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20/10/2020 
 

3 

 : ةعجارملا خي رات
 

 : ةخسن

 31 دةام ،REACH)  شتي ر( 2006/1907 مقر (EC) ةحئ ال
 

. 
 

 
 

 
 

KFORMSOL 

Potassium Formate Solution 
 3 مسقلا ر ظ ن ا 

 مويساتوبلا حلم ،كيمروفلا ضمح م؛ويساتوبلا تامروف

   جتن ملا فيرعت ناي ب.11. 
 

 : جتن ملا زمر
 

 : جتن ملا مسا

 : (REACH) شتي ر لي جست مقر

 : تافدارملا

 

   اهب حصني ل ا يتلا تامادختسلااو ةلصلا تاذ ددةحملا طولخملا وأ دةاملا تامادختسا.1.2 
 

 ةيعانص تاجتنم ,زيهجتو ر فح عئوام
 

 .ةحاتم تامولعم دجوت ال

 : هب ىصوملا امدختسلاا
 

 : اهب حصني  ال يتلا تامادختسلاا
 

   ةملاسلا تان ايب ةفيحص ردوم تان اي ب.1.3 

 

 
Sinomine Specialty Fluids 

Ocean House  
Hareness Circle 

Altens Industrial Estate 
Aberdeen AB12 3LY 

(+44) 1224-897229 
(+44) 1224-870089 

 :فتاه
 :سكاف

 

enquire@sinominecorp.com ين ورتكللإا دي ربلا وانن ع : 
 

   ريءواطلا فتاه مقر.1.4 

 

:   –  24h/7dطوارئ: خدمه  رمز الوصول المرجعي
335324 

 
VERISK Europe:  +44 8 08 189 0979   

 
VERISK UK:     0 800 680 0425  

 
VERISK :     +1 760 476 3959 
وافريقيا األوسط الشرق

 

 

   طولخملا وأ دةاملا فينصت .12. 
 

 .هتار ييغتو هتلايدعت فلتخمو ،(CLP)) ةئبعتلاو مسولاو فينصتلاRegulation(  (EC) 1272/2008  ةحئلال اقفو ةر طخ دةام سيل

 عورشملا /ةكرشلا و رضحتسملا /دةاملا  فيرعت.1

mailto:external@sinominecorp.com
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 مسولا رصان ع.2.2 

 

 :يطيطختلا مسرلا
 دجوي ال

 

 :هيبن تلا ةملك
 دجوي ال

 

 :رةوطخلا تان ايب
 دجوي ال

 

 :ةيري ذحتلا تاناي بلا
 دجوي ال

 

   الخطورة األخرى  أوجه.2.3 

 
 

 
 ةيدلجلا ةسملاملا ,نيعلا ةسملام ,قاشنتسالا

 

 .نينيعلا عم سملاتلا بنجت .اجيهت ببسي دق

 .دلجلا ةسملام بنجت .اجيهت ببسي دق

 دق ففجملا جتنملا وأ تالوسوريألا .ةلئاسلا اهتلاح ببسب ر،يبك قاشنتسا ر طخ دةاملا ذهه لكشت ن أ عقوتملا ر يغ ن م

 .رابغلا سفنت بنجت .يسفنتلا ليبسلل اجيهم ون كي

 .لاهسإو ،ؤيقتو ،نايثغو ي،وعم يدعم جيهت ببسي دق علابتالا

 وأ (NTP) تايمسلل ينوطلا جمانر بلا وأ (IARC) ن اطرسلا ثاحبأل ةيلدولا ةلاكولا اهتجر دأ وادم أي ىلع يوتحي ال

 (ACGIH) ن ييموكحلا ةيعانصلا ةحصلا يئاصخأل يكير مألا ر متؤملا وأ (OSHA) ةينهملا ةحصلاو ةملاسلا ةر داإ
 .اضيأ 11 مسقلا ر ظنا (EU). يبوروألا داحتالا وأ

 

 دلجلا ,نانيعلا ,يسفنتلا ز اهجلا

 يداعلا مداختسالا يف ةلوقعم ةجردب هعقوت ن كمي ام دجوي ال

 .اضيأ 12 مسقلا ر ظنا .فورعم ر يغ

 .دجوي ال
 

 : ةسئيرلا رضعتلا لبس
 

 : ني علا ةسملام 
 

 : ةيدلجلا ةسملام لا
 

 : قاشنتسلاا

 

 : علابتلاا
 

 : ةن رطسلا

 
 

 : دفهتسملا وضعلا تاريثأت
 

 : رضعتلا اهم قاف ةيبط فوظر
 

 : ةلم تحم لا ةيئيبلا راثلآ ا
 
 
 

 
 

   دوام لا3.1   

 
 

 شتي ر لي جست مقر

(REACH) 

