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االتفافية اجلمركية
حول احلاويات املربمة عام 1972م

مقدمـة
إ ن األطراف المتعاقدة رغبة منها في تطوير وتسهههههههقل النول الدولي بال اويات قد اتىو

ما

يي:

الفصــل األول

الغراض تطبقق هذه االتىاققة :

املــادة ()1

أ  -تعني بارة "رسههوم واههراالس االسههتقراس" الرسههوم الجمركقة وسمق الرسههوم األئر وال ههراالس
ما يتع ق بل وال ت هههههمل
اسهههههتقراس الب هههههاال أو
واألتعاب واألسور األئر التي تجب
الرسوم واألسور التي ي دس مودراها حسس التك ىة التوريبقة ل خدمات المودمل.
ب -تعني بارة "اإلسئال المؤق " االستقراس المؤق ب رط إ اسة التصدير
االستقراس.
االستقراس وبدون الوقوس وال ظر

وبدون رسوم واراالس

ج – تعني بارة "ال اوية" صنىا ً من معدات النول (شاحنات مزوسة بالرافعة وصهريج قابل ل نول أو
هقاكل مماث ة أئر :
 .1موى ة ك قا ً أو سزالقا ً ب قث ت كل موصورة معدة الحتواء الب اال .
 .2لها صىة ساالمة ب قث تكون متقنة بدرسة تتناسس لالستعمال المتكرر.
 .3مصممل ئصقصا ً لتسهقل نول الب اال بطريوة نول واحدة أو أكثر سون إ اسة الت مقل أثناء
ذلك.
 .4مصممل ب ث تكون سه ة التداول وئاصة ند تغققر طريوة النول.
 .5مصممل بطريوة تجع ها سه ة الت مقل والتىريغ.
 .6أن يكون حجمها الدائ ي مترا ً مكعبا ً أو أكثر.
كما ي مل بارة "ال اوية" أي ا ً م واتها وتجهقزاتها ال رورية ل نوع الذي تتع ق بل ب رط أن
ال اوية وال ت ههههههمل بارة "ال اوية" المركبات أو
تكون هذه الم وات والتجهقزات م مولة
م واتها أو قط غقارها أو مواس التعبئة وتعامل الهقاكل الواب ة ل تنزيل ك اويات.
س – تعني بارة "ال ركة الدائ قة" نول الب هههههاال الم م ة سائل أرااهههههي سولة من الدول لتىريغها في
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مكان يو امن أرااي الدولة نىسها.
س (مكرر)  -يوصههههد بعبارة "ات اس سمركي أو اقتصههههاسي " ات اس يتكون من مجمو ة سول حسههههبما هو
م ههههههار إلقل في الماسة  18فوره  1من هذه االتىاققة ويكون لل قانونل الخاص بل والذي يكون م زما ً
اتخاذ الورار
أل ههههههاالل وذلك بالنسههههههبة لكمور التي ت كمها هذه االتىاققة وتكون لل المودرة
باالن مام إل هذه االتىاققة وفوا ً إلسراءاتل الدائ قة.
هـ -تعني بارة"ال خص" كال من األشخاص الطبقعققن والوانونققن.
و – تعني بارة "م غل" ال اوية ذلك ال خص الذي يووم برقابة فعالة ال ستعمالها
أو ال.

سواء كان مالكها

املــادة ()2
ألسل االسههههتىاسة من التسهههههقالت المنصههههوص قها في هذه االتىاققة يجس واهههه العالمات
ال اويات بالطريوة الموررة حسبما هو مواح في الم ق (.)1

الفصـــل الثاني
(أ) التسهيالت الخاصة باإلدخال المؤقت

املــادة ()3
-1

وفوا ً ل ههههههروط الوارسة في المواس من  4إل  9يجس
ل اويات سواء كان م م ة بالب اال أم ال.

-2

ي تىظ كل طرف متعاقد ب ول بعدم منح اإلسئال المؤق ل اويات التي تخ هههههه ل ههههههراء أو ل بق
بالتوسقط أو التأسقر أو ود من هذا الوبقل مبرم من قبل شخص موقم أو مستور في أرااقها.

كل طرف متعاقد أن يمنح اإلسئال المؤق

املـــادة ()4
.1

اإلسئال المؤق ئالل ثالثة أشهههههر من تاريس االسههههتقراس .
يجس إ اسة تصههههدير ال اويات التي من
الرغم من ذلك يجوز تمديد هذه الىترة من قبل الس طات الجمركقة المختصة.
و

.2

ن طريق أي سمر ،مختص ولو كان

يجوز إ اسة تصههههههدير ال اويات التي من اإلسئال المؤق
ذلك الجمر ،مخت ىا ً ن سمر ،اإلسئال المؤق .

املـــادة ()5
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 -1بالرغم من شهههههروط إ اسة التصهههههدير المنصهههههوص قل في الىورة ( )1من الماسة ( )4ال يجس إ اسة
تصدير ال اويات التي أصقب بأارار بالغة شريطة أن تكون ال اويات كما ي ي وذلك وفوا ً ألنظمة
الب د المعني وحسبما تجقزه الس طات الجمركقة بذلك الب د :
أ -أن تكون ئااعة لر سوم واراالس االستقراس المست وة قها ند إح ارها وب التها وقتذا،
أو
ب -أن تكون مهجورة ل س طات المختصة في ذلك الب د معىاة من سمق النىوات.
أن يتم إئ اع األسزاء أو
نىوة األطراف المعنقة
ج -أن يتم إتالفها ت أشراف رسمي
المواس التي تم إنواذها لرسهههوم واهههراالس االسهههتقراس التي تخ ههه لها ند إح هههارها وب التها
وقتذا.،
نتقجة اههههبطها فأنل يجس تع قق شههههرط إ اسة
 -2إذا تعذر إ اسة تصههههدير حاويل من اإلسئال المؤق
التصدير الوارس الىورة ( )1من الماسة ( )4طوال فترة ال بط.

ب -إجراءات اإلدخال المؤقت

املــادة ()6

م دم اإلسئال باألحكام الوارسة في الماستقن ( )7و ( )8تمنح ال اويات المسههتورسة بصههىة مؤقتة
سون ال اسة إل توديم المسههتندات الجمركقة التي تط س ند
حسههس شههروط هذه االتىاققة اإلسئال المؤق
استقراسها وإ اسة تصديرها وسون إح ار نموذج ال مان.

املــادة ()7

يجوز لكل طرف متعاقد أن يط س إئ هههههههاع اإلسئال المؤق ل اويات لجمق أو بعض األحكام
المتع وة بإسراءات اإلسئال المؤق ل اويات والموا ة في الم ق (.)2

املــادة ()8

ندما ال يمكن تطبقق أحكام الماسة ( )6فان كل طرف متعاقد ي تىظ ب ق االلزام بتوديم نموذج
ال مان أو توديم مستندات سمركقة ند استقراس وإ اسة تصدير ال اوية.

ج – شروط استعمال الحاويات الممنوح لها اإلدخال المؤقت

املــادة ()9
األطراف المتعاقدة أن تسههههمح باسههههتعمال ال اويات التي من اإلسئال المؤق حسههههس ال ههههروط
-1
والمواهههههه ة في هذه االتىاققة في نول المواس في ال ركة الدائ قة وي ق لكل طرف متعاقد في ت ك
ال الة فرض شروط أو أكثر من ال روط الوارسة في الم ق (.)3
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 -2يجس توديم التسهههههقل الوارس في الىورة ( )1سون اإلئالل باألنظمة المعمول بها في أرااههههي كل طرف
متعاقد فقما يتع ق بالمركبات التي توطر ال اويات أو ت م ها.

د -حاالت خاصــة

املــادة ()10
 -1يجس من منح اإلسئال المؤق لكسزاء المكونة الالزمة إلصالح ال اويات التي تم إسئالها بصىل مؤقتة.
 -2بالنسبة لكسزاء التي تم تغققرها ولم يتم إ اسة تصديرها وفوا ً ل واالح الب د المعني وبالودر الذي تأذن بل
الس طات الجمركقة بذلك الب د فانل يجس ما ي ي :
أ -أن تخ هههه لرسههههوم واههههراالس االسههههتقراس المسههههت وة قها ند إح ههههارها وبال الة التي تم
إح ارها فقها أو
ب -أن تتر ،معىاة من كل النىوات ل س طات المختصة بذلك الب د أو
ج – أن تت ف ت

إشراف رسمي

نىوة األطراف المعنقة.

 -3بعد إسراء كل التغققرات ال رورية تطبق أحكام المواس ( )6و ( )7و ()8
لكسزاء المكونة والم ار إلقها في الىورة (.)1

اإلسئال المؤق

املــادة ()11
منح اإلسئال المؤق لم وات ومعدات ال اويات المدئ ة بصههىة مؤقتة
 -1توافق األطراف المتعاقدة
والتي إما أن يكون ت م اسههههتقراسها م حاوية لقعاس تصههههديرها منىصهههه ة أو م ال اوية وإما أن يكون تم
استقراسها منىص ة ن ال اوية ويراس إ اسة تصديرها م ال اوية.
 -2بعد إسراء كل التغققرات ال ههههههرورية تطبق أحكام الىورة ( )2من الماسة ( )3والمواس ( )4و ( )5و
اإلسئال المؤق لم وات ومعدات ال اويات الم هههههههار إلقها في الىورة (. )1
( )6و ( )7و()8
ويجوز استخدام ت ك الم وات والمعدات في المرور الدائ ي حسس ال روط الوارسة في الىورة ( )1من
الماسة ( )9إذا تم نو ها م ال اوية بموسس أحكام الىورة المذكورة آنىا.

الفصــل الثالث

املــادة ()12
 -1يجس أن تكون ال اويات مطابوة م أحكام األنظمة الوارسة في الم ق ( )4ألسل أن تسهت ق ا تماسها
لنول الب اال بموسس الختم الجمركي.
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 -2يتم اال تماس بموسس أحد اإلسراءات المبقنة في الم ق (.)5
 -3ان ال اويات المعتمدة من قبل أحد األطراف المتعاقدة لنول الب ههاال بموسس الختم الجمركي يجس أن
توبل من قبل األطراف المتعاقدة األئر ألي نظام من أنظمة النول الدولي التي تست زم مثل هذا الختم.
 -4ي تىظ كل طرف متعاقد ب ول في أن يرفض اال تراف لصهههههالحقة اال تماس ل اويات التي وسد أنها ال
األطراف المتعاقدة أن
الرغم من ذلك يجس
تتوفر فقها ال ههههههروط المبقنة في الم ق ( )4و
تتىاس تأئقر حركة المرور إذا كان الخ ل الموسوس فقها ذات أهمقة ب سقطة وال ينتج نل أي مخاوف
ل تهريس.
 -5قبل اسههههههتخدام ال اوية التي لم يعد ا تماسها معترفا بل لنول الب ههههههاال بموسس الختم الجمركي يجس
إ استل إل ال الة التي كان سوغ ا تماسها أو بجس توديمها من أسل ا تماسها من سديد.
 -6إذا ظهر أن الخ ل كان موسوسا ً ند ا تماس ال اوية فانل يجس إبالغ السههه طة المختصهههة المسهههئولة ن
ذلك اال تماس.
 -7إذا ظهر أن ال اويات المعتمدة لنول الب ههههاال بموسس الختم الجمركي طبوا ً لإلسراءات المواهههه ة في
فورة /1أ و ب من الم ق ( )5ال تستوفـههههههي ال روط الىنقة الوارسة فـههههههي الم ق ( )4فأنل يجس
الس طة التي أسازت اال تماس أن تتخذ الخطوات ال رورية لجعل ال اويات تتناسس م ال روط الىنقة
المط وبة أو أن تس س اال تماس.

الفصــل الرابع

املــادة ()13
تىسر ال روحات الوارسة في م ق ( )6بعض أحكام هذه االتىاققة ومالحوها.

الفصــل الخامس

املــادة ()14

ال تمن هذه االتىاققة من تطبقق تسهههههههقالت أكبر والتي تودمها أطراف متعاقدة أو ترغس في توديمها
بموسس ترتقبات من سانس واحد أو بموسس ات ىاققات ثناالقة أو متعدسة األطراف ب ههههههرط إال تعقق هذه
التسهقالت تطبقق أحكام هذه االتىاققة.

