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القسم  : 1بيان الهوية
بيان تعريف املنتَج طبق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
الامس التجاري :
الامس الكمييايئ :
مرادفات :
وسائل التعريف ا ألخرى
رمز املنتج :
) (CASخدمة املس تخلصات الكمييائية :
الاس تخدام املوىص به للامدة الكمييائية وقيود الاس تخدام
الاس تعامل املوىص به :
ملورد
تفاصيل بياانت ا ّ
املصنع /املتعهد :

خطوط االتصال ابلربيد االإلكرتوين لنرشة :
رمق هاتف الطوارئ :
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Product name
املقطرات الثقيةل البارافني ,املعاجلة ابلهيدروجني ,الزيوت ا ألساس ية غري
حمدد
املقطرات الثقيةل البارافني ,املعاجلة ابلهيدروجني
ال تتوافر بياانت
64742-54-7
املواد اخلام لتصنيع زيوت التشحمي ،عوامل الزيت ،مواد التشحمي،
الدلائن والعوامل الكمييائية للس يارات
X
X
X
X
X
X
X
-
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) 4المرفق(

القسم  :2اخلطورة حتديد
حسب احملتوایت تصنيف ) ) GHSالكاميوایت وتسمية لتصنيف املوحد العاملي النظام
غري مصنف
اخمللوط أأو املادة تصنيف
استنادا اإىل  Hو  Lللزيوت ا ألساس ية ال يمت تصنيف املنتج عىل أأنه
مرسطن
( DMSOاس تخراج احملتوى (وفقا ل)٪IP 346) <3
غري قابل للتطبيق
عنارص بطاقة الومس يف النظام املنسق عاملي اً ،مبا يف ذكل البياانت
التحذيرية
ال تتوافر بياانت
أأوجه اخلطورة ا ألخرى اليت ال تؤدي اإىل تصنيف

القسم  :3الرتكيب/معلومات عن املكوانت
الطبيعة الكمييائية :

التصنيف
H350

خليط معقد من الهيدروكربوانت اليت يمت احلصول علهيا عن طريق املعاجلة املائية جلزء
الزيت اخلام يف وجود مادة حفازة
وهو يتأألف يف معظمه من الهيدروكربوانت  C20اإىل  C50ويشلك زيت جاهز مع
اللزوجة ال يقل عن 19mm2/sيف درجة احلرارةC °40
حيتوي عىل مكية كبرية نسبيا من الهيدروكربوانت املش بعة
اخلطورة درجة
)الفئة(
الرسطنة

االرتأيز][%

# CAS

املكوانت اخلطرة

< 100%

64742-54-7

غري حمدد قاعدة
النفط

القسم  : 4تدابري االإسعاف ا ألويل
وصف تدابري االإسعاف ا ألويل الالزمة
ذا مت اس تنشاق املنتج :
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اإذا أأصبح التنفس صع ًبا ،انقل املصاب اإىل الهواء الطلق .وإاذا لزم ا ألمر ،اس تخدم
التنفس الاصطناعي دلمع الوظائف احليوية .اطلب العناية الطبية
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اإذا مت ابتالع املنتج :

يف حاةل مالمسة املنتج للجدل :
يف حاةل مالمسة املنتج للعني :

أأمه ا ألعراض/التأأثريات ،احلادة واملتأأخرة
این الرعاية الطبية الفورية واملعاجلة اخلاصة اإذا
اقتىض ا ألمر