 (EC) ةحئ لال اقفو فينصتلا

[CLP] 2008/1272 مقر  

 اقفو فينصتلا
 هيجوتلل

Directive 
67/548/EEC أو

1999/45/EC 

رة ئاد مقر ٪-وزن

ت اصلختسملا
 (CAS) ة ئي ا ي م ي كل ا 

EC:  مقر  يئ ايميكلا مسلاا 

01-2119486456- 
26 

 مويساتوبلا تامروف 209-677-9 590-29-4 70-76 - -

 ءاملا 231-791-2 7732-18-5 24-30 - - -

Various - - 0-5 VARIOUS Various تانوبرك حلامأ 

 تانوكملا  عن تامولعم/بيكرتلا .3
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 إجراءات اإلسعاف األولي .4

 رضاعلا  قالطنالا  ةهجوا م تاءا رجإ .6

 

م ويودصلا تان وبر كيب و      
 مويساتوبلا أو/و

 
 
 
 

 "قبطني

 ةي فاضإ تامولعم 
 ىفعم*

 :  رىخأ تامولعم 
 ال" ينعت (-) ةطرشلا

 
 

 تامروف وللحم يف دامع فاضت ال ةيولقلا تامروفلا ذهه .جاتنإلا ةيلمع نع ةجتان بئواشك "رىخأ ةيولق تامروف" ن م ٪ 3 وحن ىلع يوتحت دق مويساتوبلا تامروف
 مت دقل .وادملا ن م اهتلاإز  ن كمي الو )ةينوطلا ةئيايميكلا وادملا ةبقار م ون ناق يف دةام فير عت بسحب"( مويساتوبلا تامروف" انتدام ن م زءج اهنكلو يحلملا مويساتوبلا
 .انجتنم نم زءجك بئواشلا ذهه ر اتبخا

 

 

 

 
 .ضار عألا رتطوت ذاإ ةيبط ةياعر  بلطت .ونباصلاو ءاملاب دايج لسغا

 

 .ضار عألا رتطوت ذاإ ةيبط ةياعر بلطت .ةقيقد 15 دةمل ءاملا ن م ةر يبك تايمكب ار وف ن ينيعلا قفدا

   إجراءات اإلسعاف األولي  وصف.4.1 
 

 ةي دلجلا ة سم لا م ل ا 

 ني علا ة س م ل ا م 

 قاشنتسلاا .قلطلا ءواهلا ىلإ لقني رى،خأ ةيسفنت لكاشم وأ سفنتلا يف قيض وأ لاعس ثدح ذاإ رتمتسا ذاإ ةيبط ةياعر  بل ط ت
 .ةيسايقلا يلوألا فاعسإلا ر يبدات للاخ ن م يعيبطلا سفنتلا داعتسي ر،مألا زمل ذاإ  .ضار عألا

 

 علابتلاا .ئقلا ثحتسي ال .ايعاو ن اك ن إ ء،املا ن م بواكأ دةع ءاطعإ .اقلطم مفلا قيطر  ن ع ءيش أي يعولا دقاف طعت ال
 

   رةخأتم لاو دةاحلا ت،اري ثأتلاو ضارعلأا مهأ.4.2 
 

 .11 مسقلا يف أو/و 2 مسقلا يف ةنيبم ةفورعملا ضار عألاو ر اثآلا مهأ                                           : ضارعلأا
 

   رملأا ى ضتقا اإذ ةصاخلا ةجلاعملاو ةيروفلا ةي بطلا ةياعرلا ناي ب.4.3 
 

 .ضار عألا بسحب جلاع                                    : بيبطلل ةظوحلم 
 
 
 

 
 

 نيجورتين وأ ون بركلا ديسكأ يناث وأ وةغر مدختسا .ةطيحملا ةيئبلاو ةيلحملا فورظلل ةمئلاملا ءافطإلا ر يبدات ذختا
(N2)ءاملا مدختسا ذاإ يبابض ذاذرب حصني .ءاملا ذاذر  وأ ةفاج ةيواميك دةام أو. 

 

 .فورعم ر يغ

   ءافطلإا لئ اسو.5.1 
 

 : ةبسان م لا ءافطلإا لئ اسو

 

 : ةبسانم لا ريغ ءافطلإا لئ اسو
 

   طولخم لا وأ دةام لا نع أشنت ةصاخ راطخأ.5.2 
 

 .ةجيهم ةنخدأ جتني قرحلا   : ةئياي ميكلا دةام لا نع ةئ شانلا ةي وعن لا رةوطخلا
 

 : طرةخلا اقرتحلاا جتوان  .مويساتوبلا ديساكأ .ةيوضع ر يغ ح لامأ وطلخم (CO2). ون بركلا ديسكأ يناث (CO). ون بركلا ديسكأ ولأ
 

