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 2021أبریل  6
 4.0اإلصدار 

 
 ►التعلیقات  اإلبالغ عن مشكلة ►    

 
 السیاسة 1.0

شركة  یحظر تماًما تصمیم أي منتجات أو مواد أو تطویرھا أو تصنیعھا أو بیعھا أو شراؤھا أو توزیعھا في جمیع أنحاء العالم بواسطة أو لصالح  
Kohler  ") والشركات التابعة لھاKohler  ("ھا للمنتج  دون االلتزام بلوائح تكوین المنتج المعمول بھا بما في ذلك جمیع القوانین البیئیة المعمول ب

 مثل تلك التي تنظم المواد السامة واالنبعاثات الھوائیة وتصریف میاه الصرف ومعالجة النفایات والتخلص منھا. 
 
 

 الغرض  2.0
 للمنتج.یتمثل الغرض من ھذه السیاسة البیئیة للمنتج في تحدید اللوائح والمتطلبات الكیمیائیة المعمول بھا في المنتج والتركیبة الكیمیائیة 

 
 

 النطاق 3.0
قائمة المواد المحظورة، تنطبق على جمیع المنتجات والمواد، سواء المباشرة أو غیر المباشرة، التي تم تصمیمھا أو تصنیعھا   -السیاسة البیئیة للمنتج  

لحصر، جمیع التركیبات الفرعیة  بما في ذلك على سبیل المثال ال ا،  Kohlerأو شراؤھا في شتى أرجاء العالم بواسطة أو ألي شركة تابعة لشركة  
 واألجزاء والمواد والمكونات والبطاریات والبضائع ومواد التعبئة والتغلیف.  

 
ات  یُستثنى من نطاق ھذه السیاسة لوائح انبعاثات عادم المصدر المحمول والمصدر الثابت والمواصفات األخرى القائمة على المواد، مثل مواصف

 الطالء. 
 
 

 المسؤولیات 4.0
 یة فریق االمتثال للمنتج مسؤول

من موظفي الشؤون القانونیة واالمتثال للمنتج حیث یتمتعون بسلطة إدارة ھذه السیاسة و/أو تطبیقھا و/أو مراجعتھا كما ھو  Kohlerیتألف فریق 
 مطلوب. 

 
 Kohlerمسؤولیة 

 وشركاؤھا مسؤولیة ضمان:  Kohlerتتحمل شركات 
 التنظیمیة المعمول بھا أن جمیع مواصفات المواد تتوافق مع المتطلبات  •
 االستعانة بالموّردین المعتمدین فقط  •
 استیفاء جمیع المتطلبات التعاقدیة قبل العمل مع أي موّرد  •

 
 مسؤولیة الموّرد 

ساریة ال یجب على الموّردین االمتثال لھذه السیاسة وجمیع القوانین المعمول بھا ذات الصلة. یجب على الموّردین تقدیم جمیع المستندات الداعمة  
 للمواد، مثل:  

 الكشف عن المواد بالكامل  •
 إقرارات الموّردین لتوجیھ الحد من المواد الخطرة (یجب أن تفي بالحد األدنى من المتطلبات الموضحة في الملحق أ)  •
) REACHوترخیصھا وتقییدھا (ضمن الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا  )  SVHCإقرار الموّرد للمواد المثیرة للقلق الشدید ( •

 ومواد القائمة المحظورة 
 65إقرار الموّرد لمقترح كالیفورنیا  •
 تقاریر االختبار التي توضح أن انبعاثات الفورمالدیھاید أو اإلشعاع أقل من الحدود المحظورة  •
 نموذج اإلبالغ عن معادن الصراع  •
 أوراق بیانات السالمة للمواد أو التشكیالت أو البطاریات  •
 قرارات المطابقة (االتحاد األوروبي، المملكة المتحدة، أسترالیا، إلخ.) إ •
  Kohlerنتائج االختبارات األخرى، وما إلى ذلك، حسب الضرورة لدعم التزامات امتثال منتج  •
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ون الموّردون من خالل توفیر  من المتوقع أن یتعا.  Kohlerقد یتم االتصال بالموّردین من قِبل جامع بیانات تابع لطرف ثالث نیابةً عن شركة  
 . Kohlerالمعلومات المطلوبة من خالل بوابات جمع البیانات، بشرط تلقي خطاب تفویض من شركة 

 
على الفور إذا كانت المواد التي تم توریدھا تحتوي على أي مواد خاضعة   Kohlerیجب على الموّردین اإللمام بجمیع اللوائح المعمول بھا وإخطار  

 للوائح حدیثًا.
 

على الفور إذا قاموا بإجراء تغییرات في التصمیم على التركیبات الفرعیة و/أو األجزاء و/أو المواد و/أو   Kohlerیجب على الموّردین إخطار  
 ذلك تركیبة المواد. المكونات و/أو البطاریات و/أو البضائع و/أو مواد التعبئة والتغلیف التي قد تؤثر على حالة امتثال المواد، بما في 

 
 

 المالحق 5.0
 في االتحاد األوروبي/المملكة المتحدة)  RoHSالحد األدنى من المتطلبات إلقرار الموّرد لتوجیھ الحد من المواد الخطرة ( -الملحق أ 

 في االتحاد األوروبي/المملكة المتحدة) RoHSنموذج إلقرار الموّرد لتوجیھ الحد من المواد الخطرة (  -الملحق ب 
 في االتحاد األوروبي) REACHنموذج إلقرار تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ( -الملحق ج 
 65نموذج إلقرار مقترح كالیفورنیا  -الملحق د 

 متطلبات شھادة الفورمالدیھاید -الملحق ھـ 
 
 

 التعریفات واالختصارات 6.0
كائن یتم إضفاء شكل أو سطح أو تصمیم خاص علیھ أثناء اإلنتاج یحدد وظیفتھ بدرجة أكبر من تركیبھ الكیمیائي.   المادة 

في االتحاد األوروبي وتسجیل  )  REACHفي الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (  3(تم تعریفھ حسب المادة  
 في المملكة المتحدة) ) REACHوتقییدھا (  المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا

أي مصدر للطاقة الكھربائیة یتم تولیده عن طریق التحویل المباشر للطاقة الكیمیائیة ویتكون من خلیة بطاریة   البطاریة 
أساسیة واحدة أو أكثر (غیر قابلة إلعادة الشحن) أو یتكون من خلیة بطاریة ثانویة واحدة أو أكثر (قابلة إلعادة 

 شحن). ال 
 (تم تعریفھ حسب توجیھ البطاریات في االتحاد األوروبي) 

في االتحاد )  REACHقائمة بالمواد المحّددة في الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ( قائمة المواد المرشحة
 والتي قد تخضع للتفویض.) SVHCاألوروبي التي تم تحدیدھا على أنھا مواد مثیرة للقلق الشدید (

ورقم ) CASخدمة المستخلصات الكیمیائیة ( 
 سجل خدمة الملخصات الكیمیائیة 

(CAS No.) 

 قسًما من الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة للبحث في المواد الكیمیائیة والعلوم ذات الصلة. یُعّد  CASیُعّد 
CAS No. .معّرفًا فریًدا مخصًصا لكل مادة كیمیائیة موصوفة في األدبیات العلمیة المفتوحة 

 لتصنیع كائن معقد.   أكثر من مادة واحدة یتم ضمھا أو تجمیعھا معًا بطرق مختلفة الكائن المعقد 
 إرشادات بشأن متطلبات المواد") ) "ECHA(تم تعریفھ حسب الوكالة األوروبیة للمواد الكیمیائیة (

 معدن یُستخرج في منطقة نزاع مسلح ویتم المتاجرة بھ بشكل غیر مشروع لتمویل أعمال القتال.  معادن الصراع 
 رقم المفوضیة األوروبیة 

(EC No.) 
 یتم تعیینھ للمواد ألغراض تنظیمیة داخل االتحاد األوروبي من قِبل المفوضیة األوروبیة. معّرف فرید 

مادة واحدة ذات تركیبة موحدة بالكامل، تتكون من مجموعة من المواد، ال یمكن تفكیكھا أو فصلھا إلى مواد   المادة المتجانسة 
(تم تعریفھ  مختلفة عن طریق اإلجراءات المیكانیكیة مثل عملیات الفك، والقطع، والسحق، والطحن، والكشط.  

