
 

  

 الحاويات  سالمة تعليمات

 

 وتعديالتها 1972لعام  الحاويات لسالمة الدولية االتفاقيةاستناداً الحكام 

 
 في المملكة األردنية الهاشمية : األردنيةالبحرية الهيئة مجلس إدارة  إن
 

ل2002(ليساانجل47 يبلرمااجلر اا ل  يهمئااجلبناااً على ااصل ياااالماول يله يااجلياانلبل  اا ل ااان  ل -

ل(.ل9(لل ل يلادةل  يفقرةل ك

بايل  فقااجلى ااصل ن االا لل1/5/2001اااارم لل2673  ساااناد عليقاار رلل  اارل ياا  ر ًلر اا ل -

ل1972لك لاااجل يلل كاااجل  ردنماااجل يهااااالمجل ياااصل  افا ماااجل يد يماااجليساااالجل يلا مااااولي اااا ل

ل اد رل إلر دةل يل كمجل يسالمجلبايل  فقجلى صلهذ ل يقر ر.ل

ل ا دمااها.لللل1972جلل ل  افا مجل يد يمجليسالجل يلا ماولي ا ل ىلاعلبالكا ل يلادةل ير ب  -

 يبلرماجل  ردنماجل يهمئاجل ل ط(لل ل يلادةلل يهالساجللا ل اان  ل ه(ل  ساناد ل لكا ل يفقرام ل -

ل2002ي ا ل

 -:ل يبلرمجل  ردنمجلمقررللالم ي يهمئجلبناً لى صلانسم للدمرلىا ل  -

ل

 األول الفصل
 عامه أحكام

 (1)المادة

ل ي رمدةهذهل يا  ملاول ا  ملاولسالجل يلا ماول م لللبهال ىابـارللـ لاارم لنارهالفيللاسلص
ل يرسلمج(.

 (2)المادة

ي لادللللاي ك لاول  ي بار ول ياايمجللمثلال ردولفيلهذهل يا  ملاول يل انيل يلهااجليهاللمك  
ل:ل يقرمنجلى صلغمرلذيك

  

 :ل   رةل ينقل  يــــ   رة
   ردنمج يبلرمجل يهمئجل:ل  مرل ينقلل/لرئمرلل  رل د رةل  مــــر يـ 

  يبلرمجل  ردنمج يهمئجل:للدمرلىا ل  يلـــدمـر



 

  يبلرمجل  ردنمج يهمئجل:ل  يهمئجل
 :للمناًل ي قبج  يلـــمناً

 :ل يلنظلجل يبلرمجل يد يمج  يلنظلـــــج
لىااا  ا ااادمااهال يااااادرةلل1972يلا مااااولي اااا ل:ل  افا ماااجل يد يماااجليساااالجل    افا مـــــج

  يلنظلج
ل يلا ماااو:لهايل  د رةل يبلرماجلفايللك لاجلطاارقللا ا ادلفايل  افا ماجل م الادل  إلد رة

ل يبلرمجل  ردنمج يهمئجلفيلظللس طانل فيل  رد لهيل
 

لب ائـاـ  يبإ ر ًلكااقلو للساال يسافمنجلو لل يهمئجل:ل ياهصل يلارحليــنلل ل  يبلريل يل ام 
 ذيـكللنـن يلنق يجلى مهالبهدقلاثبموللايجلويللنهلال يل هـجلاط  لل

  لل ياــركج
  يلؤسسج

 ىلاااللااامانجل  ااااحلليللارسااجل يلهااااجل يهمئااجل:ل ي هااجل يلاارهصليهاااللاا ل
  يلا ماو

:ل يااهصل يطبم اايل  ل  ىابااريل  يلساا للكاااركجل  للؤسساجل  يلاارهصلياانل  يلرهص
لفايلل يلا مااولاللفلصل يلا مااول  لل   ياجل ىلااللاامانجل ىلل   يجبل يقما 

  يلل كجل  ردنمجل يهاالمجل
:ل يلكاااا ل يلهاااااصليانفمااااذل  ىلااااالل يفنمااااجللاااا لفلااااصل ااااامانجل  ااااااحلل  يفنيل يلاغل

