
السالمةالسالمةالسالمةالسالمة    بياناتبياناتبياناتبيانات    صحيفةصحيفةصحيفةصحيفة                                

التعريفالتعريفالتعريفالتعريف    ....1111                            
        VersaSonicVersaSonicVersaSonicVersaSonic®®®® المُنتَجالمُنتَجالمُنتَجالمُنتَج    مُعرفمُعرفمُعرفمُعرف                    

األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    التعريفالتعريفالتعريفالتعريف    وسائلوسائلوسائلوسائل                                
VS-02, VS-02-10, VS-04, VS-04-10, VS-25-MV, VS-25-HV, VS-1-MV, VS-1-HV, VS-5-HV-PAIL,

VS-5-MV-PAIL, VS-1-F, VS-5-F, VS-15-F, VS-55-F
المنتَجالمنتَجالمنتَجالمنتَج    كودكودكودكود                        

االستخداماالستخداماالستخداماالستخدام    وقيودوقيودوقيودوقيود    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية    للمادةللمادةللمادةللمادة    بهبهبهبه    الموصىالموصىالموصىالموصى    االستخداماالستخداماالستخداماالستخدام                                                                                
).NDT( مُعطِب غير الختبار الصناعية للمعاينة صوتي فوق قارن                           بهبهبهبه    المُوصَىالمُوصَىالمُوصَىالمُوصَى    االستخدامُاالستخدامُاالستخدامُاالستخدامُ                                    

يُعرف. ما هناك ليس            بهابهابهابها    يُنصحيُنصحيُنصحيُنصح    قيودقيودقيودقيود                                    

الموزعالموزعالموزعالموزع    ////    الموردالموردالموردالمورد    ////    المستوردالمستوردالمستوردالمستورد    ////    المصنعالمصنعالمصنعالمصنع    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات                                                                                            
          Echo Ultrasonics®  LLC المُصنعالمُصنعالمُصنعالمُصنع            

774 Marine Drive العنوانالعنوانالعنوانالعنوان            
Bellingham, WA 98225

360-671-9121 الهاتفالهاتفالهاتفالهاتف            
Gene Larson االتصالاالتصالاالتصالاالتصال    مسؤولمسؤولمسؤولمسؤول                    

+1-813-248-0585 الطواريءالطواريءالطواريءالطواريء    هاتفهاتفهاتفهاتف                    
 sales@echoultrasonics.com اإللكترونياإللكترونياإللكترونياإللكتروني    البريدالبريدالبريدالبريد                    

األخطاراألخطاراألخطاراألخطار    تعريفتعريفتعريفتعريف    ....2222                                
مُصنف. غير       الفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائية    األخطاراألخطاراألخطاراألخطار                    

مُصنف. غير       الصحيةالصحيةالصحيةالصحية    األخطاراألخطاراألخطاراألخطار                        

مُصنف. غير       البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية    األخطاراألخطاراألخطاراألخطار                        

الوسمالوسمالوسمالوسم    بطاقةبطاقةبطاقةبطاقة    عناصرعناصرعناصرعناصر                                
يوجد. ال       الخطورةالخطورةالخطورةالخطورة    رمزرمزرمزرمز                    

يوجد. ال      التنبيهالتنبيهالتنبيهالتنبيه    كلمةكلمةكلمةكلمة                        
التصنيف. معايير يستوفي ال الخليط هذا                  الخطرالخطرالخطرالخطر    بيانبيانبيانبيان                        

التحذيريالتحذيريالتحذيريالتحذيري    البيانالبيانالبيانالبيان                        
الجيدة. الصناعية الصحية الممارسات تُراعى              الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية            

تطبيقها. يمكن ال        االستجابةاالستجابةاالستجابةاالستجابة            

المُنافرة. المواد عن بعيدًا يُخزن               التخزينالتخزينالتخزينالتخزين            

المحلية. السلطة واشتراطات يتفق بما والفُضالة النفاية من التخلص يجري                             التخلصالتخلصالتخلصالتخلص            
يُعرف. ما هناك ليس           التصنيفالتصنيفالتصنيفالتصنيف    إلىإلىإلىإلى    تؤديتؤديتؤديتؤدي    الالالال    أخرىأخرىأخرىأخرى    أخطارأخطارأخطارأخطار                                                                        

يوجد. ال      تكميليةتكميليةتكميليةتكميلية    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات                    

المُكوناتالمُكوناتالمُكوناتالمُكونات    عنعنعنعن    تركيب/معلوماتتركيب/معلوماتتركيب/معلوماتتركيب/معلومات    ....3333                                            
خليطخليطخليطخليط        

9083-41-4  <90 زيتية بذور نبات أساسه استر              

الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة    غيرغيرغيرغير    المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                                
المستخلصاتالمستخلصاتالمستخلصاتالمستخلصات    دائرةدائرةدائرةدائرة    رقمرقمرقمرقم                                

))))CASCASCASCAS((((    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية                        
بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    المحتوىالمحتوىالمحتوىالمحتوى                    والمرادفاتوالمرادفاتوالمرادفاتوالمرادفات    الشائعالشائعالشائعالشائع    االسماالسماالسماالسم                                

(٪)(٪)(٪)(٪)    المئويةالمئويةالمئويةالمئوية                
الكيميائيالكيميائيالكيميائيالكيميائي    االسماالسماالسماالسم                        

للحجم. المئوية بالنسبة الغازية التركيزات غازًا. المُكون كان إذا إال للوزن المئوية بالنسبة التركزات كل                                             التركيبالتركيبالتركيبالتركيب    علىعلىعلىعلى    تعليقاتتعليقاتتعليقاتتعليقات                                    

األولياألولياألولياألولي    اإلسعافاإلسعافاإلسعافاإلسعاف    تدابيرتدابيرتدابيرتدابير    ....4444                                            
أو األعراض تطورت إذا الطبيب استدع الطلق. الهواء إلى انقلْ الساخن: المنتج من منبعثة أدخنة استنشاق حالة في                                                       

استدامت. 
االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق            

الطبية. الرعاية على احصل واستمر، التهيج تطور إذا والصابون. بالماء اغسل                                  الجلديالجلديالجلديالجلدي    االتصالاالتصالاالتصالاالتصال                        
الطبية. الرعاية على احصل واستمر، التهيج تطور إذا دقيقة. 15 لـ الماء من بكثيرٍ العينين وادفق الجفون افتح                                                      بالعينبالعينبالعينبالعين    االتصالاالتصالاالتصالاالتصال                        

