييى ضا ييل أ ييان قساسيي   )أ(
 ابلنمبة ملقاو ة اخلض ع املضا  ة؛ 

__________ 

  .2م/ث g  =9.81أل راا احلماب  ك ن قساة  ما ع اجلاذبسة  (1) 
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 1.5  ساسيييز بنقطييية خضييي ع حمييييفدة ب ضييي ح  يراضيييى ضا يييل أ يييان قساسييي  الذ الييييت الأو   حالييية أ ييي اع الفييي   )ب(
 األوسسنسيت.   املائة   حالة أ  اع الف الذ 1  املائة  وبقساة  0.2ابلنمبة لق ة الصا د املضا  ة بقساة 

  ك ن  اسلأة لسأ يض مارابئي.  الغاز املسعيفدة العناصر  إذا ما ر  عيفَّة لنقل  ازاا هل بة  أنجي    حاوايا  6-7-5-2-11
  ؤ   ضناصر احلاوية بطريقة متنع احلرمة  ع املر  ب فساا    حست اهلسكل و رمُّز اإل ااداا امل ضعسة الضا ة. 6-7-5-2-12
 معدات التشغيل 6-7-5-3
لضيغط أثنياء  صيام ملنيع العطي  اليني قييف يرت ي  ضليى ا طيالق حمسي ايا وضياء ا  عييفاا السشيغسل أو  شكَّل 6-7-5-3-1

الظييروف العادييية للاناوليية والنقييل. وحيين يميياح الييربط بيين اسكييل احلااييية والعناصيير ابحلرميية النمييبسة بيين اجملا ضيياا الفرضسيية   ثبيير 
لأل ييزاء املشيسغلة. وتايى املشيياض  و رمسبياا السفرييغ )جتيياويل املعييفاا حبسيت  مياح مبثييل اينح احلرمية دون احساييال حييفوث ضطي  

اإل ييييالق( والصيييياا اا احلابميييية  يييي  خطيييير اللييييي بفعييييل القيييي ى اخلا  سيييية. و كيييي ن أدبسيييي  املشييييع  املؤدييييية إىل األدبسيييي   وسييييائل 
ضييغط. ويكيي ن ابإل كييان إطييالق حمسيي ايا أوضسيية ال يكفييي حلااييية الصيياا اا واألدبسيي   يي  القييص  أو الصيياا اا احلابميية  ر يية مبييا

 الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ضيف فسحاا ض   ع قصيف. ة أوأت ن وسائل امللء والسفريغ )مبا   ذلك الشفاح المطا س
بصيياام. ويصيام  شييع  الغيازاا املمييسلة  3-2ييزود ميل ضنصيير يز يع اسييس يفا      قيل  ييازاا الشيعبة  6-7-5-3-2

حالية  قيل  ميك   لء العناصر ميال  ضليى حييفة  وضيزل املشيع  بصياام ميكي  إ القي  إبحكيام. و حبست  3-2امليف  ة   الشعبة 
 لرت  مل  ناا  عزول بصاام. 3 000 سجاوز   قمم العناصر إىل جما ضاا ال 1-2 ازاا الشعبة 

    قيع يميال صاا ان  رمبان ضليى السي ا   ي ضع   فسحاا  لء و فريغ حاوية الغاز املسعيفدة العناصر 6-7-5-3-3
وسييائل املييلء ا اا صيياا ا   ا عييا  لال جتيياع. وميكيي  وصييل ال صيي ل إلسيي  ضلييى مييل أ ب بيية  فريييغ و ييلء. وجييي ز أن يكيي ن أحيييف الصييا

والسفريغ مبشع . وقِّطع األدبس  اليت ميك  أن  غلق  ي  النياحسسن وأن عيب  فسايا  حنيسهج سيائل   يزود بصياام لس فسيل الضيغط  ملنيع 
ا العازلية الرئسميسة  بين اجتااياا حاوية الغاز املسعيفدة العناصر   ضع ضال اا واضحة ضلى الصاا ا ضغط زائيف. و  أن يسك ن فساا

أمثير.   يرة ضيغط اخسبيا  احلاويية أو 1.5وسسلة إ الق واثلة ويبة حبسيت يسحايل ضيغطا  يبليغ  إ القاا. ويصام مل صاام حاب  أو
 اا الصييياا ل لبيية بسحرييييك القبضييية اليييفوا ة السيفويييية   اجتيياح حرمييية ضقيييا ب الميياضة. أ ييياويكيي ن إ يييالق مجسييع الصييياا اا احلابمييية امل

ميكي    غلقة( واجتياح إ القايا. و صيام مجسيع الصياا اا احلابمية و  ضيع حبسيت ال احلابمة األخرى فسبن ب ض ح وضعاا ) فس حة أو
 والس ابع.فسحاا ض   ع قصيف. و مس يفم املعادن القابلة للمح    بناء الصاا اا 

ضطبايييا بميييب  الساييييفد واال كايييا   صيييام   صيييسالا األدبسييي  و بييية و رمييي  حبسيييت ميكييي  جتنييي  خطييير  6-7-5-3-4
بربط  عييفين  كياف .  احلرا ين  والصيف اا واالاسزازاا املسكا سكسة. و لحم مل وصالا األدبس  بمبسكة    النحاس والز ك أو

 يقل الضغط املقيف  ملعيفاا السشغسل وللاشع  ض  ثلثي ضغط اخسبا  العناصر. س. وال525º قل  قطة ا صاا  اللحام ض   وال
 وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-4
ميكيييي   قمييييسم ضناصيييير حيييياوايا الغيييياز املسعيييييفدة العناصيييير  اليييييت  مييييس يفم    قييييل حلين أممييييسيف الكربيييي ن  6-7-5-4-1

لييرت  مييل  3 000 سجيياوز حجااييا  إىل جما ضيياا ال(  1070األ ييم املسحيييفة  ( وأممييسيف النييرتوز ) قييم1013األ ييم املسحيييفة  ) قييم
أمثيير  يي  وسييائل ختفسييل الضييغط. و ييزود احليياوايا امل صصيية لنقييل  ييازاا   ضيية ب سييسلة أو ناييا  عزوليية بصيياام. و ييزود مييل جما

 أخرى  ضنيف طل  الملطة امل سصة   بليف االسس يفام  ب سائل لس فسل الضغط ضلى النح  الني تيفدح انح الملطة امل سصة.
ة قابليية للعييزل  ب سييسلة جما ضيية ضناصيير للحاوييي حيين  رميي  وسييائل ختفسييل الضييغط  يييزود مييل ضنصيير أو 6-7-5-4-2
  ذلك مت ل  المائل  و صام حبسيت  أمثر لس فسل الضغط. و ك ن وسائل ختفسل الضغط      ع يقاوم الق ى اليفينا سة  مبا أو

 ي ضغط زائيف خطر. ك ن أ  مرب الغاز  أو متنع دخ ل أي   اد خا  سة أو
ميس يفم    قيل  يازاا  ميسلة  يع  يربدة  عسنية حمييفدة ميك   زوييف حاوايا الغاز املسعييفدة العناصير الييت   6-7-5-4-3

ب سسلة لس فسل الضغط حمباا  طلب  الميلطة امل سصية   بلييف االسيس يفام.  6-2-5-2-4املنص ص ضلس     T50  الس  س  
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 ي   ي اد  س افيق ة العناصير   اخليف ية املكرسية هليا  يزودة ب سيسلة لس فسيل الضيغط  حقير ة   صين ضة  ك  حاوية الغاز املسعييفد مل و ا
اَّز الفميحة   ع احلا لة  فإ   يسعن أن  سضا  وسسلة ختفسل الضغط قرصا  قصاا   ي ضع قبل ال سسلة احملاللة بنابض. وجي ز أن جتح

م وال سسلة احملالية بنيابض   ؤشير دلسليي  ناسي . ويمياح اينا الرت سي  بكشيل متيزق  مبقسياس للضيغط أوالفاصلة بن القرص القصِّ
السمري  الني ميك  أن يمب  قص   وسسلة ختفسل الضغط. ويسازق القرص القصم ضنيف ضيغط امسيي يزيييف  ثق ب أوال القرص أو

   املائة ضلى ضغط بيفء  فريغ وسسلة ختفسل الضغط احملالة بنابض. 10بنمبة 
ل  ييازاا حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير اليييت  كيي ن أيضييا  سعيييفدة األ ييراا و مييس يفم    قيي  حاليية  6-7-5-4-4

للغيياز الييني يساسييز أبضلييى ضييغط  1-7-3-7-6 مييسلة  ن فضيية الضييغط   فييسح وسييائل ختفسييل الضييغط ضنيييف الضييغط املبيين   
 ناصر. شغسل  ما ح ب      بن الغازاا اليت يماح بنقلاا   حاوية الغاز املسعيفدة الع

 معدل تصريف وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-5
اع ل سائل الس فسل   حالة اإلحاطة الكا لة للنعان هبنح احلاوايا مافسيا  حبسيت يك ن  عيفل السصريل اجمل 6-7-5-5-1
فسيييل   املائييية  يي  ضيييغط السشيييغسل األقصيييى املمييا ح بييي  ل سيييسلة خت 120يسجيياوز الضيييغط داخيييل العناصييير )مبييا   ذليييك اليييرتامم(  ال

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanksالضيغط. و ميس يفم املعادلية الي ا دة  

for Compressed Gases"  لسحيفيييف إمجيا   عييفل السصيريل األدىن    ظيام وسيائل ختفسيل الضيغط. وجيي ز أن  ميس يفم املعادلية املبسنية
  CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"  لسحيفيييف  عييفل السصيريل

امل صييى بيي  لفييرادى العناصيير. وجييي ز أن  مييس يفم وسييائل لس فسييل الضييغط حماليية بنييابض لبليي   ما ييل املعيييفل املطليي ب للسصييريل   
اوايا الغياز املسعييفدة العناصير واملسعييفدة األ يراا  عييفد  عييفل السصيريل اجملايع حالة ح حالة الغازاا املمسلة املن فضة الضغط. و 

 ل سائل ختفسل الضغط ضلى أساس الغاز الني يسطل  أضلى  عيفل  صريل    بن الغازاا املما ح بنقلاا   احلاوية.
ل الغيازاا املميسلة   ؤخين لسحيفييف املعيفل اإلمجا  املطل ب ل سائل ختفسل الضغط املرمبة ضلى ضناصير  قي 6-7-5-5-2

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Partضلى سبسل املثال    االضسبا  اخل اص احلرا ية اليفينا سة للغاز )ا ظر

2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" للغيازاا املميسلة املن فضية الضيغط  وCGA S-1.1-2003 "Pressure 

Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" املمسلة املر فعة الضغط(. للغازاا 
 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-6
 يلي:   ضع ضال اا واضحة ودائاة ضلى وسائل ختفسل الضغط  سضا   ا 6-7-5-6-1

 الكسال ج ذي الصلة؛ اسم الصا ع و قم )أ(
 قساة الضغط املقر  و/أو د  ة احلرا ة املقر ة؛ )ب(
 ات ي  آخر اخسبا ؛ )ج(

األقيييراص القصييياة  احة املقطيييع العرضيييي للسصيييريل ل سيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملالييية بنيييابض أو مييي )د(
 (.2ابمللسارتاا املربعة ) م

احملالية بنيابض للغيازاا املميسلة املن فضية عيفد  عيفل السصريل املقيفَّ  املبن ضلى وسائل ختفسيل الضيغط  6-7-5-6-2
 . ISO 4126-7:2004 و قم ISO 4126-1:2004 اسي   قمالضغط وفقا  ملعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القس

 توصيالت وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-7
ضييائق إىل  يكيي ن حجييم الس صييسالا ل سييائل ختفسييل الضييغط مافسييا  للمييااح مبييرو  السصييريل املطليي ب بييال 6-7-5-7-1

حاليية السزوييييف ب سييائل  زدو يية    يرميي  أي صيياام حيياب  بيين العنصيير ووسييائل ختفسييل الضييغط إال وسييسلة ختفسييل الضييغط. وال
 كي ن  أل راا أخرى؛ و ك ن الصاا اا احلابمة الييت ختييفم ال سيائل املميسعالة ابلفعيل  فس حية إبحكيام  أو أل راا الصسا ة أو
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 1.5  ساسيييز بنقطييية خضييي ع حمييييفدة ب ضييي ح  يراضيييى ضا يييل أ يييان قساسييي  الذ الييييت الأو   حالييية أ ييي اع الفييي   )ب(
 األوسسنسيت.   املائة   حالة أ  اع الف الذ 1  املائة  وبقساة  0.2ابلنمبة لق ة الصا د املضا  ة بقساة 

  ك ن  اسلأة لسأ يض مارابئي.  الغاز املسعيفدة العناصر  إذا ما ر  عيفَّة لنقل  ازاا هل بة  أنجي    حاوايا  6-7-5-2-11
  ؤ   ضناصر احلاوية بطريقة متنع احلرمة  ع املر  ب فساا    حست اهلسكل و رمُّز اإل ااداا امل ضعسة الضا ة. 6-7-5-2-12
 معدات التشغيل 6-7-5-3
لضيغط أثنياء  صيام ملنيع العطي  اليني قييف يرت ي  ضليى ا طيالق حمسي ايا وضياء ا  عييفاا السشيغسل أو  شكَّل 6-7-5-3-1

الظييروف العادييية للاناوليية والنقييل. وحيين يميياح الييربط بيين اسكييل احلااييية والعناصيير ابحلرميية النمييبسة بيين اجملا ضيياا الفرضسيية   ثبيير 
لأل ييزاء املشيسغلة. وتايى املشيياض  و رمسبياا السفرييغ )جتيياويل املعييفاا حبسيت  مياح مبثييل اينح احلرمية دون احساييال حييفوث ضطي  

اإل ييييالق( والصيييياا اا احلابميييية  يييي  خطيييير اللييييي بفعييييل القيييي ى اخلا  سيييية. و كيييي ن أدبسيييي  املشييييع  املؤدييييية إىل األدبسيييي   وسييييائل 
ضييغط. ويكيي ن ابإل كييان إطييالق حمسيي ايا أوضسيية ال يكفييي حلااييية الصيياا اا واألدبسيي   يي  القييص  أو الصيياا اا احلابميية  ر يية مبييا

 الميفاداا املل لبة( وأي أ طسة واقسة ضيف فسحاا ض   ع قصيف. ة أوأت ن وسائل امللء والسفريغ )مبا   ذلك الشفاح المطا س
بصيياام. ويصيام  شييع  الغيازاا املمييسلة  3-2ييزود ميل ضنصيير يز يع اسييس يفا      قيل  ييازاا الشيعبة  6-7-5-3-2

حالية  قيل  ميك   لء العناصر ميال  ضليى حييفة  وضيزل املشيع  بصياام ميكي  إ القي  إبحكيام. و حبست  3-2امليف  ة   الشعبة 
 لرت  مل  ناا  عزول بصاام. 3 000 سجاوز   قمم العناصر إىل جما ضاا ال 1-2 ازاا الشعبة 

    قيع يميال صاا ان  رمبان ضليى السي ا   ي ضع   فسحاا  لء و فريغ حاوية الغاز املسعيفدة العناصر 6-7-5-3-3
وسييائل املييلء ا اا صيياا ا   ا عييا  لال جتيياع. وميكيي  وصييل ال صيي ل إلسيي  ضلييى مييل أ ب بيية  فريييغ و ييلء. وجييي ز أن يكيي ن أحيييف الصييا

والسفريغ مبشع . وقِّطع األدبس  اليت ميك  أن  غلق  ي  النياحسسن وأن عيب  فسايا  حنيسهج سيائل   يزود بصياام لس فسيل الضيغط  ملنيع 
ا العازلية الرئسميسة  بين اجتااياا حاوية الغاز املسعيفدة العناصر   ضع ضال اا واضحة ضلى الصاا ا ضغط زائيف. و  أن يسك ن فساا

أمثير.   يرة ضيغط اخسبيا  احلاويية أو 1.5وسسلة إ الق واثلة ويبة حبسيت يسحايل ضيغطا  يبليغ  إ القاا. ويصام مل صاام حاب  أو
 اا الصييياا ل لبيية بسحرييييك القبضييية اليييفوا ة السيفويييية   اجتيياح حرمييية ضقيييا ب الميياضة. أ ييياويكيي ن إ يييالق مجسييع الصييياا اا احلابمييية امل

ميكي    غلقة( واجتياح إ القايا. و صيام مجسيع الصياا اا احلابمية و  ضيع حبسيت ال احلابمة األخرى فسبن ب ض ح وضعاا ) فس حة أو
 والس ابع.فسحاا ض   ع قصيف. و مس يفم املعادن القابلة للمح    بناء الصاا اا 

ضطبايييا بميييب  الساييييفد واال كايييا   صيييام   صيييسالا األدبسييي  و بييية و رمييي  حبسيييت ميكييي  جتنييي  خطييير  6-7-5-3-4
بربط  عييفين  كياف .  احلرا ين  والصيف اا واالاسزازاا املسكا سكسة. و لحم مل وصالا األدبس  بمبسكة    النحاس والز ك أو

 يقل الضغط املقيف  ملعيفاا السشغسل وللاشع  ض  ثلثي ضغط اخسبا  العناصر. س. وال525º قل  قطة ا صاا  اللحام ض   وال
 وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-4
ميكيييي   قمييييسم ضناصيييير حيييياوايا الغيييياز املسعيييييفدة العناصيييير  اليييييت  مييييس يفم    قييييل حلين أممييييسيف الكربيييي ن  6-7-5-4-1

لييرت  مييل  3 000 سجيياوز حجااييا  إىل جما ضيياا ال(  1070األ ييم املسحيييفة  ( وأممييسيف النييرتوز ) قييم1013األ ييم املسحيييفة  ) قييم
أمثيير  يي  وسييائل ختفسييل الضييغط. و ييزود احليياوايا امل صصيية لنقييل  ييازاا   ضيية ب سييسلة أو ناييا  عزوليية بصيياام. و ييزود مييل جما

 أخرى  ضنيف طل  الملطة امل سصة   بليف االسس يفام  ب سائل لس فسل الضغط ضلى النح  الني تيفدح انح الملطة امل سصة.
ة قابليية للعييزل  ب سييسلة جما ضيية ضناصيير للحاوييي حيين  رميي  وسييائل ختفسييل الضييغط  يييزود مييل ضنصيير أو 6-7-5-4-2
  ذلك مت ل  المائل  و صام حبسيت  أمثر لس فسل الضغط. و ك ن وسائل ختفسل الضغط      ع يقاوم الق ى اليفينا سة  مبا أو

 ي ضغط زائيف خطر. ك ن أ  مرب الغاز  أو متنع دخ ل أي   اد خا  سة أو
ميس يفم    قيل  يازاا  ميسلة  يع  يربدة  عسنية حمييفدة ميك   زوييف حاوايا الغاز املسعييفدة العناصير الييت   6-7-5-4-3

ب سسلة لس فسل الضغط حمباا  طلب  الميلطة امل سصية   بلييف االسيس يفام.  6-2-5-2-4املنص ص ضلس     T50  الس  س  
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 ي   ي اد  س افيق ة العناصير   اخليف ية املكرسية هليا  يزودة ب سيسلة لس فسيل الضيغط  حقير ة   صين ضة  ك  حاوية الغاز املسعييفد مل و ا
اَّز الفميحة   ع احلا لة  فإ   يسعن أن  سضا  وسسلة ختفسل الضغط قرصا  قصاا   ي ضع قبل ال سسلة احملاللة بنابض. وجي ز أن جتح

م وال سسلة احملالية بنيابض   ؤشير دلسليي  ناسي . ويمياح اينا الرت سي  بكشيل متيزق  مبقسياس للضيغط أوالفاصلة بن القرص القصِّ
السمري  الني ميك  أن يمب  قص   وسسلة ختفسل الضغط. ويسازق القرص القصم ضنيف ضيغط امسيي يزيييف  ثق ب أوال القرص أو

   املائة ضلى ضغط بيفء  فريغ وسسلة ختفسل الضغط احملالة بنابض. 10بنمبة 
ل  ييازاا حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير اليييت  كيي ن أيضييا  سعيييفدة األ ييراا و مييس يفم    قيي  حاليية  6-7-5-4-4

للغيياز الييني يساسييز أبضلييى ضييغط  1-7-3-7-6 مييسلة  ن فضيية الضييغط   فييسح وسييائل ختفسييل الضييغط ضنيييف الضييغط املبيين   
 ناصر. شغسل  ما ح ب      بن الغازاا اليت يماح بنقلاا   حاوية الغاز املسعيفدة الع

 معدل تصريف وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-5
اع ل سائل الس فسل   حالة اإلحاطة الكا لة للنعان هبنح احلاوايا مافسيا  حبسيت يك ن  عيفل السصريل اجمل 6-7-5-5-1
فسيييل   املائييية  يي  ضيييغط السشيييغسل األقصيييى املمييا ح بييي  ل سيييسلة خت 120يسجيياوز الضيييغط داخيييل العناصييير )مبييا   ذليييك اليييرتامم(  ال

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanksالضيغط. و ميس يفم املعادلية الي ا دة  

for Compressed Gases"  لسحيفيييف إمجيا   عييفل السصيريل األدىن    ظيام وسيائل ختفسيل الضيغط. وجيي ز أن  ميس يفم املعادلية املبسنية
  CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"  لسحيفيييف  عييفل السصيريل

امل صييى بيي  لفييرادى العناصيير. وجييي ز أن  مييس يفم وسييائل لس فسييل الضييغط حماليية بنييابض لبليي   ما ييل املعيييفل املطليي ب للسصييريل   
اوايا الغياز املسعييفدة العناصير واملسعييفدة األ يراا  عييفد  عييفل السصيريل اجملايع حالة ح حالة الغازاا املمسلة املن فضة الضغط. و 

 ل سائل ختفسل الضغط ضلى أساس الغاز الني يسطل  أضلى  عيفل  صريل    بن الغازاا املما ح بنقلاا   احلاوية.
ل الغيازاا املميسلة   ؤخين لسحيفييف املعيفل اإلمجا  املطل ب ل سائل ختفسل الضغط املرمبة ضلى ضناصير  قي 6-7-5-5-2

 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Partضلى سبسل املثال    االضسبا  اخل اص احلرا ية اليفينا سة للغاز )ا ظر

2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" للغيازاا املميسلة املن فضية الضيغط  وCGA S-1.1-2003 "Pressure 

Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" املمسلة املر فعة الضغط(. للغازاا 
 وضع العالمات على وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-6
 يلي:   ضع ضال اا واضحة ودائاة ضلى وسائل ختفسل الضغط  سضا   ا 6-7-5-6-1

 الكسال ج ذي الصلة؛ اسم الصا ع و قم )أ(
 قساة الضغط املقر  و/أو د  ة احلرا ة املقر ة؛ )ب(
 ات ي  آخر اخسبا ؛ )ج(

األقيييراص القصييياة  احة املقطيييع العرضيييي للسصيييريل ل سيييسلة ختفسيييل الضيييغط احملالييية بنيييابض أو مييي )د(
 (.2ابمللسارتاا املربعة ) م

احملالية بنيابض للغيازاا املميسلة املن فضية عيفد  عيفل السصريل املقيفَّ  املبن ضلى وسائل ختفسيل الضيغط  6-7-5-6-2
 . ISO 4126-7:2004 و قم ISO 4126-1:2004 اسي   قمالضغط وفقا  ملعسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القس

 توصيالت وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-7
ضييائق إىل  يكيي ن حجييم الس صييسالا ل سييائل ختفسييل الضييغط مافسييا  للمييااح مبييرو  السصييريل املطليي ب بييال 6-7-5-7-1

حاليية السزوييييف ب سييائل  زدو يية    يرميي  أي صيياام حيياب  بيين العنصيير ووسييائل ختفسييل الضييغط إال وسييسلة ختفسييل الضييغط. وال
 كي ن  أل راا أخرى؛ و ك ن الصاا اا احلابمة الييت ختييفم ال سيائل املميسعالة ابلفعيل  فس حية إبحكيام  أو أل راا الصسا ة أو
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ناييا حبسييت  كيي ن وسييسلة واحيييفة ضلييى األقييل  يي  ال سييائل املزدو يية   وضييع السشييغسل ابسييسارا  الصيياا اا احلابميية  سصييلة فساييا بس
إىل  يكي ن انيال أي ضيائق   أيية فسحية  يؤدي إىل وسيسلة  نفيس  أو . وال5-5-7-6ضلى اسسسفاء االشرتاطاا ال ا دة    وقاد ة

 ايينح ال سييسلة. و كيي ن للفسحيياا   مييل األدبسيي    قييل السيييففق  يي  العنصيير إىل ختييرج  ناييا قيييف  قلييل أو وسييسلة ختفسييل ضييغط أو
خيييل وسيييسلة ختفسيييل الضيييغط الييييت  سصيييل هبيييا. ويكييي ن احلجيييم االمسييييل ألدبسييي  والسجاسيييزاا ضليييى األقيييل  فييي  جميييال السييييففق   دا

 السصريل  عادال  ضليى األقيل حلجيم  يرج وسيسلة ختفسيل الضيغط. و صيرف املنياف  اخلا  ية  ي  وسيائل ختفسيل الضيغط    حالية
 سسلة الس فسل.الم ائل املنصرفة   اجل  دون أن  مب  س ى أقل ضغط  ر يف وك  ضلى و  اسس يفا اا  الب ا  أو

 مواضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-8
  حالة  قل الغازاا املمسلة   ك ن مجسيع وسيائل ختفسيل الضيغط  سصيلة حبسيز الب يا    ضناصير احلاويية  6-7-5-8-1

نيع و ك ن ال سائل  ر بية  ضنييف  رمسبايا  حبسيت  كفيل  صيريل الب يا  املنطليق إىل في ق ودون ض ائيق مل تر ظروف امللء األقصى 
حالية الغيازاا السلقائسية االشيسعال واملؤممييفة  ي  ي  الغياز  ابلعيا لن. و  بعناصيراا أو المائل املنطلق ابحلاوية أو اصطيفام الغاز أو

جتعليي  يصييطيفم ابلعناصيير األخييرى. ويميياح ابسييس يفام وسييائل واقسيية  قاو يية للحييرا ة  املنطلييق بعسيييفا  ضيي  ضناصيير احلاوييية بطريقيية ال
 يقلل ذلك  عيفل السصريل املطل ب ل سسلة ختفسل الضغط.   شريطة أالترف  يففق الغاز

 س ن  ر سباا ملنع وص ل األش اص  ع امل  َّلن إىل وسائل ختفسل الضغط  وحلااية انح ال سائل  ي   6-7-5-8-2
   حالة ا قالب احلاوية.العط  

 وسائل قياس السعة 6-7-5-9
 ميس يفم  قيايس   ي  الز ياج  أمثير للميعة. وال ة ابلكسلية   يزود مبقسياس أوحن يك ن  عسز ا   يلء احلاويي 6-7-5-9-1
      اد اشة أخرى. أو
 دعائم حاوايت الغاز املتعددة العناصر، وأطر احلماية، ووسائل الرفع والتثبير 6-7-5-10
  االضسبييا    ايينا  صييام ايينح احليياوايا و بيية هبسكييل داضييم ييي فر هلييا قاضيييفة  أ   يية أثنيياء النقييل. و ؤخيين  6-7-5-10-1

أطر  . ويماح برتمس   زالق أو10-2-5-7-6  وضا ل األ ان املبن   8-2-5-7-6اجلا      السصاسم القح ى املبسنة   
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أو
و ا إىل ة  يمب  جما ع اإل ااداا اليت تيفثاا دضائم العناصر ) ثل احلااالا واسامل احلااي يراضى أال 6-7-5-10-2

جيي ز  ( ووسائل  فع احلاوية و ثبسساا إ اادا   فرطا    أي ضنصير. و رمي   يرابط  فيع و ثبسير دائاية ضليى مجسيع احلياوايا. والذلك
 لح  ة بعناصر احلاوية. رابط السثبسر   أبي حال أن  ك ن اليفضائم أو

 حلااية. راضى أتثعاا السآمل البسئي    صاسم اليفضائم واسامل ا 6-7-5-10-3
  تايييى 3-4-2-4حماسييية أثنييياء النقيييل حميييباا اييي   بييين     كييي ن حييياوايا الغييياز املسعييييفدة العناصييير ضنييييف ا ال 6-7-5-10-4

اال قيالب. وتايى الرتمسبياا اخلا  سية حبسيت  الطي   أو يفم اجليا يب أوضناصراا و عيفاا  شغسلاا    العط  الني قييف يلحيق هبيا  سسجية للصي
 ا قالب احلاوية. وي ىل ااساام خاص حلااية املشع . و سضا  أ ثلة احلااية: اصر احلاوية ليفى الصيفم أومينع ا طالق حمس ايا ضن

 احلااية    أتثع الصيفم اجلا يب  وميك  تقسقاا ابسس يفام قضبان ط لسة؛ )أ(
 ة؛احلااي قضبان  يفضسم  ثبر ضرب اسكل احلااية    اال قالب  وميك  تقسقاا ابسس يفام حلقاا أو )ب(
 إطا ؛ احلااية    الصيفم اخللفي  وميك  تقسقاا ابسس يفام  صيف أو )ج(
اال قيييالب ابسيييس يفام اسكيييل  وايييية العناصييير و عييييفاا السشيييغسل  ييي  العطييي  بميييب  الصييييفم أو )د(

 . ISO 1496-3:1995 فاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قمللحااية  نطبق ضلس    اص
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 يماعتماد التصم 6-7-5-11
اهلسئيية امل  َّليية  يي  قبلاييا  شيياادة اضسايياد  صيياسم لكييل  صيياسم  يفييييف حلاوييية   صيييف  المييلطة امل سصيية  أو 6-7-5-11-1

قبيل  ليك الميلطة  وأهنيا  ناسيبة للغيرا امل صصية لي    الغاز املسعيفدة العناصير. و فسييف اينح الشياادة أبن احلاويية قييف فحصير  ي 
. وضنيف إ ساج جما ضة    P200و   س  السعبئة  1-4خلاصة ابلغازاا املبسنة   الفصل و مس   اشرتاطاا انا الفصل  واألحكام ا

الشييياادة إىل  قريييير اخسبيييا  اييينح احلييياوايا بييييفون  غسيييع   السصييياسم   كييي ن الشييياادة صييياحلة للاجا ضييية ملايييا. ويسعييين أن  شيييع 
االضسايياد  يي  العال يية  االضسايياد. ويسكيي ن  قييم هلييا  و قييم النايي ذج األو   و يي اد بنيياء املشييع   واملعييايع اليييت صيينعر العناصيير وفقييا  

السمييجسل.    و قييم(2)املبسلنيية ابلعال يية املاسييزة املمييس يف ة   املرمبيياا    ظييام املييرو  اليييفو ضال يية البليييف املييا ح لالضسايياد   واملاسييزة أ
السصياسم الضساياد حياوايا أصيغر  سعييفدة  . وجي ز اسس يفام اضساياد2-1-7-6و نمر   الشاادة أي  ر سباا بيفيلة وفقا  للفقرة 

العناصيير للغييازاا   صيين ضة  يي   يي اد  يي   فيي  النيي ع وابلميياك  فميي   ابسييس يفام  فيي   قنسيياا الصيينع  و ييزودة بيينف  اليييفضائم 
 قاا األخرى.ووسائل اإل الق وامللح

 األقل: املعل  اا السالسة ضلىيسضا   قرير اخسبا  النا ذج األو  الني يقيفم للحص ل ضلى اضسااد السصاسم  6-7-5-11-2
 سيييييائج اخسبيييييا  اسكيييييل احلاايييييية املنطبيييييق  املبييييين    عسيييييا  املنظاييييية اليفولسييييية للس حسييييييف القساسيييييي   )أ(

 ؛ISO 1496-3:1995  قم
 ؛3-12-5-7-6  األولسن املبسنن   و سائج الفحص واالخسبا )ب(
 ؛1-12-5-7-6و سائج اخسبا  الصيفم املبن    )ج(
 الشاادة  اليت  ثبر أن األسط ادا واألدبس  متسثل للاعايع املنطبقة. و مسنيفاا )د(

 الفحص واالختبار 6-7-5-12
ضلساييا  عرييل احلاوييية   اال فاقسية اليفولسيية بشييأن ال  ميس يفم حيياوايا الغياز املسعيييفدة العناصير اليييت ينطبيق  6-7-5-12-1

ل بنجياح بسعيريض ذي ذج أو  لكيل  صياسم الخسبيا  الصييفم الطي    ؤا   بصسغساا املعيفلة   ا مل1972(  CSCسال ة احلاوايا )
 . 41اليفينا ي املبن   دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  القمم 

د  عييييفاا ميييل حاويييية  ييياز  سعييييفدة العناصييير  ييي  اييينا النييي ع وختسيييرب قبيييل  شيييغسلاا  فحيييص العناصييير وبنييي   6-7-5-12-2
 سجاوز    سين اا )الفحيص واالخسبيا  الييفو اين   ولسان(  وبعيف ذلك  فحص ضلى فرتاا الاألوىل )الفحص واالخسبا  األ للارة
  دو يين  إذا اقسضيى األ ير ذليك سن اا(. وجيرى فحص واخسبا  اسسثنائسان  بصرف النظر ض  ات يي  آخير فحيص واخسبيا 5مل 

 . 5-12-5-7-6مب    
غيياز املسعيييفدة العناصيير  را عيية خلصييائص السصيياسم  وفحصييا  يسضييا  الفحييص واالخسبييا  األولسييان حلاوييية ال 6-7-5-12-3

ا الضييغ ط وفقييا  خا  سييا  للحاوييية و رمسبا ييا  ييع إيييالء االضسبييا  ال ا يي  للغييازاا املقيير   قلاييا  واخسبييا ا  للضييغط يييؤدَّى ماخسبييا ا
 يياز آخيير مب افقيية المييلطة  وابسييس يفام سييائل أ . وميكيي  إ ييراء اخسبييا  ضييغط املشييع  ماخسبييا  اسيييف و  أوP200لس  سيي  السعبئيية 

اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. وقبل  شغسل احلاوية جييرى أيضيا  اخسبيا  ملنيع السميرب واخسبيا  للسشيغسل الميلسم جلاسيع  عييفاا  امل سصة أو
 رب.وبعيف إ راء اخسبا  الضغط ضلى العناصر و رمسبا ا مال ضلى حيفة ختسرب  عا  بعيف السجاسع للسحقق     نع السمالسشغسل. 