   ءافطلإا لام عل حئاصن.5.3 
 

 ءافطلإا لامعل ةصاخلا ةيام حلا تادعم  .ةبسانم ةيامح تداعم س ب ل ت  .لماكتملا سفنتلا ز اهج سبلي ،قير ح بوشن ةلاح يف
 

 .يئام وللحم جتنملا ذاه :قبطني ال                                 : ري ابغ راجفنا طرخ
 

 قيرحلا  ةحفاكم تاءا رجإ .5
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   رئ واطلا تاءارجإو ةيام حلا تادعم و ةيصخشلا تاطاي تحلاا.6.1 
 

 8 مسقلا ر ظنا .ةيصخشلا ةيامحلا تداعم مدختسا .ةيفاك ةيوهت ودجو ن م دكأت .تالوسوريألاو ر ابغلا ون كت بنجت
 .اضيأ

 

 8. مسقلا يف اهب ىصوملا ةيصخشلا ةيامحلا لئاسو مدختست

 
 

 .رىبكلا تاباكسنالا ءواتحا ر ذعت ذاإ ةيلحملا تاطلسلا ةراشتسا يغبني .انومأم كلذ لعف ناك ن إ باكسنالا ءواتحاب مق
 .اضيأ 13 مسقلا ر ظنا

 
 

 .انومأم كلذ ن اك نإ باكسنالا وأ ربستلا ن م ديزملا عنما
 

 13. مسقلا رظنا .احيحص امسو ةموسوم ةيعوأ ىلإ لقنيو عفري .ةلماخ ةصام دةامب ربشت

 
 

 .تامولعملا ن م ديزمل 13 مسقلا ر ظنا .تامولعملا ن م ديزمل 8 مسقلا ر ظنا

 : ةي صخشلا تاطاي تحلاا

 

 : رئ واطلا قيرفل
 

   ةيئيبلا تاطاي تحلاا.6.2 
 

 : ةيئيبلا تاطاي تحلاا

 

   فيظن تلاو ءواتحلاا دوام و قئ اطر.6.3 
 

 : ءواتحلاا قطر
 

 : فيظنتلا قطر
 

   رى خأ ماسقأ ى لإ ةلاحلإا.6.4 
 

 رىخأ ماسقأ ى لإ ةلاحلإا
 

 
 

 

 
 نع جتانلا ر ابغلا وأ تالوسور يألا سفنت بنجت .تالوسور يألاو ر ابغلا ون كت بنجت .نينيعلاو دلجلا ةسملام بنجت
 .بابضلا ون كت بنجتل ،ولسور يألاو ر ابغلا ون كت ن كامأ يفو تداعملا دنع مداعلل ةمئلام ةيوهت ر فو .ةففجملا دةاملا

 

 .ةملاسلا تاءار جإو ةميلسلا ةيعانصلا ةيحصلا تاسرامملل اقفو ةلوانملا متت

   ةن وم أم لا ةلوانم لا تاطايتحا.7.1 
 

 : ةن م لآ ا ةلوانم لا نأشب حئ اصن

 

 : ةم اعلا ةحصلا تاراتبعا
 

   قفواتلا معد تلااحب قلعتي  ام كلذ يف امب ،ونم أملا نيزختلا طورش.7.2 
 

 يف ظفحي .ةيوهتلا ديجو درابو فاج ن اكم يف قلاغإلا ةمكحم ةيعوألا ظفحت .احيحص امسو ةموسوم ةيعوأ يف ظفحي
 .ةيوق دةسكؤم لمواع عم ن زخي ال .سمشلا ةعشأ ن م ىمحي .س°0 ن م ىلعأ ةر ار ح تاجدر

 

 .ةيوق دةسكؤم لمواع

 
 

 .ةر طخ ر يغ دةاملا ن أل رضعتلا وير انيس عضوي مل REACH ةحئال ن م 14.4 دةاملا ىضتقمب

 : ني زختلا فوظر

 

 : ةق فواتم لا ريغ دوام لا
 

   ددحم لا يئ اهن لا امدختسلاا.7.3 

 (RMM) طراخم لا رةاإد ري بادت

 
 

 

 
 .جتنملا ذاهل ددةحم رضعت دودح دجوت ال

 وطلخملا ذاهل (DNELs) قتشملا ر يثأتلا مدع تايوتسم قتشت مل

   مكحتلا تارتم اراب.8.1 
 

 رضعتلا دودح
 

 (DNEL) قتشملا ريثأتلا معد ىوتسم

 

 
-DN(M)EL نوز ن م غك/غم 6175 :ةيدلج - ةيماظن تار يثأت 

 مويساتوبلا تامر وف 
 قتشملا )ىندألا( ر يثأتلا مدع ىوتسم
 2مس/غم 20.6 :ةيدلج - ةيعضوم تار يثأت DN(M)EL-   قتشملا )ىندألا( ر يثأتلا مدع ىوتسمparايموي/مسجلا