األعراض. ظهرت إذا الطبية الرعاية على احصل الفم. يُغسل                           االبتالعاالبتالعاالبتالعاالبتالع            
.حرارية حروق يسبّب قد المادّة لسخونة التعرّض مؤقتا. تهيجًا يسبب قد بالعين المباشر االتصال                                                                     والمتأخرةوالمتأخرةوالمتأخرةوالمتأخرة    الحادةالحادةالحادةالحادة    األعراض/اآلثار،األعراض/اآلثار،األعراض/اآلثار،األعراض/اآلثار،    أهمأهمأهمأهم                                            
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األعراض. بحسب عالِج         والمعالجةوالمعالجةوالمعالجةوالمعالجة    الفوريةالفوريةالفوريةالفورية    الطبيةالطبيةالطبيةالطبية    الرعايةالرعايةالرعايةالرعاية    بيانبيانبيانبيان                                                        
األمراألمراألمراألمر    اقتضىاقتضىاقتضىاقتضى    إذاإذاإذاإذا    الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة                                        

الحريقالحريقالحريقالحريق    مكافحةمكافحةمكافحةمكافحة    تدابيرتدابيرتدابيرتدابير    ....5555                                                
الكربون. أكسيد ثاني جاف. كيماوي مسحوق للكحول. مقاومة رغوة الماء. ضباب                                 المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة    اإلطفاءاإلطفاءاإلطفاءاإلطفاء    وسائطوسائطوسائطوسائط                                    

قد ألنه الرغوة أو الماء استخدام عند الحذر توخي ينبغي الحريق. ينشر هذا ألن كمُطفيء، الماء نفاث تستخدم ال                                                         
المحترقة. أو الساخنة المادة أوعية إلى توجيهها عند خصوصًا إزباد، يحدث                               

المناسبةالمناسبةالمناسبةالمناسبة    غيرغيرغيرغير    اإلطفاءاإلطفاءاإلطفاءاإلطفاء    وسائطوسائطوسائطوسائط                                                

ودخان الكربون) أكسيد ثاني الكربون، أكسيد (أول الكربون أكاسيد الحريق. خالل الصحة على خطِرة غازات تتكون قد                                                   
الكامل. غير لالحتراق كنواتج مهيجة وأبخرة                

المادةالمادةالمادةالمادة    عنعنعنعن    الناشئةالناشئةالناشئةالناشئة    النوعيةالنوعيةالنوعيةالنوعية    األخطاراألخطاراألخطاراألخطار                                                        
الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية        

الحريق. نشوب حالة في الكاملة الواقية والمالبس المتكامل التنفس جهاز ارتداء يجب                                     الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة    واالحتياطاتواالحتياطاتواالحتياطاتواالحتياطات    الوقايةالوقايةالوقايةالوقاية    معداتمعداتمعداتمعدات                                            
اإلطفاءاإلطفاءاإلطفاءاإلطفاء    بعمالبعمالبعمالبعمال    المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة                            

يخمد أن إلى بالماء للهب المُعرضة الحاويات برد مُخاطرة. بدون ذلك استطعت إن الحريق منطقة من الحاويات انقل                                                       
تمامًا. الحريق     

الحريقالحريقالحريقالحريق    مكافحةمكافحةمكافحةمكافحة    تعليمات/تجهيزاتتعليمات/تجهيزاتتعليمات/تجهيزاتتعليمات/تجهيزات                                    

الصلة. ذات األخرى المواد أخطار اعتبارك في وضع القياسية، الحريق مكافحة إجراءات استخدم                                        النوعيةالنوعيةالنوعيةالنوعية    الطرقالطرقالطرقالطرق                        
النار. في ستحترق المادة            العامةالعامةالعامةالعامة    الحريقالحريقالحريقالحريق    أخطارأخطارأخطارأخطار                                    

العرضيالعرضيالعرضيالعرضي    اإلطالقاإلطالقاإلطالقاإلطالق    تدابيرتدابيرتدابيرتدابير    ....6666                                            
صحيفة من 8 باب انظر باألعين االتصال تجنب يُراعى زلِقة. األسطح تصبح أن إمكانية احذر الضروريين. غير األفراد أبعِد                                                                      

الشخصية. الحماية بشأن السالمة، بيانات              
والتجهيزاتوالتجهيزاتوالتجهيزاتوالتجهيزات    الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    االحتياطاتاالحتياطاتاالحتياطاتاالحتياطات                                

الطواريءالطواريءالطواريءالطواريء    وإجراءاتوإجراءاتوإجراءاتوإجراءات    الواقيةالواقيةالواقيةالواقية                            
الرمل أو بالفيرميكواليت يُمتص مخاطرة. هناك تكن لم ما المادة، تدفق أوقف زلِقة. الملوثة األسطح تكون قد تنبيه:                                                      

بمادة المُلوثة المنطقة تُنظف .الخشب نشارة مثل لالشتعال قابلة مواد تستعمل ال حاويات. في ويوضع التراب أو الجاف                                                                                   
النفاية. من التخلص بشأن السالمة، بيانات صحيفة من 13 باب انظر الزيت. تزيل                                         

والتنظيفوالتنظيفوالتنظيفوالتنظيف    االحتواءاالحتواءاالحتواءاالحتواء    وموادوموادوموادومواد    طرائقطرائقطرائقطرائق                                            

خاصة. بيئية احتياطات أي تُشترط ال                   البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية    االحتياطاتاالحتياطاتاالحتياطاتاالحتياطات                        

والتخزينوالتخزينوالتخزينوالتخزين    المناولةالمناولةالمناولةالمناولة    ....7777                                
كامل بشكل يديك اغسل االستخدام. عند والشرب األكل ممنوع المُطول. الجلدي واالتصال باألعين االتصال تجنب يُراعى                                                              

الجيدة. الصناعية الصحية الممارسات تُراعى البيئة. في اإلطالق يُتجنب .المادة مع التعامل بعد                                                   
اآلمنةاآلمنةاآلمنةاآلمنة    المناولةالمناولةالمناولةالمناولة    احتياطاتاحتياطاتاحتياطاتاحتياطات                                

فوق بها: ينصح التي التخزين حرارة درجة وجاف. وبارد التهوية، جيد مكان في بإحكام مُغلقة أصلية حاوية في تُخزن                                                        
غير المواد عن بعيدًا خزّن المناولة/التخزين. في عناية ابذل األطفال. متناول عن بعيدًا يُحفظ ف).°15( س° 9-                                                    

السالمة). بيانات صحيفة من 10 باب (انظر المتوافقة                         

حاالتحاالتحاالتحاالت    بمابمابمابما    المأمون،المأمون،المأمون،المأمون،    التخزينالتخزينالتخزينالتخزين    شروطشروطشروطشروط                                                        
التوافقالتوافقالتوافقالتوافق    عدمعدمعدمعدم                

الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    التعرض/الحمايةالتعرض/الحمايةالتعرض/الحمايةالتعرض/الحماية    ضوابطضوابطضوابطضوابط    ....8888                                            
المهنيالمهنيالمهنيالمهني    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    حدودحدودحدودحدود                                    

))))ACGIHACGIHACGIHACGIH((((    الحكوميينالحكوميينالحكوميينالحكوميين    الصناعيةالصناعيةالصناعيةالصناعية    الصحةالصحةالصحةالصحة    ألخصائيألخصائيألخصائيألخصائي    األمريكياألمريكياألمريكياألمريكي    للمؤتمرللمؤتمرللمؤتمرللمؤتمر    الدنياالدنياالدنياالدنيا    الحديةالحديةالحديةالحدية    القيمالقيمالقيمالقيم    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    الوالياتالوالياتالوالياتالواليات                                                                                                                                                
القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             الشكلالشكلالشكلالشكل            المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                         النوعالنوعالنوعالنوع        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

دخان.  3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(

3333    الملحق.الملحق.الملحق.الملحق.    والسامة،والسامة،والسامة،والسامة،    الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة    للكيماوياتللكيماوياتللكيماوياتللكيماويات    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    وحدودوحدودوحدودوحدود    الخطرة،الخطرة،الخطرة،الخطرة،    الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات    إدارةإدارةإدارةإدارة    بشأنبشأنبشأنبشأن    4444    رقمرقمرقمرقم    قرارقرارقرارقرار    الدنيا.الدنيا.الدنيا.الدنيا.    الحديةالحديةالحديةالحدية    القيمالقيمالقيمالقيم    البحرين.البحرين.البحرين.البحرين.                                                                                                                                                                                                                    
القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             الشكلالشكلالشكلالشكل            المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                         النوعالنوعالنوعالنوع        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

دخان.  3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(

))))8888    ملحقملحقملحقملحق    ،،،،388388388388    رقمرقمرقمرقم    (مرسوم(مرسوم(مرسوم(مرسوم    العملالعملالعملالعمل    أماكنأماكنأماكنأماكن    فيفيفيفي    الهواءالهواءالهواءالهواء    لملوثاتلملوثاتلملوثاتلملوثات    العتبيةالعتبيةالعتبيةالعتبية    الحدودالحدودالحدودالحدود    المهني.المهني.المهني.المهني.    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    حدودحدودحدودحدود    ....مصرمصرمصرمصر                                                                                                                                                                                                    
القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             الشكلالشكلالشكلالشكل            المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                         النوعالنوعالنوعالنوع        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

دخان.  3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(

مجلسمجلسمجلسمجلس    دولدولدولدول    فيفيفيفي    الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية    الموادالموادالموادالمواد    إلدارةإلدارةإلدارةإلدارة    الموحدالموحدالموحدالموحد    (النظام(النظام(النظام(النظام    الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية    للموادللموادللموادللمواد    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    حدودحدودحدودحدود    العتبية.العتبية.العتبية.العتبية.    الحديةالحديةالحديةالحدية    القيمالقيمالقيمالقيم    الخليجي.الخليجي.الخليجي.الخليجي.    التعاونالتعاونالتعاونالتعاون    مجلسمجلسمجلسمجلس                                                                                                                                                                                                                                            
))))3333    ملحقملحقملحقملحق    العربية،العربية،العربية،العربية،    الخليجالخليجالخليجالخليج    لدوللدوللدوللدول    التعاونالتعاونالتعاونالتعاون                                                                

القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             الشكلالشكلالشكلالشكل            المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                         النوعالنوعالنوعالنوع        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

دخان.  3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(

قرارقرارقرارقرار    التلوث،التلوث،التلوث،التلوث،    منمنمنمن    الهواءالهواءالهواءالهواء    حمايةحمايةحمايةحماية    [قانون[قانون[قانون[قانون    العملالعملالعملالعمل    مناطقمناطقمناطقمناطق    فيفيفيفي    الهواءالهواءالهواءالهواء    لملوثاتلملوثاتلملوثاتلملوثات    بهابهابهابها    المسموحالمسموحالمسموحالمسموح    القصوىالقصوىالقصوىالقصوى    الحدودالحدودالحدودالحدود    المهني.المهني.المهني.المهني.    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    حدودحدودحدودحدود    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                                                                                            
]]]]2006200620062006    لسنةلسنةلسنةلسنة    ))))12121212((((    رقمرقمرقمرقم    الوزراءالوزراءالوزراءالوزراء    مجلسمجلسمجلسمجلس                                                                        

القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             الشكلالشكلالشكلالشكل            المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                         النوعالنوعالنوعالنوع        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

دخان.  3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(
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المعاييرالمعاييرالمعاييرالمعايير    ----    ADADADAD    EHSMSEHSMSEHSMSEHSMS    RFRFRFRF((((    العملالعملالعملالعمل    مناطقمناطقمناطقمناطق    فيفيفيفي    الهواءالهواءالهواءالهواء    لملوثاتلملوثاتلملوثاتلملوثات    بهابهابهابها    المسموحالمسموحالمسموحالمسموح    القصوىالقصوىالقصوىالقصوى    الحدودالحدودالحدودالحدود    الدنيا.الدنيا.الدنيا.الدنيا.    الحديةالحديةالحديةالحدية    القيمالقيمالقيمالقيم    ....أبوظبيأبوظبيأبوظبيأبوظبي    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                                                                                            
ألف)ألف)ألف)ألف)    الجدولالجدولالجدولالجدول    اإلرشادية،اإلرشادية،اإلرشادية،اإلرشادية،    والقيموالقيموالقيموالقيم    المهنيةالمهنيةالمهنيةالمهنية                                                        

القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             النوعالنوعالنوعالنوع        المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(

التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل    تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم    المغلقة.المغلقة.المغلقة.المغلقة.    األماكناألماكناألماكناألماكن    فيفيفيفي    الهواءالهواءالهواءالهواء    لملوثاتلملوثاتلملوثاتلملوثات    بهابهابهابها    المسموحالمسموحالمسموحالمسموح    القصوىالقصوىالقصوىالقصوى    الحدودالحدودالحدودالحدود    المهني.المهني.المهني.المهني.    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    حدودحدودحدودحدود    دبي.دبي.دبي.دبي.    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                                                    
القيمةالقيمةالقيمةالقيمة             الشكلالشكلالشكلالشكل            المكوناتالمكوناتالمكوناتالمكونات                         النوعالنوعالنوعالنوع        

زمنيًا المُرجح المتوسط        
 )TWA(

دخان.  3مجم/م 2     زيتية بذور نبات أساسه استر              
    )CAS 9083-41-4(

دخان.  3مجم/م 6    المدى قصير التعرض حد           
للمكونات. بيولوجية تعرض حدود أي إلى إشارة هناك ليست                            البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي    الحدالحدالحدالحد    قيمقيمقيمقيم                                    