سييين اا فحصيييا  خا  سيييا  للاسكيييل والعناصييير  5يسضيييا  الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو اين اللييينان جييييراين ميييل  6-7-5-12-4
ووفقا   P200واألدبس  وفق امليفد اليفو ية احمليفدة      س  السعبئة . وختسرب العناصر 6-12-5-7-6و عيفاا السشغسل وفقا  للفقرة 

__________ 
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ناييا حبسييت  كيي ن وسييسلة واحيييفة ضلييى األقييل  يي  ال سييائل املزدو يية   وضييع السشييغسل ابسييسارا  الصيياا اا احلابميية  سصييلة فساييا بس
إىل  يكي ن انيال أي ضيائق   أيية فسحية  يؤدي إىل وسيسلة  نفيس  أو . وال5-5-7-6ضلى اسسسفاء االشرتاطاا ال ا دة    وقاد ة

 ايينح ال سييسلة. و كيي ن للفسحيياا   مييل األدبسيي    قييل السيييففق  يي  العنصيير إىل ختييرج  ناييا قيييف  قلييل أو وسييسلة ختفسييل ضييغط أو
خيييل وسيييسلة ختفسيييل الضيييغط الييييت  سصيييل هبيييا. ويكييي ن احلجيييم االمسييييل ألدبسييي  والسجاسيييزاا ضليييى األقيييل  فييي  جميييال السييييففق   دا

 السصريل  عادال  ضليى األقيل حلجيم  يرج وسيسلة ختفسيل الضيغط. و صيرف املنياف  اخلا  ية  ي  وسيائل ختفسيل الضيغط    حالية
 سسلة الس فسل.الم ائل املنصرفة   اجل  دون أن  مب  س ى أقل ضغط  ر يف وك  ضلى و  اسس يفا اا  الب ا  أو

 مواضع وسائل ختفيف الضغط 6-7-5-8
  حالة  قل الغازاا املمسلة   ك ن مجسيع وسيائل ختفسيل الضيغط  سصيلة حبسيز الب يا    ضناصير احلاويية  6-7-5-8-1

نيع و ك ن ال سائل  ر بية  ضنييف  رمسبايا  حبسيت  كفيل  صيريل الب يا  املنطليق إىل في ق ودون ض ائيق مل تر ظروف امللء األقصى 
حالية الغيازاا السلقائسية االشيسعال واملؤممييفة  ي  ي  الغياز  ابلعيا لن. و  بعناصيراا أو المائل املنطلق ابحلاوية أو اصطيفام الغاز أو

جتعليي  يصييطيفم ابلعناصيير األخييرى. ويميياح ابسييس يفام وسييائل واقسيية  قاو يية للحييرا ة  املنطلييق بعسيييفا  ضيي  ضناصيير احلاوييية بطريقيية ال
 يقلل ذلك  عيفل السصريل املطل ب ل سسلة ختفسل الضغط.   شريطة أالترف  يففق الغاز

 س ن  ر سباا ملنع وص ل األش اص  ع امل  َّلن إىل وسائل ختفسل الضغط  وحلااية انح ال سائل  ي   6-7-5-8-2
   حالة ا قالب احلاوية.العط  

 وسائل قياس السعة 6-7-5-9
 ميس يفم  قيايس   ي  الز ياج  أمثير للميعة. وال ة ابلكسلية   يزود مبقسياس أوحن يك ن  عسز ا   يلء احلاويي 6-7-5-9-1
      اد اشة أخرى. أو
 دعائم حاوايت الغاز املتعددة العناصر، وأطر احلماية، ووسائل الرفع والتثبير 6-7-5-10
  االضسبييا    ايينا  صييام ايينح احليياوايا و بيية هبسكييل داضييم ييي فر هلييا قاضيييفة  أ   يية أثنيياء النقييل. و ؤخيين  6-7-5-10-1

أطر  . ويماح برتمس   زالق أو10-2-5-7-6  وضا ل األ ان املبن   8-2-5-7-6اجلا      السصاسم القح ى املبسنة   
  رمسباا واثلة أخرى. واالا أو أو
و ا إىل ة  يمب  جما ع اإل ااداا اليت تيفثاا دضائم العناصر ) ثل احلااالا واسامل احلااي يراضى أال 6-7-5-10-2

جيي ز  ( ووسائل  فع احلاوية و ثبسساا إ اادا   فرطا    أي ضنصير. و رمي   يرابط  فيع و ثبسير دائاية ضليى مجسيع احلياوايا. والذلك
 لح  ة بعناصر احلاوية. رابط السثبسر   أبي حال أن  ك ن اليفضائم أو

 حلااية. راضى أتثعاا السآمل البسئي    صاسم اليفضائم واسامل ا 6-7-5-10-3
  تايييى 3-4-2-4حماسييية أثنييياء النقيييل حميييباا اييي   بييين     كييي ن حييياوايا الغييياز املسعييييفدة العناصييير ضنييييف ا ال 6-7-5-10-4

اال قيالب. وتايى الرتمسبياا اخلا  سية حبسيت  الطي   أو يفم اجليا يب أوضناصراا و عيفاا  شغسلاا    العط  الني قييف يلحيق هبيا  سسجية للصي
 ا قالب احلاوية. وي ىل ااساام خاص حلااية املشع . و سضا  أ ثلة احلااية: اصر احلاوية ليفى الصيفم أومينع ا طالق حمس ايا ضن

 احلااية    أتثع الصيفم اجلا يب  وميك  تقسقاا ابسس يفام قضبان ط لسة؛ )أ(
 ة؛احلااي قضبان  يفضسم  ثبر ضرب اسكل احلااية    اال قالب  وميك  تقسقاا ابسس يفام حلقاا أو )ب(
 إطا ؛ احلااية    الصيفم اخللفي  وميك  تقسقاا ابسس يفام  صيف أو )ج(
اال قيييالب ابسيييس يفام اسكيييل  وايييية العناصييير و عييييفاا السشيييغسل  ييي  العطييي  بميييب  الصييييفم أو )د(

 . ISO 1496-3:1995 فاا  عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قمللحااية  نطبق ضلس    اص
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 يماعتماد التصم 6-7-5-11
اهلسئيية امل  َّليية  يي  قبلاييا  شيياادة اضسايياد  صيياسم لكييل  صيياسم  يفييييف حلاوييية   صيييف  المييلطة امل سصيية  أو 6-7-5-11-1

قبيل  ليك الميلطة  وأهنيا  ناسيبة للغيرا امل صصية لي    الغاز املسعيفدة العناصير. و فسييف اينح الشياادة أبن احلاويية قييف فحصير  ي 
. وضنيف إ ساج جما ضة    P200و   س  السعبئة  1-4خلاصة ابلغازاا املبسنة   الفصل و مس   اشرتاطاا انا الفصل  واألحكام ا

الشييياادة إىل  قريييير اخسبيييا  اييينح احلييياوايا بييييفون  غسيييع   السصييياسم   كييي ن الشييياادة صييياحلة للاجا ضييية ملايييا. ويسعييين أن  شيييع 
االضسايياد  يي  العال يية  االضسايياد. ويسكيي ن  قييم هلييا  و قييم النايي ذج األو   و يي اد بنيياء املشييع   واملعييايع اليييت صيينعر العناصيير وفقييا  

السمييجسل.    و قييم(2)املبسلنيية ابلعال يية املاسييزة املمييس يف ة   املرمبيياا    ظييام املييرو  اليييفو ضال يية البليييف املييا ح لالضسايياد   واملاسييزة أ
السصياسم الضساياد حياوايا أصيغر  سعييفدة  . وجي ز اسس يفام اضساياد2-1-7-6و نمر   الشاادة أي  ر سباا بيفيلة وفقا  للفقرة 

العناصيير للغييازاا   صيين ضة  يي   يي اد  يي   فيي  النيي ع وابلميياك  فميي   ابسييس يفام  فيي   قنسيياا الصيينع  و ييزودة بيينف  اليييفضائم 
 قاا األخرى.ووسائل اإل الق وامللح

 األقل: املعل  اا السالسة ضلىيسضا   قرير اخسبا  النا ذج األو  الني يقيفم للحص ل ضلى اضسااد السصاسم  6-7-5-11-2
 سيييييائج اخسبيييييا  اسكيييييل احلاايييييية املنطبيييييق  املبييييين    عسيييييا  املنظاييييية اليفولسييييية للس حسييييييف القساسيييييي   )أ(

 ؛ISO 1496-3:1995  قم
 ؛3-12-5-7-6  األولسن املبسنن   و سائج الفحص واالخسبا )ب(
 ؛1-12-5-7-6و سائج اخسبا  الصيفم املبن    )ج(
 الشاادة  اليت  ثبر أن األسط ادا واألدبس  متسثل للاعايع املنطبقة. و مسنيفاا )د(

 الفحص واالختبار 6-7-5-12
ضلساييا  عرييل احلاوييية   اال فاقسية اليفولسيية بشييأن ال  ميس يفم حيياوايا الغياز املسعيييفدة العناصير اليييت ينطبيق  6-7-5-12-1

ل بنجياح بسعيريض ذي ذج أو  لكيل  صياسم الخسبيا  الصييفم الطي    ؤا   بصسغساا املعيفلة   ا مل1972(  CSCسال ة احلاوايا )
 . 41اليفينا ي املبن   دلسل االخسبا اا واملعايع  اجلزء الرابع  القمم 

د  عييييفاا ميييل حاويييية  ييياز  سعييييفدة العناصييير  ييي  اييينا النييي ع وختسيييرب قبيييل  شيييغسلاا  فحيييص العناصييير وبنييي   6-7-5-12-2
 سجاوز    سين اا )الفحيص واالخسبيا  الييفو اين   ولسان(  وبعيف ذلك  فحص ضلى فرتاا الاألوىل )الفحص واالخسبا  األ للارة
  دو يين  إذا اقسضيى األ ير ذليك سن اا(. وجيرى فحص واخسبا  اسسثنائسان  بصرف النظر ض  ات يي  آخير فحيص واخسبيا 5مل 

 . 5-12-5-7-6مب    
غيياز املسعيييفدة العناصيير  را عيية خلصييائص السصيياسم  وفحصييا  يسضييا  الفحييص واالخسبييا  األولسييان حلاوييية ال 6-7-5-12-3

ا الضييغ ط وفقييا  خا  سييا  للحاوييية و رمسبا ييا  ييع إيييالء االضسبييا  ال ا يي  للغييازاا املقيير   قلاييا  واخسبييا ا  للضييغط يييؤدَّى ماخسبييا ا
 يياز آخيير مب افقيية المييلطة  وابسييس يفام سييائل أ . وميكيي  إ ييراء اخسبييا  ضييغط املشييع  ماخسبييا  اسيييف و  أوP200لس  سيي  السعبئيية 

اهلسئة امل  َّلة    قبلاا. وقبل  شغسل احلاوية جييرى أيضيا  اخسبيا  ملنيع السميرب واخسبيا  للسشيغسل الميلسم جلاسيع  عييفاا  امل سصة أو
 رب.وبعيف إ راء اخسبا  الضغط ضلى العناصر و رمسبا ا مال ضلى حيفة ختسرب  عا  بعيف السجاسع للسحقق     نع السمالسشغسل. 

سييين اا فحصيييا  خا  سيييا  للاسكيييل والعناصييير  5يسضيييا  الفحيييص واالخسبيييا  الييييفو اين اللييينان جييييراين ميييل  6-7-5-12-4
ووفقا   P200واألدبس  وفق امليفد اليفو ية احمليفدة      س  السعبئة . وختسرب العناصر 6-12-5-7-6و عيفاا السشغسل وفقا  للفقرة 

__________ 
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راء اخسبييا  الضييغط ضلييى العناصيير واملعيييفاا مييال ضلييى حيييفة ختضييع  عييا  بعيييف السجاسييع . وبعيييف إ يي5-1-2-6لألحكييام املبسنيية   
 الخسبا   نع السمرب.

ضلييى حاوييية الغيياز املسعيييفدة العناصيير  ميياحاا يكيي ن الفحييص واالخسبييا  االسييسثنائسان ضييرو ين ضنيييف ا  ظايير  6-7-5-12-5
ثر   سيييال ة احلاويييية. ويس قيييل  ييييفى الفحيييص واالخسبيييا   ظييياار أخيييرى  ييييفل ضليييى قصييي   قييييف ييييؤ   ميييري   أو  سآملييية  أو  عط بييية أو

 . 6-12-5-7-6السيفا   الني يظار ضلى احلاوية. ويسضا  ضلى األقل الفح ص ال ا دة    االسسثنائسن ضلى حجم العط  أو
 يلي: يكفل الفحص  ا 6-7-5-12-6

ضسي ب    أو شي ااا  خييفو  أو بيري أو آتميل أو فحص العناصر خا  سا  لكشيل أي  قير أو )أ(
أي  ظاار أخيرى  ثيل السميري  ميكي  أن جتعيل حاويية الغياز املسعييفدة العناصير  يع  اللحا اا أو
  أ   ة للنقل؛

أي  ظييياار  ضسييي ب أو اضيييع  سآملييية أووفحيييص األدبسييي  والصييياا اا واحلشيييااي لكشيييل أي     )ب(
 النقل؛ أو السفريغ أخرى  ثل السمري  ميك  أن جتعل حاوية الغاز  ع  أ   ة للالء أو

 شفة سطا سة؛ المائبة ضلى أية   صسلة ذاا شفة أو الص ا سل املفق دة أو شيف الربا ي أو واسسبيفال أو )ج(
أي ضطييي   السشييي ح أو سييية  ييي  السآميييل أووالسأمييييف  ييي  أن مجسيييع وسيييائل وصييياا اا الطييي ا ئ خال )د(

ل اإل يالق  ي  بعييف ضس  ميكي  أن مينيع  شيغسلاا العيادي  والسأمييف  ي  السشيغسل الميلسم ل سيائ أو
 والصاا اا احلابمة النا سة اإل الق؛

والسأميييييف  يييي  سييييا لة قييييراءة العال يييياا املطليييي ب بساهنييييا ضلييييى حاوييييية الغيييياز و يييي  اسييييسسفائاا لالشييييرتاطاا  )ا(
 املنطبقة؛

 والسأميف    أن حالة إطا  احلااية واليفضائم و ر سباا  فع احلاوية  قب لة. )و(
  4-12-5-7-6و 3-12-5-7-6و 1-12-5-7-6سبيييييييا اا املبسنييييييية   جتيييييييرى الفحييييييي ص واالخ 6-7-5-12-7
االخسبيا   شايف ضلساا اسئة   َّلة    الملطة امل سصة. وضنيف ا يك ن اخسبا  الضغط  زءا     الفحص و    أو5-12-5-7-6و

حلاويية وايي تير الضيغط اي   بين ضليى ل حية البسيادا املثبسية ضليى احلاويية. و فحيص ا يسعن أن يك ن ضغط االخسبا   طابقا  ملا
 املعيفاا. األدبس  أو لكشل أي  مري    ضناصر احلاوية أو

سل حيي  يييسم  صييحسح   عيياد حاوييية الغيياز إىل السشييغ ضنيييف امسشيياف دلسييل ضلييى أي  ظايير  ييع  ييأ  ن ال 6-7-5-12-8
 وجتساز االخسبا اا والسحققاا املنطبقة.

 وضع العالمات 6-7-5-13
اوية  از  سعيفدة العناصر ل حة  عيف سة  قاو ة للسآمل  ثبر بص  ة دائاية ضليى احلاويية   ضع ضلى مل ح 6-7-5-13-1

و  ضييع العال يياا ضلييى ضناصيير احلاوييية وفقييا   يحثيهبَّيير ايينح الل حيية ضلييى العناصيير.     كيان اب ز يمييال ال صيي ل إلسيي  لفحصيياا. وال
 أبية طريقة واثلة أخرى: ىن بطريقة اخلسم أو. و بن ضلى الل حة املعل  اا السالسة محيف أد2-6و د   الفصل  ملا

 املعل  اا ض  املالك )أ(
  مجسل املالك؛  قم '1'

 املعل  اا ض  الصنع )ب(
 بليف الصنع؛ '1'

 

419 

 سنة الصنع؛ '2'
 الصا ع وضال س  السجا ية؛اسم  '3'
 السململي للصا ع؛  الرقم '4'

 املعل  اا ض  االضسااد )ج(
 ؛ أل م املسحيفة  ز العب اا حم   ظام ا '1'

حياوايا المي ائ  املر ية  ال يمس يفم انا الر ز ألي  را آخير  يع إثبياا أن العبي ة أو 
لالشييرتاطاا ذاا الصييلة حيياوايا الغيياز املسعيييفدة العناصيير متسثييل  الصيياريج النقييال أو أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6ال ا دة   الفصل 
 بليف االضسااد؛ '2'
 اهلسئة امل  َّلة اضسااد السصاسم؛ '3'
 اضسااد السصاسم؛  قم '4'
 (؛2-1-7-6  حال مت اضسااد السصاسم وفقا  لرت سباا بيفيلة )ا ظر " AAاحلرفان " '5'

 الضغ ط )د(
 ؛ (3)الكسل ابسكال( ضغط االخسبا  )ب حيفاا البا  أو '1'
 ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط )الشار والمنة(؛ '2'
  ة  عرُّف ا ية الشاايف ضلى االخسبا  البيفئي للضغط؛ضال '3'

 د  اا احلرا ة )ا(
 ؛(3)س(ºد  ة احلرا ة السصاساسة اليف سا ) '1'

 امل اد )و(
 الصاريج و ر ع ) را ع( املعسا  املادي؛ ادة )  اد( وضاء  '1'
 ؛(3)الماك املكاف     الف الذ املر عي )ابملم( '2'

  يةالفح ص واالخسبا اا اليفو  )ز(
 اسسثنائي(؛ سن اا أو 5  ع أحيفث اخسبا  دو ي )مل  '1'
 ات ي  أحيفث اخسبا  دو ي )الشار والمنة(؛ '2'
 شايف  . را أحيفث اخسبا  أوضال ة  عرف ا ية اهلسئة امل  َّلة اليت أ  '3'

__________ 

 .ال حيفة املمس يف ة  بنَّ  (3)
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 .ال حيفة املمس يف ة  بنَّ  (3)
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 : مثال على لوحة لوضع العالمات 1-13-5-7-6الشكل 
   مجسل املالك  قم

 معلومات عن الصنع
  لصنعبليف ا

  سنة الصنع
  الصا ع

  السململي للصا ع الرقم
 املعلومات عن االعتماد

 

  بليف االضسااد
  اهلسئة امل  لة اضسااد السصاسم

 )إذا ا طبق(" AA"  اضسااد السصاسم  قم
 الضغوط

 اب   ضغط االخسبا 
  ايف:خسم الشا  )الشار   قاان/المنة  أ بعة( ات ي  االخسبا  البيفئي للضغط

  درجات احلرارة
 س°إىل       س°     امليفى السصاساي ليف  اا احلرا ة 

 العناصر/السعة
  ضيفد العناصر

 لرت المعة املائسة الكلسة 
 الفحوص واالختبارات الدورية

 خسم الشاايف ات ي  االخسبا    ع االخسبا  خسم الشاايف ات ي  االخسبا    ع االخسبا 
  )الشار   قاان/المنة  أ بعة(     أ بعة( )الشار   قاان/المنة 

      
      
      
      

املعل  يياا السالسيية بصيي  ة دائايية ضلييى ل حيية  عيف سيية  ثبيير إبحكييام ضلييى احلاوييية املسعيييفدة العناصيير  مييجل  6-7-5-13-2
 للغازاا:

 اسم املشغلِّل
 مغ   مسلة احلا لة القص ى املما ح هبا 

  حيفاا البا ب  س 15ºضغط السشغسل ضنيف 
 مغ   الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا 

 مغ الكسلة الفا  ة 
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 8-6الفصل 
 اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاوايت السوائب

 تعاريف 6-8-1
 أل راا انا القمم:  
)مبيا   ذليك  صيلبة حاويية سي ائ   غلقية ابلكا يل  سكي ن  ي  سيقل و ييف ان  ا بسية وطرفسية وأ ضيسة اييحاوية المي ائ  املغلقية 

الطرفسييية القابلييية للفيييسح  املاكييي   اجلييييف ان اجلا بسييية أو القسعيييان القادوسيييسة(. ويشيييال املصيييطلح حييياوايا المييي ائ  ذاا الميييقل أو
بفسحياا  مياح بطيرد األخبيرة والغيازاا ابلسا يية  وتي ل   ظيروف  إ القاا أثناء النقل. وميك  أن جتاَّز حاوايا الم ائ  املغلقة

 عادية دون فقيف احملس ايا الصلبة و فاذ  اء املطر و شسش املاء إىل داخلاا؛النقل ال

 و سضا  بطادا ووسائل  ناولة  رب طة هبا و عيفاا  شغسل. 3م 15 سجاوز سعساا  اي حاوية  ر ة ال حاوية الم ائ  املر ة
سعييان القادوسييسة(  و يييف ان  ا بسيية اييي حاوييية سيي ائ  ذاا سييقل  فسيي ح وقيياع صييل  )مبييا   ذلييك القميي ائ  املغطيياة حاوييية ال

 وطرفسة  ا يفة و طاء  ع صل .
 نطاق التطبيق واشرتاطات عامة 6-8-2
ن  فقيييف  صيياَّم و بيية حيياوايا الميي ائ  و عيييفا ا السشييغسلسة وجتاسزا ييا اهلسكلسيية حبسييت  سحالييل   يي   ييع أ 6-8-2-1

 العادين.حمس اي ا  الضغط اليفاخلي للاحس ايا وإ ااداا املناولة والنقل 
ضنيف  رمس  صاام  فريغ  جيي  أن يكي ن أت سني  وكنيا   ال ضيع املغليق  وأن يكي ن  ظيام السفرييغ أبمالي   6-8-2-2

يكي ن ابإل كيان أت سنايا ضييف الفيسح  يع الصياا اا امليزودة ب سيائل إ يالق ذ اضسي  فسجي  أن  حماسا   ي  العطي  وايية مافسية. أ يا
 وال ضع املغلق ظااري   باشرة.املقص د  وأن يك ن ال ضع املفس ح 

 رموز الداللة على أنواع حاوايت السوائب 6-8-2-3
 يبن اجليفول السا  الر  ز املمس يف ة لليفاللة ضلى أ  اع حاوايا الم ائ : 

 الرمز نوع حاوية السوائب
 BK1 حاوية س ائ   غطاة 
 BK2 حاوية س ائ   غلقة 

 BK3 حاوية س ائ   ر ة

للسقيييفم احملييرز   العليي م والسكن ل  سييا  جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  نظيير   اسييس يفام  ر سبيياا بيفيليية  راضيياة  6-8-2-4
 يقلل ضاا  كفل  اشرتاطاا انا الفصل. ميك  أن   فلر  مس ى أ ان ال

اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبـار حـاوايت الشـحن املسـتخدمة كحـاوايت سـوائب مـن النـوع  6-8-3
BK1 أو BK2 

 اشرتاطات التصميم والبناء 6-8-3-1
 عسرب االشرتاطاا العا ة للسصاسم والبناء   انا القميم  ميس فاة إذا اسيس فر حاويية المي ائ  اشيرتاطاا  6-8-3-1-1

 -امل اصييفاا واالخسبييا   - 1"حيياوايا الشييح   يي  اجملا ضيية  ISO 1496-4:1991 اليفولسيية للس حسيييف القساسييي   قييم عسييا  املنظايية 
 اوايا  ع املكسَّفة الضغط للم ائ  اجلافة" وما ر احلاوية  ا عة للسن سل.: احل4اجلزء 
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 : مثال على لوحة لوضع العالمات 1-13-5-7-6الشكل 
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 أل راا انا القمم:  
)مبيا   ذليك  صيلبة حاويية سي ائ   غلقية ابلكا يل  سكي ن  ي  سيقل و ييف ان  ا بسية وطرفسية وأ ضيسة اييحاوية المي ائ  املغلقية 

الطرفسييية القابلييية للفيييسح  املاكييي   اجلييييف ان اجلا بسييية أو القسعيييان القادوسيييسة(. ويشيييال املصيييطلح حييياوايا المييي ائ  ذاا الميييقل أو
بفسحياا  مياح بطيرد األخبيرة والغيازاا ابلسا يية  وتي ل   ظيروف  إ القاا أثناء النقل. وميك  أن جتاَّز حاوايا الم ائ  املغلقة

 عادية دون فقيف احملس ايا الصلبة و فاذ  اء املطر و شسش املاء إىل داخلاا؛النقل ال

 و سضا  بطادا ووسائل  ناولة  رب طة هبا و عيفاا  شغسل. 3م 15 سجاوز سعساا  اي حاوية  ر ة ال حاوية الم ائ  املر ة
سعييان القادوسييسة(  و يييف ان  ا بسيية اييي حاوييية سيي ائ  ذاا سييقل  فسيي ح وقيياع صييل  )مبييا   ذلييك القميي ائ  املغطيياة حاوييية ال

 وطرفسة  ا يفة و طاء  ع صل .
 نطاق التطبيق واشرتاطات عامة 6-8-2
ن  فقيييف  صيياَّم و بيية حيياوايا الميي ائ  و عيييفا ا السشييغسلسة وجتاسزا ييا اهلسكلسيية حبسييت  سحالييل   يي   ييع أ 6-8-2-1

 العادين.حمس اي ا  الضغط اليفاخلي للاحس ايا وإ ااداا املناولة والنقل 
ضنيف  رمس  صاام  فريغ  جيي  أن يكي ن أت سني  وكنيا   ال ضيع املغليق  وأن يكي ن  ظيام السفرييغ أبمالي   6-8-2-2

يكي ن ابإل كيان أت سنايا ضييف الفيسح  يع الصياا اا امليزودة ب سيائل إ يالق ذ اضسي  فسجي  أن  حماسا   ي  العطي  وايية مافسية. أ يا
 وال ضع املغلق ظااري   باشرة.املقص د  وأن يك ن ال ضع املفس ح 

 رموز الداللة على أنواع حاوايت السوائب 6-8-2-3
 يبن اجليفول السا  الر  ز املمس يف ة لليفاللة ضلى أ  اع حاوايا الم ائ : 

 الرمز نوع حاوية السوائب
 BK1 حاوية س ائ   غطاة 
 BK2 حاوية س ائ   غلقة 

 BK3 حاوية س ائ   ر ة

للسقيييفم احملييرز   العليي م والسكن ل  سييا  جييي ز للمييلطة امل سصيية أن  نظيير   اسييس يفام  ر سبيياا بيفيليية  راضيياة  6-8-2-4
 يقلل ضاا  كفل  اشرتاطاا انا الفصل. ميك  أن   فلر  مس ى أ ان ال

اشرتاطات تصميم وبناء وفحص واختبـار حـاوايت الشـحن املسـتخدمة كحـاوايت سـوائب مـن النـوع  6-8-3
BK1 أو BK2 

 اشرتاطات التصميم والبناء 6-8-3-1
 عسرب االشرتاطاا العا ة للسصاسم والبناء   انا القميم  ميس فاة إذا اسيس فر حاويية المي ائ  اشيرتاطاا  6-8-3-1-1

 -امل اصييفاا واالخسبييا   - 1"حيياوايا الشييح   يي  اجملا ضيية  ISO 1496-4:1991 اليفولسيية للس حسيييف القساسييي   قييم عسييا  املنظايية 
 اوايا  ع املكسَّفة الضغط للم ائ  اجلافة" وما ر احلاوية  ا عة للسن سل.: احل4اجلزء 
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 ISO 1496-1:1990 سيييف القساسييي   قييمحاوييية الشييح  املصيياَّاة وامل سييربة وفقييا  ملعسييا  املنظايية اليفولسيية للس ح 6-8-3-1-2
راا العا ية" جتاَّيز مبعييفاا  شيغسل  : حياوايا الشيح  لأل ي1اجليزء  -امل اصيفاا واالخسبيا   -1"حاوايا الشح   ي  اجملا ضية 

اا يليزم اال سثيال الشيرتاط   ذلك وصلساا حباوية الشح    ك ن  صياَّاة لسق يية اجلييف ان الطرفسية وتمين الكيبح الطي    مايا مبا
   حمباا ينطبق.ISO 1496-4:1991 االخسبا  املبسلنة    عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم

  أن  كيي ن حيياوايا الميي ائ   ا عيية للسن سييل. وضنيييف ا  مييس يفم بطا يية جلعييل احلاوييية  ا عيية للسن سييل جييي 6-8-3-1-3
طا ة و رمسباا  ناسبن لمعة احلاوية واالسس يفام املقص د  ناا.   ك ن  صن ضة     ادة  الئاة. و ك ن  سا ة املادة املمس يف ة للب

اليل الضيغ ط والصييف اا الييت ميكي  أن  سعيرَّا هليا   ظيروف املناولية  كي ن وصيالا البطا ية ووسيائل إ القايا قياد ة ضليى ت ماا
 لعالسة  شغسل أدواا السا ية.  شكل البطا ة املمس يف ة ضائقا   والنقل العادية. ويراضى   حاوايا الم ائ  املا َّاة أال

ة ضليى تالييل مسلية السعبئيية  كي ن  عييفاا  شييغسل حياوايا المي ائ  املصيياَّاة لسفرييغ و لسايا ابإل اليية قياد   6-8-3-1-4
 اإلمجالسة   ال ضع املائل. 

ق  يزء حمييفلد  ي  الميقل ييزولد ب سيائل إ يال طير  أو  ييفا   يا يب أو ميك  سحب     سقل أو مل  ا 6-8-3-1-5
 جمالزة أبدواا  ثبسر  صاَّم حبست  ظار حالة اإل الق ألي  راق  ضلى  مس ى األ ا.

