
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1028(                                                                          ال�سنــــة الثانيــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة  

باإ�صــــدار نظــــــام التاأمينــــــات االجتماعيــــــة علــــــى  مر�صــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2013/44 

اخلـــــــــا�ص  العاملــــــــــني حل�صابهــــــــم  العمانيـــــــني 

ومن فـي حكمهم .

باإن�صاء مديريتني عامتني بوزارة القوى العاملة . مر�صــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2013/45 

برد اجلن�صية العمانية . مر�صــــوم �صلطـانــــي رقــــــم 2013/46 

قـــــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــة

      وزارة الإ�سكـــــــــــان

تغييـــر  ر�صـــوم  2013/9/19 بتحديد  فــــي  �صـادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2013/104 

ا�صتخدامات  اإىل  الزراعية  االأرا�صي  ا�صتخدام 

اأخرى .

                                    وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيــة

�صـادر فــــي 2013/9/25 بتنظيم �صادرات ال�صلطنة  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2013/309 

من االأ�صماك وحتديد اأنواعها .

رقم 

ال�سفحة

 االأحـــد 23 ذو القعدة 1434هـ                                                     املـوافـــق 29 �صبتمرب 2013م 
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اخلا�صة بال�صفن ذات احلموالت ال�صغرية التـي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/44

باإ�سدار نظام التاأمينات االجتماعية 

علـى العمانيـني العاملـني حل�سابـهم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهـم 

�سلطان عمان نحن قابو�ص بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 72 /91 ، 

وعلى نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/32 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/5 ب�ساأن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعمـــل بنظـــــــام التاأمينـــات الجتماعيـــــــة علــــى العمانيــــــني العاملــــــني حل�سابهــــــم اخلـــــا�س 

ومــــن فـي حكمهم املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد �سهرين من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 19 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من �سبتمبــــــر �سنة 2013م

 قابو�ص بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

نظام التاأمينات االجتماعية على العمانيني 

العاملــني حل�سابهـم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهــم

الف�سل االأول 

تعاريف واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الهيئـــــــــــــة : 

الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية . 

املجلـــــــــــ�ص : 

جمل�س اإدارة الهيئة .  

الوزيــــــــــــــر : 

وزير القوى العاملة . 

القانــــــــــون : 

قانون التاأمينات الجتماعية . 

النظــــــــــــــــــام : 

نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�س ومن فـي حكمهم . 

املوؤمـــن عليــــه : 

كل من ت�سري عليه اأحكام هذا النظام . 

�ساحب املعا�ص : 

كل من تقرر له معا�س وفقا لأحكام هذا النظام . 

دخل اال�سرتاك : 

اأ�سا�سه ال�سرتاك الذي يوؤديه  الدخل ال�سهري الذي يختاره املوؤمن عليه ، ويح�سب على 

للهيئة �سهريا . 
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العجز غري املهني : 

كل عجز يحدث للموؤمن عليه قبل بلوغه �سن ال�ستني اأو للموؤمن عليها قبل بلوغها �سن 

اخلام�سـة واخلم�سـني ويحـول كلية وب�سفة دائمـة بني املوؤمـن عليه وبني مزاولته اأي مهنـة 

اأو ن�ساط يتك�سب منه ، ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�سة . 

املـــادة ) 2 ( 

تتوىل الهيئة تطبيق اأحكام هذا النظام . 

املـــادة ) 3 ( 

يكون ال�سرتاك فـي هذا النظام اختياريا . 

املـــادة ) 4 ( 

ي�سمل نظام التاأمينات الجتماعية املقرر مبقت�سى اأحكام هذا النظام فرع تاأمني ال�سيخوخة 

والعجز والوفاة ، ول ي�سمل فرع التاأمني �سد اإ�سابات العمل والأمرا�س املهنية . 

املـــادة ) 5 ( 

ت�سري اأحكام هذا النظام على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�س ومن فـي حكمهم داخل 

ال�سلطنة اأو خارجها ممن يندرجون حتت الفئات الآتية : 

1 - اأ�سحاب الأعمال . 

امل�ستغلني  من  وغريهم  واملدققون  واملحا�سبون  واملهند�سون  والأطباء  املحامون   -  2

باملهن احلرة . 

3 - كل من يوجب قانون ال�سجل التجاري قيدهم من امل�ستغلني بالتجارة اأو ال�سناعة 

اأو الن�ساط القت�سادي اأو املايل وغريهم ممن يوؤدون باأنف�سهم اأعمال اأو خدمات 

حل�سابهم . 

4 - ال�سركاء فـي كافة ال�سركات التجارية ما عدا �سركات امل�ساهمة العامة . 

5 - كل من يعمل حل�سابه اخلا�س فـي املهن احلرفية ك�سيد الأ�سماك والزراعة وقيادة 

مركبات اخلدمات العامة . 

6 - املزاولون لأن�سطة يلزم ملزاولتها احل�سول على ترخي�س اأو ت�سريح من اجلهات 

املخت�سة . 
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من  كل  موافقة  بعد  النظام  هذا  باأحكام  لالنتفاع  الأخرى  الفئات  بع�س  اإ�سافة  ويجوز 

املجل�س ، ووزارة املالية ، وي�سدر بذلك قرار من الوزير ، على اأن يحدد القرار تاريخ بدء 

�سريان اأحكام هذا النظام على تلك الفئات . 

املـــادة ) 6 ( 

ل ت�سري اأحكام هذا النظام على املوؤمن عليهم املنتفعني باأحكام قوانني واأنظمة املعا�سات 

والتاأمينات الجتماعية التي �سدر ب�ساأنها مرا�سيم �سلطانية ، كما ل ت�سري على اأ�سحاب 

املعا�سات امل�ستحقني وفقا لأحكام القوانني والأنظمة امل�سار اإليها . 

الف�سل الثاين

م�سـادر التمويـل واال�سرتاكـات

املـــادة ) 7 ( 

ميول هذا النظام من امل�سادر الآتية : 

1 - ال�سرتاكات ال�سهرية التي يوؤديها املوؤمن عليهم . 

2 - ن�سبة م�ساهمة اخلزانة العامة �سهريا . 

3 - ريع ا�ستثمار اأموال هذا النظام . 

4 - املبالغ الإ�سافية امل�ستحقة وفقا لأحكام هذا النظام . 

5 - الهبات والو�سايا والتربعات والإعانات التي يوافق عليها املجل�س . 

6 - اأي موارد اأخرى يتم تخ�سي�سها لهذا النظام يوافق عليها املجل�س . 

املـــادة ) 8 ( 

ين�ساأ ح�ساب م�ستقل لهذا النظام فـي ح�سابات الهيئة . 

املـــادة ) 9 ( 

تبداأ ال�سنة املالية لهذا النظام فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام التايل . 

املـــادة ) 10 ( 

يفح�س املركز املايل حل�ساب هذا النظام طبقا للقواعد الواردة فـي القانون .
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املـــادة ) 11 ( 

توؤدى ال�سرتاكـــات بالريـــال العمانـــي بالن�ســبة للموؤمـــن عليــه ممن ميار�س ن�ساطه خارج 

ال�سلطنة عن طريق اأحد امل�سارف املرخ�س لها فـي ال�سلطنة ، على اأن تودع قيمة ال�سرتاكات 

امل�ستحقة مبوجب هذا النظام فـي احل�ساب املخ�س�س لهذا الغر�س . 

املـــادة ) 12 ( 

اأ�سا�س دخل ال�سرتاك الذي يختاره املوؤمن عليه من بني  حت�سب قيمة ال�سرتاكات على 

الدخول الواردة بجدول الدخول ال�سهرية املرفق بهذا النظام . 

املـــادة ) 13 ( 

يجب األ يقل دخل ال�سرتاك الذي يختاره املوؤمن عليه عن متو�سط الأجر ال�سهري امل�سدد 

على اأ�سا�سه ا�سرتاكات العاملني لديه اخلا�سعني لأحكام القانون . 

املـــادة ) 14 ( 

تعترب ال�سرتاكات - املن�سو�س عليها فـي هذا النظام امل�ستحقة عن كل �سهر - التي يوؤديها 

املوؤمن عليه واجبة الأداء للهيئة خالل اخلم�سة ع�سر يوما الأوىل من ال�سهر الذي يلي 

ال�سهر امل�ستحقة عنه تلك ال�سرتاكات . 

وفـي حالة تاأخر املوؤمن عليه عن �سداد ال�سرتاكات امل�ستحقة فـي امليعاد امل�سار اإليه يلتزم 

بــــاأن يــوؤدي للهيئـــة مبلغا اإ�سافيــا يقدر بن�سبة )13.5%( من ال�سرتاكـــات التي لـــم يوؤدهـــا ، 

ما مل تكن هناك اأ�سباب قهرية يقدرها املجل�س وفقا لل�سوابط التي يحددها فـي هذا ال�ساأن . 

املـــادة ) 15 ( 

يجوز للموؤمن عليه �سداد ال�سرتاكات املقررة مقدما كل ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر اأو �سنويا . 

املوجبة  للمدة  ا�ستكمال  ال�سرتاك  عنه  امل�ستحق  لل�سهر  تالية  مدة  عن  الأداء  يكون  ول 

ل�ستحقاق امل�ستحقات التاأمينية املقررة مبوجب هذا النظام اإل بعد مرور هذه املدة فعليا . 

م�ستحقة  غري  �سهرية  ا�سرتاكات  قيمة  عن  للهيئة  �سدادها  مت  التي  املبالغ  اأن  تبني  واإذا 

التزمت الهيئة اإعادة تلك املبالغ امل�سددة لكل من وزارة املالية ، وللموؤمن عليه . 
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املـــادة ) 16 ( 

يجــوز للموؤمــن عليه طلــب تعديل دخــل ا�سرتاكــه بالزيــادة مرتيــن فـي ال�سنــة بن�سبــة )%5( 

فـي املـرة الواحدة ، كما يجوز له تعديل دخل ا�سرتاكه بالنق�سان دون حتديد ن�سبة معينة ، 

طلب  تقدمي  لتاريخ  التايل  ال�سهر  من  الأول  اليوم  فـي  ال�سرتاك  دخل  تعديل  وي�سري 

التعديل ، ما مل يحدد املوؤمن عليه تاريخا لحقا . 

املـــادة ) 17 ( 

يجوز للموؤمن عليه طلب التوقف عن �سداد ال�سرتاكات ب�سفة موؤقتة اأو دائمة عند وجود 

ظروف ت�ستدعي ذلك ، �سريطة اإخطار الهيئة وتعبئة النموذج املعد لذلك . 

املـــادة ) 18 ( 

اإذا تخلف املوؤمن عليه عن �سداد ال�سرتاكات امل�ستحقة مدة )12( اثني ع�سر �سهرا مت�سلة 

دون اإخطار الهيئة يعترب ا�سرتاكه فـي هذا النظام موقوفا . 

املـــادة ) 19 ( 

املدد  �سمن  النظام  لهذا  وفقا  ال�سهرية  ال�سرتاكات  عنها  ي�سدد  مل  التي  املدد  حت�سب  ل 

املوجبة ل�ستحقاق معا�س ال�سيخوخة اأو العجز اأو الوفاة اأو املكافاأة . 

املـــادة ) 20 ( 

يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الدخول ال�سهرية املرفق بهذا النظام بعد موافقة كل 

من جمل�س الوزراء ووزارة املالية . 

الف�سل الثالث

اإجـــراءات الت�سجيـــل

املـــادة ) 21 ( 

يتـــم ت�سجيــــل املوؤمــن عليه لـــــدى الهيئــة اعتبـــارا من التاريـــخ الذي حـــدده لبـــدء ا�سرتاكــــه 

فـي هذا النظام على النموذج املعد لذلك ، وبعد اإكماله امل�ستندات املوجبة للت�سجيل ، واعتماد 

الهيئة لدخل ال�سرتاك ، يتم ت�سجيله عن ن�ساط واحد من الأن�سطة التي ميكن ممار�ستها 

للفئات املن�سو�س عليها فـي املادة )5( من هذا النظام . 
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املـــادة ) 22 ( 

يجب األ يقل �سن املوؤمن عليه عن )18( ثمانية ع�سر عاما ، ول يزيد على )60( �ستني عاما ، 

عند ت�سجيله فـي هذا النظام . 

املـــادة ) 23 ( 

اإذا كان ل يتنا�سب مع  للهيئة العرتا�س على دخل ال�سرتاك الذي يختاره املوؤمن عليه 

طبيعة مهنته وقدرته املالية . 

باأ�سباب العرتا�س واقرتاح دخل ال�سرتاك الذي تراه  اإخطار املوؤمن عليه  وعلى الهيئة 

اأن يتم ذلك  اأ�سا�سه ، على  منا�سبا لطبيعة مهنته وقدرته املالية لتوؤدى ال�سرتاكات على 

خالل مدة اأق�ساها )60( �ستون يوما من تاريخ ورود الطلب اإليها . 

اإما  ، وذلك  التالية  الرد على هذا الإخطار خالل اخلم�سة ع�سر يوما  املوؤمن عليه  وعلى 

باعتماد راأي الهيئة ، واإما بتاأكيد اأحقيته فـي اختياره ال�سابق ، واإما بتقدميه بديال اآخر 

لدخل ا�سرتاكه يتنا�سب مع قدرته املالية ، وبعد درا�سة احلالة يخطر املوؤمن عليه براأي 

الهيئة النهائي كتابة ، لتوؤدى ال�سرتاكات على اأ�سا�سه . 

املـــادة ) 24 ( 

ل يجـوز حتديد بـــدء ال�ستــراك فـي هذا النظــام بتاريخ �سابق على تاريــخ حتريـــر طلــب 

الت�سجيل ، واإذا مل يحدد املوؤمن عليه تاريخا لبدء ال�سرتاك فيتم الت�سجيل وفقا لتاريخ 

ورود الطلب اإىل الهيئة . 

املـــادة ) 25 ( 

على املوؤمن عليه اإخطار الهيئة باأي تغيريات اأو تعديالت قد تطراأ على و�سعه القانوين ، 

وعلى الأخ�س اإذا تعلق الأمر مبا ياأتي : 

1 - اإذا طراأ تغيري على طبيعة الن�ساط الذي ميار�سه . 

2 - اإذا انتقل من ن�ساط اإىل ن�ساط اآخر . 

3 - اإذا انتقـــل اإىل ممار�ســــة الن�ساط خـــارج احلدود اجلغرافيـــة لل�سلطنــــة اأو العكـــ�س 

مع تزويد الهيئة بامل�ستندات املوؤيدة لذلك . 

4 - اإذا التحق بعمل اآخر نظري اأجر لدى الغري . 
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5 - فـي حالة ت�سفية ن�ساطه اأو �سدور حكم ب�سهر اإفال�سه . 

6 - فـي حالة توقفه عن ممار�سة الن�ساط ب�سفة نهائية . 

املـــادة ) 26 ( 

ي�سدر وزير العدل بالتفاق مع الوزير - بناء على اقرتاح مدير عام الهيئة - قرارا مبنح 

�سفة ال�سبطية الق�سائية للموظفني املخت�سني وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ، 

ويكون لهم احلق فـي دخول ومعاينة حمال العمل اأو املقر الذي ميار�س فيه املوؤمن عليه 

ن�ساطه فـي مواعيد العمل املعتادة ، والطالع على ال�سجالت والدفاتر والأوراق واملحررات 

وامل�ستندات وغريها واحل�سول على ن�سخ منها ، وكذلك طلب البيانات الالزمة من املوؤمن 

، و�سبط املخالفات وحترير  اأحكام هذا النظام  عليهم واإجراء التحريات الالزمة لتنفيذ 

املحا�سر ، ويلتزم هوؤلء املوظفون بالحتفاظ باأ�سرار الوظيفة فيما يتعلق بالوقائع التي 

اطلعوا عليها فـي اأثناء ممار�ستهم لأعمال وظيفتهم ، وكذلك بعد خروجهم منها . 

املـــادة ) 27 ( 

يجــب على املوؤمـــن عليه اأن يقــدم للموظفــني امل�سار اإليهـم فـي املادة )26( من هذا النظـــام ، 

كل املعلومات وامل�ستندات الالزمة لت�سهيل مهمتهم ، وعلى الأخ�س ما ياأتي : 

1 - طبيعة الن�ساط الذي ميار�سه . 

2 - التغيريات التي تطراأ على دخله النا�سئ من ممار�سته للن�ساط . 

3 - اأي بيانات اأخرى تطلبها الهيئة . 

املـــادة ) 28 ( 

التي تطلبها فـي جمال  البيانات  الهيئة بجميع  املخت�سة موافاة  على اجلهات احلكومية 

تطبيق اأحكام هذا النظام . 

الف�سل الرابع

امل�ستحقات التاأمينية

املـــادة ) 29 ( 

ي�ستحــــق املوؤمـــن عليـــه معــــا�س ال�سيخوخـــة اأو العجــــز اأو الوفــــاة طبقــــا للقواعــــد الـــــواردة 

فـي القانون ، وب�سفة خا�سة فـي احلالت الآتية : 
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بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني متى كانت مدة ا�سرتاكه فـي هذا النظام )180( مائة   - 1

وثمانــني �سهـــرا على الأقــــل ، اأو ببلـــوغ املوؤمن عليــها �سن اخلام�ســـة واخلم�ســـني 

متى كانت مدة ا�سرتاكها فـي هذا النظام )120( مائة وع�سرين �سهرا على الأقل ، 

على اأن يتقدم كل منهما بطلب �سرف املعا�س اإىل الهيئة على النموذج املعد لذلك . 

وفـي حالة عدم ا�ستكمال املدة املقررة ل�ستحقاق املعا�س ، وكان ن�ساطهما ل يزال 

قائما ا�ستمر خ�سوعهما لأحكام هذا النظام حلني ا�ستكمال تلك املدة . 

2 - انتهـــاء ن�ســـاط املوؤمـــن عليـــه قبــــل بلوغـــه �ســن ال�ستني متـــى كانـــت مـــدة ا�سرتاكـــــه 

املوؤمن  بلوغ  قبل  اأو   ، الأقل  على  �سهرا  واأربعني  مائتني  النظام )240(  فـي هذا 

عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني متى كانت مدة ا�سرتاكها فـي هذا النظام )180( 

مائة وثمانني �سهرا على الأقل ب�سرط بلوغ اأي منهما �سن اخلام�سة والأربعني 

على الأقل . 

املـــادة ) 30 ( 

التاأمينات الجتماعية  النظام والقانون ونظام   تعترب مدد ال�سرتاك - فـي كل من هذا 

على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم والنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

التي مل   ، دولهم  فـي غري  العاملني  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  ملواطني 

ت�سرف عنها امل�ستحقات التاأمينية - وحدة واحدة عند ح�ساب املدد املوجبة ل�ستحقاق املعا�س 

اأو املكافاأة بح�سب الأحوال . 

املـــادة ) 31 ( 

ت�سوى م�ستحقات املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س عن مدد ال�سرتاك وفقا لأحكام هذا النظام 

والقانون ونظام التاأمينات الجتماعية للعمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم 

والنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

العاملــني فـي غيـــر دولهـــم ، كل مـدة على حـــدة ، ويقـدر املعـــــا�س مبجــــموع املعا�س امل�ستحق 

عن املدد املذكورة . 

املـــادة ) 32 ( 

اإذا انتهى ن�ساط املوؤمن عليه اأو توقف عن �سداد ال�سرتاكات ومل تتوافر فـي �ساأنه اإحدى 

حالت ا�ستحقــاق املعـــا�س ، ا�ستحق مكافاأة ، �سريطة األ تقـــل مــدة ا�سرتاكـــه فـي هذا النظـــام 

عن �سنة كاملة ، وت�سرف هذه املكافاأة اإذا توافرت اإحدى احلالت الآتية : 
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1 - بلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني ، واملوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني . 

2 - اإذا كانــت املوؤمــن عليهــا متزوجـــة اأو مطلقـــة اأو اأرملــة فـي تاريــخ طلـب ال�سـرف 

�سريطة التفرغ ل�سوؤون الأ�سرة . 

ول ت�ستحق �سرف هذه املكافاأة فـي هذه احلالة اإل ملرة واحدة طوال مدة ا�سرتاكها 

فـي هذا النظام . 

3 - اإذا حــــدث العجـــز اأو الوفـــــاة ب�سبـــب غيـــر مهنـــي بعـــد �سنـــة من تاريــــخ التوقــــــف 

عن ال�سرتاك فـي هذا النظام ، وفـي حالة الوفاة ت�سرف املكافاأة اإىل م�ستحقي 

املعا�س عنه حكما موزعة بن�سبة الأن�سبة فـي املعا�س ، فاإذا مل يوجد اإل م�ستحق 

واحد للمعا�س �سرفت له كاملة . 

4 - تعيـــني املوؤمـــن عليـــه باإحـــدى اجلهــات التي ل جتيز حتويل ح�سيلة ال�سرتاكــــات 

اإىل الهيئة . 

5 - احلالت املر�سية التي ل تعترب عجزا موجبا ل�ستحقاق املعا�س ، واإمنا تقلل من 

قدرة املوؤمن عليه على اأداء عمله اأو تنتق�س منها بدرجة كبرية �سريطة اأن تثبت 

هذه احلالت مبوجب تقرير من اللجنة الطبية املخت�سة . 

6 - احلكم نهائيا على املوؤمن عليه بال�سجن مدة )10( ع�سر �سنوات فاأكرث ، اأو بقدر 

املدة الباقية لبلوغ املوؤمن عليه �سن ال�ستني ، اأو لبلوغ املوؤمن عليها �سن اخلام�سة 

واخلم�سني ، اأيهما اأقل . 

7 - فقــد اجلن�سيــة العمانيــة اأو التجريـــد منها طبقـــا لأحكـــام قانـــون تنظيم اجلن�سية 

العمانية . 

املـــادة ) 33 ( 

حت�سب املكافاأة املن�سو�س عليها فـي املادة )32( من هذا النظام على اأ�سا�س متو�سط دخل 

ال�سرتاك ال�سهري الذي �سددت على اأ�سا�سه ال�سرتاكات خالل اآخر)3( ثالث �سنوات من 

بواقع متو�سط دخل  اإن قلت عن ذلك  اأو مدة ال�سرتاك  النظام  فـي هذا  مدة ال�سرتاك 

ا�سرتاك �سهر واحد عن كل �سنة من ال�سنوات الثالث الأوىل من �سنوات ا�سرتاكه فـي هذا 

النظام ، وبواقع دخل ا�سرتاك �سهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التي تلي ال�سنوات الثالث 

الأوىل . 
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املـــادة ) 34 ( 

فـي حالة وفاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ت�سرف منحة مل�ساريف اجلنازة والعزاء تعادل 

قيمتها ثالثة اأ�سعاف دخل ال�سرتاك ال�سهري اإذا مل يتوقف عن �سداد ال�سرتاكات املقررة 

اإذا كان  اأ�سهر  ، وتعادل معا�س )3( ثالثة  مدة )12( اثني ع�سر �سهرا مت�سلة قبل الوفاة 

�ساحب معا�س ، على األ تتجاوز قيمة املنحة فـي جميع الأحوال )1000( األف ريال عماين ، 

ويكون �سرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي : 

1 - اأرملة اأو اأرامل املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ، على اأن تق�سم بينهن بالت�ساوي ، 

واإذا كان املتوفى اأنثى ت�سرف لزوجها . 

2 - فـي حالـــة عــدم وجــود اأرملة ت�سرف املنحــة لأي من اأولد املتوفـــى ب�ســرط بلوغـــه 

�سن الر�سد . 

3 - فـي حالة عدم وجود اأي من الفئات املذكورة فـي البندين )1 ، 2( ت�سرف املنحة 

للوالدين اأو لأحدهما . 

4 - فـي حالة عدم وجود اأي من الفئات املذكورة فـي البنود ال�سابقة ت�سرف املنحة 

اإىل ال�سخ�س الذي يثبت قيامه بتحمل م�ساريف اجلنازة والعزاء مبوجب �سهادة 

معتمدة من اجلهة املخت�سة . 

املـــادة ) 35 ( 

فـي حالـــة وفــاة املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ت�ســرف منحــة وفــاة تعــادل قيمتهــا ثالثــة 

اأ�سعــاف دخل ال�ستــراك ال�سهـــري اإذا مل يتوقــف عن �ســداد ال�سرتاكــات املقــررة مدة )12( 

اثني ع�سر �سهرا مت�سلة قبل الوفاة ، وتعادل معا�س )3( ثالثة اأ�سهر اإذا كان �ساحب معا�س ، 

ويكون �سرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي : 

1 - اأرملة اأو اأرامل املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س ، على اأن تق�سم بينهن بالت�ساوي ، 

واإذا كان املتوفى اأنثى ت�سرف لزوجها . 

2 - فـي حالـــة عــدم وجود اأرملة ت�سرف املنحة لأي مــن اأولد املتوفــى ب�ســرط بلوغـــه 

�سن الر�سد . 

3 - فـي حالة عدم وجود اأي من الفئات املذكورة فـي البندين )1 ، 2( ت�سرف املنحة 

للوالدين اأو لأحدهما . 
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املـــادة ) 36 ( 

ت�سرف منحة زواج اإىل البنة التي تتقا�سى معا�سا وفقا لأحكام هذا النظام تعادل قيمتها 

)15( خم�س ع�سرة مرة من قيمة املعا�س الذي ت�ستفيد منه ، بحد اأق�سى )1000( األف ريال 

عماين ، ويوقف �سرف املعا�س فـي اآخر ال�سهر الذي مت فيه الزواج ، وت�سرف هذه املنحة 

مرة واحدة . 

املـــادة ) 37 ( 

يجوز للموؤمن عليه �سم مدة ا�سرتاك اعتبارية ملدة ا�سرتاكه فـي هذا النظام لزيادة تلك 

املدة . 

وت�سدر القواعد وال�سروط واجلداول املنظمة ل�سم املدد العتبارية امل�سار اإليها �سمن مدد 

ال�سرتاك فـي هذا النظام بعد موافقة كل من املجل�س ووزارة املالية ، على اأن ي�سدر بذلك 

قرار من الوزير . 

املـــادة ) 38 ( 

يجوز لأ�سحاب املعا�سات التي ت�ستحق وفقا لأحكام هذا النظام وامل�ستحقني عنهم اجلمع 

بني ما ي�ستحقونه من هذه املعا�سات ودخلهم الذي يتحقق من اأي ن�ساط يزاولونه ، وذلك 

دون حد اأق�سى . 

املـــادة ) 39 ( 

ت�ســري اأحكـــام القانون والقرارات املنفذة له على العمانيـني العاملـني حل�سابهــم اخلــا�س 

ومـن فـي حكمهــم ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه نــ�س خــا�س فـي هذا النظام ، ومبـا ل يتعار�س 

مع اأحكامه . 
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جدول الدخول ال�سهرية

 التي توؤدى اال�سرتاكات على اأ�سا�سها 

ون�سبـة اال�سرتاكـات وامل�ساهمـات ال�سهريـة 

دخل اال�سرتاك ال�سهري 

بالريال العماين

ن�سبة اال�سرتاك 

ال�سهري للموؤمن عليه

ن�سبة امل�ساهمة 

ال�سهرية للحكومة
املجموع )%(

20 %13.5 %6.5 %225 اإىل اأقل من 250

20 %11.5 %8.5 %250 اإىل اأقل من 400

20 %9 %11 %400 اإىل اأقل من 600

20 %8 %12 %600 اإىل اأقل من 800

20 %7 %13 %800 اإىل اأقل من 1000

20 %6 %14 %1000  اإىل اأقل من 1200

20 %5 %15 %1200 اإىل اأقل من 1500

20 %4 %16 %1500 اإىل 3000
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/45

باإن�سـاء مديريتـني عامتـني بـوزارة القـوى العاملـة 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/114 باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل 

املحافظني ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ســاأ مديريتــان عامتــان بــوزارة القــوى العاملــة ، الأولــى : املديرية العامــة للقوى العاملة 

مبحافظــة جنــوب الباطنــة ، والثانيــة : املديرية العامــة للقــوى العاملــة مبحافظــة �سمال 

ال�سرقية .        

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 19 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من �سبتمبـــــر  �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/46

بــرد اجلن�سيــة العمانيــة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 83/3 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة ، اعتبارا من التاريخ 

املبني قرين ا�سمه .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 19 من ذي القعدة �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 25 من �سبتمبـــــر  �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تاريـــخ املوافقـــــةال�ســــــــــــــــــــــــــــــمم

2011/10/13مفاطمــــــة بنت �سالــــــــم بــــــــن علـــــــــي احلب�سيــــــــــــــــــــــة1

2012/5/27مفاطمـــــة بنـــــت �سالـــــم بــــــــن عقيـــــــــل باعمـــــــــــــــــــــــــر 2

2012/5/27ماأمينة بنت عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�سي3

2012/5/27معدنان بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�سـي4

2012/5/27ماأحمـد بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ســـي5

2012/5/27مزينب بنت عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ســي 6

2012/5/27مه�سام بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ســـــي7

2012/6/3م خديجــــــة بنـــــت عبداللـــــه بـــــن عزيــز امل�سروريــــــــة8

2013/1/1م فاطمة بنت يون�س بن علي بن جعفر البلو�سيــــــــة 9

2013/1/1م حممـــــــد بـــــــن كهـــــــــالن بـــــــــن �سالــــــــم الربوانــــــــي10

2013/1/1م علــــــي بـــــــن �سعيـــــــد بــــــــن �سالــــــــح ال�ساعـــــــــــــــــــــدي11

2013/1/1م دليلــــــــة بنــــــــــت �سهيـــــــــــل بــــــــــن علــــــــــي الكنديـــــــــــــة12

قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية
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وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقـم 2013/104 

بتحديــد ر�ســـوم تغييـــر 

��ستخد�م �لأر��سي �لزر�عية �إىل ��ستخد�مات �أخرى

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ،

واإىل نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ،

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ،

واإلــى القـــرار الــــوزاري رقم 99/15 بتحديــد اأ�سعــار متليــك وقيــم تاأجيـــر ور�ســـوم ت�سجيـــل 

الأرا�سي احلكومية ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2000/21 بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�سي ، 

واإىل القــــــرار الــــــوزاري رقم 2006/5 بتحديـــــد ر�ســـوم تغييـــر ا�ستعمـــال الأرا�ســـي الزراعيـــة 

وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية ، 

واإىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ،

واإىل قرار جملــ�س الوزراء ال�سادر فـي جل�ستــه رقم 2012/21 بتاريــخ 11 رم�سان 1433هـ 

املوافـــــــق 31 يوليـــــــو 2012م ب�ســـــــاأن حتديـــد ر�ســـوم تغييـــر ا�ستخــــــدام الأرا�ســــــي الزراعيـــــــة 

اإىل ال�ستخدامات الأخرى ،

واإلــى موافقـــة وزارة املاليــــة مبوجب كتابهــــا رقـــم ماليـــة - ت ) 7176 ( / م.ت.د/2013/3/6 

بتاريخ 2013/7/1م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقـــرر

�ملــادة �لأولـــــى   

حتدد ر�سوم تغيري ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية اإىل ا�ستخدامات اأخرى فـي جميع حمافظات 

ال�سلطنة بـ )500 بي�سة ( خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
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�ملــادة �لثانيــــة

حتـدد ر�سـوم اإقامـة وحدة �سكنيــة اإ�سافيــة فـي الأرا�سي الزراعيــة اأو ف�سل املنازل القائمة 

الإ�سافية عن الأرا�سي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ )100 بي�سة( مائة بي�سة 

للمرت املربع .

�ملــادة �لثالثــــة

ل حت�سل ر�سوم عن اإقامة وحدة �سكنية فـي الأرا�سي الزراعية لأول مرة اأو تعديل القائم 

منها اأو ف�سل املنزل القائم لأول مرة عن الأر�س الزراعية اأو اإقامة من�ساآت خدمية للمزرعة .

�ملــادة �لر�بعــــة

ل حت�سـل ر�سوم على طلبات تغيري ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية التي �سبق لوزارة الزراعة 

والرثوة ال�سمكية حت�سيل ر�سوم عنها وفقا لل�سوابط ال�سارية وقت ال�سداد .

�ملــادة �خلام�ســــة

يتم حت�سيل الر�سوم امل�سار اإليها فـي هذا القرار من قبل وزارة الإ�سكان .

�ملــادة �ل�ساد�ســــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�س مع اأحكامه .

�ملــادة �ل�سابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�ســـدر فـي : 13 من ذي �لقعدة 1434هـ

�ملو�فــــــــق : 19 من �سبتمبــــــر 2013م

�سيف بن حممد بن �سيف �ل�سبيبي 

                                                                                     وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري 

رقـــم 2013/309

بتنظيم �سادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد اأنواعها

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيـــة احليــة ال�سادر باملر�ســـوم ال�سـلطاين 

رقم 81/53 ،

واإىل الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيـــة احليــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإىل لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ،

1432هـ  الأول  ربيع   4 بتــاريــخ  املنعقــدة   2011/6 رقــــم  بجل�سته  الـــــوزراء  جمل�س  قــرار  واإىل 

املوافق 8 فرباير 2011م ب�ساأن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظــر ت�سديــر الثـــروات املائيــة احليـة املو�سحـة اأدنـاه ابتـداء مــن الأول من �سهــر اأكتوبــر 

لعام 2013م وحتى احلادي والثالثني من �سهر مايو لعام 2014م وهي : 

) اأ�سماك اجليذر ، اأ�سماك الكنعد ، اأ�سماك ال�سهوة ، اأ�سماك ال�سافـي ( . 

املــادة الثانيــــة

اأ�سماك الهامور وي�ستثنى   ، تعامل �سادرات الرثوات املائية احلية الآتية )اأ�سماك العندق 

منها نوع الدي�سكو ، واأ�سماك الكوفر وي�ستثنى منها نوع ال�سية( على النحو الآتي :

اأوال  : يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها 

م�ساوية  كمية  بت�سويق   ، احلية  املائية  الرثوة  وت�سويق  تداول  ن�ساط  مبمار�سة 

من هذه الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتتني 

من 2013/10/1م وحتى 2013/12/14م ومن 2014/2/16م وحتى 2014/5/31م ، 

وذلك فـي مقابل الت�سريح لها بت�سدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها 

فـي الأ�سواق املحلية .

ثانيا : يحظر ت�سدير الرثوات املائية احلية امل�سار اإليها فـي البند )اأول( من هذه املادة 

خالل الفرتة من 2013/12/15م وحتى 2014/2/15م .
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املــادة الثالـثــــة

يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها مبمار�سة 

ن�ســـاط تـــداول وت�سويـــق الثــروة املائية احلية ، بت�سويق كمية م�ساويــة من اأنــواع الأ�سماك 

اإليهــا  امل�سار  املدة  خالل  الوزارة  قبل  من  املعتمـــدة  املحلية  الأ�سواق  فـي  اأدنــــاه  املو�سحــــة 

فـي املادة الأوىل ، وذلك فـي مقابل الت�سريح لها بت�سديـــر كمية م�ساويـــة للكميــة التي مت 

ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية وهي :

)اأ�سمـــاك ال�سعـــري ، اأ�سمـــاك البياح ، اأ�سمــاك ال�سال الكبيـر وت�سمـــل : " الق�سـران - ال�سال - 

احلمام " ( .

املــادة الرابعـــة

يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها مبمار�سة 

مما  باملائة  ثالثني   )%30( ن�سبة  بت�سويق   ، احلية  املائية  الرثوة  وت�سويق  تداول  ن�ساط 

املدة  خالل  الوزارة  قبل  من  املعتمدة  املحلية  الأ�سواق  فـي  ال�سلعة  اأ�سماك  من  بحوزتها 

امل�ســار اإليها فـي املــادة الأولـــى ، وذلــك فـي مقابـــل الت�سريـــح لهــا بت�ســديـــر ن�سبــــة ) %70 ( 

�سبعني باملائة منها .

املــادة الخام�ســة

يح�سل اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سار اإليها فـي املواد 

وفقا  املحلي  بال�سوق  املخت�س  املوظف  �سهادة معتمدة من  على  والرابعة  والثالثة  الثانية 

وتاريخ  ووزنها  الأ�سماك  ال�سهادة كمية  تت�سمن  اأن  ، على  الوزارة  قبل  املعد من  للنموذج 

ومكـان ت�سويقــها ورقم املركبــة وا�ســم �ساحبهــا ، وتكون ال�سهــادة �ساحلــة لال�ستعمال ملـــــرة 

واحـــــدة فقط ، ويجب تقدمي ال�سهادة املذكورة للموظف املخت�س التابع للوزارة فـي منافذ 

الت�سدير . 

املــادة ال�ساد�ســـة

يتم معاجلتها  التي  الأ�سماك  والرابعة  والثالثة  والثانية  الأوىل  املادة  اأحكام  ي�ستثنى من 

و�سهادة �سبط جودة  ترخي�س  على  امل�سدر حا�سال  يكون  اأن  ب�سرط  التعليب  عن طريق 

الأ�سماك من اجلهة املخت�سة بالوزارة .

املــادة ال�سابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 2013/10/1م .

�سـدر فـي : 11/19/ 1434هـ

املوافـــــق : 25 / 9 / 2013م
د. فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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وزارة القـوى العاملـة

قــرار وزاري 

رقم 2013/520 

ب�شـاأن تنظيـم العمـل لبعـ�ض الوقـت

ا�ستنادا اإىل قــانـون العمــل ال�سـادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ،

واإىل املر�ســــوم ال�سلطانــــي رقم 2004/76 بتحديــــد اخت�سا�ســـــــــــات وزارة القــــــوى العاملـــــــة 

واعتمــــاد هيكلهـــا التنظيمــــي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املـــادة ) 1 (

يق�سد فـي تطبيق اأحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك :

العامل الذي تقل �ساعات عمله اأو اأيام عمله العادية عن �ساعات  -العامل بع�ض الوقت : 

واأيام العمل املقررة قانونا .

-الدائــــــــــــــــــــــــــــرة: الدائرة املخت�سة بالت�سغيل .

املـــادة ) 2 (

يجوز ل�ساحب العمل ت�سغيل العامل بع�ص الوقت ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية :

األ تزيد عدد �ساعــات العمل فـي اليوم على )4( اأربع �ساعات .  - 1

األ يقل اأجر ال�ساعة عن )3( ثالثة ريالت عمانية .  - 2

اأن يقت�سر الت�سغيل على العمال العمانيني .  - 3

اأمت  من  ت�سغيل  ويجوز   ، عمل  عن  الباحثني  من  الوقت  بع�ص  العامل  يكون  اأن   - 4

ال�ساد�سة ع�سرة �سنة فيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا وال�ساد�سة م�ساء فقط .

األ تزيد ن�سبة القوى العاملة بع�ص الوقت على )10%( ع�سرة فـي املائة من ن�سبة   - 5

التعمني املقررة  .
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املـــادة ) 3 (

الأن�سطة  التي متار�ص  القطاع اخلا�ص  الوقت على من�ساآت  العمال بع�ص  يقت�سر ت�سغيل 

الآتية :

1 - بيع املـــــواد الغذائيــــــــــة .

2 - تعبئــــــــــة الوقـــــــــــــود .

3 - الفنادق واملطاعم واملقاهي .

4 - بيع الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية .

5 - املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــازن .

6 - وكـــــــــالت ال�سيـــــارات .

7 - الأعمــــــــــال الزراعيــــــة .

8 - ال�ســـــرافـــــــــــــــــــــــــــة .

9 - رعاية الأطفال وامل�سنيـــن .

10 - مكاتب ال�سفر وال�سياحـــة .

11 - الإر�ســـــــاد ال�سيــاحــــــــي .

12 - قيــــادة املركبــــــــــــــات .

13 - اخلــدمــات التعليميــــــــة .

14 - اخلــدمــــات الطبيـــــــــــة .

املـــادة ) 4 (

مع عدم الإخالل باأحكــام املـــادة )23( من قانون العمــل امل�سـار اإليـه يجب اأن يت�سمن عقد 

العمل لبع�ص الوقت الآتي :

1 - حتديد عدد �ساعات العمل وتوقيتها .

2 - حتـديـد اأيـام العمـل .

3 - اأجـر ال�ساعة وطريقة اأداء ذلك الأجر .

ويلتــزم �ساحــب العمـــل مبوافــــاة الدائـــرة باأ�سمـــاء العمـــال الذين يعملـــون بعـــ�ص الوقـــت 

مع حتديد طبيعة ونوع العمل .
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املـــادة ) 5 (

اأو كــل �سهر  اأ�سبوعـني  اأن يـوؤدى كل  اأ�سبوع ، ويجوز  يوؤدى اأجر العامــل بعــ�ص الوقــت كل 

ب�سرط موافقة العامل بع�ص الوقت كتابة على ذلك .

املـــادة ) 6 (

يجوز ل�ساحب العمل اأو العامل بع�ص الوقت اإنهاء العقد بعد اإعالن الطرف الآخر كتابة 

قبل موعد الإنهاء  بثالثة اأيام عمل .

املـــادة ) 7 (

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـــدر فـي : 17 من ذي القعدة 1434هـ

املوافــــــــق : 23 من �شبتمبــــــر 2013م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري                                                                                                                     

                                                                                 وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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وزارة النقــل واالت�صــاالت

قــرار وزاري 

رقم 2013/223

بتطبيق الئحة ال�صالمة اخلا�صة بال�صفن ذات احلموالت

 ال�صغرية التي ال ت�صملها املعاهدات البحرية الدولية 

فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

ا�ستنادا اإىل القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ،

واإىل قانـــون تنظيــــم املالحـــة البحريــــــة فـي امليــــاه الإقليميـــة العمانيــة ال�سادر باملر�سـوم 

ال�سلطاين رقم 81/98 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 98/197 بتطبيق ال�سروط املوحدة ل�سالمة ال�سفن التي ل تخ�سع 

للمعاهـــدات البحرية الدولية بدول جملـ�س التعـــاون لـــدول اخلليـــج العربيـــة ،

واإىل قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر فـي دورته رقم )32( 

املنعقدة يومي 19 - 20 من دي�سمرب 2011م ب�ساأن اعتماد لئحة ال�سالمة اخلا�سة بال�سفن 

ذات احلمــولت ال�سغيـــرة التــي ل ت�سملهـــا املعاهـــدات البحريــــة الدوليــة فـي دول جملــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

تطبـــــــق الالئحــــة امل�ســـــــار اإليهــا وفقـــــــا لل�سيغــــة املرفقــــــة .

املــادة الثانيــــة

يلغـــى القرار الوزاري رقم 98/197 امل�سار اإليه ، كما يلغــى كل ما يخالف الالئحة املرفقة 

اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي :  17 من �صـــــــــوال 1434هـ

املوافـــــق : 25 من اأغ�صطــ�س 2013م

                                                                          د. اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                         وزيــــر الـــنـــقــل والتــــ�ســــالت 
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مقـــدمـــة

الئحـــة ال�شالمــــة ل�شفـــن الب�شائـــع و�شفــن الركـــاب ال�شغيــرة غيــر امل�شمولـــة باأحكـــام   - 1

االتفاقيات البحرية الدولية ، و�شعت احلد االأدنى ملعايري ال�شالمة لل�شفن اجلديدة 

التي تبحر فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية . 

مت اإعداد الالئحة احلالية مع االأخذ فـي االعتبار االأحكام املطبقة لالتفاقيات الدولية   - 2

التالية وبروتوكوالتها : 

االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح فـي البحار لعام 1974م ، واملعدلة بربوتوكول   - 2٫1

عام 1988م . 

االتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966م ، واملعدلة بربوتوكول عام 1988م .   - 2٫2

االتفاقية الدولية ملعاييــر التدريــب واالإجــازة واملراقبة للمالحني لعام 1978م ،   - 2٫٣

كما مت تعديلها فـي عام 1995م وعام 2010م . 

االتفاقيـــة الدوليـــة ملنــع التلــوث من ال�شفـــن لعــام 197٣م ، واملعدلـــة بربوتوكــــول   - 2٫4

عام 1978م . 

2٫5 - اتفاقية اللوائح الدولية ملنع الت�شادم فـي البحر لعام 1972م . 

ال�شالمة  ملعايري  واملمار�شات  التطورات  �شوء  فـي  بانتظام  الالئحة  هذه  حتديث  يتم   - ٣

البحرية مبوجب االتفاقيات الدولية التي �شتدخل حيز التنفيذ م�شتقبال . 
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الئحة ال�صالمة اخلا�صة بال�صفن ذات احلموالت ال�صغرية 

التـي ال ت�صملهـا املعاهــدات البحريـــة الدوليـة 

فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

الباب االأول 

االأحكـــام العـــامة

التطبيـــــق

املــادة ) 1 (

تطبـــق هـــذه الالئحـــة علــى �شفــن الب�شائــع وال�شيـد ، مبا فـي ذلك ال�شنـــادل ، العاملـــة   - 1

فـي املالحة البحرية والتي يكون طولها الكلي )12( اثنى ع�شر مرتا اأو اأكرث ، والتي 

ال تطبق عليها اأحكام االتفاقيات الواردة فـي الفقرة التالية ما مل ين�س �شراحة على 

خالف ذلك . وتطبـق هذه اللوائـح اأي�شــا على �شفــن الركــاب التي يبلــغ طولهــا الكلــي 

)12( اثنى ع�شر مرتا اأو اأكرث ولكن يقل عن )24( اأربعــة وع�شريــن متـــرا وحتمــــل اأقـــل 

من )200( مائتي راكب فـي املياه االإقليمية للدولة اأو القيام برحالت بني دول املجل�س ، 

وكذلك تطبــق على ال�شفـــن ال�شراعيــة املحلية املوجــودة ، وتلك املبنية حديثا امل�شتعملــة 

اللوائح  اأحكام هذه  فاإن  . وما مل يذكر عك�س ذلك  �شفن ركاب  اإىل  اأو جرى حتويلها 

املطبقة على �شفن الب�شائع تطبق على �شفن الركاب تلك . 

يجوز ل�شلطة امليناء اأن ت�شرتط االلتزام باأي تدابري اأو متطلبات عالوة على مقت�شى   - 2

االتفاقيات املو�شحة اأعاله .

يجــب علــى مالك ال�شفينة اأو ربانهـــا اأو وكيلهـــا املالحي كما يتعني على مالك الب�شائــع   - ٣

اأو املركبـــات اأو و�شيـــط �شحنهــــا اإ�شافــــة اإلــــى م�شغـــل املينـــاء - اأن يطلـــع علـــى التدابيـــــر 

اأو املتطلبات التـــي يجـــوز ل�شلطــــة امليناء اأن تطلـــب االلتزام بهــا فيمـــا يتعلق بال�شفـــن 

والب�شائـــع واملركبات ، عالوة على مقت�شى االتفاقيات املو�شحة .

يجب على كل �شفينة تدخل اإىل موانئ جمل�س التعاون اخلليجي ، والتي تخ�شع لهذه   - 4

القواعد والتعليمات اأن حتمل على متنها ن�شخة من االتفاقيات املو�شحة فـي البند )2( 

اأعاله ، باالإ�شافة اإىل ن�شخة من هذه القواعد ، والتعليمات ، واأية تعديالت الحقة لها .
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يجوز الأي دولة ع�شو مبجل�س التعاون اأن تتقدم بطلب تعديل هذه الالئحة مبوجب   - 5

اأحكام الباب الثامن ع�شر املــادة )1٣٣( .

املــادة ) 2 (

يجـــوز لالإدارة اأن ت�شتمــر فـي ترخي�س ت�شغيل �شفينة موجودة م�شممة وفقا ملعايري اأدنــى 

مــن تلك التــي ت�شمنتهــا الالئحـــة احلاليـــة . ومهمــــا يــــكــن ، فاإنه يتوجب اأن تلتـــزم هـــذه 

ال�شفـــن باأن تفـي على االأقل باالأحكام التي تراها االإدارة �شرورية لتحقيق �شالمة ال�شفينة 

وطاقمها خالل الرحلـــة اأو الرحالت التي من املتوقع اأن تقوم بها ال�شفينة .

املــادة ) 3 (

اأربعة وع�شرين  ميكـــن لالإدارة فيما يتعلـــــق ب�شفن الركــــاب التـي يقــل طولهــا عـــن )24( 

جمل�س  دول  موانئ  بني  دولية  رحالت  فـي  راكب  مائتي   )200( من  اأقــــل  وحتمـــل  متــرا 

التعاون لدول اخلليج العربية والدول املجاورة التي تطبق اللوائح ، اأن ت�شدر لهذه ال�شفن 

�شهادة �شالمة �شفينة ركاب وفقا الأحكام االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح فـي البحار مع 

تزويد املنظمة البحرية الدولية بن�شخة من اإ�شعار التكافوؤ . 

التعـــاريف 

املــادة ) 4 (

يق�شد بالعبارات املبينة اأدناه املعاين الواردة قرين كل منها ما مل يق�س �شياق الن�س خالف 

ذلك :

1 - دول جمل�س التعاون :

 تعنــي الــدول االأع�شــاء فـــي جملــ�س التعاون لـــدول اخلليــــج العربية .

2 - املجل�س االأعلى : 

تعني املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

3 - االإدارة : 

تعنـــي ال�شلطة احلكومية املخت�شة بال�شــــوؤون البحرية لدولة "العلم" ، التي تقوم 

باإ�شــدار جميــع �شهـــادات ال�شفينــــة بعـــد معاينتهـــا والتاأكـــد من �شالحيتهـــا طبقــا 
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لنوع  طبقا  لل�شفن  والبدائل  واالإعفاءات  اال�شتثناءات  وو�شع   ، الدولية  للمعايري 

ال�شحنــــة وطبيعــــة الرحلـــة البحريـــة ، كذلك هي اجلهـــة التـــي تفــو�س وتعتــــمد 

من ينوب عنها من هيئات الت�شنيف الدولية فـي االإ�شراف واملعاينة على ال�شفن . 

4 - �صفينة ب�صاعة : 

اأية �شفينة خالف �شفينة ركاب . 

5 - �صفينة الركاب : 

هي �شفينة حتمل بدءا من اثني ع�شر راكبا فاأكرث .

6 - �صفينة ركاب �صغرية : 

هي �شفينة الركـاب التي يزيد طولهــا الكلي على )12( اثني ع�شر متــرا اأو اأكرث ، 

ولكن اأقل من )24( اأربعة وع�شرين مرتا وحتمل اأقل من )200( مائتي راكب . 

7 - �صفينة ال�صيد : 

هي �شفينة ت�شتخدم ل�شيد اأو جني اأو زرع املوارد البحرية احلية . 

8 - ال�صندل : 

يعني �شفينة ب�شائع دون و�شائل الدفع اخلا�شة بها . 

9 - ال�صفن التقليدية)داو( : 

هـي �شفينـــة تقليدية ت�شتعمل فـي ن�شاطات ال�شيد ونقـل الب�شائع ، ولي�شــت �شفينـــة 

ركاب . 

10 - قارب النزهة : 

هو القارب امل�شتخدم ا�شتخداما غري جتاري . 

11 - ال�صفينة اجلديدة : 

هي ال�شفينـــة املمــــدود �شالبهـــــا ، اأو التـــي تكــــون فـي مرحلــــة مماثلـــة من البنــــاء ، 

فـي تاريخ نفاذ هذه اللوائح اأو بعد ذلك . 

12 - زورق االإنقاذ : 

هو زورق م�شمم الإنقاذ املنكوبني وجتميع زوارق النجاة اأو الرماثات . 
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13 - �صفينة ذات غر�س خا�س : 

هي ال�شفينــة التــي تعمــل ذاتيا بقــوة ميكانيكية والتي حتمــل ، ب�شبـــب وظيفتهــــا ، 

اأكرث من )12( اثنى ع�شر م�شتخدما خا�شا ، مبا فـي ذلك الركاب . اإن ال�شفن ذات 

الغر�س اخلا�س التي تطبق عليها هذه املدونة تت�شمن االأنواع االآتية : 

14٫1 - ال�شفن املرتبطة باالأبحاث ، والبعثات اال�شتك�شافية واملعاينة . 

14٫2 - �شفن تدريب امل�شتخدمني البحريني .

14٫٣ - �شفن ت�شنيع احليتان وال�شمك ، غري تلك املرتبطة بال�شيد . 

14٫4 - �شفن معاجلة امل�شادر احلية االأخرى فـي البحر ، غري املرتبطة بال�شيد . 

14٫5 - ال�شفن االأخرى ذات موا�شفات فـي الت�شميم وطرق فـي العمل تت�شابه مع 

ال�شفن املذكورة فـي )1( اإىل )4( اأعاله ، والتي ترى االإدارة ت�شنيفها �شمن 

هذه املجموعة .

14 - الناقلة : 

هي �شفينة ب�شائع مبنية اأو معدلة لنقل ب�شائع �شائلة اأو �شلبة �شائبة . 

15 - اأماكن املعي�صة : 

تعنـــي االأماكــــن العامــــة ، واالأروقـــة واملراحيــــ�س ، والقمــرات واملكاتـــب واحلجــــرات 

اأماكن  وت�شم   . املماثلة  واالأماكن  الطبخ  اأدوات  على  حتتوي  ال  التي  املطبخية 

املعي�شة كذلك ال�شالمل واملهاوي واملخارج التي تخدم تلك االأماكن . 

16 - و�صط ال�صفينة : 

تعني و�شط امل�شافة بني املتعامدين فـي ال�شفينة . 

17 - تـاريخ ذكرى �صنوية : 

يعني اليـوم وال�شهــر من كـــل �شنـــة اللذين ي�شادفــان تاريخ انق�شاء ال�شهـــادة ذات 

العالقة . 

18 - كو�صبا�س - �صار�صات :

تعني املنظمة التي اأن�شاأتها االتفاقية الدولية )رو�شيا والواليات املتحدة االأمريكية( 

بتاريخ 1 يوليو )متوز( 1988م لت�شغيل �شبكة ا�شتغاثة تابعية . 
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 : )B( 19 - العر�س

يعني اأكرب عر�س م�شكل لل�شفينة على م�شتوى اأعمق خط حتميل للتق�شيم الداخلي 

اأو دونه . 

20 - �صطح الفوا�صل االإن�صائية : 

يعني اأعلى �شطح ت�شل اإليه الفوا�شل االإن�شائية العر�شية العازلة . 

21 - اأماكن الب�صائع : 

تعني جميع االأماكن امل�شتخدمة للب�شائع )مبا فـي ذلك �شهاريج الب�شائع الزيتية( ، 

واملهاوي املوؤدية اإليها . 

22 - االأماكن املغلقة لب�صائع الدحرجة : 

تعنــي اأماكــن ب�شائــع الدحرجــة التــي ال تنــدرج فـي فئــة اأماكـن ب�شائع الدحرجــة 

املفتوحة ، وال فـي فئة ال�شطوح املك�شوفة . 

23 - املراقبة امل�صتمرة :

تعر�س  اإال لفرتات ق�شرية عند  تتوقف  لن  املعنية  الال�شلكية  اأن اخلفارة  تعني   

اأو عند  اأو ان�شدادها بفعل ات�شاالتها الذاتية  طاقة اال�شتقبال فـي ال�شفينة خللل 

اإخ�شاع املرافق لعمليات ال�شيانة اأو الفحو�س الدورية ، وبقدر تعلق االأمر بت�شلم 

ر�شائل نظام ا�شتقبال النداء اجلماعي املعزز فاإن مراقبة اال�شتقبال �شتكون )%98( 

علــى االأقل وفقـــا لتعريفهـــا الــــوارد فـي "دليــل �شبكـــة ال�شالمـــة الدوليـــة" ال�شــادر 

عن املنظمة البحرية الدولية . 

24 - حمطــات التحكم : 

تعني االأماكـــن التي توجـد فيهــا معـــدات االت�شــال الال�شلكــي ، اأو معدات املالحة 

الرئي�شية ، اأو م�شادر الطاقة الكهربائية فـي حاالت الطوارئ ، واملعدات املركزية 

للك�شف عن احلرائق اأو مكافحتها . 