للمُنتَج. الحالية الفيزيائية بالصورة لها صلة ال المهني التعرض حدود                               التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    توجيهاتتوجيهاتتوجيهاتتوجيهات                        
مع التهوية معدالت تتوافق أن ينبغي نموذجيًا). الساعة في مرات 10 الهواء (تغيير جيدة عامة تهوية توفير ينبغي                                                     

الممكن من كان إن الهندسية، التحكم نظم من غيرها أو الموضعي العادم تهوية أو العملية مُسيجات استخدم األحوال.                                                    
بقاء على حافظ التعرض، حدود تُحدد لم وإذا بها. الموصى التعرض حدود دون العالقة المستويات لتبقي تطبيقها،                                                 

مقبول. مستوى في العالقة المستويات             

المالئمةالمالئمةالمالئمةالمالئمة    الهندسيةالهندسيةالهندسيةالهندسية    التحكمالتحكمالتحكمالتحكم    نظمنظمنظمنظم                                            

الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    الواقيةالواقيةالواقيةالواقية    التجهيزاتالتجهيزاتالتجهيزاتالتجهيزات    مثلمثلمثلمثل    الفردية،الفردية،الفردية،الفردية،    الحمايةالحمايةالحمايةالحماية    تدابيرتدابيرتدابيرتدابير                                                                                
واقية). نظارات (أو جانبية بدروع سالمة نظارات ارتدِ                         الوجه/العينالوجه/العينالوجه/العينالوجه/العين    حمايةحمايةحمايةحماية                        

الجلدالجلدالجلدالجلد    حمايةحمايةحمايةحماية                        
المطول. أو المتكرر الجلدي لالتصال مناسبة واقية قفازات استخدم العادة. في مطلوب غير                                         اليداليداليداليد    حمايةحمايةحمايةحماية                        

المرتفعة. الحرارة درجات في االختبار عند مناسبة، واقية مالبس تلبس                              ذلكذلكذلكذلك    غيرغيرغيرغير                        
التهوية. كفاية عدم حال المناسبة، التنفسية التجهيزات ارتداء يُراعى                           التنفسيةالتنفسيةالتنفسيةالتنفسية    الحمايةالحمايةالحمايةالحماية                        

الضرورة. عند مالئمة، حرارية واقية مالبس ارتدِ                      الحراريةالحراريةالحراريةالحرارية    األخطاراألخطاراألخطاراألخطار                        

 أيهما. أو والتدخين والشرب األكل وقبل المادة مناولة بعد الغسل مثل السليمة، الشخصية الصحة بإجراءات دائمًا التزم                                                     
المُلوثات. إلزالة بانتظام الواقية والتجهيزات العمل زي اغسل                      

العامةالعامةالعامةالعامة    الصحةالصحةالصحةالصحة    اعتباراتاعتباراتاعتباراتاعتبارات                                

والفيزيائيةوالفيزيائيةوالفيزيائيةوالفيزيائية    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية    الخواصالخواصالخواصالخواص    ....9999                                            
المظهرالمظهرالمظهرالمظهر                                  

الصلبة.   الفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائية    الحالةالحالةالحالةالحالة                        
الشحم.   الشكلالشكلالشكلالشكل            

الشاحبة. الصفراء      اللوناللوناللوناللون            
خفيفة. مميزة رائحة         الرائحةالرائحةالرائحةالرائحة            

مُتاح. غير      الرائحةالرائحةالرائحةالرائحة    مبدىمبدىمبدىمبدى                        

مُتاح. غير      الهيدروجينيالهيدروجينيالهيدروجينيالهيدروجيني    األُساألُساألُساألُس                        

ف)° 14.8(- س° 26-           التجمدالتجمدالتجمدالتجمد    االنصهار/نقطةاالنصهار/نقطةاالنصهار/نقطةاالنصهار/نقطة    نقطةنقطةنقطةنقطة                                    

ف)° 590 (> س° 310 >                 األوليةاألوليةاألوليةاألولية    الغليانالغليانالغليانالغليان    ونقطةونقطةونقطةونقطة    الغليانالغليانالغليانالغليان    مدىمدىمدىمدى                                                            

ف)° 440.0( س° 226.7          الوميضالوميضالوميضالوميض    نقطةنقطةنقطةنقطة                        

س° 100 عند ٪ 1 <                 التبخرالتبخرالتبخرالتبخر    معدلمعدلمعدلمعدل                        
.WHMIS/OSHA/NOM-018-STPS 2000 لمعايير وفقًا لهوب غير                  غاز)غاز)غاز)غاز)    (صلب،(صلب،(صلب،(صلب،    اللهوبيةاللهوبيةاللهوبيةاللهوبية                                    

األعلى/األدنىاألعلى/األدنىاألعلى/األدنىاألعلى/األدنى    اللهوبيةاللهوبيةاللهوبيةاللهوبية    أوأوأوأو    االنفجاريةاالنفجاريةاالنفجاريةاالنفجارية    الحدودالحدودالحدودالحدود                                                            
.غير مُتاح (٪)(٪)(٪)(٪)    أدنىأدنىأدنىأدنى    ----    اللهوبيةاللهوبيةاللهوبيةاللهوبية    حدحدحدحد                                                        

.غير مُتاح (٪)(٪)(٪)(٪)    أعلىأعلىأعلىأعلى    ----    اللهوبيةاللهوبيةاللهوبيةاللهوبية    حدحدحدحد                                                        

مُتاح. غير      (٪)(٪)(٪)(٪)    أدنىأدنىأدنىأدنى    ----    االنفجارياالنفجارياالنفجارياالنفجاري    الحدالحدالحدالحد                                                            

مُتاح. غير      (٪)(٪)(٪)(٪)    أعلىأعلىأعلىأعلى    ----    االنفجارياالنفجارياالنفجارياالنفجاري    الحدالحدالحدالحد                                                            

تور 0.001 <        البخارالبخارالبخارالبخار    ضغطضغطضغطضغط                        

ف)° 77( س° 25          البخارالبخارالبخارالبخار    ضغطضغطضغطضغط    حرارةحرارةحرارةحرارة    درجةدرجةدرجةدرجة                                                

)1(الهواء= 1 >        البخارالبخارالبخارالبخار    كثافةكثافةكثافةكثافة                        

)H20=1(  0.95~        النسبيةالنسبيةالنسبيةالنسبية    الكثافةالكثافةالكثافةالكثافة                        

الذوبانيةالذوبانيةالذوبانيةالذوبانية            
الماء. في ذؤوب غير           (الماء)(الماء)(الماء)(الماء)    ذوبانيةذوبانيةذوبانيةذوبانية                        