 معدات التشغيل  6-8-3-2
العطيي  أثنيياء النقييل واملناولييية.   بيية وسييائل املييلء والسفريييغ و ر ليي  حبسييت  كيي ن حماسَّيية  يي  خطيير الللييي أو 6-8-3-2-1

 الغلق واجتاا   بسنا  ب ض ح. اا ض   ع قصيف. ويك ن وضع الفسح أوويك ن ابإل كان أت ن وسائل امللء والسفريغ ضيف فسح
 ط  أثناء  شغسل حاوية الم ائ  و لئاا و فريغاا. ر ل   غالسق الفسحاا بشكل جينلباا الع 6-8-3-2-2
ييز حيياوايا الميي ائ  ب سييائل السييسبيفال اهليي اء اليييفاخلي  إ ييا ب اسييطة احلايي 6-8-3-2-3 ل حسثاييا يلييزم و يي د   ييية  جتال

  احلاويية  ب اسطة ضناصر  شطة  ماملراوح  يثال . و صياَّم السا يية ملنيع  كي لن ضيغ ط سيلبسة الطبسعي  ض  طريق الفسحاا  ثال   أو
األخبرة  امل اد الباضثة للغازاا أو   مافة األوقاا. و صالم ضناصر السا ية   حاوايا الم ائ  املمس يف ة    قل امل اد اللا بة أو

  شكل  صيف ا  لالشسعال. ست الاللا بة حب
 الفحص واالختبار 6-8-3-3
سييرب حيياوايا الشييح  اليييت  مييس يفم و ييسمل صييسا ساا و  6-8-3-3-1  ؤاييل محيياوايا سيي ائ  مبقسضييى اشييرتاطاا ايينا ختح

   بصسغساا املعيفلة. 1972  (CSC)القمم  و حعسايف طبقا  لال فاقسة اليفولسة لمال ة احلاوايا 
الشح  اليت  ميس يفم و ؤايل محياوايا للمي ائ  بشيكل دو ي طبقيا  لال فاقسية اليفولسية  فحص حاوايا  6-8-3-3-2

 ا املعيفلة.  بصسغسا1972  (CSC)لمال ة احلاوايا 
 وضع العالمات 6-8-3-4
  ضيييع ضليييى حييياوايا الشيييح  املميييس يف ة محييياوايا للمييي ائ  ل حييية االضساييياد واأل يييان طبقيييا  لال فاقسييية  6-8-3-4-1

   بصسغساا املعيفلة.1972  (CSC)وايا اليفولسة لمال ة احلا
 وايت الشحن غري حا BK2و BK1اشرتاطات تصميم وبناء واعتماد حاوايت السوائب من النوع  6-8-4
 شيييال حييياوايا المييي ائ  الييييت يسناوهليييا اييينا القميييم القييي ادي   وحييياوايا المييي ائ  البحريييية  وصيييناديق  6-8-4-1

 املبادلة  واحلاوايا احل ضسة الشكل  واحلاوايا األسط ا سة  وححجراا السحاسل   املرمباا.الم ائ  الكبعة  واسامل 
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يكفييي لسحالييل الصيييف اا واإل ايياداا اليييت  سييت  كيي ن ق ييية مبييا صييام حيياوايا الميي ائ  ايينح و بيية حب 6-8-4-2
 .  ذلك  حمباا ينطبق   بيفيل الشاحناا ووسائط النقل   ا ااا ضادة أثناء النقل مبا

يسعلييق ابمليي اد   مييس   املرمبيياا االشييرتاطاا اليييت تيييفداا المييلطة امل سصيية املمييؤولة ضيي  النقييل الييربي فساييا 6-8-4-3
 ل س ائ  و ك ن  قب لة ليفياا.املراد  قلاا   شك

  افيق الميلطة امل سصية ضليى حيياوايا المي ائ  اينح ويسضيا   ميسنيف امل افقيية الر يز الييفال ضليى حيياوايا  6-8-4-4
 والشرتاطاا الفحص واالخسبا   حمباا ينطبق.  3-2-8-6  وفقا  للفقرة الم ائ

اخلطييييرة  جييييي    ايييينح البطا يييية ال فيييياء  حسثاييييا  يييييفض  الضييييرو ة إىل اسييييس يفام بطا يييية الحسجيييياز البضييييائع 6-8-4-5
 . 3-1-3-8-6ابألحكام ال ا دة   

  عساييييفة  ييي  قبيييل الميييلطة امل سصييية  BK(x)(1) ظاييير العبيييا ة السالسييية ضليييى  ميييسنيف النقيييل: "حاويييية سييي ائ   6-8-4-6
  ".e competent authority of ..."approved by th 1Bulk container BK(x) ل

 BK3م وتصنيع وفحص واختبار حاوايت السوائب املرنة من النوع اشرتاطات تصمي 6-8-5
 اشرتاطات التصميم والتصنيع 6-8-5-1
 جي  أن  ك ن حاوايا الم ائ  املر ة  ا عة للسن سل. 6-8-5-1-1
 ا  ملنع  مرب احملس ايا.جي  أن  ك ن حاوايا الم ائ  املر ة  غلقة متا  6-8-5-1-2
 الم ائ  املر ة  ا عة لسمرب املساح. جي  أن  ك ن حاوايا 6-8-5-1-3
 جي    أ زاء حاوايا الم ائ  املر ة املال مة للبضائع اخلطرة بص  ة  باشرة: 6-8-5-1-4

  ضعل بيف  ة  لح ظة بفعل  لك البضائع اخلطرة؛ أال  سأثر أو )أ(
 ؛السفاضل  ع البضائع اخلطرة ا    ثل حفز ضالسة  فاضل أووأال  مب  أتثعا  خطر  )ب(
 وأال  ماح بسمرب البضائع اخلطرة اليت    شأهنا  شكسل خطر   ظروف النقل العادية. )ج(

 معدات التشغيل ووسائل املناولة 6-8-5-2
لية. ويكي ن ابإل كيان أت ين  صنع وسائل امللء والسفريغ حبست  كي ن حماسَّية  ي  العطي  أثنياء النقيل واملناو  6-8-5-2-1

 اا ض   ع قصيف.وسائل امللء والسفريغ ضيف فسح
جييي  أن  كيي ن وليياالا حيياوايا الميي ائ  املر يية  إذا ما يير  رمبيية  قيياد ة ضلييى تاييل الضييغط والقيي ى  6-8-5-2-2

 اليفينا سة اليت ميك  أن  ظار   ظروف املناولة والنقل العادية.
 يكفي لسحال االسس يفام املسكر . ناولة ق ية مباجي  أن  ك ن وسائل امل 6-8-5-2-3
 الفحص واالختبار 6-8-5-3
جيييي    ميييل ذييي ذج  صييياساي حلييياوايا المييي ائ  املر ييية أن جيسييياز بنجييياح االخسبيييا اا امل صييي فة   اييينا  6-8-5-3-1

 الفصل قبل اسس يفا اا.
املي اد الييت  صينع  يية المي ائ  املر ية أو كر  االخسبا اا بعيف مل  عيفيل لنا ذج السصاسم يغع  صاسم حاو  6-8-5-3-2

  صنسعاا.طريقة   ناا أو
__________ 

 ." حمباا ينطبق2" أو "1ابلرقم " xجي  اسسبيفال  (1) 
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 ISO 1496-1:1990 سيييف القساسييي   قييمحاوييية الشييح  املصيياَّاة وامل سييربة وفقييا  ملعسييا  املنظايية اليفولسيية للس ح 6-8-3-1-2
راا العا ية" جتاَّيز مبعييفاا  شيغسل  : حياوايا الشيح  لأل ي1اجليزء  -امل اصيفاا واالخسبيا   -1"حاوايا الشح   ي  اجملا ضية 

اا يليزم اال سثيال الشيرتاط   ذلك وصلساا حباوية الشح    ك ن  صياَّاة لسق يية اجلييف ان الطرفسية وتمين الكيبح الطي    مايا مبا
   حمباا ينطبق.ISO 1496-4:1991 االخسبا  املبسلنة    عسا  املنظاة اليفولسة للس حسيف القساسي   قم

  أن  كيي ن حيياوايا الميي ائ   ا عيية للسن سييل. وضنيييف ا  مييس يفم بطا يية جلعييل احلاوييية  ا عيية للسن سييل جييي 6-8-3-1-3
طا ة و رمسباا  ناسبن لمعة احلاوية واالسس يفام املقص د  ناا.   ك ن  صن ضة     ادة  الئاة. و ك ن  سا ة املادة املمس يف ة للب

اليل الضيغ ط والصييف اا الييت ميكي  أن  سعيرَّا هليا   ظيروف املناولية  كي ن وصيالا البطا ية ووسيائل إ القايا قياد ة ضليى ت ماا
 لعالسة  شغسل أدواا السا ية.  شكل البطا ة املمس يف ة ضائقا   والنقل العادية. ويراضى   حاوايا الم ائ  املا َّاة أال

ة ضليى تالييل مسلية السعبئيية  كي ن  عييفاا  شييغسل حياوايا المي ائ  املصيياَّاة لسفرييغ و لسايا ابإل اليية قياد   6-8-3-1-4
 اإلمجالسة   ال ضع املائل. 

ق  يزء حمييفلد  ي  الميقل ييزولد ب سيائل إ يال طير  أو  ييفا   يا يب أو ميك  سحب     سقل أو مل  ا 6-8-3-1-5
 جمالزة أبدواا  ثبسر  صاَّم حبست  ظار حالة اإل الق ألي  راق  ضلى  مس ى األ ا.

 معدات التشغيل  6-8-3-2
العطيي  أثنيياء النقييل واملناولييية.   بيية وسييائل املييلء والسفريييغ و ر ليي  حبسييت  كيي ن حماسَّيية  يي  خطيير الللييي أو 6-8-3-2-1

 الغلق واجتاا   بسنا  ب ض ح. اا ض   ع قصيف. ويك ن وضع الفسح أوويك ن ابإل كان أت ن وسائل امللء والسفريغ ضيف فسح
 ط  أثناء  شغسل حاوية الم ائ  و لئاا و فريغاا. ر ل   غالسق الفسحاا بشكل جينلباا الع 6-8-3-2-2
ييز حيياوايا الميي ائ  ب سييائل السييسبيفال اهليي اء اليييفاخلي  إ ييا ب اسييطة احلايي 6-8-3-2-3 ل حسثاييا يلييزم و يي د   ييية  جتال

  احلاويية  ب اسطة ضناصر  شطة  ماملراوح  يثال . و صياَّم السا يية ملنيع  كي لن ضيغ ط سيلبسة الطبسعي  ض  طريق الفسحاا  ثال   أو
األخبرة  امل اد الباضثة للغازاا أو   مافة األوقاا. و صالم ضناصر السا ية   حاوايا الم ائ  املمس يف ة    قل امل اد اللا بة أو

  شكل  صيف ا  لالشسعال. ست الاللا بة حب
 الفحص واالختبار 6-8-3-3
سييرب حيياوايا الشييح  اليييت  مييس يفم و ييسمل صييسا ساا و  6-8-3-3-1  ؤاييل محيياوايا سيي ائ  مبقسضييى اشييرتاطاا ايينا ختح

   بصسغساا املعيفلة. 1972  (CSC)القمم  و حعسايف طبقا  لال فاقسة اليفولسة لمال ة احلاوايا 
الشح  اليت  ميس يفم و ؤايل محياوايا للمي ائ  بشيكل دو ي طبقيا  لال فاقسية اليفولسية  فحص حاوايا  6-8-3-3-2

 ا املعيفلة.  بصسغسا1972  (CSC)لمال ة احلاوايا 
 وضع العالمات 6-8-3-4
  ضيييع ضليييى حييياوايا الشيييح  املميييس يف ة محييياوايا للمييي ائ  ل حييية االضساييياد واأل يييان طبقيييا  لال فاقسييية  6-8-3-4-1

   بصسغساا املعيفلة.1972  (CSC)وايا اليفولسة لمال ة احلا
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جتيرى االخسبييا اا ضلييى حيياوايا الميي ائ  املر يية املعيييفة للنقيل. ومتييأل حيياوايا الميي ائ  املر يية حيي  المييعة  6-8-5-3-3
القص ى اليت  مس يفم هبا  و  زع احملس ايا بشكل  نسظم. وجيي ز أن يميسعاا ضي  املي اد املعسيزم  قلايا   حياوايا المي ائ  املر ية 

ب. وضنيف اسس يفام  ادة أخرى   حالة امل اد الصلبة   ك ن للاادة البيفيلة  ف  سسبطل  سائج السجا   إذا مان انا مب اد أخرى إال
( الييت  سصيل هبيا امليادة املقير   قلايا. ويمياح ابسيس يفام أوزان إضيافسة و ا إىل ذلكاخلصائص الفسزايئسة )الكسلة  حجم احلبسباا  

 االخسبا .   ضع بطريقة  ؤثر ضلى  سائج للطرد  شريطة أال سلة الكلسة املطل بة ثل األمساس املال ءة حببسباا الرصاص  لبل   الك
 صيينع حيياوايا الميي ائ  املر يية وختسييرب مب  يي  بييرد ج ضيياان اجليي دة  قبليي  المييلطة امل سصيية بغسيية ضيياان  6-8-5-3-4

 اسسسفاء مل حاوية  صنعة  ناا لالشرتاطاا املبسنة   انا الفصل.
  طاخسبا  المق 6-8-5-3-5
  طاق السطبسق 6-8-5-3-5-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع حاوايا الم ائ  املر ة ب صف  اخسبا ا للنا ذج السصاساي. 
 اإلضيفاد لالخسبا  6-8-5-3-5-2

 متأل حاوية الم ائ  املر ة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. 
  ع  رن وأفقي. ويك ن المطح املمسايفف: ايففيسم إسقاط حاوية الم ائ  املر ة ضلى سطح  مس 6-8-5-3-5-3

 يكفي لعيفم ترم ؛  سااسكا  وض اا  مبا )أ(
 و نبمطا  وخالسا     العس ب امل ضعسة اليت ميك  أن  ؤثر ضلى  سائج االخسبا ؛ )ب(
 يكفي لعيفم  ش ا  تر ظروف االخسبا  و ع قابل للعط  بمب  االخسبا اا؛ وصلبا  مبا )ج(
 يكفي لضاان أن  مقط حاوية الم ائ  املر ة بكا لاا ضلى المطح. اوواسعا  مب )د(

 وضق  اإلسقاط   عاد حاوية الم ائ  املر ة إىل ال ضع القائم ملعاينساا. 
 عم  ا  فاع المق ط مب   : 6-8-5-3-5-4

 م. III :0.8جما ضة السعبئة  
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  عايع ا سساز االخسبا : 6-8-5-3-5-5
سييي ايا. وحييييفوث  ميييرب طفسيييل بميييب  االصيييطيفام   ييي    اضيييع احمل عييييفث فقييييف   جيييي  أال )أ(

يعسييرب قصيي  ا    حاوييية البضييائع المييائبة  شييريطة  ثقيي ب الغييرز ضلييى سييبسل املثييال  ال اإل ييالق أو
 ضيفم حيفوث  زييف    السمرب بعيف إضادة احلاوية إىل ال ضع القائم؛

 السصريل. أل راا اإل قاذ أواا ضيفم حيفوث ضط  جيعل حاوية الم ائ  المائلة  ع  أ  ن  قل )ب(
 اخسبا  الرفع    أضلى 6-8-5-3-6
  طاق السطبسق 6-8-5-3-6-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع حاوايا الم ائ  املر ة ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. 
 اإلضيفاد لالخسبا  6-8-5-3-6-2

 ص ى   ع   زيع احلا لة بشكل  نسظم.اإلمجالسة القمتأل حاوية الم ائ  املر ة مبقيفا  سسة أ ثال مسلساا  
 رفييع حاوييية الميي ائ  املر يية ابلطريقيية املصييااة لرفعاييا حيي   ر فييع ضيي  األ ا و بقييى   ايينا ال ضييع مليييفة  6-8-5-3-6-3

    دقائق.
احلاويية  يع  يرابط  فعايا جيعيل   عايع ا سساز االخسبا : ضيفم حييفوث ضطي    حاويية المي ائ  املر ية أو 6-8-5-3-6-4
 املناولة  وضيفم حيفوث فقيف   احملس ايا. أ   ة   النقل أو 
 اخسبا  اال قالب 6-8-5-3-7
  طاق السطبسق 6-8-5-3-7-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع حاوايا الم ائ  املر ة ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. 
 اإلضيفاد لالخسبا  6-8-5-3-7-2

 السة القص ى املما ح هبا.مسلساا اإلمج  متأل حاوية الم ائ  املر ة ح  
 قليي  حاوييية الميي ائ  املر يية ضلييى أي  ييزء  يي  سييطحاا العليي ي ضيي  طريييق  فييع اجلييزء اجلييا يب إىل أبعيييف  6-8-5-3-7-3

  مافة    حافة اإلسقاط ضلى سطح  مسايفف  ع  رن وأفقي. ويك ن المطح املمسايفف:
 يكفي لعيفم ترم ؛  سااسكا  وض اا  مبا )أ(

 السا     العس ب امل ضعسة اليت ميك  أن  ؤثر ضلى  سائج االخسبا ؛و نبمطا  وخ )ب(
 يكفي لعيفم  ش ا  تر ظروف االخسبا  و ع قابل للعط  بمب  االخسبا اا؛ وصلبا  مبا )ج(
 يكفي لضاان أن  مقط حاوية الم ائ  املر ة بكا لاا ضلى المطح. وواسعا  مبا )د(

 سع حاوايا الم ائ  املر ة ضلى النح  السا :ا  فاع اال قالب جلاعيفد  6-8-5-3-7-4
 م. III :0.8جما ضة السعبئة  

عييفث فقييف   احملسي ايا. وحييفوث  ميرب طفسيل بميب  االصيطيفام    عايع ا سسياز االخسبيا : جيي  أال 6-8-5-3-7-5
  شيييريطة ضييييفم حييييفوث  زيييييف اويييية المييي ائ  املر يييةيعسيييرب قصييي  ا    ح ثقييي ب الغيييرز ضليييى سيييبسل املثيييال  ال  ييي    اضيييع اإل يييالق أو

 السمرب.   
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 اخسبا  االسسقا ة 6-8-5-3-8
  طاق السطبسق 6-8-5-3-8-1

 ييي  اجلا ييي   ب صيييف  اخسبيييا ا   ينطبيييق ضليييى مجسيييع حييياوايا المييي ائ  املر ييية املصيييااة للرفيييع  ييي  أضليييى أو 
 للنا ذج السصاساي.

 اإلضيفاد لالخسبا  6-8-5-3-8-2
   املائة    سعساا وح  إمجا  مسلساا القص ى املما ح هبا. 95قل ض  ي ال ائ  املر ة مبامتأل حاوية الم   

 رت/حل سية إىل وضيع قيائم في ق األ ا   0.1 قيل ضي    رفع حاوية الم ائ  امللقاة ضلى  ا باا  بميرضة ال 6-8-5-3-8-3
 يسجاوز  صل ضيفد  رابط الرفع. ب اسطة  ا ال

 يرابط  فعايا جيعيل احلاويية  يع  ث ضطي    حاويية المي ائ  املر ية أوز االخسبا : ضيفم حييفو  عايع ا سسا 6-8-5-3-8-4
 املناولة.  أ   ة   النقل أو

 اخسبا  السازق 6-8-5-3-9
  طاق السطبسق 6-8-5-3-9-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع حاوايا الم ائ  املر ة ب صف  اخسبا ا للنا ذج السصاساي. 
 اإلضيفاد لالخسبا  6-8-5-3-9-2

 الم ائ  املر ة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. متأل حاوية 
 م   حاوية المي ائ  املر ية وايي  لقياة ضليى األ ا  خييرتق ابلكا يل مجسيع  300يسم إحيفاث حز ط ل   6-8-5-3-9-3

املر ية     نسصيل  ي  احملي   الرئسميي حلاويية المي ائ   45ºيية طبقاا  يفا  احلاوية  ي  أحييف اجل ا ي  العريضية. ويكي ن احليز بزاو 
املمييافة بيين المييطح المييفلي واملمييس ى العليي ي للاحسيي ايا. وبعيييف ذلييك  عييرَّا حاوييية الميي ائ  املر يية حلاييل  ضيياف  يي زع   زيعييا  

 قل ض   ي  ضشيرة دقسقية. وبعييف   نسظاا  يعادل ضعل الكسلة اإلمجالسة القص ى للعب ة. وجي  اإلبقاء ضلى انح احلا لة مليفة ال
 ي  اجلا ي   و بقيى ضليى اينا ال ضيع  ة اإلضيافسة   رفيع  ي  األ ا حاويية المي ائ  املر ية املصيااة للرفيع  ي  أضليى أوإزالة احلا لي

 مليفة    ضشرة دقسقة.
   املائة    ط ل  األصلي. 25ميسيف احلز ألمثر      عايع ا سساز االخسبا : ال 6-8-5-3-9-4
 اخسبا  السنضسيف 6-8-5-3-10
 لسطبسق طاق ا 6-8-5-3-10-1

 ينطبق ضلى مجسع أ  اع حاوايا الم ائ  املر ة ب صف  اخسبا ا  للنا ذج السصاساي. 
 اإلضيفاد لالخسبا  6-8-5-3-10-2

 متأل حاوية الم ائ  املر ة ح  مسلساا اإلمجالسة القص ى املما ح هبا. 
أ بعية أ ثيال سيعة السحاسيل اخلاصية الم ائ  املر ة لق ة   ضيع ضليى سيطحاا العلي ي  عيادل  عرَّا حاوية  6-8-5-3-10-3

 ساضة. 24ابلسصاسم مليفة 
 بعيف إزالة احلال. عيفث فقيف   احملس ايا   أثناء االخسبا  أو  عايع ا سساز االخسبا : ال 6-8-5-3-10-4
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 تقرير االختبار 6-8-5-4
ملميييييس يف ي حاويييييية الخسبيييييا  يسضيييييا  السفاصيييييسل السالسييييية ضليييييى األقيييييل  ويسييييياح يصيييييا   قريييييير ضييييي   سيييييائج ا 6-8-5-4-1

 املر ة: الم ائ 
 اسم وضن ان  رفق االخسبا ؛ -1
 اسم وضن ان  قيفم الطل  )حسثاا مان ذلك  ناسبا (؛ -2
   ز وحسيف وسز لسقرير االخسبا ؛ -3
 ات ي   قرير االخسبا ؛ -4
 صا ع حاوية الم ائ  املر ة؛ -5
د واملي اد ووسيائل اإل يالق والمياك نا ذج السصاساي حلاوية الم ائ  املر ية ) ثيل األبعياوصل ال -6

 إىل ذلك( و/أو ص  ة )ص  (؛ و ا
 المعة القص ى/الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا؛ -7
 خصائص احملس ايا امل سربة   ثل حجم اجلمسااا   حالة امل اد الصلبة؛ -8
 و سائج ؛وصل االخسبا   -9

   قسع  قرير االخسبا  واسم امل قلِّع وصفس . -10
يسضييا   قريييير االخسبيييا  بسيييادا  فسييييف أبن حاويييية المييي ائ  املر ييية الييييت أضييييفا  ييي  أ يييل النقيييل قييييف  يييرى  6-8-5-4-2

 قييفم  مي ة  ك دا أخرى قيف يبطيل صيالحسساا. و  اخسبا اا وفقا  لألحكام املناسبة    انا الفصل وأن اسس يفام طرائق  عبئة أو
     قرير االخسبا  للملطة امل سصة.

 العالمات وضع 6-8-5-5
جييي  أن تاييل مييل حاوييية سيي ائ   ر يية  صيين ضة و عيييفة لالسييس يفام وفقييا  هليينح الالئحيية ضال يياا دائايية  6-8-5-5-1

 يلي: ن  ا م  وأن  ب 24يقل ا  فاع احلروف واأل قام والر  ز ض    قروءة   ضع    كان  مال  ؤيس . وجي  أال

 ؛    ز األ م املسحيفة للعب اا  )أ(

حيييياوايا الميييي ائ  املر يييية  م ايييينا الر ييييز   أي  ييييرا آخيييير  ييييع إثبيييياا أن العبيييي ة أوال يمييييس يف 
حياوايا الغياز املسعييفدة العناصير متسثيل لالشيرتاطاا ذاا الصيلة الي ا دة    الصياريج النقيال أو أو

 . 8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو 1-6الفصل 
 ؛BK3الر ز  )ب(
 ة )جما ضاا( السعبئة اليت اضسايف هلا النا ذج السصاساي:حرف مبع يشع إىل جما ض )ج(

 Z  جملا ضة السعبئةIII فقط؛ 
 شار وسنة الصنع )آخر  قان(؛ )د(
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املاسيزة املميس يف ة   املرمبياا   املبسلنة ابلعال ية ص بس صسص العال ة  احلروف اليفالة ضلى البليف املرخلِّ  )ا(
 ؛(2) ظام املرو  اليفو 

تيييفداا    ييز الصييا ع و ييع ذلييك  يي  ضال يياا السعييرف ضلييى حاوييية الميي ائ  املر يية ماييا اسييم أو )و(
 الملطة امل سصة؛

 ول اخسبا  السنضسيف ابلكسل  رام؛ )ز(
 الكسلة اإلمجالسة القص ى املما ح هبا ابلكسل  را اا. )ح(

ييسم الفصيل ب ضي ح بين العال ياا  ي  )أ( إىل )ح( و    ضع العال اا وفقا  للسململ ال ا د   الفقراا الفرضسية 
 مبمافة و عرا بطريقة  سسح سا لة السعرف ضلى مجسع أ زاء العال ة. املطل بة   انح الفقراا الفرضسة بشرطة  ائلة  ثال  أو

  ثال ضلى العال اا 6-8-5-5-2
   BK3/Z/11 09 
   RUS/NTT/MK-14-10 
   56000/14000 

__________ 

 1949ا فاقسيية  نسييل لعييام العال يية املاسييزة ليفوليية السمييجسل املمييس يف ة   الشيياحناا ذاا احملييرل واملقطيي  اا   النقييل اليييفو    ييثال  وفييق  (2)
 للمع ضلى الطرق. 1968للمع ضلى الطرق أو ا فاقسة فسسنا لعام 

 

 

 7اجلزء 
 النقل األحكام املتعلقة بعمليات

 مالحظة متهيدية

المييلطاا امل سصيية مب سلييل   ييرتل ضا  ييا  صييسا ة األحكييام املفصييلة   ايينا اجلييزء للمييلطاا ال طنسيية أو مالحظة:
األحكييام السنفسنييية اليييت  نطبييق ضلييى مجسييع  1-7المييلطاا اإلقلساسيية. وأل ييراا ايينح الالئحيية  يسضييا  الفصييل  أووسييائط النقييل 

يمسكال ضا  يا   لسييف ج فسي  أحكيام إضيافسة  نطبيق ضليى ميل  ي  وسيائط  ان فصل إضا   وإن ملوسائط النقل. ويحيفخل   احلمب
 الملطاا اإلقلساسة. النقل أوامل سصة ب سائط  النقل قيف  ضسفاا الملطاا ال طنسة أو
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المييلطاا امل سصيية مب سلييل   ييرتل ضا  ييا  صييسا ة األحكييام املفصييلة   ايينا اجلييزء للمييلطاا ال طنسيية أو مالحظة:
األحكييام السنفسنييية اليييت  نطبييق ضلييى مجسييع  1-7المييلطاا اإلقلساسيية. وأل ييراا ايينح الالئحيية  يسضييا  الفصييل  أووسييائط النقييل 

يمسكال ضا  يا   لسييف ج فسي  أحكيام إضيافسة  نطبيق ضليى ميل  ي  وسيائط  ان فصل إضا   وإن ملوسائط النقل. ويحيفخل   احلمب
 الملطاا اإلقلساسة. النقل أوامل سصة ب سائط  النقل قيف  ضسفاا الملطاا ال طنسة أو
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 1-7الفصل 
 األحكام املتعلقة بعمليات النقل ابستخدام مجيع وسائط النقل

 العامة، واشرتاطات التحميلنطاق التطبيق، واألحكام  7-1-1
 البضائع اخلطرة ابسس يفام مجسع وسائط النقل.يسضا  انا الفصل األحكام اليت  نطبق ضلى ضالساا  قل  7-1-1-1
 إذا:  قيفم بضائع خطرة للنقل إال عيفد    كان آخر    انح الالئحة  ال  ا مل 7-1-1-2

اا ضلساا بص  ة صحسحة  ووصفاا وإصيفا  مت  صنسل البضائع و عبئساا ووضع العال اا والما )أ(
 رة؛ شاادة فساا و مجسل ذلك    مسنيف لنقل البضائع اخلط

   يييف  لفيياا خطييرة   قسضييس  ايينح الالئحيية  وال وما يير البضييائع   حاليية  ناسييبة للنقييل وفقييا  ملييا )ب(
    بضائع خطرة  لسصقة ضلى الطرد    اخلا ج.

 ةقبول الناقلني البضائع اخلطر  7-1-1-3
 إذا:  اسأة للنقل إاليقبل الناقل بضائع خطرة  عيفد    كان آخر    انح الالئحة  ال  ا مل 7-1-1-3-1

 عح    املمسنيفاا واملعل  اا الييت  قسضيساا  قحيفل ر ل   م ة     مسنيف  قل البضائع اخلطرة أو )أ(
 أحكام انح الالئحة؛

 نطبقة ضلى البضائع اخلطرة.أو قحيفل ر ل    صسغة إلكرتو سة املعل  اا امل )ب(
رفهق هبنح البضائع ح  وص هلا إىل املقصيف الناائي. وجي ز  ييفوي  املعل  اا املنطبقة ضلى البضائع اخلطرة  ح  7-1-1-3-2

جييي ز  يييفويناا    مييسنيف آخيير. و حمييلَّم ايينح املعل  يياا إىل املرسييل إلسيي   ييع  ايينح املعل  يياا    مييسنيف  قييل البضييائع اخلطييرة ماييا
 سا  البضائع اخلطرة. مل
يرة إذا قحيفل ر املعل  ياا املنطبقية ضليى البضيائع اخلطير  7-1-1-3-3 ة إىل الناقيل   صيسغة إلكرتو سية  جيي  أن  ظيل  سسملِّ

ا قطيياع طسليية  يييفة النقييل  حيي  ال صيي ل إىل املقصيييف الناييائي. وجييي    ايينح املعل  يياا أن يكيي ن وكنييا  طبعاييا ضلييى اليي  ق  ليي  بييال
 بيفون أتخر.

 لسالسة:ابلشروط ا  نقل بضائع خطرة إال عيفد    كان آخر    انح الالئحة  ال  ا مل 7-1-1-4
وضع العال اا وبطاقاا ال سم ول حاا اإلضالن اخليا  ي بشيكل  ناسي  ضليى وحييفاا النقيل  )أ(

 الشاحنة؛ 
سضيس  اينح  ق و ك ن وحيفاا النقل الشاحنة   حالة  ناسبة للنقل  ي  الني احي األخيرى وفقيا مليا )ب(

 الالئحة.
يكفييي لسحاييل الصيييف اا وضالسيياا  ق ييية مبييا   وحيييفاا  قييل شيياحنة ال تالييل طييرود البضييائع اخلطييرة إال 7-1-1-5

السحاسل اليت تصل ضادة أثناء النقل   ع  راضاة الظيروف اليالزم   قعايا أثنياء الرحلية املس خياة. و كي ن وحييفة النقيل الشياحنة  بنسية 
 اخلطرة.ا. و زود وحيفة النقل  حسثاا مان  ناسبا   ب سائل لسماسل أت ن و ناولة البضائع بشكل مينع فقيف احملس اي

 فحص وحيفة النقل الشاحنة    الييفاخل واخليا ج قبيل السحاسيل للسأمييف  ي  خل لايا  ي  أي ضطي  ميكي   7-1-1-6
 سال ة الطرود احملاللة فساا. أن يؤثر   سال ساا أو

يييل وحييييفاا النقيييل ا 7-1-1-7  عايييا  وفقيييا   لشييياحنة حبسيييت يحفصهيييل بييين البضيييائع  يييرب املس افقييية  سييي اء اخلطيييرة أوتال
"احلفي     كام انا الفصل. و مس ا  علسااا السحاسيل اخلاصية   ثيل أسيام االجتياح  واشيرتاطاا "ضييفم السنضيسيف امليزدوج" أوألح
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يييل البضيييائع اخلطيييرة الميييائلة تييير االشيييرتاطاا املسعلقييية بضيييبط د  ييية احليييرا ة ب  ييي  خييياص. وملايييا أ  كييان  ييياف"  أو ال  كييي   تح
 البضائع اخلطرة اجلافة.