املــادة ( )14مكرر

 -1ألغراض هذه االتىاققة تعتبر أرااههي األطراف المتعاقدة والتي ت ههكل ات اسا ً سمركقا ً أو اقتصههاسيا ً فقما
بقنها بمثابة منطوة واحدة.
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 -2الشهههي في هذه االتىاققة يمن األطراف المتعاقدة التي ت هههكل فقما بقنها ات اسا ً سمركقا ً أو اقتصهههاسيا ً من
إسراءات اإلسئال المؤق وا تماس ال اويات ل نول بموسس ئتم
واهههههه أحكام ئاصهههههههة تطبق
سمركي (ترصهههقص) معمول بل في منطوة ذلك االت اس شهههريطة أن ال ت د ت ك األحكام من التسههههقالت
الممنوحة بموسس هذه االتىاققة.

املــادة ()15
ان أي انتها ،ألحكام هذه االتىاققة أو أي تغققر أو تصهههريح غقر صههه قح أو مل من شهههأنل أن
يسهها د في أن يسههتىقد شههخص معقن أو س ه عل معقنة بصههورة غقر م ههرو ة من أحكام هذه االتىاققة يجعل
المخالف غرال ل عووبات في الب د الذي ترتكس فقل ت ك المخالىة .حسبما توررها أنظمة ذلك الب د.

املــادة ()16
الط س بمع ومات اههههههرورية لتطبقق
تووم األطراف المتعاقدة بإبالغ بع ههههههها البعض بنا ًء
أحكام هذه االتىاققة وئاصههههههة ت ك المع ومات التي تتع ق با تماس ال اويات وبالخصههههههاالص الىنقة المتع وة
بتصمقمها.

املــادة ()17

ت كل مالحق هذه االتىاققة وبروتوكول التوقق سزءا مكمالً لالتىاققة.

الفصــل السادس

املــادة ()18
التوقيع ،والتصديق ،والقبول ،واالعتماد ،واالنضمام
 -1تبو هذه االتىاققة مىتوحة ل توقق قها لغاية  15يناير 1973م بمكتس األمم المت دة في سنقف ومن
ثم من  1فبراير 1973م حت  31سيسهههمبر 1973م اهههمنا بمور رالاسهههة األمم المت دة بنقويور ،من
قبل كافة الدول األ هههههاء في األمم المت دة أو أي من وكاالتها المتخصهههههصهههههة أو وكالة الطاقة الذرية
الدولقة أو األطراف في قانون م كمة العدل الدولقة وكذلك من قبل أي سولة أئر تد وها الجمعقة
العامة لكمم المت دة لالن مام إل هذه االتىاققة.
 -2تخ

هذه االتىاققة ل تصديق قها أو قبولها أو ا تماسها من قبل الدول التي قد وقع

قها.

 -3تبو هذه االتىاققة مىتوحة لالن مام إلقها من قبل أي سولة م ار إلقها في الىورة (.)1
( 3مكرر) -يجوز لالت اس الجمركي أو االقتصهههاسي حسهههبما ساء تعريىل في الماسة ( 1س) مكرر االن هههمام
هذا االت اس الجمركي أو االقت صاسي ند ان مامل إل
إل هذه االتىاققة كطرف متعاقد  .ويتعقن
االتىاققة إشههههههعار أمقن ام األمم المت دة بأه قتل ومودرتل كما يجس قل اإلبالغ ن أية تغققرات
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االت اس الجمركي أو
الح وة لد يل فق ما يتع ق بالمسههههههها الل التي تنظم ها هذه االت ىاق قة .ك ما ي جس
االقتصاسي والذي هو طرف متعاقد في هذه االتىاققة بالنسبة لكمور الدائ ة امن نطاق ائتصاصل
ممارسة ال ووق والوفاء بااللتزامات الممنوحة أل االل في هذه االتىاققة وفي هذه ال الة فأنل ال ي ق
لهؤالء األ ههاء ممارسههة هذه ال ووق بصههورة فرسيل بما فقها حق التصههوي وحق اقتراح التعديالت
التعديالت الموترحة وتسوية النزا ات وفوا ً ل ماسة (.)25
وال تراض
 – 4توسع وثاالق التصديق أو الوبول أو اال تماس أو االن مام لد األمقن العام لكمم المت دة.

املــادة ()19
الدخول حيز التنفيذ

 -1تدئل هذه االتىاققة حقز التنىقذ بعد تسهههعة أشههههر من تاريس إيداع وثقوة ئامسهههة ل تصهههديق أو الوبول أو
اال تماس أو االن مام.
هذه االتىاققة أو بالن سبة
 -2تدئل هذه االتىاققة حقز التنىقذ بالن سبة لكل سولة ت صاسق أو توبل أو توافق
لكل سولة أو ات اس سمركي أو اقتصاسي تن م إل هذه االتىاققة بعد إيداع ئامس وثقوة تصديق أو قبول
إيداع ت ك الدولة أو االت اس الجمركي أو
أو ان ههههمام إل هذه االتىاققة بعد م ههههي سههههتة أشهههههر
االقتصاسي لوثقوة تصديول أو قبولل أو ان مامل.
 -3أن أي وثقوة التصههديق أو الوبول أو اال تماس أو االن ههمام التي يتم إيدا ها بعد سئول تعديل معقن
االتىاققة بعد التعديل.
االتىاققة حقز التنىقذ تعتبر أنها تنطبق
 -4أن أي وثقوة يتم إيدا ها بعد قبول التعديل ولكن قبل سئولل حقز التنىقذ تعتبر أنها تنطبق
بال كل المعدل من تاريس سئول التعديل حقز التنىقذ.

االتىاققة

املــادة ()20

إنهاء العمل باالتفاقية الجمركية حول الحاويات (المبرمة عام 1956م)
 -1ان هذه االتىاققة بعد سئولها حقز التنىقذ تنهي العمل (باالتىاققة الجمركقة حول ال اويات) والمىتوحة
ل توقق قها في سنقف بتاريس 1956/5/18م وت ل م ها فقما بقن األطراف المتعاقدة لهذه االتىاققة.
 -2بههالرغم من األحكههام الوارسة في الىورات ( )1و ( )2و ( )4من المههاسة  12يجههس أن توبههل ال ههاويههات
المعتمدة بموسس أحكام االتىاققة الجمركقة ل اويات المبرمـههههههههههههة 1956م أو بموسس اتىاققات منبثوة
نها والمبرمة ت إشههههراف األمم المت دة لنول الب ههههاال بموسس الختم الجمركي ب ههههرط أن تبو
مطابوة ل ههههروط ذات الصهههه ةك والتي كان تم ا تماسها بموسبها أصههههالً ولهذا الغرض فانل من الممكن
اسهههتبدال شههههاسات اال تماس التي صهههدرت بموسس أحكام االتىاققة الجمركقة ل اويات ( )1956ب وحة
ا تماس قبقل انتهاء صالحقتها.

املــادة ()21
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إجراءات تعديل هذه االتفاقية بما فيها مالحقها
هههذه االتىههاققههة .ويب غ نص أي تعههديههل موترح
 -1يجوز ألي طرف متعههاقههد أن يوترح تعههديالً أو أكثر
لمج س التعاون الجمركي الذي سههههقب غل إل كافة األطراف المتعاقدة وي ههههعر الدول الم ههههار إلقها في
المههاسة ( )18والتي لقسههههههه أطرافها ً متعههاقههدة ويووم مج س التعههاون الجمركي بههد وة ال جنههة اإلساريههة
لالستماع وفوا ً لالال ة اإلسراءات الموا ة في الم ق (.)7
 -2يب غ األمقن العام لكمم المت دة بأي تعديل موترح وفوا ً ل ىورة ال سابوة أو قد أ د أثناء استماع ال جنة وتم
إقراره بأغ بقة ث ثي الذين ح روا وصوتوا في ال جنة.
 -3يووم األمقن العام األمم المت دة بتب قغ األطراف المتعاقدة بالتعديل من أسل قبولها وكذلك إل الدول
المذكورة في الماسة ( )18والتي لقس أطرافا ً متعاقدة لالطالع.
 -4يعتبر أي تعديل موترح تم تب قغل وفوا ً ل ىورة السههابوة موبوالً إذا لم يبد أي طرف متعاقد ا ترااههل ئالل
فترة أثني ر شهرا ً بعد تاريس تب قغ األمقن العام لكمم المت دة ل تعديل الموترح.
 -5يتول األمقن العام لكمم المت دة بالسهههر ة الممكنة إبالغ كافة األطراف المتعاقدة والدول الم هههار إلقها
التعديل الموترح فأن التعديل الموترح في
في ماسة ( )18التي لق س أطرافا ً متعاقدة بأي ا تراض
هذه ال الة ال تعتبر موبوالً وال يكون لل أي مىعول البتة .وإذا لم يب غ األمقن العام لكمم المت دة بأي
ا تراض فأن التعديل يصههبح نافذ المىعول بالنسههبة لجمق األطراف المتعاقدة بعد م ههي ثالثة أشهههر
تاريس انتهاء فترة اثني هههر شههههرا ً الم هههار إلقها في الىورة السهههابوة أو بتاريس الحق قد ت دسه
ال جنة اإلسارية ند إقراره.
 -6يجوز ألي طرف متعاقد أن يط س ود مؤتمر بتوديم إشهههعار إل األمقن العام لكمم المت دة لغرض
األمقن العام لكمم المت دة إبالغ كافة األطراف المتعاقدة بالط س ويد و
مراسعة هذه االتىاققة و
إل استماع لتنوقح االتىاققة إذا تس م ئالل فترة األربعة أشهر التالقة لتاريس إشعار ذلك الطرف أشعارا ً
ذلك الط س .ويد و األمقن العام لكمم المت دة
األقل يىقد موافوتها
من ث ث األطراف المتعاقدة
أشههعار ال جنة اإلسارية لل بط س ذلك .ويجوز ل جنة اإلسارية ط س
إل ود مثل هذا المؤتمر بنا ًء
ذلك إذا وافو أغ بقة ال ااهههرين والمصهههوتقن في ت ك ال جنة .وإذا س ي إل استماع المؤتمر وفوا ً لهذه
األمقن ال عام لكمم المت دة س وة الدول الم هههههههار إلق ها في ال ماسة ( )18إل ذلك
الىورة تو سس
االستماع.

املــادة ()22

إجراءات خاصة لتعديل المالحق ()6( ، )5( ، )4( ، )1
 -1بعقدا ً ن إسراءات التعديل الموا ة فـهههي المـهههاسة ( )21يمكن تعديل المالحق ()6( )5( )4( )1
حسبما ورس في هذه الماسة وطبوا ً لالال ة اإلسراءات الموا ة في الم ق (. )7
مج س الت عاون
كل طرف مت عاقد أن يب غ مج س الت عاون الجمركي بالتعديالت الموتر حة و
-2
الجمركي أن يووم بتوديمها لكطراف المتعاقدة والدول المذكورة في الماسة ( )18التي لقسههههههه أطرافا ً
متعاقدة ويد و ال جنة اإلسارية لالستماع.
 -3يب غ األمقن العام لكمم المت دة بأي تعديل موترح وفوا ً ل ىورة السهههههههابوة أو يكون قد ا د أثناء استماع
ال جنة وتم إقراره بأغ بقة من ث ثي الذين ح روا االستماع وشاركوا في التصوي .
االتفاقية اجلمركية حول احلاويات1972 ،م :ترجمة الجمارك السعودية
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 -4يب غ األمقن العام لكمم المت دة األطراف المتعاقدة بالتعديل لوبولل من قب ها والدول الم ههههههار إلقها في
الماسة ( )18والتي لقس أطرافا ً متعاقدة لالطالع.
 -5يعتبر التعديل موبوالً إذا لم ي عر ئمس األطراف المتعاقدة أو ئمسة منها أيهما أقل األمقن العام لكمم
المت دة ئالل مدة ( )12شهههههههرا ً من تاريس إبالغ األطراف المتعاقدة من قبل األمقن العام لكمم المت دة
االقتراح .وان التعديل الموترح الذي ال يوبل ال يكون لل مىعوالً
بالتعديل الموترح بأنها تعترض
البتة.
التعديل
 -6إذا قبل التعديل فأنل يصههبح نافذ المىعول بالنسههبة لكافة األطراف المتعاقدة التي لم تعترض
الموترح بعد ثالثة أشهههر من انو ههاء مدة اثني ههر شهههرا ً الم ههار إلقها في الىورة السههابوة أو بتاريس
الحق قد ت دسه ال جنة اإلسارية ند إقراره يجوز ل جنة ند إقرار أي تعديل أن ت ههههههترط اسههههههتمرار
العمل بالمالحق الموسوسة متزامنة م ذلك التعديل كالً أو سزالقا ً ئالل فترة انتوالقة.
 -7ي ههههههعر األمقن العام لكمم المت دة األطراف المتعاقدة بتاريس سئول التعديل حقز التنىقذ كما يب غ الدول
الم ار إلقها في الماسة ( )18والتي لقس أطرافا ً متعاقدة.