25 - احلمولة ال�صاكنة : 

تعني الفرق ، باالأطنان ، بني اإزاحة ال�شفينة فـي مياه ذات كثافة نوعية تبلغ )1٫025( 

عند خط املاء التحميلي الذي يتما�شى مع غاط�س ال�شفينة ال�شيفـي املحدد ، ووزن 

ال�شفينة فارغة . 
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26 - منارة ال�صلكي �صطح ال�صفينة : 

تعني منارة ال�شلكية لتحديـــد املوقع فـي حـــاالت الطـــوارئ تعمــل علــى تـــردد )406( 

 ، اآخر  �شناعي  قمر  اأي  بوا�شطة  اأو  �شار�شات(   - )كو�شبا�س  نظام  فـي  ميغاهريتز 

وميكنها الطفو ، ومزودة بنظام �شغط هيدرو�شتاتي ، وميكن تفعيل االإر�شال فيها 

يدويا اأو اأوتوماتيكيا عند اإطالق املنارة الال�شلكية . 

27 - النداء االنتقائي الرقمي : 

يعني التقنية التي ت�شتخدم رموزا تتيح ات�شال حمطة ال�شلكيـة مـا مبحطـة اأخـرى 

اأو مبجموعــة من املحطــات ونقــل املعلومــات اإليهــا ، واملتما�شية مع التو�شيات ذات 

ال�شلة للجنة اال�شت�شارية الدولية للموا�شالت الال�شلكية . 

28 - االإبـراق ذو الطبــع املبا�صــــر : 

يعنــي التقنيـــات التلغرافيــــة االأوتوماتيكيـــة املتما�شيـــة مع التو�شيات ذات ال�شلة 

للجنة اال�شت�شارية الدولية للموا�شالت الال�شلكية . 

29 - الغاط�س : 

يعنـي امل�شافة الراأ�شية من اخلــط القاعــدي امل�شــكل فـي منت�شـف الطـول اإىل خط 

املاء املعني . 

30 - م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية : 

يعني م�شدر للطاقة الكهربائية يقوم بتغذية لوحة مفاتيح الطوارئ عند حدوث 

خلل فـي التغذية من امل�شدر الرئي�شي للطاقة الكهربائية . 

31 - اإنزال التعومي الطليق : 

يعني طريقة الإنزال رماثات النجاة ، يطلق هذا الرماث اأوتوماتيكيا من ال�شفينة 

الغارقة ، ويكون جاهزا لال�شتعمال . 

32 - العائم : 

يعنــي امل�شافـــة املقا�شة عموديــا ، وباجتــاه االأ�شفــل عنــد منت�شـــف ال�شفينـــة واملمتـــدة 

من احلافة العليا خلط ال�شطح اإىل احلافة العليا خلط التحميل املعني . 
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 :  Main Deck - 33 - ال�صطح الرئي�صي لل�صفينة

يعني ال�شطح العلوي االأق�شى الكامل املعـر�س لعوامـــل املنـــاخ والبحر ، واملجهــــز 

بو�شائـــل دائمــة الإغـــالق جميع الفتحـــات فـي اجلزء املك�شوف منه . والذي زودت 

كل الفتحات فـي جوانب ال�شفينة اأ�شفله بو�شائل اإغالق دائمة عازلة ، وفـي �شفينة 

ذات �شطح عائم متقطع ، فاإن اخلط االأ�شفل لل�شطح املك�شوف وتتمة ذلك اخلط 

املوازية للجزء العلوي من ال�شطح ي�شكالن �شطحا عائما . 

34 - االت�صاالت الال�صلكية العامة : 

تعني املرا�شالت الت�شغيلية والعامة ، غري ر�شائل اال�شتغاثة واال�شتعجال وال�شالمة ، 

اجلارية باأجهزة الال�شلكي . 

35 - احلمولة االإجمالية : 

تعني اأبعاد احلجم الكلي لل�شفينة وفقا الأحكام االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة 

ال�شفن ، لعام 1969م . 

36 - الرماث : 

يعنــي جهــاز يعتــمد طفـــوه علـــى حجيـــرات لدنـــة مملوءة بالغاز ، ويحفــظ جاهــــزا 

لال�شتعمال فـي جميع االأوقات . 

37 - خدمــــة نافتكـــ�س الدوليــة :

تعني البث املن�شق واالإر�شال واال�شتقبال االأتوماتيكي على الرتدد )518( خم�شمائة 

اإبراق ذي  ، ملعلومات ال�شالمة البحرية وذلك بوا�شطة  وثمانية ع�شر كيلوهريتز 

دليل  اإىل  االإ�شارة  )جتب  االإجنليزية  اللغة  ي�شتخدم  النطاق  �شيق  مبا�شر  طبع 

نافتك�س املعتمد من املنظمة البحرية الدولية( . 

38 - �صبكة خدمة ال�صالمة الدولية : 

تعني تن�شيق االإر�شال واأتوماتيكية اال�شتقبال ملعلومات ال�شالمة البحرية بو�شائل 

نظام ا�شتقبال النداء اجلماعي املعزز اخلا�س بـ)اإمنار�شات( . 

39 - الرحلة الدولية : 

تعني الرحلة بني موانئ فـي دولتني خمتلفتني . 
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40 - الطـــول : 

ويعـــادل )96٪( �شتة وت�شعني فـي املائة من اإجمايل طـول خـــط املـاء عنـــد )%85( 

خم�شة وثمانني فـــي املائـــة من العمق امل�شكــل االأدنـــى املقــا�س مــــن قمـــة العـــار�س ، 

اأو للم�شافة القائمة بني اجلانب االأمامي من مقدمة ال�شفينة وحمور الدفة على 

خط املاء املذكور ، اإذا كانـــت هـــذه امل�شافة اأكبــر . وفـي ال�شفــن امل�شممة مبيل فــي 

الطول موازيا  يقا�س عليه هذا  الذي  املاء  اأن يكون خط  الواجــب  ال�شالــب فمــن 

خلط املاء الت�شميمي . 

41 - الطول بالكامل )درجة مئوية( : 

يعني طوال كامال بدن ال�شفينة ، وفـي حالة وجود "Sato" واإ�شافة خلفية ، ي�شتثنى 

هذان امللحقان . 

42 - احلمولة ال�صافية : 

يعني اإزاحة ال�شفينة باالأطنان دون الب�شاعة ، والوقود ، وزيــت التزليــــق ، وميــــــاه 

ال�شابـورة ، وامليـاه العذبة وميـــــاه تغذيـــة املراجـــــل املخزونــة فـي ال�شهاريج واملوؤن 

اال�شتهالكية ، والركاب ، والطاقم واأمتعتهم . 

43 - البحث واالإنقاذ : 

يعني العثور على ال�شفن اأو الطائرات اأو الوحدات اأو االأ�شخا�س املنكوبني . 

44 - ذو انت�صار لهبي �صيق : 

يعني اأن ال�شطح الذي يجري و�شفه على هذا النحو يحد ب�شورة كافية من انت�شار 

اللهب ، وهو ما تقره االإدارة بناء على اإجراءات اختبارية معتمدة . 

45 - اإمنار�صات : 

تعنــي املنظمــة املن�شــاأة باتفاقية املنظمـــة الدوليـــة للتوابـــع البحريـــة )اإمنار�شـــات( 

املعتمدة فـي ٣ �شبتمرب )اأيلول ( 1976م . 

46 - اأماكن االآالت : 

تعني جميع اأماكن االآالت من الفئة )A( وكل االأماكن االأخرى التي حتتوي على 

اآالت دفع ، ومراجل ، ووحدات وقود نفطي ، وحمركات بخارية ، وحمركات احرتاق 
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، واآالت  ، ومولدات واآالت كهربائية رئي�شية ، وحمطات للتزويد بالوقــــود  داخلي 

 ، ، وما �شابـــه ذلك من االأماكن  الهــواء  ، والتهويــــة وتكييـــف  للتربيــــد والتـــوازن 

واملهاوي املوؤدية اإليها . 

 : )A( 47 - اأماكن االآالت من ال�صنف

تعني االأماكن واملهاوي املوؤدية اإليها التي حتتوي على : 

47٫1 - اآالت االحرتاق الداخلي امل�شتخدمة فـي اأغرا�س الدفع الرئي�شي . 

47٫2 - اآالت االحتــــراق الداخلـــــي امل�شتخدمـــــة الأغــــرا�س اأخــــرى بخــــالف الدفــــع 

الرئي�شي على اأال يقل ناجت طاقتها االإجمايل عن )٣75( ثالثمائة وخم�شة 

و�شبعني كيلو واط . 

47٫٣ - اأي مرجل نفطي اأو وحدة وقود زيتي . 

48 - امل�صدر الرئي�صي للطاقة الكهربائيــة : 

يعنـــي امل�شـــدر الـــذي يقوم بتوفيـــر الطاقـــة الكهربائية اإىل لوحة املفاتيح الرئي�شية 

الت�شغيل  حالة  فـي  ال�شفينة  على  لالإبقاء  الالزمة  اخلدمات  كل  على  لتوزيعها 

واالإقامة العادية . 

49 - معدات التوجيه الرئي�صية : 

تعني االآالت وم�شغالت الدفة ووحدات طاقة معدات التوجيه ، اإن وجدت ، واملعدات 

االإ�شافيـة وو�شائل تو�شيل العزم الالزم لتحريــك الدفـــة لتوجيـه ال�شفينـة )مثل 

ذراع حتريك الدفة اأو الربعية( فـي ظروف اخلدمة العادية . 

50 - لوحة املفاتيح الرئي�صية : 

تعني لوحة املفاتيح التي تتغذى مبا�شرة من امل�شدر الرئي�شي للطاقة الكهربائية ، 

وتقوم بتوزيع هذه الطاقة على مرافق ال�شفينة . 

51 - خط حــد الغمــر : 

يعنــي اخلط املر�شوم مبا ال يقل عن )76( �شتة و�شبعني ملمرتا حتت جانب �شطح 

ال�شفينة العلوي . 

52 - معلومــات ال�صالمــة البحريــة : 

تعنــي التحذيـــرات املالحيـــة والطق�شيــــة ، والتنبــوؤات اجلويـــة ور�شائــــل ال�شالمـــــة 

االأخرى املوجهة اإىل ال�شفن . 
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53 - اأق�صى �صرعة خدمة اإىل االأمام : 

تعني اأق�شى �شرعة �شممت ال�شفينة لل�شري بها فـي اأثناء خدمتها فـي البحر عند 

اأعمق غاط�س . 

54 - اأق�صــى �صرعــــة للخلـــف : 

تعنـــي ال�شرعــــة املقـــدرة لل�شفينـــة عنــد ا�شتخــــدام الطاقـــــة الت�شميمية الق�شوى 

لل�شري اإىل اخللف عند اأعمق غاط�س . 

55 - املادة غري القابلة لالحرتاق : 

تعنــي املــــادة التــي ال حتتـــــرق وال تطلـــق اأبخــرة قابلــة لالحتـــراق بكميـــات ت�شمـــح 

با�شتعالهــا ذاتيـــا اإذا ارتفعــت درجــة حرارتهــا اإىل )750( �شبعمائــة وخم�شــني درجـــة 

مئوية ، على اأن تقر االإدارة ذلك با�شتخدام اإجراءات اإخبارية معتمدة . وتعترب اأية 

مواد اأخرى بخالف ذلك قابلة لال�شتعال . 

56 - اأماكــــن ب�صائــع الدحرجـــــة املفتوحــــة : 

تعني اأماكــــن ب�شائع الدحرجـــة املفتوحــــة اإما من نهايتيها ، اأو مفتوحة من نهاية 

واحـدة ومـــزودة بتهوية طبيعيـــة مالئمــة فعالــة على طولهــا بالكامـــل من خـــالل 

فتحات دائمة فـي الت�شفيح اجلانبي اأو �شقف ال�شطح وفقا لقناعة ال�شلطة املخت�شة . 

57 - الراكب : 

يعني كل �شخ�س فيما عدا : 

57٫1 - ربان واأفراد الطاقم اأو االأ�شخا�س االآخرين العاملني اأو امل�شتخدمني باأية 

�شفة كانت الأداء عمل على ظهر �شفينة . 

57٫2 - اأو االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن عام واحد . 

58 - املتعامدان : 

يعني قيا�س املتعامدان االأمامي واخللفـي عند الطرفني االأمامي واخللفـي للطول 

اأن يتطابق املتعامدان االأمامي مع اجلانب االأمامي ملقدم ال�شفينة  )L( . ويجب 

على خط املاء الذي يقا�س عليه الطول . 
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59 - خدمة التوابع ذات املدار القطبي : 

والتي  �شار�شات(   - القطبي )كو�شبا�س  املدار  ذات  التوابع  ترتكز على  تعني خدمة 

املوقع  التوابعية لتحديد  املنائر الال�شلكية  اإنذارات اال�شتغاثة من  تتلقى وترحل 

فـي حاالت الطوارئ كما حتدد مواقع هذه املنائر . 

60 - االأماكن العامة : 

طعـــــام  وغـــرف   ، كقاعـــات  وامل�شتخدمــة  املعي�شــة  اأماكــن  من  االأجـــزاء  تلك  تعنـــي 

وا�شرتاحات ، وما �شابه ذلك من االأماكن املحوطة ب�شورة دائمة . 

61 - خدمة االت�صاالت الال�صلكيـة :

 تعني كل من خدمات االت�شاالت الال�شلكية الف�شائية االآتية : 

62٫1 - خدمة ات�شاالت ال�شلكية ت�شتخدم التوابع املتزامنة فـي اخلدمة التوابعية 

البحرية املتنقلة . 

62٫2 - خدمة ات�شاالت ال�شلكية ت�شتخدم التوابع ذات املدار القطبي فـي اخلدمة 

التوابعية البحرية املتنقلة . 

62٫٣ - اخلدمـــة البحريـــة املتنقلــة فـي النطــــاق بــــني )156( ميغاهريتـــز ، و)174(

ميغاهريتز . 

 ، بــني )4000( كيلوهريتز  النطـــــــاق  فــــــي  املتنقلــــــة  البحريـــــــة  62٫4 - اخلدمـــــــة 

و)27٫500( كيلوهريتز . 

 ، كيلوهريتـــــز   )1٫605( بـــني  النطــــاق  فـي  املتنقلـــــة  البحريــــة  اخلدمـــــة   -  62٫5

و)4000( كيلوهريتز وبني )415( كيلوهريتز ، و)526٫5( كيلوهريتز . 

62 - اللوائح الال�صلكية : 

تعنــي اللوائــح الال�شلكيـــة امللحقـــة اأو التــي تعـــد ملحقــة باأحــدث اتفاقيــة دوليــــة 

لالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية �شارية املفعول فـي فرتة ما . 

63 - مادة االرتداد العك�صي : 

تعني املادة التي تعك�س حزمة من ال�شوء �شلطت عليها . 
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64 - اأماكن ب�صائـــع الدحرجــــة : 

تعني االأماكـــن التـــي ال تقطـــع عــــادة بــاأي حـــال ، ومتتــــد اإما على طول كبري واإما 

بو�شعيــــة  عــــادة  منها  وتفــــرغ  الب�شائع  عليهـــا  ت�شحـــن  التي  ال�شفينـــة  طول  على 

اأو �شيارات  اأو مركبات طريق  اأو على ق�شبان  ، فـي  اأو �شائبة(  اأفقيـــة )فـي عبوات 

)مبا فـي ذلك ال�شهاريج على الطرق اأو الق�شبان ، وال�شاحنـــات ، واألواح ال�شحــن ، 

اأو اخلزانـــات املفتوحة ، اأو فـي اأو على وحدات تخزين م�شابهة اأو اأوعية اأخرى( . 

 : )A1( 65 - املنطقة البحرية

تعني منطقة تقع �شمن التغطية الهاتفية الال�شلكية ملحطة �شاحلية واحدة على 

االأقل ذات تردد عال جدا ، وتتاح فيها خدمات متوا�شلة لالإنذار بالنداء االنتقائي 

الرقمي ، ح�شب التعريف الذي قد ت�شعه احلكومة املتعاقدة . 

 : )A2( 66 - املنطقة البحرية

تعنــي تلك املنطقـــة ، با�شتثنــــاء املنطقـــة البحريـــة )A1( ، التي تقــــع �شمـــن نطـــاق 

التغطيـــة الهاتفية الال�شلكية ملحطة �شاحليــــة واحــــدة ذات تـــــردد متو�شط . وتتاح 

فيها خدمات متوا�شلة لالإنذار بالنداء االنتقائي الرقمي ، ح�شب التعريف الذي 

قد ت�شعه حكومة متعاقدة . 

 : )A3( 67 - املنطقة البحرية

تقع �شمن  التي   ،  )A1( و  )A2( البحريتني املنطقتني  با�شتثناء   ، املنطقة  تلك  تعني 

نطاق تغطية تابع متزامن من توابع )اإمنار�شــات( ، وتتوافر فيها خدمـــات متوا�شــلة 

لالإنذار . 

 : )A4( 68 - املنطقة البحرية

 . )A3( و )A2( و )A1( تعني املنطقة التي تقع خارج املناطق البحرية

69 - اأماكن اخلدمة : 

تعني تلك االأماكن امل�شتخدمة كمطابخ واحلجرات املطبخية املحتوية على اأدوات 

للطبخ ، واخلزائن ، وغرف التربيد واالأ�شياء الثمينة ، واملخازن والور�س بخالف 

تلك التي ت�شكل جزءا من اأماكن االآالت ، وما �شابه ذلك من اأماكن وكذلك املداخل 

املوؤدية اإليها . 
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70 - امل�صتخدمون اخلا�صون : 

تعني كل االأ�شخا�س ممن لي�شوا ركابا اأو اأفرادا فـي الطاقم اأو االأطفال ممن يقل 

�شنهم عن عام واحد املحمولني على منت ال�شفينة مبا له عالقة بالهدف اخلا�س 

لتلك ال�شفينة اأو ب�شبب العمل اخلا�س الذي يتم على منت تلك ال�شفينة . 

71 - االإن�صـــاء العلــــوي : 

هو هيكل فوقي على �شطح العائـــم ، وميتـــد من جانـــب اإىل اآخر فـي ال�شفينة ، وفـي 

حال ال�شفائح اجلانبية فاإن هذا االإن�شاء ال يبعد جوانيا عن جدران الغالف الأكرث 

من  )4٪( اأربعة فـي املائة من العر�س )B( . ويعترب املركز اخللفـي املرفوع اإن�شاء 

علويا . 

 : )EPIRB( 72 - عالمة منارة اال�صتغاثة

هي منارة ا�شتدالل ال�شلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ فـي النطاق 

اأي قمر �شناعي  اأو فـي نظام  )406( ميغاهريتز فـي نظام )كو�شبا�س - �شار�شات( 

اآخر . وتقع فـي داخل ال�شفينة اأو قارب النجاة . 

73 - حمطة �صاحلية : 

املقامة على  املن�شاآت  اأو  التجهيزات  اأو   ، ال�شفن  تقوم بخدمة حركة  تعني حمطة 

ال�شاطـئ وامل�شوؤولـــة عــن نظـــام االإبــالغ االإجبــاري املعتمــــــد مـــن املنظمـــة البحريــة 

الدولية ، اأو جهة م�شوؤولة عن تن�شيق عمليات البحث واالإنقاذ اأو عمليات مكافحة 

الع�شو طبقا الأحكام  الدولة  والتي حتدد موقعها   ، البحار  فـي  التلوث  ومعاجلة 

هذه الالئحة والتعليمات .

74 - الطاقم : 

رحلة  خـــالل  ال�شفينــة  ظهر  على  مبهــام  للقيام  فعليا  موظــف  �شخــ�س  اأي  يعني 

اأفراد  اأو خدمات لل�شفينة وبحيث يكون مدرجا فـي قائمة  لغر�س القيام باأعمال 

الطاقم .

75 - الب�صائـع اخلطــرة : 

تعني اأي ب�شائــع تكــــون معر�شــة ب�شــورة فردية اأو جماعيــة ، الأ�شباب تعود لطبيعة 

تلك الب�شائع اأو كميتهـــا اأو طريقـة ت�شتيفها ، الإحلاق اخلطر بالركاب اأو الطاقــم 
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اأو تهدد ال�شفينة ، وت�شمل جميع املواد املحددة من قبل املنظمة البحريـــة الدوليـــــة 

كب�شائـــــع خطـــــرة �شمـــــن مدونــــة الب�شائع اخلطـــرة ال�شــــادرة عن املنظمة .

 : )ISM Code( 76 - مدونة اإدارة ال�صالمة الدولية

اأقرتها  التي   ، التلوث  ومنع  ال�شفن  عمليات  �شالمة  الإدارة  الدولية  املدونة  تعني 

 A . 741 )18( املنظمــــة البحريـــة الدوليــة من خـــالل قـــرار اجلمعيــة العامــــة رقــــم

ال�شادر فـي 4 نوفمرب 199٣م .

 : )ISPS Code( 77 - املدونة الدولية الأمن ال�صفن واملرافق املينائية

املنظمة  قبل  من  ال�شادرة  املينائية  واملرافق  ال�شفن  الأمن  الدولية  املدونة  تعني 

البحرية الدولية ، مبا فـي ذلك كافة ما يطراأ عليها من تعديالت .

78 - اتفاقية ماربول ) 78/73 ( : 

تعني االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�شفن ، ل�شنة 197٣م وبروتوكول االتفاقية 

ل�شنة 1978م .

79 - ب�صائع م�صببة للتلوث : 

تعني الزيوت وفق التعريف الوارد فـي امللحق )1( من اتفاقية ماربول )78/7٣( ، 

اتفاقية  امللحق)2( من  الوارد فـي  التعريف  بال�شحة وفق  ال�شارة  ال�شائلة  واملواد 

ماربول )78/7٣( . 

80 - اتفاقية ال�صالمة : 

تعني االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح فـي البحار ، ل�شنة 1974م ، واملوقعة فـي لنـدن 

فـــي 1 نوفمبــــــر 1974م ، وبروتوكــــــــول االتفاقيــــة ل�شنـــــــة 1978م املوقـــــع فــــي لنــــدن 

فـي 17 فرباير 1978م ، واأي تعديالت تطراأ على ملحق االتفاقية .

81 - خط التحميل : 

اأن  ما  ل�شفينة  ميكن  التي  االإجمالية  احلمولة  كمية  لقيا�س  ي�شتعمل  خط  يعني 

حتملها وتبحر بها باأمان ، وتقا�س هذه احلمولة عادة باالأطنان .

 : )Freeboard( 82 - امل�صتوى احلر

يعنــي امل�شافـــة املقا�شـــة عموديـــا عند منت�شــف ال�شفينـة وباجتـاه االأ�شفـل واملمتــدة 

من احلافة العليا خلط �شطح ال�شفينة اإىل احلافة العليا خلط التحميل املعني .
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 : )Freeboard Deck( 83 - �صطـــح امل�صتـــوى احلــــر

يعنــي اأعلـــى �شطـــح كامل ال�شفينـــة واملعر�س للطق�س والبحر والتي لها اإمكانيات 

على  الفتحات  كل  تكون  اأ�شفلها  والتي  للطق�س  املعر�شة  الفتحات  الإغالق  دائمة 

جانبي ال�شفينة مزودة باإمكانيات دائمة الإغالقها ب�شكل عازل للماء . وفـي ال�شفينة 

التي يكون �شطح امل�شتوى احلر فيها غري متوا�شــل يوؤخذ اأدنى خط مل�شتوى ال�شطح 

املعر�س وامتدادا لهذا اخلط ب�شكل متواز جلزء ال�شطح العلوي ك�شطح امل�شتوى 

احلر .

84 - العمق الغاط�س : 

يعنــي امل�شافـــة العموديـــة عنــــد منت�شــــف ال�شفيــنـــــة مـــن خـــط العـــار�س لل�شفينـــة 

اإىل اجلانب الطويل ل�شطح ال�شفينة الرئي�شي .

85 - النفايات الناجتة عــن ال�صفينـة : 

 ، الب�شائع  ، عدا ف�شالت  املجاري والف�شـالت  بـما فـي ذلك  النفايات  تعني جميع 

ال�شفينـة باخلدمة وتنــدرج �شمن نطــاق املالحــق )1(  اأثناء قيام  والتي تنتج فـي 

وفقــــا  بالنفايـــات  املرتبطة  والب�شائع   )78/7٣( ماربول  اتفاقية  من   )5( و  و)4( 

للتحديــد الــوارد فــــي التوجيهات االإر�شادية املتعلقة بتنفيذ امللحق )5( من اتفاقية 

ماربول )78/7٣( . 

86 - خملفات الب�صائع :

وتعني املخلفات املتبقية من مواد الب�شائع على �شطح ال�شفينة فـي عنابر اأو خزانات 

الب�شائع ، والتي تتخلـــف بعد االنتهـــاء من تفريـغ الب�شائــع وعمليـــات النظافـــة ، 

وت�شمل الفوائ�س والبقايا الناجتة عن التحميل/ التفريغ .

اال�صتثنــــاءات

املــادة ) 5 (

ال تطبق هذه اللوائح على : 

�شفـــن الب�شائــع وال�شنـــادل املوجـــودة والتـــي يكــــون طولهـــا الكلــــي اأقـــــل مـــن )12(   - 1

اثنى ع�شر  متــرا ، عدا ما ين�س عليه �شراحة امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 
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�شفـــن تعــود للدولــة وت�شتعمــل الأغــرا�س غري جتاريــة ، وال�شفـن احلربيـة وناقــالت   - 2

اجلنود . 

�شفــن الركــــاب التــي يزيـــد طولهــا على )24( اأربعة وع�شريـــن متـــــرا اأو التــــي تنقــــل   - ٣

ما يزيد على )200( مائتي راكب . 

يخوت النزهة التي ال تقوم باأي ن�شاط جتاري .   - 4

ال�شفن ال�شراعية املحلية واملبنية حديثا امل�شتخدمة اأو التي �شت�شتخدم فـي ال�شيد   - 5

اأو فـي ن�شاطات نقل الب�شائع ، ودون تعديل رئي�شي فيها .

االإعفـــاءات 

املــادة ) 6 (

حكم  تطبيق  من  �شتجعل  معينة  رحلة  و�شروط  طبيعة  اأن  االإدارة  قبل  من  تقرر  اإذا   - 1

واحد اأو اأكرث من اأحكام هذه الالئحة غري معقول اأو غري �شروري ، فاإنه ميكن اإعفاء 

ال�شفينـــة التــي تقــوم بالرحلــة من تلك االأحكــام ، ب�شـرط امتثالهــا ملتطلبـات ال�شالمـــة 

التي تعتربها االإدارة كافية للرحلة املزمعة . 

يجــوز لالإدارة اإعفـــاء اأي �شفينــة ذات �شمـات جديدة من اأي مــن اأحكــام هــذه الالئــحة   - 2

ال�شمات  االأبحاث لتطوير مثل هذه  ا�شتمرار  اإعاقة �شديدة  والتي قد يعوق تطبيقها 

وا�شتخدامها فـي ال�شفن . اإال اأن مثل هذه ال�شفينة ينبغي اأن متتثل ملتطلبات ال�شالمة 

امل�شتهدفة لها والكفيلة ب�شمان �شالمتها العامة .

تر�شل االإدارة التي متنح مثل هذه االإعفــاءات اإ�شعــارات كتابيــة بتفا�شيل هذه االإعفاءات   - ٣

واأ�شبابها اإىل االإدارات االأخرى التي وافقت على تطبيق هذه الالئحة على اأ�شا�س اإقليمي . 

البـــدائـــل

املــادة ) 7 (

عندما تتطلب هذه الالئحة اأن تركب اأو تنقل على ظهر ال�شفن اأنواع معينة من الرتكيبات   - 1

اأو املواد ، اأو االأدوات ، اأو االأجهزة ، اأو اأطراز حمددة منها ، اأو اتخاذ اإجراءات خا�شــــة ، 
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يحق لالإدارة اأن جتيز تركيب اأو نقل اأنواع اأخرى من الرتكيبات ، اأو املـواد ، اأو االأدوات ، 

اأو االأجهزة ، اأو اأية اأطراز منها اأو اتخاذ اإجراءات اأخرى ، اإذا ثبت لها بالتجربة اأو بغري 

ذلك اأن تلك الرتكيبات ، اأو املواد ، اأو االأدوات ، اأو االأجهزة ، اأو اأية اأطراز منها ، اأو تلك 

االإجراءات تتمتع بفعالية متاثل ، على االأقل ، ما هو مطلوب فـي هذه الالئحة .

ينبغــي على اأيــة اإدارة ت�شمح مبثل هذه البدائل باإ�شعــار االإدارات االأخــرى التــي وافقــت   - 2

على تطبيق هذه الالئحة على اأ�شا�س اإقليمي بالتفا�شيل املتعلقة بذلك واأ�شبابها .

املعـــاييـــر

املــادة ) 8 (

 ، ، والتجهيزات واملواد واملعدات  ، واملتانة االإن�شائية  ، الت�شميم  البناء  اأن ميتثل  يجب   - 1

واالأجهزة اخلا�شة للمقايي�س املقبولة ، با�شتثناء ما مت و�شفه �شراحة اأو االإ�شارة اإليه 

فـي هذه الالئحة . 

باالإ�شافة اإىل املعايري التي ت�شري اإليها هذه الالئحة فاإنه ميكن اأي�شا تطبيق اللوائح   - 2

واملعايري املو�شى بها من قبل املنظمة البحرية الدولية . 

متتثل �شفينة الركاب ملتطلبات الت�شميم االإن�شائي وفق مقايي�س اإحدى املنظمات املعرتف   - ٣

بها ملواد وبناء ال�شفينة . 

االإ�صالحات ، والتغييـرات ، والتعديالت ذات الطابع الرئي�صي

املــادة ) 9 (

ينبغــي اأن تلبي االإ�شالحات ، والتغيريات ، والتعديالت ذات الطابـــع الرئي�شــي وتركيـــب   - 1

ال�شفن اجلديدة  اأية معدات مرتبطة بها فـي �شفينة موجودة املتطلبات املطبقة على 

وفـقا ملا تــــراه االإدارة معقـــوال وممكنـــا . ويلتزم مالك ال�شفينة باإبالغ االإدارة بالتغيــريات 

اأو التعديالت املطلوبة قبل تنفيذها . 

الأغرا�س هذه الالئحة تعترب االإ�شالحات اأو التغيريات اأو التعديالت ذات طابع رئي�شي :   - 2

2٫1 - حينما تبدل التغيريات ب�شكل اأ�شا�شي اأبعاد ال�شفينة اأو �شعتها للب�شائع . 
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2٫2 - حينما تكون التغيريات اأ�شا�شية بحيث تزيد فـي عمر ال�شفينة . 

2٫٣ - اأو حينما تبدل التحويالت وظيفة ال�شفينة .

نقـــل الب�صـــائع 

املــادة ) 10 (

تطبق على ال�شفن وال�شنادل الناقلة للب�شائع املدونة اأدناه اأحكام الف�شلني )6( و)7(   - 1

من االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح فـي البحار ، واملالحق )1( و)2( و)٣( من االتفاقية 

الدولية ملنع التلوث من ال�شفن واملدونات ذات العالقة : 

1٫1 - احلبوب ال�شائبة . 

1٫2 - الب�شائع اخلطرة املعباأة اأو ال�شائبة . 

1٫٣ - الكيمياويات ال�شائبة ال�شائلة . 

1٫4 - الغازات امل�شيلة ال�شائبة . 

1٫5 - الب�شائع االأخرى ال�شائبة . 

بقدر عدم تعار�شها مع اأحكام هذه الالئحة ، تطبق على ال�شفن امل�شمولة بهذه اللوائح   - 2

واملعـــدة لنقـــل الب�شائــع نف�شهـــا ، متطلبـــات الناقـــالت وال�شفـــن التــي تبلـــغ حمولتهــــــا 

الهيدروكاربونيــة  املواد  لنقــل  واملعــدة  اأكثـر  اأو  االإجمالــية )150( مائة وخم�شني طنـــا 

ال�شائلــة بدرجــة احلرارة ال�شائدة ووفقا لل�شغط اجلوي املحيط . 

اأو غري �شرورية  اأن املتطلبات غري معقولة  اإذا راأت  يجوز لالإدارة ال�شماح باالإعفاءات   - ٣

بعد اأن تاأخذ فـي اعتبارها ال�شفينة والرحلة املطلوبة . وتقوم االإدارة التي جتيز مثل 

وافقت  التي  االأخرى  االإدارة  اإىل  املوجبة  واأ�شبابه  تفا�شيله  بالتبليغ عن  االإعفاء  هذا 

على تطبيق هذه الالئحة على اأ�شا�س اإقليمي . 

خمططـات ال�صفينة ووثائقهـــا 

املــادة ) 11 (

تلتزم اأي �شفينة اأن حتتفظ على متنها باملخططات والوثائق ال�شرورية املنا�شبة لت�شغيلها 

ول�شالمة االأرواح فـي البحار ، وباللغة التي ي�شتخدمها اأفراد الطاقم فـي عملهم .
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القـــوة القـــاهـــرة 

املــادة ) 12 (

وقــــت مغادرتهــــا  فـي  اللوائــح  هـــذه  اأحكام  التي ال تنطبـــق عليهـــــا   ، ال�شفينــــة  ال تخ�شـــع 

فـي اأي رحلة ، الأحكام هذه الالئحة ب�شبب اأي انحراف عن الرحلة املق�شودة ب�شبب وطاأة 

الظروف اجلوية اأو اأي �شبب اآخر ناجم عن القوة القاهرة . 

احلـوادث والكـوارث البحريـة

املــادة ) 13 (

يجب على ربان ال�شفينة اأو مالكها اإبالغ االإدارة وكذلك اأقرب دولة �شاحلية فورا عند   - 1

وقوع حادث ي�شمل ال�شفينة ويوؤدي اإىل خ�شارة فـي االأرواح اأو �شرر فـي البيئة اأو اأ�شرار 

مادية فـي ال�شفينة اأو غرقها اأو التخلي عنها اأو فقدانها . 

تقوم االإدارة بالتحقيق فـي اأي حادث الأي من �شفنها وفقا الأحكام هذه الالئحة ، حينما   - 2

ترى اأن مثل هذا التحقيق ميكن اأن ي�شاعد فـي حتديد اأي تغيريات قد يكون من املفيد 

اإجراوؤهـــا . وتلتـــزم االإدارة باإبـــالغ االإدارة االأخـــرى التـــي قبلـــت بتطبيق هذه اللوائـــح 

على اأ�شا�س اإقليمي بنتائج التحقيق . اإذا تعلق االأمر بعدة بلدان ، فاإن على االإدارة اأن 

االإدارات  مع  به  القيـــام  يتم  م�شتـــرك  بتحقيق  لل�شمــــاح  العالقة  ذات  التدابيــــر  تتخذ 

االأخـــرى التي وافقت على تطبيق هذه اللوائح على اأ�شا�س اإقليمي . 

الباب الثاين

معـــاينات ال�صفينــة و�صهـادات ال�صـــالمـة

التفتيـــ�س واملعـــاينـــة

املــادة ) 14 (

 ، االإعفاءات منها  ال�شفن ومعاينتها ومنح  تفتي�س  اإجراء عمليات  االإدارة  يتوىل موظفو   - 1

لهذا  معاينة معينني  اإىل خرباء  العمليات  تعهد مبثل هذه  اأن  االإدارة  اأنه مبقدور  غري 

الغر�س اأو اإىل هيئات اإ�شراف حتظى باعرتافها . 
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ينبغي الأية اإدارة تعني خرباء معاينة اأو جهات فنية معرتفا بها الإجراء عمليات تفتي�س   - 2

ومعاينات ، اأن متنح هوؤالء اخلرباء املعينني اأو اجلهات الفنية املعرتف من قبلها �شالحية 

القيام مبا ياأتي كحد اأدنى : 

2٫1 - املطالبة باإ�شالح ال�شفينة . 

تنفيذ عمليـــات التفتــي�س واملعاينـــات اإذا طلبـــت ذلك ال�شلطـــات املخت�شــــة لدولــــة   - 2٫2

امليناء . 

عندمـــا يقـــرر خبيـــر معاينة معني اأو جهة فنية معرتف بــها اأن حالــــة ال�شفينــة   - 2٫٣

اأو معداتها ال تتما�شى اإىل حد كبري مع التفا�شيل الـواردة فـي ال�شهادة ، اأو باأن هذه 

احلالة ال تكفل اإبحار ال�شفينة دون تعري�شها اأو تعري�س البيئة اأو االأ�شخا�س 

املوجودين على ظهرها للخطر ، فـاإن على هذا اخلبري اأو اجلهة الفنية اتخاذ 

ما ياأتي :

2٫٣٫1 - الطلب من م�شغل ال�شفينة اتخاذ اإجراء ت�شحيحي فوري .

2٫٣٫2 - اإخطار االإدارة بذلك فورا .

عند عدم اتخاذ م�شغل ال�شفينــة االإجراء الت�شحيحـي ينبغــي لالإدارة اأن تقـوم   - 2٫4

باالآتي :

2٫4٫1 - تعليق اأو �شحب ال�شهادة املعنية فورا .

2٫4٫2 - منع ال�شفينة من االإبحار ، واإخطار اجلهات املعنية بذلك .

ال�شلطات  اإبالغ  فينبغي   ، خليجية  دولة  ميناء  فـي  ال�شفينة  كانت  2٫4٫٣ - اإذا 

املخت�شة لدولة امليناء اأي�شا على الفور . وعندما يخطرموظف االإدارة ، 

اأو خبيــــر املعاينــــة املعـــــني اأو اجلهـــــة الفنية لل�شلطات املخت�شة لدولة 

املينــــاء ، فــــــاإن علـــــى حكومــــة دولـــــة املينـــــاء املعنيـــــة اأن تقــدم للموظــــــف 

اأو خبري املعاينة اأو اجلهة الفنية امل�شاعدة ال�شرورية لتنفيذ التزاماتهم 

مبقت�شى هذه الالئحة . وحينما تدعو ال�شرورة فاإن على حكومة دولة 

امليناء املعنية اأن ت�شمن عدم اإبحار ال�شفينة اإال اإذا اأثبت امل�شغل لالإدارة 

اأن مبقدورها االإبحار ، وترك امليناء للتوجه اإىل حو�س اإ�شالح منا�شب ، 

دون تعر�شها اأو االأ�شخا�س املوجودين على ظهرها للخطر . 
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2٫5 - عند تكليف االإدارة للجهات الفنية املعتمدة لديها ، والتي تقوم بعمليات التفتي�س 

واملعاينة الإ�شدار ال�شهادات االإلزامية نيابة عنها ، يجب اأن تخ�شع هذه اجلهات 

كل  وفـي   ، البحرية  االإدارة  من  الدوري  للتدقيق   )ROs( بها  املعرتف  الفنية 

فعالية  تكفل  كمـا  ال�شرورية  الرتتيبات  كافة  باتخاذ  االإدارة  تتعهد  االأحوال 

التفتي�س واملعاينة لالإيفاء بهذا االلتزام . 

اأنـــواع املعـــاينـــات

املــادة ) 15 (

تخ�شع جميع ال�شفن التي تطبق عليها هذه الالئحة للمعاينات االآتية : 

فـي  ال�شفينة  ، قبل و�شع  ال�شفينة من اخلارج  قاع  ذلك  فـي  ، مبا  االأولية  املعاينة   - 1

اخلدمة . 

تزيـــــد  اأال  علـــــى   ، االإدارة  تعينهــــــا  فتــــرات  علـــــى  لل�شهـــــادات  جتديديــــــة  معاينـــــــة   - 2

على )5( خم�س �شنوات .

معاينــــة دوريـــــة / بينيـــــة خـــالل )٣( ثالثة اأ�شهر قبل اأو بعد تاريخ الذكرى ال�شنوية   - ٣

الثانيـــة اأو الثالثـــة لل�شهــــادة . وحتــل هــــذه املعاينة حمــل املعاينـــة ال�شنويـــة الـــواردة 

فـي الفقرة )د( من هذه املادة اأدناه .

معاينة �شنوية خالل )٣( ثالثة  اأ�شهر قبل اأو بعد تاريخ الذكرى ال�شنوية لل�شهادة .  - 4

معاينات اإ�شافية ، عند قيام �شبب لذلك .  - 5

ت�شمل تفتي�شني   ، ال�شفينة من اخلارج  فـي ذلك قعر  ، مبا  ال�شفينة  معاينة لبدن   - 6

خالل مدة )5( خم�س �شنوات .

املعاينة االأولية

املــادة ) 16 (

اأدناه  املو�شوفة  واالأنظمة  واملعدات  الرتكيبات  اأن  االأولية  املعاينة  اأن ت�شمن  الواجب  من 

تتما�شى ب�شكل تام مع هذه اللوائح ، واأنها فـي و�شع ت�شغيلي جيد من جميع اجلوانب : 

ترتيبات ومواد واأبعاد هيكل ال�شفينة .   - 1

قناين واأوعية ال�شغط االأخرى .   - 2
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االآالت الرئي�شية وامل�شاعدة مبا فـي ذلك جهاز التوجيه واأنظمة التحكم امللحقة .   - ٣

نظـــــام الوقايـــــة وال�شالمـــة مــن احلرائــــق ، واأجهــــزة ترتيبـــات االإنقـــاذ ، واملعــــدات   - 4

املالحية ، املطبوعات املالحية ، وو�شائل �شعود املر�شدين اإىل ال�شفينة . 

املن�شاآت الال�شلكية مبا فـي ذلك املن�شاآت امل�شتخدمة فـي اأجهزة االإنقاذ .   - 5

اأنظمة التحكم فـي ت�شريف الزيت وترتيبات االحتفاظ به على ظهر ال�شفينة .   - 6

نظام التحكم فـي ال�شرف ال�شحي لل�شفن لالحتفاظ بها على ظهر ال�شفينة .   - 7

واإ�شارات  ال�شوتية  االإ�شارات  اإطالق  وو�شائل   ، واالأ�شكال   ، االأ�شواء  حتديد مواقع   - 8

اال�شتغاثة مبا يتما�شى مع االتفاقية الدولية ملنع الت�شادم فـي البحر . 

ترتيبات ومواد واأبعاد هيكل ال�شفينة الواردة فـي الف�شل الثالث من �شروط حتديد   - 9

العائم وخطوط التحميل . 

معاينة جتديد ال�صهادة

املــادة ) 17 (

ينبغي اأن تت�شمن معاينة جتديد ال�شهادة تفتي�س املعدات امل�شار اإليها فـي املــادة ) 16( للتاأكد 

من �شيانتها وفقا لهذه الالئحة واالتفاقية الدولية ملنع الت�شادم فـي البحر .

املعاينة البينية

املــادة ) 18 (

من الواجب اأن ت�شمل املعاينة البينية تفتي�شا للنقاط الواردة فـي الباب الرابع اإىل الباب 

جيدة  حالة  فـي  ال�شفينة  اأن  من  للتاأكد  الالئحة  هذه  من  ع�شر  الثالث  والباب  الثامن 

ينبغي  فاإنه   ، واآالتها  ال�شفينة  بدن  تفتي�س  وخالل   ، لها  اأعدت  التي  للخدمة  ومر�شية 

حيثما   ، امل�شتمرة  املراقبة  نظام  وفق  عليها  اأجريت  التي  املف�شلة  الفحو�س  اإىل  الرجوع 

يكون هذا النظام مو�شع التطبيق .

املعاينة الدورية

املــادة ) 19 (

 ، ال�شــرورة  ، مــع اختبارهــا عنــد  املعــــدات  الدوريــــة تفتيـــ�س  املعاينــــة  اأن تت�شمــــن  يجــــب 

للتاأكــــد مــن امتثالهـــا لالأحكــــام ذات العالقة باأجهزة اإنقاذ االأرواح ، والوقاية وال�شالمـــة 
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فـي حالة مر�شية ومنا�شبة  واأنها   ، وال�شوئية  ال�شوتية  االإ�شارات  وو�شائل   ، من احلريق 

للخدمــة التــي اأعـــدت لهــا ال�شفينــة . وتفحــ�س كل ال�شهادات وال�شجالت وكتيبات تعليمـات 

الت�شغيل والتعليمات االأخرى والوثائق ذات ال�شفة امللزمة . 

املعاينة ال�صنوية

املــادة ) 20 (

يجب اأن تت�شمن املعاينة ال�شنوية اأي تفتي�س مطلوب للتاأكد من اأن : 

املعـــدات املذكـــورة فـي املادتــني ال�شابقتني قـــد متــت معاينتهــا ب�شكــل مـــر�س ، واأنهــا   - 1

منا�شبة للخدمة التي  اأعدت لها ال�شفينة . 

مل تدخــــل اأي تغييــــرات علــــى بــــدن ال�شفينة اأو على االإن�شاءات العلوية فيهــا ميكـــن   - 2

اأن يوؤثر على احل�شابات التي حتدد خط التحميل . 

الرتتيبــــات واالأجهـــزة واالأنظمـــة حلمايـــة الفتحـــات ، وق�شبـــان التحــــرز ، ومنافـــــذ   - ٣

الت�شريف ، و�شبل الو�شول اإىل اأماكن اإقامة الطاقم م�شونة فـي حالة فعالة . 

معاينات اإ�صافية

املــادة ) 21 (

ينبغي اإجراء معاينة عامة اأو جزئية ، حينما تدعو اإىل ذلك ، ويتم القيام بها بعد اأي ت�شليح 

ناجم عن حادث اأو �شرر يوؤثر على �شالمة ال�شفينة . ويكون من مقت�شى املعاينة التاأكد 

من اأن االإ�شالحات واال�شتبداالت قد مت القيام بها بطريقة مالئمة . 

معاينة لبدن ال�صفينة

املــادة ) 22 (

يجب اأن يتم تفتي�شان على االأقل للجزء اخلارجي من قاع ال�شفينة والقيام بهما خالل مدة 

اأي )5( خم�س �شنوات ، با�شتثناء ما تفو�س به االإدارة خالفا لذلك . وكلما كان ذلك ممكنا 

فاإن الفرتة بني كل تفتي�شني ينبغي اأال تزيد على )٣6( �شتة وثالثني �شهرا . اإن الغر�س 

من فح�س اجلزء اخلارجي من قاع ال�شفينة ومعاينة االأجزاء االأخرى ذات العالقة فـي 

الوقت نف�شه هو التاأكد من اأنها فـي حالة جيدة ومر�شية للخدمة التي اأعدت لها ال�شفينة . 

ومن املف�شل اأن يرتافق اأحد هذين التفتي�شني مع معاينة �شحة �شهادة ال�شفينة . 
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ت�صديق املعاينات

املــادة ) 23 (

يجب ت�شديق املعاينات الدورية واملتو�شطة وال�شنوية املذكورة فـي هذه الالئحة على �شهادة 

ال�شفينة . 

احلفاظ على حـالة ال�صفينــة بعــد املعــاينة

املــادة ) 24 (

مـــن الواجب �شيانـــة ال�شفينــــة ومعداتها مبا ي�شمن بقاء ال�شفيــنة �شالــحة لالإبحـــار   - 1

اأو االأ�شخا�س املوجودين على متنها  اأو تعر�س البيئة  من كافة الوجوه دون تعر�شها 

للخطر . 

عقب االنتهاء من اأي معاينة لل�شفينة ، ال يجوز اإجراء اأي تغيريعلى الرتتيبات الهيكلية   - 2

اأو االآالت اأو املعدات اأو اأي بند �شملته املعاينة ، دون موافقة االإدارة . 

�شالمة  اأي منهما على  يوؤثر  فيها بحيث  يكت�شف عيب  اأو  ل�شفينة  تقع حادثة  عندما   - ٣

ال�شفينة اأو على كفاءة اأجهزة االإنقاذ اأو املعدات االأخرى اأو كمالها - يتم فورا اإخطار 

االإدارة التي اأ�شدرت ال�شهادة بذلك بغية القيام مبعاينة ال�شفينة باأ�شرع ما ميكن وفقا 

ملا ورد فـي الف�شل )2( من هذا الباب .

اإ�صـــدار ال�صهـــادات

املــادة ) 25 (

ال�شالمة  "�شهادة  ت�شمى  �شهادة  اللوائح  هذه  اأحكام  بتطبيق  املمتثلة  لل�شفينة  ت�شدر   - 1

ل�شفن الب�شائع غري امل�شمولة باالتفاقيات الدولية" ، اأو "�شهادة ال�شالمة ل�شفن الركاب 

ال�شغرية" ، والتي يطلق عليها فيما بعد "ال�شهادة" ، ذلك بعد املعاينة االأولية اأو معاينة 

�شحــــة ال�شهــــادة ، وفقا ملا ورد فـي الف�شـــل )2( . وعلــى االإدارة التاأكــــد من اأن املعاينــة 

التي مت القيام بها كانت كافية وكاملة قبل اإ�شدار ال�شهادة . 

يرفق بال�شهادة ال�شادرة مبقت�شى اأحكام الفقرة )1( �شجل باملعدات .   - 2
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ت�شدر �شهادة ت�شمى "�شهادة ال�شالمة ل�شفينة االأغرا�س اخلا�شة" ، بعد املعاينة االأولية   - ٣

اأو معاينة متديد ال�شهادة الأي �شفينة تلتزم بتطبيق اأحكام الباب الثاين ع�شر من هذه 

الالئحة املتعلق بـ "�شالمة ال�شفن ذات االأغرا�س اخلا�شة" . 

ت�شدر �شهادة ت�شمى "�شهادة االمتثال لل�شفن ال�شاطئية امل�شاندة" ل�شفن من ذلك النوع   - 4

وفقــا لقــرار املنظمـــة البحريــة الدوليـــة ")A .673 )16" اخلــا�س باخلطـوط االإر�شاديـــة 

ال�شفن  بوا�شطة  ال�شائبة  وال�شارة  اخلطرة  املواد  من  حمدودة  كميات  ومناولة  لنقل 

ال�شاطئية امل�شاندة . 

"�شهادة  عند منح اإعفاء ال�شفينة مبوجب ووفقا لهذه الالئحة ، ت�شدر �شهادة ت�شمى   - 5

االإعفاء" باالإ�شافة اإىل ال�شهادة املبينة فـي هذه الالئحة . وترفق "�شهادة االإعفاء" بهذه 

ال�شهادة .

ت�شدر ال�شهادة اأو تعتمد اإما من قبـل االإدارة واإما من قبــل اأي �شخ�س واإما من منظمـة   - 6

مفو�شة بذلك من قبلها .

اإ�صـدار اأو اعتماد �صالحية ال�صهادة مـــن قبل حكومة اأخرى

املــادة ) 26 (

يجوز لالإدارة التي تطبق هذه الالئحة ، بناء على طلب من اإدارة اأخرى تطبق هذه الالئحة 

اأي�شــــا اأن تخ�شع للمعاينـــــة �شفينـــــة ترفع علم الدولـــــة التــي تعود لهـــا االإدارة االأخرى . اإذا 

اقتنعت الدولة االأخرية بامتثالها ملتطلبات هذه الالئحة ، فاإنها ت�شدر اأو تفو�س باإ�شدار 

اأو حيثما يكون ذلك منا�شبا ، اأن تعتمد اأو تفو�س باعتماد ال�شهادة وفقا الأحكام  ال�شهادة 

هذه الالئحة . ويجب اأن تت�شمن اأي �شهادة ت�شدر بهذه الطريقة على ت�شريح مفاده اإنها 

�شدرت بناء على طلب حكومة دولة العلم .

مـــدة ال�صهـــادة و�صالحيتها

املــادة ) 27 (

ت�شدر "�شهـــــادة ال�شالمــــــة ل�شفــــــن الب�شائــــع غيــــر امل�شمولــــة باالتفاقيــــات الدوليــــــــة"   - 1

اأو "�شهادة ال�شالمــــة ل�شفــــن الركاب ال�شغرية" اأو "�شهــــادة ال�شالمــــة ل�شفينة االأغـــرا�س 

اخلا�شـــــة" ملدة ال تزيد على )5( خم�س �شنوات . 
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"�شهادة ال�شالمة ل�شفن  "�شهادة االإعفاء" باأي حال نافذة ملدة اأطول من مدة  ال تكون   - 2

الب�شائع غيـــر امل�شمولـــة باالتفاقيـــات الدولية" اأو "�شهــــادة ال�شالمـــة ل�شفــــن الركــــاب 

ال�شغرية" اأو "�شهادة ال�شالمة ل�شفينة االأغرا�س اخلا�شة" . 

بغ�س النظر عن متطلبات الفقرة )1( ، فاإنه فـي حال اإمتام املعاينة التجديدية خالل   - ٣

فرتة االأ�شهر الثالثة ال�شابقة النتهاء ال�شهادة احلالية فاإن ال�شهادة اجلديدة ، �شتكون 

اإىل موعــــد ال يتجــــاوز فتـــرة )5( خمــ�س  االإتـمـــــام  تاريــــخ ذلك  �شاحلـــة اعتبــــارا من 

�شنــــوات من تاريخ انق�شاء ال�شهادة احلالية . 

عند اإمتام املعاينة التجديدية بعد تاريخ انق�شاء ال�شهادة احلالية فاإن ال�شهادة اجلديدة   - 4

�شتكون �شاحلة اعتبارا من تاريخ اإمتام املعاينة التجديدية واإىل موعد ال يتجاوز )5( 

خم�س �شنوات من تاريخ انق�شاء ال�شهادة احلالية . 

عـــند اإمتـــام املعاينة التجديدية بعد مرور )٣( ثالثة اأ�شهـــر من تاريخ انق�شـــاء ال�شهـــادة   - 5

احلاليـــة ، فاإن ال�شهــادة اجلديدة �شتكون �شاحلة من تاريخ اإمتام املعاينة التجديديــة 

 . التجديدية  املعاينة  اإمتام  تاريخ  من  �شنوات  خم�س   )5( فرتة  يتجاوز  ال  موعد  اإىل 

وفـي حال اإ�شدار �شهـادة ملدة تقل عن )5( خمـ�س �شنوات ، فاإنه يجوز لالإدارة متديــد 

�شالحيتها اإىل ما بعد تاريخ االنق�شاء ولغاية )5( خم�س �شنوات �شريطة اإجراء املعاينات 

ال�شنوية امل�شار اإليها فـي الف�شل )2( . واإذا تعذر بعد اإمتام املعاينة التجديدية اإ�شدار 

على  للقائم  يجوز  فاإنه   ، احلالية  ال�شهادة  مدة  انق�شاء  قبل  لل�شفينة  جديدة  �شهادة 

تنفيذ املعاينة ، �شواء اأكان �شخ�شا اأم منظمة ، اأن ميدد �شالحية ال�شهادة احلالية لفرتة 

ال تزيد على )5( خم�شة اأ�شهر ، ومن الواجب ت�شديق هذا التمديد على ال�شهادة . 

اإذا مل تكن ال�شفينة ، وقت انق�شاء مدة ال�شهادة فـي ميناء يتوجب اأن تعاين فيه ، فاإنه   - 6

يجوز لالإدارة اأن متدد فرتة �شالحية ال�شهادة ، وذلك فقط لل�شماح لل�شفينة با�شتكمال 

رحلتها اإىل امليناء الذي �شتخ�شع فيه للمعاينة ، على اأن يقت�شر ذلك فقط على احلاالت 

التي يبدو فيها هذا منا�شبا ومعقوال . وال يجوز متديد فرتة �شهادة الأكرث من )٣( ثالثة 

اأ�شهر ، وال يحق ل�شفينة منحت متديدا اأن تقوم عند و�شولها اإىل امليناء الذي �شتعاين 

على  احل�شـــــول  دون  املذكـــــــور  التمديد  ذلك  اإلـــى  ا�شتنـــادا  املينــــاء  هذا  مبغـــــادرة  فيه 
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�شهادة جديدة . عند اإمتام املعاينة التجديدية ، فاإن ال�شهادة اجلديدة �شتكون �شاحلة 

لفرتة ال تزيد على )5( خم�س �شنوات اعتبارا من تاريخ انق�شاء ال�شهادة احلالية قبل 

منح التمديد . 