الييت تسي ي ضلييى بضيائع خطيرة وسييلعا  خطيرة  يع  عبييأة  يؤ     وحييفة النقييل الشياحنة ب سيائل  ناسييبة الطيرود  7-1-1-8
سائل المينيف الطسلِّعية ل حكيام( بطريقية متنيع قاد ة ضلى مبح زعان البضائع ) ثل أحز ة السثبسر  وأل اح السحشسة اليت  زلَّق بن البضائع  وم

 مييب  هليا ضطبييا . وضنييف ا  نقييل بضيائع خطييرة  يع بضييائع أخيرى ) ثييل اآلالا  ع اجتيياح الطيرود أوأيية زحزحيية أثنياء النقييل  ي  شييأهنا أن  غي
ا فيالا البضيائع اخلطيرة.   سثيا  أو عبأ   وحيفا النقيل الشياحنة حبسيت مينيع ا الصناديق الثقسلة(   ثبر مجسع البضائع بطريقة  أ   ة أو أو

حاليية اسييس يفام وسييائل  بسكسسفاييا. و  حبصيير الطييرود أو س يفام حشيي اا  ِّفيييف أووميكيي   نييع حرميية الطييرود ميينلك مبييلء أي فرا يياا ابسيي
  ش يااا.  شيف انح األ بطة إبفراط تاشسا  إلضطاب الطرود أو المس    ال الربط  ثل أحز ة السط يق أو

الطيييرود املصيييااة حالييية تاسيييل أ ييي اع  سلفييية  ييي    كييي   صيييااة هلييينا الغيييرا. و  الطيييرود  يييا ملال  نضييييف  7-1-1-9
لغرا السنضسيف  عا   يؤخن   االضسبا    افقاا للسنضسيف بعضاا  ع البعض. وحسثاا يلزم متنع الطيرود املكيفسية  ي  اإلضيرا  ابلطيرود 

 امل ض ضة تساا وذلك ابسس يفام وسائل تال ضناا الثقل.
ضلييى بضييائع خطييرة  يي  العطيي . وييي ىل أثنيياء ضالسيياا السحاسييل والسنزيييل   راضييى وقاييية الطييرود اليييت تسيي ي  7-1-1-10

السنزيييل   ااساييام خيياص ملناوليية الطييرود أثنيياء إضيييفاداا للنقييل  ولنيي ع وحيييفة النقييل الشيياحنة اليييت سييسنقل ضلساييا  ولطريقيية السحاسييل أو
ضطي  قييف   قبيل للنقيل أي طيرود يظاير فسايا  ميرب أو سي ء  ناولسايا. وال أووذلك ملنع حيفوث ضط  ضا ا  سسجة جلير الطيرود 

ينقل انا الطرد بيل ي ضيع  ضط  يمب  ا فالا احملس ايا  ال حالة امسشاف طرد ب   مري  أو ؤدي إىل  مرب احملس ايا. و ي
ئع اخلطيرة وامل ياطر الييت  نطي ي شي ص  ميؤول  عين  ليم ابلبضيا    كان  أ  ن وفقا  للسعلسااا اليت  صيف اا سلطة  سصة أو

  حالة الط ا ئ.ضلساا والسيفابع اليت ينبغي اختاذاا  
 رد اشرتاطاا  شغسل إضافسة بشأن  قل العب اا واحلاوايا ال سسطة   األحكام اخلاصة املسعلقية ابلسعبئية  :1مالحظة 

 (.1-4للعب اا واحلاوايا ال سسطة )ا ظر الفصل 
 IMO/ILO/UNECEطييالع ضلييى إ شيياداا إضييافسة بشييأن  عبئيية وحيييفاا النقييل الشيياحنة  :ميكيي  ميينلك اال :2مالحظة 

Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) اليييت يسضيياناا  لحييق امليفو يية اليفولسيية للبضييائع اخلطييرة  International 

Maritime Dangerous Goods Codeاملسعلقيية ب سيائط النقييل ) يي  قبسييل اال فيياق امليينظم لسبييادل  يييفودا املاا سيية ال طنسيية وامليييفودا    أو
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakingsواسيس يفام ضيرابا الميكك احليفييفيية 

(RIV 2000) Appendix II loading guidelinesالتيياد اليييفو  للمييكك احليفييفيية   الييني  شيرح ا((UIC)يفو يية ق اضيييف املاا سيية اليييت    أو 
  وضعساا وزا ة النقل ابملالكة املسحيفة بشأن سال ة احلا الا ضلى املرمباا(.

يقل ض  ثلثي  ال جي   قل حاوايا الم ائ  املر ة داخل وسسلة  قل ذاا   ا   وهناايا صلبة متسيف ملا 7-1-1-11
 ائ  املر ة.ا  فاع حاوية الم  

  جييييي  إيييييالء 2-4-5ميييي ائ  املر يييية   حاوييييية شييييح  ضلييييى النحيييي  املبيييين   ضنيييييف تاسييييل حيييياوايا ال مالحظة:
  وخباصييييييية 2  املالحظييييييية 10-1-1-7خاصييييييية لس  سييييييي  السعبئييييييية املسعليييييييق ب حييييييييفاا النقيييييييل الشييييييياحنة املشيييييييا  إلسييييييي     ضنايييييييية

IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) اليفولسية للبضيائع    الييت يسضياناا  لحيق امليفو ية
 .International Maritime Dangerousاخلطرة 

 ثبر حياوايا المي ائ  املر ية ب سيائل  ناسيبة قياد ة ضليى  نيع حرمية احلاويية   وسيسلة النقيل بطريقية متنيع  7-1-1-11-1
ايا ميينلك مبييلء أي فرا يياا  مييب  هلييا ضطبييا . وميكيي   نييع حرميية احليياو  أوأييية حرميية أثنيياء النقييل  يي  شييأهنا أن  غييع اجتيياح احلاوييية 

 شييف  الميس    ال حالية اسيس يفام وسيائل اليربط  ثيل أحز ية السط ييق أو بسكسسفايا. و  حبصر الطيرود أو ابسس يفام حش اا  ِّفيف أو
  ش يااا. انح األ بطة إبفراط تاشسا  إلضطاب حاوايا الم ائ  املر ة أو

 النقل ابلمكك احليفييفية. قل الربي أو  نضيف حاوايا الم ائ  املر ة    أ ل النال 7-1-1-11-2

 

433 

 الفصل بني البضائع اخلطرة 7-1-2
الميلعسان   حفصل البضائع  ع املس افقة بعضاا ضي  بعيض أثنياء النقيل. وأل يراا الفصيل   عسيرب املياداتن أو 7-1-2-1

أي حيييادث آخييير.  اب  أواال ميييك  عيييا  إىل  ييياطر   حالييية السميييرب أو يييع  سييي افقسن ملايييا ميييان احسايييال أن ييييؤدي  نضيييسيفمها 
 . 2-3-1-7  و1-3-1-7   1انا الشأن   رد  فاصسل اشرتاطاا فصل   اد وسلع الر بة  و 
قيييييف خيسلييييل  يييييفى اخلطيييير الناشيييي   يييي  احسايييياالا السفاضييييل بيييين البضييييائع اخلطييييرة  ييييع املس افقيييية  وليييينلك  7-1-2-2

قسيق اينا الفصيل   بعيض احلياالا ضي  طرييق اشيرتاط  ميافاا وميكي  ت فصل بسناا الالز ة حمباا يناس .أيضا   ر سباا ال ختسلل
 الملع اخلطرة املعنسة. حميفدة بن البضائع اخلطرة. وميك   لء الفرا اا الفاصلة بن انح البضائع بشحناا  س افقة  ع امل اد أو

ئط النقل أحكام الفصل بن البضائع خبص ص مل    وساأحكام انح الالئحة ذاا طابع ضام. و مسنيف  7-1-2-3
 إىل املبادئ السالسة:

 فصل البضائع اخلطيرة  يع املس افقية بعضياا ضي  بعيض حبسيت ييسم  قلسيل امل ياطر بشيكل فعيال    )أ(
 وق ع أي ضا ا آخر؛ ا مكاب ضرضي أو حالة حيفوث  مرب أو

الفصييل اليييت  نطبييق ضلييى أي  يي  ايينح  ضنيييف  نضييسيف بضييائع خطييرة  عييا    طبييق أقمييى اشييرتاطاا )ب(
 ؛البضائع

 شييع إىل  صيييف  خطيي  ة فرضسيية   حطبَّييق اشييرتاطاا  أن تاييل بطاقيياا   حاليية الطييرود اليييت يسعيينل  )ج(
ملصيييف  اخلطيي  ة الفرضسيية إذا ما يير ايينح االشييرتاطاا أمثيير صييرا ة  يي  االشييرتاطاا ل املناسييبة العييز 

 املقر ة ملصيف  اخلط  ة األساسسة.
 خطرة  سفاضل فساا بسناا  فاضال  خطرا .ال جي ز أن تس ي ضب ة شا لة ضلى بضائع  7-1-2-4
 أحكام خاصة تنطبق على نقل املتفجرات 7-1-3
 اليت تنتمي جملموعات توافق خمتلفة 1فصل بضائع الرتبة  7-1-3-1

األ  اع األخيرى  لكي  االضسبيا اا  زداد د  ة أ ان امل اد والملع املسفجرة إذا  قل مل   ع  ناا مبعزل ض   مالحظة:
القسصيييادية تيي ل دون تقسيييق ايينح احلالييية املثالسيية. و ييي  الناحسييية العالسيية  يقسضيييي السيي ازن الميييلسم بيين اشيييرتاطاا األ يييان العالسيية وا

 والع ا ل األخرى تقسق د  ة  عسنة    اجلاع بن أ  اع  سلفة    امل اد والملع املسفجرة   النقل.
  النقل  ضلى "الس افق" بن املسفجراا. فبضائع الر بة   عا   1يس قل  يفى المااح بسحاسل بضائع الر بة  7-1-3-1-1
 حعسييربه " س افقيية" إذا مييان ميكيي   قلاييا  عييا  دون زايدة  لح ظيية إ ييا   احساييال وقيي ع حييادث  وإ ييا   حجييم اآلحل  املرت بيية ضلييى  1

    احلا لة. وق ع  ثل انا احلادث لكاسة حميفدة
 )  ن(  وفقا  للشروط السالسة: N)ماف( و K)ألل( إىل  Aميك   قل سلع جما ضاا الس افق  7-1-3-1-2

 الشعبة ذا  ؛ ميك  أن  نقل  عا  العب اا اليت تال حرف جما ضة الس افق ذا   و قم )أ(
شيريطة  عا لية الشيحنة  ميك  أن  نقل  عا  سلع جما ضة الس افق ذا ا وإن اخسلفر أ قام الشع   )ب(

  جما ضية 5-1األصيغر.  يع أ ي  ضنييف  قيل بضيائع الشيعبة  قمأبمالاا ومأهنا  ي  الشيعبة ذاا الير 
)دال(  يسعييين  عا ليييية الشييييحنة  D  جما ضييية الس افييييق 2-1)دال(  ييييع بضيييائع الشييييعبة  Dالس افيييق 

 ؛D  جما ضة الس افق 1-1أبمالاا أل راا النقل ومأهنا    الشعبة 
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يييل البضيييائع اخلطيييرة الميييائلة تييير االشيييرتاطاا املسعلقييية بضيييبط د  ييية احليييرا ة ب  ييي  خييياص. وملايييا أ  كييان  ييياف"  أو ال  كييي   تح
 البضائع اخلطرة اجلافة.

الييت تسي ي ضلييى بضيائع خطيرة وسييلعا  خطيرة  يع  عبييأة  يؤ     وحييفة النقييل الشياحنة ب سيائل  ناسييبة الطيرود  7-1-1-8
سائل المينيف الطسلِّعية ل حكيام( بطريقية متنيع قاد ة ضلى مبح زعان البضائع ) ثل أحز ة السثبسر  وأل اح السحشسة اليت  زلَّق بن البضائع  وم

 مييب  هليا ضطبييا . وضنييف ا  نقييل بضيائع خطييرة  يع بضييائع أخيرى ) ثييل اآلالا  ع اجتيياح الطيرود أوأيية زحزحيية أثنياء النقييل  ي  شييأهنا أن  غي
ا فيالا البضيائع اخلطيرة.   سثيا  أو عبأ   وحيفا النقيل الشياحنة حبسيت مينيع ا الصناديق الثقسلة(   ثبر مجسع البضائع بطريقة  أ   ة أو أو

حاليية اسييس يفام وسييائل  بسكسسفاييا. و  حبصيير الطييرود أو س يفام حشيي اا  ِّفيييف أووميكيي   نييع حرميية الطييرود ميينلك مبييلء أي فرا يياا ابسيي
  ش يااا.  شيف انح األ بطة إبفراط تاشسا  إلضطاب الطرود أو المس    ال الربط  ثل أحز ة السط يق أو

الطيييرود املصيييااة حالييية تاسيييل أ ييي اع  سلفييية  ييي    كييي   صيييااة هلييينا الغيييرا. و  الطيييرود  يييا ملال  نضييييف  7-1-1-9
لغرا السنضسيف  عا   يؤخن   االضسبا    افقاا للسنضسيف بعضاا  ع البعض. وحسثاا يلزم متنع الطيرود املكيفسية  ي  اإلضيرا  ابلطيرود 

 امل ض ضة تساا وذلك ابسس يفام وسائل تال ضناا الثقل.
ضلييى بضييائع خطييرة  يي  العطيي . وييي ىل أثنيياء ضالسيياا السحاسييل والسنزيييل   راضييى وقاييية الطييرود اليييت تسيي ي  7-1-1-10

السنزيييل   ااساييام خيياص ملناوليية الطييرود أثنيياء إضيييفاداا للنقييل  ولنيي ع وحيييفة النقييل الشيياحنة اليييت سييسنقل ضلساييا  ولطريقيية السحاسييل أو
ضطي  قييف   قبيل للنقيل أي طيرود يظاير فسايا  ميرب أو سي ء  ناولسايا. وال أووذلك ملنع حيفوث ضط  ضا ا  سسجة جلير الطيرود 

ينقل انا الطرد بيل ي ضيع  ضط  يمب  ا فالا احملس ايا  ال حالة امسشاف طرد ب   مري  أو ؤدي إىل  مرب احملس ايا. و ي
ئع اخلطيرة وامل ياطر الييت  نطي ي شي ص  ميؤول  عين  ليم ابلبضيا    كان  أ  ن وفقا  للسعلسااا اليت  صيف اا سلطة  سصة أو

  حالة الط ا ئ.ضلساا والسيفابع اليت ينبغي اختاذاا  
 رد اشرتاطاا  شغسل إضافسة بشأن  قل العب اا واحلاوايا ال سسطة   األحكام اخلاصة املسعلقية ابلسعبئية  :1مالحظة 

 (.1-4للعب اا واحلاوايا ال سسطة )ا ظر الفصل 
 IMO/ILO/UNECEطييالع ضلييى إ شيياداا إضييافسة بشييأن  عبئيية وحيييفاا النقييل الشيياحنة  :ميكيي  ميينلك اال :2مالحظة 

Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) اليييت يسضيياناا  لحييق امليفو يية اليفولسيية للبضييائع اخلطييرة  International 

Maritime Dangerous Goods Codeاملسعلقيية ب سيائط النقييل ) يي  قبسييل اال فيياق امليينظم لسبييادل  يييفودا املاا سيية ال طنسيية وامليييفودا    أو
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakingsواسيس يفام ضيرابا الميكك احليفييفيية 

(RIV 2000) Appendix II loading guidelinesالتيياد اليييفو  للمييكك احليفييفيية   الييني  شيرح ا((UIC)يفو يية ق اضيييف املاا سيية اليييت    أو 
  وضعساا وزا ة النقل ابملالكة املسحيفة بشأن سال ة احلا الا ضلى املرمباا(.

يقل ض  ثلثي  ال جي   قل حاوايا الم ائ  املر ة داخل وسسلة  قل ذاا   ا   وهناايا صلبة متسيف ملا 7-1-1-11
 ائ  املر ة.ا  فاع حاوية الم  

  جييييي  إيييييالء 2-4-5ميييي ائ  املر يييية   حاوييييية شييييح  ضلييييى النحيييي  املبيييين   ضنيييييف تاسييييل حيييياوايا ال مالحظة:
  وخباصييييييية 2  املالحظييييييية 10-1-1-7خاصييييييية لس  سييييييي  السعبئييييييية املسعليييييييق ب حييييييييفاا النقيييييييل الشييييييياحنة املشيييييييا  إلسييييييي     ضنايييييييية

IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo Transport Units (CTUs) اليفولسية للبضيائع    الييت يسضياناا  لحيق امليفو ية
 .International Maritime Dangerousاخلطرة 

 ثبر حياوايا المي ائ  املر ية ب سيائل  ناسيبة قياد ة ضليى  نيع حرمية احلاويية   وسيسلة النقيل بطريقية متنيع  7-1-1-11-1
ايا ميينلك مبييلء أي فرا يياا  مييب  هلييا ضطبييا . وميكيي   نييع حرميية احليياو  أوأييية حرميية أثنيياء النقييل  يي  شييأهنا أن  غييع اجتيياح احلاوييية 

 شييف  الميس    ال حالية اسيس يفام وسيائل اليربط  ثيل أحز ية السط ييق أو بسكسسفايا. و  حبصر الطيرود أو ابسس يفام حش اا  ِّفيف أو
  ش يااا. انح األ بطة إبفراط تاشسا  إلضطاب حاوايا الم ائ  املر ة أو

 النقل ابلمكك احليفييفية. قل الربي أو  نضيف حاوايا الم ائ  املر ة    أ ل النال 7-1-1-11-2
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 الفصل بني البضائع اخلطرة 7-1-2
الميلعسان   حفصل البضائع  ع املس افقة بعضاا ضي  بعيض أثنياء النقيل. وأل يراا الفصيل   عسيرب املياداتن أو 7-1-2-1

أي حيييادث آخييير.  اب  أواال ميييك  عيييا  إىل  ييياطر   حالييية السميييرب أو يييع  سييي افقسن ملايييا ميييان احسايييال أن ييييؤدي  نضيييسيفمها 
 . 2-3-1-7  و1-3-1-7   1انا الشأن   رد  فاصسل اشرتاطاا فصل   اد وسلع الر بة  و 
قيييييف خيسلييييل  يييييفى اخلطيييير الناشيييي   يييي  احسايييياالا السفاضييييل بيييين البضييييائع اخلطييييرة  ييييع املس افقيييية  وليييينلك  7-1-2-2

قسيق اينا الفصيل   بعيض احلياالا ضي  طرييق اشيرتاط  ميافاا وميكي  ت فصل بسناا الالز ة حمباا يناس .أيضا   ر سباا ال ختسلل
 الملع اخلطرة املعنسة. حميفدة بن البضائع اخلطرة. وميك   لء الفرا اا الفاصلة بن انح البضائع بشحناا  س افقة  ع امل اد أو

ئط النقل أحكام الفصل بن البضائع خبص ص مل    وساأحكام انح الالئحة ذاا طابع ضام. و مسنيف  7-1-2-3
 إىل املبادئ السالسة:

 فصل البضائع اخلطيرة  يع املس افقية بعضياا ضي  بعيض حبسيت ييسم  قلسيل امل ياطر بشيكل فعيال    )أ(
 وق ع أي ضا ا آخر؛ ا مكاب ضرضي أو حالة حيفوث  مرب أو

الفصييل اليييت  نطبييق ضلييى أي  يي  ايينح  ضنيييف  نضييسيف بضييائع خطييرة  عييا    طبييق أقمييى اشييرتاطاا )ب(
 ؛البضائع

 شييع إىل  صيييف  خطيي  ة فرضسيية   حطبَّييق اشييرتاطاا  أن تاييل بطاقيياا   حاليية الطييرود اليييت يسعيينل  )ج(
ملصيييف  اخلطيي  ة الفرضسيية إذا ما يير ايينح االشييرتاطاا أمثيير صييرا ة  يي  االشييرتاطاا ل املناسييبة العييز 

 املقر ة ملصيف  اخلط  ة األساسسة.
 خطرة  سفاضل فساا بسناا  فاضال  خطرا .ال جي ز أن تس ي ضب ة شا لة ضلى بضائع  7-1-2-4
 أحكام خاصة تنطبق على نقل املتفجرات 7-1-3
 اليت تنتمي جملموعات توافق خمتلفة 1فصل بضائع الرتبة  7-1-3-1

األ  اع األخيرى  لكي  االضسبيا اا  زداد د  ة أ ان امل اد والملع املسفجرة إذا  قل مل   ع  ناا مبعزل ض   مالحظة:
القسصيييادية تيي ل دون تقسيييق ايينح احلالييية املثالسيية. و ييي  الناحسييية العالسيية  يقسضيييي السيي ازن الميييلسم بيين اشيييرتاطاا األ يييان العالسيية وا

 والع ا ل األخرى تقسق د  ة  عسنة    اجلاع بن أ  اع  سلفة    امل اد والملع املسفجرة   النقل.
  النقل  ضلى "الس افق" بن املسفجراا. فبضائع الر بة   عا   1يس قل  يفى المااح بسحاسل بضائع الر بة  7-1-3-1-1
 حعسييربه " س افقيية" إذا مييان ميكيي   قلاييا  عييا  دون زايدة  لح ظيية إ ييا   احساييال وقيي ع حييادث  وإ ييا   حجييم اآلحل  املرت بيية ضلييى  1

    احلا لة. وق ع  ثل انا احلادث لكاسة حميفدة
 )  ن(  وفقا  للشروط السالسة: N)ماف( و K)ألل( إىل  Aميك   قل سلع جما ضاا الس افق  7-1-3-1-2

 الشعبة ذا  ؛ ميك  أن  نقل  عا  العب اا اليت تال حرف جما ضة الس افق ذا   و قم )أ(
شيريطة  عا لية الشيحنة  ميك  أن  نقل  عا  سلع جما ضة الس افق ذا ا وإن اخسلفر أ قام الشع   )ب(

  جما ضية 5-1األصيغر.  يع أ ي  ضنييف  قيل بضيائع الشيعبة  قمأبمالاا ومأهنا  ي  الشيعبة ذاا الير 
)دال(  يسعييين  عا ليييية الشييييحنة  D  جما ضييية الس افييييق 2-1)دال(  ييييع بضيييائع الشييييعبة  Dالس افيييق 

 ؛D  جما ضة الس افق 1-1أبمالاا أل راا النقل ومأهنا    الشعبة 
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  افييييق  سلفيييية )بصييييرف  جياييييع   النقييييل بيييين الطييييرود اليييييت تاييييل حييييروف جما ضيييياا   الضا  ييييا   )ج(
)اياء(   E)دال(  و D) يسم(  و C  حالة حروف جما ضياا الس افيق  الشعبة( إال ض   قم النظر

 . 4-1-3-1-7و 3-1-3-1-7)قاف(  وذلك ضلى النح  املشروح    Sو
) ييي ن(  N)مييياف( و K)أليييل( إىل  A طييياق جما ضييياا الس افيييق  انيييال بعيييض الس لسفييياا املميييا ح هبيييا   مالحظة:

 يفداا األحكام املنطبقة ضلى  سلل وسائط النقل. ت
)ايييييييياء(  عييييييييا    وحيييييييييفة شييييييييح   E)دال( و D) ييييييييسم( و Cيميييييييياح بنقييييييييل سييييييييلع جما ضيييييييياا الس افييييييييق  7-1-3-1-3
. و عيين الشييعبة املناسييبة وفقييا  3-1-2 ايي    ضييح   شيياحنة واحيييفة  شييريطة  عسيين   ييز السصيينسل العييام طبقييا  ملييا  قييل وحيييفة أو
 E)ايياء(   جما ضيية الس افييق  E)دال( و D) ييسم( و C)ب(. و يييف ج أييية   لسفيية لمييلع  يي  اجملا ضيياا 2-1-3-1-7و د    ملييا

   ييع 1-1-2-1-2)دال(   أ ميي  جما ضيية   افييق و دا    D) ييسم( و C)ايياء(. و يييف ج أييية   لسفيية مليي اد جما ضيياا الس افييق 
 اخلصائص المائيفة للحا لة اجملاعة. راضاة 

)قيياف(  ييع بضييائع أييية جما ضيية   افييق أخييرى فساييا ضيييفا اجملايي ضسن  Sضييائع جما ضيية الس افييق ميكيي   قييل ب 7-1-3-1-4
 والم. ألل

 نقيييل بضيييائع اييينح  )الم(  ييع بضيييائع جما ضييياا الس افيييق األخييرى. وال Lال  نقييل بضيييائع جما ضييية الس افيييق  7-1-3-1-5
 ا.)الم( ذا  L ع   ع البضائع  فم     طاق جما ضة الس افق  اجملا ضة إال

)ب((  يع جما ضياا الس افيق 2-1-3-1-7) ي ن( )ا ظير  N نقل بضائع جما ضة الس افيق  ب    ضام  ال 7-1-3-1-6
 )دال(  D) ييسم( و C)قيياف(.  ييع أ يي  إذا  قليير ايينح البضييائع  ييع بضييائع جما ضيياا الس افييق  S األخييرى ابسييسثناء جما ضيية الس افييق

 (.3-1-3-1-7ظر أيضا  )دال( )ا  D)ااء(   عسرب    جما ضة الس افق  Eو
ـــب أخـــرى يف حـــاوايت الشـــحن،  1النقـــل املخـــتلط لبضـــائع مـــن الرتبـــة  7-1-3-2 مـــع بضـــائع خطـــرة مـــن رت

 السكك احلديدية والشاحنات الاية، وعرابت
 رمبيياا برييية   ييع بضييائع خطييرة  يي  الر يي  األخييرى   حيياوايا شييح  أو 1ال  نقييل بضييائع  يي  الر بيية  7-1-3-2-1
 ينص ضلى خالف ذلك   انح الالئحة. يفية  ا ملضرابا سكك حيفي أو
  الر يي  )قيياف(   ييع بضييائع خطييرة  يي S   يي  جما ضيية الس افييق 4-1جييي ز أن  نقييل بضييائع  يي  الشييعبة  7-1-3-2-2

 األخرى.
األ ييييم  امليف  يييية تيييير  قييييم Cجييييي ز  قييييل  سفجييييراا ضصييييفسة )ابسييييسثناء املسفجييييراا العصييييفسة  يييي  النيييي ع  7-1-3-2-3

االم  رتاا   علق أو  مسحل  أو   أو(2067و 1942 رتاا األ   س م امليف  ة تر  قاي األ م املسحيفة (  ع 0083 املسحيفة
( 1486األ يييم املسحييييفة  والنيييرتاا الفلزيييية القل يييية ) ثيييل امليف  ييية تييير  قيييم( 3375حييييفة اال يييم املس األ   سييي م )امليف  ييية تييير  قيييم

(  بشيييرط أن يعا يييل اجملايي ع ابضسبيييا ح  سفجيييراا 1454األ يييم املسحيييفة  قيييموالنييرتاا الفلزيييية األ ضيييسة القل ييية ) ثيييل امليف  ييية تيير   
 ملما ح هبا.أل راا الرت س  والفصل والسنضسيف واحلا لة القص ى ا 1ضصفسة    الر بة 

(  و يييرتاا اللسثسييي م 1451األ يييم املسحييييفة  يشيييال  صيييطلح النيييرتاا الفلزيييية القل يييية  يييرتاا الميييسزي م ) قيييم مالحظة:
(  1477األ ييم املسحيييفة  (  و ييرتاا الروبسيييفي م ) قييم1486األ ييم املسحيييفة  (  و ييرتاا الب اتسييس م ) قييم2722حيييفة األ ييم املس ) قييم

األ يييم  (. ويشيييال  صيييطلح النيييرتاا الفلزيييية األ ضيييسة القل يييية  يييرتاا البيييا ي م ) قيييم1498سحييييفة األ يييم امل و يييرتاا الصييي دي م ) قيييم
يلس م ) قم1446 املسحيفة (  و يرتاا املغنسزيي م 1454األ يم املسحييفة  (  و رتاا الكلمس م ) قم2464ملسحيفة األ م ا (  و رتاا الربِّ

 (.1507املسحيفة  األ م (  و رتاا المرتو مس م ) قم1474األ م املسحيفة  ) قم
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  1( الييييت تسييي ي ضليييى بضيييائع  ييي  الر بييية 2990و 3072جيييي ز   أ ايييزة اإل قييياذ ) قايييا األ يييم املسحييييفة  7-1-3-2-4
  ع البضائع اخلطرة اليت      ع البضائع امل   دة   انح األ ازة. ماعيفاا أن  نقل

سيييييحاابا أحز ييييية املقاضييييييف  ييييي    ائسييييية أووحييييييفاا ال سيييييائيف اهل جيييييي ز  قيييييل أدواا  فييييي  ال سيييييائيف اهل ائسييييية أو 7-1-3-2-5
ووحيفاا ال سائيف اهل ائسية (  ع أدواا  ف  ال سائيف اهل ائسة 0503األ م املسحيفة  )زاي( ) قم G   جما ضة الس افق   4-1 الشعبة

 (.3268األ م املسحيفة  ) قم 9وسحاابا أحز ة املقاضيف    الر بة 
 ات الاية وعرابت السكك احلديديةنقل املتفجرات يف حاوايت الشحن والشاحن 7-1-3-3
سييييلع  ضييييرابا المييييكك احليفييفييييية لنقييييل  يييي اد أو الشيييياحناا الربييييية أو ال  مييييس يفم حيييياوايا الشييييح  أو 7-1-3-3-1
ضربة المكك احليفييفية صاحلة لالسس يفام    حسيت  رمسبايا    الشاحنة الربية أو  ك  حاوية الشح  أو    ا مل1فجرة    الر بة  س

ييسم إ يراء  مل ل حة اضسااد )  حالة حاوايا الشح  فقط( )طبقا  لال فاقسية اليفولسية لميال ة احلياوايا(  و يا يثبر    و  د ماا
 نح  السا :فحص ابملعاينة  فصسلي ضلى ال

ضربيية المييكك احليفييفييية مبسفجييراا  يلييزم السأميييف  الشيياحنة الربييية أو قبييل تاسييل حاوييية الشييح  أو )أ(
ميابقة  والسأمييف  ي  صيالحسساا لالسيس يفام  ي  حسيت الرتمسي     خل اا     لفاا الشحنة ال

 وخل  األ ضسة واجليف ان اليفاخلسة    النس ءاا؛
 كيييي ن انيييال ضسيييي ب مبييييعة    أال يفام  يييي  حسيييت الرتمسيييي ""الصيييالحسة لالسييييس يعييي   صييييطلح  )ب(

املثيال  ضربية الميكك احليفييفيية  ضليى سيبسل  الشاحنة الربيية أو العناصر اهلسكلسة حلاوية الشح  أو
  حاليية حيياوايا الشييح   قضييبان اجملييا ي العل ييية والمييفلسة اجلا بسيية  وقضييبان النايياايا العل ييية 

 ا ا األ ضيييسة  والييييفضا اا و رمسبييياا األ ميييان. ويقصييييف والميييفلسة  وضسبييية وضا ضييية البييياب  وضييي
ضيي    ييم بصييرف النظيير 19ا نيياء   العناصيير اهلسكلسيية يسجياوز ضاقيي   ابلعسي ب الكبييعة أي  قيير أو

أييية وصييلة  أمثيير  يي  وصييلة  رامبسيية  أو مميي     العناصيير اهلسكلسيية؛ أو أي  شييققاا أو ط ليي ؛ أو
  أضليى  الميفلسة أو عشقة(   قضبان النااايا العل ية أو رامبسة  ع سلساة )   قبسل ال صالا امل