املــادة ()23

االنسحاب من االتفاقية
يجوز ألي طرف متعاقد االنس اب من هذه االتىاققة بالوقام بإيداع وثقوة بذلك لد األمقن العام لكمم
المت دة ويصبح االنس اب نافذ المىعول بعد سنة من تاريس ذلك اإليداع لد األمقن العام لكمم المت دة.

املــادة ()24
اإلنهـــاء

اثن

ال تبو هذه االتىاققة سارية المىعول إذا أصبح دس األطراف المتعاقدة أقل من ئمسة ئالل أي فترة
ر شهرا ً متواصالً.

املــادة ()25
تسوية الخالفـات

 -1أن أي ئالف بقن طرفقن مت عاقدين أو أكثر حول تىسههههههقر أو تطبقق هذه االت ىاق قة ويت عذر تسههههههوي تل
ط س من أحد ت ك األطراف إل لجنة
بالتىاوض أو بأي أسههههه وب آئر ل تسهههههوية يجس إحالتل بنا ًء
الت كقم التي ت كل كما ي ي  :يعقن كل طرف في النزاع م كماًك ويعقن هذان الم كمان بدورهما م كما ً
اسهههتالم الط س ثالثة أشههههر ولم يتمكن الم كمان من ائتقار رالقس
ثالثا ً يكون رالقسههها ً إذا م ههه
فههأنههل يجوز ألي من الطرفقن ان يط ههس من األمقن العههام لكمم المت ههدة تعققن م كم أو رالقس ل جنههة
الت كقم.
 -2يكون قرار لجنههة الت كقم التي تم ت ههههههكق ههها بموسههس األحكههام الوارسة في الىورة ( )1م زمها ً ألطراف
النزاع.
 -3تتول لجنة الت كقم ت ديد الال ة اإلسراءات.
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 -4يجس اتخاذ قرارات لجنة الت كقم فقما يتع ق بالال ة إسراءاتها ومكان استما ها وأي ئالف معروض
أمامها بأغ بقة األصوات.
 -5أن أي ئالف قد ين ههأ بقن أطراف النزاع حول تىسههقر أو تنىقذ حكم ال جنة يجوز ألحد األطراف إحالتل
إل نىس ال جنة التي أصدرت ال كم ل ب فقل.

املــادة ()26
التحفظــات

هذه االتىاققة باستثناء األحكام الوارسة في المواس من ( )1إلـ ( )8ومـن ( )12إل
 -1يجوز الت ىظ
( )17و ( )20و ( )25وأحكام هذه الماسة واألحكام التي تت منها المالحق ب رط أن يتم اإلبالغ بت ك
الت ىظات ئطقا ً أو إذا تم تسههه قمها قبل إيداع وثقوة التصهههديق أو الوبول أو اال تماس أو االن هههمام وأن
األمقن العام لكمم المت دة أن يب غ هذه الت ىظات إل سمق الدول
تكون مثبتة في ت ك الوثقوة .و
الم ار إلقها في الماسة (.)18
 -2ان أي ت ىظ يتم وفوا ً ل ىورة (:)1
أ -يعدل أحكام هذه االتىاققة التي يتع ق بها بالنسبة ل طرف المتعاقد الذي قام بالت ىظ وذلك امن
نطاق الت ىظ.
ب -يعدل ت ك األحكام امن النطاق نىسل بالنسبة لكطراف المتعاقدة األئر التي قام بالت ىظ.
 -3يجوز ألي طرف متعاقد قد أب غ بت ىظ وفوا ً ل ىورة ( )1أن يسهههههه س هذا الت ىظ في أي وق
بإشعار األمقن العام لكمم المت دة بذلك.

ويتم ذلك

املــادة ()27
اإلشعـــار

باإلاهههافة إل اإلشهههعارات والتب قغات الوارسة في المواس ( )21و ( )22و ( )26ي هههعر األمقن العام
لكمم المت دة سمق الدول الم ار إلقها في الماسة ( )18باآلتي :
أ -التوققعات والتصديوات والموافوات واال تماس واالن مام حسس الماسة (.)18
ب -مواقق نىاذ مىعول هذه االتىاققة وفوا ً ل ماسة (.)19
ج -تاريس نىاذ مىعول التعديالت

هذه االتىاققة حسس الماستقن ( )21و (. )22

س -االنس اب من االتىاققة وفوا ً ل ماسة (.)23
هـ -إنهاء هذه االتىاققة وفوا ً ل ماسة (.)24

املــادة ()28
النصوص الموثقة
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يتم إيداع النسههههخة األصهههه قة لالتىاققة ال القة التي نصههههوصههههها بالصههههقنقة واإلنج قزية والىرنسههههقة
السهههههواء لد األمقن العام لكمم المت دة الذي يووم بتزويد كافة الدول
والروسهههههقة واألسهههههبانقة موثوقة
الم ار إلقها في الماسة ( )18بنسس ص ق ة مصدقة.
وشههههاسة بذلك ان الممث قن الموقعقن أسناه المخولقن بذلك أصهههوالً من قبل حكوماتهم قد وقعوا
هذه االتىاققة.
وتم إنجازها في سنقف هذا القوم الثاني من شهر سيسمبر 1972م.
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الملحــق ()1
 -1يجس وا المع ومات اآلتقة في أماكن مناسبة وواا ة

ال اويات

أ -تعريف بمالك ال اوية أو الم غل الرالقسي لها.
ب -المات وأرقام تمقز ال اوية التي توا من قبل المالك أو الم غل.
ج – وزن ال اوية فارغة م التجهقزات المثبتة قها بصىة ساالمة.
 -2يج ـوز تواقح الب ـ ـد الذي تنتم ـي إلقل ال ـاوي ـة بالكامل أو باستخ ـ ـدام رم ـوز)(ISO ALPHA-2
الخـههاصة بالـههـههدول والمـههذكـههورة فـههي المـههواصىـههـههة الـههدولقـههة) (ISO 3166أو بوا المة ممقزة
ا ستعمال اسمها
لإلشارة إل ب د ت سجقل العربات اآللقة في ال ركة الدولقة ويجوز لكل سولة أن تخ
ال اوية لكنظمة الوطنقة لديها .إما تعريف مالك ال اوية أو م هههغ ها فقمكن أن
أو المتها الممقزة
يذكر اسمل كامال أن تعريىل المعترف بل رسمقا ً ويمن استخدام الرموز مثل ال عارات أو األ الم.
 -3باإلاههههههافة إل ذلك يجس أن ت مل ال اويات المعتمدة ل نول بموسس الختم الجمركي المع ومات اآلتقة
والتي يجس واعها أي ا ً
لوحة اال تماس وذلك وفوا ً لكحكام الوارسة في الم ق(:)5
أ -الرقم المتس سل الذي وا في المصن ل اوية.
ب -أرقام التعريف أو حروف نوع التصمقم إذا كان اال تماس قد تم
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الملحــق ()2

7
كل طرف متعاقد أن يسههههههتعمل
 -1ألغراض تطبقق األحكام الوارسة في الماسة ( )7من هذه االتىاققة
السهههههجالت التي ي تىظ بها أصههههه اب ال اويات أو م هههههغ وها أو من يمث هم ألسل التأكد من ت ركات
ال اويات الممنوح لها اإلسئال المؤق .
 -2يجس تطبقق األحكام اآلتقة :
أ -يجس تمثقل مالك أو م غل ال اويات في الب د الذي فقل ستمنح ال اويات اإلسئال المؤق .
ب -يتعهد المالك أو الم غل أو ممثل أي منهما ئطقاً:
( )1ان يودم ل س ه طات الجمركقة في الب د السههابق الذكر حسههس ط بها المع ومات المىص ه ة
المتع وة بت ركات كل حاوية تمنح اإلسئال المؤق بما في ذلك تواريس وأماكن الدئول
إل والخروج من الب د المذكور.
( )2أن ي سدس ر سوم و اراالس اال ستقراس التي قد ت زم في ال االت التي لم ت سدس فقها شروط
اإلسئال المؤق .
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الملحــق ()3
ي ق لكل طرف متعاقد فرض ال ههههروط اآلتقة
الدائ قة وفوا ً لما ورس في الماسة ( )9من هذه االتىاققة:

اسههههتعمال ال اويات اههههمن حدوسه في ال ركة

أ -يجس أن ت دس رح ة ال اوية ب قث يكون الطريق مباشههههههرا ً أو قريبا ً بدرسة معوولة إل المكان الذي
ست مل فقل ب اال التصدير أو المكان الذي ستصدر منل ال اوية فارغة.
ب -ستخدم ال اوية مرة واحدة فوط في ال ركة الدائ قة فبل أن يعاس تصديرها.

االتفاقية اجلمركية حول احلاويات1972 ،م :ترجمة الجمارك السعودية
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الملحــق ()4

املــادة ()1

مبادئ أساسيــة
ال يجوز ا تماس ال اويات ل نول الدولي ل ب ههههاال بموسس الختم الجمركي إال ل اويات المصههههنو ة
الن و التالي:
والمجهزة
أ – ال يمكن إئراج أي ب ههههههها ة من الجزء المختوم من ال اوية أو إسئال ها إل قل سون تر ،آثار ظاهرة
لم اولة العبث أو بدون كسر الختم الجمركي.
ب -يمكن تثبق الختم الجمركي بال اوية ببساطة وبطريوة فعالة.
ج -ال ت توي

أي تجاويف م جوبة يمكن إئىاء الب اال فقها.

س -يكون كل حقز يمكنل استقعاب الب اال سهل الوصول ند التىتقش الجمركي.

املــادة ()2

هيكل الحاويــات
 -1ألسل الوفاء بال روط الوارسة في الماسة ( )1من هذه ال واالح :
(أ)

يجس أن تكون األسزاء المكونة ل اوية (الجوانس األر اقة األبواب ال سوف الوواالم الهقاكل
الوط المسههتعراههة الس ) مجمعة أما باسههتخدام وسههاالل ال يمكن أزالتها واسههتبدالها من الخارج
سون تر ،آثار ظاهرة أو بطر يصههههههعس فقها تعديل هقكل ال اوية سون تر ،آثار ظاهرة .كذلك
يجس أن تىي الجوانس واألبواب واألراقة والسوف نىس ال روط وأن تكون قوية بدرسة كافقة.

