
 اصطحاب  

السوائل 
والرّذاذات 
واملواد الهالمية )الِجّل(  
عىل الطائرات الدولية    

القيود األسترالية

 السوائل والرّذاذات 
 والمواد 

الهالمية )الِجّل(
ما هي؟

السائل – مادة تكون سائلة تحت درجة حرارة الغرفة؛ •

الرذاذ – مادة يُحتفظ بها يف مستوعب تحت الضغط؛ أو •

الهالم – مادة تشبه الهالم )ِجّل(. •

أمثلة عىل ذلك: 

املأكوالت أو املرشوبات التي قاعدتها مادة سائلة،  •
كاملربيّات أو املداد )كالزبدة( والصلصة والحساء والزيت 

واملرشوبات الغازيّة.  

أدوات الحامم والزينة، كالعطور أو مساحيق التجميل أو  •
املساحيق الواقية من أشعة الشمس أو معجون األسنان 

أو املستحرضات املزيلة للرائحة أو رّذاذات الشعر أو 
رغوة الحالقة أو مستحرضات تنظيف اليدين. 

تحّدد أستراليا كمية السوائل والرّذاذات 
والمواد الهالمية التي يمكنك حملها على 

متن الطائرات الدولية.
تنطبق هذه التحديدات والقيود: 

عندما تغادر أسرتاليا؛ •

عندما تصل إىل أسرتاليا من وجهة دولية؛ •

عندما متر بالرتانزيت عرب بلد آخر إىل أسرتاليا؛ وكذلك •

عندما متر بالرتانزيت عرب أسرتاليا إىل بلد آخر.  •

إليك بعض النصائح العملية...
قد ال يكون محتوى بعض األغراض واضحاً، كتحف القبب  •

الثلجية أو اللعب التي تحتوي عىل سائل. إذا مل تكن متأكداً 
من قبول مرور غرض عرب املاسحة األمنية، فقم بوضعه 

ضمن األمتعة التي تسلمها للشحن يف الطائرة. 

ميكن حمل املستوعبات الفارغة كالقارورات أو قناين املاء  •
التي يزيد حجمها عن 100 مليليرت عرب نقطة املسح األمني.

يف العديد من املطارات سوف تتمكن من رشاء املرشوبات  •
وأغراض من السوق الحرة بعد عبورك نقطة املسح األمني.  
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  االستعداد للسفر
قبل تسجيل وصولك للسفر وتسليم األمتعة

اخرتْ السوائل والرّذاذات واألغراض الهالمية )الِجّل( التي تحتاج   .1
إىل توضيبها يف حقيبة يدك بعناية. واحرص عىل أن ال تتجاوز 

سعة أو حجم أي مستوعب 100 مليليرت أو 100 غرام. 

يتعني توضيب أية مستوعبات أكرب سعًة من 100 مليليرت أو 
حجامً من 100 غرام ضمن األمتعة التي ترسلها إىل قسم 

الشحن يف الطائرة أو عدم اصطحابها معك.  

ضع السوائل والرّذاذات واألغراض الهالمية )الِجّل( يف كيس   .2
شفاف من البالستيك قابل إلعادة اإلغالق.

يجب أن ال تتجاوز مساحة جوانب الكيس األربعة املغلقة 80 
سنتم )مثالً: 20x20 سنتم أو 15x25 سنتم(. وينبغي أن 

تتواجد األغراض داخل الكيس براحة. 

يُسمح لكل شخص بكيس واحد فقط.

ما الكمية التي يمكنني أخذها على متن الطائرة؟
يجب أن تتواجد السوائل أو املواد الرّذاذة أو الهالمية )الِجّل( يف 

مستوعبات بحجم 100 ميليليرت أو بوزن 100 غرام أو أقل.

يُسمح بكيس واحد فقط لكل مسافر، باستثناء مقّدمي الرعاية  •
الذين بإمكانهم حمل كيس أو أكياس األشخاص الذين يقدمون 

الرعاية لهم، مبن فيهم األطفال. 

ميكن حمل املستوعبات الفارغة كالقاروات أو قناين املاء عرب نقطة  •
املسح األمني.

لن يُسمح بإدخال املستوعبات التي تزيد سعتها أو وزنها 
عن 100 مليليرت أو 100 غرام عرب نقطة املسح األمني، حتى 

ولو مل تكن مليئة بالكامل. مثالً: لن يُسمح بإدخال أنبوب 
معجون أسنان بحجم 200 غرام نصف ميلء. 

االستثناءات
تستثنى الكميات املعقولة من منتجات األطفال واألدوية املوصوفة 

وغري املوصوفة من طبيب )مبا فيها منتجات النظام الغذايئ الخاص( 
واألغراض الطبية املطلوبة لالستخدام خالل الرحلة بالطائرة.

بالنسبة لألدوية واألغراض الطبية التي تحتوي عىل مواد سائلة أو 
رذاذة أو هالمية )ِجّل(، يجب أن تقّدم هذه األغراض مع برهان 

)رسالة من طبيبك( يف نقطة املسح األمني. 

تنطبق الكميات املحددة برصامة. يعود ملوظفي املسح األمني 
القرار األخري بشأن ما ميكنك أن تصطحبه عىل منت الطائرة.

االستعداد للمسح األمني
في نقطة المسح األمني

قّدم هذا الكيس بصورة منفصلة إىل موظفي املسح األمني.    .3

يجب أيضاً تقديم مشرتيات السوق الحرة املتضمنة سوائل أو 
رّذاذات أو أغراض هالمية )ِجّل( إىل موظفي املسح األمني 

عند هذه النقطة. 

سلّم أية سوائل أو رّذاذات أو أشياء هالمية )ِجّل( تزيد عن    4.
100 مليليرت أو 100 غرام، مبا فيها املستوعبات املليئة جزئياً 
التي تكون أكرب سعًة أو حجامً من 100 مليليرت أو 100 غرام.
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