
تسجيل المواد الستيفاء مقتضيات            
الالئحة التنظيمية لتسجيل وتقييم            

) REACH(وترخيص الكيماويات        

 -ندوة خاصة بالالئحة التنظيمية لتسجيل وتقييم وترخيص الكيماويات                 
مصر



: التسجيل 

يتعين على مصنعي المواد والمواد الوسيطة المعزولة المنقولة     
بكميات تبلغ طنًا واحدًا أو أآثر في السنة تقديم ملف تسجيل  

. إذا آانوا غير معفيين 

يتعين على مصنعي المواد غير الوسيطة   : التسجيل الكامل 
تقديم ملف تسجيل يشتمل على آافة المعطيات المطلوبة   

. استنادًا إلى عدد األطنان  

يجوز لمصنعي المواد الوسيطة الذين   : التسجيل المختصر  
يطلبون التسجيل تقديم معلومات مختصرة للتسجيل إذا أثبتوا   

. وجود ظروف صارمة طوال دورة حياة المادة الوسيطة



: المعلومات المختصرة المطلوبة   

) ممثل المصنع(هوية الممثل الحصري 

ماهية المادة الوسيطة وتصنيفها   

ئية آل المعلومات الفيزيائية والكيماوية والصحية البشرية والخصائص البي    
. المتوفرة عن المادة الوسيطة 

وصف مقتضب لالستعمال  
 

معلومات خاصة بإجراءات المراقبة الصارمة وبإجرارات تدبير األخطار    

لتطبيق التسجيل المختصر يتعين على صانع المادة الوسيطة    :      مالحظة
خارج االتحاد    (غير األوربي ضمان استالمه لتأآيد من قبل المستعمل  

يفيد بأن التصنيع أو االستعمال سيتم في أماآن أخرى    ) األوربي وبداخله
. في ظروف مراقبة صارمة



إذا آان الحجم السنوي للمادة يقل عن               
 طن، تكون المعلومات المطلوبة                1000

الخاصة بالخصائص األصلية للمادة                
الفيزيائية والكيماوية والصحية البشرية                      (

  مقتصرة على  )  والخصائص البيئية           
المعطيات المتوفرة     

عندما يتم تصدير المادة ويتم استعمالها في                     
ظروف مراقبة صارمة وتبلغ الكمية             

 طن أو أآثر، فإن         1000السنوية من المادة        
المعطيات المطلوبة الخاصة بالخصائص                     

المعلومات    األصلية للمادة تكون متمثلة في             
 الخصائص الفيزيائية          بخصوص     الكاملة

ة ا االك ال ل ال



إذا باع مصنع في أوربا مادة يكون استعمالها غير وسيط أو إذا                  
لم يتمكن من إثبات أن النقل واالستعمال يتمان وفق إجراءات              

وقائية صارمة، فإنه يتعين على المصنع أن ينجز تسجيًال آامًال               
") معياري  "ملف تسجيل (

إذا باع مصنع في أوربا مادة مخصصة الستعماالت مختلفة تستعمل                
باإلضافة إلى ذلك آمادة وسيطة، فإنه يتعين إجراء نوعين من                

مع   (التسجيل، واحد بعدد أطنان المادة المستعملة آمادة وسيطة               
واآلخر معياري يشمل باقي    ) توضيح إجراءات الوقاية والمراقبة       

.  األطنان
 في السنة  1000:  التصنيع  :  مثال

 طن في السنة   300:  استعمال وسيط    
 طن في السنة   800: استعماالت أخرى   

 طن في السنة     800سيتم إنجاز تسجيل آامل بالنسبة ل   
 طن في السنة، وبهذه         3000وتسجيل آخر مختصر بالنسبة ل   

الطريقة سيتم تفادي إنجاز تسجيل أآثر تكليفًا وتعقيدًا، أال       
.   في السنة  1000وهو تسجيل    



:  إجراءات المراقبة الصارمة 

إذا بيعت المادة الوسيطة بأوربا واستعملت في ظروف مراقبة صارمة 
، فإنه يتعين على طالب )منذ أن ُأدخلت إلى أوربا (طوال دورة حياتها    

: التسجيل تقييم وإثبات توفر الشروط التالية

 يجب أن تكون المادة ُمخزنة في ظروف صارمة بواسطة وسائلة تقنية خالل  
النقل، التخزين، أخذ العينات، التحليل، شحن المعدات أو  (دورة حياتها   

؛ ....الحاويات وتفريغها وإزالة البقايا     
ثات وأي يجب أن ُتستعمل العمليات والمراقبة التكنولوجية للتقليل من االنبعا   

تعرض ناجم عن ذلك؛  
ما ال ُيسمح التعامل مع المادة إال للمستخدمين المدربين والمرخص لهم آ  

يجب؛ 
في حالة أشغال التنظيف والصيانة، يجب إنجاز العمليات الخاصة مثل  

التطهير والغسل قبل فتح النظام والدخول فيه؛ 
في حالة الطوارئ وعندما تتولد النفايات، يجب استخدام عمليات     

. وتكنولوجيات للمراقبة 







) I(وصف االستعماالت  

: صنف الصناعة1(

معلومات بخصوص القطاع االقتصادي الصناعي    
. الذي ُتستعمل فيه المادة  





:صنف االستعمال) 2

.معلومات بخصوص الوظيفة التقنية الستعمال المادة 

)II(وصف االستعماالت  





نوع التطبيق . 3

 .العملية التي ُتستعمل فيها المادة /التقنية

)III(وصف االستعماالت  





صنف المنتج الذي اسُتعملت فيه المادة    . 4

 -اإلطالق غير المقصود 

 -اإلطالق المقصود 

)IV(وصف االستعماالت  







     والتعرض  الخطر        =  المجازفة   

معلومات خاصة بالمجازفة طوال سلسلة التوريد    

: وتحتوي على    ستقوم ورقة بيانات السالمة مقام منصة معلومات في سلسلة االستعمال،             
 االستعماالت التي تم تحديدها و         -            
.  إلجراءات الضرورية للتعامل مع المواد خالل استعماالتها       -            