(ب) يجههس أن تكون األبواب وسمق أسهزة اإلقىههال (بمهها فقههها الم ههابس وأغطقههة فت ههات الههدئول
والى نجات الس) فقجس أن تثب بوسههههق ة يمكن تثبق الختم الجمركي قها ب قث ال يمكن إزالتها
أو اسههههههتبدالها من ئارج ال اوية سون تر ،أثار ظاهرة وب قث ال يمكن فتح الباب أو فك أسوات
التثبق سون كسهههههر األئتام الجمركقة ويجس أن تكون األئتام الجمركقة م ىوظة بصهههههورة كافقة
ويسمح بأسوف قاب ة ل ىتح.
(ج) يجس أن يتوفر في ال اوية فت ات ل تهوية والتصههههههريف مزوسة بأساة تمن التسههههههرب إل سائل
ال اوية ويجس أن يكون من الصعس إزالتها أو تبدي ها من ئارج ال اوية سون تر ،آثار ظاهرة.
الرغم من أحكام الماسة (( / )1ج) من هذه ال واالح يسهههههمح باألسزاء المكونة ل اوية والتي يجس
-2
سههههبقل المثال ذلك ال قز الموسوس بقن قواط الجدار
حقز فارغ ألسههههباب م قة(
ان ت ههههتمل
االتفاقية اجلمركية حول احلاويات1972 ،م :ترجمة الجمارك السعودية
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المزسوج) وألسل أال يمكن استخدام الىراغات الم ار إلقها في إئىاء الب اال :

()1
()2

إذا كان تغطي االرتىاع التام من األراههههههقة إل السههههههوف أو في ال االت األئر التي كان
المسهههههههاحة بقنها وبقن الجدار الخارسي موى ة تماما فانل يجس أن تكون البطانة سائل ال اوية
مركبة ب قث ال يمكن أزالتها أو استبدالها بدون تر ،آثار واا ة قها.
إذا كان يول ارتىاع البطانة ن االرتىاع التام والمسههاحة بقن البطانة و الجدار الخارسي لم تكن
موى ة تماما ً وفي سمق ال االت التي توسد فقها المساحات في بنقة ال اوية فانل يجس قصر دس
ال د األسن وأن تكون قاب ة ل وصول إلقها بسهولة ل تىتقش الجمركي.
ت ك المساحات

املــادة ()3

الحاويات التي يمكن طيها أو تفكيكها
تخ ههه ال اويات الواب ة ل طي والتىكقك ألحكام الماستقن ( )1و ( )2من هذه ال واالح وباإلاهههافة إل
ذلك يجس أن تكون مجهزة لنظام التثبق بالمسامقر الم ولبة التي يمكنها أن توىل مخت ف األسزاء بعد تركقس
ال اوية .ويجس أن يكون نظام التثبق هذا قابالً لواهههههه الختم قل من قبل الجمار ،إذا كان موسوسا ً في
الجزء الخارسي من ال اوية ندما يتم تركقبها.

املــادة ()4

الحاويات المغطاة
 -1تنطبق أحكام ( )1و( )2و( )3من هذه ال واالح حقثما يمكن تطبقوها
إل ذلك يجس أن تتوافق ت ك ال اويات م أحكام هذه الماسة.

ال اويات المغطاة وباإلاههههههافة

 -2يجس أن يكون الغطاء إما من ال ههههههراع المتقن أو من الوماط المغط بال داالن أو بالمطاط ب قث يكون
قويا ً بدرسة كافقة وغقر قابل ل تمدس ويجس أن يكون في حالة سقدة ومصههههههنوع بطريوة تجع ل يمن أي
تسرب إل ال مولة سون تر ،آثار ظاهرة بعد تثبق أساة اإلقىال قل.
 -3إذا كان الغطاء مؤلىا من دة قط فقجس أن تطو حوافل م بع ههههها ثم يتم ئقاطتها سههههويا ً بدرزتقن
األقل ويجس أن تكون هذه الدرزات كما هو مواهههح في الرسهههم
تبعد إحداهما ن األئر 15مم
( )1المرفق بهههذه ال واالح إال أنههل في ال ههالههة التي ال يمكن فقههها تجمق بعض أسزاء الغطههاء (مثال
ال واشههي والزوايا الموواة فأنل يكىي أن تثن حواف الوسههم الع وي م مل سرزات كما هو مواههح في
الرسههههم رقم ( )2أو (/)2ب المرفق بهذه ال واالح ويجس أن تظهر إحد الدرزات من الدائل فوط .وأما
لون الخقط المسههههههتعمل في ت ك الدرزة فقجس أن يكون مخت ىا ً تماما ن لون الغطاء نىسههههههل و ن لون
الخقط المستعمل في الدرزة األئر  .ويجس أن تتم ئقاطة سم الدرزات باآللة.
 -4إذا كهان الغطههاء من الومههاط المغط بهال ههداالن وكهان مركبهها من هدة قط فهانهل يجوز ل ههام ههذه الوط
بالتناوب م بع هههها ب قث ت هههبل الرسهههم رقم ( )3المرفق بهذه ال واالح ويجس أن تتدائل حواف الوط
كل مسههاحة التدائل وتغطي
األقل وتدمج هذه األسزاء م بع ههها بالصهههر
بودر  15مق مقتر
األقل ويتم تثبقتل بنىس طريوة
حافة الغطاء الخارسي ب ههههههريط من ماسة لداالنقة بعرض  7م قمقتر
قطعة الوماط بمودار  3م قمتر
ال هههههريط البالسهههههتقك و
ال ام السهههههابق ويختم بنوش نافر
الجوانس ويتم ل ام األسزاء بطريوة ال يمكن بعدها فص ها وإ اسة وص ها سون تر ،آثار ظاهرة.
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 -5يجس إسراء التصههه ق ات حسهههس الطريوة المواههه ة في الرسهههم ( )4المرفق بهذه ال واالح تثن ال واف
األقل ويكون لون
بع ههههها البعض وتخاط بدرزتقن ظاهرتقن منىصهههه تقن بمودار  15م قمتر
الخقط الظاهر من الدائل مخت ىا ن لون الخقط الذي ير من الخارج ومخت ىا ن لون الغطاء نىسههههههل
ويجس أن تتم ئقاطة سمق الدرزات باآللة إذا أريد إصههههالح غطاء أصههههابل الت ف قرب ال واف بتغققر
الجزء التالف برفعة فان الدرزات يمكن م ها وفوا إلحكام الىورة ( )3من هذه الماسة والرسههههههم رقم ()1
المرفق بهذه ال واالح .ويمكن إصههالح قطعة الوماط المغ ىة بالبالسههتقك بالتناوب وفوا ً ل طريوة الموا ه ة
كال سانبي الغطاء م
أ نل في هذه ال ا لة ي جس أن يتم ال ام
في الىورة ( ) 4من هذه ال ماسة
الجزء الدائ ي من ال وح.
تثبق الرقعة
 -6يجس تثبق الغطاء بال اوية بااللتزام التام بال ههههروط الوارسة في الىورتقن (أ) و (ب) من الماسة ( )1من
هذه ال واالح ويمكن إتخاذ الطرق التالقة:
(أ) يمكن إحكام الغطاء بما ي ي :
( )1تثبق ال وات المعدنقة بال اويات.
( )2إسئال العقون في حواف الغطاء.
( )3إمرار رباط من ئالل ال وات فوق الغطاء ويكون مرالقا ً من الخارج

مد طولل.

األسزاء الصهههههه بة من ال اوية بما ال يول ن 250م قمتر تبدأ هذه
ويجس أن يتراكس الغطاء
المسافة من وسط ح وات التثبق إال إذا كان نظام تصمقم ال اوية نىسل يمن الدئول إل الب اال .
ال اوية ب هههههكل ساالم يجس أن تكون الوصههههه ة

(ب)

إذا كان المط وب تثبق حواف الغطاء
متص ة ومركبة بأسوات متقنة

(ج)

إذا استخدم نظام قىل الغطاء فقجس أن ي م الغطاء بإحكام في حالة قى ل من ئارج ال اوية
سبقل المثال).
(أنظر رسم ()6

 – 7يجس س م الغطاء بهقكل وي مناسس (أي بوواالم موسية وسانبقة وأقواس وألواح …الس).
 - 8يجس أال تزيد المسههههافات بقن ال وات والمسههههافات بقن الثووب ن  200مم غقر أنل يجوز أن تكون
الجهتقن موسيا ً إذا كان ت صمقم
أال تزيد ن 300مم
الم سافات بقن ال وات والثووب أطول
ال اوية والغطاء ب قث أن يمنعا الدئول إل سائل ال اوية ويجس أن تكون الثووب موواة.
 – 9يجس استعمال األربطة اآلتقة :
(أ) حبل من أسال ،الص س ال يول قطره ن  3م قمتر.
(ب) حبل من الونس أو السهههههقزال ال يول قطره ن 8مم ومغ ف بغطاء لداالني شهههههىاف غقر قابل ل تمدس
ويجوز أن تكون حبال األسال ،في غالف لداالني شىاف غقر قابل ل تمدس.
 - 10ي ههترط في ال بل أن يكون قطعل واحدة وبل قطعة معدنقة قوية ند كل طرف ويجس أن يكون في كل
طرف معدني برشههام مجوف يمر في ال بل لتسهههقل وا ه الخقط أو طوق الختم الجمركي ويبو ال بل
ظاهرا من كال سانبي البرشهههام المجوف لقسههههل التأكد من ان ال بل قطعة واحدة (أنظر الرسهههم رقم ()5
المرفق بال واالح).
وفي ال االت التي يراس فقها تثبق الغطاء بالهقكل في نظام التركقس الذي يتوافق في الجوانس
األئر م األحكام الوارسة في /6أ من هذه الماسة يمكن أن يسهههتعمل سهههقر ل ربط (وقد ذكر نموذج هذا
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النوع من نظام التركقس في الرسهههم ( )7المرفق بهذه ال واالح) ويجس أن يتوافق هذا السهههقر م ال هههروط
المنصوص قها في /11ج فقما يتع ق بمواسها وأبعاسها وشك ها.
 -11ند الىت ات في الغطاء والمستخدمة ل ت مقل والتىريغ يجس ام السط قن م بع هما البعض ويمكن
اتباع الطرق التالقة لذلك :
(أ) يجس أن تتراكس حافتا الغطاء ب كل كافي ويجس ربطهما أي ا ً بالطرق التالقة:
 -1بخقاطة أو ل ام الطرف المتدلي وفوا ً ل ىورتقن ( )3و ( )4من هذه الماسة.
 -2بال وات والثووب التي تتوافر فقها ال ههههههروط الوارسة في الىورة ( )8من هذه الماسة ويجس أن
تكون ال وات مصنو ة من المعدن.
أال يول ر ال
 -3با ستخدام سقر م صنوع من ماسة منا سبة من قطعة واحدة غقر قاب ة ل تمدس
ن 20مم وسمكل ن 3مم وأن يتم إمرار السقر من ئالل ال وات والذي يمسك حافتي الغطاء
والجزء المتدلي م بع هما .ويجس إحكام السقر سائل الغطاء وأن يكون مجهزا بما ي ي :
 بثوس لقمسك ال بل الم ار إلقل في الىورة ( )9من هذه الماسة أو بثوس يمكن اهههمل ب وة معدنقة م هههار إلقها في الىورة ( )6من هذه الماسة وأن يتم إحكامهابال بل الم ار إلقل في الىورة ( )9من هذه الماسة.
وال يجس وسوس طرف متدلي اذا تم تركقس أساة ئاصهههههة مثال لوحة ساهزة والتي تمن الدئول
إل ال اوية بدون تر ،آثار ظاهرة قها.
(ب) نظام قىل ئاص والذي يمسههههك حواف األغطقة بإحكام ندما توىل وتختم ال اوية ويجس أن يجهز
بىت ة يمكن أن تمر من ئاللها ال وة المعدنقة الم ههههههار إلقها في الىورة ( )6من هذه الماسة ويمكن
إحكامها ب بل م ار إلقل في الىورة ( )9من هذه الماسة.
 -12يجس أال ي ستر الغطاء في أي حال من األحوال المات التمققز التي يجس أن تظهر
ل م ق ( )1ولوحة اال تماس المنصوص قها في الم ق (.)5

ال اوية وفوا ً

املــادة ()5
أحكـام انتقالية

يسمح باستخدام الوط المستعم ة بأطراف ال بل لغاية  1977/1/1والتي تتطابق م
برشامات مجوفة من النوع
الرسم رقم ( ) 5والمرفق بهذه ال واالح حت لو كان ت تمل
المتىق قل سابوا ً ويكون لها فت ات ال تول موايقسها ن ت ك الموا ة في الرسم.
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الملحــق ( – )4الرسم ()1
األغطية المؤلفة من عدة قطع
يتم خياطتها بطريقة الدرزات
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الملحـق ( – )4الرسم ()2
األغطية المؤلفة من عدة قطع
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الملحق ( – )4الرسم /2أ
األغطية المؤلفة من عدة قطع
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الملحق ( – )4الرسم ()3
األغطية المؤلفة من عدة قطع
قطع ملحومة مع بعضها
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الملحق ( – )4الرسم ()4
تصليح األغطية