  يلط  بجليألىلال يا لنلل يفنمجبايل د وللل  يل  دلل يلا ماو
لاكفايلجلياساهد  ل يلاكررلذ وللااناجل:لهيل لدةلل لل د ولنقلل يب ائ لااي  يلا مج

ي لنا ياجلفايل يلا  نعل ى ااصل يساف للااللجلهاماااالينقالل يب اائ لب ساام جلو ل
 ينقااالل د  لىل ماااجلتىاااادةلاللمااالل سااامطجل يكااايلا اااريلل ساااائل كثااارللااا ل

اكاا  ليهااالا هماا  ولركنمااجليهااذهلل بلماا رارااااهال /و للنا ياهااالبساارىجل
 يساااف مجللبا ركاااا  يللاااا رةلل  غااار ذل ذ ولل ااا لاكااا  لفمااانل يلساااالج

  يهار مجل  رب جلتلا:
للرب ال(لو ل دلال150لار للرب الى صل   لل ل14(لل1
كانوللا  دةلبا هما  وللتذ (لللرب ا دلالل75ولاارللرب جلى صل   لل ل7(لل2

ل.ى ماركنمجل
ت ل ناانلم ا ل يلا مااجل يللل يااجلل ي باا  وماالللا رمااقل يلا مااجل ي ربااولو لل  

 اكللى صلهم
لفاي:له ل ر رل إلد رةلباىالاادلساالجلنا صلااالمليليلا ماجلو للا ماجلل  ا دةل لل  ىالاد

 ظللولكا ل  افا مج
 ذيك:لهيللا مجلبدولبنائهالفيلاارم لنفاذل  افا مجل يلايمجلو لب دل  ي دمدةل يلا مج
 :لهيللا مجل لاندرجلفيلىد دل يلا ماول ي دمدة  يل   دةل يلا مج
علي اااارم ل ينافااذليطاارقلفاايل  افا مااج ك يلاي و ل،ل يلسااار رو ل،ل:لهاا للايااكل يلا مااجلطبقااا

تذ لكا لهنااكل افاابلبام ل  طار قلمانصلى اصلللارساجللثاللهاذ ل،ل يل دصليدمن
  فلاهال يلا مج امانجلفي يلايكلللسؤ يمج يدمنل يل دصو ،ل يلسار ر

 ىالادلللي لج
  يلا مجللسالج

عليائلاجل :لي لجلل دنمجلاثبولى  (للا ل1صل يلا ماجلاا ال لبمانااول يلا ماجلطبقاا
 (لل ل  افا مج1 يبا ل   للفيل يل لقلر  ل 

 

 (3) المادة 



 

  ل يل   دةل يايلاساهد لفيل ينقلل يبلريل يد ييلل ي دمدةهذهل يا  ملاولى صل يلا ماوللاطبق
لالل يل  نعل يبرمج.ىبر يللنفذلبلريل  لبريل  لل لهل  ردنمج  يايلالرل يصل يل  نعل

ل

 (4) المادة

بناًلى صلاقدم لط  لهطيلل للاياكل يلا ماجل ماا ل هطاارهل يهمئجللنال ىالادل يلا مجلل ل بلللم ري
علبلنال  ىالادل لللنا ح با لل ىالاادللل ي سا طجلل يلا ماجلساالجمه ينلاثبماولي لاجل ىالاادلللبلاهطما

ل  افا مجل.للى ل د رةلبلرمجل هرىلبل   لاادريسالجللا مجلل
 
 
 الثاني الفصل

 وأعتماد الحاويات ومعاينة فحص

 (5) المادة

ل- ير ابجلى صللام ي:ل يا  ملاو(لل لهذهل15 يلادةل لبل   لل يلاك جل لهالل ي  نجل يهمئجللاا يص
ليه لبل   يجل ىلاللامانجل  ااحل يلا ماول.ليلرهص للل(و
  للكاركجيه للل  يلرهص ماولفلصل ل امنجل يلا ماولي قما لب ل يهمئجللل ليل الدة ل ي هاول( 