-DN(M)EL ³  م/غم 435 :قاشنتسا- ةيماظن تار يثأت parقتشملا )ىندألا( ر يثأتلا مدع ىوتسم 
 

 .قبطني ال

 

 (PNEC) عقوتم لا ريثأتلا معد زيكرت

 ةيصخشلا  ةيامحلا /رضعتلا  طبواض.8

 نيزختلا و ةلوانملا .7
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 ةئيايميكلوا  ة ئيايزيفلا  صئاصخلا .9

 
 

 
 رابغلا ون كت ن كامأ يفو تداعملا دنع مداعلل ةمئلام ةيوهت ر فو .رضعتلا تالاح ن م دحلل ةيفاك ةيوهت ودجو ن م دكأت
 .بابضلا ون كت بنجتل ،ولسور يألاو

 

 .ةيفاك ريغ يعضوملا مداعلا ةيوهت تناك ذاإ زملي دق دمتعملا يعانصلا سفنتلا ز اهج

 ددعتم لينياف دير ولك وأ ةيطاطم تاز افق .لير تين طاطم ن م تاز افق EN374). ر ايعم يفوتست( ةبسانم تاز افق سبلت

 ).يس يف يب)
 

 رثانتلا ثدوح ناك ذاإ ).ةيقوالا ةر اظنلا أو( يبناجلا يقوالا تاذ ةملاسلا ةر اظن سبلت .هجولل ءاقو/نينيعلل ءاقو سبلي
 .هجولا درع سبلت لامتحم

 .ةنكمم ةيدلجلا ةسملاملا تناك ذاإ تايواميكلل ةعينم ةيقاو سبلام سبلت

 دشو رئطوالل ن يع ولسغ ر يفوت يغبني .ةملاسلا تاءار جإو ةميلسلا ةيعانصلا ةيحصلا تاسرامملل اقفو ةلوانملا متت

 .بيرق ناكم يف ن امأ

   رضعتلا طبواض.8.2 
 

 : ةيسدن هلا طبواضلا

 

 ةيصخشلا ةيام حلا تادعم 
 

 : ةيسفنتلا ةيام حلا
 

 : دي يلأا ةيام ح

 

 : هجولا/ني علا ةيام ح

 

 : مسجلاو دلجلا ةيام ح
 

 :أخرى 

 

 .ةحاتم تامولعم دجوت ال                            : ييئبلا رضعتلا طبواض
 

 

 .دجوي ال 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال 
 : ةحئارلا

 : ةحئ ارلا ةتبع

           

 تامولعم دجوت ال  لئاس
 ةحاتم

 حتاف ر فصأ

 : ةئيايزيفلا ةلاحلا

 : رهظملا
 :  اللون

 

   ةقيطرلا •  ت ا ظوح لم ل ا 

 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 
@ 20 °C 

 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

   ميقلا

6.5-11 

 
134  -  140 °C 

< 0 

 لاكساب575-700

 ةي صاخ

 : يني جودري هلا سلأا

 : دم جتلا ةطقن/راهصنلاا ةطقن

 : ناي لغلا قاطن / ناي لغلا ةطقن

 : رختبلا لدعم 

 : راخبلا طغض

 : راخبلا ةفاثك

 : ةفاثكلا

 : ةي رهاظلا ةفاثكلا
 

 

 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 يئايحألا ز كرتلا ىلع ةر دقلا مدع

 
@ 25 °C 

 ال  ةحاتم تامولعم دجوت ال 
 ةحاتم تامولعم دجوت

 قبطني ال 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 قبطني ال 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 1.57-1.53غ/سم3
76.8% @ 20°C 

 

< 0 
360 °C 

7  -  13 cP 

 : س20° يف يوعن لا لق ثلا

 : ءام لا يف نابوذلا ةيلباق

 : نابوذلا ةيلباق
 : )ءام /ولن اتكأو( عزوتلا لم اعم 

 : للحتلا رةارح ةجدر

 : ةجوزللا

 : ةيكرحلا ةجوزللا

 : ةي كي مان يدلا ةجوزللا

 : دةسكؤم لا صواخلا

 : ني لتلا ةطقن

 : )٪( رياطتم لا يوضعلا بكرملا ى وتحم 

 : )محجلاب( رياطتم  ٪

 : )نزولاب( رياطتم  ٪
 

 التوتر السطحي :                                                                          ال توجد معلومات متاحة
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 لعافتلل ةيلباقلا و رارقتسالا .10

 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال
 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال

 :    ةي راجفنلاا صواخلا
 

 : ضيمولا ةطقن
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 ةحاتم تامولعم دجوت ال 
 قبطني ال 