لمييفلسة اجلا بسيية ا و يي د أمثيير  يي  وصييلسن  ييرامبسسن   أي  يي  قضييبان اجملييا ي العل ييية أو البيياب  أو
ممييير     ل أو و ييي د أي  قبييي  أو دضا ييياا األ ميييان؛ أو أيييية وصيييلة  رامبسييية   ضسبييية البييياب أو أو

و يي د أي حشييااي  ضيييفم صييالحسساا ألي سييب  أو  سيياب إحيييفااا أو  فصييالا البيياب وخردوا يي  أو
دون  حاليية حيياوايا الشييح  أي  شيي ح   الشييكل العييام عيي ل  ييؤدي وظسفساييا؛ و  سيييفاداا ال أو

ضليييى املرمبييية الربيييية  الرتاصيييل الميييلسم ل سيييائل املناولييية  والرتمسييي  والسثبسييير ضليييى اسكيييل قاضييييفي أو
 ل انح احلاوايا   اخلالاي امل صصة هلا داخل المفسنة؛يع ق إدخا ضربة المكك احليفييفية أو أو

الشيييياحنة الربييييية  أويقبييييل ا طيييياط   أي  يييي   كيييي لِّدا حاوييييية الشييييح   ابإلضييييافة إىل ذلييييك  ال )ج(
ضربة المكك احليفييفية  بصرف النظر ض  املادة اليت صنعر  ناا  وذلك  ثل صيفأ املعيفن    أو

سفي.  ع أ ي  ميكي  قبي ل ظي اار البليى العاديية مالصييفأ والنقير  فسر الز اج الل اجليف ان اجلا بسة أو
  صيييالحسة اسيييس يفام   يييؤثر  يييع الغيييائرة واخلييييفو  البميييسطة و عايييا  ييي   ظييياار العطييي  الييييت ال

 صا داا للسقلباا اجل ية. ال حيفة أو
يييع   فسايييا 7-1-3-3-2 زاي   1-1ودال   1-1 يييسم  و 1-1يسعليييق ابملمييياحسق احليييرة اال ميييساب امليف  ييية   الشُّ
ييييع   3-1 ييييسم  و 3-1و زاي   كيييي ن أ ضييييسة حاوييييية  3-1زاي  و 2-1زاي  و 1-1زاي  واأللعيييياب النا ييييية امليف  يييية   الشُّ

  طاء  ع  عيفين. اا سطح أوالشح  ذ
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  افييييق  سلفيييية )بصييييرف  جياييييع   النقييييل بيييين الطييييرود اليييييت تاييييل حييييروف جما ضيييياا   الضا  ييييا   )ج(
)اياء(   E)دال(  و D) يسم(  و C  حالة حروف جما ضياا الس افيق  الشعبة( إال ض   قم النظر

 . 4-1-3-1-7و 3-1-3-1-7)قاف(  وذلك ضلى النح  املشروح    Sو
) ييي ن(  N)مييياف( و K)أليييل( إىل  A طييياق جما ضييياا الس افيييق  انيييال بعيييض الس لسفييياا املميييا ح هبيييا   مالحظة:

 يفداا األحكام املنطبقة ضلى  سلل وسائط النقل. ت
)ايييييييياء(  عييييييييا    وحيييييييييفة شييييييييح   E)دال( و D) ييييييييسم( و Cيميييييييياح بنقييييييييل سييييييييلع جما ضيييييييياا الس افييييييييق  7-1-3-1-3
. و عيين الشييعبة املناسييبة وفقييا  3-1-2 ايي    ضييح   شيياحنة واحيييفة  شييريطة  عسيين   ييز السصيينسل العييام طبقييا  ملييا  قييل وحيييفة أو
 E)ايياء(   جما ضيية الس افييق  E)دال( و D) ييسم( و C)ب(. و يييف ج أييية   لسفيية لمييلع  يي  اجملا ضيياا 2-1-3-1-7و د    ملييا

   ييع 1-1-2-1-2)دال(   أ ميي  جما ضيية   افييق و دا    D) ييسم( و C)ايياء(. و يييف ج أييية   لسفيية مليي اد جما ضيياا الس افييق 
 اخلصائص المائيفة للحا لة اجملاعة. راضاة 

)قيياف(  ييع بضييائع أييية جما ضيية   افييق أخييرى فساييا ضيييفا اجملايي ضسن  Sضييائع جما ضيية الس افييق ميكيي   قييل ب 7-1-3-1-4
 والم. ألل

 نقيييل بضيييائع اييينح  )الم(  ييع بضيييائع جما ضييياا الس افيييق األخييرى. وال Lال  نقييل بضيييائع جما ضييية الس افيييق  7-1-3-1-5
 ا.)الم( ذا  L ع   ع البضائع  فم     طاق جما ضة الس افق  اجملا ضة إال

)ب((  يع جما ضياا الس افيق 2-1-3-1-7) ي ن( )ا ظير  N نقل بضائع جما ضة الس افيق  ب    ضام  ال 7-1-3-1-6
 )دال(  D) ييسم( و C)قيياف(.  ييع أ يي  إذا  قليير ايينح البضييائع  ييع بضييائع جما ضيياا الس افييق  S األخييرى ابسييسثناء جما ضيية الس افييق

 (.3-1-3-1-7ظر أيضا  )دال( )ا  D)ااء(   عسرب    جما ضة الس افق  Eو
ـــب أخـــرى يف حـــاوايت الشـــحن،  1النقـــل املخـــتلط لبضـــائع مـــن الرتبـــة  7-1-3-2 مـــع بضـــائع خطـــرة مـــن رت

 السكك احلديدية والشاحنات الاية، وعرابت
 رمبيياا برييية   ييع بضييائع خطييرة  يي  الر يي  األخييرى   حيياوايا شييح  أو 1ال  نقييل بضييائع  يي  الر بيية  7-1-3-2-1
 ينص ضلى خالف ذلك   انح الالئحة. يفية  ا ملضرابا سكك حيفي أو
  الر يي  )قيياف(   ييع بضييائع خطييرة  يي S   يي  جما ضيية الس افييق 4-1جييي ز أن  نقييل بضييائع  يي  الشييعبة  7-1-3-2-2

 األخرى.
األ ييييم  امليف  يييية تيييير  قييييم Cجييييي ز  قييييل  سفجييييراا ضصييييفسة )ابسييييسثناء املسفجييييراا العصييييفسة  يييي  النيييي ع  7-1-3-2-3

االم  رتاا   علق أو  مسحل  أو   أو(2067و 1942 رتاا األ   س م امليف  ة تر  قاي األ م املسحيفة (  ع 0083 املسحيفة
( 1486األ يييم املسحييييفة  والنيييرتاا الفلزيييية القل يييية ) ثيييل امليف  ييية تييير  قيييم( 3375حييييفة اال يييم املس األ   سييي م )امليف  ييية تييير  قيييم

(  بشيييرط أن يعا يييل اجملايي ع ابضسبيييا ح  سفجيييراا 1454األ يييم املسحيييفة  قيييموالنييرتاا الفلزيييية األ ضيييسة القل ييية ) ثيييل امليف  ييية تيير   
 ملما ح هبا.أل راا الرت س  والفصل والسنضسيف واحلا لة القص ى ا 1ضصفسة    الر بة 

(  و يييرتاا اللسثسييي م 1451األ يييم املسحييييفة  يشيييال  صيييطلح النيييرتاا الفلزيييية القل يييية  يييرتاا الميييسزي م ) قيييم مالحظة:
(  1477األ ييم املسحيييفة  (  و ييرتاا الروبسيييفي م ) قييم1486األ ييم املسحيييفة  (  و ييرتاا الب اتسييس م ) قييم2722حيييفة األ ييم املس ) قييم

األ يييم  (. ويشيييال  صيييطلح النيييرتاا الفلزيييية األ ضيييسة القل يييية  يييرتاا البيييا ي م ) قيييم1498سحييييفة األ يييم امل و يييرتاا الصييي دي م ) قيييم
يلس م ) قم1446 املسحيفة (  و يرتاا املغنسزيي م 1454األ يم املسحييفة  (  و رتاا الكلمس م ) قم2464ملسحيفة األ م ا (  و رتاا الربِّ

 (.1507املسحيفة  األ م (  و رتاا المرتو مس م ) قم1474األ م املسحيفة  ) قم
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  1( الييييت تسييي ي ضليييى بضيييائع  ييي  الر بييية 2990و 3072جيييي ز   أ ايييزة اإل قييياذ ) قايييا األ يييم املسحييييفة  7-1-3-2-4
  ع البضائع اخلطرة اليت      ع البضائع امل   دة   انح األ ازة. ماعيفاا أن  نقل

سيييييحاابا أحز ييييية املقاضييييييف  ييييي    ائسييييية أووحييييييفاا ال سيييييائيف اهل جيييييي ز  قيييييل أدواا  فييييي  ال سيييييائيف اهل ائسييييية أو 7-1-3-2-5
ووحيفاا ال سائيف اهل ائسية (  ع أدواا  ف  ال سائيف اهل ائسة 0503األ م املسحيفة  )زاي( ) قم G   جما ضة الس افق   4-1 الشعبة

 (.3268األ م املسحيفة  ) قم 9وسحاابا أحز ة املقاضيف    الر بة 
 ات الاية وعرابت السكك احلديديةنقل املتفجرات يف حاوايت الشحن والشاحن 7-1-3-3
سييييلع  ضييييرابا المييييكك احليفييفييييية لنقييييل  يييي اد أو الشيييياحناا الربييييية أو ال  مييييس يفم حيييياوايا الشييييح  أو 7-1-3-3-1
ضربة المكك احليفييفية صاحلة لالسس يفام    حسيت  رمسبايا    الشاحنة الربية أو  ك  حاوية الشح  أو    ا مل1فجرة    الر بة  س

ييسم إ يراء  مل ل حة اضسااد )  حالة حاوايا الشح  فقط( )طبقا  لال فاقسية اليفولسية لميال ة احلياوايا(  و يا يثبر    و  د ماا
 نح  السا :فحص ابملعاينة  فصسلي ضلى ال

ضربيية المييكك احليفييفييية مبسفجييراا  يلييزم السأميييف  الشيياحنة الربييية أو قبييل تاسييل حاوييية الشييح  أو )أ(
ميابقة  والسأمييف  ي  صيالحسساا لالسيس يفام  ي  حسيت الرتمسي     خل اا     لفاا الشحنة ال

 وخل  األ ضسة واجليف ان اليفاخلسة    النس ءاا؛
 كيييي ن انيييال ضسيييي ب مبييييعة    أال يفام  يييي  حسيييت الرتمسيييي ""الصيييالحسة لالسييييس يعييي   صييييطلح  )ب(

املثيال  ضربية الميكك احليفييفيية  ضليى سيبسل  الشاحنة الربيية أو العناصر اهلسكلسة حلاوية الشح  أو
  حاليية حيياوايا الشييح   قضييبان اجملييا ي العل ييية والمييفلسة اجلا بسيية  وقضييبان النايياايا العل ييية 

 ا ا األ ضيييسة  والييييفضا اا و رمسبييياا األ ميييان. ويقصييييف والميييفلسة  وضسبييية وضا ضييية البييياب  وضييي
ضيي    ييم بصييرف النظيير 19ا نيياء   العناصيير اهلسكلسيية يسجياوز ضاقيي   ابلعسي ب الكبييعة أي  قيير أو

أييية وصييلة  أمثيير  يي  وصييلة  رامبسيية  أو مميي     العناصيير اهلسكلسيية؛ أو أي  شييققاا أو ط ليي ؛ أو
  أضليى  الميفلسة أو عشقة(   قضبان النااايا العل ية أو رامبسة  ع سلساة )   قبسل ال صالا امل

لمييفلسة اجلا بسيية ا و يي د أمثيير  يي  وصييلسن  ييرامبسسن   أي  يي  قضييبان اجملييا ي العل ييية أو البيياب  أو
ممييير     ل أو و ييي د أي  قبييي  أو دضا ييياا األ ميييان؛ أو أيييية وصيييلة  رامبسييية   ضسبييية البييياب أو أو

و يي د أي حشييااي  ضيييفم صييالحسساا ألي سييب  أو  سيياب إحيييفااا أو  فصييالا البيياب وخردوا يي  أو
دون  حاليية حيياوايا الشييح  أي  شيي ح   الشييكل العييام عيي ل  ييؤدي وظسفساييا؛ و  سيييفاداا ال أو

ضليييى املرمبييية الربيييية  الرتاصيييل الميييلسم ل سيييائل املناولييية  والرتمسييي  والسثبسييير ضليييى اسكيييل قاضييييفي أو
 ل انح احلاوايا   اخلالاي امل صصة هلا داخل المفسنة؛يع ق إدخا ضربة المكك احليفييفية أو أو

الشيييياحنة الربييييية  أويقبييييل ا طيييياط   أي  يييي   كيييي لِّدا حاوييييية الشييييح   ابإلضييييافة إىل ذلييييك  ال )ج(
ضربة المكك احليفييفية  بصرف النظر ض  املادة اليت صنعر  ناا  وذلك  ثل صيفأ املعيفن    أو

سفي.  ع أ ي  ميكي  قبي ل ظي اار البليى العاديية مالصييفأ والنقير  فسر الز اج الل اجليف ان اجلا بسة أو
  صيييالحسة اسيييس يفام   يييؤثر  يييع الغيييائرة واخلييييفو  البميييسطة و عايييا  ييي   ظييياار العطييي  الييييت ال

 صا داا للسقلباا اجل ية. ال حيفة أو
يييع   فسايييا 7-1-3-3-2 زاي   1-1ودال   1-1 يييسم  و 1-1يسعليييق ابملمييياحسق احليييرة اال ميييساب امليف  ييية   الشُّ
ييييع   3-1 ييييسم  و 3-1و زاي   كيييي ن أ ضييييسة حاوييييية  3-1زاي  و 2-1زاي  و 1-1زاي  واأللعيييياب النا ييييية امليف  يييية   الشُّ

  طاء  ع  عيفين. اا سطح أوالشح  ذ
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 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات 7-1-4
   إال 327ني د احلكيم اخلياص للس لص  ناا مب    ب أل راا إضادة  عاجلساا أو ال  نقل األيروس الا 7-1-4-1

  نقل   حاوايا الشح  املغلقة.  وحيفاا  قل شاحنة  سيفة السا ية  وال
واألكاسـيد الفوقيـة  1-4أحكام خاصـة تنطبـق علـى نقـل املـواد الذاتيـة التفاعـل املدرجـة يف الشـعبة  7-1-5

ف املـواد الذاتيـة التفاعـل واملواد املثبَّتة بضبط درجة احلـرارة )خبـال 2-5 العضوية املدرجة يف الشعبة
 واألكاسيد الفوقية العضوية(

جيي  أن  ي فَّر احلااييية جلاسيع املي اد النا سيية السفاضيل واألماسيسيف الف قسيية العضي ية واملي اد املمييببة للساياثر  يي   7-1-5-1
 وأن   ضع   أ ام   سيفة السا ية. أتثع أشعة الشا  املباشرة ومجسع  صاد  احلرا ة 

  عسنة. امل اد اليت  نقل   ظروف ضبط د  ة احلرا ة عظر  قلاا بطرائق  قلبعض  :مالحظة
حسثاييا جياييع ضيييفد  يي  الطييرود   حاوييية شييح  أو شيياحنة برييية  غلقيية أو وحيييفة  قييل  يراضييى أال  مييب   7-1-5-2

 السنضسيف أي خط  ة ا فجا ية. الكاسة الكلسة للاادة وأ  اع وضيفد الطرود وطريقة
   درجة احلرارة أحكام ضبط 7-1-5-3
  وأماسيسيف 4-3-2-4-2 الفقيرة نطبق انح األحكيام ضليى  ي اد  عسنية ذا سية السفاضيل حمي  اشيرتاطاا  7-1-5-3-1

 2-5-2-4-2  و يي اد  عسنيية  مييببة للسايياثر حميي  اشييرتاطاا الفقييرة 1-4-3-5-2ف قسيية ضضيي ية  عسنيية حميي  اشييرتاطاا الفقييرة 
 وال ميك   قلاا إال   ظروف متكل     ضبط د  ة احلرا ة. 3-3ال ا د   الفصل  386أو احلكم اخلاص 

  نطبق انح األحكام أيضا  ضلى  قل امل اد اليت:  7-1-5-3-2
مايييا اييي   بييين   "  STABILIZEDيسضيييا  امسايييا الرمسيييي املميييس يفم   الشيييح  ملاييية " ثبلسييية" " )أ(

 ؛ 6-2-1-3لفقرة أو وفقا  ل 2-3قائاة امل اد اخلطرة ال ا دة   الفصل     2العا د 
 (1)(SAPT)أو د  ية متاثرايا الينايت السميا ع  (SADT)و ك ن د  ة حرا ة ا الهليا الينايت السميا ع  )ب(

 كل الني  قيفم املادة فس  للنقل: ) ع أو بيفون  ثبسر مساسائي( ابلش
'1' 50ºسطة؛ أو س أو أقل   ضب اا أو حاوايا وس 

'2' 45º.س أو أقل   صاا يج  قالة 
يفم السثبسط الكساسيائي لسثبسير  يادة  سفاضلية   يا قييف ي لييف ماسياا خطيرة  ي  احليرا ة والغياز وحن ال يمس  

أو الب ييا    ظييروف النقييل العادييية   نقييل ايينح امليي اد  ييع ضييبط ليف  يية احلييرا ة. وال  نطبييق ايينح األحكييام ضلييى امليي اد اليييت  حثبيير 
يت السمييا ع أو د  يية متاثراييا اليينايت السمييا ع اليف  يية اليييت و دا حييرا ة ا الهلييا اليينا ثبطيياا مساسائسيية حبسييت  سجيياوز د  ييةإبضييافة  

 أضالح.‘ 2‘أو ‘ 1‘)ب(  
ابإلضيييافة إىل ذليييك  إذا ميييان االسيييم الرمسيييي املميييس يفم   الشيييح  مليييادة ذا سييية السفاضيييل أو أمميييسيف فييي قي  7-1-5-3-3

ضيبط ليف  ية احليرا ة  و نقيل   ظيروف قييف يشرتط ضادة  قلاا  ع  " والSTABILIZEDملاة " ثبسة" "  ضض ي أو  ادة  ا يسضا 
 س  فإ   ميك  أن  سطل  ضبطا  ليف  ة احلرا ة.55º  سجاوز د  ة احلرا ة فساا

__________ 

 طبسييق االخسبييا اا املسعلقيية بيف  يية حييرا ة  ليييفلسل االخسبييا اا واملعييايع. وجييي ز أيضييا   وفقييا   (SAPT)تيييفد د  يية حييرا ة السايياثر اليينايت السمييا ع  (1)
   حمباا يناس   لسحيفييف د  ة حرا ة السااثر النايت السما ع.H  الململة 28ال ا دة   الفرع  (SADT)اال الل النايت السما ع 

 

437 

"د  يية حييرا ة الضييبط" اييي اليف  يية القصيي ى اليييت ميكيي  ضنيييفاا  قييل املييادة بشييكل  ييأ  ن. ويفييرتا أال  7-1-5-3-4
س  وأن ال  ميسار احليرا ة   اينح اليف  ية  إذا وصيلر إلسايا  إال 55ºالنقيل جاوز د  ة حرا ة البسئة احملسطة  باشيرة ابلطيرد أثنياء  س

ساضة. و  حالة فقيفان المسطرة ضلى د  ة احلرا ة  قيف يلزم اختاذ إ يراءاا طي ا ئ. و"د  ية  24فرتة قصعة  مبسا     ض ن مل 
 احلرا ة اليت  نفن ضنيفاا انح اإل راءاا. حرا ة الط ا ئ" اي د  ة

 ماب د  يت حرا ة الضبط والط ا ئح 7-1-5-3-5

 نوع الوعاء
درجة /)أ((SADT)درجة 

SAPT)درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط )أ 
العبييي اا املفيييردة واحلييياوايا 

 ال سسطة للم ائ 
20ºس أو أقل 

 س35ºس إىل 20ºف ق 
 س35ºف ق 

 س20ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 
 س15ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 

 س10ºمبقيفا   SADT/SAPT ة تر د  

 س10ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 
 س10ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 

 SADT/SAPTتييييير د  ييييية تييييير د  ييييية 
 س5ºمبقيفا  

 س أو أقل45º الصاا يج النقالة
 

 س5ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة  س10ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 

 ملادة واي  عبأة للنقل. (SADT/SAPT)ا ع/د  ة حرا ة اال الل النايت السما ع أي د  ة حرا ة السااثر النايت السم )أ(

ضليييى أسييياس  5-3-5-1-7 تمييي  د  ييية حيييرا ة الضيييبط ود  ييية حيييرا ة الطييي ا ئ ابالسيييسعا ة ابجلييييفول 7-1-5-3-6
ا أدىن د  يية حييرا ة ميكيي  أن أبهنياليييت  عييرلف  (SAPT)أو د  يية السايياثر ذايت السميا ع  (SADT)اال ييالل الينايت السمييا ع د  ية حييرا ة 

. عيييفث فساييا ا ييالل ذايت السمييا ع أو متيياثر ذايت السمييا ع ملييادة  ييا   العبيي ة أو احلاوييية ال سييسطة أو الصيياريج النقييال املمييس يفم   النقييل
يفد د  ة اال الل    ية احليرا ة أثنياء النقيل. النايت السما ع ود  ة السااثر النايت السميا ع لسقريير  ييفى ضيرو ة إخضياع  يادة  يا لضيبط دوتح

سيية و ييرد األحكييام املسعلقيية بسحيفييييف د  يية اال ييالل اليينايت السمييا ع ود  يية السايياثر اليينايت السمييا ع للايي اد النا سيية السفاضييل واألماسييسيف الف ق
   ضلى الس ا .2-5-2-4-2و 2-4-3-5-2و 4-3-2-4-2ة للسااثر   العض ية وامل اد املمبب

للاييي اد النا سييية السفاضيييل  3-2-3-2-4-2ا ة الضيييبط والطييي ا ئ  حمييي  اال طبييياق     يييرد د  ييياا حييير  7-1-5-3-7
 لألماسسيف الف قسة العض ية امليف  ة حالسا    فئاا. 4-2-3-5-2امليف  ة حالسا    فئاا  و  

فييادي أي جيي ز أن  قيل د  ية احليرا ة الفعلسيية أثنياء النقيل ضي  د  ية حييرا ة الضيبط  ولكي  يليزم اخسسا ايا لس 7-1-5-3-8
 فصل خطر لألط ا .

 النقل يف ظروف خاضعة لضبط لدرجة احلرارة 7-1-5-4
تسي ي الفقيراا السالسية  ظرا  إىل أن الظروف اليت  ؤخن   االضسبا  ختسلل    طريقة  قيل إىل أخيرى  فلي   مالحظة:

 إال ضلى    سااا ضا ة.
سة   النقيل امليأ  ن للاي اد املثبسية بضيبط د  ية احليرا ة. يشكل احلفاظ ضلى د  ة احليرا ة املعسَّنية مسية أساسي 7-1-5-4-1

 وبص  ة ضا ة يلزم  ا يلي:
 إ راء فحص شا ل ل حيفة النقل الشاحنة قبل السحاسل؛ )أ(

 ا بشأن  شغسل  نظ  ة السربييف؛وإضطاء الناقل  علساا )ب(
 و عسن إ راءاا  سَّ ن   حال اخسالل الضبط؛ )ج(
 را ة السشغسلسة؛و صيف  نسظم ليف  اا احل )د(
 و  فع  نظ  ة  ربييف احسساطسة أو قطع  سا . )ا(
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 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات 7-1-4
   إال 327ني د احلكيم اخلياص للس لص  ناا مب    ب أل راا إضادة  عاجلساا أو ال  نقل األيروس الا 7-1-4-1

  نقل   حاوايا الشح  املغلقة.  وحيفاا  قل شاحنة  سيفة السا ية  وال
واألكاسـيد الفوقيـة  1-4أحكام خاصـة تنطبـق علـى نقـل املـواد الذاتيـة التفاعـل املدرجـة يف الشـعبة  7-1-5

ف املـواد الذاتيـة التفاعـل واملواد املثبَّتة بضبط درجة احلـرارة )خبـال 2-5 العضوية املدرجة يف الشعبة
 واألكاسيد الفوقية العضوية(

جيي  أن  ي فَّر احلااييية جلاسيع املي اد النا سيية السفاضيل واألماسيسيف الف قسيية العضي ية واملي اد املمييببة للساياثر  يي   7-1-5-1
 وأن   ضع   أ ام   سيفة السا ية. أتثع أشعة الشا  املباشرة ومجسع  صاد  احلرا ة 

  عسنة. امل اد اليت  نقل   ظروف ضبط د  ة احلرا ة عظر  قلاا بطرائق  قلبعض  :مالحظة
حسثاييا جياييع ضيييفد  يي  الطييرود   حاوييية شييح  أو شيياحنة برييية  غلقيية أو وحيييفة  قييل  يراضييى أال  مييب   7-1-5-2

 السنضسيف أي خط  ة ا فجا ية. الكاسة الكلسة للاادة وأ  اع وضيفد الطرود وطريقة
   درجة احلرارة أحكام ضبط 7-1-5-3
  وأماسيسيف 4-3-2-4-2 الفقيرة نطبق انح األحكيام ضليى  ي اد  عسنية ذا سية السفاضيل حمي  اشيرتاطاا  7-1-5-3-1

 2-5-2-4-2  و يي اد  عسنيية  مييببة للسايياثر حميي  اشييرتاطاا الفقييرة 1-4-3-5-2ف قسيية ضضيي ية  عسنيية حميي  اشييرتاطاا الفقييرة 
 وال ميك   قلاا إال   ظروف متكل     ضبط د  ة احلرا ة. 3-3ال ا د   الفصل  386أو احلكم اخلاص 

  نطبق انح األحكام أيضا  ضلى  قل امل اد اليت:  7-1-5-3-2
مايييا اييي   بييين   "  STABILIZEDيسضيييا  امسايييا الرمسيييي املميييس يفم   الشيييح  ملاييية " ثبلسييية" " )أ(

 ؛ 6-2-1-3لفقرة أو وفقا  ل 2-3قائاة امل اد اخلطرة ال ا دة   الفصل     2العا د 
 (1)(SAPT)أو د  ية متاثرايا الينايت السميا ع  (SADT)و ك ن د  ة حرا ة ا الهليا الينايت السميا ع  )ب(

 كل الني  قيفم املادة فس  للنقل: ) ع أو بيفون  ثبسر مساسائي( ابلش
'1' 50ºسطة؛ أو س أو أقل   ضب اا أو حاوايا وس 

'2' 45º.س أو أقل   صاا يج  قالة 
يفم السثبسط الكساسيائي لسثبسير  يادة  سفاضلية   يا قييف ي لييف ماسياا خطيرة  ي  احليرا ة والغياز وحن ال يمس  

أو الب ييا    ظييروف النقييل العادييية   نقييل ايينح امليي اد  ييع ضييبط ليف  يية احلييرا ة. وال  نطبييق ايينح األحكييام ضلييى امليي اد اليييت  حثبيير 
يت السمييا ع أو د  يية متاثراييا اليينايت السمييا ع اليف  يية اليييت و دا حييرا ة ا الهلييا اليينا ثبطيياا مساسائسيية حبسييت  سجيياوز د  ييةإبضييافة  

 أضالح.‘ 2‘أو ‘ 1‘)ب(  
ابإلضيييافة إىل ذليييك  إذا ميييان االسيييم الرمسيييي املميييس يفم   الشيييح  مليييادة ذا سييية السفاضيييل أو أمميييسيف فييي قي  7-1-5-3-3

ضيبط ليف  ية احليرا ة  و نقيل   ظيروف قييف يشرتط ضادة  قلاا  ع  " والSTABILIZEDملاة " ثبسة" "  ضض ي أو  ادة  ا يسضا 
 س  فإ   ميك  أن  سطل  ضبطا  ليف  ة احلرا ة.55º  سجاوز د  ة احلرا ة فساا

__________ 

 طبسييق االخسبييا اا املسعلقيية بيف  يية حييرا ة  ليييفلسل االخسبييا اا واملعييايع. وجييي ز أيضييا   وفقييا   (SAPT)تيييفد د  يية حييرا ة السايياثر اليينايت السمييا ع  (1)
   حمباا يناس   لسحيفييف د  ة حرا ة السااثر النايت السما ع.H  الململة 28ال ا دة   الفرع  (SADT)اال الل النايت السما ع 
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"د  يية حييرا ة الضييبط" اييي اليف  يية القصيي ى اليييت ميكيي  ضنيييفاا  قييل املييادة بشييكل  ييأ  ن. ويفييرتا أال  7-1-5-3-4
س  وأن ال  ميسار احليرا ة   اينح اليف  ية  إذا وصيلر إلسايا  إال 55ºالنقيل جاوز د  ة حرا ة البسئة احملسطة  باشيرة ابلطيرد أثنياء  س

ساضة. و  حالة فقيفان المسطرة ضلى د  ة احلرا ة  قيف يلزم اختاذ إ يراءاا طي ا ئ. و"د  ية  24فرتة قصعة  مبسا     ض ن مل 
 احلرا ة اليت  نفن ضنيفاا انح اإل راءاا. حرا ة الط ا ئ" اي د  ة

 ماب د  يت حرا ة الضبط والط ا ئح 7-1-5-3-5

 نوع الوعاء
درجة /)أ((SADT)درجة 

SAPT)درجة حرارة الطوارئ درجة حرارة الضبط )أ 
العبييي اا املفيييردة واحلييياوايا 

 ال سسطة للم ائ 
20ºس أو أقل 

 س35ºس إىل 20ºف ق 
 س35ºف ق 

 س20ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 
 س15ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 

 س10ºمبقيفا   SADT/SAPT ة تر د  

 س10ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 
 س10ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 

 SADT/SAPTتييييير د  ييييية تييييير د  ييييية 
 س5ºمبقيفا  

 س أو أقل45º الصاا يج النقالة
 

 س5ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة  س10ºمبقيفا   SADT/SAPTتر د  ة 

 ملادة واي  عبأة للنقل. (SADT/SAPT)ا ع/د  ة حرا ة اال الل النايت السما ع أي د  ة حرا ة السااثر النايت السم )أ(

ضليييى أسييياس  5-3-5-1-7 تمييي  د  ييية حيييرا ة الضيييبط ود  ييية حيييرا ة الطييي ا ئ ابالسيييسعا ة ابجلييييفول 7-1-5-3-6
ا أدىن د  يية حييرا ة ميكيي  أن أبهنياليييت  عييرلف  (SAPT)أو د  يية السايياثر ذايت السميا ع  (SADT)اال ييالل الينايت السمييا ع د  ية حييرا ة 

. عيييفث فساييا ا ييالل ذايت السمييا ع أو متيياثر ذايت السمييا ع ملييادة  ييا   العبيي ة أو احلاوييية ال سييسطة أو الصيياريج النقييال املمييس يفم   النقييل
يفد د  ة اال الل    ية احليرا ة أثنياء النقيل. النايت السما ع ود  ة السااثر النايت السميا ع لسقريير  ييفى ضيرو ة إخضياع  يادة  يا لضيبط دوتح

سيية و ييرد األحكييام املسعلقيية بسحيفييييف د  يية اال ييالل اليينايت السمييا ع ود  يية السايياثر اليينايت السمييا ع للايي اد النا سيية السفاضييل واألماسييسيف الف ق
   ضلى الس ا .2-5-2-4-2و 2-4-3-5-2و 4-3-2-4-2ة للسااثر   العض ية وامل اد املمبب

للاييي اد النا سييية السفاضيييل  3-2-3-2-4-2ا ة الضيييبط والطييي ا ئ  حمييي  اال طبييياق     يييرد د  ييياا حييير  7-1-5-3-7
 لألماسسيف الف قسة العض ية امليف  ة حالسا    فئاا. 4-2-3-5-2امليف  ة حالسا    فئاا  و  

فييادي أي جيي ز أن  قيل د  ية احليرا ة الفعلسيية أثنياء النقيل ضي  د  ية حييرا ة الضيبط  ولكي  يليزم اخسسا ايا لس 7-1-5-3-8
 فصل خطر لألط ا .

