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 ألورواباللجنة االقتصادية 

االتفاقيةةة اركيةيةةة اقت للةةة ابلنلةةل الةةعومب للى ةةاتر الت ةة  د ةةاتي النلةةل   
 (النلل العومب الربي)العومب الربي اتفاقية 

 1975تشرينُالثاين/نوفمرب14ُُرُيفُجنيفُيفُر ُ حُ 

 33الت عيل رقم   
كنانو 1ُُُمننُاتتاايينوُلالنيتُد حنزُحينفُالنانا ُيف٦٠ُُدتُمبوجبُاملادةُمُ التعديالتُاليتُاعتُ )

ُ(٢٠17الثاين/ينايرُ

ُاألمم اقتحعة
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ُمالحظوُُ
يسننتندُالنننوُاملوحنندُلحتعنندي ُالننواردُيفُةننىل ُالو يحملننوُن ُالنننوُااننا ُمنننُلدينن ُاتتااييننوُُ
.٢٠1٦ُنيسنا /برري 4ُُاملنرر ُُ،C.N.124.2016.TREATIES-XI.A.16ُن طارُالودي ُريمُمبوجب

،ُعحنننلُالناننوُاملنلنننو ُعحيننن ُيف٢٠17ُكننانو ُالثاين/ينننناير1ُُُلينندُد ننن ُالتعنندي ُحينننفُالنانننا ُيفُ
ُ.٢٠1٦تشرينُاألل /بكتورر7ُُ،ُاملرر C.N.742.2016.TREATIES-XI.A.16ُن طارُالودي ُريمُ

ُجلننوُاألمنمُاملتاندةبماننوُُابعندهالنيتُ /1Amend./17ECE/TRANS-33 واثئن اللتتضنمننُُ
اتيتلاديوُأللرلابُالنوُالكام ُجلمي ُالتعديالتُلالتلويباتُاليتُاعتمندهاُاألرنرااُاملتعايندةُ

.197٨ُآ ار/منار ٢٠ُُُيفُاتتاايينوةىل ُمنىلُردءُناا 1975ُُُالدليل،الربيُيفُاتااييوُالنحمل ُ
ميكننُُتُ/1Amend./17ECE/TRANS–33ُئ التعديالتُلالتلويباتُالواردةُيفُالواثنوُريدُب نُ
ُننوُيوُمطارحملوُلحنوُاألصحيُاملودعُلدىُالودي ،ُر ُنسخوُملدُنُب ُي عدُن جلننوُبماننوُُ بعدتنةنون

ُتُتتام ُاألممُاملتاندةُبينوُمسنرلليوُعحنلُا رنال .ُُلاتيتلاديوُأللرلابُلحعحمُفحملطُاألممُاملتادة
ُمننُالواثئن ُاملنىلكورةُبعنال ،ُيرجنلُاتتلنا ُليفُحالنوُالشنيفُيفُوتنوىُبيُ ُديوُةىل ُالبياانت.ُعن

عحنننلُعننننوا ُبلُيسننمُاملعاةنننداتُابألمنننمُاملتانندةُُ،اتيتلننناديوُأللرلابُجلننننوُاألمننمُاملتاننندةأبمانننوُ
ُ.treaty@un.orgُالربيدُا لكرتلين

mailto:treaty@un.org
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 1975العومب،الربي عيل اتفاقية النلل لت  ملرتح  
 اعتكعته

 العومب اللجنة اإلدارية التفاقية النلل الربي  
٢٠1٦ُُشباط/فرباير11ُ-1٠يفُ

ُن ُالحجنوُا داريو،ُ
ُأب ُالتننداراُالورنيننوُالراميننوُن ُكاالننوُاتلننتخداجُالسننحيمُ جننراءاتُالنحملنن ُالنندليلُن ُتحملننرُ

ُاجملحنسُالتناينىلي()الندليلُُهباُاجملحسُالتنايىليُتتااييوُالنحمل ُالربيغُبحُنمأ ل ُهباُشريطوُب ُيُ الربيُ
ُايشنااُلحتاحملن ُمننُمطارحملتانانب ُيُليفُبيربُليزُمستطاع،ُليب ُب ُتلنب ُانفنىلة،ُن ُبمكننُ لنيف،ُ

ُ،)اتتااييو(ُالدليلُالربيُتتااييوُالنحمل 
لتيسناُتسنويوُُاتتاايينوُأب ُاجملحسُالتنايىليُيتو ُمسنرلليوُا شنرااُعحنلُتطبين ُمسح ُ لن ُتُ ُ

1٠ُاملننادةُُاملنازعنناتُرننطُاألرننرااُاملتعاينندةُلالرارطنناتُلشننركاتُالتننأمطُلاملنظمنناتُالدلليننو،ُمبوجننب
ُتااييو،اتمن٨ُُاملرف ُمنُ