يف حاةل بلع املادة مع اإحتفاظ الشخص بوعيھ ،يمت اإعطائھ مكيات قليةل من املاء
لیرشبھا .يُراعى التوقف لو شعر الشخص املعرض ابلغثيان اإذ أأن التقيؤ ينطوي عىل
خطورة .ال حترض عىل القيء اإال اإن طلب أأحد أأعضاء الطامق الطب منك أأن تقوم
بھذا .ينبغي االإبقاء عىل الر أأس منخفض ًا أأثناء القيء يك ال يدخل القيء اإىل الرئتني.
يُراعى احلصول عىل الرعاية الطبية .اتصل مبركز السموم أأو الطبیب ،عند الرضورة.
ُحيظر اإعطاء أأي يشء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي .يف حاةل فقدان الوعي،
ضع املتعرض يف وضعية االإفاقة واطلب الرعاية الطبية عىل الفور .يراعى االإبقاء عىل
مسكل الھواء مفتوح ًا .السامح لها  /هل رشب  200مل من البارافني السائل .ال
تعطي احلليب وادلهون أأو الكحول
انزع أأي مالبس ملوثة ابملنتج فور ًا .الغسل الفوري ابملاء والصابون والشطف
جيدا .يف حاةل حدوث هتيج ،جيب استشارة الطبیب
اإغسل العينني بدقه بمكيات وافرة من املاء .افتح جفن العني و أأغسهل بكثري من املاء
النظيف .اس متر ملدة  15دقيقة عىل ا ألقل .مق إابزاةل العدسات الالصقة اإذا اكنت
موجودة وسهل إازالهتا .اإذا حدث هتيج مس متر أأطلب مشورة الطبیب
مل حيدد
ال حترض عىل القيء اإال اإن طلب أأحد أأعضاء الطامق الطيب منك أأن تقوم بھذا.
يُراعى احلصول عىل الرعاية الطبية لو .عند تقدمی االإسعافات ا ألولية ،تأأأد من أأنك
ترتدي معدات الوقاية الشخصية املناس بة حسب الواقعة ،واحلادث والظروف
احمليطة.يُراع ى احلصول عل ى الاستشارة/العناية الطبيةُ .يراع ى احلصول عىل
الاستشارة الطبية (ويُبدى حال التعر الومس إا ن أأمكن) حا ل الشعو ر بتوعك .
تأأك د م ن أأ ن الفري ق الطب ي عل ى وع ي ابملادة/ابملوا د ذا ت الصةل ،
ويتخذو ن الاحتياطا ت الت ي حيمو ن به ا أأنفسهم  .ت َُعر ض حصيف ة بياان ت
السالم ة هذ ه عل ى الطيب ب اخملتص تُغس ل الثيا ب املُلوث ة قبل اإعادة
الاس تخدام .عالج اﻷعراض

القسم  : 5تدابري ماكحفة احلريق
وسائل االإطفاء املناس بة
وس يةل االإطفاء املالمئة :
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رغوة ،اثين أأأس يد الكربون ،املادة الكمييائية اجلافة ،رذاذ املاء
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وس يةل االإطفاء غري املالمئة :

اخلطورة احملددة اليت تنشأأ عن املادة الكمييائية

أأنشطة امحلاية اخلاصة لعامل االإطفاء

املياه النفاثة
سائل قابل لالش تعال مع درجة حرارة اش تعال عالية .يف البیئة النار تتشلك يدخن
حتتوي عىل أأاكس يد الكربون وغريه جمهوةل منتجات التحلل احلراري للهيدروكربوانت
أأعىل .جتنب تنفس املنتجات اليت يمت اإطالقها يف بیئة احلريق  -قد تكون خطرة
عىل الصحة
انقل احلاوایت من منطقة احلريق اإذا تیرس ذكل دون خماطر وإاال مق ابلتربيد حبرص
ابس تخدام رش املاء .اإذا اكن ممكنًا ،امنع جراین املاء من دخول مصارف املاء أأو
املسطحات املائية أأو املناطق ا ألخرى احلساسة بيئ ًيا .اإبقاء العاملني غري الرضوريني
 SCBAبعيدً ا .جيب عىل فريق ُماكحفة احلريق أأن يرتدوا ھجاز تنفس مكت ّفي ذاتي ًا
اإجيايب الضغط والزي الوايق اكم ًال