 : )زاغ ب،لص( ةي بوهللا

 : ءواهلا يف ةيبوهللا دح

 : 3)م/غ( ى لعأ - ءواهلا يف راجفنلاا دودح

 : 3)م/غ( ى نأد - ءواهلا يف راجفنلاا دودح

 : يتاذلا لاعتشلاا رةارح ةجدر
 : اي ندلا لاعتشلاا رةارح ةجدر

 

 قبطني ال 
 ةحاتم تامولعم دجوت ال 

 ال  قبطني ال 

 قبطني
 ةحاتم تامولعم دجوت ال

 : ايندلا لاعتشلاا ةقاط

 : لاعتشلاا ةقاط

 : ى صقلأا قلطملا رياجفنلاا طغضلا

 : طغضلا عافترال ىصقلأا لدعم لا

 :  الحرق  سرعة
 ةم يق :Kst قبطني ال
 : رابغلا راجفنا فينصت قبطني ال

 دعب رىجي مل ر اتبخالا ن أ ىلإ ر يشت "تامولعم دجوت ال"
 يئام وللحم جتنملا :دةاملل ةلصأتملا صواخلا ببسب "قبطني ال" ةجر دم ءاهتنالا ةطقن

 

 

 

 
 .ةيوق دةسكؤم لمواع عم لعافتي

   علافتلل ةي لباقلا.110. 
 

 : علافتلل ةي لباقلا
 

   يئاي ميكلا رارقتسلاا.210. 
 

 وقف اير ار ح للحتي .رقتسم 360س.

 
 

 دجوي ال
 

 .دجوي ال

 : رارقتسلاا
 

   راجفنلاا تان ايب
 

 : يكي ناكي ملا ريثأتلل ةي ساسح
 

 : يتاتسورتكللإا غيرفتلل ةي ساسح
 

   طرةخلا تلاعافتلا ةي ناكم إ.310. 
 

 
 
 
 

 رضعتلا تالاح للاخ .ةيوقلا دةسكؤملا لمواعلا ةسملام بنجت .س360

 .ةيداعلا ةجلاعملا يف دجوي ال

 
 

 وقف ثدحي ن أ هنكمي ريار حلا للحتلا

 : طرةخلا تلاعافتلا ةيناكم إ
 

   اهبن جت يغبن ي يتلا فوظرلا.410. 
 

 : اهبن جت يغبن ي  يتلا فوظرلا
 ربكأ  CO). و (H2 تاز اغلل قلاطنا ثدحي دق ت،از افحلا ضعب عم سملاتلا دنعو ،ةيلاع ةر ار ح تاجردل ليطولا

 ليلد ىلع ولصحلاب ون مدختسملا حصني  .نيتلاب ز افحو فاج تامروف وقحسم ن يب سملات ثدوح دنع أشني رطخ
 ديز مل SSF لثمم ن م ،SSF بدونم ن م (SSF) زديولف يتلايشبس Sinomine صاخلا A13  مسقلا ،ينقتلا تامروف

 ىوتحم ديدحتل تامر وف ليلاحم ر يطقبت SSF حصنت ال  .اهبنجت يغبني يتلا وطرشلا ن ع ةلصفملا تامولعملا ن م
 دنع يئاقو ءار جإك قزمتلا صار قأ مداختسا نسحتسيو .س 500° ز واجتت دق ةر ار حلا تاجدر ن أل ةبلصلا وادملا
 .س 150° وقف ةر ار ح تاجدر  يف تامروف ليلاحمل ريار ح قيتعت ءار جإ

 
 

 ةيوق دةسكؤم لمواع

 
 

   ةق فواتم لا ري غ دوام لا.510. 
 

 : ةق فواتم لا ريغ دوام لا
 

   طرةخلا للحتلا جتوان .610. 
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 ةيمومسلا  تامولعملا .11

 

 مويساتوبلا ديساكأ ,ةيوضع ريغ حلامأ وطلخم CO),2( ون بركلا ديسكأ يناث (CO), ون بركلا ديسكأ ولأ                                : طرةخلا للحتلا جتوان 
 

 

 
 
 
 

= 5500 mg/kg. 