* يجس ان يخت ف لون الخقوط الظاهرة من الدائل ن لون الخقوط الظاهرة من الخارج و ن لون الغطاء.
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الملحق ( – )4الرسم ()5
قطعة معدنية بطرف الحبل
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الملحق ( – )4الرسم ()6
نموذج نظام قفل الغطاء

األقل بكل طرف من
الوصفففففف  :يوبل هذا النظام ل وىل شههههههريطة أن يكون مجهزا ً ب وة معدنقة واحدة
أطراف الباب .وأما الىت ات التي تمر ئاللها ال وات فتكون ب كل بق وي وبمواس يكىي لمرور ال وة من
ئاللها وال يكون الجزء المرالي من ال وة المعدنقة ناتئا ً أكقر من اعىي أقص سمك حبل الربط ندما يوىل
النظام.
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الملحق ( – )4الرسم رقم ()7
نموذج األغطية المركبة بهياكل مصممة بشكل خاص

الوصففف  :يوبل هذا الرباط ل اويل شهههريطة أن تكون ال وات مغروزة في البروفقل واال تكون ناشهههئة أكثر
من أقص مق البروفقل ويجس أن يكون رض البروفقل أاقق مما يمكن.
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الملحق ( – )4الرسم رقم ()8
نموذج قفل األغطية للتحميل والتفريغ

االتفاقية اجلمركية حول احلاويات1972 ،م :ترجمة الجمارك السعودية

30

CCC UN/IMO Customs Convention on Containers, 1972

الوص :
في هذا النظام ل وىل ت م حافتا الىت ات في األغطقة المستخدمة ل ت مقل والتىريغ بواسطة ق قس
طول ال بل بكام ل(أنظر الرسم )1/8
الوىل من األلمنقوم .وتكون فت ات األغطقة مجهزة ب اشقة فوقها
ويجعل ذلك من المسهههههت قل أن يسههههه س الغطاء ئارج بروفقل ق هههههقس الوىل .وتكون ال اشهههههقة بالخارج
وم ومههة وفق الىورة ( )4من المهههاسة ( )4من الم ق ( )4بههههذه االتىهههاققهههة  .ويتم إمرار ال واف سائههل
ق ههههقس الوىل من األلمنقوم .يتم اههههم حواف األغطقة ندما يكون ق ههههقس الوىل
البروفقالت المىتوحة
بواههعل الع وي .ويوقف ق ههقس الوىل بالطرف الع وي ل ىت ة بطبوة من البالسههتقك ال ههىاف مثبتة بالبراشههقم
الغطاء (أنظر الرسههم  .)2/8ويتكون ق ههقس الوىل من سزالققن موصههولقن بمىصههل مبرشههم لقسههمح بثنقل
بغقة تركقبة وإئراسل بسههههولة .ويجس أن يكون هذا المىصهههل مصهههمما ً بطريوة ال تسهههمح بإئراج المسهههمار
الدوار بعد قىل النظام (أنظر الرسم  .)3/8وتوسد بالجزء السى ي لو قس الوىل فت ة تمر من ئاللها ال وة.
وتكون الىت ة بق وية ال كل وبمواس ال يكىي إال لمرور ال وة من ئاللها (أنظر الرسم  .)4/8ويتم س س
حبل ال د من ئالل هذه ال وة لتأمقن ق قس الوىل.
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الملحق ()5
اإلجراءات الالزمة العتماد الحاويات التي
تنطبق عليها الشروط الفنية الواردة في الملحق ()4

-1

يجوز ا تماس ال اويات لنول الب اال بموسس الختم الجمركي :
( أ) إما في مرح ة التصنق ك وفوا ً لنوع التصمقم (طريوة اال تماس في مرح ة التصنق ) أو

(ب) أو في مرح ة الحوة لتصنق ال اوية .وفي هذه ال الة يجوز ا تماس ال اوية كل
حدة أو ا تماس دس معقن من ال اويات تكون من نىس النوع (طريوة ا تماس ال اويات
بعد التصنق ).

-2

بعد ا تماسها ل اويةك تصهههدر السههه طات المختصهههة والمسهههئولة ن منح ا تماس لمودم الط س شههههاسة
ا تماس صههههههال ة إما لمجمو ة غقر م دوسة من الطراز المعتمد أو لعدس معقن من ال اوياتك حسههههههس
ال الة .

-3

يووم المستىقد من اال تماس بتثبق لوحة اال تماس
استخدامها في نول الب اال بموسس الختم الجمركي .

ال هههاويهههة أو ال هههاويهههات المعتمهههدة قبهههل

-4

تثبق لوحة اال تماس ب ههههههكل ساالم وفي مكان ظاهر بواههههههوح وبالورب من أية لوحة ا تماس أئر
صدرت ألغراض رسمقة

-5

أن لوحة اال تماس التي تتطابق م النموذج رقم ( )1والمواح في المرفق رقم ( )1بهذا الم ق يجس
ال وحة
لوحة معدنقة ال يول مواسها ن 20سم × 10سم .ويجس أن يختم أو يبصم
أن تكون
سههههههط ها بأي طريوة ثابتة وموروءة أئر بال غة االنج قزية أو
التىاصههههههقل التالقة ك أو تواههههههح
األقل :
الىرنسقة
(أ)

بارة " معتمدة ل نول بموسس الختم الجمركي (Approved for transport under Customs
)" seal

(ب) ما ي قر إل الب د الذي تـم فقـل اال تماس ويتم ذلك إما بذكر االسـم أو بواسطة رموز ( ISO
 )ALPHA-2ل دولك والوارسة في مواصىة ( )ISO 3166الدولقةك أو بواسطة إشارات ممقزة
ب د تسجقل المركبات اآللقة في حركة المرور الدولي بالطرق البريةك
تستخدم ل داللة
ً
ورقم شهاسة اال تماس (أرقامك حروف  ..الس ) وسنة شهاسة اال تماس (مثال يعن رمز (
 ) NL/26/73هولنداك شهاسة اال تماس رقم 26ك الصاسرة ام .1973
(ج) الرقم التس س ي المخصص ل اوية من قبل المصن ( ويعرف برقم المصن ) .
(س) إذا كان قد تم ا تماس ال اوية
ال اوية.

أساس النوعك فتذكر األرقام أو ال روف الدالة
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-6

إذا لم تبق ال اوية مطابوة ل هههروط الىنقة الموررة ال تماسها فإنل يجس تصههه ق ها قبل اسهههتخدامها في
نول الب اال بموسس الختم الجمركي لتعوس حالتها إل الوا الذي كان المبرر ال تماسها لكي تصبح
مطابوة مرة أئر م ال روط الىنقة السالىة الذكر.

-7

إذا تغقرت السههمات األسههاسههقة ل اوية يبطل مىعول اال تماس ويجس إ اسة ا تماسها من قبل الس ه طات
المختصة قبل إمكانقة استخدامها في نول الب اال بموسس الختم الجمركي.

-8

إذا كان ال اويات تصههن بموسس سه سه ة الطراز فإنل يجوز ل مصههن أن يتودم إل السه طة المختصههة
بب د التصنق ال تماسها حسس نوع التصمقم .

-9

يجس أن يذكر المصههههن في ط بل األرقام أو ال روف الممقزة التي ئصههههصههههها لنوع ال اوية التي قدم
ط س اال تماس ب أنها.

 -10يرفق بالط س رسومات ومواصىات تىصق قة لطراز ال اوية المط وب ا تماسها .
-11

المصن ان يتعهد ئطقا ً باآلتي:
(أ) ان يودم إل السهههههه طات المختصههههههة حاويات من النوع المط وب ندما ترغس السهههههه طات في
معاينتها .
(ب) أن يسهههههمح ل سههههه طات المختصهههههة بمعاينة مزيد من الوحدات في إي وق أثناء إنتاج مجمو ة
الطراز ذات الص ة.
(ج) أن ي عر الس طات المختصة ن إي تغققر في التصمقم أو المواصىات مهما كان حجمها وذلك
قبل البدء في التغققر.
نوع التصهههمقم والرقم المسههه سهههل ل اوية اهههمن
(س) أن يووم بواههه األرقام وال روف الدالة
مجمو ة الطراز (رقم المصههههههن ) في مكان ظاهر من ال اويةك ذلك باإلاههههههافة إل العالمات
لوحة ال تماسه.
التي يجس واعها
(هـ) أن ي تىظ بسجل ل اويات التي تم إنتاسها من طراز التصمقم المعتمد.

 -12توا الس طات المختصة التغققرات التي يجس إسراءها
اال تماس .

نوع التصمقم الموترح ك لقمكن لها منح

 -13ال يتم ا تماس الطراز حسس طراز التصمقم إال إذا اقتنع الس طة المختصة بعد معاينة حاوية أو اكثر
ك مصههههههنعة حسههههههس نوع التصههههههمقم المط وب ان ال اويات من ذلك الطراز تطابق ل ههههههروط الىنقة
الموا ة في الم ق (. )4
 -14إذا تم ا تماس طراز ال اويةك تمنح لمودم الط س شهههههههاسة واحده باال تماس تكون مطابوة ل نموذج رقم
( )2والمواههح في المرفق ( )2بهذا الم ق ك وتكون هذه ال هههاسة صههال ة لكافة ال اويات المصههنعة
كل حاوية من نىس
وفوا ً لمواصهههههىات الطراز المعتمد وتخول هذه ال ههههههاسة ل مصهههههن ان ي ههههه
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مجمو ة الطراز ك لوحة ا تماس

الن و المواح في الىورة ( )5من هذا الم ق .

 -15إذا لم يودم ط س من أسل اال تماس في مرح ة التصهههههنق فانل يجوز ل مالك أو الم هههههغل أو مندوبهما أن
يتودم بط س ا تماس إل السهههه طة المختصههههة التي بإمكانل توديم ال اوية أو ال اويات إلقها والتي يسههههع
ال تماسها .
الط س المودم بموسس الىورة ( )15من هذا الم ق بغرض التصهههههديق ك الرقم
 -16يجس ان يواهههههح
كل حاوية من قبل المصن .
التس س ي (رقم المصن ) المواح
 -17إذا تأكد ل س ه طة المختصههة ان ال اوية أو ال اويات مطابوة ل ههروط الىنقة الموا ه ة في الم ق ()4
بعد معاينة اكبر دس من ال اويات تعتبره اروريا ك تووم بإصدار شهاسة ا تماس حسس النموذج رقم
( )3المذكور في المرفق ( )3بهذا الم ق  .وتكون صهال ة لعدس ال اويات المعتمدة فوط .وتخول هذه
ال هههاسة التي يجس ان ت مل الرقم أو األرقام المخصههصههة ل اوية أو ال اويات التي تتع ق بهاك تخول
كل حاوية تم
مودم الط س بواهههههه لوحة اال تماس المواهههههه ة في الىورة ( )5من هذا الم ق
ا تماسها.
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مرفق ( )1بالملحق ()5
نموذج رقم ()1
لوحة االعتماد
(النسخة اإلنجليزية)
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مرفق ( )1بالملحق ()5
نموذج رقم ()1
لوحة االعتماد
(النسخة الفرنسية)
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المرفق ( )2الملحق ()5
نموذج رقم ()2

1972
شهادة اعتماد الحاويات حسب نوع التصميم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

