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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1028

ال�سنـ ــة الثانيـ ــة والأربع ــون

ا ألح ــد  23ذو القعدة 1434هـ

املـواف ــق � 29سبتمرب 2013م
املحتـــــــــويــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�سـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2013/44ب�إ�صـ ــدار نظـ ـ ــام الت�أمينـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة علـ ـ ــى
العماني ـ ـ ــني العاملـ ـ ـ ـ ــني حل�سابهـ ـ ـ ــم اخل ـ ـ ـ ــا�ص
5
ومن فـي حكمهم .
مر�سـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2013/45ب�إن�شاء مديريتني عامتني بوزارة القوى العاملة 18 .
19
مر�سـ ــوم �سلطـانـ ــي رقـ ـ ــم  2013/46برد اجلن�سية العمانية .
قـــــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــة

وزارة الإ�سكـــــــــــان
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/104صـادر فـ ــي  2013/9/19بتحديد ر�س ــوم تغيي ــر
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات
23
�أخرى .
وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/309صـادر فـ ــي  2013/9/25بتنظيم �صادرات ال�سلطنة
25
من الأ�سماك وحتديد �أنواعها .

رقم
ال�صفحة
وزارة القـوى العاملـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/520صـادر فـ ــي  2013/9/23ب�ش ـ ـ�أن تنظي ـ ــم العمـ ـ ــل
لبعـ�ض الوقـت .

27

وزارة النقل واالت�صاالت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ــم � 2013/223صـادر فـ ــي  2013/8/25بتطبيق الئحة ال�سالمة
اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التـي
ال ت�شملهـا املعاهــدات البحري ــة الدوليـة فـي دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

30

�إعــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــــة
جملـــ�س املناق�صـــــات
�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  101 ، 100 ، 99 , 98و . 2013/102

185

�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  105 ، 104 , 103و . 2013/106

187

�إعالن عن طرح املناق�صات �أرقام  110 ، 109 ، 108 , 107و . 2013/111

189

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/44
ب�إ�صدار نظام الت�أمينات االجتماعية
علـى العمانيـني العاملـني حل�سابـهم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 91/ 72
وعلى نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/32
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/5ب�ش�أن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل بنظ ـ ـ ــام الت�أمين ــات االجتماعي ـ ـ ــة علـ ــى العمانيـ ـ ــني العاملـ ـ ــني حل�سابهـ ـ ــم اخل ـ ــا�ص
ومـ ــن فـي حكمهم املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من �سبتمبــــــر �سنة 2013م
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نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني
العاملــني حل�سابهـم اخلـا�ص ومـن فـي حكمهــم
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــــــــــة :
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية .
املجلـــــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الوزيــــــــــــــر :
وزير القوى العاملة .
القانــــــــــون :
قانون الت�أمينات االجتماعية .
النظــــــــــــــــــام :
نظام الت�أمينات االجتماعية على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم .
امل�ؤمـــن عليــــه :
كل من ت�سري عليه �أحكام هذا النظام .
�صاحب املعا�ش :
كل من تقرر له معا�ش وفقا لأحكام هذا النظام .
دخل اال�شرتاك :
الدخل ال�شهري الذي يختاره امل�ؤمن عليه  ،ويح�سب على �أ�سا�سه اال�شرتاك الذي ي�ؤديه
للهيئة �شهريا .
-6-
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العجز غري املهني :
كل عجز يحدث للم�ؤمن عليه قبل بلوغه �سن ال�ستني �أو للم�ؤمن عليها قبل بلوغها �سن
اخلام�سـة واخلم�سـني ويحـول كلية وب�صفة دائمـة بني امل ؤ�مـن عليه وبني مزاولته �أي مهنـة
�أو ن�شاط يتك�سب منه  ،ويتم ذلك ح�سب تقدير اللجنة الطبية املخت�صة .
املـــادة ( ) 2
تتوىل الهيئة تطبيق �أحكام هذا النظام .
املـــادة ( ) 3
يكون اال�شرتاك فـي هذا النظام اختياريا .
املـــادة ( ) 4
ي�شمل نظام الت�أمينات االجتماعية املقرر مبقت�ضى �أحكام هذا النظام فرع ت�أمني ال�شيخوخة
والعجز والوفاة  ،وال ي�شمل فرع الت�أمني �ضد �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية .
املـــادة ( ) 5
ت�سري �أحكام هذا النظام على العمانيني العاملني حل�سابهم اخلا�ص ومن فـي حكمهم داخل
ال�سلطنة �أو خارجها ممن يندرجون حتت الفئات الآتية :
� - 1أ�صحاب الأعمال .
 - 2املحامون والأطباء واملهند�سون واملحا�سبون واملدققون وغريهم من امل�شتغلني
باملهن احلرة .
 - 3كل من يوجب قانون ال�سجل التجاري قيدهم من امل�شتغلني بالتجارة �أو ال�صناعة
�أو الن�شاط االقت�صادي �أو املايل وغريهم ممن ي�ؤدون ب�أنف�سهم �أعماال �أو خدمات
حل�سابهم .
 - 4ال�شركاء فـي كافة ال�شركات التجارية ما عدا �شركات امل�ساهمة العامة .
 - 5كل من يعمل حل�سابه اخلا�ص فـي املهن احلرفية ك�صيد الأ�سماك والزراعة وقيادة
مركبات اخلدمات العامة .
 - 6املزاولون لأن�شطة يلزم ملزاولتها احل�صول على ترخي�ص �أو ت�صريح من اجلهات
املخت�صة .
-7-
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ويجوز �إ�ضافة بع�ض الفئات الأخرى لالنتفاع ب�أحكام هذا النظام بعد موافقة كل من
املجل�س  ،ووزارة املالية  ،وي�صدر بذلك قرار من الوزير  ،على �أن يحدد القرار تاريخ بدء
�سريان �أحكام هذا النظام على تلك الفئات .
املـــادة ( ) 6
ال ت�سري �أحكام هذا النظام على امل�ؤمن عليهم املنتفعني ب�أحكام قوانني و�أنظمة املعا�شات
والت�أمينات االجتماعية التي �صدر ب�ش�أنها مرا�سيم �سلطانية  ،كما ال ت�سري على �أ�صحاب
املعا�شات امل�ستحقني وفقا لأحكام القوانني والأنظمة امل�شار �إليها .
الف�صل الثاين
م�صـادر التمويـل واال�شرتاكـات
املـــادة ( ) 7
ميول هذا النظام من امل�صادر الآتية :
 - 1اال�شرتاكات ال�شهرية التي ي�ؤديها امل�ؤمن عليهم .
 - 2ن�سبة م�ساهمة اخلزانة العامة �شهريا .
 - 3ريع ا�ستثمار �أموال هذا النظام .
 - 4املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة وفقا لأحكام هذا النظام .
 - 5الهبات والو�صايا والتربعات والإعانات التي يوافق عليها املجل�س .
� - 6أي موارد �أخرى يتم تخ�صي�صها لهذا النظام يوافق عليها املجل�س .
املـــادة ( ) 8
ين� أش� ح�ساب م�ستقل لهذا النظام فـي ح�سابات الهيئة .
املـــادة ( ) 9
تبد أ� ال�سنة املالية لهذا النظام فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،وتبد أ� ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ،
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام التايل .
املـــادة ( ) 10
يفح�ص املركز املايل حل�ساب هذا النظام طبقا للقواعد الواردة فـي القانون .
-8-
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املـــادة ( ) 11
ت�ؤدى اال�شرتاك ــات بالري ــال العمان ــي بالن�ســبة للم�ؤم ــن عليــه ممن ميار�س ن�شاطه خارج
ال�سلطنة عن طريق �أحد امل�صارف املرخ�ص لها فـي ال�سلطنة  ،على �أن تودع قيمة اال�شرتاكات
امل�ستحقة مبوجب هذا النظام فـي احل�ساب املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 12
حت�سب قيمة اال�شرتاكات على �أ�سا�س دخل اال�شرتاك الذي يختاره امل�ؤمن عليه من بني
الدخول الواردة بجدول الدخول ال�شهرية املرفق بهذا النظام .
املـــادة ( ) 13
يجب �أال يقل دخل اال�شرتاك الذي يختاره امل�ؤمن عليه عن متو�سط الأجر ال�شهري امل�سدد
على �أ�سا�سه ا�شرتاكات العاملني لديه اخلا�ضعني لأحكام القانون .
املـــادة ( ) 14
تعترب اال�شرتاكات  -املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام امل�ستحقة عن كل �شهر  -التي ي�ؤديها
امل�ؤمن عليه واجبة الأداء للهيئة خالل اخلم�سة ع�شر يوما الأوىل من ال�شهر الذي يلي
ال�شهر امل�ستحقة عنه تلك اال�شرتاكات .
وفـي حالة ت�أخر امل�ؤمن عليه عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة فـي امليعاد امل�شار �إليه يلتزم
ب ـ ـ�أن ي ـ�ؤدي للهيئ ــة مبلغا �إ�ضافيــا يقدر بن�سبة ( )%13.5من اال�شرتاك ــات التي ل ــم ي�ؤده ــا ،
ما مل تكن هناك �أ�سباب قهرية يقدرها املجل�س وفقا لل�ضوابط التي يحددها فـي هذا ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 15
يجوز للم�ؤمن عليه �سداد اال�شرتاكات املقررة مقدما كل ثالثة �أ�شهر �أو �ستة �أ�شهر �أو �سنويا .
وال يكون الأداء عن مدة تالية لل�شهر امل�ستحق عنه اال�شرتاك ا�ستكماال للمدة املوجبة
ال�ستحقاق امل�ستحقات الت�أمينية املقررة مبوجب هذا النظام �إال بعد مرور هذه املدة فعليا .
و�إذا تبني �أن املبالغ التي مت �سدادها للهيئة عن قيمة ا�شرتاكات �شهرية غري م�ستحقة
التزمت الهيئة �إعادة تلك املبالغ امل�سددة لكل من وزارة املالية  ،وللم�ؤمن عليه .
-9-
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املـــادة ( ) 16
يجــوز للم ؤ�مــن عليه طلــب تعديل دخــل ا�شرتاكــه بالزيــادة مرتيــن فـي ال�سنــة بن�سبــة ()%5
فـي املـرة الواحدة  ،كما يجوز له تعديل دخل ا�شرتاكه بالنق�صان دون حتديد ن�سبة معينة ،
وي�سري تعديل دخل اال�شرتاك فـي اليوم الأول من ال�شهر التايل لتاريخ تقدمي طلب
التعديل  ،ما مل يحدد امل�ؤمن عليه تاريخا الحقا .
املـــادة ( ) 17
يجوز للم�ؤمن عليه طلب التوقف عن �سداد اال�شرتاكات ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة عند وجود
ظروف ت�ستدعي ذلك � ،شريطة �إخطار الهيئة وتعبئة النموذج املعد لذلك .
املـــادة ( ) 18
�إذا تخلف امل�ؤمن عليه عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة مدة ( )12اثني ع�شر �شهرا مت�صلة
دون �إخطار الهيئة يعترب ا�شرتاكه فـي هذا النظام موقوفا .
املـــادة ( ) 19
ال حت�سب املدد التي مل ي�سدد عنها اال�شرتاكات ال�شهرية وفقا لهذا النظام �ضمن املدد
املوجبة ال�ستحقاق معا�ش ال�شيخوخة �أو العجز �أو الوفاة �أو املكاف�أة .
املـــادة ( ) 20
يجوز بقرار من الوزير تعديل جدول الدخول ال�شهرية املرفق بهذا النظام بعد موافقة كل
من جمل�س الوزراء ووزارة املالية .
الف�صل الثالث
�إجـــراءات الت�سجيـــل
املـــادة ( ) 21
يت ــم ت�سجيـ ــل امل�ؤمــن عليه ل ـ ــدى الهيئــة اعتب ــارا من التاري ــخ الذي ح ــدده لب ــدء ا�شرتاكـ ــه
فـي هذا النظام على النموذج املعد لذلك  ،وبعد �إكماله امل�ستندات املوجبة للت�سجيل  ،واعتماد
الهيئة لدخل اال�شرتاك  ،يتم ت�سجيله عن ن�شاط واحد من الأن�شطة التي ميكن ممار�ستها
للفئات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من هذا النظام .
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املـــادة ( ) 22
يجب �أال يقل �سن امل�ؤمن عليه عن ( )18ثمانية ع�شر عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما ،
عند ت�سجيله فـي هذا النظام .
املـــادة ( ) 23
للهيئة االعرتا�ض على دخل اال�شرتاك الذي يختاره امل�ؤمن عليه �إذا كان ال يتنا�سب مع
طبيعة مهنته وقدرته املالية .
وعلى الهيئة �إخطار امل�ؤمن عليه ب�أ�سباب االعرتا�ض واقرتاح دخل اال�شرتاك الذي تراه
منا�سبا لطبيعة مهنته وقدرته املالية لت�ؤدى اال�شرتاكات على �أ�سا�سه  ،على �أن يتم ذلك
خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ ورود الطلب �إليها .
وعلى امل�ؤمن عليه الرد على هذا الإخطار خالل اخلم�سة ع�شر يوما التالية  ،وذلك �إما
باعتماد ر�أي الهيئة  ،و�إما بت�أكيد �أحقيته فـي اختياره ال�سابق  ،و�إما بتقدميه بديال �آخر
لدخل ا�شرتاكه يتنا�سب مع قدرته املالية  ،وبعد درا�سة احلالة يخطر امل�ؤمن عليه بر�أي
الهيئة النهائي كتابة  ،لت�ؤدى اال�شرتاكات على �أ�سا�سه .
املـــادة ( ) 24
ال يجـوز حتديد ب ــدء اال�شتــراك فـي هذا النظــام بتاريخ �سابق على تاريــخ حتري ــر طلــب
الت�سجيل  ،و�إذا مل يحدد امل�ؤمن عليه تاريخا لبدء اال�شرتاك فيتم الت�سجيل وفقا لتاريخ
ورود الطلب �إىل الهيئة .
املـــادة ( ) 25
على امل�ؤمن عليه �إخطار الهيئة ب�أي تغيريات �أو تعديالت قد تطر�أ على و�ضعه القانوين ،
وعلى الأخ�ص �إذا تعلق الأمر مبا ي�أتي :
� - 1إذا طر أ� تغيري على طبيعة الن�شاط الذي ميار�سه .
� - 2إذا انتقل من ن�شاط �إىل ن�شاط �آخر .
� - 3إذا انتق ــل �إىل ممار�سـ ــة الن�شاط خ ــارج احلدود اجلغرافي ــة لل�سلطنـ ــة �أو العك ــ�س
مع تزويد الهيئة بامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
� - 4إذا التحق بعمل �آخر نظري �أجر لدى الغري .
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 - 5فـي حالة ت�صفية ن�شاطه �أو �صدور حكم ب�شهر �إفال�سه .
 - 6فـي حالة توقفه عن ممار�سة الن�شاط ب�صفة نهائية .
املـــادة ( ) 26
ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير  -بناء على اقرتاح مدير عام الهيئة  -قرارا مبنح
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية للموظفني املخت�صني وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ،
ويكون لهم احلق فـي دخول ومعاينة حمال العمل �أو املقر الذي ميار�س فيه امل�ؤمن عليه
ن�شاطه فـي مواعيد العمل املعتادة  ،واالطالع على ال�سجالت والدفاتر والأوراق واملحررات
وامل�ستندات وغريها واحل�صول على ن�سخ منها  ،وكذلك طلب البيانات الالزمة من امل�ؤمن
عليهم و�إجراء التحريات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام  ،و�ضبط املخالفات وحترير
املحا�ضر  ،ويلتزم ه�ؤالء املوظفون باالحتفاظ ب�أ�سرار الوظيفة فيما يتعلق بالوقائع التي
اطلعوا عليها فـي �أثناء ممار�ستهم لأعمال وظيفتهم  ،وكذلك بعد خروجهم منها .
املـــادة ( ) 27
يجــب على امل�ؤم ــن عليه �أن يقــدم للموظفــني امل�شار �إليهـم فـي املادة ( )26من هذا النظ ــام ،
كل املعلومات وامل�ستندات الالزمة لت�سهيل مهمتهم  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1طبيعة الن�شاط الذي ميار�سه .
 - 2التغيريات التي تطر�أ على دخله النا�شئ من ممار�سته للن�شاط .
� - 3أي بيانات �أخرى تطلبها الهيئة .
املـــادة ( ) 28
على اجلهات احلكومية املخت�صة موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها فـي جمال
تطبيق �أحكام هذا النظام .
الف�صل الرابع
امل�ستحقات الت�أمينية
املـــادة ( ) 29
ي�ستحـ ــق امل�ؤم ــن علي ــه معـ ــا�ش ال�شيخوخ ــة �أو العجـ ــز �أو الوفـ ــاة طبقـ ــا للقواعـ ــد ال ـ ــواردة
فـي القانون  ،وب�صفة خا�صة فـي احلاالت الآتية :
-12-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

 - 1بلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني متى كانت مدة ا�شرتاكه فـي هذا النظام ( )180مائة
وثمانــني �شه ــرا على الأقـ ــل � ،أو ببل ــوغ امل�ؤمن عليــها �سن اخلام�س ــة واخلم�س ــني
متى كانت مدة ا�شرتاكها فـي هذا النظام ( )120مائة وع�شرين �شهرا على الأقل ،
على �أن يتقدم كل منهما بطلب �صرف املعا�ش �إىل الهيئة على النموذج املعد لذلك .
وفـي حالة عدم ا�ستكمال املدة املقررة ال�ستحقاق املعا�ش  ،وكان ن�شاطهما ال يزال
قائما ا�ستمر خ�ضوعهما لأحكام هذا النظام حلني ا�ستكمال تلك املدة .
 - 2انته ــاء ن�ش ــاط امل�ؤم ــن علي ــه قبـ ــل بلوغ ــه �ســن ال�ستني مت ــى كان ــت م ــدة ا�شرتاك ـ ــه
فـي هذا النظام ( )240مائتني و�أربعني �شهرا على الأقل � ،أو قبل بلوغ امل�ؤمن
عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني متى كانت مدة ا�شرتاكها فـي هذا النظام ()180
مائة وثمانني �شهرا على الأقل ب�شرط بلوغ �أي منهما �سن اخلام�سة والأربعني
على الأقل .
املـــادة ( ) 30
تعترب مدد اال�شرتاك  -فـي كل من هذا النظام والقانون ونظام الت�أمينات االجتماعية
على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم والنظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم  ،التي مل
ت�صرف عنها امل�ستحقات الت�أمينية  -وحدة واحدة عند ح�ساب املدد املوجبة ال�ستحقاق املعا�ش
�أو املكاف�أة بح�سب الأحوال .
املـــادة ( ) 31
ت�سوى م�ستحقات امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش عن مدد اال�شرتاك وفقا لأحكام هذا النظام
والقانون ونظام الت�أمينات االجتماعية للعمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم
والنظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
العاملــني فـي غي ــر دوله ــم  ،كل مـدة على ح ــدة  ،ويقـدر املع ـ ــا�ش مبجـ ــموع املعا�ش امل�ستحق
عن املدد املذكورة .
املـــادة ( ) 32
�إذا انتهى ن�شاط امل�ؤمن عليه �أو توقف عن �سداد اال�شرتاكات ومل تتوافر فـي �ش�أنه �إحدى
حاالت ا�ستحقــاق املع ــا�ش  ،ا�ستحق مكاف�أة � ،شريطة �أال تق ــل مــدة ا�شرتاك ــه فـي هذا النظ ــام
عن �سنة كاملة  ،وت�صرف هذه املكاف�أة �إذا توافرت �إحدى احلاالت الآتية :
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 - 1بلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني  ،وامل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني .
� - 2إذا كانــت امل�ؤمــن عليهــا متزوج ــة �أو مطلق ــة �أو �أرملــة فـي تاريــخ طلـب ال�صـرف
�شريطة التفرغ ل�ش�ؤون الأ�سرة .
وال ت�ستحق �صرف هذه املكاف�أة فـي هذه احلالة �إال ملرة واحدة طوال مدة ا�شرتاكها
فـي هذا النظام .
� - 3إذا حـ ــدث العج ــز �أو الوف ـ ــاة ب�سب ــب غي ــر مهن ــي بع ــد �سن ــة من تاريـ ــخ التوقـ ـ ــف
عن اال�شرتاك فـي هذا النظام  ،وفـي حالة الوفاة ت�صرف املكاف�أة �إىل م�ستحقي
املعا�ش عنه حكما موزعة بن�سبة الأن�صبة فـي املعا�ش  ،ف�إذا مل يوجد �إال م�ستحق
واحد للمعا�ش �صرفت له كاملة .
 - 4تعي ــني امل ؤ�م ــن علي ــه ب إ�ح ــدى اجلهــات التي ال جتيز حتويل ح�صيلة اال�شرتاكـ ــات
�إىل الهيئة .
 - 5احلاالت املر�ضية التي ال تعترب عجزا موجبا ال�ستحقاق املعا�ش  ،و�إمنا تقلل من
قدرة امل�ؤمن عليه على �أداء عمله �أو تنتق�ص منها بدرجة كبرية �شريطة �أن تثبت
هذه احلاالت مبوجب تقرير من اللجنة الطبية املخت�صة .
 - 6احلكم نهائيا على امل�ؤمن عليه بال�سجن مدة ( )10ع�شر �سنوات ف�أكرث � ،أو بقدر
املدة الباقية لبلوغ امل�ؤمن عليه �سن ال�ستني � ،أو لبلوغ امل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة
واخلم�سني � ،أيهما �أقل .
 - 7فقــد اجلن�سيــة العمانيــة �أو التجري ــد منها طبق ــا لأحك ــام قان ــون تنظيم اجلن�سية
العمانية .
املـــادة ( ) 33
حت�سب املكاف�أة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )32من هذا النظام على �أ�سا�س متو�سط دخل
اال�شرتاك ال�شهري الذي �سددت على �أ�سا�سه اال�شرتاكات خالل �آخر( )3ثالث �سنوات من
مدة اال�شرتاك فـي هذا النظام �أو مدة اال�شرتاك �إن قلت عن ذلك بواقع متو�سط دخل
ا�شرتاك �شهر واحد عن كل �سنة من ال�سنوات الثالث الأوىل من �سنوات ا�شرتاكه فـي هذا
النظام  ،وبواقع دخل ا�شرتاك �شهرين عن كل �سنة من ال�سنوات التي تلي ال�سنوات الثالث
الأوىل .
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املـــادة ( ) 34
فـي حالة وفاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش ت�صرف منحة مل�صاريف اجلنازة والعزاء تعادل
قيمتها ثالثة �أ�ضعاف دخل اال�شرتاك ال�شهري �إذا مل يتوقف عن �سداد اال�شرتاكات املقررة
مدة ( )12اثني ع�شر �شهرا مت�صلة قبل الوفاة  ،وتعادل معا�ش ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان
�صاحب معا�ش  ،على �أال تتجاوز قيمة املنحة فـي جميع الأحوال (� )1000ألف ريال عماين ،
ويكون �صرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي :
� - 1أرملة �أو �أرامل امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش  ،على �أن تق�سم بينهن بالت�ساوي ،
و�إذا كان املتوفى �أنثى ت�صرف لزوجها .
 - 2فـي حال ــة عــدم وجــود �أرملة ت�صرف املنحــة لأي من �أوالد املتوف ــى ب�شــرط بلوغ ــه
�سن الر�شد .
 - 3فـي حالة عدم وجود �أي من الفئات املذكورة فـي البندين ( )2 ، 1ت�صرف املنحة
للوالدين �أو لأحدهما .
 - 4فـي حالة عدم وجود �أي من الفئات املذكورة فـي البنود ال�سابقة ت�صرف املنحة
�إىل ال�شخ�ص الذي يثبت قيامه بتحمل م�صاريف اجلنازة والعزاء مبوجب �شهادة
معتمدة من اجلهة املخت�صة .
املـــادة ( ) 35
فـي حال ــة وفــاة امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش ت�صــرف منحــة وفــاة تعــادل قيمتهــا ثالثــة
�أ�ضعــاف دخل اال�شتــراك ال�شه ــري �إذا مل يتوقــف عن �ســداد اال�شرتاكــات املقــررة مدة ()12
اثني ع�شر �شهرا مت�صلة قبل الوفاة  ،وتعادل معا�ش ( )3ثالثة �أ�شهر �إذا كان �صاحب معا�ش ،
ويكون �صرف هذه املنحة مبراعاة الرتتيب الآتي :
� - 1أرملة �أو �أرامل امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش  ،على �أن تق�سم بينهن بالت�ساوي ،
و�إذا كان املتوفى �أنثى ت�صرف لزوجها .
 - 2فـي حال ــة عــدم وجود �أرملة ت�صرف املنحة لأي مــن �أوالد املتوفــى ب�شــرط بلوغ ــه
�سن الر�شد .
 - 3فـي حالة عدم وجود �أي من الفئات املذكورة فـي البندين ( )2 ، 1ت�صرف املنحة
للوالدين �أو لأحدهما .
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املـــادة ( ) 36
ت�صرف منحة زواج �إىل االبنة التي تتقا�ضى معا�شا وفقا لأحكام هذا النظام تعادل قيمتها
( )15خم�س ع�شرة مرة من قيمة املعا�ش الذي ت�ستفيد منه  ،بحد �أق�صى (� )1000ألف ريال
عماين  ،ويوقف �صرف املعا�ش فـي �آخر ال�شهر الذي مت فيه الزواج  ،وت�صرف هذه املنحة
مرة واحدة .
املـــادة ( ) 37
يجوز للم�ؤمن عليه �ضم مدة ا�شرتاك اعتبارية ملدة ا�شرتاكه فـي هذا النظام لزيادة تلك
املدة .
وت�صدر القواعد وال�شروط واجلداول املنظمة ل�ضم املدد االعتبارية امل�شار �إليها �ضمن مدد
اال�شرتاك فـي هذا النظام بعد موافقة كل من املجل�س ووزارة املالية  ،على �أن ي�صدر بذلك
قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 38
يجوز لأ�صحاب املعا�شات التي ت�ستحق وفقا لأحكام هذا النظام وامل�ستحقني عنهم اجلمع
بني ما ي�ستحقونه من هذه املعا�شات ودخلهم الذي يتحقق من �أي ن�شاط يزاولونه  ،وذلك
دون حد �أق�صى .
املـــادة ( ) 39
ت�ســري �أحك ــام القانون والقرارات املنفذة له على العمانيـني العاملـني حل�سابهــم اخلــا�ص
ومـن فـي حكمهــم  ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه نــ�ص خــا�ص فـي هذا النظام  ،ومبـا ال يتعار�ض
مع �أحكامه .
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جدول الدخول ال�شهرية
التي ت�ؤدى اال�شرتاكات على �أ�سا�سها
ون�سبـة اال�شرتاكـات وامل�ساهمـات ال�شهريـة
دخل اال�شرتاك ال�شهري ن�سبة اال�شرتاك ن�سبة امل�ساهمة
بالريال العماين ال�شهري للم�ؤمن عليه ال�شهرية للحكومة

املجموع ()%

� 225إىل �أقل من 250

% 6.5

% 13.5

% 20

� 250إىل �أقل من 400

% 8.5

% 11.5

% 20

� 400إىل �أقل من 600

% 11

%9

% 20

� 600إىل �أقل من 800

% 12

%8

% 20

� 800إىل �أقل من 1000

% 13

%7

% 20

� 1000إىل �أقل من 1200

% 14

%6

% 20

� 1200إىل �أقل من 1500

% 15

%5

% 20

� 1500إىل 3000

% 16

%4

% 20
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/45
ب�إن�شـاء مديريتـني عامتـني بـوزارة القـوى العاملـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 75/26
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/114باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل
املحافظني ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ مديريتــان عامتــان بــوزارة القــوى العاملــة  ،الأولــى  :املديرية العامــة للقوى العاملة
مبحافظــة جنــوب الباطنــة  ،والثانيــة  :املديرية العامــة للقــوى العاملــة مبحافظــة �شمال
							
ال�شرقية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر 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
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 83/3
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة  ،اعتبارا من التاريخ
املبني قرين ا�سمه .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعدة �سنة 1434هـ
املـوافـــــق  25 :من �سبتمبـــــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة ب�أ�سماء من ردت �إليهم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــم

تاريـــخ املوافقـــــة

1

فاطمـ ـ ــة بنت �سالـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ــي احلب�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2011/10/13م

2

فاطم ـ ــة بن ـ ــت �سال ـ ــم بـ ـ ـ ــن عقي ـ ـ ـ ــل باعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

2012/5/27م

3

�أمينة بنت عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ضي

2012/5/27م

4

عدنان بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ضـي

2012/5/27م

5

�أحمـد بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ض ــي

2012/5/27م

6

زينب بنت عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ضــي

2012/5/27م

7

ه�شام بن عبـدالعزيز بن عبدالرحمن القا�ض ـ ــي

2012/5/27م

8

خديجـ ـ ــة بن ـ ــت عبدالل ـ ــه ب ـ ــن عزيــز امل�سروريـ ـ ـ ــة

2012/6/3م

9

فاطمة بنت يون�س بن علي بن جعفر البلو�شيـ ـ ـ ــة

2013/1/1م

10

حمم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن كه ـ ـ ـ ــالن ب ـ ـ ـ ــن �سالـ ـ ـ ــم الربوانـ ـ ـ ــي

2013/1/1م

11

علـ ـ ــي ب ـ ـ ــن �سعي ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن �صالـ ـ ـ ــح ال�ساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

2013/1/1م

12

دليلـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ــت �سهي ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ــي الكندي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2013/1/1م
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وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2013/104
بتحديــد ر�ســـوم تغييـــر
ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/2
و إ�لــى الق ــرار الـ ــوزاري رقم  99/15بتحديــد �أ�سعــار متليــك وقيــم ت�أجي ــر ور�س ــوم ت�سجي ــل
الأرا�ضي احلكومية ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2000/21بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�ضي ،
و�إىل القـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رقم  2006/5بتحدي ـ ــد ر�س ــوم تغيي ــر ا�ستعم ــال الأرا�ض ــي الزراعي ــة
وتوفري اخلدمات الأ�سا�سية ،
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/41
و�إىل قرار جملــ�س الوزراء ال�صادر فـي جل�ستــه رقم  2012/21بتاريــخ  11رم�ضان 1433هـ
املواف ـ ـ ــق  31يولي ـ ـ ــو 2012م ب�شـ ـ ـ ـ�أن حتدي ــد ر�س ــوم تغيي ــر ا�ستخـ ـ ــدام الأرا�ضـ ـ ــي الزراعي ـ ـ ــة
�إىل اال�ستخدامات الأخرى ،
و إ�لــى موافق ــة وزارة املاليـ ــة مبوجب كتابهـ ــا رق ــم مالي ــة  -ت (  / ) 7176م.ت.د2013/3/6/
بتاريخ 2013/7/1م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية �إىل ا�ستخدامات �أخرى فـي جميع حمافظات
ال�سلطنة بـ ( 500بي�سة ) خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .
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املــادة الثانيــــة
حتـدد ر�سـوم �إقامـة وحدة �سكنيــة �إ�ضافيــة فـي الأرا�ضي الزراعيــة �أو ف�صل املنازل القائمة
الإ�ضافية عن الأرا�ضي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ ( 100بي�سة) مائة بي�سة
للمرت املربع .
املــادة الثالثــــة
ال حت�صل ر�سوم عن �إقامة وحدة �سكنية فـي الأرا�ضي الزراعية لأول مرة �أو تعديل القائم
منها �أو ف�صل املنزل القائم لأول مرة عن الأر�ض الزراعية �أو �إقامة من�ش�آت خدمية للمزرعة .
املــادة الرابعــــة
ال حت�صـل ر�سوم على طلبات تغيري ا�ستخدام الأرا�ضي الزراعية التي �سبق لوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية حت�صيل ر�سوم عنها وفقا لل�ضوابط ال�سارية وقت ال�سداد .
املــادة اخلام�ســــة
يتم حت�صيل الر�سوم امل�شار �إليها فـي هذا القرار من قبل وزارة الإ�سكان .
املــادة ال�ساد�ســــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  13 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــــــق  19 :من �سبتمبــــــر 2013م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2013/309
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائي ــة احليــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـلطاين
رقم ، 81/53
و�إىل الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائي ــة احليــة ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قــرار جمل�س ال ـ ــوزراء بجل�سته رقـ ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4ربيع الأول 1432هـ
املوافق  8فرباير 2011م ب�ش�أن توفـري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر ت�صديــر الث ــروات املائيــة احليـة املو�ضحـة �أدنـاه ابتـداء مــن الأول من �شهــر �أكتوبــر
لعام 2013م وحتى احلادي والثالثني من �شهر مايو لعام 2014م وهي :
( �أ�سماك اجليذر � ،أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة � ،أ�سماك ال�صافـي ) .
املــادة الثانيــــة
تعامل �صادرات الرثوات املائية احلية الآتية (�أ�سماك العندق � ،أ�سماك الهامور وي�ستثنى
منها نوع الدي�سكو  ،و�أ�سماك الكوفر وي�ستثنى منها نوع ال�سية) على النحو الآتي :
�أوال  :يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية
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�صريح لها بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها
فـي الأ�سواق املحلية .
ثانيا  :يحظر ت�صدير الرثوات املائية احلية امل�شار �إليها فـي البند (�أوال) من هذه املادة
خالل الفرتة من 2013/12/15م وحتى 2014/2/15م .
-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

املــادة الثالـثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�ش ــاط ت ــداول وت�سوي ــق الثــروة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساويــة من �أنــواع الأ�سماك
املو�ضحـ ــة �أدنـ ــاه فـي الأ�سواق املحلية املعتم ــدة من قبل الوزارة خالل املدة امل�شار �إليهــا
فـي املادة الأوىل  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لها بت�صدي ــر كمية م�ساوي ــة للكميــة التي مت
ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية وهي :
(�أ�سم ــاك ال�شع ــري � ،أ�سم ــاك البياح � ،أ�سمــاك ال�صال الكبيـر وت�شم ــل  " :الق�شـران  -ال�صال -
احلمام " ) .
املــادة الرابعـــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%30ثالثني باملائة مما
بحوزتها من �أ�سماك ال�ضلعة فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل املدة
امل�شــار �إليها فـي املــادة الأول ــى  ،وذلــك فـي مقاب ــل الت�صري ــح لهــا بت�صــدي ــر ن�سبـ ــة ( ) %70
�سبعني باملائة منها .
املــادة الخام�ســة
يح�صل �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها فـي املواد
الثانية والثالثة والرابعة على �شهادة معتمدة من املوظف املخت�ص بال�سوق املحلي وفقا
للنموذج املعد من قبل الوزارة  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ
ومكـان ت�سويقــها ورقم املركبــة وا�ســم �صاحبهــا  ،وتكون ال�شهــادة �صاحلــة لال�ستعمال مل ـ ــرة
واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ
الت�صدير .
املــادة ال�ساد�ســـة
ي�ستثنى من �أحكام املادة الأوىل والثانية والثالثة والرابعة الأ�سماك التي يتم معاجلتها
عن طريق التعليب ب�شرط �أن يكون امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة
الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بالوزارة .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2013/10/1م .
�صـدر فـي 1434 /11/19 :هـ
املوافـــــق 2013 / 9 / 25 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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وزارة القـوى العاملـة
قــرار وزاري
رقم 2013/520
ب�شـ�أن تنظيـم العمـل لبعـ�ض الوقـت
ا�ستنادا �إىل قــانـون العمــل ال�صـادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رقم ، 2003/35
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطانـ ــي رقم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�ص ـ ـ ـ ـ ــات وزارة القـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة
واعتمـ ــاد هيكله ــا التنظيمـ ــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة ( ) 1
يق�صد فـي تطبيق �أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
العامل بع�ض الوقت  :العامل الذي تقل �ساعات عمله �أو �أيام عمله العادية عن �ساعاتو�أيام العمل املقررة قانونا .
الدائــــــــــــــــــــــــــــرة :الدائرة املخت�صة بالت�شغيل .املـــادة ( ) 2
يجوز ل�صاحب العمل ت�شغيل العامل بع�ض الوقت  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�	- 1أال تزيد عدد �ساعــات العمل فـي اليوم على (� )4أربع �ساعات .
�	- 2أال يقل �أجر ال�ساعة عن ( )3ثالثة رياالت عمانية .
�	- 3أن يقت�صر الت�شغيل على العمال العمانيني .
�	- 4أن يكون العامل بع�ض الوقت من الباحثني عن عمل  ،ويجوز ت�شغيل من �أمت
ال�ساد�سة ع�شرة �سنة فيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا وال�ساد�سة م�ساء فقط .
�	- 5أال تزيد ن�سبة القوى العاملة بع�ض الوقت على ( )%10ع�شرة فـي املائة من ن�سبة
التعمني املقررة .
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املـــادة ( ) 3
يقت�صر ت�شغيل العمال بع�ض الوقت على من�ش�آت القطاع اخلا�ص التي متار�س الأن�شطة
الآتية :
 - 1بيع امل ـ ــواد الغذائيـ ـ ـ ـ ــة .
 - 2تعبئـ ـ ـ ـ ــة الوق ـ ـ ـ ـ ـ ــود .
 - 3الفنادق واملطاعم واملقاهي .
 - 4بيع الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية .
 - 5املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن .
 - 6وك ـ ـ ـ ــاالت ال�سي ـ ــارات .
 - 7الأعمـ ـ ـ ـ ــال الزراعيـ ـ ــة .
 - 8ال�ص ـ ــراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 9رعاية الأطفال وامل�سني ــن .
 - 10مكاتب ال�سفر وال�سياح ــة .
 - 11الإر�ش ـ ـ ــاد ال�سيــاحـ ـ ـ ــي .
 - 12قيـ ــادة املركبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .
 - 13اخلــدمــات التعليميـ ـ ـ ــة .
 - 14اخلــدمـ ــات الطبي ـ ـ ـ ـ ــة .
املـــادة ( ) 4
مع عدم الإخالل ب�أحكــام امل ــادة ( )23من قانون العمــل امل�شـار �إليـه يجب �أن يت�ضمن عقد
العمل لبع�ض الوقت الآتي :
 - 1حتديد عدد �ساعات العمل وتوقيتها .
 - 2حتـديـد �أيـام العمـل .
� - 3أجـر ال�ساعة وطريقة �أداء ذلك الأجر .
ويلتــزم �صاحــب العم ــل مبوافـ ــاة الدائ ــرة ب�أ�سم ــاء العم ــال الذين يعمل ــون بع ــ�ض الوق ــت
مع حتديد طبيعة ونوع العمل .
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املـــادة ( ) 5
ي�ؤدى �أجر العامــل بعــ�ض الوقــت كل �أ�سبوع  ،ويجوز �أن يـ�ؤدى كل �أ�سبوعـني �أو كــل �شهر
ب�شرط موافقة العامل بع�ض الوقت كتابة على ذلك .
املـــادة ( ) 6
يجوز ل�صاحب العمل �أو العامل بع�ض الوقت �إنهاء العقد بعد �إعالن الطرف الآخر كتابة
قبل موعد الإنهاء بثالثة �أيام عمل .
املـــادة ( ) 7
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  17 :من ذي القعدة 1434هـ
املوافــــــــق  23 :من �سبتمبــــــر 2013م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـقـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة النقــل واالت�صــاالت
قــرار وزاري
رقم 2013/223
بتطبيق الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت
ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية
فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إىل قان ــون تنظيـ ــم املالح ــة البحريـ ـ ــة فـي امليـ ــاه الإقليمي ــة العمانيــة ال�صادر باملر�سـوم
ال�سلطاين رقم ، 81/98
و�إىل القرار الوزاري رقم  98/197بتطبيق ال�شروط املوحدة ل�سالمة ال�سفن التي ال تخ�ضع
للمعاه ــدات البحرية الدولية بدول جملـ�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة ،
و�إىل قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر فـي دورته رقم ()32
املنعقدة يومي  20 - 19من دي�سمرب 2011م ب�ش�أن اعتماد الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن
ذات احلمــوالت ال�صغي ــرة التــي ال ت�شمله ــا املعاه ــدات البحريـ ــة الدوليــة فـي دول جملــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تطب ـ ـ ــق الالئحـ ــة امل�ش ـ ـ ــار �إليهــا وفق ـ ـ ــا لل�صيغـ ــة املرفقـ ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ــى القرار الوزاري رقم  98/197امل�شار �إليه  ،كما يلغــى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :من �شـــــــــوال 1434هـ
املوافـــــق  25 :من �أغ�سطــ�س 2013م

