
 

 أمثلةعلى إدماج المعلومات الالزمة في ما يوجد من وثائق 

 من بروتوآول قرطاجنة ) ب (2- 18مثال على بياض لنموذج من المادة  -ألف

 ترويسة الشرآة أو المؤسسة 

 الفاتورة 

نقطة االتصال المرسل إليه /القائم باالستيراد القائم بالتصدير
 القائم بالتصدير                   

 المرسل إليه/القائم باالستيراد......
 غيرهما............ ....... .

الشرآة أوالمؤسسة
الشخص الذي يمكن 
االتصال به 
الشارع 
المدينة والرمز البريدي 
البلد 
الهاتف ، الفاآس 
البريد اإللكتروني 

 

 تفاصيل الشحن  تفاصيل االتصال بالشاحن   للشاحن الرقم المرجعي
  

 

الحجم /الوزن  المبلغ  البند   القيمة  الوصف  
: الكائن الحي المحور       
     
     
     
  موجهة نحو االستعمال المعزول    
  اسم الكائنات    
)مثًال البحث ، وغير ذلك (االستعمال المقصود       
     
     
     
     

  في المتطلبات الدولية الموجودة الواجبة التطبيق آما هو مبين •زين والنقل واالستعمال أيةمتطلبات لالمان في المناولة والتخ
 آما هو مبين في االطار التنظيمي الداخلي أن وجد  •
 أية متطلبات متفق عليها من القائم باالستيراد والقائم بالتصدير  •
 أو في حالة عدم وجود أية متطلب ، يبين أنه ال توجد متطلبات محددة •
 

 



 من بروتوآول قرطاجنة ) ب(2-18 على النموذج الخاص بالمادة 1المثال  -باء

 ترويسة الشرآة أو المؤسسة

 الفاتورة 

نقطة االتصال المرسل إليه  القائم بالتصدير 
  القائم بالتصدير 

  المرسل إليه 
  غيرهما

ص ص صس س سالشرآة أوالمؤسسة
لشخص الذي يمكن ا

االتصال به
الشارع
المدينة والرمز البريدي
البلد
الهاتف ، الفاآس
البريد اإللكتروني

 

 تفاصيل الشحن  تفاصيل االتصال بالشاحن  الرقم المرجعي للشاحن 
  

 

الحجم /الوزن  المبلغ  البند  القيمة الوصف  
 ال يوجد   آائنات حية محورة  غرام 50 آيس 1
     
     
     
   موجهة نحو االستعمال المعزول    
  بابايا    
  مواد للبحث    
  )Papaya Ring Spot(بذور مقاومة لفيروس    
     
     
     

 

  ينبغي أن تستعمل فقط في االمرافق المسجلة ال اية متطلبات لألمان في المناولة والتخزين والنقل واالستعم

 



 من بروتوآول قرطاجنة) ب(2-18 على المادة 2مثال  -جيم

 إقرار الشاحن بشأن السلع الخطرة
          

    123456789 :فاتورة النقل الجوي        األسم  الشاحن 
           الشرآة أو المؤسسة   
    1 من عدد الصفحات 1صفحة      العنوان  
              
   sso رقم المرجعي للشاحن ال       
     )اختياري (      رقم الهاتف   
                    

 المرسل إليه       الشاحن  نقطة االتصال       :المرسل إليه 
    غيره        الشرآة أو المؤسسة  
     الشرآة أو المؤسسة      الشخص الممكن االتصال به   
     التصال به الشخص الممكن ا       الشارع ، المدينة   
     الشارع ، المدينة      الرمز البريدي ، البلد   
     الرمز البريدي ، البلد        الهاتف ، الفاآس   
       الهاتف ، الفاآس        lالبريد اإللكتروني   

          هما والتوقيع عليهما منينبغي أن تسلم إلى القائم بالتشغيل نسختان بعد استيفائ
I تحذير      هذا اإلقرار       

              تفاصيل النقل 
 أن عدم االمتثال لجميع جوانب لوائح  مطار المغادرة     

 البضائع الخطرة الواجبة التطبيق يمكن أن يكون انتهاآًا     هذه الشحنة تدخل ضمن الحدود 
 وهذا االقرار ال يجب بأي .ية للقانون ، وخاضعًا لعقوبات قانون    :المقرر لـ 

 أو التوقيع عليه من وآيل /حال من األحوال إتمامه و     يحذف ما ال ينطبق (
 أو وآيل إرسال أو ) consolidator(تجميع  بضائع  المسافر 

 .IATAوآيل بضائع عن الـ   الطائرة  شحنة البضائع 
           فقط  الطائرة 

   )يحذف ما ال ينطبق : (شحنة نوع ال     :مطار المقصد 
   ذات اشعاع غير ذات اشعاع           

 
           طبيعة ومقادير السلع الخطرة 

            
            

     هوية البضائع الخطرة 
 الطائفة أو    

رقم األمم 
   تعليمات  آمية ونوع  المخاطر  مجموعةالمتحدة أو رقم 

 الترخيص  التعبئة    التعبئة  الثانوية التعبئة  الهوية  الفرع أسم الشحن 
  602  علبة فيبر بورد-6.2UN 2814     1 المواد المعدية 

     ("Safe-T-Pak")         التي تؤثر في البشر 
                E.coli K12في   HIVبنك جينات 

            
x   25.0 

       ميلتر 
             الكائنات الحية المحورة 

            
                    

   9UN1845 III   ثلج جاف 
1x  124 ر 

  904   آيلوغرام 
                    
     تغليفة اضافية مستعملة             
                    

  لنقل واالستعمال متطلبات إضافية لألمان في المناولة والتخزين وا
     الخاصة IATA   1-3-3-1تمت الترتيبات المسبقة التي تقتضيها لوائح الـ 

 IATA/ICAOاستعمال        بالبضائع الخطرة
  2هذه المواد هي لالستعمال المعزول فقط ، في مرفق مشهود باألمان فيه من المستوى 

 Chemtrec 800/424-9300   ساعة 24ت طوارئ على مدى رقم هاتف االتصال في حاال      
 عنوان صاحب التوقيع /أسم    أنى أقر بموجب هذا أن معتويات هذه االرسالية موصوفة وصفًا آامًال ودقيقًا 

 عنوان صاحب التوقيع/أسم    في البيانات أعاله ، من جانب أسم الشحن الصحيح ، وهي مصنفة ومعبأة 



 المكان والتاريخ    صق عليها بطاقات أو لوحات وهي من جميع النواحي في ظروف طيبة و معلمة ومل
 التاريخ  المدينة ، الدولة ، البلد    للنقل وفقًا للوائح الدولية والوطنية الحكومية 

    التوقيع     الواجبة التصديق 
   )أنظر التحذير أعاله(              

 