 ) 2011/65/EU (RoHS)حسب توجیھ الحد من المواد الخطرة 
لحمراء الصادرة من المعھد الدولي القائمة ا 

 ) ILFIلمستقبل المعیشة (
 المواد "األسوأ في فئتھا" التي یشیع استخدامھا في قطاع البناء كما حددھا المعھد الدولي لمستقبل المعیشة.

 ج.الرسمي المتعلق بالتصمیم والتركیب الكیمیائي لمكون أو تركیبة فرعیة أو منت Kohlerمتطلب  مواصفات المواد 
 خلیط أو محلول یتكون من مادتین أو أكثر.   الخلیط 

في االتحاد األوروبي وتسجیل  )  REACHفي الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (  3(تم تعریفھ حسب المادة  
 في المملكة المتحدة) ) REACHالمواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ( 

تتم  التعبئة والتغلیف مواد  التي  البضائع  على  وعرضھا  وتسلیمھا  ومناولتھا  وحمایتھا  الخام  المواد  الحتواء  المستخدمة  المنتجات 
 معالجتھا. 

التركیبات النھائیة أو أجزاء الخدمة، بما في ذلك المنتجات المصنعة وذات العالمات التجاریة. ألغراض االمتثال  المنتجات 
 تعتبر المنتجات منفصلة عن مواد التعبئة والتغلیف. الكیمیائي للمنتج، 

 قد ال تكون موجودة في أي تركیز. محظورة 
 یجب أال تتجاوز حدود التركیز القصوى المحددة. مقیدة 
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تجاوزت إذا  Kohlerغیر محظورة حالیًا بمقتضى اللوائح المعمول بھا، ولكن یجب اإلبالغ عن تواجدھا إلى  یمكن اإلبالغ عنھا 
 حدود التركیز القصوى المحددة عند االقتضاء.

SCIP   تٌعّدSCIP   قاعدة بیانات لالتحاد األوروبي للحصول على معلومات حول المواد المثیرة للقلق في المواد على
تسجیل   یجب  النفایات.  إطار  توجیھ  بموجب  إعدادھا  تم  التي  (المنتجات)  المعقدة  الكائنات  في  أو  النحو  ھذا 

ضمن الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة )  SVHCاء والمنتجات التي تحتوي على مواد مثیرة للقلق الشدید (األجز 
في االتحاد األوروبي في قاعدة البیانات ھذه قبل طرحھا في السوق  )  REACHوتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ( 

 في االتحاد األوروبي.
 3(تم تعریفھ حسب المادة  عنصر كیمیائي ومركباتھ في حالتھا الطبیعیة أو یتم الحصول علیھا بأي عملیة تصنیع.   المواد 

الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ( المواد  الكیمیائیة وتقییمھا )  REACHفي الئحة تسجیل  المواد  في االتحاد األوروبي وتسجیل 
 ملكة المتحدة) في الم) REACHوترخیصھا وتقییدھا (

األوروبي   ) SVHCالمواد المثیرة للقلق الشدید ( االتحاد  داخل  استخدامھا  یكون  أن  اقتراح  تم  كیمیائیة)  (أو جزء من مجموعة مواد  كیمیائیة  مادة 
یشار إلیھا غالبًا باالقتران مع "قائمة المواد المرشحة" من الئحة  .  REACHخاضعًا للترخیص بموجب الئحة  

(یتم تعریفھا حسب الئحة  االتحاد األوروبي.  في  )  REACHتسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (
 في االتحاد األوروبي) ) REACHتسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (

 مزیج من كائنات معقدة بشكل أبسط باإلضافة إلى مواد أخرى.  الكائن المعقد للغایة 
 إرشادات بشأن متطلبات المواد") "  )ECHA(تم تعریفھ حسب الوكالة األوروبیة للمواد الكیمیائیة (

 
 

 )FMDالكشف عن المواد بالكامل ( 7.0
معلومات التركیب للعناصر التي یتم شراؤھا من الموّردین لتقلیل الحاجة إلى الوصول إلى كل قید جدید والسماح باإلدارة االستباقیة    Kohlerتجمع  

الكشف عن المواد بالكامل" بما في ذلك  "  Kohlerالشفافة حول المنتج مع العمالء. ستجمع  للمواد المثیرة للقلق الشدید، فضالً عن المراسالت  
 المعلومات التالیة: 

 بما في ذلك االسم التجاري واسم الموّرد وتركیز كل مادة. Kohlerالتركیب الكیمیائي الكامل لجمیع المواد المقدمة إلى  •
 إضافیة بما في ذلك الشھادات وإعالنات االمتثال وبیانات االختبار إلثبات االمتثال أو التحقق منھ. عند الطلب، سیقدم الموّرد وثائق وبیانات  •
 بأي تغییرات في تكوین المواد في المستقبل. Kohlerمن المتوقع أیًضا أن یقوم الموّرد بإخطار  •

 
لتوفیر "الكشف عن  ) XMLغة الترمیزیة القابلة للتوسیع الشائعة (یتم قبول تنسیقات متعددة لتقدیم "الكشف عن المواد بالكامل". تتضّمن نماذج الل 

 . IEC 62474و IPC-1754و IPC-1752Aالمواد بالكامل" 
 

تقییم حالة المواد بسرعة مقابل المواد المحظورة حدیثًا بدًال من االستعالم المستمر عن موّردینا  Kohlerیمكن لـ ، FMDمن خالل تقدیم 
 المرات التي یتم فیھا االتصال بالموّردین لتقدیم معلومات جدیدة عن المواد الموجودة. وسیقلل بشكل كبیر عدد

 
 

 لوائح المواد المقیدة / الخاضعة للرقابة / التي یمكن اإلبالغ عنھا 8.0
  ال یجوز تصمیم أي منتجات أو مواد أو تطویرھا أو تصنیعھا أو بیعھا أو شرائھا أو توزیعھا في جمیع أنحاء العالم بواسطة أو لصالح شركة 

Kohler  .دون االلتزام، على األقل، باللوائح التالیة 
 

 في المملكة المتحدة  REACH) والئحة 1907/2006في االتحاد األوروبي ( REACHالئحة  8.1
بشأن تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا    1907/2006رقم  )  EC) ھو "الئحة (1907/2006في االتحاد األوروبي (   REACHعنوان الئحة  

في االتحاد األوروبي على المواد بمفردھا وعلى "األجزاء" المكونة للمواد (انظر    REACHتنطبق الئحة  )".  REACHوترخیصھا وتقییدھا (
 التعریفات). 

reach-https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding 
 

مع اإلشارة إلى  ،  Kohlerفي االتحاد األوروبي في المواد المقدمة إلى    REACHیُطلب من الموردین تقدیم معلومات حول مدى تطبیق الئحة  
 في االتحاد األوروبي. REACHأحدث مراجعة لالئحة 

 
في    REACHفي المملكة المتحدة ساریة. من المتوقع أن یضمن الموّردون االمتثال للوائح    REACH، أصبحت الئحة  2021اعتباًرا من ینایر  

 االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة.
https://www.hse.gov.uk/reach/index.htm 
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في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة تتغیر كثیًرا. یُتوقع من الموّردین مراقبة المتطلبات المتغیرة وتزوید   REACHیُرجى االنتباه إلى أن لوائح  
Kohler  المواد التي یقدمونھا إلى    بمعلومات محّدثة عنKohler   كلما تغیرت اللوائح. للحصول على قائمة بالمواد الحالیة التي تُنظمھا الئحة

REACH  .(الروابط أدناه) في االتحاد األوروبي، یُرجى الرجوع إلى موقع الوكالة األوروبیة للمواد الكیمیائیة 
 