د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ــر الـ ـنـ ـقــل واالتـ ــ�صـ ــاالت
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مقـــدمـــة
 - 1الئح ــة ال�سالمـ ــة ل�سف ــن الب�ضائ ــع و�سفــن الرك ــاب ال�صغيــرة غيــر امل�شمول ــة ب�أحك ــام
االتفاقيات البحرية الدولية  ،و�ضعت احلد الأدنى ملعايري ال�سالمة لل�سفن اجلديدة
التي تبحر فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 2مت �إعداد الالئحة احلالية مع الأخذ فـي االعتبار الأحكام املطبقة لالتفاقيات الدولية
التالية وبروتوكوالتها :
 - 2٫1االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م  ،واملعدلة بربوتوكول
عام 1988م .
 - 2٫2االتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966م  ،واملعدلة بربوتوكول عام 1988م .
 - 2٫٣االتفاقية الدولية ملعاييــر التدريــب وا إلجــازة واملراقبة للمالحني لعام 1978م ،
كما مت تعديلها فـي عام 1995م وعام 2010م .
 - 2٫٤االتفاقي ــة الدولي ــة ملنــع التلــوث من ال�سف ــن لعــام 1973م  ،واملعدل ــة بربوتوكـ ــول
عام 1978م .
 - 2٫٥اتفاقية اللوائح الدولية ملنع الت�صادم فـي البحر لعام 1972م .
 - 3يتم حتديث هذه الالئحة بانتظام فـي �ضوء التطورات واملمار�سات ملعايري ال�سالمة
البحرية مبوجب االتفاقيات الدولية التي �ستدخل حيز التنفيذ م�ستقبال .
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الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية
التـي ال ت�شملهـا املعاهــدات البحريـــة الدوليـة
فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
الباب الأول
الأحكـــام العـــامة
التطبيـــــق
املــادة ( ) 1
 - 1تطب ــق ه ــذه الالئح ــة علــى �سفــن الب�ضائــع وال�صيـد  ،مبا فـي ذلك ال�صن ــادل  ،العامل ــة
فـي املالحة البحرية والتي يكون طولها الكلي ( )12اثنى ع�شر مرتا �أو �أكرث  ،والتي
ال تطبق عليها �أحكام االتفاقيات الواردة فـي الفقرة التالية ما مل ين�ص �صراحة على
خالف ذلك  .وتطبـق هذه اللوائـح �أي�ضــا على �سفــن الركــاب التي يبلــغ طولهــا الكلــي
( )12اثنى ع�شر مرتا �أو �أكرث ولكن يقل عن (� )24أربعــة وع�شريــن مت ــرا وحتمـ ــل �أق ــل
من ( )200مائتي راكب فـي املياه الإقليمية للدولة �أو القيام برحالت بني دول املجل�س ،
وكذلك تطبــق على ال�سف ــن ال�شراعيــة املحلية املوجــودة  ،وتلك املبنية حديثا امل�ستعملــة
�أو جرى حتويلها �إىل �سفن ركاب  .وما مل يذكر عك�س ذلك ف�إن �أحكام هذه اللوائح
املطبقة على �سفن الب�ضائع تطبق على �سفن الركاب تلك .
 - 2يجوز ل�سلطة امليناء �أن ت�شرتط االلتزام ب�أي تدابري �أو متطلبات عالوة على مقت�ضى
االتفاقيات املو�ضحة �أعاله .
 - 3يجــب علــى مالك ال�سفينة �أو ربانه ــا �أو وكيله ــا املالحي كما يتعني على مالك الب�ضائــع
�أو املركب ــات �أو و�سي ــط �شحنهـ ــا �إ�ضافـ ــة �إلـ ــى م�شغ ــل املين ــاء � -أن يطل ــع عل ــى التدابي ـ ــر
�أو املتطلبات الت ــي يج ــوز ل�سلطـ ــة امليناء �أن تطل ــب االلتزام بهــا فيم ــا يتعلق بال�سف ــن
والب�ضائ ــع واملركبات  ،عالوة على مقت�ضى االتفاقيات املو�ضحة .
 - 4يجب على كل �سفينة تدخل �إىل موانئ جمل�س التعاون اخلليجي  ،والتي تخ�ضع لهذه
القواعد والتعليمات �أن حتمل على متنها ن�سخة من االتفاقيات املو�ضحة فـي البند ()2
�أعاله  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة من هذه القواعد  ،والتعليمات  ,و�أية تعديالت الحقة لها .
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 - 5يجوز لأي دولة ع�ضو مبجل�س التعاون �أن تتقدم بطلب تعديل هذه الالئحة مبوجب
�أحكام الباب الثامن ع�شر املــادة (. )133
املــادة ( ) 2
يج ــوز للإدارة �أن ت�ستمــر فـي ترخي�ص ت�شغيل �سفينة موجودة م�صممة وفقا ملعايري �أدنــى
مــن تلك التــي ت�ضمنتهــا الالئح ــة احلالي ــة  .ومهمـ ــا ي ـ ـكــن  ,ف�إنه يتوجب �أن تلت ــزم ه ــذه
ال�سف ــن ب�أن تفـي على الأقل بالأحكام التي تراها الإدارة �ضرورية لتحقيق �سالمة ال�سفينة
وطاقمها خالل الرحل ــة �أو الرحالت التي من املتوقع �أن تقوم بها ال�سفينة .
املــادة ( ) 3
ميك ــن للإدارة فيما يتعل ـ ــق ب�سفن الركـ ــاب التـي يقــل طولهــا ع ــن (� )24أربعة وع�شرين
متــرا وحتم ــل �أقـ ــل من ( )200مائتي راكب فـي رحالت دولية بني موانئ دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والدول املجاورة التي تطبق اللوائح � ،أن ت�صدر لهذه ال�سفن
�شهادة �سالمة �سفينة ركاب وفقا لأحكام االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار مع
تزويد املنظمة البحرية الدولية بن�سخة من �إ�شعار التكاف�ؤ .
التعـــاريف
املــادة ( ) 4
يق�صد بالعبارات املبينة �أدناه املعاين الواردة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص خالف
ذلك :
 - 1دول جمل�س التعاون :
تعنــي الــدول الأع�ضــاء ف ــي جملــ�س التعاون ل ــدول اخلليـ ــج العربية .
 - 2املجل�س الأعلى :
تعني املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
 - 3الإدارة :
تعن ــي ال�سلطة احلكومية املخت�صة بال�ش ـ ـ�ؤون البحرية لدولة "العلم"  ،التي تقوم
ب�إ�صــدار جميــع �شه ــادات ال�سفينـ ــة بع ــد معاينته ــا والت�أك ــد من �صالحيته ــا طبقــا
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للمعايري الدولية  ،وو�ضع اال�ستثناءات والإعفاءات والبدائل لل�سفن طبقا لنوع
ال�شحنـ ــة وطبيعـ ــة الرحل ــة البحري ــة  ،كذلك هي اجله ــة الت ــي تفــو�ض وتعتـ ــمد
من ينوب عنها من هيئات الت�صنيف الدولية فـي الإ�شراف واملعاينة على ال�سفن .
� - 4سفينة ب�ضاعة :
�أية �سفينة خالف �سفينة ركاب .
� - 5سفينة الركاب :
هي �سفينة حتمل بدءا من اثني ع�شر راكبا ف�أكرث .
� - 6سفينة ركاب �صغرية :
هي �سفينة الركـاب التي يزيد طولهــا الكلي على ( )12اثني ع�شر متــرا �أو �أكرث ،
ولكن �أقل من (� )24أربعة وع�شرين مرتا وحتمل �أقل من ( )200مائتي راكب .
� - 7سفينة ال�صيد :
هي �سفينة ت�ستخدم ل�صيد �أو جني �أو زرع املوارد البحرية احلية .
 - 8ال�صندل :
يعني �سفينة ب�ضائع دون و�سائل الدفع اخلا�صة بها .
 - 9ال�سفن التقليدية(داو) :
هـي �سفين ــة تقليدية ت�ستعمل فـي ن�شاطات ال�صيد ونقـل الب�ضائع  ،ولي�ســت �سفين ــة
ركاب .
 - 10قارب النزهة :
هو القارب امل�ستخدم ا�ستخداما غري جتاري .
 - 11ال�سفينة اجلديدة :
هي ال�سفين ــة املمـ ــدود �صالبه ـ ــا � ،أو الت ــي تكـ ــون فـي مرحلـ ــة مماثل ــة من البنـ ــاء ،
فـي تاريخ نفاذ هذه اللوائح �أو بعد ذلك .
 - 12زورق الإنقاذ :
هو زورق م�صمم لإنقاذ املنكوبني وجتميع زوارق النجاة �أو الرماثات .
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� - 13سفينة ذات غر�ض خا�ص :
هي ال�سفينــة التــي تعمــل ذاتيا بقــوة ميكانيكية والتي حتمــل  ،ب�سب ــب وظيفتهـ ــا ،
�أكرث من ( )12اثنى ع�شر م�ستخدما خا�صا  ،مبا فـي ذلك الركاب � .إن ال�سفن ذات
الغر�ض اخلا�ص التي تطبق عليها هذه املدونة تت�ضمن الأنواع الآتية :
 - 14٫1ال�سفن املرتبطة بالأبحاث  ،والبعثات اال�ستك�شافية واملعاينة .
� - 14٫2سفن تدريب امل�ستخدمني البحريني .
� - 14٫٣سفن ت�صنيع احليتان وال�سمك  ،غري تلك املرتبطة بال�صيد .
� - 14٫٤سفن معاجلة امل�صادر احلية الأخرى فـي البحر  ،غري املرتبطة بال�صيد .
 - 14٫٥ال�سفن الأخرى ذات موا�صفات فـي الت�صميم وطرق فـي العمل تت�شابه مع
ال�سفن املذكورة فـي (� )1إىل (� )4أعاله  ،والتي ترى الإدارة ت�صنيفها �ضمن
هذه املجموعة .
 - 14الناقلة :
هي �سفينة ب�ضائع مبنية �أو معدلة لنقل ب�ضائع �سائلة �أو �صلبة �سائبة .
� - 15أماكن املعي�شة :
تعن ــي الأماكـ ــن العامـ ــة  ،والأروق ــة واملراحيـ ــ�ض  ،والقمــرات واملكات ــب واحلجـ ــرات
املطبخية التي ال حتتوي على �أدوات الطبخ والأماكن املماثلة  .وت�ضم �أماكن
املعي�شة كذلك ال�سالمل واملهاوي واملخارج التي تخدم تلك الأماكن .
 - 16و�سط ال�سفينة :
تعني و�سط امل�سافة بني املتعامدين فـي ال�سفينة .
 - 17تـاريخ ذكرى �سنوية :
يعني اليـوم وال�شهــر من ك ــل �سن ــة اللذين ي�صادفــان تاريخ انق�ضاء ال�شه ــادة ذات
العالقة .
 - 18كو�سبا�س � -سار�سات :
تعني املنظمة التي �أن�ش�أتها االتفاقية الدولية (رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية)
بتاريخ  1يوليو (متوز) 1988م لت�شغيل �شبكة ا�ستغاثة تابعية .
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 - 19العر�ض (: )B
يعني �أكرب عر�ض م�شكل لل�سفينة على م�ستوى �أعمق خط حتميل للتق�سيم الداخلي
�أو دونه .
� - 20سطح الفوا�صل الإن�شائية :
يعني �أعلى �سطح ت�صل �إليه الفوا�صل الإن�شائية العر�ضية العازلة .
� - 21أماكن الب�ضائع :
تعني جميع الأماكن امل�ستخدمة للب�ضائع (مبا فـي ذلك �صهاريج الب�ضائع الزيتية) ,
واملهاوي امل�ؤدية �إليها .
 - 22الأماكن املغلقة لب�ضائع الدحرجة :
تعنــي �أماكــن ب�ضائــع الدحرجــة التــي ال تنــدرج فـي فئــة �أماكـن ب�ضائع الدحرجــة
املفتوحة  ،وال فـي فئة ال�سطوح املك�شوفة .
 - 23املراقبة امل�ستمرة :
تعني �أن اخلفارة الال�سلكية املعنية لن تتوقف �إال لفرتات ق�صرية عند تعر�ض
طاقة اال�ستقبال فـي ال�سفينة خللل �أو ان�سدادها بفعل ات�صاالتها الذاتية �أو عند
�إخ�ضاع املرافق لعمليات ال�صيانة �أو الفحو�ص الدورية  ،وبقدر تعلق الأمر بت�سلم
ر�سائل نظام ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز ف�إن مراقبة اال�ستقبال �ستكون ()%98
علــى الأقل وفق ــا لتعريفه ــا الـ ــوارد فـي "دليــل �شبك ــة ال�سالم ــة الدولي ــة" ال�صــادر
عن املنظمة البحرية الدولية .
 - 24حمطــات التحكم :
تعني الأماك ــن التي توجـد فيهــا مع ــدات االت�صــال الال�سلكــي � ،أو معدات املالحة
الرئي�سية � ،أو م�صادر الطاقة الكهربائية فـي حاالت الطوارئ  ،واملعدات املركزية
للك�شف عن احلرائق �أو مكافحتها .
 - 25احلمولة ال�ساكنة :
تعني الفرق  ،بالأطنان  ،بني �إزاحة ال�سفينة فـي مياه ذات كثافة نوعية تبلغ ()1٫025
عند خط املاء التحميلي الذي يتما�شى مع غاط�س ال�سفينة ال�صيفـي املحدد  ،ووزن
ال�سفينة فارغة .
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 - 26منارة ال�سلكي �سطح ال�سفينة :
تعني منارة ال�سلكية لتحدي ــد املوقع فـي ح ــاالت الط ــوارئ تعمــل علــى ت ــردد ()406
ميغاهريتز فـي نظام (كو�سبا�س � -سار�سات) �أو بوا�سطة �أي قمر �صناعي �آخر ،
وميكنها الطفو  ،ومزودة بنظام �ضغط هيدرو�ستاتي  ،وميكن تفعيل الإر�سال فيها
يدويا �أو �أوتوماتيكيا عند �إطالق املنارة الال�سلكية .
 - 27النداء االنتقائي الرقمي :
يعني التقنية التي ت�ستخدم رموزا تتيح ات�صال حمطة ال�سلكيـة مـا مبحطـة �أخـرى
�أو مبجموعــة من املحطــات ونقــل املعلومــات �إليهــا  ،واملتما�شية مع التو�صيات ذات
ال�صلة للجنة اال�ست�شارية الدولية للموا�صالت الال�سلكية .
 - 28الإبـراق ذو الطبــع املبا�شــــر :
يعنــي التقني ــات التلغرافيـ ــة الأوتوماتيكي ــة املتما�شي ــة مع التو�صيات ذات ال�صلة
للجنة اال�ست�شارية الدولية للموا�صالت الال�سلكية .
 - 29الغاط�س :
يعنـي امل�سافة الر�أ�سية من اخلــط القاعــدي امل�شــكل فـي منت�صـف الطـول �إىل خط
املاء املعني .
 - 30م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية :
يعني م�صدر للطاقة الكهربائية يقوم بتغذية لوحة مفاتيح الطوارئ عند حدوث
خلل فـي التغذية من امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية .
� - 31إنزال التعومي الطليق :
يعني طريقة لإنزال رماثات النجاة  ،يطلق هذا الرماث �أوتوماتيكيا من ال�سفينة
الغارقة  ،ويكون جاهزا لال�ستعمال .
 - 32العائم :
يعنــي امل�ساف ــة املقا�سة عموديــا  ،وباجتــاه الأ�سفــل عنــد منت�ص ــف ال�سفين ــة واملمت ــدة
من احلافة العليا خلط ال�سطح �إىل احلافة العليا خلط التحميل املعني .
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 - 33ال�سطح الرئي�سي لل�سفينة : Main Deck -
يعني ال�سطح العلوي الأق�صى الكامل املعـر�ض لعوام ــل املن ــاخ والبحر  ،واملجهـ ــز
بو�سائ ــل دائمــة لإغ ــالق جميع الفتح ــات فـي اجلزء املك�شوف منه  .والذي زودت
كل الفتحات فـي جوانب ال�سفينة �أ�سفله بو�سائل �إغالق دائمة عازلة  ,وفـي �سفينة
ذات �سطح عائم متقطع  ،ف�إن اخلط الأ�سفل لل�سطح املك�شوف وتتمة ذلك اخلط
املوازية للجزء العلوي من ال�سطح ي�شكالن �سطحا عائما .
 - 34االت�صاالت الال�سلكية العامة :
تعني املرا�سالت الت�شغيلية والعامة  ،غري ر�سائل اال�ستغاثة واال�ستعجال وال�سالمة ،
اجلارية ب�أجهزة الال�سلكي .
 - 35احلمولة الإجمالية :
تعني �أبعاد احلجم الكلي لل�سفينة وفقا لأحكام االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة
ال�سفن  ،لعام 1969م .
 - 36الرماث :
يعنــي جهــاز يعتــمد طف ــوه عل ــى حجي ــرات لدن ــة مملوءة بالغاز  ،ويحفــظ جاهـ ــزا
لال�ستعمال فـي جميع الأوقات .
 - 37خدمــــة نافتكـــ�س الدوليــة :
تعني البث املن�سق والإر�سال واال�ستقبال الأتوماتيكي على الرتدد ( )518خم�سمائة
وثمانية ع�شر كيلوهريتز  ،ملعلومات ال�سالمة البحرية وذلك بوا�سطة �إبراق ذي
طبع مبا�شر �ضيق النطاق ي�ستخدم اللغة الإجنليزية (جتب الإ�شارة �إىل دليل
نافتك�س املعتمد من املنظمة البحرية الدولية) .
� - 38شبكة خدمة ال�سالمة الدولية :
تعني تن�سيق الإر�سال و�أتوماتيكية اال�ستقبال ملعلومات ال�سالمة البحرية بو�سائل
نظام ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز اخلا�ص بـ(�إمنار�سات) .
 - 39الرحلة الدولية :
تعني الرحلة بني موانئ فـي دولتني خمتلفتني .
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 - 40الطـــول :
ويع ــادل (� )٪96ستة وت�سعني فـي املائة من �إجمايل طـول خ ــط املـاء عن ــد ()٪85
خم�سة وثمانني ف ــي املائ ــة من العمق امل�شكــل الأدن ــى املقــا�س مـ ــن قم ــة الع ــار�ض ،
�أو للم�سافة القائمة بني اجلانب الأمامي من مقدمة ال�سفينة وحمور الدفة على
خط املاء املذكور � ،إذا كان ــت ه ــذه امل�سافة �أكبــر  .وفـي ال�سفــن امل�صممة مبيل فــي
ال�صالــب فمــن الواجــب �أن يكون خط املاء الذي يقا�س عليه هذا الطول موازيا
خلط املاء الت�صميمي .
 - 41الطول بالكامل (درجة مئوية) :
يعني طوال كامال بدن ال�سفينة  ،وفـي حالة وجود " "Satoو�إ�ضافة خلفية  ،ي�ستثنى
هذان امللحقان .
 - 42احلمولة ال�صافية :
يعني �إزاحة ال�سفينة بالأطنان دون الب�ضاعة  ،والوقود  ،وزيــت التزليـ ــق  ،وميـ ـ ــاه
ال�صابـورة  ،وامليـاه العذبة ومي ـ ــاه تغذي ــة املراج ـ ــل املخزونــة فـي ال�صهاريج وامل�ؤن
اال�ستهالكية  ،والركاب  ،والطاقم و�أمتعتهم .
 - 43البحث والإنقاذ :
يعني العثور على ال�سفن �أو الطائرات �أو الوحدات �أو الأ�شخا�ص املنكوبني .
 - 44ذو انت�شار لهبي �ضيق :
يعني �أن ال�سطح الذي يجري و�صفه على هذا النحو يحد ب�صورة كافية من انت�شار
اللهب  ،وهو ما تقره الإدارة بناء على �إجراءات اختبارية معتمدة .
� - 45إمنار�سات :
تعنــي املنظمــة املن�ش ـ�أة باتفاقية املنظم ــة الدولي ــة للتواب ــع البحري ــة (�إمنار�س ــات)
املعتمدة فـي � 3سبتمرب (�أيلول ) 1976م .
� - 46أماكن الآالت :
تعني جميع �أماكن الآالت من الفئة ( )Aوكل الأماكن الأخرى التي حتتوي على
�آالت دفع  ،ومراجل  ،ووحدات وقود نفطي  ،وحمركات بخارية  ،وحمركات احرتاق
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داخلي  ،ومولدات و�آالت كهربائية رئي�سية  ،وحمطات للتزويد بالوقـ ــود  ،و�آالت
للتربيـ ــد والت ــوازن  ،والتهويـ ــة وتكيي ــف الهــواء  ،وما �شاب ــه ذلك من الأماكن ،
واملهاوي امل�ؤدية �إليها .
� - 47أماكن الآالت من ال�صنف (: )A
تعني الأماكن واملهاوي امل�ؤدية �إليها التي حتتوي على :
� - 47٫1آالت االحرتاق الداخلي امل�ستخدمة فـي �أغرا�ض الدفع الرئي�سي .
� - 47٫2آالت االحتـ ــراق الداخل ـ ــي امل�ستخدم ـ ــة لأغـ ــرا�ض �أخـ ــرى بخـ ــالف الدفـ ــع
الرئي�سي على �أال يقل ناجت طاقتها الإجمايل عن ( )375ثالثمائة وخم�سة
و�سبعني كيلو واط .
� - 47٫٣أي مرجل نفطي �أو وحدة وقود زيتي .
 - 48امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائيــة :
يعن ــي امل�ص ــدر ال ــذي يقوم بتوفي ــر الطاق ــة الكهربائية �إىل لوحة املفاتيح الرئي�سية
لتوزيعها على كل اخلدمات الالزمة للإبقاء على ال�سفينة فـي حالة الت�شغيل
والإقامة العادية .
 - 49معدات التوجيه الرئي�سية :
تعني الآالت وم�شغالت الدفة ووحدات طاقة معدات التوجيه � ،إن وجدت  ،واملعدات
الإ�ضافيـة وو�سائل تو�صيل العزم الالزم لتحريــك الدف ــة لتوجيـه ال�سفينـة (مثل
ذراع حتريك الدفة �أو الربعية) فـي ظروف اخلدمة العادية .
 - 50لوحة املفاتيح الرئي�سية :
تعني لوحة املفاتيح التي تتغذى مبا�شرة من امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية ،
وتقوم بتوزيع هذه الطاقة على مرافق ال�سفينة .
 - 51خط حــد الغمــر :
يعنــي اخلط املر�سوم مبا ال يقل عن (� )76ستة و�سبعني ملمرتا حتت جانب �سطح
ال�سفينة العلوي .
 - 52معلومــات ال�سالمــة البحريــة :
تعنــي التحذي ــرات املالحي ــة والطق�سيـ ــة  ،والتنب ـ�ؤات اجلوي ــة ور�سائـ ــل ال�سالم ـ ــة
الأخرى املوجهة �إىل ال�سفن .
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� - 53أق�صى �سرعة خدمة �إىل الأمام :
تعني �أق�صى �سرعة �صممت ال�سفينة لل�سري بها فـي �أثناء خدمتها فـي البحر عند
�أعمق غاط�س .
� - 54أق�صــى �سرعــــة للخلـــف :
تعن ــي ال�سرعـ ــة املق ــدرة لل�سفين ــة عنــد ا�ستخـ ــدام الطاق ـ ــة الت�صميمية الق�صوى
لل�سري �إىل اخللف عند �أعمق غاط�س .
 - 55املادة غري القابلة لالحرتاق :
تعنــي املـ ــادة التــي ال حتت ـ ــرق وال تطل ــق �أبخــرة قابلــة لالحت ــراق بكمي ــات ت�سم ــح
با�شتعالهــا ذاتي ــا �إذا ارتفعــت درجــة حرارتهــا �إىل (� )750سبعمائــة وخم�ســني درج ــة
مئوية  ،على �أن تقر الإدارة ذلك با�ستخدام �إجراءات �إخبارية معتمدة  .وتعترب �أية
مواد �أخرى بخالف ذلك قابلة لال�شتعال .
� - 56أماكــــن ب�ضائــع الدحرجـــــة املفتوحــــة :
تعني �أماكـ ــن ب�ضائع الدحرج ــة املفتوحـ ــة �إما من نهايتيها � ،أو مفتوحة من نهاية
واحـدة وم ــزودة بتهوية طبيعي ــة مالئمــة فعالــة على طولهــا بالكام ــل من خ ــالل
فتحات دائمة فـي الت�صفيح اجلانبي �أو �سقف ال�سطح وفقا لقناعة ال�سلطة املخت�صة .
 - 57الراكب :
يعني كل �شخ�ص فيما عدا :
 - 57٫1ربان و�أفراد الطاقم �أو الأ�شخا�ص الآخرين العاملني �أو امل�ستخدمني ب�أية
�صفة كانت لأداء عمل على ظهر �سفينة .
� - 57٫2أو الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن عام واحد .
 - 58املتعامدان :
يعني قيا�س املتعامدان الأمامي واخللفـي عند الطرفني الأمامي واخللفـي للطول
( . )Lويجب �أن يتطابق املتعامدان الأمامي مع اجلانب الأمامي ملقدم ال�سفينة
على خط املاء الذي يقا�س عليه الطول .
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 - 59خدمة التوابع ذات املدار القطبي :
تعني خدمة ترتكز على التوابع ذات املدار القطبي (كو�سبا�س � -سار�سات) والتي
تتلقى وترحل �إنذارات اال�ستغاثة من املنائر الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع
فـي حاالت الطوارئ كما حتدد مواقع هذه املنائر .
 - 60الأماكن العامة :
تعن ــي تلك الأج ــزاء من �أماكــن املعي�شــة وامل�ستخدمــة كقاع ــات  ،وغ ــرف طع ـ ــام
وا�سرتاحات  ،وما �شابه ذلك من الأماكن املحوطة ب�صورة دائمة .
 - 61خدمة االت�صاالت الال�سلكيـة :
تعني كل من خدمات االت�صاالت الال�سلكية الف�ضائية الآتية :
 - 62٫1خدمة ات�صاالت ال�سلكية ت�ستخدم التوابع املتزامنة فـي اخلدمة التوابعية
البحرية املتنقلة .
 - 62٫2خدمة ات�صاالت ال�سلكية ت�ستخدم التوابع ذات املدار القطبي فـي اخلدمة
التوابعية البحرية املتنقلة .
 - 62٫٣اخلدم ــة البحري ــة املتنقلــة فـي النطـ ــاق بـ ــني ( )156ميغاهريت ــز  ،و()174
ميغاهريتز .
 - 62٫٤اخلدم ـ ـ ــة البحري ـ ـ ــة املتنقلـ ـ ــة فـ ـ ــي النط ـ ـ ــاق بــني ( )4000كيلوهريتز ،
و( )27٫500كيلوهريتز .
 - 62٫٥اخلدم ـ ــة البحريـ ــة املتنقل ـ ــة فـي النطـ ــاق ب ــني ( )1٫605كيلوهريت ـ ــز ،
و( )4000كيلوهريتز وبني ( )415كيلوهريتز  ،و( )526٫5كيلوهريتز .
 - 62اللوائح الال�سلكية :
تعنــي اللوائــح الال�سلكي ــة امللحق ــة �أو التــي تع ــد ملحقــة ب أ�حــدث اتفاقيــة دوليـ ــة
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �سارية املفعول فـي فرتة ما .
 - 63مادة االرتداد العك�سي :
تعني املادة التي تعك�س حزمة من ال�ضوء �سلطت عليها .
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� - 64أماكن ب�ضائـــع الدحرجــــة :
تعني الأماك ــن الت ــي ال تقط ــع عـ ــادة ب ـ�أي ح ــال  ،ومتتـ ــد �إما على طول كبري و�إما
على طول ال�سفين ــة التي ت�شح ــن عليه ــا الب�ضائع وتفـ ــرغ منها عـ ــادة بو�ضعيـ ــة
�أفقي ــة (فـي عبوات �أو �سائبة)  ،فـي �أو على ق�ضبان �أو مركبات طريق �أو �سيارات
(مبا فـي ذلك ال�صهاريج على الطرق �أو الق�ضبان  ،وال�شاحن ــات  ،و�ألواح ال�شحــن ،
�أو اخلزان ــات املفتوحة � ،أو فـي �أو على وحدات تخزين م�شابهة �أو �أوعية �أخرى) .
 - 65املنطقة البحرية (: )A1
تعني منطقة تقع �ضمن التغطية الهاتفية الال�سلكية ملحطة �ساحلية واحدة على
الأقل ذات تردد عال جدا  ،وتتاح فيها خدمات متوا�صلة للإنذار بالنداء االنتقائي
الرقمي  ،ح�سب التعريف الذي قد ت�ضعه احلكومة املتعاقدة .
 - 66املنطقة البحرية (: )A2
تعنــي تلك املنطق ــة  ،با�ستثنـ ــاء املنطق ــة البحري ــة ( ، )A1التي تقـ ــع �ضم ــن نط ــاق
التغطي ــة الهاتفية الال�سلكية ملحطة �ساحليـ ــة واحـ ــدة ذات ت ـ ــردد متو�سط  .وتتاح
فيها خدمات متوا�صلة للإنذار بالنداء االنتقائي الرقمي  ،ح�سب التعريف الذي
قد ت�ضعه حكومة متعاقدة .
 - 67املنطقة البحرية (: )A3
تعني تلك املنطقة  ،با�ستثناء املنطقتني البحريتني ( )A2و ( ، )A1التي تقع �ضمن
نطاق تغطية تابع متزامن من توابع (�إمنار�ســات)  ،وتتوافر فيها خدم ــات متوا�صــلة
للإنذار .
 - 68املنطقة البحرية (: )A4
تعني املنطقة التي تقع خارج املناطق البحرية ( )A1و ( )A2و (. )A3
� - 69أماكن اخلدمة :
تعني تلك الأماكن امل�ستخدمة كمطابخ واحلجرات املطبخية املحتوية على �أدوات
للطبخ  ،واخلزائن  ،وغرف التربيد والأ�شياء الثمينة  ،واملخازن والور�ش بخالف
تلك التي ت�شكل جزءا من �أماكن الآالت  ،وما �شابه ذلك من �أماكن وكذلك املداخل
امل�ؤدية �إليها .
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 - 70امل�ستخدمون اخلا�صون :
تعني كل الأ�شخا�ص ممن لي�سوا ركابا �أو �أفرادا فـي الطاقم �أو الأطفال ممن يقل
�سنهم عن عام واحد املحمولني على منت ال�سفينة مبا له عالقة بالهدف اخلا�ص
لتلك ال�سفينة �أو ب�سبب العمل اخلا�ص الذي يتم على منت تلك ال�سفينة .
 - 71الإن�شـــاء العلــــوي :
هو هيكل فوقي على �سطح العائ ــم  ،وميت ــد من جان ــب �إىل �آخر فـي ال�سفينة  ،وفـي
حال ال�صفائح اجلانبية ف�إن هذا الإن�شاء ال يبعد جوانيا عن جدران الغالف لأكرث
من (� )%4أربعة فـي املائة من العر�ض ( . )Bويعترب املركز اخللفـي املرفوع �إن�شاء
علويا .
 - 72عالمة منارة اال�ستغاثة (: )EPIRB
هي منارة ا�ستدالل ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ فـي النطاق
( )406ميغاهريتز فـي نظام (كو�سبا�س � -سار�سات) �أو فـي نظام �أي قمر �صناعي
�آخر  .وتقع فـي داخل ال�سفينة �أو قارب النجاة .
 - 73حمطة �ساحلية :
تعني حمطة تقوم بخدمة حركة ال�سفن � ،أو التجهيزات �أو املن�ش�آت املقامة على
ال�شاطـئ وامل�س�ؤول ــة عــن نظ ــام الإبــالغ الإجبــاري املعتمـ ـ ــد م ــن املنظم ــة البحريــة
الدولية � ،أو جهة م�س�ؤولة عن تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ �أو عمليات مكافحة
ومعاجلة التلوث فـي البحار  ،والتي حتدد موقعها الدولة الع�ضو طبقا لأحكام
هذه الالئحة والتعليمات .
 - 74الطاقم :
يعني �أي �شخــ�ص موظــف فعليا للقيام مبهــام على ظهر ال�سفينــة خ ــالل رحلة
لغر�ض القيام ب�أعمال �أو خدمات لل�سفينة وبحيث يكون مدرجا فـي قائمة �أفراد
الطاقم .
 - 75الب�ضائـع اخلطــرة :
تعني �أي ب�ضائــع تكـ ــون معر�ضــة ب�صــورة فردية �أو جماعيــة  ،لأ�سباب تعود لطبيعة
تلك الب�ضائع �أو كميته ــا �أو طريقـة ت�ستيفها  ،لإحلاق اخلطر بالركاب �أو الطاقــم
-44-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