القسم  : 6تدابري مواهجة الترسب العارض
الاحتياطات الشخصية ومعدات امحلاية وإاجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية
طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف
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ل إالرشادات عن اختيار املعدات الواقية ل ألفراد أأنظر الفصل  8من أشف
بياانت السالمة اخلاصة ابملادة .اإبقاء العاملني غري الرضوريني بعيدً ا .جتنب
مالمس ته للجدل والعينني .جتنب اإس تنشاق البخار .ة ِزلقة .أأوقف تدفق املادة،
ما مل تكن هناك خماطرة .جتنب مالمسة املادة املنسكبة أأو املنفلتة .ال تس تخدم
النار املفتوحة  ،ال تدخن  ،والقضاء عيل مصادر االإشعال ا ألخرى .الهتوية
املناس بة احمللية.
امنع املزيد من الترسب أأو الانساكب أمن ًا .امنع دخوهل اجملاري املائية أأو
البالوعات أأو البدرومات أأو املناطق احملصورة .مینع من االإنتشار عن طريق
معل حاجز من الرمل أأو مادة اإحتواء أأخرى .اإبالغ السلطات املعنية
ترسب صغري :لرمال أأو غريها غري قابةل لالحرتاق تغطي املواد اجلافة الترسب.
ويوىص ابس تعامل مواد ماصة حمايدة المتصاص املواد املنسكبة ( الرمال ,الرتبة,
نظفها أأو اكنسها وضعها يف وعاء مغلق ).دایتويم ا ألرض ,الفريميكوليت
مناسب .جتنب خلق الظروف املغربة .نظف املواد املتبقية عن طريق غسل
املنطقة ابملاء ومواد .وإاال ختلص من املنتج يف موقع التخلص من النفاایت املتفق
عليه وغطيه حبشو نظيف .جيب أأن يمت التخلص وفق ًا للقوانني واللواحئ ا إالقلميية
والوطنية واحمللية املطبقة
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القسم  : 7املناوةل والتخزين
احتياطات للمناوةل املأأمونة
ملنع تالمس اجلدل والعني يف أأحوال الاس تخدام املتوقعة ،مق ابرتداء مالبس واقية ونظارات أأمان مناس بة. .منع تكوين خبار تركزي  /الضباب
تعامل يف منطقة معل جيدة الهتوية .حيظر تناول الطعام ،والرشاب ،والتدخني يف ا ألماكن اليت جيري التعامل فيھا مع ھذه املادة سواء ابملناوةل،
التخزين أأو املعاجلة .يُراعى االإغتسال جيد ًا بعد مناولتھا .اخلع الثياب املُلو ثة والتھجزيات الوقائية قبل دخول ا ألماكن اخملصصة للطعام .انظر
القسم  8ملزيد من املعلومات حول اإجراءات احلفاظ عىل الصحة .ال تس تخدم النار املفتوحة  ،ال تدخن  ،والقضاء عيل مصادر االإشعال ا ألخرى
متطلبات التخزين املأأمون ،مبا يف ذكل ما يتعلق حباالت عدم التوافق
التخزين يف درجة حرارة الغرفة وحاميته من أأشعة الشمس يف ابرد وبرئ أأماكن الهتوية .وصفت بشلك حصيح وحاوایت خمتومة .حامية من التلوث
وترامك املياه .الابتعاد عن املؤكسدات القوية .قد يمت ختزين املنتج يف صهارجي التخزين وفقا للواحئ املعمول هبا