ُتُتوفرُماُيكايُمنُالوضوح،ُةمكرُر4٢ُ"ُالواردةُيفُاملادةُعحلُالاور"ُعبارةب ُُلن ُتدركُ
ُمناا:٦٠ُألحكاجُاملادةُاًُمنُاتتااييو،ُلفحمل٦ُالتعدي ُالتايلُعحلُاملرف ُُيدُاعتمدتُ

 :ةمكير  42-0ها رقك، مذةية توضيحية جعيعة 6اقي ق   
ُ:كالتايلُُيكو ُنلااُةمكرُر4٢ُمىلكرةُتوضيايوُجديدةُلحمادةُُت ضااُ
ُةمكرُر4٢ُمىلكرةُتوضيايوُلحمادةُُ

ب ُالتنننداراُُتعنننيُاعحنننلُب ننُةمكنننرُر4٢ُيفُاملننادةُُةالنننوارد"ُعحننلُالانننور"ُعبنننارةااننمُت ُُةمكرُر4٢ُ-٠"
ُالندليلُل/بلُيفُبداءُنظناجُالنحملن النربيُالورنيوُاليتُيدُتر رُيفُتطبي ُاتااييوُالنحملن ُ

النننربيُلنحملننن ُا،ُجينننبُب ُترلننن ُكتارنننوُن ُاجملحنننسُالتناينننىليُتتاايينننوُالنننربيُالننندليل
بمكنننن،ُيبننن ُد و ننناُيفُبينننربُلينننزُمسنننتطاع،ُلن ُ)اجملحنننسُالتناينننىلي(ُُالننندليل
ب ُيضنطح ُركاناءةُروئائان ُا شنرافيوُُالتناينىليُالناا ُحن ُيتسنلُلحمجحنسُحيف

ُاايينننو،ُلفحملننناًُاتتليانننيُمبسنننرلليت ُاملتعححملنننوُردرالنننوُالتننندراُلحتاحملننن ُمننننُتوافحملننن ُمننن ُ
ُو.تاايياتمن٨ُُ تلاصات ُاملنلو ُعحيااُيفُاملرف ُتُلُةمكرُر4٢ُلحمادةُ
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ُن ُالحجنوُا داريو،ُُ
يفُنرننارُالنحملنن ُالننربيُالنندليلُُرلرُالعنناررأب ُالبضننائ ُاملنحملولننوُمبوجننبُنجننراءُاملننُمن ُت سننح ُ ُ

بلُحننال تُتسنتويفُالشننرلطُاألمنيننوُاجلمركيننوُحن ُيتسننلُنحملحانناُأبينن ُتُجينبُب ُت نحملنن ُيفُمركبننا
ُ،م ُ ليفُ داراتُاجلماركُالضماانتُالحمللوىتوفاُُلُيدرُمنُالتد  ُ"ب ناءُالرححو"

يفُجمنا ُُمتث ُتحملنيوُجديندةُبغحاوُمنفل رسحملفُافةُب ُاملركباتُلاحلال تُاجملُلن ُتدركُ
ُكااءةزُفعاليوُالنحمل ُعحلُالطر ُُلعف ُ تُ النحمل ُ ُ،ُتفيد 

انننفةُرسنننحملفُبغحانننوُيفُب ُند نننا ُتلنننميمُجديننندُمننننُاملركبننناتُلاحلنننال تُاجملُلن ُتثننن ُ
7ُل٢ُيفُاملنرفحملطُُب ُي ندر كننُ،ُيستويفُمحملتضياتُاجلمناركُاألمنينو،ُلميغحاوُمنفلحملو،ُبلُأبمنفل 

ُمنُاتااييوُالنحمل ُالربيُالدليل،
ألحكنننناجُاًُمنننننُاتتااييننننو،ُلفحملنننن7ُل٢ُالتعننننديالتُالتاليننننوُعحننننلُاملننننرفحملطُُينننندُاعتمنننندتُ

ُُ:مناا٦٠ُُاملادة

 ‘1‘، 2، الفلية 4، اقادة 2اقي ق   
ُ:عنُالنوُاحلايلُمباُيحيُي ستعاضُ
حمللننورةُملُكو  ننواألجنفاءُاملُللنائر،ُلاألرضننيو،ُلاألرنوابُألغحانوُاملنفلحملنواُينتمُممين  '1'

منُاخلنار ُدل ُتنركُآاثرُُشانُنمناُروالطوُبدلاتُتُميكنُب ُت فا ُلت ستبد ال
ُمرئيو.تُميكنُتعديح ُدل ُتركُآاثرُُالطوُرر ُترديُن ُةيك ،ُبلُرُومرئيو

 ‘3‘، 2 ، الفلية4، اقادة 2اقي ق   
ُ:عنُالنوُاحلايلُمباُيحيُي ستعاضُ
،ُلاألجنفاءُاملتاركنوُألغحانوُاملنفلحملنودُاشننُبدلات،ُُلينناةُاننفت ُالفنالاُتمُممين ين '3'