�أو تهدد ال�سفينة  ،وت�شمل جميع املواد املحددة من قبل املنظمة البحري ــة الدولي ـ ــة
كب�ضائ ـ ــع خط ـ ــرة �ضم ـ ــن مدونـ ــة الب�ضائع اخلط ــرة ال�صـ ــادرة عن املنظمة .
 - 76مدونة �إدارة ال�سالمة الدولية (: )ISM Code
تعني املدونة الدولية لإدارة �سالمة عمليات ال�سفن ومنع التلوث  ،التي �أقرتها
املنظمـ ــة البحري ــة الدوليــة من خ ــالل ق ــرار اجلمعيــة العامـ ــة رقـ ــم (A . 741 (18
ال�صادر فـي  4نوفمرب 1993م .
 - 77املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية (: )ISPS Code
تعني املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية ال�صادرة من قبل املنظمة
البحرية الدولية  ،مبا فـي ذلك كافة ما يطر�أ عليها من تعديالت .
 - 78اتفاقية ماربول ( : ) 78/73
تعني االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن  ،ل�سنة 1973م وبروتوكول االتفاقية
ل�سنة 1978م .
 - 79ب�ضائع م�سببة للتلوث :
تعني الزيوت وفق التعريف الوارد فـي امللحق ( )1من اتفاقية ماربول (، )78/73
واملواد ال�سائلة ال�ضارة بال�صحة وفق التعريف الوارد فـي امللحق( )2من اتفاقية
ماربول (. )78/73
 - 80اتفاقية ال�سالمة :
تعني االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار  ،ل�سنة 1974م  ،واملوقعة فـي لنـدن
ف ــي  1نوفمبـ ـ ــر 1974م  ،وبروتوكـ ـ ـ ــول االتفاقيـ ــة ل�سن ـ ـ ــة 1978م املوق ـ ــع فـ ــي لنـ ــدن
فـي  17فرباير 1978م  ،و�أي تعديالت تطر�أ على ملحق االتفاقية .
 - 81خط التحميل :
يعني خط ي�ستعمل لقيا�س كمية احلمولة الإجمالية التي ميكن ل�سفينة ما �أن
حتملها وتبحر بها ب�أمان  ،وتقا�س هذه احلمولة عادة بالأطنان .
 - 82امل�ستوى احلر (: )Freeboard
يعنــي امل�ساف ــة املقا�س ــة عمودي ــا عند منت�صــف ال�سفينـة وباجتـاه الأ�سفـل واملمتــدة
من احلافة العليا خلط �سطح ال�سفينة �إىل احلافة العليا خلط التحميل املعني .
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� - 83سطـــح امل�ستـــوى احلــــر (: )Freeboard Deck
يعنــي �أعل ــى �سط ــح كامل ال�سفين ــة واملعر�ض للطق�س والبحر والتي لها �إمكانيات
دائمة لإغالق الفتحات املعر�ضة للطق�س والتي �أ�سفلها تكون كل الفتحات على
جانبي ال�سفينة مزودة ب�إمكانيات دائمة لإغالقها ب�شكل عازل للماء  .وفـي ال�سفينة
التي يكون �سطح امل�ستوى احلر فيها غري متوا�صــل ي�ؤخذ �أدنى خط مل�ستوى ال�سطح
املعر�ض وامتدادا لهذا اخلط ب�شكل متواز جلزء ال�سطح العلوي ك�سطح امل�ستوى
احلر .
 - 84العمق الغاط�س :
يعنــي امل�ساف ــة العمودي ــة عنـ ــد منت�صـ ــف ال�سفي ـن ـ ــة م ــن خ ــط الع ــار�ض لل�سفين ــة
�إىل اجلانب الطويل ل�سطح ال�سفينة الرئي�سي .
 - 85النفايات الناجتة عــن ال�سفينـة :
تعني جميع النفايات بـما فـي ذلك املجاري والف�ضـالت  ،عدا ف�ضالت الب�ضائع ،
والتي تنتج فـي �أثناء قيام ال�سفينـة باخلدمة وتنــدرج �ضمن نطــاق املالحــق ()1
و( )4و ( )5من اتفاقية ماربول ( )78/73والب�ضائع املرتبطة بالنفاي ــات وفقـ ــا
للتحديــد الــوارد فـ ــي التوجيهات الإر�شادية املتعلقة بتنفيذ امللحق ( )5من اتفاقية
ماربول (. )78/73
 - 86خملفات الب�ضائع :
وتعني املخلفات املتبقية من مواد الب�ضائع على �سطح ال�سفينة فـي عنابر �أو خزانات
الب�ضائع  ،والتي تتخل ــف بعد االنته ــاء من تفريـغ الب�ضائــع وعملي ــات النظاف ــة ،
وت�شمل الفوائ�ض والبقايا الناجتة عن التحميل /التفريغ .
اال�ستثنــــاءات
املــادة ( ) 5
ال تطبق هذه اللوائح على :
� - 1سف ــن الب�ضائــع وال�صن ــادل املوج ــودة والت ــي يكـ ــون طوله ــا الكلـ ــي �أق ـ ــل م ــن ()12
اثنى ع�شر متــرا  ،عدا ما ين�ص عليه �صراحة امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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� - 2سف ــن تعــود للدولــة وت�ستعمــل لأغــرا�ض غري جتاريــة  ،وال�سفـن احلربيـة وناقــالت
اجلنود .
� - 3سفــن الركـ ــاب التــي يزي ــد طولهــا على (� )24أربعة وع�شري ــن مت ـ ــرا �أو التـ ــي تنقـ ــل
ما يزيد على ( )200مائتي راكب .
 - 4يخوت النزهة التي ال تقوم ب�أي ن�شاط جتاري .
 - 5ال�سفن ال�شراعية املحلية واملبنية حديثا امل�ستخدمة �أو التي �ست�ستخدم فـي ال�صيد
�أو فـي ن�شاطات نقل الب�ضائع  ،ودون تعديل رئي�سي فيها .
الإعفـــاءات
املــادة ( ) 6
�	- 1إذا تقرر من قبل الإدارة �أن طبيعة و�شروط رحلة معينة �ستجعل من تطبيق حكم
واحد �أو �أكرث من �أحكام هذه الالئحة غري معقول �أو غري �ضروري  ،ف�إنه ميكن �إعفاء
ال�سفين ــة التــي تقــوم بالرحلــة من تلك الأحكــام  ،ب�شـرط امتثالهــا ملتطلبـات ال�سالم ــة
التي تعتربها الإدارة كافية للرحلة املزمعة .
 - 2يجــوز للإدارة �إعف ــاء �أي �سفينــة ذات �سمـات جديدة من �أي مــن �أحكــام هــذه الالئــحة
والتي قد يعوق تطبيقها �إعاقة �شديدة ا�ستمرار الأبحاث لتطوير مثل هذه ال�سمات
وا�ستخدامها فـي ال�سفن � .إال �أن مثل هذه ال�سفينة ينبغي �أن متتثل ملتطلبات ال�سالمة
امل�ستهدفة لها والكفيلة ب�ضمان �سالمتها العامة .
 - 3تر�سل الإدارة التي متنح مثل هذه الإعفــاءات �إ�شعــارات كتابيــة بتفا�صيل هذه الإعفاءات
و�أ�سبابها �إىل الإدارات الأخرى التي وافقت على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي .
البـــدائـــل
املــادة ( ) 7
 - 1عندما تتطلب هذه الالئحة �أن تركب �أو تنقل على ظهر ال�سفن �أنواع معينة من الرتكيبات
�أو املواد � ،أو الأدوات � ،أو الأجهزة � ،أو �أطراز حمددة منها � ،أو اتخاذ �إجراءات خا�صـ ــة ،
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يحق للإدارة �أن جتيز تركيب �أو نقل �أنواع �أخرى من الرتكيبات � ،أو املـواد � ،أو الأدوات ،
�أو الأجهزة � ،أو �أية �أطراز منها �أو اتخاذ �إجراءات �أخرى � ،إذا ثبت لها بالتجربة �أو بغري
ذلك �أن تلك الرتكيبات � ،أو املواد � ،أو الأدوات � ،أو الأجهزة � ،أو �أية �أطراز منها � ،أو تلك
الإجراءات تتمتع بفعالية متاثل  ،على الأقل  ،ما هو مطلوب فـي هذه الالئحة .
 - 2ينبغــي على �أيــة �إدارة ت�سمح مبثل هذه البدائل ب�إ�شعــار الإدارات ا ألخــرى التــي وافقــت
على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي بالتفا�صيل املتعلقة بذلك و�أ�سبابها .
املعـــاييـــر
املــادة ( ) 8
 - 1يجب �أن ميتثل البناء  ،الت�صميم  ،واملتانة الإن�شائية  ،والتجهيزات واملواد واملعدات ،
والأجهزة اخلا�صة للمقايي�س املقبولة  ،با�ستثناء ما مت و�صفه �صراحة �أو الإ�شارة �إليه
فـي هذه الالئحة .
 - 2بالإ�ضافة �إىل املعايري التي ت�شري �إليها هذه الالئحة ف�إنه ميكن �أي�ضا تطبيق اللوائح
واملعايري املو�صى بها من قبل املنظمة البحرية الدولية .
 - 3متتثل �سفينة الركاب ملتطلبات الت�صميم الإن�شائي وفق مقايي�س �إحدى املنظمات املعرتف
بها ملواد وبناء ال�سفينة .
الإ�صالحات  ،والتغييـرات  ،والتعديالت ذات الطابع الرئي�سي
املــادة ( ) 9
 - 1ينبغــي �أن تلبي الإ�صالحات  ،والتغيريات  ،والتعديالت ذات الطاب ــع الرئي�ســي وتركي ــب
�أية معدات مرتبطة بها فـي �سفينة موجودة املتطلبات املطبقة على ال�سفن اجلديدة
وفـقا ملا تـ ــراه الإدارة معق ــوال وممكن ــا  .ويلتزم مالك ال�سفينة ب�إبالغ الإدارة بالتغيــريات
�أو التعديالت املطلوبة قبل تنفيذها .
	- 2لأغرا�ض هذه الالئحة تعترب الإ�صالحات �أو التغيريات �أو التعديالت ذات طابع رئي�سي :
 - 2٫1حينما تبدل التغيريات ب�شكل �أ�سا�سي �أبعاد ال�سفينة �أو �سعتها للب�ضائع .
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 - 2٫2حينما تكون التغيريات �أ�سا�سية بحيث تزيد فـي عمر ال�سفينة .
� - 2٫٣أو حينما تبدل التحويالت وظيفة ال�سفينة .
نقـــل الب�ضـــائع
املــادة ( ) 10
 - 1تطبق على ال�سفن وال�صنادل الناقلة للب�ضائع املدونة �أدناه �أحكام الف�صلني ( )6و()7
من االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار  ،واملالحق ( )1و( )2و( )3من االتفاقية
الدولية ملنع التلوث من ال�سفن واملدونات ذات العالقة :
 - 1٫1احلبوب ال�سائبة .
 - 1٫2الب�ضائع اخلطرة املعب�أة �أو ال�سائبة .
 - 1٫٣الكيمياويات ال�سائبة ال�سائلة .
 - 1٫٤الغازات امل�سيلة ال�سائبة .
 - 1٫٥الب�ضائع الأخرى ال�سائبة .
 - 2بقدر عدم تعار�ضها مع �أحكام هذه الالئحة  ،تطبق على ال�سفن امل�شمولة بهذه اللوائح
واملع ــدة لنق ــل الب�ضائــع نف�سه ــا  ،متطلب ــات الناق ــالت وال�سف ــن التــي تبل ــغ حمولتهـ ـ ــا
الإجمالــية ( )150مائة وخم�سني طن ــا �أو �أكثـر واملعــدة لنقــل املواد الهيدروكاربونيــة
ال�سائلــة بدرجــة احلرارة ال�سائدة ووفقا لل�ضغط اجلوي املحيط .
 - 3يجوز للإدارة ال�سماح بالإعفاءات �إذا ر�أت �أن املتطلبات غري معقولة �أو غري �ضرورية
بعد �أن ت�أخذ فـي اعتبارها ال�سفينة والرحلة املطلوبة  .وتقوم الإدارة التي جتيز مثل
هذا الإعفاء بالتبليغ عن تفا�صيله و�أ�سبابه املوجبة �إىل الإدارة الأخرى التي وافقت
على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي .
خمططـات ال�سفينة ووثائقهـــا
املــادة ( ) 11
تلتزم �أي �سفينة �أن حتتفظ على متنها باملخططات والوثائق ال�ضرورية املنا�سبة لت�شغيلها
ول�سالمة الأرواح فـي البحار  ،وباللغة التي ي�ستخدمها �أفراد الطاقم فـي عملهم .
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القـــوة القـــاهـــرة
املــادة ( ) 12
ال تخ�ض ــع ال�سفينـ ــة  ،التي ال تنطب ــق عليه ـ ــا �أحكام ه ــذه اللوائــح فـي وقـ ــت مغادرتهـ ــا
فـي �أي رحلة  ،لأحكام هذه الالئحة ب�سبب �أي انحراف عن الرحلة املق�صودة ب�سبب وط�أة
الظروف اجلوية �أو �أي �سبب �آخر ناجم عن القوة القاهرة .
احلـوادث والكـوارث البحريـة
املــادة ( ) 13
 - 1يجب على ربان ال�سفينة �أو مالكها �إبالغ الإدارة وكذلك �أقرب دولة �ساحلية فورا عند
وقوع حادث ي�شمل ال�سفينة وي�ؤدي �إىل خ�سارة فـي الأرواح �أو �ضرر فـي البيئة �أو �أ�ضرار
مادية فـي ال�سفينة �أو غرقها �أو التخلي عنها �أو فقدانها .
 - 2تقوم الإدارة بالتحقيق فـي �أي حادث لأي من �سفنها وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،حينما
ترى �أن مثل هذا التحقيق ميكن �أن ي�ساعد فـي حتديد �أي تغيريات قد يكون من املفيد
�إجرا ؤ�ه ــا  .وتلت ــزم الإدارة ب�إب ــالغ الإدارة الأخ ــرى الت ــي قبل ــت بتطبيق هذه اللوائ ــح
على �أ�سا�س �إقليمي بنتائج التحقيق � .إذا تعلق الأمر بعدة بلدان  ،ف�إن على الإدارة �أن
تتخذ التدابيـ ــر ذات العالقة لل�سمـ ــاح بتحقيق م�شت ــرك يتم القي ــام به مع الإدارات
ا ألخ ــرى التي وافقت على تطبيق هذه اللوائح على �أ�سا�س �إقليمي .
الباب الثاين
معـــاينات ال�سفينــة و�شهـادات ال�ســـالمـة
التفتيـــ�ش واملعـــاينـــة
املــادة ( ) 14
 - 1يتوىل موظفو الإدارة �إجراء عمليات تفتي�ش ال�سفن ومعاينتها ومنح الإعفاءات منها ،
غري �أنه مبقدور الإدارة �أن تعهد مبثل هذه العمليات �إىل خرباء معاينة معينني لهذا
الغر�ض �أو �إىل هيئات �إ�شراف حتظى باعرتافها .
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 - 2ينبغي لأية �إدارة تعني خرباء معاينة �أو جهات فنية معرتفا بها لإجراء عمليات تفتي�ش
ومعاينات � ،أن متنح ه�ؤالء اخلرباء املعينني �أو اجلهات الفنية املعرتف من قبلها �صالحية
القيام مبا ي�أتي كحد �أدنى :
 - 2٫1املطالبة ب�إ�صالح ال�سفينة .
 - 2٫2تنفيذ عملي ــات التفتــي�ش واملعاين ــات �إذا طلب ــت ذلك ال�سلط ــات املخت�صـ ــة لدولـ ــة
امليناء .
 - 2٫٣عندم ــا يق ــرر خبي ــر معاينة معني �أو جهة فنية معرتف بــها �أن حالـ ــة ال�سفينــة
�أو معداتها ال تتما�شى �إىل حد كبري مع التفا�صيل الـواردة فـي ال�شهادة � ،أو ب�أن هذه
احلالة ال تكفل �إبحار ال�سفينة دون تعري�ضها �أو تعري�ض البيئة �أو الأ�شخا�ص
املوجودين على ظهرها للخطر  ،فـ�إن على هذا اخلبري �أو اجلهة الفنية اتخاذ
ما ي�أتي :
 - 2٫٣٫1الطلب من م�شغل ال�سفينة اتخاذ �إجراء ت�صحيحي فوري .
� - 2٫٣٫2إخطار الإدارة بذلك فورا .
 - 2٫٤عند عدم اتخاذ م�شغل ال�سفينــة الإجراء الت�صحيحـي ينبغــي للإدارة �أن تقـوم
بالآتي :
 - 2٫٤٫1تعليق �أو �سحب ال�شهادة املعنية فورا .
 - 2٫٤٫2منع ال�سفينة من الإبحار  ,و�إخطار اجلهات املعنية بذلك .
�	- 2٫٤٫٣إذا كانت ال�سفينة فـي ميناء دولة خليجية  ،فينبغي �إبالغ ال�سلطات
املخت�صة لدولة امليناء �أي�ضا على الفور  .وعندما يخطرموظف الإدارة ،
�أو خبيـ ــر املعاينـ ــة املع ـ ــني �أو اجله ـ ــة الفنية لل�سلطات املخت�صة لدولة
املينـ ــاء  ،ف ـ ـ ـ�إن عل ـ ــى حكومـ ــة دول ـ ــة املين ـ ــاء املعني ـ ــة �أن تقــدم للموظـ ـ ــف
�أو خبري املعاينة �أو اجلهة الفنية امل�ساعدة ال�ضرورية لتنفيذ التزاماتهم
مبقت�ضى هذه الالئحة  .وحينما تدعو ال�ضرورة ف�إن على حكومة دولة
امليناء املعنية �أن ت�ضمن عدم �إبحار ال�سفينة �إال �إذا �أثبت امل�شغل للإدارة
�أن مبقدورها الإبحار  ,وترك امليناء للتوجه �إىل حو�ض �إ�صالح منا�سب ،
دون تعر�ضها �أو الأ�شخا�ص املوجودين على ظهرها للخطر .
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 - 2٫٥عند تكليف الإدارة للجهات الفنية املعتمدة لديها  ,والتي تقوم بعمليات التفتي�ش
واملعاينة لإ�صدار ال�شهادات الإلزامية نيابة عنها  ،يجب �أن تخ�ضع هذه اجلهات
الفنية املعرتف بها ( )ROsللتدقيق الدوري من الإدارة البحرية  ،وفـي كل
الأحوال تتعهد الإدارة باتخاذ كافة الرتتيبات ال�ضرورية كمـا تكفل فعالية
التفتي�ش واملعاينة للإيفاء بهذا االلتزام .
�أنـــواع املعـــاينـــات
املــادة ( ) 15
تخ�ضع جميع ال�سفن التي تطبق عليها هذه الالئحة للمعاينات الآتية :
 - 1املعاينة الأولية  ،مبا فـي ذلك قاع ال�سفينة من اخلارج  ،قبل و�ضع ال�سفينة فـي
اخلدمة .
 - 2معاين ـ ـ ــة جتديديـ ـ ــة لل�شه ـ ــادات عل ـ ــى فتـ ــرات تعينهـ ـ ــا الإدارة  ،عل ـ ــى �أال تزي ـ ــد
على ( )5خم�س �سنوات .
 - 3معاينـ ــة دوري ـ ــة  /بيني ـ ــة خ ــالل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد تاريخ الذكرى ال�سنوية
الثاني ــة �أو الثالث ــة لل�شهـ ــادة  .وحتــل هـ ــذه املعاينة حمــل املعاين ــة ال�سنوي ــة ال ــواردة
فـي الفقرة (د) من هذه املادة �أدناه .
 - 4معاينة �سنوية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد تاريخ الذكرى ال�سنوية لل�شهادة .
 - 5معاينات �إ�ضافية  ،عند قيام �سبب لذلك .
 - 6معاينة لبدن ال�سفينة  ،مبا فـي ذلك قعر ال�سفينة من اخلارج  ،ت�شمل تفتي�شني
خالل مدة ( )5خم�س �سنوات .
املعاينة الأولية
املــادة ( ) 16
من الواجب �أن ت�ضمن املعاينة الأولية �أن الرتكيبات واملعدات والأنظمة املو�صوفة �أدناه
تتما�شى ب�شكل تام مع هذه اللوائح  ,و�أنها فـي و�ضع ت�شغيلي جيد من جميع اجلوانب :
 - 1ترتيبات ومواد و�أبعاد هيكل ال�سفينة .
 - 2قناين و�أوعية ال�ضغط الأخرى .
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 - 3الآالت الرئي�سية وامل�ساعدة مبا فـي ذلك جهاز التوجيه و�أنظمة التحكم امللحقة .
 - 4نظ ـ ــام الوقاي ـ ــة وال�سالم ــة مــن احلرائـ ــق  ،و�أجهـ ــزة ترتيب ــات الإنق ــاذ  ،واملعـ ــدات
املالحية  ،املطبوعات املالحية  ،وو�سائل �صعود املر�شدين �إىل ال�سفينة .
 - 5املن�ش�آت الال�سلكية مبا فـي ذلك املن�ش�آت امل�ستخدمة فـي �أجهزة الإنقاذ .
�	- 6أنظمة التحكم فـي ت�صريف الزيت وترتيبات االحتفاظ به على ظهر ال�سفينة .
 - 7نظام التحكم فـي ال�صرف ال�صحي لل�سفن لالحتفاظ بها على ظهر ال�سفينة .
 - 8حتديد مواقع الأ�ضواء  ،والأ�شكال  ،وو�سائل �إطالق الإ�شارات ال�صوتية و�إ�شارات
اال�ستغاثة مبا يتما�شى مع االتفاقية الدولية ملنع الت�صادم فـي البحر .
 - 9ترتيبات ومواد و�أبعاد هيكل ال�سفينة الواردة فـي الف�صل الثالث من �شروط حتديد
العائم وخطوط التحميل .
معاينة جتديد ال�شهادة
املــادة ( ) 17
ينبغي �أن تت�ضمن معاينة جتديد ال�شهادة تفتي�ش املعدات امل�شار �إليها فـي املــادة (  )16للت�أكد
من �صيانتها وفقا لهذه الالئحة واالتفاقية الدولية ملنع الت�صادم فـي البحر .
املعاينة البينية
املــادة ( ) 18
من الواجب �أن ت�شمل املعاينة البينية تفتي�شا للنقاط الواردة فـي الباب الرابع �إىل الباب
الثامن والباب الثالث ع�شر من هذه الالئحة للت�أكد من �أن ال�سفينة فـي حالة جيدة
ومر�ضية للخدمة التي �أعدت لها  ،وخالل تفتي�ش بدن ال�سفينة و�آالتها  ،ف�إنه ينبغي
الرجوع �إىل الفحو�ص املف�صلة التي �أجريت عليها وفق نظام املراقبة امل�ستمرة  ،حيثما
يكون هذا النظام مو�ضع التطبيق .
املعاينة الدورية
املــادة ( ) 19
يجـ ــب �أن تت�ضمـ ــن املعاينـ ــة الدوريـ ــة تفتي ــ�ش املعـ ــدات  ،مــع اختبارهــا عنــد ال�ضــرورة ،
للت�أكـ ــد مــن امتثاله ــا للأحكـ ــام ذات العالقة ب�أجهزة �إنقاذ الأرواح  ،والوقاية وال�سالم ــة
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من احلريق  ،وو�سائل الإ�شارات ال�صوتية وال�ضوئية  ،و�أنها فـي حالة مر�ضية ومنا�سبة
للخدمــة التــي �أع ــدت لهــا ال�سفينــة  .وتفحــ�ص كل ال�شهادات وال�سجالت وكتيبات تعليمـات
الت�شغيل والتعليمات الأخرى والوثائق ذات ال�صفة امللزمة .
املعاينة ال�سنوية
املــادة ( ) 20
يجب �أن تت�ضمن املعاينة ال�سنوية �أي تفتي�ش مطلوب للت�أكد من �أن :
 - 1املع ــدات املذك ــورة فـي املادتــني ال�سابقتني ق ــد متــت معاينتهــا ب�شكــل م ــر�ض  ،و�أنهــا
منا�سبة للخدمة التي �أعدت لها ال�سفينة .
 - 2مل تدخـ ــل �أي تغييـ ــرات علـ ــى بـ ــدن ال�سفينة �أو على الإن�شاءات العلوية فيهــا ميك ــن
�أن ي�ؤثر على احل�سابات التي حتدد خط التحميل .
 - 3الرتتيبـ ــات والأجه ــزة والأنظم ــة حلماي ــة الفتح ــات  ،وق�ضب ــان التحـ ــرز  ،ومناف ـ ــذ
الت�صريف  ،و�سبل الو�صول �إىل �أماكن �إقامة الطاقم م�صونة فـي حالة فعالة .
معاينات �إ�ضافية
املــادة ( ) 21
ينبغي �إجراء معاينة عامة �أو جزئية  ،حينما تدعو �إىل ذلك  ،ويتم القيام بها بعد �أي ت�صليح
ناجم عن حادث �أو �ضرر ي�ؤثر على �سالمة ال�سفينة  .ويكون من مقت�ضى املعاينة الت�أكد
من �أن الإ�صالحات واال�ستبداالت قد مت القيام بها بطريقة مالئمة .
معاينة لبدن ال�سفينة
املــادة ( ) 22
يجب �أن يتم تفتي�شان على الأقل للجزء اخلارجي من قاع ال�سفينة والقيام بهما خالل مدة
�أي ( )5خم�س �سنوات  ،با�ستثناء ما تفو�ض به الإدارة خالفا لذلك  .وكلما كان ذلك ممكنا
ف�إن الفرتة بني كل تفتي�شني ينبغي �أال تزيد على (� )36ستة وثالثني �شهرا � .إن الغر�ض
من فح�ص اجلزء اخلارجي من قاع ال�سفينة ومعاينة الأجزاء الأخرى ذات العالقة فـي
الوقت نف�سه هو الت�أكد من �أنها فـي حالة جيدة ومر�ضية للخدمة التي �أعدت لها ال�سفينة .
ومن املف�ضل �أن يرتافق �أحد هذين التفتي�شني مع معاينة �صحة �شهادة ال�سفينة .
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ت�صديق املعاينات
املــادة ( ) 23
يجب ت�صديق املعاينات الدورية واملتو�سطة وال�سنوية املذكورة فـي هذه الالئحة على �شهادة
ال�سفينة .
احلفاظ على حـالة ال�سفينــة بعــد املعــاينة
املــادة ( ) 24
 - 1م ــن الواجب �صيان ــة ال�سفينـ ــة ومعداتها مبا ي�ضمن بقاء ال�سفيــنة �صالــحة للإبح ــار
من كافة الوجوه دون تعر�ضها �أو تعر�ض البيئة �أو الأ�شخا�ص املوجودين على متنها
للخطر .
 - 2عقب االنتهاء من �أي معاينة لل�سفينة  ،ال يجوز �إجراء �أي تغيريعلى الرتتيبات الهيكلية
�أو الآالت �أو املعدات �أو �أي بند �شملته املعاينة  ،دون موافقة الإدارة .
 - 3عندما تقع حادثة ل�سفينة �أو يكت�شف عيب فيها بحيث ي�ؤثر �أي منهما على �سالمة
ال�سفينة �أو على كفاءة �أجهزة الإنقاذ �أو املعدات الأخرى �أو كمالها  -يتم فورا �إخطار
الإدارة التي �أ�صدرت ال�شهادة بذلك بغية القيام مبعاينة ال�سفينة ب�أ�سرع ما ميكن وفقا
ملا ورد فـي الف�صل ( )2من هذا الباب .
�إ�صـــدار ال�شهـــادات
املــادة ( ) 25
 - 1ت�صدر لل�سفينة املمتثلة بتطبيق �أحكام هذه اللوائح �شهادة ت�سمى "�شهادة ال�سالمة
ل�سفن الب�ضائع غري امل�شمولة باالتفاقيات الدولية" � ،أو "�شهادة ال�سالمة ل�سفن الركاب
ال�صغرية"  ،والتي يطلق عليها فيما بعد "ال�شهادة"  ،ذلك بعد املعاينة الأولية �أو معاينة
�صحـ ــة ال�شهـ ــادة  ،وفقا ملا ورد فـي الف�ص ــل ( . )2وعلــى الإدارة الت�أكـ ــد من �أن املعاينــة
التي مت القيام بها كانت كافية وكاملة قبل �إ�صدار ال�شهادة .
 - 2يرفق بال�شهادة ال�صادرة مبقت�ضى �أحكام الفقرة (� )1سجل باملعدات .
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 - 3ت�صدر �شهادة ت�سمى "�شهادة ال�سالمة ل�سفينة الأغرا�ض اخلا�صة"  ،بعد املعاينة الأولية
�أو معاينة متديد ال�شهادة لأي �سفينة تلتزم بتطبيق �أحكام الباب الثاين ع�شر من هذه
الالئحة املتعلق بـ "�سالمة ال�سفن ذات الأغرا�ض اخلا�صة" .
 - 4ت�صدر �شهادة ت�سمى "�شهادة االمتثال لل�سفن ال�شاطئية امل�ساندة" ل�سفن من ذلك النوع
وفقــا لقــرار املنظم ــة البحريــة الدولي ــة "( "A .673 (16اخلــا�ص باخلطـوط الإر�شادي ــة
لنقل ومناولة كميات حمدودة من املواد اخلطرة وال�ضارة ال�سائبة بوا�سطة ال�سفن
ال�شاطئية امل�ساندة .
 - 5عند منح �إعفاء ال�سفينة مبوجب ووفقا لهذه الالئحة  ،ت�صدر �شهادة ت�سمى "�شهادة
الإعفاء" بالإ�ضافة �إىل ال�شهادة املبينة فـي هذه الالئحة  .وترفق "�شهادة الإعفاء" بهذه
ال�شهادة .
 - 6ت�صدر ال�شهادة �أو تعتمد �إما من قبـل الإدارة و�إما من قبــل �أي �شخ�ص و�إما من منظمـة
مفو�ضة بذلك من قبلها .
�إ�صـدار �أو اعتماد �صالحية ال�شهادة مـــن قبل حكومة �أخرى
املــادة ( ) 26
يجوز للإدارة التي تطبق هذه الالئحة  ،بناء على طلب من �إدارة �أخرى تطبق هذه الالئحة
�أي�ضـ ــا �أن تخ�ضع للمعاين ـ ــة �سفين ـ ــة ترفع علم الدول ـ ــة التــي تعود له ــا الإدارة الأخرى � .إذا
اقتنعت الدولة الأخرية بامتثالها ملتطلبات هذه الالئحة  ،ف�إنها ت�صدر �أو تفو�ض ب�إ�صدار
ال�شهادة �أو حيثما يكون ذلك منا�سبا � ،أن تعتمد �أو تفو�ض باعتماد ال�شهادة وفقا لأحكام
هذه الالئحة  .ويجب �أن تت�ضمن �أي �شهادة ت�صدر بهذه الطريقة على ت�صريح مفاده �إنها
�صدرت بناء على طلب حكومة دولة العلم .
مـــدة ال�شهـــادة و�صالحيتها
املــادة ( ) 27
 - 1ت�صدر "�شه ـ ــادة ال�سالمـ ـ ــة ل�سفـ ـ ــن الب�ضائـ ــع غيـ ــر امل�شمولـ ــة باالتفاقيـ ــات الدوليـ ـ ـ ــة"
�أو "�شهادة ال�سالمـ ــة ل�سفـ ــن الركاب ال�صغرية" �أو "�شهـ ــادة ال�سالمـ ــة ل�سفينة ا ألغ ــرا�ض
اخلا�ص ـ ــة" ملدة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
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 - 2ال تكون "�شهادة الإعفاء" ب�أي حال نافذة ملدة �أطول من مدة "�شهادة ال�سالمة ل�سفن
الب�ضائع غي ــر امل�شمول ــة باالتفاقي ــات الدولية" �أو "�شهـ ــادة ال�سالم ــة ل�سفـ ــن الركـ ــاب
ال�صغرية" �أو "�شهادة ال�سالمة ل�سفينة الأغرا�ض اخلا�صة" .
 - 3بغ�ض النظر عن متطلبات الفقرة ( ، )1ف�إنه فـي حال �إمتام املعاينة التجديدية خالل
فرتة الأ�شهر الثالثة ال�سابقة النتهاء ال�شهادة احلالية ف�إن ال�شهادة اجلديدة � ،ستكون
�صاحل ــة اعتبـ ــارا من تاريـ ــخ ذلك الإتـم ـ ــام �إىل موعـ ــد ال يتجـ ــاوز فت ــرة ( )5خمــ�س
�سنـ ــوات من تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية .
 - 4عند �إمتام املعاينة التجديدية بعد تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية ف�إن ال�شهادة اجلديدة
�ستكون �صاحلة اعتبارا من تاريخ �إمتام املعاينة التجديدية و�إىل موعد ال يتجاوز ()5
خم�س �سنوات من تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية .
 - 5ع ــند إ�مت ــام املعاينة التجديدية بعد مرور ( )3ثالثة �أ�شه ــر من تاريخ انق�ض ــاء ال�شه ــادة
احلالي ــة  ،ف�إن ال�شهــادة اجلديدة �ستكون �صاحلة من تاريخ �إمتام املعاينة التجديديــة
�إىل موعد ال يتجاوز فرتة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إمتام املعاينة التجديدية .
وفـي حال �إ�صدار �شهـادة ملدة تقل عن ( )5خمـ�س �سنوات  ،ف�إنه يجوز للإدارة متديــد
�صالحيتها �إىل ما بعد تاريخ االنق�ضاء ولغاية ( )5خم�س �سنوات �شريطة �إجراء املعاينات
ال�سنوية امل�شار �إليها فـي الف�صل ( . )2و�إذا تعذر بعد �إمتام املعاينة التجديدية �إ�صدار
�شهادة جديدة لل�سفينة قبل انق�ضاء مدة ال�شهادة احلالية  ،ف�إنه يجوز للقائم على
تنفيذ املعاينة � ،سواء �أكان �شخ�صا �أم منظمة � ،أن ميدد �صالحية ال�شهادة احلالية لفرتة
ال تزيد على ( )5خم�سة �أ�شهر  ،ومن الواجب ت�صديق هذا التمديد على ال�شهادة .
�	- 6إذا مل تكن ال�سفينة  ،وقت انق�ضاء مدة ال�شهادة فـي ميناء يتوجب �أن تعاين فيه  ،ف�إنه
يجوز للإدارة �أن متدد فرتة �صالحية ال�شهادة  ،وذلك فقط لل�سماح لل�سفينة با�ستكمال
رحلتها �إىل امليناء الذي �ستخ�ضع فيه للمعاينة  ،على �أن يقت�صر ذلك فقط على احلاالت
التي يبدو فيها هذا منا�سبا ومعقوال  .وال يجوز متديد فرتة �شهادة لأكرث من ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،وال يحق ل�سفينة منحت متديدا �أن تقوم عند و�صولها �إىل امليناء الذي �ستعاين
فيه مبغ ـ ــادرة هذا املينـ ــاء ا�ستن ــادا �إل ــى ذلك التمديد املذك ـ ـ ــور دون احل�ص ـ ــول على
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�شهادة جديدة  .عند �إمتام املعاينة التجديدية  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة �ستكون �صاحلة
لفرتة ال تزيد على ( )5خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ انق�ضاء ال�شهادة احلالية قبل
منح التمديد .
 - 7فـي ظل ظروف خا�صة  ،حتددها الإدارة  ،ف�إنه ال حاجة لت�أريخ �شهادة جديدة اعتبارا
من تاريخ انق�ضاء مدة ال�شهادة احلالية ح�سبما تتطلب الفقرات ( )3و( . )6وفـي مثل
هــذه الظــروف اخلا�ص ــة  ،ف�إن ال�شه ــادة اجلديدة �ستكون �صاحلة �إىل موعـد ال يتجـاوز
( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء املعاينة التجديدية .
 - 8فـي حال �إمتام معاينة �سنوية �أو بينية قبل الفرتة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب الثاين
من الالئحة يجب �أن :
 - 8٫1يعدل تاريخ الذكرى ال�سنوية املدرج فـي ال�شهادة  ،بالت�صديق �إىل موعد ال يزيد
على ( )3ثالثة �أ�شهر بعد تاريخ �إمتام املعاينة .
�	- 8٫2إمتام املعاينات ال�سنوية الالحقة  ،وذلك على فرتات حمت�سبة با�ستخدام تاريخ
الذكرى ال�سنوية .
 - 8٫٣ويج ــوز �إبقـ ــاء تاريخ االنق�ضاء عل ــى حال ـ ــه � ،شريط ـ ـ ــة �إجراء معاينـ ـ ــة �سنويـ ــة
�أو بينية �أو �أكرث مبا يكفل عدم جتاوز الفرتات الفا�صلة الق�صوى بني املعاينات
واملن�صو�ص عليها فـي هذا الباب من الالئحة .
 - 9تفقد ال�شهادة �صالحيتها �إذا ما ن�ش�أت �أي من الظروف الآتية :
 - 9٫1عدم تنفيذ املعاينة والتفتي�ش املطلوب خالل الفرتات الواردة فـي هذا الباب .
 - 9٫2عدم الت�صديق على ال�شهادة مبا يو�ضح �أن ال�سفينة خ�ضعت للمعاينة .
 - 9٫٣عند تغيري علم ال�سفينة .
� - 9٫٤صدور تغيريات رئي�سية على هيكل ال�سفينة �أو �آالتها �أو معداتها �أو بقية �أجزائها
املذكورة فـي هذه اللوائح .
 - 9٫٥فـي حال تغيري العلم بني دولتني وافقتا على تطبيق هذه الالئحة على �أ�سا�س
�إقليمي  ،تر�سل الإدارة فـي الدولة التي ترفع ال�سفينة علمها قبل التغيري ،
وب�أ�سرع ما ميكن  ،ن�سخا من ال�شهادات ال�صادرة لل�سفينة قبل التغيري � ،إىل �إدارة
دولة العلم اجلديد  ،ون�سخا من تقارير املعاينات ذات العالقة فـي حال توفرها .
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مناذج ال�شهـــادات
املــادة ( ) 28
 - 1يجب �أن يكون �شكل �شهادة ال�سالمة ل�سفن الب�ضائع غري امل�شمولة باالتفاقيات الدولية
�أو "�شهــادة ال�سالم ــة ل�سفـ ــن الركاب ال�صغي ــرة" وكذلك "�شهـ ــادة الإعف ــاء" � ،إن وج ــدت ،
مطابقا للنماذج الواردة فـي ملحق هذه الالئحة .
 - 2ت�صمـم ال�شهــادات الإ�ضافيــة لتطبيــق هذه الالئحــة و�أحكــام املنظمـة البحريــة الدوليـة
التي ت�شري �إليها بال�شكل الوارد فـي املدونات واملبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية
الدولــية  .وي�صــاغ الن�ص باللغة العربية  ،وتت�ضمــن ال�شهــادات ال�صادرة ل�سف ــن ب�ضائـ ــع
تقوم برحالت خارج املنطقة التي تطبق فيها هذه الالئحة ترجمة �إىل اللغة الإجنليزية
�أو اللغة الأ�سبانية �أو اللغة الفرن�سية .
عـــر�ض ال�شهـــادات
املــادة ( ) 29
يجب �أن تعر�ض ال�شهادات ال�صادرة مبقت�ضى هذه الالئحة فـي مكان بارز ي�سهل الو�صول
�إليه فـي ال�سفينة لفح�صها .
الـــرقـــابـــة
املــادة ( ) 30
 - 1تخ�ضع جميع ال�سفن التي ترفع �أعالما �أجنبية للرقابة من قبل موظفني خمولني
ر�سميا من قبل الإدارة  .وتخ�ضع �أي �سفينة تنطبق عليها �أحكام هذه الالئحة عند
وجودها فـي ميناء �إحدى الدول التي وافقت على تنفيذها على �أ�سا�س �إقليمي �إىل الرقابة
من قبل موظفني خمولني ر�سميا من قبل الإدارة عندما تكون الرقابة موجهة نحو
التحقق من �صالحية ال�شهادة ال�صادرة وفقا لهذه الالئحة .
 - 2تقبل مثل هذه ال�شهادة � ،إذا كانت �صاحلة  ،ما مل تكن هناك �أ�سباب جلية تدعو لالعتقاد
ب�أن ال�سفينة �أو معداتها ال تتما�شى �إىل حد كبري مع البيانات الواردة فـي ال�شهادة .
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 - 3فـي حالة الظروف املذكورة فـي الفقرة ( )2من هذه املادة �أعاله �أو عند انق�ضاء مدة
ال�شهادة �أو فقدان �صالحيتها  ،يتخذ املوظف القائم بالرقابة خطوات ل�ضمان عدم
�إبحار ال�سفينة �إال بعد �أن تغدو قادرة على اخلروج �إىل البحر �أو مغادرة امليناء للتوجه
�إىل حو�ض �إ�صالح منا�سب دون تعر�ضها �أو الأ�شخا�ص املوجودين على متنها للخطر .
 - 4فـي احلاالت التي ت�ؤدي فـي عملية الرقابة �إىل التدخل ب�أية �صورة ف�إنه يجب �إبالغ
املمث ــل الدبلوما�س ــي للدول ــة التي يح ــق لل�سفينة رفع علمه ــا وخرباء املعاينة املعينني
�أو املنظمات املعرتف بها امل�س�ؤولة عن �إ�صدار ال�شهادة .