7 - فـي ظل ظروف خا�شة ، حتددها االإدارة ، فاإنه ال حاجة لتاأريخ �شهادة جديدة اعتبارا 

من تاريخ انق�شاء مدة ال�شهادة احلالية ح�شبما تتطلب الفقرات )٣( و)6( . وفـي مثل 

هــذه الظــروف اخلا�شـــة ، فاإن ال�شهـــادة اجلديدة �شتكون �شاحلة اإىل موعـد ال يتجـاوز 

)5(  خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء املعاينة التجديدية . 

فـي حال اإمتام معاينة �شنوية اأو بينية قبل الفرتة املن�شو�س عليها فـي هذا الباب الثاين   - 8

من الالئحة يجب اأن : 

يعدل تاريخ الذكرى ال�شنوية املدرج فـي ال�شهادة ، بالت�شديق اإىل موعد ال يزيد   - 8٫1

على )٣( ثالثة اأ�شهر بعد تاريخ اإمتام املعاينة . 

اإمتام املعاينات ال�شنوية الالحقة ، وذلك على فرتات حمت�شبة با�شتخدام تاريخ   - 8٫2

الذكرى ال�شنوية .

ويجـــوز اإبقــــاء تاريخ االنق�شاء علـــى حالـــــه ، �شريطـــــــة اإجراء معاينــــــة �شنويــــة   - 8٫٣

اأو بينية اأو اأكرث مبا يكفل عدم جتاوز الفرتات الفا�شلة الق�شوى بني املعاينات 

واملن�شو�س عليها فـي هذا الباب من الالئحة . 

9 - تفقد ال�شهادة �شالحيتها اإذا ما ن�شاأت اأي من الظروف االآتية : 

عدم تنفيذ املعاينة والتفتي�س املطلوب خالل الفرتات الواردة فـي هذا الباب .   - 9٫1

عدم الت�شديق على ال�شهادة مبا يو�شح اأن ال�شفينة خ�شعت للمعاينة .   - 9٫2

عند تغيري علم ال�شفينة .   - 9٫٣

�شدور تغيريات رئي�شية على هيكل ال�شفينة اأو اآالتها اأو معداتها اأو بقية اأجزائها   - 9٫4

املذكورة فـي هذه اللوائح . 

فـي حال تغيري العلم بني دولتني وافقتا على تطبيق هذه الالئحة على اأ�شا�س   - 9٫5

 ، التغيري  قبل  علمها  ال�شفينة  ترفع  التي  الدولة  فـي  االإدارة  تر�شل   ، اإقليمي 

وباأ�شرع ما ميكن ، ن�شخا من ال�شهادات ال�شادرة لل�شفينة قبل التغيري ، اإىل اإدارة 

دولة العلم اجلديد ، ون�شخا من تقارير املعاينات ذات العالقة فـي حال توفرها . 
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مناذج ال�صهـــادات

املــادة ) 28 (

يجب اأن يكون �شكل �شهادة ال�شالمة ل�شفن الب�شائع غري امل�شمولة باالتفاقيات الدولية   - 1

اأو "�شهــادة ال�شالمـــة ل�شفــــن الركاب ال�شغيـــرة" وكذلك "�شهــــادة االإعفـــاء" ، اإن وجـــدت ، 

مطابقا للنماذج الواردة فـي ملحق هذه الالئحة .

ت�شمـم ال�شهــادات االإ�شافيــة لتطبيــق هذه الالئحــة واأحكــام املنظمـة البحريــة الدوليـة   - 2

البحرية  للمنظمة  التوجيهية  واملبادئ  املدونات  فـي  الوارد  بال�شكل  اإليها  ت�شري  التي 

الدولــية . وي�شــاغ الن�س باللغة العربية ، وتت�شمــن ال�شهــادات ال�شادرة ل�شفـــن ب�شائــــع 

تقوم برحالت خارج املنطقة التي تطبق فيها هذه الالئحة ترجمة اإىل اللغة االإجنليزية 

اأو اللغة االأ�شبانية اأو اللغة الفرن�شية .

 عـــر�س ال�صهـــادات

املــادة ) 29 (

يجب اأن تعر�س ال�شهادات ال�شادرة مبقت�شى هذه الالئحة فـي مكان بارز ي�شهل الو�شول 

اإليه فـي ال�شفينة لفح�شها .

الـــرقـــابـــة

املــادة ) 30 (

اأجنبية للرقابة من قبل موظفني خمولني  اأعالما  ال�شفن التي ترفع  تخ�شع جميع   - 1

عند  الالئحة  اأحكام هذه  عليها  تنطبق  �شفينة  اأي  وتخ�شع   . االإدارة  قبل  ر�شميا من 

وجودها فـي ميناء اإحدى الدول التي وافقت على تنفيذها على اأ�شا�س اإقليمي اإىل الرقابة 

من قبل موظفني خمولني ر�شميا من قبل االإدارة عندما تكون الرقابة موجهة نحو 

التحقق من �شالحية ال�شهادة ال�شادرة وفقا لهذه الالئحة . 

تقبل مثل هذه ال�شهادة ، اإذا كانت �شاحلة ، ما مل تكن هناك اأ�شباب جلية تدعو لالعتقاد   - 2

باأن ال�شفينة اأو معداتها ال تتما�شى اإىل حد كبري مع البيانات الواردة فـي ال�شهادة . 

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

فـي حالة الظروف املذكورة فـي الفقرة )2( من هذه املادة اأعاله اأو عند انق�شاء مدة   - ٣

ل�شمان عدم  بالرقابة خطوات  القائم  املوظف  يتخذ   ، فقدان �شالحيتها  اأو  ال�شهادة 

اإبحار ال�شفينة اإال بعد اأن تغدو قادرة على اخلروج اإىل البحر اأو مغادرة امليناء للتوجه 

اإىل حو�س اإ�شالح منا�شب دون تعر�شها اأو االأ�شخا�س املوجودين على متنها للخطر . 

اإبالغ  فاإنه يجب  باأية �شورة  التدخل  اإىل  الرقابة  التي توؤدي فـي عملية  فـي احلاالت   - 4

املمثـــل الدبلوما�شـــي للدولـــة التي يحـــق لل�شفينة رفع علمهـــا وخرباء املعاينة املعينني 

اأو املنظمات املعرتف بها امل�شوؤولة عن اإ�شدار ال�شهادة . 

عنــــد ممار�شــــة الرقابــــة مبقتــــ�شى هذه الالئحــــة تبذل كافــة اجلهود املمكنة لتجنــب   - 5

اأي حجز اأو تاأخري ال داعي له لل�شفينة . اإذا مت حجز ال�شفينة اأو تاأخريها دون �شبب ، 

فاإنها تغدو متمتعة بحق احل�شول على تعوي�س عن اأي خ�شارة اأو �شرر يلحق بها . 

ت�شارك الدول التي وافقت على تنفيذ هذه الالئحة على اأ�شا�س اإقليمي فـي نظام تبادل   - 6

للمعلومات ب�شاأن ممار�شة اأعمال الرقابة من قبل دولة امليناء مبا له عالقة بال�شفن 

اخلا�شعة لهذه الالئحة ، ومبا يتوافق مع الرتتيبات الواردة فـي مذكرة تفاهم الريا�س 

للتفتي�س والرقابة على ال�شفن . 

الباب الثالث

خطـــوط الـــتحميـــل

اأحكام عامة

املــادة ) 31 (

فـي هـــذا الف�شــــل ، ي�شمـــــى امللحـــق )1( مـــــن املعاهـــــــدة الدوليـــــــــة خلطـــوط التحميــــل   - 1

لعام 1966م ، املعدلة ، بـ " املعاهدة " . 

مت تعريف عالمة خط التحميل فـي املــادة ) 5( من املعاهدة .   - 2

٣ - يحدد خط التحميل جلميع ال�شفن امل�شمولة بهذه الالئحة ، مبا فـي ذلك ال�شنادل . 

4 - ما مل ين�س على خالف ذلك ، تخ�شع ال�شفن امل�شمولة بهذه الالئحة الأحكام املعاهدة . 
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�صهادة خط التحميل

املــادة ) 32 (

يجب اأن تكون جلميع ال�شفن اخلا�شعة لهذه الالئحة �شهادة خط حتميل .   - 1

ت�شدر �شهادة خط التحميل وفقا للوائح املعاهدة واملتطلبات ذات العالقة فـي هذا الباب .  - 2

 ، ال�شفينة  هيكل  اأن  من  للتاأكد  جديدة  حتميل  خط  �شهادة   ، جتديد  كل  عند  ت�شدر   - ٣

وحالة بدنها واملن�شاآت العلوية على متنها والفوا�شل االإن�شائية الكامتة للماء ، واملعدات ، 

والرتتيبات ، واملواد ، والعوار�س بقيت مالئمة خلطوط التحميل . 

يتم توفري �شهادة خط التحميل ون�شخة من تقرير املعاينة الأغرا�س التفتي�س خالل   - 4

املعاينات ال�شنوية اأو معاينات التجديد . 

تزود ال�شلطة امل�شوؤولة عن اإ�شدار �شهادة خط التحميل مالك ال�شفينة بتقرير معاينة   - 5

التحميل يو�شح البيانات االآتية : 

كل النقاط التي مت اأخذها بعني االعتبار عند جتديد �شهادة خط التحميل .   - 5٫1

كل ال�شروط التي مت قبولها لتحديد خط التحميل .   - 5٫2

6 - ي�شتخدم منوذج �شهادة خط التحميل الوارد فـي ملحق هذه الالئحة لل�شفن التي تطبق 

عليها هذه الالئحة .

اإ�صدار �صهادات خط التحميل

املــادة ) 33 (

ت�شدر �شهادة خط التحميل من قبل االإدارة اأو اأي منظمة مفو�شة بذلك . وت�شدر �شهادة 

خط التحميل ل�شفن الركاب من قبل منظمة معرتف بها نيابة عن االإدارة .

عالمة خط التحميل

املــادة ) 34 (

1 - ت�شع ال�شفــن اخلا�شعــة لهــذه الالئحــة فـــي منت�شــف بدنها وعلـــى كـــل مـــن اجلانبــني 

بعالمة تظهر احلد االأعلـــى املغمـــور منها الناجــم عن تطبيقـــات متطلبـــات هـــذا البـــاب 

على العوار�س والتق�شيمات واالتزان . 
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2 - ت�شع عالمة خـــط التحميـــل حتت اإ�شراف ال�شلطــة امل�شوؤولـــة عن اإ�شـــدار �شهـــادة خــــط 

التحميل . 

املعاينات والتفتي�صات

املــادة ) 35 (

يتم اإجراء معاينة �شنوية خالل )٣( ثالثة اأ�شهر قبل اأو بعد الذكرى ال�شنوية الإ�شدار   - 1

�شهادة خط التحميل . اإذا مل يتم اإجراء التفتي�س ، تفقد �شهادة خط التحميل �شالحيتها . 

عنــــد اإجراء املعاينـــة والتفتيـــ�س �شيكـــون من الــــالزم على ال�شلطـــة امل�شوؤولـــــة التحقــــــق   - 2

من االآتي : 

تغيريها  يتم  ال�شفن مبوجبها مل  تلك  تعمل  التي  والظروف  ال�شفن  اإن حالة   - 2٫1

ب�شكل يوؤثر على ح�شابات حتديد موقع خط التحميل . 

اإن االأجـــزاء العازلـــة للمــاء ، وواقـــيات الفتحـــات ، وق�شبــان التحـــرز ، ومنافــــذ   - 2٫2

الت�شريف ، و�شبل الو�شول اإىل اأماكن اإقامة الطاقم م�شانة ب�شورة فعالة . 

بعد اإمتام املعاينة ، فاإنه اإما اأن ت�شدق �شهادة خط التحميل من قبل ال�شلطة   - 2٫٣

اأجريت  اأن ت�شحب ب�شبب تاأثري التغيريات التي  ، واإما  امل�شوؤولة عن جتديدها 

اأو حني تكون الرتكيبات واالأجهزة  على ح�شابات حتديد موقع خط التحميل 

اإ�شدار  عند  واالأجهزة  الرتكيبات  لتلك  ال�شالمة  يوفر  فعال  ب�شكل  �شيانتها 

�شهادة خط التحميل . 

اإىل  ، وا�شتنـــادا  معاينـــة اجلـــزء اخلارجي من قاع ال�شفينـــة : خالل التفتيــ�س   - 2٫4

املــادة )22( من الباب الثاين من هذه الالئحة ، تخ�شع املداخل والدفة وفتحات 

عمود الدفع و�شال�شل املر�شاة اإىل فح�س خا�س .

عالمات ومقايي�س الغاط�س

املــادة ) 36 (

على جميع ال�شفن اأن تظهر فـي مقدمتها وفـي موؤخرتها على اجلانبني باحلفر اأو باللحام 

على ال�شفــــن الفوالذيـــــة ، اأو باحلفـــر على االألـــواح لعمــــق ال يــقـــل عـــن )٣( ثالثــــة ملـــم فـي 
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ال�شفـــن اخل�شبيــــة ، اأو بطريقـــة م�شاويـــة فـي الهياكـــل امل�شنوعــــة مــن مـــواد غيــــر فوالذيـــة 

اأو خ�شبية ، مطليــــة باللــــون االأ�شود على خلفيــــة فاحتــة اأو بالـــلون االأبيــــ�س اأو االأ�شــــفر 

على خلفيــــة داكنة ، مقيا�س الغاط�س وترك فراغات مب�شافة )10( ع�شرة �شنتمرتات ، مع 

اأرقام بارتفاع يظهر اأن انغمارها الكامل يعني زيادة الغاط�س مبقدار )10( ع�شرة �شنتمرتات .

هيـــكل وعـــوار�س ال�صفينـــة

املــادة ) 37 (

يتـــم التحقــــق من متانة الهيكل ، املعـــرف علــى اأ�شـــا�س املعاييــــر الــــواردة فـي املــادة )8(   - 1

من الباب االأول من هذه الالئحة ، كاأحد �شروط قيا�س ال�شطح احلر ، من قبل االإدارة 

اأو منظمة مفو�شة ر�شميا من قبل االإدارة الإ�شدار �شهادات خط التحميل . اإن مثل هذا 

اإ�شالح  حو�س  وبناء  اخلطط  هذه  مثل  بني  والتوافق  البناء  بخطط  يتعلق  التحقق 

ال�شفن ونوعية اللحام ، كلما كان ذلك منا�شبا .

اإن قوة الهيكل العام ، والعوار�س وبناء العنا�شر الرئي�شية فـي بدن ال�شفينة )القاع ،   - 2

واجلوانب ، واالأ�شطح ، والفوا�شل االإن�شائية واالأطر لكل من االأمام واخللف واملقدمة 

واملوؤخرة( يجب اأن يتم بناوؤها بعد االأخذ فـي احل�شبان االآتي : 

طبيعة وخ�شائ�س املواد امل�شتعملة ، وا�شتخدامها وطريقة تركيبها .   - 2٫1

نـــوع ال�شفينــــة ، واأبعادهـــا ، وترتيباتها الداخليــة ، واحلـــد االأعلــى امل�شمــــوح بـــه   - 2٫2

للغاط�س الت�شغيلي . 

على  للوزن  معني  توزيع  واأي  مبوجبها  ال�شفينة  ت�شغيل  يتم  التي  ال�شروط   - 2٫٣

�شطحها والفئة املالحية . 

 . )Free Board(يبقى احلد االأعلى امل�شموح به للغاط�س متوافقا مع ال�شطح احلر  - ٣

يجـــب اأن تكـــون املواد امل�شتعملــــة جيــــدة النوعيـــة وت�شتعمــــل وفقــــا للطــــرق املالئمــــة   - 4

فـي اال�شتخدام والرتكيب ، بحيث ي�شمن الهيكل الكلي املتانة الكافية للخدمة املطلوبة .

تطبــق ب�شكـــل خـــا�س اأحكـــام الفقــرة )2( مــن هــذه املادة اأعـــاله على عـــوار�س الهيكــــل   - 5

اأبنية االإن�شاءات العلوية وعلى و�شائل غلق الفتحات فيها ،  الرئي�شي لل�شفينة ، وعلى 

وعلى ترتيبات وبناء الفتحات فـي اأ�شطح العائم ، وفـي اأبنية االإن�شاءات العلوية وو�شائل 
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غلقها خا�شة االأماكن املحيطة باالآالت واأغطية املنافذ العنربية والبوابات ، وفتحات 

التهوية والفتحات فـي جانبي ال�شفينة . 

الفوا�شل  مثل  لل�شفينة  الداخلي  الهيكل  وبناوؤها  للماء  كتيمة  مكونات  تكون  عندما   - 6

اأو االأ�شطح جزءا من تق�شيم ال�شفينة فاإن بناءها يجب اأن ميتثل ملتطلبات  االإن�شائية 

هذه املادة ، بعد االأخذ فـي احل�شبان مقاومتها للجهد املو�شعي ودورها فـي املتانة الكلية 

لل�شفينة . 

�صـــروط حتـــديد خطـــوط التحميـــل

املــادة ) 38 (

1 - االأبـــــــــــــــــــــــــواب :

ينبغــــي تثبيـــت اأبواب الدخـــول �شمــن االإن�شــاءات العلوية املغلقـــة ، وتلك التــــي   - 1٫1

اأ�شفل ال�شطح احلر تثبيتا  اأماكن  اإىل  ، الدخول  اأو غري ذلك  ، مبا�شرة  حتمي 

اأو اأية  دائما وقويا بالفا�شل االإن�شائي ، ويجب اأن تكون م�شنوعة من الفوالذ 

مادة مكافئة اأخرى ، مع نظام عازل للمناخ يحميها - ملنع نفاذ املياه اإزاء االأحوال 

اجلوية - ، وتفتح اإىل اخلارج ، وترتب االأبواب على نحو يتيح ت�شغيلها من كال 

جانبي الفا�شل االإن�شائي .

باأكمله  الهيكل  يتمتع  بحيث  وتركيبها  وتقويتها  االأبواب  بناء  يكون  اأن  ينبغي   - 1٫2

مبتانة مكافئة ملا حتظى به الفوا�شل االإن�شائية غري املخروقة .

يجب اأن ترتفع حافات االأبواب وفقا ملوا�شفات الفقرة )1٫1( اأعاله مبا ال يقل   - 1٫٣

عـــــن )600( �شتمائـــة ملمتــــــر عــن ال�شطــــح احلر . وميكن حتديد هــــذا االرتـــفاع 

بـ )٣80( ثالثمائــــة وثمانـــني ملمتــــرا عنـــدما تكـــون االأبــــواب فـي مكـــــان حممـــي 

من �شدة ظروف البحر ، وذلك بعد موافقة ال�شلطة املخت�شة .

يجــب اأن يكـــون ارتفــــاع العتبات املذكورة اأعاله لل�شفـــن التي تبحــر مل�شافـــة اأقل   - 1٫4

من )12( اثني ع�شر ميال من امللجاأ ، )٣80( ثالثمائــــة وثمانـــني ملمرتا على 

االأقل فوق ال�شطح احلر .

2 - االأغطيــــــــــــــــة :

ال ي�شمح اأن تكون اأغطية منافذ العنابر م�شنوعة من اخل�شب .   - 2٫1
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ينبغي اأن تتوفر فـي الأغطية امل�ستخدمة لغلق منافذ العنابر على ال�سطح احلر   - 2٫2

وفقا   ، للمناخ  عازلة  وباأنها   ، وال�سالبة   ، املتانة   ، العلوية  الإن�ساءات  واأ�سطح 

ملا ترت�سيه ال�سلطة املخت�سة . وتعترب هذه املعايري قد ا�ستوفيت عندما يكون 

تركيب هذه الأغطية متفقا مع لوائح منظمة ت�سنيف معرتف بها . 

: )Coaming (3 - حجاب العنرب

مـــن الواجـــب اأن يكـــون حجــاب منافـــذ العنابــر ذات بنيان متني ، واأل يقــل ارتفاعها 

اإىل ما ل  اأربعمائة وخم�سني ملمرتا . يخف�ض هذا الرتفاع  ال�سطح عن )450(  عن 

اأ�سطــح  فــي  العنابــر  منافــذ  فتحـات  حجــاب  فـي  ملمرت  ثالثمائــــة   )300( عن  يقل 

ال�سفينــة التي تكون �سقـــف الإن�ســـاءات العلوية ، ومع ذلك ، فاإن ارتفاع حجاب العنرب 

ميكن تخفي�سه اأو ال�ستغناء عنه ، �سريطة اأن تكون الإدارة واثقة من اأن ذلك لن يخل 

ب�سالمة ال�سفينة فـي اأي و�سع من اأو�ساع البحر .

4 - م�ســـاقـط التهـــوية واأنـــابيـــب الهـــواء :

جتهز م�ساقط التهوية التي تخدم الأماكن حتت �سطوح العائم اأو �سطوح الإن�ساءات   - 4٫1

 ، اأخرى  مكافئة  مادة  اأو من  الفولذ  بحتارات م�سنوعة من  املحوطة  العلوية 

على اأن تكون متينة البنيان وذات ات�سال فعال بال�سطح . 

من  وغريها  التوازن  مياه  �سهاريج  اإىل  املتجهة  الهواء  اأنابيب  متتد  حينما   - 4٫2

ال�سهاريج فوق �سطوح العائم اأو الإن�ساءات العلوية ، فاإن من الواجب اأن تكون 

الأجزاء املك�سوفة منها ذات بنيان متني . ومن الواجب توفري و�سائل مر�سية 

دائمة التثبيت لإغالق فتحات اأنابيب الهواء . 

توفر حلجاب م�ساقط التهوية اأجهزة غلق حمكمة عازلة للمناخ ، مرفقة بها   - 4٫3

على الدوام . 

ينبغي اأن ل يقل ارتفاع حجاب م�ساقط التهوية وموا�سري الهواء امل�سار اإليها عن :   - 4٫4

4٫4٫1 - )760( �سبعمائة و�ستني ملمرتا على �سطح العائم . 

4٫4٫2 - )450( اأربعمائة وخم�سني ملمرتا فوق �سطوح الإن�ساءات العلوية املحيطة . 

4٫5 - يجوز لالإدارة طلب زيادة ارتفاع حجاب م�ساقط التهوية فـي املواقع املعر�سة . 
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5 - فتحات منافذ التهوية لغرف الإعا�سة - املخازن - املطابخ - املاكينات :

اأن حتتوي  . ويجوز  التهوية اجلانبية ذات بنيان متني  اأن تكون فتحات منافذ  يجب 

 ، دائما  بها  ، مرفقة  للمناخ  عازلة  باأغطية  التهوية على فتحات ميكن غلقها  منافذ 

عندما يكون اجلزء الأدنى من تلك الفتحات )450 ( اأربعمائة وخم�سني ملمرتا فوق 

�سطح ال�سفينة على الأقل . وكبديل عن ذلك ، ميكن اأن تكون على �سكل فتحات فـي 

جانب ال�سفينة مزودة بزجاج �سميك لالإ�ساءة .

6 - منـــافـــذ الت�ســـريــــف :

بالن�سبـة لل�سفــن التــي يقــل طولهـــا عـن )24( اأربــعة وع�سريــن مرتا فاإن م�ساحـــة   - 6٫1

منافذ الت�سريف الدنيا على كل من جانبي �سطح العائم ينبغي اأن حتت�سب وفقا 

للمعادلة الآتية :

           امل�ساحة = 0٫75 ) 0٫7 + طـ 0٫035 ( مرت مربع

          حينما ميثل الرمز )طـ( طول امللطم فـي البئر اأو طول من�ساآتها العلوية . 

قد ترى الإدارة �سرورة زيادة م�ساحة منافذ الت�سريف لأي �سفينة عند عدم كفاية   - 6٫2

امليل . 

يجب اأن تكون احلواف الدنيا ملنافذ الت�سريف على م�ستوى ال�سطح اأو فـي اأقرب   - 6٫3

نقطة ممكنة اإىل ال�سطح . 

تركب ملنافذ الت�سريف التي يزيد ارتفاعها على )300( ثالثمائة ملمرت ق�سبان   - 6٫4

تبعد عن بع�سها بع�سا )230( مائتني وثالثني ملمرتا ، اأو اأي اأجهزة واقية اأخرى 

منا�سبة .

ملنع  وافر  خلو�ض  توفري  الواجب  فمن   ، مب�ساريع  الت�سريف  منافذ  جهزت  اإذا   - 6٫5

ال�ستع�ساء . ويجب اأن جتهز املفا�سل مب�سامري اأو حامل م�سنوع من مادة غري 

قابلة للتاآكل ، ول تركب على امل�ساريع اأية و�سائل اإغالق . 

 )Free Board( قيا�س ال�سطح احلر

املــادة ) 39 (

 . الدولية  املعاهدة  عليه  ن�ست  ملا  طبقا  ال�سطحية  لل�سفن  احلر  ال�سطح  قيا�ض  يتم   - 1

التي  لل�سفن  اأ�سا�ض تعيني )200( مائتي ملمرت  ال�سطح احلر على  وت�ستكمل جداول 

يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا . 
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ل يطلب اأن يكون موقع ال�سفينة على ارتفاع فوق خط املاء م�ساويا لل�سطح احلر املحدد   - 2

ل�سفن يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا . 

تنطبق املــادة ) 29( من املعاهدة الدولية والتي ت�سحح ال�سطح احلر على ال�سفينة التي   - 3

يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا . 

حينما ل ي�ستطيع مالك ال�سفينة تزويد الإدارة اأو اأي منظمة مفو�سة بذلك باملعلومات   - 4

املطلوبة لتحديــد ال�سطح احلــر ال�سيفي ، فاإنــه يتـــم احت�ســاب ذلك على اأ�سا�ض ع�ســر 

العر�ض الأق�سى لل�سفينة . 

�ســـعـة �سفينـــة الركـــاب

املــادة ) 40 (

يكون العدد الأق�سى للركاب امل�سموح بهم فـي اأي �سفينة ركاب هو العدد الأكرب امل�سموح   - 1

به وفقا لأي من املعايري الآتية اأو برتكيبة من هذه املعايري : 

طول احلاجز : يجوز ال�سماح براكب واحد لكل )760( �سبعمائة و�ستني ملمرتا   - 1٫1

من مكان احلاجز املتوفر للركاب من حميط ال�سطح ، ول يت�سمن ذلك فراغ 

الأ�سخا�ض  يكون  وحيثما   ، ال�سالمل  وعلى   ، املكتظة  الأماكن  فـي  احلاجز 

الواقفون فـي املكان يحجبون الروؤيا على م�سغلي ال�سفينة . 

منطقة ال�سطح : يجوز ال�سماح براكب واحد لكل مرت مربع من املنطقة احلرة   - 1٫2

على ال�سطح املتوفرة ل�ستعمال الركاب . ول ت�سمل املنطقة احلرة على ال�سطح 

الأماكن الآتية : 

الأك�ساك ، املنا�سد الثابتة ، ومعدات غرف الإعا�سة الثابتة والتاأثيث   - 1٫2٫1

امل�سابهة . 

دورات املياه واملغا�سل .   - 1٫2٫2

�سالمل ال�سفينة وال�سالمل املوؤدية اإىل احلجرات .   - 1٫2٫3

الأماكن امل�سغولة وال�سرورية ل�ستعمال معدات اإنقاذ الأرواح اأو اأجهزة   - 1٫2٫4

مد احلبال اأو اأعمدة مد الأ�سرعة اأو احلبال اأو ال�سواري امل�ساحبة . 
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الأماكن حتت ال�سطح وغري املالئمة للركاب اأو التي ل ميكن للركاب   - 1٫2٫5

ا�ستعمالها عادة . 

املمــــرات الداخليــــة التــي يقــــل عر�سهــــا عــــن )760( �سبعمائــــة و�ستـــــني   - 1٫2٫6

ملمرتا ، اأو املمرات على ال�سطح املك�سوف لل�سفينة والتي يقل عر�سها 

عن )460( اأربعمائة و�ستني ملمرتا . 

يوجد  ل  التي  واملناطق  ال�سباحة  اأحوا�ض   ، ال�سفينة  مقدمة  من�سة   - 1٫2٫7

فيها �سطح �سلب . ومثال ذلك �سنع ال�سباك على �سفينة مركبة البدن . 

مناطق ال�سطح امل�سغولة بعجالت التجذيف .   - 1٫2٫8

املما�سي .   - 1٫2٫9

1٫3 - اجللو�ض الثابت : ي�سمح لكــــل م�سافــر واحـــد م�ساحـة عر�سهــا )460( اأربعمائة 

و�ستني ملمرتا من املقاعد الثابتة املتوفرة . 

يجوز ا�ستعمال معايري خمتلفة لحت�ساب ا�ستيعاب ال�سفينة من الركاب لكل �سطح من   - 2

املنقولني  الركاب  الأق�سى من عدد  ال�سفينة وجتمع مع بع�سها لتقرير احلد  اأ�سطح 

على ال�سفينة . فـي احلالت التي تتوفر فيها مقاعد على جزء من ال�سطح ، ول تتوفر 

على اجلزء الآخر ، فاإن عدد الركاب امل�سموح بهم على ال�سفينة �سيكون جمموع العدد 

امل�سموح به وفقا ملعيار اجللو�ض فـي املكان املحتوي على مقاعد والعدد امل�سموح به وفقا 

ملعيار م�ساحة ال�سطح ملكــــان ل يحتــوي على مقاعـــد . وميكن عدم جمع معيار طول 

العدد  لتقرير  الثابت  اجللو�ض  معيار  اأو  ال�سطح  م�ساحة  معيار  من  اأي  مع  احلاجز 

الأق�سى من الركاب امل�سموح لهم باجللو�ض على �سطح منفرد . 

ميكن لالإدارة اأن ت�سع اعتبارات خا�سة لزيادة ما هو م�سموح به للركاب فـي ال�سفينة   - 3

العاملة على الرحالت الق�سرية وفـي مياه حممية ومثالها العبارات .

اأماكـــن اإعا�ســـة الركـــاب

املــادة ) 41 (

يتم ترتيب اإ�سكان الركاب وتزويدهم باملعدات لتوفري ال�سالمة لهم ، مع الأخذ بعني   - 1

العتبار م�سار رحلة ال�سفينة وطرق الت�سغيل و�سرعة ال�سفينة . 
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يجب اأال يقل ارتفاع �سقف ال�سطح فـي مكان اإ�سكان الركاب عن )1٫9( مرت ، ولكن من   - 2

املمكن تخفي�سه على جوانب ذلك املكان لل�سماح بانحناء ظهر ال�سفينة ، ومد االأ�سالك 

وقنوات التهوية واملوا�سري . وتتم �سيانة املكان لتقليل اأخطار احلريق وتوفري ال�سالمة 

واحلفاظ على الظروف ال�سحية . ويتم االإبقاء على املمرات خالية من العوائق . 

يتــــم توفري م�سجع فـي ال�سفينة خالل الليل لكــــل راكــــب مبــا ترت�سيـــه االإدارة ، وذلك   - 3

فـي اأماكن االإ�سكان فـي ال�سفينة . 

اجللو�س  معيار  عليه  يطبق  الذي  املكان  فـي  له  م�سموح  راكب  لكل  مقعد  توفري  يتم   - 4

الثابت الوارد فـي الفقرة )1٫3( من املــادة )40( من هذه الالئحة لتقرير عدد امل�سافرين 

امل�سموح لهم . ويتم ت�سميم املقعد لتقليل احتماالت االإ�سابة ولتجنب انحبا�س الراكب 

فيه . ويتم تركيب املقاعد لتوفري فرار �سريع . يتم ترتيب املقاعد ، مبا فـي ذلك الثابتة ، 

اأو املوؤقتة اأو تلك القابلة للطي كما ياأتي : 

ترك ممر بينها ال يزيد طوله الكلي على )3٫8( مرت ، وال يقل عر�سه عن )610(   - 4٫1

�ستمائة وع�سرة ملمرتات . 

ترك ممر بينها يزيد طوله الكلي علــــى )3٫8( متـــــر وال يقــــل عر�سـه عــن )760(   - 4٫2

�سبعمائة و�ستني ملمرتا . 

عندمـــا تكون املقاعد فـي �سفوف ، فاإن امل�سافة بني مقدمة مقعد واآخر يجب اأن   - 4٫3

ال تقل عن )760( �سبعمائــة و�ستــــني ملمتـــرا علــى اأن تثبت املقاعــد علــى ال�سطـح 

اأو على فا�سل اإن�سائي . 

4٫4 - تثبت املقاعد املخ�س�سة للحد االأق�سى من عدد الركاب امل�سموح به على �سطح 

 ، العلوي  �سطحها  فوق  املمتد  ال�سفينة  اأو على جانب   ، اإن�سائي  فا�سل  اأو على 

بوا�سطة و�سائل اآمنة دائمة اأو موؤقتة .

العوازل املـــائية

املــادة ) 42 (

باإ�سدار  عالقة  له  مبا  االإن�سائية  والفوا�سل  للهيكل  املائية  العوازل  من  التحقق  يتم   - 1

�سهادة خط التحميل لل�سفن اخلا�سعة لهذه الالئحة .
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الفتحـــات فـي جـــدار ال�سفينـــة :  - 2

يجـــب اأن تكــــون ترتيبــــات وكفــــاءة الو�سائــــل امل�ستخدمــة فـي اإغـــالق اأي فتحـــات   - 2٫1

فـي جوانب ال�سفينة ، من�سجمة مع الغر�ض املعد له واملو�سع الذي ركبت فيه . 

ينبغي اأن يكون عدد فتحات ت�سريف املياه من ال�سفينة ، وغريها من الفتحات   - 2٫2

فـي جوانب ال�سفينة فـي حدها الأدنى ، اإما با�ستعمال كل فتحة ت�سريف لأكرب 

عدد ممكن من املجارير اأو غريها من الأنابيب ، واإما باأي و�سائل اأخرى توافق 

عليها الإدارة اأو منظمة معرتف بها .

متنع اأبواب املعابر ، ومنافذ التحميل التزود بالوقود التي يكون م�ستواها دون   - 2٫3

خط التحميل املائي .

تزود فتحات منافذ التهوية اجلانبية لأماكن تقع حتت �سطح الفوا�سل الإن�سائية   - 2٫4

اأو لأماكن �سمن املن�ساآت العلوية املحوطة ، وفقا لتعريفها فـي املعاهدة الدولية ، 

باأغطية فولذية ذات م�ساريع تعمل بكفاءة ، ومت�سلة ب�سكل دائم ومرتبة ب�سكل 

ميكن معه اإغالقها و�سمان كتامتها للماء . يتم قبل الإبحار غلق فتحات منافذ 

الرحلة  اأثناء  فـي  اإليها  الدخول  ميكن  ل  التي  و�سداداتها  اجلانبية  التهوية 

وختمها باإحكام . 

يتم تثبيت فتحات منافذ التهوية اجلانبية املركبة اأ�سفل �سطح العائم ، وتكون   - 2٫5

حافتـــها ال�سفليـــة مبا ل يقـــل عـــن )500( خم�سمائة ملمرت فوق حتميــل �سطـــح 

العائم .

2٫6 - ل يجوز تركيب فتحات منافذ التهوية جانبية فـي اأماكن ت�ستعمل ح�سريا لنقل 

الب�سائع .

2٫7 - يجب تركيب كل املنافذ البحرية واملخارج ، وامل�سارف ال�سحية بحيث ل ت�سبب 

فـي اإدخال املاء ب�سكل عر�سي اإىل ال�سفينة . 

2٫8 - يركب على مداخل الآلت قواطع وم�سفاة ميكن ف�سلها ، وتركب على اجلانب ، 

ليمكن قدر الإمكان منع دخول اأي ج�سم اأجنبي ميكنه اأن يوؤدي اإىل اإعاقة عمل 

القواطع . وتثبت امل�سفاة بحيث ميكن ف�سلها اأمام جهاز القواطع . 
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اإغالقه  اأو ب�سمام ل رجعي ميكن  بباب  الت�سريف  اأماكن منافذ مكائن  تزود   -  2٫9

يدويا . وتلحق هذه الأجهزة مبا�سرة مع املنافذ اجلانبية اأو منافذ املياه اأو مع 

بطانة املخارج اأو ال�سناديق .

2٫10 - تزود جميع ال�سمامات مبوؤ�سرات تو�سح ما اإذا كان ال�سمام مفتوحا اأو مغلقا . 

ويجب اأن تكون ال�سمامات واملنافذ وامل�سارف فـي مكان ي�سهل الو�سول اإليها .

فـي ال�سفــن ذات الأ�سطـــح ، يتــم التحكـــم فـي اأجهــزة القطــع ومداخـــل البحـــــر   - 2٫11

ال�سطح عدا  ، من نقطة فوق  الآلت  اأماكن  فـي  العائم  �سطح  وامل�سارف حتت 

احلالة التي تكون فيها غرفة الدفة فـي ال�سفينة مزودة بجهاز يك�سف وجود املاء 

فـي هذه الأماكن ، وفـي هذه احلالة ، فاإن اأجهزة القطع ينبغي اأن تكون قابلة 

للدخول اإليها بحرية فوق ال�سطح .

يزود كل م�سرف �سحي منف�سل مير من خالل اجلانب ، اإما قادما من اأماكن   - 2٫12

حتــت �سطــح العائم ، واإما من اأماكـــن فـي املن�ســـاآت العلويــة اأو من�ســاآت ال�سطـــح 

الو�سول  باأبواب فولذية عازلة للماء بو�سائل ي�سهل  العائم ومغلق  من �سطح 

اإليها وكفوؤة ملنع املاء من الدخول اإىل داخل ال�سفينة ، ويجب اأن تتما�سى هذه 

الو�سائل مع متطلبات التفاقية الدولية على تلك ال�سفن التي تنطبق عليها 

تلك التفاقية .

، يركب على كل  اأربعة وع�سرين مرتا  يقل طولها عن )24(  التي  ال�سفن  فـي   - 2٫13

م�سرف �سحي �سمام اأوتوماتيكي ل رجعي ، والذي ميكن ت�سغيله مبا�سرة من 

مكان ميكن الو�سول اإليه . ومع ذلك ، قد ل يطلب هذا ال�سمام اإذا راأت الإدارة 

اأو املنظمة املفو�سة بذلك والتي تفح�ض ال�سفينة اأن مرور املاء داخل ال�سفينة 

من خالل فتحة الت�سريف فـي جانبيها ل يحتمل اأن يت�سبب فـي انغمار خطر 

اأو اإذا مت تركيب جهاز الإنذارعن النغمار .

2٫14 - تو�سع فتحات ت�سريف املياه بال�سفينة فـي املن�ساآت العلوية غري املحوطة من 

ال�سفينة على �سطحها . فـي حني تزود م�سارف املياه املو�سوعة فـي اأي م�ستوى 

اأربعمائة   )450( على  يزيد  انخفا�ض  على  اإما   ، ال�سفينة  جدار  اإىل  واملوؤدية 

وخم�سني ملمرتا حتت ال�سطح ، واإما اأقل من )600( �ستمائة ملمرت فوق خط 
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حتميل املاء ، ب�سمام ل رجعي على جدارها ، وي�ستغنى عن هذا ال�سمام اإذا قررت 

ال�سلطة املخت�سة اأن �سماكة الأنابيب تربر ذلك . ول تنطبق هذه الفقرة على 

ال�سفن التي ل توجد فيها اأ�سطح . 

2٫15 - ي�سمح لفتحات ت�سريف املياه بال�سفينة اأن تخرتق جدار ال�سفينة والتي تو�سل 

ل  عندما  فقط   ، الب�سائع  نقل  فـي  امل�ستخدمة  املحوطة  العلوية  املن�ساآت  من 

تكون حافة �سطح العائم مغمورة بزاوية قدرها )5( خم�ض درجات من موؤخرة 

ال�سفينة من جانب اإىل اآخر . وفـي احلالت الأخرى ، فاإنه ي�سار اإىل ت�سريف 

اأماكن الب�سائع املغلقة على �سطح العائم داخليا اأو اإىل واحد اأو اأكرث من الأماكن 

التي تتوفر فيها الطاقة الكافية مع اإنذار �سوتي حينما ي�سل املاء اإىل م�ستوى 

عال ، ومزود باأجهزة منا�سبة للت�سريف اإىل البحر .

2٫16 - يجب اأن تكون جميع ال�سمامات وتركيبات اجلدار املطلوبة لاللتزام مبا ورد 

اأعاله م�سنوعة من الفولذ اأو الربونز اأو اأي مادة اأخرى مقاومة لل�سدمات . 

التي  الت�سريف  اأنابيب  اأو  واإليه  البحر  من  املداخل  اأجزاء  حتتوي  اأن  يجب   -  2٫17

ي�ساوي  اأو جهاز  ق�سم مرفقي  على  العائم  �سطح  ال�سفينة حتت  تخرتق جدار 

ذلك ، م�سنوع ب�سكل جيد ، ولكن مرن مبا فيه الكفاية لتحمل �سدمات ال�سفينة 

مع ر�سيف امليناء اأو عند جنوحها . يو�سع ق�سم املرفق بني تثبيت الأنبوب اإىل 

اأول نقطة تثبيت  امليناء وبني  اأو خمارج   ، اإليه  اأو  البحر  املنافذ من  اأو  اجلدار 

اأو �سطح اأو فا�سل اإن�سائي اأو جهاز اأو جامع يت�سل به الأنبوب . ويجب حماية 

اأق�سام الأنابيب هذه ، واأية تق�سيمات فيها ب�سورة مالئمة �سد ال�سدمات . 

3 - اختبارات منع نفاذ املـــاء فـي ال�سفـــن :

والأنفاق  واجلذوع  للمياه  العازلة  الإن�سائية  والفوا�سل  الأ�سطح  فح�ض  يتم   -  3٫1

والأبواب العازلة للماء ملعرفة مدى مقاومتها لت�سرب املياه با�ستخدام اختبار 

اخلراطيم وبدرجة �سغط ل تقل عن ٫2 N /لكل ملمرت مربع واحد .

اإىل فح�ض  املزدوج  القاع  واأجزاء  ال�سفينة  واملوؤخرة من  املقدمة  اأعلى  - تخ�سع   3٫2

ومبوجبه يتم ملوؤها باملاء اإىل امل�ستوى امل�ساوي اإىل عالمة خط التحميل اأو اإىل 

الرتفاع الوارد اأدناه اإذا كان اأكرث من ذلك . 
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فح�سها  اإىل  ي�سار  فاإنه   ، �سوائل  على  لتحتوي  معدة  الأجزاء  تلك  كانت  اإذا   -  3٫3

ب�سغط ماء اإىل اأعلى م�ستوى ميكن اأن ي�سله ال�سائل عمليا فـي اأنبوب النغمار 

مبا ل يقل عن )900( ت�سعمائة ملمرت حتت ال�سقف . وعلى اأية حال ، وفـي حالة 

ال�سوائـل القابلــة لال�ستعــال ، فاإن احلـــد الأدنى لرتفاع املاء �سيزيد اإلــى )2٫40( 

مرت للمـــواد امل�ستعلــة بنقطــة وميـ�ض ت�ســاوي اأو تزيد علــى )60( �ستــني درجــــة 

مئوية ، واإىل )3٫60( مرت فـي حالة املواد امل�ستعلة بنقطة ومي�ض تقل عن )60( 

�ستني درجة مئوية ولكن اأكرث من )43( ثالثة واأربعني درجة مئوية .

ل يعترب الختبار الوارد فـي الفقرة )3٫3( اأعاله اإلزاميا فـي الأجزاء الرئي�سية   - 3٫4

الأخرى .

تخ�سع كل الأجزاء املعدة مللئها من خالل ات�سالها اإىل اختبار اإغراق على عمق   - 3٫5

ماء حمدد باحلد الأعلى للخط املائي للتحميل .

و�ســـائل وتـــرتيبـــات الهــــروب خـــارج ال�سفينـــة

املــادة ) 43 (

الأخرى غري  والأماكن  الطاقم  �سكن  اأمكنة  والأدراج من جميع  ال�سالمل  توفري  يتم   - 1

�سريعة  بو�سائل  لل�سماح  وذلك   ، عادة  الطاقم  ي�ستخدم  حيث  واملحاور  الآلت  اأماكن 

للهروب من كل تلك الأماكن اإىل الأماكن املك�سوفة . 

ع�ســـر   اثنـــي   )12( متـــر   )3٫7( علـى  طولــه  يزيــد  مكـــان  كـــل  فـي  تتوفــر  اأن  ينبغــي   - 2

قدمــــا ميكــــن للركاب الو�سول اإليــه اأو ي�ستخــدم من قبل الطاقم علـــى اأ�سـا�ض منتظــــم 

و�سيلتــــان للهروب على الأقل ، �سريطة األ تكون اإحداهما بابا عازل للماء .

ينبغي اأن تكون كلتا و�سيلتي الهروب متباعدتني عن بع�سهما ، وعند الإمكان اأن تكونا   - 3

واحد  حادث  يوؤدي  اأن  اإمكانية  لتقليل  املكان  من  متعاك�سني  جانبني  اأو  نهايتني  على 

اإىل اإغالق كال منفذي الهروب . وميكن لو�سائل الهروب اأن تت�سمن املخارج العادية 

واملخارج ال�سطرارية وامل�سالك وال�سالمل والأدراج وفتحات منافذ التهوية فـي �سطح 

ال�سفينــة والنوافـــذ . يجب اأن يكــون عـــدد واأبعــاد و�سائــل الهــروب من كــل مكـــان كافيــــا 

اأن يكونوا  لإخالء �سريع فـي حالت الطوارئ لعدد كبري من الأ�سخا�ض من املحتمل 

�ساغلني لذلك املكان فـي الظروف الت�سغيلية . وينبغي اأن يكون حجم و�سائل الهروب 

مر�سيا لالإدارة فـي �سفن الركاب ، كما ينبغي األ يقل عر�ض جميع الأبواب واملمرات 
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اإن�سا( م�سروبا فـي  امل�ستعملة كو�سائل هروب من مكان ما عن )8٫4( ملمرت )0٫333 

عدد الركاب الذي �سمم له املكان مع م�ساحة حرة ل تقل عن )810( ثمامنائة وع�سرة 

التي  )املمرات(  وامل�سالك  لالأبواب  تكون   ، ال�سفن  جميع  وفـي   . اإن�سا(   32( ملمرتات 

ت�ستعمل من قبل اأفراد الطاقم فقط م�ساحة حرة ل تقل عن )710( �سبعمائة وع�سرة 

ملمرتات )28 اإن�سا( . 

عندما ت�ستخدم فتحات منافذ التهوية فـي �سطح ال�سفينة كو�سائل للهروب ، فاإن قطرها   - 4

اأن  اإن�سا( ويجب  اأربعمائة وخم�سة وخم�سني ملمرتا )18  اأن ل يقل عن )455(  يجب 

تزود بجهاز فتح �سريع ومكبح لإبقاء الكوة فـي و�سع مفتوح .

يجب اأن يزود جزء ال�سفينة الذي يحتوي على مكائن الدفع بو�سائل رئي�سية للهروب   - 5

وخمرج ا�سطراري . ويجب و�سع هاتني الو�سيلتني للهروب متباعدتني عن بع�سهما 

قـــدر الإمكــــان ، وفقـــا ملا ير�ســـي الإدارة اأو املنظمــة املخولـــة بفحــ�ض ال�سفينــة ، وعلـــى 

اأية حال ، اإذا كان طول ذلك اجلزء من ال�سفينة يقل عن )6( �ستة اأمتار ، فاإن خمرج 

الطوارئ غري مطلوب .

6 - يجــــب اأن تكــون ال�سالمل والأدراج من جزء ال�سفينة الـــذي يحتـــوي على مكائــن الدفع 

من الفولذ اأو مادة م�ساوية .

7 - تزود ال�سفينة بفوا�سل اإن�سائية واأ�سيجة وحبال جناة ومنافذ جانبية و�سالمل . وترتب 

بحيث ت�سهل عمل ال�سفينة فـي الوقت الذي ت�سمن فيه �سالمة ركابها ومتتثل ملتطلبات 

اللوائح مبقت�سى املعاهدة الدولية واملــادة ) 38( من هذه الالئحة . 

اأنـــابيب قيا�س الأعمـــاق والتهــــوية 

املـــادة)44 (

تتخذ الرتتيبات لل�سماح بقيا�ض العمق فـي الأماكن التي حتتوي على ال�سوائل ، واأية   - 1

اأماكن ل ميكن الو�سول اإليها ب�سهولة فـي جميع الأوقات . 

كقاعدة عامة ، متد اأنابيب قيا�ض الأعماق فوق �سطح العائم اإىل الأماكن التي ميكن   - 2

الو�سول اإليها ب�سهولة ، والتي ينبغي اأن تتوفر فيها و�سائل اإغالق حمكمة . اأما اأنابيب 

قيا�ض الأعماق التي ل متتد فوق ال�سطح فاإنه يجب تزويدها باأجهزة اإغالق اأتوماتيكية . 

وعلى اأية حال ، وفـي اأماكن الآلت والأنفاق ، حيث ل ميكن تنفيذ هذا املطلب ، فاإنه 
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ميكن مد اأنابيب �سرب الأعماق فوق تك�سية ال�سطح اإىل الأماكن التي ميكن الو�سول 

الوقود  ب�سهاريج حتتوي على  الأنابيب مو�سولة  تلك  تكون  . وعندما  ب�سهولة  اإليها 

حمركات  اأو  مولدات  اأو  مراجل  من  بالقرب  متتد  األ  ينبغي  فاإنه   ، التزليق  زيت  اأو 

كهربائية اأو لوحات مفاتيح كهربائية ، وتزود باأجهزة اإغالق اأتوماتيكية . وبالإ�سافة 

اإىل ذلك ، يركـــب �سنبــور حتكـــم قيــــا�ض باإغالق اأتوماتيكي حتـــت جهــاز غلــق الأنبـــوب 

فـي �سهاريج الوقود ذات القاع املزدوج .

الأعماق  قيا�ض  اأنابيب  ا�ستبدال  ميكن   ، �سوائل  على  حتتوي  لكي  املعدة  الأماكن  فـي   - 3

بنظام موؤ�سر قيا�ض ي�سمح بقيا�ض امل�ستوى فـي جميع الأوقات . 

فـي الأماكن ذات القاع املزدوج ، يجب اأي�سا توفري مراوح تهوية لتعمل كمنافذ للمياه   - 4

الفائ�سة متتد فوق ال�سطح ، �سريطة األ يقل م�ستواها من متطلبات اللوائح مبوجب 

املعاهدة الدولية . 

يتم ترتيب تق�سيم الأنابيب الهوائية وعددها وموا�سعها بحيث يتم جتنب اإقفال الهواء   - 5

اأن يتم  وال�سغط الزائد خالل عمليات التعبئة قدر الإمكان . واأكرث من هذا ، يجب 

حترير الهواء لتجنب اأي دخول عر�سي للماء اإىل �سهريج الوقود ، ويطبق الأمر ذاته 

على الأجزاء خارج القاع املزدوج اإذا كان من املمكن ملوؤها بوا�سطة نظام ال�سخ .

الإمكان بطريقة  دارتها مبا�سرة قدر  تكون  التي  الأعماق  قيا�ض  اأنابيب  يجب حماية   - 6

مالئمة حلمايتها من الأ�سرار وال�سدمات املفاجئة . اأما تلك الأنابيب التي متر عرب 

اأماكن مربدة فاإنه يجب تغليفها ب�سكل منا�سب . وتتخذ الحتياطات الالزمة للتاأكد 

من اأن تعدد وجود اأنابيب قيا�ض الأعماق ل توؤدي اإىل تدهور مو�سعي �سريع فـي األواح 

غالف ال�سفينة . 

الباب الرابع

البنـــاء ، والتق�ســـيمات واملعـــدات

اأحكام عامة

املــادة ) 45 (

يجــب اأن يــكون ت�سميـــم وتركيــب املكائـــن والإن�ســـاءات الكهربائيــة ، واملعــــــدات امليكانيكيـــة 

والكهربائيــة ، واملراجـــل واأوعية ال�سغــــط الأخرى ، والأنابيـــب ، والكابــــالت والرتكيبــــــات 
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امل�ساعـــــدة الأخــــرى مالئـــما للخدمــة املعدة لهــــا . ويجب اأن تركـــب ويتــم حمايتهــــا بحيـــــث 

يخف�ض اإىل احلد الأدنى اأي خطر لالأ�سخا�ض على منت ال�سفينة وللبيئة ، مع الهتمام 

ياأخذ  اأن  . ويجب  ال�ساخنة والأخطار الأخرى  املتحركة والأ�سطح  ب�سكل خا�ض بالأجزاء 

الت�سميم فـي العتبار املــــواد امل�ستخدمـــة فـي الرتكيـــب ، والغر�ض الذي اأعـــدت له املعدات 

وظروف العمل والبيئة التي �ست�ستخدم فيها .

البنـــاء

املــادة ) 46 (

1 - يجب اأن متكن قوة وطريقة بناء جدار ال�سفينة ، والإن�ساءات العلوية عليها ، والأبنية 

على �سطحها ، وركائز الآلت ، والأبواب والهياكل الأخرى وكذلك املعدات ، ال�سفينة 

من ال�سمود اأمام اأي من الظروف املتوقعة فـي اأثناء اخلدمة املعدة لها ، ومبا يعترب 

مر�سيا لالإدارة . اإن ال�سفينة التي مت بناوؤها و�سيانتها مبا يتفق واملعايري املعرتف بها 

من قبل الإدارة ميكن اعتبارها متما�سية مع متطلبات هذه الالئحة . 

2 - يجب اأن حتتوي ال�سفن التي ت�سري بقوة حمركها على حاجز ت�سادم ي�ستجيب ملتطلبات 

املــادة ) 47( من هذا الباب ويكون مكان الآلت حموطا بفوا�سل اإن�سائية عازلة للماء . 

ويجب اأن تكون هذه الفوا�سل العازلة ممتدة اإىل ال�سطح احلر . وتزود ال�سفن اخل�سبية 

كذلك مبثل هذه الفوا�سل ، والتي ينبغي اأن تكون قدر الإمكان عازلة للماء . اأما �سفن 

الركاب فاإن اأق�سى م�سافة بني الفوا�سل الإن�سائية العازلة املتجاورة الرئي�سية ينبغي 

األ تتجاوز ثلث طول ال�سطح احلر لل�سفينة . وعند احلاجة تتم اإ�سافة فوا�سل اإ�سافية 

اإىل حاجز الت�سادم واإىل الفوا�سل الإن�سائية باأماكن الآلت . 

3 - ل يجوز و�سع حماور الدفع والأنابيب والتحميالت واأنابيب موؤخرة ال�سفينة فـي اأي 

مكان اآخر غري حيز املكائن املحتوي و�سائل الدفع ، ما مل تكن تلك حموطة فـي مواقع 

اأو اأماكن مقاومة للماء مبا ير�سي الإدارة . ويجوز لالإدارة اأن تعفـي من متطلبات هذه 

 ، اأو التي تكون رحالتها فـي مياه حممية  الفقرة ال�سفن التي تعاين من �سيق املكان 

�سريطة الإثبات اأن بداية انغمار الأماكن ذات العالقة ميكن ال�سيطرة عليه ب�سهولة ، 

واأن �سالمة ال�سفينة غري مهددة . 

4 - تو�ســـع �سناديـــق التغليـــف فـي اأماكـــن ميكــــن الو�ســـــول اإليـــــها ب�سهــولة فــــي اأي وقـــت 

من الأوقات لأغرا�ض الفح�ض وال�سيانة . 
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حـــواجـــز الت�ســــادم

املــادة ) 47 (

لأغرا�ض هذه الالئحة ، فـــاإن تعبيــر �سطــح امل�ستــوى احلــر لل�سفينــة ، طول ال�سفينة ،   - 1

واملتعامـــدان )الأمامي واخللفــي( ، حتمـــل املعانــي الــــواردة فـي تعريفهــــا فـي املــادة ) 4( 

من الباب الأول من هذه الالئحة . 