ُاألرنوابُلاألجنفاءُاملتاركنوُاأل نرىُعحلُحنوُيتعنىلرُمعن ُفنت ُبلُنغنال األ رىُ
ُتمُممينن ليننُمرئيننو.منننُاخلننار ُدل ُتننركُآاثرُُاملفححملننوُلاملختومننوُألغننراضُ ركيننو

عحنلُلاألجنفاءُاملتاركنوُاأل نرىُُألغحاوُاملنفلحملنودُاشُنُبدلاتُلُانفت ُالفالايناةُ
رعندُممننطُمرئينوُدل ُتننركُآاثرُُشنانن ُمحمللنورةُالوصننو ُحننوُيسنتاي ُمعن ُال
9ُرينمُُمثا ُ نىلاُالنظناجُمننُا نشناءُيفُالرلنمُالتوضنيايُبجافةُا غال .ُليرد
 .املحا ُهبىل ُالحوائ 

 عيعة ار 5، اقادة 2اقي ق   
ُماُيحيُي در ُُاملعدلو،4ُاملادةُُرعدُ
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  5اقادة   
ُ أغلفة منزلق بسلف هزةاقيةىات اجمل

عحنننلُُحنننوائ مننننُةنننىل ُال4ُل3ُل٢ُل1ُتنطبننن ،ُعنننندُاتيتضننناء،ُبحكننناجُاملنننوادُُ-1ُ
حكنناجُألةننىل ُاملركبنناتُُتثنن .ُلنضننافوُن ُ لننيف،ُجيننبُب ُمتبغحاننوُمنفلنن ُرسننحملفُاننفةاملركبنناتُاجمل
ُةىل ُاملادة.
ُاملحملتضننياتُالننواردةُيفُالاحملننراتُالارعيننوُألغحاننوُاملنفلنن جينبُب ُيسننتويفُلننحملفُاُ-٢ُ

ُ.بدان ُ‘3‘ُن ُ‘1‘ُمن
نننن ُلننننحملفُاألغحاننننوُاملنفلنننن ُنمننننناُ '1' من ب ُت ننننفا ُتُميكنننننُبدلاتُابلننننتخداجُجي 

النننطوُرنننر ُتنننرديُن ُ،ُبلُرُومرئينننومننننُاخلنننار ُدل ُتنننركُآاثرُُلت سنننتبد 
ُ؛مرئيوتُميكنُتعديح ُدل ُتركُآاثرُُةيك 

ُمننُالسنحملفُلنحبمن ُاجلنفءُالُغنالاُالسنحملفُاملنفلن ُدا  جيبُب ُيتن '٢'
ُاتُميكنننُمعاننُرطريحملننوُشننانمحملدمننوُمحمللننورةُالُيفُاجلانننبُاألمنناميُمننن
ُ.حعارضنننوُاألفحملينننوُالعحينننالفنننو ُاحلافنننوُالعحيننناُُجنننىلبُغنننالاُالسنننحملف

ُند نا ُلنحيفمنانا،ُلكالُاجلنانبطُُشانعحلُرو ُمحمللورةُاليتم،ُُل
تُميكننننُُرطريحملنننوالسنننحملفُُغنننالاُشنننيوفنننوت يُمسنننب ُالشننندُيفُحا

ُغننننالاُي ثبنننننز.ُُلمرئيننننونزالتنننن ُلنعننننادةُند النننن ُدل ُتننننركُآاثرُُامعانننن
ب ُي نننفا ُلي عنننادُالسنننحملفُن ُجانننازُاتننننفت ُرطريحملنننوُتُميكننننُمعاننناُ

ُ؛مرئيودل ُتركُآاثرُتثبيت ُ
نننننُبدلات،ُُلينننننناةُاننننننفت ُالفنننننالاُتمُمميننننن يننننن '3' ،ُألغحانننننوُاملنفلحملنننننواُدشن

ُعحننننلُحنننننوُيتعننننىلرُمعنننن ُفننننت ُبلُنغننننال لاألجننننفاءُاملتاركننننوُاأل ننننرىُ
املفححملننننننوُلاملختومننننننوُُلاألجننننننفاءُاملتاركننننننوُاأل ننننننرىُلالسننننننحملفُاألرننننننواب

ينننناةُُتمُمميننن .ُلينننمرئينننومننننُاخلنننار ُدل ُتنننركُآاثرُُألغنننراضُ ركينننو
ننننننُبدلاتُلُانننننننفت ُالفننننننالا لسننننننحملفُاملنفلنننننن ُلاألجننننننفاءُاملتاركننننننوُدُاشن
،ُرعنندُشننانن ُمحمللننورةُالُوصننو الُايسننتاي ُمعانناأل ننرىُرطريحملننوُ

ُ.مرئيوممطُبجافةُا غال ،ُدل ُتركُآاثرُ
املحانن ُهبنننىل 1٠ُُريننمُُمثننا ُنكننننُ ننىلاُالنظنناجُمننننُا نشنناءُيفُالرلننمُالتوضنننيايُيننردُلُ
ُ.الحوائ 
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 9رقم  يسم التوضيحي، ال2اقي ق   