القسم  8ضوابط التعرض/امحلاية الشخصية
ابرامرتات املراقبة
حدود التعرض المهني
البحرين .القيم الحدية الدنيا .قرار رقم  4بشﺄن اإدارة الكيماويات الخطرة ،وحدود التعرض للكيماويات الخطرة والسامة ،الملحق3 .
ال توجد حدود التعرض املهين للمنتج
اﻹمارات العربية المتحدة .حدود التعرض المهني .الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في مناطق العمل ]قانون حماية الهواء من
التلوث ،قرار مﺠلس الوزراء رقم ( )12لسنة [2006
ال توجد حدود التعرض املهين للمنتج
مﺠلس التعاون الخليﺠي .القيم الحدية العتبية .حدود التعرض للمواد الكيميائية الخطرة (النظام الموحد ﻹدارة المواد الكيميائية الخطرة في دول
مﺠلس التعاون لدول الخليج العربية ،ملحق (3
ال توجد حدود التعرض املهين للمنتج
الهتوية املناس بة احمللية .الهتوية العامة و  /أأو غطاء ادلخان احمليل من أأجل
املراقبة الهندس ية املناس بة
احلفاظ عىل تركزي العوامل اخلطرة يف الهواء مضن حدود مقبوةل
تدابري امحلاية الفردية ،مثل معدات امحلاية الشخصية
ال حيتاج ا ألمر عادة اإىل حامية اجلهاز التنفيس حتت ظروف ا إالس تعامل
أأهجزة امحلاية الشخصية :اجلهاز التنفيس
املعتادة .وفق ًا للقواعد اجليدة ملراعاة ا ألصول الصحية يف الصناعة ،جيب اإختاذ
اإحتياطات لتﺠنب اإس تنشاق املادة .اإذا أانت الضوابط الهندس ية ال حفظ
الرتأيزات احملمةل يف الهواء ملس توى أايف محلاية حصة العاملني ،جيب اإختيار
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أأهجزة محلاية التنفس المئة لظروف االإس تعامل احمللية وتس تويف اإشرتاطات
القوانني املعنية .راجع مع موردي أأهجزة حامية التنفس .اإذا أانت أأهجزة
التفس مع ترش يح الهواء اإخرت ترأيبة مالمئة للﺠمع بني قناع الو
ارتداء كتمية ،قفازات مقاومة للنفط(مثال بريبواتن ،فيتون ،مطاط البوتيل
وينبغي اختيار مادة القفازات مع مراعاة وقت الاخرتاق ،ومعدل النفاذية
وتدهور
يوىص بتغيري القفازات ابنتظام واستبدالها عىل الفور يف حاةل حدوث أأي
عالمات للتلف أأو التلف) المتزق أأو الثقب ( أأو تغريات يف املظهر) اللون
( واملرونة والشلك
ارتداء مزئر واقية أأو بدةل واقية مصنوعة من ا ألمقشة املغلفة واملقاومة
للمنتج .مقاومة للزيت ،أأحذية مضادة لالنزالق
إارتدي نظارات السالمة أأو قناع يغطي الوجه بأأأمهل يف ا ألحوال اليت حيمتل
فهيا حدوث طرطشة
دش السالمة ،انفورة غسل العينني اخلاصة ابلطوارئ يف منطقة العمل
النظر يف اس تخدام التدابري الاحرتازية من أأجل حامية املنطقة احمليطة
صهارجي التخزين

واجلسم اجلدل :الشخصية امحلاية أأهجزة

أأهجزة امحلاية الشخصية :العينني
اخملاطر احلرارية
ضوابط التعرض البیيئ

القسم  9اخلواص الفزيایئية والكمييائية
نقطة اذلوابن/نقطة التﺠمد
ماكس -60°Cاإىل -0
مضمون -6°C:اإىل -18
نقطة الاش تعال
>180˚C
اللزوجة احلركية
غري قابل للتطبيق
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الراحئة
راحئة ممزية من الهيدروكربوانت