امل�ستــــوى احلـــــر  �سطـــح  للمـاء حتـــى  ت�ســـادم عازلة  الب�سائع بحواجــــز  �سفينة  جتهــــز   - 2

لل�سفينة . يكون مو�سع احلواجز ، قدر الإمكان ، على م�سافة من العمود الأمامي ل 

تقل عن )5%( خم�سة فـي املائة من طــــول ال�سفينة ، ولكن ل تزيد على )8%( ثمانيـــة 

فـي املائة من طول ال�سفينة . اإذا مت الإي�ساح مبا ير�سي الإدارة اأنه لي�ض بالإمكان و�سع 

حاجـــز الت�ســادم علــى م�سافة من العمود الأمامي بــما ي�ساوي )8%( ثمانية فـي املائــة 

األ تتجاوز  ، �سريطة  اأكرب  اأن ت�سمح مب�سافة  ، فاإنه يجوز لالإدارة  ال�سفينة  من طول 

خط املاء خطا مر�سوما على غالف ال�سفينة مبقدار )76( �ستة و�سبعني ملمرتا اأ�سفل 

اإذا كانت كتلة مقدمة احلاجز نافذة عندما   ، احلافة العليا من ال�سطح العازل للماء 

تكون ال�سفينة كاملة التحميل . 

�سمن  هذه  تكون  اأن  �سريطة  فجوات  اأو  درجات  له  تكون  اأن  الت�سادم  حلاجز  ميكن   - 3

التي تخرتق  الأنابيب  اأن يكون عدد  . وينبغي  اأعاله  الفقرة )2(  الواردة فـي  احلدود 

حاجز الت�سادم على اأقل ما ميكن ، واأن جتهز هذه الأنابيب ب�سمامات قابلة للت�سغيل 

اأن يثبت �سندوق ال�سمامات باإحكام اإىل حاجز الت�سادم  من فوق �سطح العائم ، على 

داخل املخزن �سهريج املقدمة . وميكن لالإدارة اأن ت�سمح برتكيب هذه ال�سمامات على 

ال�سمامات  تلك  اإىل  الو�سول  اإمكانية  �سريطة  الت�سادم  حاجز  من  اخللفـي  اجلانب 

املكان الذي و�سعت فيه  واأل يكون  اأي وقت حتت جميع ظروف اخلدمة  ب�سهولة فـي 

تلك ال�سمامات مكانا للب�ساعة . يجب اأن تكون جميع ال�سمامات م�سنوعة من مادة 

وافقت عليها الإدارة . 

عند تركيب من�ساأة علوية طويلة ، ينبغي مد حاجز الت�سادم بحيث يكون عازل للمناخ   - 4

حتى نقطة تعلو مبا�سرة �سطح العائم . ووفقا لالأحكام الواردة فـي الفقرة )3( اأعاله ، 

فاإن المتداد ينبغي اأن يقع �سمن احلدود املبينة فـي الفقرة )2( اأعاله . 
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عند وجود اأبواب مركبة فـي مقدمة ال�سفينة ، وت�سكل من�سة التحميل املنحدرة منها   - 5

جزءا من امتداد حاجز الت�سادم فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة ، فاإن ذلك اجلزء 

من املن�سة املنحدرة التي يزيد طولها على )2٫3( مرت ، اأو اأي طول اآخر تقرره الإدارة ، 

فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة ل ميكن مده لأكرث من )1( مرت واحد اإىل الأمام 

عن احلد الوارد فـي الفقرة )2( اأعاله . ويجب اأن تكون املن�سة املنحدرة عازلة للمناخ 

على طول امتدادها . 

لل�سفينة  احلر  امل�ستوى  �سطح  فوق  الت�سادم  حواجز  متديد  فـي  الفتحات  عدد  حتدد   - 6

اإىل احلد الأدنى الذي يتفق مع ت�سميم ال�سفينة وت�سغيلها العادي . وتكون كل هذه 

الفتحات قابلة لالإغالق العازل للعوامل اجلوية . 

ل يرخــ�ض باأي فتحة جمار ، اأو باب ، اأو فتحات دخول مف�سيــة اإىل عنابــر اأو �سهاريــج   - 7

اأو قنوات تهوية اأو اأي فتحات اأخرى فـي حاجز الت�سادم حتت �سطح العائم . عند وجود 

قفــل ب�سل�سلة فـي موؤخـــرة حاجز الت�ســـادم اأو ميتـــد اإىل مقدمــــة ال�سفينــــة فاإنـــه يجب 

اأن يكون عازل للماء ، ومزودا بو�سائل فعالة لل�سخ والتجفيف . 

8 - يجـــب األ ي�ستعمــــل القفل ب�سل�سلـــة لأي غــــر�ض اآخـــر غيـــر تخزيـــن �سال�ســــل املر�ساة 

)جنزير املخطاف( . 

الفــوا�سل الإن�ســائية ، ال�سطـوح ، الأبــواب ، والفــراغـات العـازلة للمـاء

املــادة ) 48 (

تطبق اأحكام هذه املادة على ال�سفن الآلية اجلديدة ، ول تطبق على ال�سفن ذات البدن   - 1

اخل�سبي . 

اإن�ساوؤه بطريقة بحيث  اأو طوليا ، يجب  كل تق�سيم ثانوي للحاجز �سواء كان عر�سيا   - 2

يكون قادرا على الدعم ، وبهام�ض مالئم من املقاومة ، لل�سغط الناجم عن قوة اندفاع 

باأقل �سغط ناجم عن عمود  املاء الذي ينبغي حتمله فـي حالة ت�سرر ال�سفينة ولكن 

للماء ي�سل اإىل خط حد الغمر . يتم اإن�ساء هذا احلاجز من مواد وافقت عليها الإدارة . 

اأن تكون عازلة للماء ومبتانة الفا�سل  ينبغي فـي الدرجات والتجاويف فـي احلواجز   - 3

الإن�سائي فـي املواقع التي تقام فيها . 
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4 - عندما تكون الأطر والعوار�ض متر من خالل �سطح اأو فا�سل اإن�سائي عازل ، فاإن مثل 

هذا الفا�سل اأوال�سطح ينبغي اأن ين�ساأ عازل للماء . 

الأدنى  احلد  اإىل  للماء  العازلة  الإن�سائية  الفوا�سل  فـي  الفتحات  عدد  تقليل  ينبغي   - 5

الذي يتفق مع ت�سميم ال�سفينة وت�سغيلها العادي . ويتم توفريالو�سائل لإغالق هذه 

تكون مبتانة  اأن  للماء  العازلة  الأبواب  فـي  وينبغي   . الإدارة  ملا ير�سي  وفقا  الفتحات 

الفا�سل الإن�سائي املجاور اخلايل من الفتحات . 

م�ساوية  نوعية  ذات  تكون  اأن  التهوية  وقنوات  والأنفاق  واملمرات  الأ�سطح  فـي  ينبغي   - 6

البناء  اأن تكون طريقة  . ويجب  امل�ستوى  املوجودة على نف�ض  للماء  العازلة  للحواجز 

امل�ستعملة ت�سمن اأن هذه العنا�سر عازلة للماء ، واأن الرتتيبات املعتمدة لإغالق جميع 

الفتحات ، وفقا ملا ترت�سيه الإدارة . ويجب اأن متتد قنوات التهوية واملمرات العازلة 

للماء اإىل �سطح الفوا�سل الإن�سائية على الأقل . 

ل يعترب اختبار ملء الأجزاء الرئي�سية من ال�سفينة اإلزاميا . وحني ل يتم اختبار امللء   - 7

اآخر  اإلزاميا . ويجري هذا الختبار فـي  اإجراء الختبار اخلرطومي يعترب  باملاء فاإن 

مرحلــة من مراحـــل بناء ال�سفينــة . وفـي جميع الأحــوال يتم اإجراء فح�ض تف�سيلــي 

للفا�سل الإن�سائي للتحقق من عزله للماء .

يجري اختبار املقدمة ، والقاع املزدوج )مبا فـي ذلك ال�سوالب ال�سندوقية( والبدن   - 8

اأعاله  اإخ�ساعها ل�سغط عمود ماء يتفق ومتطلبات الفقرة )2(  املزدوج من خالل 

من هذه املادة . 

يتم اختبار ال�سهاريج املخ�س�سة حلمل �سوائل ، والتي ت�سكل جزءا من التق�سيم الداخلي   - 9

لل�سفينة للتحقق من مناعتها لنفاذ املياه حتت عمود ماء م�ساو لـثلثي )2/3( احليز 

املقا�ض من قمة �سالب ال�سفينة اإىل حافة خط الغمر من خالل ال�سهريج . وعلى اأية 

حال ، فاإن ارتفاع عمود املاء فوق اأعلى ال�سهريج ينبغي األ يقل عن )0٫9( مرت . 

تكون  اأن  �سمان  اإىل  اأعاله  و)9(   )8( الفقرتني  فـي  اإليها  امل�سار  الختبارات  تهدف   -  10

الفوا�سل الإن�سائية عازلة للماء هيكليا ، ول ينبغي اعتبارها فـي اأي حال لأغرا�ض 

خا�سة اأخرى قد تتطلب اختبارا ل�سالحية اأي من اأجهزة التخزين ل�سوائل قابلة 

لال�ستعال ، مع الأخذ فـي العتبار الرتفاع الذي ميكن اأن ي�سله ال�سائل فـي ال�سهريج 

ذي العالقة اأو فـي و�سالته . 
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اأجهـــزة الـــربط 

املــادة ) 49 (

جتهز كل �سفينة بجنزيرين للر�سو ، ما مل تفو�ض الإدارة بغري ذلك اعتمادا على الرحلة   - 1

املق�سودة . 

يو�سع على ال�سفن التي يبلغ طولها )35( خم�سة وثالثني مرتا اأو اأكرث ، جنزرا الر�سو   - 2

فـي و�سع تكون خمطافيها جاهزتني للهبوط ، مع الو�سائل املالئمة لوزنهما وكبحهما . 

لأحد  يكون  اأن  مرتا  وثالثني  خم�سة   )35( عن  طولها  يقل  التي  ال�سفن  فـي  ينبغي   - 3

 ، الو�سائل املالئمة لكبحها  اجلنزيرين خمطاف فـي و�سع تكون جاهزة للهبوط مع 

ويكون هذا اجلنزير على �سكل �سل�سلة لل�سفن التي يكون طولها )24( اأربعة وع�سرين 

مرتا اأو اأكرث . اأما ال�سفن التي يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا ، فاإن اجلنزير 

ميكن اأن يحتوي على �سل�سلة ل يقل طولها عن )20( ع�سرين مرتا وحبل غليظ ل يقل 

طوله عن )100( مائة مرت . ويحتوي جنزير الر�سو الثاين على �سل�سلة ل يقل طولها 

عن )20( ع�سرين مرتا وحبل غليظ . 

ينبغي اأن يكون وزن املخطافني وقطرهما و�سالبة ال�سال�سل واحلبال واملحاكيم على   - 4

هذه الأجهزة ، اعتمادا على نوع ال�سفينة وحجمها ، مبا يتفق ور�سا الإدارة . 

اأن تكون رافعات املخطاف ومرابط احلبال ودعامات الر�سو والو�سائل الأخرى  5 - يجب 

ال�سرورية لر�سو ال�سفينة واإلقاء املر�سى وقطرها اأو رفع ال�سفينة كما ياأتي : 

م�سممة ملواجهة متطلبات الت�سغيل والظروف التي ميكن اأن تتعر�ض لها .   - 5٫1

جمهزة ب�سكل مالئم .   - 5٫2

مثبتة اإىل جزء من الهيكل باإحكام كاف .   - 5٫3

 الأحكـــام اخلـــا�سة املطبقـــة علـــى القطـــر والدفـــع

املــادة ) 50 (

يجـــب اأن يحتـــوي اخلطـــاف املعد لقطر ال�سفن على جهاز كفء ي�سمح فـي اأي وقت ، اإذا   - 1

كان حبل القطر م�سدودا ، اأن يحرره حال ومو�سعيا من غرفة القيادة ب�سرف النظر 

عن موؤخرة ال�سفينة . 
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يجــب اأن يكون خطاف القطر فـي ال�سفن املعدة لتدوير ال�سفــــن فـي منـــاورة فـي البحر   - 2

اأو فـي امليناء ذي نوعية معتمدة ، واأن يفـي بال�سروط الثالثة الآتية : 

اأن تكون حممولة باإحكام وفق نظام دوار حلزوين ب�سكل يوؤدي اإىل التقليل من   - 2٫1

قـــوة  فيـــه  تكون  وب�سكــــل   ، بزاوية  القاطرة  تقطر  عندما   ، النقــالب  احتمــال 

ال�سحــــب فـي الجتاه الطويل فـي جميع الأوقات على اأقل م�سافة ممكنة فوق 

مركز ثقل )جاذبية( )G( القاطرة . 

مزودة بو�سيلة اأمان لتحرير خطاف القطر دون ا�ستعمال القوة الزائدة عندما   - 2٫2

متيل القاطرة باأكرث من )30( ثالثني درجة عن الأفق . 

التحكم عن بعد بنظام حترير اخلطاف من غرفة القيادة ، وعلى قدر الإمكان   - 2٫3

كذلك من كابينة ال�سطح ، وذلك بغية جتنب تعري�ض الطاقم خلطر جدي . 

يجب اأن يكون جلميع القاطرات خطاف قطر ثان جاهز لال�ستعمال اإذا ت�سرر اخلطاف   - 3

الأول ، اأو اأي جهاز اآخر م�سابه للخطاف قادر على القيام بالقطر . 

ينبغي تزويد ال�سفن الدافعة بنظام حتكم عن بعد ذي كفاءة لتحرير نظام الربط اإىل   - 4

ال�سفينة املدفوعة ، مما ي�سمح لتلك ال�سفن فـي حالة اخلطر من حترير نف�سها حال . 

تزود القاطرات وال�سفن الدافعة على كل من جانبيها بفاأ�ض بحجم كاف لقطع حبل   - 5

القطر وحبال الر�سو عند ال�سرورة . 

اأجهـــزة القطـــر والـــر�ســـو علـــى ال�سنـــادل

املــادة ) 51 (

يكـــــون من مقت�ســـــى اأجهـــزة القطر والر�ســـو علـــى ال�سنـــادل التقليــــل قـــدر الإمكـــان   - 1

من اأي خطر على الأفراد خالل عمليات القطر والر�سو . وينبغي اأن تكون هذه الأجهزة 

مالئمــة لكــل �سندل ومتينــة مبــا فيه الكفايـــة . ويكون ت�سميمــها وتركيبها موافقا 

ملتطلبات الإدارة ، وتاأخذ فـي العتبار حالت الطوارئ التي قد حتدث . 

يجــب توفيــر الأجزاء الحتياطيـــة التي ت�سمح ، عند ال�ســـرورة ، بال�ستبـــدال الكامــــل   - 2

لأجهزة القطر والر�سو على منت القاطرة اأو ال�سندل . 

للقاطرة  ميكن  بحيث  ال�سندل  منت  على  كذلك  الطوارئ  قطر  اأجهزة  توفري  يجب   - 3

احل�سول عليها ب�سرعة اإذا انقطع حبل القطر اأو تعر�ست املعدات امل�ساندة للعطب . 
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املطبقة  الأحكام  بتطبيق  وال�سنادل  القاطرات  تلتزم   ، الالئحة  هذه  اإىل  بالإ�سافة   - 4

العائمة  والقوارب  ال�سفن  ل�سالمة  الدولية  البحرية  املنظمة  قبل  من  بها  واملو�سى 

الأخرى املقطورة .

اأجهـــزة ومعـــدات احلمـــايـــة

املــادة ) 52 (

من  وغريها  املجاري  وفتحات   ، املياه  ت�سريف  فتحات  على  املف�سلية  الأغطية  تزود   - 1

الفتحات باأجهزة متنع ان�سدادها عر�سيا ، وب�سورة خا�سة تركب على الأغطية الثقيلة 

باأثقال موازنة بحيث  للهرب  والتي هي خمارج  املياه  املو�سوعة على فتحات ت�سريف 

ميكن فتحها من كال اجلانبني للوحة .

تكون اأبعاد فتحات ت�سريف املياه بحيث ميكن ل�سخ�ض اأن يهرب ب�سرعة وب�سهولة اإىل   - 2

مكان اآمن عند حدوث طارئ . وحيثما كان ذلك ممكنا فاإنه يجب اأن تكون اأبعاد فتحات 

ت�سريف املياه فـي اأماكن الب�ساعة والآلت بحيث ت�سهل عمليات الهرب .

تكون اجلوانب العلوية لل�سفينة وت�سيـيـجها وحبال النجاة بحجم ومتانة كافية وفقا   - 3

، لتوفري حماية لالأ�سخا�ض عندما تتمايل ال�سفينة وتتاأرجح ب�سكل  ملتطلبات الإدارة 

عنيف .

4 - تزود املناور فـي �سطــح ال�سفينــة وغريهـا من الفتحات امل�سابــهة بق�سبـان حماية ل تبعد 

اأن  لالإدارة  وميكـــن   . ملمتــــرا  وخم�ســـني  ثالثمائـــة   )350( من  باأكثـــر  بع�سهــــا  عـــــن 

تعفــــي الفتحات ال�سغرية من هذا املتطلب .

الباب اخلام�س

ترتيبـــات التزان و�ســـخ ميـــاه الروا�سب

التـــزان الآمن ل�سفن الب�سائع غري �سفن امل�ساندة البحرية 

املــادة ) 53 (

تقوم الإدارة اأو املنظمة املفو�سة باإ�سدار �سهادات خط التحميل بتظهري كتيب التزان   - 1

الآمن لتلك ال�سفينة . 
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مع اللتزام باأحكام الفقرة )3( اأدناه ، عند انطباقها ، فاإن التزان الآمن لل�سفن يجب   - 2

املنظمة  املعتمدة من قبل  الآمن  الواردة فـي مدونة التزان  ال�سفن  اأن ميتثل لأحكام 

 . )69  MSC 75 ( واملعدل بالقرار رقم )18 A. 749( البحرية الدولية بقرارها رقم

ال�سفينة ل ت�سمح لأ�سباب عملية بتطبيق  اأن موا�سفات  عندما يكون من راأي الإدارة   - 3

اأحكام الفقرة )2( اأعاله فاإنه ميكن تطبيق معيار التزان الوارد فـي الفقرة )2٫5٫2( 

وبناء  الإر�سادية  املبادئ  ب�ساأن   )12  A.  469( رقم  الدولية  البحرية  املنظمة  قرار  من 

�سفن امل�ساعدة البحرية . 

يقت�سي التزان الآمن لل�سنادل التي تنقل الب�سائع على �سطحها ، دون اأن يكون فيها   - 4

فتحات اأو فتحات عنابر على ال�سطح ، با�ستثناء املجارير ال�سغرية املغطاة باأغطية ، دون 

وجود الآلت ، اأو اأماكن لل�سكن اأو اخلدمات فيها ، اللتزام باأحكام الفقرة )4٫7( من 

اإليها فـي الفقرة )2( اأعاله . يقرر معيار التزان الآمن لل�سنادل التي  املدونة امل�سار 

تنقل ب�سائع حتت �سطحها اأو توجد فيها اآلت ، اأو اأماكن لل�سكن اأو اخلدمات ، من قبل 

الإدارة اأو املنظمة املفو�سة بذلك ، مع الأخذ بعني العتبار الت�سميم وترتيبات اأماكن 

الب�ساعة ، والآلت ، واملعدات ، وال�سكن والإن�ساءات العلوية عليها . 

اختبار التزان وكتيب التزان

املــادة ) 54 (

يتم اإبالغ الإدارة مبخطط يو�سح غاط�ض ال�سفينة اأو موقع خطوط التحميل وفقا ملا   - 1

هو مطلوب فـي الف�سل )1( من الباب الثاين من هذه الالئحة ، ومن ثم حتفظ فـي 

كتيب ال�سفينة . 

يتـــم الت�سديـــق على الحت�ســاب من قبــل الإدارة اأو اأي منظمــة مفو�ســـة بذلك تقــوم   - 2

باإ�سدار �سهادة خطوط التحميل لل�سفن ، مبينة مو�سع اخلط الأ�سا�سي ، والتفا�سيل 

الهيدرو�ستاتيكية والتزان الآمن . وت�سمن هذه الوثائق فـي كتيب ال�سفينة . 

تخ�سع ال�سفــن امل�ستكملــة ، قــدر الإمكــان بعد ذلك واأجهــزة الإنقــاذ فيهــا ، اإىل اختبــار   - 3

اتزان لتقرير الإزاحة الفعلية لل�سفينة فارغة واإحداثيات مركز اجلاذبية فيها . 
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يتم القيام باختبار االتزان وتقيم نتائجه من قبل �صخ�ص م�ؤهل يعني خ�صي�صا من   - 4

قبل امل�صفن اأو مالك ال�صفينة . 

اأدق  اأخذ االحتياطات االعتيادية وذلك للح�ص�ل على  يتم القيام باختبار االتزان مع   - 5

النتائج املمكنة . وتتعلق هذه االحتياطات ب�صكل خا�ص بالظروف اجل�ية فـي وقت اإجراء 

االختبار ، وو�صع ال�صفينة ، ور�ص�ها ، وم�ا�صع وت�زيع االأوزان التي �صتزال اأو ت�صاف ، 

وتركيب اأجهزة االإنقاذ فيها . وب�ص�رة خا�صة ، يجب جتنب وج�د �صائل ال�صاب�رة ، واإذا 

مل يكن ذلك ممكنا ت�صحح النتائج وفقا لذلك . ويتم وزن االأوزان املتحركة بعناية ، ويتم 

عزل �صهاريج ال�ق�د اأو املاء ملنع حركة ال�صائل من جانب اإىل اآخر عند ميلها ، ويجب 

ت�فري عناية خا�صة فـي و�صع معدات القيا�ص . وفـي حالة البندول فاإن ط�له يجب 

اأال يقل عن )3( ثالثة اأمتار ، واأال يركب قدر االإمكان داخل ال�صفينة ، كما يجب عدم 

القيا�صات  . ويتم احل�ص�ل على  التعليق  ن�اب�ص  فـي  ال�صلبة جدا  االأ�صالك  ا�صتعمال 

واإزاحة االأوزان وقراءة معدات القيا�ص اأو متديد البندول اأو ط�له ، م�اقع االأوزان التي 

�صتزال اأو ت�صاف اإىل �صطح ال�صفينة ، ب�ج�د ممثل االإدارة اأو املنظمة املف��صة بذلك . 

ويطبق االأمر نف�صه على قيا�صات الغمر من ال�صفينة الأجل وزنها .

يتم القيام باأربعة اختبارات اإمالة لل�صفينة ، مبيلها اإىل زاوية )2( درجتني على االأقل   - 6

وال تزيد على )3( ثالث درجات . وال ينبغي اإمالة ال�صفينة من خالل نقل ال�ص�ائل 

فيها . وميكن لالإدارة القب�ل باختبار اتزان ال�صفينة عندما تك�ن ال�صفينة قد مالت 

مرتـــني فقــــط حينمـــا مل ت�صبـــب الظـــروف اجل�يـــة والقيا�صـــات الـــ�اردة فـي الفقــرة 

)5( اأعاله اأية مالحظات .

اإن من مقت�صى هذا االختبار تقرير اإزاحة ال�صفينة ومركز اجلاذبية فيها وفقا ل��صعها   - 7

فـي وقــت اإجراء االختبار . تتقرر االإزاحــــة ، ومركــــز اجلاذبية ومــــدى االتزان ا�صتنــــادا 

واإ�صافــــــة  امل�صافــــة  االأوزان  اإزالــــة  خـــالل  من  االختبار  من  املتح�صلة  النتائـــج  اإىل 

االأوزان املفق�دة . وحتت�صب كمية تلك االأوزان وم�ا�صعها بدقة قدر االإمكان فـي وقت 

اإجراء االختبار .

النتائــج  التــ�ازن وتقدمي تقريــر بذلك مبينــا  اختبــار  نتائـج  بتقييم  يقــ�م اخلبيــر   - 8

واحل�صابات ذات العالقة . وير�صل هذا التقرير اإىل االإدارة .
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يجب اأن تتوافق النتائج املتح�سلة ، بدرجة مقبولة مع املعلومات ، والإزاحة وموقع   - 9

مركز اجلاذبية ، وفقا لتقييمها فـي كتيب التزان املوؤقت بحيث ميكن اعتباره كتيبا 

نهائيا . اإن عدم حتقيق ذلك ، وب�سورة خا�سة عندما يكون مركز الطفو الت�سغيلي 

املوؤقت  الت�سغيلي  الطفو  اأقل من مركز  الختبار  الذي متت مالحظته من  الأدنى 

بن�سبة )10%( ع�سرة فـي املائة اأو عندما تكون الزيادة فـي الإزاحة اأكرث من )%10( 

والإزاحة  التفا�سيل  اإىل  ا�ستنادا  التزان  كتيب  تعديل  يتم  فاإنه   ، املائة  فـي  ع�سرة 

ومركز اجلاذبيــة التـــي متـــت مالحظتهــــا من الختبـــار ، ولالإدارة اأن ت�ســــادق علـــــى 

الكتيب املوؤقت ، اإن كان ذلك مالئما ، اأو الكتيب اجلديد املحت�سب بعد الختبار . وتعترب 

هذه الوثيقة كتيب التزان النهائي لل�سفينة .

اإذا خ�سعت ال�سفينة لتغيريات كان من �ساأنها تغيري جوانب فـي اتزانها بحيث يتم   - 10

نق�ســـان مركــــز الثقـــل الراأ�سي الأق�سى امل�سمــــوح بــــه اجلديــــد بن�سبـــة )10%( ع�سرة 

فـي املائة اأو زيادة الإزاحة اجلديدة بن�سة )10%( ع�سرة فـي املائة ، فاإن املطلوب اإجراء 

اختبار اتزان جديد ، وحيثما يكن ذلك مالئما يقدم كتيب جديد بذلك اإىل الإدارة .

واخلا�سة  الالئحة  هذه  فـي  املذكورة  الختبارات  وعلى  الكتيب  على  امل�سادقة  تتم   - 11

ب�سفن الركاب من قبل منظمة معرتف بها . 

تـــرتيبـــات �ســـخ ميـــاه الروا�سب

املــادة ) 55 (

1 - اأحكــــــــام عامـــــــــــــة :

تزود جميع ال�سفن باأجهزة اأو و�سائل لت�سريف املاء والروا�سب من جميع اأق�سام   - 1٫1

ال�سفينة . 

تتخـــــذ الرتتيبــــات التــــي مـــن �ساأنهـــــا ان�سيــــاب امليـــاه مــن تلك الأق�سـام بحريـــة   - 1٫2

اإىل خمرج اأو خمارج ال�سفط . 

2 - م�سخـــات ميـــاه الروا�سب :

تركب فـي ال�سفن م�سختان على الأقل ملياه الروا�سب ، تزود كل منهما مب�سدر   - 2٫1

طاقة ميكانيكية خمتلف عن الآخر ، ويتم ت�سغيل اإحداهما بقوة دفع ميكانيكي . 

املياه فـي واحدة على الأقل من  اأن  تتخذ جميع اخلطوات ال�سرورية ل�سمان 

اإذا انغمرت تلك احلجرية فـي  امل�سختني ، ميكن ا�ستخدامها ب�سورة اعتيادية 

اأي حال .
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يتم ربط امل�سخات ب�سهريج ملياه التوازن .   - 2٫2

اأخرى  اأق�سام  اأي  اأو  اأو من بيت اجلنزير  الأعلى  امل�سخات من  عندما ل ت�سخ   - 2٫3

نقطة  من  ت�سغيلها  يتم   ، يدوية  م�سخات  بوا�سطة  ال�سخ  يتم  فاإنه   ، �سغرية 

يكون موقعها فـي اأعلى �سطح امل�ستوى احلر . 

تو�سع كل م�سخة ملياه الروا�سب خلف حاجز الت�سادم بحيث ت�سخ املياه من اأي   - 2٫4

جزء با�ستثناء ما ورد فـي الفقرة )2٫3( اأعاله . ويتم تركيب اأجهزة خا�سة عند 

ال�سرورة لت�سغيل امل�سخات . 

تدار كل م�سخة مبحرك قادر على �سخ املياه اإىل اأنبوب مياه الروا�سب الرئي�سية   - 2٫5

املركبة . وب�سرعة ل تقل عن 2 م/ ثانية ، وعلى اأية حال ، فاإنه ميكن تخفي�ض 

هذه ال�سرعة اإىل 1٫2 م/ ثانية فـي ال�سفن التي ل يزيد طولها على )35( خم�سة 

وثالثني مرتا .

ميكن اعتبــار م�سخات ال�ســخ ال�سحـي وم�سخات اخلدمــات العامـة وم�سخـــات   - 2٫6

اإذا ما ربطت اإىل نظام �سخ مياه الروا�سب  احلريق كم�سخات ملياه الروا�سب ، 

واإذا كان ت�سريفها يتما�سى والفقرة )2٫5( اأعاله . 

3 - اأنابيب مياه الروا�سب :

يجب اأن ترتب �سبكة ت�سريف مياه الروا�سب ومياه التوازن بحيث حتول دون   - 3٫1

انتقال املاء من البحر اإىل الأجزاء املختلفة من ال�سفينة اأو من جزء من ال�سفينة 

اإىل اآخر . 

الآلت م�سنوعة  اأماكن  فـي  وملحقاتها  الروا�سب  مياه  اأنابيب  تكون  اأن  يجب   - 3٫2

من الفولذ اأو النحا�ض اأو اأي مادة تكون خوا�سها مقبولة كمكافئ فـي التطبيق 

املطلوب . وت�ستعمل و�سالت الربط املرنة فقط وفقا لل�سروط الواردة فـي املــادة 

) 40( من هذه الالئحة . 

تركب الأجزاء املختلفة من �سبكة ال�سخ ب�سكل منا�سب على هيكل ال�سفينة وتتم   - 3٫3

مع  مك�سوفة  مبناطق  مرورها  عند  العر�سية  ال�سدمات  من  بكفاءة  حمايتها 

متديدات  توفري  يتم   . ال�سيانة  لأغرا�ض  كاف  ب�سكل  اإليها  الو�سول  اإمكانية 

النفخ اأو اأي اأجهزة اأخرى اإن كان ذلك مالئما ، مع الأخذ بعني العتبار اأبعاد 

ال�سفينة و�سبكة الأنابيب ذات العالقة . 
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ينبغي اأن تكون الأنابيب التي تخدم �سبكة ال�سخ فـي اأماكن الآلت اأو فـي عنابر   - 3٫4

الب�سائع منف�سلة ب�سكل كامل حتى م�ستوى منافذ المت�سا�ض من الأنابيب 

التـــي ت�ستعمـــل عادة مللء اأو تفريــغ اأق�ســـــام ال�سفينــــة املعــــدة لتحتـــوي على امليـــاه 

اأو الوقود ال�سائل . 

يكون قطر اأنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية اأقرب ما يكون لأنبوب ي�ستخدم عادة   - 3٫5

لأقرب قطر يحت�سب وفقا للمعادلة التالية :

   ق = 25 + )م +ع( * ط        * 1٫68

حيث )ق( هو القطر الداخلي لأنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية )بامللمرتات( ، وحيث )ط( ، 

)ع( و)م( معربا عنها بالأمتار تعني الطول والعر�ض والعمق تباعا لل�سفينة .

4 - ال�سفط املبـــا�سر بامل�سخـــات :

فـي اجلزء اخلا�ض بالآلت يتم تو�سيل قناة �سفط واحدة على الأقل اإىل م�سخة   - 4٫1

مياه الروا�سب . 

يكون قطر هذه القناة م�ساويا على الأقل لأنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية .   - 4٫2

ميكن اأن يكون هذا ال�سفط املبا�سر عرب اأنبوب ثابت اأو خرطوم مرن مقوى .   - 4٫3

وحينما يكون ال�سفط خالل اأنبوب ثابت ، فاإنها تو�سع فـي اأدنى مكان ممكن ، 

وميكن الدخول اإليها للتنظيف ، ويتم تزويدها ب�سمام غري رجعي .

5 - تــــوابـــع دارة مياه الروا�سب :

5٫1 - تو�سع قنوات ال�سفط ، قدر الإمكان ، فـي اأدنى نقاط فـي الأجزاء املتماثلة من 

ال�سفينة ، ويتم تزويدها بحواجز ذات ق�سبان م�سنوعة ب�سكل حمكم ومو�سوعة 

بحيـث ميكــن روؤيتهــا وتنظيفهــا دون احلاجة اإىل تفكيـــك و�ســالت الربـــط فـي 

جماري ال�سفط . 

5٫2 - ينبغـي األ يزيد قطر الثقوب فـي احلاجــز علــى )10( ع�سـرة ملمتــــرات ، واأل يقـل 

جمموع �سافـي القطر عن �سعف قطر قناة ال�سفط . 

6 - خطـــة �ســـبكة �ســـخ مياه الروا�سب وت�سريف امليـــاه :

الطاقم  لأفراد  ميكن  مكان  وفـي   ، �سفينة  كل  منت  على  وا�سح  ب�سكل  تعر�ض   - 6٫1

املوؤهلني للرجوع اإليها ، خطة تف�سيلية لنظام �سخ مياه الروا�سب ، واأن تتوافق 

الرموز  ، ما مل تكن معاين تلك  املطبقة  املقايي�ض  امل�ستعملة فيها مع  الرموز 

امل�ستعملة مذكورة بو�سوح . 
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يتــــم توفيـــر م�صارف ميــاه اأو ترتيبات مالئمة فـي اأجزاء ال�سفينة التـــي ميكــــن   - 6٫2

اأن يتجمع املاء فيها ب�صكل خطر خالل عمليات مكافحة احلريق . 

الباب ال�ساد�س

تركيبـــات االآالت

�أحكام عامة

املــادة ) 56 (

ال تطبـــق اأحكام هذا الف�صل علـــى ال�صنـــادل غيـــر املطقمـــة .  - 1

تخ�صع كــل املراجــل واأجــزاء االآالت ، وال�صبكــات البخاريــة والهيدروليكيــة والهوائيــة   - 2

وغريها من ال�صبكات وما يت�صل بها من جتهيزات تتعر�ض ل�صغط داخلي ، لالختبارات 

املنا�صبة مبا فيها اختبار ال�صغط قبل اأن تو�صع فـي اخلدمة للمرة االأوىل . 

توفر الو�صائل ل�صمان اإمكان ت�صغيل االآالت فـي حالة توقف ال�صفينة متاما دون م�صاعدة   - 3

خارجية .

فيها  امل�صاعدة مبا  واالآالت  الرئي�صية  الدفع  اآالت  تنظيف  لت�صهيل  االحتياطات  تتخذ   - 4

املراجل واأوعية ال�صغط والتفتي�ض عليها و�صيانتها .

حيثما توجد خماطر لتجاوز ال�صرعة فـي االآالت ، تتخذ التدابري ل�صمان عدم جتاوز   - 5

ال�صرعة االآمنة .

حيثما تتعر�ض االآالت الرئي�صية اأو امل�صاعدة ، مبا فيها اأوعية ال�صغط اأو اأي اأجزاء من   - 6

مثل هذه االآالت ل�صغط داخلي ، اأو رمبا ل�صغط زائد خطر ، توفر الو�صائل العملية 

حلمايتها من مثل هذا ال�صغط املرتفع .

ت�صمم كل اأداة للتوجيه وعمود اإدارة وو�صلة ت�صتخدم فـي نقل الطاقة لالآالت االأ�صا�صية   - 7

واملحافظة على �صالمة ال�صفينة اأو �صالمة االأ�صخا�ض على ظهرها ، وتبنى بحيث ت�صتطيع 

حتمل اأق�صى اإجهادات الت�صغيل التي قد تتعر�ض لها فـي كل ظروف اخلدمة . ويعطى 

االعتبار الواجب لنوع االآالت التي حتركها اأو التي ت�صكل هي جزءا منها . 

اخللل  حاالت  فـي  اأتوماتيكي  اإغالق  برتتيبات  وامل�صاعدة  الرئي�صية  الدفع  اآالت  تزود   - 8

التي ميكن اأن توؤدي ب�صرعة اإىل العطل الكامل اأو التلف اخلطري اأو االنفجار . ويجوز 

لالإدارة اأن ت�صمح باتخاذ ترتيبات ت�صمن التحكم فـي اأجهزة االإغالق االأوتوماتيكي . 
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علبة  ذات  اأو  ملمرت  مائتي  اإ�سطوانتها)200(  قطر  يبلغ  داخلي  احرتاق  اآلة  كل  تزود   - 9

مرافق حجمها )0٫6( مرت مكعب فاأكرث ب�سمامات منا�سبة لت�سريف النفجارات فـي 

علبة املرافق على اأن تتمتع مبجال ت�سريف كاف . وترتب �سمامات الت�سريف اأو تزود 

بو�سائل تكفل توجيه ت�سريفها مبا يكفل التخفي�ض اإىل اأدنى حد من احتمالت اإ�سابة 

العاملني . 

التحكم بالآلت

املــادة ) 57 (

تــزود الآلت الرئي�سيــة وامل�ساعـــدة الالزمـة للدفـع و�سالمـــة ال�سفينة بو�سائـل فعالــــة   - 1

لت�سغيلها والتحكم فيها . 

اإعادته  اأو  الت�سغيل العتيادي لآلت الدفع  توفر الو�سائل التي ميكن بوا�سطتها دعم   - 2

حتــى لو كانــت اإحــدى الآلت الحتياطيــة الأ�سا�سيـــة ل تعمــل . ويعطـــى اهتمــــام خــــا�ض 

فـي حالت عطب اإىل ما ياأتي : 

جهاز التوليد الذي يعمل كم�سدر رئي�سي للطاقة الكهربائية .   - 2٫1

م�سادر �سغط زيت التزليق .   - 2٫2

اأنظمة تزويد الآلت بالوقود .   - 2٫3

م�سادر �سغط املاء .   - 2٫4

�ساغطة وم�ستقبلة الهواء لأغرا�ض بدء الت�سغيل .   - 2٫5

الو�سائل الهيدروليكية اأو الهوائية اأو الكهربائية للتحكم فـي اآلت الدفع الأ�سا�سية   - 2٫6

مبا فـي ذلك مراوح الرفا�ض القابلة للتحكم .

2٫7 - اأنظمة املراجل وو�سائل تغذيتها اإن وجدت . 

وعلى اأية حال ، واإذ تراعي الإدارة اعتبارات ال�سالمة ب�سكل عام ، فاإنه يجوز لها 

اأن تقبل تخفي�سا جزئيا من قدرة الدفع فـي الت�سغيل العادي .

3 - يجب اأن يراعى ب�سكل خا�ض ت�سميم وبناء وتركيب اأنظمة اآلت الدفع بحيث ل ت�سبب 

اهتزازاتها اأي جهد لهذه الآلت فـي نطاق الت�سغيل العادية . 

التحـــكم عـــن بعـــد فـي اآلت الـــدفع

املــادة ) 58 (

عندما ت�ستخدم اأجهزة للتحكم عن بعد فـي اآلت الدفع انطالقا من غرفة القيادة ، ويعتزم 

تطقيم غرفة الآلت ، تطبق ال�سروط الآتية : 
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، قابلة  انطبق ذلك  اإن   ، املروحة )الرفا�ض(  ، وخطوة  الدفع  ، واجتاه  ال�سرعة  تكون   - 1

للتحكم متاما من غرفة القيادة فـي ظروف الإبحار العادية ، مبا فـي ذلك املناورة . 

يتم التحكم عن بعد بالن�سبة لكل مروحة م�ستقلة ، بوا�سطة جهاز ي�سمم ، ويبنى بحيث   - 2

ل يتطلب ت�سغيله اهتماما خا�سا بتفا�سيل ت�سغيل الآلت ، وعندما تكون عدة مراوح 

م�سممة لكي تعمل معا ، يجوز التحكم فيها بجهاز حتكم واحد . 

جتهز اآلت الدفع الرئي�سية بجهاز للتوقف الطارئ من غرفة القيادة ، على اأن يكون   - 3

هذا اجلهاز م�ستقال عن نظام التحكم املوجود فـي غرفة القيادة . 

ينبغي اأن تتوفر موؤ�سرات تو�سح طبيعة الأوامر ال�سادرة لآلت الدفع فـي غرفة التحكم   - 4

فـي الآلت الرئي�سية اأو فـي اأجناب غرفة القيادة ، اأيهما اأن�سب . 

ينبغي األ يكون التحكم عن بعد فـي اآلت الدفع ممكنا اإل من مو�سع واحد فـي كل مرة   - 5

وي�سمح مبراكز مرتابطة للتحكم فـي الآلت . ويجهز كل مركز منها مبوؤ�سر يبني املركز 

التحكم  امل�ستحيل حتويل  يكون من  اأن  الواجب  . ومن  الدفع  اآلت  فـي  يتحكم  الذي 

فـي ما بني غرفة القيادة ومكان الآلت الرئي�سية اإل من مكان الآلت الرئي�سية اأو من 

غرفة التحكم فـي الآلت الرئي�سية . وينبغي اأن ي�سمل هذا النظام و�سائل متنع حدوث 

اأي تغيري كبري فـي دفع )الرفا�ض( عند حتويل التحكم من مو�سع اإىل اآخر .

ينبغي اأن يكون بامل�ستطاع التحكم فـي اآلت الدفع فـي موا�سعها حتى عند حدوث خلل   - 6

فـي اأي جزء من اأجزاء التحكم عن بعد . 

ي�سمم نظام التحكم عن بعد بحيث ي�سدر اإنذارا عند وقوع خلل فيه . ومن الواجب اأن   - 7

يحافظ اجلهاز على ال�سرعة املحددة قبل حدوث اخللل ، وعلى اجتاه دفع )الرفا�ض( 

اإىل حني ت�سغيل التحكم املو�سعي ما مل تر الإدارة اأن ذلك متعذرا . 

تركب موؤ�سرات فـي غرفة القيادة تبني :   - 8

�سرعة املروحة )عدد لفـــات الرفا�ض( واجتــاه الدوران فـي حالة املراوح ثابتة   - 8٫1

اخلطوة . 

اأو �سرعة )عمـــود الرفا�ض( وو�سع اخلطــوة فـي حالـــة )الرفـــا�ض( ذي اخلطـــوة   - 8٫2

املتغرية . 
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يركــب جهـــاز اإنـــذار فـي غرفـــة القــيادة وفـي مكــان االآالت يبني انخفــا�ض �ضغـــط هواء   - 9

االإقـــالع الالزم لبدء احلركــة ، وي�ضبــط عند م�ضتـــوى ي�ضمــح ملزيــد من عملــيات بـــدء 

حركة االآالت الرئي�ضية ، واإذا �ضمم جهاز التحكم عن بعد فـي اآالت الدفع بحيث يقلع 

)يبداأ حركة االآالت( اأتوماتيكيا ، فاإن من ال�ضروري تقييد عدد املحاوالت االأوتوماتيكية 

لالإقالع  كاف  هواء  �ضغط  على  لالإبقاء  وذلك  الت�ضغيل  بدء  عن  تعجز  التي  املتعاقبة 

لبدء احلركة مو�ضعيا . 

اإذا زودت اآالت الدفع الرئي�ضية واالآالت املرتبطة بها ، مبا فـي ذلك م�ضادر التغذية   - 10

الكهربائيـــة الرئي�ضيـــــــة بدرجـــــات خمتلفـــــة مـــن التحكــــم االأوتوماتيكــــــي اأو التحكــــــم 

عن بعد ، وكانـــت حتــت االإ�ضــراف اليــدوي امل�ضتمــر من غرفة حتكم ، فمـن الواجب 

اأن ت�ضمم الرتكيبات واأدوات التحكم وجتهز وتركب بحيث يكون ت�ضغيل االآالت على 

 . املبا�ضر  لالإ�ضراف  يتوافر عند خ�ضوعها  ما  والفعالية متاثل  ال�ضالمة  درجة من 

ويوىل اعتبار خا�ض حلماية هذه االأماكن من احلريق والغمر . 

11 - وب�ضكل عام ، ينبغي اأن ت�ضمل االأجهزة االأوتوماتيكية لالإقالع لبدء احلركة والت�ضغيل 

اأن ال يحول  الواجب  . ومن  االأوتوماتيكي يدويا  التحكم  والتحكم جتهيزات لقطع 

خلل اأي جزء من هذه االأجهزة دون ا�ضتخدام القاطع اليدوي .

 اأمـــاكن الآلت اخلـــا�شعـــة التي ل تخ�شع لإ�شـــراف دائـــم

املــادة ) 59 (

بقدر ما تعتربه االإدارة معقوال عمليا ، تلتزم ال�ضفن التي تتوفر فيها اآالت مكائن تعمل   - 1

دون اإ�ضراف دوري عليهـــا اأن تطبــق اأحكــــام املعاهــدة الدوليـــة الإنقــاذ االأرواح فـي البحــر 

على هذه االأماكن . 

عند تبني حلول خمتلفة فاإن على االإدارة اأن ت�ضمن :   - 2

2٫1 - اأن �ضالمة ال�ضفن فـي جميع ظروف االإبحار ، مبا فـي ذلك املناورة ، م�ضاوية 

لتلك التي فـي �ضفينة تكون فيها اأماكن االآالت مطقمة . 

2٫2 - توفري وثائق منا�ضبة ت�ضري اإىل اأن احلل يفـي مبتطلبات ال�ضالمة تلك . 
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�ضـــبكـــات �ضغـــط الهــــواء

املـــادة ) 60 (

1 - جتهز كل �ضفينة بو�ضائل ملنع ال�ضغط الزائد فـي اأي جزء من �ضبكات الهواء امل�ضغوط . 

 وحيثمــا ميكــن اأن تتعر�ض الأغلفة املائية اأو اأغطية ال�ضاغطات ومربدات الهـــواء ل�ضغط 

زائد خطر نتيجة حدوث ت�ضرب اإليها من اأجزاء �ضغط الهواء ، وجتهز كل ال�ضبكات 

بالرتتيبات املنا�ضبة لت�ضريف ال�ضغط . 

2 - تتم بعناية حماية ترتيبات بدء احلركة فـي حمركات الدفع الرئي�ضية ذات الحرتاق 

الداخلي �ضد تاأثريات احرتاق �ضابق لأوانه وحدوث انفجار داخلي فـي اأنابيب هواء 

بدء احلركة . 

مبا�ضرة  احلركة  بدء  هواء  �ضاغطات  من  ال�ضرف  اأنابيب  كل  تت�ضل  اأن  ينبغي   -  3

مب�ضتقبالت هواء بدء احلركة ، واأن تكون جميع اأنابيب الإقالع من م�ضتقبالت الهواء 

حتى الآلت الرئي�ضية اأو امل�ضاعدة منف�ضلة متاما عن �ضبكة اأنابيب �ضرف ال�ضاغط . 

4 - تتخذ الحتياطات لتقليل دخول الزيت اإىل �ضبكات الهواء امل�ضغوط اإىل اأدنى حد ، 

ول�ضرف هذه ال�ضبكات . 

�ضـــبكـــات التهـــوية فـي اأمـــاكن االآالت

املـــادة ) 61 (

1 - تهوى اأماكن الآلت من الفئة )A( تهوية منا�ضبة ل�ضمان تزودها باإمدادات من الهواء 

واملراجل  الآلت  تعمل  حني  وذلك   ، الآلت  وت�ضغيل  العاملني  وراحة  �ضالمة  تكفل 

املوجودة فيها بكل طاقتها ، وفـي ظل جميع ظروف املناخ حتى فـي حالة ا�ضطراب 

اجلو . وتهوى اأماكن الآلت الأخرى تهوية كافية تتنا�ضب مع الغر�ض منها . 

2 - وبالإ�ضافة اإىل ذلك ، ينبغي اأن تكون تهوية اأماكن الآلت منا�ضبة فـي ظل الظروف 

العادية ملنع تراكم الأبخرة الهيدروكربونية . 

احلمـــايـــة مـــن ال�ضـــو�ضـــاء

املـــادة ) 62 (

تتخذ التدابري لتقليل �ضو�ضاء الآلت فـي اأماكن الآلت حتى م�ضتويات مقبولة حتددها 

الإدارة . فاإذا مل يكن بامل�ضتطاع تخفي�ض ال�ضو�ضاء بالقدر الكافـي ، فاإن من الواجب اأن 

-92-



اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

يعزل م�ضدر ال�ضو�ضاء الزائدة ب�ضكل منا�ضب اأو يف�ضل ، اأو يوفر ملجاأ من ال�ضو�ضاء اإذا 

اأريد تطقيم املكان . ويزود العاملون املطلوب منهم دخول هذه الأماكن ، مبعدات حماية 

الآذان ، عند ال�ضرورة .   

و�ضـــائـــل الرجوع اإلـــى اخلــــلف

املـــادة ) 63 (

�ضالمة  ل�ضمان  اخللف  اإىل  الرجوع  عمليات  لتنفيذ  الكافية  الطاقة  توفري  ينبغي   -  1

التحكم فـي ال�ضفينة فـي جميع الظروف العادية . 

2 - من الواجب اختبار وت�ضجيل قدرة الآلت على عك�ض اجتاه دفع املروحة )الرفا�ض( 

فـي وقــت كــاف ، واإيقاف ال�ضفينــة بعد م�ضافــة معقولــــة فـي اأثناء اإبحارها بال�ضرعة 

الق�ضوى اإىل الأمام وت�ضجيل نتائج هذه الختبارات . 

3 - يجب اأن تتاح على ظهر ال�ضفينة بيانات اأوقات التوقف واجتاهات الإبحار وامل�ضافات 

امل�ضجلة فـي الختبارات ، وكذلك نتائج اختبارات حتديد قدرة ال�ضفن ذات )الرفا�ض 

ذي الري�ض املتحركة( على املالحة واملناورة عند عطل )اإحدى الري�ض( اأو اأكرث ، كي 

ي�ضتفيد منها الربان اأو العاملون املعنيون لهذا الغر�ض . 

4 - اإذا كانت ال�ضفينة جمهزة بو�ضائل اإ�ضافية للمناورة ، اأو التوقف ، فمن الواجب التثبت 

من فعالية هذه الو�ضائل وت�ضجيل النتائج على النحو امل�ضار اإليه فـي الفقرتني )2( 

و)3( اأعاله . 

معـــدات التـــوجيـــه

املـــادة ) 64 (

1 - جتهز ال�ضفن مبعدات توجيه رئي�ضية ومعدات توجيه م�ضاعدة تقبلها الإدارة . وترتب 

معدات التوجيه الرئي�ضية وامل�ضاعدة بحيث ل يوؤدي خلل اأي منها اإىل احليلولة دون 

ت�ضغيل الأخرى . 

، يغدو  اأكرث  اأو  2 - حيث تت�ضمن معدات التوجيه الرئي�ضية وحدتي طاقة متطابقتني 

من غري ال�ضروري تركيب معدات توجيه م�ضاعدة �ضريطة اأن تكون معدات التوجيه 

الرئي�ضية قادرة على ت�ضغيل الدفة بالطريقة امل�ضار اإليها فـي الفقرة )10( اأدناه اإذا 

تعطلت اأي وحدة من وحدات الطاقة . ويتم التحكم بكل وحدة طاقة بنظام م�ضتقل . 
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3 - تكون زاوية الدفة مبينة مبوؤ�ضر فـي غرفة القيادة اإذا كانت معدات التوجيه الرئي�ضية 

اآلية ، ويكون موؤ�ضر زاوية الدفة م�ضتقال عن �ضبكة التحكم مبعدات التوجيه ، ومن 

املمكن الطالع عليها من ق�ضم معدات التوجيه . 

4 - يجب اأن يطلق اإنذار من غرفة القيادة اإذا اأدى خلل فـي اإمدادات الطاقة اإىل انقطاع 

الطاقة عن وحدات الطاقة . 

5 - تركب فـي غرفة القيادة و�ضائل تبني ما اإذا كانت حمركات معدات التوجيه الكهربائية 

والهيدروكهربائية قيد العمل . وتزود هذه الدارات )الدوائر( واملحركات باحلماية 

تقلل  اأن  وينبغي   . التحميل  زيادة  من  للوقاية  اإنذار  وبجهاز  الكهربائي  املا�ض  من 

احلماية من التيار الزائد ، عند توفريها ، عن �ضعف تيار ال�ضحن الكامل للمحرك 

اأو الدارة )الدائرة( املحمية على هذا النحو ، واأن ترتب بحيث ت�ضمح مبرور تيارات 

الإقالع املنا�ضبة . 

6 - يجب اأن تكون معدات التوجيه الرئي�ضية ذات متانة كافية وقادرة على توجيه ال�ضفينة 

بال�ضرعة الق�ضوى للخدمة . وت�ضمم معدات التوجيه الرئي�ضية وحمور الدفة بحيث 

ل ت�ضاب بخلل عند اأق�ضى �ضرعة دوران اإىل اخللف اأو خالل املناورة . 

7 - يجب اأن تكون معدات التوجيه الرئي�ضية وحمور الدفة قادرة على حتريك الدفة من 

)35( خم�ض وثالثني درجة من جانب ال�ضفينة اإىل )35( خم�ض وثالثني درجة على 

اجلانب الآخر حيث تكون ال�ضفينة عند اأعمق غاط�ض بحري وت�ضري باأق�ضى �ضرعة 

خدمة اإىل الأمام ، وقادرة فـي الظروف ذاتها على اأن حتركها من )35( درجة اإىل )35( 

درجة فـي اأي من اجلانبني مبا ل يزيد على اأكرث من )28( ثمان وع�ضرين ثانية حتت 

الظروف نف�ضها ويجب ت�ضغيل معدات التوجيه الرئي�ضية مب�ضدر طاقة يلبي - عند 

ال�ضرورة - هذه املتطلبات . 

8 - تكــون وحــدة الطاقــة فـي معـدات التوجيه الرئي�ضية مرتبة بحيث تبداأ احلركة من 

القيادة بعد انقطاع م�ضدر  اأوتوماتيكيا واإما يدويا من موقع فـي غرفة  اإما  جديد 

الطاقة . 

9 - تكون اأجهزة التوجيه امل�ضاعدة ذات متانة كافية وقادرة على توجيه ال�ضفينة بال�ضرعة 

ال�ضاحلة للمالحة وقابلة للت�ضغيل ب�ضرعة فـي حالة الطوارئ . 
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10 - يجـــب اأن تكون معـــدات التوجيـــه امل�ضاعـــدة وحمــور الدفة قادرة على حتريك الدفة 

من )15( خم�ض ع�ضرة درجة على جانب من ال�ضفينة اإىل )15( خم�ض ع�ضرة درجة 

باحلد  وت�ضري  بحري  غاط�ض  اأعمق  فـي  ال�ضفينة  تكون  حيث   ، الآخر  اجلانب  على 

الأدنى من �ضرعة اخلدمة الق�ضوى اأو )7( �ضبع عقد . ويجب ت�ضغيل معدات التوجيه 

امل�ضاعدة مب�ضدر طاقة يلبي - عند ال�ضرورة - هذه املتطلبات . 

11 - اإذا كانت و�ضائل الت�ضغيل غري الدفة ، فاإن حتريك كامل ذراع الدفة من جانب اإىل اآخر 

ينبغي اأن يتم فـي وقت ليتجاوز )30( ثالثني ثانية . 

12 - يجب تزويد معدات التوجيه بو�ضيلة فعالة ت�ضل ذراع الدفة عند احلركة ب�ضرعة فـي 

حالت الطوارئ ، وب�ضورة خا�ضة عند اإعادة ت�ضغيل معدات التوجيه امل�ضاعدة ، واإذا مت 

ت�ضغيل معدات التوجيه بالطاقة الإلكرتوهيدروليكية ، فاإنه ميكن اإيقافها باإغالق 

ال�ضمامات فـي ا�ضطوانات ال�ضغط حيثما ركبت . 

بقرب مقب�ض  اأو  التوجيه  ق�ضم معدات  بارز ومرئي من  فـي مكان  يو�ضع  اأن  - يجب   13

امل�ضاعدة  التوجيه  معدات  ت�ضغيل  لبدء  مناورات  اإجراء  فيه  يو�ضح  اإعالن  الدفة 

واإيقاف الدفة . ويتم تاأ�ضري اأجهزة التحكم فـي معدات التوجيه بو�ضوح . 

االت�ضـــاالت بيـــن غرفة القيادة واأمـــاكن االآالت

املـــادة ) 65 (

1 - توفر و�ضيلتان م�ضتقلتان على الأقل لنقل الأوامر من غرفة القيادة اإىل موقع اأماكن 

الآلت اأو فـي غرفة التحكم ، ويتم منه عادة التحكم فـي الآلت . وتكون اإحدى هذه 

اآلة اإبراق فـي غرفة املحركات . ويتم تركيب هذه الو�ضائل وفقا ملا ير�ضي  الو�ضائل 

الإدارة . 