 النقل يف ظروف خاضعة لضبط لدرجة احلرارة 7-1-5-4
تسي ي الفقيراا السالسية  ظرا  إىل أن الظروف اليت  ؤخن   االضسبا  ختسلل    طريقة  قيل إىل أخيرى  فلي   مالحظة:

 إال ضلى    سااا ضا ة.
سة   النقيل امليأ  ن للاي اد املثبسية بضيبط د  ية احليرا ة. يشكل احلفاظ ضلى د  ة احليرا ة املعسَّنية مسية أساسي 7-1-5-4-1

 وبص  ة ضا ة يلزم  ا يلي:
 إ راء فحص شا ل ل حيفة النقل الشاحنة قبل السحاسل؛ )أ(

 ا بشأن  شغسل  نظ  ة السربييف؛وإضطاء الناقل  علساا )ب(
 و عسن إ راءاا  سَّ ن   حال اخسالل الضبط؛ )ج(
 را ة السشغسلسة؛و صيف  نسظم ليف  اا احل )د(
 و  فع  نظ  ة  ربييف احسساطسة أو قطع  سا . )ا(
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ال صييالا يحكفييل ال صيي ل املباشيير إىل أ اييزة الضييبط واسسشييعا  احلييرا ة    نظ  يية السربييييف و كيي ن مجسييع  7-1-5-4-2
ب اسيطة  ايازي اسسشيعا   الكارابئسة  قاو ة لسقلباا األح ال اجل ية. و قاس د  ة حرا ة حسز اهلي اء داخيل وحييفة النقيل الشياحنة

 مسقلن  و مجل القراءاا حبست ميك  بميا لة مشيل أي  غيعاا  طيرأ ضليى د  ية احليرا ة. ويليزم السحقيق  ي  د  ية احليرا ة ميل 
س   يزود وحييفة النقيل الشياحنة أب ايزة إ ينا  25ºحالة  قل   اد  قيل د  ية حيرا ة ضيبطاا ضي  + ساضاا و مجسلاا. و  4-6

 دة مبصيف  للطاقة  مسقل ض   نظ  ة السربييف  و ضب طة لسعال ضنيف د  ة حرا ة الضبط أو دوهنا. رئسة و ما ضة   زو 
اءاا ضا لييية  شيييال أي إصيييالحاا   حالييية جتييياوز د  ييية حيييرا ة الضيييبط أثنييياء النقيييل  يباشييير  نفسييين إ ييير  7-1-5-4-3

بة  ثال (. ماا جيرى السحقيق بشيكل  سي ا ر  ي  د  ية صل ضرو ية أل ازة السربييف أو زايدة طاقة السربييف )إبضافة   اد  ربييف سائلة أو
ة احلر ية إ راءاا الط ا ئ. ويسعن الشروع   إ راءاا الط ا ئ حن  صل د  ية احليرا ة إىل اليف  ي احلرا ة و   اسسعيفاداا  نفسن

 للط ا ئ.
 ا:يس قل  الؤم وسسلة  عسنة لضبط د  ة احلرا ة   حالة النقل ضلى ض ا ل ضيفة  نا 7-1-5-4-4

 د  ة )د  اا( حرا ة ضبط املادة )امل اد( املنق لة؛ )أ(
 والفرق بن د  ة حرا ة الضبط واألح ال املس قعة ليف  ة احلرا ة احملسطة؛ )ب(
 وفعالسة العزل احلرا ي؛ )ج(
 و يفة النقل؛ )د(
 والمااح هبا ش أ ان احسساطا  حلاالا السأخر. )ا(

 جتاوز د  ة حرا ة الضبط فساا يلي   ر بة  صاضيفاي  حم  قيف ة الضبط:  سل ص الطرائق املالئاة ملنع 7-1-5-4-5
 يية العييزل احلييرا ي بشييرط أن  كيي ن د  يية احلييرا ة البيفئسيية للاييادة )امليي اد( املقيير   قلاييا أقييل  يي  د   )أ(

 حرا ة الضبط بقيف  ماف؛
 العزل احلرا ي مبنظ  ة  ربييف بشرط: )ب(

نرتو يين املمييسلل أو حلين أممييسيف الكربيي ن اجليياف وييل ماسيية مافسيية  يي   ييادة السربييييف )ال '1'
 ضلى سبسل املثال( مبا يماح هبا ش  عق ل احسساطا  حلاالا السأخر؛

 ما اد  ربييف؛وضيفم اسس يفام األممجن املمسلل أو اهل اء   '2'
 و  فع أتثع  ربييف  نسظم ح  بعيف اسساالل  عظم  ادة السربييف؛ '3'
 )أب اب( ال حيفة بضرو ة   يساا قبل دخ هلا؛ ومسابة تنير واضح ضلى ابب '4'

السربيييييف املسكيييا سكي املفيييرد  بشيييرط اسيييس يفام  رمسبييياا مارابئسييية  ا عييية لال فجيييا  داخيييل ححجيييراا  )ج(
 قيل فسايا  قطية الي  سض  األخبرة اللا بية املنبعثية  ي  املي اد املقير   قلايا الييت ال السربييف ملنع اشسعال

 س؛5º+ض  جما ع د  ة حرا ة الط ا ئ 
  نظ  ة  ربييف  سكا سكسة  شرتمة  ع  نظ  ة  ادة  ربييف شريطة: )د(

 أن  ك ن مل    املنظ  سن  مسقلة ض  األخرى؛ '1'
 )ب( و)ج(؛أن  سحقق االشرتاطاا املبسنة    '2'
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  نظ  ة  ربييف  سكا سكسة  زدو ة شريطة: )ا(
ال حيييييييفة املسكا ليييييية ابسييييييسثناء  أن  كييييي ن مييييييل  يييييي  املنظييييي  سن  مييييييسقلة ضيييييي  األخيييييرى '1'

 ابلطاقة؛ للسزوييف
وأن  ك ن مل    املنظ  سن ضليى حيفة قاد ة ضلى احملافظة ضلى الضبط املالئم ليف  ة  '2'

 احلرا ة؛
)امليييي اد( اليييييت  قييييل فساييييا  قطيييية االشييييسعال ضيييي  جمايييي ع د  يييية حييييرا ة و  حاليييية املييييادة  '3'

  رفيييية السربييييييف ملنييييع س   مييييسعال  رمسبيييياا مارابئسيييية  ا عيييية لال فجييييا   °5+ الطيييي ا ئ
 اشسعال األخبرة اللا بة املنبعثة    امل اد.

 .(ة)حمج ز  7-1-6
 )املعدية( 2-6)السمية( والشعبة  1-6أحكام خاصة تنطبق على نقل مواد الشعبة  7-1-7
 )السمية( 1-6مواد الشعبة  7-1-7-1
 العزل ض  امل اد الغنائسة 7-1-7-1-1

( IIIو IIو Iاملعيروف أهنيا  ي اد مسسية )جما ضياا السعبئية  ا املي اد المياسة أوال  نقل امل اد اليت تال ضال ا 
أي  نسجياا  ؤميل و صصية لالسيساالل   يع األضيالف  أو  عروف أهنا   اد  نائسة  أو  ع   اد تال ضال اا امل اد الغنائسة أو

أيية وحييفة  حجيرة واحييفة   طيائرة أو فسنة أوضنيرب واحييف   سي شياحنة واحييفة  أو احلس اين    ضربة سكك حيفييفيية أو البشري أو
شييريطة أن  قسنييع المييلطة  IIIو II قييل شيياحنة أخييرى. وميكيي  المييااح ابلس فسييل  يي  ايينا ال ضييع   حاليية  يي اد جمايي ضيت السعبئيية 

يت  ؤمييل و صصيية امليي اد األخييرى اليي األضييالف أو أوامل سصيية أبن  عبئيية امليي اد والفصييل فساييا بسناييا مافسييان ملنييع  ليي ث امليي اد الغنائسيية 
 احلس اين. لالسساالل البشري أو

 إزالة  ل ث وحيفاا النقل الشاحنة 7-1-7-1-2
ييير الطييائرة أو ضنيييابر المييف  أو الشيياحناا أو  فحييص ضيييرابا المييكك احليفييفيييية أو  أيييية وحيييفة  قيييل  ححجه

(  وذلك IIIو IIو Iا ضاا السعبئة املعروف أهنا   اد مسسة )جم ة أوشاحنة أخرى اسس يف ر لنقل   اد تال ضال اا امل اد الماس
ضنيييابر  الشييياحناا أو يعييياد اسييس يفام ضيييرابا الميييكك احليفييفييية أو إذا ما يير  ل ثييية. وال قبييل إضيييادة اسيييس يفا اا  بغسيية  عرفييية  يييا

 أية وحيفة  قل شاحنة أخرى  ل ثة قبل أن يسم  طاعاا. ححجهر الطائرة أو المف  أو
 )املعدية( 2-6مواد الشعبة  7-1-7-2
  مؤولسة الناقل 7-1-7-2-1

ضليييى الناقيييل و  ظفسييي  فايييم مجسيييع األحكيييام املنطبقييية ضليييى  عبئييية املييي اد املعيفيييية  وبطاقييياا ومسايييا و قلايييا  
يساشييى  ييع  مبييا واملمييسنيفاا املسعلقيية هبييا فااييا  ات ييا . ويقبييل الناقييل الشييحناا اليييت متسثييل للق اضيييف المييا ية  ويعجييل بنقييل الشييحناا

املرسييييل إلسيييي  الختيييياذ  املمييييسنيفاا  يبلغاييييا فيييي  ا  للارسييييل أو ليييية امسشيييياف  أي خطييييأ   بطاقيييياا ال سييييم أوحا الق اضيييييف النافيييينة. و 
 اإل راءاا السصحسحسة املناسبة.

  مرب اإل راءاا ال ا   اختاذاا   حالة حيفوث ضط  أو 7-1-7-2-2
حييفث  أو ى   اد  عيفية يسبن ل  أهنا أصسبر بعطي ضلى أي ش ص  مؤول ض   قل ضب اا تس ي ضل 
 يلي:  ناا  مرب أن يق م مبا
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ال صييالا يحكفييل ال صيي ل املباشيير إىل أ اييزة الضييبط واسسشييعا  احلييرا ة    نظ  يية السربييييف و كيي ن مجسييع  7-1-5-4-2
ب اسيطة  ايازي اسسشيعا   الكارابئسة  قاو ة لسقلباا األح ال اجل ية. و قاس د  ة حرا ة حسز اهلي اء داخيل وحييفة النقيل الشياحنة

 مسقلن  و مجل القراءاا حبست ميك  بميا لة مشيل أي  غيعاا  طيرأ ضليى د  ية احليرا ة. ويليزم السحقيق  ي  د  ية احليرا ة ميل 
س   يزود وحييفة النقيل الشياحنة أب ايزة إ ينا  25ºحالة  قل   اد  قيل د  ية حيرا ة ضيبطاا ضي  + ساضاا و مجسلاا. و  4-6

 دة مبصيف  للطاقة  مسقل ض   نظ  ة السربييف  و ضب طة لسعال ضنيف د  ة حرا ة الضبط أو دوهنا. رئسة و ما ضة   زو 
اءاا ضا لييية  شيييال أي إصيييالحاا   حالييية جتييياوز د  ييية حيييرا ة الضيييبط أثنييياء النقيييل  يباشييير  نفسييين إ ييير  7-1-5-4-3

بة  ثال (. ماا جيرى السحقيق بشيكل  سي ا ر  ي  د  ية صل ضرو ية أل ازة السربييف أو زايدة طاقة السربييف )إبضافة   اد  ربييف سائلة أو
ة احلر ية إ راءاا الط ا ئ. ويسعن الشروع   إ راءاا الط ا ئ حن  صل د  ية احليرا ة إىل اليف  ي احلرا ة و   اسسعيفاداا  نفسن

 للط ا ئ.
 ا:يس قل  الؤم وسسلة  عسنة لضبط د  ة احلرا ة   حالة النقل ضلى ض ا ل ضيفة  نا 7-1-5-4-4

 د  ة )د  اا( حرا ة ضبط املادة )امل اد( املنق لة؛ )أ(
 والفرق بن د  ة حرا ة الضبط واألح ال املس قعة ليف  ة احلرا ة احملسطة؛ )ب(
 وفعالسة العزل احلرا ي؛ )ج(
 و يفة النقل؛ )د(
 والمااح هبا ش أ ان احسساطا  حلاالا السأخر. )ا(

 جتاوز د  ة حرا ة الضبط فساا يلي   ر بة  صاضيفاي  حم  قيف ة الضبط:  سل ص الطرائق املالئاة ملنع 7-1-5-4-5
 يية العييزل احلييرا ي بشييرط أن  كيي ن د  يية احلييرا ة البيفئسيية للاييادة )امليي اد( املقيير   قلاييا أقييل  يي  د   )أ(

 حرا ة الضبط بقيف  ماف؛
 العزل احلرا ي مبنظ  ة  ربييف بشرط: )ب(

نرتو يين املمييسلل أو حلين أممييسيف الكربيي ن اجليياف وييل ماسيية مافسيية  يي   ييادة السربييييف )ال '1'
 ضلى سبسل املثال( مبا يماح هبا ش  عق ل احسساطا  حلاالا السأخر؛

 ما اد  ربييف؛وضيفم اسس يفام األممجن املمسلل أو اهل اء   '2'
 و  فع أتثع  ربييف  نسظم ح  بعيف اسساالل  عظم  ادة السربييف؛ '3'
 )أب اب( ال حيفة بضرو ة   يساا قبل دخ هلا؛ ومسابة تنير واضح ضلى ابب '4'

السربيييييف املسكيييا سكي املفيييرد  بشيييرط اسيييس يفام  رمسبييياا مارابئسييية  ا عييية لال فجيييا  داخيييل ححجيييراا  )ج(
 قيل فسايا  قطية الي  سض  األخبرة اللا بية املنبعثية  ي  املي اد املقير   قلايا الييت ال السربييف ملنع اشسعال

 س؛5º+ض  جما ع د  ة حرا ة الط ا ئ 
  نظ  ة  ربييف  سكا سكسة  شرتمة  ع  نظ  ة  ادة  ربييف شريطة: )د(

 أن  ك ن مل    املنظ  سن  مسقلة ض  األخرى؛ '1'
 )ب( و)ج(؛أن  سحقق االشرتاطاا املبسنة    '2'
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  نظ  ة  ربييف  سكا سكسة  زدو ة شريطة: )ا(
ال حيييييييفة املسكا ليييييية ابسييييييسثناء  أن  كييييي ن مييييييل  يييييي  املنظييييي  سن  مييييييسقلة ضيييييي  األخيييييرى '1'

 ابلطاقة؛ للسزوييف
وأن  ك ن مل    املنظ  سن ضليى حيفة قاد ة ضلى احملافظة ضلى الضبط املالئم ليف  ة  '2'

 احلرا ة؛
)امليييي اد( اليييييت  قييييل فساييييا  قطيييية االشييييسعال ضيييي  جمايييي ع د  يييية حييييرا ة و  حاليييية املييييادة  '3'

  رفيييية السربييييييف ملنييييع س   مييييسعال  رمسبيييياا مارابئسيييية  ا عيييية لال فجييييا   °5+ الطيييي ا ئ
 اشسعال األخبرة اللا بة املنبعثة    امل اد.

 .(ة)حمج ز  7-1-6
 )املعدية( 2-6)السمية( والشعبة  1-6أحكام خاصة تنطبق على نقل مواد الشعبة  7-1-7
 )السمية( 1-6مواد الشعبة  7-1-7-1
 العزل ض  امل اد الغنائسة 7-1-7-1-1

( IIIو IIو Iاملعيروف أهنيا  ي اد مسسية )جما ضياا السعبئية  ا املي اد المياسة أوال  نقل امل اد اليت تال ضال ا 
أي  نسجياا  ؤميل و صصية لالسيساالل   يع األضيالف  أو  عروف أهنا   اد  نائسة  أو  ع   اد تال ضال اا امل اد الغنائسة أو

أيية وحييفة  حجيرة واحييفة   طيائرة أو فسنة أوضنيرب واحييف   سي شياحنة واحييفة  أو احلس اين    ضربة سكك حيفييفيية أو البشري أو
شييريطة أن  قسنييع المييلطة  IIIو II قييل شيياحنة أخييرى. وميكيي  المييااح ابلس فسييل  يي  ايينا ال ضييع   حاليية  يي اد جمايي ضيت السعبئيية 

يت  ؤمييل و صصيية امليي اد األخييرى اليي األضييالف أو أوامل سصيية أبن  عبئيية امليي اد والفصييل فساييا بسناييا مافسييان ملنييع  ليي ث امليي اد الغنائسيية 
 احلس اين. لالسساالل البشري أو

 إزالة  ل ث وحيفاا النقل الشاحنة 7-1-7-1-2
ييير الطييائرة أو ضنيييابر المييف  أو الشيياحناا أو  فحييص ضيييرابا المييكك احليفييفيييية أو  أيييية وحيييفة  قيييل  ححجه

(  وذلك IIIو IIو Iا ضاا السعبئة املعروف أهنا   اد مسسة )جم ة أوشاحنة أخرى اسس يف ر لنقل   اد تال ضال اا امل اد الماس
ضنيييابر  الشييياحناا أو يعييياد اسييس يفام ضيييرابا الميييكك احليفييفييية أو إذا ما يير  ل ثييية. وال قبييل إضيييادة اسيييس يفا اا  بغسيية  عرفييية  يييا

 أية وحيفة  قل شاحنة أخرى  ل ثة قبل أن يسم  طاعاا. ححجهر الطائرة أو المف  أو
 )املعدية( 2-6مواد الشعبة  7-1-7-2
  مؤولسة الناقل 7-1-7-2-1

ضليييى الناقيييل و  ظفسييي  فايييم مجسيييع األحكيييام املنطبقييية ضليييى  عبئييية املييي اد املعيفيييية  وبطاقييياا ومسايييا و قلايييا  
يساشييى  ييع  مبييا واملمييسنيفاا املسعلقيية هبييا فااييا  ات ييا . ويقبييل الناقييل الشييحناا اليييت متسثييل للق اضيييف المييا ية  ويعجييل بنقييل الشييحناا

املرسييييل إلسيييي  الختيييياذ  املمييييسنيفاا  يبلغاييييا فيييي  ا  للارسييييل أو ليييية امسشيييياف  أي خطييييأ   بطاقيييياا ال سييييم أوحا الق اضيييييف النافيييينة. و 
 اإل راءاا السصحسحسة املناسبة.

  مرب اإل راءاا ال ا   اختاذاا   حالة حيفوث ضط  أو 7-1-7-2-2
حييفث  أو ى   اد  عيفية يسبن ل  أهنا أصسبر بعطي ضلى أي ش ص  مؤول ض   قل ضب اا تس ي ضل 
 يلي:  ناا  مرب أن يق م مبا
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  ناولساا   أضسق احليفود؛ جتن   ناولة الطرود أو )أ(
 و فسسش الطرود اجملاو ة للكشل ض  أي  ل ث وضزل أي طرد عسال أن يك ن قيف  ل ث؛ )ب(
ة و قييفمي  عل  ياا ضي  أي بلييف آخير  ي  الملطة البسطرية امل سص وإبال  سلطة الصحة العا ة أو )ج(

 ان العب   عسال أن يك ن أش اص قيف  عرض ا فساا لل طر؛ بليف
 وإخطا  املرسل و/أو املرسل إلس . )د(

 إزالة  ل ث وحيفاا النقل الشاحنة 7-1-7-2-3
حييفة أيية و  ححجر الطيائرة أو ضنابر المف  أو شاحناا الطرق الربية أو  فحص ضرابا المكة احليفييفية أو 

 عيفيية  ي  أ يل السأمييف  ي  خل ايا  ي  اينح املي اد قبيل إضيادة اسيس يفا اا. وإذا  ميربر  قل شاحنة أخرى اسس يف ر لنقل   اد 
ايينح امليي اد املعيفييية أثنيياء النقييل  يييزال  ليي ث وحيييفة النقييل الشيياحنة قبييل إضييادة اسييس يفا اا. وميكيي  القسييام بعالسيية إزاليية السليي ث أبييية 

 املعيفية املسمربة.  وسسلة  حبطِّل  شاط املادة
 تنطبق على نقل املواد املشعةأحكام خاصة  7-1-8
 العزل 7-1-8-1
 عيييزل الطيييرود  والعبييي اا الشيييا لة  وحييياوايا الشيييح  الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد  شيييعة  واملييي اد املشيييعة  يييع  7-1-8-1-1

 املعبأة  أثناء النقل وأثناء الس زي    ضالساا العب   )الرتا زير( إلبعاداا ض :
صفة  نسظاة  وذلك مبمافاا تم  ابسيس يفام  عسيا   رضية العاال    ناطق العال املشغ لة ب )أ(

  لي سسفرا   المنة واب ا رتاا ذ ذ سة  سحفظة؛ 5 قيفا ح 
وأفييييراد اجلاايييي      املنيييياطق اليييييت يراتداييييا اجلاايييي   بصييييفة  نسظايييية  وذلييييك مبمييييافاا تميييي   )ب(

 سحفظة؛ي سسفرا   المنة واب ا رتاا ذ ذ سة   ل 1ابسس يفام  عسا   رضة  قيفا ح 
تاييييض  وذلييييك مبمييييافاا تميييي  ابسييييس يفام  عسييييا   عييييرا فييييسلم  واألفييييالم الف    رافسيييية اليييييت مل )ج(

 لي سسفرا لكل شحنة     0.1ف    را   ع حماض إلشعاع بمب   قل املادة املشعة  قيفا ح 
 انا الفسلم؛ 

 . 2-3-1-7و 2-1-7وامل اد اخلطرة األخرى وفقا  لألحكام ال ا دة    )د(
   III-YELLOWالثالثييييييية  أو II-YELLOWالعبيييييي اا الشيييييييا لة  ييييييي  الفئيييييية الثا سييييييية  نقييييييل الطيييييييرود أوال   7-1-8-1-2

إذا مييان األ يير يسعلييق مبقصيي  اا  صصيية حصييرا  حلييراس  كلفيين بشييكل خيياص مبراقبيية ايينح الطييرود   قصيي  اا يشييغلاا  ميياب  إال
 العب اا الشا لة. أو
 حدود النشاط 7-1-8-2

 قصيي  ة واحيييفة  جمايي عح قييسم النشيياط   ضنييرب واحيييف أو 2-8-1-7  اجليييفول ده املبسنيية ال يسجيياوز احليييفو  
ضليى ظاير أيية وسيسلة  قيل أخيرى  لنقيل  ي اد  يع  عبيأة ذاا  شياط  ي ضي  ضلى ظار  رم   الحي   اجملا ي املائسة اليفاخلسة أو

  جييي ز SCO-IIIمييام املل ثيية المييطح  حاليية األ و  .IP-3والنيي ع  IP-2والنيي ع  IP-1أ مييام  ل ثيية المييطح  يي  النيي ع   يين فض أو
شييريطة أن  سضييا  خطيية النقييل  يييفابع وقائسيية  حعسايييف خييالل النقييل للحصيي ل ضلييى  2-8-1-7جتيياوز احليييفود اليي ا دة   اجليييفول 

  . مس ى إمجا  لأل ان يعادل ضلى األقل املمس ى الني ميك    افرح إذا اضسحايفا  لك احليفود
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النشـــاط اإلشـــعاعي للمـــواد ذات النشـــاط النـــوعي املـــنخف   حـــدود :2-8-1-7اجلدول 
 غري معبأة واألجسام امللوثة السطح داخل طرود صناعية أو

حد النشاط اإلشعاعي لعنا 
ُحجرة داخل مركب ينتقل  أو

 على اجملاري املائية الداخلية

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل 
النقل غري اليت تستخدم يف 
 طبيعة املادة ةاجملاري املائية الداخلي

 (   اد ذاا  شاط   ضي  ن فضLSA-I) بال حيفود بال حيفود
 (   اد صلبة  ع قابلة لالحرتاقLSA-IIIو LSA-II) بال حيفود *2A ثل قساة  100
(  يييييييي اد صييييييييلبة قابليييييييية لالحييييييييرتاق ومجسييييييييع LSA-IIIو LSA-II) 2A ثل قساة  2A 100أ ثال قساة  10

 الم ائل والغازاا
 (SCOأ مام  ل ثة المطح ) 2A ثل قساة  2A 100أ ثال قساة  10

* A2 .ع  قساة النشاط اإلشعاضي الن ضي  

 التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور 7-1-8-3
 يراضى  نضسيف الشحناا بطريقة  أ   ة. 7-1-8-3-1
أحكيام خاصية لسنضيسيف   عبيأة بييفون  طبسيق أيضب ة شا لة ضا  شحنة ضا ية  ختزي  طرد أو جي ز  قل أو 7-1-8-3-2

يسجياوز فسايا  س سيط  قيف  شرتط  الملطة امل سصة ضلى و   السحيفييف   شياادة امل افقية املنطبقية  شيريطة أال الشحنة  ابسسثناء  ا
 حقائ .  ك ن البضائع اجملاو ة  باشرة   ض ضة داخل أمساس أو   وأال2واا/م 15اليففق احلرا ي المطحي 

ل حيييياوايا الشييييح  و نضييييسيف الطييييرود والعبيييي اا الشييييا لة وحيييياوايا الشييييح  ضلييييى  راقيييي  ضالسيييية تاسيييي 7-1-8-3-3
 السا : النح 

  يقسييييف العييييفد LSA-Iيميييس  ب  شيييرط االسيييس يفام احلصييري وشيييحناا  ييي اد اجملا ضييية  ابسييسثناء  يييا )أ(
حبسيييت اإلمجيييا  للطيييرود والعبييي اا الشيييا لة وحييياوايا الشيييح  الييييت تالايييا وسيييسلة  قيييل واحييييفة 

اييي ع الكليييي ملؤشيييراا النقيييل  ضليييى  ييينت وسيييسلة النقيييل املعسلنييية  القيييسم امل ضيييحة   يسجييياوز اجمل ال
 ؛3-3-8-1-7اجليفول 

 لييي سسفرا/سيياضة ضنيييف أيييية  2يراضييى أال يسجيياوز  عيييفل اجلرضيية   ظييل ظييروف النقييل العادييية   )ب(
 2اضة ضليى  ميافة  لي سسفرا/س 0.1 قطة ضلى المطح اخلا  ي للارمبة أو حاوية الشح   و

  اينا الميطح  ابسيسثناء الشيحناا الييت  نقيل    طياق االسيس يفام احلصيري ابلشياحناا أو م  
المكك احليفييفية  و   لك احلالة  ك ن حيفود النشاط اإلشعاضي ح ل املرمبة حمباا اي   بين 

 )ب( و)ج(؛ 7-2-3-1-2  
ضليى  ينت وسيسلة للنقيل سة   حاوية الشيح  و ال يسجاوز اجملا ع الكلي ملؤشراا أ ان احلالة احلر  )ج(

 . 2-4-8-1-7القسم املبسنة   اجليفول 
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  ناولساا   أضسق احليفود؛ جتن   ناولة الطرود أو )أ(
 و فسسش الطرود اجملاو ة للكشل ض  أي  ل ث وضزل أي طرد عسال أن يك ن قيف  ل ث؛ )ب(
ة و قييفمي  عل  ياا ضي  أي بلييف آخير  ي  الملطة البسطرية امل سص وإبال  سلطة الصحة العا ة أو )ج(

 ان العب   عسال أن يك ن أش اص قيف  عرض ا فساا لل طر؛ بليف
 وإخطا  املرسل و/أو املرسل إلس . )د(

 إزالة  ل ث وحيفاا النقل الشاحنة 7-1-7-2-3
حييفة أيية و  ححجر الطيائرة أو ضنابر المف  أو شاحناا الطرق الربية أو  فحص ضرابا المكة احليفييفية أو 

 عيفيية  ي  أ يل السأمييف  ي  خل ايا  ي  اينح املي اد قبيل إضيادة اسيس يفا اا. وإذا  ميربر  قل شاحنة أخرى اسس يف ر لنقل   اد 
ايينح امليي اد املعيفييية أثنيياء النقييل  يييزال  ليي ث وحيييفة النقييل الشيياحنة قبييل إضييادة اسييس يفا اا. وميكيي  القسييام بعالسيية إزاليية السليي ث أبييية 

 املعيفية املسمربة.  وسسلة  حبطِّل  شاط املادة
 تنطبق على نقل املواد املشعةأحكام خاصة  7-1-8
 العزل 7-1-8-1
 عيييزل الطيييرود  والعبييي اا الشيييا لة  وحييياوايا الشيييح  الييييت تسييي ي ضليييى  ييي اد  شيييعة  واملييي اد املشيييعة  يييع  7-1-8-1-1

 املعبأة  أثناء النقل وأثناء الس زي    ضالساا العب   )الرتا زير( إلبعاداا ض :
صفة  نسظاة  وذلك مبمافاا تم  ابسيس يفام  عسيا   رضية العاال    ناطق العال املشغ لة ب )أ(

  لي سسفرا   المنة واب ا رتاا ذ ذ سة  سحفظة؛ 5 قيفا ح 
وأفييييراد اجلاايييي      املنيييياطق اليييييت يراتداييييا اجلاايييي   بصييييفة  نسظايييية  وذلييييك مبمييييافاا تميييي   )ب(

 سحفظة؛ي سسفرا   المنة واب ا رتاا ذ ذ سة   ل 1ابسس يفام  عسا   رضة  قيفا ح 
تاييييض  وذلييييك مبمييييافاا تميييي  ابسييييس يفام  عسييييا   عييييرا فييييسلم  واألفييييالم الف    رافسيييية اليييييت مل )ج(

 لي سسفرا لكل شحنة     0.1ف    را   ع حماض إلشعاع بمب   قل املادة املشعة  قيفا ح 
 انا الفسلم؛ 

 . 2-3-1-7و 2-1-7وامل اد اخلطرة األخرى وفقا  لألحكام ال ا دة    )د(
   III-YELLOWالثالثييييييية  أو II-YELLOWالعبيييييي اا الشيييييييا لة  ييييييي  الفئيييييية الثا سييييييية  نقييييييل الطيييييييرود أوال   7-1-8-1-2

إذا مييان األ يير يسعلييق مبقصيي  اا  صصيية حصييرا  حلييراس  كلفيين بشييكل خيياص مبراقبيية ايينح الطييرود   قصيي  اا يشييغلاا  ميياب  إال
 العب اا الشا لة. أو
 حدود النشاط 7-1-8-2

 قصيي  ة واحيييفة  جمايي عح قييسم النشيياط   ضنييرب واحيييف أو 2-8-1-7  اجليييفول ده املبسنيية ال يسجيياوز احليييفو  
ضليى ظاير أيية وسيسلة  قيل أخيرى  لنقيل  ي اد  يع  عبيأة ذاا  شياط  ي ضي  ضلى ظار  رم   الحي   اجملا ي املائسة اليفاخلسة أو

  جييي ز SCO-IIIمييام املل ثيية المييطح  حاليية األ و  .IP-3والنيي ع  IP-2والنيي ع  IP-1أ مييام  ل ثيية المييطح  يي  النيي ع   يين فض أو
شييريطة أن  سضييا  خطيية النقييل  يييفابع وقائسيية  حعسايييف خييالل النقييل للحصيي ل ضلييى  2-8-1-7جتيياوز احليييفود اليي ا دة   اجليييفول 

  . مس ى إمجا  لأل ان يعادل ضلى األقل املمس ى الني ميك    افرح إذا اضسحايفا  لك احليفود

 

441 

النشـــاط اإلشـــعاعي للمـــواد ذات النشـــاط النـــوعي املـــنخف   حـــدود :2-8-1-7اجلدول 
 غري معبأة واألجسام امللوثة السطح داخل طرود صناعية أو