اللون
عدمی اللون اإىل ا ألصفر

احلاةل الفزيایئية
السائل

احلد ا ألعىل/ا ألدىن لالنفجار أأو
القابلية لالش تعال
غري قابل للتطبيق

القابلية لالش تعال
غري قابل للتطبيق

ا ألس الهيدروجيين
غري قابل للتطبيق

درجة حرارة التحلل
غري قابل للتطبيق

نقطة الغليان أأو نقطة بدء
الغليان ونطاق الغليان
200 – 800°C
مضمون350 – 580°C :
درجة حرارة الاش تعال
اذلايت
غري قابل للتطبيق
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الكثافة و /أأو الكثافة النسبية
عند 0.81 – 0,97 g/cm3
15˚C
مضمون:
0.850 – 0.900 g/cm3

الضغط البخاري
 20 ° Cعند <0.1 hpa

التوزع بني ا ألوكتانول واملاء
معامل ّ
غري قابل للتطبيق

قابلية اذلوابن
غري قابل لذلوابن

اللزوجة
عند 25 – 35 mm2/s
)40˚C (SN-150
عند min. 70 mm2/s
)40˚C (SN-400
عند min. 125 mm2/s
)40˚C (SN-650

خصائص اجلس اميت
غري قابل للتطبيق

كثافة البخار النسبية
غري قابل للتطبيق

القسم  :10الاس تقرار الكمييايئ والقابلية للتفاعل
القابلية للتفاعل
الاس تقرار الكمييايئ
اإماكنية التفاعالت اخلطرة
الظروف اليت ينبغي جتنهبا
املواد غري املتوافقة
نواجت التحلل اخلطرة
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املنتج ال يكون متفاعال يف الظروف العادية لالس تخدام والتخزين
والنقل
املنتج مس تقر يف ظل الظروف احمليطة العادية ،وكذكل حتت درجة
احلرارة املتوقعة وحتت الضغط املتوقع يف التخزين وعند املناوةل
ال يشء معروف
جتنب االتصال املبارش مع اللهب ودرجات احلرارة العالية
عوامل مؤأسدة قوية
ال يشء معروف
نواجت الاحرتاق اخلطرة  -انظر القسم  5من حصيفة بياانت السالمة

حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

القسم  :11املعلومات السمية
السمية احلادة
ال تتوافر بياانت عن املنتج؛ معلومات عن منتجات مماثةل  -الزيوت ا ألساس ية
املواد الكاميوية
 LD50عن طريق الفم
 LD50عن طريق اجلدل
 LC50اس تنشاق
الزيوت ا ألساس ية
فأأر 5000 > ،ملﺠم/أمج
أأرنب 5000 > ،ملﺠم/أمج
فأأر 5.53 > ،ملﺠم/أمج
غري مصنف
تأألك/تهجي اجلدل
يسبب اجلدل تكسري والتقرش بسبب التﺠفيف والشحوم ،وهتيج أأو
الهتاب يف االتصال لفرتات طويةل أأو متكررة
غري مصنف
تلف/تهجي العني الشديد
تركزيات عالية من ا ألخبرة  /ضباب أأو الرش السائل للعني قد يسبب
هتيج الغشاء اخملاطي للعيون (حرق ،متزيق وامحرار) أأو هتيج العني
عابرة
غري مصنف
التحسس التنفيس أأو اجلدلي
يسبب هتيج اجلدل خفيف ،امحرار ،جتفيف اجلدل والتكسري ،والتغريات
اجلدلية ممكن يف االتصال املتكرر أأو لفرتات طويةل
غري مصنف
اإطفار اخلالای اجلنس ية
غري مصنف
الرسطنة
استنادا اإىل  Lمالحظة ال يمت تصنيف املادة عىل أأهنا مرسطنة
( DMSOاس تخراج احملتوى (وفقا ل)٪IP 346) <3
غري مصنف
السمية التناسلية
غري مصنف
السمية الشامةل ألعضاء مس هتدفة حمددة  -تعرض مفرد
الابتالع العريض قد يسبب اضطراابت يف املعدة (غثيان ،يقء ،أالم
يف املعدة) .هتيج اجلهاز الهضمي
تركزيات عالية من ا ألخبرة  /ضباب قد يسبب هتيج معتدل من الغشاء
اخملاطي يف اجلهاز التنفيس (الهتاب احللق والسعال) ،والصداع،
وادلوخة والغثيان .يف التعرض لفرتة طويةل اضطراابت التنفس،
واضطراابت اجلهاز العصيب املركزي ،واضطراابت يف تنس يق احلراكت،
والارتباك ،والنعاس ،وفقدان الوعي
غري مصنف
السمية الشامةل ألعضاء مس هتدفة حمددة  -تعرض متكرر
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حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