 - 5عنـ ــد ممار�سـ ــة الرقابـ ــة مبقتـ ــ�ضى هذه الالئحـ ــة تبذل كافــة اجلهود املمكنة لتجنــب
�أي حجز �أو ت�أخري ال داعي له لل�سفينة � .إذا مت حجز ال�سفينة �أو ت�أخريها دون �سبب ،
ف�إنها تغدو متمتعة بحق احل�صول على تعوي�ض عن �أي خ�سارة �أو �ضرر يلحق بها .
 - 6ت�شارك الدول التي وافقت على تنفيذ هذه الالئحة على �أ�سا�س �إقليمي فـي نظام تبادل
للمعلومات ب�ش�أن ممار�سة �أعمال الرقابة من قبل دولة امليناء مبا له عالقة بال�سفن
اخلا�ضعة لهذه الالئحة  ،ومبا يتوافق مع الرتتيبات الواردة فـي مذكرة تفاهم الريا�ض
للتفتي�ش والرقابة على ال�سفن .
الباب الثالث
خطـــوط الـــتحميـــل
�أحكام عامة
املــادة ( ) 31
 - 1فـي ه ــذا الف�صـ ــل  ،ي�سم ـ ــى امللح ــق ( )1م ـ ــن املعاه ـ ـ ــدة الدولي ـ ـ ـ ــة خلط ــوط التحميـ ــل
لعام 1966م  ،املعدلة  ،بـ " املعاهدة " .
 - 2مت تعريف عالمة خط التحميل فـي املــادة (  )5من املعاهدة .
 - 3يحدد خط التحميل جلميع ال�سفن امل�شمولة بهذه الالئحة  ،مبا فـي ذلك ال�صنادل .
 - 4ما مل ين�ص على خالف ذلك  ،تخ�ضع ال�سفن امل�شمولة بهذه الالئحة لأحكام املعاهدة .
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�شهادة خط التحميل
املــادة ( ) 32
 - 1يجب �أن تكون جلميع ال�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة �شهادة خط حتميل .
 - 2ت�صدر �شهادة خط التحميل وفقا للوائح املعاهدة واملتطلبات ذات العالقة فـي هذا الباب .
 - 3ت�صدر عند كل جتديد � ،شهادة خط حتميل جديدة للت�أكد من �أن هيكل ال�سفينة ،
وحالة بدنها واملن�ش�آت العلوية على متنها والفوا�صل الإن�شائية الكامتة للماء  ،واملعدات ،
والرتتيبات  ،واملواد  ،والعوار�ض بقيت مالئمة خلطوط التحميل .
 - 4يتم توفري �شهادة خط التحميل ون�سخة من تقرير املعاينة لأغرا�ض التفتي�ش خالل
املعاينات ال�سنوية �أو معاينات التجديد .
 - 5تزود ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �إ�صدار �شهادة خط التحميل مالك ال�سفينة بتقرير معاينة
التحميل يو�ضح البيانات الآتية :
 - 5٫1كل النقاط التي مت �أخذها بعني االعتبار عند جتديد �شهادة خط التحميل .
 - 5٫2كل ال�شروط التي مت قبولها لتحديد خط التحميل .
 - 6ي�ستخدم منوذج �شهادة خط التحميل الوارد فـي ملحق هذه الالئحة لل�سفن التي تطبق
عليها هذه الالئحة .
�إ�صدار �شهادات خط التحميل
املــادة ( ) 33
ت�صدر �شهادة خط التحميل من قبل الإدارة �أو �أي منظمة مفو�ضة بذلك  .وت�صدر �شهادة
خط التحميل ل�سفن الركاب من قبل منظمة معرتف بها نيابة عن الإدارة .
عالمة خط التحميل
املــادة ( ) 34
 - 1ت�ضع ال�سفــن اخلا�ضعــة لهــذه الالئحــة ف ــي منت�صــف بدنها وعل ــى ك ــل م ــن اجلانبــني
بعالمة تظهر احلد الأعل ــى املغم ــور منها الناجــم عن تطبيق ــات متطلب ــات ه ــذا الب ــاب
على العوار�ض والتق�سيمات واالتزان .
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 - 2ت�ضع عالمة خ ــط التحمي ــل حتت �إ�شراف ال�سلطــة امل�س�ؤول ــة عن �إ�ص ــدار �شه ــادة خـ ــط
التحميل .
املعاينات والتفتي�شات
املــادة ( ) 35
 - 1يتم �إجراء معاينة �سنوية خالل ( )3ثالثة �أ�شهر قبل �أو بعد الذكرى ال�سنوية لإ�صدار
�شهادة خط التحميل � .إذا مل يتم �إجراء التفتي�ش  ،تفقد �شهادة خط التحميل �صالحيتها .
 - 2عنـ ــد �إجراء املعاين ــة والتفتي ــ�ش �سيك ــون من الـ ــالزم على ال�سلط ــة امل�س�ؤول ـ ــة التحقـ ـ ــق
من الآتي :
�	- 2٫1إن حالة ال�سفن والظروف التي تعمل تلك ال�سفن مبوجبها مل يتم تغيريها
ب�شكل ي�ؤثر على ح�سابات حتديد موقع خط التحميل .
�	- 2٫2إن الأج ــزاء العازل ــة للمــاء  ،وواق ــيات الفتح ــات  ،وق�ضبــان التح ــرز  ،ومنافـ ــذ
الت�صريف  ،و�سبل الو�صول �إىل �أماكن �إقامة الطاقم م�صانة ب�صورة فعالة .
 - 2٫٣بعد �إمتام املعاينة  ،ف�إنه �إما �أن ت�صدق �شهادة خط التحميل من قبل ال�سلطة
امل�س�ؤولة عن جتديدها  ،و�إما �أن ت�سحب ب�سبب ت�أثري التغيريات التي �أجريت
على ح�سابات حتديد موقع خط التحميل �أو حني تكون الرتكيبات والأجهزة
�صيانتها ب�شكل فعال يوفر ال�سالمة لتلك الرتكيبات والأجهزة عند �إ�صدار
�شهادة خط التحميل .
 - 2٫٤معاين ــة اجل ــزء اخلارجي من قاع ال�سفين ــة  :خالل التفتيــ�ش  ،وا�ستن ــادا �إىل
املــادة ( )22من الباب الثاين من هذه الالئحة  ،تخ�ضع املداخل والدفة وفتحات
عمود الدفع و�سال�سل املر�ساة �إىل فح�ص خا�ص .
عالمات ومقايي�س الغاط�س
املــادة ( ) 36
على جميع ال�سفن �أن تظهر فـي مقدمتها وفـي م�ؤخرتها على اجلانبني باحلفر �أو باللحام
على ال�سفـ ــن الفوالذي ـ ــة � ،أو باحلف ــر على الأل ــواح لعمـ ــق ال ي ـق ــل ع ــن ( )3ثالثـ ــة مل ــم فـي
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ال�سف ــن اخل�شبيـ ــة � ،أو بطريق ــة م�ساوي ــة فـي الهياك ــل امل�صنوعـ ــة مــن م ــواد غيـ ــر فوالذي ــة
�أو خ�شبية  ،مطليـ ــة باللـ ــون الأ�سود على خلفيـ ــة فاحتــة �أو بال ــلون الأبيـ ــ�ض �أو الأ�صـ ــفر
على خلفيـ ــة داكنة  ،مقيا�س الغاط�س وترك فراغات مب�سافة ( )10ع�شرة �سنتمرتات  ،مع
�أرقام بارتفاع يظهر �أن انغمارها الكامل يعني زيادة الغاط�س مبقدار ( )10ع�شرة �سنتمرتات .
هيـــكل وعـــوار�ض ال�سفينـــة
املــادة ( ) 37
 - 1يت ــم التحقـ ــق من متانة الهيكل  ،املع ــرف علــى �أ�س ــا�س املعاييـ ــر الـ ــواردة فـي املــادة ()8
من الباب الأول من هذه الالئحة  ،ك�أحد �شروط قيا�س ال�سطح احلر  ،من قبل الإدارة
�أو منظمة مفو�ضة ر�سميا من قبل الإدارة لإ�صدار �شهادات خط التحميل � .إن مثل هذا
التحقق يتعلق بخطط البناء والتوافق بني مثل هذه اخلطط وبناء حو�ض �إ�صالح
ال�سفن ونوعية اللحام  ،كلما كان ذلك منا�سبا .
�	- 2إن قوة الهيكل العام  ،والعوار�ض وبناء العنا�صر الرئي�سية فـي بدن ال�سفينة (القاع ،
واجلوانب  ،والأ�سطح  ،والفوا�صل الإن�شائية والأطر لكل من الأمام واخللف واملقدمة
وامل�ؤخرة) يجب �أن يتم بنا�ؤها بعد الأخذ فـي احل�سبان الآتي :
 - 2٫1طبيعة وخ�صائ�ص املواد امل�ستعملة  ،وا�ستخدامها وطريقة تركيبها .
 - 2٫2ن ــوع ال�سفينـ ــة  ،و�أبعاده ــا  ،وترتيباتها الداخليــة  ،واحل ــد الأعلــى امل�سمـ ــوح ب ــه
للغاط�س الت�شغيلي .
 - 2٫٣ال�شروط التي يتم ت�شغيل ال�سفينة مبوجبها و�أي توزيع معني للوزن على
�سطحها والفئة املالحية .
 - 3يبقى احلد الأعلى امل�سموح به للغاط�س متوافقا مع ال�سطح احلر(. )Free Board
 - 4يج ــب �أن تك ــون املواد امل�ستعملـ ــة جيـ ــدة النوعي ــة وت�ستعمـ ــل وفقـ ــا للطـ ــرق املالئمـ ــة
فـي اال�ستخدام والرتكيب  ،بحيث ي�ضمن الهيكل الكلي املتانة الكافية للخدمة املطلوبة .
 - 5تطبــق ب�شك ــل خ ــا�ص �أحك ــام الفقــرة ( )2مــن هــذه املادة �أع ــاله على ع ــوار�ض الهيكـ ــل
الرئي�سي لل�سفينة  ،وعلى �أبنية الإن�شاءات العلوية وعلى و�سائل غلق الفتحات فيها ،
وعلى ترتيبات وبناء الفتحات فـي �أ�سطح العائم  ،وفـي �أبنية الإن�شاءات العلوية وو�سائل
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غلقها خا�صة الأماكن املحيطة بالآالت و�أغطية املنافذ العنربية والبوابات  ،وفتحات
التهوية والفتحات فـي جانبي ال�سفينة .
 - 6عندما تكون مكونات كتيمة للماء وبنا�ؤها الهيكل الداخلي لل�سفينة مثل الفوا�صل
الإن�شائية �أو الأ�سطح جزءا من تق�سيم ال�سفينة ف�إن بناءها يجب �أن ميتثل ملتطلبات
هذه املادة  ،بعد الأخذ فـي احل�سبان مقاومتها للجهد املو�ضعي ودورها فـي املتانة الكلية
لل�سفينة .
�شـــروط حتـــديد خطـــوط التحميـــل
املــادة ( ) 38
 - 1الأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب :
 - 1٫1ينبغـ ــي تثبي ــت �أبواب الدخ ــول �ضمــن الإن�شــاءات العلوية املغلق ــة  ،وتلك التـ ــي
حتمي  ،مبا�شرة �أو غري ذلك  ،الدخول �إىل �أماكن �أ�سفل ال�سطح احلر تثبيتا
دائما وقويا بالفا�صل الإن�شائي  ،ويجب �أن تكون م�صنوعة من الفوالذ �أو �أية
مادة مكافئة �أخرى  ،مع نظام عازل للمناخ يحميها  -ملنع نفاذ املياه �إزاء الأحوال
اجلوية  ، -وتفتح �إىل اخلارج  ،وترتب الأبواب على نحو يتيح ت�شغيلها من كال
جانبي الفا�صل الإن�شائي .
 - 1٫2ينبغي �أن يكون بناء الأبواب وتقويتها وتركيبها بحيث يتمتع الهيكل ب�أكمله
مبتانة مكافئة ملا حتظى به الفوا�صل الإن�شائية غري املخروقة .
 - 1٫٣يجب �أن ترتفع حافات الأبواب وفقا ملوا�صفات الفقرة (� )1٫1أعاله مبا ال يقل
ع ـ ــن (� )600ستمائ ــة ملمتـ ـ ــر عــن ال�سطـ ــح احلر  .وميكن حتديد هـ ــذا االرت ــفاع
بـ ( )380ثالثمائـ ــة وثمان ــني ملمتـ ــرا عن ــدما تك ــون الأبـ ــواب فـي مك ـ ــان حمم ــي
من �شدة ظروف البحر  ،وذلك بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة .
 - 1٫٤يجــب �أن يك ــون ارتفـ ــاع العتبات املذكورة �أعاله لل�سف ــن التي تبحــر مل�ساف ــة �أقل
من ( )12اثني ع�شر ميال من امللج أ�  )380( ،ثالثمائـ ــة وثمان ــني ملمرتا على
الأقل فوق ال�سطح احلر .
 - 2الأغطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
 - 2٫1ال ي�سمح �أن تكون �أغطية منافذ العنابر م�صنوعة من اخل�شب .
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 - 2٫2ينبغي �أن تتوفر فـي الأغطية امل�ستخدمة لغلق منافذ العنابر على ال�سطح احلر
و�أ�سطح الإن�شاءات العلوية  ،املتانة  ،وال�صالبة  ،وب�أنها عازلة للمناخ  ،وفقا
ملا ترت�ضيه ال�سلطة املخت�صة  .وتعترب هذه املعايري قد ا�ستوفيت عندما يكون
تركيب هذه الأغطية متفقا مع لوائح منظمة ت�صنيف معرتف بها .
 - 3حجاب العنرب( : )Coaming
م ــن الواج ــب �أن يك ــون حجــاب مناف ــذ العنابــر ذات بنيان متني  ،و�أال يقــل ارتفاعها
عن ال�سطح عن (� )450أربعمائة وخم�سني ملمرتا  .يخف�ض هذا االرتفاع �إىل ما ال
يقل عن ( )300ثالثمائـ ــة ملمرت فـي حجــاب فتحـات منافــذ العنابــر فــي �أ�سطــح
ال�سفينــة التي تكون �سق ــف الإن�ش ــاءات العلوية  ،ومع ذلك  ،ف�إن ارتفاع حجاب العنرب
ميكن تخفي�ضه �أو اال�ستغناء عنه � ،شريطة �أن تكون الإدارة واثقة من �أن ذلك لن يخل
ب�سالمة ال�سفينة فـي �أي و�ضع من �أو�ضاع البحر .
 - 4م�س ــاقـط الته ــوية و�أن ــابي ــب اله ــواء :
 - 4٫1جتهز م�ساقط التهوية التي تخدم الأماكن حتت �سطوح العائم �أو �سطوح الإن�شاءات
العلوية املحوطة بحتارات م�صنوعة من الفوالذ �أو من مادة مكافئة �أخرى ،
على �أن تكون متينة البنيان وذات ات�صال فعال بال�سطح .
 - 4٫2حينما متتد �أنابيب الهواء املتجهة �إىل �صهاريج مياه التوازن وغريها من
ال�صهاريج فوق �سطوح العائم �أو الإن�شاءات العلوية  ،ف�إن من الواجب �أن تكون
الأجزاء املك�شوفة منها ذات بنيان متني  .ومن الواجب توفري و�سائل مر�ضية
دائمة التثبيت لإغالق فتحات �أنابيب الهواء .
 - 4٫٣توفر حلجاب م�ساقط التهوية �أجهزة غلق حمكمة عازلة للمناخ  ،مرفقة بها
على الدوام .
 - 4٫٤ينبغي �أن ال يقل ارتفاع حجاب م�ساقط التهوية وموا�سري الهواء امل�شار �إليها عن :
� )760( - 4٫٤٫1سبعمائة و�ستني ملمرتا على �سطح العائم .
� )450( - 4٫٤٫2أربعمائة وخم�سني ملمرتا فوق �سطوح الإن�شاءات العلوية املحيطة .
 - 4٫٥يجوز للإدارة طلب زيادة ارتفاع حجاب م�ساقط التهوية فـي املواقع املعر�ضة .
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 - 5فتحات منافذ التهوية لغرف الإعا�شة  -املخازن  -املطابخ  -املاكينات :
يجب �أن تكون فتحات منافذ التهوية اجلانبية ذات بنيان متني  .ويجوز �أن حتتوي
منافذ التهوية على فتحات ميكن غلقها ب�أغطية عازلة للمناخ  ،مرفقة بها دائما ،
عندما يكون اجلزء الأدنى من تلك الفتحات (� ) 450أربعمائة وخم�سني ملمرتا فوق
�سطح ال�سفينة على الأقل  .وكبديل عن ذلك  ،ميكن �أن تكون على �شكل فتحات فـي
جانب ال�سفينة مزودة بزجاج �سميك للإ�ضاءة .
 - 6من ــاف ــذ الت�ص ــريـ ــف :
 - 6٫1بالن�سبـة لل�سفــن التــي يقــل طوله ــا عـن (� )24أربــعة وع�شريــن مرتا ف�إن م�ساح ــة
منافذ الت�صريف الدنيا على كل من جانبي �سطح العائم ينبغي �أن حتت�سب وفقا
للمعادلة الآتية :
امل�ساحة =  + 0٫7 ( 0٫75طـ  ) 0٫035مرت مربع
حينما ميثل الرمز (طـ) طول امللطم فـي البئر �أو طول من�ش�آتها العلوية .
 - 6٫2قد ترى الإدارة �ضرورة زيادة م�ساحة منافذ الت�صريف لأي �سفينة عند عدم كفاية
امليل .
 - 6٫٣يجب �أن تكون احلواف الدنيا ملنافذ الت�صريف على م�ستوى ال�سطح �أو فـي �أقرب
نقطة ممكنة �إىل ال�سطح .
 - 6٫٤تركب ملنافذ الت�صريف التي يزيد ارتفاعها على ( )300ثالثمائة ملمرت ق�ضبان
تبعد عن بع�ضها بع�ضا ( )230مائتني وثالثني ملمرتا � ،أو �أي �أجهزة واقية �أخرى
منا�سبة .
�	- 6٫٥إذا جهزت منافذ الت�صريف مب�صاريع  ،فمن الواجب توفري خلو�ص وافر ملنع
اال�ستع�صاء  .ويجب �أن جتهز املفا�صل مب�سامري �أو حامل م�صنوع من مادة غري
قابلة للت�آكل  ،وال تركب على امل�صاريع �أية و�سائل �إغالق .
قيا�س ال�سطح احلر ()Free Board
املــادة ( ) 39
 - 1يتم قيا�س ال�سطح احلر لل�سفن ال�سطحية طبقا ملا ن�صت عليه املعاهدة الدولية .
وت�ستكمل جداول ال�سطح احلر على �أ�سا�س تعيني ( )200مائتي ملمرت لل�سفن التي
يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
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 - 2ال يطلب �أن يكون موقع ال�سفينة على ارتفاع فوق خط املاء م�ساويا لل�سطح احلر املحدد
ل�سفن يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 3تنطبق املــادة (  )29من املعاهدة الدولية والتي ت�صحح ال�سطح احلر على ال�سفينة التي
يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 4حينما ال ي�ستطيع مالك ال�سفينة تزويد الإدارة �أو �أي منظمة مفو�ضة بذلك باملعلومات
املطلوبة لتحديــد ال�سطح احلــر ال�صيفي  ،ف�إنــه يت ــم احت�ســاب ذلك على �أ�سا�س ع�شــر
العر�ض الأق�صى لل�سفينة .
�ســـعـة �سفينـــة الركـــاب
املــادة ( ) 40
 - 1يكون العدد الأق�صى للركاب امل�سموح بهم فـي �أي �سفينة ركاب هو العدد الأكرب امل�سموح
به وفقا لأي من املعايري الآتية �أو برتكيبة من هذه املعايري :
 - 1٫1طول احلاجز  :يجوز ال�سماح براكب واحد لكل (� )760سبعمائة و�ستني ملمرتا
من مكان احلاجز املتوفر للركاب من حميط ال�سطح  ،وال يت�ضمن ذلك فراغ
احلاجز فـي الأماكن املكتظة  ،وعلى ال�سالمل  ،وحيثما يكون الأ�شخا�ص
الواقفون فـي املكان يحجبون الر�ؤيا على م�شغلي ال�سفينة .
 - 1٫2منطقة ال�سطح  :يجوز ال�سماح براكب واحد لكل مرت مربع من املنطقة احلرة
على ال�سطح املتوفرة ال�ستعمال الركاب  .وال ت�شمل املنطقة احلرة على ال�سطح
الأماكن الآتية :
 - 1٫2٫1الأك�شاك  ،املنا�ضد الثابتة  ،ومعدات غرف الإعا�شة الثابتة والت�أثيث
امل�شابهة .
 - 1٫2٫2دورات املياه واملغا�سل .
� - 1٫2٫٣سالمل ال�سفينة وال�سالمل امل�ؤدية �إىل احلجرات .
 - 1٫2٫٤الأماكن امل�شغولة وال�ضرورية ال�ستعمال معدات �إنقاذ الأرواح �أو �أجهزة
مد احلبال �أو �أعمدة مد الأ�شرعة �أو احلبال �أو ال�صواري امل�صاحبة .
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 - 1٫2٫٥الأماكن حتت ال�سطح وغري املالئمة للركاب �أو التي ال ميكن للركاب
ا�ستعمالها عادة .
 - 1٫2.6املمـ ــرات الداخليـ ــة التــي يقـ ــل عر�ضهـ ــا عـ ــن (� )760سبعمائـ ــة و�ست ـ ــني
ملمرتا � ،أو املمرات على ال�سطح املك�شوف لل�سفينة والتي يقل عر�ضها
عن (� )460أربعمائة و�ستني ملمرتا .
 - 1٫2.7من�صة مقدمة ال�سفينة � ،أحوا�ض ال�سباحة واملناطق التي ال يوجد
فيها �سطح �صلب  .ومثال ذلك �صنع ال�شباك على �سفينة مركبة البدن .
 - 1٫2.8مناطق ال�سطح امل�شغولة بعجالت التجذيف .
 - 1٫2.9املما�شي .
 - 1٫٣اجللو�س الثابت  :ي�سمح لكـ ــل م�سافــر واح ــد م�ساحـة عر�ضهــا (� )460أربعمائة
و�ستني ملمرتا من املقاعد الثابتة املتوفرة .
 - 2يجوز ا�ستعمال معايري خمتلفة الحت�ساب ا�ستيعاب ال�سفينة من الركاب لكل �سطح من
�أ�سطح ال�سفينة وجتمع مع بع�ضها لتقرير احلد الأق�صى من عدد الركاب املنقولني
على ال�سفينة  .فـي احلاالت التي تتوفر فيها مقاعد على جزء من ال�سطح  ،وال تتوفر
على اجلزء الآخر  ،ف�إن عدد الركاب امل�سموح بهم على ال�سفينة �سيكون جمموع العدد
امل�سموح به وفقا ملعيار اجللو�س فـي املكان املحتوي على مقاعد والعدد امل�سموح به وفقا
ملعيار م�ساحة ال�سطح ملكـ ــان ال يحتــوي على مقاع ــد  .وميكن عدم جمع معيار طول
احلاجز مع �أي من معيار م�ساحة ال�سطح �أو معيار اجللو�س الثابت لتقرير العدد
الأق�صى من الركاب امل�سموح لهم باجللو�س على �سطح منفرد .
 - 3ميكن للإدارة �أن ت�ضع اعتبارات خا�صة لزيادة ما هو م�سموح به للركاب فـي ال�سفينة
العاملة على الرحالت الق�صرية وفـي مياه حممية ومثالها العبارات .
�أماكـــن �إعا�شـــة الركـــاب
املــادة ( ) 41
 - 1يتم ترتيب �إ�سكان الركاب وتزويدهم باملعدات لتوفري ال�سالمة لهم  ،مع الأخذ بعني
االعتبار م�سار رحلة ال�سفينة وطرق الت�شغيل و�سرعة ال�سفينة .
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 - 2يجب �أال يقل ارتفاع �سقف ال�سطح فـي مكان �إ�سكان الركاب عن ( )1٫9مرت  ،ولكن من
املمكن تخفي�ضه على جوانب ذلك املكان لل�سماح بانحناء ظهر ال�سفينة  ،ومد الأ�سالك
وقنوات التهوية واملوا�سري  .وتتم �صيانة املكان لتقليل �أخطار احلريق وتوفري ال�سالمة
واحلفاظ على الظروف ال�صحية  .ويتم الإبقاء على املمرات خالية من العوائق .
 - 3يتـ ــم توفري م�ضجع فـي ال�سفينة خالل الليل لكـ ــل راكـ ــب مبــا ترت�ضي ــه الإدارة  ،وذلك
فـي �أماكن الإ�سكان فـي ال�سفينة .
 - 4يتم توفري مقعد لكل راكب م�سموح له فـي املكان الذي يطبق عليه معيار اجللو�س
الثابت الوارد فـي الفقرة ( )1٫٣من املــادة ( )40من هذه الالئحة لتقرير عدد امل�سافرين
امل�سموح لهم  .ويتم ت�صميم املقعد لتقليل احتماالت الإ�صابة ولتجنب انحبا�س الراكب
فيه  .ويتم تركيب املقاعد لتوفري فرار �سريع  .يتم ترتيب املقاعد  ،مبا فـي ذلك الثابتة ،
�أو امل�ؤقتة �أو تلك القابلة للطي كما ي�أتي :
 - 4٫1ترك ممر بينها ال يزيد طوله الكلي على ( )3٫8مرت  ،وال يقل عر�ضه عن ()610
�ستمائة وع�شرة ملمرتات .
 - 4٫2ترك ممر بينها يزيد طوله الكلي علـ ــى ( )3٫8مت ـ ــر وال يقـ ــل عر�ضـه عــن ()760
�سبعمائة و�ستني ملمرتا .
 - 4٫٣عندم ــا تكون املقاعد فـي �صفوف  ،ف�إن امل�سافة بني مقدمة مقعد و�آخر يجب �أن
ال تقل عن (� )760سبعمائــة و�ستـ ــني ملمت ــرا علــى �أن تثبت املقاعــد علــى ال�سطـح
�أو على فا�صل �إن�شائي .
 - 4٫٤تثبت املقاعد املخ�ص�صة للحد الأق�صى من عدد الركاب امل�سموح به على �سطح
�أو على فا�صل �إن�شائي � ،أو على جانب ال�سفينة املمتد فوق �سطحها العلوي ،
بوا�سطة و�سائل �آمنة دائمة �أو م�ؤقتة .
العوازل املـــائية
املــادة ( ) 42
 - 1يتم التحقق من العوازل املائية للهيكل والفوا�صل الإن�شائية مبا له عالقة ب�إ�صدار
�شهادة خط التحميل لل�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة .
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 - 2الفتح ــات فـي ج ــدار ال�سفين ــة :
 - 2٫1يج ــب �أن تكـ ــون ترتيبـ ــات وكفـ ــاءة الو�سائـ ــل امل�ستخدمــة فـي �إغ ــالق �أي فتح ــات
فـي جوانب ال�سفينة  ،من�سجمة مع الغر�ض املعد له واملو�ضع الذي ركبت فيه .
 - 2٫2ينبغي �أن يكون عدد فتحات ت�صريف املياه من ال�سفينة  ،وغريها من الفتحات
فـي جوانب ال�سفينة فـي حدها الأدنى � ،إما با�ستعمال كل فتحة ت�صريف لأكرب
عدد ممكن من املجارير �أو غريها من الأنابيب  ،و�إما ب�أي و�سائل �أخرى توافق
عليها الإدارة �أو منظمة معرتف بها .
 - 2٫٣متنع �أبواب املعابر  ،ومنافذ التحميل التزود بالوقود التي يكون م�ستواها دون
خط التحميل املائي .
 - 2٫٤تزود فتحات منافذ التهوية اجلانبية لأماكن تقع حتت �سطح الفوا�صل الإن�شائية
�أو لأماكن �ضمن املن�ش�آت العلوية املحوطة  ،وفقا لتعريفها فـي املعاهدة الدولية ،
ب�أغطية فوالذية ذات م�صاريع تعمل بكفاءة  ،ومت�صلة ب�شكل دائم ومرتبة ب�شكل
ميكن معه �إغالقها و�ضمان كتامتها للماء  .يتم قبل الإبحار غلق فتحات منافذ
التهوية اجلانبية و�سداداتها التي ال ميكن الدخول �إليها فـي �أثناء الرحلة
وختمها ب�إحكام .
 - 2٫٥يتم تثبيت فتحات منافذ التهوية اجلانبية املركبة �أ�سفل �سطح العائم  ،وتكون
حافت ــها ال�سفلي ــة مبا ال يق ــل ع ــن ( )500خم�سمائة ملمرت فوق حتميــل �سط ــح
العائم .
 - 2.6ال يجوز تركيب فتحات منافذ التهوية جانبية فـي �أماكن ت�ستعمل ح�صريا لنقل
الب�ضائع .
 - 2.7يجب تركيب كل املنافذ البحرية واملخارج  ،وامل�صارف ال�صحية بحيث ال ت�سبب
فـي �إدخال املاء ب�شكل عر�ضي �إىل ال�سفينة .
 - 2.8يركب على مداخل الآالت قواطع وم�صفاة ميكن ف�صلها  ،وتركب على اجلانب ،
ليمكن قدر الإمكان منع دخول �أي ج�سم �أجنبي ميكنه �أن ي�ؤدي �إىل �إعاقة عمل
القواطع  .وتثبت امل�صفاة بحيث ميكن ف�صلها �أمام جهاز القواطع .
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 - 2.9تزود �أماكن منافذ مكائن الت�صريف بباب �أو ب�صمام ال رجعي ميكن �إغالقه
يدويا  .وتلحق هذه الأجهزة مبا�شرة مع املنافذ اجلانبية �أو منافذ املياه �أو مع
بطانة املخارج �أو ال�صناديق .
 - 2٫10تزود جميع ال�صمامات مب�ؤ�شرات تو�ضح ما �إذا كان ال�صمام مفتوحا �أو مغلقا .
ويجب �أن تكون ال�صمامات واملنافذ وامل�صارف فـي مكان ي�سهل الو�صول �إليها .
 - 2٫11فـي ال�سفــن ذات الأ�سط ــح  ،يتــم التحك ــم فـي �أجهــزة القطــع ومداخ ــل البح ـ ــر
وامل�صارف حتت �سطح العائم فـي �أماكن الآالت  ،من نقطة فوق ال�سطح عدا
احلالة التي تكون فيها غرفة الدفة فـي ال�سفينة مزودة بجهاز يك�شف وجود املاء
فـي هذه الأماكن  ،وفـي هذه احلالة  ،ف�إن �أجهزة القطع ينبغي �أن تكون قابلة
للدخول �إليها بحرية فوق ال�سطح .
 - 2٫12يزود كل م�صرف �صحي منف�صل مير من خالل اجلانب � ،إما قادما من �أماكن
حتــت �سطــح العائم  ،و�إما من �أماك ــن فـي املن�شـ ـ�آت العلويــة �أو من�ش ـ�آت ال�سط ــح
من �سطح العائم ومغلق ب�أبواب فوالذية عازلة للماء بو�سائل ي�سهل الو�صول
�إليها وكف�ؤة ملنع املاء من الدخول �إىل داخل ال�سفينة  ،ويجب �أن تتما�شى هذه
الو�سائل مع متطلبات االتفاقية الدولية على تلك ال�سفن التي تنطبق عليها
تلك االتفاقية .
 - 2٫13فـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،يركب على كل
م�صرف �صحي �صمام �أوتوماتيكي ال رجعي  ،والذي ميكن ت�شغيله مبا�شرة من
مكان ميكن الو�صول �إليه  .ومع ذلك  ،قد ال يطلب هذا ال�صمام �إذا ر�أت الإدارة
�أو املنظمة املفو�ضة بذلك والتي تفح�ص ال�سفينة �أن مرور املاء داخل ال�سفينة
من خالل فتحة الت�صريف فـي جانبيها ال يحتمل �أن يت�سبب فـي انغمار خطر
�أو �إذا مت تركيب جهاز الإنذارعن االنغمار .
 - 2٫14تو�ضع فتحات ت�صريف املياه بال�سفينة فـي املن�ش�آت العلوية غري املحوطة من
ال�سفينة على �سطحها  .فـي حني تزود م�صارف املياه املو�ضوعة فـي �أي م�ستوى
وامل�ؤدية �إىل جدار ال�سفينة � ،إما على انخفا�ض يزيد على (� )450أربعمائة
وخم�سني ملمرتا حتت ال�سطح  ،و�إما �أقل من (� )600ستمائة ملمرت فوق خط
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حتميل املاء  ،ب�صمام ال رجعي على جدارها  ،وي�ستغنى عن هذا ال�صمام �إذا قررت
ال�سلطة املخت�صة �أن �سماكة الأنابيب تربر ذلك  .وال تنطبق هذه الفقرة على
ال�سفن التي ال توجد فيها �أ�سطح .
 - 2٫15ي�سمح لفتحات ت�صريف املياه بال�سفينة �أن تخرتق جدار ال�سفينة والتي تو�صل
من املن�ش�آت العلوية املحوطة امل�ستخدمة فـي نقل الب�ضائع  ،فقط عندما ال
تكون حافة �سطح العائم مغمورة بزاوية قدرها ( )5خم�س درجات من م�ؤخرة
ال�سفينة من جانب �إىل �آخر  .وفـي احلاالت الأخرى  ،ف�إنه ي�صار �إىل ت�صريف
�أماكن الب�ضائع املغلقة على �سطح العائم داخليا �أو �إىل واحد �أو �أكرث من الأماكن
التي تتوفر فيها الطاقة الكافية مع �إنذار �صوتي حينما ي�صل املاء �إىل م�ستوى
عال  ،ومزود ب�أجهزة منا�سبة للت�صريف �إىل البحر .
 - 2٫16يجب �أن تكون جميع ال�صمامات وتركيبات اجلدار املطلوبة لاللتزام مبا ورد
�أعاله م�صنوعة من الفوالذ �أو الربونز �أو �أي مادة �أخرى مقاومة لل�صدمات .
 - 2٫17يجب �أن حتتوي �أجزاء املداخل من البحر و�إليه �أو �أنابيب الت�صريف التي
تخرتق جدار ال�سفينة حتت �سطح العائم على ق�سم مرفقي �أو جهاز ي�ساوي
ذلك  ،م�صنوع ب�شكل جيد  ،ولكن مرن مبا فيه الكفاية لتحمل �صدمات ال�سفينة
مع ر�صيف امليناء �أو عند جنوحها  .يو�ضع ق�سم املرفق بني تثبيت الأنبوب �إىل
اجلدار �أو املنافذ من البحر �أو �إليه � ،أو خمارج امليناء وبني �أول نقطة تثبيت
�أو �سطح �أو فا�صل �إن�شائي �أو جهاز �أو جامع يت�صل به الأنبوب  .ويجب حماية
�أق�سام الأنابيب هذه  ،و�أية تق�سيمات فيها ب�صورة مالئمة �ضد ال�صدمات .
 - 3اختبارات منع نفاذ امل ــاء فـي ال�سف ــن :
 - 3٫1يتم فح�ص الأ�سطح والفوا�صل الإن�شائية العازلة للمياه واجلذوع والأنفاق
والأبواب العازلة للماء ملعرفة مدى مقاومتها لت�سرب املياه با�ستخدام اختبار
اخلراطيم وبدرجة �ضغط ال تقل عن / N ٫2لكل ملمرت مربع واحد .
 - 3٫2تخ�ضع �أعلى املقدمة وامل�ؤخرة من ال�سفينة و�أجزاء القاع املزدوج �إىل فح�ص
ومبوجبه يتم مل�ؤها باملاء �إىل امل�ستوى امل�ساوي �إىل عالمة خط التحميل �أو �إىل
االرتفاع الوارد �أدناه �إذا كان �أكرث من ذلك .
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� - 3٫٣إذا كانت تلك الأجزاء معدة لتحتوي على �سوائل  ،ف�إنه ي�صار �إىل فح�صها
ب�ضغط ماء �إىل �أعلى م�ستوى ميكن �أن ي�صله ال�سائل عمليا فـي �أنبوب االنغمار
مبا ال يقل عن ( )900ت�سعمائة ملمرت حتت ال�سقف  .وعلى �أية حال  ،وفـي حالة
ال�سوائـل القابلــة لال�شتعــال  ،ف�إن احل ــد الأدنى الرتفاع املاء �سيزيد �إلــى ()2٫40
مرت للم ــواد امل�شتعلــة بنقطــة وميـ�ض ت�ســاوي �أو تزيد علــى (� )60ستــني درجـ ــة
مئوية  ،و�إىل ( )3٫60مرت فـي حالة املواد امل�شتعلة بنقطة ومي�ض تقل عن ()60
�ستني درجة مئوية ولكن �أكرث من ( )43ثالثة و�أربعني درجة مئوية .
	- 3٫٤ال يعترب االختبار الوارد فـي الفقرة (� )3٫٣أعاله �إلزاميا فـي الأجزاء الرئي�سية
الأخرى .
 - 3٫٥تخ�ضع كل الأجزاء املعدة مللئها من خالل ات�صالها �إىل اختبار �إغراق على عمق
ماء حمدد باحلد الأعلى للخط املائي للتحميل .
و�ســـائل وتـــرتيبـــات الهــــروب خـــارج ال�سفينـــة
املــادة ( ) 43
 - 1يتم توفري ال�سالمل والأدراج من جميع �أمكنة �سكن الطاقم والأماكن الأخرى غري
�أماكن الآالت واملحاور حيث ي�ستخدم الطاقم عادة  ،وذلك لل�سماح بو�سائل �سريعة
للهروب من كل تلك الأماكن �إىل الأماكن املك�شوفة .
 - 2ينبغــي �أن تتوفــر فـي ك ــل مك ــان يزيــد طولــه علـى ( )3.7مت ــر ( )12اثن ــي ع�ش ــر
قدمـ ــا ميكـ ــن للركاب الو�صول �إليــه �أو ي�ستخــدم من قبل الطاقم عل ــى �أ�سـا�س منتظـ ــم
و�سيلتـ ــان للهروب على الأقل � ،شريطة �أال تكون �إحداهما بابا عازال للماء .
 - 3ينبغي �أن تكون كلتا و�سيلتي الهروب متباعدتني عن بع�ضهما  ،وعند الإمكان �أن تكونا
على نهايتني �أو جانبني متعاك�سني من املكان لتقليل �إمكانية �أن ي�ؤدي حادث واحد
�إىل �إغالق كال منفذي الهروب  .وميكن لو�سائل الهروب �أن تت�ضمن املخارج العادية
واملخارج اال�ضطرارية وامل�سالك وال�سالمل والأدراج وفتحات منافذ التهوية فـي �سطح
ال�سفينــة والنواف ــذ  .يجب �أن يكــون ع ــدد و�أبعــاد و�سائــل الهــروب من كــل مك ــان كافيـ ــا
لإخالء �سريع فـي حاالت الطوارئ لعدد كبري من الأ�شخا�ص من املحتمل �أن يكونوا
�شاغلني لذلك املكان فـي الظروف الت�شغيلية  .وينبغي �أن يكون حجم و�سائل الهروب
مر�ضيا للإدارة فـي �سفن الركاب  ،كما ينبغي �أال يقل عر�ض جميع الأبواب واملمرات
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امل�ستعملة كو�سائل هروب من مكان ما عن ( )8.4ملمرت (� 0٫333إن�شا) م�ضروبا فـي
عدد الركاب الذي �صمم له املكان مع م�ساحة حرة ال تقل عن ( )810ثمامنائة وع�شرة
ملمرتات (� 32إن�شا)  .وفـي جميع ال�سفن  ،تكون للأبواب وامل�سالك (املمرات) التي
ت�ستعمل من قبل �أفراد الطاقم فقط م�ساحة حرة ال تقل عن (� )710سبعمائة وع�شرة
ملمرتات (� 28إن�شا) .
 - 4عندما ت�ستخدم فتحات منافذ التهوية فـي �سطح ال�سفينة كو�سائل للهروب  ،ف�إن قطرها
يجب �أن ال يقل عن (� )455أربعمائة وخم�سة وخم�سني ملمرتا (� 18إن�شا) ويجب �أن
تزود بجهاز فتح �سريع ومكبح لإبقاء الكوة فـي و�ضع مفتوح .
 - 5يجب �أن يزود جزء ال�سفينة الذي يحتوي على مكائن الدفع بو�سائل رئي�سية للهروب
وخمرج ا�ضطراري  .ويجب و�ضع هاتني الو�سيلتني للهروب متباعدتني عن بع�ضهما
ق ــدر الإمكـ ــان  ،وفق ــا ملا ير�ض ــي الإدارة �أو املنظمــة املخول ــة بفحــ�ص ال�سفينــة  ،وعل ــى
�أية حال � ،إذا كان طول ذلك اجلزء من ال�سفينة يقل عن (� )6ستة �أمتار  ،ف�إن خمرج
الطوارئ غري مطلوب .
 - 6يجـ ــب �أن تكــون ال�سالمل والأدراج من جزء ال�سفينة ال ــذي يحت ــوي على مكائــن الدفع
من الفوالذ �أو مادة م�ساوية .
 - 7تزود ال�سفينة بفوا�صل �إن�شائية و�أ�سيجة وحبال جناة ومنافذ جانبية و�سالمل  .وترتب
بحيث ت�سهل عمل ال�سفينة فـي الوقت الذي ت�ضمن فيه �سالمة ركابها ومتتثل ملتطلبات
اللوائح مبقت�ضى املعاهدة الدولية واملــادة (  )38من هذه الالئحة .
�أنـــابيب قيا�س الأعمـــاق والتهــــوية
املـــادة() 44
 - 1تتخذ الرتتيبات لل�سماح بقيا�س العمق فـي الأماكن التي حتتوي على ال�سوائل  ،و�أية
�أماكن ال ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة فـي جميع الأوقات .
 - 2كقاعدة عامة  ،متد �أنابيب قيا�س الأعماق فوق �سطح العائم �إىل الأماكن التي ميكن
الو�صول �إليها ب�سهولة  ،والتي ينبغي �أن تتوفر فيها و�سائل �إغالق حمكمة � .أما �أنابيب
قيا�س الأعماق التي ال متتد فوق ال�سطح ف�إنه يجب تزويدها ب�أجهزة �إغالق �أتوماتيكية .
وعلى �أية حال  ،وفـي �أماكن الآالت والأنفاق  ،حيث ال ميكن تنفيذ هذا املطلب  ،ف�إنه
-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