ال�ضفينة من تركيب الآلة املربقة فـي غرفة املحركات وفقا ملا ورد فـي  اإعفاء  2 - يجوز 

الفقرة )1( اأعاله اإذا كان التحكم فـي الو�ضائل الرئي�ضية فـي الدفع يتم مبا�ضرة من 

غرفة القيادة فـي ظروف اخلدمة العادية . 

3 - يجوز لأي �ضفينة بطول يقل عن )24( اأربعة وع�ضرين مرتا ، بدل من اللتزام باأحكام 

اإذا  الفقرة )1(  فـي  الواردة  الو�ضائل  واحدة من  بو�ضيلة  تزود  اأن  اأعاله  الفقرة )1( 

اقتنعت الإدارة اأن وجود و�ضيلتني لالت�ضالت غري �ضروري ، بعد الأخذ فـي العتبار 

قرب برج املالحة من موقع غرفة التحكم لآلت الدفع الرئي�ضية . 
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4 - يتم توفري و�ضائل ات�ضالت مالئمة لأي مواقع اأخرى ، غري غرفة القيادة ، والتي 

ميكن منها التحكم فـي الآلت . و�ضبيه بذلك ، ميكن توفري و�ضائل ات�ضالت مالئمة 

بني غرفة القيادة وموقع ذراع الدفة . 

اإنـــذار املهنـــد�ضـــني

املـــادة ) 66 (

غرفة  من  اأو  الآلت  فـي  التحكم  غرفة  من  ت�ضغيله  ميكن  املهند�ضني  لإنذار  جهاز  يوفر 

القيـــادة ح�ضبمـــا هو منا�ضـــب ، على اأن يكون م�ضموعــا بو�ضوح فـي مكان معي�ضة املهند�ضني . 

غري  اجلهاز  هذا  مثل  اأن  قدرت  اإذا  املتطلب  هذا  من  ال�ضفينة  تعفـي  اأن  لالإدارة  وميكن 

فـي  التحكم  لغرفة  املبا�ضر  القرب  اأو  املحركات  ق�ضم  فـي  العاملني  لوجود  نظرا  �ضروري 

الآلت من اأماكن معي�ضة املهند�ضني . 

الباب ال�ضابع

املن�ضـــاآت الكهـــربائيـــة

اأحكام عامة

املـــادة ) 67 (

1 - مع مراعاة اأحكام املادة )71( ، تخ�ضع املن�ضاآت الكهربائية لل�ضفن وال�ضنادل املطقمة 

لالأحكام الواردة فـي هذا الباب . 

2 - يجب اأن تكون املن�ضاآت الكهربائية على نحو يكفل ما ياأتي : 

2.1 - توفري جميع اخلدمات الكهربائية امل�ضاندة الالزمة لالإبقاء على ال�ضفينة فـي 

حالة ت�ضغيل عادي وظروف �ضاحلة لالإقامة ، دون اللجوء اإىل م�ضادر الطاقة 

الكهربائية املخ�ض�ضة للطوارئ . 

2.2 - توفري اخلدمات الكهربائية الأ�ضا�ضية لل�ضالمة فـي خمتلف الظروف الطارئة .

2.3 - و�ضالمة الركاب والأطقم من املخاطرالكهربائية . 

احتياطـــات ال�ضـــالمـــة

املـــادة ) 68 (

1 - ينبغي تاأري�ض جميع الأجزاء املعدنية املك�ضوفة من الآلت واملعدات الكهربائية التي ل 

يق�ضد اأن تكون م�ضحونة ، واإمنا ميكن اأن ت�ضبح كذلك فـي ظروف اخللل ، ما مل تكن 

الآلت اأو املعدات : 
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اأو  1.1 - تغذى بفولطية ل تتجاوز )55( خم�ضة وخم�ضني فولطا من التيار امل�ضتمر 

بفولطية ذات قيمة فعالة قدرها )55( خم�ضة وخم�ضون فولطا بني املو�ضالت ، 

على األ ت�ضتخدم املحولت الذاتية لبلوغ هذه الفولطية .

1.2 - اأو تغذى بفولطية ل تتجاوز )250( مائتني وخم�ضني فولطا عن طريق حمولت 

اأمان عازلة تغذي جهازا م�ضتهلكا واحدا فح�ضب .

1.3 - اأو اأن تكون مبنية وفقا ملبداأ العزل املزدوج . 

2 - يجوز اأن ت�ضرتط الإدارة اإجراءات وقاية اإ�ضافية للمعدات الكهربائية املنقولة املخ�ض�ضة 

لال�ضتخدام فـي الأماكن املح�ضورة اأو �ضديدة الرطوبة حيث قد تن�ضاأ اأخطار خا�ضة 

نتيجة الناقلية الكهربائية . 

3 - ينبغي اأن تبنى كل الأجهزة الكهربائية ، وتركب بحيث ل ت�ضبب اأي اأذى عند مناولتها 

اأو مل�ضها بطريقة عادية . 

تي�ضر  بحيث  الطوارئ  مفاتيح  ولوحات  الرئي�ضية  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  ترتب   -  4

الو�ضول ، ح�ضبما تدعو احلاجة اإىل الأجهزة واملعدات دون خطر على العاملني . ومن 

الواجب حماية جوانب لوحات املفاتيح الكهربائية وموؤخرتها ، وعند ال�ضرورة حماية 

منا�ضبة ملقدمتها . ول يجوز اأن تركب فـي مقدمة لوحات املفاتيح اأي اأجزاء مك�ضوفة 

م�ضحونة ذات فولطية اإىل بدن ال�ضفينة تتجاوز )55( خم�ضة وخم�ضني فولطا . وتركب 

عنــــد ال�ضـــرورة �ضواتـــر اأو اأغطيـــة غري مو�ضلـــة كهربائيــا فـي مقدمــة لوحـــات املفاتيح 

الكهربائية وموؤخرتها . 

5 - ل يجـــوز ا�ضتخـــدام نظـــام توزيـــع العودة اإىل البدن لأي غر�ض فـي ناقالت النفط اأو 

�ضندل ينقل �ضوائل �ضائبة قابلة لال�ضتعال . 

6 - ل ي�ضتبعد املتطلب الوارد فـي الفقرة )5( اأعاله فـي ظل ظروف تقرها الإدارة ، ا�ضتخدام 

اأي من الآتي : 

6.1 - �ضبكات الوقاية الكاثودية ذات التيار امل�ضلط . 

6.2 - ال�ضبكات املحدودة واملوؤر�ضة مو�ضعيا . 

6.3 - �ضبكات لوحات دوائر التو�ضيل املوقعية واملحدودة . اإذا اأقرت الإدارة اأن ت�ضاوي 

اجلهد فـي ال�ضبكة حممي ب�ضكل مالئم ، فاإنه ميكن ا�ضتخدام نظام توزيع العودة 

اإىل البدن دون اخل�ضوع للتحديد املفرو�ض فـي الفقرة )5( . 
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6.4 - اأجهزة ر�ضد م�ضتوى العزل ب�ضرط األ تتجاوز �ضدة التيار ال�ضاري )30( ثالثني 

ملي اأمبري فـي اأ�ضواأ الظروف . 

7 - عند ا�ضتخدام نظام تو�ضيالت العودة اإىل البدن ، ينبغي اأن تكون كل الدارات الفرعية ، 

اأي كل الدارات املركبة بعد اآخر جهاز وقاية ، ذات �ضلكني ، واأن تتخذ احتياطات خا�ضة 

تر�ضى عنها الإدارة . 

8 - ل يجوز ا�ضتخدام نظم التوزيع املوؤر�ضة فـي اأي ناقلة نفط اأو �ضندل يحمل �ضوائل 

�ضائبة قابلة لال�ضتعال . غري اأن مبقدور الإدارة اأن ت�ضمح با�ضتخدام الأنظمة املوؤر�ضة 

الآتية : 

اأ�ضباب  اأو  فنية  اأ�ضباب  بالطاقة عندما حتول  اآلية مزودة  ودارات  دارات حتكم   -  8.1

تتعلق بال�ضالمة دون ا�ضتخدام نظام غري موؤر�ض ، �ضريطة اأن يكون التيار فـي 

بدن ال�ضفينة حمددا مبا ل يزيد على A5 فـي كل من الأحوال العادية وظروف 

اخللل . 

8.2 - اأنظمة حمدودة ومو�ضولة موقعيا ، �ضريطة األ يت�ضرب اأي تيار حمتمل ينجم 

عن ذلك مبا�ضرة اإىل اأي من الأماكن اخلطرة .

8.3 - اأو �ضبكات التيار املتناوب )املرتدد( التي ت�ضل فولطيتها اإىل )1000( األف فولط 

اأو اأكرث )بني اخلط واخلط( ، �ضريطة األ يتدفق مبا�ضرة التيار الذي قد ينجم 

عن ذلك عرب اأي من الأماكن اخلطرة . 

9 - عنـــد ا�ضتخـــــدام �ضبكـــــة توزيــــع ، غري جمهــــــزة بو�ضلــــــة تاأريـــــ�ض ، للطاقـــــة اأو التدفئـة 

، فاإن من الواجب تركيب  اأو ثانوية  ، و�ضواء كانت هذه ال�ضبكة رئي�ضية  اأو الإ�ضاءة 

واإعطاء موؤ�ضر  البدن  اإىل  بالن�ضبة  العزل  مل�ضتوى  املتوا�ضل  الر�ضد  جهاز قادر على 

م�ضموع اأو مرئي عند انخفا�ض قيمة العزل اإىل حد غري عادي . 

 10- ينبغي اأن تكون كل الأغلفة والدروع املعدنية للكوابل مو�ضلة للكهرباء ، واأن توؤر�ض 

اإل اإذا �ضمحت الإدارة بغري ذلك فـي اأحوال ا�ضتثنائية . 

11 - من الواجب اأن تكـــون كل الكوابـــل والأ�ضـــالك الكهربائيـــة خـــارج املعـــدات من النـــوع 

موا�ضفاتها  ت�ضرب  ل  بطريقة  تركب  واأن   ، الأقل  على  اللهب  انت�ضار  يعيق  الذي 

الأ�ضلية املعيقة للهب . ويجوز اأن ت�ضمح الإدارة ، عندما يكون ذلك �ضروريا ، لبع�ض 

ال�ضابق مثل  ال�ضرط  الكوابل ل ت�ضتوفـي  اأنواع خا�ضة من  ال�ضتخدامات با�ضتعمال 

كوابل الرتددات الال�ضلكية . 
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12 - يتم متديد الكوابل والأ�ضالك التي تخدم الطاقة الكهربائية الأ�ضا�ضية اأو اخلا�ضة 

بالطوارئ ، اأو الإ�ضاءة ، اأو الت�ضالت الداخلية اأو الإ�ضارات ، كلما كان ذلك عمليا ، 

بعيدا بقدر الإمكان عن املطابخ وامل�ضابغ ، واأماكن الآلت من الفئة ) A ( واأغلفتها 

م�ضخات  تربط  التي  الكوابل  وتكون   . احلرائق  لأخطار  ب�ضدة  املعر�ضة  والأماكن 

املناطق  للحريق حيثما مرت عرب  نوع مقاوم  الطوارئ من  بلوحة مفاتيح  الإطفاء 

املعر�ضة ب�ضدة لأخطار احلرائق . ومتد كل هذه الكوابل حيثما اأمكن ذلك ، بطريقة 

ارتفاع  اإمكانية تعطلها نتيجة ما يرتتب على حريق فـي مكان جماور من  ت�ضتبعد 

حلرارة الفوا�ضل الإن�ضائية . 

اأن يوؤدي مد الكوابل فـي  اإجراءات وقائية خا�ضة تقرها الإدارة حيثما ميكن  13 - تتخذ 

خلل  حدوث  عند  انفجار  وقوع  اأو  حريق  ن�ضوب  احتمال  خلق  اإىل  خطرة  مناطق 

كهربائي فـي هذه املناطق . 

14 - تركب الكوابل والأ�ضالك وتدعم بطريقة جتنبها التلف اأو اأي �ضرر اآخر . 

15 - ت�ضع النهايات والو�ضالت فـي كل املو�ضالت بحيث حتتفظ مبا يتمتع به الكابل من 

موا�ضفات  وكذلك  اللهب  لنت�ضار  ومعيقة  وميكانيكية  كهربائية  اأ�ضلية  موا�ضفات 

مقاومة احلرائق عند ال�ضرورة . 

الدارة  با�ضتثناء  التحميل  وزيادة  الكهربائي  املا�ض  من  منف�ضلة  دارة  كل  حتمى   -  16

الكهربائية اخلا�ضة مبعدات التوجيه وحيثما ت�ضمح الإدارة بذلك ا�ضتثناء . وينبغي 

بيان ال�ضبط املقدر اأو املنا�ضب جلهاز الوقاية من التحميل الزائد من كل دارة على 

الدوام ، فـي موقع جهاز احلماية . 

17 - ترتب جتهيزات الإ�ضاءة ب�ضورة تكفل تالفـي ارتفاع درجة احلرارة اإىل م�ضتوى قد 

يتلف الكوابل والأ�ضالك ، كما وحتول دون اأن ت�ضخن املواد املحيطة اأكرث مما يجب . 

بقاطع  للب�ضاعة  اأو مكان  فـي خمزن  تنتهي  التي  والطاقة  الإ�ضاءة  دارات  تزود كل   -  18

متعدد الأقطاب خارج هذا املكان قادر على ف�ضلها . 

اأ�ضا�ضا  19 - تو�ضع بطاريات التخزين فـي اأماكن منا�ضبة . وتبنى الأق�ضام التي ت�ضتخدم 

لحتوائها ، على النحو ال�ضليم ، وتهوى بكفاءة . 

20 - ل ي�ضمح فـي هذه الأق�ضام بوجود املعدات الكهربائية اأو غري الكهربائية التي قد ت�ضكل 

منبعا ل�ضتعال الأبخرة قابلة لال�ضتعال ، با�ضتثناء ما هو م�ضموح به فـي الفقرة )22( 

من هذه املادة . 
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21 - ل يجوز تركيب بطاريات التخزين فـي املهاجع ، با�ضتثناء البطاريات امل�ضتعملة فـي 

وحدة اإ�ضاءة جرت تهيئتها خ�ضي�ضا . 

22 - ل يجوز تركيب اأي معدات كهربائية فـي اأي مكان ميكن اأن تتجمع فيه مواد قابلة 

لال�ضتعال ، مبا فـي ذلك ما هو قائم منها على ظهرالناقالت اأو ال�ضنادل التي تنقل 

اأ�ضا�ضا لبطاريات  الأق�ضام املخ�ض�ضة  اأو فـي  �ضائبة كانت  القابلة لال�ضتعال  ال�ضوائل 

التخزين ، اأو فـي �ضناديق الطالء ، اأو فـي خمازن الأ�ضيتلني اأو الأماكن املماثلة ، ما 

مل تر الإدارة اأن مثل هذه املعدات : 

22.1 - اأ�ضا�ضية لأغرا�ض الت�ضغيل . 

22.2 - من نوع ل يوؤدي اإىل ا�ضتعال املواد قابلة لال�ضتعال . 

22.3 - تتنا�ضب مع املكان املعني . 

22.4 - مزودة ب�ضهادة منا�ضبة توؤيد �ضالمة ا�ضتعمالها و�ضط الأبخرة اأو الغازات التي 

ميكن اأن تتعر�ض لها . 

23 - تركب مو�ضالت ال�ضواعق على �ضوار وروؤو�ض �ضوار م�ضنوعة من مواد غري مو�ضلة . 

واإذا كانـــت ال�ضفينـــة م�ضنوعــة من مواد غري مو�ضلة ، يتم ربط مو�ضالت ال�ضواعق 

ب�ضفائح نحا�ضية يتم تثبيتها على بدن ال�ضفينة ومتتد حتت خط املاء ب�ضكل كاف . 

امل�ضـــدر الرئي�ضـــي للطـــاقة الكهـــربائيـــة

املـــادة ) 69 (

1 - جتهز ال�ضفينة مب�ضدر رئي�ضي للطاقة الكهربائية ذي �ضعة تكفـي لتغذية كل اخلدمات 

املذكورة فـي الفقرة )2.1( من املادة )67( بالطاقة . وينبغي اأن يكون م�ضدر الطاقة 

على  اأحدهما  )ويكون  الأقل  على  توليد  جمموعتي  من  هذا  الرئي�ضي  الكهربائية 

الأقل قابال للربط مع املحرك الرئي�ضي( ، واأن يلبي املتطلبات التالية : 

1.1 - اأن تكون �ضعة هاتني املجموعتني املولدتني كافية لتغذية اخلدمات ال�ضرورية 

لتوفري ظروف الت�ضغيل العادية للدفع وال�ضالمة حتى عند توقف اأحدهما عن 

العمل . 

1.2 - تكون ترتيبات امل�ضدر الرئي�ضي للطاقة الكهربائية فـي ال�ضفينة بحيث ميكن 

توفري اخلدمات امل�ضار اإليها فـي الفقرة )2.1( من املادة )67( ، اأيا كانت �ضرعة 

واجتاه دوران اآلت الدفع اأو اأعمدة الإدارة . 
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1.3 - عالوة على ذلك ، يجب اأن تكفل جمموعات التوليد اأنه فـي حالة حدوث خلل فـي 

اأحد املولدات اأو فـي م�ضدرها من الطاقة الكهربائية ، فاإن املجموعات املتبقية 

لبدء احلركة معدات  الالزمة  الكهربائية  تقدمي اخلدمات  قادرة على  �ضتكون 

الدفع الرئي�ضية فـي ظل ظرف ال�ضفينة اخلامدة . ويجوز اأن ي�ضتخدم م�ضدر 

الطوارئ للطاقة الكهربائية لأغرا�ض بدء احلركة من حالة ال�ضفينة اخلامدة 

املطلوب  اخلدمات  نف�ضه  الوقت  فـي  تغذي  لأن  كافية  وحدة  قدرته  كانت  اإذا 

تقدميها وفقا للفقرة )5( من املادة )70( من هذه الالئحة . 

اإ�ضاءة كهربائية رئي�ضية تنري كل  2 - يغذي امل�ضدر الرئي�ضي للطاقة الكهربائية �ضبكة 

اأجزاء ال�ضفينة التي ي�ضل اإليها عادة اأفراد الطاقم والركاب . 

3 - ترتب �ضبكة الإ�ضاءة الكهربائية الرئي�ضية فـي ال�ضفينة بحيث ل يوؤدي ن�ضوب حريق 

اأو وقوع حادث اآخر فـي الأماكن التي حتوي امل�ضدر الرئي�ضي للطاقة الكهربائية اأو 

معدات التحويل املت�ضلة به ، اإن وجدت ، ولوحة املفاتيح الرئي�ضية ، ولوحة مفاتيح 

الإ�ضاءة الرئي�ضية ، اإىل تعطل �ضبكة اإ�ضاءة الطوارئ الكهربائية التي تتطلبها الفقرة 

)5( من املادة )70( من هذه الالئحة . 

يوؤدي ن�ضوب حريق  ال�ضفينة بحيث ل  فـي  الكهربائية  الطوارئ  اإ�ضاءة  �ضبكة  4 - ترتب 

الكهربائية  للطاقة  الطوارئ  م�ضدر  حتوي  التي  الأماكن  فـي  اآخر  حادث  وقوع  اأو 

ومعدات التحويل املت�ضلة به ، اإن وجدت ، ولوحة مفاتيح الطوارئ ، ولوحة مفاتيح 

اإ�ضاءة الطوارئ ، اإىل تعطيل �ضبكة الإ�ضاءة الرئي�ضية التي تتطلبها هذه املادة . 

م�ضـــدر الطـــوارئ للطـــاقة الكهـــربائيـــة

املـــادة ) 70 (

1 - يركب فـي كل �ضفينة م�ضدر طوارئ قائم بذاته للطاقة الكهربائية . 

اإن   ، به  املت�ضلة  التحويل  ومعدات   ، الكهربائية  الطاقة  تركيب م�ضدر طوارئ  يتم   -  2

وجدت ، ولوحة مفاتيح الطوارئ فوق اأعلى �ضطح مت�ضل ، وعلى اأن يتي�ضر الدخول 

اإليه من ال�ضطح املك�ضوف . ول يجوز تركيبها اأمام حاجز الت�ضادم ، با�ضتثناء تفوي�ض 

من الإدارة فـي ظروف ا�ضتثنائية . 

3 - يكون موقع م�ضدر الطوارئ للطاقة الكهربائية ، ومعدات التحويل املت�ضلة به ، اإن 

 ، الكهربائية  للطاقة  الرئي�ضي  للم�ضدر  بالن�ضبة  الطوارئ  ولوحة مفاتيح   ، وجدت 
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ومعدات التحويل املت�ضلة به ، اإن وجدت ، ولوحة املفاتيح الرئي�ضية يكفل اإىل احلد 

الذي تر�ضى عنه الإدارة اأن اأي حريق اأو حادث اآخر فـي الأماكن التي حتوي امل�ضدر 

الرئي�ضي للطاقة الكهربائية ومعدات التحويل املت�ضلة به ، اإن وجدت ، ولوحة املفاتيح 

الرئي�ضية ، اأو فـي اأي مكان لالآلت من الفئة "A" لن يعرقل اإمدادات طاقة الطوارئ 

الكهربائية والتحكم بها وتوزيعها . 

4 - يجوز اأن ي�ضتخدم مولد الطوارئ ا�ضتثناء ، ولفرتات ق�ضرية ، فـي تغذية دارات اأخرى 

غري دارات الطوارئ ، ب�ضرط اتخاذ التدابري املنا�ضبة ل�ضمان الت�ضغيل امل�ضتقل خلدمات 

الطوارئ فـي كل الظروف . 

5 - تكون الطاقة الكهربائية املتاحة كافية لتقدمي كل اخلدمات ال�ضرورية لل�ضالمة فـي 

حالة الطوارئ ، مع املراعاة الواجبة للخدمات التي قد تدعو احلاجة اإىل ت�ضغيلها فـي 

اآن واحد . ويكون م�ضدر طوارئ الطاقة الكهربائية قادرا ، مع مراعاة تيارات الإقالع 

والطبيعة املوؤقتة لبع�ض الأحمال ، على اأن يغذي فـي وقت واحد اخلدمات التالية على 

الأقل طيلة املدد املحددة اأمامها ، اإذا كان ت�ضغيلها يعتمد على م�ضدر كهربائي : 

5.1 - ملدة )3( ثالث �ضاعات بالن�ضبة لإ�ضاءة الطوارئ عند كل حمطة جتمع و�ضعود 

وفوق اجلانبني وفقا ملتطلبات اأحكام الف�ضل )10( . 

5.2 - ملدة )12( اثنتي ع�ضرة �ضاعة بالن�ضبة لإ�ضاءة الطوارئ فـي الأماكن الآتية : 

5.2.1 - فـي كل املمرات ومداخل وخمارج اخلدمة والإقامة وم�ضاعد العاملني . 

موا�ضع  ذلك  فـي  مبا  الرئي�ضية  التوليد  وحمطات  الآلت  اأماكن  فـي   -  5.2.2

التحكم فيها . 

5.2.3 - فـي كل حمطات التحكم ، وغرف التحكم فـي الآلت ، وعند كل لوحة 

مفاتيح رئي�ضية اأو للطوارئ . 

5.2.4 - فـي كل مواقع ت�ضتيف فيها معدات رجال الإطفاء . 

5.2.5 - فـي اأماكن معدات التوجيه . 

5.2.6 - عند م�ضخة الإطفاء وفـي اأماكن اإقالع حمركاتها . 

5.3 - ملدة )12( اثنتي ع�ضرة �ضاعة بالن�ضبة لالأ�ضواء املالحية وغريها من الأ�ضواء 

الأخرى وفقا ملتطلبات املعاهدة الدولية ملنع الت�ضادم فـي البحار . 
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5.4 - ملدة )12( اثنتي ع�ضرة �ضاعة للمعدات والأجهزة الآتية : 

فـي  مبا   ، وال�ضالمة  ال�ضتغاثة  ر�ضائل  لإر�ضال  الت�ضال  معدات  كل   -  5.4.1

ذلك ا�ضتخدام �ضفارة ال�ضفينة والإ�ضارات الداخلية املطلوبة فـي حالة 

الطوارئ . 

5.4.2 - �ضبكة الك�ضف عن احلرائق والإنذار باندلعها .

5.4.3 - وم�ضخات الإطفاء اإن كانت تعمل كهربائيا . 

 ، ق�ضرية  رحالت  فـي  بانتظام  تعمل  التي  ال�ضفن  فـي   ، الإدارة  تقبل  اأن  يجوز   -  5.5

مددا تقــل عـــن )12( اثنتــي ع�ضــرة �ضاعـــة اإذا اقتنعـــت اأن �ضالمة ال�ضفينــة لــن 

تتعــر�ض للخطر . ول ينبغي لهذه املدة اأن تقل عن )3( ثالث �ضاعات . 

5.6 - يجوز اأن يكون م�ضدر الطوارئ للطاقة الكهربائية كالآتي : 

5.6.1 - بطارية تخزين قادرة على نقل �ضحنة الطوارئ الكهربائية دون اإعادة 

�ضحن .

5.6.2 - اأو مولدا كهربائيا حمرك مزود باإمداد م�ضتقل من الوقود وبطريقة 

ت�ضغيل تر�ضي الإدارة . 

5.7 - حينما يكون م�ضدر الطوارئ للطاقة الكهربائية بطارية مكثفة ، ينبغي اأن يكون 

هذا امل�ضدر قادرا على اأن يت�ضل اأوتوماتيكيا بلوحة مفاتيح الطوارئ عند توقف 

امل�ضدر الرئي�ضي للطاقة الكهربائية . وعند تعذر الت�ضال الأوتوماتيكي بلوحة 

مفاتيح الطوارئ ، يجوز الربط يدويا ، مبا ير�ضي الإدارة . 

5.8 - حينما يكون م�ضدر الطوارئ للطاقة الكهربائية مولدا ، فاإنه ينبغي اأن ميكن 

خالل  الطوارئ  مفاتيح  بلوحة  اأوتوماتيكيا  ويت�ضل  اأوتوماتيكيا  ت�ضغيل  بدء 

امل�ضدر  من  الكهربائي  الإمداد  لتوقف  التالية  ثانية  واأربعني  خم�ض   )45( مدة 

الرئي�ضي للطاقة الكهربائية . ويحركه حمرك مزود باإمداد م�ضتقل من الوقود 

ل تقل درجة اتقاده عن )43( ثالث واأربعني درجة مئوية . ول يعترب الت�ضغيل 

الأوتوماتيكي ملولد الطوارئ مطلوبا عند وجود م�ضدر طوارئ موؤقت للطاقة 

الكهربائية ، مبا ير�ضي الإدارة . 

اأحكـــام خـــا�ضـــة

املـــادة ) 71 (

اأربعة وع�ضرين مرتا ول تبحر  �ضفينة يقل طولها عن )24(  اأي  تعفـي  اأن  يجوز لالإدارة 

مل�ضافة تزيد على )12( اثني ع�ضر ميال بحريا من ال�ضاطئ من اأي من متطلبات هذا الباب 

تعتربها اأمرا غري �ضروري اأو غري منطقي . 
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الباب الثامن

الــــوقـايـــة مـــن احلـــريـــق

التطبيق علـــى ال�ضـــفن املـــوجـــودة

املـــادة ) 72 (

تطبق اأحكام هذا الباب على ال�ضفن املوجودة ، خالل مدة ل تزيد على )3( ثالث �ضنوات 

من تاريخ اإنفاذ هذه الالئحة ، حيثما تعتربها الإدارة �ضرورية ومعقولة . 

اأحكام عامة

املـــادة ) 73 (

1 - ما مل ين�ض على خالف ذلك فـي هذا الباب ، فاإنه يجب اأن تتما�ضى الأحكام اخلا�ضة 

ال�ضالمة من احلريق  نظام  الباب مع مدونة  هذا  فـي  الواردة  بالوقاية من احلريق 

الدولية  البحرية  املنظمة  فـي  البحرية  ال�ضالمة  جلنة  قبل  من  واملعتمدة   ، املعدلة 

 . )73 MSC 98( بقرارها

2 - عندما تكون طبيعة وظروف الرحلة بحيث جتعل من تطبيق هذه الالئحة اأمرا غري 

�ضروري اأو غري معقول ، فاإن لالإدارة اأن تتبنى ترتيبات بديلة اإذا راأت اأن هذه البدائل 

�ضتكون فعالة كالتدابري الواردة فـي هذا الباب . 

اأنـواع الـفوا�ضـــل االإن�ضــــائيـــة

املـــادة ) 74 (

1 - عند ورود عبارة "الفولذ اأو املواد الأخرى املماثلة" ، فاإن تعبري "مادة مماثلة" يعني اأية 

مادة غري قابلة لالحرتاق تكون لها بحد ذاتها اأو بف�ضل طبيعة عزلها خوا�ض هيكلية 

لالختبار  تعر�ضه  نهاية  عند  الفولذ  به  يت�ضم  ما  تكافئ  مماثلة  �ضناعية  وخوا�ض 

القيا�ضي للحريق )مثال �ضبائك الأملنيوم املعزولة عزل مالئما( . 

2 - اإن القواطع من الفئة "A30" هي القواطع التي ت�ضكلها الفوا�ضل الإن�ضائية والأ�ضطح 

امل�ضتوفية لل�ضروط الآتية : 

2.1 - اأن تكون م�ضنوعة من الفولذ اأو من مادة اأخرى م�ضابهة . 

2.2 - اأن تكون مقواة على نحو مالئم . 

2.3 - اأن تكون متينة ب�ضكل يتيح لها منع ت�ضرب الدخان واللهب حتى نهاية الختبار 

القيا�ضي للحريق الذي ي�ضتغرق �ضاعة واحدة . 
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2.4 - اأن تكون معزولة مبواد معتمدة غري قابلة لالحرتاق بحيث ل يرتفع متو�ضط 

معدل درجة حرارة ال�ضطح غري املعر�ض منها عن )139( مائة وت�ضع وثالثني 

درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�ضلية ، ول ترتفع احلرارة فـي اأي نقطة من 

فوق  درجة مئوية  وثمانني  مائة  ، عن )180(  الو�ضالت  ذلك  فـي  النقاط مبا 

درجة احلرارة الأ�ضلية ، خالل مدة )30( ثالثني دقيقة . 

3 - اإن القواطع من الفئة "F" هي تلك القواطع التي ت�ضكلها الفوا�ضل الإن�ضائية والأ�ضطح ، 

وال�ضقوف والألواح امل�ضتوفية لل�ضروط الآتية : 

3.1 - اأن تكون مبنية على نحو يتيح لها منع ت�ضرب اللهب حتى نهاية ن�ضف ال�ضاعة 

الأوىل من الختبار القيا�ضي للحريق . 

املعر�ض عن  ال�ضطح غري  ارتفاع درجة حرارة  اأن تت�ضم بقدرة عزل حتول دون   -  3.2

ودون   ، الأ�ضلية  درجة احلرارة  فوق  درجة مئوية  وت�ضع وثالثني  مائة   )139(

ارتفاع درجة احلرارة فـي اأية نقطة ، مبا فـي ذلك الو�ضالت ، عن )225( مائتني 

وخم�ض وع�ضرين درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�ضلية ، حتى نهاية ن�ضف 

ال�ضاعة الأوىل من الختبار القيا�ضي للحريق . 

منـــع احلـــريـــق

املـــادة ) 75 (

1 - ينبغي عدم ا�ضتعمال الطالء ، اأو الورني�ض ، اأو املواد الأخرى املحتوية على النايرتو�ضيللوز 

اأو قاعدة �ضمية ، اأو املنتجات عالية ال�ضتعال . 

اأجزاء  تالم�ض  التي  الأبخرة  اأو  لال�ضتعال  القابلة  املواد  لتجنب  الحتياطات  تتخذ   -  2

ترتفع درجة حرارتها ، وب�ضكل خا�ض الآتي : 

2.1 - تتخذ الرتتيبات ل�ضمان عدم اإخرتاق ال�ضرر اأو اللهب من قنوات الدخان اخلا�ضة 

باأجهزة الطبخ اأو التدفئة لقنوات التهوية . 

2.2 - تزويد اأماكن الب�ضاعة ، وخزانات الوقود ، وحمطات التحكم ، ومناطق ال�ضكن 

واخلدمات بعزل حراري للجدران التي ترتفع فيها درجة احلرارة بها كاملراجل ، 

اأو قنوات الدخان ، اأو قنوات ال�ضتخال�ض ، اأو مداخن مطبخ ال�ضفينة . 

2.3 - متنع الأجهزة التي ت�ضتعمل اللهب املجرد ، اأو مقاومات الإ�ضاءة اأو التدفئة غري 

املحمية فـي اأماكن ال�ضكن . 

2.4 - متتثل امل�ضعات الكهربائية ملتطلبات الباب ال�ضابع من هذه الالئحة . 
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3 - ينبغي اأن تتم املوافقة على مواد العزل من قبل ال�ضلطة املخت�ضة . 

4 - مينــع تركيــب الأجـــزاء القابـلــــة لالحتــراق على بعـــد يقــــــل عـــن )60( �ضتـــني �ضنتمتــــرا 

من اأجهزة كالأفران وامل�ضاهر ، ما مل تتخذ الحتياطات اخلا�ضة لعزلها . 

�ضطح  جمارير  ت�ضريف  فـي  للحرارة  تعر�ضها  ب�ضبب  �ضاحلة  غري  املواد  ت�ضتعمل  ل   -  5

ب�ضبب  ت�ضررها  يوؤدي  التي  مرافقها  اأو  املاء  خط  من  القريبة  امل�ضارف  اأو  ال�ضفينة 

احلريق اإىل خطر النغمار . 

6 - تكون اأنابيب الزيت اأو الوقود الزيتي من الفولذ اأو مواد اأخرى م�ضموح بها بعد الأخذ 

بعني العتبار خطر احلريق . 

7 - ينبغي جتهيز قنوات ا�ضتخال�ض الهواء من م�ضتودعات ال�ضفينة و�ضهاريجها واملحتوية 

، والتي ل  على �ضوائل قابلة لالحرتاق ب�ضتارة حريق واقية ميكن تنظيفها ب�ضهولة 

تقلل ب�ضكل كبري من تدفق قناة الهواء ، ومتتثل اإىل اأحكام الفقرة )6( من هذه املادة 

اأعاله . 

8 - ينبغي اأن يكون فـي الإمكان اإيقاف التهوية امليكانيكية فـي اأماكن نقل ب�ضائع الدحرجة 

املقفلة والتي تنقل �ضيارات يوجد وقود فـي خزاناتها من اأجل ت�ضيريها واأماكن الآلت ، 

اإن وجـــدت ، وذلك من نقطـــة ميكـــن الو�ضـــول اإليها والتعـــرف عليهـا ب�ضهولـــة ويكــــون 

موقعها خارج تلك الأماكن . 

واأماكن  املغلقة  الدحرجة  ب�ضائع  واأماكن  الب�ضاعة  اأماكن  تهوية  قنوات  تزويد  يتم   -  9

الآلت فـي جزئها الأعلى بو�ضائل اإغالق غري قابلة لالحرتاق . 

10- يجـــب اأن تكـــون الفتحـــات الأخـــرى فـي اأماكـــن الآلت قابلـــة لالإغـــالق من خـــارج تلــك 

الأماكن . 

11- التق�ضيمات : 

اأماكن الآلت  التي تف�ضل  الإن�ضائية والأ�ضطح(  التق�ضيمات )الفوا�ضل  11.1- تكون 

فـي الفئة )A( عند اأماكن الب�ضاعة ، وال�ضكن ، ومنطقة اخلدمة ، وحمطات 

التحكم على ال�ضفن التي طولها )24( اأربعة وع�ضرين مرتا اأو اأكرث كما ياأتي : 

11.1.1- من ال�ضنف )A30( لل�ضفن املبنية من الفولذ اأو مادة مكافئة مبا فـي 

ذلك اأخالط الأملنيوم . 

11.1.2- من ال�ضنف )F( لل�ضفن املبنية من مواد قابلة لالحرتاق . 
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11.2- يجوز اأن يكون التق�ضيم اإىل الثانوي مقبول كمكافئ لل�ضنف )A( اإذا اأحتوى على :

11.2.1- لوح فولذي مطلي بطبقة من ال�ضوف املعدين �ضمكها )50( خم�ضون 

ملمرتا .

11.2.2- اأو لوح اأملنيوم مطلي بطبقة من ال�ضوف املعدين �ضمكها )80( ثمانون 

ملمرتا اأو بطبقتني منف�ضلتني �ضمك كل منهما )40( اأربعون ملمرتا . 

11.3- يجوز اأن يكون التق�ضيم الثانوي مقبول كمكافئ لل�ضنف )F( اإذا احتوى على 

جدار قابل لالحرتاق مطلي بطبقة من ال�ضوف املعدين �ضمكها )100( مائة 

 ، ملمرتا  خم�ضون   )50( منهما  كل  �ضمك  منف�ضلتني  بطبقتني  اأو  ملمرتا 

 )Kh  96( تقل عن  ل  كتلة حجمية  على  املعدين  ال�ضوف  يحتوي  اأن  ويجب 

للمرت املكعب . يجب اأن يحمي ال�ضطح اخلارجي لل�ضوف املعدين ب�ضكل مالئم 

�ضد تطاير رذاذ الزيت وال�ضوائل الأخرى القابلة للهوبة . 

11.4- يجب اأن ميتد العزل من �ضطح ال�ضفينة واإىل الأ�ضفل وعلى بدنها واإىل عمق 

)500( خم�ضمائة ملمرت ل�ضفينة مبنية من الفولذ ، واإىل خط املاء ل�ضفينة 

خفيفة مبنية من مادة اأخرى ، ويتم تغليف ممرات ال�ضالمل التي تخدم عدة 

 . )F( اأ�ضطح بفوا�ضل اإن�ضائية من الفولذ اأو املواد املكافئة اأو من مواد ال�ضنف

11.5- فـي حالة الف�ضل الإن�ضائي من ال�ضنف )F( ، فاإن الف�ضل حول اأماكن الآلت 

فـي الفئة )A( يجب اأن مينع مرور الدخان . 

11.6- يجب اأن يتوفر فـي الف�ضل الإن�ضائي خوا�ض ال�ضنف A.30 اأو الف�ضل الإن�ضائي 

اأماكن  فـي  ي�ضب  حريق  حلالت  مالئم  هو  ملا  وفقا   ،  )F( بال�ضنف  اخلا�ض 

الآلت . 

11.7- تكون الأبواب وفتحات العنابر فـي ال�ضفينة والفتحات الأخرى فـي الفوا�ضل 

الإن�ضائية م�ضنوعة بحيث حتافظ على �ضالمة الفوا�ضل الإن�ضائية التي تقع 

فيها . 

11.8- تكون الفوا�ضل الإن�ضائية حول مطابخ ال�ضفينة م�ضنوعة من الفولذ اأو مادة 

 . )F( مكافئة اأو الفوا�ضل الإن�ضائية اخلا�ضة بال�ضنف

11.9- تكون لل�ضالمل و�ضالمل الهروب التي ت�ضل �ضطح ال�ضفينة باحلجرات ، اإطارات 

فولذية واإذا كانت تخدم اأ�ضطحا متعددة فاإنه يجب حمايتها بتغليفها بالفولذ 

اأو مادة مكافئة اأو مادة من ال�ضنف )F( . ويكون لها على الأقل اإغالق واحد 

كما هو مطلوب فـي الفقرة )11.7( من هذه املادة اأعاله ملنع النار من النت�ضار 

من �ضطح اإىل اآخر . 
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األ تقلل الأنابيب والقنوات ال�ضمامات التي متر من خالل الفا�ضل  11.10- ينبغي 

الإن�ضائي املقاوم للحريق من مقاومته للحريق . 

اأربعة   )24( عن  طولها  يقل  التي  ال�ضفن  اإعفاء  املخت�ضة  لل�ضلطة  يجوز   -11.11

وع�ضرين مرتا والتي ل تبحر مل�ضافة تزيد على )12( اثني ع�ضر ميال من اأقرب 

اأر�ض للبلدان التي تطبق هذه الالئحة ، من بع�ض متطلبات هذه الالئحة ، 

فـي  اآخذة  �ضرورية  ولي�ضت  معقولة  غري  املتطلبات  تلك  مثل  اأن  اعتربت  اإذا 

احل�ضبان املالحة التي ترتبط بها ال�ضفينة . 

ترتيبات الوقود القابل لالحرتاق ، 

زيت الت�ضحيم والزيوت االأخرى القابلة لال�ضتعال

املـــادة ) 76 (

1 - ل يجوز ا�ضتخدام اأي �ضائل قابل لالحرتاق كوقود تقل نقطة ا�ضتعاله ، واملقررة ا�ضتنادا 

اإىل اختبار معتمد ، عن )60( �ضتني درجة مئوية )اختبار الأوعية املغلقة( ، با�ضتثناء 

ثالث   )43( عن  ا�ضتعاله  نقطة  تقل  األ  يجب  احلالة  هذه  وفـي   ، الطوارئ  مولدات 

واأربعني درجة مئوية . 

2 - ينبغي توفري و�ضائل اآمنة وفعالة للتحقق من كمية الوقود الزيتي فـي اأي �ضهريج من 

�ضهاريجه . واإذا ت�ضمنت تلك الو�ضائل ا�ضتخدام اأنابيب قيا�ض م�ضتوى �ضطح ال�ضائل ، 

فاإنــه ينبغــي اأن تقـــع نهاياتهــا العليــا فـي مواقع اآمنة ومزودة ب�ضدادات اإغالق مالئمة ، 

واإذا ا�ضتخدم مقيا�ض لقيـــا�ض م�ضتـــوى الزيـــت ، فاإنه ينبغـــي جتهيـــزه ب�ضـــدادات ذاتيـــة 

، وينبغي تثبيت جميع  الإغالق ومبحاب�ض حتكم ذاتية الإغالق فـي كل من نهايتيه 

البال�ضتيكية  املواد  ا�ضتعمال  مينع  اأنه  اإل   ، مبا�ضرة  ال�ضهريج  جدران  على  املحاب�ض 

الزجاج  ذات  الزيت  با�ضتعمال مقايي�ض م�ضتوى  ي�ضمح  ، كما  الزيت  ملقايي�ض م�ضتوى 

النك�ضاري ، �ضريطة تركيب حمايته من ال�ضدمات . وتركب الرباطات ملنع انف�ضال 

مقايي�ض م�ضتوى الزيت . 

3 - تتخذ الإجراءات الالزمة لتجنب ال�ضغط املفرط فـي اأي من �ضهاريج الزيت اأو فـي 

اأي جزء من �ضبكة الوقود الزيتي ، مبا فـي ذلك اأنابيب امللء . وينبغي تفريغ �ضمامات 

الت�ضريف اأو اأنابيب الهواء اأو الزيت الفائ�ض فـي موقع اآمن بحيث ل ينجم عنه خطر . 

4 - ينبغي جتهيز كل من اأنابيب الوقود الزيتي التي ميكن اأن يوؤدي حتطمها اإىل ت�ضرب 

الزيت من �ضهاريج التخزين اأو اخلدمة اليومية املركبة فوق القاع املزدوج ، مبحب�ض 
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اأو �ضمام يثبت فوق ال�ضهريج مبا�ضرة وميكن اإغالقه من موقع اآمن خارج املكان املعني 

احلالة  وفـي   . ال�ضهاريج  هذه  مثل  على  املحتوي  املكان  فـي  حريق  اندلع  حالة  فـي 

اخلا�ضة التي تكون فيها ال�ضهاريج العميقة مركبة فـي نفق من اأنفاق اأعمدة الإدارة 

وبامل�ضتطاع التحكم بها ، فـي حالة اندلع حريق ، بوا�ضطة �ضمام اإ�ضافـي مركب على 

الأنبوب اأو الأنابيب خارج النفق اأو ما �ضابه ذلك من اأماكن . واإذا ما ركب �ضمام اإ�ضافـي 

اأن يكون ت�ضغيله من موقع خارج ذلك املكان .  كهذا فـي مكان الآلت ، فمن الواجب 

وذلك بعد موافقة ال�ضلطة املخت�ضة . 

5 - تف�ضل امل�ضخات ، والتي تعترب جزءا من خطوط زيت الوقود ، عن اأية خطوط اأخرى ، 

فاإنه يجب تزويدها بدوائر مغلقة و�ضمامات  ال�ضــخ عك�ضيا فيها  تغييــر  وفـي حالــة 

خروج فعالة . 

اأو ن�ضوحه  الزيت منه  ت�ضرب  ي�ضكل  اأن  الوقود حيث ميكن  لزيت  6 - ل يو�ضع �ضهريج 

خطرا عند �ضقوطه على �ضطوح �ضاخنة . وينبغي اتخاذ الحتياطات ملنع اأي زيت حتت 

ال�ضغط من التما�ض مع �ضطوح �ضاخنة عند هربه من اأية م�ضخة اأو مر�ضحة اأو مدفاأة . 

7 - يجب اأن تكون اأنابيب الوقود الزيتي و�ضماماتها وتركيباتها من الفولذ اأو من مواد 

اأخرى معتمدة ، على اأنه ميكن ال�ضماح با�ضتخدام حمدود لالأنابيب املرنة فـي املواقع 

الأنابيب  اأن تكون مثل هذه  . ويتعني  اإليها فيها  اأن احلاجة تدعو  الإدارة  التي ترى 

مطلية  اأو  للحريق  مقاومة  معتمدة  مواد  من  اأطرافها  فـي  املثبتة  وامللحقات  املرنة 

بطالء مقاوم للحريق على نحو تقره الإدارة . 

ب�ضكل منا�ضب  ، ويعك�ض ذلك حمايتها  الوقود  ال�ضرورة �ضرت خطوط زيت  يتم عند   -  8

لتجنب �ضقوط رذاذ الزيت اأو ت�ضرب الزيت اإىل �ضطوح �ضاخنة اأو اإىل فتحات الهواء فـي 

الآلت ، كلما كان ذلك عمليا ، ويجب اإبقاء عدد املفا�ضل فـي نظام الأنابيب هذا فـي 

حده الأدنى . 

9 - تكون �ضهاريج الوقود الزيتي ، قدر الإمكان ، جزءا من هيكل ال�ضفينة ، وتركب خارج 

اأماكن الآلت من الفئة )A( وعندما تكون �ضهاريج الوقود الزيتي ، با�ضتثناء ال�ضهاريج 

ذات القـــاع املـــزدوج ، مركبــة ، بحكـــم ال�ضـــرورة ، بالقـــرب من اأماكن الآلت من الفئة 

)A( اأو بداخلها ، ينبغي اأن يكون اأحد جوانبها الراأ�ضية على الأقل فـي متا�ض مع حدود 

اأماكن الآلت ، وي�ضتح�ضن اأن تكون لها حدود م�ضرتكة مع ال�ضهاريج ذات القاع املزدوج ، 
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واأن تخفــــــ�ض اإىل اأق�ضـــــى قـــــدر م�ضاحـــــة حـــــدود ال�ضهاريـــــــج امل�ضرتكـــــــة مع اأماكــــــن 

 )A( الآلت . وعندمـا تكون مثل هذه ال�ضهاريج �ضمن حدود اأماكن الآلت من الفئة

ل يجوز اأن حتتوي على وقود زيتي تقل نقطة ومي�ضه عن )60( �ضتني درجة مئوية . 

وينبغي عموما جتنب ا�ضتخدام �ضهاريج الوقود الزيتي غري املثبتة فـي املواقع التي 

تتعر�ض خلطر احلريق وب�ضكل خا�ض فـي اأماكن الآلت من الفئة )A( وعند ال�ضماح 

وجمهزة  عازلة  وا�ضعة  ا�ضتقبال  اأوعية  فـي  و�ضعها  يجب  ال�ضهاريج  هذه  با�ضتعمال 

باأنبوب �ضرف مالئم يوؤدي اإىل �ضهريج ذي حجم منا�ضب للزيت املن�ضكب . 

 ، بال�ضغط  الت�ضحيم  �ضبكات  فـي  امل�ضتخدم  الزيت  تخزين  ترتيبات  تكون  اأن  ينبغي   -10

وتوزيعه ، وا�ضتخدامه وفق ما ير�ضي ال�ضلطة املخت�ضة . وينبغي ملثل هذه الرتتيبات 

فـي اأماكن الآلت من الفئة )A( وكذلك ، فـي اأماكن الآلت الأخرى ، حيثما اأمكن ، 

اأن تتما�ضى مع اأحكام الفقرات )1( و)3( و)6( و)7( ، وحيثما تعتربه ال�ضلطة املخت�ضة 

�ضروريا ، مع اأحكام الفقرتني )2( و)4( . وي�ضمح با�ضتخدام اأنابيب التدفق الزجاجية 

على  مالئمة  بقدرة  تت�ضم  اأنها  بالختبار  يت�ضح  اأن  �ضريطة   ، الت�ضحيم  �ضبكات  فـي 

مقاومة النريان . 

11- يجب اأن تكون ترتيبات تخزين وتوزيع وا�ضتخدام الزيوت القابلة لال�ضتعال غري تلك 

الواردة فـي الفقرة )10( والتي ت�ضتعمل حتت ال�ضغط فـي �ضبكات نقل الطاقة ، وفـي 

�ضبكات التحكم ، والتحفيز والت�ضخني على نحو ير�ضي ال�ضلطة املخت�ضة . وفـي املواقع 

التي توجد فيها و�ضائل ا�ضعال ، ينبغي فـي مثل هذه الرتتيبات اأن تتوافق على الأقل 

مع اأحكام الفقرتني )2( و)6( وكذلك مع اأحكام الفقرتني )3( و)7( من حيث املتانة 

والبناء . 

القابلة  الزيوت  من  ذلك  وغري   ، الت�ضحيم  وزيوت   ، الزيتي  الوقود  نقل  يجوز  ل   -12

لال�ضتعال فـي �ضهاريج مقدمة ال�ضفينة . وعالوة على ذلك ، ل يخزن الوقود الزيتي 

اأمام حواجز الت�ضادم اأو امتدادها . 

تخـــزين وا�ضتعمال الوقـــود الزيتي

املـــادة ) 77 (

1 - يجب اأن تنتهي اأنابيب خمارج الهواء فـي الأجزاء املحتوية على الوقود الزيتي وال�ضهاريج 

اإغالق قابل للف�ضل  بانحناء على �ضكل احلرف )S( وقلن�ضوة �ضبكية معدنية وجهاز 
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عن بقية الأجزاء . ويفتح ثقب بقطر )5 - 6( ملمرتات فـي جهاز الإغالق . وميكن 

ا�ضتبدال جهاز الإغالق بنظام �ضمام كروي اأوتوماتيكي اإذا وفر �ضالمة مكافئة . 

2 - تعزل الأجزاء املعدة لحتواء الوقود الزيتي الذي تقل نقطة ومي�ضه عن )60( �ضتني 

درجة مئوية ولكنها ل تقل عن )43( ثالث واأربعني درجة مئوية عن الأق�ضام الأخرى 

املت�ضلة واملعدة لتحتوي على �ضوائل اأو وقود زيتي بنقاط ومي�ض خمتلفة بحيز فا�ضل 

مع موا�ضري هواء واأنابيب قيا�ض العمق . 

3 - ميكن ا�ضتعمال الوقود الزيتي الذي تقل نقطة ومي�ضه عن )60( �ضتني درجة مئوية 

ولكنها ل تقل عن )43( ثالث واأربعني درجة مئوية �ضريطة موافقة الإدارة على توفري 

اأماكن  فـي  توجد  ل  والتي  الثانوية  واملحركات  الطوارئ  حريق  م�ضخات  حمركات 

 . )A( الآلت من ال�ضنف

�ضـــبكات اإخمـــاد احلـــرائق باملاء امل�ضغوط

املـــادة ) 78 (

1 - ينبغـــي اأن تت�ضمـــن اأي �ضبكـــة لإطفـــاء احلرائـــق باملـــاء امل�ضغوط ، على اأنابيب جتري 

تغذيتها مب�ضخة اأو اأكرث ، وحماب�ض وخراطيم . 

2 - م�ضخـــات الإطفـــاء : 

2.1 - با�ضتثناء ما ين�ض على خالفه فـي هذا الباب ، يجب ت�ضغيل م�ضخات احلريق 

اأوتوماتيكيا باآلت م�ضتقلة عن اآلت الدفع . 

2.2 - ميكن قبول م�ضخات املرافق ال�ضحية وال�ضابورة والروا�ضب ، وكذلك م�ضخات 

اخلدمات العامة كم�ضخات اإطفاء ، �ضريطة األ ي�ضتخدم ب�ضورة عادية فـي �ضخ 

زيت الوقود . 

فـي �ضغط  للعمل  قابلة  كانت  اإذا  اأمان  تركب على م�ضخات احلريق �ضمامات   -  2.3

يتجاوز ذلك الذي احت�ضبت واختربت له الأنابيب وملحقاتها .

تركيبها وفقا لأحكام هذا  يلزم  والتي   ، تعمل ميكانيكيا  فـي كل م�ضخة  - يجب   2.4

 ، املياه لأغرا�ض مكافحة احلريق  اأن تكون قادرة على توليد كمية من   ، الباب 

ووفقا لل�ضغط املذكور فـي الفقرة )3.2( من هذه املادة ، ل تقل عن ثلثي الكمية 

املطلوب التعامل معها من م�ضخة مياه الروا�ضب مبوجب اأحكام املادة )55( من 

هذه الالئحة . 
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3 - اأنـــابيـــب الإطفـــاء الرئي�ضـيـــة : 

الفعال لأق�ضى ت�ضريف  للتوزيع  كافيا  الرئي�ضي  الأنبوب  يكون قطر  اأن  - يجب   3.1

مل�ضخة حريق واحدة . 

3.2 - عند توليد م�ضخة الإطفاء كمية املياه الواردة فـي الفقرة 1 - 3 من خالل اأية 

 N / mm2 0.2 حماب�ض جماورة ، وجب احلفاظ على اإدامة �ضغط ل يقل عن

فـي جميع املحاب�ض التي تتاأثر بذلك . 

3.3 - تقت�ضي ترتيبات اأنبوب الإطفاء الرئي�ضي القدرة على توليد املياه ب�ضرعة . واأن 

يكون من ال�ضهل ت�ضغيل ال�ضمامات و�ضرعة الو�ضول اإليها . 

4 - الأنـــابيـــب واملحـــابـــ�ض : 

4.1 - يجب اأن يكون عدد املحاب�ض ومواقعها على نحو يتيح اأن تتدفق املياه من حمب�ض 

على الأقل ميكن اأن ي�ضل اإىل اأي جزء فـي ال�ضفينة ميكن اأن ي�ضل اإليه الطاقم 

فـي اأثناء الإبحار ، واإىل اأي جزء من اأجزاء اأماكن الب�ضاعة اأو الب�ضاعة املدحرجة 

عندما تكون فارغة . 

4.2 - ينبغي اأن تكون الأنابيب واملحاب�ض مو�ضوعة بحيث ميكن ربط خراطيم الإطفاء 

اإليها ب�ضهولـــة . وفـي ال�ضفينـــة التي ي�ضمـــح فيها بنقـــل الب�ضائـع على ال�ضطـــح ، 

تركـــب املحابـــ�ض فـي مواقـــع قريبـــة املنـــال على الـــدوام ، وتركب الأنابيـــب ب�ضكـــل 

يحول ، قدر الإمكان ، دون ت�ضررها نتيجة ارتطام الب�ضائع بها . 

4.3 - ينبغي تركيب ال�ضنابري وال�ضمامات على الأنابيب بحيث ميكن اإغالق اأي من 

ال�ضنابري عندما تكون امل�ضخات عاملة ، وت�ضتمر فـي تزويد اخلراطيم الأخرى 

املربوطة اإىل فوهات اأخرى . 

4.4 - ل ت�ضتعمل خراطيم احلريق امل�ضنوعة من مواد تتاأثر باحلرارة ب�ضرعة ما مل 

تكن حممية بطريقة مالئمة . 