لل-:م يللال  ىالادبلم لاا ل لت ر ً ول يهمئجلل للل الدةلؤسسجلو لهمئجل
ل  .1 ع لطبقا لا  ل يلا مج لفلص لو  لل  ل لالقهاللي ل اممرياركد ل  افا مج لفي ل ي  ردة  يد يمج

ل ا دمااها.ل
ل لاركجل  همئجلل الدةل.ف ايمجل كفاًةلىل مجل يفلصلل ل بلللؤسسجل ل لا  .2
لي لج يار طل يا لجليدىل ي هجل يل الدةلي لا لفلصل ل امنجل يلا مجل تاد رللا فر .3

ل.  افا مجيكلللا مجلما لفلاهال  مجل ثائقل هرىللط  بجلبل   لل يلا مج ىالادلسالجل
ل  يل امنجل   ىالادلي لا ماو.ل يفلص لا لاقدم لاقارمرلد رمجلى ل ناطجل .4

لل

 (6) دةالما

ته اااصل يلا ماااوليهااذهل يا  ملاااول   افا مااجلل،مااا (ل4  هااذلب اام ل  ىابااارللااال اااًلفاايل يلااادةل للاا 
  يكاقل يللاددةلبل  ا ل  افا ماجل لالقهااليغامااولل يفلص ا دمااهال لالقهال اه  لي ل ماول

ا ماجل  لا دماادهال يلا مااجل  لتااد رلااهادةل ىالااادلساالجل يللساالج ياركادللا ل  ا دلي لااجل ىالاادل
لت افمجل  ردةلفيل يا  ملاول   افا مجل لالقهال.لل امنج ويلىل ماولفلصل  ل

  

 (7) المادة

يل ل ىاااجللاا ل  ااار ً ول ير ابااجل ل يفلاااصلل  ردنمااج يلا مااااول يااايلااااالل يااصل يلااا  نعللاه اا 
 نعل لنق هاالى اصللاا لفايل يلا للنا ياهاالليغامااو    ئهااللل لااناج  يافامشل يفنيلياقمم لسالجلهمك هال

ل- ى صل ينل ل ياايي:ل يا ارمج يسف ل



 

ل يلا مجلى مها.لسالجكاقل  ييلي اركدلل ل   دلي لجل ىالادلل  ر ًللل(و
ى صل يلا مجلي اركدلل لسالجلهمك هال  دراهالى صلالللل  هاد ول يلنا يجلل  ييكاقلل  ر ًل( 

ل.ل فيل يل  نعل يسف ى صل
لثبولل لهالل ج عليكاقل   ييل(ل ذ  ل يلادةل   دلىم ل  لديملل   اللطبقا لل لهذه ي فقرةل  (

سالجل  اهاصل  ىل مجللنا ياهال /  نق هالى صل يسف ل  للى صى صل  ل يلا مجلااكللهطر عل
لل    مقافهال   ر ًلىل مجلكاقللفالل امانجليهال ىاداهال يصلللفما ى صل يل د ول يلمنائمجل

لال يصل يهدلجل.ل س م ل بلل ىاداهل ل 
للفيلل(د ل يصل    ل  ىاداها ل يلا مج ل لكانمجلامانج لىد  لى صلل ل لايج ل /  نق ها ليلنا ياها  س م 

ل  ىالادلل ادرو يلمنائمجلما ل مقافهالى ل يهدلجل  باغل  د رةل يايلل يل د ولى صل يسف ل  
ل.ي لا مج

 (8) المادة

 ااقللاقادم ها ل يفلصل  يافاامشل   ىالاادلي لا ماجللبللي قما فيل ىالادل  لاك مقل يل هجللماارط
بهااليغامااول يفلاصل  يافاامشل   ىالاادلي لا ماجلبلاالما  فاقللا للاك مفهاالفالليألىلالل ياايلساما لل

  يباارمجلل يلايماج يد يمجل كذيكلاقدم للاالمثباول ادراهال يفنماجل ارهم هاال اا فرلكافاجل يلااادرلل يل اممر
ل كل يلها ل. نظا ل ي  دةلي قما لبا