رقم ال هاسة……………………………………………………………… )*( :
ن هد أن طراز تصمقم ال اوية المواح أسناه قد تم ا تماسه وان ال اويات المصنعة حسس هذا الطراز
يمكن قبولها لنول الب اال بموسس الختم الجمركي.
نوع ال اوية ……………………… :
نوع التصمقم ………………………:
األرقام أو ال روف الدالة
رقم رسومات التصنق ……………………………………:
رقم مواصىات التصمقم ………………………………………:
وزن ال اوية فارغة ..…………………………………… :
األبعاس الخارسقة بالسنتمتر ..………………………:
الخصاالص األساسقة ل هقكل (طبقعة المواس نوع التركقس ……….إلس).
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 -10هذه ال هاسة صال ة لكافة ال اويات المصنعة طبوا ً ل رسومات والمواصىات المذكورة أ اله.
 -11صدرت هذه ال هاسة (…………)..………………………………..
(اسم و نوان المصن )
كل حاوية نوع التصههههههمقم المعتمد المصههههههن من قب ل في
الذي يسههههههمح لل بواهههههه لوحة اال تماس
…………………… .بتاريس …………………19.م.
(المكان)
من قبل ……………………………………………………….
(توقق وئتم سهة اإلصدار)
لوحة اال تماس (انظر الىورة ( 5ب) مـههن الم ق ()5
(*) أذكر ال روف واألرقام التي يجس واعها
لالتىاققة الجمركقة ل اويات المبرمة ام .)1972
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مالحظة هامة
(الىورتان ( )6و( )7من الم ق ( )5باالتىاققة
الجمركقة حول ال اويات ام )1972
 -6إذا لم تبق ال اوية مطابوة ل روط الىنقة الموررة ال تماسها فانل يجس تص ق ها قبل استخدامها في نول
الب اال بموسس الختم الجمركي لتعوس حالتها إل الوا الذي كان المبرر ال تماسها لكي تصبح مطابوة
مرة أئر م ال روط الىنقة السالىة الذكر.
 – 7إذا تغقرت السمات األساسقة في ال اوية يبطل مىعول اال تماس ويجس إ اسة ا تماسها من قبل الس طة
المختصة قبل إمكانقة استخدامها في نول الب اال بموسس الختم الجمركي.
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المرفق ( )3بالملحق ()5
نموذج رقم ()3

1972
شهادة االعتماد التي تمنح في مرحلة ما بعد التصنيع
 -1رقم ال اوية ..………………………………………………………………… *:
 -2ن هد أن ال اوية (ال اويات) المبقنة أسناه قد ا تمدت لنول الب اال بموسس الختم الجمركي.
 -3نو ها .……………………………… :
 -4الرقم أو األرقام المس س ة المخصصة ل اوية من قبل المصن ..…………………:
 -5وزنها فارغة .………………………… :
 -6األبعاس الخارسقة بالسنتقمتر .………………………………… :
 -7الخصاالص األساسقة ل هقكل (طبقعة المواس نوع التركقس ………الس).………… :
 -8صدرت هذه ال هاسة لـ .………………… :
(اسم و نوان مودم الط س)
ال اوية أو ال اويات الموا ة أ اله
الذي يسمح لل بوا لوحة اال تماس
في ………………… .بتاريس …………………19م
(اسم المكان)
من قبل .…………………… :
(توقق وئتم سهة اإلصدار)
(انظر المالحظة ئ ف النموذج)

*

لوحة اال تماس (أنظر الىورة ( 5ب) من الم ق
اذكر ال روف واألرقام التي يجس واهههههعها
( )5لالتىاققة الجمركقة ل اويات المبرمة ام .)1972
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مالحظة هامة
(الىورتان ( )6و ( )7من الم ق ( )5باالتىاققة الجمركقة حول ال اويات )1972

 -6إذا لم تبق ال اوية مطابوة ل ههروط الىنقة الموررة ال تماسها فأنل يجس تصهه ق ها قبل اسههتخدامها في نول
الب ههههههاال بموسس الختم الجمركي لتعوس حالتها إل الواهههههه الذي كان المبرر ال تماسها لكي تصههههههبح
مطابوة مرة أئر م ال روط الىنقة السالىة الذكر.
 – 7إذا تغقرت السههههمات األسههههاسههههقة ل اوية يبطل مىعول اال تماس ويجس إ اسة ا تماسها من قبل السهههه طة
المختصة قبل إمكانقة استخدامها في نول الب اال بموسس الختم الجمركي.
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الملحـق ()6
الشـروح
مقدمة:
( )1وفوا ً ألحكام الماسة ( )13من هذه االتىاققة تىسههههر هذه ال ههههروح بعض األحكام الوارسة في هذه االتىاققة
ومالحوها.
( )2ال تعدل هذه ال ههههههروح أحكام هذه االتىاققة أو مالحوها بل تواههههههح م توياتها ومىاهقمها ونطاقها بدقة
أكثر.
وسل الخصوص باألسس الوارسة في أحكام الماسة ( )12من هذه االتىاققة والم ق ()4
( )3فقما يتع ق
ال تماس ال اويات ل نول بموسس الختم الجمركي فان ال ههههههروح ت دس – حقث ي زم – تونقات التصههههههنق
أسههاس أنها تطابق ت ك األحكام .وقد تبقن ال ههروح أي ها ً
ل موافوة قها من قبل األطراف المتعاقدة
طرق التصنق التي ال تتىق م ت ك األحكام أن وسدت.
( )4تو ا ال روح سبل تطبقق أحكام هذه االتىاققة ومالحوها تم قا ً م التطور التكنولوسي واالحتقاسات
االقتصاسية.
/0

النص األساسي لالتىاققة

1/0

الماسة ()1
الىورة الىر قة (سـ) ( – )1ال اويات الموى ة سزالقا ً

التجهقزات الوارسة في الىورة الىر قة
(/1/0سـهههههههههه) ( – 1 – )1إن بارة "موى ة سزالقاً" ندما تنطبق
(ج) ( )1من الماسة ( )1تتع ق بالتجهقزات التي تتألف موما ً من أراههههههقة وهقكل
وي والتي ت ههكل حقزا ل ت مقل يعاسل ال قز المتوفر في ال اوية الموى ة .ويتكون
وسل العموم من ق ههههههبان معدنقة ت ههههههكل إطارا ل اوية  .وقد
الهقكل الع وي
تت ههههههمن مثل هذه ال اويات سدارا أو أكثر في المودمة أو المؤئرة .وفي بعض
ال االت يوسد سههوف واحد متصههل باألراههقة بواسههطة قواالم  .ويسههتعمل هذا النوع
من ال اويات بصورة ئاصة في نول المواس الثوق ة (كالمركبات اآللقة مثال).

الىورة الىر قة (ج) – م وات وتجهقزات ال اوية
(/1/0سـ) – 1

ت ههمل بارة "م وات وتجهقزات ال اوية" األسوات اآلتقة
ولو كان قاب ل لالزاحة :

وسل الخصههوص

(أ) تجهقزات ل ت كم في سرسة ال رارة سائل ال اوية أو لتعدي ها أو الم افظة
قها.
(ب) التجهقزات الصغقرة كمسجالت سرسة ال رارة أو مسجالت الصدمات وهي
مصممة لتبقن أو تسجل تغقرات األحوال البقئقة والصدمات.
(ج) الوواط الدائ قة والطب قات واألرفف والد امات والعالقات وأسوات م هههههابهة
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تستعمل في تستقف الب ا ة.
الىورة الىر قة (ج) – هقاكل قاب ة ل تنزيل
(/1/0ج) –2

تعني بارة "الهقكل الواب ة ل تنزيل" موصهههورة حمولة ال توسد بها وسهههق ة حركة
مركبة برية ويكون شههاسههقهها م اإلطار
وال تكون مصههممة ئصههقصها ً لنو ها
ال سى ي ل هقكل مهقأ ئ صق صا ً لهذا الغرض .وت مل أي ا ً هقكال قابال ل مناق ة وهو
بارة ن موصورة حمولة مصممة ئصقصا ً ل نول الم تر ،ل طرق البرية والسكة
ال ديد.
 – 1م ق ( )1
1/1

1 -1 / 1

فورة  – 1اسههههههتع مال ر قا قة بالسههههههتقك قة لعال مات وأر قام التعريف
ال اويات.

ند النظر في وا المات وأرقام التعريف
رقاقة بالستقكقة ي زم التوقد بالمواصىات التالقة :

ال اويات ب كل متقن باستعمال

(أ) يجس اسههههتعمال الصههههق الي الجوسة ويجس أن تتصههههف الرقاقة بعد تثبقتها بواب قة
ال د اقل من التصاقها النهاالي ب قث أن يست قل إزالة الرقاقة بدون إتالفها .تتوفر
هذه ال ههههروط في الرقاالق المنتجة بطريوة الصههههس لإلنتاج .ويجس دم اسههههتعمال
الرقاالق المنتجة بطريوة الصول.
(ب) إذا لزم تغققر المات وأرقام التعريف يجس إزالة الرقاقة المط وب اسههههههتبدالها
بالكامل قبل تثبق رقاقة سديدة وال يسههههههمح واهههههه رقاقة سديدة فوق رقاقة
موسوسة.
2 – 1/1

ال تسههههههتبعد المواصههههههىات المذكورة في الىورة الىر قة  1-1/1من هذه ال ههههههروح
الستخدام رقاقة بالستقكقة لتع قم ال اويات إمكانقة طرق أكثر متانة ل تع قم.
/4

الم ق ()4

2/4

الماسة ()2

الىورة الىر قة (1أ) – تجمق األسزاء الرالقسقة
(1/2/4أ) – 1

(أ)

ند اسههههههتخدام أسوات التوصههههههقل (كالبرشههههههامات والوالووظ والبراغي
والصههههههوامقل ….الس) يجس إسئال دس كاف من هذه األسوات من الخارج
حقث تعترض األسزاء األسهاسهقة المجمعة وتبرز من الدائل وتوىل بإحكام
الصههامولة).
(.تبرشههم أو ت م أو تبطن أو تصههومل أو تبرشههم أو ت م
أية حال فأن البرشهههامات التو قدية (كالبرشهههامات التي يتط س تركقبها
معالجة من كال طرفي مجمو ة األسزاء المكونة) يمكن إسئالها أي ههها ً من
الدائل .وبرغم ما سههههههبق ذكره فأنل يمكن تأمقن أراهههههه قات ال اويات
باسههههتعمال قالووظ ذاتي ال ولبة أو برشههههامات ثاقبة أو بإسئال برشههههامات
با ستعمال بوة متىجرة أو بإسئال م سمار بالهواء الم غوط ند و اعها
ام تداس األراهههههه قة والعوارض
من ا لدا ئل وتمرير ها بزوا يا قاال مة
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المعدنقة السههههى شههههريطة ان تكون أطرافها مسههههتوية م مسههههتو الجزء
الخارسي ل عاراة أو ب مها قها إال في حالة الوالووظ ذاتي ال ولبة.
(ب)

تورر السهههههه طة المختصهههههههة نوع و دس أوات التوصههههههقل التي تتوافر فقها
ال ههههههروط المذكورة في الىورة الىر قة (أ) من هذه المالحظة تسههههههتطق
الس طة المختصة أن تىعل ذلك بعد التأكد من أن األسزاء الرالقسقة المجمعة
بهذه الطريوة ال يمكن إزاحتها سون تر ،آثار ظاهرة قها  .وان ائتقار
وتركقس أسوات التوصقل ال يخ عان ألي ققد.

(ج)

ال يسههههمح بموسس الىورة الىر قة (أ) من هذه المالحظة بأسوات التوصههههقل
التي يمكن إزالتها واسههههههتبدالها من سهة واحدة سون تر ،آثار ظاهرة أي
بدون التعامل معها من كال سانبي األسزاء الرالقسههههههقة المراس تجمقعها .
وأمث ههة ت ههك األسوات هي البراشههههههقم التمههدسيههة و ههديمههة الرأس ومهها إل
الرغم من ذلك يمكن استخدام براشقم مصمتة ب رط ان يستعمل
ذلك.
دس كافي من أسوات التوصههقل األئر المذكورة في شههرح الىورة 1/2/4
(أ) –(1أ) بالم ق ( )6باالتىاققة لتجمق األسزاء المكونة.