ميكن مد �أنابيب �سرب الأعماق فوق تك�سية ال�سطح �إىل الأماكن التي ميكن الو�صول
�إليها ب�سهولة  .وعندما تكون تلك الأنابيب مو�صولة ب�صهاريج حتتوي على الوقود
�أو زيت التزليق  ،ف�إنه ينبغي �أال متتد بالقرب من مراجل �أو مولدات �أو حمركات
كهربائية �أو لوحات مفاتيح كهربائية  ،وتزود ب�أجهزة �إغالق �أتوماتيكية  .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك  ،يرك ــب �صنبــور حتك ــم قيـ ــا�س ب�إغالق �أتوماتيكي حت ــت جهــاز غلــق الأنب ــوب
فـي �صهاريج الوقود ذات القاع املزدوج .
 - 3فـي الأماكن املعدة لكي حتتوي على �سوائل  ،ميكن ا�ستبدال �أنابيب قيا�س الأعماق
بنظام م�ؤ�شر قيا�س ي�سمح بقيا�س امل�ستوى فـي جميع الأوقات .
 - 4فـي الأماكن ذات القاع املزدوج  ،يجب �أي�ضا توفري مراوح تهوية لتعمل كمنافذ للمياه
الفائ�ضة متتد فوق ال�سطح � ،شريطة �أال يقل م�ستواها من متطلبات اللوائح مبوجب
املعاهدة الدولية .
 - 5يتم ترتيب تق�سيم الأنابيب الهوائية وعددها وموا�ضعها بحيث يتم جتنب �إقفال الهواء
وال�ضغط الزائد خالل عمليات التعبئة قدر الإمكان  .و�أكرث من هذا  ،يجب �أن يتم
حترير الهواء لتجنب �أي دخول عر�ضي للماء �إىل �صهريج الوقود  ،ويطبق الأمر ذاته
على الأجزاء خارج القاع املزدوج �إذا كان من املمكن مل�ؤها بوا�سطة نظام ال�ضخ .
 - 6يجب حماية �أنابيب قيا�س الأعماق التي تكون دارتها مبا�شرة قدر الإمكان بطريقة
مالئمة حلمايتها من الأ�ضرار وال�صدمات املفاجئة � .أما تلك الأنابيب التي متر عرب
�أماكن مربدة ف�إنه يجب تغليفها ب�شكل منا�سب  .وتتخذ االحتياطات الالزمة للت�أكد
من �أن تعدد وجود �أنابيب قيا�س الأعماق ال ت�ؤدي �إىل تدهور مو�ضعي �سريع فـي �ألواح
غالف ال�سفينة .
الباب الرابع
البنـــاء  ،والتق�ســـيمات واملعـــدات
�أحكام عامة
املــادة ( ) 45
يجــب �أن يــكون ت�صمي ــم وتركيــب املكائ ــن والإن�ش ــاءات الكهربائيــة  ،واملعـ ـ ــدات امليكانيكي ــة
والكهربائيــة  ،واملراج ــل و�أوعية ال�ضغـ ــط الأخرى  ،والأنابي ــب  ،والكابـ ــالت والرتكيبـ ـ ــات
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امل�ساع ـ ــدة الأخـ ــرى مالئ ــما للخدمــة املعدة لهـ ــا  .ويجب �أن ترك ــب ويتــم حمايتهـ ــا بحي ـ ــث
يخف�ض �إىل احلد الأدنى �أي خطر للأ�شخا�ص على منت ال�سفينة وللبيئة  ،مع االهتمام
ب�شكل خا�ص بالأجزاء املتحركة والأ�سطح ال�ساخنة والأخطار الأخرى  .ويجب �أن ي�أخذ
الت�صميم فـي االعتبار املـ ــواد امل�ستخدم ــة فـي الرتكي ــب  ،والغر�ض الذي �أع ــدت له املعدات
وظروف العمل والبيئة التي �ست�ستخدم فيها .
البنـــاء
املــادة ( ) 46
 - 1يجب �أن متكن قوة وطريقة بناء جدار ال�سفينة  ،والإن�شاءات العلوية عليها  ،والأبنية
على �سطحها  ،وركائز الآالت  ،والأبواب والهياكل الأخرى وكذلك املعدات  ،ال�سفينة
من ال�صمود �أمام �أي من الظروف املتوقعة فـي �أثناء اخلدمة املعدة لها  ،ومبا يعترب
مر�ضيا للإدارة � .إن ال�سفينة التي مت بنا�ؤها و�صيانتها مبا يتفق واملعايري املعرتف بها
من قبل الإدارة ميكن اعتبارها متما�شية مع متطلبات هذه الالئحة .
 - 2يجب �أن حتتوي ال�سفن التي ت�سري بقوة حمركها على حاجز ت�صادم ي�ستجيب ملتطلبات
املــادة (  )47من هذا الباب ويكون مكان الآالت حموطا بفوا�صل �إن�شائية عازلة للماء .
ويجب �أن تكون هذه الفوا�صل العازلة ممتدة �إىل ال�سطح احلر  .وتزود ال�سفن اخل�شبية
كذلك مبثل هذه الفوا�صل  ،والتي ينبغي �أن تكون قدر الإمكان عازلة للماء � .أما �سفن
الركاب ف�إن �أق�صى م�سافة بني الفوا�صل الإن�شائية العازلة املتجاورة الرئي�سية ينبغي
�أال تتجاوز ثلث طول ال�سطح احلر لل�سفينة  .وعند احلاجة تتم �إ�ضافة فوا�صل �إ�ضافية
�إىل حاجز الت�صادم و�إىل الفوا�صل الإن�شائية ب�أماكن الآالت .
 - 3ال يجوز و�ضع حماور الدفع والأنابيب والتحميالت و�أنابيب م�ؤخرة ال�سفينة فـي �أي
مكان �آخر غري حيز املكائن املحتوي و�سائل الدفع  ،ما مل تكن تلك حموطة فـي مواقع
�أو �أماكن مقاومة للماء مبا ير�ضي الإدارة  .ويجوز للإدارة �أن تعفـي من متطلبات هذه
الفقرة ال�سفن التي تعاين من �ضيق املكان �أو التي تكون رحالتها فـي مياه حممية ،
�شريطة الإثبات �أن بداية انغمار الأماكن ذات العالقة ميكن ال�سيطرة عليه ب�سهولة ،
و�أن �سالمة ال�سفينة غري مهددة .
 - 4تو�ض ــع �صنادي ــق التغلي ــف فـي �أماك ــن ميكـ ــن الو�ص ـ ــول �إلي ـ ــها ب�سهــولة فـ ــي �أي وق ــت
من الأوقات لأغرا�ض الفح�ص وال�صيانة .
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حـــواجـــز الت�صــــادم
املــادة ( ) 47
 - 1لأغرا�ض هذه الالئحة  ،فـ ـ�إن تعبيــر �سطــح امل�ستــوى احلــر لل�سفينــة  ،طول ال�سفينة ،
واملتعام ــدان (الأمامي واخللفــي)  ،حتم ــل املعانــي الـ ــواردة فـي تعريفهـ ــا فـي املــادة ( )4
من الباب الأول من هذه الالئحة .
 - 2جتهـ ــز �سفينة الب�ضائع بحواجـ ــز ت�ص ــادم عازلة للمـاء حت ــى �سط ــح امل�ستـ ــوى احل ـ ــر
لل�سفينة  .يكون مو�ضع احلواجز  ،قدر الإمكان  ،على م�سافة من العمود الأمامي ال
تقل عن ( )%5خم�سة فـي املائة من طـ ــول ال�سفينة  ،ولكن ال تزيد على ( )%8ثماني ــة
فـي املائة من طول ال�سفينة � .إذا مت الإي�ضاح مبا ير�ضي الإدارة �أنه لي�س بالإمكان و�ضع
حاج ــز الت�صــادم علــى م�سافة من العمود الأمامي بــما ي�ساوي ( )%8ثمانية فـي املائــة
من طول ال�سفينة  ،ف�إنه يجوز للإدارة �أن ت�سمح مب�سافة �أكرب � ،شريطة �أال تتجاوز
خط املاء خطا مر�سوما على غالف ال�سفينة مبقدار (� )76ستة و�سبعني ملمرتا �أ�سفل
احلافة العليا من ال�سطح العازل للماء � ،إذا كانت كتلة مقدمة احلاجز نافذة عندما
تكون ال�سفينة كاملة التحميل .
 - 3ميكن حلاجز الت�صادم �أن تكون له درجات �أو فجوات �شريطة �أن تكون هذه �ضمن
احلدود الواردة فـي الفقرة (� )2أعاله  .وينبغي �أن يكون عدد الأنابيب التي تخرتق
حاجز الت�صادم على �أقل ما ميكن  ،و�أن جتهز هذه الأنابيب ب�صمامات قابلة للت�شغيل
من فوق �سطح العائم  ،على �أن يثبت �صندوق ال�صمامات ب�إحكام �إىل حاجز الت�صادم
داخل املخزن �صهريج املقدمة  .وميكن للإدارة �أن ت�سمح برتكيب هذه ال�صمامات على
اجلانب اخللفـي من حاجز الت�صادم �شريطة �إمكانية الو�صول �إىل تلك ال�صمامات
ب�سهولة فـي �أي وقت حتت جميع ظروف اخلدمة و�أال يكون املكان الذي و�ضعت فيه
تلك ال�صمامات مكانا للب�ضاعة  .يجب �أن تكون جميع ال�صمامات م�صنوعة من مادة
وافقت عليها الإدارة .
 - 4عند تركيب من�ش�أة علوية طويلة  ،ينبغي مد حاجز الت�صادم بحيث يكون عازال للمناخ
حتى نقطة تعلو مبا�شرة �سطح العائم  .ووفقا للأحكام الواردة فـي الفقرة (� )3أعاله ،
ف�إن االمتداد ينبغي �أن يقع �ضمن احلدود املبينة فـي الفقرة (� )2أعاله .
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 - 5عند وجود �أبواب مركبة فـي مقدمة ال�سفينة  ،وت�شكل من�صة التحميل املنحدرة منها
جزءا من امتداد حاجز الت�صادم فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة  ،ف�إن ذلك اجلزء
من املن�صة املنحدرة التي يزيد طولها على ( )2٫3مرت � ،أو �أي طول �آخر تقرره الإدارة ،
فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة ال ميكن مده لأكرث من ( )1مرت واحد �إىل الأمام
عن احلد الوارد فـي الفقرة (� )2أعاله  .ويجب �أن تكون املن�صة املنحدرة عازلة للمناخ
على طول امتدادها .
 - 6حتدد عدد الفتحات فـي متديد حواجز الت�صادم فوق �سطح امل�ستوى احلر لل�سفينة
�إىل احلد الأدنى الذي يتفق مع ت�صميم ال�سفينة وت�شغيلها العادي  .وتكون كل هذه
الفتحات قابلة للإغالق العازل للعوامل اجلوية .
	- 7ال يرخــ�ص ب�أي فتحة جمار � ،أو باب � ،أو فتحات دخول مف�ضيــة �إىل عنابــر �أو �صهاريــج
�أو قنوات تهوية �أو �أي فتحات �أخرى فـي حاجز الت�صادم حتت �سطح العائم  .عند وجود
قفــل ب�سل�سلة فـي م�ؤخ ــرة حاجز الت�ص ــادم �أو ميت ــد �إىل مقدمـ ــة ال�سفينـ ــة ف�إن ــه يجب
�أن يكون عازال للماء  ،ومزودا بو�سائل فعالة لل�ضخ والتجفيف .
 - 8يج ــب �أال ي�ستعمـ ــل القفل ب�سل�سل ــة لأي غـ ــر�ض �آخ ــر غي ــر تخزي ــن �سال�سـ ــل املر�ساة
(جنزير املخطاف) .
الفــوا�صل الإن�شــائية  ،ال�سطـوح  ،الأبــواب  ،والفــراغـات العـازلة للمـاء
املــادة ( ) 48
 - 1تطبق �أحكام هذه املادة على ال�سفن الآلية اجلديدة  ،وال تطبق على ال�سفن ذات البدن
اخل�شبي .
 - 2كل تق�سيم ثانوي للحاجز �سواء كان عر�ضيا �أو طوليا  ،يجب �إن�شا�ؤه بطريقة بحيث
يكون قادرا على الدعم  ،وبهام�ش مالئم من املقاومة  ،لل�ضغط الناجم عن قوة اندفاع
املاء الذي ينبغي حتمله فـي حالة ت�ضرر ال�سفينة ولكن ب�أقل �ضغط ناجم عن عمود
للماء ي�صل �إىل خط حد الغمر  .يتم �إن�شاء هذا احلاجز من مواد وافقت عليها الإدارة .
 - 3ينبغي فـي الدرجات والتجاويف فـي احلواجز �أن تكون عازلة للماء ومبتانة الفا�صل
الإن�شائي فـي املواقع التي تقام فيها .
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 - 4عندما تكون الأطر والعوار�ض متر من خالل �سطح �أو فا�صل �إن�شائي عازل  ،ف�إن مثل
هذا الفا�صل �أوال�سطح ينبغي �أن ين�ش�أ عازال للماء .
 - 5ينبغي تقليل عدد الفتحات فـي الفوا�صل الإن�شائية العازلة للماء �إىل احلد الأدنى
الذي يتفق مع ت�صميم ال�سفينة وت�شغيلها العادي  .ويتم توفريالو�سائل لإغالق هذه
الفتحات وفقا ملا ير�ضي الإدارة  .وينبغي فـي الأبواب العازلة للماء �أن تكون مبتانة
الفا�صل الإن�شائي املجاور اخلايل من الفتحات .
 - 6ينبغي فـي الأ�سطح واملمرات والأنفاق وقنوات التهوية �أن تكون ذات نوعية م�ساوية
للحواجز العازلة للماء املوجودة على نف�س امل�ستوى  .ويجب �أن تكون طريقة البناء
امل�ستعملة ت�ضمن �أن هذه العنا�صر عازلة للماء  ،و�أن الرتتيبات املعتمدة لإغالق جميع
الفتحات  ،وفقا ملا ترت�ضيه الإدارة  .ويجب �أن متتد قنوات التهوية واملمرات العازلة
للماء �إىل �سطح الفوا�صل الإن�شائية على الأقل .
	- 7ال يعترب اختبار ملء الأجزاء الرئي�سية من ال�سفينة �إلزاميا  .وحني ال يتم اختبار امللء
باملاء ف�إن �إجراء االختبار اخلرطومي يعترب �إلزاميا  .ويجري هذا االختبار فـي �آخر
مرحلــة من مراح ــل بناء ال�سفينــة  .وفـي جميع الأحــوال يتم �إجراء فح�ص تف�صيلــي
للفا�صل الإن�شائي للتحقق من عزله للماء .
 - 8يجري اختبار املقدمة  ،والقاع املزدوج (مبا فـي ذلك ال�صوالب ال�صندوقية) والبدن
املزدوج من خالل �إخ�ضاعها ل�ضغط عمود ماء يتفق ومتطلبات الفقرة (� )2أعاله
من هذه املادة .
 - 9يتم اختبار ال�صهاريج املخ�ص�صة حلمل �سوائل  ،والتي ت�شكل جزءا من التق�سيم الداخلي
لل�سفينة للتحقق من مناعتها لنفاذ املياه حتت عمود ماء م�ساو لـثلثي ( )2/3احليز
املقا�س من قمة �صالب ال�سفينة �إىل حافة خط الغمر من خالل ال�صهريج  .وعلى �أية
حال  ،ف�إن ارتفاع عمود املاء فوق �أعلى ال�صهريج ينبغي �أال يقل عن ( )0٫9مرت .
 - 10تهدف االختبارات امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( )8و(� )9أعاله �إىل �ضمان �أن تكون
الفوا�صل الإن�شائية عازلة للماء هيكليا  ،وال ينبغي اعتبارها فـي �أي حال لأغرا�ض
خا�صة �أخرى قد تتطلب اختبارا ل�صالحية �أي من �أجهزة التخزين ل�سوائل قابلة
لال�شتعال  ،مع الأخذ فـي االعتبار االرتفاع الذي ميكن �أن ي�صله ال�سائل فـي ال�صهريج
ذي العالقة �أو فـي و�صالته .
-79-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