 
 
 
 

 ذرج/يومف50/ق ج 
 

 ددحم ر ي غ 

 ددحم ر ي غ 

 ةيموم سلا تاري ثأتلا نع تام ولعم .11.1
 

 دةاح ةي مس
 

 : ي وم ف 50ق ج
 

 : قاشنتسلااب 50ق ت
 

 : ةي دلج 50ق ج

 ).ةلثامم دةام( .يدلج جيهت دجوي ال
 

 ).ةلثامم دةام( .نيعلل جيهت دجوي ال

 ).ةلثامم دةام( .سسحم ر يغ

 رافطإلا ر اتبخاو تايي دثلا يف يموسومور كلا غيز لا ر اتبخا ،سمآ/اير تكبلا يف يساكتنالا ر افطإلا ر اتبخا يف رفطم سيل

 ).ةلثامم دةام( تايي دثلا يف ةيولخلا تانيجلا يف
 

 دةام( موي/غك/غم 2000 ىتح تاعر جلا يف ةنطرس أي ظحلات مل ،ذانرجلا يف ةيومفلا ةيذغتلا ىلع تاسادر  يف
 ).ةلثامم

 

 يف ةئيامن وأ ةيلسانت ةيمس أي ظحلات مل ،)ةيومف( ذان ر جلا ن م ن يليج يف ةيلسانتلا ةيمسلا ىلع ةسادر  تير جأ
 ).ةلثامم دةام( موي/غك/غم 1000 ىتح تاعر جلا

 

 مفلا قيطر  ن ع درفملا رضعتلا دعب ةعقوتم ريغ ددةحم ةفدهتسم ءاضعأل ةلماشلا ةيمسلا ،ةحاتملا تانايبلا ىلع ءانب
 .يدلجلا درفملا رضعتلا وأ قاشنتسالاب در فملا رضعتلا وأ

 

 وظحلم ر اض ر يثأت ودجو مدع ىوتسم رتهظأ ذان رجلا يف ةنمزملا وند ةيومفلا ةيمسلا ىلع ةسادر  تير جأ
(NOAEL)ةلثامم دةام( موي/غك/غم 3877 غلب.( 

 : دلجلا جي هت/لكآت
 

 : ني علا جيهت/نيعلل ديدش فلت
 

 : سسحتلا
 

 : رافطلإا

 

 : ةن رطسلا

 : ةي لسان تلاو ةئيام نلا ةي مسلا

 ددةحم ةفدهتسم ءاضعأل ةلم اشلا ةي مسلا

- (STOT)ردفم رضعت : 
 

 ددةحم ةفدهتسم ءاضعأل ةلم اشلا ةي مسلا

- (STOT)رركتم  رضعت : 
 

 ريغ (STOT-RE) رركتملا رضعتلا-ددةحم ةفدهتسم ءاضعأل ةلماشلا ةيمسلا فينصت ،ةحاتملا تانايبلا ىلع ءانب
 .رربم

 

 .ةحاتم تامولعم دجوت ال

 
 

 
 : طفشلا طرخ

 
 
 
 

 
 

 

 
 ةير حب بلاحط ل /غم 

 

 
 = )1700ةعاس (96 50ق ت)وسميسكام وسملابثوكس( قلامعلا توبرطلاparرحبلا هايم

 ةيمسلا.112. 
 

 : ةئيام لا ةي مسلا
)3400 = 50ق ت )اسنوت ايتراكأ( ةير حبلا لجر ألا تايفداجم ل/غم ةعاس  EbC50 )72)متاتسوك امينوتيلكس) 

)300 = = )1300ةعاس (96 50ق ت )ونغنار ك ون غنار ك( ينب دسير ق ل/غم ل/مغ ةعاس (48 
 

 وسمسيديناكس( بلحط ل/غم  = )3500ةعاس (96 50ق ت )سيكيم سكنير وكنأو( سكيبparةبذعلا هايملا
)1000 = = 540 )ةعاس (48 50ف ت )انغام اينفدا( ءاملا ثوغر ب ل/غم ةعاس  EbC50 )72)وستاكيبسبوس 

 .ل/مغ 
 

)Eرىخأ تامولعم  ةعومجم فينصت تقلت دقو دةاملا ذهه ةيمس تتثب مل ،ةيرحبلا عوانألا بلغأ يف بجومب )دامتعلال فينصت ىلعأ : 
 (PARCOM) موكراب ن م (HOCNF) ةير حبلا تآشنملا يف ةمدختسملا تايواميكلا ن ع غيلتبلل قسنملا ج وذمنلا

 ةيجولوكيإلا  تامولعملا .12
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 صلختلاب ةقلعتملا  تاراتبعالا .13

 لقنلاب ةقلعتملا  تامولعملا .14

 

 للحتلا ةي لباقو ةيرارم تسلاا.212. 
 

 لهسلا يئايحألا للحتلل لباق
 )ءاه301 و الد  OECD :301ةقير طلا)

 

 يئاي حلأا مكارتلا ى لع درةق لا.312. 
 

 .اضيأ 9 مسقلا ر ظنا .يئايحألا ز كرتلا ىلع ةر دقلا مدع =. > 0 موأ ك ول

 

 ةبرتلا يف ةي كرحلا.412. 
 