.غير مُتاح (أوكتانول-ع/ماء)(أوكتانول-ع/ماء)(أوكتانول-ع/ماء)(أوكتانول-ع/ماء)    تفريقتفريقتفريقتفريق    معاملمعاملمعاملمعامل                                
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مخبري) (فحص ف)° 788( س° 420                الذاتيالذاتيالذاتيالذاتي    االشتعالاالشتعالاالشتعالاالشتعال    حرارةحرارةحرارةحرارة    درجةدرجةدرجةدرجة                                                

مُتاح. غير      التحللالتحللالتحللالتحلل    حرارةحرارةحرارةحرارة    درجةدرجةدرجةدرجة                                    

)TA (ريومتر ثانية 2.25 قص بمعدل Pa·s 29.25                      اللزوجةاللزوجةاللزوجةاللزوجة            
                      80.54 Pa·s ريومتر ثانية 2.9 قص بمعدل) TA(

مائع سنتيستوك 750       

األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات                        
انفجاري. غير      االنفجاريةاالنفجاريةاالنفجاريةاالنفجارية    الخواصالخواصالخواصالخواص                        
مؤكسِد. غير      المؤكسِدةالمؤكسِدةالمؤكسِدةالمؤكسِدة    الخواصالخواصالخواصالخواص                        

والتفاعليةوالتفاعليةوالتفاعليةوالتفاعلية    الثباتالثباتالثباتالثبات    ....10101010                                
العادية. واالستخدام والتخزين النقل ظروف في متفاعل وغير مستقر المُنتَج                               التفاعليةالتفاعليةالتفاعليةالتفاعلية            

العادية. األحوال في مستقرة المادة                الكيميائيالكيميائيالكيميائيالكيميائي    الثباتالثباتالثباتالثبات                        
العادي. االستخدام أحوال في معروف خطير تفاعل هناك ليس                            الخطِرةالخطِرةالخطِرةالخطِرة    التفاعالتالتفاعالتالتفاعالتالتفاعالت    إمكانيةإمكانيةإمكانيةإمكانية                                    

المؤكسِدة. المواد مع بقوة يتفاعل أن يمكنه منافِرة. بمواد االتصال                               تجنبهاتجنبهاتجنبهاتجنبها    يتعينيتعينيتعينيتعين    أحوالأحوالأحوالأحوال                                    
األحماض. قوية. مؤكسِدة عوامل               متوافقةمتوافقةمتوافقةمتوافقة    غيرغيرغيرغير    موادموادموادمواد                                    

المكتمل. غير االحتراق منتجات من وغيرها الكربون أكسيد وأول أدخنة                              الخطِرةالخطِرةالخطِرةالخطِرة    التحللالتحللالتحللالتحلل    نواتجنواتجنواتجنواتج                                    

السميةالسميةالسميةالسمية    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات    ....11111111                                    
المرجحةالمرجحةالمرجحةالمرجحة    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض    مسالكمسالكمسالكمسالك    عنعنعنعن    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات                                                            

االستنشاق. بسبب متوقعة ضائرة آثار أي هناك ليست                       االستنشاقاالستنشاقاالستنشاقاالستنشاق            

الجلدي. االتصال بسبب متوقعة ضائرة آثار أي هناك ليست                          الجلديالجلديالجلديالجلدي    االتصالاالتصالاالتصالاالتصال                        

مؤقتا. تهيجًا يسبب قد بالعين المباشر االتصال                     بالعينبالعينبالعينبالعين    االتصالاالتصالاالتصالاالتصال                        

باالبتالع. ضعيفة خطورة يشكل أن المتوقع من                     االبتالعاالبتالعاالبتالعاالبتالع            

بالخصائصبالخصائصبالخصائصبالخصائص    المرتبطةالمرتبطةالمرتبطةالمرتبطة    األعراضاألعراضاألعراضاألعراض                                
والسميةوالسميةوالسميةوالسمية    والكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائيةوالكيميائية    الفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائيةالفيزيائية                            

حرارية. حروقًا تحدِث سوف الساخنة المادة مؤقتا. تهيجًا يسبب قد بالعين المباشر االتصال                                       

السميةالسميةالسميةالسمية    اآلثاراآلثاراآلثاراآلثار    عنعنعنعن    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات                                            

حادة. سمية سميًا يكون أن مُتوقع غير                    حادةحادةحادةحادة    سُميةسُميةسُميةسُمية                        

الجلدية. المالمسة بسبب ضارة آثار أي توجد ال                        الجلدالجلدالجلدالجلد    تآكل/تهيجتآكل/تهيجتآكل/تهيجتآكل/تهيج                        

التآكلالتآكلالتآكلالتآكل            
اللطخة اختبار الطريقة:        )CAS 9083-41-4( زيتية بذور نبات أساسه استر                    

مهيج. غير :النتيجة        
البشري :النوع     

الجلد :العضو       
ساعات 48 :االختبار مدة           

مؤقتا. تهيجًا يسبب قد بالعين المباشر االتصال                      للعينللعينللعينللعين    شديدشديدشديدشديد    العين/تلفالعين/تلفالعين/تلفالعين/تلف    تهيجتهيجتهيجتهيج                                                

تنفسيتنفسيتنفسيتنفسي    أوأوأوأو    جلديجلديجلديجلدي    تحسستحسستحسستحسس                                            
تنفسيًا. محسسًا ليس         التنفسيالتنفسيالتنفسيالتنفسي    التحسسالتحسسالتحسسالتحسس                        

جلديًا. تحسسًا المُنتجُ هذا يُسببَ أن المُتوقع غير من                           الجلديالجلديالجلديالجلدي    التحسسالتحسسالتحسسالتحسس                        
.للجينات سام وراثيه)أو لطفره (محدث % 0.1 من األعظم في حاضرة مكوّنات أيّ أو المنتج إلى لإلشارة متوفر بيانات ال                                                                                                                                     الجرثوميةالجرثوميةالجرثوميةالجرثومية    الخليةالخليةالخليةالخلية    تطفيريةتطفيريةتطفيريةتطفيرية                                

الصناعية الصحة ألخصائي األمريكي المؤتمر أو )IARC( السرطان ألبحاث الدولية الوكالة مسرطِنًا تعتبره ال المنتج هذا                                               السرطنةالسرطنةالسرطنةالسرطنة            
).OSHA( المِهَنية والصحة السالمة إدارة أو )NTP( للسميات الوطني البرنامج أو )ACGIH( الحكوميين                                     

نمائية. أو تناسلية تأثيرات المُنتَج هذا يُسبب أن مُتوقع غير                              اإلنجابيةاإلنجابيةاإلنجابيةاإلنجابية    السميةالسميةالسميةالسمية                    