5 - اخلـــراطيـــم والفـــوهـــات : 

طول  يزيد  األ  وينبغي   ، معتمدة  مواد  من  الإطفاء  خراطيم  ت�ضنع  اأن  ينبغي   -  5.1

اخلرطوم على )20( ع�ضرين مرتا . وبالإ�ضافة اإىل ذلك ، يجب األ يزيد طولها 

على ن�ضف طول ال�ضفينة ، با�ضتثناء احلالة التي ل يطلب فيها اأن يقل طولها عن 

)10( ع�ضرة اأمتار . وتزود اخلراطيم بو�ضالت الرتكيب وامللحقات ال�ضرورية . 
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ال�ضفن يكون اخلرطوم بطول )24(  ال�ضكن واخلدمات والآلت فـي  اأماكن  5.2 - فـي 

اأربعة وع�ضرين مرتا اأو اأكرث ، ويوفر خرطوم اإطفاء لكل فوهة حريق مت تركيبها 

وفقا ملتطلبات هذا الف�ضل ، واأن يتم ربطه ب�ضكل دائم . وفـي الأ�ضطح املك�ضوفة ل 

يتطلب خرطوم لكل فوهة حريق ، ولكن يجب اأن يكون عدد اخلراطيم املركبة 

كافيا فـي املنطقة ذات العالقة بحيث ميكن اإي�ضال تدفق املياه املطلوب مبقت�ضى 

اأحكام هذا الف�ضل فـي جميع الظروف . 

5.3 - تتم املحافظة على خراطيم الإطفاء وملحقاتها فـي حالة �ضاحلة للخدمة دائما . 

فـي  ملمرتا  ع�ضر  اثني   )12( عن  )بتدفق(  احلريق  فوهة  قطر  يقل  األ  يجب   -  5.4

ال�ضفن التي يبلغ طولها )24( اأربعة وع�ضرين مرتا اأو اأكرث ، ول يقل القطر عن 

)10( ع�ضرة ملمرتات فـي ال�ضفن الأخرى . 

5.5 - تزود جميع فوهات احلريق بجهاز اإغالق ، بالإ�ضافة اإىل مر�ضات تدفق على �ضفن 

الركاب . 

ومر�ضات  والرباطات  والفوهات  واخلراطيم  احلريق  �ضنابري  تكون  اأن  ينبغي   -  5.6

التدفق من نوعية تعتمدها الإدارة . 

ال�ضـــبكات الغـــازية الإخمـــاد احلــــرائق

املـــادة ) 79 (

1 - يجوز ا�ضتخدام مواد الإخماد التي ترى الإدارة اأنه ل يتولد عنها فـي الظروف املتوقعة 

للت�ضغيل غازات �ضامة بكميات تكفـي لتعري�ض الأ�ضخا�ض على ظهر ال�ضفينة للخطر ، 

ويتم ت�ضغيل �ضبكات اإخماد احلرائق بو�ضائل يدوية مدرو�ضة . 

2 - ينبغي اأن تزود الأنابيب الالزمة لإي�ضال مادة الإخماد اإىل الأماكن املحمية ب�ضمامات 

حتكم بحيث : 

2.1 - تو�ضم بعالمات تو�ضح الأماكن التي ت�ضل اإليها بالأنابيب . 

2.2 - ميكن فح�ض ال�ضمامات ب�ضرعة للتاأكد من و�ضع الفتح اأو الإغالق فيها . 

2.3 - ل ميكن ت�ضغيلها اإل مو�ضعيا )ولي�ض عن طريق التحكم عن بعد( . 

3 - و�ضائل تفعيل حجرات التحكم يدويا بالنقر : فـي مثل هذه احلالة ، يتم التحكم من 

الأماكن التي تكون مادة الإخماد مو�ضوعة فيها ، با�ضتثناء احلالت التي يكون فيها 

مو�ضوعا فـي اأماكن حممية . 

4 - ينبغي اأن يكون و�ضع �ضبكة الأنابيب بحيث حتقق توزيعا كفئا للغاز . ويتم اختبارها 

وفقا لقواعد هيئة ت�ضنيف معتمدة . 
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�إىل  �لهو�ء  بنفاذ  ت�سمح  قد  �لتي  �لفتحات  جميع  ل�سد  �لالزمة  �لو�سائل  توفري  يتم   -  5

�ملحمية  �لأماكن  فتحات  منافذ  �إغالق  ويتم   . منها  �لغاز  ت�سرب  �أو  �ملحمية  �ملناطق 

�أوتوماتيكيا قبل �إطالق مو�د �لإخماد . وفـي �ل�سفن �لتي يقل طولها عن )24( �أربعة 

وع�سرين مرت� يجوز �أن يكون �إغالق فتحات �لتهوية يدويا . 

6 - �لتحـــقق : 

�إىل كمية  بالإ�سافة   ، �لت�سغيل دوريا  �لنقر و�سمامات  �أجهزة  6.1 - يتم فح�ص عمل 

�لغاز �ملتوفرة و�حلالة �لعامة للنظام . 

�لتحكم  �ملتجهة من �سمامات  �لآمن لالأنابيب  للت�سريف  �لو�سائل  يتم توفري   -  6.2

و�حد� بعد �لآخر . 

6.3 - يتم توفري �لو�سائل للطاقم ليفح�سو� باأمان كمية �لغاز فـي �حلجر�ت . 

7 - كميـــة �لغـــاز : 

�لأمان  �أجهزة  �أو  �لأمان  فيها �سمامات  تكون  �لتي  فـي �حلالت   ، �لغاز  كمية  لتقرير 

�أماكن  �سمن  �ل�سرف  حمركات  ت�سغيل  لبدء  �لهو�ء  حجر�ت  على  �ملركبة  �لأخرى 

�حت�ساب �حلد  فـي  �لعتبار  فـي  يوؤخذ  �لذي  �إجمايل �حلجم  زيادة  يتم  فاإنه   ، �ملكائن 

�لأدنى لرتكيز �لغاز وفقا حلجم �لهو�ء �لطليق فـي تلك �حلجر�ت . 

8 - �لإنـــذ�ر : 

�أي مكان ي�ستغل فيه  �إىل  �إطالق مو�د �لإخماد  �إ�سارة �سوتية �سوئية عن  8.1 - تنذر 

�لعاملون فـي �لعادة �أو ي�ستطيعون �لو�سول �إليه . 

8.2 - يزود هوؤلء �لعاملون مب�سدر طاقة �لطو�رئ لإطالق �لإنذ�ر �لذي ينبغي متييزه 

عن �أي �إنذ�ر �آخر . 

�ملكان �ملحمي بحيث ي�سمح  �إىل  �لغاز  �لإنذ�ر وو�سول  �إطالق  �لوقت بني  8.3 - يكون 

للطاقم بالهروب من ذلك �ملكان . وينبغي فح�ص �لنظام دوريا للتاأكد من �أنه 

فـي و�سع ت�سغيلي جيد . وفـي �ل�سفن �لتي يقل طولها عن )24( �أربعة وع�سرين 

مرت� ، فاإنه ل حاجة ل�ستخد�م و�سيلة �إنذ�ر مرئية . 

9 - يجب �أن يكون �لو�سول �إىل �أجهزة �لتحكم فـي �أي �سبكة غازية ثابتة من �سبكات مكافحة 

�حلر�ئق �سهال ، و�أن يكون ت�سغيلها ب�سيطا ، و�أن يتم جتميعها معا فـي �أقل عدد ممكن 

من �ملو�قع �لتي ي�ستبعد �أن يغدو �لو�سول �إليها م�ستحيال عند �ندلع حريق فـي مكان 
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اأن تتوفر فـي كل موقع من هذه املواقع تعليمات وا�ضحة ب�ضاأن كيفية  حممي ، على 

ت�ضغيل الأجهزة ب�ضورة تراعي �ضالمة العاملني فـي كل موقع من هذه املواقع . 

10- عند حماية مواقع متعددة بنف�ض ال�ضبكة ، ينبغي اأن تكون كمية الغاز كافية لأكرب تلك 

املواقع . وتعترب املواقع املتعددة غري املف�ضولة عن بع�ضها متاما مبثابة موقع منفرد . 

ويتم  املخت�ضة  ال�ضلطة  قبل  من  احلرائق  لإخماد  امل�ضغوط  الغاز  ا�ضطوانات  تعتمد   -11

فح�ضها كل )10( ع�ضر �ضنوات . 

12- ل تو�ضع حاويات الغاز امل�ضغوط لإخماد احلرائق فـي مقدمة حاجز الت�ضادم ، وتو�ضع 

ي�ضهل  اآمن  موقع  فـي   ، الغر�ض  لذلك  خ�ضي�ضا  حتجز  مواقع  فـي  احلاويات  هذه 

اإىل  الدخول  �ضبيل  اأن يكون  . وي�ضتح�ضن  بو�ضيلة تهوية فعالة  اإليه ومزود  الو�ضول 

هذه املواقع من ال�ضطح املفتوح . واأن يكون ، على اأي حال ، م�ضتقال عن املكان املحمي . 

ويجب اأن يكون اجتاه فتح اأبواب املنافذ نحو اخلارج ، واأن تكون الفوا�ضل الإن�ضائية 

والتي  فيها  الفتحات  اإغالق  و�ضائل  من  ذلك  وغري  الأبواب  ذلك  فـي  مبا  والأ�ضطح 

ت�ضكل احلدود القائمة بني مثل هذه الأماكن والأماكن املغلقة املجاورة لها م�ضنوعة 

من الفولذ اأو اأي مادة مكافئة اأو من ال�ضنف )F( با�ضتثناء تلك التي على ظهر �ضفن 

يقل طولها عن )35( خم�ضة وثالثني مرتا ، حينما تو�ضع تلك ال�ضطوانات فوق �ضطح 

الفا�ضل الإن�ضائي ، وحتمــل جميــع اأبــواب الدخــول اإىل مواقــع احلاويــات عالمة ت�ضري 

بو�ضوح اإىل نوعية مواد اإخماد احلرائق واإ�ضارة "خطر" عليها . 

13- يتم بعد اإخماد احلريق تغيري الهواء فـي املكان املحمي وذلك خالل مدة تتفق و�ضالمة 

ال�ضفينة . 

14- �ضـــبكـــات ثـــاين اأوك�ضـــيد الكربـــون : 

خالل  يطلق  الذي  الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  من  املتاحة  الكمية  تكون  اأن  يجب   -14.1

�ضبكة الأنابيب اإىل اأماكن الآلت كافية لتوفري حجم اأدنى من الغاز احلر م�ضاو 

على الأقل لـ )30٪( ثالثني فـي املائة من احلجم الإجمايل لأكرب اأماكن الآلت 

املحمية بهذه الطريقة مبا فـي ذلك)فراغات الأجناب( ويتم احت�ضاب حجم ثاين 

اأوك�ضيد الكربون احلر على اأ�ضا�ض 0.56 مرتا مكعبا لكل كيلو غرام . وبالن�ضبة 

الثابتة على نحو يتيح ت�ضريف  الأنابيب  اأن تكون �ضبكة  لأماكن الآلت ينبغي 

)85٪( خم�ض وثمانني فـي املائة من الغاز اإىل املكان خالل دقيقتني . 
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اأوك�ضيد الكربون الذي يطلق خالل �ضبكة الأنابيب  اأن تكون كمية ثاين  14.2- يجب 

فـي اأماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة ملركبات النقل التي حتتوي على الوقود فـي 

خزاناتهــا لدفعهـــا الذاتـــي كافيـــة لتوفيــر احلجــم الأدنــى من الغــاز احلــر م�ضـــاو 

لـ )45٪( خم�ض واأربعني فـي املائة من احلجم الإجمايل لأكرب مكان للب�ضائع 

يتيح  نحو  على  الرتتيبات  وتكون   ، للغاز  عازل  ليكون  القابل  النوع  ذلك  من 

و�ضول ثلثي الغاز املطلوب اإىل املوقع ذي العالقة خالل )10( ع�ضر دقائق . 

ال�ضبكات الثابتة الإخماد احلرائق 

فـي اأماكن االآالت بالرغوة وا�ضعة االنت�ضار

املـــادة ) 80 (

النت�ضار  وا�ضعة  بالرغوة  احلرائق  لإخماد  مطلوبة  ثابتة  �ضبكات  اأي  تكون  اأن  يجب   -  1

فـي اأماكن الآلت قادرة على اإطالق كمية من الرغوة من منافذ اإطالق ثابتة ب�ضرعة 

فـي  واحد  مرت  عن  يقل  ل  مبعدل  حمايتها  يراد  م�ضاحة  اأكرب  مللء  كافية  وبكميات 

تلك  تخ�ضم  مل  اإذا  مرتا   1.5 بعمق  اأو  واملعدات  الآلت  اأحجام  خ�ضم  بعد   ، الدقيقة 

الأحجام ، كما ينبغي اأن تكون الكمية املتوافرة من ال�ضائل الذي يطلق الرغوة كافية 

لإنتاج حجم من الرغوة يعادل خم�ضة اأ�ضعاف حجم اأكرب الأماكن التي تراد وقايتها . 

ويجب اأن تتجاوز ن�ضبة انت�ضار الرغوة 1000 اإىل 1 ، ويجوز لالإدارة اأن ت�ضمح بتجهيزات 

ومعدلت اإطالق بديلة �ضريطة اأن تكون واثقة من حتقيق قدر معادل من الوقاية . 

واأعداد  اإىل مولدها  الهوائية  املداخل  وكذلك  الرغوة  اإمداد  يكون �ضهريج  اأن  - يجب   2

الوحدات املنتجة كافية لإنتاج الرغوة وتوزيعها ب�ضورة كفئة ، ويجب اأن تكون وحدات 

اإنتاج الرغوة معتمدة . 

معدات  تاأثر  عدم  تكفل  ب�ضورة  الرغوة  مولد  فـي  الإطالق  �ضهريج  ترتيب  ينبغي   -  3

التوليد باأي حريق قد ين�ضب فـي املكان املحمي . 

وو�ضائل   ، للرغوة  املولد  وال�ضائل   ، طاقته  وم�ضدر   ، الرغوة  مولد  يكون  اأن  ينبغي   -  4

التحكم بال�ضبكة قريبة التناول و�ضهلة الت�ضغيل ، واأن جتمع فـي اأقل عدد ممكن من 

املواقع وفـي موا�ضع ي�ضتبعد اأن يغدو الو�ضول اإليها م�ضتحيال اإذا ما �ضب حريق فـي 

املكان املحمي . 
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 ال�ضبكات الثابتة الإخماد احلرائق 

بر�ش املاء امل�ضغوط فـي اأماكن االآالت

املـــادة ) 81 (

1 - اأمـــاكن الآلت : 

املندفع  باملاء  اأماكن الآلت  اأية �ضبكة ثابتة مطلوبة لإخماد احلرائق فـي  1.1 - تزود 

حتت ال�ضغط بفوهات ر�ض من نوع معتمد . 

1.2 - يخ�ضع عدد نفاثات اأو املر�ضات وترتيبها ملوافقة الإدارة ، وتكون على نحو ي�ضمن 

توزيعا و�ضطيا فعال للماء فـي الأماكن املحمية مبعدل 5 لرتات / مرت مربع فـي 

الدقيقة على الأقل . وميكن تخفي�ض هذا التوزيع اإىل 3.5 لرتا / مرت مربع 

فـي الدقيقة عندما يقل ارتفاع �ضقف املكان الذي يراد حمايته عن 2.5 مرتا . 

�ضمامات  ت�ضغيل  بامل�ضتطاع  يكون  اأن  على   ، اأق�ضام  اإىل  ال�ضبكة  تق�ضيم  ميكن   -  1.3

وتت�ضم   ، حمايتها  يراد  التي  الأماكن  خارج  مواقع  من  منها  كل  فـي  التوزيع 

ب�ضهولة الو�ضول اإليها وب�ضعوبة عزلها اإذا ما �ضب حريق فـي املكان املحمي . 

1.4 - يجب اأن تكون امل�ضخة قادرة على تزويد جميع اأجزاء ال�ضبكة فـي اآن معا بال�ضغط 

التحكم بها  اأجهزة  . وتركب امل�ضخة وجميع  اأي ق�ضم يراد حمايته  الالزم فـي 

خارج املكان اأو الأماكن التي يراد حمايتها . ويجب األ يوؤدي اأي حريق ين�ضب فـي 

املكان اأو الأماكن املحمية ب�ضبكة الر�ض املائي اإىل تعطيل هذه ال�ضبكة . 

1.5 - يجوز اأن تدار امل�ضخة باآلة م�ضتقلة داخلية الحرتاق . ولكن اإذا كانت هذه امل�ضخة 

تعتمد على طاقة يوفرها مولد الطوارئ قد ركب وفقا لأحكام الباب ال�ضابع من 

هذه الالئحة ، فمن الواجب اأن يكون امل�ضدر مما ميكن الو�ضول اإليه ب�ضرعة 

وميكن ت�ضغيله ب�ضهولة عند انقطاع التيار الرئي�ضي . واإذا كانت امل�ضخة تعمل 

بوا�ضطة اآلة م�ضتقلة داخلية الحرتاق ، فاإنه يجب و�ضعها بحيث ل يوؤثر ن�ضوب 

حريق فـي املكان املحمي على اإمداداتها من الهواء . 

1.6 - يجب اتخاذ الحتياطات الالزمة لتالفـي اإن�ضداد نفاثات املر�ضات ب�ضبب �ضوائب 

املياه اأو ب�ضبب تاآكل الأنابيب والفوهات وال�ضمامات وامل�ضخة . 
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2 - اأماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة التي تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها من اأجل 

ت�ضيريها : 

 يجب اأن تتما�ضى هذه الأماكن مع الأحكام الآتية : 

2.1 - يجب اأن تكون نفاثات املر�ضات ذات ثقب منفرد من نوعية معتمدة ، ويتم تركيبها 

بحيث حتقق توزيعا فعال للمياه فـي الأماكن التي يراد حمايتها . ولهذا الغر�ض ، 

تكـون ال�ضبكـــة قـــادرة على تو�ضيـــل ما ل يقـــل عن 3.5 لتـــرا من امليـــاه فـي املرت 

املربع الواحد خالل دقيقة واحدة فـي الأماكن التي يبلغ ارتفاع �ضقفها 2.5 مرتا 

اأو اأقل ، و)5( خم�ضة لرتات من املياه فـي املرت املربع الواحد خالل دقيقة واحدة 

فـي الأماكن ذات الرتفاع الأكرب . 

ب�ضهولة  اإليه  الو�ضول  ميكن  مو�ضع  فـي  ال�ضبكة  اأق�ضام  مواقع  تكون  اأن  يجب   -  2.2

من  لي�ض  والذي   ، املكان  ذلك  خارج  ولكن  حمايته  يراد  الذي  للمكان  جماور 

املتوقع اأن يعزل ب�ضرعة ب�ضبب ن�ضوب حريق فـي املكان املحمي . 

2.3 - يتم تزويد ال�ضبكة باملاء من الأنبوب الرئي�ضي ملياه مكافحة احلريق . 

ملكافحة  معتمدة  مياه  م�ضخة  كل  من  الناجت  ال�ضغط  مردود  يكون  اأن  ينبغي   -  2.4

احلريق كافيا لتزويد جميع املر�ضات الن�ضحية فـي ال�ضبكة وخرطوم املياه مع 

الرئي�ضية  احلريق  م�ضخات  ت�ضغيل  يتم  وعندما   ، املطلوب  بال�ضغط  فوهته 

بالتحكم عن بعد )والذي يكون يدويا( فـي غري مو�ضع �ضمامات ذلك اجلزء . 

الوقـــاية مـــن احلـــريق

املـــادة ) 82 (

1 - �ضبكـــات مكـــافحة احلـــريق باملـــاء امل�ضغـــوط : 

1.1 - يجب توفري اأنبوب رئي�ضي ملكافحة احلريق مبا يتما�ضى ، ومتطلبات املادة )78( 

من هذه الالئحة . 

1.2 - يتم تزويد �ضبكة مكافحة احلريق مب�ضخة رئي�ضية تو�ضع فـي مكان اآلت الدفع ، 

اأن تتما�ضى هذه امل�ضخات ملتطلبات املادة  ومب�ضخــــة طــــوارئ م�ضتقلة . ويجب 

)78( من هذه الالئحة . 

امل�ضخة  تربط   ، )35( خم�ضة وثالثني مرتا  يقل طولها عن  التي  ال�ضفن  فـي   -  1.3

الرئي�ضية اإىل اآلت الدفع ، وفـي هذه احلالة يكون لها ميكانيكية لل�ضيطرة . 
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1.4 - فـي حالة ال�ضفن متعددة البدن ومكانني م�ضتقلني للدفع ميكن ا�ضتبدال امل�ضخة 

اأعاله مب�ضختي  الفقرة )1.2(  فـي  اإليهما  امل�ضار  الطوارئ  الرئي�ضية وم�ضخة 

حريق مع ميكانيكية لل�ضيطرة مربوطتني اإىل كل حمرك دفع ، وتقومان بتجهيز 

الأنبوب الرئي�ضي ملكافحة احلريق . 

1.5 - بالإ�ضافة اإىل اخلرطوم وفوهته امل�ضار اإليهما فـي الفقرة )1.6( اأدناه ، يتم توفري 

ما ياأتي : 

1.5.1 - فـي ال�ضفن التي يبلغ طولها )24( اأربعة وع�ضرين مرتا اأو اأكرث ، وعلى 

�ضفن الركاب يتم توفري )3( ثالثة خراطيم مع فوهاتها . 

1.5.2 - فـي ال�ضفن التي يقل طولها عن )24( اأربعة وع�ضرين مرتا ، يتم توفري 

)2( خرطومني مع فوهتيهما . 

1.6 - يتم تركيب ما ياأتي فـي مكان الدفع : 

1.6.1 - �ضنبور مربوط ب�ضكل دائم اإىل خرطوم بفوهة . 

1.6.2 - وعاء يحتوي على مادة م�ضحوق ناعم كالرمل اأو ن�ضارة اخل�ضب م�ضربة 

بال�ضــــودا الكاويـــة وجمرفــــة . وكبديــــل لذلـــك ميكـــن ا�ضتخدام مطفــاأة 

حريق متنقلة . 

2 - اأمـــاكن الآلت : 

بالإ�ضافة اإىل اأحكـــام الفقـــرة )1( من هذه املـــادة ، تزود اأماكـــن الآلت التي حتتوي على 

لأغرا�ض  الداخلي  الحرتاق  واآلت  الزيتي  الوقود  ووحدات  بالزيت  املحرتق  الوقود 

 ، اأربعة وع�ضرين مرتا و�ضفن الركاب   )24( الدفع فـي ال�ضفن التي يزيد طولها على 

ومبا ير�ضي الإدارة ، باأي واحد من �ضبكات مكافحة احلريق الثابتة الآتية : 

2.1 - �ضبكة غازية متتثل لأحكام املادة )79( من هذه الالئحة . 

2.2 - �ضبكة رغوة عالية التمدد تتفق واأحكام املادة )80( من هذه الالئحة . 

هذه  من   )81( املادة  من   )1( الفقرة  واأحكام  تتفق  امل�ضغوط  املاء  ر�ض  �ضبكة   -  2.3

الالئحة . 

3 - اأماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة التي تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها من اأجل 

ت�ضيريها : 
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بالإ�ضافة اإىل اأحكام الفقرة )1( اأعاله ، يجب تزويد اأماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة والتي 

تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها لغر�ض ت�ضيريها ، ومبا ير�ضي ال�ضلطة املخت�ضة ، 

باأي من �ضبكات مكافحة احلريق الثابتة الآتية : 

3.1 - �ضبكة غازية تتما�ضى واأحكام الفقرة )14.2( من املادة )79( .

3.2 - اأو �ضبكة ر�ض املاء امل�ضغوط تتما�ضى واأحكام الفقرة )1( من املادة )81( من هذه 

الالئحة . 

معـــاييـــر الوقـــاية املطبقـــة علـــى النـــاقالت

املـــادة ) 83 (

فـي حالة الناقالت التي تخ�ضع لأحكام هذه الالئحة ، تطبق الأحكام اخلا�ضة ذات العالقة 

فـي املعاهدة الدولية ل�ضالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م ، واملعدلة بربوتوكول عام 1988م ، 

بالوقاية من احلريق على منت الناقالت ذات احلمولة الإجمالية البالغة )500( خم�ضمائة 

طن اأو اأكرث . 

اأنظمــة ك�شـــف احلريق والإنـــذار الثـــابتة 

فـي اأمـــاكن الآلت ذات الـــدفع

املـــادة ) 84 (

1 - يجب تركيب نظام ثابت بنوعية معتمدة للك�ضف عن احلريق فـي الأماكن املحتوية على 

اآلت الحرتاق الداخلي امل�ضتخدمة فـي الدفع الرئي�ضي لل�ضفن التي يزيد طولها على 

)24( اأربعة وع�ضرين مرتا . 

واإحداث  الأخرى  الحرتاق  منتجات  اأو  الدخان  بوا�ضطة  الك�ضف  اأجهزة  ت�ضغيل  يتم   -  2

اإنذار مرئي وم�ضموع ، يتميز عن غريه من الأجهزة التي ل توؤ�ضر بوجود حريق فـي 

غرفة القيادة . 

3 - يتم اختبار النظام ، مبا يتالءم ور�ضا الإدارة . 

اأجهزة اإطفاء احلـــريـــق

املـــادة ) 85 (

1 - يجب اأن تكون جميع اأجهزة اإطفاء احلريق من نوع وت�ضميم معتمدين . 

2 - تتكون الوحدة الرغوية النقالة من فوهات هوائية - رغوية من النوع احلثي ميكن 

و�ضلها باأنبوب الإطفاء الرئي�ضي بوا�ضطة خرطوم اإطفاء ، اإىل جانب �ضهريج متنقل 
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يحتوي على )20( ع�ضرين لرتا على الأقل من �ضائل مولد للرغوة و�ضهريج احتياطي . 

وينبغـــي اأن تكـــون الفوهـــة قـــادرة على اإنتـــاج رغــوة فعالة �ضاحلة لإخماد حريق زيتي 

مبعدل 1.5 مرت مكعب فـي الدقيقة على الأقل . 

من  ما  مكان  فـي  لال�ضتخدام  املخ�ض�ضة  املتنقلة  احلريق  اإطفاء  اأجهزة  اأحد  تو�ضع   -  3

الأماكن بالقرب من مدخل ذلك املكان ، وي�ضتح�ضن اأن تكون خارجه . 

4 - تقرر الإدارة عدد العبوات الحتياطية ، واإىل احلد الذي ل يوؤثر على اإعادة �ضحن عبوات 

اأجهزة الإطفاء امل�ضتعملة . 

5 - تطبق على عدد وتوزيع اأجهزة الإطفاء املتنقلة املتطلبات الآتية : 

5.1 - فـي ال�ضفن التي تبحر مل�ضافة تزيد على )12( اثني ع�ضر ميال بحريا من اأقرب 

ياب�ضة : 

5.1.1 - تزود كل اأماكن الآلت من الفئة )A( ، مبا ل يقل عن مطفاأتي حريق 

هذه  حتتوي  وعندما   . نفطي  حريق  اإخماد  على  قادرتني  متنقلتني 

الأماكن على اآلت ل تقل طاقتها عن )250( مائتني وخم�ضني كيلو واط 

رغوة  واإما مطفاأة  اأخرى  اإما مطفاأة حريق  ت�ضاف  نفطية  اأو مراجل 

متنقلة وفقا ملا ورد فـي الفقرة )2( اأعاله . 

5.1.2 - تزود جميع حمطات التحكم واأماكن ال�ضكن واخلدمات بعدد من اأجهزة 

الإطفاء املتنقلة بحيث جتهز لال�ضتعمال مطفاأة واحدة على الأقل ومن 

نوع مالئم فـي اأي جزء من تلك الأماكن . على اأن يتم توفري ما ل يقل 

عن )3( ثالثة من اأجهزة الإطفاء . 

5.2 - ال�ضفن التي تبحر مل�ضافة ل تزيد على )12( اثني ع�ضر ميال بحريا من اأقرب 

وتكون   ، املتنقلة  اإطفاء احلريق  اأجهزة  بعدد مالئم من  تزويدها  ياب�ضة يجب 

اأحدها على الأقل مالئمة لإخماد حريق نفطي . على اأن يتم توفري ما ل يقل 

عن )3( ثالثة من اأجهزة الإطفاء املتنقلة . 

عـــدة االإطفـــائي

املـــادة ) 86 (

1 - تو�ضع على منت ال�ضفن التي يبلغ طولها )35( خم�ضة وثالثني مرتا اأو اأكرث جتهيزات 

لرجلي مكافحة احلريق امتثال ملتطلبات الفقرة )2( اأدناه . 
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2 - تتكون جتهيزات رجل اإطفاء احلريق مما ياأتي : 

2.1 - معدات فردية من نوعية معتمدة مكونة من : 

2.1.1 - مالب�ض واقية م�ضنوعة من مادة تقي اجللد من احلرارة املنبعثة من 

احلريق ، ومن احلروق والت�ضلخات الناجمة عن البخار . ومن الواجب 

اأن يكون ال�ضطح اخلارجي لهذه املالب�ض مقاوما للماء . 

2.1.2 - اأحذية وقفازات م�ضنوعة من املطاط اأو من مواد اأخرى غري مو�ضلة 

للكهرباء . 

2.1.3 - خوذة �ضلبة توفر حماية فعالة من ال�ضدمات . 

2.1.4 - م�ضباح اأمان كهربائي )ك�ضاف يدوي( من نوع معتمد ل تقل مدة اإنارته 

عن )3( ثالث �ضاعات .

2.1.5 - فاأ�ض من نوع تقره الإدارة . 

2.2 - جهاز تنف�ض من نوع معتمد والذي ميكن اأن يكون جهاز تنف�ض قائم بذاته ، ويعمل 

بالهــواء امل�ضغوط ول يقل حجم ما حتتويــه ا�ضطوانــته مـن هـــواء عن )1.200( 

لرتا ، اأو جهاز تنف�ض قائم بذاته من نوع اآخر قادر على العمل ملدة ل تقل عن 

)30( ثالثني دقيقة ، وتوفر على ظهر ال�ضفينة عبوات احتياطية �ضاحلة للجهاز 

امل�ضتخدم ، وذلك ح�ضبما تقره الإدارة ، وت�ضمح العبوات الحتياطية مبدة عمل 

لثالث �ضاعات . واإذا وجدت على ظهر ال�ضفينة جتهيزات لإعادة �ضحن ا�ضطوانات 

الهواء امل�ضغوط ، فاإنه ميكن تخفي�ض هذه املدة اإىل �ضاعتني . 

3 - يوفر لكل جهاز تنف�ض حبل اأمان �ضامد للنريان بطول ومتانة كافيني وي�ضلح لو�ضله 

بحزام اجلهاز ، اأو بحزام منف�ضل بوا�ضطة خطاف ذاتي الإطباق ، وذلك للحيلولة دون 

انف�ضال جهاز التنف�ض عند ا�ضتخدام حبل الأمان . 

4 - تخزن عدة رجال املطافئ اأو معداتهم الفردية فـي اأماكن ي�ضهل الو�ضول اإليها وب�ضورة 

تتيح ا�ضتعمالها على الفور . وعندما تتوافر على ظهر ال�ضفينة اأكرث من عدة لرجال 

الإطفاء اأو اأكرث من جمموعة واحدة من املعدات الفردية ، فمن الواجب اأن تخزن فـي 

اأماكن متباعدة . 

اأربعة وع�ضرين  5 - يتم توفري املعدات الآتية على ال�ضفن التي يرتاوح طولها بني )24( 

و)35( خم�ضة وثالثني مرتا : 

5.1 - جهاز تنف�ض من نوع خرطومي بفتحة ا�ضتن�ضاق هواء خارجية ، على ال�ضطح ، 

ومزود باأنبوب مقاوم للحريق وبطول كاف . 

5.2 - م�ضباح كهربائي اآمن . 
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5.3 - زوج من القفازات املطاطية من مادة مقاومة للحريق . 

5.4 - حبل رجل الإطفاء . 

5.5 - معول . 

5.6 - خوذة �ضالمة . 

قـــوائـــم التجمع عند ن�ضوب احلريق ، 

ودوريـــات وتدريبات مكافحـــة احلـــريق

املـــادة ) 87 (

1 - يجب اأن يكون على ال�ضفن التي يبلغ طولها )24( اأربعة وع�ضرين مرتا اأو اأكرث وعلى 

، كما يجب  باأ�ضماء طاقم الإطفاء مرتب وحمدث قبل الإبحار  الركاب جدول  �ضفن 

اأن تت�ضمن قوائم التجمع عند احلريق كافة املهام املحددة . وبالأخ�ض اإي�ضاح اإ�ضارات 

النداء ونقطة التجمع التي ي�ضجل كل رجل وجوده فيها واملهام املكلف باأدائها فـي حالة 

ن�ضوب احلريق . 

التي  الأماكن  فـي  خا�ضة  وب�ضورة   ، ال�ضفن  من  متعددة  اأجزاء  فـي  اجلدول  ويعر�ض   

ي�ضتعملها الطاقم . 

2 - يتم و�ضع نظام حمكم لدوريات الإطفاء ، مبا فـي ذلك اأماكن ب�ضائع الدحرجة ، �ضواء 

فـي البحر اأو فـي امليناء ، بحيث يتم �ضمان اكت�ضاف خطر احلريق ب�ضرعة . 

3 - يتم اإجراء تدريبات الإطفاء حتت الظروف نف�ضها كتلك التي تتطلبها املادة )99( من 

على  الطاقم  وتدريب  احلريق  مكافحة  معدات  حالة  فح�ض  اأجل  من  الالئحة  هذه 

ا�ضتعمالها . 

خمططـــات مكـــافحـــة احلـــريق

املـــادة ) 88 (

تعلق فـي ال�ضفن التي يبلغ طولها )24( اأربعة وع�ضرين مرتا اأو اأكرث ، وفـي �ضفن الركاب ، 

وعلى نحو دائم ، 

خمططات ملكافحة احلريق ، مبا ير�ضي الإدارة . 

جاهزية معدات اإخماد احلرائق 

املـــادة ) 89 (

1 - ينبغي الحتفاظ مبعدات اإخماد احلرائق بحالة جيدة ومتاحة لال�ضتعمال الفوري فـي 

جميع الأوقات . 

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

ت�ضغيلية  فـي حالة  دورية ل�ضمان كونها  وال�ضبكات معر�ضة لختبارات  املعدات  تكون   -  2

جيدة ، اأو لفحو�ضات خا�ضة اعتمادا على طبيعتها ومرة فـي ال�ضنة على الأقل . ي�ضجل 

فـي  ، ويدون  والختبارات  ال�ضيانة  �ضجل  فـي  والغر�ض منها  الفحو�ضات  تاريخ هذه 

�ضجل ال�ضفينة . 

البـــدائـــل

املـــادة ) 90 (

يجـــوز ا�ضتخـــدام معـــدات ، واأجهـــزة ، ومواد اإخماد ، وترتيبـــات مــن غيـر التـي ينـ�ض عليهــا 

فـي هذا الباب ، �ضريطة اأن تكون الإدارة مقتنعة باأنها ل تقل فعالية عنها . 

نقـــل الب�ضـــائع اخلطــــرة

املـــادة ) 91 (

نقل  على  البحار  فـي  الأرواح  ل�ضالمة  الدولية  املعاهدة  من  ال�ضابع  الف�ضل  اأحكام  تطبق 

الب�ضائع اخلطرة فـي حاويات ، اأو ال�ضائبة فـي حالة الب�ضائع ال�ضلبة . 

الباب التا�ضع

اأجـهـــزة اإنقـــاذ االأرواح وترتيباتـــه

التطبيـــق

املـــادة ) 92 (

1 - ينطبق هذا الباب على �ضفن الركاب و�ضفن الب�ضائع والناقالت ، ما مل ين�ض �ضراحة 

على خالف ذلك . 

2 - ينبغي اأن تكون اأجهزة وترتيبات الإنقاذ على ظهر ال�ضفن املوجودة مطابقة للمقايي�ض 

ال�ضعة  املاء  اإىل  الإنزال  وترتيبات  احلالية  لالأدوات  تكون  اأن  وينبغي   . بها  املعرتف 

الكافيـــة لل�ضمـــاح جلميـــع الأ�ضخـــا�ض على ظهــر ال�ضفينــة لإخالئهــا من هــذا اجلانـب 

اأو ذاك . 

3 - تلتزم ال�ضفن وال�ضنادل املوجودة بالمتثال لأحكام هذا الف�ضل خالل عامني من تاريخ 

تنفيذ هذه الالئحة ، فيما يتعلق بالأدوات الآتية : 

3.1 - �ضرتة النجاة . 
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3.2 - عوامات النجاة . 

3.3 - اأطواف النجاة ووحدات التحرير الهيدرو�ضتاتيكية . 

3.4 - تدريبات اإخالء ال�ضفينة . 

3.5 - و�ضائـــل حتديـــد املوقـــع تتطابـــق والنظـــام التابــع العاملـــي لال�ضتغاثة وال�ضالمـــة 

 . )GMDSS( البحرية

اأحكام عامة

املـــادة ) 93 (

المتثال  الباب  هذا  مبوجب  والرتتيبات  والأجهزة  بالإنقاذ  اخلا�ضة  الأحكام  تلتزم   -  1

ل�ضالمة  جلنة  قبل  من  واملعتمدة   )LSA( الأرواح  اإنقاذ  لأدوات  الدولية  للمدونة 

 . )66 MSC 48( البحرية فـي املنظمة البحرية الدولية بقرارها

2 - يجوز لالإدارة ، اإذا راأت اأن طبيعة وظروف الرحلة جتعل من تطبيق هذه الالئحة اأمرا 

غري �ضروري اأو غري معقول ، اأن تتبنى ترتيبات بديلة اإذا اقتنعت باأن تلك الرتتيبات 

�ضتكون بفاعلية املقايي�ض الواردة فـي هذا الباب . 

3 - يجوز لالإدارة اأن تعفي من اأي متطلب وارد فـي هذا الف�ضل تعتربه غري �ضروري، اأو ل 

ينطبق على اأي �ضفينة ل تبتعد اأكرث من )12( اثني ع�ضر ميال بحريا عن ال�ضاحل . 

املوافقـــة على اأجهزة اإنقاذ االأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم 

املـــادة ) 94 (

1 - ينبغي اأن تتم املوافقة على اأجهزة اإنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم التي 

يتطلبها هذا الباب من قبل الإدارة . وقبل منح املوافقة تلتزم الإدارة بالتحقق من اأن 

اأجهزة اإنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم متما�ضية مع متطلبات تو�ضيات 

املنظمة البحرية الدولية . 

2 - قبل منح املوافقة على اأجهزة اإنقاذ اأرواح جديدة والرتتيبات واملعدات التابعة لهم ، تلتزم 

الإدارة بالتحقق من توفر نف�ض درجة ال�ضالمة فيها والتي توفرها املعايري احلالية . 

ولهذا الغر�ض يجب اأن تكون اأجهزة اإنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم قد 

خ�ضعت لختبارات وفقا لتو�ضيات املنظمة البحرية الدولية . 
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االت�ضاالت

املـــادة ) 95 (

ب�ضرف النظر عن و�ضائل الإنذار والت�ضالت الواردة فـي البابني العا�ضر واحلادي ع�ضر 

من هذه الالئحة ، يجب اأن يكون على ظهر اأي �ضفينة اأو �ضندل مطقم : 

فـي  لالت�ضالت  كلتيهما  على  اأو  متنقلة  اأو  ثابتة  معدات  على  ت�ضتمل  طوارئ  و�ضائل   -  1

والنــزول واملواقــع  التجمـــع  ، وحمطـــات  الطـــوارئ  بيــن حمطـــات حتكـــم  الجتاهيــن 

ال�ضرتاتيجية على ظهر ال�ضفينة . 

 ، التجمع  حمطات  اإىل  بالذهاب  الإ�ضارة  اإعطاء  على  قادر  عام  طوارئ  اإنذار  نظام   -  2

اأكرث تتبعها نفخة طويلة من �ضفارة  اأو  اإطالق �ضبع نفخات ق�ضرية  ويت�ضمن ذلك 

اإنذار ال�ضفينة ، اأو ب�ضافرة يوفرها م�ضدر الطاقة الرئي�ضي وم�ضدر طاقة الطوارئ 

كل  فـي  م�ضموعا  ويكون   ، القيادة  غرفة  من  بالنظام  التحكم  ويكون   . ال�ضفينة  فـي 

اأماكن الأعا�ضة والأماكن امل�ضتعملة من قبل الطاقم . 

اأدوات رمـــي احلبـــال

املـــادة ) 96 (

1 - تلتزم ال�ضفن العاملة فـي املالحة مل�ضافة تزيد على )12( اثني ع�ضر ميال بحريا من 

ال�ضاحل اأن تكون لديها اأدوات رمي حبال معتمدة من الإدارة . 

2 - يجب اأن يحفظ ال�ضاروخ ، فـي حالة ال�ضاروخ الذي يطلق مب�ضد�ض ، اأو اجلهاز بكامله ، 

 فـي حالة اندماج ال�ضاروخ واحلبل معا ، داخل غالف عازل للماء . واإ�ضافة اإىل ذلك ، فاإن 

من الواجب ، عند ا�ضتخدام ال�ضاروخ امل�ضد�ضي ، تخزين احلبل وال�ضواريخ اإىل جانب 

و�ضيلة الإ�ضعال فـي حاوية توفر احلماية من العوامل اجلوية . 

اأ�ضـــرطة العـــاك�ش ال�ضوئي الأجهزة اإنقـــاذ االأرواح

املـــادة ) 97 (

 يجب تزويد جميع زوارق الإنقاذ ، وقوارب النجاة اأو اأطواف النجاة ، وبدلت الغط�ض و�ضرت 

النجاة وعوامات النجاة باأ�ضرطة النعكا�ض ال�ضوئي بطريقة مر�ضية لل�ضلطة املخت�ضة ، 

املواد  با�ضتعمال وتركيب  )A. 658 16( اخلا�ض  الدولية  البحرية  املنظمة  ويطبق قرار 

العاك�ضة على اأجهزة اإنقاذ الأرواح . 
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اأجهـــزة اإنقـــاذ االأوراح ال�ضخ�ضية

املـــادة ) 98 (

1 - عوامات النجاة : 

1.1 - تركب عوامات النجاة على ظهر ال�ضفينة فـي مواقع ميكن الو�ضول اإليها ب�ضرعة 

جلميع الأ�ضخا�ض على ظهر ال�ضفينة ، مبا يتيح اإلقاءها ب�ضرعة ومن الواجب 

األ تكون مثبتة تثبيتا دائما باأي �ضكل من الأ�ضكال . 

اأربع   )4( بعدد  اأكرث  اأو  مرتا  وع�ضرون  اأربعة   )24( طولها  التي  ال�ضفن  جتهز   -  1.2

العوامة  وجتهز   ، ذاتية  باإ�ضاءة  منها  اثنتان  جتهز   ، الأقل  على  جناة  عوامات 

الأخرى باإ�ضارات دخان ذاتية . وجتهز عوامتان ، واحدة على كل جانب ، بحبل 

جناة عائم طوله )20( ع�ضرون مرتا . 

1.3 - عند وجود ال�ضفينة فـي امليناء اأو فـي املر�ضى ، تو�ضع اإحدى العوامتني املزودتني 

بحبل جناة ، فـي منفذ ال�ضفينة اجلانبي ب�ضكل دائم . 

1.4 - يكون على ظهر ال�ضفن التي يقل طولها عن )24( اأربعة وع�ضرين مرتا عوامتي 

جناة على الأقل ، جتهز كل منها باإ�ضاءة ذاتية واإ�ضارات دخان ذاتية . 

 ، ت�ضجيلها  املعينة وميناء  ال�ضفينة  با�ضم  النجاة  تو�ضم كل عوامة من عوامات   -  1.5

وذلك باأحرف عربية ولتينية بارزة . 

2 - �ضرتة النجاة : 

يو�ضع على ظهر اأي �ضفينة اأو �ضندل مطقم عدد كاف من �ضرتات النجاة لكل �ضخ�ض على 

النجاة للقائمني  ، يتم توفريعدد كاف من �ضرتات  اإىل ذلك  . وبالإ�ضافة  ال�ضفينة  ظهر 

باأعمال املراقبة . وتزود كل �ضرتة ب�ضفارة وم�ضباح امتثال ملتطلبات املدونة الدولية لأدوات 

النجاة  �ضرتات  من  عدد  الركاب  �ضفن  على  يو�ضع   ، ذلك  اإىل  وبالإ�ضافة   . الأرواح  اإنقاذ 

لالأطفال م�ضاو ملا ل يقل عن )10٪( ع�ضرة باملائة من املجموع الكلي لالأ�ضخا�ض املحمولني 

عليها اأو عدد اأكرب من ذلك اإذا تطلب الأمر ذلك لتوفري �ضرتة جناة لكل طفل . 

تـــدريبـــات ومتـــارين اإخالء ال�ضفينـــة

املـــادة ) 99 (

1 - ينبغي تدريب كل فرد فـي الطاقم على كيفية اإنزال اأجهزة اإنقاذ الأرواح . 

2 - يجب عر�ض طريقة وتعليمات وترتيبات كيفية ا�ضتخدام اأجهزة اإنقاذ الأرواح فـي مراكز 

التجمع وفـي الأماكن العامة التي يرتادها اأفراد الطاقم . 

-127-



اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

3 - ينبغي اأن حتظى مراكز التجمع وحمطات الركوب اإىل قوارب النجاة باإنارة منا�ضبة من 

امل�ضدر الحتياطي للطاقة الكهربائية . 

4 - ي�ضارك كل فرد من اأفراد الطاقم بتمرين واحد على الأقل لإخالء ال�ضفينة ، وبتمرين 

واحد ملكافحة احلريق كل �ضهر . يكون كل مترين منا�ضبا لدورة تدريب على ا�ضتخدام 

الأجهزة املقابلة لذلك . 

تعينه  �ضجل  فـي  لذلك  املقابلة  والتدريبات  التمارين  هذه  خالل  الأداء  ت�ضجيل  يتم   -  5

الإدارة . 

قوارب النجاة

املـــادة ) 100 (

1 - متتثل �ضفن الب�ضائع ، با�ضتثناء ناقالت الزيت ، وناقالت الكيمياويات ، وناقالت الغاز ، 

وال�ضنادل املطقمة ، للمتطلبات الآتية : 

1.1 - يجب اأن حتمل ال�ضفينة على كل من جانبيها ، واحدا اأو اأكرث من قوارب النجاة 

مبا يتفق مع املدونة الدولية ملعدات اإنقاذ الأرواح ، وبطاقة ا�ضتيعابية اإجمالية 

كافية لنقل جميع الأ�ضخا�ض املتواجدين على ظهر ال�ضفينة . 

1.2 - با�ضتثناء اإمكانية نقل قارب النجاة الذي تتطلبه الفقرة )1.1( اأعاله من اأحد 

جوانب ال�ضفينة اإىل اجلنب الآخر لالإنزال الفوري ، فمن الواجب توفري قارب 

اإ�ضافـي بحيث ت�ضبح ال�ضعة الإجمالية املتاحة عند كل جانب قادرة على  جناة 

ا�ضتيعاب ) 125٪( مائة وخم�ض وع�ضرين باملائة من العدد الإجمايل لالأ�ضخا�ض 

املوجودين على ظهر ال�ضفينة . 

2 - يجب اأن حتمل �ضفينة الركاب واحدا اأو اأكرث من قوارب النجاة ميا يتفق مع املدونة 

جميع  لنقل  كافية  اإجمالية  ا�ضتيعابية  وبـطاقة   ، الأرواح  اإنقاذ  لأجهزة  الدولية 

الأ�ضخا�ض على ظهر ال�ضفينة ، وفـي احلالت التي ل ميكن الو�ضول فيها اإىل قوارب 

اإنقاذ  ، يتم تركيب جتهيزات  النجاة ومعدات الإنزال فيها ، من كال جانبي ال�ضفينة 

اإ�ضافية وفقا ملا تتطلبه الإدارة . 

3 - بالإ�ضافة اإىل امتثالها اإىل متطلبات الفقرة )1( اأعاله ، على اأي ناقلة حتمل زيتا اأو 

منتجات نفطية ذات نقطة ومي�ض تقل عن )60( �ضتني درجة مئوية ، واأي ناقلة حتمل 

منتجات كيمياوية واأي ناقلة غاز ، اأن حتمل زورق اإنقاذ �ضلبا واحدا على الأقل يدار 

اآليا ما مل : 
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3.1 - حتتو على قوارب النجاة املطلوبة .

لتعريفه  اإنقاذ وفقا  النجاة هو زورق  الأقل من قوارب  اأن يكون واحدا على  اأو   -  3.2

الوارد فـي املدونة الدولية لأجهزة اإنقاذ الأرواح . 

4 - ينبغي اأن تكون جتهيزات قوارب النجاة وفقا ملا ترت�ضيه الإدارة ، والأخذ فـي احل�ضبان 

الآتي : 

4.1 - منطقة الإبحار . 

4.2 - امل�ضافة من اأقرب مالذ اآمن .

4.3 - وخدمات البحث والإنقاذ املتوفرة فـي املنطقة . 

تخزين واإنـــزال وا�ضـــرتداد قوارب النجاة

املـــادة ) 101 (

1 - يتم تخزين قارب النجاة بحيث : 

1.1 - ل يعرقل قارب النجاة اأو اأدوات اإنزالها ت�ضغيل قوارب النجاة الأخرى اأو زوارق 

الإنقاذ فـي اأي من مراكز الإنزال الباقية . 

1.2 - اأن يكون قريبا من �ضطح املاء اإىل اأق�ضى ما هو ماأمون وعملي . 

1.3 - اأن يكون فـي حالة ا�ضتعداد دائمة بحيث ميكن لثنني من البحارة القيام بعمليات 

الإعداد للركوب والإنزال فـي اأقل من )5( خم�ض دقائق . 

1.4 - تكون ترتيبات ا�ضرتداد قارب النجاة وفقا لر�ضا الإدارة . 

2 - يتم تخزين قوارب النجاة التي ل ميكن تخزينها على ذراع املطارح اأو الأنظمة املكافئة 

لذلك ، بحيث تربط اإىل ال�ضفينة بوا�ضطة وحدات اإعتاق هايدرو�ضتاتيكية . 

و�ضـــم قارب النجاة

املـــادة ) 102 (

تو�ضم جميع قوارب النجاة بحروف كبرية باللغة العربية والالتينية مبا ياأتي : 

1 - ا�ضم ال�ضفينة وميناء ت�ضجيلها . 

2 - ا�ضم ال�ضلطة التي اعتمدت املركب . 

3 - احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضخا�ض الذين اعتمد القارب حلملهم . 
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اجلـــاهزية الت�ضـــغيلية ، وال�ضيانة وعمليـــات التـــفـتـيـــ�ش

املـــادة ) 103 (

1 - اجلاهزية الت�ضغيلية : 

 ، الفوري  ، وجاهزة لال�ضتخدام  للعمل  الإنقاذ �ضاحلة  اأجهزة  تكون جميع  اأن  ينبغي 

حالة  وفـي   ، الرحلة  خالل  الأوقات  جميع  وفـي  امليناء  ال�ضفينة  تغادر  اأن  قبل  وذلك 

ال�ضنادل ، فـي اأي وقت تكون فيه مطقمة . 

2 - ال�ضيانة : 

اإجراءات  وتتم   ، ال�ضلبة  النجاة  قوارب  ظهر  على  ال�ضيانة  تعليمات  توفري  ينبغي 

ال�ضيانة وفقا لتلك التعليمات . 

3 - التفتي�ض الأ�ضبوعي : 

ينبغي تنفيذ عمليات الختبار والتفتي�ض الآتية اأ�ضبوعيا : 

3.1 - التفتي�ض املبا�ضر جلميع مراكب اخلال�ض قوارب النجاة واأجهزة الإنزال للتاأكد 

من اأنها جاهزة لال�ضتعمال . 

3.2 - اختبار �ضبكة الإنذار العام امل�ضتخدمة فـي حالت الطوارئ . 

4 - عمليات التفتي�ض ال�ضهري : 

 ، �ضهريا  النجاة  قوارب  معدات  ذلك  فـي  مبا   ، الإنقاذ  اأجهزة  على  التفتي�ض  ينبغي 

با�ضتخدام قائمة تدقيق ، وذلك للتاأكد من اأنها كاملة و�ضاحلة للعمل . ويدرج تقرير 

عن عملية التفتي�ض هذه فـي ال�ضجل املالحي . 

5 - جتديد و�ضيانة اأطواف النجاة الهوائية وزوارق الإنقاذ املطاطية : 

على  املطاطية  الإنقاذ  وزوارق  الهوائية  النجاة  اأطواف  و�ضيانة  جتديد  خدمة  تقدم 

فرتات ل تتجاوز )12( اثني ع�ضر �ضهرا فـي حمطة خدمة معتمدة من الإدارة . ويجوز 

لالإدارة فـي حالة �ضعوبة ذلك ، اأن متد هذه الفرتة اإىل )17( �ضبعة ع�ضر �ضهرا . 

اأنظمـــة املخـــاطبـــة العـــامة

املـــادة ) 104 (

بنظام  ركاب  �ضفينة  كل  تزود   ، اأدناه  املادة  الفقرة )5( من هذه  فـي  ذكر  ما  با�ضتثناء   -  1

خماطبة عامة . 
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2 - يجب اأن يكون نظام املخاطبة العامة على ال�ضفن التي يبلغ طولها )20( ع�ضرون مرتا 

)65( خم�ض و�ضتون قدما اأو اأكرث ، ثابتا وم�ضموعا خالل ظروف الت�ضغيل العادية فـي 

اأماكن ال�ضكن وجميع الأماكن الأخرى التي عادة ما تكون ماأهولة باأفراد الطاقم . 

3 - ينبغي اأن يكون لل�ضفينة التي فيها اأكرث من �ضطح ركاب واحد ، واأي�ضا لل�ضفينة ذات 

الإ�ضكان الليلي ، نظام خماطبة عامة ي�ضغل من حمطة عاملة . 

التي يقل طولها عن )20( ع�ضرين  ال�ضفن  ا�ضتخدام بوق يعمل ببطارية على  4 - ميكن 

�ضماعه  اإثبات  ميكن  حيث   ، عامة  خماطبة  كنظام  قدما  و�ضتني  خم�ض   )65( مرتا 

. وتتم �ضيانة  العادية  الت�ضغيل  ال�ضفينة خالل ظروف  فـي  ال�ضكن  اأماكن  اأرجاء  فـي 

و�ضائل  اأية  اأو  �ضاحن بطاريات  با�ضتعمال  بالكامل  ب�ضحنها  با�ضتمرار  البوق  بطاريات 

اأخرى مقبولة لالإدارة . 

5 - ل يـتـطلب نظام خماطبة عامة على ال�ضفن التي يبلغ طولها )20( ع�ضرين مرتا )65( 

خم�ضا و�ضتني قدما وحتمل اأقل من )50( خم�ضني راكبا ، عندما تكون الإدارة مقتنعة 

اأن اإعالنا عاما قد مت اإعالنه من حمطة عاملة دون تكبري فـي ال�ضوت ميكن �ضماعه 

فـي اأرجاء اأماكن ال�ضكن فـي ال�ضفينة خالل ظروف الت�ضغيل العادية . 

�ضـــجل الـــركـــاب

املـــادة ) 105 (

يلتزم ربان ال�ضفينة التي تقوم برحلة فـي مياه مك�ضوفة اأو مياه �ضاحلية اأن يحتفظ بقائمة 

دقيقة باأ�ضماء الأ�ضخا�ض الذين ي�ضعدون اإىل ال�ضفينة اأو ينزلون منها ، ويجوز لالإدارة اأن 

تطلب فـي الرحالت الق�ضرية واملتكررة ت�ضجيل عدد امل�ضافرين على منت ال�ضفينة ، وتودع 

قائمة بامل�ضافرين اأو عددهم على ال�ضاحل فـي موقع معلوم جيدا . 