 مباُيحي9ُعنُالرلمُالتوضيايُاحلايلُريمُُي ستعاضُ

 9الرلمُالتوضيايُريمُ
 مثال إلنشاء ميةىة جمهزة أبغلفة منزللة

 

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 ليورُالتثبيزاملسافوُرطُ

 

 3-9الرلمُالتوضيايُريمُ

 3-9التوضيايُريمُالرلمُ ٢-9الرلمُالتوضيايُريمُ

 ازدواج طي الغالف يف األسفل متييي الغالف وازدواج الطي يف األعل 

 
 مشدُالسا

 لحملف

 شريطُعارض عارضوُبفحمليوُعحيا

 دعاموُعموديو

مشننننننننننندُالدعامنننننننننننوُ
 العموديو

 غالاُمنفل 

ازدلاجيوُرنيُالفنالاُينبفنيُبتُ
تحملنن ُعنننُررنن ُاملسننافوُرننطُلننيورُ

 التثبيز

 التثبيزجاازُ

 لاُالتثبيز

 دعاموُعموديو

  طااُلاُالتثبيز

 عارضوُبفحمليوُلاحل

 شانبرضيوُمحمللورةُال

 ررطحب ُال

 حححملوُالعارضوُاألفحمليوُالساحل

 غالاُمنفل 

ازدلاجيوُريُالفالاُينبفنيُ
 مم5٠ُبتُتحمل ُعنُ

 ةعرلةُالستاُر

 التثبيزليورُ

 عارضُشريط

 4-9الرلمُالتوضيايُريمُ

 تثبيزالحححملوُ

 1-9يُريمُرلمُالتوضياال

 غالا
 برضيوُمحمللورةُالشان

 الررطُحب 

 5-9يُريمُرلمُالتوضياال

 ٢-9يُريمُرلمُالتوضياال

 ُالررطحب ُ

 

 

 1-9الرلمُالتوضيايُريمُ
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 )اتر (9ُالرلمُالتوضيايُريمُ

4ُ-9التوضيايُريمُالرلمُ
ُيفُُ ُ)عادة ُرسحملارو ُمسننو ُيارنو ُتستخدج ُاألفحملي، ُيفُاتما  ُاملنفلحملو ُتثبيزُاألغحاو  حكاج

حافوُمر رةُاملركبو(.ُليوض ُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثالطُ)ب(ُل)ب(ُلكيايوُتثبيزُالحملارنوُاملسننوُ
 .ُرسحملاروُبلُعحبوُترل 

 تثبيزُالحملارنوُاملسننوُرسحملاروُ)ب(ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُتثبيزُعحبوُالرتل ُ)ب(ُ
 

 

                           

 

 

 

 

 دلارُنبضيُمحاوجُعحلُكالُاجلانبط

 حب ُالررط

 يرصا ُمحاوما ُاباور

ير ُلاحدُمحاوجُ
 رىلراعُالتدلير

 ااور

ُمحايوُ راعُالتدليرُرثال وُبيرا 

 دعاماتُالركنُاخلحاي منفل ُغالا

 منظرُيطاعي
 شاافياً(ُعندُنغالي ُحبب ُالررطي ثبنزُالفطاءُاملعدينُ)امللورُ

 يارنوُمسننوُرسحملارو

 حب ُالررط
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 )اتر (9ُالرلمُالتوضيايُريمُ

5ُ-9الرلمُالتوضيايُريمُ
ُلتثبيزُالفالاُُ ُ)عادة ُاملركباملنفل ُعحلُاجلانبُاآل ر ُمحملدمو ُيكو  ُالتخداجُما ُجيوز و(،

 )ب(ُالتاليط.النظامطُ)ب(ُل

 غطاءُمعدينُ)ب(ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محملالموُالرف ُألنبوبُالتثبيزُجعرلةُريضاليوُضيحملو،ُنظاُ)ب(ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالاُمنفل 

الفطاءُاملعدينُ)امللورُشاافياً(ُمفححملاً،ُُعندماُيكو 
 ي ثبنزُحبب ُا غال 

 اجلدارُاألمامي

 عمودُزال  ي

 ررطمتريرُحب ُال

 وورُالدلرا 

 حام ُاألنبوب

 مسمارُم حو لبُمثبزُننشائياًُ
 ررطحب ُال

 شانبرضيوُمحمللورةُال

 منظرُيطاعي

 غالاُمنفل 

 حب ُالررط
 حححملوُمالحيو

 عرلةُريضاليوُضيحملو

 متريرُحب ُالررط

 عمودُزال  ي

 جدارُبمامي
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 ٢-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ 1-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ لحيفُلاحدُيفُك ُجانبلحيفُفوت يُمسب ُالشد،ُ