 .ءاملا يف ةيلاع ةجردب ن ابذولل لباق  :ةيكرحلا
 

 ةم يدتسملا دةاملاPBT(  مييق ت جئاتن .512. 
 vPvB  و )ةي موم سلاو ائيايحأ ةم كارتم لاو

 مكارتلا دةيدشلاو ةم ادتسلاا دةي دشلا دةام لا)
  )يئاي حلأا

 

)vPvBيئايحألا مكار تلا دةيدشو ةمداتسالا دةيدش.( )PBTريياعم يفوتسي ال طيلخلا ذاه الو )ةيمسلاو ائي ايحأ ةمكار تملاو ةميدتسملا وادملا 

 

 رىخلأا رةاضلا تاري ثأتلا.612. 
 

 .ةحاتم رىخأ تانايب دجوت ال
 

 

 

 وث أولتلا .ذهه ةملاسلا تانايب ةفيحص ن م 3 مسقلا يف حضوملا وحنلا ىلع ةبولطملا هبتيكرت يف هنحش مت امك جتنملاب قلعتت مسقلا ذاه يف دةروالا تامولعملا :ةمذلا ءار بإ
 نع فلتخت دق تايالولا حئوال/ةيميلقإلاو ةيلحملا حئواللا .ةلاسغلا وأ تاناطبلا وأ ةغر افلا ةيعوألا ىلع حئواللا ريست دق .تابلطتملاو ةيافنلا صئاصخ ريغت دق ةجلاعملا
 .ةيلار ديفلا حئواللا

 

   تايافنلا ةجلاعم  قطر.113. 

 .ةصتخملا ةيلحملاو ةئيالولاو ةيلار ديفلا تاطلسلا ن ع ةر داصلا حئوالل اقفو ،دهيروت مت امك ،جتنملا ن م صلختلا بجي: ةم دختسم ريغ تاجتن م /ةلاضف نع ةفلختم  ةيافن
 .توابعلاو ةيعولأل هسفن ر اتبعالا ءلايإ يغبني

 

 

 
 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر يغ

 مظنم  ريغ

 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر يغ

 مظنم  ريغ

 
 

 مظنم  ر ي غ 

  T(DO( ةيكي رملأا لق نلا رةاوز

 فيرعتلا/دةحتم لا مم لأا مقر14.1

 لق نلا يف مدختسملا يم سرلا مسلاا14.2

 رةوطخلا ةتب ر 14.3

 ةئ بعتلا ة وعم جم 14.4

 طرةخلا عئاضبلل ةي لودلا ةي رحبلا

 فيرعتلا/دةحتم لا مم لأا مقر14.1

 لق نلا يف مدختسملا يم سرلا مسلاا14.2

 رةوطخلا ةتب ر 14.3

 ةئ بعتلا ة وعم جم 14.4

 ككسلاب طرةخلا عئ اضبلل يلودلا لق نلا ةحئ ال

  D(RI( ة ي دي دح ل ا 

 فيرعتلا/دةحتم لا مم لأا مقر14.1
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 ةيميظنتلا  تامولعملا .15

 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم  ر ي غ 

 
 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر يغ

 مظنم  ريغ

 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر يغ

 مظنم  ريغ

 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر ي غ 

 مظنم ر يغ

 مظنم  ريغ

 لق نلا يف مدختسملا يم سرلا مسلاا14.2

 رةوطخلا ةتب ر 14.3

 ةئ بعتلا ة وعم جم 14.4

 عئ اضبلل يلودلا لق نلاب قلعتم لا يبورولأا قافتلاا

  R(AD( ةي ربلا قطرلاب طرةخلا

 فيرعتلا/دةحتم لا مم لأا مقر14.1

 لق نلا يف مدختسملا يم سرلا مسلاا14.2

 رةوطخلا ةتب ر 14.3

 ةئ بعتلا ة وعم جم 14.4

  )ءواه( يلودلا ين دم لا انريطلا ةمظنم 

 فيرعتلا/دةحتم لا مم لأا مقر14.1

 لق نلا يف مدختسملا يم سرلا مسلاا14.2

 رةوطخلا ةتب ر 14.3

 ةئ بعتلا ة وعم جم 14.4

 يلودلا ي وجلا لقنلا ة ط ب ا ر 

 فيرعتلا/دةحتم لا مم لأا مقر14.1

 لق نلا يف مدختسملا يم سرلا مسلاا14.2

 رةوطخلا ةتب ر 14.3

 ةئ بعتلا ة وعم جم 14.4
 

 .ةئيايميك وادم ةلقان بلطتت ال ،طقف ثولتلا ر طخ ،Z ةئف ثولت - مويساتوبلا تامروف               : ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل IBC زمر
 

 

   طولخملا وأ دةام لاب ةصاخلا ةيئبلاو ةحصلاو ةم لاسلا حئوال/تاعي رشت.115. 