�أجهـــزة الـــربط
املــادة ( ) 49
 - 1جتهز كل �سفينة بجنزيرين للر�سو  ،ما مل تفو�ض الإدارة بغري ذلك اعتمادا على الرحلة
املق�صودة .
 - 2يو�ضع على ال�سفن التي يبلغ طولها ( )35خم�سة وثالثني مرتا �أو �أكرث  ،جنزرا الر�سو
فـي و�ضع تكون خمطافيها جاهزتني للهبوط  ،مع الو�سائل املالئمة لوزنهما وكبحهما .
 - 3ينبغي فـي ال�سفن التي يقل طولها عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا �أن يكون لأحد
اجلنزيرين خمطاف فـي و�ضع تكون جاهزة للهبوط مع الو�سائل املالئمة لكبحها ،
ويكون هذا اجلنزير على �شكل �سل�سلة لل�سفن التي يكون طولها (� )24أربعة وع�شرين
مرتا �أو �أكرث � .أما ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،ف�إن اجلنزير
ميكن �أن يحتوي على �سل�سلة ال يقل طولها عن ( )20ع�شرين مرتا وحبل غليظ ال يقل
طوله عن ( )100مائة مرت  .ويحتوي جنزير الر�سو الثاين على �سل�سلة ال يقل طولها
عن ( )20ع�شرين مرتا وحبل غليظ .
 - 4ينبغي �أن يكون وزن املخطافني وقطرهما و�صالبة ال�سال�سل واحلبال واملحاكيم على
هذه الأجهزة  ،اعتمادا على نوع ال�سفينة وحجمها  ،مبا يتفق ور�ضا الإدارة .
 - 5يجب �أن تكون رافعات املخطاف ومرابط احلبال ودعامات الر�سو والو�سائل الأخرى
ال�ضرورية لر�سو ال�سفينة و�إلقاء املر�سى وقطرها �أو رفع ال�سفينة كما ي�أتي :
 - 5٫1م�صممة ملواجهة متطلبات الت�شغيل والظروف التي ميكن �أن تتعر�ض لها .
 - 5٫2جمهزة ب�شكل مالئم .
 - 5٫٣مثبتة �إىل جزء من الهيكل ب�إحكام كاف .
الأحكـــام اخلـــا�صة املطبقـــة علـــى القطـــر والدفـــع
املــادة ( ) 50
 - 1يج ــب �أن يحت ــوي اخلط ــاف املعد لقطر ال�سفن على جهاز كفء ي�سمح فـي �أي وقت � ،إذا
كان حبل القطر م�شدودا � ،أن يحرره حاال ومو�ضعيا من غرفة القيادة ب�صرف النظر
عن م�ؤخرة ال�سفينة .
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 - 2يجــب �أن يكون خطاف القطر فـي ال�سفن املعدة لتدوير ال�سفـ ــن فـي من ــاورة فـي البحر
�أو فـي امليناء ذي نوعية معتمدة  ،و�أن يفـي بال�شروط الثالثة الآتية :
�	- 2٫1أن تكون حممولة ب�إحكام وفق نظام دوار حلزوين ب�شكل ي�ؤدي �إىل التقليل من
احتمــال االنقــالب  ،عندما تقطر القاطرة بزاوية  ،وب�شكـ ــل تكون في ــه ق ــوة
ال�سحـ ــب فـي االجتاه الطويل فـي جميع الأوقات على �أقل م�سافة ممكنة فوق
مركز ثقل (جاذبية) ( )Gالقاطرة .
 - 2٫2مزودة بو�سيلة �أمان لتحرير خطاف القطر دون ا�ستعمال القوة الزائدة عندما
متيل القاطرة ب�أكرث من ( )30ثالثني درجة عن الأفق .
 - 2٫٣التحكم عن بعد بنظام حترير اخلطاف من غرفة القيادة  ،وعلى قدر الإمكان
كذلك من كابينة ال�سطح  ،وذلك بغية جتنب تعري�ض الطاقم خلطر جدي .
 - 3يجب �أن يكون جلميع القاطرات خطاف قطر ثان جاهز لال�ستعمال �إذا ت�ضرر اخلطاف
الأول � ،أو �أي جهاز �آخر م�شابه للخطاف قادر على القيام بالقطر .
 - 4ينبغي تزويد ال�سفن الدافعة بنظام حتكم عن بعد ذي كفاءة لتحرير نظام الربط �إىل
ال�سفينة املدفوعة  ،مما ي�سمح لتلك ال�سفن فـي حالة اخلطر من حترير نف�سها حاال .
 - 5تزود القاطرات وال�سفن الدافعة على كل من جانبيها بف�أ�س بحجم كاف لقطع حبل
القطر وحبال الر�سو عند ال�ضرورة .
�أجهـــزة القطـــر والـــر�ســـو علـــى ال�صنـــادل
املــادة ( ) 51
 - 1يك ـ ــون من مقت�ض ـ ــى �أجه ــزة القطر والر�س ــو عل ــى ال�صن ــادل التقليـ ــل ق ــدر الإمك ــان
من �أي خطر على الأفراد خالل عمليات القطر والر�سو  .وينبغي �أن تكون هذه الأجهزة
مالئمــة لكــل �صندل ومتينــة مبــا فيه الكفاي ــة  .ويكون ت�صميمــها وتركيبها موافقا
ملتطلبات الإدارة  ،وت�أخذ فـي االعتبار حاالت الطوارئ التي قد حتدث .
 - 2يجــب توفيــر الأجزاء االحتياطي ــة التي ت�سمح  ،عند ال�ض ــرورة  ،باال�ستب ــدال الكامـ ــل
لأجهزة القطر والر�سو على منت القاطرة �أو ال�صندل .
 - 3يجب توفري �أجهزة قطر الطوارئ كذلك على منت ال�صندل بحيث ميكن للقاطرة
احل�صول عليها ب�سرعة �إذا انقطع حبل القطر �أو تعر�ضت املعدات امل�ساندة للعطب .
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 - 4بالإ�ضافة �إىل هذه الالئحة  ،تلتزم القاطرات وال�صنادل بتطبيق الأحكام املطبقة
واملو�صى بها من قبل املنظمة البحرية الدولية ل�سالمة ال�سفن والقوارب العائمة
الأخرى املقطورة .
�أجهـــزة ومعـــدات احلمـــايـــة
املــادة ( ) 52
 - 1تزود الأغطية املف�صلية على فتحات ت�صريف املياه  ،وفتحات املجاري وغريها من
الفتحات ب�أجهزة متنع ان�سدادها عر�ضيا  ،وب�صورة خا�صة تركب على الأغطية الثقيلة
املو�ضوعة على فتحات ت�صريف املياه والتي هي خمارج للهرب ب�أثقال موازنة بحيث
ميكن فتحها من كال اجلانبني للوحة .
 - 2تكون �أبعاد فتحات ت�صريف املياه بحيث ميكن ل�شخ�ص �أن يهرب ب�سرعة وب�سهولة �إىل
مكان �آمن عند حدوث طارئ  .وحيثما كان ذلك ممكنا ف�إنه يجب �أن تكون �أبعاد فتحات
ت�صريف املياه فـي �أماكن الب�ضاعة والآالت بحيث ت�سهل عمليات الهرب .
 - 3تكون اجلوانب العلوية لل�سفينة وت�سيـيـجها وحبال النجاة بحجم ومتانة كافية وفقا
ملتطلبات الإدارة  ،لتوفري حماية للأ�شخا�ص عندما تتمايل ال�سفينة وتت�أرجح ب�شكل
عنيف .
 - 4تزود املناور فـي �سطــح ال�سفينــة وغريهـا من الفتحات امل�شابــهة بق�ضبـان حماية ال تبعد
ع ـ ــن بع�ضهـ ــا ب�أكث ــر من ( )350ثالثمائ ــة وخم�س ــني ملمتـ ــرا  .وميك ــن للإدارة �أن
تعفـ ــي الفتحات ال�صغرية من هذا املتطلب .
الباب اخلام�س
ترتيبـــات االتزان و�ضـــخ ميـــاه الروا�سب
االتـــزان الآمن ل�سفن الب�ضائع غري �سفن امل�ساندة البحرية
املــادة ( ) 53
 - 1تقوم الإدارة �أو املنظمة املفو�ضة ب�إ�صدار �شهادات خط التحميل بتظهري كتيب االتزان
الآمن لتلك ال�سفينة .
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 - 2مع االلتزام ب�أحكام الفقرة (� )3أدناه  ،عند انطباقها  ،ف�إن االتزان الآمن لل�سفن يجب
�أن ميتثل لأحكام ال�سفن الواردة فـي مدونة االتزان الآمن املعتمدة من قبل املنظمة
البحرية الدولية بقرارها رقم ( )18 A. 749واملعدل بالقرار رقم ( . )69 MSC 75
 - 3عندما يكون من ر�أي الإدارة �أن موا�صفات ال�سفينة ال ت�سمح لأ�سباب عملية بتطبيق
�أحكام الفقرة (� )2أعاله ف�إنه ميكن تطبيق معيار االتزان الوارد فـي الفقرة ()2٫٥٫2
من قرار املنظمة البحرية الدولية رقم ( )12 A. 469ب�ش�أن املبادئ الإر�شادية وبناء
�سفن امل�ساعدة البحرية .
 - 4يقت�ضي االتزان الآمن لل�صنادل التي تنقل الب�ضائع على �سطحها  ،دون �أن يكون فيها
فتحات �أو فتحات عنابر على ال�سطح  ،با�ستثناء املجارير ال�صغرية املغطاة ب�أغطية  ،دون
وجود الآالت � ،أو �أماكن لل�سكن �أو اخلدمات فيها  ،االلتزام ب�أحكام الفقرة ( )4٫7من
املدونة امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )2أعاله  .يقرر معيار االتزان الآمن لل�صنادل التي
تنقل ب�ضائع حتت �سطحها �أو توجد فيها �آالت � ،أو �أماكن لل�سكن �أو اخلدمات  ،من قبل
الإدارة �أو املنظمة املفو�ضة بذلك  ،مع الأخذ بعني االعتبار الت�صميم وترتيبات �أماكن
الب�ضاعة  ،والآالت  ،واملعدات  ،وال�سكن والإن�شاءات العلوية عليها .
اختبار االتزان وكتيب االتزان
املــادة ( ) 54
 - 1يتم �إبالغ الإدارة مبخطط يو�ضح غاط�س ال�سفينة �أو موقع خطوط التحميل وفقا ملا
هو مطلوب فـي الف�صل ( )1من الباب الثاين من هذه الالئحة  ،ومن ثم حتفظ فـي
كتيب ال�سفينة .
 - 2يت ــم الت�صدي ــق على االحت�ســاب من قبــل الإدارة �أو �أي منظمــة مفو�ض ــة بذلك تقــوم
ب�إ�صدار �شهادة خطوط التحميل لل�سفن  ،مبينة مو�ضع اخلط الأ�سا�سي  ،والتفا�صيل
الهيدرو�ستاتيكية واالتزان الآمن  .وت�ضمن هذه الوثائق فـي كتيب ال�سفينة .
 - 3تخ�ضع ال�سفــن امل�ستكملــة  ،قــدر الإمكــان بعد ذلك و�أجهــزة الإنقــاذ فيهــا � ،إىل اختبــار
اتزان لتقرير الإزاحة الفعلية لل�سفينة فارغة و�إحداثيات مركز اجلاذبية فيها .
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 - 4يتم القيام باختبار االتزان وتقيم نتائجه من قبل �شخ�ص م�ؤهل يعني خ�صي�صا من
قبل امل�سفن �أو مالك ال�سفينة .
 - 5يتم القيام باختبار االتزان مع �أخذ االحتياطات االعتيادية وذلك للح�صول على �أدق
النتائج املمكنة  .وتتعلق هذه االحتياطات ب�شكل خا�ص بالظروف اجلوية فـي وقت �إجراء
االختبار  ،وو�ضع ال�سفينة  ،ور�سوها  ،وموا�ضع وتوزيع الأوزان التي �ستزال �أو ت�ضاف ،
وتركيب �أجهزة الإنقاذ فيها  .وب�صورة خا�صة  ،يجب جتنب وجود �سائل ال�صابورة  ،و�إذا
مل يكن ذلك ممكنا ت�صحح النتائج وفقا لذلك  .ويتم وزن الأوزان املتحركة بعناية  ،ويتم
عزل �صهاريج الوقود �أو املاء ملنع حركة ال�سائل من جانب �إىل �آخر عند ميلها  ،ويجب
توفري عناية خا�صة فـي و�ضع معدات القيا�س  .وفـي حالة البندول ف�إن طوله يجب
�أال يقل عن ( )3ثالثة �أمتار  ،و�أال يركب قدر الإمكان داخل ال�سفينة  ،كما يجب عدم
ا�ستعمال الأ�سالك ال�صلبة جدا فـي نواب�ض التعليق  .ويتم احل�صول على القيا�سات
و�إزاحة الأوزان وقراءة معدات القيا�س �أو متديد البندول �أو طوله  ,مواقع الأوزان التي
�ستزال �أو ت�ضاف �إىل �سطح ال�سفينة  ،بوجود ممثل الإدارة �أو املنظمة املفو�ضة بذلك .
ويطبق الأمر نف�سه على قيا�سات الغمر من ال�سفينة لأجل وزنها .
 - 6يتم القيام ب�أربعة اختبارات �إمالة لل�سفينة  ،مبيلها �إىل زاوية ( )2درجتني على الأقل
وال تزيد على ( )3ثالث درجات  .وال ينبغي �إمالة ال�سفينة من خالل نقل ال�سوائل
فيها  .وميكن للإدارة القبول باختبار اتزان ال�سفينة عندما تكون ال�سفينة قد مالت
مرت ــني فقـ ــط حينم ــا مل ت�سب ــب الظ ــروف اجلوي ــة والقيا�س ــات ال ــواردة فـي الفقــرة
(� )5أعاله �أية مالحظات .
� - 7إن من مقت�ضى هذا االختبار تقرير �إزاحة ال�سفينة ومركز اجلاذبية فيها وفقا لو�ضعها
فـي وقــت �إجراء االختبار  .تتقرر الإزاحـ ــة  ،ومركـ ــز اجلاذبية ومـ ــدى االتزان ا�ستنـ ــادا
�إىل النتائ ــج املتح�صلة من االختبار من خ ــالل �إزالـ ــة الأوزان امل�ضافـ ــة و�إ�ضافـ ـ ــة
الأوزان املفقودة  .وحتت�سب كمية تلك الأوزان وموا�ضعها بدقة قدر الإمكان فـي وقت
�إجراء االختبار .
 - 8يقــوم اخلبيــر بتقييم نتائـج اختبــار التــوازن وتقدمي تقريــر بذلك مبينــا النتائــج
واحل�سابات ذات العالقة  .وير�سل هذا التقرير �إىل الإدارة .
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 - 9يجب �أن تتوافق النتائج املتح�صلة  ،بدرجة مقبولة مع املعلومات  ،والإزاحة وموقع
مركز اجلاذبية  ،وفقا لتقييمها فـي كتيب االتزان امل�ؤقت بحيث ميكن اعتباره كتيبا
نهائيا � .إن عدم حتقيق ذلك  ،وب�صورة خا�صة عندما يكون مركز الطفو الت�شغيلي
الأدنى الذي متت مالحظته من االختبار �أقل من مركز الطفو الت�شغيلي امل�ؤقت
بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة �أو عندما تكون الزيادة فـي الإزاحة �أكرث من ()%10
ع�شرة فـي املائة  ،ف�إنه يتم تعديل كتيب االتزان ا�ستنادا �إىل التفا�صيل والإزاحة
ومركز اجلاذبيــة الت ــي مت ــت مالحظتهـ ــا من االختب ــار  ،وللإدارة �أن ت�صـ ــادق عل ـ ــى
الكتيب امل�ؤقت � ،إن كان ذلك مالئما � ،أو الكتيب اجلديد املحت�سب بعد االختبار  .وتعترب
هذه الوثيقة كتيب االتزان النهائي لل�سفينة .
�	- 10إذا خ�ضعت ال�سفينة لتغيريات كان من �ش�أنها تغيري جوانب فـي اتزانها بحيث يتم
نق�ص ــان مركـ ــز الثق ــل الر�أ�سي الأق�صى امل�سمـ ــوح بـ ــه اجلديـ ــد بن�سب ــة ( )%10ع�شرة
فـي املائة �أو زيادة الإزاحة اجلديدة بن�سة ( )%10ع�شرة فـي املائة  ،ف�إن املطلوب �إجراء
اختبار اتزان جديد  ،وحيثما يكن ذلك مالئما يقدم كتيب جديد بذلك �إىل الإدارة .
 - 11تتم امل�صادقة على الكتيب وعلى االختبارات املذكورة فـي هذه الالئحة واخلا�صة
ب�سفن الركاب من قبل منظمة معرتف بها .
تـــرتيبـــات �ضـــخ ميـــاه الروا�سب
املــادة ( ) 55
� - 1أحكـ ـ ـ ــام عام ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
 - 1٫1تزود جميع ال�سفن ب�أجهزة �أو و�سائل لت�صريف املاء والروا�سب من جميع �أق�سام
ال�سفينة .
 - 1٫2تتخ ـ ــذ الرتتيبـ ــات التـ ــي م ــن �ش�أنه ـ ــا ان�سيـ ــاب املي ــاه مــن تلك الأق�سـام بحري ــة
�إىل خمرج �أو خمارج ال�شفط .
 - 2م�ضخ ــات مي ــاه الروا�سب :
 - 2٫1تركب فـي ال�سفن م�ضختان على الأقل ملياه الروا�سب  ،تزود كل منهما مب�صدر
طاقة ميكانيكية خمتلف عن الآخر  ،ويتم ت�شغيل �إحداهما بقوة دفع ميكانيكي .
تتخذ جميع اخلطوات ال�ضرورية ل�ضمان �أن املياه فـي واحدة على الأقل من
امل�ضختني  ،ميكن ا�ستخدامها ب�صورة اعتيادية �إذا انغمرت تلك احلجرية فـي
�أي حال .
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 - 2٫2يتم ربط امل�ضخات ب�صهريج ملياه التوازن .
 - 2٫٣عندما ال ت�ضخ امل�ضخات من الأعلى �أو من بيت اجلنزير �أو �أي �أق�سام �أخرى
�صغرية  ،ف�إنه يتم ال�ضخ بوا�سطة م�ضخات يدوية  ،يتم ت�شغيلها من نقطة
يكون موقعها فـي �أعلى �سطح امل�ستوى احلر .
 - 2٫٤تو�ضع كل م�ضخة ملياه الروا�سب خلف حاجز الت�صادم بحيث ت�ضخ املياه من �أي
جزء با�ستثناء ما ورد فـي الفقرة (� )2٫٣أعاله  .ويتم تركيب �أجهزة خا�صة عند
ال�ضرورة لت�شغيل امل�ضخات .
 - 2٫٥تدار كل م�ضخة مبحرك قادر على �ضخ املياه �إىل �أنبوب مياه الروا�سب الرئي�سية
املركبة  .وب�سرعة ال تقل عن  2م /ثانية  ،وعلى �أية حال  ،ف�إنه ميكن تخفي�ض
هذه ال�سرعة �إىل  1٫2م /ثانية فـي ال�سفن التي ال يزيد طولها على ( )35خم�سة
وثالثني مرتا .
 - 2٫6ميكن اعتبــار م�ضخات ال�ضــخ ال�صحـي وم�ضخات اخلدمــات العامـة وم�ضخ ــات
احلريق كم�ضخات ملياه الروا�سب � ،إذا ما ربطت �إىل نظام �ضخ مياه الروا�سب
و�إذا كان ت�صريفها يتما�شى والفقرة (� )2٫٥أعاله .
� - 3أنابيب مياه الروا�سب :
 - 3٫1يجب �أن ترتب �شبكة ت�صريف مياه الروا�سب ومياه التوازن بحيث حتول دون
انتقال املاء من البحر �إىل الأجزاء املختلفة من ال�سفينة �أو من جزء من ال�سفينة
�إىل �آخر .
 - 3٫2يجب �أن تكون �أنابيب مياه الروا�سب وملحقاتها فـي �أماكن الآالت م�صنوعة
من الفوالذ �أو النحا�س �أو �أي مادة تكون خوا�صها مقبولة كمكافئ فـي التطبيق
املطلوب  .وت�ستعمل و�صالت الربط املرنة فقط وفقا لل�شروط الواردة فـي املــادة
(  )40من هذه الالئحة .
 - 3٫٣تركب الأجزاء املختلفة من �شبكة ال�ضخ ب�شكل منا�سب على هيكل ال�سفينة وتتم
حمايتها بكفاءة من ال�صدمات العر�ضية عند مرورها مبناطق مك�شوفة مع
�إمكانية الو�صول �إليها ب�شكل كاف لأغرا�ض ال�صيانة  .يتم توفري متديدات
النفخ �أو �أي �أجهزة �أخرى �إن كان ذلك مالئما  ،مع الأخذ بعني االعتبار �أبعاد
ال�سفينة و�شبكة الأنابيب ذات العالقة .
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 - 3٫٤ينبغي �أن تكون الأنابيب التي تخدم �شبكة ال�ضخ فـي �أماكن الآالت �أو فـي عنابر
الب�ضائع منف�صلة ب�شكل كامل حتى م�ستوى منافذ االمت�صا�ص من الأنابيب
الت ــي ت�ستعم ــل عادة مللء �أو تفريــغ �أق�س ـ ــام ال�سفينـ ــة املعـ ــدة لتحت ــوي على املي ــاه
�أو الوقود ال�سائل .
 - 3٫٥يكون قطر �أنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية �أقرب ما يكون لأنبوب ي�ستخدم عادة
لأقرب قطر يحت�سب وفقا للمعادلة التالية :
ق = ( + 25م +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 .
 - 4ال�شفط املب ــا�شر بامل�ضخ ــات :
 - 4٫1فـي اجلزء اخلا�ص بالآالت يتم تو�صيل قناة �شفط واحدة على الأقل �إىل م�ضخة
مياه الروا�سب .
 - 4٫2يكون قطر هذه القناة م�ساويا على الأقل لأنبوب مياه الروا�سب الأ�سا�سية .
 - 4٫٣ميكن �أن يكون هذا ال�شفط املبا�شر عرب �أنبوب ثابت �أو خرطوم مرن مقوى .
وحينما يكون ال�شفط خالل �أنبوب ثابت  ،ف�إنها تو�ضع فـي �أدنى مكان ممكن ،
وميكن الدخول �إليها للتنظيف  ,ويتم تزويدها ب�صمام غري رجعي .
 - 5تـ ــواب ــع دارة مياه الروا�سب :
 - 5٫1تو�ضع قنوات ال�شفط  ،قدر الإمكان  ،فـي �أدنى نقاط فـي الأجزاء املتماثلة من
ال�سفينة  ،ويتم تزويدها بحواجز ذات ق�ضبان م�صنوعة ب�شكل حمكم ومو�ضوعة
بحيـث ميكــن ر�ؤيتهــا وتنظيفهــا دون احلاجة �إىل تفكي ــك و�صــالت الرب ــط فـي
جماري ال�شفط .
 - 5٫2ينبغـي �أال يزيد قطر الثقوب فـي احلاجــز علــى ( )10ع�شـرة ملمتـ ــرات  ،و�أال يقـل
جمموع �صافـي القطر عن �ضعف قطر قناة ال�شفط .
 - 6خط ــة �ش ــبكة �ض ــخ مياه الروا�سب وت�صريف املي ــاه :
 - 6٫1تعر�ض ب�شكل وا�ضح على منت كل �سفينة  ،وفـي مكان ميكن لأفراد الطاقم
امل�ؤهلني للرجوع �إليها  ،خطة تف�صيلية لنظام �ضخ مياه الروا�سب  ،و�أن تتوافق
الرموز امل�ستعملة فيها مع املقايي�س املطبقة  ،ما مل تكن معاين تلك الرموز
امل�ستعملة مذكورة بو�ضوح .
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 - 6٫2يتـ ــم توفي ــر م�صارف ميــاه �أو ترتيبات مالئمة فـي �أجزاء ال�سفينة الت ــي ميكـ ــن
�أن يتجمع املاء فيها ب�شكل خطر خالل عمليات مكافحة احلريق .
الباب ال�ساد�س
تركيبـــات الآالت
�أحكام عامة
املــادة ( ) 56
 - 1ال تطب ــق �أحكام هذا الف�صل عل ــى ال�صن ــادل غي ــر املطقم ــة .
 - 2تخ�ضع كــل املراجــل و�أجــزاء الآالت  ،وال�شبكــات البخاريــة والهيدروليكيــة والهوائيــة
وغريها من ال�شبكات وما يت�صل بها من جتهيزات تتعر�ض ل�ضغط داخلي  ،لالختبارات
املنا�سبة مبا فيها اختبار ال�ضغط قبل �أن تو�ضع فـي اخلدمة للمرة الأوىل .
 - 3توفر الو�سائل ل�ضمان �إمكان ت�شغيل الآالت فـي حالة توقف ال�سفينة متاما دون م�ساعدة
خارجية .
 - 4تتخذ االحتياطات لت�سهيل تنظيف �آالت الدفع الرئي�سية والآالت امل�ساعدة مبا فيها
املراجل و�أوعية ال�ضغط والتفتي�ش عليها و�صيانتها .
 - 5حيثما توجد خماطر لتجاوز ال�سرعة فـي الآالت  ،تتخذ التدابري ل�ضمان عدم جتاوز
ال�سرعة الآمنة .
 - 6حيثما تتعر�ض الآالت الرئي�سية �أو امل�ساعدة  ،مبا فيها �أوعية ال�ضغط �أو �أي �أجزاء من
مثل هذه الآالت ل�ضغط داخلي � ،أو رمبا ل�ضغط زائد خطر  ،توفر الو�سائل العملية
حلمايتها من مثل هذا ال�ضغط املرتفع .
 - 7ت�صمم كل �أداة للتوجيه وعمود �إدارة وو�صلة ت�ستخدم فـي نقل الطاقة للآالت الأ�سا�سية
واملحافظة على �سالمة ال�سفينة �أو �سالمة الأ�شخا�ص على ظهرها  ،وتبنى بحيث ت�ستطيع
حتمل �أق�صى �إجهادات الت�شغيل التي قد تتعر�ض لها فـي كل ظروف اخلدمة  .ويعطى
االعتبار الواجب لنوع الآالت التي حتركها �أو التي ت�شكل هي جزءا منها .
 - 8تزود �آالت الدفع الرئي�سية وامل�ساعدة برتتيبات �إغالق �أتوماتيكي فـي حاالت اخللل
التي ميكن �أن ت�ؤدي ب�سرعة �إىل العطل الكامل �أو التلف اخلطري �أو االنفجار  .ويجوز
للإدارة �أن ت�سمح باتخاذ ترتيبات ت�ضمن التحكم فـي �أجهزة الإغالق الأوتوماتيكي .
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 - 9تزود كل �آلة احرتاق داخلي يبلغ قطر �إ�سطوانتها( )200مائتي ملمرت �أو ذات علبة
مرافق حجمها ( )0٫6مرت مكعب ف�أكرث ب�صمامات منا�سبة لت�صريف االنفجارات فـي
علبة املرافق على �أن تتمتع مبجال ت�صريف كاف  .وترتب �صمامات الت�صريف �أو تزود
بو�سائل تكفل توجيه ت�صريفها مبا يكفل التخفي�ض �إىل �أدنى حد من احتماالت �إ�صابة
العاملني .
التحكم بالآالت
املــادة ( ) 57
 - 1تــزود الآالت الرئي�سيــة وامل�ساع ــدة الالزمـة للدفـع و�سالم ــة ال�سفينة بو�سائـل فعالـ ــة
لت�شغيلها والتحكم فيها .
 - 2توفر الو�سائل التي ميكن بوا�سطتها دعم الت�شغيل االعتيادي لآالت الدفع �أو �إعادته
حتــى لو كانــت �إحــدى الآالت االحتياطيــة الأ�سا�سي ــة ال تعمــل  .ويعط ــى اهتمـ ــام خـ ــا�ص
فـي حاالت عطب �إىل ما ي�أتي :
 - 2٫1جهاز التوليد الذي يعمل كم�صدر رئي�سي للطاقة الكهربائية .
 - 2٫2م�صادر �ضغط زيت التزليق .
�	- 2٫٣أنظمة تزويد الآالت بالوقود .
 - 2٫٤م�صادر �ضغط املاء .
� - 2٫٥ضاغطة وم�ستقبلة الهواء لأغرا�ض بدء الت�شغيل .
 - 2.6الو�سائل الهيدروليكية �أو الهوائية �أو الكهربائية للتحكم فـي �آالت الدفع الأ�سا�سية
مبا فـي ذلك مراوح الرفا�ص القابلة للتحكم .
� - 2.7أنظمة املراجل وو�سائل تغذيتها �إن وجدت .
وعلى �أية حال  ،و�إذ تراعي الإدارة اعتبارات ال�سالمة ب�شكل عام  ،ف�إنه يجوز لها
�أن تقبل تخفي�ضا جزئيا من قدرة الدفع فـي الت�شغيل العادي .
 - 3يجب �أن يراعى ب�شكل خا�ص ت�صميم وبناء وتركيب �أنظمة �آالت الدفع بحيث ال ت�سبب
اهتزازاتها �أي جهد لهذه الآالت فـي نطاق الت�شغيل العادية .
التحـــكم عـــن بعـــد فـي �آالت الـــدفع
املــادة ( ) 58
عندما ت�ستخدم �أجهزة للتحكم عن بعد فـي �آالت الدفع انطالقا من غرفة القيادة  ،ويعتزم
تطقيم غرفة الآالت  ،تطبق ال�شروط الآتية :
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 - 1تكون ال�سرعة  ،واجتاه الدفع  ،وخطوة املروحة (الرفا�ص) � ،إن انطبق ذلك  ،قابلة
للتحكم متاما من غرفة القيادة فـي ظروف الإبحار العادية  ،مبا فـي ذلك املناورة .
 - 2يتم التحكم عن بعد بالن�سبة لكل مروحة م�ستقلة  ،بوا�سطة جهاز ي�صمم  ،ويبنى بحيث
ال يتطلب ت�شغيله اهتماما خا�صا بتفا�صيل ت�شغيل الآالت  ،وعندما تكون عدة مراوح
م�صممة لكي تعمل معا  ،يجوز التحكم فيها بجهاز حتكم واحد .
 - 3جتهز �آالت الدفع الرئي�سية بجهاز للتوقف الطارئ من غرفة القيادة  ،على �أن يكون
هذا اجلهاز م�ستقال عن نظام التحكم املوجود فـي غرفة القيادة .
 - 4ينبغي �أن تتوفر م�ؤ�شرات تو�ضح طبيعة الأوامر ال�صادرة لآالت الدفع فـي غرفة التحكم
فـي الآالت الرئي�سية �أو فـي �أجناب غرفة القيادة � ،أيهما �أن�سب .
 - 5ينبغي �أال يكون التحكم عن بعد فـي �آالت الدفع ممكنا �إال من مو�ضع واحد فـي كل مرة
وي�سمح مبراكز مرتابطة للتحكم فـي الآالت  .ويجهز كل مركز منها مب�ؤ�شر يبني املركز
الذي يتحكم فـي �آالت الدفع  .ومن الواجب �أن يكون من امل�ستحيل حتويل التحكم
فـي ما بني غرفة القيادة ومكان الآالت الرئي�سية �إال من مكان الآالت الرئي�سية �أو من
غرفة التحكم فـي الآالت الرئي�سية  .وينبغي �أن ي�شمل هذا النظام و�سائل متنع حدوث
�أي تغيري كبري فـي دفع (الرفا�ص) عند حتويل التحكم من مو�ضع �إىل �آخر .
 - 6ينبغي �أن يكون بامل�ستطاع التحكم فـي �آالت الدفع فـي موا�ضعها حتى عند حدوث خلل
فـي �أي جزء من �أجزاء التحكم عن بعد .
 - 7ي�صمم نظام التحكم عن بعد بحيث ي�صدر �إنذارا عند وقوع خلل فيه  .ومن الواجب �أن
يحافظ اجلهاز على ال�سرعة املحددة قبل حدوث اخللل  ،وعلى اجتاه دفع (الرفا�ص)
�إىل حني ت�شغيل التحكم املو�ضعي ما مل تر الإدارة �أن ذلك متعذرا .
 - 8تركب م�ؤ�شرات فـي غرفة القيادة تبني :
� - 8٫1سرعة املروحة (عدد لف ــات الرفا�ص) واجتــاه الدوران فـي حالة املراوح ثابتة
اخلطوة .
�	- 8٫2أو �سرعة (عم ــود الرفا�ص) وو�ضع اخلطــوة فـي حال ــة (الرف ــا�ص) ذي اخلط ــوة
املتغرية .
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 - 9يركــب جه ــاز �إن ــذار فـي غرف ــة القــيادة وفـي مكــان الآالت يبني انخفــا�ض �ضغ ــط هواء
ا إلق ــالع الالزم لبدء احلركــة  ،وي�ضبــط عند م�ست ــوى ي�سمــح ملزيــد من عملــيات ب ــدء
حركة الآالت الرئي�سية  ،و�إذا �صمم جهاز التحكم عن بعد فـي �آالت الدفع بحيث يقلع
(يبد أ� حركة الآالت) �أتوماتيكيا  ،ف�إن من ال�ضروري تقييد عدد املحاوالت الأوتوماتيكية
املتعاقبة التي تعجز عن بدء الت�شغيل وذلك للإبقاء على �ضغط هواء كاف للإقالع
لبدء احلركة مو�ضعيا .
�	- 10إذا زودت �آالت الدفع الرئي�سية والآالت املرتبطة بها  ،مبا فـي ذلك م�صادر التغذية
الكهربائي ــة الرئي�سي ـ ـ ــة بدرج ـ ــات خمتلف ـ ــة م ــن التحكـ ــم الأوتوماتيكـ ـ ــي �أو التحكـ ـ ــم
عن بعد  ،وكان ــت حتــت الإ�شــراف اليــدوي امل�ستمــر من غرفة حتكم  ،فمـن الواجب
�أن ت�صمم الرتكيبات و�أدوات التحكم وجتهز وتركب بحيث يكون ت�شغيل الآالت على
درجة من ال�سالمة والفعالية متاثل ما يتوافر عند خ�ضوعها للإ�شراف املبا�شر .
ويوىل اعتبار خا�ص حلماية هذه الأماكن من احلريق والغمر .
 - 11وب�شكل عام  ،ينبغي �أن ت�شمل الأجهزة الأوتوماتيكية للإقالع لبدء احلركة والت�شغيل
والتحكم جتهيزات لقطع التحكم الأوتوماتيكي يدويا  .ومن الواجب �أن ال يحول
خلل �أي جزء من هذه الأجهزة دون ا�ستخدام القاطع اليدوي .
�أمـــاكن الآالت اخلـــا�ضعـــة التي ال تخ�ضع لإ�شـــراف دائـــم
املــادة ( ) 59
 - 1بقدر ما تعتربه الإدارة معقوال عمليا  ،تلتزم ال�سفن التي تتوفر فيها �آالت مكائن تعمل
دون �إ�شراف دوري عليه ــا �أن تطبــق �أحكـ ــام املعاهــدة الدولي ــة لإنقــاذ الأرواح فـي البحــر
على هذه الأماكن .
 - 2عند تبني حلول خمتلفة ف�إن على الإدارة �أن ت�ضمن :
� - 2٫1أن �سالمة ال�سفن فـي جميع ظروف الإبحار  ،مبا فـي ذلك املناورة  ،م�ساوية
لتلك التي فـي �سفينة تكون فيها �أماكن الآالت مطقمة .
 - 2٫2توفري وثائق منا�سبة ت�شري �إىل �أن احلل يفـي مبتطلبات ال�سالمة تلك .
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�شـــبكـــات �ضغـــط الهــــواء
املـــادة ( ) 60
 - 1جتهز كل �سفينة بو�سائل ملنع ال�ضغط الزائد فـي �أي جزء من �شبكات الهواء امل�ضغوط .
وحيثمــا ميكــن �أن تتعر�ض الأغلفة املائية �أو �أغطية ال�ضاغطات ومربدات اله ــواء ل�ضغط
زائد خطر نتيجة حدوث ت�سرب �إليها من �أجزاء �ضغط الهواء  ،وجتهز كل ال�شبكات
بالرتتيبات املنا�سبة لت�صريف ال�ضغط .
 - 2تتم بعناية حماية ترتيبات بدء احلركة فـي حمركات الدفع الرئي�سية ذات االحرتاق
الداخلي �ضد ت�أثريات احرتاق �سابق لأوانه وحدوث انفجار داخلي فـي �أنابيب هواء
بدء احلركة .
 - 3ينبغي �أن تت�صل كل �أنابيب ال�صرف من �ضاغطات هواء بدء احلركة مبا�شرة
مب�ستقبالت هواء بدء احلركة  ،و�أن تكون جميع �أنابيب الإقالع من م�ستقبالت الهواء
حتى الآالت الرئي�سية �أو امل�ساعدة منف�صلة متاما عن �شبكة �أنابيب �صرف ال�ضاغط .
 - 4تتخذ االحتياطات لتقليل دخول الزيت �إىل �شبكات الهواء امل�ضغوط �إىل �أدنى حد ،
ول�صرف هذه ال�شبكات .
�شـــبكـــات التهـــوية فـي �أمـــاكن الآالت
املـــادة ( ) 61
 - 1تهوى �أماكن الآالت من الفئة ( )Aتهوية منا�سبة ل�ضمان تزودها ب�إمدادات من الهواء
تكفل �سالمة وراحة العاملني وت�شغيل الآالت  ،وذلك حني تعمل الآالت واملراجل
املوجودة فيها بكل طاقتها  ،وفـي ظل جميع ظروف املناخ حتى فـي حالة ا�ضطراب
اجلو  .وتهوى �أماكن الآالت الأخرى تهوية كافية تتنا�سب مع الغر�ض منها .
 - 2وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،ينبغي �أن تكون تهوية �أماكن الآالت منا�سبة فـي ظل الظروف
العادية ملنع تراكم الأبخرة الهيدروكربونية .
احلمـــايـــة مـــن ال�ضـــو�ضـــاء
املـــادة ( ) 62
تتخذ التدابري لتقليل �ضو�ضاء الآالت فـي �أماكن الآالت حتى م�ستويات مقبولة حتددها
الإدارة  .ف�إذا مل يكن بامل�ستطاع تخفي�ض ال�ضو�ضاء بالقدر الكافـي  ،ف�إن من الواجب �أن
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يعزل م�صدر ال�ضو�ضاء الزائدة ب�شكل منا�سب �أو يف�صل � ،أو يوفر ملج�أ من ال�ضو�ضاء �إذا
�أريد تطقيم املكان  .ويزود العاملون املطلوب منهم دخول هذه الأماكن  ،مبعدات حماية
الآذان  ،عند ال�ضرورة .
و�ســـائـــل الرجوع �إلـــى اخلــــلف
املـــادة ( ) 63
 - 1ينبغي توفري الطاقة الكافية لتنفيذ عمليات الرجوع �إىل اخللف ل�ضمان �سالمة
التحكم فـي ال�سفينة فـي جميع الظروف العادية .
 - 2من الواجب اختبار وت�سجيل قدرة الآالت على عك�س اجتاه دفع املروحة (الرفا�ص)
فـي وقــت كــاف  ،و�إيقاف ال�سفينــة بعد م�سافــة معقولـ ــة فـي �أثناء �إبحارها بال�سرعة
الق�صوى �إىل الأمام وت�سجيل نتائج هذه االختبارات .
 - 3يجب �أن تتاح على ظهر ال�سفينة بيانات �أوقات التوقف واجتاهات الإبحار وامل�سافات
امل�سجلة فـي االختبارات  ،وكذلك نتائج اختبارات حتديد قدرة ال�سفن ذات (الرفا�ص
ذي الري�ش املتحركة) على املالحة واملناورة عند عطل (�إحدى الري�ش) �أو �أكرث  ،كي
ي�ستفيد منها الربان �أو العاملون املعنيون لهذا الغر�ض .
� - 4إذا كانت ال�سفينة جمهزة بو�سائل �إ�ضافية للمناورة � ،أو التوقف  ،فمن الواجب التثبت
من فعالية هذه الو�سائل وت�سجيل النتائج على النحو امل�شار �إليه فـي الفقرتني ()2
و(� )3أعاله .
معـــدات التـــوجيـــه
املـــادة ( ) 64
 - 1جتهز ال�سفن مبعدات توجيه رئي�سية ومعدات توجيه م�ساعدة تقبلها الإدارة  .وترتب
معدات التوجيه الرئي�سية وامل�ساعدة بحيث ال ي�ؤدي خلل �أي منها �إىل احليلولة دون
ت�شغيل الأخرى .
 - 2حيث تت�ضمن معدات التوجيه الرئي�سية وحدتي طاقة متطابقتني �أو �أكرث  ،يغدو
من غري ال�ضروري تركيب معدات توجيه م�ساعدة �شريطة �أن تكون معدات التوجيه
الرئي�سية قادرة على ت�شغيل الدفة بالطريقة امل�شار �إليها فـي الفقرة (� )10أدناه �إذا
تعطلت �أي وحدة من وحدات الطاقة  .ويتم التحكم بكل وحدة طاقة بنظام م�ستقل .
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 - 3تكون زاوية الدفة مبينة مب�ؤ�شر فـي غرفة القيادة �إذا كانت معدات التوجيه الرئي�سية
�آلية  ،ويكون م�ؤ�شر زاوية الدفة م�ستقال عن �شبكة التحكم مبعدات التوجيه  ،ومن
املمكن االطالع عليها من ق�سم معدات التوجيه .
 - 4يجب �أن يطلق �إنذار من غرفة القيادة �إذا �أدى خلل فـي �إمدادات الطاقة �إىل انقطاع
الطاقة عن وحدات الطاقة .
 - 5تركب فـي غرفة القيادة و�سائل تبني ما �إذا كانت حمركات معدات التوجيه الكهربائية
والهيدروكهربائية قيد العمل  .وتزود هذه الدارات (الدوائر) واملحركات باحلماية
من املا�س الكهربائي وبجهاز �إنذار للوقاية من زيادة التحميل  .وينبغي �أن تقلل
احلماية من التيار الزائد  ،عند توفريها  ،عن �ضعف تيار ال�شحن الكامل للمحرك
�أو الدارة (الدائرة) املحمية على هذا النحو  ،و�أن ترتب بحيث ت�سمح مبرور تيارات
الإقالع املنا�سبة .
 - 6يجب �أن تكون معدات التوجيه الرئي�سية ذات متانة كافية وقادرة على توجيه ال�سفينة