 حب ُررطُحييطُرحملاعُمحمللورةُالشان

الرلمُالتوضيايُ
 3-1٠ريمُ

 ارعيع  10رقم ليسم التوضيحي ا، 2اقي ق   

 در ي ُُاجلديد،9ُالرلمُالتوضيايُريمُرعدُُ

 1٠الرلمُالتوضيايُريمُ

 مثال إلنشاء ميةىة جمهزة بسلف أغلفة منزلق

ُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثاتًُُ  .منُةىل ُالحوائ 5ُملركبوُلاملحملتضياتُاملاموُالواردةُيفُاملادةُُي بطن

 

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ُُ-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ
الشد،ُم ثبتا ُيفُحاشيو،ُعحلُك ُجانبُمنُمحمللورةُالشان.ُاُي ثبنزُلحكا ُفوت   ُمسبحملُ

ُ ُالتوضيايُريم ُالرلم ُ)انظر ُا يك  ُيفُمحملدمو ُالشد ُالسحيفُالاوت يُاملسب  (٢ُ-1٠لي ثبنزُةىلا
(.ُُلمع ُيوةُاجلرُلير ُالتوصي ُيفُك ُجانبُمنُالناي ُاملنفل ُمن3ُ-1٠لمر رت ُ)انظرُالشك ُ

 لعحيا.املستاي ُرف ُاحلاشيوُن ُبعحلُم ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُالشدُفو ُالعارضوُاألفحمليوُا

. 

 غالاُالسحملف غالاُالسحملف 
 ير ُالتوصي 

 الناي ُاملنفل 

 الناي ُاملنفل 

يوةُاجلرُنضافوُن ُير ُالتوصي ُيفُك ُجانبُمنُالناي ُُ لحيفُفوت يُمسب ُالشدُيفُحاشيو.ُلمع
 فو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.ُرفع املنفل ُمنُاملستاي ُ

عارضوُبفحمليوُ
 عحيا



ECE/TRANS/17/Amend.33 

GE.17-07192 10 

 )اتر (1٠ُالرلمُالتوضيايُريمُ

٢ُ-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ
جيننبُب ُيتنندا  ُغننالاُالسننحملفُاملنفلنن ُمنن ُاجلانننبُاللننحبُمنننُالسننحملفُيفُاجلانننبُاألمنناميُمنننُُ

 محمللورةُالشانُرطريحملوُتُميكنُمعااُجىلبُغالاُالسحملفُفو ُاحلافوُالعحياُلحعارضوُاألفحمليوُالعحيا.

 

 

ُمتاماًُيفطيُغالاُالسحملفُليثب  زُ 
نحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُ

 املسب ُالشد

 حب ُالررط

 لحيفُفوت يُمسب ُالشد

يتمُتثبيزُنحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُ
)مسمارُاملسب ُالشد،ُعنُرري ُالربمشوُ
ُكام (ُبلُالحااج  ررمشو

ي ثبنزُغالاُ
السحملفُيفُاجلانبُ
األمامي،ُرساُ

عحلُُ،جحديُمثالًُ
الناوُالواردُيفُالاحملرةُ

 3منُاملادة11ُُ
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 )اتر (1٠ُالرلمُالتوضيايُريمُ

3ُ-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ

رطريحملنوُمتنن ُالوصنو ُن ُمحمللنورةُُ،ت ركنب،ُيفُاملر رة،ُبداةُ اصوُيفُالسنحملف،ُلنوحُعنارضُمنثالًُُ
 الشان،ُدل ُتركُآاثرُمرئيو،ُعندماُتكو ُاألروابُمفححملوُلمرمنو.

 

ت فطلُنحملطوُتثبيزُالسحيفُ
ُالاوت يُاملسب ُالشدُمتاماًُ

لي ثبنزُالفطاءُاملعدينُابلحااجُبلُ
ُكام (  الربمشوُ)مسمارُررمشو

الاوت يُيتمُند ا ُالسحيفُ
 املسب ُالشدُيفُحاشيو

بداةُالتثبيزُيفُبداةُالرف .ُرطيُ
ُاجلفءُمنُالسحملفُن ُاأللا ُأبداة
ُالتثبيز،ُليكو ُالسحيفُالاوت ي

 اًُاملسب ُالشدُمشدلد

الناي ُاملنفل ُمنُغالاُالسحملفُ
 ال ُ)يفُالدا  (غ)املفح (،ُرنظاجُن

األروابُلمميناا،ُإبغال ُ
تستويفُاألنظموُشرلطُ

 اجلماركُاألمنيو
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 ‘1‘، 2الفلية ، 5، ارزء األول، اقادة 7اقي ق   
ُعنُالنوُاحلايلُمباُيحيُُي ستعاضُ

األجننننفاءُاأل ننننرىُ ينننن ُلالسننننحملفُلاألرننننوابُُلُاملنفلحملننننوألغحاننننوُاُيننننتمُممينننن  '1'
مننننُاخلنننار ُدل ُُب ُت نننفا ُلت سنننتبد تُميكننننُُنمنننناُأبدلاتاملكو  ننننوُلحاالينننوُ