 وترخیصھا وتقییدھا" تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا = "  REACHالئحة 
 

 : XVIIالملحق  -في االتحاد األوروبي  REACHقائمة المواد المحظورة في الئحة  •
o reach-under-restricted-https://echa.europa.eu/substances 
o   ال یجوز تقیید المواد الموجودة في "القائمة المحظورة" إال من استعماالت معیَّنة. إذا استخدم الموّرد أیًا من المواد المدرجة في

المحّدد لضمان   XVIIالملحق    REACHالئحة  الرصاص)، فمن المتوقع أن یراجع إدخال  (   Pbھذه القائمة، على سبیل المثال  
 .Kohlerالسماح باستخدام العناصر التي یزودونھا لشركة 

 
 : XIVالملحق  -في االتحاد األوروبي  REACHقائمة التفویض في الئحة  •

o list-https://echa.europa.eu/authorisation 
o  إلى  یج الممزوجة  التركیبات  أو  المواد  یقدمون  الذین  الموّردین  على  القسم  (   Kohlerب  في  الواردة  التعریفات  )  5.0انظر 

بوجود أي من المواد في   Kohlerأو المملكة المتحدة إخطار  )  EEAلالستخدام أو البیع داخل المنطقة االقتصادیة األوروبیة ( 
 . Kohlerال تنطبق ھذه القائمة على "المواد" المقدمة لشركة .  )XIVالملحق (  REACHقائمة تفویض الئحة 

 
 ) SVHC"المواد المثیرة للقلق الشدید" ( -في االتحاد األوروبي   REACHالمواد المرشحة في الئحة  •

o table-list-https://echa.europa.eu/candidate 
o سرد المواد المثیرة للقلق الشدید في قائمة "المواد المرشحة للتفویض" ضمن الئحة    یتمREACH  . إزاء أن استخدام ھذه المواد

إذا كانوا یستخدمون أیًا من المواد    Kohlerیجب على الموّردین إخطار  ، ھناك متطلبات أخرى إلزامیة. لذلك،  غیر محظور
 . % من حیث الوزن. 0.1في القائمة المرشحة بتركیزات تزید عن 

o   المواد التي تم 5.0(انظر التعریفات في القسم  كل مادة  % (الوزن حسب الوزن) على  0.1ینطبق حد تركیز المواد بمقدار (
من "كائن معقد" أو "كائن معقد للغایة" یتكون من أكثر من مادة واحدة، والتي تم   ینطبق ھذا الحد على كل مادة فردیةتوریدھا.  

 ضمھا أو تجمیعھا معًا.
 

لالتحاد األوروبي، یجب على الشركات التي )  2018/851 (EU)" المنقح (التوجیھ  توجیھ إطار النفایات، بموجب " 2021ینایر    5اعتباًرا من  
ي تحتوي على مواد قائمة المرشحین تقدیم معلومات عن ھذه المواد الموضوعة في سوق االتحاد األوروبي إلى  تنتج أو تستورد أو تورد المواد الت

یمكن إنتاج ھذه المواد في االتحاد األوروبي أو استیرادھا من دول خارج االتحاد األوروبي. یجب على الموّردین الذین  .  SCIPقاعدة بیانات  
للعناصر المشتراة التي تحتوي على مواد مثیرة للقلق    SCIPفي االتحاد األوروبي توفیر أرقام تسجیل    Kohler  یقومون بتسلیم األجزاء إلى مواقع

 في االتحاد األوروبي.) REACHضمن الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ()  SVHCالشدید (
 

من إعداد   Kohlerالموّردین على مستوى العالم معلومات إضافیة كما ھو مطلوب لتمكین شركة  باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن یقدم جمیع  
 في السوق في االتحاد األوروبي. Kohlerوتقدیم ملفات للمنتجات التي تطرحھا شركات 

https://echa.europa.eu/scip 
 
 

)  RoHS) وتوجیھ الحد من المواد الخطرة (EU/2011/65في االتحاد األوروبي () RoHSلخطرة (توجیھ الحد من المواد ا 8.2
 "الحد من المواد الخطرة"  -) 3032رقم  2012في المملكة المتحدة (

 واإللكترونیة".ھو "الحد من استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكھربائیة  EU RoHSإّن العنوان الكامل لتوجیھ 
 

على جمیع المكونات والتركیبات الفرعیة والمنتجات المستخدمة في المنتج النھائي الذي یقع في  )  RoHSینطبق توجیھ الحد من المواد الخطرة (
لى سبیل المثال، حشیة أو نطاق التوجیھ. یُعّد ھذا مطلوبًا حتى إذا كان المكون أو التركیبة الفرعیة أو المنتج في حد ذاتھ خارج نطاق التوجیھ (ع

إذا كان  )  RoHSمعلومات عن توجیھ الحد من المواد الخطرة (  Kohlerأداة تثبیت). تطلب شركة   النظر عما  المشتراة بغض  المواد  لجمیع 
 العنصر الذي تم شراؤه "إلكترونیًا" أم ال.

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 
 

یُطلب من الموّردین تقدیم "إعالن عدم التوفّر"  ،  Kohler) للمواد المقدمة إلى  7.0في حالة عدم تقدیم "الكشف عن المواد بالكامل" (انظر القسم  
م إصدار  ألحدث  المواد  حالة  یعرض  والذي  وب)  أ  الملحقین  ( (انظر  الخطرة  المواد  من  الحد  توجیھ  األوروبي  )  RoHSن  االتحاد  في 

)2011/65/EU  الذي یضیف مواد إلى قائمة المواد المحظورة).  2015/863باإلضافة إلى التعدیالت الالحقة، بما في ذلك 

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/scip
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm
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لعناصر التي یتم تضمینھا في اإلقرار،  للمواد المحظورة على المستوى "المتجانس" ل)  RoHSیجب تقییم حدود توجیھ الحد من المواد الخطرة (

)  RoHS). یجب أن تتضّمن إقرارات توجیھ الحد من المواد الخطرة ( 5.0ولیس على مستوى "البضائع الجاھزة" (انظر التعریف في القسم  
 .RoHSوالتي یتم استخدامھا للسماح بوجود مواد توجیھ  RoHSالكشف عن أي استثناءات معتمدة من توجیھ 

 
المعروف أیًضا باسم توجیھ الحد من   -)  3032رقم    2012إّن الحد من استخدام مواد خطرة معیَّنة في لوائح المعدات الكھربائیة واإللكترونیة ( 

 ) الخطرة  ()  RoHSالمواد  الخطرة  المواد  من  الحد  لتوجیھ  المتحدة  المملكة  في  بدیل  توجیھ  ھو  األوروبي،  االتحاد  االتحاد )  RoHSفي  في 
)  RoHSوعلى ھذا النحو، تتم مواءمة المتطلبات حالیًا وسیتم أیًضا استخدام إقرارات توجیھ الحد من المواد الخطرة (.  EU/65/ 2011روبي  األو

ییم  في المملكة المتحدة ودعم شھادات المنتج في المملكة المتحدة لتق)  RoHSفي االتحاد األوروبي لتحدید االمتثال لتوجیھ الحد من المواد الخطرة (
 . 2021للمنتجات في نطاق المتطلبات اعتباًرا من ینایر ) UKCAالمطابقة ( 

guidance-and-compliance-https://www.gov.uk/guidance/rohs 
 
 

 الفورمالدیھاید  8.3
من قانون مكافحة المواد السامة التابع لوكالة حمایة البیئة   VIالفصل یجب على جمیع موّردي منتجات الخشب الُمرّكب المنصوص علیھا في 

)TSCA(  و/أو) إجراء مكافحة السموم المحمولة جًواATCM ( ) الصادر من مجلس موارد الھواء في كالیفورنیاCARB(   أن یقروا بأنھم
من قانون مكافحة المواد  VIتُطبق أحكام الفصل .  Kohlerدي ملتزمون بالالئحتین السابقتین أثناء عملیة تسجیل الموّردین على منصة إدارة مورّ 

على سبیل المثال ال الحصر، على المصنعین  )  ATCMوإجراء مكافحة السموم المحمولة جًوا () TSCAالسامة التابع لوكالة حمایة البیئة (
الع  تابعة لطرف ثالث وھیئات االعتماد.والمستوردین والموزعین وتجار التجزئة ومنتجي اللوحات والُمشغّلین وجھات التصدیق ال یمكن االّطِ

 على المزید من التفاصیل في الملحق ج.
 