حد النشاط اإلشعاعي لعنا 
ُحجرة داخل مركب ينتقل  أو

 على اجملاري املائية الداخلية

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل 
النقل غري اليت تستخدم يف 
 طبيعة املادة ةاجملاري املائية الداخلي

 (   اد ذاا  شاط   ضي  ن فضLSA-I) بال حيفود بال حيفود
 (   اد صلبة  ع قابلة لالحرتاقLSA-IIIو LSA-II) بال حيفود *2A ثل قساة  100
(  يييييييي اد صييييييييلبة قابليييييييية لالحييييييييرتاق ومجسييييييييع LSA-IIIو LSA-II) 2A ثل قساة  2A 100أ ثال قساة  10

 الم ائل والغازاا
 (SCOأ مام  ل ثة المطح ) 2A ثل قساة  2A 100أ ثال قساة  10

* A2 .ع  قساة النشاط اإلشعاضي الن ضي  

 التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور 7-1-8-3
 يراضى  نضسيف الشحناا بطريقة  أ   ة. 7-1-8-3-1
أحكيام خاصية لسنضيسيف   عبيأة بييفون  طبسيق أيضب ة شا لة ضا  شحنة ضا ية  ختزي  طرد أو جي ز  قل أو 7-1-8-3-2

يسجياوز فسايا  س سيط  قيف  شرتط  الملطة امل سصة ضلى و   السحيفييف   شياادة امل افقية املنطبقية  شيريطة أال الشحنة  ابسسثناء  ا
 حقائ .  ك ن البضائع اجملاو ة  باشرة   ض ضة داخل أمساس أو   وأال2واا/م 15اليففق احلرا ي المطحي 

ل حيييياوايا الشييييح  و نضييييسيف الطييييرود والعبيييي اا الشييييا لة وحيييياوايا الشييييح  ضلييييى  راقيييي  ضالسيييية تاسيييي 7-1-8-3-3
 السا : النح 

  يقسييييف العييييفد LSA-Iيميييس  ب  شيييرط االسيييس يفام احلصييري وشيييحناا  ييي اد اجملا ضييية  ابسييسثناء  يييا )أ(
حبسيييت اإلمجيييا  للطيييرود والعبييي اا الشيييا لة وحييياوايا الشيييح  الييييت تالايييا وسيييسلة  قيييل واحييييفة 

اييي ع الكليييي ملؤشيييراا النقيييل  ضليييى  ييينت وسيييسلة النقيييل املعسلنييية  القيييسم امل ضيييحة   يسجييياوز اجمل ال
 ؛3-3-8-1-7اجليفول 

 لييي سسفرا/سيياضة ضنيييف أيييية  2يراضييى أال يسجيياوز  عيييفل اجلرضيية   ظييل ظييروف النقييل العادييية   )ب(
 2اضة ضليى  ميافة  لي سسفرا/س 0.1 قطة ضلى المطح اخلا  ي للارمبة أو حاوية الشح   و

  اينا الميطح  ابسيسثناء الشيحناا الييت  نقيل    طياق االسيس يفام احلصيري ابلشياحناا أو م  
المكك احليفييفية  و   لك احلالة  ك ن حيفود النشاط اإلشعاضي ح ل املرمبة حمباا اي   بين 

 )ب( و)ج(؛ 7-2-3-1-2  
ضليى  ينت وسيسلة للنقيل سة   حاوية الشيح  و ال يسجاوز اجملا ع الكلي ملؤشراا أ ان احلالة احلر  )ج(

 . 2-4-8-1-7القسم املبسنة   اجليفول 
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حـــدود مؤشـــرات النقـــل يف حـــاوايت الشـــحن ووســـائل النقـــل الـــيت  :3-3-8-1-7اجلدول 
 ختضع لالستخدام احلصري ال

حد اجملموع الكلي ملؤشرات النقل يف حاوية شحن 
 وسيلة النقل الشحن أونوع حاوية  على منت وسيلة للنقل أو

 شح  حاوية 
 حاوية شح  صغعة 50
 حاوية شح  مبعة 50
  رمبة 50
 طائرة 
 للرماب  50
 للشح   200
  رم  ضلى اجملا ي املائسة اليفاخلسة 50
 )أ( رم  حبري 
  ماحة حميفدة ضلى ظار املرم :  ححجرة أو ضنرب أو (1) 
 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة  50
 حاوايا شح  مبعة  200
 جما ع املرم : (2) 
 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة  200

 حاوايا شح  مبعة  بال حيفود
 حنقهيل    جيي ز  قلايا ابلميف   شيريطة أال 2-1-3-2-7ضلى ظارايا واملميس فسة ألحكيام  أوالعب اا الشا لة احملا لة    رمبة  الطرود أو )أ(

  نت المفسنة.أي وقر    املرمبة أثناء و  د انح ضلى 

أييية شييحنة يسجيياوز أ ييان احلر سيية  أو 10ضبيي ة شييا لة يسجيياوز  ؤشيير النقييل هبييا  ال جييي ز  قييل أي طييرد أو 7-1-8-3-4
 ام احلصري.  إطا  االسس يف إال 50 هبا
 اشرتاطات إضافية متعلقة ابلنقل والتخزين يف عمليات عبور املواد االنشطارية 7-1-8-4
والعب اا الشا لة وحاوايا الشح  اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية  زو ة خالل العب   يقسيف ضيفد الطرود  7-1-8-4-1

. ويراضيى   ختيزي   50يسجاوز  أ ان احلالة احلر سة   اجملا ضة ال  أية  ماحة ختزي  واحيفة  قسسيفا  جيعل اجملا ع الكلي ملؤشراا 
 األخرى.م بسناا وبن اجملا ضاا  6 قل ض   مل جما ضة  رل  مافة ال

     احليياالا اليييت يسجيياوز فساييا اجملايي ع الكلييي ملؤشييراا أ ييان احلاليية احلر سيية ضلييى  يينت وسييسلة للنقييل أو 7-1-8-4-2
م ضلييى  6  يراضييى   الس ييزي  فصييل ايينح اجملا ضيية مبمييافة 2-4-8-1-7ا ح بيي    اجليييفول ايي   ميي   ماييا50حاوييية الشييح  

ضي  وسيائل  حياوايا الشيح  الييت تسي ي ضليى  ي اد ا شيطا ية أو لعب اا الشيا لة أوا األقل ض  اجملا ضاا األخرى    الطرود أو
 النقل األخرى احلا لة   اد  شعة.

 

443 

احلالة احلرجيـة يف حـاوايت الشـحن ووسـائل حدود مؤشرات أمان  :2-4-8-1-7اجلدول 
 النقل احلاملة ملواد انشطارية

 وسيلة النقل نوع حاوية البضائع أو

ملؤشرات أمان احلالة احلرجية يف حاوية شحن حد اجملموع الكلي 
 على منت وسيلة للنقل أو

 ختضع لالستخدام احلصري ال ختضع لالستخدام احلصري
   حاوية شح 

 ال شيء 50 صغعةحاوية شح  
 100 50 حاوية شح  مبعة

 100 50  رمسة
   طائرة

 ال شيء 50 للرماب 
 100 50 للبضائع 

 100 50 ائسة اليفاخلسة رم  ضلى اجملا ي امل
   )أ( رم  حبري

    ماحة حميفدة ضلى ظار املرم : ححجرة أو ضنرب أو (1)
 100 50 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة 
 100 50 حاوايا شح  مبعة 

     املرم : جما ع  ا (2)
 )ج(200 )ب(200 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة 
 )ج(بال حيفود )ب(بال حيفود ةحاوايا شح  مبع  

 نقيل    ابلميف   شيريطة أالجيي ز  قلايا  2-1-3-2-7ضلى ظاراا واملمس فسة ألحكام  العب اا الشا لة احملا لة   شاحنة أو الطرود أو )أ(
 السس يفام احلصري". لك احلالة   نطبق القسم املبسنة تر ضن ان "ختضع ل أي وقر    املرمبة أثناء و  د انح ضلى ظار املرم . و 

ري  ناولية و نضيسيف ميل   وجتي50يسجياوز اجملاي ع الكليي ملؤشيراا أ يان احلالية احلر سية   أيية جما ضية  يراضى    ناولة الشحنة و نضسيفاا أال )ب(
 م. 6 قل ض   جما ضة حبست  رتل بسناا وبن اجملا ضاا األخرى  مافة ال

  وجتيري  ناولية و نضيسيف ميل 100وز اجملاي ع الكليي ملؤشيراا أ يان احلالية احلر سية   أيية جما ضية يسجيا يراضى    ناولة و نضيسيف الشيحنة أال )ج(
حاليية النقييل الييني خيضييع لالسييس يفام احلصييري جييي ز أن  م. و  6 قييل ضيي   خييرى  مييافة الجما ضيية حبسييت  ييرتل بسناييا وبيين اجملا ضيياا األ

  شغل و الا أخرى  الئاة احلسز الفاصل بن اجملا ضاا.

 5-3-2-7-2 مييييييس   امليييييي اد اال شييييييطا ية اليييييييت  فييييييي أبحيييييييف األحكييييييام  يييييي  )أ( إىل )و( اليييييي ا دة    7-1-8-4-3
 االشرتاطاا السالسة:

 لكل شحنة؛ 5-3-2-7-2أبحيف األحكام    )أ( إىل )و( ال ا دة    ال يماح إال )أ(
)و( 5-3-2-7-2قيا  ألحكيام إبحيفى امل اد اال شطا ية املعسايفة   الطرود املصينفة وف ال يماح إال )ب(

  ماح شاادة االضسااد ب   د   اد  سعيفدة؛ لكل شحنة  ا مل
)ج(   شيييحنة 5-3-2-7-2 نقيييل املييي اد اال شيييطا ية املعبيييأة   طيييرود  صييينفة وفقيييا  ألحكيييام  )ج(

  ؛ 45 سجاوز فساا مسلة الن ييفاا اال شطا ية  ال
)د(   شييييحنة 5-3-2-7-2وفقييييا  ألحكييييام  نقييييل امليييي اد اال شييييطا ية املعبييييأة   طييييرود  صيييينفة  )د(

  ؛ 15 سجاوز فساا مسلة الن ييفاا اال شطا ية  ال
مب  ي  )ا( 5-3-2-7-2املعبيأة واملصينفة وفقيا  ألحكيام   نقل املي اد اال شيطا ية  يع املعبيأة أو ()ا

  . 45 سجاوز فساا مسلة الن ييفاا اال شطا ية  االسس يفام احلصري   وسسلة  قل ال
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حـــدود مؤشـــرات النقـــل يف حـــاوايت الشـــحن ووســـائل النقـــل الـــيت  :3-3-8-1-7اجلدول 
 ختضع لالستخدام احلصري ال

حد اجملموع الكلي ملؤشرات النقل يف حاوية شحن 
 وسيلة النقل الشحن أونوع حاوية  على منت وسيلة للنقل أو

 شح  حاوية 
 حاوية شح  صغعة 50
 حاوية شح  مبعة 50
  رمبة 50
 طائرة 
 للرماب  50
 للشح   200
  رم  ضلى اجملا ي املائسة اليفاخلسة 50
 )أ( رم  حبري 
  ماحة حميفدة ضلى ظار املرم :  ححجرة أو ضنرب أو (1) 
 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة  50
 حاوايا شح  مبعة  200
 جما ع املرم : (2) 
 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة  200

 حاوايا شح  مبعة  بال حيفود
 حنقهيل    جيي ز  قلايا ابلميف   شيريطة أال 2-1-3-2-7ضلى ظارايا واملميس فسة ألحكيام  أوالعب اا الشا لة احملا لة    رمبة  الطرود أو )أ(

  نت المفسنة.أي وقر    املرمبة أثناء و  د انح ضلى 

أييية شييحنة يسجيياوز أ ييان احلر سيية  أو 10ضبيي ة شييا لة يسجيياوز  ؤشيير النقييل هبييا  ال جييي ز  قييل أي طييرد أو 7-1-8-3-4
 ام احلصري.  إطا  االسس يف إال 50 هبا
 اشرتاطات إضافية متعلقة ابلنقل والتخزين يف عمليات عبور املواد االنشطارية 7-1-8-4
والعب اا الشا لة وحاوايا الشح  اليت تس ي ضلى   اد ا شطا ية  زو ة خالل العب   يقسيف ضيفد الطرود  7-1-8-4-1

. ويراضيى   ختيزي   50يسجاوز  أ ان احلالة احلر سة   اجملا ضة ال  أية  ماحة ختزي  واحيفة  قسسيفا  جيعل اجملا ع الكلي ملؤشراا 
 األخرى.م بسناا وبن اجملا ضاا  6 قل ض   مل جما ضة  رل  مافة ال

     احليياالا اليييت يسجيياوز فساييا اجملايي ع الكلييي ملؤشييراا أ ييان احلاليية احلر سيية ضلييى  يينت وسييسلة للنقييل أو 7-1-8-4-2
م ضلييى  6  يراضييى   الس ييزي  فصييل ايينح اجملا ضيية مبمييافة 2-4-8-1-7ا ح بيي    اجليييفول ايي   ميي   ماييا50حاوييية الشييح  

ضي  وسيائل  حياوايا الشيح  الييت تسي ي ضليى  ي اد ا شيطا ية أو لعب اا الشيا لة أوا األقل ض  اجملا ضاا األخرى    الطرود أو
 النقل األخرى احلا لة   اد  شعة.
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احلالة احلرجيـة يف حـاوايت الشـحن ووسـائل حدود مؤشرات أمان  :2-4-8-1-7اجلدول 
 النقل احلاملة ملواد انشطارية

 وسيلة النقل نوع حاوية البضائع أو

ملؤشرات أمان احلالة احلرجية يف حاوية شحن حد اجملموع الكلي 
 على منت وسيلة للنقل أو

 ختضع لالستخدام احلصري ال ختضع لالستخدام احلصري
   حاوية شح 

 ال شيء 50 صغعةحاوية شح  
 100 50 حاوية شح  مبعة

 100 50  رمسة
   طائرة

 ال شيء 50 للرماب 
 100 50 للبضائع 

 100 50 ائسة اليفاخلسة رم  ضلى اجملا ي امل
   )أ( رم  حبري

    ماحة حميفدة ضلى ظار املرم : ححجرة أو ضنرب أو (1)
 100 50 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة 
 100 50 حاوايا شح  مبعة 

     املرم : جما ع  ا (2)
 )ج(200 )ب(200 طرود  ضب اا شا لة  حاوايا شح  صغعة 
 )ج(بال حيفود )ب(بال حيفود ةحاوايا شح  مبع  

 نقيل    ابلميف   شيريطة أالجيي ز  قلايا  2-1-3-2-7ضلى ظاراا واملمس فسة ألحكام  العب اا الشا لة احملا لة   شاحنة أو الطرود أو )أ(
 السس يفام احلصري". لك احلالة   نطبق القسم املبسنة تر ضن ان "ختضع ل أي وقر    املرمبة أثناء و  د انح ضلى ظار املرم . و 

ري  ناولية و نضيسيف ميل   وجتي50يسجياوز اجملاي ع الكليي ملؤشيراا أ يان احلالية احلر سية   أيية جما ضية  يراضى    ناولة الشحنة و نضسيفاا أال )ب(
 م. 6 قل ض   جما ضة حبست  رتل بسناا وبن اجملا ضاا األخرى  مافة ال

  وجتيري  ناولية و نضيسيف ميل 100وز اجملاي ع الكليي ملؤشيراا أ يان احلالية احلر سية   أيية جما ضية يسجيا يراضى    ناولة و نضيسيف الشيحنة أال )ج(
حاليية النقييل الييني خيضييع لالسييس يفام احلصييري جييي ز أن  م. و  6 قييل ضيي   خييرى  مييافة الجما ضيية حبسييت  ييرتل بسناييا وبيين اجملا ضيياا األ

  شغل و الا أخرى  الئاة احلسز الفاصل بن اجملا ضاا.

 5-3-2-7-2 مييييييس   امليييييي اد اال شييييييطا ية اليييييييت  فييييييي أبحيييييييف األحكييييييام  يييييي  )أ( إىل )و( اليييييي ا دة    7-1-8-4-3
 االشرتاطاا السالسة:

 لكل شحنة؛ 5-3-2-7-2أبحيف األحكام    )أ( إىل )و( ال ا دة    ال يماح إال )أ(
)و( 5-3-2-7-2قيا  ألحكيام إبحيفى امل اد اال شطا ية املعسايفة   الطرود املصينفة وف ال يماح إال )ب(

  ماح شاادة االضسااد ب   د   اد  سعيفدة؛ لكل شحنة  ا مل
)ج(   شيييحنة 5-3-2-7-2 نقيييل املييي اد اال شيييطا ية املعبيييأة   طيييرود  صييينفة وفقيييا  ألحكيييام  )ج(

  ؛ 45 سجاوز فساا مسلة الن ييفاا اال شطا ية  ال
)د(   شييييحنة 5-3-2-7-2وفقييييا  ألحكييييام  نقييييل امليييي اد اال شييييطا ية املعبييييأة   طييييرود  صيييينفة  )د(

  ؛ 15 سجاوز فساا مسلة الن ييفاا اال شطا ية  ال
مب  ي  )ا( 5-3-2-7-2املعبيأة واملصينفة وفقيا  ألحكيام   نقل املي اد اال شيطا ية  يع املعبيأة أو ()ا

  . 45 سجاوز فساا مسلة الن ييفاا اال شطا ية  االسس يفام احلصري   وسسلة  قل ال
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 تسرب، والعبوات امللوثة لطرود املصابة بعطب أوا 7-1-8-5
إذا اشييسب    أن الطييرد  مبييا حصييل  نيي   عصييل  نيي   مييرب  أو عطيي  أوأصييس  ب إذا ا ضييح أن طييردا   ييا 7-1-8-5-1

  الطيرد   عييفل اجلرضيةميكي   قييفير  ييفى السلي ث و  أحصس  بعط    قسليف  عاينة الطرد  ويسي ىل شي ص  ؤايل أبسيرع  يا  مرب أو
ومجسيع املي اد األخيرى املنق لية   لنلك. ويشيال  طياق السقسيسم الطيرد  ووسيسلة النقيل  و مياحاا السحاسيل والسفرييغ املسا ية    سسجة

وسسلة النقل إذا اقسضى األ ر ذلك. و س ن خط اا إضافسة  ضنيف االقسضاء  ل قاية األش اص واملاسلكاا والبسئة  وفقيا  لألحكيام 
 العط  و قلسلاا إىل احليف األدىن. املعنسة  بغسة السغل  ضلى ض اق  انا السمرب أواليت  ضعاا الملطة امل سصة 

ظييروف  اليييت  مييرلِّب احملسيي ايا املشييعة بكاسيياا  سجيياوز احليييفود املمييا ح هبييا   جييي ز  قييل الطييرود املعط بيية  أو 7-1-8-5-2
  ل ثاا. إضادة  سئساا وإزالة إصالحاا أو رسل ح  يسم  النقل العادية  إىل   قع  ؤقر  قب ل خيضع ل شراف  ولك  ال

عيييفاا اليييت  مييس يفم بصيي  ة  نسظايية    قييل امليي اد املشييعة لغييرا جتييرى فحيي ص دو ييية ل سييسلة النقييل وامل 7-1-8-5-3
 تيفييف  مس ى السل ث. ويراضى السناس  بن   ا ر  ثل انح الفح ص واحساال السل ث وامليفى الني  نقل فس  امل اد املشعة.

 لي ث أيية   يق م ش ص  ؤال   أسرع وقر وكي  إبزالية 5-5-8-1-7ا   نص ص ضلس     ابسسثناء  ا 7-1-8-5-4
يظاير فسايا  أثنياء  قيل املي اد املشيعة  أو 2-1-9-1-4أي  زء  ناا أصس  ابلسل ث ف ق احليفود املينم  ة     عيفاا أو وسسلة  قل أو
 إذا اسس فسر الشروط السالسة: يماح إبضادة اسس يفا اا إال ال سكروسسفرا/ساضة ضلى المطح  و  5يسجاوز   عيفل  رضة

 ؛2-1-9-1-4يسجاوز احليفود املنم  ة    املعاجله المان السل ث  ع  )أ(
  سكروسسفرا/ساضة ضلى المطح. 5النا م ض  السل ث الثابر أقل      عيفل اجلرضةمان  )ب(

  اد  شعة  ع  عبأة   إطا  االسس يفام احلصري فاي وسسلة  قل  صصة لنقل  أية حاوية شح     أو 7-1-8-5-5
دا ير    يسعليق أبسيطحاا اليفاخلسية فقيط و يا   فسايا4-5-8-1-7و 4-1-9-1-4 الفقير ن  مسثناة    الشروط ال ا دة  

  طاق ذلك االسس يفام احلصري دون  عح.
 اشرتاطات أخرى 7-1-8-6
ن  أ  ن  و بلغ الملطة امل سصة املعنسة   أقيرب وقير وكي   حن يسعن   ملسم الشحنة    ضع    كا 7-1-8-6-1

 السعلسااا اليت  سعلق ابلسيفابع اليت  س ن. ويقيفم طل  للحص ل ضلى
 العوار  اليت تصيب بضائع خطرة أثناء النقل  التبليغ عن احلوادث أو 7-1-9
ل  بلَّيغ ضنايا الميلطة امل سصية لليفولية أثنياء النقي احل ادث والع ا ا اليت  نطي ي ضليى إصيابة بضيائع خطيرة 7-1-9-1

 لسغ    لك اليفولة ووفقا  للقا  ن اليفو  املنطبق.اليت وقعر فساا  وذلك وفقا  ملقسضساا السب
  4-1-4-5واملعل  يييياا اليييييت  بللييييغ  سضييييا  ضلييييى األقييييل وصييييل البضييييائع ضلييييى النحيييي  املنصيييي ص ضلسيييي     7-1-9-2

ن  واخلمييييائر املقيييييف ة   البضييييائع اخلطييييرة  و عل  يييياا ضيييي  االحسيييي اء ) ثييييل  يييي ع العبيييي ة العييييا ا  والسييييا ي  واملكييييا ووصييييل احلييييادث أو
 الصاريج  مب     مرب البضائع اخلطرة. الصاريج  وضال اا السعريل  والمعة والكاسة( وسب  و  ع أي خلل   العب ة أو أو
العي ا ا أ ي اع  عسنية  ي  البضيائع  ث أوجي ز أن  مسثة    انح االشيرتاطاا املسعلقية ابلسبلسيغ ضي  احلي اد 7-1-9-3

 يقرح القا  ن اليفو  املنطبق. امل سصة أو اخلطرة  وذلك ضلى النح  الني تيفدح الملطة
 االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة 7-1-10
حيفد   انح  اعسف  الناقل بنم ة     مسنيف  قل البضائع اخلطرة وابملعل  اا وال حلئق اإلضافسة  طبقا  مل 7-1-10-1

  قل ض  ثالثة أشار. الالئحة  لفرتة ال
   ظام حاس يب  يحفرتها   الناقيل أن يميسطسع  قييفمياا  طب ضية  املمسنيفاا إلكرتو سا  أوو  حالة حف   7-1-10-2

 ضلى ال  ق.

 

445 

 2-7الفصل 
 أحكام تتعلق بطرائق نقل حمددة

 التطبيق واألحكام العامة 7-2-1
صل أحكا ا   نطبق ضلى ضالساا  قل البضائع اخلطرة بطرائيق  قيل بعسنايا. و ضياف اينح يسضا  انا الف 7-2-1-1

 . 1-7األحكام إىل األحكام اليت  نطبق ضلى مجسع وسائط النقل ضلى النح  املنص ص ضلس    الفصل 
 أحكام خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على املركبات  7-2-2

ضليى  رمبياا  كي ن وسيائل السثبسير فسايا قياد ة   ظيروف أقصيى و لية  ميا ح هبيا  يج النقالة إالال  نقل الصاا   
   حمباا يناس .12-2-4-7-6   أو 9-2-3-7-6و 12-2-2-7-6للصاا يج النقالة ضلى ا سصاص القح ى املبسنة   

 أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة 7-2-3
 ايةاحلديدية وابلطرق الالنقل ابلسكك  7-2-3-1
حييياوايا  ضبييي اا شيييا لة أو جييي     رمبييياا الميييكك احليفييفيييية والشيياحناا الربيييية الييييت  نقيييل طييرودا  أو 7-2-3-1-1

 ييي اد  ن فضييية   نقيييل    أو7E أو 7Cو 7Bو 7Aمالناييياذج   2-2-2-2-5للشيييح    سييي  ة أبي  ييي  البطاقييياا امل ضيييحة   
  أن  حبيييفي ل حيية اإلضييالن اخلا  سيية املبسنيية   SCO-IIIأو  SCO-I مييا ا  ل ثيية المييطح (  ييع  عبييأة أو أLSA-1النشيياط النيي ضي )

 ( ضلى مل   :7D)النا ذج  1-3-5الشكل 
 اجليفا ي  اجلا بسن اخلا  سن   حالة  رمباا المكك احليفييفية؛ )أ(

 ة.اجليفا ي  اجلا بسن اخلا  سن واجليفا  اخللفي اخلا  ي   حالة املرمباا الربي )ب(
بييية بييييفون   ا ييي   جيييي ز  ثبسييير ل حييياا اإلضيييالن اخلا  سييية ضليييى ال حييييفة املقلييية للحا لييية وإذا ما ييير املرم 

حيياوايا الشييح  الكبييعة احلجييم  يكسفييي ابلل حيياا املثبسيية ضلييى  حاليية الصيياا يج أو  باشييرة شييريطة أن  كيي ن  رئسيية بمييا لة؛ و 
ة مافسة لسثبسير ل حياا أميرب حجايا   جيي ز  قلسيل يك ن ضلساا  ماح ال   حالة املرمباا اليت حاوايا الشح . أ ا الصاا يج أو

 صلة هلا ابحملس ايا.  م. و نزع مل ل حة ال 100إىل  1-3-5أبعاد الل حة ال ا د وصفاا   الشكل 
 يلي:  ا  عيفل اجلرضةيسجاوز  يسعلق ابلشحناا اخلاضعة لالسس يفام احلصري  ال فساا 7-2-3-1-2

جيي ز  ضبي ة شيا لة  وال لى المطح اخليا  ي ألي طيرد أوساضة ضنيف أية  قطة ض لي سسفرا/ 10 )أ(
 ابلشروط السالسة:  لي سسفرا/ساضة إال 2أن يسجاوز 

 كييي ن املرمبييية  يييزودة بميييساج عييي ل دون وصييي ل األشييي اص  يييع امليييأذون هليييم إىل داخيييل  '1'
 المساج أثناء ظروف النقل العادية؛

سييت يظييل وضييعاا حلبسييا  داخييل سييساج العبيي ة الشييا لة حب أوو س يين  ر سبيياا لسييأ ن الطييرد  '2'
 املرمبة   ظروف النقل العادية؛

  نزيل؛ وال يس لل  قل الشحنة أي تاسل أو '3'
  ذلييك المييطح العليي ي   ليي سسفرا/سيياضة ضنيييف أييية  قطية ضلييى المييط ح اخلا  سيية للشياحنة  مبييا 2و )ب(

سيطح املميس ية العا ديية البيا زة  ي  المفلي  أو    حالة املرمباا املفس حية  ضنييف أيية  قطية ضليى األ أو
 لارمبة؛احل اف اخلا  سة للارمبة  وضلى المطح العل ي للحا لة  وضلى المطح اخلا  ي المفلي ل

- 444 -

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

444 

 تسرب، والعبوات امللوثة لطرود املصابة بعطب أوا 7-1-8-5
إذا اشييسب    أن الطييرد  مبييا حصييل  نيي   عصييل  نيي   مييرب  أو عطيي  أوأصييس  ب إذا ا ضييح أن طييردا   ييا 7-1-8-5-1

  الطيرد   عييفل اجلرضيةميكي   قييفير  ييفى السلي ث و  أحصس  بعط    قسليف  عاينة الطرد  ويسي ىل شي ص  ؤايل أبسيرع  يا  مرب أو
ومجسيع املي اد األخيرى املنق لية   لنلك. ويشيال  طياق السقسيسم الطيرد  ووسيسلة النقيل  و مياحاا السحاسيل والسفرييغ املسا ية    سسجة

وسسلة النقل إذا اقسضى األ ر ذلك. و س ن خط اا إضافسة  ضنيف االقسضاء  ل قاية األش اص واملاسلكاا والبسئة  وفقيا  لألحكيام 
 العط  و قلسلاا إىل احليف األدىن. املعنسة  بغسة السغل  ضلى ض اق  انا السمرب أواليت  ضعاا الملطة امل سصة 

ظييروف  اليييت  مييرلِّب احملسيي ايا املشييعة بكاسيياا  سجيياوز احليييفود املمييا ح هبييا   جييي ز  قييل الطييرود املعط بيية  أو 7-1-8-5-2
  ل ثاا. إضادة  سئساا وإزالة إصالحاا أو رسل ح  يسم  النقل العادية  إىل   قع  ؤقر  قب ل خيضع ل شراف  ولك  ال

عيييفاا اليييت  مييس يفم بصيي  ة  نسظايية    قييل امليي اد املشييعة لغييرا جتييرى فحيي ص دو ييية ل سييسلة النقييل وامل 7-1-8-5-3
 تيفييف  مس ى السل ث. ويراضى السناس  بن   ا ر  ثل انح الفح ص واحساال السل ث وامليفى الني  نقل فس  امل اد املشعة.