خطر الشّ فط

التعرض املتكرر أأو لفرتات طويةل قد يسبب التﺠفيف ،تكسري أأو
الهتاب مزمن يف اجلدل
التعرض لفرتات طويةل ألخبرة قد يسبب اضطراابت أأعصاب
غري مصنف
اللزوجة  mm2 / s 20.5≥ :عند C˚40

القسم  :12املعلومات االإيكولوجية
السمية
ال تتوافر بياانت عن املنتج؛ معلومات عن منتجات مماثةل  -الزيوت ا ألساس ية
اختبار السمية احلادة عىل الالفقارایت يف املياه العذبة 48 ، :ساعة EC50: >10,000 mg/l, Daphnia magna
اختبار السمية املزمنة عىل الالفقارایت، 21 :يوما NOEL: 100 mg/l, Daphnia magna,
اختبار السمية احلادة عىل أأسامك املياه العذبة 96 :ساعةLC50: >100 mg/l, Pimephales promelas,
اختبار السمية املزمنة عىل أأسامك املياه العذبة :يوما NOEL: >1,000 mg/l, Oncorhynchus mykiss , QSAR, 21
اختبار السمية احلاد عىل الطحالب املياه العذبة72:ساعة EC50: >100 mg/l, Pseudokirchinella subcapitata,
ال توجد بياانت حمددة متوفرة بشأأن هذا املنتج
الاس مترارية وقابلية التحلل
ال توجد بياانت حمددة متوفرة بشأأن هذا املنتج
القدرة عىل الرتامك ا ألحيايئ
ال توجد بياانت حمددة متوفرة بشأأن هذا املنتج
احلركية يف الرتبة
منتج تقلب منخفض جدا
التأأثريات الضارة ا ألخرى
والهيدروكربوانت اليت يتكون مهنا هذا املنتج متيل اإىل الاخنفاض أأو ال
متيل اإىل التغلغل يف الغالف اجلوي
املنتج غري قابل لذلوابن يف املاء و أأخف من املاء
املنتج يرتامك عيل سطح املاء  ،وتشكيل الفيمل اذلي يعيق تبادل
ا ألوكسجني
ان املنتج مشتت بثبات يف الرتبة ؛ وقد خترتق الرتبة وتلوث املياه
السطحية
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حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

القسم  :13الاعتبارات املتعلقة ابلتخلص من النفاایت
طرائق التخلص من النفاایت
ال تتخلص مهنا يف املصارف أأو يف مسارات املياه داخل البیئة
جيب اإس تعادته أأو اإعادة تصنيعه اإن أأمكن
اإهنا مس ئولية مودل الفضالت أأن حيدد درجة السمية واخلصائص الطبيعية للامدة املتودلة لتحديد التصنيف الصحيح للفضالت و أأساليب التخلص
املالمئة اخلاضعة للواحئ املطبقة
ختلص منه وفق ًا مجليع اللواحئ السارية

القسم  :14املعلومات املتعلقة ابلنقل
املنتج غري خاضع للواحئ ادلولية اخلاصة بنقل البضائع اخلطرة
IMDG/IMO

ADR/RID

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

رمق ا ألمم املتحدة

مواد غير خاضعة للرقابة

مواد غير خاضعة للرقابة

الامس الرمسي للنقل البحري احملدد من قبل ا ألمم املتحدة

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

رتبة ( ُرتب) خطورة النقل

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

مجموعة التعبئة ،يف حاةل الانطباق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