�ضـــالمـــة الـــركـــاب

املـــادة ) 106 (

1 - قبل الإبحار فـي رحلة ينقل فيها ركاب ، ي�ضمن ربان ال�ضفينة توجيه اإعالنات عامة يتم 

فيها اإبالغ جميع الركاب مبا ياأتي ، بقدر انطباق ذلك على عمليات ال�ضفينة وترتيباتها : 

1.1 - تو�ضيح عام باإجراءات الطوارئ . 

1.2 - موقع خمارج الطوارئ ومناطق ال�ضعود اإىل قوارب النجاة . 

1.3 - موقع حفظ �ضرتات النجاة . 
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1.4 - الطريقة ال�ضليمة لرتداء و�ضبط �ضرتة النجاة ذات النوعية املوجودة على ظهر 

ال�ضفينة مبا فـي ذلك ارتداء �ضرتة النجاة على �ضبيل التجربة . 

1.5 - موقع الإعالن عن التعليمات اخلا�ضة عن �ضرتة النجاة والو�ضائل الأخرى لإنقاذ 

الأرواح . 

1.6 - يطلب من كل الركاب ارتداء �ضرتة النجاة عند احتمال وجود ظروف ذات خطورة ، 

وفقا لتوجيهات الربان . 

2 - كبديل عن الإعالن الذي يتما�ضى ومتطلبات الفقرة )1( اأعاله ، يجوز للربان اأو لأي 

�ضخ�ض معني اآخر : 

2.1 - اأن ي�ضلم لكل م�ضافر قبل الإبحار ، اأو اإذا كانت ال�ضفينة ل تنقل مركبات وعليها 

املعلومات  فيه  كرا�ضا  اأو  بطاقة  مقعد  كل  قرب  ي�ضع  اأن   ، م�ضافر  لكل  مقاعد 

املذكورة فـي الفقرة )1.1( اأعاله .

2.2 - والإعالن باإيجاز مت�ضمنا ما ياأتي : 

2.2.1 - ت�ضريحا باأن يطبق امل�ضافرون تعليمات الطاقم عند الطوارئ . 

2.2.2 - موقع �ضرتة النجاة . 

2.2.3 - اأي معلومات اأخرى تتعلق باإجراءات الطوارئ مبا فـي ذلك ارتداء �ضرتة 

النجاة ، ومواقع معدات الطوارئ الأخرى ، واإجراءات اإخالء الطوارئ 

قد مت تثبيتها على البطاقة اأو الكرا�ض املعطى لكل م�ضافر اأو املوجود 

قرب كل مقعد . 

3 - ميكن للعبارات التي تعمل على م�ضافات ق�ضرية ل تتجاوز )15( خم�ض ع�ضرة دقيقة اأن 

ت�ضتبدل اإعالنات الفوا�ضل الإن�ضائية اأو الإ�ضارات لالإعالنات املطلوبة فـي الفقرتني 

)1( و)2( اأعاله حيثما تقرر الإدارة اأن الإعالنات غري عملية ب�ضبب الت�ضغيل اخلا�ض 

لل�ضفينة . 

الباب العا�ضر

االت�ضـــاالت الال�ضـــلكيـــة

التطـــبيـــق

املـــادة ) 107 (

1 - يطبق املبداأ العام اخلا�ض بال�ضبكة العاملية لال�ضتغاثة وال�ضالمة البحرية الوارد فـي 

على   ،  )SOLAS( البحار  فـي  الأرواح  ل�ضالمة  الدولية  املعاهدة  من  الرابع  الف�ضل 

واأية �ضنادل مطقمة والتي يوجد عليها  ال�ضفن والناقالت اخلا�ضعة لهذه الالئحة 

تركيبات ل�ضلكية مذكورة فـي هذا الباب . 
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2 - ينبغي اأن تتما�ضى ال�ضفن والناقالت املوجودة مع اأحكام هذا الباب فـي وقت ل يتجاوز 

ال�ضنتني من تاريخ تنفيذ هذه الالئحة . 

3 - ل مينع اأي حكم فـي هذا الباب من ا�ضتعمال اأي �ضفينة ، اأو قوارب النجاة اأو �ضخ�ض 

فـي حالة ا�ضتغاثة لأية و�ضائل حتت ت�ضرفهم جلذب النتباه والطالع على موقعهم 

واحل�ضول على امل�ضاعدة . 

اخلا�ضة  اللوائح  اإىل  م�ضاندة  �ضاطئية  �ضفينة  اأو  بقاطرة  املقطورة  ال�ضنادل  تخ�ضع   -  4

 . ال�ضفينتني  بني  املتوفرة  الت�ضال  و�ضائل  احل�ضبان  فـي  اآخذة  الإدارة  و�ضعتها  التي 

وميتثل هوؤلء لالأحكام اخلا�ضة بالرتدد العايل جدا ، واملر�ضل املجيب الراداري واملنارة 

الال�ضلكية التابعة لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ . 

االإعفـــاءات

املـــادة ) 108 (

اأنه   ، البحرية  وال�ضالمة  العاملي لال�ضتغاثة  النظام  �ضياق  ، �ضمن  العتبار  فـي  اأخذا   -  1

من املحبذ جدا عدم النحراف عن متطلبات هذا الباب ، فاإنه يجوز لالإدارة اأن متنح 

لل�ضفن اإعفاءات جزئية اأو م�ضروطة من متطلبات املادة )113( اإىل املادة )115( ب�ضكل 

فردي ، �ضريطة اأن : 

 1.1 - تتما�ضى هذه ال�ضفن مع املتطلبات الت�ضغيلية للمادة )109( اأدناه . 

 1.2 - تكون الإدارة قد اأخذت فـي اعتبارها اأثر مثل هذه الإعفاءات على الكفاءة العامة 

للخدمة بالن�ضبة ل�ضالمة جميع ال�ضفن . 

2 - يجوز منح اإعفاء مبقت�ضى الفقرة )1( اأعاله وذلك ح�ضب الآتي : 

 2.1 - اإذا كانت الظروف املوؤثرة على ال�ضالمة على نحو يجعل تطبيق املادة )113( اإىل 

املادة )115( اأمرا غري معقول اأو غري �ضروري . 

 2.2 - فـي احلالت ال�ضتثنائية ، وذلك لرحلة واحدة خارج املنطقة البحرية اأو املناطق 

البحرية التي جهزت لها ال�ضفينة . 

املتـطــــلبات الـت�ضـــغيليـــة

املـــادة ) 109 (

1 - جتهز كل �ضفينة اأو ناقلة اأو �ضندل مطقم ، عندما تكون فـي البحر ، باأجهزة ل�ضلكية 

اأداء الوظائف الواردة فـي هذه اللوائح خالل مدة الرحلة املطلوبة ، ب�ضرف  ميكنها من 

النظر عن املنطقة البحرية اأو املناطق البحرية التي تعربها ال�ضفينة اأو ال�ضندل . 
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2 - ينبغي اأن تكون كل �ضفينة اأو ناقلة اأو �ضندل مطقم ، فـي اأثناء اإبحارها ، قادرة على ما ياأتي : 

2.1 - بث اإنـــذارات ال�ضتغاثـــة ال�ضاطئيـــــة وا�ضتغاثــــة ال�ضفـــــن بو�ضيلتيــــن م�ضتقلتيــــن 

منف�ضلتني على الأقل ، ت�ضتخدم كل منهما خدمة ات�ضالت ل�ضلكية خمتلفة . 

2.2 - ا�ضتقبال اإنذارات ال�ضتغاثة ال�ضاطئية - وا�ضتغاثة ال�ضفن . 

2.3 - بث وا�ضتقبال اإنذارات ال�ضفن . 

2.4 - بث وا�ضتقبال ات�ضالت تن�ضيق عمليات البحث والإنقاذ . 

2.5 - بث وا�ضتقبال الت�ضالت امليدانية . 

2.6 - بث اإ�ضارات ال�ضتدلل ، كذلك ا�ضتقبالها عند انطباقها ، لتحديد املوقع . 

2.7 - بث وا�ضتقبال معلومات ال�ضالمة البحرية . 

2.8 - بث وا�ضتقبال الت�ضالت العامة من واإىل ال�ضبكات الال�ضلكية ال�ضاطئية . 

2.9 - بث وا�ضتقبال الت�ضالت الربجية . 

متطلبات ال�ضفينة

املـــادة ) 110 (

1 - على كل من�ضاأة ل�ضلكية اأن تكون : 

لتداخل  الأخرى  واملعدات  ال�ضليم  ا�ضتخدامها  تعر�ض  عدم  يكفل  مو�ضع  ذات   -  1.1

توافقية  كذلك  وي�ضمن   ، ذلك  غري  اأو  كهربائي  اأو  ميكانيكي  م�ضدر  ذي  موؤذ 

كهرومغناطي�ضية وتفاديا للتفاعل مع املعدات والنظم الأخرى . 

1.2 - ذات مو�ضع يكفل اأق�ضى درجات ال�ضالمة والإتاحة الت�ضغيلية . 

1.3 - حممية من التاأثريات املوؤذية للمياه ، ودرجات احلرارة الق�ضوى العليا والدنيا ، 

والظروف البيئية ال�ضارة الأخرى . 

1.4 - مزودة باإ�ضاءة كهربائية موثوقة وكفئة ودائمة الرتتيب . 

1.5 - مو�ضومة و�ضما وا�ضحا باإ�ضارة النداء ، وهوية حمطة ال�ضفينة ، والرموز الأخرى 

بقدر انطباقها . 

2 - ينبغي اأن تكون خمارج القنوات الهاتفية الال�ضلكية ذات الرتدد العايل جدا واملطلوب 

لأغرا�ض ال�ضالمة املالحية متاحة على الفور فـي غرفة القيادة . 

الـمــراقــبـة

املـــادة ) 111 (

، وذلك على  ، على خفارة م�ضتمرة  اإبحارها  اأثناء  ، فـي  اأن حتافظ كل �ضفينة  1 - ينبغي 

ترددات ال�ضتغاثة فـي املنطقة البحرية التي تبحر فيها . 
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2 - ينبغي اأن حتافظ كل �شفينة ، فـي اأثناء اإبحارها ، على خفارة ال�شلكية لن�شرات معلومات 

ال�شالمة البحرية ، وذلك على تردد منا�شب اأو ترددات منا�شبة تذاع عليها مثل هذه 

املعلومات للمنطقة البحرية التي تبحر فيها . 

متطـــلبـــات ال�صيـــانـــة

املـــادة ) 112 (

1 - ينبغي اأن تكفل االإدارة اأن املعدات الال�شلكية التي يتطلبها هذا الباب تخ�شع لل�شيانة 

لتلك  امل�شتحدثة  االأداء  معايري  وتلبية   ، الت�شغيلية  املتطلبات  اإتاحة  ت�شمن  ب�شورة 

املعدات . 

2 - ينبغي توفري معلومات وافية الإتاحة ت�شغيل املعدات و�شيانتها ب�شورة �شليمة . 

3 - يتم �شمان اإتاحة املعدات الال�شلكية با�شتعمال اأحد الطرق االآتية : 

3.1 - ازدواجية املعدات )توافر اأكرث من معدة واحدة ( . 

3.2 - ال�شيانة ال�شاطئية .

3.3 - اأو ال�شيانة االإلكرتونية فـي اأثناء االإبحار . 

املعـــدات الـال�صـــلكيـــة 

 اأحكــــــام عامـــــــة

املـــادة ) 113 (

1 - ينبغي اأن جتهز كل �شفينة مبا ياأتي : 

1.1 - من�شاأة ال�شلكية ذات تردد عال جدا ، قادر على بث وا�شتقبال : 

 )70 156.525 ميغاهريتز )القناة  الرقمي على الرتدد  النداء االنتقائي   -  1.1.1

يكون  اأن  الواجب  ومن   . القناة  هذه  على  امل�شتمرة  املراقبة  واإدامة 

بامل�شتطاع ال�شروع فـي بث اإنذارات اال�شتغاثة على )القناة 70( من غرفة 

القيادة . وميكن اإعفاء ال�شفن املبحرة فـي املنطقة البحرية )A2( ب�شكل 

الرتدد  اإذا حافظت على مراقبة م�شتمرة على  املطلب  خا�ص من هذا 

الال�شلكي العايل جدا على القناة )16( من غرفة القيادة . 

 ،  )6 )القناة  ميغاهريتز   156.300 الرتددات  على  الال�شلكية  املهاتفة   -  1.1.2

و156.560 ميغاهريتز )القناة 13( ، و156.800 ميغاهريتز )القناة 16( . 

1.2 - مر�شل جميب راداري قادر على العمل فـي النطاق )9( غيغاهريتز ، يو�شع قرب 

غرفة القيادة بحيث ميكن ا�شتعماله ، واإمكانية نقله ب�شرعة اإىل اأي قارب جناة . 
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توابعية  ل�ضلكية  منارة   ، اأدناه   )114( املادة  من   )3( الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع   -  1.3

لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ على اأن تكون : 

القطبي  املدار  ذات  التوابع  خدمة  عرب  ا�ضتغاثة  اإنذار  بث  على  قادرة   -  1.3.1

العاملة على النطاق 406 ميغاهريتز اأو عرب خدمة اإمنار�ضات للتوابع 

املتزامنة العاملة على النطاق 1.6 غيغاهريتز . 

1.3.2 - من�ضوبة فـي موقع ي�ضهل الو�ضول اإليه . 

1.3.3 - جاهزة لالإعتاق اليدوي وقابلة للحمل اإىل قارب جناة من جانب �ضخ�ض 

واحد . 

1.3.4 - قابلة ، فـي حال غرق ال�ضفينة ، للطفو الطليق والتن�ضيط الأوتوماتيكي 

عندما تكون طافية .

1.3.5 - قابلة للتن�ضيط اليدوي . 

1.4 - جهاز ا�ضتقبال قادر على تلقي ن�ضرات خدمة نافتك�ض الدولية ، اإذا كانت ال�ضفينة 

تعمل فـي رحالت فـي اأي منطقة تتوافر فيها اخلدمة املذكورة . 

1.5 - مرفق ل�ضلكي لال�ضتقبال ، اإذا مل تتوفر خدمة نافتك�ض : 

اإمنار�ضات  نظام  عن  ال�ضادرة  البحرية  ال�ضالمة  معلومات  ل�ضتقبال   -  1.5.1

للنداء اجلماعي املعزز .

1.5.2 - اأو ل�ضتقبال معلومات ال�ضالمة البحرية القائمة على الإبراق ذي الطبع 

املبا�ضر ، والرتدد العايل . 

2 - يجوز لالإدارة اإعفاء ال�ضفن التي ل تزيد رحالتها عادة عن )12( اثنتى ع�ضرة �ضاعة من 

اللتزام بالحتفاظ باملراقبة على خدمة نافتك�ض �ضريطة اأن تكون قادرة على ا�ضتقبال 

معلومات ال�ضالمة البحرية تت�ضمن التنبوؤات اجلوية قبل الإبحار . 

) A1( املعـــدات الـال�ضـــلكيـــة : املنطقـــة البحـــرية

املـــادة ) 114 (

اأعاله ، جتهز كل �ضفينة تعمل ح�ضرا داخل  املادة )113(  اإىل تلبية متطلبات  اإ�ضافة   - 1

املنطقة البحرية )A1( ، مبن�ضاأة ل�ضلكية قادرة على ال�ضروع فـي بث اإنذارات ا�ضتغاثة 

ال�ضفينة ال�ضاطئية من غرفة قيادة ال�ضفينة عادة ، وتعمل : 

1.1 - على الرتدد العايل جدا با�ضتخدام النداء النتقائي الرقمي ، ويجوز تلبية هذا 

املتطلب بتوفري املنارة الال�ضلكية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ املن�ضو�ض 
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عليهـــا فـي الفقـــرة )3( اأدنــــاه ، اأما بن�ضبهـــا قريبــا من غرفة قيادة ال�ضفينة عادة 

اأو بت�ضغيلها عن بعد انطالقا منه .

1.2 - اأو عرب خدمة التوابع ذات املدار القطبي على الرتدد 406 ميغاهريتز ، وميكن 

حتقيق هذا املتطلب بتوفري املنارة الال�ضلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حالت 

بن�ضبها  وذلك   ، اأعاله   )113( املادة  من   )1.3( الفقرة  تتطلبها  التي  الطوارئ 

قريبا من املوقع الذي تقاد منه ال�ضفينة عادة اأو ت�ضغيلها عن بعد انطالقـا منه .

ال�ضفينة  اإذا كانت  الرقمي  النداء النتقائي  با�ضتخدام  املتو�ضط  اأو على الرتدد   -  1.3

بالنداء  املجهزة  املتو�ضط  الرتدد  ذات  ال�ضاحلية  املحطات  تغطية  �ضمن  تعمل 

النتقائي الرقمي . 

1.4 - اأو على الرتدد العايل با�ضتخدام النداء النتقائي الرقمي . 

1.5 - اأو عرب خدمة اإمنار�ضات للتوابع املتزامنة ، ويتحقق هذا املطلب من خالل : 

1.5.1 - حمطة �ضفينية اأر�ضية من حمطات اإمنار�ضات .

1.5.2 - اأو املنارة الال�ضلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ التي 

بالقرب  بن�ضبها  وذلك  اأعاله   )113( املادة  )1.3( من  الفقرة  تتطلبها 

من املوقع الذي تقاد منه ال�ضفينة عادة اأو بت�ضغيله عن بعد انطالقا منه . 

2 - ينبغي اأن تكون املن�ضاأة الال�ضلكية ذات الرتدد العايل جدا ، التي تتطلبها الفقرة )1.1( 

العامة  الال�ضلكية  الت�ضالت  وا�ضتقبال  بث  اأي�ضا على  قادرة  اأعاله  املادة )113(  من 

با�ضتخدام الهاتف الال�ضلكي . 

3 - يجوز لل�ضفن العاملة ح�ضرا برحالت فـي املنطقة البحرية )A1( اأن حتمل ، عو�ضا عن 

املنارة الال�ضلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ التي تتطلبها الفقرة 

)1.3( من املادة )113( اأعاله ، منارة ل�ضلكية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ تكون : 

3.1 - قادرة على بث اإ�ضارة ا�ضتغاثة على القناة )70( ذات الرتدد العايل جدا با�ضتخدام 

النداء النتقائي الرقمي ، وتتيح ال�ضتدلل باإر�ضال مر�ضل جميب راداري يعمل 

على النطاق )9( غيغاهريتز . 

3.2 - من�ضوبة فـي موقع ي�ضهل الو�ضول اإليه . 

3.3 - جاهزة لالإعتاق اليدوي وقابلة للحمل اإىل قارب جناة من قبل �ضخ�ض واحد . 

3.4 - قابلة ، فـي حال غرق ال�ضفينة ، للطفو الطليق والتن�ضيط اليدوي عندما تكون 

طافية . 

3.5 - قابل للتن�ضيط اليدوي . 
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) A2( املعـــدات الال�ضـــلكيـــة : املنطقـــة البحـــرية

املـــادة ) 115 (

فـي  تعمل  �ضفينة  كل  جتهيز  يجب   ، اأعاله   )113( املادة  متطلبات  تلبية  اإىل  اإ�ضافة   -  1

 ، )A2( ولكنها تبقى �ضمن املنطقة البحرية ، )A1( رحالت تتجاوز املنطقة البحرية

مبا ياأتي : 

لأغرا�ض   ، وال�ضتقبال  البث  على  قادرة  متو�ضط  تردد  ذات  ل�ضلكية  من�ضاأة   -  1.1

ال�ضتغاثة وال�ضالمة ، على الرتددات الآتية : 

1.1.1 - 2187.5 كيلوهريتز با�ضتخدام النداء النتقائي الرقمي . 

1.1.2 - و2182 كيلوهريتز با�ضتخدام الهاتف الال�ضلكي . 

النتقائي  للنداء  م�ضتمرة  مراقبة  على  املحافظة  على  قادرة  ل�ضلكية  من�ضاأة   -  1.2

املن�ضاأة التي تتطلبها  ، منف�ضلة عن  2187.5 كيلوهريتز  ، على الرتدد  الرقمي 

الفقرة )1.1( اأعاله اأو مرتبطة بها .

وذلك   ، ال�ضاطئ  اإىل  ال�ضفينة  ال�ضتغاثة من  اإنذارات  بث  فـي  لل�ضروع  وو�ضائل   -  1.3

بخدمة ل�ضلكية غري الرتدد املتو�ضط وتعمل اإما : 

1.3.1 - عرب خدمة توابع ذات مدار قطبي على الرتدد 406 ميغاهريتز ، وميكن 

حتقيق هذا املتطلب بتوفري املنارة الال�ضلكية التوابعية لتحديد املوقع 

فـي حالت الطوارئ التي تتطلبها الفقرة )1.3( من املادة )113( اأعاله ، 

وذلك اإما بن�ضبها بالقرب من واإما بت�ضغيلها عن بعد من املوقع الذي 

تقاد منه ال�ضفينة عادة .

1.3.2 - اأو على الرتدد العايل جدا با�ضتخدام النداء النتقائي الرقمي .

1.3.3- اأو عبـــر خدمـــة اإمنار�ضـــات للتوابـــع املتزامنـــة ، ويتحقـق هذا املتطلب من 

خالل : 

1.3.3.1 - املعدات املن�ضو�ض عليها فـي الفقرة )3.2( اأدناه .

1.3.3.2 - اأو املنارة الال�ضلكية التابعة لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ 

 ، اأعاله  املن�ضو�ض عليها فـي الفقرة )1.3( من املادة )113( 

 ، بت�ضغيلها عن بعد من  اأو   ، بالقرب من  بن�ضبها  اإما  وذلك 

املوقع الذي تقاد منه ال�ضفينة عادة . 

2 - ينبغي اأن يكون بامل�ضتطاع ال�ضروع فـي بث اإنذارات ال�ضتغاثة من قبل املن�ضاآت الال�ضلكية 

املن�ضو�ض عليها فـي الفقرة )1.1( والفقرة )1.3( من هذه املادة من املوقع الذي تقاد 

منه ال�ضفينة عادة . 
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الت�ضالت  وا�ضتقبال  بث  على  قادرة   ، ذلك  اإىل  بالإ�ضافة   ، ال�ضفينة  تكون  اأن  يجب   -  3

الال�ضلكية با�ضتخدام املهاتفة الال�ضلكية اأو الإبراق ذي الطبع املبا�ضر ، وذلك عرب : 

3.1 - من�ضاأة ل�ضلكية ت�ضتغل على الرتددات العاملة فـي النطاق بني 1.605 كيلوهرتز 

و4.000 كيلوهرتز ، اأو بني 4.000 كيلوهرتز و27.500 كيلوهرتز . ويجوز تلبية 

هذا املتطلب باإ�ضافة هذه القدرة اإىل املعدات التي تن�ض عليها الفقرة )1.1( من 

هذه املادة . 

3.2 - اأو حمطة اأر�ضية �ضفينية من حمطات اإمنار�ضات . 

4 - يجوز لالإدارة اإعفاء ال�ضفن املبنية قبل 1 فرباير /�ضباط 1997م ، العاملة ح�ضرا فـي 

رحالت �ضمن املنطقة البحرية )A2( ، من متطلبات الفقرتني )1.1.1( و)1.2( من 

على  الإمكان  قدر   ، ال�ضفن  هذه  حتافظ  اأن  �ضريطة  الالئحة  هذه  من   )113( املادة 

مراقبة م�ضتمرة على القناة )16( ذات الرتدد العايل جدا . ومن الواجب القيام بهذه 

املراقبة من املوقع الذي تقاد منه ال�ضفينة عادة . 

م�ضـــادر الطـــاقـــة

املـــادة ) 116 (

1 - يجب اأن تتاح على الدوام ، فـي اأثناء اإبحار ال�ضفينة ، تغذية كهربائية كافية لت�ضغيل 

الطاقة  م�ضادر  اأو  م�ضدر  من  جزءا  ت�ضكل  بطاريات  اأية  و�ضحن  الال�ضلكية  املن�ضاآت 

الحتياطية املخ�ض�ضة للمن�ضاآت الال�ضلكية تلبية ملتطلب الفقرة )5.4( من املادة )70( 

من هذه الالئحة . 

الال�ضلكية  املن�ضاآت  لإمداد   ، احتياطية  طاقة  م�ضادر  اأو  مب�ضدر   ، �ضفينة  كل  جتهز   -  2

بغية اإجراء ات�ضالت ال�ضتغاثة وال�ضالمة ، فـي حالة تعطل م�ضادر الطاقة الكهربائية 

الرئي�ضية وم�ضادر الطوارئ عن توفري الطاقة الكهربائية . 

عمـــال الـال�ضـــلكي

املـــادة ) 117 (

1 - ينبغي اأن حتمل كل �ضفينة عمال موؤهلني لأغرا�ض الت�ضالت الال�ضلكية لال�ضتغاثة 

وال�ضالمة وذلك مبا ير�ضي الإدارة . ومن الواجب اأن يكون هوؤلء العمال من حملة 

على  تلقى  واأن   ، القت�ضاء  ح�ضب  الال�ضلكية  اللوائح  فـي  عليها  املن�ضو�ض  الإجازات 

عاتق اأحدهم امل�ضوؤولية الرئي�ضية لالت�ضالت العامة فـي اأثناء حوادث ال�ضتغاثة . 
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2 - على كل �ضفينة تبحر فـي املنطقة البحرية )A1( اأن حتمل على ظهرها �ضخ�ضا واحدا 

يحمل اإجازة م�ضغل ل�ضلكي حمددة . 

3 - على كل �ضفينة تبحر فـي املنطقة البحرية )A2( اأن حتمل على ظهرها �ضخ�ضا واحدا 

على الأقل يحمل اإجازة م�ضغل ل�ضلكي عامة . 

ال�ضجـــالت الال�ضــــلكيـــة

املـــادة ) 118 (

تبدو  التي  الال�ضلكية  الت�ضالت  بخدمة  املرتبطة  احلوادث  جلميع  �ضجل  حفظ  ينبغي 

مهمة ل�ضالمة الأرواح فـي البحار ، وذلك على نحو ير�ضي الإدارة ويتما�ضى مع اللوائح 

الال�ضلكية .

الباب احلادي ع�ضر

�ضـــالمـــة املـــالحـــة

اأحكام عامة

املـــادة ) 119 (

 )SOLAS( البحار الأرواح فـي  الدولية ل�ضالمة  املعاهدة  الف�ضل )5( من  اأحكام  تنطبق 

على �ضالمة املالحة ، والأحكام الآتية على ال�ضفن التي تغطيها هذه الالئحة . 

املعــــدات املـــالحيـــة لل�ضفن

املـــادة ) 120 (

1 - جتهز ال�ضفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة املعدات والأجهزة والوثائق البحرية الواردة فـي 

اجلداول )1( و )2( و) 3( و )4( و )5( اأدناه. 

2 - يجوز لالإدارة اإعفاء ال�ضفن من املعدات والأجهزة والوثائق البحرية املوؤ�ضرة بـالرمز 

)*( فـي اجلداول املذكورة فـي الفقرة )1( اأعاله اإذا اقتنعت اأنها اإما غري معقولة واإما 

غري �ضرورية ل�ضالمة ال�ضفينة . 

3 - تقرر املعدات لل�ضفن التي يقت�ضر اإبحارها فـي املوانئ اأو فـي املرا�ضي املك�ضوفة اأو فـي 

اخللجان املحمية من قبل الإدارة خالل الفح�ض قبل دخول اخلدمة .
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- 1 -

املــــالحـــظــــــــات البـــنــــــــــد

  اأو جهاز �سبيه .
2 منقلة مالحية )و�سيلة لتحديد 

ال�سموت على قو�س الأفق(

2 فرجار تق�سيم )مق�سم(

1  فـي غرفة القيادة ، مع موؤ�سر لفرتات ال�سمت ، 

و 1 فـي غرفة الآلت

2 �ساعة بو�سلة 

أو نظام ساعة مركزية

تدعو احلاجة اإىل باروميرت ثان على ال�سفن التي 

تبحر مل�سافة تزيد على )200( مائتي ميل من ميناء ، 

ويكون اأحدهما باروميرتا م�سجال .  

لتدعو احلاجة اإىل باروميرت فـي ال�سفن املرتبطة 

برحالت فـي مياه حممية .

1 باروميتر           

يعلق اأحدهما فـي غرفة الآلت 2 ثرموميرت * 

x 7 50 تدعو احلاجة اإىل زوج اإ�سافـي من املناظري 

 )200( على  تزيد  مل�سافة  تبحر  التي  ال�سفن  على 

مائتي ميل من امليناء .

1 زوج منظار مكرب مزدوج

بيت اإ�سافــي للبو�سلة املالحية مع 

حماور* ارتكاز وعدة مغناطي�سية

1 قر�س ر�سد الجتاهات *

يعيــن ال�سانـــع موا�سفــــات البو�سلـــة عنـــد تزويــــــد 

ال�سفينة بالبو�سلة اجلريو�سكوبية .

1 طقم احتياطي واإدامة 

للبو�سلة اجلريو�سكوبية

اأو اأي و�سيلة م�سابهة . 1 �سجل *

ل يقل طوله عن )50( خم�سني مرتا . 1 جهاز )قيا�س الأعماق(          

يدوي

يكون لهذه الآلـة مقيا�س ل يقـــل عـــن )0( اإلــــى )300( 

ثالثمائة مرت . ول تكون اإلزامية فـي ال�سفن التي 

يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا .
1 نبيطة �سرب ال�سدى *

1 - الأدوات املالحية     
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- 2 -

املــــالحـــظــــــــات البـــنــــــــــد

تكون هذه الإ�سارات من نوع املظلة . وتخزن فـي 

حاويات �سامدة للرطوبة . وقريبة من غرفة 

القيادة اأو �سمنها .

6 اإ�سارات ا�ستغاثة 

ذات نوعية معتمدة .

تبعث دخانا ملدة ل تقل عن )3( ثالث دقائق .
2 اإ�سارات دخانية طوافة 

ذات نوعية معتمدة *

تلتزم ال�سفن ، التي ل تبحر مل�سافة تزيد على )12( 

حمــل  من  واملعفــاة  ال�ساحــل  من  ميــال  ع�ســر  اثنـي 

جمموعة كاملة من الإ�سارات الطوافة ، اأن حتمل 

العلمني N و C وفق املدونة الدولية لالإ�سارات . 

1 جمموعة كاملة من الأعالم 

والرايات البحرية املثلثة ال�سكل وفق 

املدونة الدولية لالإ�سارات *

يتم عر�س هذا اجلدول .
1 جدول بالأعالم والرايات البحرية 

املثلثة ال�سكل

1 اإ�سارة مميزة ) اأعالم ( 

1 علم وطني                   

 
2 بكرة لرفع اأو خف�س الأعالم 

والرايات *

لل�سفن التي حتمل امل�سباح املطلوب وفق الالئحة 

19.2.2.2 من الف�سل )5( فـي اتفاقية )�سول�س( .

تلتزم ال�سفن التي ل تبحر لأكرث من )12( اثني ع�سر 

اأن حتمل مثل هذا امل�سباح  اأقرب �ساحل  ميال من 

اإ�سارات  اأو حتمل م�سباحا كهربائيا ي�سمح باإر�سال 

مور�س .

1 م�سباح اإ�سارة نهاري *

2 - معدات متنوعة    
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اخلرائط  قائمة  فـي  الوثائق  هذه  ت�سمني  يتم 

ويتـم حتديثها من   ، املالحيـــــــة  والكتـب  البحريـــة 

خالل املعلومات التي توفرها خدمة هيدروغرافية 

معرتف بها . 

دخولهـــا  قبـــل  للتفتيـــــ�س  القائمـــة  هذه  وتخ�ســـع 

اخلدمة .

1  جمموعة من اخلرائط املالحية ، 

عــــــن  وكتـــــب   ، املالحيــــــــــة  والأدوات 

ف�ســـــــل  نظــــام  وخرائــــط  الأ�ســــواء 

الطرقـات املالحية للرحلة املق�سودة .

1  املدونة الدولية لالإ�سارات

1  قائمة باملحطات ال�ساحلية ، اأو قائمة 

املحتمل  من  التي  ال�ساحلية  باملحطات 

اأن يكون لل�سفينة ات�سالت بها .

ملزمة على ظهر ال�سفن التي تغري مناطقها .
1  خريطة مناطق تطبيق خطوط 

التحميل . 

الأ�سواء  يوجز  اإي�ساحيا  جدول  ال�سفن  تعر�س 

فـي  الت�سادم  ملنع  ال�سفن  حتملها  التي  والإ�سارات 

البحر .

فـي  الت�سادم  منع  لوائح  ن�سخة من   1

البحر النافذة املفعول .

يتم عر�س جدول موجز . 1 ن�سخة من اإر�سادات الإنقاذ *

واللوائـــح  القوانيـــن  من  ن�سخـــــة   1

احلاليـــــــــــــة ال�ساريــــة املفعـــول ب�ســـاأن 

�سالمة املالحة البحرية*

ملزمة على ظهر ال�سفن املرتبطة مبالحة دولية ، 

وذلك لطالع الربان على التزاماته .

1 التفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح 

فـي البحار ، ال�سارية املفعول .

لل�سفن اأو الرحالت ذات العالقة .
1 املدونة البحرية الدولية للب�سائع 

اخلطرة .

ع�ســر  اثنــي   )12( مـن  اأكرث  تبحــر  التي  لل�سفــن 

ميــال من اأقرب اأر�س .

الدولية  البحرية  املنظمة  كتيب   1

الدوليني  والإنقاذ  بالبحث  اخلا�س 

فـي اجلو والبحر ، املجلد 3 .

1 املعجم الدويل البحري فرن�سي / 

اإجنليزي .

1 ن�سخة من جداول العزمية .

3 - املطبوعات والوثائق املالحية

      ) يتم توفري املطبوعات والوثائق لل�سابط املخت�س (

-143-



اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

- 4 -

املــــالحـــظــــــــات البـــنــــــــــد

املـــــواد  هـــذه  ومتانــــة  واأحجـــام  عـــدد  الإدارة  تقـــرر 

وفح�سها ، وفقا لنوع ال�سفينة وحجمها .

اخلطوط ، والكوابل ، 

وحبال الربط .

العوار�س والألواح اخل�سبية .  بكمية كافية لل�سفينة ذات العالقة .

اأدوات النجارة واجللفطة مع �سفائرالقنب والزفت واملا�ستيكة

غراء �سريع التثبيت

والأغطية  ال�سدادات  و�سم هذه  ويتم   . كامل  طقم 

وخزنهــــا فــــي مكـــان معــروف وميكــن الو�ســول اإليه 

ب�سرعة من قبل العاملني .

ال�سدادات اخل�سبية واأغطية التهوية 

بح�سايا القنب اأو اأية و�سائل اأخرى 

ل�سد فتحات التهوية املعر�سة للبحر .

خالل املكوث فـي ميناء اأو فـي مر�سى مك�سوف يتم 

تثبيت و�سائل الدخول اإىل ال�سفينة .   

 ، ب�سبكة  املدخل  ال�سقوط يحمى  عند وجود خطر 

اإذا كان هذا الرتتيب فعال .

يتم توفري اإ�ساءة فعالة فـي الليل .

حيث ميكن اأن ي�سقط رجل بني ال�سفينة والر�سيف ، 

ويتم تثبيت �سياج حاجز ب�سمك كاف .  وبالإ�سافة 

على  اإنقاذ  وحبل  اإنقاذ  عالمة  تو�سع  ذلك  اإىل 

مقربة من املكان لال�ستعمال .

�سلم املعرب اأو املنافذ .  

طقم واحد . 1  بكرة وعدة رفع لت�سغيل الدفة . 

4 - خمـــزونات ال�ســـفينـــة  
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واحد لكل �سل�سلة . اأقفال جمموعة �سل�سلة اخلطاف .

واحد لكل خطاف . قفل قارنة اخلطاف .

واحد لكل غطاء ، عند انطباقه ، 

)بالإ�سافة اإىل غطاءين وفقا للوائح (

قما�س اأغطية م�سمع احتياطي .

واحد من كل نوع من الأغطية لكل عنرب . اأغطية خ�سبية متنقلة .

 ، ، حتميــــالت  ، مفا�ســـل مطاطيــــة  قنـــب  �سفائـــر 

اأوتاد ... اإلخ
اأدوات احتياطية لالأغطية املعدنية . 

)15(% اأكرث من العدد املطلوب لإغالق العنابر . اأ�سافني العنرب .

كابل فولذي لربط ال�سفينة . 

على  واحد  ولقارب   ، القوارب  لربط  قوارب  عمال 

الأقل .

ت�سكيلــــة من احلبـــال والكوابــــل بقطـر متنـــــوع مـــع 

البكرات والأقفال والزانقات .

حبال وكوابل خمتلفة للمناورات ، 

والربط  العادية .

2 بكرة لكل �سار عند ال�سرورة . بكرات ال�ساري *

5 - االأدوات االحتياطية - �سطح ال�سفينة   
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الـبـــو�سلـــة املغنــــاطي�سيـــة

املـــادة )121(

1 - ينبغي ت�سحيح كل بو�سلة مغناطي�سية مطلوبة مبقت�سى الالئحة )12( من الف�سل 

)5( من معاهدة )SOLAS( ، ب�سكل مالئم ، ويتم توفـري جدولها اأو منحنى ت�سحيح 

اأخطاء انحرافاتها فـي جميع الأوقات .

2 - يجوز لالإدارة ، عندما ترى ذلك �سروريا ، اأن تطلب تقومي البو�سلة املغناطي�سية امل�سار 

اإليها فـي الفقرة)1( اأعاله بفح�سها من قبل اخت�سا�سي موؤهل . 

و�ســـائـــل االإ�ســــارة ملنـــع الت�ســــادم فـي البحـــر

املـــادة )122(

1 - تزود ال�سفن مب�سابيح اإ�سارة وو�سائل اإ�سارة اأخرى مرئية وم�سموعة مطلوبة مبقت�سى 

اللوائح النافذة ملنع الت�سادم فـي البحر ، وفقا لنوع تلك ال�سفن واأحجامها ، ويجب اأن 

تكون جميع م�سابيح الإ�سارة وو�سائل الإ�سارة امل�سموعة ذات نوعية معتمدة . وتتما�سى 

مواقعها على ظهر ال�سفـينة متطلبات لوائح منع الت�سادم فـي البحر .

2 - عند عدم تزويد م�سابيح الإ�سارة الكهربائية امل�سار اإليها اأعاله مب�سدرين لالإ�ساءة ، 

لراأ�س  الطوارئ هذه مطلوبة  و�سائل  وتكون   . توفـري م�سابيح طوارئ كهربائية  يتم 

ال�ساري وال�سواأين اجلانبيني وموؤخرة ال�سفـينة . 

3 - يتم توفـري امل�سابيح الكهربائية امتثال لأحكام الباب ال�سابع من هذه الالئحة . 

4 - يتم التحكم بامل�سابيح من لئحة مفاتيح الإ�ساءة فـي برج املالحة اأو اأي موقع حتكم 

اآخر مزود بلوحة مفاتيح وموؤ�سر اإ�ساءة . 

البحر  فـي  الت�سادم  ملنع  النافذة  اللوائح  مبقت�سى  املطلوبة  ال�سفارة  تزويد  يجب   -  5

بالطاقــــة من م�سدريـــن .  ويجب األ يتدخـــل اأي عائـــق مينع من اإطالق �سوت ال�سفـــارة ، 

واإذا كانـــت هناك و�سيلة اأوتوماتيكية لتفعيل ال�سفارة ، فاإنه من املمكن اأن حتل حمل 

التحكم الأوتوماتيكي فـي ال�سفارة .
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خمـــطـطـــات وم�سـتنـــدات ال�سفـينــة

املـــادة )123(

1 - حتمل ال�سفـينة املخططات وامل�ستندات الآتية : 

1.1- املخطط الإجمايل لل�سفـينة . 

1.2- خمطط اأو ر�سم بياين لل�سعات .  

1.3- جدول التحميل .

1.4- موا�سفات امليل والتزان . 

1.5- خمطط غرفة الآلت .

1.6- خمطط اأو ر�سم بياين ل�سبكات �سخ اجلمة . 

1.7- خمطط اأو ر�سم بياين لأنابيب البخار والوقود . 

1.8- خمطط اأو ر�سم بياين للمن�ساآت الكهربائية .

1.9- خمطط اأو ر�سم بياين لأنظمة ال�سالمة من احلريق .

املعنى  يكن  مل  ما  النافذة  املقايي�س  مع  امل�ستعملة  البيانية  الرموز  تتطابق  اأن  يجب   -  2

فـي  املطلوبــة  املعلومــــات  دمـج  وميكن   ، متامــــا  وا�سحا  امل�ستعمـــل  الرمـــــز  فـي  الوارد 

الإخالل  عدم  �سريطة    ، واحدة  وثيقة  فـي  اأعاله  املوا�سيع  من  اأكرث  اأو  مو�سوعيـــن 

م�سدرها  اإىل  اإ�سارة  والوثائق  املخططات  تت�سمن  اأن  ويجب    . وقراءتها  بو�سوحها 

وتاريخ اإ�سدارها .

3 - تقرر الإدارة قائمة املخططات والوثائق املطلوبة على منت ال�سفن التي ل تبحر لأكرث 

من )12( اثني ع�سر ميال بحريا من اأقرب اأر�س .

�سجـــل ال�سفـينـــة

املـــادة )124(

 ، 1 - حتتفظ كل �سفـينة ب�سجل لها ، وترقم �سفحاته وتدون فـيه جميع القيود باحلرب 

غرفة  و�سجل  ال�سفـينة  مالحة  �سجل  . ويعترب  ال�سفـينة  ربان  قبل  من  يوميا  ويوقع 

الآلت فـيها و�سجل الال�سلكي مبثابة �سجل ال�سفـينة . 
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2 - يتم تدوين جميع الأمور املتعلقة ب�سالمة ال�سفـينة ، فـي جميع الظروف وفقا لت�سل�سلها 

الزمني فـي �سجل املالحة ، وكذلك الظروف املناخية واأية اأحداث تتعلق ب�سالمة الأرواح 

فـي البحر . 

2.1- يتم تدوين املعلومات اخلا�سة مبالحة ال�سفـينة واملوقع التقديري لها با�ستمرار 

ومبنتهى الدقة والتف�سيل . 

2.2- يلتزم ربان ال�سفـينة بتدوين اأوامره فـي ا�ستخدام �سباط املالحة فـي املراقبة .

3 - يكون كبري املهند�سني م�ســوؤول عن م�ســــك �سجل غرفـــة الآلت ، وت�سجــل فـيه جميــع 

الأمور املتعلقة بت�سغيل و�سيانة مكائن الدفع واملكائن امل�ساعدة . ول يطلب من ال�سفن 

التي تتوفر فـيها اأجهزة ت�سمح بت�سمني الت�سجيل الأوتوماتيكي للمعلومات فـي �سجل 

. وعندما تكون قوة  املعلومات فـي �سجل غرفة الآلت  اأن ت�ستن�سخ هذه  غرفة الآلت 

يطلب  ، فال  كيلوفولط  )300( ثالثمائة  اأقل من  الدائم  الت�سغيل  اأثناء  فـي  املحرك 

اأن ي�سجل فـي �سجل  ، ولكن على ربان ال�سفـينة فـي هذه احلالة  �سجل لذلك املحرك 

املالحة اأية اأمور مهمة تتعلق بعمل املحرك مبوجب تقرير يقدمه اإليه كبري املهند�سني . 

4 - تت�سمن ال�سجالت كذلك قيودا باملعلومات والأمور الأخرى املطلوبة مبقت�سى لوائح 

ال�سالمة والعمل ، والن�سباط على ظهر ال�سفـينة . 

اأن ي�ستعا�س عن �سجل غرفة القيادة و�سجل غرفة املحركات و�سجل الال�سلكي  5- ميكن 

فـي ال�سفـــن التي يقـــل طولهـــا عن )24( اأربعـــة وع�سريـــن متـــــرا والتي ل تبحـــر لأكثــــر 

فـيه  تدون  واحد  �سفـينة  ب�سجل   ، اأر�س  اأقرب  من  بحريا  ميال  ع�سر  اثني   )12( من 

الأحداث الرئي�سية املتعلقة بالرحلة و�سالمة الأرواح فـي البحر . 

خمـــزونـــات ال�سفـينـــة واالأدوات االحتياطية

املـــادة )125(

1 - تزود كل �سفـينة باأجزاء كالدعامات والكتل اخل�سبية ، وتزود باحلبال والكوابل ال�سميكة 

وحبال القطر مما ي�سمح لها بتلقي امل�ساعدة ، عند ال�سرورة . 
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2 - تلتزم ال�سفن التي حتمل اأخ�سابا اأو �سناديق خ�سبية خمتلفة على �سطحها ، اأو مركبات 

فـيها  اأن تتوفر   ، واأية حمولت مماثلة   ، الأ�سفل  ال�سطح  اأو  ال�سطح  ذات دواليب على 

معدات تثبيت ومعدات ميكانيكية كافـية لتثبيتها بفاعلية ، واأن تقدم امل�ستندات الالزمة 

التي تو�سح تثبيت الب�سائع ، وفقا لقناعة الإدارة . 

3 - تقرر الإدارة اأو هيئة الت�سنيف املفو�سة بذلك الأدوات الحتياطية للمحرك الرئي�سي 

واملحركـــات امل�ساعـــدة ، وجهـــاز اآليـــة التوجيـــه ، وجهــاز املناورة ، خالل الفحــ�س وقبل 

دخولها اخلدمة . 

الباب الثاين ع�شر

�ســـالمة ال�ســـفن ذات االأغـــرا�ض اخلـــا�سة

انطباق مـدونة ال�سالمة على ال�سفـن ذات االأغرا�ض اخلا�سة

املـــادة )126(

تطبــــــــــق علـــــى ال�سفــــــــــــن ذات الأغــــــــرا�س اخلا�ســـــــة التــــــــي تخ�ســـــــــع لهـــــــذه الالئحــــــــــة 

اأحكــــــــــــام مدونــــــــــة ال�سالمـــــــــــة لل�سفــــــــن ذات الأغــــــرا�س اخلا�ســــــــة مبوجـــــــــــــب القـــــــــرار 

       .A.534)13( املعدل للقرار ،                                          ، MSC.266)84(

االإعفـــاءات

املـــادة )127(

يجوز لالإدارة اأن تعفـي �سفـينة من تطبيق املتطلبات املذكورة اأعاله اإذا اعترب اأن تطبيقها 

لي�س �سروريا ول معقول .

الباب الثالث ع�شر

منـــع التـــلـــوث

تطـــبيق اتفـــاقيـــة مـــاربـــول )73 / 78(

املـــادة )128(

تلتزم ال�سفن اخلا�سعة لهذه الالئحة لالأحكام ذات العالقة فـي التفاقيات الدولية ملنع 

التلوث من ال�سفن لعام 1973م ، املعدل بالربوتوكول لعام 1978م .

2008 SPS Code
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الباب الرابع ع�سر

ال�ســـالمة فـي العمل وال�سحة واالإعا�سة ومنـــع احلـــوادث

املـــادة ) 129(

على الإدارة التحقق من تنفـيذ ن�سو�س املواد القابلة للتطبيق على ال�سالمة فـي العمل ، 

وال�سحة ، والإعا�سة ، ومنع احلوادث ولالإدارة اأن تقرر اأي�سا تطبيق املقايي�س والتو�سيات 

العاملية ذات ال�سلة مبعاهدة العمل املوحدة الدولية لعام 2006م .

الباب اخلام�ض ع�سر

املـــدونـــة الــــدوليـــة الإدارة ال�ســـالمة

املـــادة )130(

تطبق اأحكام املدونة الدولية لالإدارة لأجل الت�سغيل الآمن لل�سفن ومنع التلوث )املدونة 

الدولية لإدارة ال�سالمة( )ISM Code   ، واملعتمدة من املنظمة البحرية الدولية بالقرار   

[ )A.741 )18   كما مت تعديله ، على �سفن الركاب . ويجوز تطبيقها طوعيا على �سفن 
الب�سائع والناقالت امل�سمولة بهذه الالئحة .

الباب ال�ساد�ض ع�سر

املدونة الـدولية الأمـــن ال�سفـــن واملرافق املينائية

املـــادة )131(

يجوز تطبيق اأحكام املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية ، واملعتمدة من املنظمة 

البحرية الدولية بالقرار [)A. 924 )22  املعدل ، طوعيا على ال�سفن امل�سمولة بهذه 

الالئحة وفقا للجزء )اأ( الق�سم )19( من الالئحة امل�سار اإليها اأعاله .

الباب ال�سابع ع�سر

قواعد وتعليمات خا�سة ب�ساأن �سفن الركاب

املـــادة )132(

القواعد  لهذه  يخ�سع  مليناء  دخولها  عند  ظهرها  على  حتمل  اأن  ركاب  �سفـينة  كل  على 

واللوائح ن�سخة �سارية مما ياأتي :   

1 - �سهادة ت�سجيل ال�سفـينة .

)

]

]
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2 - �سهادة �سالحية املالحة ، وتو�سح احلمولة الإجمالية واحلمولة ال�سافـية لل�سفـينة .

3 - �سهــــادة احلمولـــة خلـــط ال�سحـــن ، لكل �سفـينــة متـــت معاينتهــــا وفح�سها طبقا لأحكام 

املعاهدة الدولية خلط ال�سحن ل�سنة 1966م ، اأو للمعاهدة املعدلة مبوجب بروتوكول 

التفاقية ل�سنة 1988م ، ح�سبما يكون منا�سبا .

4 - كتيب ح�سر العطب ، يعر�س املخططات التي تبني بو�سوح لكل �سطح ولكل عنرب حدود 

الأق�سام والأجنحة غري املنفذة للماء وفتحاتها وو�سائل اإغالقها وموقع اأي اأدوات حتكم 

بها والرتتيبات املتعلقة بت�سحيح اأي ميل جانبي لل�سفـينة ب�سبب تدفق املاء .

5 - وثيقـــة حد التطقيـــم الآمن ، ت�سدر عن الإدارة املخت�سـة للبلد الــذي ترفــع ال�سفـينــــة 

علمها كاإثبات للحد الأدنى الآمن لعدد العاملني بال�سفـينة .

6 - �سهــادات ت�سديــق للربابنـــة وال�سباط اأو الكوادر ، ت�سدرها الإدارة املخت�ســة للربابنة 

واأفراد طاقم ال�سفـينة ت�سادق فـيها على ا�ستيفائهم ملتطلبات اخلدمة من حيث العمر 

واللياقة الطبية والتدريب واملوؤهالت والختبارات وفقا لأحكام مدونة معايري التدريب 

واإ�ســدار ال�سهـــادات ومراقبـــة العامليــن بالبحـــار امللحقــة باملعاهــدة الدوليــة اخلا�سـة 

مبعايري التدريب واإ�سدار ال�سهادات ومراقبة العاملني بالبحار ، ل�سنة 1978م ، وذلك 

وفقا للنموذج املحدد فـي الق�سم اأ - 2/1 من املدونة . ويجب الحتفاظ بالن�سخ الأ�سلية 

لل�سهادات على منت ال�سفن التي يخدم عليها حامل ال�سهادة ، وي�ستثنى من ذلك ال�سفن 

التي تقل حمولتها عن )300( ثالثمائة طن من احلمولة الكلية .

7 - ال�سهادة اخلا�سة ملنع التلوث البحري بالزيت ، وت�سدر بعد فح�س ومعاينة ال�سفـينة 

طبقا للفقرة 4 من امللحق 1 من اتفاقية ماربول 78/73 وذلك لكل �سفـينة ركاب تبلغ 

حمولتها الإجمالية )300(  ثالثمائة طن فاأكرث . ويجب اأن ت�ستكمل ال�سهادة ب�سجل 

البناء واملعدات لل�سفن الأخرى غري الناقالت )النموذج اأ( .

8 - �سهادة اخللو من القوار�س .

9 - �سهادة الت�سنيف ل�سفن الركاب التي تبلغ حمولتها الإجمالية )300(  ثالثمائة طن فاأكرث .

10- ترخي�س املحطة الال�سلكية لل�سفـينة .
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الباب الثامن ع�سر

اأحكـــام ختاميــــة

حـــق التعديـــل

املـــادة ) 133 (

1 - لأي دولة ع�سو طلب تعديل هذه الالئحة .

2 - يقدم طلب التعديل اإىل الأمانة العامة التي تتوىل اإحالته للدول الأع�ساء ، وذلك قبل 

عر�سه على اللجنة املخت�سة .

3 - ي�سبح التعديل نافذا بعد اإقراره من املجل�س الأعلى .

املـــادة )134(

تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ من تاريخ اإقرارها من املجل�س الأعلى .
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منـــاذج �ســـهـــادات

) ا�ســـم الـــبلـــد (

) االإدارة البحرية (

)ال�سوؤون البحرية(

�سهـادة �سالمة ل�سفينة ب�سائع غري م�سمـولة باأحكام االتفاقيات البحرية الـدولية

تكمـــل هــــذه ال�ســـهادة ب�ســـجل للمعـــدات

غري  ال�سغرية  الركاب  و�سفن  الب�سائع  ل�سفن  ال�سالمة  لئحة  اأحكام  مبوجب  �سادرة 

التعاون لدول  فـي دول جمل�س  ال�سادرة  الدوليــة  البحريــة  باأحكــام التفاقيات  امل�سمولــة 

اخلليج العربية .

من قبل ........................................................................................

ا�سم ال�سفينة
الرقم املميز 

اأو االأحرف املميزة
النـــوعالطـــول)2(ميناء الت�سجيل

 رقم املنظمة البحرية الدولية )عند انطباقه( .............................................

احلمولة الإجمالية :  

وطنيا ............................................................  مبقت�سى التفاقية الدولية 

لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969م .....................................

قوة حمرك الدفع الرئي�سي )كيلوفولط( ...................................................

احلمولة ال�ساكنة لل�سفينة )بالأطنان املرتية( ...............................

لال�ستغاثة  العاملي  النظام  اأحكام  )مبقت�سى  فيها  العمل  لل�سفينة  اأجيز  التي  املناطق 

وال�سالمة البحرية( ...........................................................................

ا�سم وعنوان ال�سركة / املالك / امل�سغل ...................................................
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تاريخ مد �سالب )ارينه( ال�سفـينة اأو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء ، اأو عند انطباقه ، 

تاريخ بدء ..................................................................................

تاريخ بدء العمل فـي  حتويل اأو تغيري اأو تعديل ذي �سفة رئي�سية .............................

ا�سم ال�سفـينة : ............................... رقم الت�سجيل : ...........................

ن�سهد بهذا ...................................................................................

3 - وفقا ملا هو مالئم حلجم ال�سفـينة .

3.1 - اأن ال�سفـينــــة قــــد متـــــت معاينتهـــا وفقـــــا ملتطلبــات الفقــــرة )2( من البـــاب الثانـــي 

من الالئحة . 

3.2 - واأنه قد تبني من املعاينة ما ياأتي : 

ال�سفـينة  وامتثلت   ، مر�سية  كانت  واملعدات   ، الآلت   ، الهيكل  حالة  - اأن   3.2.1

مع املتطلبات ذات العالقة الواردة فـي هذه اللوائح )غري تلك املتعلقة 

باأنظمة واأجهزة ال�سالمة من احلرائق ، وخطط مكافحة احلرائق( .

اإجراوؤهما   مت  قد  اخلارج  من  ال�سفـينة  لقاع  الأخريين  التفتي�سني  اأن   -  3.2.2

بتاريخ ....................... و ..................... )ويذكر التاريخني( .

3.2.3 - اأن ال�سفـينة تلبي متطلبات اللوائح فـيما يتعلق باأنظمة واأجهزة ال�سالمة 

من  احلرائق ، وخطط مكافحة احلرائق .

3.2.4 - اأن اأجهزة ومعدات الإنقاذ فـي قوارب واأطواف النجاة ، وزوارق الإنقاذ قد 

وفرت وفقا ملتطلبات الالئحة . 

3.2.5 - اأن ال�سفـينة تلبي متطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملن�ساآت الال�سلكية .