تُميكننننُتعديحننن ُدل ُُروالنننطوُرنننر ُتنننرديُن ُةيكننن ،ُبلُمرئينننوتنننركُآاثرُ
ُ.ُمرئيوُتركُآاثر

 ‘3‘، 2، الفلية 5، ارزء األول، اقادة 7اقي ق   
ُعنُالنوُاحلايلُمباُيحيُي ستعاضُ

نن ُيننناةُانننفت ُالفننالا '3' من لاألجننفاءُاملتاركننوُُاألغحاننوُاملنفلحملننوُشنندُبدلاتُلُم 
األرنننوابُلاألجنننفاءُاملتاركنننوُُبلُنغنننال ُمعاننناُفنننت ُيتعنننىلراأل نننرىُرطريحملنننوُ

منننننُاخلننننار ُدل ُتننننركُآاثرُُاملفححملننننوُلاملختومننننوُألغننننراضُاجلمنننناركُاأل ننننرى
ننن ُينننناةُاننننفت ُالفنننال.ُُلمرئيننو من لاألجنننفاءُُاُلبدلاتُشننندُاألغحانننوُاملنفلحملنننوم 

ن ُاحلاليننو،ُرعننندُممنننطُُوصنننو الُايسنننتاي ُمعاننُرطريحملننواملتاركننوُاأل نننرىُ
ُليننردُمثننا ُ ننىلاُالنظنناجُمنننُا نشنناءُ.مرئيننوبجاننفةُا غننال ،ُدل ُتننركُآاثرُ

ُاملحا ُهبىل ُالحوائ .9ُُريمُُرلمُالتوضياييفُال

 ارعيعة 6، ارزء األول، اقادة 7اقي ق   
ُماُيحيُي در ،ُاملعدنلو5ُاملادةُُرعدُ

 6اقادة 

   اجملهزة بسلف أغلفة منزلقاحلاوايت 
ُحننوائ منننُةننىل ُال5ُ،ُل4،ُل3،ُل٢،ُل1بحكنناجُاملننوادُُنطبنن عننندُاتيتضنناء،ُتُ-1ُ

ةنىل ُاحلننال تُُتثن .ُلاب ضنافوُن ُ لنيف،ُجينبُب ُمتاجملانفةُرسنحملفُبغحانوُمنفلن عحنلُاحلنال تُ
ُ.املادةحكاجُةىل ُأل

ُالاحملنننراتُالارعينننويفُالشنننرلطُالنننواردةُُلنننحملفُاألغحانننوُاملنفلننن جينننبُب ُيسنننتويفُُ-٢ُ
ُبلاح .ُ‘3‘ُن ُ‘1‘ُمن

ننن  '1' من ب ُت نننفا ُُتُميكننننبدلاتُابلنننتخداجُنمنننناُُلنننحملفُاألغحانننوُاملنفلننن ُجي 
والننطوُرننر ُتننرديُن ُ،ُبلُرمرئيننومنننُاخلننار ُدل ُتننركُآاثرُُلت سننتبد 
ُ.مرئيوتُميكنُتعديح ُدل ُتركُآاثرُُةيك 

ُالسنحملفُمننُلنحبمن ُاجلنفءُالُاملنفلن ُسنحملفغنالاُالُدا  بُب ُيتجي '٢'
غننالاُجننىلبُُمعانناُتُميكنننطريحملننوُريفُاجلانننبُاألمنناميُمنننُاحلاليننوُ

يفُحاشننيوُُ.ُلي نند   لحعارضننوُاألفحمليننوُالعحيننافننو ُاحلافننوُالعحينناُُالسننحملف
،ُلنننننحيفُمناننننناُاجلنننننانبطكنننننالُُلعحنننننلُرنننننو ُاحلالينننننوُُ،السنننننحملفُغنننننالا
نعنننادةُند الننن ُدل ُُلُنزالتننن ُرطريحملنننوُيتعنننىلرُمعاننناالشننندُُمسنننب فنننوت يُ
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ُرطريحملننننوُنفلنننن املُاينننن السننننحملفُن ُالنُغننننالاُي ثبنننننز.ُُلمرئيننننوتننننركُآاثرُ
ُ.مرئيودل ُتركُآاثرُثبيت ُنزالت ُلنعادةُتُمعااُميكنُت

ننننن  '3' من لاألجنننننفاءُُاملنفلننننن ُسنننننحملفالشننننندُُبدلاتُلينننننناةُاننننننفت ُالفنننننالاُُم 
ألرنوابُلالسنحملفُبلُنغنال ُفنت ُُعحلُحنوُيتعىلرُمع املتاركوُاأل رىُ

منننننُُاملفححملننننوُلاملختومننننوُألغننننراضُاجلمنننناركلاألجننننفاءُاملتاركننننوُاأل ننننرىُ
نن ُيننناةُانننفت ُالفننالا.ُُلمرئيننواخلننار ُدل ُتننركُآاثرُ من شنندُُبدلتُلُم 

