توجود بضائع خطرة في كل مكان.

تعتبر جميع الروائح ومعدات الطالء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بضائع خطرة تش ّكل خطرً ا أثناء نقلها .وفي حاالت معينة،
يمكن أن تؤدي هذه العناصر التي تستخدم بشكل يومي إلى وقوع إصابات للمستخدمين وحدوث تلف بالممتلكات والبيئة.
احم شحنتك ونفسك من خالل تعريف البضائع الخطرة وتعبئة كل شحنة وإعدادها للشحن على نحو سليم.
ِ

 .1تعريف الشحنة

 .2قم بتعبئة شحناتك بشكل صحيح

إستند إلى االتحاد الدولى للنقل الجوى ( )IATAوالمنظمة
الدولية للطيران المدني ( )ICAOلمعرفة التعريف والتصنيف
الصحيحين (بما في ذلك رقم التعريف أو االتحاد األوروبي)
واسم الشحن المناسب وفئة الخطر والخطر اإلضافي إن وجد
ومجموعة التعبئة.

بعض البضائع الخطرة لها متطلبات تعبئة وتمييز خاصة .وكلها
تتطلب إكمال نموذج بيان جهة الشحن عن البضائع الخطرة.
لمزيد من المعلومات بشأن اإلعداد الصحيح لشحنات IATA
و ICAOالتي تتكون من عناصر غير إشعاعية ،انتقل إلى
images.fedex.com/us/services/pdf/
DG_Job_Aid.pdf

احم نفسك
ِ .3

يمكن تغريم جهات الشحن التي ال تقم بإعداد الطرود وف ًقا
للوائح االتحاد الدولى للنقل الجوى ( )IATAوالمنظمة
الدولية للطيران المدني ( )ICAOمن قِبل السلطات المدنية
والفيدرالية وقد تواجه مقاضاة جنائية وعقوبة بالسجن.
تطلب الحكومة أشخاصًا مدربين ومعتمدين لمعالجة
الشحنات الخطرة وإعدادها .تقوم  FedExبإعداد حلقات
تدريبية على مدار العام .لالطالع على الجداول والتسجيل،
انتقل إلى fedex.com/us/services/options

 .4اطلب منا المساعدة
تم إعداد الخط الساخن الخاص بالمواد الخطرة/البضائع
الخطرة لشركة  FedExلإلجابة على أسئلتك حول إعداد
®
البضائع الخطرة للشحن في شبكة . FedEx Express
اتصل على 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339
واضغط على  18أو قل "بضائع خطرة" للتحدث إلى
متخصص شحن بضائع خطرة .في األماكن خارج الواليات
المتحدة ،اتصل بخدمة عمالء  FedExالمحلية واطلب
التحدث إلى متخصص في نقل البضائع الخطرة.

البضائع الخطرة الشائعة
الثقاب
الطالء الذي يحتوي
على زيت
األجزاء (المحتوية
على البنزين أو وقود
الطائرات النفاثة أو
الكيروسين)
العطر
البروبان

مركبات األيروسول
الذخيرة
البطاريات (الليثيوم والسائلة)
كيماويات الموقد المحمول
منظفات المصارف
األلعاب النارية
القداحات
مذيبات المواد المشعة

تحديث حول البضائع الخطرة
تم تحديد العناصر التالية مؤخرً ا على أنها مواد تتسبب في وقع حوادث كارثية أثناء
نقلها:
مولدات األكسجين/العلب المؤكسدة
البطاريات من جميع األنواع
المصابيح التي تعمل بالغاز القابل لالشتعال
األجهزة التي تعمل بالبنزين من جميع األنواع
األلعاب النارية
مالحظة :سترفض  FedEx Expressقبول الطرود التي ال تستوفي متطلبات  FedEx Expressأو الحكومة أو  IATAو.ICAO
هذه النشرة غير معدّة بأي حال من األحوال لتحل محل المتطلبات التي أصدرتها  CFR94و .IATAكما أنها مصممة ألغراض إعالمية فقط .إننا ال نقدم ضمانات سواء صريحة أو مضمنة فيما يتعلق بهذه المعلومات .تتحمل جهة الشحن وحدها
مسؤولية التعبئة المناسبة .لمزيد من المعلومات واإلرشادات الشاملة ،اتصل بالخط الساخن الخاص بالمواد الخطرة/البضائع الخطرة لشركة  FedExعلى الرغم  GoFedEx 1.800.463.3339.0.811أو اضغط على " "80أو قل "بضائع
خطرة" ( .خارج الواليات المتحدة ،اطلب التحدث إلى مندوب البضائع الخطرة) .يُرجى الرجوع إلى دليل خدمات  FedExلالطالع على الشروط واألحكام والقيود المطبقة على خدمات توصيل . FedEx
®
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