----    المُعينالمُعينالمُعينالمُعين    المُستهدَفالمُستهدَفالمُستهدَفالمُستهدَف    العضوالعضوالعضوالعضو    سُميةسُميةسُميةسُمية                                                        
األوحداألوحداألوحداألوحد    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض                    

مُصنفة. غير     

----    المُعينالمُعينالمُعينالمُعين    المُستهدَفالمُستهدَفالمُستهدَفالمُستهدَف    العضوالعضوالعضوالعضو    سُميةسُميةسُميةسُمية                                                        
المتكررالمتكررالمتكررالمتكرر    التعرضالتعرضالتعرضالتعرض                    

مُصنفة. غير     

شفط. خطر يشكل ال فإنه للمنتج، الفيزيائية للصورة نظرًا                          الشفطالشفطالشفطالشفط    خطرخطرخطرخطر                        

منه. الغرض في المُنتَج هذا يُستخدم عندما مُتوقعة غير المُزمِنة األثار                                مُزمِنةمُزمِنةمُزمِنةمُزمِنة    آثارآثارآثارآثار                        

البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية    المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات    ....12121212                                
بيئيًا. خطِر أنه على مصنف غير المنتج                     البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية    السميةالسميةالسميةالسمية                        

التدركالتدركالتدركالتدرك    وقابليةوقابليةوقابليةوقابلية    االستدامةاالستدامةاالستدامةاالستدامة                                          األحيائي. للتحلل قابل                          
بيولوجيًا. المُنتَج يتراكم أن المُتوقع غير من                     البيولوجيالبيولوجيالبيولوجيالبيولوجي    التراكمالتراكمالتراكمالتراكم    إمكانيةإمكانيةإمكانيةإمكانية                                    
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ضعيفة. البيئة في وحركيته الماء في ذؤوب غير المنتج                           التربةالتربةالتربةالتربة    فيفيفيفي    التحركالتحركالتحركالتحرك                                    

واالختالل الكيميائي، الضوئي األوزون نشؤ وإمكانية األوزون، تآكل مثل (من أخرى ضائرة بيئية آثار أي هناك ليست                                                  األخرىاألخرىاألخرىاألخرى    الضائرةالضائرةالضائرةالضائرة    اآلثاراآلثاراآلثاراآلثار                                    
المُكون. هذا من متوقعة األرضي) االحترار وإمكانية الصماوي،                      

السليمالسليمالسليمالسليم    التخلصالتخلصالتخلصالتخلص    اعتباراتاعتباراتاعتباراتاعتبارات    ....13131313                                            
السارية. اللوائح لجميع وفقًا منه تخلص                   التخلصالتخلصالتخلصالتخلص    تعليماتتعليماتتعليماتتعليمات                        

المحلية. للوائح وفقًا التخلص يتم                المحليةالمحليةالمحليةالمحلية    اإلهالكاإلهالكاإلهالكاإلهالك    قواعدقواعدقواعدقواعد                                
هذه من التخلص يجب المنتج. بقايا ببعض تحتفظ قد الفارغة الحاويات أو البطانات المحلية. للوائح وفقًا التخلص يتم                                                      

التخلص). تعليمات  (انظر: آمن نحو على وحاويتها المادة                         
الفُضالة/المنتجاتالفُضالة/المنتجاتالفُضالة/المنتجاتالفُضالة/المنتجات    عنعنعنعن    المتخلفةالمتخلفةالمتخلفةالمتخلفة    النفايةالنفايةالنفايةالنفاية                                            

المستهلكةالمستهلكةالمستهلكةالمستهلكة    غيرغيرغيرغير                    
المنتج. بفُضالة تحتفظ قد المُفرَغة الحاويات ألن الحاوية إفراغ بعد ولو الوسم بطاقة بتحذيرات التزام                                              المُلوثالمُلوثالمُلوثالمُلوث    التغليفالتغليفالتغليفالتغليف                        

النقلالنقلالنقلالنقل    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات    ....14141414                                
IATAIATAIATAIATA

خطِرة. بضائع أنها على منظومة غير                 
IMDGIMDGIMDGIMDG

خطِرة. بضائع أنها على منظومة غير                 
تطبيقها. يمكن ال         منمنمنمن    الثانيالثانيالثانيالثاني    للمرفقللمرفقللمرفقللمرفق    وفقًاوفقًاوفقًاوفقًا    سائبًاسائبًاسائبًاسائبًا    النقلالنقلالنقلالنقل                                                                    

منعمنعمنعمنع    (بشأن(بشأن(بشأن(بشأن    MARPOLMARPOLMARPOLMARPOL    ماربولماربولماربولماربول    اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية                                                    
وكودوكودوكودوكود    73/7873/7873/7873/78    السفن)السفن)السفن)السفن)    عنعنعنعن    الناجمالناجمالناجمالناجم    التلوثالتلوثالتلوثالتلوث                                                                        
(IBC)IBC)IBC)IBC((((    الوسيطةالوسيطةالوسيطةالوسيطة    السوائبالسوائبالسوائبالسوائب    حاويةحاويةحاويةحاوية                                            

التنظيميةالتنظيميةالتنظيميةالتنظيمية    المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات    ....15151515                                        
المذكورالمذكورالمذكورالمذكور    بالمنتَجبالمنتَجبالمنتَجبالمنتَج    الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة    والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    والصحةوالصحةوالصحةوالصحة    السالمةالسالمةالسالمةالسالمة    لوائحلوائحلوائحلوائح                                                                                

الثالث)الثالث)الثالث)الثالث)    المرفقالمرفقالمرفقالمرفق    ،،،،2012201220122012    لعاملعاملعاملعام    14141414    رقمرقمرقمرقم    (القانون(القانون(القانون(القانون    روتردامروتردامروتردامروتردام    اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية    بموجببموجببموجببموجب    المسبقةالمسبقةالمسبقةالمسبقة    المستنيرةالمستنيرةالمستنيرةالمستنيرة    الموافقةالموافقةالموافقةالموافقة    إلجراءاتإلجراءاتإلجراءاتإلجراءات    الخاضعةالخاضعةالخاضعةالخاضعة    الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات    البحرين.البحرين.البحرين.البحرين.                                                                                                                                                                                                        
تطبيقها. يمكن ال        