 باستعمال المنتجات التي تحتوي على مواد خطيرة وتعرض األشخاص                 العامل الموالي إخبار  يتعين على المستعمل    
. والبيئة إليها     

في سلسلة    المستعمل الوسيط    يتعين على    
االستعمال أن يحصل على تدريب من قبل           
   المصنع بخصوص معالجة المواد الخطيرة   

السمومية و التعرض = الخطر على الصحة 



ما هي االستعماالت التي يجب تغطيتها؟        

القرار االستراتيجي للوحدة التنفيذية  

التطبيقات التي يجب تغطيتها؟  /الزبائن /ما هي األسواق

    يجب أن يرتكز هذا القرار على دوافع اقتصادية، مع األخذ بعين 
: االعتبار إضافة إلى ذلك 

آيفية تغطية سلسلة القيمة الخاصة بالمنتج  
) االستعماالت  (عدد التطبيقات التي تمت تغطيتها   



تهييء المعلومات   

:   بالنسبة لكل تطبيق ُمرتقب  
إيالء األسبقية وفق المعايير االقتصادية         

تحديد آميات المواد التي يتم تسويقها       
يات عن التعرض     تحديد الزبائن ذوي تطبيقات اعتيادية يكونون على استعداد لتقديم معط        

.   للمواد  
إذا أمكن ذلك، تعريف صنف االستعمال       

)     مرآب آيماوي بيسط أحادي الوحدة البنائية       (وسيط، مْوحود 
استعمال صناعي، مهني، مستعمل نهائي 

تطوير استعماالت وسيناريوهات التعرض    
يجب أن ُينجز ذلك خالل عملية تحضير ملف التسجيل               

الحوار ما بين المصنِّع والزبون          

ما هي التطبيقات الواجب تغطيتها؟      



لماذا ُتعتبر هذه التطبيقات مهمة    

إن الشرآات التي تقوم بالتسجيل يجب أن تصف آيفية التحكم في تعرض   
. االستعماالت التي تم تحديدها   األشخاص والبيئة للمادة خالل آافة    

 ال ُيسمح لهم باستعمال مادة معينة في تصنيع    المستعملين الوسطاء   إن  
. لمادةمنتجاتهم إذا لم يتم تحديد سيناريوهات تعرض المستعمل الخاصة بتلك ا      



تقييم المجازفة   

من 

   أين

آيف

      الكمية

      التكرار

      المدة

    تدبير النفايات     

إجراء وقائي   

من يستعمل المنتج النهائي؟   
المستهلك  •
المهني  •
الصناعي  •

هل النظام مغلق أو مفتوح؟      
داخلي أم خارجي؟      

?نوع التطبيق  
مباشر أو غير مباشر   

نوع التجهيزات المستعملة        
.   آمية المنتج المستعملة؟ أقل من آلغ       

واحد 
.  آلغ  5أقل من   
.  آلغ  50أقل من   

.  آلغ  50أآثر من 

تردد االستعمال ؟  
أقل من مرة في السنة     
أقل من مرة في الشهر     

أقل من مرة في األسبوع     
 مرة في اليوم     

أآثر من مرة في اليوم  

مدة االستعمال؟  
أقل من ساعة    

أقل من ساعتين  
 ساعات  4أقل من   
 ساعات 8أقل من   
 ساعة16أقل من   
 ساعة40أقل من   

 ساعة40أآثر من 

اإلجراءات الوقائية    
.أنظمة استخراج الهواء والتهوية        •
تفادي المالمسة المباشرة       •
استعمال األدوات الواقية على األيدي، الوجه،                 •

. . . المسالك الهوائية،       

النفايات  تدبير  
تسهيل إعادة التدوير،      •
التعامل معها بشكل مالئم   •
المعالجة من قبل مصنع أو مدبِّر معتمد     •





XXالمادة 



مثال سلسلة المستعملين وتطبيقاتها 

بنتانول  

مذيب 

وسيط 

التطبيقات التقنية  

الملدِّنات  صناعة البالستيك 
آابالت  

أرضيات 
لعب 

...
صفائح 

المسابح 
الخزانات  

البناء  

المعاطف الواقية من المطر 

...

1

المادة  
xyz

الترآيبة  
3 

الترآيبة  
2 

الترآيبة  
1

استعمال

8765432
استعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمالاستعمال



الجوانب البارزة  : التطبيقات وسيناريوهات التعرض للمادة  

التواصل االستباقي    
 

القطاع أو المستوى     
الوطني  

قيمة أآبر بالنسبة      
للصناعة     

حماية أفضل للمعلومات       
السّرية   

زيادة التعقيد     

• . االستعمال الممكنة    يجب أن يتم تطوير المعلومات الخاصة بالتسجيل في أعلى مستويات سلسلة            
.   االستعماالت االعتيادية   المشارآة بصفة فعلية لتحديد      المستعمل الوسيط    يتعين على •









Pedro Guerra                           Regional Activity Centre
B&B Asesores                           for Cleaner Production
C/Ganduxer 5-15, L. 5             Mediterranean Action Plan
08021 Barcelona (Spain)          Dr. Roux, 80; 08017 Barcelona
Tel. 932414118                          Tel. +34 93 553 87 90 

bb@bbasesores.com http://www.cprac.org
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