بال�سرعة الق�صوى للخدمة  .وت�صمم معدات التوجيه الرئي�سية وحمور الدفة بحيث
ال ت�صاب بخلل عند �أق�صى �سرعة دوران �إىل اخللف �أو خالل املناورة .
 - 7يجب �أن تكون معدات التوجيه الرئي�سية وحمور الدفة قادرة على حتريك الدفة من
( )35خم�س وثالثني درجة من جانب ال�سفينة �إىل ( )35خم�س وثالثني درجة على
اجلانب الآخر حيث تكون ال�سفينة عند �أعمق غاط�س بحري وت�سري ب�أق�صى �سرعة
خدمة �إىل الأمام  ،وقادرة فـي الظروف ذاتها على �أن حتركها من ( )35درجة �إىل ()35
درجة فـي �أي من اجلانبني مبا ال يزيد على �أكرث من ( )28ثمان وع�شرين ثانية حتت
الظروف نف�سها ويجب ت�شغيل معدات التوجيه الرئي�سية مب�صدر طاقة يلبي  -عند
ال�ضرورة  -هذه املتطلبات .
 - 8تكــون وحــدة الطاقــة فـي معـدات التوجيه الرئي�سية مرتبة بحيث تبد أ� احلركة من
جديد �إما �أوتوماتيكيا و�إما يدويا من موقع فـي غرفة القيادة بعد انقطاع م�صدر
الطاقة .
 - 9تكون �أجهزة التوجيه امل�ساعدة ذات متانة كافية وقادرة على توجيه ال�سفينة بال�سرعة
ال�صاحلة للمالحة وقابلة للت�شغيل ب�سرعة فـي حالة الطوارئ .
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 - 10يج ــب �أن تكون مع ــدات التوجي ــه امل�ساع ــدة وحمــور الدفة قادرة على حتريك الدفة
من ( )15خم�س ع�شرة درجة على جانب من ال�سفينة �إىل ( )15خم�س ع�شرة درجة
على اجلانب الآخر  ،حيث تكون ال�سفينة فـي �أعمق غاط�س بحري وت�سري باحلد
الأدنى من �سرعة اخلدمة الق�صوى �أو (� )7سبع عقد  .ويجب ت�شغيل معدات التوجيه
امل�ساعدة مب�صدر طاقة يلبي  -عند ال�ضرورة  -هذه املتطلبات .
� - 11إذا كانت و�سائل الت�شغيل غري الدفة  ،ف�إن حتريك كامل ذراع الدفة من جانب �إىل �آخر
ينبغي �أن يتم فـي وقت اليتجاوز ( )30ثالثني ثانية .
 - 12يجب تزويد معدات التوجيه بو�سيلة فعالة ت�شل ذراع الدفة عند احلركة ب�سرعة فـي
حاالت الطوارئ  ،وب�صورة خا�صة عند �إعادة ت�شغيل معدات التوجيه امل�ساعدة  ،و�إذا مت
ت�شغيل معدات التوجيه بالطاقة الإلكرتوهيدروليكية  ،ف�إنه ميكن �إيقافها ب�إغالق
ال�صمامات فـي ا�سطوانات ال�ضغط حيثما ركبت .
 - 13يجب �أن يو�ضع فـي مكان بارز ومرئي من ق�سم معدات التوجيه �أو بقرب مقب�ض
الدفة �إعالن يو�ضح فيه �إجراء مناورات لبدء ت�شغيل معدات التوجيه امل�ساعدة
و�إيقاف الدفة  .ويتم ت�أ�شري �أجهزة التحكم فـي معدات التوجيه بو�ضوح .
االت�صـــاالت بيـــن غرفة القيادة و�أمـــاكن الآالت
املـــادة ( ) 65
 - 1توفر و�سيلتان م�ستقلتان على الأقل لنقل الأوامر من غرفة القيادة �إىل موقع �أماكن
الآالت �أو فـي غرفة التحكم  ،ويتم منه عادة التحكم فـي الآالت  .وتكون �إحدى هذه
الو�سائل �آلة� إبراق فـي غرفة املحركات  .ويتم تركيب هذه الو�سائل وفقا ملا ير�ضي
الإدارة .
 - 2يجوز �إعفاء ال�سفينة من تركيب الآلة املربقة فـي غرفة املحركات وفقا ملا ورد فـي
الفقرة (� )1أعاله �إذا كان التحكم فـي الو�سائل الرئي�سية فـي الدفع يتم مبا�شرة من
غرفة القيادة فـي ظروف اخلدمة العادية .
 - 3يجوز لأي �سفينة بطول يقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،بدال من االلتزام ب�أحكام
الفقرة (� )1أعاله �أن تزود بو�سيلة واحدة من الو�سائل الواردة فـي الفقرة (� )1إذا
اقتنعت الإدارة �أن وجود و�سيلتني لالت�صاالت غري �ضروري  ،بعد الأخذ فـي االعتبار
قرب برج املالحة من موقع غرفة التحكم لآالت الدفع الرئي�سية .
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 - 4يتم توفري و�سائل ات�صاالت مالئمة لأي مواقع �أخرى  ،غري غرفة القيادة  ،والتي
ميكن منها التحكم فـي الآالت  .و�شبيه بذلك  ،ميكن توفري و�سائل ات�صاالت مالئمة
بني غرفة القيادة وموقع ذراع الدفة .
�إنـــذار املهنـــد�ســـني
املـــادة ( ) 66
يوفر جهاز لإنذار املهند�سني ميكن ت�شغيله من غرفة التحكم فـي الآالت �أو من غرفة
القي ــادة ح�سبم ــا هو منا�س ــب  ،على �أن يكون م�سموعــا بو�ضوح فـي مكان معي�شة املهند�سني .
وميكن للإدارة �أن تعفـي ال�سفينة من هذا املتطلب �إذا قدرت �أن مثل هذا اجلهاز غري
�ضروري نظرا لوجود العاملني فـي ق�سم املحركات �أو القرب املبا�شر لغرفة التحكم فـي
الآالت من �أماكن معي�شة املهند�سني .
الباب ال�سابع
املن�شـــ�آت الكهـــربائيـــة
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 67
 - 1مع مراعاة �أحكام املادة ( ، )71تخ�ضع املن�ش�آت الكهربائية لل�سفن وال�صنادل املطقمة
للأحكام الواردة فـي هذا الباب .
 - 2يجب �أن تكون املن�ش�آت الكهربائية على نحو يكفل ما ي�أتي :
 - 2.1توفري جميع اخلدمات الكهربائية امل�ساندة الالزمة للإبقاء على ال�سفينة فـي
حالة ت�شغيل عادي وظروف �صاحلة للإقامة  ،دون اللجوء �إىل م�صادر الطاقة
الكهربائية املخ�ص�صة للطوارئ .
 - 2.2توفري اخلدمات الكهربائية الأ�سا�سية لل�سالمة فـي خمتلف الظروف الطارئة .
 - 2.3و�سالمة الركاب والأطقم من املخاطرالكهربائية .
احتياطـــات ال�ســـالمـــة
املـــادة ( ) 68
 - 1ينبغي ت�أري�ض جميع الأجزاء املعدنية املك�شوفة من الآالت واملعدات الكهربائية التي ال
يق�صد �أن تكون م�شحونة  ،و�إمنا ميكن �أن ت�صبح كذلك فـي ظروف اخللل  ،ما مل تكن
الآالت �أو املعدات :
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 - 1.1تغذى بفولطية ال تتجاوز ( )55خم�سة وخم�سني فولطا من التيار امل�ستمر �أو
بفولطية ذات قيمة فعالة قدرها ( )55خم�سة وخم�سون فولطا بني املو�صالت ،
على �أال ت�ستخدم املحوالت الذاتية لبلوغ هذه الفولطية .
� - 1.2أو تغذى بفولطية ال تتجاوز ( )250مائتني وخم�سني فولطا عن طريق حموالت
�أمان عازلة تغذي جهازا م�ستهلكا واحدا فح�سب .
� - 1.3أو �أن تكون مبنية وفقا ملبد أ� العزل املزدوج .
 - 2يجوز �أن ت�شرتط الإدارة �إجراءات وقاية �إ�ضافية للمعدات الكهربائية املنقولة املخ�ص�صة
لال�ستخدام فـي الأماكن املح�صورة �أو �شديدة الرطوبة حيث قد تن�ش�أ �أخطار خا�صة
نتيجة الناقلية الكهربائية .
 - 3ينبغي �أن تبنى كل الأجهزة الكهربائية  ،وتركب بحيث ال ت�سبب �أي �أذى عند مناولتها
�أو مل�سها بطريقة عادية .
 - 4ترتب لوحات املفاتيح الكهربائية الرئي�سية ولوحات مفاتيح الطوارئ بحيث تي�سر
الو�صول  ،ح�سبما تدعو احلاجة �إىل الأجهزة واملعدات دون خطر على العاملني  .ومن
الواجب حماية جوانب لوحات املفاتيح الكهربائية وم�ؤخرتها  ،وعند ال�ضرورة حماية
منا�سبة ملقدمتها  .وال يجوز �أن تركب فـي مقدمة لوحات املفاتيح �أي �أجزاء مك�شوفة
م�شحونة ذات فولطية �إىل بدن ال�سفينة تتجاوز ( )55خم�سة وخم�سني فولطا  .وتركب
عنـ ــد ال�ض ــرورة �سوات ــر �أو �أغطي ــة غري مو�صل ــة كهربائيــا فـي مقدمــة لوح ــات املفاتيح
الكهربائية وم�ؤخرتها .
 - 5ال يج ــوز ا�ستخ ــدام نظ ــام توزي ــع العودة �إىل البدن لأي غر�ض فـي ناقالت النفط �أو
�صندل ينقل �سوائل �سائبة قابلة لال�شتعال .
 - 6ال ي�ستبعد املتطلب الوارد فـي الفقرة (� )5أعاله فـي ظل ظروف تقرها الإدارة  ،ا�ستخدام
�أي من الآتي :
� - 6.1شبكات الوقاية الكاثودية ذات التيار امل�سلط .
 - 6.2ال�شبكات املحدودة وامل�ؤر�ضة مو�ضعيا .
� - 6.3شبكات لوحات دوائر التو�صيل املوقعية واملحدودة � .إذا �أقرت الإدارة �أن ت�ساوي
اجلهد فـي ال�شبكة حممي ب�شكل مالئم  ،ف�إنه ميكن ا�ستخدام نظام توزيع العودة
�إىل البدن دون اخل�ضوع للتحديد املفرو�ض فـي الفقرة (. )5
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� - 6.4أجهزة ر�صد م�ستوى العزل ب�شرط �أال تتجاوز �شدة التيار ال�ساري ( )30ثالثني
ملي �أمبري فـي �أ�سو أ� الظروف .
 - 7عند ا�ستخدام نظام تو�صيالت العودة �إىل البدن  ،ينبغي �أن تكون كل الدارات الفرعية ،
�أي كل الدارات املركبة بعد �آخر جهاز وقاية  ،ذات �سلكني  ،و�أن تتخذ احتياطات خا�صة
تر�ضى عنها الإدارة .
 - 8ال يجوز ا�ستخدام نظم التوزيع امل�ؤر�ضة فـي �أي ناقلة نفط �أو �صندل يحمل �سوائل
�سائبة قابلة لال�شتعال  .غري �أن مبقدور الإدارة �أن ت�سمح با�ستخدام الأنظمة امل�ؤر�ضة
الآتية :
 - 8.1دارات حتكم ودارات �آلية مزودة بالطاقة عندما حتول �أ�سباب فنية �أو �أ�سباب
تتعلق بال�سالمة دون ا�ستخدام نظام غري م�ؤر�ض � ،شريطة �أن يكون التيار فـي
بدن ال�سفينة حمددا مبا ال يزيد على  A5فـي كل من الأحوال العادية وظروف
اخللل .
� - 8.2أنظمة حمدودة ومو�صولة موقعيا � ،شريطة �أال يت�سرب �أي تيار حمتمل ينجم
عن ذلك مبا�شرة �إىل �أي من الأماكن اخلطرة .
� - 8.3أو �شبكات التيار املتناوب (املرتدد) التي ت�صل فولطيتها �إىل (� )1000ألف فولط
�أو �أكرث (بني اخلط واخلط) � ،شريطة �أال يتدفق مبا�شرة التيار الذي قد ينجم
عن ذلك عرب �أي من الأماكن اخلطرة .
 - 9عن ــد ا�ستخ ـ ــدام �شبك ـ ــة توزيـ ــع  ،غري جمهـ ـ ــزة بو�صلـ ـ ــة ت�أري ـ ــ�ض  ،للطاق ـ ــة �أو التدفئـة
�أو الإ�ضاءة  ،و�سواء كانت هذه ال�شبكة رئي�سية �أو ثانوية  ،ف�إن من الواجب تركيب
جهاز قادر على الر�صد املتوا�صل مل�ستوى العزل بالن�سبة �إىل البدن و�إعطاء م�ؤ�شر
م�سموع �أو مرئي عند انخفا�ض قيمة العزل �إىل حد غري عادي .
 -10ينبغي �أن تكون كل الأغلفة والدروع املعدنية للكوابل مو�صلة للكهرباء  ،و�أن ت�ؤر�ض
�إال �إذا �سمحت الإدارة بغري ذلك فـي �أحوال ا�ستثنائية .
 - 11من الواجب �أن تك ــون كل الكواب ــل والأ�س ــالك الكهربائي ــة خ ــارج املع ــدات من الن ــوع
الذي يعيق انت�شار اللهب على الأقل  ،و�أن تركب بطريقة ال ت�ضرب موا�صفاتها
الأ�صلية املعيقة للهب  .ويجوز �أن ت�سمح الإدارة  ،عندما يكون ذلك �ضروريا  ،لبع�ض
اال�ستخدامات با�ستعمال �أنواع خا�صة من الكوابل ال ت�ستوفـي ال�شرط ال�سابق مثل
كوابل الرتددات الال�سلكية .
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 - 12يتم متديد الكوابل والأ�سالك التي تخدم الطاقة الكهربائية الأ�سا�سية �أو اخلا�صة
بالطوارئ � ،أو الإ�ضاءة � ،أو االت�صاالت الداخلية �أو الإ�شارات  ،كلما كان ذلك عمليا ،
بعيدا بقدر الإمكان عن املطابخ وامل�صابغ  ،و�أماكن الآالت من الفئة (  ) Aو�أغلفتها
والأماكن املعر�ضة ب�شدة لأخطار احلرائق  .وتكون الكوابل التي تربط م�ضخات
الإطفاء بلوحة مفاتيح الطوارئ من نوع مقاوم للحريق حيثما مرت عرب املناطق
املعر�ضة ب�شدة لأخطار احلرائق  .ومتد كل هذه الكوابل حيثما �أمكن ذلك  ،بطريقة
ت�ستبعد �إمكانية تعطلها نتيجة ما يرتتب على حريق فـي مكان جماور من ارتفاع
حلرارة الفوا�صل الإن�شائية .
 - 13تتخذ �إجراءات وقائية خا�صة تقرها الإدارة حيثما ميكن �أن ي�ؤدي مد الكوابل فـي
مناطق خطرة �إىل خلق احتمال ن�شوب حريق �أو وقوع انفجار عند حدوث خلل
كهربائي فـي هذه املناطق .
 - 14تركب الكوابل والأ�سالك وتدعم بطريقة جتنبها التلف �أو �أي �ضرر �آخر .
 - 15ت�ضع النهايات والو�صالت فـي كل املو�صالت بحيث حتتفظ مبا يتمتع به الكابل من
موا�صفات �أ�صلية كهربائية وميكانيكية ومعيقة النت�شار اللهب وكذلك موا�صفات
مقاومة احلرائق عند ال�ضرورة .
 - 16حتمى كل دارة منف�صلة من املا�س الكهربائي وزيادة التحميل با�ستثناء الدارة
الكهربائية اخلا�صة مبعدات التوجيه وحيثما ت�سمح الإدارة بذلك ا�ستثناء  .وينبغي
بيان ال�ضبط املقدر �أو املنا�سب جلهاز الوقاية من التحميل الزائد من كل دارة على
الدوام  ،فـي موقع جهاز احلماية .
 - 17ترتب جتهيزات الإ�ضاءة ب�صورة تكفل تالفـي ارتفاع درجة احلرارة �إىل م�ستوى قد
يتلف الكوابل والأ�سالك  ،كما وحتول دون �أن ت�سخن املواد املحيطة �أكرث مما يجب .
 - 18تزود كل دارات الإ�ضاءة والطاقة التي تنتهي فـي خمزن �أو مكان للب�ضاعة بقاطع
متعدد الأقطاب خارج هذا املكان قادر على ف�صلها .
 - 19تو�ضع بطاريات التخزين فـي �أماكن منا�سبة  .وتبنى الأق�سام التي ت�ستخدم �أ�سا�سا
الحتوائها  ،على النحو ال�سليم  ،وتهوى بكفاءة .
 - 20ال ي�سمح فـي هذه الأق�سام بوجود املعدات الكهربائية �أو غري الكهربائية التي قد ت�شكل
منبعا ال�شتعال الأبخرة قابلة لال�شتعال  ،با�ستثناء ما هو م�سموح به فـي الفقرة ()22
من هذه املادة .
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 - 21ال يجوز تركيب بطاريات التخزين فـي املهاجع  ،با�ستثناء البطاريات امل�ستعملة فـي
وحدة �إ�ضاءة جرت تهيئتها خ�صي�صا .
 - 22ال يجوز تركيب �أي معدات كهربائية فـي �أي مكان ميكن �أن تتجمع فيه مواد قابلة
لال�شتعال  ،مبا فـي ذلك ما هو قائم منها على ظهرالناقالت �أو ال�صنادل التي تنقل
ال�سوائل القابلة لال�شتعال �سائبة كانت �أو فـي الأق�سام املخ�ص�صة �أ�سا�سا لبطاريات
التخزين � ،أو فـي �صناديق الطالء � ،أو فـي خمازن الأ�سيتلني �أو الأماكن املماثلة  ،ما
مل تر الإدارة �أن مثل هذه املعدات :
� - 22.1أ�سا�سية لأغرا�ض الت�شغيل .
 - 22.2من نوع ال ي�ؤدي �إىل ا�شتعال املواد قابلة لال�شتعال .
 - 22.3تتنا�سب مع املكان املعني .
 - 22.4مزودة ب�شهادة منا�سبة ت�ؤيد �سالمة ا�ستعمالها و�سط الأبخرة �أو الغازات التي
ميكن �أن تتعر�ض لها .
 - 23تركب مو�صالت ال�صواعق على �صوار ور�ؤو�س �صوار م�صنوعة من مواد غري مو�صلة .
و�إذا كان ــت ال�سفين ــة م�صنوعــة من مواد غري مو�صلة  ،يتم ربط مو�صالت ال�صواعق
ب�صفائح نحا�سية يتم تثبيتها على بدن ال�سفينة ومتتد حتت خط املاء ب�شكل كاف .
امل�صـــدر الرئي�ســـي للطـــاقة الكهـــربائيـــة
املـــادة ( ) 69
 - 1جتهز ال�سفينة مب�صدر رئي�سي للطاقة الكهربائية ذي �سعة تكفـي لتغذية كل اخلدمات
املذكورة فـي الفقرة ( )2.1من املادة ( )67بالطاقة  .وينبغي �أن يكون م�صدر الطاقة
الكهربائية الرئي�سي هذا من جمموعتي توليد على الأقل (ويكون �أحدهما على
الأقل قابال للربط مع املحرك الرئي�سي)  ،و�أن يلبي املتطلبات التالية :
� - 1.1أن تكون �سعة هاتني املجموعتني املولدتني كافية لتغذية اخلدمات ال�ضرورية
لتوفري ظروف الت�شغيل العادية للدفع وال�سالمة حتى عند توقف �أحدهما عن
العمل .
 - 1.2تكون ترتيبات امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية فـي ال�سفينة بحيث ميكن
توفري اخلدمات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )2.1من املادة (� ، )67أيا كانت �سرعة
واجتاه دوران �آالت الدفع �أو �أعمدة الإدارة .
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 - 1.3عالوة على ذلك  ،يجب �أن تكفل جمموعات التوليد �أنه فـي حالة حدوث خلل فـي
�أحد املولدات �أو فـي م�صدرها من الطاقة الكهربائية  ،ف�إن املجموعات املتبقية
�ستكون قادرة على تقدمي اخلدمات الكهربائية الالزمة لبدء احلركة معدات
الدفع الرئي�سية فـي ظل ظرف ال�سفينة اخلامدة  .ويجوز �أن ي�ستخدم م�صدر
الطوارئ للطاقة الكهربائية لأغرا�ض بدء احلركة من حالة ال�سفينة اخلامدة
�إذا كانت قدرته وحدة كافية لأن تغذي فـي الوقت نف�سه اخلدمات املطلوب
تقدميها وفقا للفقرة ( )5من املادة ( )70من هذه الالئحة .
 - 2يغذي امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية �شبكة �إ�ضاءة كهربائية رئي�سية تنري كل
�أجزاء ال�سفينة التي ي�صل �إليها عادة �أفراد الطاقم والركاب .
 - 3ترتب �شبكة الإ�ضاءة الكهربائية الرئي�سية فـي ال�سفينة بحيث ال ي�ؤدي ن�شوب حريق
�أو وقوع حادث �آخر فـي الأماكن التي حتوي امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية �أو
معدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة املفاتيح الرئي�سية  ،ولوحة مفاتيح
الإ�ضاءة الرئي�سية � ،إىل تعطل �شبكة �إ�ضاءة الطوارئ الكهربائية التي تتطلبها الفقرة
( )5من املادة ( )70من هذه الالئحة .
 - 4ترتب �شبكة �إ�ضاءة الطوارئ الكهربائية فـي ال�سفينة بحيث ال ي�ؤدي ن�شوب حريق
�أو وقوع حادث �آخر فـي الأماكن التي حتوي م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية
ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة مفاتيح الطوارئ  ،ولوحة مفاتيح
�إ�ضاءة الطوارئ � ،إىل تعطيل �شبكة الإ�ضاءة الرئي�سية التي تتطلبها هذه املادة .
م�صـــدر الطـــوارئ للطـــاقة الكهـــربائيـــة
املـــادة ( ) 70
 - 1يركب فـي كل �سفينة م�صدر طوارئ قائم بذاته للطاقة الكهربائية .
 - 2يتم تركيب م�صدر طوارئ الطاقة الكهربائية  ،ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن
وجدت  ،ولوحة مفاتيح الطوارئ فوق �أعلى �سطح مت�صل  ،وعلى �أن يتي�سر الدخول
�إليه من ال�سطح املك�شوف  .وال يجوز تركيبها �أمام حاجز الت�صادم  ،با�ستثناء تفوي�ض
من الإدارة فـي ظروف ا�ستثنائية .
 - 3يكون موقع م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية  ،ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن
وجدت  ،ولوحة مفاتيح الطوارئ بالن�سبة للم�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية ،
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ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة املفاتيح الرئي�سية يكفل �إىل احلد
الذي تر�ضى عنه الإدارة �أن �أي حريق �أو حادث �آخر فـي الأماكن التي حتوي امل�صدر
الرئي�سي للطاقة الكهربائية ومعدات التحويل املت�صلة به � ،إن وجدت  ،ولوحة املفاتيح
الرئي�سية � ،أو فـي �أي مكان للآالت من الفئة " "Aلن يعرقل �إمدادات طاقة الطوارئ
الكهربائية والتحكم بها وتوزيعها .
 - 4يجوز �أن ي�ستخدم مولد الطوارئ ا�ستثناء  ،ولفرتات ق�صرية  ،فـي تغذية دارات �أخرى
غري دارات الطوارئ  ،ب�شرط اتخاذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان الت�شغيل امل�ستقل خلدمات
الطوارئ فـي كل الظروف .
 - 5تكون الطاقة الكهربائية املتاحة كافية لتقدمي كل اخلدمات ال�ضرورية لل�سالمة فـي
حالة الطوارئ  ،مع املراعاة الواجبة للخدمات التي قد تدعو احلاجة �إىل ت�شغيلها فـي
�آن واحد  .ويكون م�صدر طوارئ الطاقة الكهربائية قادرا  ،مع مراعاة تيارات الإقالع
والطبيعة امل�ؤقتة لبع�ض الأحمال  ،على �أن يغذي فـي وقت واحد اخلدمات التالية على
الأقل طيلة املدد املحددة �أمامها � ،إذا كان ت�شغيلها يعتمد على م�صدر كهربائي :
 - 5.1ملدة ( )3ثالث �ساعات بالن�سبة لإ�ضاءة الطوارئ عند كل حمطة جتمع و�صعود
وفوق اجلانبني وفقا ملتطلبات �أحكام الف�صل (. )10
 - 5.2ملدة ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة بالن�سبة لإ�ضاءة الطوارئ فـي الأماكن الآتية :
 - 5.2.1فـي كل املمرات ومداخل وخمارج اخلدمة والإقامة وم�صاعد العاملني .
 - 5.2.2فـي �أماكن الآالت وحمطات التوليد الرئي�سية مبا فـي ذلك موا�ضع
التحكم فيها .
 - 5.2.3فـي كل حمطات التحكم  ،وغرف التحكم فـي الآالت  ،وعند كل لوحة
مفاتيح رئي�سية �أو للطوارئ .
 - 5.2.4فـي كل مواقع ت�ستيف فيها معدات رجال الإطفاء .
 - 5.2.5فـي �أماكن معدات التوجيه .
 - 5.2.6عند م�ضخة الإطفاء وفـي �أماكن �إقالع حمركاتها .
 - 5.3ملدة ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة بالن�سبة للأ�ضواء املالحية وغريها من الأ�ضواء
الأخرى وفقا ملتطلبات املعاهدة الدولية ملنع الت�صادم فـي البحار .
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 - 5.4ملدة ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة للمعدات والأجهزة الآتية :
 - 5.4.1كل معدات االت�صال لإر�سال ر�سائل اال�ستغاثة وال�سالمة  ،مبا فـي
ذلك ا�ستخدام �صفارة ال�سفينة والإ�شارات الداخلية املطلوبة فـي حالة
الطوارئ .
� - 5.4.2شبكة الك�شف عن احلرائق والإنذار باندالعها .
 - 5.4.3وم�ضخات الإطفاء �إن كانت تعمل كهربائيا .
 - 5.5يجوز �أن تقبل الإدارة  ،فـي ال�سفن التي تعمل بانتظام فـي رحالت ق�صرية ،
مددا تقــل ع ــن ( )12اثنتــي ع�شــرة �ساع ــة �إذا اقتنع ــت �أن �سالمة ال�سفينــة لــن
تتعــر�ض للخطر  .وال ينبغي لهذه املدة �أن تقل عن ( )3ثالث �ساعات .
 - 5.6يجوز �أن يكون م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية كالآتي :
 - 5.6.1بطارية تخزين قادرة على نقل �شحنة الطوارئ الكهربائية دون �إعادة
�شحن .
� - 5.6.2أو مولدا كهربائيا حمرك مزود ب�إمداد م�ستقل من الوقود وبطريقة
ت�شغيل تر�ضي الإدارة .
 - 5.7حينما يكون م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية بطارية مكثفة  ،ينبغي �أن يكون
هذا امل�صدر قادرا على �أن يت�صل �أوتوماتيكيا بلوحة مفاتيح الطوارئ عند توقف
امل�صدر الرئي�سي للطاقة الكهربائية  .وعند تعذر االت�صال الأوتوماتيكي بلوحة
مفاتيح الطوارئ  ،يجوز الربط يدويا  ،مبا ير�ضي الإدارة .
 - 5.8حينما يكون م�صدر الطوارئ للطاقة الكهربائية مولدا  ،ف�إنه ينبغي �أن ميكن
بدء ت�شغيل �أوتوماتيكيا ويت�صل �أوتوماتيكيا بلوحة مفاتيح الطوارئ خالل
مدة ( )45خم�س و�أربعني ثانية التالية لتوقف الإمداد الكهربائي من امل�صدر
الرئي�سي للطاقة الكهربائية  .ويحركه حمرك مزود ب�إمداد م�ستقل من الوقود
ال تقل درجة اتقاده عن ( )43ثالث و�أربعني درجة مئوية  .وال يعترب الت�شغيل
الأوتوماتيكي ملولد الطوارئ مطلوبا عند وجود م�صدر طوارئ م�ؤقت للطاقة
الكهربائية  ،مبا ير�ضي الإدارة .
�أحكـــام خـــا�صـــة
املـــادة ( ) 71
يجوز للإدارة �أن تعفـي �أي �سفينة يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا وال تبحر
مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من ال�شاطئ من �أي من متطلبات هذا الباب
تعتربها �أمرا غري �ضروري �أو غري منطقي .
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الباب الثامن
الــــوقـايـــة مـــن احلـــريـــق
التطبيق علـــى ال�ســـفن املـــوجـــودة
املـــادة ( ) 72
تطبق �أحكام هذا الباب على ال�سفن املوجودة  ،خالل مدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ �إنفاذ هذه الالئحة  ،حيثما تعتربها الإدارة �ضرورية ومعقولة .
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 73
 - 1ما مل ين�ص على خالف ذلك فـي هذا الباب  ،ف�إنه يجب �أن تتما�شى الأحكام اخلا�صة
بالوقاية من احلريق الواردة فـي هذا الباب مع مدونة نظام ال�سالمة من احلريق
املعدلة  ،واملعتمدة من قبل جلنة ال�سالمة البحرية فـي املنظمة البحرية الدولية
بقرارها (. )73 MSC 98
 - 2عندما تكون طبيعة وظروف الرحلة بحيث جتعل من تطبيق هذه الالئحة �أمرا غري
�ضروري �أو غري معقول  ،ف�إن للإدارة �أن تتبنى ترتيبات بديلة �إذا ر�أت �أن هذه البدائل
�ستكون فعالة كالتدابري الواردة فـي هذا الباب .
�أنـواع الـفوا�صـــل الإن�شــــائيـــة
املـــادة ( ) 74
 - 1عند ورود عبارة "الفوالذ �أو املواد الأخرى املماثلة"  ،ف�إن تعبري "مادة مماثلة" يعني �أية
مادة غري قابلة لالحرتاق تكون لها بحد ذاتها �أو بف�ضل طبيعة عزلها خوا�ص هيكلية
وخوا�ص �صناعية مماثلة تكافئ ما يت�سم به الفوالذ عند نهاية تعر�ضه لالختبار
القيا�سي للحريق (مثال �سبائك الأملنيوم املعزولة عزال مالئما) .
� - 2إن القواطع من الفئة " "A30هي القواطع التي ت�شكلها الفوا�صل الإن�شائية والأ�سطح
امل�ستوفية لل�شروط الآتية :
� - 2.1أن تكون م�صنوعة من الفوالذ �أو من مادة �أخرى م�شابهة .
� - 2.2أن تكون مقواة على نحو مالئم .
� - 2.3أن تكون متينة ب�شكل يتيح لها منع ت�سرب الدخان واللهب حتى نهاية االختبار
القيا�سي للحريق الذي ي�ستغرق �ساعة واحدة .
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� - 2.4أن تكون معزولة مبواد معتمدة غري قابلة لالحرتاق بحيث ال يرتفع متو�سط
معدل درجة حرارة ال�سطح غري املعر�ض منها عن ( )139مائة وت�سع وثالثني
درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�صلية  ،وال ترتفع احلرارة فـي �أي نقطة من
النقاط مبا فـي ذلك الو�صالت  ،عن ( )180مائة وثمانني درجة مئوية فوق
درجة احلرارة الأ�صلية  ،خالل مدة ( )30ثالثني دقيقة .
� - 3إن القواطع من الفئة " "Fهي تلك القواطع التي ت�شكلها الفوا�صل الإن�شائية والأ�سطح ،
وال�سقوف والألواح امل�ستوفية لل�شروط الآتية :
� - 3.1أن تكون مبنية على نحو يتيح لها منع ت�سرب اللهب حتى نهاية ن�صف ال�ساعة
الأوىل من االختبار القيا�سي للحريق .
� - 3.2أن تت�سم بقدرة عزل حتول دون ارتفاع درجة حرارة ال�سطح غري املعر�ض عن
( )139مائة وت�سع وثالثني درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�صلية  ،ودون
ارتفاع درجة احلرارة فـي �أية نقطة  ،مبا فـي ذلك الو�صالت  ،عن ( )225مائتني
وخم�س وع�شرين درجة مئوية فوق درجة احلرارة الأ�صلية  ،حتى نهاية ن�صف
ال�ساعة الأوىل من االختبار القيا�سي للحريق .
منـــع احلـــريـــق
املـــادة ( ) 75
 - 1ينبغي عدم ا�ستعمال الطالء � ،أو الورني�ش � ،أو املواد الأخرى املحتوية على النايرتو�سيللوز
�أو قاعدة �سمية � ،أو املنتجات عالية اال�شتعال .
 - 2تتخذ االحتياطات لتجنب املواد القابلة لال�شتعال �أو الأبخرة التي تالم�س �أجزاء
ترتفع درجة حرارتها  ،وب�شكل خا�ص الآتي :
 - 2.1تتخذ الرتتيبات ل�ضمان عدم �إخرتاق ال�شرر �أو اللهب من قنوات الدخان اخلا�صة
ب�أجهزة الطبخ �أو التدفئة لقنوات التهوية .
 - 2.2تزويد �أماكن الب�ضاعة  ،وخزانات الوقود  ،وحمطات التحكم  ،ومناطق ال�سكن
واخلدمات بعزل حراري للجدران التي ترتفع فيها درجة احلرارة بها كاملراجل ،
�أو قنوات الدخان � ،أو قنوات اال�ستخال�ص � ،أو مداخن مطبخ ال�سفينة .
 - 2.3متنع الأجهزة التي ت�ستعمل اللهب املجرد � ،أو مقاومات الإ�ضاءة �أو التدفئة غري
املحمية فـي �أماكن ال�سكن .
 - 2.4متتثل امل�شعات الكهربائية ملتطلبات الباب ال�سابع من هذه الالئحة .
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 - 3ينبغي �أن تتم املوافقة على مواد العزل من قبل ال�سلطة املخت�صة .
 - 4مينــع تركيــب الأج ــزاء القابـلـ ــة لالحتــراق على بع ــد يقـ ـ ــل ع ــن (� )60ست ــني �سنتمتـ ــرا
من �أجهزة كالأفران وامل�صاهر  ،ما مل تتخذ االحتياطات اخلا�صة لعزلها .
 - 5ال ت�ستعمل املواد غري �صاحلة ب�سبب تعر�ضها للحرارة فـي ت�صريف جمارير �سطح
ال�سفينة �أو امل�صارف القريبة من خط املاء �أو مرافقها التي ي�ؤدي ت�ضررها ب�سبب
احلريق �إىل خطر االنغمار .
 - 6تكون �أنابيب الزيت �أو الوقود الزيتي من الفوالذ �أو مواد �أخرى م�سموح بها بعد الأخذ
بعني االعتبار خطر احلريق .
 - 7ينبغي جتهيز قنوات ا�ستخال�ص الهواء من م�ستودعات ال�سفينة و�صهاريجها واملحتوية
على �سوائل قابلة لالحرتاق ب�ستارة حريق واقية ميكن تنظيفها ب�سهولة  ،والتي ال
تقلل ب�شكل كبري من تدفق قناة الهواء  ،ومتتثل �إىل �أحكام الفقرة ( )6من هذه املادة
�أعاله .
 - 8ينبغي �أن يكون فـي الإمكان �إيقاف التهوية امليكانيكية فـي �أماكن نقل ب�ضائع الدحرجة
املقفلة والتي تنقل �سيارات يوجد وقود فـي خزاناتها من �أجل ت�سيريها و�أماكن الآالت ،
�إن وج ــدت  ،وذلك من نقط ــة ميك ــن الو�ص ــول �إليها والتع ــرف عليهـا ب�سهول ــة ويكـ ــون
موقعها خارج تلك الأماكن .
 - 9يتم تزويد قنوات تهوية �أماكن الب�ضاعة و�أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة و�أماكن
الآالت فـي جزئها الأعلى بو�سائل �إغالق غري قابلة لالحرتاق .
 -10يج ــب �أن تك ــون الفتح ــات الأخ ــرى فـي �أماك ــن الآالت قابل ــة للإغ ــالق من خ ــارج تلــك
الأماكن .
 -11التق�سيمات :
 -11.1تكون التق�سيمات (الفوا�صل الإن�شائية والأ�سطح) التي تف�صل �أماكن الآالت
فـي الفئة ( )Aعند �أماكن الب�ضاعة  ،وال�سكن  ،ومنطقة اخلدمة  ،وحمطات
التحكم على ال�سفن التي طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا� أو �أكرث كما ي�أتي :
 -11.1.1من ال�صنف ( )A30لل�سفن املبنية من الفوالذ �أو مادة مكافئة مبا فـي
ذلك �أخالط الأملنيوم .
 -11.1.2من ال�صنف ( )Fلل�سفن املبنية من مواد قابلة لالحرتاق .
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 -11.2يجوز �أن يكون التق�سيم �إىل الثانوي مقبوال كمكافئ لل�صنف (� )Aإذا �أحتوى على :
 -11.2.1لوح فوالذي مطلي بطبقة من ال�صوف املعدين �سمكها ( )50خم�سون
ملمرتا .
� -11.2.2أو لوح �أملنيوم مطلي بطبقة من ال�صوف املعدين �سمكها ( )80ثمانون
ملمرتا �أو بطبقتني منف�صلتني �سمك كل منهما (� )40أربعون ملمرتا .
 -11.3يجوز �أن يكون التق�سيم الثانوي مقبوال كمكافئ لل�صنف (� )Fإذا احتوى على
جدار قابل لالحرتاق مطلي بطبقة من ال�صوف املعدين �سمكها ( )100مائة
ملمرتا �أو بطبقتني منف�صلتني �سمك كل منهما ( )50خم�سون ملمرتا ،
ويجب �أن يحتوي ال�صوف املعدين على كتلة حجمية ال تقل عن ()Kh 96
للمرت املكعب  .يجب �أن يحمي ال�سطح اخلارجي لل�صوف املعدين ب�شكل مالئم
�ضد تطاير رذاذ الزيت وال�سوائل الأخرى القابلة للهوبة .
 -11.4يجب �أن ميتد العزل من �سطح ال�سفينة و�إىل الأ�سفل وعلى بدنها و�إىل عمق
( )500خم�سمائة ملمرت ل�سفينة مبنية من الفوالذ  ،و�إىل خط املاء ل�سفينة
خفيفة مبنية من مادة �أخرى  ،ويتم تغليف ممرات ال�سالمل التي تخدم عدة
�أ�سطح بفوا�صل �إن�شائية من الفوالذ �أو املواد املكافئة �أو من مواد ال�صنف (. )F
 -11.5فـي حالة الف�صل الإن�شائي من ال�صنف ( ، )Fف�إن الف�صل حول �أماكن الآالت
فـي الفئة ( )Aيجب �أن مينع مرور الدخان .
 -11.6يجب �أن يتوفر فـي الف�صل الإن�شائي خوا�ص ال�صنف � A.30أو الف�صل الإن�شائي
اخلا�ص بال�صنف ( ، )Fوفقا ملا هو مالئم حلاالت حريق ي�شب فـي �أماكن
الآالت .
 -11.7تكون الأبواب وفتحات العنابر فـي ال�سفينة والفتحات الأخرى فـي الفوا�صل
الإن�شائية م�صنوعة بحيث حتافظ على �سالمة الفوا�صل الإن�شائية التي تقع
فيها .
 -11.8تكون الفوا�صل الإن�شائية حول مطابخ ال�سفينة م�صنوعة من الفوالذ �أو مادة
مكافئة �أو الفوا�صل الإن�شائية اخلا�صة بال�صنف (. )F
 -11.9تكون لل�سالمل و�سالمل الهروب التي ت�صل �سطح ال�سفينة باحلجرات � ،إطارات
فوالذية و�إذا كانت تخدم �أ�سطحا متعددة ف�إنه يجب حمايتها بتغليفها بالفوالذ
�أو مادة مكافئة �أو مادة من ال�صنف ( . )Fويكون لها على الأقل �إغالق واحد
كما هو مطلوب فـي الفقرة ( )11.7من هذه املادة �أعاله ملنع النار من االنت�شار
من �سطح �إىل �آخر .
-107-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