 

 متطلبات اإلشعاع للموّرد 8.4
. لمنع التلوث اإلشعاعي في  7یجب أن تفي جمیع المواد المشتراة بمتطلبات الحكومة والسالمة الحالیة للمواد الخطرة مثل المواد المشعة من الفئة  

یجب أال تنبعث جمیع المواد والمكونات المعدنیة الواردة، بما في ذلك الخردة المعاد تدویرھا لالستخدامات ، Kohlerات شركة عملیات ومنتج 
 مایكرو سیفرت/ساعة) تتجاوز المستویات الخلفیة في موقع اإلنتاج.   0.5میلیریم/ساعة ( 0.05الجدیدة، إشعاعات مؤینة عند مستویات أعلى من 

 
ال تفي بھذا المطلب، فسیكون الموّرد مسؤوالً على األقل عن التخلص  Kohlerأیًا من المواد والمكونات التي یتم توریدھا لشركة إذا تبین أن 

 على الفور بمنتج بدیل غیر خطیر، على حساب الموّرد. Kohlerالمناسب وتزوید شركة 
 
 

 منتجات المبیدات الحیویة  8.5
على مواد ذات خصائص مبیدات حیویة. یُشار إلى ھذه المواد أیًضا باسم مبیدات   Kohlerیتم بیعھا لشركة تحتوي بعض المنتجات والمواد التي 

المنتجات التسجیل   Kohlerاآلفات أو المطھرات أو مضادات الجراثیم أو مضادات المیكروبات. تتطلب العدید من البلدان التي تبیع فیھا 
من الموّردین استخدام مواد  Kohlerردھا أو كما تم دمجھا في منتجات أخرى، وبالتالي تطلب شركة والترخیص الستخدام ھذه المواد، سواء بمف

من الموّردین تقدیم معلومات حول أي   Kohlerُمسّجلة ومرخصة لألسواق التي سیتم بیع المنتجات فیھا. باإلضافة إلى ذلك، تطلب شركة 
 اصیل التسجیل و/أو التفویض.منتجات مبیدات بیولوجیة قید االستخدام وتقدیم تف

 
 مع ھذه األنواع من اللوائح ما یلي: Kohlerتتضمن بعض األسواق الرئیسیة لشركة 

 الرابط  الوصف  الالئحة  
قانون منتجات مكافحة اآلفات  

 في كندا 
(S.C. 2002, c.28) 

ینص على التنظیم الوطني لتوزیع المبیدات وبیعھا واستخدامھا. یجب أن 
جمیع   أو تكون  الموزعة  الحیویة،  المبیدات  ذلك  في  بما  اآلفات،  مبیدات 

في قِبل  must كندا  المبیعة  من  (مرخصة)  إدارة  مسجلة  تنظیم  وكالة 
 )PMRAاآلفات (

https://www.canada.ca/en/heal
-canada/services/consumer-th
-pest-safety/pesticides-roductp
-anagement/public/protectingm
-environment/pest-health-oury
-and-acts-products-ontrolc

en.html-gulationser 

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
https://www.gov.uk/guidance/rohs-compliance-and-guidance
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/composite-wood-products-program
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/pest-control-products-acts-and-regulations-en.html
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الئحة خصائص منتجات  
المبیدات الحیویة في االتحاد 

 ) BPRاألوروبي (
(الالئحة (االتحاد األوروبي)  

528/2012 ( 
 

الحیویة تصریًحا من وكالة المواد الكیمیائیة  تتطلب جمیع منتجات المبیدات  
) ویجب  )  ECHAاألوروبیة  األوروبي،  االتحاد  سوق  في  طرحھا  قبل 

  الموافقة مسبقًا على المواد الفعّالة الموجودة في منتج المبیدات ھذا.

https://echa.europa.eu/regulati
-products-ons/biocidal

bpr-egulation/understandingr 

القانون الفیدرالي لمكافحة 
الحشرات والفطریات والقذریات 

)FIFRA ( 
7 U.S.C. §136  1996ما یلیھا ( و ( 

ینص على التنظیم الفیدرالي لتوزیع المبیدات وبیعھا واستخدامھا. یجب أن  
مسجلة  الوالیات المتحدة تكون جمیع مبیدات اآلفات الموزعة أو المبیعة في

 ). EPAوكالة حمایة البیئة األمریكیة ( (مرخصة) من قِبل

-https://www.epa.gov/laws
-federal-regulations/summary
-and-fungicide-nsecticidei

act-odenticider 

 
 

 القیود على المواد المزّججة والسیرامیك المزّجج  8.6
والمستخدمة لمخالیط التزجیج أو  Kohlerوالمركبات المرتبطة بھما في المواد التي تشتریھا شركة یُحظر تماًما استخدام الرصاص والكادمیوم 

 .التركیباتالمطبقة على السیرامیك أو في المنتجات المزّججة بالفعل. ویشمل ذلك األدوات الصحیة الخزفیة وأحواض المطبخ وبالط السیرامیك
 
 

 لوائح المواد الخطرة اإلضافیة 8.7
دون  ید من اللوائح األخرى المتعلّقة بالمواد الخطرة األخذة في البروز عالمیًا والتي تُنظم "المواد األخرى المثیرة للقلق". سیكون المورّ ھناك العد

معیَّنة فیما یتعلّق بھذه اللوائح. كما ھو مبین في الوصف، تتطلب بعض اللوائح فقط اإلخطار بوجود مواد    Kohlerمتعاونین في تقییم حالة منتجات  
 بینما یتطلب البعض اآلخر تقییًدا لمواد معیَّنة.

 
 الرابط  الوصف  الالئحة  

قانون كالیفورنیا للمیاه الصالحة  
 1986للشرب والسموم لعام 

 ) 65(اقتراح 

 إشعار مطلوب.  
یتعین على الشركات تقدیم تحذیر "واضح ومعقول" قبل تعریض أي شخص  

 لمادة كیمیائیة مدرجة. 

https://oehha.ca.gov/proposi
65-tion 

توجیھ الحد من المواد الخطرة  
)RoHS  ( في الصین 

(GB/T-26572) 

 اإلشعارات والتقییدات مطلوبة.  
یجب على الموّردین تقدیم معلومات حول مواد تقیید استخدام المواد الخطرة 
الخطرة" ضمن  المواد  عن  الكشف  "جدول  بتنسیق  مكونات  في  الصین  في 

 توجیھ الحد من المواد الخطرة في الصین 

 

توجیھ البطاریات في االتحاد 
 ) EC/2006/66(األوروبي 

 

 التقییدات مطلوبة. 
 یتضّمن قیوًدا على المواد الخطرة في البطاریات (الزئبق والكادمیوم) 

http://ec.europa.eu/environ
ment/waste/batteries/index.

tmh 

الئحة االتحاد األوروبي 
 للمواد المالمسة لألغذیة

(1935/2004/EC) 

 التقییدات مطلوبة. 
المواد المالمسة لألغذیة من  باإلضافة إلى الالئحة العامة، یتم تغطیة بعض 

خالل تدابیر محددة لالتحاد األوروبي. تندرج المواد الخزفیة التي تھدف إلى  
مالمسة األغذیة، بما في ذلك أحواض المطبخ، ضمن نطاق التوجیھ 

84/500/EEC ) .(الرصاص والكادمیوم 

https://ec.europa.eu/food/saf
ety/chemical_safety/food_con

tact_materials_en 
 

توجیھ االتحاد األوروبي للتعبئة  
 ) EC/94/62(والتغلیف 

 التقییدات مطلوبة. 
 یتضّمن قیوًدا على المواد في التعبئة والتغلیف.

http://ec.europa.eu/environ
ment/waste/packaging/legis.

tmh 
المواد المستنفدة لطبقة األوزون  

)ODS  ( 
 ) 1005/2009 (EC)(الالئحة 

 التقییدات مطلوبة. 
وفقًا لبروتوكول  )  ODSوزون ( تحظر/تقید استخدام المواد المستنفدة لطبقة األ

 مونتلایر. 