(س)

سهههبقل
حاويات ئاصهههة و
تنطبق طرق التجمق المواههه ة أ اله
المثال منها ال اويات المعزولة وال اويات المبرسة وحام ة الصهههههههريج
طهالمها ال تتطهابق م ال ههههههروط الىنقهة التي يجهس أن تتوفر في مثهل ههذه
ال ههاويههات نظرا إل اسههههههتعمههالههها .وإذا لم يكن بههاإلمكههان تثبقه األسزاء
بالطريوة الموا ه ة في الىورة الىر قة (أ) من هذه المالحظة ألسههباب فنقة
فأنل يجوز توصهههههقل األسزاء الرالقسهههههقة باسهههههتخدام األسوات المذكورة في
الىورة الىر قة (سـههههههه) من هذه المالحظة ب رط أن تكون أسوات التوصقل
الوسل الدائ ي من الجدار مركبة ب هههكل ال يسهههمح بالعبث
المسهههتعم ة
بها من الخارج.
الىورة الىر قة ( 1ب) – األبواب وأنظمة األقىال األئر

( 1/2/4ب) –1

(أ) يجس ان تكون األساة التي يمكن وا األئتام الجمركقة قها :

()1
()2

مثبتة بال ام أو بواسههههههطة ما ال يول ن أساتي توصههههههقل مطابوتقن
ل ىورة الىر قة (أ) من ال روح ( 1/2/4أ) – 1أو
مصهههههممة ب قث ال يمكن ازالة األسارة منها سون تر ،آثار ظاهرة بعد
أقىال ال اوية ووا الختم الجمركي قها

ويجس أي ا ً :

()3
()4

ثووب ال يول قطرها ن ( )11م قمتر أو
أن ت ههتمل
ال يول طولها ن  11م قمتر و راها  3م قمتر.

شههووق

أن توفر أمانا مساويا مهما كان نوع الختم المستعمل .
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(ب)

تثب المىاصل التناكبقة والمىاصل ذات الجناح الواحد والم اور المىص قة
واألسوات األئر التي تسهههههتخدم في مسهههههك األبواب وما شهههههابل ذلك وفوا
ل متط بههات الوارسة في الىورة الىر قههة (أ)  1و  2من هههذه المالحظههة .
بههاالاههههههههافههة إل ذلههك يجههس تركقههس مخت ف أسزاء ت ههك األسوات (مثال
المىصههالت أو األلواح أو المسههامقر أو الوصههالت المتراوحة) شههريطة أن
تكون الزمة ل ههمان األمن الجمركي ل اويات (أنظر الرسههم ( )7المرفق
بطي هههذا الم ق) ب قههث أال يمكن إزالتههها أو تىكقكههها بعههد قىههل ال ههاويههة
وئتمها بدون تر ،آثار ظاهرة قها .واذا كان من الصههعس الوصههول إل
ت ك األساة من الخارج فانها في هذه ال الة تىي بالغرض ئاصههههههة اذا تعذر
فصل الباب نها سون تر ،آثار ظاهرة ندما يكون الباب موىال ومختوما.
واذا كهان ل بهاب أو األساة االقىهال أكثر من مىصهههههه قن فقكتى بتثبقه ت هك
المىص قن الوريبقن من أطراف الباب فوط بطريوة تتىق م متط بات الىورة
الىر قـة (أ) ( )1و ( )2أ اله.

(ج)

في حالة ال اويات المعزولة يجوز بصههههههورة اسههههههتثناالقة تركقس أساة الختم
الجمركي والمىصههالت والتركقبات التي تتقح ازالتها امكانقة الوصههول إل
أبواب ت ك
سائل ال اوية أو إل األماكن يمكن فقها ائىاء الب هههههههاال
ال اويات بواسطة األنظمة التالقة :

()1

مسههامقر أو صههوامقل التثبق الم ولبة التي يتم اسئالها من الخارج
والتي ال تتوافر فقها من نواحي أئر ال ههروط الوارسة في شههرح
الىورة ( /1/2/4أ) – ( 1أ) بأ اله شريطة ما ي ي :
ان تثب مؤئرة المسهههامقر أو الصهههوامقل في ال وحة الممسهههكة أو
أساة مماث ة مركبة ئ ف الطبوة الخارسقة لهقكل الباب.
وأن يتم ل ام رؤوس دس مناسس من مسامقر أو صوامقل التثبق
في أساة الختم الجمركي والمىصههههههالت وغقرها ب قث أن تت ههههههوه
تماما ً وأال يمكن ازالة مسامقر أو صوامقل التثبق بدون تر ،آثار
ظاهرة ل عبث قها (أنظر الرسم ( )4المرفق بهذا الم ق).

()2

أساة ربط يتم إسئالها من سائل هقكل الباب المعزول شههههههريطة ما
يي:
أن يتم تجمق مسههههههمار الربط وطوق إحكام األساة بواسههههههطة دس
أن يتم تثبقتها ئ ف
هقدرولقكقة أو دس تعمل ب ههههغط الهواء
لوحههة أو أساة ممههاث ههة مركبههة بقن الطبوههة الخههارسقههة لهقكههل البههاب
والماسة العازلة أال يمكن التوصهههههل إل رأس مسهههههمار الربط من
سائل ال اوية.
وان يتم ل ام دس كافي من أطواق االحكام ومسهههههههامقر الربط م
بع هههههه ها ب قث أال يمكن إزالت ها بدون تر ،آثار ظاهرة ل ع بث
قها (أنظر الرسم ( )8المرفق بطي هذا الم ق)
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يعتبر مصط ح "ال اوية المعزولة" شامال ل اويات المبرسة والثابتة ال رارة.
(س)

دس كبقر من أسوات االقىال
يجس أن تصههههمم ال اويات التي ت ههههتمل
كالصههههههمامات والم ابس وأغطقة فت ات الدئول وال واف ب قث يصههههههل
دس األئتام الجمركقة إل أسن حد ممكن  .ولت وقق ذلك ال بد من ربط
أسوات األقىال المتجاورة بع هههها ببعض باسهههتخدام أساة م هههتركة ب قث ال
ت تاج إال لختم سمركي واحد أو باستخدام غطاء لها يؤسي نىس الغرض.

(هـ)

يجس تصههههههنق ال اويات ذات األسههههههوف المىتوحة ب قث ال ت تاج إال ل د
األسن من األئتام الجمركقة.
الىورة الىر قة ( 1سـ) – فت ات التهوية

( 1/2/4سـ) –1

(أ)

يجس إال يزيد أكبر أبعاسها مبدالقا ً ن  400م قمتر.

(ب)

يجس سهههد الىت ات التي يمكن من ئاللها الدئول المباشهههر إل ال اوية بما
يي:
( )1

بواسطة شبكة س كقة أو ب اسز معدني مثووب (أقص أبعاس ثووبل
ن  3مم في ك تهها ال ههالتقن) م مققن بعوارض معههدنقههة م ومههة
(أقص أبعاس ثووبها 10مم) أو

( )2

بواسهههههطة حاسز معدني مثووب قوي ب هههههكل كافي (أقصههههه أبعاس
األقل).
ثووبل  3مم وسمك ال اسز  1مم

(ج)

الىت ات التي ال تسمح بالدئول المباشر إل ال اوية (ألسل نظام الكوع أو
األلواح المسهههههتعراهههههة فقها مثالً) يجس أن تجهز بأسوات م هههههار إلقها في
الىورة الىر قهههة (ب) والتي يجوز أن تكون أبعهههاس ثووبهههها لغهههايهههة 10مم
(بالنسهههههبة ل هههههبك أسهههههال ،أو حاسز معدني) و 20مم (بالنسهههههبة لعوارض
معدنقة).

(س)

في حالة مل فت ات في األغطقة يجس أن يوصهههههه مبدالقا باسههههههتعمال
األسوات الم ههههههار إلقها في الىورة الىر قة (ب) من هذه المالحظة  .و
أية حال يسمح باستخدام أسوات السد ب كل شبكات معدنقة مثوبة ومثبتة من
الخارج باستخدام ال بكات من الس ك أو غقره والمثبتة من الدائل.

(هـ)

يسهههههمح بأسوات غقر معدنقة مماث ة شهههههريطة أن تكون الثووب ذات أبعاس
مط وبة وأن تكون المواس الم ستخدمة قوية ب كل كاف لمن تو سق الثووب
إال بال اق ارر ظاهر بها  .وباالاافة إل ذلك يجس ان يست قل استبدال
أساة التهوية من سهة واحدة فوط من الغطاء.

(و)

الغطههاء
يجوز أن تجهز فت ههة التهويههة بههأساة واققههة ويجههس تثبقتههها
بطريوة تسههههههمح بى ص الىت ة من قبل الجمار .،ويجس تثبق هذه األساة
فت ة
مسههههافة ال تول ن  5سههههم من ال ههههبكة
الغطاء
الواققة
التهوية.
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الىورة الىر قة (1سـ) – فت ات التصريف
(/1/2/4سـ) –-2

(أ)

يجس أال يزيد أكبر أبعاسها مبدالقا ن 35م قمتر.

(ب)

يجس تجهقز الىت ات التي تسمح بالو صول المباشر إل الب اال بأسوات
مذكورة في الىورة الىر قة (ب) من ال هههرح ( 1/2/4سـههههههههه) حول فت ات
التهوية.

(ج)

ال يوصههه باسهههتعمال األساة الم هههار إلقها في الىورة الىر قة (ب) من هذه
المالحظة إذا كان فت ات التصهههههريف ال تسهههههمح بالوصهههههول المباشهههههر
ل ب ههههههاال شههههههريطة أن تزوس الىت ات بنظام العوارض ب قث يعتمد قل
ويسهل الوصول إلقها من سائل ال اوية.

4/4

الماسة 4
الىورة ( – )3األغطقة المؤلىة من دة قط

1 – 3/4/4

(أ)

يجوز أن تكون مجمو ة الوط التي ت ههههههكل غطاء واحدا من مواس مخت ىة
طبوا ً لكحكام الوارسة في الىورة ( )2من الماسة ( )4من الم ق (.)4

(ب)

يسهههههمح بأي ترتقس ل وط في ت هههههكقل غطاء واحد إذا كان ت هههههمن
بدرسة كافقة توفر الناحقة األمنقة فقل شههههههريطة أن يتم تجمق الوط
وفوا ً ل روط الوارسة في الماسة ( )4من الم ق (.)4
الىورة الىر قة ( 6أ)

( 6/4/4أ) – 1

قههد ذكرت أمث ههة نظههام التركقههس لتثبق ه أغطقههة ال ههاويههة ونظههام تثبق ه
األغطقة حول الزوايا الموبولقن من وسهة نظر الجمار ،في الرسههوم ( )1و()2
و( )3المرفوة بهذا الم ق.
الىورة الىر قة ( 6أ) ( – )1ال اويات المغطاة م ح وات منزلوة

( 6/4/4أ) –2

توبل ألغراض هذه الىورة ال وات المعدنقة الخاصههههة بالتثبق التي تنزلق
ق ههههههبان معدنقة مركبة بال اويات (أنظر الرسههههههم ( )5المرفق بهذا الم ق
شريطة ما ي ي :
أ–

مسههههافات ( )60سههههم ك د أقصهههه
ال اوية
أن تركس الو ههههبان
وبطريوة ال يمكن فقها إزالتها واستبدالها بدون تر ،آثار ظاهرة.

ب-

أن تكون ال وات مصنو ة من طوق مزسوج أو أن تكون مجهزة بو قس
مركزي ومكون من قطعة واحدة بدون استخدام ال ام.

ج–

ال اوية بااللتزام التام م ال ههههههروط المذكورة في
أن يثب الغطاء
الماسة ( 1أ) بالم ق ( )4من هذه االتىاققة.
الىورة الىر قة ( 6أ) ( – )1ال اويات الغطاة م ح وات سوارة
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( 6/4/4أ) – 3

توبل ألغراض هذه الىورة ال وات المعدنقة الدوارة التي تدور كل واحدة
ال اوية (أنظر الرسههههههم ( )6المرفق بهذا الم ق)
منها في كتقىة معدنقة مثبتة
شريطة ما ي ي :
ال اوية بطريوة ال يمكن فقها إزالتها واسههههههتبدالها بدون
(أ) أن تثب الكتقىة
تر ،آثار ظاهرة قها .
(ب) ان يكون الزنبر ،ت
الجرس.