 لي ث أيية   يق م ش ص  ؤال   أسرع وقر وكي  إبزالية 5-5-8-1-7ا   نص ص ضلس     ابسسثناء  ا 7-1-8-5-4
يظاير فسايا  أثنياء  قيل املي اد املشيعة  أو 2-1-9-1-4أي  زء  ناا أصس  ابلسل ث ف ق احليفود املينم  ة     عيفاا أو وسسلة  قل أو
 إذا اسس فسر الشروط السالسة: يماح إبضادة اسس يفا اا إال ال سكروسسفرا/ساضة ضلى المطح  و  5يسجاوز   عيفل  رضة

 ؛2-1-9-1-4يسجاوز احليفود املنم  ة    املعاجله المان السل ث  ع  )أ(
  سكروسسفرا/ساضة ضلى المطح. 5النا م ض  السل ث الثابر أقل      عيفل اجلرضةمان  )ب(

  اد  شعة  ع  عبأة   إطا  االسس يفام احلصري فاي وسسلة  قل  صصة لنقل  أية حاوية شح     أو 7-1-8-5-5
دا ير    يسعليق أبسيطحاا اليفاخلسية فقيط و يا   فسايا4-5-8-1-7و 4-1-9-1-4 الفقير ن  مسثناة    الشروط ال ا دة  

  طاق ذلك االسس يفام احلصري دون  عح.
 اشرتاطات أخرى 7-1-8-6
ن  أ  ن  و بلغ الملطة امل سصة املعنسة   أقيرب وقير وكي   حن يسعن   ملسم الشحنة    ضع    كا 7-1-8-6-1

 السعلسااا اليت  سعلق ابلسيفابع اليت  س ن. ويقيفم طل  للحص ل ضلى
 العوار  اليت تصيب بضائع خطرة أثناء النقل  التبليغ عن احلوادث أو 7-1-9
ل  بلَّيغ ضنايا الميلطة امل سصية لليفولية أثنياء النقي احل ادث والع ا ا اليت  نطي ي ضليى إصيابة بضيائع خطيرة 7-1-9-1

 لسغ    لك اليفولة ووفقا  للقا  ن اليفو  املنطبق.اليت وقعر فساا  وذلك وفقا  ملقسضساا السب
  4-1-4-5واملعل  يييياا اليييييت  بللييييغ  سضييييا  ضلييييى األقييييل وصييييل البضييييائع ضلييييى النحيييي  املنصيييي ص ضلسيييي     7-1-9-2

ن  واخلمييييائر املقيييييف ة   البضييييائع اخلطييييرة  و عل  يييياا ضيييي  االحسيييي اء ) ثييييل  يييي ع العبيييي ة العييييا ا  والسييييا ي  واملكييييا ووصييييل احلييييادث أو
 الصاريج  مب     مرب البضائع اخلطرة. الصاريج  وضال اا السعريل  والمعة والكاسة( وسب  و  ع أي خلل   العب ة أو أو
العي ا ا أ ي اع  عسنية  ي  البضيائع  ث أوجي ز أن  مسثة    انح االشيرتاطاا املسعلقية ابلسبلسيغ ضي  احلي اد 7-1-9-3

 يقرح القا  ن اليفو  املنطبق. امل سصة أو اخلطرة  وذلك ضلى النح  الني تيفدح الملطة
 االحتفاظ مبعلومات نقل البضائع اخلطرة 7-1-10
حيفد   انح  اعسف  الناقل بنم ة     مسنيف  قل البضائع اخلطرة وابملعل  اا وال حلئق اإلضافسة  طبقا  مل 7-1-10-1

  قل ض  ثالثة أشار. الالئحة  لفرتة ال
   ظام حاس يب  يحفرتها   الناقيل أن يميسطسع  قييفمياا  طب ضية  املمسنيفاا إلكرتو سا  أوو  حالة حف   7-1-10-2

 ضلى ال  ق.
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 2-7الفصل 
 أحكام تتعلق بطرائق نقل حمددة

 التطبيق واألحكام العامة 7-2-1
صل أحكا ا   نطبق ضلى ضالساا  قل البضائع اخلطرة بطرائيق  قيل بعسنايا. و ضياف اينح يسضا  انا الف 7-2-1-1

 . 1-7األحكام إىل األحكام اليت  نطبق ضلى مجسع وسائط النقل ضلى النح  املنص ص ضلس    الفصل 
 أحكام خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على املركبات  7-2-2

ضليى  رمبياا  كي ن وسيائل السثبسير فسايا قياد ة   ظيروف أقصيى و لية  ميا ح هبيا  يج النقالة إالال  نقل الصاا   
   حمباا يناس .12-2-4-7-6   أو 9-2-3-7-6و 12-2-2-7-6للصاا يج النقالة ضلى ا سصاص القح ى املبسنة   

 أحكام خاصة تنطبق على نقل املواد املشعة 7-2-3
 ايةاحلديدية وابلطرق الالنقل ابلسكك  7-2-3-1
حييياوايا  ضبييي اا شيييا لة أو جييي     رمبييياا الميييكك احليفييفيييية والشيياحناا الربيييية الييييت  نقيييل طييرودا  أو 7-2-3-1-1

 ييي اد  ن فضييية   نقيييل    أو7E أو 7Cو 7Bو 7Aمالناييياذج   2-2-2-2-5للشيييح    سييي  ة أبي  ييي  البطاقييياا امل ضيييحة   
  أن  حبيييفي ل حيية اإلضييالن اخلا  سيية املبسنيية   SCO-IIIأو  SCO-I مييا ا  ل ثيية المييطح (  ييع  عبييأة أو أLSA-1النشيياط النيي ضي )

 ( ضلى مل   :7D)النا ذج  1-3-5الشكل 
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بييية بييييفون   ا ييي   جيييي ز  ثبسييير ل حييياا اإلضيييالن اخلا  سييية ضليييى ال حييييفة املقلييية للحا لييية وإذا ما ييير املرم 

حيياوايا الشييح  الكبييعة احلجييم  يكسفييي ابلل حيياا املثبسيية ضلييى  حاليية الصيياا يج أو  باشييرة شييريطة أن  كيي ن  رئسيية بمييا لة؛ و 
ة مافسة لسثبسير ل حياا أميرب حجايا   جيي ز  قلسيل يك ن ضلساا  ماح ال   حالة املرمباا اليت حاوايا الشح . أ ا الصاا يج أو

 صلة هلا ابحملس ايا.  م. و نزع مل ل حة ال 100إىل  1-3-5أبعاد الل حة ال ا د وصفاا   الشكل 
 يلي:  ا  عيفل اجلرضةيسجاوز  يسعلق ابلشحناا اخلاضعة لالسس يفام احلصري  ال فساا 7-2-3-1-2

جيي ز  ضبي ة شيا لة  وال لى المطح اخليا  ي ألي طيرد أوساضة ضنيف أية  قطة ض لي سسفرا/ 10 )أ(
 ابلشروط السالسة:  لي سسفرا/ساضة إال 2أن يسجاوز 

 كييي ن املرمبييية  يييزودة بميييساج عييي ل دون وصييي ل األشييي اص  يييع امليييأذون هليييم إىل داخيييل  '1'
 المساج أثناء ظروف النقل العادية؛

سييت يظييل وضييعاا حلبسييا  داخييل سييساج العبيي ة الشييا لة حب أوو س يين  ر سبيياا لسييأ ن الطييرد  '2'
 املرمبة   ظروف النقل العادية؛

  نزيل؛ وال يس لل  قل الشحنة أي تاسل أو '3'
  ذلييك المييطح العليي ي   ليي سسفرا/سيياضة ضنيييف أييية  قطية ضلييى المييط ح اخلا  سيية للشياحنة  مبييا 2و )ب(

سيطح املميس ية العا ديية البيا زة  ي  المفلي  أو    حالة املرمباا املفس حية  ضنييف أيية  قطية ضليى األ أو
 لارمبة؛احل اف اخلا  سة للارمبة  وضلى المطح العل ي للحا لة  وضلى المطح اخلا  ي المفلي ل
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م  يي  المييط ح املمييس ية العا دييية اليييت  2 لييي سسفرا/سيياضة ضنيييف أييية  قطيية ضلييى  مييافة  0.1و )ج(
 قل احلا لة    رمبة  فس حة  ضنيف أية  قطة متثلاا المط ح اجلا بسة اخلا  سة للارمبة أو    حالة 

 لارمبة.م    األسطح املمس ية العا دية البا زة    احل اف اخلا  سة ل 2ضلى  مافة 
يمييياح لغيييع الميييائق واملمييياضيفي  ابلييييفخ ل   املرمبييياا الييييت تايييل طيييرودا     حالييية املرمبييياا الربيييية  ال 7-2-3-1-3
 .(III-YELLOW)الثالثة  أو (II-YELLOW)ا البطاقاا املاسزة للفئسن الثا سة حاوايا شح  ضلسا ضب اا شا لة أو أو

 النقل ابلسفن 7-2-3-2
  عييييفل اجلرضيييةالعبييي اا الشيييا لة الييييت يفييي ق  نقيييل ابلميييف  بييييفون  ر سييي  اسيييسثنائي العبييي اا أوعظييير أن  ح  7-2-3-2-1

 يينص ضلسييي     إطييا  االسييس يفام احلصيييري  وفقييا  ملييا ضلساييا  كيي   نق ليية    رمبييية أو  لييي سسفرا/سييياضة   ييا مل 2المييطحي هبييا 
 . 3-3-8-1-7احلاشسة )أ( ضلى اجليفول 

 قييل شييحناا ب اسييطة سييفسنة  صصيية السييسعاال خيياص  3-3-8-1-7سنيية   يمييسثة  يي  الشييروط املب 7-2-3-2-2
 ط السالسة: كرلسة لغرا  قل   اد  شعة  شريطة اسسسفاء الشرو  -لك هنا  مسأ رة  حبكم  صاسااا أو -واي 

 عسايييف المييلطة امل سصيية   اليفوليية اليييت يحرفييع ضلااييا ضلييى المييفسنة بردجمييا  لل قاييية  يي  اإلشييعاضاا  )أ(
 لشحنة  و قرح الملطة امل سصة   مل  رفأ  س قل فس  المفسنة إذا طل  ذلك؛خاصا  اب

ل أي شيحناا    رافي    ذليك تاسي وتيفد  مبقا  الرت سباا املسعلقة ابلسنضسيف ط ال الرحلية  مبيا )ب(
  س قل فساا المفسنة ضلى  ما اا؛

 الشحناا و قلاا و نزيلاا.ويشرف أش اص  ؤال ن لنقل امل اد املشعة ضلى تاسل  )ج(
 النقل اجلوي 7-2-3-3
 ضلى  نت طائراا الرماب. B(M)ال  نقل الطرود والشحناا اخلاضعة لالسس يفام احلصري    الن ع  7-2-3-3-1
املزودة بفسحاا للسا ية  والطرود اليت  سطل   ربييفا  خا  سيا  ب اسيطة  B(M) نقل   ا  الطرود    الن ع  ال 7-2-3-3-2

 ة  ربييف إضافسة  والطرود اليت ختضع لض ابط  شغسلسة أثناء النقل  والطرود اليت تس ي ضلى   اد سائلة  لقائسة االشسعال. نظ  
 ليي سسفرا/سياضة  2الميطحي   عييفل اجلرضيةا الشا لة الييت يسجياوز فسايا العب ا ال  نقل   ا  الطرود أو 7-2-3-3-3
 مب     ر س  اسسثنائي. إال
 علق أبمان النقل الاي والسكك احلديدية وعلى اجملاري املائية الداخلية أحكام تت 7-2-4

 . 4-1صل  ضاف انح األحكام إىل األحكام املنطبقة ضلى وسائط النقل مافة حمباا و دا   الف مالحظة:
ليت  نقيل ضلى مل أفراد الطاقم   سف  الشح  وضرابا المكك احليفييفية وسف  اجملا ي املائسة اليفاخلسة ا 7-2-4-1

   ذلك الص   الشامسة. أو اق إثباا اهل ية  مبا بضائع خطرة أن عال ا أثناء النقل
مة البضائع اخلطرة ذاا الع اقي  البعسييفة  حمس يفم وسائل القساس    بعيف وأ ازة السسبلع األخرى لرصيف حر  7-2-4-2

 ك ن األ ازة  رمبة  مبقا .(  ضنيف ا يك ن ذلك  الئاا  و 4-1  الفصل  1-4-1امليفى )ا ظر اجليفول 
يسأميف الناقل    أن املرمباا وسف  الشيح  وسيف  اجمليا ي املائسية اليفاخلسية الييت  نقيل بضيائع خطيرة ذاا  7-2-4-3

(  ييزولدة ابل سييائل واملعيييفاا والرت سبيياا الكفسليية مبنييع سييرقة املرمبيية 4-1  الفصييل  1-4-1جليييفول ض اقيي  بعسيييفة امليييفى )ا ظيير ا
 و لساا  ضلى أن  عال انح األ ازة بشكل  سيف وفعال   مجسع األوقاا. سفسنة اجملرى املائي اليفاخلي أو أو
   املناسبة. شسال فح ص المال ة ل حيفاا النقل الشاحنة ضلى  طبسق  يفابع األ  7-2-4-4

 

 

  يف جدول املقابلة بني أرقام الفقرات
 النقل املأمون للمواد املشعة،  الئحة

 الوكالة الدولية للطاقة  الصادرة عن
 (SSR6( )2012)طبعة  الذرية،

 

 الطبعة املنقحة العشرون للتوصيات و 
 املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة 

 )مبا يف ذلك الالئحة 
 التنظيمية النموذجية(

  قيييع شيييعبة النقيييل السابعييية للجنييية األ يييم املسحييييفة ميكييي  االطيييالع ضليييى أي  نقيييسح جلييييفول املقابلييية اييينا    حظة:مال
 .http://www.unece.org/trans/danger/danger.htmاالقسصادية ألو واب وا : 
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516 2.7.2.4.1.2 
517 4.1.9.2.1 
518 4.1.9.2.2 
519 4.1.9.2.3 (new) 
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 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
101 1.5.1.1 
102 X 
103 1.1.1.3 
104 1.5.1.2 
105 1.1.1.4 
106 1.5.1.3 
107 1.5.1.4 
108 X 
109 X (Chapter 1.4) 
110 1.5.5.1, 4.1.9.1.5 
111 X 
201 2.7.1.3 
202 1.2.1 
203 1.2.1 
204 1.2.1 
205 1.2.1 
206 1.2.1 
207 1.2.1 
208 1.2.1 
209 1.2.1 
210 1.2.1 
211 1.2.1 
212 1.2.1 
213 1.2.1 
214 2.7.1.2 
215 2.7.1.2 
216 2.7.1.2 
217 1.2.1 
218 1.2.1 
219 1.2.1 
220 1.2.1 
221 1.2.1 
222 3.7.1.3 
223 1.2.1 
224 1.2.1 
225 2.7.1.3 
226 2.7.1.3 
227 2.7.1.3 
228 1.2.1 
229 1.2.1 
230 1.2.1 
231 1.2.1, 4.1.9.1.1 
232 1.2.1 
233 1.2.1 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
234 1.5.2.1 
235 1.2.1 
236 2.7.1.1 
237 1.2.1 
238 1.5.4.1 
239 2.7.1.3 
240 2.7.1.3 
241 2.7.1.3 
242 1.2.1 
243 1.2.1 
244 1.2.1 
245 2.7.1.3 
246 2.7.1.3 
247 2.7.1.3 
248 1.2.1 
249 1.2.1 
301 1.5.2.2 
302 1.5.2.3 
303 1.5.2.4 
304 1.5.2.5 
305 1.5.2.6 
306 1.5.3.1 
307 Par. 17, 

Recommendations 
308 Par. 18, 

Recommendations 
309 1.5.6.1 
310 1.5.4.2 
311 1.5.2.7 
312 1.3.1 
313 1.3.2 
314 1.3.3 
315 1.3.4 
401 2.7.2.1.1 
402 2.7.2.2.1 
403 2.7.2.2.2 
404 2.7.2.2.3 
405 2.7.2.2.4 
406 2.7.2.2.5 
407 2.7.2.2.6 
408 2.7.2.4.2 
409 2.7.2.3.1.2  
410 3.3.1 SP336 
411 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
412 2.7.2.4.3 
413 2.7.2.3.2 
414 4.1.9.2.1, 7.1.8.2 
415 2.7.2.3.3 
416 2.7.2.3.4 
417 2.7.2.3.5  
418 4.1.9.3 
419 2.7.2.4.5 
420 2.7.2.4.5.1 
421 2.7.2.4 
422 2.7.2.4.1.1 
423 2.7.2.4.1.3 

423 (e): 1.1.1.6 (b) 
424 2.7.2.4.1.4 

424 (c): 1.1.1.6 (b) 
425 2.7.2.4.1.5 
426 2.7.2.4.1.6 
427 2.7.2.4.1.7 
428 2.7.2.4.4 
429 2.7.2.4.4 
430 2.7.2.4.4 
431 2.7.2.4.6.1 
432 2.7.2.4.6.2 
433 3.3.1, SP337 
434 2.7.2.5 
501 4.1.9.1.6 
502 4.1.9.1.7 
503 4.1.9.1.8 
504 4.1.9.1.3 
505 5.1.3.2 
506 7.1.2 
507 1.5.5.1 
508 4.1.9.1.2 
509 4.1.9.1.4 
510 7.1.8.5.1 
511 7.1.8.5.2 
512 7.1.8.5.3 
513 7.1.8.5.4 
514 7.1.8.5.5 
515 1.5.1.5.1, 1.5.1.5.2 
516 2.7.2.4.1.2 
517 4.1.9.2.1 
518 4.1.9.2.2 
519 4.1.9.2.3 (new) 
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 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
520 4.1.9.2.4 
521 4.1.9.2.5 
522 7.1.8.2 
523 5.1.5.3.1 
524 5.1.5.3.2 
525 5.1.5.3.3 
526 4.1.9.1.10 
527 4.1.9.1.11 
528 4.1.9.1.12 
529 5.1.5.3.4 
530 5.1.5.3.5, 5.2.1.5.8, 

5.2.2.1.12.5, 
5.4.1.5.7.3 

531 5.2.1.5.1 
532 5.2.1.1, 5.2.1.2, 

5.1.2.1 
533 5.2.1.5.3 
534 5.2.1.5.4 
535 5.2.1.5.5 
536 5.2.1.5.6 
537 5.2.1.5.7 
538 5.2.2.1.12.1 
539 5.2.2.1.12.1 
540 5.2.2.1.12.2 
541 5.2.2.1.12.3 
542 5.2.2.1.12.4 
543 5.3.1.1.5.1 
544 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
545 5.1.1.2 
546 5.4.1.3, 5.4.1.4.1, 

5.4.1.5.7.1 
547 5.4.1.6.1 
548 X 
549 5.4.1.6 
550 5.4.1.6.2  
551 5.4.2.1 
552 5.4.2.2 
553 X 
554 5.4.1.5.7.2 
555 5.4.4 
556 5.4.1.5.7.4 
557 5.1.5.1.4 (a) 
558 5.1.5.1.4 (b) 
559 5.1.5.1.4 (d) 
560 5.1.5.1.4 (c) 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
561 4.1.9.1.9, 5.1.5.2.2 
562 7.1.8.1.1 
563 7.1.8.1.2 
564 7.1.8.3.1 
565 7.1.8.3.2 
566 7.1.8.3.3 
567 7.1.8.3.4 
568 7.1.8.4.1 
569 7.1.8.4.2 
570 7.1.8.4.3 
571 7.2.3.1.1 

575722 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
573 7.2.3.1.2 
574 7.2.3.1.3 
575 7.2.3.2.1 
576 7.2.3.2.2 
577 7.2.3.3.1 
578 7.2.3.3.2 
579 7.2.3.3.3 
580 1.1.1.6 
581 1.1.1.6 
582 X 
583 7.1.8.6.1 

584  5.4.1.1.1, 5.4.1.1.2 
585 X 
586 5.4.1.1.3 
587 X 
588 X 
601 2.7.2.3.1.3 
602 2.7.2.3.3.1 
603 2.7.2.3.3.2 
604 2.7.2.3.3.1 
605 2.7.2.3.4.1 
606 2.7.2.3.6 
607 6.4.2.1 
608 6.4.2.2 
609 6.4.2.3 
610 6.4.2.4 
611 6.4.2.5 
612 6.4.2.6 
613 6.4.2.7 
614 6.4.2.8 
615 6.4.2.9 
616 6.4.2.10 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
617 6.4.2.11 
618 6.4.2.12 
619 6.4.3.1 
620 6.4.3.2 
621 6.4.3.3 
622 6.4.4 
623 6.4.5.1 
624 6.4.5.1, 6.4.5.2 
625 6.4.5.1, 6.4.5.3 
626 6.4.5.4.1 
627 6.4.5.4.2 
628 6.4.5.4.3 
629 6.4.5.4.4 
630 6.4.5.4.5 
631 6.4.6.1 
632 6.4.6.2 
633 6.4.6.3 
634 6.4.6.4 
635 6.4.7.1 
636 6.4.7.2 
637 6.4.7.3 
638 6.4.7.4 
639 6.4.7.5 
640 6.4.7.6 
641 6.4.7.7 
642 6.4.7.8 
643 6.4.7.9 
644 6.4.7.10 
645 6.4.7.11 
646 6.4.7.12 
647 6.4.7.13 
648 6.4.7.14 
649 6.4.7.15 
650 6.4.7.16 
651 6.4.7.17 
652 6.4.8.1 
653 6.4.8.2 
654 6.4.8.3 
655 6.4.8.4 
656 6.4.8.5 
657 6.4.8.6 
658 6.4.8.7 
659 6.4.8.8 
660 6.4.8.9 
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 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
661 6.4.8.10 
662 6.4.8.11 
663 6.4.8.12 
664 6.4.8.13 
665 6.4.8.14 
666 6.4.8.15 
667 6.4.9.1 
668 6.4.9.2 
669 6.4.10.1 
670 6.4.10.2 
671 6.4.10.3 
672 6.4.10.4 
673 6.4.11.1 
674 6.4.11.2 
675 6.4.11.3 
676 6.4.11.4 
677 6.4.11.5 
678 6.4.11.6 
679 6.4.11.7 
680 6.4.11.8 
681 6.4.11.9 
682 6.4.11.10 
683 6.4.11.11 
684 6.4.11.12 
685 6.4.11.13 
686 6.4.11.14 
701 6.4.12.1 
702 6.4.12.2 
703 2.7.2.3.1.4 
704 2.7.2.3.3.4 
705 2.7.2.3.3.5 (a) 
706 2.7.2.3.3.5 (b) 
707 2.7.2.3.3.5 (c) 
708 2.7.2.3.3.5 (d) 
709 2.7.2.3.3.6 
710 2.7.2.3.3.7 
711 2.7.2.3.3.8 
712 2.7.2.3.4.2 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
713 6.4.12.3 
714 6.4.12.3 
715 6.4.12.3 
716 6.4.13 
717 6.4.14 
718 6.4.21 
719 6.4.15.1 
720 6.4.15.2 
721 6.4.15.3 
722 6.4.15.4 
723 6.4.15.5 
724 6.4.15.6 
725 6.4.16 
726 6.4.17.1 
727 6.4.17.2 
728 6.4.17.3 
729 6.4.17.4 
730 6.4.18 
731 6.4.19.1 
732 6.4.19.2 
733 6.4.19.3 
734 6.4.20.1 
735 6.4.20.2 
736 6.4.20.3 
737 6.4.20.4 
801 5.1.5.2.3 

802 (a) (b) 
(c) 

5.1.5.2.1 

802 (d) 7.2.3.2.2 
802 (e) 2.7.2.2.2 

803 2.7.2.3.3.1, 
2.7.2.3.4.1, 

6.4.22.5, 6.4.23.8 
804 5.1.5.2.1 
805 6.4.22.6, 6.4.23.9 
806 5.1.5.2.1 

807 (a) 6.4.22.1 (a) 
807 (b) 6.4.22.1 (b) 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
807 (c) 6.4.23.6 
807 (d) 5.1.5.2.1 

808 6.4.22.2 
809 6.4.23.4 
810 5.1.5.2.1 
811 6.4.22.3 
812 6.4.23.5 
813 5.1.5.2.1 
814 6.4.22.4 
815 6.4.23.7 
816 5.1.5.2.1 
817 6.4.22.7, 6.4.23.10 
818 5.1.5.2.1 
819 6.4.24.1 
820 6.4.24.2 
821 6.4.24.3 
822 6.4.24.4 
823 6.4.24.5 
824 6.4.23.19 
825 5.1.5.1.2 
826 5.1.5.1.2 
827 6.4.23.2 
828 5.1.5.2.1 
829 1.5.4.2 
830 6.4.23.3 
831 5.1.5.2.1 
832 6.4.23.11 
833 6.4.23.12 
834 6.4.23.13 
835 6.4.23.14 
836 6.4.23.15 
837 6.4.23.16 
838 6.4.23.17 
839 6.4.23.18 
840 6.4.23.20 
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 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
520 4.1.9.2.4 
521 4.1.9.2.5 
522 7.1.8.2 
523 5.1.5.3.1 
524 5.1.5.3.2 
525 5.1.5.3.3 
526 4.1.9.1.10 
527 4.1.9.1.11 
528 4.1.9.1.12 
529 5.1.5.3.4 
530 5.1.5.3.5, 5.2.1.5.8, 

5.2.2.1.12.5, 
5.4.1.5.7.3 

531 5.2.1.5.1 
532 5.2.1.1, 5.2.1.2, 

5.1.2.1 
533 5.2.1.5.3 
534 5.2.1.5.4 
535 5.2.1.5.5 
536 5.2.1.5.6 
537 5.2.1.5.7 
538 5.2.2.1.12.1 
539 5.2.2.1.12.1 
540 5.2.2.1.12.2 
541 5.2.2.1.12.3 
542 5.2.2.1.12.4 
543 5.3.1.1.5.1 
544 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
545 5.1.1.2 
546 5.4.1.3, 5.4.1.4.1, 

5.4.1.5.7.1 
547 5.4.1.6.1 
548 X 
549 5.4.1.6 
550 5.4.1.6.2  
551 5.4.2.1 
552 5.4.2.2 
553 X 
554 5.4.1.5.7.2 
555 5.4.4 
556 5.4.1.5.7.4 
557 5.1.5.1.4 (a) 
558 5.1.5.1.4 (b) 
559 5.1.5.1.4 (d) 
560 5.1.5.1.4 (c) 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
561 4.1.9.1.9, 5.1.5.2.2 
562 7.1.8.1.1 
563 7.1.8.1.2 
564 7.1.8.3.1 
565 7.1.8.3.2 
566 7.1.8.3.3 
567 7.1.8.3.4 
568 7.1.8.4.1 
569 7.1.8.4.2 
570 7.1.8.4.3 
571 7.2.3.1.1 

575722 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2 
573 7.2.3.1.2 
574 7.2.3.1.3 
575 7.2.3.2.1 
576 7.2.3.2.2 
577 7.2.3.3.1 
578 7.2.3.3.2 
579 7.2.3.3.3 
580 1.1.1.6 
581 1.1.1.6 
582 X 
583 7.1.8.6.1 

584  5.4.1.1.1, 5.4.1.1.2 
585 X 
586 5.4.1.1.3 
587 X 
588 X 
601 2.7.2.3.1.3 
602 2.7.2.3.3.1 
603 2.7.2.3.3.2 
604 2.7.2.3.3.1 
605 2.7.2.3.4.1 
606 2.7.2.3.6 
607 6.4.2.1 
608 6.4.2.2 
609 6.4.2.3 
610 6.4.2.4 
611 6.4.2.5 
612 6.4.2.6 
613 6.4.2.7 
614 6.4.2.8 
615 6.4.2.9 
616 6.4.2.10 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
617 6.4.2.11 
618 6.4.2.12 
619 6.4.3.1 
620 6.4.3.2 
621 6.4.3.3 
622 6.4.4 
623 6.4.5.1 
624 6.4.5.1, 6.4.5.2 
625 6.4.5.1, 6.4.5.3 
626 6.4.5.4.1 
627 6.4.5.4.2 
628 6.4.5.4.3 
629 6.4.5.4.4 
630 6.4.5.4.5 
631 6.4.6.1 
632 6.4.6.2 
633 6.4.6.3 
634 6.4.6.4 
635 6.4.7.1 
636 6.4.7.2 
637 6.4.7.3 
638 6.4.7.4 
639 6.4.7.5 
640 6.4.7.6 
641 6.4.7.7 
642 6.4.7.8 
643 6.4.7.9 
644 6.4.7.10 
645 6.4.7.11 
646 6.4.7.12 
647 6.4.7.13 
648 6.4.7.14 
649 6.4.7.15 
650 6.4.7.16 
651 6.4.7.17 
652 6.4.8.1 
653 6.4.8.2 
654 6.4.8.3 
655 6.4.8.4 
656 6.4.8.5 
657 6.4.8.6 
658 6.4.8.7 
659 6.4.8.8 
660 6.4.8.9 

 

451 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
661 6.4.8.10 
662 6.4.8.11 
663 6.4.8.12 
664 6.4.8.13 
665 6.4.8.14 
666 6.4.8.15 
667 6.4.9.1 
668 6.4.9.2 
669 6.4.10.1 
670 6.4.10.2 
671 6.4.10.3 
672 6.4.10.4 
673 6.4.11.1 
674 6.4.11.2 
675 6.4.11.3 
676 6.4.11.4 
677 6.4.11.5 
678 6.4.11.6 
679 6.4.11.7 
680 6.4.11.8 
681 6.4.11.9 
682 6.4.11.10 
683 6.4.11.11 
684 6.4.11.12 
685 6.4.11.13 
686 6.4.11.14 
701 6.4.12.1 
702 6.4.12.2 
703 2.7.2.3.1.4 
704 2.7.2.3.3.4 
705 2.7.2.3.3.5 (a) 
706 2.7.2.3.3.5 (b) 
707 2.7.2.3.3.5 (c) 
708 2.7.2.3.3.5 (d) 
709 2.7.2.3.3.6 
710 2.7.2.3.3.7 
711 2.7.2.3.3.8 
712 2.7.2.3.4.2 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
713 6.4.12.3 
714 6.4.12.3 
715 6.4.12.3 
716 6.4.13 
717 6.4.14 
718 6.4.21 
719 6.4.15.1 
720 6.4.15.2 
721 6.4.15.3 
722 6.4.15.4 
723 6.4.15.5 
724 6.4.15.6 
725 6.4.16 
726 6.4.17.1 
727 6.4.17.2 
728 6.4.17.3 
729 6.4.17.4 
730 6.4.18 
731 6.4.19.1 
732 6.4.19.2 
733 6.4.19.3 
734 6.4.20.1 
735 6.4.20.2 
736 6.4.20.3 
737 6.4.20.4 
801 5.1.5.2.3 

802 (a) (b) 
(c) 

5.1.5.2.1 

802 (d) 7.2.3.2.2 
802 (e) 2.7.2.2.2 

803 2.7.2.3.3.1, 
2.7.2.3.4.1, 

6.4.22.5, 6.4.23.8 
804 5.1.5.2.1 
805 6.4.22.6, 6.4.23.9 
806 5.1.5.2.1 

807 (a) 6.4.22.1 (a) 
807 (b) 6.4.22.1 (b) 

 املتحدة الئحة األمم SSR-6الالئحة 
807 (c) 6.4.23.6 
807 (d) 5.1.5.2.1 

808 6.4.22.2 
809 6.4.23.4 
810 5.1.5.2.1 
811 6.4.22.3 
812 6.4.23.5 
813 5.1.5.2.1 
814 6.4.22.4 
815 6.4.23.7 
816 5.1.5.2.1 
817 6.4.22.7, 6.4.23.10 
818 5.1.5.2.1 
819 6.4.24.1 
820 6.4.24.2 
821 6.4.24.3 
822 6.4.24.4 
823 6.4.24.5 
824 6.4.23.19 
825 5.1.5.1.2 
826 5.1.5.1.2 
827 6.4.23.2 
828 5.1.5.2.1 
829 1.5.4.2 
830 6.4.23.3 
831 5.1.5.2.1 
832 6.4.23.11 
833 6.4.23.12 
834 6.4.23.13 
835 6.4.23.14 
836 6.4.23.15 
837 6.4.23.16 
838 6.4.23.17 
839 6.4.23.18 
840 6.4.23.20 
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  -مقابلة أرقام اجلداول واألشكال الواردة يف الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
"TS-R-I" لتنظيمية النموذجيةوأرقام اجلداول واألشكال الواردة يف الالئحة ا 

 بشأن نقل البضائع اخلطرة الصادرة عن األمم املتحدة
اجلدول يف الالئحة 

SSR-6 
الئحة األمم املتحدة التنظيمية 

 لنموذجيةا
الشكل يف الالئحة  

SSR-6 
الئحة األمم املتحدة التنظيمية 

 النموذجية
 5.2.1الشكل  1  2.7.2.1.1يسضان   1

2 2.7.2.2.1  2 5.2.2.2.2 
No. 7A 

3 2.7.2.2.2  3 5.2.2.2.2 
No. 7B 

4 2.7.2.4.1.2  4 5.2.2.2.2 
No. 7C 

5 4.1.9.2.5  5 5.2.2.2.2 
No. 7E 

 5.3.1الشكل  5.3.1.2.2 6  7.1.8.2 6
No. 7D 

 5.3.3  الشكل 5.3.2.1.3 7  5.1.5.3.1 7
8 5.1.5.3.4    
9 X    
10 7.1.8.3.3    
11 7.1.8.4.2    
12 6.4.8.6    
13 6.4.11.2    
14 6.4.15.4    
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-مقابلة أرقام اجلداول واألشكال الواردة يف الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
"TS-R-I" لتنظيمية النموذجيةوأرقام اجلداول واألشكال الواردة يف الالئحة ا

بشأن نقل البضائع اخلطرة الصادرة عن األمم املتحدة
اجلدول يف الالئحة 

SSR-6
الئحة األمم املتحدة التنظيمية 

 لنموذجيةا
الشكل يف الالئحة 

SSR-6
الئحة األمم املتحدة التنظيمية 

 النموذجية
5.2.1الشكل 2.7.2.1.11يسضان  1

22.7.2.2.12
5.2.2.2.2

No. 7A

32.7.2.2.23
5.2.2.2.2

No. 7B

42.7.2.4.1.245.2.2.2.2
No. 7C

54.1.9.2.55
5.2.2.2.2

No. 7E

67.1.8.26
5.3.1الشكل  5.3.1.2.2

No. 7D

5.3.3  الشكل 75.1.5.3.175.3.2.1.3

85.1.5.3.4
9X
107.1.8.3.3
117.1.8.4.2
126.4.8.6
136.4.11.2
146.4.15.4
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