-https://eur
-lex.europa.eu/legal

ontent/EN/TXT/?uri=LEGISc
SUM:ev0021 

الملوثات العضویة الثابتة 
)POPs ( 

 ) 850/2004 (EC)(الالئحة 

 التقییدات مطلوبة. 
) الثابتة  العضویة  الملوثات  استخدام  تقید  لبروتوكول  )  POPsتحظر/  وفقًا 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا واتفاقیة ستوكھولم 

u/environhttp://ec.europa.e
ment/chemicals/international
_conventions/index_en.htm 

 
 

 متطلبات إضافیة لالمتثال واإلبالغ عن المواد الخطرة 9.0
عن كثب وجود المواد التي قد تُشّكل مخاوف صحیة و/أو بیئیة سواء كانت مقیدة حالیًا أو من المحتمل أن یتم تنظیمھا في المستقبل. یجب   Kohlerتراقب  

كانت المواد المدرجة الُمصنفة    إذا  Kohlerعلى الموّردین االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة الحالیة التي تحظر أو تقید مواد معیَّنة كما ھو موضح أدناه وإبالغ  
 على أنھا "قابلة لإلبالغ" ملحقة في العناصر التي یقدمونھا.  
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بوجود    Kohler(غیر مقیدة، ولكن یجب على الموّرد إبالغ  یمكن اإلبالغ عنھا عند حد معیَّن أو    مقیدة،  محظورةجمیع المواد المدرجة في الجدول ُمصنفة إما  

 ھذه المواد). 
 

 مستوى الرصد  ) CASسجیل المركب الكیمیائي ( رقم ت المواد
 یمكن اإلبالغ عنھا  4-64-1309 أكسید األنتیموان الثالثي

 األسبستوس، بما في ذلك األسبستوس البني واألزرق واألبیض، التریمولیت 
 على األسبستوس أو أن تتعّرض لھ.  Kohlerال یجوز أن تحتوي المواد التي یتم توریدھا لشركة 

 محظورة  متعدد  

 مقیدة  DEHP  ( 117-81-7إیثیل ھكسیل) فثاالت (-2ثنائي (

 یمكن اإلبالغ عنھا  7-05-80 إیزوبروبیلیندیفینول -’ 4,4 - (BPA)بیسفینول أ 

 یمكن اإلبالغ عنھا  متعدد  مثبطات اللھب المبرومة 

 مقیدة  BBP ( 85-68-7الفتاالت البنزیلیة الفتاالت (

 مقیدة  وغیرھا   9-43-7440 ومركباتھ الكادمیوم 

 محظورة  متعددة الھیدروكربونات المكلورة 
 یمكن اإلبالغ عنھا  4-48-7440 معدن الكوبالت 

 مقیدة  5-12-57 السیانید ومركباتھ 

 مقیدة  3-53-1327 ثالث أكسید الدیارسینیك 

 مقیدة  DBP ( 84-74-2ثنائي بیوتیل فثاالت (

 مقیدة  DIBP ( 84-69-5فثاالت (ثنائي إیزوبوتیل 

 محظورة  متعددة ) PFC ،SF6 ،HFCغازات االحتباس الحراري المفلورة ( 
 یمكن اإلبالغ عنھا  متعدد  المواد المھلجنة 

 مقیدة  متعدد  مركبات الكروم سداسي التكافؤ 

ومواد قائمة المراقبة  ) ILFIالقائمة الحمراء الصادرة من المعھد الدولي لمستقبل المعیشة (
 )6.0(التعریف في القسم 

 list-about/red-future.org/declare/declare-https://livingانظر 

 یمكن اإلبالغ عنھا  متعدد 

 مقیدة  وغیره   1-92-7439 الرصاص ومركباتھ 

 مقیدة  وغیره   6-97-7439 الزئبق ومركباتھ 

 یمكن اإلبالغ عنھا  وغیره   0-02-7440 النیكل ومركباتھ 

 مقیدة  متعدد  البركلورات 

 محظورة  PIP (3: 1) ( 68937-41-7) ( 1: 3ایزوبروبیل ( فینول، فوسفات 
 مقیدة  متعدد  ) PBBثنائي الفینیل متعدد البروم (

 ) PBDEاالثیرات ثنائیة الفینیل متعددة البروم (
 (یشمل اإلیثر الثنائي الفینیل العشاري البروم) 

 مقیدة  متعدد  

 ,PCB’s ( 1336-36-3, 11097-69-1, 2437-79-8ثنائي الفینیل متعدد الكلور (
11096-82-5, 53469-21-9 

 محظورة 

 بولي وبیرفلورو ألكیل 
بما في ذلك حمض بیرفلورو األوكتانویك وحمض بیرفلوروأوكتان  ) PFAS(مواد بولي وبیرو فلورو ألكیل (

 السلفونیك) 

335-67-1, 1763-23-1 
مادة من مواد بولي وبیرو   5000یوجد أكثر من  

إلى معرفة  Kohlerتحتاج  -)  PFAS(فلورو ألكیل 
 أي مادة یتم استخدامھا 

مقیدة أو یمكن اإلبالغ  
 عنھا 

 مقیدة  3-3-70776متعددة، على سبیل المثال  ) PCNالنفثالینات المتعددة الكلور (

 یمكن اإلبالغ عنھا  PVC ( 9002-86-2كلورید البولیفینیل ( 

 البارافینات المكلورة قصیرة السلسلة ومتوسطة السلسلة  
 )كلور، C14-17و  C10-13األلكانات (

 مقیدة  85535-85-9 ,85535-84-8

 یمكن اإلبالغ عنھا  متعدد  السیلیكون 

 یمكن اإلبالغ عنھا  TBBPA( 79-94-7تترابروموبیسفینول أ (

 
 

 معادن الصراع 10.0
كي وكذلك إزاء أن ھذه المعادن لیست "مواد مقیدة أو خاضعة للرقابة أو خطرة"، فإن مصادرھا تخضع للتنظیم بموجب متطلبات قانون دود فرانك األمری

 للبرلمان األوروبي.   2017/821الئحة (االتحاد األوروبي) 
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 راع"، فإن المعادن الحالیة المثیرة القلق ھي:وبموجب لوائح الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي لما یسمى "معادن الص
 5-31- 7440رقم تسجیل المركب الكیمیائي  -كاسیتیرایت (قصدیر)  •
 7- 33-7440رقم تسجیل المركب الكیمیائي  -ولفرامیت (تنجستن)  •
 7-25-7440رقم تسجیل المركب الكیمیائي  - كولتان (التنتالوم)  •
 5-57- 7440رقم تسجیل المركب الكیمیائي  -الذھب  •

 
بمعلومات تتعلّق بما إذا كانت ھذه المعادن موجودة والمصدر األصلي، إن أمكن. یجب إكمال التقاریر باستخدام معیار    Kohlerیجب على الموّردین تزّوید  

 ). CMRTالصناعة "نموذج اإلبالغ عن المعادن المتنازع علیھا" والذي یمكن إكمالھ من قِبل الموّرد (
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/ 

 
بمصادر المعادن المتنازع علیھا. قد یُطلب من الموّردین تقدیم وثائق لالمتثال   تشترط الدول األخرى والوالیات األمریكیة متطلبات إضافیة للموّردین فیما یتعلّق