املالحية  باملعدات  يتعلق  فـيما  الالئحة  متطلبات  تلبي  ال�سفـينة  اأن   -  3.2.6

لل�سفـينة وو�سائل �سعود  املر�سدين واملطبوعات البحرية .

3.2.7 - اأن ال�سفـينــة مــزودة بالأ�ســـواء ، والأ�سكـــال ، وو�سائــل اإطـــالق الإ�ســـارات 

ال�سوتية ،  واإ�سارات ال�ستغاثة ، وفقا ملتطلبات الالئحة واللوائح الدولية 

النافذة ملنع الت�سادم فـي البحار .

ذات  املتطلبات  ، مع  الأخرى  الوجوه  ، من جميع  تتما�سى  ال�سفـينة  اأن   -  3.2.8

ال�سلة فـي الالئحة .
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3.3 - اأن ال�سفينــــة املو�سوفـــة فـي هــذه الوثيقـــة تعتبــر مــزودة بالأ�سخــا�س املنا�سبني 

املعاهدة  الف�سل )5( من  الالئحة )14( من  ملتطلبات  وفقا  ال�سالمة  لأغرا�س 

 ، متنها  على  يكون  التي   )1974  SOLAS( البحار  فـي  الأرواح  ل�سالمة  الدولية 

عند بدئها الرحلة ، عدد من الأ�سخا�س من ذوي الرتـــب واملوؤهـــالت الــــواردة فـي 

اجلدول )اجلداول( اأدناه :

عدد االأ�سخا�ضال�سهادة لوائح   )STCW(      الرتبة / االأهلية

ا�سم ال�سفـينة ................................. رقم الت�سجيل ................................

3.4 - اأن ال�سفـينة يتم ت�سغيلها �سمن حدود منطقة ت�سغيلها . 

3.5- اأن �سهـــــادة اإعفاء قـــــد منحــــت / مل متنـــح . وعدد الإعفاءات مذكورة فـي امللحق 

رقم )1( . 

3.6 - اأن ال�سهادات الإ�سافـية املذكورة اأدناه قد �سدرت واأرفقت بهذه ال�سهادة : 

3.6.1 - �سهادة المتثال لالأحكام اخلا�سة بال�سفن التي تنقل ب�سائع خطرة .

3.6.2 - �سهادة املالءمة / ال�سهادة الدولية للمالءمـــة لنقل الكيمياويات اخلطرة 

              ال�سائبة .

3.6.3 - �سهــــادة املالءمـــة / ال�سهــــادة الدوليــــة للمالءمـــة لنقـل الغــازات ال�سائلـة

              ال�سائبة .

3.6.4- �سهادة املالءمة لنقل الب�سائع .

3.7 - اأن ال�سفـينة قد خ�سعت للتدقيق الطوعي .................... )تاريخ( واأنها تلبي 

متطلبــــات املدونــــة الدوليـــــة لالإدارة الآمنـــة لل�سفــن ومنــع التلـــوث بعد التاأكــــد 
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اأن �سهــــــادة النطبـــاق اخلا�ســة بال�سركــة تنطبــق على هـذا النـــوع مــن ال�سفـــن ، 

اأو على اأ�سا�س موؤقت . 

3.8 - اأن ال�سفـينـة قد خ�سعـــت للمعاينـــة الطوعيــة ..................... )تاريخ( واأنها 

تلبي متطلبات املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية . 

هذه ال�سهادة �ساحلة حتى ............................... �سريطة خ�سوع ال�سفـينة للمعاينات 

والتفتي�سات ال�سنوية ، والبينية والدورية خلارج قاع ال�سفـينة وفقا لالئحة .

�سدرت فـي .............................................   )مكان اإ�سدار ال�سهادة(

 

)تاريخ اإ�سدار ال�سهادة(                                       توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار 

    

) �سعار اأو خامت الهيئة امل�سدرة لل�سهادة ، ح�سب القت�ساء (

مدد نفاذ �سحة هذه ال�سهادة حتى ................................. حيثما تنطبق وفق الباب 

الثاين من الالئحة .

�سدرت فـي ........................    ) مكان اإ�سدار ال�سهادة(........................  

   )تاريخ اإ�سدار ال�سهادة(                                             )توقيع امل�سوؤول املفو�س(

 

) �سعار اأو خامت ال�سلطة امل�سدرة لل�سهادة ، ح�سب القت�ساء(

ا�سم ال�سفـينة.............................. رقم الت�سجيل ................................

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ..............  املر�سية فـي .................      

بتاريخ  ..........

                                                                        )التوقيع واخلتم الر�سمي(
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مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ................................. *  املر�سية 

فـي .................................        بتاريخ .......................................

                                                       

                                                            )التوقيع واخلتم الر�سمي( 

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ................................. *  املر�سية 

فـي .................................        بتاريخ .......................................

                                                            )التوقيع واخلتم الر�سمي(

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ................................. *  املر�سية 

فـي .................................        بتاريخ .......................................

                                                          ) التوقيع واخلتم الر�سمي (                 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ................................. *  املر�سية 

فـي .................................        بتاريخ .......................................

                                                         

                                                           ) التوقيع واخلتم الر�سمي ( 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ................................. *  املر�سية 

فـي .................................        بتاريخ .......................................                

                                                         ) التوقيع واخلتم الر�سمي (

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ................................. *  املر�سية 

فـي .................................        بتاريخ .......................................

                                                            ) التوقيع واخلتم الر�سمي ( 

* ال�سنوية ، اأو الدورية ، اأو البينية ، اأو الإ�سافـية ، اأو خلارج قعر )قاع( ال�سفـينة ، وفقا للباب الثاين 
من الالئحة .
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ا�سم ال�سفـينة ..................... .  رقم الت�سجيل ...............................

�سجـــل ملعـــدات التـــابع ل�ســـهادة �ســـالمة �ســـفن الب�ســـائع 

)يــرفق هـــذا ال�ســـجل ب�ســـورة دائمـــة ب�ســــهادة �ســـالمة �ســفن البـــ�سائع ال�ســـادرة(

      

                 فـي ...................... بتاريخ ...............................

 

1 - تفـــا�سيل ال�سفـينـــة 

       ا�سم ال�سفـينة ...............................................

    

    رقم املنظمة البحرية الدولية ......................................)حيثما انطبق(

 

     رقم الت�سجيل اأو الأحرف املميزة ........................................

2 - معـــلومات مف�ســـلة عـــن معـــدات الإنقـــاذ 

1 - العدد الإجمايل لالأ�سخا�س الذي تتوفر لهم معدات الإنقاذ .....................

                                                                             على امليمنة      على املي�سرة
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البـــنـــــــــــــد
  املتوفرة 

فعـــال 

1 - النظم الأ�سا�سية :

2 - من�ساأة ل�سلكية ذات تردد عال جدا : 

- جهاز ترميز للنداء النتقائي الرقمي . 

- م�ستقبل خفارة النداء النتقائي الرقمي . 

- جهاز هاتف ل�سلكي .  

- من�ساأة ل�سلكية ذات تردد متو�سط :  

- جهاز ترميز للنداء النتقائي الرقمي . 

- م�ستقبل خفارة النداء النتقائي الرقمي . 

- جهاز هاتف ل�سلكي .  

- من�ساأة ل�سلكية ذات تردد متو�سط / تردد عال :  

- جهاز ترميز للنداء النتقائي الرقمي . 

- م�ستقبل خفارة النداء النتقائي الرقمي . 

- جهاز هاتف ل�سلكي . 

- جهاز الإبراق ذو الطبع املبا�سر .  

- حمطة اأر�سية �سفينية ثابت لإمنار�سات .  

2 - و�سائل الإنذار الثانوية . 

3 - مرافق ا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية : 

- جهاز ا�ستقبال نافتك�س . 

- جهاز ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز . 

- جهاز ا�ستقبال اإبراق ذو الطبع املبا�سر على الرتدد العايل . 

4 - منارة ل�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ : 

- نظام البحث والإنقاذ بوا�سطة التتبع )كو�سبا�س - �سار�سات( . 

- اإمنار�سات . 

5 - منارة ل�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ على 

الرتدد العايل جدا .

6 - مر�سل جميب راداري �سفيني .

3 - معلومات مف�سلة عن املرافق الال�سلكية 
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ا�سم ال�سفـينة ..................... .  رقم الت�سجيل ...............................

 4 - الطرق امل�ستخدمة ل�سمان توافر املرافق الال�سلكية

1-4  تثنية املعدات ...............................................................

2-4  ال�سيانة ال�ساطئية .........................................................

 3-4  قدرات ال�سيانة البحرية ..................................................

 5 - الوثائق الأخرى ذات العالقة :

كتيب التزان .

بيان الب�سائع اخلطرة .

دليل ربط الب�سائع .

كتيب ناقالت ال�سوائب .

وثيقة تفوي�س لنقل احلبوب .

ن�سهد بهذا اأن هذا ال�سجل �سحيح من جميع اجلوانب 

�سدر فـي ...........................................................................

)مكان اإ�سدار ال�سجل(....................................          

)تاريخ الإ�سدار(                         )توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار ال�سجل (

                       )�سعار اأو خامت الهيئة امل�سدرة لل�سجل ، ح�سب القت�ساء(
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) ا�ســـم الـــبلـــد (

) االإدارة البحرية (

)ال�سوؤون البحرية(

�سهادة اإعفاء �سفن الب�سائع غري امل�سمولـة باأحكام االتفـاقيات الدولية

�ســــدرت مبقتـــ�ســـى اأحكـــــام لئحــــة ال�سالمـــــة ل�سفــــن الب�سائــع و�سفن الركــــاب ال�سغيـــرة 

غري امل�سمولة باأحكام التفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون  لدول 

اخلليج العربية .

من قبل ........................................................................................

ا�سم ال�سفينة
الرقم املميز 

اأو االأحرف املميزة
النـــوعالطـــولميناء الت�سجيل

رقم املنظمة البحرية الدولية )عند انطباقه( .............................................

ن�سهد بهذا :

اأن هذه ال�سفـينـــة ، ووفقا لل�سلطة املمنوحة مبقت�سى املـــادة )6( من الالئحــة ، قد اأعفـيت 

من متطلبات :

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................... من الالئحة .

 

ال�سروط ، اإن وجدت ، التي مت مبوجبها منح �سهادة الإعفاء ...............................

هذه ال�سهادة �ساحلة حتى .......... �سريطة بقاء �سالحية �سهادة ال�سالمة ل�سفن الب�سائع 

غري امل�سمولة باأحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية ، والتي ترفق بها هذه ال�سهادة .

�سدرت فـي ...............................................................
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                                       )مكان اإ�سدار ال�سهادة(

        )تاريخ اإ�سدار ال�سهادة(                         )توقيع امل�سوؤول املفو�س(

 

               )�سعاراأوخامت الهيئة امل�سدرة لل�سهادة ، ح�سب القت�ساء(

ا�سم ال�سفـينة ......................   رقم الت�سجيل .................................

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة حتى .............................................

حيث تنطبق اأحكام الباب )3( من هذه الالئحة

�سدرت فـي .............................................................................

                                       )مكان اإ�سدار ال�سهادة(

          )تاريخ اإ�سدار ال�سهادة(                        )توقيع امل�سوؤول املفو�س(

        )�سعار اأو خامت الهيئة امل�سدرة لل�سهادة ح�سب القت�ساء(

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�سية .

فـي ......................................... بتاريخ ................................. 200

التوقيع واخلامت الر�سمي

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�سية .

فـي ........................................ بتاريخ ................................ 200 

التوقيع واخلامت الر�سمي

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�سية .

فـي ........................................ بتاريخ ................................ 200 

 

التوقيع واخلامت الر�سمي
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) ا�ســـم الـــبلـــد (

) االإدارة البحرية (

)ال�سوؤون البحرية(

�ســـهادة ال�ســـالمة ل�ســـفن الـــركاب ال�سغـــرية

�ســــدرت مبقت�ســى اأحكــام لئحــــة ال�سالمـــة ل�سفــن الب�سائـــع و�سفــــــن الركـــــاب ال�سغيــــرة 

غري امل�سمولة باأحكام التفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية .

من قبل ........................................................................................

ا�سم ال�سفينة
الرقم املميز 

اأو االأحرف املميزة
النـــوعالطـــولميناء الت�سجيل

رقم املنظمة البحرية الدولية )عند انطباقه( .............................................

عدد الركاب املرخ�س  بنقلهم ...............................................................

احلمولة الإجمالية :

       وطنيا .......................................................................... اأو

 مبقت�سى التفاقية الدولية لقيا�س حمولة ال�سفن ، لعام 1969م ........................

قوة حمرك الدفع الرئي�س)كيلوفولط( ....................................................

)3( وفقا ملا يالئم حجم ال�سفـينة

احلمولة ال�ساكنة لل�سفـينة )بالأطنان املرتية( ...........................................

املناطق البحرية التي اأجيز لل�سفـينة العمل فـيها )مبقت�سى قواعد النظام العاملي لال�ستغاثة 

وال�سالمة البحرية .............................................................................

...................................................................................................

ا�سم وعنوان ال�سركة / املالك / امل�سغل ......................................................
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تاريخ مد �سالب ال�سفـينة ، اأو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء ، حيثما ينطبق ، تاريخ بدء 

العمل فـي حتويل اأو تغيري اأو تعديل رئي�سي ...............................................

ن�سهد بهذا :

ا�سم ال�سفـينة ................... رقم الت�سجيل ....................................

4 - اأن ال�سفـينة قد متت معاينتها وفقا ملتطلبات الباب الثاين من الالئحة . 

5 - اأن املعاينة قد اأظهرت : 

5.1- اأن حالة البناء ، الآلت ، واملعدات كانت مر�سية ، وامتثلت ال�سفـينة للمتطلبات 

ذات العالقة الواردة فـي الالئحة )غري تلك املتعلقة باأنظمة واأجهزة ال�سالمة 

من احلرائق ، وخطط مكافحة احلرائق( . 

5.2- اأن التفتي�سني الأخريين لقاع ال�سفـينة من اخلارج قد مت اإجراوؤهما بتاريخ ........... 

و .................... )يذكر التاريخني ( .

5.3- اأن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق باأنظمة واأجهزة ال�سالمة من 

احلرائق ، وخطط  مكافحة احلرائق .

وفرت  قد  الإنقاذ  وزوارق  النجاة  واأطواف  قوارب  فـي  الإنقاذ  ومعدات  اأجهزة  5.4-اأن 

وفقا ملتطلبات الالئحة .

5.5- اأن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملن�ساآت الال�سلكية .

 ، لل�سفن  املالحية  باملعدات  يتعلق  فـيما  الالئحة  ملتطلبات  امتثلت  ال�سفـينة  اأن   -5.6

وو�سائل �سعود املر�سدين ، واملطبوعات املالحية .

 ، ال�سوتية  الإ�سارات  اإطالق  ، وو�سائل  والأ�سكال   ، بالأ�سواء  ال�سفـينة مزودة  اأن   -5.7

واإ�ســـارات ال�ستغاثــــة ، وفقا ملتطلبــات الالئحــة واللوائـــح الدوليــــة ال�ساريـــة ملنع 

الت�سادم فـي البحار .

5.8- اأن ال�سفـينـــة تتما�ســى ، من جميــع الوجوه الأخــرى ، مع املتطلبــات ذات العالقة 

فـي الالئحة .
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6 - اأن ال�سفـينة املو�سوفة فـي هذه الوثيقة تعترب مزودة بالأ�سخا�س املنا�سبني لأغرا�س 

ال�سالمــة وفقـــا ملتطلبـــات الالئحــــة V/ 14 من التفاقيــــة الدوليـــة ل�سالمـــة الأرواح 

فـــي البحــــــار )�ســــول�س 1974( التــي يكـــــون علـــى متنهـــا ، عنـــد بدئهـــا الرحلـــــة ، عــــــدد 

من الأ�سخا�س ذوي الرتب واملوؤهالت الواردة فـي اجلدول )اجلداول( اأدناه .

عدد االأ�سخا�ضال�سهادة لوائح   )STCW(      الرتبة / االأهلية

       ا�سم ال�سفينة : ....................  رقم الت�سجيل : .............................

7 - اأن ال�سفينة يتم ت�سغيلها �سمن حدود منطقة ت�سغيلها . 

8 - اأن �سهادة الإعفاء قد منحت / مل متنح .  وعدد الإعفاءات مذكورة فـي امللحق رقم ) 1 ( . 
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9 - اأن ال�سهادات الإ�سافـية املذكورة اأدناه قد �سدرت واأرفقت بهذه ال�سهادة : 

9.1- �سهادة المتثال لالأحكام اخلا�سة بال�سفن التي تنقل ب�سائع خطرة . 

9.2- �سهادة / ال�سهادة الدولية املالئمة لنقل الكيمياويات اخلطرة ال�سائبة .

9.3- �سهادة املالءمة / ال�سهادة الدولية املالئمة لنقل الغازات ال�سائلة ال�سائبة .

 . )INF( 9.4- �سهادة املالءمة لنقل الب�سائع

واأنها  ........................)تاريخ(  الطوعي  للتدقيق  خ�سعت  قد  ال�سفـينة  اأن   -9.5

تلبي متطلبات املدونة الدولية لالإدارة الآمنة لل�سفن ومنع التلوث ، بعد التاأكد 

اأن �سهادة النطباق اخلا�سة بال�سركة تنطبق على هذا النوع من ال�سفن ، اأو ، على 

اأ�سا�س موؤقت . 

..............................)تاريخ(  الطوعية  للمعاينة  ال�سفـينة قد خ�سعت  اأن   -9.6

واأنها تلبي متطلبات املدونة الدولية لأمن ال�سفن ومرافق املوانئ . 

ال�سفـينة  خ�سوع  �سريطة   ...................................... حتى  �ساحلة  ال�سهادة  هذه 

للمعاينات والتفتي�سات ال�سنوية ، والو�سطية والدورية خلارج قاع ال�سفـينة وفقا لالئحة .

�سدرت فـي ............................................. 

                                             )مكان اإ�سدار ال�سهادة(

.......................................................                              

        )تاريخ اإ�سدار ال�سهادة(             )توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار ال�سهادة(

                                  )�سعار اأو خامت الهيئة لل�سهادة ، ح�سب القت�ساء(

تنطبـــــق  حيثمــــا   .............................. حتى  ال�سهـــــادة  هـذه  �سحـــــــــة  نفــــــاذ  مـــــــدد 

الف�سول 6-6 اأو 7-6  اأو 8-6 من الباب ) 2 ( من هذه الالئحة .

�سدرت فـي ..........................................

                                             )مكان اإ�سدار ال�سهادة(

.........................................................                               

     )تاريخ الإ�سدار(                      )توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار ال�سهادة(

 

                              ) �سعار اأو خامت ال�سلطة امل�سدرة لل�سهادة ، ح�سب القت�ساء (
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ا�سم ال�سفـينة ..................... رقم الت�سجيل ...............................

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ..................................* 

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ..................................*

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ..................................* املر�سية

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ..................................* املر�سية

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة .................................* املر�سية 

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي
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مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ..................................* املر�سية 

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة .................................* املر�سية 

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة .................................* املر�سية 

فـي ............................ بتاريخ .............................................

 

                                                                             التوقيع وال�سعار الر�سمي

 

 

ا�سم ال�سفـينة .....................  رقم الت�سجيل ................................

 

 

 

 * ال�سنويــــة ، اأو الدوريــــة ، اأو الو�سطيـــــة ، اأو الإ�سافـيــــة ، اأو خلـــارج قعـــر ال�سفـينـــة ، وفقا لالئحـــة ) 1 ( 

من الف�سل ) 2 ( من اللوائح .
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�ســـجل املعـــدات التـــابع ل�ســـهادة �ســـالمة الركـــاب ال�سغــــرية

)يـــرفق هـــذا ال�ســـجل ب�ســـورة دائمــــة ب�سهـــادة �ســـالمة �ســـفن الـــركاب ال�سغـــرية(

ال�ســـادرة

فـي ............................بتاريخ ......................................

 

10 - تفا�سيل ال�سفينة 

        ا�سم ال�سفينة ................................................

        رقم املنظمة البحرية الدولية ..............................)حيثما انطبق(

        رقم الت�سجيل اأو الأحرف املميزة ............................................

 

11 - معلومات مف�سلة عن معدات الإنقاذ 

    11.1        

العدد االإجمايل لالأ�سخا�ض 

الذين تتوافر لهم معدات االإنقاذ

  على

  امليمنة

  على

 املي�سرة

        11.2 العدد الإجمايل لقوارب النجاة ...................................... 

هــــــــذه  ت�ستوعبهـــم  اأن  ميكــــن  الذيـــن  لالأ�سخـــا�س  الإجمالـــي  العـــدد   -11.2.1

القوارب  ................

11.2.2- عدد قوارب النجاة املحوطة جزئيا وذاتية التقومي .....................

11.2.3- عدد قوارب النجاة املحوطة كليا .........................................

11.2.4- عدد قوارب النجاة املدعومة بنظام التزود بالهواء ذاتيا ...............

11.2.5- عدد قوارب النجاة املحمية من احلرائق ................................. 

11.2.6- قوارب جناة اأخرى

               11.2.6.1- العدد : 

                                11.2.6.2- النوع :
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11.2.7- عدد قوارب النجاة ذات ال�سقوط احلر 

11.2.7.1- املحوطة بالكامل 

11.2.7.2- املحتوية على نظام ذاتي ...................................... 

11.2.7.3- املحمية من احلرائق .......................................... 

11.3- عدد قوارب النجاة مبحرك املدرجة فـي جمموع قوارب النجاة الواردة اأعاله ......... 

11.3.1- عدد قوارب النجاة املزودة باأنوار كا�سفة ...............................

11.4- عدد زوارق الإنقاذ .......................................... 

11.4.1- عدد زوارق الإنقاذ املدرجة فـي جمموع قوارب النجاة الوارد اأعاله ........

11.5- اأطواف )رماثات( النجاة 

11.5.1- اأطواف )رماثات( النجاة التي تتطلب اأجهزة اإنزال معتمدة . 

11.5.2-عدد اأطواف )رماثات( النجاة ............................ 

11.5.3- عدد الأ�سخا�س الذي ميكن اأن ت�ستوعبهم اأطواف )رماثات( النجاة هذه 

.....................

11.5.4- اأطواف )رماثات( النجاة التي ل تتطلب اأجهزة اإنزال معتمدة :

11.5.5- عدد اأطواف )رماثات( النجاة ................................. 

11.5.6- عدد الأ�سخا�س الذي ميكن اأن ت�ستوعبهم اأطواف )رماثات( النجاة هذه ......

11.6- عدد عوامات النجاة .......................................... 

11.7- عدد �سرتات النجاة . 

11.8- بدلت الغط�س : 

11.8.1- العدد الإجمايل ....................................... 

11.8.2- عدد البدلت التي متتثل اإىل متطلبات �سرت النجاة .....................

11.9- عدد الدثر احلرارية الواقية ......................................................... 

11.10- املن�ساآت الال�سلكية امل�ستخدمة فـي اأجهزة الإنقاذ ...................................

11.10.1- عدد املر�سالت املجيبة الرادارية ...........................................

11.10.2- عدد اأجهزة الهاتف الال�سلكية لالت�سال املتبادل ذات الرتدد العايل جدا

.............                 
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البـــنـــــــــــــد
املتوفرة 

فعـــال 

13 - النظم الأ�سا�سية  

13.1- من�ساأة ل�سلكية ذات تردد عال جدا :  

13.1.1- جهاز ترميز للنداء النتقائي الرقمي

13.1.2- م�ستقبل خفارة النداء النتقائي الرقمي

13.1.3- جهاز هاتف ل�سلكي

13.2- من�ساأة ل�سلكية ذات تردد متو�سط :

13.2.1- جهاز ترميز للنداء النتقائي الرقمي

13.2.2- م�ستقبل خفارة النداء النتقائي الرقمي

13.2.3- جهاز هاتف ل�سلكي

13.3- من�ساأة ل�سلكية ذات تردد متو�سط/تردد عال

13.3.1- جهاز ترميز للنداء النتقائي الرقمي

13.3.2- م�ستقبل خفارة النداء النتقائي الرقمي

13.3.3- جهاز هاتف ل�سلكي

13.3.4- جهاز اإبراق ل�سلكي  ذو الطبع املبا�سر

13.4- حمطة اأر�سية �سفينية تابعة لإمنار�سات 

 7 - و�سائل الإنذار الثانوية

8 - مرافق ا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية :

13.5- جهاز ا�ستقبال نافتك�س

13.6-جهاز ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز

13.7- جهــاز ا�ستقبــال اإبراق ل�سلكي ذي الطبـــع املبا�ســـر على التــردد 

العايل

9- منارة ل�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ :

13.8- نظام البحث والإنقاذ بوا�سطة التتبع كو�سبا�س - �سارت

13.9- اإمنار�سات

10 - منارة ل�سلكية لتحديد املوقع فـي حالت الطوارئ على الرتدد العايل .

11 - مر�سل جميب راداري �سفيني

12 - معلومات مف�سلة عن املرافق الال�سلكية 
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ا�سم ال�سفـينة ..................... .  رقم الت�سجيل ...............................

 4 - الطرق امل�ستخدمة ل�سمان توافر املرافق الال�سلكية

1-4  تثنية املعدات ...............................................................

2-4  ال�سيانة ال�ساطئية .........................................................

 3-4  قدرات ال�سيانة البحرية ..................................................

 5 - الوثائق الأخرى ذات العالقة :

كتيب التزان .

بيان الب�سائع اخلطرة .

دليل ربط الب�سائع .

كتيب ناقالت ال�سوائب .

وثيقة تفوي�س لنقل احلبوب .

ن�سهد بهذا اأن هذا ال�سجل �سحيح من جميع اجلوانب 

�سدر فـي ...........................................................................

                        )مكان اإ�سدار ال�سجل(    

..............................................                         ...................

)تاريخ الإ�سدار(                         )توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار ال�سجل (

                       )�سعار اأو خامت الهيئة امل�سدرة لل�سجل ، ح�سب القت�ساء(
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 ا�ســـم الـــبلـــد 

وزارة البحـــرية التجـــارية

�ســـهادة اإعفـــاء �ســـفن الــــركـــاب ال�سغـــــرية

�سدرت مبقت�ســى اأحكـــــام لوائــح ال�سالمـــة ل�سفــــــن الب�سائــــع و�سفــــــن الركــــاب ال�سغيـــــرة 

غري امل�سمولة باأحكام التفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ، جيبوتي ، واليمن .

من قبل ........................................................................................

ا�سم ال�سفينة
الرقم املميز 

اأو االأحرف املميزة
النـــوعالطـــولميناء الت�سجيل

رقم املنظمة البحرية الدولية )عند انطباقه( .............................................

ن�سهد بهذا :

اأن هـــذه ال�سفـينــــــة ، ووفقـــا لل�سلطـــــة املمنوحة مبقت�ســـى الالئحــــة )4( من الف�ســـــل )1( 

من هذه اللوائح قد اأعفيت من متطلبات :

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................... من الالئحة .

 

ال�سروط ، اإن وجدت ، التي مت مبوجبها منح �سهادة الإعفاء ...............................

هذه ال�سهادة �ساحلة حتى .......... �سريطة بقاء �سالحية �سهادة ال�سالمة ل�سفن الركاب 

ال�سغرية غري امل�سمولة باأحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية ، والتي ترفق بها هذه 

ال�سهادة .

�سدرت فـي ...............................................................

                                             )مكان الإ�سدار(

................................                        .........................    

   )تاريخ الإ�سدار(                       )توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار ال�سهادة(

                      )�سعار اأو خامت الهيئة امل�سدرة لل�سهادة  ، ح�سب القت�ساء(
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 ) ا�ســـم الـــبلـــد  (

) االإدارة البحرية (

)ال�سوؤون البحرية(

�ســــهادة خطـــوط التحميــــل

�سدرت مبقت�سـى اأحكـــام لئحـــة ال�سالمـــة ل�سفـــن الب�سائـــع و�سفن الركـــاب ال�سغيـرة غري 

امل�سمولة باأحكام التفاقيات الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

من قبل ........................................................................................

ا�سم ال�سفينة
الرقم املميز 

اأو االأحرف املميزة
النـــوعالطـــولميناء الت�سجيل

�ســــطح العائـــم )ال�سطح الرئي�سي - Main Deck (               خـــط التحميل

 

 ) S ( ملم فوق..............                        ) T ( ا�ستوائي ........................ملم

�سيف   ..........................ملم ) S (      ........ احلافة العليا للخط من خالل مركز

 ) S ( ملم حتت............                         )W( ستاء     .........................ملم�

) S ( ملم حتت............              )WNA( ستاء �سمال الأطل�سي............ملم�

 

مـــالحظـــة : احلدود احلرة وخطوط التحميل التي ل تنطبق يجب اإبرازها فـي ال�سهادة .

 امل�سموح به فـي املياه العذبة جلميع احلدود احلرة .....................................ملم .

............... ملم  التي تقا�س منها اخلطوط احلرة  ال�سطح  العليا لعالمة خط  احلافة 

من ال�سطح على اجلانب الأي�سر ...............................

تاريخ املعاينة ..................... هذه ال�سهادة �ساحلة حتى ................................

 �سادرة فـي .............................بتاريخ .......................................

 

                                    ال�سم ، التوقيع ، واخلامت الر�سمي
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مـــالحظـــات :

حيثما تغادر ال�سفـينة من ميناء يقع على نهر اأو مياه داخلية ي�سمح بتحميل اأعمق يتطابق مع وزن 

الوقود وكل املواد الأخرى املطلوبة لال�ستهالك بني نقطة املغادرة والبحر . 

التحميل  خط  فاإن  واحدة  وحدة  بكثافة  عذبة  مياه  فـي  ال�سفـينة  تكون  عندما   -  2

املعني ميكن اأن يغمر بكمية من املياه العذبة وفق ال�سماح الوارد اأعاله . وعندما 

تكون الكثافة غري الوحدة ، فاإن ال�سماح �سيكون بن�سبة الفرق بني 1.025 والكثافة 

الفعلية . 

ا�سم ال�سفـينة ........................... رقم الت�سجيل ..................................

مددت �سحة هذه ال�سهادة حتى .....................................................

حيث تنطبق اأحكام الف�سل ) 3 ( من هذه اللوائح

�سدرت فـي ...............................................................

                         )مكان اإ�سدار ال�سهادة(

............................................................                  

 )تاريخ الإ�سدار(                      )توقيع امل�سوؤول املفو�س باإ�سدار ال�سهادة(

                           )�سعار اأو خامت الهيئة امل�سدرة لل�سهادة ، ح�سب القت�ساء(

 

مددت لتثبيت �سحة ال�سهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�سية

فـي .............................. بتاريخ ....................................

                                    التوقيع وال�سعار الر�سمي

 

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�سية 

فـي .............................. بتاريخ ....................................

 

                                     التوقيع وال�سعار الر�سمي

مددت لتثبيت �سحة هذه ال�سهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�سية 

فـي .............................. بتاريخ ....................................

 

                                   التوقيع وال�سعار الر�سمي
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ملحق رقم )1(

الئحة ال�سالمة لل�سفن ذات احلموالت ال�سغرية 

التي ال ت�سملها املعاهدات البحرية الدولية

اخلا�سة بدول جمل�ض التعاون

�سفن ال�سيد ال�سغرية و�سفن النقل اخل�سبية التقليدية و�سفن النزهة

املحتويات

الق�سم االأول 

تعاريف وم�سطلحات

1 - �سفـينة ال�سيد ال�سغرية .

2 - �سفـينة نقل خ�سبية تقليدية . 

3 - �سفـينة نزهة )يخت( غري جتاري .

4 - ال�سلطة املخت�سة .

5 - رخ�سة عمل ال�سفـينة . 

6 - �سند امللكية .

7 - �سهادة البناء . 

8 - طاقم ال�سفـينة . 

الق�سم الثاين

ال�شالمة والبيئة

1 - جمال التطبيق . 

2 - معدات ال�سالمة . 

3 - النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة . 

4 - موؤهالت قائد ال�سفـينة . 

5 - امل�ستندات وال�سهادات لل�سفـينة . 

الق�سم الثالث 

اإجراءات التعديل .
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الق�سم االأول

تعاريف وم�سطلحات 

1 - �سفـينة ال�سيد ال�سغرية : 

هي الوا�سطة البحرية العائمة التي ت�ستخدم بغر�س �سيد الأحياء البحرية امل�سرح 

يزيــــد  ول   ، طنـــا  ثالثيـــن   )30( على  الكليـة  حمولتهـــا  تزيـــد  األ  ب�ســرط  ب�سيدهــا 

طولهـــا على )20( ع�سرين مرتا ، وما زاد على ذلك يخ�سع لنظام ت�سجيل ال�سفن .

2 - �سفـينة نقل خ�سبية تقليدية : 

النقل  اأو  ، وقد ت�ستعمل لل�سيد  ال�سفـينة اخل�سبية امل�سنعة تقليديا من اخل�سب  هي 

املحلي اأو النقل اخلارجي للب�سائع فقط )�سفار( .

3 - �سفـينة نزهة )يخت( غري جتاري : 

هي الوا�سطة البحرية التي ت�ستخدم لغر�س النزهة فقط .

4 - ال�سلطة املخت�سة : 

هي ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة التي تقوم بت�سجيل ال�سفن بعد اإمتام عمليات الفح�س 

والرتخي�س والرتقيم والت�سمية .

5 - رخ�سة عمل ال�سفـينة : 

هي وثيقة ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة فـي الدولة تفـيد �سالحيتها لالإبحار من حيث 

ال�سالمة وحماية البيئة ونطاق اإبحارها .

6 - �سند امللكية : 

�سنــــد ي�سـدر من ال�سلطـــــة املخت�ســـة لإثبــات ا�ســـم وجن�سيـــة وعنوان املـــالك ، واأو�ســــاف 

ال�سفـينة وتاريخ بنائها ، وكل ما يتعلق بقانونية عملها .

7 - �سهادة البناء : 

هي ال�سهادة التي ت�سدر من اجلهة امل�سنعة لل�سفـينة ، وتعتمد من قبل ال�سلطة املخت�سة . 

8 - طاقم ال�سفـينة : 

الربان والبحارة ح�سب التاأهيل الالزم .
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الق�سم الثاين

ال�شالمة والبيئة 

1 - يجـب اأن تكــون حالـــة بدن ال�سفـينـــة وحمركاتهـــا واآلتهــا ومعداتهــا واأجهزتهـــا �ساحلـة 

للقيام مبهام الإبحار واملالحة وحماية البيئة .

2 - ل ي�سمح للمالك اأو ربان ال�سفـينة باإجراء اأية تعديالت اأو اإ�سافات على بدن اأو حمركات 

املخت�سة  ال�سلطة  من  اخلطية  املوافقة  على  احل�سول  بعد  اإل  معداتها  اأو  ال�سفـينة 

واإثبات �سالحية ال�سفـينة لالإبحار .

جمل�س  دول  اأعالم  ترفع  التي  ال�سفن  على  ال�سروط  هذه  تطبق   : التطبيق  جمال   -  3

املجل�س  لدول  الإقليمية  املياه  فـي  تعمل  التي  الأجنبية  ال�سفن  نف�س  وعلى  التعاون 

مبوجب الرتخي�س ال�سادر من ال�سلطة املخت�سة .

4 - معدات ال�سالمة :

4.1 - �سرتات النجاة بعدد الأفراد امل�سرح بحملهم مزودة ب�سفارة ، ويطبع عليها ا�سم 

 ، املقررة  النجاة  املائة من عدد �سرتات  اإ�سافة )10%( ع�سرة فـي  ال�سفـينة مع  ورقم 

حجم  ينا�سب  مبا  اخلا�سة  النجاة  �سرتات  حجم  العتبار  بعني  الأخذ  ويجب 

الأطفال .

4.2 - اأطواق النجاة :

4.2.1 - الوحدات التي يقل طولها عن )12( اثني ع�سر مرتا : طوق جناة واحد 

لكل اأربعــــة اأ�سخـــا�س مزودا بحبل ل يقــــل طوله عن )10( ع�ســرة اأمتــار 

على األ يكون مثبتا ب�سكل دائم على بدن ال�سفـينة .

4.2.2 - الوحـــدات التـــي يزيــــد طولهــــا على )12( اثنــي ع�ســـر متــــرا : بالإ�سافــــــة 

مزودة  الأقل  على  منها  اثنتان  تكون  اأعاله   )2.2.1( فـــي  ورد  مـــا  اإىل 

باإ�ساءة ذاتية عند مالم�سة املاء .

4.3 - قـــوارب الإنقاذ ورماثــــات النجاة : جميع الوحــــدات يجب اأن تزود بقـــارب جنــــاة 

اأو رماث جناة كافـية ل�ستيعاب جميع الأ�سخا�س امل�سرح بحملهم .

4.4 - و�سيلة اإبحار احتياطية منا�سبة )حمرك احتياطي اأو جمداف اأو �سراع( .

4.5 - م�سخة �سحب مياه يدوية اأو ميكانيكية .

4.6 - دلو بحبل بطول منا�سب .  

4.7 - عدد ليقل عن )2( م�سباحني يدويني مقاومني للماء .
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  4.8 - حقيبة عدة �سيانة .

  4.9 - �سندوق اإ�سعافات اأولية .

4.10 - مياه �ساحلة لل�سرب تكفـي جلميع الأ�سخا�س .

4.11 - �سفارة ومراآة عاك�سة . 

4.12 - بو�سلة مغناطي�سية .

4.13 - خمطاف احتياطي يتنا�سب مع حجم وطول ال�سفـينة .

4.14 - وعاء جتميع النفايات .

4.15 - يجرى فحــ�س وم�ســـح �سنـــوي على ال�سفـينـــــة لتجديـــــد كل ال�سهـــادات بوا�سطـــة 

م�ساحني ومفت�سني موؤهلني من قبل ال�سلطة املخت�سة .

4.16 - معدات مكافحة احلريق :

4.16.1 - طفاية حريق ثاين اأك�سيد الكربون .

4.16.2- طفاية حريق بودرة . 

4.16.3 - طفاية حريق رغوة .

4.16.4 - دلو حريق بحبل .

4.16.5 - م�سخة مكافحة احلريق ثابتة ومتنقلة . 

ال�سفن مثل - غرف الآلت  اأماكن مغلقة فـي بع�س  4.16.6- فـي حالة وجود 

وغريها يجب توفـري نظام اإطفاء خارجي . 

تقوم الإدارة املخت�سـة عند اإجــراء املعاينـة التاأكــد مـن توفـيـــر معـــدات مكافحـــة 

احلريق املنا�سبة وفقا حلجم ونوع ا�ستخدام ال�سفـينة .

4.17 - الأنوار املالحية :

4.17.1 - اأنوار مالحية ، اجلانب الأمين اأخ�سر والأي�سر اأحمر .

4.17.2- نور اأبي�س على اأعلى �سارية . 

4.17.3- نور اأبي�س فـي موؤخرة ال�سفـينة .

الأنوار املالحية املذكورة يجب اأن تكون مطابقة ملا ورد باتفاقية منع الت�سادم 

فـي البحار لعام 1972م .

-179-



اجلريدة الر�سمية العدد )1028(

- 40 -

4.18 - متطلبات اأخرى يجب توفرها على ال�سفـينة :

4.18.1 - جميـع الوحدات التي يزيــد طولهـــا على )12( اثنــي ع�ســـر مرتا يجـــب 

ذلك  عن  طولها  يقل  وما  منا�سبة  ل�سلكية  ات�سال  بو�سيلة  تزود  اأن 

يخ�سع لرغبة املالك .

4.18.2 - و�سع حواجز جانبية منا�سبة حلماية الأفراد من ال�سقوط .

4.18.3 - و�سيلة اآمنة لل�سعود والنزول .

4.18.4 - العزل اجليد جلميع الأ�سالك الكهربائية .

. ) GPS( 4.18.5 - نظام حتديد املوقع

5 - النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة :

ينح�سر النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة فـي املياه الداخلية واملياه الإقليمية واملناطق 

اإليه  حتتاج  ما  بكل  مزودا  يكون  اأن  يجب  ذلك  وعدا  التعاون  جمل�س  لدول  اخلا�سة 

املق�سود  وامليناء  ال�سفر  موعد  عن  كتابيا  يتبعها  التي  ال�سلطات  يبلغ  واأن  الرحلة 

واحلمولة واملوعد املتوقع لو�سوله .

6 - موؤهالت قائد ال�سفـينة :

يجب اأن يحمل قائد ال�سفـينة �سهادة من اإحدى الكليات البحرية املعرتف بها واإن مل 

يوجد يجب اأن تقوم ال�سلطة املخت�سة باختباره للتاأكد من اإملامه باحلد الأدنى بالآتي :

6.1- قوانني منع الت�سادم ب�سكل عام .

6.2 - معرفة با�ستعمال البو�سلة واخلرائط  البحرية والقيا�سات .

6.3 - معرفة الأنوار املالحية . 

وال�سواحل ومداخل  القنوات  العوامات على  واألــوان  املالحيـــة  الدلئـــل  6.4- معرفـــة 

املوانئ .

6.5 - معرفـــــة الأماكــــن املحظـــورة كالقواعد البحرية واأماكن التدريب على الرماية 

وم�سخات البرتول وحتميل ناقالت النفط والغاز واملرا�سي اخلا�سة . 

6.6 - اإثبات اللياقة البدنية : فح�س النظر وال�سحة العامة .

بالإ�سعافات  اإملامه  اإىل  اإ�سافة  باأنواعها  و�سائل وطرق مكافحة احلرائق  6.7- معرفة 

الأولية .
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  6.8- معرفة مبادئ التزان .

  6.9- معرفة و�سائل الت�سال .

6.10- يجب األ يقل عمر قائد ال�سفـينة اأو م�سغل ال�سفـينة عن الثامنة ع�سرة �سنة .

املالك كما  ال�سفـينة فـي حالة غياب  ال�سرعي ملالك  املمثل  ال�سفـينة  6.11- يكون ربان 

يكون امل�سوؤول الأول عن �سالمة ال�سفـينة والأرواح طيلة مدة توليه القيادة .

7 - امل�ستندات وال�سهادات لل�سفـينة : 

      يجب اأن حتمل كل �سفـينة �سمن م�ستنداتها ما ياأتي :

7.1 - �سهادة ت�سجيل من ال�سلطة املخت�سة .

7.2 - ترخي�سا مالحيا .

7.3 - �سهادة البناء . 

7.4 - ترخي�س قائد ال�سفـينة ال�سادر من ال�سلطة البحرية املخت�سة .

7.5 - بطاقات اإثبات �سخ�سية اأو جوازات �سفر لأفراد الطاقم .

7.6 - �سهادة �سالحية معدات الإنقاذ ومكافحة احلريق .

الق�سم الثالث

اإجراءات التعديل 

لكل دولة نظامها اخلا�س من حيث متطلبات جن�سية املالك وخمالفة اللوائح والعقوبات 

واجلزاءات وما فـي حكمها ، واأية مقرتحات لتعديل هذه اللوائح يتم رفعها لأ�سحاب ال�سمو 

واملعايل وزراء النقل واملوا�سالت بدول املجل�س . 
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 جملــ�س املناق�صــات

يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمـة 

امل�ستند

ال�سركـات التي 

يحـق

لها اال�صتــراك

ا�ســــــم املناق�ســة
رقـم 

املناق�سـة

2013/11/11 2013/10/17

)=/2.500 ر.ع(

األفان 

وخم�سمائة

ريـال عمانــي

ال�سركات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمال الطــرق 

وامل�صجلـــة لـدى 

جمل�س املناق�صــات 

بالدرجـة املمتــازة

م�صـروع اإن�صـاء طريق 

�صنـك / اخلبيـب 

)املرحلة الثانية(

2013/98

2013/11/11 2013/10/17

)=/1.167 ر.ع(

األــف ومائـة 

و�سبعـة و�ستون 

ريـاال عمانيا

ال�سركات 

املتخ�ص�صـة فـي 

اأعمال الطــرق 

وامل�صجلة لــــدى 

جمل�س املناق�صــات 

بالدرجــة الأولــى

م�صـروع اإن�صـاء طريـق 

اأ�صفلتــي من الطريــف 

بوليـة امل�صنعــة اإلـى 

جمــا بواليــة الر�ستــاق 

مبحافظـــة جنــوب 

الباطنـــة 

2013/99

2013/11/11 2013/10/17

)=/1.000 ر.ع(

األــــــــف 

ريال عماين 

ال�سركات املتخ�س�سـة 

فـي اأعمال الطــرق 

وامل�صجلة لــــدى 

جمل�س املناق�صــات 

بالدرجــة الأولــى

م�صـروع ت�صميـم 

واإن�صـاء طـرق داخليـــة 

بواليـــة الر�ستــاق 

مبحافظــة جنـــوب 

الباطنـــة

2013/100

2013/11/11 2013/10/17

)=/175 ر.ع(

مائـة وخم�صـة 

و�سبعون ريـاال 

عمانيــــــا

ال�سركات املتخ�س�سـة 

فـي الأعمال املذكـورة 

وامل�صجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�صـات 

تقديـم خدمات 

التمويـن والتغذيــة 

وخدمات النظافة 

والغ�صيل ومكافحــة 

احل�صرات 

للم�صت�صفيات 

واملجمعــات ال�صحيـة 

التابعـة لوزارة ال�صحــة 

مبختلــف حمافظـات 

ال�صلطنـــة 

2013/101

2013/11/4 2013/10/10

)=/1.500 ر.ع(

األف 

وخم�سمائة

ريال عماين

ال�سركات 

املتخ�ص�صـة فـي 

الأعمال املذكورة 

وامل�صجلــة لــدى 

جمل�س املناق�صــات 

بالدرجــة املمتـازة

ت�صغيـل و�صيانة 

حمطة حتلية امليـاه 

املتنقلـة �صعـة )5( 

خم�صة ماليني 

جـالون بالغبـــرة 

مبحافظــة م�صقـــط 

2013/102
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ميكـن احل�صـول على م�صتنـدات ال�صـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا 

من تاريـخ ن�صـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �صورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك 

العطاء  ال�صلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�صدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�صاري  املناق�صات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�صم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �صوف لن ينظر فيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات 

جمل�س  رئي�س  معايل  با�صـم  معنونـة  الأحمـر  بال�صمع  خمتومة  مظاريف  فـي  له  املرافق 

املناق�صات مكتوب عليها مـــن اخلـــارج رقـــم وا�صــم املناق�صـة فقـط واأل يكتـب على املظـروف 

ا�صـم �صاحـب العطــاء اأو ما ي�صري اإليه .

يجب و�صـــع العطـاءات ب�صنـــدوق املناق�صـــات مببنــى املجلـــ�س باخلويـــر ابتـــداء من ال�صاعـــة 

ال�صابعة والن�صـــف حتى ال�صاعـــة العا�صـــرة من �صبـــاح اليـــوم املحـــدد باجلـــدول اأعـــاله ، هذا 

و�صـــوف لن يتــم قبـــول اأي عطـــاء يــرد اإىل املجلـــ�س بعـــد املوعــد الآنــف الذكــر ، كما يجـــب 

ح�صــور ممثل لل�صركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند اإجـراءات فتح املظاريف ، علما 

باأنه �صيتم بث هذه الإجراءات مبا�صرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �صبكـة املعلومات 

ال�صاعــة  مــن  ابتــداء   )http://www.tenderboard.gov.om( )الإنرتنـت(  العاملية 

احلاديــة ع�صــرة �صباحــا .

�صتعطـــى الأف�صليـــة فـي الإ�صنــاد لل�صركــات التي ي�صتمــل عطاوؤهــا على اأكبــر ن�صبــة تعمني 

ون�صبة �صراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلــن جملــ�س املناق�صــات عــن طــرح املناق�صــات التاليـــة:

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

�آخر موعد 

لتوزيــع 

�مل�ستند�ت

قيمـة 

�مل�ستند

�ل�سركـات �لتي 

يحـق

لهـــا اال�صتــراك

��ســـــم �ملناق�ســـــــة
رقـــم 

�ملناق�سـة

2013/10/10 2013/9/29

)=/ 2.250 ر.ع(

 األفان ومائتان 

وخم�سون 

ريـاال عمانيـــــا

ال�سركـات 

املتخ�س�سة فـي 

اأعمـال الطـرق 

وامل�سجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�سـات 

بالدرجــة املمتـازة

م�سـروع اإن�سـاء طريـق 

الباطنـة ال�سريــع 

)و�سلــة حلبــــان(

2013/103

2013/11/18 2013/10/24

)=/3.000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات العامليــة 

وال�سركـات املحليـة 

املتخ�س�سـة فـــي 

الأعمـال املذكــورة 

وامل�سجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�سـات 

ت�سغيـل و�سيانة نظام 

مناولة االأمتعة مبطـاري 

م�سقـط الدولـي و�ساللـة 

2013/104

"دولية"

2013/11/18 2013/10/24

)=/400 ر.ع(

اأربعمائــــة 

ريـال عمانــي

ال�سركـات واملكاتـب 

اال�ست�سارية 

املتخ�س�سة فـي 

الأعمال املذكــورة 

وامل�سجلة لـدى 

جمل�س املناق�سات 

بالفئة الأوىل

تقديـم اخلدمات 

ال�ست�ساريـة لإدارة م�سروع 

اإن�ساء طريق الباطنة 

ال�سريــــــــــــــع 

)من احلزمة الأوىل اإىل 

احلزمة احلادية ع�سرة(  

2013/105

2013/11/18 2013/10/24

)=/3.000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركات 

املتخ�س�سة فـي 

الأعمال الكهربائية 

ح�سب اجلهد 

املذكور وامل�سجلة 

لدى جمل�س 

املناق�سـات ولـدى 

ال�سركة العمانية 

لنقــــل الكهربـاء

م�سـروع اإن�سـاء حمطـة 

كهربـاء الدريــز جهــد 

)33/132 ك.ف( 

وب�سعــــــــة )125 م.ف.اأ(

2013/106
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ميكــــن احل�ســـــول على م�ستنــدات ال�ســــروط واملوا�سفــــات من مبنى املجلـ�س باخلويــــر اعتبــــارا 

من تاريـخ ن�سـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

العطاء  ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�سدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�ساري  املناق�سات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�سم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فـيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�سلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات 

رئيــ�س جملـــ�س  با�ســـم معالــي  الأحمر معنونة  بال�سمع  فـي مظاريف خمتومة  له  املرافق 

املناق�سات مكتوب عليهـا من اخلارج رقم وا�سم املناق�سة فقط واأل يكتب على املظروف ا�سم 

�ساحب العطاء اأو ما ي�سري اإليه .

يجـب و�سع العطــــاءات ب�سندوق املناق�سات مببنــى املجل�س باخلويـــر ابتداء من ال�ساعــــة 

هذا   ، اأعاله  باجلدول  املحدد  اليوم  �سباح  من  العا�سـرة  ال�ساعـة  حتـى  والن�سـف  ال�سابعـة 

و�سوف لن يتم قبول اأي عطـاء يرد اإىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كمـا يجب ح�سور 

ممثل لل�سركـة التي تقـدم عطاءها فـي املناق�سـة عند اإجـراءات فتح املظاريـف ، علما باأنه 

املعلومـات  �سبكة  فـي  املناق�سـات  جمل�س  علـى موقع  مبا�سرة  الإجراءات  هذه  بث  �سيتم 

العامليـة )الإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحا .

تعمني  ن�سبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�ستمل  التي  لل�سركات  الإ�سناد  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلــن جملــ�س املناق�صــات عــن طــرح املناق�صــات التاليـــة:

موعد 

تقدمي 

العطـاءات

�آخر موعد 

لتوزيــع 

�مل�ستند�ت

قيمـة 

�مل�ستند

�ل�سركـات �لتي 

يحـق

لهـــا اال�صتــراك

��ســـــم �ملناق�ســـــــة
رقـــم 

�ملناق�سـة

2013/11/18 2013/10/24

)=/3.000 ر.ع(

ثالثـــة اآالف

ريـال عمانــي

ال�سركـات 

املتخ�س�سة فـي 

اأعمـال الطـرق 

وامل�سجلــة لــدى 

جملـ�س املناق�سـات 

بالدرجــة املمتـازة

م�ســروع اإن�ســــاء طريـــق 

العبيلــــــة - الفيـــــا�س 
2013/107

2013/11/18 2013/10/24

)=/175ر.ع( 

مائـة وخم�سـة 

و�سبعـون 

ريـاال عمانيــــــا

ال�سركات 

املتخ�س�سـة فـي 

الأعمال املذكـورة 

وامل�سجلـة لـــدى

 جملـ�س املناق�سـات

توفيـر فنييـن ل�سيانـة 

الأجهـزة واملعـدات 

بالوحدات ال�سحية التابعة 

لـــــــوزارة ال�سحـــــــة

 مبحافظـة الظاهـرة  

2013/108

2013/11/18 2013/10/24

)=/175ر.ع( 

مائـة وخم�سـة 

و�سبعـون 

ريـاال عمانيــــــا

ال�سركات 

املتخ�س�سـة فـي 

الأعمال املذكـورة 

وامل�سجلـة لـــدى

 جملـ�س املناق�سـات

توفيـر فنييـن ل�سيانـة 

الأجهـزة واملعـدات 

بالوحدات ال�سحية التابعة 

لـــــــوزارة ال�سحـــــــة

مبحافظـة الو�سطـى  

2013/109

2013/11/18 2013/10/24

)=/175ر.ع(

مائـة وخم�سـة 

و�سبعون 

ريـاال عمانيــــــا

ال�سيدليات 

وال�سركـات

املتخ�س�ســة فــي 

الأعمـال املذكــورة 

وامل�سجـلــة لـدى 

جملـ�س املناق�سـات

توريـد مواد جراحيـة 

لق�سطرة القلب

 )طب الأطفـال( 

بامل�ست�سفى ال�سلطاين  

2013/110

2013/11/18 2013/10/24

)=/175ر.ع(

مائـة وخم�سـة 

و�سبعون 

ريـاال عمانيــــــا

ال�سركات 

املتخ�س�سـة فـي 

الأعمال املذكـورة 

وامل�سجلـة لـــدى

 جملـ�س املناق�سـات

توفيــر حافــالت لنقــل 

طلبـة جامعــة ال�سلطــان 

قابـــو�س 

2013/111
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ال�ســروط واملوا�سفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبـارا  ميكــــن احل�ســــول على م�ستنـــدات 

من تاريـخ ن�سـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله .

على جميع ال�سركات اأن ترفق مع عطاءاتها تاأمينا موؤقتا فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك 

العطاء  ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  م�سدق عليه من 

تاريخ  من  يوما   )90( ملدة  املفعول  و�ساري  املناق�سات  جمل�س  رئي�س  معايل  با�سم  معنونا 

تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فـيه .

تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�سلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات 

رئيــ�س جملـــ�س  با�ســـم معالــي  الأحمر معنونة  بال�سمع  فـي مظاريف خمتومة  له  املرافق 

املناق�سات مكتوب عليهـا من اخلارج رقم وا�سم املناق�سة فقط واأن ل يكتب على املظروف 

ا�سم �ساحب العطاء اأو ما ي�سري اإليه .

يجـب و�سع العطــــاءات ب�سندوق املناق�سات مببنــى املجل�س باخلويـــر ابتداء من ال�ساعــــة 

هذا   ، اأعاله  باجلدول  املحدد  اليوم  �سباح  من  العا�سـرة  ال�ساعـة  حتـى  والن�سـف  ال�سابعـة 

و�سوف لن يتم قبول اأي عطـاء يرد اإىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر ، كمـا يجب ح�سور 

ممثل لل�سركـة التي تقـدم عطاءها فـي املناق�سـة عند اإجـراءات فتح املظاريـف ، علما باأنه 

املعلومـات  �سبكة  فـي  املناق�سـات  جمل�س  علـى موقع  مبا�سرة  الإجراءات  هذه  بث  �سيتم 

العامليـة )الإنرتنت( )http://www.tenderboard.gov.om( ابتداء من ال�ساعة احلادية 

ع�سرة �سباحا .

تعمني  ن�سبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�ستمل  التي  لل�سركات  الإ�سناد  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 

ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية .

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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