لاألجننننفاءُاملتاركننننوُاأل ننننرىُعحننننلُحنننننوُيسننننتاي ُمعنننن ُُاملنفلنننن ُسننننحملفال
ُ.مرئيون ُاحلاليو،ُرعدُممطُبجافةُا غال ،ُدل ُتركُآاثرُُوصو لا

ُاملحا ُهبىل ُالحوائ .1٠ُريمُُنُةىلاُالحملبي ُيفُالرلمُالتوضيايليردُمثا ُلنظاجُننشاءُمُ
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 9رقم يسم التوضيحي ، ارزء األول، ال7اقي ق   
 احلايلُمباُيحي9ُريمُُرلمُالتوضيايعنُالُي ستعاضُ

9ُريمُُرلمُالتوضيايال
  جمهزة أبغلفة منزللةمثال إلنشاء حاوية 

 5-9الرلمُالتوضيايُريم1ُُ-9الرلمُالتوضيايُُ

 

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ُ

 

 برضيوُمحمللورةُالشان غالا

  طالررُحب 

 شريطُعارض

 4-9الرلمُالتوضيايُريمُ

ُالررطُحب 
 1-9الرلمُالتوضيايُريمُ

 ٢-9الرلمُالتوضيايُريمُ

 مسافوُرطُليورُالتثبيز

 3-9الرلمُالتوضيايُريمُ ٢-9الرلمُالتوضيايُ

 ازدواج طي الغالف يف األسفل متييي الغالف وازدواج الطي يف األعل 

 مشدُالسا

 لحملف

 عارضشريطُ عارضوُبفحمليوُعحيا

دعامننننننننننننوُعمودينننننننننننننوُ
عموديوعموديننوعمُو

شدُالدعاموُم
 العموديو

 غالاُمنفل 

ُريُالفالاُينبفيُ ازدلاجيو
بتُتحمل ُعنُرر ُاملسافوُرطُ

 ليورُالتثبيز

 التثبيزجاازُ

 لاُالتثبيز

 دعاموُعموديو

 ُ طااُحفاجُالشد

 عارضوُبفحمليوُلاحلُ

 شانبرضيوُمحمللورةُال

 الررطحب ُ

 األفحمليوُالساحلُالعارضويفُُحححملو

 غالاُمنفل 

ازدلاجينننننوُرننننننيُالفننننننالاُ
5٠ُُينبفننننيُبتُتحملنننن ُعننننن

 محمُعحلُاألي 

 الستارةُةعرُل

 حححملوُالتثبيز

 3-9الرلمُالتوضيايُريمُ

 ليورُالتثبيز
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 )اتر (9ُالرلمُالتوضيايُريمُ

4ُ-9الرلمُالتوضيايُ
ُيفُُ ُ)تكو ُعادة ُم سنننو ُيارنو ُت ستخدج ُاألفحملي، ُيفُاتما  ُاملنفلحملو ُتثبيزُاألغحاو  حكاج

ُالرلمُالتوضيايُمثالط،ُ)ب(ُل)ب(،ُلكيايوُتثبيزُالحملارنوُ ُةىلا احلافوُاخلحايوُمنُاحلاليو(.ُلي بط  
ُ.املسننوُبلُعحبوُالرتل 

 تثبيزُالحملارنوُاملسنننوُ)ب(ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتثبيزُعحبوُالرتل ُ)ب(ُ
 

 

                           

 

 

 

يرصا ُي حاما ُن ُوورُ
ُالدلتب

 وورُالدلتب

 دلارُنبضيُمحاوجُيفُكالُالطرفط

 حب ُالررط

 يوائمُالركنُاخلحاي غالاُمنفل 

 منظرُمحملطعي

When closed, the cover 

metal (presented 

transparent).  

 يارنوُمسنننو

 حب ُالررط

ير ُلاحدُمحاوجُن ُ
ُا يك ُالحملاعدي

 محايوُاملدل  رةُاليدليوُرثال وُبيرا 

ي ثبنزُالفطاءُاملعدينُ)امللورُشاافياً(ُعندُنغالي ُ
 حبب ُالررط.
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ُ)اتر (9ُالرلمُالتوضيايُريمُ
5ُ-9الرلمُالتوضيايُريمُ

لتثبيزُالفالاُاملنفل ُعحلُاجلانبُاآل ر،ُ)عادةُمحملدموُاحلاليو(ُميكنُالتخداجُالنظامطُُ
ُ.التاليطُ)ب(ُبلُ)ب(

 معدينغالاُُ)ب(ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرلةُريضاليوُضيحملو،ُنظاجُمحملالجُلحرف ُألنبوبُالشدُ)ب(ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

 

 غالاُمنفل 

 عمودُزال  ي

 متريرُحب ُالررط

 وورُالدلرا 

 حام ُاألنبوب

 غالاُمنفل 

 حب ُالررط
 حححملوُمالحيو

عرلةُريضاليوُ
 ضيحملو

 متريرُحب ُالررط

 عمودُزال  ي

 اجلدارُاألمامي

 حب ُالررط ننشائيام رمننوُمساماُلولبيوُ

 برضيوُمحمللورةُالشان

 منظرُمحملطعي

الفالاُاملعدينُ)امللورُشاافياً(،ُُي ثبز
 عندُنغالي ،ُحبب ُتثبيز

 اجلدارُاألمامي
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 ٢-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ 1-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ لحيفُفوت يُمسب ُالشد،ُلحيفُلاحدُعحلُك ُجانب