 لمتطلبات اإلقرار النامیة الخاصة بمعادن الصراع. 
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 متطلبات إقرار الموّرد في توجیھ الحد من المواد الخطرة في االتحاد األوروبي / المملكة المتحدة  -الملحق أ 
 

المقدم من الموّرد لتوجیھ الحد من المواد الخطرة في االتحاد األوروبي وتوجیھ الحد من المواد الخطرة )  CoC"شھادة المطابقة" (في معظم الحاالت، یعتبر إقرار  
 الملحق ب.ل التالي في في المملكة المتحدة بمثابة وثائق مقبولة للملف الفني لدعم االمتثال. یتم توفیر إرشادات للحصول على شھادة المطابقة أدناه، مع المثا

 
و/أو تقریر  )  FMDأیًضا إلى الحصول على وثائق إضافیة، بما في ذلك "الكشف الكامل عن المواد" (  Kohlerاعتماًدا على مخاطر المكون والموّرد، قد تحتاج  

الوثائق الفنیة  "  EN 50581:2012 / IEC 63000:2016 / EN IEC 63000:2018االختبار التحلیلي من أجل الوفاء بالتزاماتنا بموجب المعاییر المنسقة  
 .لتقییم المنتجات الكھربائیة واإللكترونیة فیما یتعلق بتقیید استخدام المواد الخطرة"

 
 إقرار الموّرد "شھادة المطابقة" 

 كحد أدنى) ما یلي:) (RoHS CoCالمعروف أیًضا باسم "شھادة االمتثال" أو (  Kohlerیجب أن یتضمن إقرار توجیھ الحد من المواد الخطرة المقدم إلى 
 ).  3032رقم  UK RoHS 2012و EU RoHS 2011/65 / EUإشارة إلى التوجیھ الذي یتم المطالبة باالمتثال وفقًا لھ (توجیھ  •

o   حق ("الفثاالت") وأي تعدیالت الحقة من شأنھا تغییر المواد المدرجة في المل  863/ 2015یجب أن یتضّمن اإلقرار أیًضا إشارة إلى التعدیل
 الثاني لتوجیھ الحد من المواد الخطرة في االتحاد األوروبي.

 شار إلیھا.إقرار یؤكد أن محتوى المادة المحظورة للمادة و/أو الجزء و/أو التركیبة الفرعیة یقع ضمن المستویات المسموح بھا من خالل الالئحة الم •
o   ،تحدید استثناء االستعمال المسموح بھ (وغیر منتھي الصالحیة) من الملحق الثالث لتوجیھ   فیجبإذا تجاوزت المادة المستوى المسموح بھ

 الحد من المواد الخطرة في االتحاد األوروبي. 
 . Kohlerرقم الجزء ووصف العنصر (العناصر) المقدم إلى  •

o  حّددة من المواد و/أو األجزاء و/أو التركیبات الفرعیة.، أو مجموعة ممادة و/أو جزء و/أو تركیبة فرعیة معیَّنةیجب أن یتطّرق اإلقرار إلى 
o .یُسمح بإدراج أجزاء متعددة في نفس الشھادة باستخدام تنسیق جدول 

 تاریخ أول تصنیع الستیفاء القیود المادیة.  •
 توقیع مندوب الشركة.  •
 تاریخ إصدار اإلقرار. •
 ، الھاتف). یجب أن یكون اإلقرار ضمن مستندات الشركة (اسم الشركة، العنوان •
 یجب تقدیم اإلقرار باللغة اإلنجلیزیة أو أي لغة أخرى معتمدة لدولة عضو في االتحاد األوروبي.  •

 
 معلومات أخرى مقترحة:

 معلومات االتصال لمتابعة األسئلة.  •
 البدائل المقترحة لألجزاء التي ال تستوفي القیود.  •
 ر المواد من طرف ثالث أو سلسلة التورید وتقییم عملیة التصنیع). الطریقة المستخدمة لتحدید مدى امتثال األجزاء (أي اختبا •

o  في حالة اكتمال االختبار التحلیلي (ویفضل أن یكون وفقًا لـIEC/EN 62321 ،(.یُطلب تضمین نسخة مؤرخة من النتائج مع الوثائق 
 

 نتائج االختبار التحلیلي
والتحدیثات الالحقة لمكونات    IEC 62321:2008الطرق الموضحة أو المشار إلیھا في المواصفة القیاسیة الدولیة  قد یتم طلب نتائج االختبار التحلیلي باستخدام  

  أو سلع معیَّنة.
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 KOHLER® 
 السیاسة البیئیة للمنتج
 قائمة المواد المحظورة 
(PEP-RML-001) 

 

 التعلیقات ► اإلبالغ عن مشكلة ► 
 15من  11صفحة  4.0▪ اإلصدار   2021ریل أب  6 النسخ المطبوعة غیر خاضعة للرقابة.

 

في االتحاد األوروبي/المملكة ) RoHSنموذج إلقرار الموّرد لتوجیھ الحد من المواد الخطرة ( - الملحق ب 
 المتحدة

 
رار توجیھ الحد من المواد الخطرة في االتحاد األوروبي/المملكة المتحدة. ال یُعّد إلزامیًا أن یستخدم الموّردون ھذا النموذج،  یتضح أدناه مثال یمكن استخدامھ إلق 

ار . یُسمح بتضّمین أجزاء متعددة في نفس اإلقر2015/863ولكن یلزم إدخال المعلومات الموضحة في الجدول، واإلشارة إلى الالئحة والتعدیل المحدد لعام 
 باستخدام تنسیق جدول.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (إدخال شعار الشركة ورأسیة أوراقھا الرسمیة)

 اسم الشركة: 
 

 التاریخ:
 

 االتحاد األوروبي/المملكة المتحدة إقرار االمتثال لتوجیھ الحد من المواد الخطرة في 
 

وتعدیالتھ الالحقة، بما ) ، RoHSالحد من استخدام المواد الخطرة (   - EU/2011/65یشیر الجدول أدناه إلى حالة األجزاء فیما یتعلق بتوجیھ االتحاد األوروبي 
من استخدام مواد خطرة معیَّنة في لوائح المعدات الكھربائیة واإللكترونیة   الذي یعدل الملحق الثاني من التوجیھ، باإلضافة إلى متطلبات الحد 2015/863في ذلك 

 المعروفة أیًضا باسم توجیھ الحد من المواد الخطرة في المملكة المتحدة.  -) 3032رقم  2012(
 

 یتم حساب حدود الكمیة على مستوى المادة المتجانسة:
 الملیون) جزء في  0,1% )1000 - (Pb). الرصاص 1
 جزء في الملیون)   0,1% )1000 - (Hg). الزئبق 2
 ھذا ھو الحد األدنى من المواد المحظورة األخرى جزء في الملیون)   0,01% )100 - (Cd). الكادمیوم 3
 جزء في الملیون)  0,1% )1000 - (Cr VI). الكروم سداسي التكافؤ 4
 زء في الملیون) ج  0,1% )1000 - (PBB). ثنائي الفینیل متعدد البروم 5
 جزء في الملیون)  0,1% )1000 - (PBDE)اإلیثرات ثنائیة الفینیل متعددة البروم  - 6
 جزء في الملیون)  1000(  0,1% - (DEHP)إیثیل ھكسیل) فثاالت - 2. ثنائي (7
 جزء في الملیون)  0,1% )1000 - (BBP). بنزیل بیوتیل فثاالت 8
 جزء في الملیون)  1000٪ (0.1 -% 0,1. ثنائي بیوتیل فثاالت 9

 جزء في الملیون)  0,1% )1000 - (DIBP). ثنائي إیزوبوتیل فثاالت 10
 

فیجب إدراج استثناء توجیھ الحد من المواد الخطرة في  إذا تجاوزت كمیة المادة الحد المسموح بھ وكان استثناء توجیھ الحد من المواد الخطرة قابالً للتطبیق، 
من مادة مدرجة في قائمة توجیھ الحد من  في قائمة األجزاء المتوافقة مع توجیھ الحد من المواد الخطرة أدناه. إذا كان الجزء یحتوي على أكثراالتحاد األوروبي 

 المواد الخطرة، فقم بإدراج كل جزء في سطر منفصل. 
 