رقمرقمرقمرقم    القانونالقانونالقانونالقانون    ؛؛؛؛3333    وووو    2222    وووو    1111    الجداولالجداولالجداولالجداول    ،،،،1997199719971997    لعاملعاملعاملعام    6666    رقمرقمرقمرقم    (المرسوم(المرسوم(المرسوم(المرسوم    ))))CWCCWCCWCCWC((((    الدوليةالدوليةالدوليةالدولية    الكيماويةالكيماويةالكيماويةالكيماوية    األسلحةاألسلحةاألسلحةاألسلحة    حظرحظرحظرحظر    لمعاهدةلمعاهدةلمعاهدةلمعاهدة    الخاضعةالخاضعةالخاضعةالخاضعة    الكيماويةالكيماويةالكيماويةالكيماوية    الموادالموادالموادالمواد    البحرين.البحرين.البحرين.البحرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                
))))2009200920092009    لعاملعاملعاملعام    51515151                        

مُدرَج. غير      
المقيدةالمقيدةالمقيدةالمقيدة    الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات    واستخدامواستخدامواستخدامواستخدام    استيراداستيراداستيراداستيراد    علىعلىعلىعلى    الرقابةالرقابةالرقابةالرقابة    بشأنبشأنبشأنبشأن    2002200220022002    لسنةلسنةلسنةلسنة    7777    رقمرقمرقمرقم    قرارقرارقرارقرار    والبيئة،والبيئة،والبيئة،والبيئة،    البلديةالبلديةالبلديةالبلدية    لشؤونلشؤونلشؤونلشؤون    الدولةالدولةالدولةالدولة    (وزارة(وزارة(وزارة(وزارة    المحظورةالمحظورةالمحظورةالمحظورة    الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات    البحرين.البحرين.البحرين.البحرين.                                                                                                                                                                                                                                            

))))1111    الجدولالجدولالجدولالجدول    والمحظورة،والمحظورة،والمحظورة،والمحظورة،                            
)CAS 9083-41-4( زيتية بذور نبات أساسه استر                    

الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات    واستخدامواستخدامواستخدامواستخدام    استيراداستيراداستيراداستيراد    علىعلىعلىعلى    الرقابةالرقابةالرقابةالرقابة    بشأنبشأنبشأنبشأن    2002200220022002    لسنةلسنةلسنةلسنة    7777    رقمرقمرقمرقم    قرارقرارقرارقرار    والبيئة،والبيئة،والبيئة،والبيئة،    البلديةالبلديةالبلديةالبلدية    لشؤونلشؤونلشؤونلشؤون    الدولةالدولةالدولةالدولة    (وزارة(وزارة(وزارة(وزارة    شديدًاشديدًاشديدًاشديدًا    تقييدًاتقييدًاتقييدًاتقييدًا    المقيدةالمقيدةالمقيدةالمقيدة    الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات    البحرين.البحرين.البحرين.البحرين.                                                                                                                                                                                                                                                        
))))2222    الجدولالجدولالجدولالجدول    والمحظورة،والمحظورة،والمحظورة،والمحظورة،    المقيدةالمقيدةالمقيدةالمقيدة                                        

مُدرَج. غير      
تصريحتصريحتصريحتصريح    بدونبدونبدونبدون    البالدالبالدالبالدالبالد    تدخلتدخلتدخلتدخل    موادموادموادمواد    ج)ج)ج)ج)    ((((    قائمةقائمةقائمةقائمة                                                                                            

مُدرَج. غير      
))))2222    الملحقالملحقالملحقالملحق    ....25/200925/200925/200925/2009    وزاريوزاريوزاريوزاري    (قرار(قرار(قرار(قرار    المحظورةالمحظورةالمحظورةالمحظورة    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية    الموادالموادالموادالمواد    قائمةقائمةقائمةقائمة    عُمان.عُمان.عُمان.عُمان.                                                                                                                    

مُدرَج. غير      
))))1111    الملحقالملحقالملحقالملحق    ....25/200925/200925/200925/2009    وزاريوزاريوزاريوزاري    (قرار(قرار(قرار(قرار    المقيدةالمقيدةالمقيدةالمقيدة    الكيميائيةالكيميائيةالكيميائيةالكيميائية    الموادالموادالموادالمواد    قائمةقائمةقائمةقائمة    عُمان.عُمان.عُمان.عُمان.                                                                                                                    

مُدرَج. غير      
))))2222CCCC    جدولجدولجدولجدول    ،،،،V.1V.1V.1V.1....    2004200420042004    ،،،،    البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئية    اللوائحاللوائحاللوائحاللوائح    وينبعوينبعوينبعوينبع    لجبيللجبيللجبيللجبيل    الملكيةالملكيةالملكيةالملكية    (الهيئة(الهيئة(الهيئة(الهيئة    الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة    الهواءالهواءالهواءالهواء    ملوثاتملوثاتملوثاتملوثات    وينبع.وينبع.وينبع.وينبع.    الجبيلالجبيلالجبيلالجبيل    السعودية.السعودية.السعودية.السعودية.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    المملكةالمملكةالمملكةالمملكة                                                                                                                                                                                                                                

مُدرَج. غير      
بالكيماوياتبالكيماوياتبالكيماوياتبالكيماويات    للسماحللسماحللسماحللسماح    القياسيةالقياسيةالقياسيةالقياسية    التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل    (إجراءات(إجراءات(إجراءات(إجراءات    دخولها/استيرادهادخولها/استيرادهادخولها/استيرادهادخولها/استيرادها    الممنوعالممنوعالممنوعالممنوع    ))))CWCCWCCWCCWC((((    الكيماويةالكيماويةالكيماويةالكيماوية    األسلحةاألسلحةاألسلحةاألسلحة    حظرحظرحظرحظر    معاهدةمعاهدةمعاهدةمعاهدة    أبوظبي.أبوظبي.أبوظبي.أبوظبي.    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                            

الخطرة)الخطرة)الخطرة)الخطرة)    والموادوالموادوالموادوالمواد                
مُدرَج. غير      

الخطرة)الخطرة)الخطرة)الخطرة)    والموادوالموادوالموادوالمواد    بالكيماوياتبالكيماوياتبالكيماوياتبالكيماويات    للسماحللسماحللسماحللسماح    القياسيةالقياسيةالقياسيةالقياسية    التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل    (إجراءات(إجراءات(إجراءات(إجراءات    دخولها/استيرادهادخولها/استيرادهادخولها/استيرادهادخولها/استيرادها    الممنوعالممنوعالممنوعالممنوع    المخدرةالمخدرةالمخدرةالمخدرة    السالئفالسالئفالسالئفالسالئف    أبوظبي.أبوظبي.أبوظبي.أبوظبي.    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                
مُدرَج. غير      

))))193193193193    رقمرقمرقمرقم    الوزاريالوزاريالوزاريالوزاري    (القرار(القرار(القرار(القرار    والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    بالصحةبالصحةبالصحةبالصحة    الضارةالضارةالضارةالضارة    المبيداتالمبيداتالمبيداتالمبيدات    بعضبعضبعضبعض    وتداولوتداولوتداولوتداول    استيراداستيراداستيراداستيراد    حظرحظرحظرحظر    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                
مُدرَج. غير      