 حب ُررطُحييطُأبلا ُاحلاليو

 3-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ

 10ارعيع رقم يسم التوضيحي ارزء األول، ال، 7اقي ق   
 ماُيحيُي در ،9ُاجلديدُريمُرلمُالتوضيايُالُرعدُ

 1٠الرلمُالتوضيايُريمُ

 مثال إلنشاء حاوية جمهزة بسلف أغلفة منزلق 
 

ُالشنرلطُاملامنوُالنواردةُيفُاملنادةُُيوض ُةىلاُالرلمُالتوضيايُمثناتًُُ منن٦ُُحلالينوُليبنط  
ُ.ةىل ُالحوائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ُ-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ
الشننندُم ثبتننا ُيفُحاشننيو.ُلي ثبنننزُةنننىلاُُاي ثبنننزُيفُكنن ُجانننبُمنننُاحلالينننو،ُلننحكا ُفننوت   ُمسننبحملُ

)انظننرُ(ُليفُمر رتنن ٢ُ-1٠السننحيفُالاننوت يُاملسننب ُالشنندُيفُمحملدمننوُا يكنن ُ)انظننرُالرلننمُالتوضننيايُريننمُ
مع ُيوةُاجلرُلكىلليفُير ُالتوصي ُعحنلُكن ُجاننبُمننُالناين ُاملنفلن ُمننُُ(.3-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ

 الاوت يُاملسب ُالشدُفو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.ُاملستاي ُرف ُاحلاشيوُن ُبعحلُم ُالسحيف

 

-

ي د   ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُالشدُيفُحاشيو.ُلمع ُيوةُاجلرُلكىلليفُير ُالتوصي ُعحلُك ُ
 املستاي ُرفع ُن ُبعحلُفو ُالعارضوُاألفحمليوُالعحيا.جانبُمنُالنحملنا ُاملنفل ُمنُ

 غالاُالسحملف غالاُالسحملف

 الناي ُاملنفل 

العارضوُاألفحمليوُ
 العحيا

 الناي ُاملنفل 

 ير ُالتوصي 
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 )اتر (1٠ُالرلمُالتوضيايُريمُ

٢ُ-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ
ُطريحملنومننُالسنحملفُيفُاجلاننبُاألمناميُمننُاحلالينو،ُرلحبُم ُاجلفءُالُيتدا  ُغالاُالسط ُاملنفل ُ
 .لحعارضوُاألفحمليوُالعحيافو ُاحلافوُالعحياُغالاُالسحملفُُجىلبُمعااُتُميكن

 

 

 

 لحيفُفوت يُمسب ُالشد

ت ثبنزُنحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُاملسب ُ
وُ)مسمارُررمشوُُالشد،ُعنُرري ُالربمش

 كام (ُبلُالحااج

ي ثبنزُغالاُالسحملفُ
اجلانبُاألمامي،ُيفُ

عحلُُ،رساُجحديُمثالًُ
الناوُالواردُيفُالاحملرةُ

 3منُاملادة11ُُ

ثبيزُنحملطوُتُيفطيُغالاُالسحملفُلي ثب  زُمتاماًُ
 السحيفُالاوت يُاملسب ُالشد

 حب ُالررط
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 )اتر (1٠ُالرلمُالتوضيايُريمُ

3ُ-1٠الرلمُالتوضيايُريمُ

رطريحملننوُمتننن ُالوصننو ُن ُاحلاليننو،ُدل ُُ،ت ركننبُيفُاملننر رةُبداةُ اصننوُيفُالسننحملف،ُلننوحُعنارضُمننثالًُُ
 تركُآاثرُمرئيو،ُعندماُتكو ُاألروابُمفححملوُلمرمنو.

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ

ُُُ 

ت فطلُنحملطوُتثبيزُالسحيفُالاوت يُ
املسب ُالشدُمتاماًُلي ثبنزُالفطاءُاملعدينُ

ُكام  حو(ابلحااجُبلُالربمشوُ)ر رشامو

ي د  ُالسحيفُالاوت يُاملسب ُ
 الشدُيفُحاشيو

بداةُالشدُعحلُجاازُالرف .ُرثيُ
اجلفءُمنُالسحملفُن ُبلا ُأبداةُ
الشد،ُليكو ُالسحيفُالاوت يُ

 املسب ُالشدُمشدلداًُ

الناي ُاملنفل ُمنُغالاُالسحملفُ
 )مفح (،ُرنظاجُنغال ُ)يفُالدا  (

إبغال ُاألروابُلمميناا،ُ
تستويفُالنظمُشرلطُ
 اجلماركُاألمنيو.