اخلطورة البيئية

بشلك وخمتومة ابإحاكم مغلقة احلاوایت اإبقاء المنة، ،النقل ترسب لتﺠنب
غري قابل للتطبيق
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غري قابل للتطبيق

الاحتياطات اخلاصة املتعلقة ابملس تعمل
ابتفاقية الثاين للمرفق وفق ًا سوائب شلك يف النقل

حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

 IBCومدونة  MARPOL 78/73ماربول

القسم  :15املعلومات التنظميية
القواعد املتعلقة ابلسالمة والصحة والبیئة ،املنطبقة عىل املن َتج املتناول
قرار رئیس الهيئة العامة محلاية الرثوة البحرية والبیئة واحلياة الفطرية رمق ( )4لس نة  2006بشأأن اإدارة املواد الكمييائية اخلطرة
غري ُم َدرج
البحرين .الكاميوایت اخلاضعة الإجراءات املوافقة املس تنرية املس بقة مبوجب اتفاقية روتردام (القانون رمق  14لعام ، 2012املرفق الثالث
ال میكن تطبيقها
املرسوم رمق  6لعام ، 1997اجلداول  1و  2و 3؛ القانون رمق( ) (CWCحبرين .املواد الكاميوية اخلاضعة ملعاهدة حظر ا ألسلحة الكاميوية ادلولية
لعام (2009 51
غري ُم َدرج
البحرين .الكاميوایت احملظورة (وزارة ادلوةل لشؤون البدلية والبیئة ،قرار رمق  7لس نة  2002بشأأن الرقابة عىل اس ترياد واس تخدام الكاميوایت
املقيدة
(واحملظورة ،اجلدول 1
غري ُم َدرج
البحرين .الكاميوایت املقيدة تقييد ًا شديداً (وزارة ادلوةل لشؤون البدلية والبیئة ،قرار رمق  7لس نة  2002بشأأن الرقابة عىل اس ترياد واس تخدام
الكاميوایت
(املقيدة واحملظورة ،اجلدول 2
غري ُم َدرج
قامئة ( ج) مواد تدخل البالد بدون ترصحي
غري ُم َدرج
قامئة (ب) للمواد تدخل البالد بترصحي
غري ُم َدرج
لك
عُامن .قامئة املواد ا مييائية احملظورة (قرار وزاري . 25/2009امللحق (2
غري ُم َدرج
عُامن .قامئة املواد الكمييائية املقيدة (قرار وزاري . 25/2009امللحق 1
غري ُم َدرج
ململكة العربية السعودية .اجلبيل وينبع .ملواثت الهواء اخلطرة (الهيئة امللكية جلبيل وينبع اللواحئ البيئية البيئية ،
، 2Cجدول V 1.2004
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حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