 
 الثالث الفصل

 السالمة الهيكلية للحاويات اختبارات متطلبات

 (9) المادة

ي ا اقللل ر انل غمركلللا مجلفيللكا لبار لي  ما لللى صاثبمولي لجل ىالادلسالجل يلا مجللم  
عل لل اول ي  لاجلى اصل يلاـ   للاـلاـا ي   لللا ل  افا ماجلبلما لل يباا لل   ليلاط باول يل لقللطبقا

لفيل  افا مجل.لل ي  ردة  يرئمـسمجل يل ـالدة
  

 (10) المادة

لاكاايمقفايلذياكللبلاافلاصللنااظ ل ل الادلللبرناال لساؤ يمجلاامانجل فلاصل يلا ماجل ال للاك  
ل-: ياايي ينل للى ص  ااط  لىل مجل يامانجل يايفيل يلا مجللل   دةىل مجلنقلل  لاه م ل يب اىجل ي

ى صل يلا مجلفيل   لل يللافظجل كذيك ريلى صللسؤ يمجللايكل يلا مجل  يفلصل يدل يامانجللل(و
ليا فمرللسا ىل يسالجل يكافيلوثناًللنا ياهاللااناس آل لى صلفار ول ل ل    اصل يااغم مج.

ل.ي هطرا رمذللماةلويلاهصللىد م ل للبلا يسف لللى ص نق هال
لجللايكل يلا مج.ى لاقاد لىلرل يلا مجلى صللسؤ يمل ينا لجل يامانجل( 
 يناا جلى ل يل  د لو لس ًل  سا لالل  لل   ر ر(ل إلاالاول ي    لت ر ً هالإلااحلج

ل.   ر رلسؤ يمجل ي هجل يايلمثبولاسببهالبإلد  لا كللى ص يلنا يجل

 



 

 

 

 (11) المادة

علب اادل ياركاادلو ل يلاط باااولل يلااان ج ىالااادل يلا مااجل ي دماادةلللمااا  يل لماا للر لااللفاال يااااغم مجلل مااا
عليلاط باااول يل لاقل يثاانيللاا ل  لوهلهاال هابااارل يرفا لي لا مااجلل  افا ماج يااانم ل ادلااا ل هابارهاالطبقاا

 فلااصل يقاا ىل يلااؤثرةلى ااصل يلا مااجلد ه ماااللى مهااافارغااجل للل ااجلب  اا ل يللاا  ول إلهابارمااجل
لل. فيلسالاول يل  نعل يسف  هار مال لو  اصل ياسامقلي لا مجلى صل

  (12) دةالما

(ل7,6,5,4,3,2,1   لل يائلجل ل يبا   ىالادلي لا ماولطبقاعليلاط باول يل لقل   للللم ري(للو

ل. ا دمااهالل  افا مجل ل
عليلاط باول يبا ل يثاي ل يائلجلاانم ها(لم ريل ىالادل يلا مجل ي دمدةلب دل  لبا رةللنفردةلطبقا

ل(لفيل  افا مج.1ر  ل ل يل لقل(لل 8 
عللهالا الدلللي  ي دمدةل يايللل  يلا ماو(لم ريل ىالادل يلا ماول يل   دةلج   ول ياانم لطبقا

ل.  افا مج(لفيل1(لل ل يل لقلر  ل 10,9 ير ب ل يائلج لل يبا ليلاط باو

(ل1(لل ل يل لقلر  ل 11 يل ديجلطبقاليلاط باول يبا ل يهالرل يائلج لي لا ماو  ىالادللم ري (د
ل.فا مج  افيل

 (13) المادة

عليلاط بااول يل لاقلل يهمك ماج ىالادللاط بااول  هاباارل يساالجللم ري ي لا مااوللا ل بالل  د رةلطبقاا
ل. ا دمااها يثانيلل ل  افا مجل

 

 الرابع الفصل
 الحاوياتالشركات او المؤسسات العاملة في معاينة وفحص او صيانة  ترخيص شروط

 (14) المادة

لفااي يلا ماااول  لل   يااجل ىلاااللااامانجل يلا ماااوللفلااص  ىلاااللل امنااجلل يااجل  بل   يااجللمساالا
لل- يهاالمجلي لرهصلل ل بلل ي هاول ياايمجل:ل  ردنمج يلل كجل

