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المواد المحظورة

تعرض القائمة التالية المواد التي ال ُيسمح بحملها على متن الطائرة سواء في حقائب اليد أو أمتعة السفر.

Prohibited Items 

The following list details items that are banned from being brought onto an aircraft in your carry-on and 
checked baggage.

الغازات القابلة لالشتعال
Flammable Gas

خرطــوش الغــاز، غــاز البوتــان، الوالعــات التــي تعمــل 
بالغــاز، وقــود البوتــان الخفيــف، البخاخــات )القابلــة 

لالشــتعال(، إلــخ.

Gas cartridges, butan gas, gas lighters, butan lighter 
fuel, aerosols (flammable), etc.

Dangerous when Wet Items

المـــواد التـــي تشـــكل خطـــرًا عندمـــا تكـــون 
رطبـــة

الكالســيوم، كربيــد الكالســيوم، مســحوق ســبائك 
الباريــوم، ســبائك المعــادن القلويــة  المغنيســيوم، 

األرضيــة، إلــخ.

Calcium, calcium carbide, magnesium alloys powder, 
barium, alkali earth metal alloy, etc.

بما في ذلك العصي ومضارب البيسبول أو ما يماثلها.

Including blackjacks, billy clubs, baseball bats or 
similar instruments. 

الهروات
Bludgeons

المواد الكيميائية و البيولوجية

Chemical and Biological Agents

المــواد الكيميائية/البيولوجيــة المحظــورة، بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر غــاز الخــردل، الكلور، 
الســارين، ســيانيد الهيدروجين، الجمــرة الخبيثة، المواد 
المســببة للتســمم الغذائــي، الجــدري، داء التوليــري، 
ــن أن  ــي يمك ــواد الت ــية. الم ــة الفيروس ــى النزفي والحم
تشــكل تهديــدًا يرتبــط بهجــوم كيميائي/بيولوجــي 
يتــم تحويلهــا مباشــرة إلــى الجهــة المشــغلة للمطــار 
أو الشــرطة أو الجيــش أو أي ســلطة أخــرى ذات صلــة 

وإخراجهــا مــن مبانــي المطــار.

Restricted chemical/biological substances include 
but not limited to sulphur mustard, chlorine, sarin, 
hydrogen cyanide, anthrax, botulism, smallpox, 
tularaemia and viral haemorrhagic fever. Items 
that could pose a threat of a chemical/biological 
attack will be immediately notified to the airport 
operator, police, military or other relevant authority 

and isolated from public terminal areas. 

المواد الصلبة القابلة لالشتعال

Flammable Solids 

أعــواد الثقــاب، الســيلولويد، مســحوق المعــادن القابلــة 
إلــخ.  لالشــتعال، الفوســفور غيــر المتبلــور، الكبريــت، 
كذلــك المنتجــات القابلة لالحتــراق تلقائيًا مثل الفحم، 
الكربون النشط، كبريتيد الصوديوم، محفزات المعادن، 

إلخ.

Matches, celluloid, flammable metal powder, 
phosphorus amorphous, sulphur, etc. Also, 
spontaneously combustible products such as 
charcoal, carbon-activated, sodium sulphide, metal 

catalyst, etc.

والمســـببة  لالشـــتعال  القابلـــة  الســـوائل 
كل للتـــآ

Flammable Liquids and Corrosives 
بمــا فــي ذلــك البنزيــن، الطــالء، حبــر الطباعــة، العطــور، 
الكيروســين، الكحوليات، المــواد الالصقة، الوالعات التي 
تعمــل بالزيــت والســوائل، عبــوات التعبئــة، المشــروبات 
الكحوليــة التــي تحتــوي على نســبة عالية مــن الكحول، 
ــة  ــك أي ــتعال. كذل ــة لالش ــوائل القابل ــن الس ــا م وغيره
مــواد ســامة أو مســببة للتــآكل بمــا فــي ذلــك الغــازات، 
ســواء كانت مضغوطة أم ال، البطاريات الســائلة، حمض 
الكبريتيــك، حمــض الهيدروكلوريــك، حمــض األســيتيك، 
محلول هيدروكســيد الصوديــوم، الغاليوم، الزئبق، إلخ.

Including gasoline, paint, printing ink, perfume, 
kerosene, alcohols, adhesives, oil lighter, liquid 
lighter, refills, alcoholic beverages containing high 
alcohol and other flammable liquids. Also, any 
corrosive or toxic substances, including gases, 
whether or not under pressure, wet batteries, 
sulphuric acid, hydrochloric acid, acetic acid, sodium 

hydroxide solution, gallium, mercury, etc.

السكاكين وأدوات القطع
Knives and Cutting Tools

الســكاكين التي يبلغ طول شــفراتها 6 ســم أو أكثر و/
أو الســكاكين التــي تعتبــر غير قانونيــة بموجب قوانين 
ــارزة والســيوف  ــة اإلمــارات، فضــاًل عــن ســيوف المب دول
العاديــة وأدوات قطــع الــورق المقوى وســكاكين الصيد 
بالفنــون  الخاصــة  واألدوات  التذكاريــة  والســكاكين 

القتاليــة.

Knives with blades of 6cm or longer and/or 
knives considered illegal by UAE law, as well as
sabres, swords, cardboard cutters, hunting 
knives, souvenir knives, and martial arts devices.

المؤكسدات
Oxidizers

مولــد األكســجين الكيميائــي، كلــورات الصوديــوم، 
محلــول بيروكســيد هيدروجيــن المائــي، ســماد نتــرات 
األمونيــوم، المبيضــات، إلــخ. )المــواد الكيميائية المولدة 
لألكســجين ُيســمح بهــا علــى متــن طائــرات الشــحن 

فقــط(.