الممارسةالممارسةالممارسةالممارسة    وقانونوقانونوقانونوقانون    االتحادية،االتحادية،االتحادية،االتحادية،    البيئةالبيئةالبيئةالبيئة    وكالةوكالةوكالةوكالة    الكيميائية.الكيميائية.الكيميائية.الكيميائية.    األسلحةاألسلحةاألسلحةاألسلحة    حظرحظرحظرحظر    اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية    دبي.دبي.دبي.دبي.    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                        
مُدرَج. غير      

والمؤثراتوالمؤثراتوالمؤثراتوالمؤثرات    المخدراتالمخدراتالمخدراتالمخدرات    فيفيفيفي    المشروعالمشروعالمشروعالمشروع    غيرغيرغيرغير    االتجاراالتجاراالتجاراالتجار    لمكافحةلمكافحةلمكافحةلمكافحة    المتحدةالمتحدةالمتحدةالمتحدة    األمماألمماألمماألمم    (اتفاقية(اتفاقية(اتفاقية(اتفاقية    بالمخدراتبالمخدراتبالمخدراتبالمخدرات    المشروعالمشروعالمشروعالمشروع    غيرغيرغيرغير    االتجاراالتجاراالتجاراالتجار    دبي.دبي.دبي.دبي.    المتحدة.المتحدة.المتحدة.المتحدة.    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلمارات                                                                                                                                                                                                                    
الممارساتالممارساتالممارساتالممارسات    مدونةمدونةمدونةمدونة    الصحة،الصحة،الصحة،الصحة،    وزارةوزارةوزارةوزارة    العقلية)،العقلية)،العقلية)،العقلية)،                                                    

مُدرَج. غير      
المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات    نشرةنشرةنشرةنشرة    ،،،،    البيئةالبيئةالبيئةالبيئة    إدارةإدارةإدارةإدارة    ،،،،    دبيدبيدبيدبي    بلديةبلديةبلديةبلدية    جمعتهاجمعتهاجمعتهاجمعتها    ،التي،التي،التي،التي    والمياهوالمياهوالمياهوالمياه    البيئةالبيئةالبيئةالبيئة    وزارةوزارةوزارةوزارة    قبلقبلقبلقبل    ،من،من،من،من    والمحظورةوالمحظورةوالمحظورةوالمحظورة    الممنوعةالممنوعةالممنوعةالممنوعة    الخطرةالخطرةالخطرةالخطرة    البضائعالبضائعالبضائعالبضائع    قائمةقائمةقائمةقائمة                                                                                                                                                                                                                                            

مُدرَج. غير      
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الدوليةالدوليةالدوليةالدولية    اللوائحاللوائحاللوائحاللوائح                        
استكهولماستكهولماستكهولماستكهولم    اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية                    

تطبيقها. يمكن ال        
روتردامروتردامروتردامروتردام    اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية                    

تطبيقها. يمكن ال        
مونتريالمونتريالمونتريالمونتريال    بروتوكولبروتوكولبروتوكولبروتوكول                    

تطبيقها. يمكن ال        
كيوتوكيوتوكيوتوكيوتو    بروتوكولبروتوكولبروتوكولبروتوكول                    

تطبيقها. يمكن ال        
بازلبازلبازلبازل    اتفاقيةاتفاقيةاتفاقيةاتفاقية                    

تطبيقها. يمكن ال        

الدوليةالدوليةالدوليةالدولية    الجردالجردالجردالجرد    قوائمقوائمقوائمقوائم                                
(نعم/ال)*(نعم/ال)*(نعم/ال)*(نعم/ال)*    الجردالجردالجردالجرد    قائمةقائمةقائمةقائمة    علىعلىعلىعلى                                                                                                                                        الجردالجردالجردالجرد    قائمةقائمةقائمةقائمة    اسماسماسماسم                                المنطقةالمنطقةالمنطقةالمنطقة    أوأوأوأو    (البلدان)(البلدان)(البلدان)(البلدان)    البلدالبلدالبلدالبلد                                            

الحاكم البلد يضعها التي الجرد متطلبات مع يتفق المنتج هذا أن إلى "نعم" *تشير                                        
الحاكم. البلد يديرها التي الجرد قائمة في اإلدراج من معفاة أو مدرجة غير المُنتج مكونات من أكثر أو واحدًا مكونًا أن إلى "ال" تشير                                                                        

Toxic Substances Control السامة المواد مرابة انون حسب الجرد ائمة                                                            
           Act (TSCA) Inventory

نعم     وبورتوريكو األمريكية المتحدة الواليات                        

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة    آخرآخرآخرآخر    أوأوأوأو    اإلعداداإلعداداإلعداداإلعداد    تاريختاريختاريختاريخ    فيهافيهافيهافيها    بمابمابمابما    أخرى،أخرى،أخرى،أخرى،    معلوماتمعلوماتمعلوماتمعلومات    ....16161616                                                                                                                    
2017-يونيو-21   اإلصداراإلصداراإلصداراإلصدار    تاريختاريختاريختاريخ                        

- المراجعةالمراجعةالمراجعةالمراجعة    تاريختاريختاريختاريخ                        
01رقمرقمرقمرقم    اإلصداراإلصداراإلصداراإلصدار                        

السرطان). ألبحاث الدولية (الوكالة IARC: International Agency for Research on Cancer                                المختصراتالمختصراتالمختصراتالمختصرات    قائمةقائمةقائمةقائمة                    
                   NTP: National Toxicology Program للسميات). الوطني (البرنامج

                            OSHA: Occupational Safety & Health Administration المهنية). والسالمة الصحة (إدارة
                            ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists ألخصائي األمريكي (المؤتمر

الحكوميين). الصناعية الصحة       

داخلية بيانات      المراجعالمراجعالمراجعالمراجع        

ً  إلمامًا يُلم ال <?المُصنع>                                                         غيره أو مُنتَجُه، فيها يُستخدم أو المعلومات بهذه فيها يُستعان قد التي الظروف بجميع شامال
المنتَج لمناولة اآلمنة الظروف توافر من التأكدِ مسؤوليةُ المُستخدمِ على وتقع  مُنتَجِه. مع اآلخرين المُصنعين مُنتجاتِ من                                                    

تلف أو ضرر أو خسارة من االستخدام سوء على يترتب عمّا المسؤوليةَ ويتحملُ سليم، نحو على منه والتخلص وتخزينه                                                       
حاليًا. وخبرات معارف من يتاح ما أفضل على يقوم معلومات من الصحيفة في ورد ما تكاليف. أو                                                 

الذمةالذمةالذمةالذمة    إبراءإبراءإبراءإبراء                        
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