بل   لل يهااج يبلرمجل  ردنمجل ذ لكا للرك هلهارجللد دللنطقجل ي قبجل   ااادمجل يهمئجل(للو
ل.ل يا  ملاو لكا لهذهل

ل  ل ي قبج للنطقج لس طج ل( لل يهااج   ااادمج لبايانسمقلل  لكا للرك هلل يهمئج ل ذ  ل  ردنمج  يبلرمج
للد هل لللنطقجلد د ل   ااادمج ل ي قبج ليقان  للنطقج ع ل  فقا ل يهااج ل   ااادمج ل يهااج ي قبج

ل   نظلجل  يا  ملاول ياادرةلبلقا اهل.لل2000ليسنج(ل32 ا دماانلر  ل 

 



 

  (15) المادة

ل-ي قما لبلالم يل: يهمئجل نجلل لل ظفيل يلدمرل ي ا ليلماكل
يغاماول يارهمصل ي  نجل  لاط  لا  مدهالبرمجل ثائقلو لل يلقدلج يلساند ول  ي ثائقللدر سج(للللو

لى صل يارهمصل.ل يل  فقج ر رمجليغاماوللار هاللساند و
لل  ل يكاقلى صل ياركاولو ل يلؤسساول يايلا   لل ىلاللفلصل ل امنجل حلل  اال  امانج(

ل ولكا لهذهل يا  ملاول.ل يارهمص يا  لهالبار طلل لااب جل يلا ماو
ل

  (16) المادة

ل-امانجل يلا ماولى صل ينل ل يااييل:ل امنجل فلصلو لوىلالل يلرهصليلالدد
لامانجل  ااحل يلا ماو.ل وفلصلل امنجل (ل يقما لبلو
عليلاطاقدم ل ي ثائقل يا لجلإل(ل  ل لالقهال ا دمااها.لافا مج إل باولثباولسالجل يلا مجلطبقا
ل إلج ل لكا  لل  لاافق ل هرى ل ىلال ل مج لب( ل يا ج لذ و ل فلصلافا مج ل ول امنج ل امانجل  ااح

ل.لى مهاومجلا دماولاطروللو افا مجل إللنطاب ل لل لاااول يايليلا م 

  (17) المادة

ىلاالل يفلاصل  يل امناجل لللارساجللىا  ىلاللامانجل يلا ماولل لهاللارهمصللنفاللللالارر
  يلل يلا مااوم   ل ي لا لبام لل   ياجلاامانجلل  لل هرى   ىالادلي لا ماول  مجلهدلاولبلرمجل

 م   ل ي ل لبم لكللوىلاللل   يجلامانجل يلا ماول وىلالل ياامانجل يبلرماجل ناطجلبلرمجل هرىل
 ااا ل يلاارهصلبااا فمرل لماا لل باام لكاالللاا ل ىلاااللل امنااجل يلا ماااول وىلااالل يل امناااول يبلرمااجلتذ 

ل. يلاط باول ي  ردةلفيل يا  ملاول يايلانظ لل   يجلهذهل  ناطجل

  (18) المادة

 يلا ماول يلا للى صل ىالادلل ل هاجلل الادةليادىلى صل ي هجل يله يجلبفلصلو لامانجل (و
ل.لIICLهط طل يلا ماول ي ايلمجللثلل يل هدل يد ييليلؤ ريل يلا ماول

ل ل بالل يااركاول يااان جلياب ذل نا  صلل يا لجللى صل  ىالاد ول يلرهصل يلا لى ص ( 
ا اكل  نا  صلبلاالفمهاال يلا مااول يلهاااجللاامانجل ل يلا ماولل ل  لل يقما لبراااحل  ل

  ل يلااا للى ااصل ىالااادلل اااممرللكافئااجلباانفرلل يلبااردةينقاالل ناا  صللاا ل يلاا  دل يهطاارةل  ل
ل.ل يهمئجل يلسا ىلبل  فقجل