غري ُم َدرج
)االإمارات العربية املتحدة .أأبوظيب .السالئف اخملد)رة املمنوع دخولها/اس تريادها (اإجراءات التشغيل القياس ية للسامح ابلكاميوایت واملواد اخلطرة
.غري ُم َدرج
( االإمارات العربية املتحدة .حظر اس ترياد وتداول بعض املبيدات الضارة ابلصحة والبیئة والبیئة (القرار الوزاري رمق 193
غري ُم َدرج
االإمارات العربية املتحدة .ديب .اتفاقية حظر ا ألسلحة الكمييائية .واكةل البیئة الاحتادية ،وقانون املامرسة
غري ُم َدرج
الإمارات العربية املتحدة .ديب .الاجتار غري املرشوع ابخملدرات (اتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة الاجتار غري املرشوع يف اخملدرات واملؤثرات
العقلية) ،وزارة الصحة ،مدونة املامرسات
غري ُم َدرج
قامئة البضائع اخلطرة املمنوعة واحملظورة ،من قبل وزارة البیئة واملياه ،اليت مجعهتا بدلية ديب  ،اإدارة البیئة  ،نرشة املعلومات
غري ُم َدرج
قوامئ اجلرد ادلولية
عىل قامئة اجلرد (نعم/ال
امس قامئة اجلرد
البدل (البدلان) أأو املنطقة
نعم
امئة اجلرد الاسرتالية اخلاصة ابملواد الكاميوية
سرتايل
Australian Inventory of Substances
)Chemical (AICS
نعم
امئة املواد احمللية
كندا
)Domestic Substances List (DSL
ال
امئة املواد الأجنبية
كندا
)Non-Domestic Substances List (NDSL
نعم
امئة اجلرد اخلاصة ابملواد الكاميوية املوجودة ي الصني
الصني
Chemical Existing of Inventory
(IECSC) China in Substances
قامئة اجلرد ا ألوروبية للمواد الكمييائية التجارية املوجودة نعم
أأورواب
حاليا
)(EINECS
ُ
ال
القامئة ا ألوروبية للمواد الكاميوية املبلَغ عهنا
أأورواب
)(ELINCS
ال
امئة اجلرد اخلاصة ابملواد الكاميوية املوجودة واجلديدة
الياابن
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حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

Inventory of Existing and New Chemical
)Substances (ENCS
نعم
امئة املواد الكاميوية املوجودة
كورای
)Existing Chemicals List ( ECL
نعم
امئة اجلرد لزيلندا اجلديدة
نيوزيلندا
نعم
امئة اجلرد اللبينية للعنارص واملواد الكاميوية
الفلبني
Philippine Inventory of Chemicals and
)Chemical Substances (PICCS
نعم
املتحدة ا ألمريكية وبورتوريكوامئة اجلرد حسب انون
الوالایت
مرابة املواد السامة
Toxic Substances Control Inventory
(TSCA) Act
تشري "نعم" هذا أأن اإىل املنتج مع يتفق متطلبات اجلرد اليت يضعها البدل احلامك*
أأن اإىل "ال" تشري مكو) ًان من أأكرث أأو واحداً مكوانت املُنتج غري مدرجة أأو معفاة من االإدراج يف قامئة اجلرد اليت يديرها البدل احلامك

القسم  :16معلومات أأخرى
واخملترصات الاختصارات
YWA
STEL
CLV
TLV
ADR/RID
IMDG
IMO
LD50
LC50
البياانت قواعد اإدارة
EINECS
TSCA
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متوسط الوقت املوزون
مس توى التعرض لفرتة قصرية
احلد ا ألقىص لقمية السقف
قمية حد العتبة
االتفاقية ا ألوروبية لنقل البضائع اخلطرة عىل الطرق/السكك احلديدية
املدونة البحرية ادلولية للبضائع اخلطرة
املنظمة البحرية ادلولية
اجلرعة املميتة 50
تركزي قاتةل 50
املوجودة التجارية الكمييائية للمواد ا ألوروبية لقامئة
ا ألمريكية البیئة حامية واكةل السامة املواد مراقبة قانون مبوجب

حصيفة بياانت السالمة
Product name

النسخة

1.0

التارخي الفعال01-05-2019.
وفق ًا للنظام املنسق عاملي ًا
رمق الطبعة ٦
السالمة بيانات صحائف إلعداد توجيهات
) 4المرفق(

HSDB

الطب لعمل الوطنية ملكتبة
املتحدة للوالایت االإنسانية واخلدمات الصحة

الوثيقة يف مبني هو كام اخلطروالفئة فئة
قد تسبب الرسطان
H350
التنصلمن املس ئولية
تعمتد هذه املعلومات عىل معرفتنا احلالية واملقصود مهنا أأن تصف املنتج ألغراض متطلبات الصحة والسالمة واملتطلبات البيئية فقط .وذلكل
جيب عدم تفسريها عىل أأهنا تضمن أأي خصائص معينة للمنتج
مت التحقق من حصة
SRS
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