حالة توجیھ الحد من المواد   الوصف  رقم (أرقام) الجزء
 الخطرة 

اسم المادة في توجیھ الحد من  
 المواد الخطرة (إن وجد)

استخدام استثناءات   تركیز المادة المتجانسة 
المواد توجیھ الحد من  

الخطرة في االتحاد 
 األوروبي 

A2X33  ال توجد متوافق  اللدائن البالستیكیة   
SNJ401  متوافق عن طریق استعمال   إطار تركیب من األلومنیوم

 االستثناء 
 (b)6 %0.2 الرصاص

PLJ804  غیر متوفّر  %4.1 الرصاص غیر متوافق  عازل المواجھة 
 

  توقیع:   االسم المطبوع: 

  التاریخ:   المنصب:
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 KOHLER® 
 السیاسة البیئیة للمنتج
 قائمة المواد المحظورة 
(PEP-RML-001) 

 

 التعلیقات ► اإلبالغ عن مشكلة ► 
 15من  12صفحة  4.0▪ اإلصدار   2021ریل أب  6 النسخ المطبوعة غیر خاضعة للرقابة.

 

في االتحاد ) REACHنموذج إلقرار تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا ( -الملحق ج 
 األوروبي

 
في االتحاد األوروبي. یُعّد إلزامیًا أن یستخدم ) REACHیتضح أدناه مثال یمكن استخدامھ إلقرار الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (

) SVHCمواد المثیرة للقلق الشدید (قائمة من ال أحدثالموّردون ھذا النموذج ولكن یلزم إدخال المعلومات الموضحة في الجداول، واإلقرار الذي یتعارض مع 
في االتحاد األوروبي. یُسمح بتضّمین أجزاء متعددة في نفس اإلقرار باستخدام ) REACHضمن الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (

 تنسیق جدول.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (إدخال شعار الشركة ورأسیة أوراقھا الرسمیة)
 

 اسم الشركة: 
 

 التاریخ:
 

 في االتحاد األوروبي ) REACHإقرار قائمة المواد المرشحة بموجب الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (
 ) SVHC’s -الشدید (المواد المثیرة للقلق 
 

تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا "  - 1907/2006 (EC)یوضح الجدول أدناه حالة األجزاء فیما یتعلق بالئحة االتحاد األوروبي 
)REACH "(""المواد المثیرة للقلق الشدید، المعروفة أیًضا باسم  المواد المرشحة في قائمة التفویض)SVHC’s (منشورة والمحّدثة من قِبل وكالة المواد ال

 . ECHA .(table-list-https://echa.europa.eu/candidateالكیمیائیة األوروبیة (
 

في االتحاد األوروبي، یجب اإلبالغ عن أي مواد مثیرة للقلق ) REACHوتقییدھا () من الئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا 1(  33وفقًا للمادة 
 % وزن/وزن على مستوى المادة (على النحو المحدد في الالئحة) إلى مستلم المادة.0.1الشدید تتجاوز 

 
 ح على الموقع اإللكتروني المشار إلیھ أعاله. اعتباًرا من تاریخ اإلقرار، كما ھو موض أحدث قائمة مواد مرشحة تم نشرھایتعارض ھذا اإلقرار مع 

 
 إذا كان الجزء یحتوي على أكثر من مادة مثیرة للقلق الشدید، فیتم إدراج كل مادة في سطر منفصل.

 

 الوصف  رقم (أرقام) الجزء
اسم المادة المثیرة  

 للقلق الشدید
 (إذا كانت موجودة)

رقم تسجیل المركب 
الكیمیائي أو رقم  
 التصنیف اإلنزیمي 

 
التركیز  

 (وزن/وزن%) 

في االتحاد  SCIPرقم قاعدة بیانات 
 األوروبي 

 (إذا تم إرسالھ)

A2X33  ال توجد اللدائن البالستیكیة    
SNJ401  4 %0.2 1-92-7439 الرصاص إطار تركیب من األلومنیومa8e4a91-733z-5bje-m01 

PLJ804  21 %4.1 1-92-7439 الرصاص عازل المواجھةjc525-e096-4kl1230 

      

      

 
في  ) REACHالئحة تسجیل المواد الكیمیائیة وتقییمھا وترخیصھا وتقییدھا (على مواد مقیدة بموجب  Kohlerال تحتوي أي من المنتجات المقدمة إلى شركة 

 الحدود المسموح بھا أو لالستعماالت المحظورة بموجب الالئحة. ، أعلى من القائمة المقیدة"، "XVIIاالتحاد األوروبي، الملحق 
 

  توقیع:   االسم المطبوع: 

  التاریخ:   المنصب:
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 KOHLER® 
 السیاسة البیئیة للمنتج
 قائمة المواد المحظورة 
(PEP-RML-001) 

 

 التعلیقات ► اإلبالغ عن مشكلة ► 
 15من  13صفحة  4.0▪ اإلصدار   2021ریل أب  6 النسخ المطبوعة غیر خاضعة للرقابة.

 

 65نموذج إلقرار مقترح كالیفورنیا  -الملحق د 
 

یستخدم الموّردون ھذا النموذج بالتحدید ولكن یلزم إدخال یُعّد إلزامیًا أن  65یتضح أدناه مثال یمكن استخدامھ إلقرار الئحة المواد بموجب مقترح كالیفورنیا 
. یُسمح بتضّمین أجزاء متعددة في نفس 65المعلومات الموضحة في الجداول، واإلقرار الذي یتعارض مع أحدث قائمة من المواد المدرجة في مقترح كالیفورنیا 

 اإلقرار باستخدام تنسیق جدول.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (إدخال شعار الشركة ورأسیة أوراقھا الرسمیة)
 

 اسم الشركة: 
 

 التاریخ:
 

 65إقرار المواد المدرجة في مقترح كالیفورنیا 
 رب والسموم) (قانون إنفاذ قوانین المیاه الصالحة للش 

 
)، الذي تم 65(االقتراح  1986ام یشیر الجدول أدناه إلى حالة األجزاء المتعلقة بقانون إنفاذ قوانین المیاه الصالحة للشرب والسموم في والیة كالیفورنیا األمریكیة لع

 OEHHA .(list-65-65/proposition-https://oehha.ca.gov/propositionنشره وتحدیثھ بواسطة مكتب كالیفورنیا لتقییم مخاطر الصحة البیئیة (
 

 اعتباًرا من تاریخ اإلقرار، كما ھو موضح على الموقع اإللكتروني المشار إلیھ أعاله. أحدث قائمة تم نشرھایتعارض ھذا اإلقرار مع 
 

 ن الجزء یحتوي على أكثر من مادة مدرجة، فقم بإدراج كل جزء في سطر منفصل. إذا كا
 

 الوصف  رقم (أرقام) الجزء
اسم المادة المدرجة في مقترح  

   65كالیفورنیا 
 (إذا كانت موجودة)

 
 رقم تسجیل المركب الكیمیائي 

 
 التركیز (وزن/وزن%)

A2X33  ال توجد اللدائن البالستیكیة   
SNJ401  0.2 1-92-7439 الرصاص إطار تركیب من األلومنیوم% 
PLJ804  4.1 1-92-7439 الرصاص عازل المواجھة% 
PLJ804  3.2 5-42-100 ستایرین  عازل المواجھة% 
     

 
 

  توقیع:   االسم المطبوع: 

  التاریخ:   المنصب:
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 KOHLER® 
 السیاسة البیئیة للمنتج
 قائمة المواد المحظورة 
(PEP-RML-001) 

 

 التعلیقات ► اإلبالغ عن مشكلة ► 
 15من  14صفحة  4.0▪ اإلصدار   2021ریل أب  6 النسخ المطبوعة غیر خاضعة للرقابة.