 ( 19) المادة

ااامانجل يلا ماااوللساا للاط باااول  افا ماااول  يلااد ناوللبرىلااال يلاارهصل  يااا   لبايقمااا لللى ااص
ل. ينافذة ي  دةل  يسالجل يبلرمجل يد يمجل  ياارم اول ي طنمجلل ل اممر يبلرمجل يد يمجل

ل

 



 

 ( 20) المادة

لل   ياجو ل يلا مااول فلاصللل امناجل ياار طل ي   ا لا فرهااليلانالاارهمصلل   ياجلوىلاالللالادد
ل-م يل:لبلاوىلاللامانجل يلا ماولل

ل ل  ياركاولفيلللر  بجفيل يلل كجلكاركجل  للؤسسجليدىللدمرمجلللس اعلمك  ل يلرهصلللو (ل
ليدىل يلنطقجل   ااادمجل يهااج.لللس  ج  يا ارةل  للؤسسجلل ياناىج   رةل

ل  يلس ل  ل يلرهصل يلدف ص للال لرور ل مقل ل   ل ل( ل100000ى  للائج ل(  ردنماعللدمنار علويق
ل ي قبجل   ااادمجل يهااج.للنطقجي اركاول  ل يلؤسساول يلس  جلهارجلل

عل لسا فماعلي ار طل ياايمجل:لىالاعلمدمرل يلرهصللدمر علل  (للج ل ردنيل ي نسمجللافرغا
ل يبكاي رمرلفيلبناًللمك  لو  - لاهادة لثانيل   ل   للهندرلبلريل  ل لى صلاهادة لاااع

ى صلللا ين(لثا لسن  ولل لل3جل يلمكانمكلل لهبرةلبلرمجل لاقللى ل هندسل   يسف ل

للكافئج ال مجللاهادةو لمك  للاااعلى صللل  د ر وللاقدلجلفيلل اللامانجل يلا ماول
ل  لى  لاقل ل  ل يلا ماو لل امنج ل   لامانج لل ال لفي لهبرة لل  ع ل5فنما لهلرلسن  و لل (

ليلا ماو.لا يجلى صلد ر وللاقدلجلفيلل اللامانجل 
مك  ل  اهاصللل و (لهلسجل اهاصلبلالفمه ل يلدمرل ي ا لل5 لمقللىددل يل ظفم لى ل ل  (للد

ل برىلاللل   يلك ف يل ظفم للل  لل و يفلصل يل امنج ل  إلااحل لي لا ماو يامانج لللؤه م ل
للامثبولذيك.ل اقدم ي قما لبهذهل  ىلالل يكافجلون  صل يلا ماول

ل(للار عللرب اعلل ه  علبهااقل فاكرل ب ها 50 اقللى ل لبلسالج يلاغللل رة د(لا فمرللكا لهـ
لللاس   ل ل نظا  ل"  نارنو" لبابكج ل يل امنجللا ثمقلرب ط ل   ل  يامانج لي كاق  س او
ل.ي لا ماول   ىالاد

للاغللل(  لبرىلاللا فمر لي قما  ل يا لج ل يل د و لى ص لملا ي ل لفني ل يامانج  يفلصل يل امنج
علي لا  لل. يد يمجلي ل  افاوماول طبقا

ل يفنيل.ل يلاغل  ل/ اقدم لا رهللاد جلى لسندل يل كمجل  لىقدل  م ارليلكاا ل ياركجلل(ل 
لح ل ياركاً ل يلساهلم  ل سلاً لفمن لل  لا ل يارسمر لىقد لى  للاد ج لا ره لاقدم  ل غاماو(

ل يلرهصل اهادةل
لل ياس مللللل لابم  ل يلرهصل  ل يلف  م  اهادة ل  يلايمجلباد رة ل  د رمج ل  ل ر لفي لىنن يا  م 

ل  يق ائمجل.ل
لط ل ي للليكللل ظقليدىل يلرهصللاد ن لى لىقد لنسهج لاقدم  للل ( ل يلهااج ل اهادة ي هج

لى ل اا ل لوسلاًلل ظفيل يلرهصل يها  م للل   الاىي ي الجلي  لا لل يلؤسسجاادرة
ل   الاىيليدمنل.لي  لا 