 

 يبورولأا داحتلاا
 

فينصتلا )EC-Regulation 1272/2008 67/548 هيجوتلل اقفو ةر طخ دةام سيل/EC EC-Directive، دواعي الخطر ةحئلالاو هتار ييغتو هتلايدعت فلتخمو: 
 (CLP)). ةئبعتلاو مسولاو

 

 اي نام لأ : (WGK) ءام لا رةوطخ ة تب ر  ددحم ر يغ :  ةي رسيوسلا ومم سلا ة تب ر 
 مويساتوبلا تامروف ؟: ).يمس ر يغ هنأ ن يتبو ر تبخ ا --(

 
 

 قفتت

 قفتت

 

 ةي لودلا ردجلا مئواق
 

-   TSCA درجلا )ب8( مسق ةماسلا وادملا ةبقار مل ةيكير مألا دةحتملا تايالولا ون ناق 

-   DSL/NDSL ةيدنكلا ةيلخدالا ر يغ / ةيلخدالا وادملا ةمئاق 
-   EINECS/ELINCS قفتت  ةئيايميكلا وادملل ةيبوروألا ةمئاقلا/ايلاح ودةجوملا ةئيايميكلا وادملل ةيبوروألا درجلا ةمئاق 
 اهنع غلبملا

  قفتت

 قفتتق فتت

 قفواتت  ال 

 قفتت

 قفتت

 قفتت

-  ENCS ةينابايلا دةيدجلاو ايلاح ودةجوملا ةئيايميكلا وادملا 

-  IECSC ةينيصلا ةيلاحلا ةئيايميكلا وادملا درج ةمئاق 

-   KECL ةيروكلا ةيلاحلاو ةميقملا ةئيايميكلا وادملا 

-  PICCS ةينيبلفلا ةئيايميكلا وادملاو تايواميكلا درج ةمئاق 

-   AICS ةيلار تسألا ةئيايميكلا وادملا درج ةمئاق 

-  NZIoC ت ايواميكلا درجل دانليز وين ةمئاق-  

TCSI ةينواياتلا ةئيايميكلا وادملا درج ةمئاق 
 

 ةي وام يكلا ةملاسلا مييق ت.215. 
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 رىخأ  تامولعم.16

 

 .ةئيايميكلا ةملاسلا مييقت ءار جإ مت REACH ةحئال ن م 14.1 دةاملا ىضتقمب  :ةئياي ميكلا ةم لاسلل يبورولأا داحتلاا مييق ت
 

 .رطخ ريغ وطلخملا/رضحتسملا نأل رضعت وير انيس عضوي مل REACH ةحئال ن م 4.14 دةاملا ىضتقمب  :رضعتلل يبورولأا داحتلاا تاهوي راني س
 

 
 

 

 A.67)163)  ةيلدولا ةيرحبلا ةمظنملا ر ار ق ،IBC ةندومو م،يمعت/MEPC.2 ميماعت C(MEP( ةيرحبلا ةيئبلا ةيامح ةنجلل ةعبط ثدحأ ،73/87 ولبرام  :عجارم لا
 .ريحبلا معدلا ن فس ن تم ىلع ةبئاس ةر وص يف ةر اضلاو ةر طخلا ةلئاسلا وادملا ن م دودةحم تايمك ةلوانمو لقنل ةيهيجوتلا ئدابملا

 

 : تلااصتلاا
 

 1. مسقلا ر ظنا
 

Tantalum Mining Corporation نشيروبروك غنينيام مولاتنت 
 .دودةحملا دانكب

Lake  Bernic 
2000  Box 

Lac du Bonnet, MB R0E 1A0 
 دانك

1-204-884-2400 : فتاه  
1-204-884-2211  : سكاف  

 

 

 
 تامولعملا ذهه مكل مدقن ال و 

 
 .ةينمض وأ ةحيرص ،ةنامض أي ميدقت رضغلا سيلو

 :ةمذلا ءاربإ
 اهار ت تامولعم ن م Sinomine ةكرش ىدل ر فوتي ام ىلع دةر والا تامولعملا دنتست
 .ةقيقد
 ةقيثولا يف دةر والا تامولعملا ن يب فلاتخا ر هظ إن و .اهيلع دامتعالا وأ اهمداختسا ن ع ةينوناق ةيلؤوسم أي Sinomine لمحتت الو طقف ر اتبعالا يف اهعضوو ملعلل الإ
 .ةيزيلجنإلا ةخسنلا بلغت ،ةيز يلجنإلاب ةرر حملا اهتريظن ن يبو ةيز يلجنإلا ر يغ ةغلب ةرر حملا

 
 

 ةحصلاو ةملاسلا ؤون ش - Sinomine ةكرش
 ةيئبلاو

20/10/20 
 

3 

 :  إعداد

 : ةعجارملا خي رات
 

 : ةخسن

 

 ةملاسلا تان اي ب ةفيحص ماتخ