 

 متطلبات شھادة الفورمالدیھاید  -الملحق ھـ 
 

 )  770الجزء  CFR 40لقانون مكافحة المواد السامة ( VIالباب 
 معاییر انبعاث الفورمالدیھاید للمنتجات الخشبیة الُمرّكبة.  

 
جات، والتي یتم ي على ھذه المنتیتمثل الغرض من ھذه القاعدة النھائیة في تقلیل انبعاثات الفورمالدیھاید من المنتجات الخشبیة الُمرّكبة، والسلع النھائیة التي تحتو

تغطیھا ھذه القاعدة النھائیة  بیعھا أو توریدھا أو عرضھا للبیع أو تصنیعھا (بما في ذلك المستوردة) في الوالیات المتحدة. تشتمل المنتجات الخشبیة الُمرّكبة التي 
 نھائیة التي تحتوي على ھذه المنتجات.على الخشب الرقائقي الصلب واأللواح اللیفیة متوسطة الكثافة وألواح الخشب المضغوط، والسلع ال

 
على سبیل المثال ال الحصر على المصنعین والمستوردین والموزعین وتجار التجزئة ومنتجي اللوحات والُمشغّلین وجھات التصدیق   TSCAمن  VIینطبق الباب 

تحتوي على ھذه المنتجات التي یتم بیعھا أو توریدھا أو عرضھا للبیع أو  التابعة لطرف ثالثة وھیئات اعتماد المنتجات الخشبیة الُمرّكبة والسلع النھائیة التي 
 تصنیعھا (بما في ذلك المستوردة) في الوالیات المتحدة. 

products-wood-composite-standards-emission-e/formaldehydehttps://www.epa.gov/formaldehyd 
 

 تشمل متطلبات اللوائح ما یلي: 
وبیان أن المنتجات معتمدة بموجب ، EPA TSCA Title VI TPCیجب تسمیة اللوحات أو حزم اللوحات باسم منتج اللوحة، ورقم الدفعة ، ورقم  •

TSCA Title VI. 
 النھائیة وضع بطاقة على كل سلعة نھائیة ینتجونھا أو كل صندوق أو حزمة تحتوي على سلع نھائیة.یجب على ُمصنعي السلع  •
 یجب وضع تسمیات على المنتج كختم أو بطاقة أو ملصق.  •
ر/سنة)، وبیان بأن السلع  یجب أن تتضّمن التسمیة، على األقل، نًصا باللغة اإلنجلیزیة مقروًءا؛ اسم الُمصنع، وتاریخ إنتاج السلعة النھائیة (بتنسیق شھ •

 .TSCAمن  VIالنھائیة متوافقة مع الباب 
من   VIقة مع الباب یجب أن تتضّمن جمیع الفواتیر المعمول بھا بیانًا یفید بأن المنتجات الخشبیة الُمرّكبة أو األجزاء المكونة أو السلع النھائیة متواف  •

TSCA. 
 الطلب تحدد منتج اللوحة وتاریخ إنتاج المنتجات الخشبیة الُمرّكبة.  بالنسبة للواردات، كن مستعًدا لتحضیر سجالت عند •

 
 93120.12حتى  93120قانون اللوائح في كالیفورنیا §

 لتقلیل انبعاثات الفورمالدیھاید من المنتجات الخشبیة المُرّكبة )  ATCMإجراء مكافحة السموم المحمولة جًوا ( 
 

مولة جًوا ھذا في تقلیل انبعاثات الفورمالدیھاید من المنتجات الخشبیة الُمرّكبة والسلع النھائیة التي تحتوي على یتمثل الغرض من إجراء مكافحة السموم المح 
تندرج  الخشبیة الُمرّكبة التي المنتجات الخشبیة الُمرّكبة التي یتم بیعھا أو عرضھا للبیع أو توریدھا أو استخدامھا أو تصنیعھا للبیع في كالیفورنیا. إّن المنتجات

 علیھا ھذه الالئحة ھي الخشب الرقائقي الصلب واللوح اللیفي متوسط الكثافة واللوح المضغوط. 
 

على المصنعین والموزعین والمستوردین والمصنعین وتجار التجزئة وجھات التصدیق التابعة لطرف ثالث للمنتجات الخشبیة الُمرّكبة  ATCMینطبق إجراء 
 على منتجات خشبیة ُمرّكبة، مخصصة لالستخدام في سوق كالیفورنیا.  والسلع النھائیة التي تحتوي 

https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 
 

 تشمل متطلبات اللوائح ما یلي: 
أن المنتجات الخشبیة الُمرّكبة والسلع النھائیة الموّردة متوافقة مع اللوائح بما في ذلك معاییر    التصدیق على Kohlerیجب على موّردي/بائعي شركة  •

 االنبعاثات المعمول بھا، والتصدیق من طرف ثالث، ومتطلبات حفظ السجالت المعمول بھا.
متثال لمعاییر االنبعاثات. یجب أن تتضّمن التسمیة،  یجب وضع تسمیة واضحة على كل لوح أو حزمة من المنتجات الخشبیة الُمرّكبة لإلشارة إلى اال  •

 كحد أدنى:
o  اسم الُمصنع؛ 
o  رقم دفعة المنتج أو الدفعة الُمصنعة؛ 
o نبعاث عالمة لإلشارة إلى أن المنتج الخشبي الُمرّكب یتوافق مع معاییر االنبعاث أو أنھ تم تصنیعھ باستخدام راتنجات فورمالدھاید فائقة اال

)ULEF ( أو) فورمالدھاید غیر مضافةNAF( ؛ و 
o  رقمARB .المعیَّن لجھة تصدیق تابعة لطرف ثالث معتمدة، عند الضرورة 

 یجب أن تُدرج الشركة الُمصنعة لكل منتج خشبي ُمرّكب في بولیصة الشحن أو الفاتورة، جنبًا إلى جنب مع:   •

https://mykohler.sharepoint.com/ethics/Pages/EthicsHelplineRedirect.aspx
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
mailto:ComplianceFeedback@Kohler.Com?subject=Feedback%20on%20Environmental%20Policy
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products
https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm
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 قائمة المواد المحظورة 
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 التعلیقات ► اإلبالغ عن مشكلة ► 
 15من  15صفحة  4.0▪ اإلصدار   2021ریل أب  6 النسخ المطبوعة غیر خاضعة للرقابة.

 

o  رقمARB ة؛ و المعیَّن لجھة تصدیق تابعة لطرف ثالث معتمدة، عند الضرور 
o  نبعاث  بیان بأن المنتجات الخشبیة الُمرّكبة تتوافق مع معیار االنبعاث، وإذا أمكن، إقرار تصنیعھا باستخدام راتنجات فورمالدھاید فائقة اال

)ULEF () أو فورمالدھاید غیر مضافةNAF .( 
سلعة نھائیة من قِبل الموزع أو المستورد، فال حاجة إلى وضع یجب على الموزعین والُمصنعین والمستوردین تسمیة سلعھم النھائیة. (إذا لم یتم تعدیل  •

تسمیات إضافیة.) یجب وضع تسمیات المنتج كختم، أو عالمة، أو ملصق، أو رمز شریطي على كل سلعة نھائیة، أو على كل صندوق یحتوي على  
 سلع نھائیة . یجب أن تتضّمن التسمیة، كحد أدنى:

o  اسم الُمصنع؛ 
o النھائیة؛ و تاریخ إنتاج السلعة 
o  من مجلس موارد الھواء في كالیفورنیا ( 2عالمة لإلشارة إلى أن المنتج یتوافق مع معاییر انبعاثات المرحلةCARB .( 

الخشبیة  ت یجب على الموزعین والُمصنعین وتجار التجزئة توثیق اإلجراءات االحتیاطیة المتخذة لضمان امتثال المنتجات الخشبیة الُمرّكبة والمنتجا  •
 الُمرّكبة الموجودة في السلع النھائیة لمعاییر االنبعاثات المعمول بھا.

 كن مستعًدا لتحضیر جمیع السجالت عند الطلب.  •
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