كل كتقىة موى ة تماما بواسههههههطة غطاء معدني ب ههههههكل

الىورة الىر قة (6ب) – أغطقة مثبتة بصىة ساالمة
(6/4/4ب)1-

اذا كان حافة أو أكثر ل غطاء م ههههههمومة إل هقكل ال اوية ب ههههههكل ساالم
فقجس تثبقتل في مكانل ب هههههريط معدني أو أكثر أو بماسة مناسهههههبة أئر مثبتة
هقكل ال اوية بأسوات التوصقل التي تتوافر فقها ال روط الوارسة في الىورة الىر قة
(أ) من المالحظة  1– )2(1/2/4من هذا الم ق.
الىورة ( – )8المسافات بقن ال وات وبقن الثووب

1/8/4/4

أال تزيد ن
الوواالم العموسية مسههههههافات تزيد ن  200مم
توبل
300مم اذا كان ال وات مغروزة في األلواح الجانبقة وكان الثووب بق ههههههوية
ال كل وصغقرة ب قث أن تمر بصعوبة من فوق ال وات.
الىورة ( – )9حبال الربط الم

1– 9/4/4

وة بالنسقج

قس
ألغراض تطبقق هذه الىورة يسمح باستخدام ال بال التي ت تمل
األقل بأرب سداالل تتكون تماما من سهههه ك من الصهههه س
من النسههههج والم ىوف
وتغطي الو س ك قة شههههههريطة أال يول قطر ال بال ن  3م قمتر (سون األئذ في
اال تبار أغ ىة البالستقك ال ىافل أن وسد).
الىورة الىر قة (11أ)  -1حواش شد األغطقة

(11/4/4أ) –1

تكون أغط قة ال عد يد من ال او يات مجهزة من ال خارج ب اشهههههه قة أفو قة
طول سانس ال اوية .وتسهههتخدم هذه ال واشهههي المعروفة
مخرومة فقها الثووب
ب واشههي ال ههد ل ههد الغطاء بواسههطة ال بال أو أسوات مماث ة .وحقث قد اسههتعم
هده ال واشههههي الئىاء شههههووق أفوقة في األغطقة والتي تتقح إمكانقة الدئول الغقر
م هههروع إل الب هههاال الم مولة في ال اوية لذا يوصههه بعدم السهههماح باسهههتخدام
ال واشي من هذا النوع .بل يمكن استخدام أسوات تالقة بدال نها:
أ–

حواشي ال د من تصمقم مماثل مثب من سائل الغطاء أو

ب-

حواشهههي مىرسة صهههغقرة مخرمل في كل منها ثوس واحد ومثبتة بالسهههطح
مسههافات تسههمح ب ههد الغطاء بصههورة
الخارسي ل غطاء ومواههو ة
كافقل.
ويمكن في بعض ال االت تىاسي استخدام حواشي ال د في األغطقة.
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الىورة الىر قة ( 11أ) ( )2سقور األغطقة
( 11/4/4أ) –(1 )3

تعتبر المواس اآلتقة مالالمة لصن السقور :
(أ) الج د.
(ب) المواس النسههههههجقة الغقر قاب ة ل تمدس بما فقها األقم هههههههة المعالجة بال داالن أو
بالمطاط شههههههريطة أال يمكن ل امها أو تجديدها بعد قطعها سون تر ،آثار
ظاهرة .باإلاهههافة إل ذلك يجس أن تكون الماسة ال داالنقة المسهههتخدمة لتغطقة
السقور شىافة وم ساء السطح.

تتوفر في األساة المواههه ة في الرسهههم ( )3المرفق بهذا الم ق ال هههروط
( 11/4/4أ) –(-2 )3
الوارسة في الجزء األئقر من الىورة ( )1( )11من الماسة ( )4من الم ق ( .)4كما
تتوفر فقها ال روط فقها ال روط الوارسة في الىورة ( )6من الماسة ( )4من الم ق
(.)4
 5الم ق ()5
 1/5الىورة ()1
1 – 1/5

ا تماس مجمو ة ال اويات المغطاة
اذا تم توصههههقل حاويتقن مغطاتقن معتمدتقن ل نول بموسس الختم الجمركي
بطريوة أنهما ت ههههكالن حاوية واحدة مغطاة بغطاء واحد حقث تتوفر فقها شههههروط
النول بموسس الختم الجمركي – فانل ال ت زم شهاسة ا تماس منى ص ة أو لوحة ا تماس
لهذه المجمو ة.
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الملحق ( – )6الرسم ()1
نظام تثبق أغطقة ال اوية
النظام المصور اسناه تتوافر فقل ال روط الوارسة في الم ق (( )4الىورة الىر قة /6أ من الماسة () )4

االتفاقية اجلمركية حول احلاويات1972 ،م :ترجمة الجمارك السعودية

49

CCC UN/IMO Customs Convention on Containers, 1972

الملحق ( – )6الرسم ()2
نظام تثبق األغطقة حول زوايا ال اويات
النظام المصور اسناه تتوافر فقل ال روط الوارسة في الم ق (( )4الىورة الىر قة /6أ من الماسة () )4
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الملحق ( – )6الرسم ()3
مثال ااافي لطريوة تثبق األغطقة
النظام المصور اسناه تتوفر فقل ال روط الوارسة في الجزء االئقر من الىورة (/11أ) من الماسة ( )4في الم ق
( )4وتتوافر فقل اي ا ً ال روط الوارسة في الىورة ( )6من الماسة ( )4بالم ق(.)4

االتفاقية اجلمركية حول احلاويات1972 ،م :ترجمة الجمارك السعودية

51

CCC UN/IMO Customs Convention on Containers, 1972

الملحق ( – )6الرسم ()4
مثال ل مىصالت ونظام وا الختم الجمركي
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الملحق ( – )6الرسم ()5
ال اويات المغطاة م ال وات المنزلوة
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الملحق ( – )6الرسم ()6
مثال ح وة سوارة (ب كل ") "5
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الملحق ( – )6الرسم ()7
نموذج المىص ة التي ال ت تاج إل وقاية ئاصة لمسامقرها
تتوفر في المىص ة المصورة أسناه ال روط الوارسة في الجم ة الثانقة بالىورة (ب) من مالحظة ال روح رقم
( 2/2ب) حقث أن أي حماية ئاصة ل مسمار يصبح غقر اروري ألسل تصمقم ال ريط ولوحة المىص ة
ألن أكتاف ال ريط تمتد إل ئ ف حواف لوحة المىص ة  .لذا فإن ت ك األكتاف تمن الباب المرصص من قبل
الجمار ،من أن يىتح من سانس المىص ة سون تر ،آثار ظاهرة قل وإن تم إزالة المسمار الغقر م مي.
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الملحق ( – )6الرسم ()8
نموذج أداه الربط التي يتم ادخالها من داخل هيكل الباب المعزول
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الملحق ()7

املــادة ()1
 -1تكون األطراف المتعاقدة أ

اء في ال جنة اإلسارية.

 -2يجوز ل جنة أن تورر إمكانقة ح هههور اإلسارات المختصهههة ل دول الم هههار إلقها في الماسة ( )18من هذه
االتىاققة والتي لقس أطرافا ً متعاقدة أو ممث ي المنظمات الدولقة س سات ال جنة كمراقبقن.

املــادة ()2
يودم مج س التعاون الجمركي الخدمات السكرتارية ل جنة.

املــادة ()3
تنتخس ال جنة في سورتها األول من كل سنة رالقسا ً وناالس رالقس.

املــادة ()4
اإلسارات المختصههههههة لكطراف المتعاقدة أن تب غ مج س التعاون الجمركي بالتعديالت الموترح
هذه االتىاققة وأسهههههبابها وباإلاهههههافة إل أي ط بات إلسراج فورات في سدول األ مال لدورات
إسئالها
ال جنة .وي ق ها مج س التعاون الجمركي إل اإلسارات المختصههههههة لكطراف المتعاقدة والدول التي لقسهههههه
أطرافا ً متعاقدة والم ار إلقها في الماسة ( )18من االتىاققة ال القة.

املــادة ()5

.1

يد و مج س التعاون الجمركي ال جنة لالنعواس في مو د ت دسه ال جنة لكن لقس أكثر من مرة كل
األقل .كما يووم
ط س من اإلسارات المختصههههههة من ئمس أطراف متعاقدة
سههههههنتقن وبناء
المج س بتب قغ مسهههوسة سدول األ مال إل اإلسارات المختصهههة لكطراف المتعاقدة والدول الم هههار
إلقها في الماسة ( )18من هذه االتىاققة والتي لقس ه أطرافا ً متعاقدة قبل استماع ال جنة بسههتة أسههابق
األقل.

.2

أحكام الىورة ( )2من الماسة ( )2من هذه ال واالح يوسل مج س
قرار تتخذه ال جنة بموت
بناء
ً
التعاون الجمركي الد وة إل اإلسارات المختصة ل دول التي لقس أطرافا متعاقدة والم ار إلقها في
الماسة ( )18من هذه االتىاققة وإل المنظمات الدولقة المعنقة ل تمثقل نها في س سههات ال جنة بصههىة
مراقبقن.

املــادة ()6
.1

تودم االقتراحات ل تصههوي

قها  .ويم ك كل طرف متعاقد ممثل في االستماع صههوتا ً واحداً .وتووم
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هذه االتىاققة بأغ بقة ال ااهههههرين والمصهههههوتقن وأما
ال جنة بإقرار االقتراحات غقر التعديالت
هذه االتىاققة والورارات الم ههههار إلقها في الىورة ( )5من الماسة ( )12والىورة ()6
التعديالت
من الماسة ( ) 22من هذه االتىاققة والخاصههههههة بدئول التعديالت حقز التنىقذ فقجس اتخاذها بأغ بقة
ث ثي ال اارين والمصوتقن.
.2

ند تطبقق الماسة ( )18فورة ( ) 3مكرر من هذه االتىاققة فان االت اس الجمركي أو االقتصهههههههاسي
والذي هو طرف في هذه االتىاققة يكون لل في حالة التصهههوي دس من األصهههوات يسهههاوي مجموع
األصوات المخصصة أل االل والذين هم أطراف متعاقدة في هذه االتىاققة.

املــادة ()7
تووم ال جنة بإقرار تورير قبل ائتتام سورتها.

املــادة ()8
في حههالههة ههدم وسوس أحكههام منههاسههههههبههة في هههذا الم ق تطبق لواالح اإلسراءات لمج س التعههاون
الجمركي ما لم تورر ال جنة ئالف ذلك.
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يت ودم الموقعون أس ناه والمىواههههههون أصههههههوال من ق بل حكو ماتهم
باإلقرارات اآلتقة:

ند توقق االت ىاق قة هذا القوم

 -1إن إاهههههافة وزن أو ققمة ال اويات التي تمنح اإلسئال المؤق إل وزن أو ققمة الب هههههاال التي ت توي
االسههتقراس تتعارض م مبدأ اإلسئال
قها ألغراض احتسههاب واههراالس االسههتقراس المىرواههة
المؤق ل اويات .وأما إ اافة امل وزن ال اوية الىارغة الم دسة نظاما إل وزن المواس المنوولة في
ال اويات فقسههههمح بل إذا كان ذلك بسههههبس دم وسوس أغ ىة أو بسههههبس طبقعة األغ ىة ولقس لكون المواس
منوولة بواسطة ال اوية.
 -2ال تمن شههههروط هذه االتىاققة تطبقق أي أحكام وطنقة أو اتىاققات سولقة تنظم اسههههتعمال ال اويات ولقس
لها طبقعة سمركقة.
 -3أن التوقد بأن يكون ال جم الدائ ي ل اوية مترا واحد مكعبا كما ساء في الماسة ( )1من هذه االتىاققة ال
األطراف المتعاقدة أن تسع لتطبقق
حاويات أصغر حجما .و
يست زم تطبقق لواالح أكثر توققدا
ال اويات األصههههههغر حجما مثل اإلسراءات المماث ة التي تطبق
إسراءات اإلسئال المؤق
ال اويات المبقنة في هذه االتىاققة.
 -4فقما يتع ق بأنظمة اإلسئال المؤق ل اويات والوارسة في المواس ( )8( )7( )6من هذه االتىاققة تدر،
األطراف المتعاقدة أن إلغاء سمق المسهههتندات الجمركقة وال هههمانات سهههقمكنها من ت وقق أحد األهداف
الرالقسقة من هذه االتىاققة وأنها تبذل كل سهوسها لت وقق ذلك.
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