Oxygen generator chemical, sodium chlorate, 
hydrogen peroxide aqueous solution, ammonium 
nitrate fertilizer, bleach, etc. (Oxygen generator 
chemicals are acceptable on cargo aircraft only.)

األسلحة النارية
Firearms

األســلحة مــن مختلــف األنــواع التــي يمكن اســتخدامها 
إلطــالق النــار أو الرصــاص أو القذائــف، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــابقات الرياضي ــي المس ــتخدمة ف ــات المس المسدس

ــة.  ومسدســات األلعــاب الناري

A weapon of any description from which any shot, 
bullet or other missile can be discharged or fired, 

including starter and flare pistols. 

المواد المشعة
Radioactive Materials

مختلــف أنــواع النويــدات المشــعة. الفئــة 1 بيضــاء: ال يزيــد 
عن 5 مايكرو زيفرت/ســاعة على السطح الخارجي. الفئة 
2 صفــراء: أكثــر مــن 5 مايكــرو زيفرت/ســاعة لكــن ال يزيــد 
عــن 500 مايكــرو زيفرت/ســاعة علــى الســطح الخارجــي. 
الفئــة 3 صفــراء: أكثــر مــن 500 مايكرو زيفرت/ســاعة لكن 
ال يزيد عن 2 ميلي زيفرت/ســاعة على الســطح الخارجي.

Various types of radionuclide. Category I White: Not 
more than 5µ Sv/h on external surface. Category II 
Yellow: More than 5µ Sv/h but not more than 500µ 
Sv/h on external surface. Category III Yellow: More 
than 500µ Sv/h but not more than 2 mSv/h on external 

surface.

الغازات غير القابلة لالشتعال وغير السامة
Non-Flammable and Non-Toxic Gas

طفايات الحريق، األكسجين المضغوط، محلول األمونيا، 
البخاخــات )غيــر القابلــة لالشــتعال(، غــازات التبريــد، 
أسطوانات الغطس، السوائل المبردة بالنيتروجين، إلخ.

Fire extinguishers, compressed oxygen, ammonia 
solution, aerosols (non-flammable), refrigerant gas, 
diving Tanks, etc. nitrogen refrigerated liquids, etc.

الغازات والمواد السامة
Toxic Gas and Substances

محلــول  اإليثليــن،  أكســيد  الكربــون،  أكســيد  أول 
األمونيــا، إلــخ )ُيســمح بهــا علــى متــن طائــرات الشــحن 
فقــط(. كذلــك المواد الســامة، بما في ذلــك المبيدات 
الحشــرية، المــواد الكيميائيــة الزراعيــة، المطهــرات، 

ــخ. األصبــاغ، مركبــات الزئبــق، الســلع الدوائيــة، إل

Carbon monoxide, ethylene oxide, ammonia 
solution, etc. (These are acceptable on cargo 
aircraft only.) Also, toxic substances including 
pesticide, agricultural chemicals, disinfectant, dye, 

mercury compound, medicinal goods, etc. 

األمراض المعدية
Infectious Diseases

مواد أخرى
Other Articles

المواد المتفجرة والذخائر
Explosives and Ammunition

البكتيريا، الفيروسات، النفايات الطبية، إلخ.

Bacteria, viruses, medical waste, etc.

المــواد القابلــة لالنفجــار، صواعــق التفجيــر، األلعــاب 
الناريــة، إشــارات االســتغاثة، والذخائــر.

Explosive materials, blasting caps, fireworks, 
distress signals, detonating fuses, firecrackers, and 

ammunition.

المواد المشبوهة
Suspicious Articles

البضائع الخطرة
Dangerous Goods

المواد الخطرة
Dangerous Articles

 بمــا فــي ذلــك المــواد التــي يمكــن اســتخدامها لإليهام 
بحمــل ســالح فتــاك مثــل األدوات التــي تشــبه العبــوات 

الناســفة أو التــي تبــدو كأنهــا ســالح أو أداة خطــرة.

including items that may be used to simulate a deadly 
weapon such as objects resembling explosive devices 
or items that appear like a weapon or dangerous 

item. 

بمــا فــي ذلــك الســلع االســتهالكية، محــركات االحتراق 
الداخلــي، المركبــات، حبيبــات البوليمــر، الثلــج الجــاف، 

وبطاريــات الليثيــوم.

including consumer commodity, internal combustion 
engines, vehicles, polymeric beads, dry ice and 

lithium batteries.

بمــا فــي ذلــك األدوات الحــادة، أدوات تســلق الجبــال، 
األلعــاب علــى هيئــة أســلحة أو قنابــل يدويــة، شــفرات 
الحالقــة المســتقيمة، المقصــات، وجميــع األدوات التــي 

يمكــن اســتخدامها كأســلحة.

including ice picks, alpenstocks, toy or ‘dummy’ 
weapons or grenades, straight razors and elongated 
scissors, all of which could be used as a weapon.

المواد المسببة لشل الحركة
Disabling or Incapacitating Items 

البيروكسيد العضوي
Organic Peroxide

ــل،  ــوع، رذاذ الفلف ــيل للدم ــاز المس ــك الغ ــي ذل ــا ف بم
والمــواد الكيميائيــة والغــازات المشــابهة، وأجهــزة 

الصعــق الكهربائــي.

Including tear gas, mace and similar chemicals and 
gases, and electronic stunning/shocking devices.

بما في ذلك ميثيل إيثيل كيتون بيروكسيد، إلخ.

Including methyl ethyl ketone peroxide, etc.