 

 (21) المادة

 يلا ماااولللااامانجنالااارهمصلل   يااجل ىلاااللل امنااجل يلا ماااول  لل   يااجل ىلااالل  اار ً وللاالالاادد
ل- ينل ل يااييل:لى ص
لل-(لهارجللد دللنطقجل ي قبجل   ااادمجل يهااجلى صل ينل ل يااييل:و

ل(ل.20 ي  ردةلفيل يلادةل ل ي ثاثقى للنس ل رفابل ل يهمئجلاقدم لط  ل يصل .1



 

نال يل  فقجلفيللاللالقمقلكافجل يلاط باول ي  ردةلفيل لل يلهااج يكاقلل لهالل ي  نجل .2
ل.ل يا  ملاولهذه

ل .3 ل ما لل يلدمرمادر ل  لده لسنج ليلدة ل يلقررة ل يرس   لدف  لي لرهصلب د ل يل   يج رهاج
ل.ل يلرهص ي  نجلبايكاقلى صلل ما للب دللسن ماا دمدهال

ى صلل   ر ً واجلاك  ل ذ لكا للرك ل يلرهصلد هلللد دللنطقجل ي قبجل   ااادمجل يهال( 
ل:لل  ياايي ينل

  ي قبجل   ااادمجل يهااجل.للنطقجاقدم لط  ل يصلس طجل .1

ل  ي  ردة(ل20 رفابلكافجل ي ثائقل ي  ردةلفيل يلادةل لل ل يهمئجلل يصط  ل يكاقللال ملما ل .2
ل لا  ملاو للانظم في ل يلؤسساو ل ل يلس  ج ناطج لر   لى مها ل15  ير ابج ليسنج ل2001(

 . يهااجل   ااادمجى للنطقجل ي قبجلل ياادرة

هالل ي  نجل يلهااجل لنال يل  فقجلفيللاللالقمقللل ل يلرهصبايكاقلى صل يهمئجلاق  ل .3
 يا  ملاول  ي  ردةلفيلا  ملاولانظم ل ناطجل يلؤسساوللهذه ي  ردةلفيلل يلاط باو لم ل

ل ل  ير ابج ل ل مهاى يلس  ج ل15ر   ليسنج لل2001( للنطقج لى  ل   ااادمجل ياادرة  ي قبج

  يهااج.

ل يهااج.ل   ااادمجل ل بللس طجللنطقجل ي قبجلل ي للاارماللباارةللتاد رما ل .4

 ( 22) المادة

للناسبجل فيلويللي همئجللل(و ل يايلار ها لبرلكا لهذهلل  و بايطرمقج ل يلرهصلين لل ل يا     ياركد
نهائماعل ذيكلفيللالللهايفجللائنتيغ  قل ي لللبايارهمصلباكلللؤ ول  لل ي لدمر يا  ملاو،ل

ي لدةل يايلمر هال يلدمرللناسبجلل يلرهصار طللنال يارهمصل ىد لت  يجل يلهايفجلب دلتهطارل
لإل  يجلوسبا ل يلهايفجل.

للاق  ل(  ل يهمئج لل ل بل للهايفج ل   ااادمجلل يلرهصفيللالل راكا ل مج ل ي قبج لد هلللنطقج ين
 يهااجلل ل  لل  قل ي لللبايارهمصلباكللل   ااادمجبجل يهااجلبرا ارلس طجللنطقجل ي ق

ل.نهائماعللؤ ولو لتيغائنل

 

 

 ( 23) المادة

علبل   يااجل ىلاااللللى ااص  ساا ل يلا مااجلا فمااقلل ل امنااج  ااااحلللااامانج لماا ل يلاارهصليهاا لسااابقا
ل يرسلمج.ل ي رمدة اهرلل لاارم لاد رلهذهل يا  ملاولفيللساج   اىه لهاللفارةلل

 (24) المادة

 يهاا صل ىاباار عللا لااارم لناارلهاذهل يا  ملااولباي رمادهللبهاذ  ماجلا  لمااولساابقجلااادرةللا غصل
                                    يرسلمجل.ل