 -11.10ينبغي �أال تقلل الأنابيب والقنوات ال�صمامات التي متر من خالل الفا�صل
الإن�شائي املقاوم للحريق من مقاومته للحريق .
 -11.11يجوز لل�سلطة املخت�صة �إعفاء ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة
وع�شرين مرتا والتي ال تبحر مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال من �أقرب
�أر�ض للبلدان التي تطبق هذه الالئحة  ،من بع�ض متطلبات هذه الالئحة ،
�إذا اعتربت �أن مثل تلك املتطلبات غري معقولة ولي�ست �ضرورية �آخذة فـي
احل�سبان املالحة التي ترتبط بها ال�سفينة .
ترتيبات الوقود القابل لالحرتاق ،
زيت الت�شحيم والزيوت الأخرى القابلة لال�شتعال
املـــادة ( ) 76
 - 1ال يجوز ا�ستخدام �أي �سائل قابل لالحرتاق كوقود تقل نقطة ا�شتعاله  ،واملقررة ا�ستنادا
�إىل اختبار معتمد  ،عن (� )60ستني درجة مئوية (اختبار الأوعية املغلقة)  ،با�ستثناء
مولدات الطوارئ  ،وفـي هذه احلالة يجب �أال تقل نقطة ا�شتعاله عن ( )43ثالث
و�أربعني درجة مئوية .
 - 2ينبغي توفري و�سائل �آمنة وفعالة للتحقق من كمية الوقود الزيتي فـي �أي �صهريج من
�صهاريجه  .و�إذا ت�ضمنت تلك الو�سائل ا�ستخدام �أنابيب قيا�س م�ستوى �سطح ال�سائل ،
ف إ�نــه ينبغــي �أن تق ــع نهاياتهــا العليــا فـي مواقع �آمنة ومزودة ب�سدادات �إغالق مالئمة ،
و�إذا ا�ستخدم مقيا�س لقي ــا�س م�ست ــوى الزي ــت  ،ف�إنه ينبغ ــي جتهي ــزه ب�س ــدادات ذاتي ــة
الإغالق ومبحاب�س حتكم ذاتية الإغالق فـي كل من نهايتيه  ،وينبغي تثبيت جميع
املحاب�س على جدران ال�صهريج مبا�شرة � ،إال �أنه مينع ا�ستعمال املواد البال�ستيكية
ملقايي�س م�ستوى الزيت  ،كما ي�سمح با�ستعمال مقايي�س م�ستوى الزيت ذات الزجاج
االنك�ساري � ،شريطة تركيب حمايته من ال�صدمات  .وتركب الرباطات ملنع انف�صال
مقايي�س م�ستوى الزيت .
 - 3تتخذ الإجراءات الالزمة لتجنب ال�ضغط املفرط فـي �أي من �صهاريج الزيت �أو فـي
�أي جزء من �شبكة الوقود الزيتي  ،مبا فـي ذلك �أنابيب امللء  .وينبغي تفريغ �صمامات
الت�صريف �أو �أنابيب الهواء �أو الزيت الفائ�ض فـي موقع �آمن بحيث ال ينجم عنه خطر .
 - 4ينبغي جتهيز كل من �أنابيب الوقود الزيتي التي ميكن �أن ي�ؤدي حتطمها �إىل ت�سرب
الزيت من �صهاريج التخزين �أو اخلدمة اليومية املركبة فوق القاع املزدوج  ،مبحب�س
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�أو �صمام يثبت فوق ال�صهريج مبا�شرة وميكن �إغالقه من موقع �آمن خارج املكان املعني
فـي حالة اندالع حريق فـي املكان املحتوي على مثل هذه ال�صهاريج  .وفـي احلالة
اخلا�صة التي تكون فيها ال�صهاريج العميقة مركبة فـي نفق من �أنفاق �أعمدة الإدارة
وبامل�ستطاع التحكم بها  ،فـي حالة اندالع حريق  ،بوا�سطة �صمام �إ�ضافـي مركب على
الأنبوب �أو الأنابيب خارج النفق �أو ما �شابه ذلك من �أماكن  .و�إذا ما ركب �صمام �إ�ضافـي
كهذا فـي مكان الآالت  ،فمن الواجب �أن يكون ت�شغيله من موقع خارج ذلك املكان .
وذلك بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة .
 - 5تف�صل امل�ضخات  ،والتي تعترب جزءا من خطوط زيت الوقود  ،عن �أية خطوط �أخرى ،
وفـي حالــة تغييــر ال�ضــخ عك�سيا فيها ف�إنه يجب تزويدها بدوائر مغلقة و�صمامات
خروج فعالة .
 - 6ال يو�ضع �صهريج لزيت الوقود حيث ميكن �أن ي�شكل ت�سرب الزيت منه �أو ن�ضوحه
خطرا عند �سقوطه على �سطوح �ساخنة  .وينبغي اتخاذ االحتياطات ملنع �أي زيت حتت
ال�ضغط من التما�س مع �سطوح �ساخنة عند هربه من �أية م�ضخة �أو مر�شحة �أو مدف�أة .
 - 7يجب �أن تكون �أنابيب الوقود الزيتي و�صماماتها وتركيباتها من الفوالذ �أو من مواد
�أخرى معتمدة  ،على �أنه ميكن ال�سماح با�ستخدام حمدود للأنابيب املرنة فـي املواقع
التي ترى الإدارة �أن احلاجة تدعو �إليها فيها  .ويتعني �أن تكون مثل هذه الأنابيب
املرنة وامللحقات املثبتة فـي �أطرافها من مواد معتمدة مقاومة للحريق �أو مطلية
بطالء مقاوم للحريق على نحو تقره الإدارة .
 - 8يتم عند ال�ضرورة �سرت خطوط زيت الوقود  ،ويعك�س ذلك حمايتها ب�شكل منا�سب
لتجنب �سقوط رذاذ الزيت �أو ت�سرب الزيت �إىل �سطوح �ساخنة �أو �إىل فتحات الهواء فـي
الآالت  ،كلما كان ذلك عمليا  ،ويجب �إبقاء عدد املفا�صل فـي نظام الأنابيب هذا فـي
حده الأدنى .
 - 9تكون �صهاريج الوقود الزيتي  ،قدر الإمكان  ،جزءا من هيكل ال�سفينة  ،وتركب خارج
�أماكن الآالت من الفئة ( )Aوعندما تكون �صهاريج الوقود الزيتي  ،با�ستثناء ال�صهاريج
ذات الق ــاع امل ــزدوج  ،مركبــة  ،بحك ــم ال�ض ــرورة  ،بالق ــرب من �أماكن الآالت من الفئة
(� )Aأو بداخلها  ،ينبغي �أن يكون �أحد جوانبها الر�أ�سية على الأقل فـي متا�س مع حدود
�أماكن الآالت  ،وي�ستح�سن �أن تكون لها حدود م�شرتكة مع ال�صهاريج ذات القاع املزدوج ،
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و�أن تخفـ ـ ــ�ض �إىل �أق�ص ـ ــى ق ـ ــدر م�ساح ـ ــة ح ـ ــدود ال�صهاري ـ ـ ــج امل�شرتك ـ ـ ــة مع �أماكـ ـ ــن
الآالت  .وعندمـا تكون مثل هذه ال�صهاريج �ضمن حدود �أماكن الآالت من الفئة ()A
ال يجوز �أن حتتوي على وقود زيتي تقل نقطة ومي�ضه عن (� )60ستني درجة مئوية .
وينبغي عموما جتنب ا�ستخدام �صهاريج الوقود الزيتي غري املثبتة فـي املواقع التي
تتعر�ض خلطر احلريق وب�شكل خا�ص فـي �أماكن الآالت من الفئة ( )Aوعند ال�سماح
با�ستعمال هذه ال�صهاريج يجب و�ضعها فـي �أوعية ا�ستقبال وا�سعة عازلة وجمهزة
ب�أنبوب �صرف مالئم ي�ؤدي �إىل �صهريج ذي حجم منا�سب للزيت املن�سكب .
 -10ينبغي �أن تكون ترتيبات تخزين الزيت امل�ستخدم فـي �شبكات الت�شحيم بال�ضغط ،
وتوزيعه  ،وا�ستخدامه وفق ما ير�ضي ال�سلطة املخت�صة  .وينبغي ملثل هذه الرتتيبات
فـي �أماكن الآالت من الفئة ( )Aوكذلك  ،فـي �أماكن الآالت الأخرى  ،حيثما �أمكن ،
�أن تتما�شى مع �أحكام الفقرات ( )1و( )3و( )6و( ، )7وحيثما تعتربه ال�سلطة املخت�صة
�ضروريا  ،مع �أحكام الفقرتني ( )2و( . )4وي�سمح با�ستخدام �أنابيب التدفق الزجاجية
فـي �شبكات الت�شحيم � ،شريطة �أن يت�ضح باالختبار �أنها تت�سم بقدرة مالئمة على
مقاومة النريان .
 -11يجب �أن تكون ترتيبات تخزين وتوزيع وا�ستخدام الزيوت القابلة لال�شتعال غري تلك
الواردة فـي الفقرة ( )10والتي ت�ستعمل حتت ال�ضغط فـي �شبكات نقل الطاقة  ،وفـي
�شبكات التحكم  ،والتحفيز والت�سخني على نحو ير�ضي ال�سلطة املخت�صة  .وفـي املواقع
التي توجد فيها و�سائل ا�شعال  ،ينبغي فـي مثل هذه الرتتيبات �أن تتوافق على الأقل
مع �أحكام الفقرتني ( )2و( )6وكذلك مع �أحكام الفقرتني ( )3و( )7من حيث املتانة
والبناء .
 -12ال يجوز نقل الوقود الزيتي  ،وزيوت الت�شحيم  ،وغري ذلك من الزيوت القابلة
لال�شتعال فـي �صهاريج مقدمة ال�سفينة  .وعالوة على ذلك  ،ال يخزن الوقود الزيتي
�أمام حواجز الت�صادم �أو امتدادها .
تخـــزين وا�ستعمال الوقـــود الزيتي
املـــادة ( ) 77
 - 1يجب �أن تنتهي �أنابيب خمارج الهواء فـي الأجزاء املحتوية على الوقود الزيتي وال�صهاريج
بانحناء على �شكل احلرف ( )Sوقلن�سوة �شبكية معدنية وجهاز �إغالق قابل للف�صل
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عن بقية الأجزاء  .ويفتح ثقب بقطر ( )6 - 5ملمرتات فـي جهاز الإغالق  .وميكن
ا�ستبدال جهاز الإغالق بنظام �صمام كروي �أوتوماتيكي �إذا وفر �سالمة مكافئة .
 - 2تعزل الأجزاء املعدة الحتواء الوقود الزيتي الذي تقل نقطة ومي�ضه عن (� )60ستني
درجة مئوية ولكنها ال تقل عن ( )43ثالث و�أربعني درجة مئوية عن الأق�سام الأخرى
املت�صلة واملعدة لتحتوي على �سوائل �أو وقود زيتي بنقاط ومي�ض خمتلفة بحيز فا�صل
مع موا�سري هواء و�أنابيب قيا�س العمق .
 - 3ميكن ا�ستعمال الوقود الزيتي الذي تقل نقطة ومي�ضه عن (� )60ستني درجة مئوية
ولكنها ال تقل عن ( )43ثالث و�أربعني درجة مئوية �شريطة موافقة الإدارة على توفري
حمركات م�ضخات حريق الطوارئ واملحركات الثانوية والتي ال توجد فـي �أماكن
الآالت من ال�صنف (. )A
�شـــبكات �إخمـــاد احلـــرائق باملاء امل�ضغوط
املـــادة ( ) 78
 - 1ينبغ ــي �أن تت�ضم ــن �أي �شبك ــة لإطف ــاء احلرائ ــق بامل ــاء امل�ضغوط  ،على �أنابيب جتري
تغذيتها مب�ضخة �أو �أكرث  ،وحماب�س وخراطيم .
 - 2م�ضخ ــات الإطف ــاء :
 - 2.1با�ستثناء ما ين�ص على خالفه فـي هذا الباب  ،يجب ت�شغيل م�ضخات احلريق
�أوتوماتيكيا ب�آالت م�ستقلة عن �آالت الدفع .
 - 2.2ميكن قبول م�ضخات املرافق ال�صحية وال�صابورة والروا�سب  ،وكذلك م�ضخات
اخلدمات العامة كم�ضخات �إطفاء � ،شريطة �أال ي�ستخدم ب�صورة عادية فـي �ضخ
زيت الوقود .
 - 2.3تركب على م�ضخات احلريق �صمامات �أمان �إذا كانت قابلة للعمل فـي �ضغط
يتجاوز ذلك الذي احت�سبت واختربت له الأنابيب وملحقاتها .
 - 2.4يجب فـي كل م�ضخة تعمل ميكانيكيا  ،والتي يلزم تركيبها وفقا لأحكام هذا
الباب � ،أن تكون قادرة على توليد كمية من املياه لأغرا�ض مكافحة احلريق ،
ووفقا لل�ضغط املذكور فـي الفقرة ( )3.2من هذه املادة  ،ال تقل عن ثلثي الكمية
املطلوب التعامل معها من م�ضخة مياه الروا�سب مبوجب �أحكام املادة ( )55من
هذه الالئحة .
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� - 3أن ــابي ــب الإطف ــاء الرئي�سـي ــة :
 - 3.1يجب �أن يكون قطر الأنبوب الرئي�سي كافيا للتوزيع الفعال لأق�صى ت�صريف
مل�ضخة حريق واحدة .
 - 3.2عند توليد م�ضخة الإطفاء كمية املياه الواردة فـي الفقرة  3 - 1من خالل �أية
حماب�س جماورة  ،وجب احلفاظ على �إدامة �ضغط ال يقل عن N / mm2 0.2
فـي جميع املحاب�س التي تت�أثر بذلك .
 - 3.3تقت�ضي ترتيبات �أنبوب الإطفاء الرئي�سي القدرة على توليد املياه ب�سرعة  .و�أن
يكون من ال�سهل ت�شغيل ال�صمامات و�سرعة الو�صول �إليها .
 - 4الأن ــابي ــب واملح ــاب ــ�س :
 - 4.1يجب �أن يكون عدد املحاب�س ومواقعها على نحو يتيح �أن تتدفق املياه من حمب�س
على الأقل ميكن �أن ي�صل �إىل �أي جزء فـي ال�سفينة ميكن �أن ي�صل �إليه الطاقم
فـي �أثناء الإبحار  ،و�إىل �أي جزء من �أجزاء �أماكن الب�ضاعة �أو الب�ضاعة املدحرجة
عندما تكون فارغة .
 - 4.2ينبغي �أن تكون الأنابيب واملحاب�س مو�ضوعة بحيث ميكن ربط خراطيم الإطفاء
�إليها ب�سهول ــة  .وفـي ال�سفين ــة التي ي�سم ــح فيها بنق ــل الب�ضائـع على ال�سط ــح ،
ترك ــب املحاب ــ�س فـي مواق ــع قريب ــة املن ــال على ال ــدوام  ،وتركب الأنابي ــب ب�شك ــل
يحول  ،قدر الإمكان  ،دون ت�ضررها نتيجة ارتطام الب�ضائع بها .
 - 4.3ينبغي تركيب ال�صنابري وال�صمامات على الأنابيب بحيث ميكن �إغالق �أي من
ال�صنابري عندما تكون امل�ضخات عاملة  ،وت�ستمر فـي تزويد اخلراطيم الأخرى
املربوطة �إىل فوهات �أخرى .
 - 4.4ال ت�ستعمل خراطيم احلريق امل�صنوعة من مواد تت�أثر باحلرارة ب�سرعة ما مل
تكن حممية بطريقة مالئمة .
 - 5اخل ــراطي ــم والف ــوه ــات :
 - 5.1ينبغي �أن ت�صنع خراطيم الإطفاء من مواد معتمدة  ،وينبغي �أال يزيد طول
اخلرطوم على ( )20ع�شرين مرتا  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يجب �أال يزيد طولها
على ن�صف طول ال�سفينة  ،با�ستثناء احلالة التي ال يطلب فيها �أن يقل طولها عن
( )10ع�شرة �أمتار  .وتزود اخلراطيم بو�صالت الرتكيب وامللحقات ال�ضرورية .
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 - 5.2فـي �أماكن ال�سكن واخلدمات والآالت فـي ال�سفن يكون اخلرطوم بطول ()24
�أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،ويوفر خرطوم �إطفاء لكل فوهة حريق مت تركيبها
وفقا ملتطلبات هذا الف�صل  ،و�أن يتم ربطه ب�شكل دائم  .وفـي الأ�سطح املك�شوفة ال
يتطلب خرطوم لكل فوهة حريق  ،ولكن يجب �أن يكون عدد اخلراطيم املركبة
كافيا فـي املنطقة ذات العالقة بحيث ميكن �إي�صال تدفق املياه املطلوب مبقت�ضى
�أحكام هذا الف�صل فـي جميع الظروف .
 - 5.3تتم املحافظة على خراطيم الإطفاء وملحقاتها فـي حالة �صاحلة للخدمة دائما .
 - 5.4يجب �أال يقل قطر فوهة احلريق (بتدفق) عن ( )12اثني ع�شر ملمرتا فـي
ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،وال يقل القطر عن
( )10ع�شرة ملمرتات فـي ال�سفن الأخرى .
 - 5.5تزود جميع فوهات احلريق بجهاز �إغالق  ،بالإ�ضافة �إىل مر�شات تدفق على �سفن
الركاب .
 - 5.6ينبغي �أن تكون �صنابري احلريق واخلراطيم والفوهات والرباطات ومر�شات
التدفق من نوعية تعتمدها الإدارة .
ال�شـــبكات الغـــازية لإخمـــاد احلــــرائق
املـــادة ( ) 79
 - 1يجوز ا�ستخدام مواد الإخماد التي ترى الإدارة �أنه ال يتولد عنها فـي الظروف املتوقعة
للت�شغيل غازات �سامة بكميات تكفـي لتعري�ض الأ�شخا�ص على ظهر ال�سفينة للخطر ،
ويتم ت�شغيل �شبكات �إخماد احلرائق بو�سائل يدوية مدرو�سة .
 - 2ينبغي �أن تزود الأنابيب الالزمة لإي�صال مادة الإخماد �إىل الأماكن املحمية ب�صمامات
حتكم بحيث :
 - 2.1تو�سم بعالمات تو�ضح الأماكن التي ت�صل �إليها بالأنابيب .
 - 2.2ميكن فح�ص ال�صمامات ب�سرعة للت�أكد من و�ضع الفتح �أو الإغالق فيها .
 - 2.3ال ميكن ت�شغيلها �إال مو�ضعيا (ولي�س عن طريق التحكم عن بعد) .
 - 3و�سائل تفعيل حجرات التحكم يدويا بالنقر  :فـي مثل هذه احلالة  ،يتم التحكم من
الأماكن التي تكون مادة الإخماد مو�ضوعة فيها  ،با�ستثناء احلاالت التي يكون فيها
مو�ضوعا فـي �أماكن حممية .
 - 4ينبغي �أن يكون و�ضع �شبكة الأنابيب بحيث حتقق توزيعا كفئا للغاز  .ويتم اختبارها
وفقا لقواعد هيئة ت�صنيف معتمدة .
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 - 5يتم توفري الو�سائل الالزمة ل�سد جميع الفتحات التي قد ت�سمح بنفاذ الهواء �إىل
املناطق املحمية �أو ت�سرب الغاز منها  .ويتم �إغالق منافذ فتحات الأماكن املحمية
�أوتوماتيكيا قبل �إطالق مواد الإخماد  .وفـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة
وع�شرين مرتا يجوز �أن يكون �إغالق فتحات التهوية يدويا .
 - 6التح ــقق :
 - 6.1يتم فح�ص عمل �أجهزة النقر و�صمامات الت�شغيل دوريا  ،بالإ�ضافة �إىل كمية
الغاز املتوفرة واحلالة العامة للنظام .
 - 6.2يتم توفري الو�سائل للت�صريف الآمن للأنابيب املتجهة من �صمامات التحكم
واحدا بعد الآخر .
 - 6.3يتم توفري الو�سائل للطاقم ليفح�صوا ب�أمان كمية الغاز فـي احلجرات .
 - 7كمي ــة الغ ــاز :
لتقرير كمية الغاز  ،فـي احلاالت التي تكون فيها �صمامات الأمان �أو �أجهزة الأمان
الأخرى املركبة على حجرات الهواء لبدء ت�شغيل حمركات ال�صرف �ضمن �أماكن
املكائن  ،ف�إنه يتم زيادة �إجمايل احلجم الذي ي�ؤخذ فـي االعتبار فـي احت�ساب احلد
الأدنى لرتكيز الغاز وفقا حلجم الهواء الطليق فـي تلك احلجرات .
 - 8الإن ــذار :
 - 8.1تنذر �إ�شارة �صوتية �ضوئية عن �إطالق مواد الإخماد �إىل �أي مكان ي�شتغل فيه
العاملون فـي العادة �أو ي�ستطيعون الو�صول �إليه .
 - 8.2يزود ه�ؤالء العاملون مب�صدر طاقة الطوارئ لإطالق الإنذار الذي ينبغي متييزه
عن �أي �إنذار �آخر .
 - 8.3يكون الوقت بني �إطالق الإنذار وو�صول الغاز �إىل املكان املحمي بحيث ي�سمح
للطاقم بالهروب من ذلك املكان  .وينبغي فح�ص النظام دوريا للت�أكد من �أنه
فـي و�ضع ت�شغيلي جيد  .وفـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين
مرتا  ،ف�إنه ال حاجة ال�ستخدام و�سيلة �إنذار مرئية .
 - 9يجب �أن يكون الو�صول �إىل �أجهزة التحكم فـي �أي �شبكة غازية ثابتة من �شبكات مكافحة
احلرائق �سهال  ,و�أن يكون ت�شغيلها ب�سيطا  ،و�أن يتم جتميعها معا فـي �أقل عدد ممكن
من املواقع التي ي�ستبعد �أن يغدو الو�صول �إليها م�ستحيال عند اندالع حريق فـي مكان
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حممي  ،على �أن تتوفر فـي كل موقع من هذه املواقع تعليمات وا�ضحة ب�ش�أن كيفية
ت�شغيل الأجهزة ب�صورة تراعي �سالمة العاملني فـي كل موقع من هذه املواقع .
 -10عند حماية مواقع متعددة بنف�س ال�شبكة  ،ينبغي �أن تكون كمية الغاز كافية لأكرب تلك
املواقع  .وتعترب املواقع املتعددة غري املف�صولة عن بع�ضها متاما مبثابة موقع منفرد .
 -11تعتمد ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط لإخماد احلرائق من قبل ال�سلطة املخت�صة ويتم
فح�صها كل ( )10ع�شر �سنوات .
 -12ال تو�ضع حاويات الغاز امل�ضغوط لإخماد احلرائق فـي مقدمة حاجز الت�صادم  ،وتو�ضع
هذه احلاويات فـي مواقع حتجز خ�صي�صا لذلك الغر�ض  ،فـي موقع �آمن ي�سهل
الو�صول �إليه ومزود بو�سيلة تهوية فعالة  .وي�ستح�سن �أن يكون �سبيل الدخول �إىل
هذه املواقع من ال�سطح املفتوح  .و�أن يكون  ،على �أي حال  ،م�ستقال عن املكان املحمي .
ويجب �أن يكون اجتاه فتح �أبواب املنافذ نحو اخلارج  ،و�أن تكون الفوا�صل الإن�شائية
والأ�سطح مبا فـي ذلك الأبواب وغري ذلك من و�سائل �إغالق الفتحات فيها والتي
ت�شكل احلدود القائمة بني مثل هذه الأماكن والأماكن املغلقة املجاورة لها م�صنوعة
من الفوالذ �أو �أي مادة مكافئة �أو من ال�صنف ( )Fبا�ستثناء تلك التي على ظهر �سفن
يقل طولها عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا  ،حينما تو�ضع تلك اال�سطوانات فوق �سطح
الفا�صل الإن�شائي  ،وحتمــل جميــع �أبــواب الدخــول �إىل مواقــع احلاويــات عالمة ت�شري
بو�ضوح �إىل نوعية مواد �إخماد احلرائق و�إ�شارة "خطر" عليها .
 -13يتم بعد �إخماد احلريق تغيري الهواء فـي املكان املحمي وذلك خالل مدة تتفق و�سالمة
ال�سفينة .
� -14ش ــبك ــات ث ــاين �أوك�س ــيد الكرب ــون :
 -14.1يجب �أن تكون الكمية املتاحة من ثاين �أوك�سيد الكربون الذي يطلق خالل
�شبكة الأنابيب �إىل �أماكن الآالت كافية لتوفري حجم �أدنى من الغاز احلر م�ساو
على الأقل لـ ( )٪30ثالثني فـي املائة من احلجم الإجمايل لأكرب �أماكن الآالت
املحمية بهذه الطريقة مبا فـي ذلك(فراغات الأجناب) ويتم احت�ساب حجم ثاين
�أوك�سيد الكربون احلر على �أ�سا�س  0.56مرتا مكعبا لكل كيلو غرام  .وبالن�سبة
لأماكن الآالت ينبغي �أن تكون �شبكة الأنابيب الثابتة على نحو يتيح ت�صريف
( )٪85خم�س وثمانني فـي املائة من الغاز �إىل املكان خالل دقيقتني .
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 -14.2يجب �أن تكون كمية ثاين �أوك�سيد الكربون الذي يطلق خالل �شبكة الأنابيب
فـي �أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة ملركبات النقل التي حتتوي على الوقود فـي
خزاناتهــا لدفعه ــا الذات ــي كافي ــة لتوفيــر احلجــم الأدنــى من الغــاز احلــر م�س ــاو
لـ ( )٪45خم�س و�أربعني فـي املائة من احلجم الإجمايل لأكرب مكان للب�ضائع
من ذلك النوع القابل ليكون عازال للغاز  ،وتكون الرتتيبات على نحو يتيح
و�صول ثلثي الغاز املطلوب �إىل املوقع ذي العالقة خالل ( )10ع�شر دقائق .
ال�شبكات الثابتة لإخماد احلرائق
فـي �أماكن الآالت بالرغوة وا�سعة االنت�شار
املـــادة ( ) 80
 - 1يجب �أن تكون �أي �شبكات ثابتة مطلوبة لإخماد احلرائق بالرغوة وا�سعة االنت�شار
فـي �أماكن الآالت قادرة على �إطالق كمية من الرغوة من منافذ �إطالق ثابتة ب�سرعة
وبكميات كافية مللء �أكرب م�ساحة يراد حمايتها مبعدل ال يقل عن مرت واحد فـي
الدقيقة  ،بعد خ�صم �أحجام الآالت واملعدات �أو بعمق  1.5مرتا �إذا مل تخ�صم تلك
الأحجام  ،كما ينبغي �أن تكون الكمية املتوافرة من ال�سائل الذي يطلق الرغوة كافية
لإنتاج حجم من الرغوة يعادل خم�سة �أ�ضعاف حجم �أكرب الأماكن التي تراد وقايتها .
ويجب �أن تتجاوز ن�سبة انت�شار الرغوة � 1000إىل  ، 1ويجوز للإدارة �أن ت�سمح بتجهيزات
ومعدالت �إطالق بديلة �شريطة �أن تكون واثقة من حتقيق قدر معادل من الوقاية .
 - 2يجب �أن يكون �صهريج �إمداد الرغوة وكذلك املداخل الهوائية �إىل مولدها و�أعداد
الوحدات املنتجة كافية لإنتاج الرغوة وتوزيعها ب�صورة كفئة  ،ويجب �أن تكون وحدات
�إنتاج الرغوة معتمدة .
 - 3ينبغي ترتيب �صهريج الإطالق فـي مولد الرغوة ب�صورة تكفل عدم ت�أثر معدات
التوليد ب�أي حريق قد ين�شب فـي املكان املحمي .
 - 4ينبغي �أن يكون مولد الرغوة  ،وم�صدر طاقته  ،وال�سائل املولد للرغوة  ،وو�سائل
التحكم بال�شبكة قريبة التناول و�سهلة الت�شغيل  ،و�أن جتمع فـي �أقل عدد ممكن من
املواقع وفـي موا�ضع ي�ستبعد �أن يغدو الو�صول �إليها م�ستحيال �إذا ما �شب حريق فـي
املكان املحمي .
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ال�شبكات الثابتة لإخماد احلرائق
بر�ش املاء امل�ضغوط فـي �أماكن الآالت
املـــادة ( ) 81
� - 1أم ــاكن الآالت :
 - 1.1تزود �أية �شبكة ثابتة مطلوبة لإخماد احلرائق فـي �أماكن الآالت باملاء املندفع
حتت ال�ضغط بفوهات ر�ش من نوع معتمد .
 - 1.2يخ�ضع عدد نفاثات �أو املر�شات وترتيبها ملوافقة الإدارة  ،وتكون على نحو ي�ضمن
توزيعا و�سطيا فعاال للماء فـي الأماكن املحمية مبعدل  5لرتات  /مرت مربع فـي
الدقيقة على الأقل  .وميكن تخفي�ض هذا التوزيع �إىل  3.5لرتا  /مرت مربع
فـي الدقيقة عندما يقل ارتفاع �سقف املكان الذي يراد حمايته عن  2.5مرتا .
 - 1.3ميكن تق�سيم ال�شبكة �إىل �أق�سام  ،على �أن يكون بامل�ستطاع ت�شغيل �صمامات
التوزيع فـي كل منها من مواقع خارج الأماكن التي يراد حمايتها  ،وتت�سم
ب�سهولة الو�صول �إليها وب�صعوبة عزلها �إذا ما �شب حريق فـي املكان املحمي .
 - 1.4يجب �أن تكون امل�ضخة قادرة على تزويد جميع �أجزاء ال�شبكة فـي �آن معا بال�ضغط
الالزم فـي �أي ق�سم يراد حمايته  .وتركب امل�ضخة وجميع �أجهزة التحكم بها
خارج املكان �أو الأماكن التي يراد حمايتها  .ويجب �أال ي�ؤدي �أي حريق ين�شب فـي
املكان �أو الأماكن املحمية ب�شبكة الر�ش املائي �إىل تعطيل هذه ال�شبكة .
 - 1.5يجوز �أن تدار امل�ضخة ب�آلة م�ستقلة داخلية االحرتاق  .ولكن �إذا كانت هذه امل�ضخة
تعتمد على طاقة يوفرها مولد الطوارئ قد ركب وفقا لأحكام الباب ال�سابع من
هذه الالئحة  ،فمن الواجب �أن يكون امل�صدر مما ميكن الو�صول �إليه ب�سرعة
وميكن ت�شغيله ب�سهولة عند انقطاع التيار الرئي�سي  .و�إذا كانت امل�ضخة تعمل
بوا�سطة �آلة م�ستقلة داخلية االحرتاق  ،ف�إنه يجب و�ضعها بحيث ال ي�ؤثر ن�شوب
حريق فـي املكان املحمي على �إمداداتها من الهواء .
 - 1.6يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتالفـي �إن�سداد نفاثات املر�شات ب�سبب �شوائب
املياه �أو ب�سبب ت�آكل الأنابيب والفوهات وال�صمامات وامل�ضخة .
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� - 2أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة التي تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها من �أجل
ت�سيريها :
يجب �أن تتما�شى هذه الأماكن مع الأحكام الآتية :
 - 2.1يجب �أن تكون نفاثات املر�شات ذات ثقب منفرد من نوعية معتمدة  ،ويتم تركيبها
بحيث حتقق توزيعا فعاال للمياه فـي الأماكن التي يراد حمايتها  .ولهذا الغر�ض ،
تكـون ال�شبك ــة ق ــادرة على تو�صي ــل ما ال يق ــل عن  3.5لت ــرا من املي ــاه فـي املرت
املربع الواحد خالل دقيقة واحدة فـي الأماكن التي يبلغ ارتفاع �سقفها  2.5مرتا
�أو �أقل  ،و( )5خم�سة لرتات من املياه فـي املرت املربع الواحد خالل دقيقة واحدة
فـي الأماكن ذات االرتفاع الأكرب .
 - 2.2يجب �أن تكون مواقع �أق�سام ال�شبكة فـي مو�ضع ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة
جماور للمكان الذي يراد حمايته ولكن خارج ذلك املكان  ،والذي لي�س من
املتوقع �أن يعزل ب�سرعة ب�سبب ن�شوب حريق فـي املكان املحمي .
 - 2.3يتم تزويد ال�شبكة باملاء من الأنبوب الرئي�سي ملياه مكافحة احلريق .
 - 2.4ينبغي �أن يكون مردود ال�ضغط الناجت من كل م�ضخة مياه معتمدة ملكافحة
احلريق كافيا لتزويد جميع املر�شات الن�ضحية فـي ال�شبكة وخرطوم املياه مع
فوهته بال�ضغط املطلوب  ،وعندما يتم ت�شغيل م�ضخات احلريق الرئي�سية
بالتحكم عن بعد (والذي يكون يدويا) فـي غري مو�ضع �صمامات ذلك اجلزء .
الوقـــاية مـــن احلـــريق
املـــادة ( ) 82
� - 1شبك ــات مك ــافحة احل ــريق بامل ــاء امل�ضغ ــوط :
 - 1.1يجب توفري �أنبوب رئي�سي ملكافحة احلريق مبا يتما�شى  ،ومتطلبات املادة ()78
من هذه الالئحة .
 - 1.2يتم تزويد �شبكة مكافحة احلريق مب�ضخة رئي�سية تو�ضع فـي مكان �آالت الدفع ،
ومب�ضخـ ــة طـ ــوارئ م�ستقلة  .ويجب �أن تتما�شى هذه امل�ضخات ملتطلبات املادة
( )78من هذه الالئحة .
 - 1.3فـي ال�سفن التي يقل طولها عن ( )35خم�سة وثالثني مرتا  ،تربط امل�ضخة
الرئي�سية �إىل �آالت الدفع  ،وفـي هذه احلالة يكون لها ميكانيكية لل�سيطرة .
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 - 1.4فـي حالة ال�سفن متعددة البدن ومكانني م�ستقلني للدفع ميكن ا�ستبدال امل�ضخة
الرئي�سية وم�ضخة الطوارئ امل�شار �إليهما فـي الفقرة (� )1.2أعاله مب�ضختي
حريق مع ميكانيكية لل�سيطرة مربوطتني �إىل كل حمرك دفع  ،وتقومان بتجهيز
الأنبوب الرئي�سي ملكافحة احلريق .
 - 1.5بالإ�ضافة �إىل اخلرطوم وفوهته امل�شار �إليهما فـي الفقرة (� )1.6أدناه  ،يتم توفري
ما ي�أتي :
 - 1.5.1فـي ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،وعلى
�سفن الركاب يتم توفري ( )3ثالثة خراطيم مع فوهاتها .
 - 1.5.2فـي ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا  ،يتم توفري
( )2خرطومني مع فوهتيهما .
 - 1.6يتم تركيب ما ي�أتي فـي مكان الدفع :
� - 1.6.1صنبور مربوط ب�شكل دائم �إىل خرطوم بفوهة .
 - 1.6.2وعاء يحتوي على مادة م�سحوق ناعم كالرمل �أو ن�شارة اخل�شب م�شربة
بال�صـ ــودا الكاوي ــة وجمرفـ ــة  .وكبديـ ــل لذل ــك ميك ــن ا�ستخدام مطف ـ�أة
حريق متنقلة .
� - 2أم ــاكن الآالت :
بالإ�ضافة �إىل �أحك ــام الفق ــرة ( )1من هذه امل ــادة  ،تزود �أماك ــن الآالت التي حتتوي على
الوقود املحرتق بالزيت ووحدات الوقود الزيتي و�آالت االحرتاق الداخلي لأغرا�ض
الدفع فـي ال�سفن التي يزيد طولها على (� )24أربعة وع�شرين مرتا و�سفن الركاب ،
ومبا ير�ضي الإدارة  ،ب�أي واحد من �شبكات مكافحة احلريق الثابتة الآتية :
� - 2.1شبكة غازية متتثل لأحكام املادة ( )79من هذه الالئحة .
� - 2.2شبكة رغوة عالية التمدد تتفق و�أحكام املادة ( )80من هذه الالئحة .
� - 2.3شبكة ر�ش املاء امل�ضغوط تتفق و�أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )81من هذه
الالئحة .
� - 3أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة التي تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها من �أجل
ت�سيريها :
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بالإ�ضافة �إىل �أحكام الفقرة (� )1أعاله  ،يجب تزويد �أماكن ب�ضائع الدحرجة املغلقة والتي
تنقل مركبات حتمل وقودا فـي خزاناتها لغر�ض ت�سيريها  ،ومبا ير�ضي ال�سلطة املخت�صة ،
ب�أي من �شبكات مكافحة احلريق الثابتة الآتية :
� - 3.1شبكة غازية تتما�شى و�أحكام الفقرة ( )14.2من املادة (. )79
� - 3.2أو �شبكة ر�ش املاء امل�ضغوط تتما�شى و�أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )81من هذه
الالئحة .
معـــاييـــر الوقـــاية املطبقـــة علـــى النـــاقالت
املـــادة ( ) 83
فـي حالة الناقالت التي تخ�ضع لأحكام هذه الالئحة  ،تطبق الأحكام اخلا�صة ذات العالقة
فـي املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م  ،واملعدلة بربوتوكول عام 1988م ،
بالوقاية من احلريق على منت الناقالت ذات احلمولة الإجمالية البالغة ( )500خم�سمائة
طن �أو �أكرث .
�أنظمــة ك�شـــف احلريق والإنـــذار الثـــابتة
فـي �أمـــاكن الآالت ذات الـــدفع
املـــادة ( ) 84
 - 1يجب تركيب نظام ثابت بنوعية معتمدة للك�شف عن احلريق فـي الأماكن املحتوية على
�آالت االحرتاق الداخلي امل�ستخدمة فـي الدفع الرئي�سي لل�سفن التي يزيد طولها على
(� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 2يتم ت�شغيل �أجهزة الك�شف بوا�سطة الدخان �أو منتجات االحرتاق الأخرى و�إحداث
�إنذار مرئي وم�سموع  ،يتميز عن غريه من الأجهزة التي ال ت�ؤ�شر بوجود حريق فـي
غرفة القيادة .
 - 3يتم اختبار النظام  ،مبا يتالءم ور�ضا الإدارة .
�أجهزة �إطفاء احلـــريـــق
املـــادة ( ) 85
 - 1يجب �أن تكون جميع �أجهزة �إطفاء احلريق من نوع وت�صميم معتمدين .
 - 2تتكون الوحدة الرغوية النقالة من فوهات هوائية  -رغوية من النوع احلثي ميكن
و�صلها ب�أنبوب الإطفاء الرئي�سي بوا�سطة خرطوم �إطفاء � ،إىل جانب �صهريج متنقل
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يحتوي على ( )20ع�شرين لرتا على الأقل من �سائل مولد للرغوة و�صهريج احتياطي .
وينبغ ــي �أن تك ــون الفوه ــة ق ــادرة على �إنت ــاج رغــوة فعالة �صاحلة لإخماد حريق زيتي
مبعدل  1.5مرت مكعب فـي الدقيقة على الأقل .
 - 3تو�ضع �أحد �أجهزة �إطفاء احلريق املتنقلة املخ�ص�صة لال�ستخدام فـي مكان ما من
الأماكن بالقرب من مدخل ذلك املكان  ،وي�ستح�سن �أن تكون خارجه .
 - 4تقرر الإدارة عدد العبوات االحتياطية  ،و�إىل احلد الذي ال ي�ؤثر على �إعادة �شحن عبوات
�أجهزة الإطفاء امل�ستعملة .
 - 5تطبق على عدد وتوزيع �أجهزة الإطفاء املتنقلة املتطلبات الآتية :
 - 5.1فـي ال�سفن التي تبحر مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب
ياب�سة :
 - 5.1.1تزود كل �أماكن الآالت من الفئة ( ، )Aمبا ال يقل عن مطف�أتي حريق
متنقلتني قادرتني على �إخماد حريق نفطي  .وعندما حتتوي هذه
الأماكن على �آالت ال تقل طاقتها عن ( )250مائتني وخم�سني كيلو واط
�أو مراجل نفطية ت�ضاف �إما مطف�أة حريق �أخرى و�إما مطف�أة رغوة
متنقلة وفقا ملا ورد فـي الفقرة (� )2أعاله .
 - 5.1.2تزود جميع حمطات التحكم و�أماكن ال�سكن واخلدمات بعدد من �أجهزة
الإطفاء املتنقلة بحيث جتهز لال�ستعمال مطف�أة واحدة على الأقل ومن
نوع مالئم فـي �أي جزء من تلك الأماكن  .على �أن يتم توفري ما ال يقل
عن ( )3ثالثة من �أجهزة الإطفاء .
 - 5.2ال�سفن التي تبحر مل�سافة ال تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب
ياب�سة يجب تزويدها بعدد مالئم من �أجهزة �إطفاء احلريق املتنقلة  ،وتكون
�أحدها على الأقل مالئمة لإخماد حريق نفطي  .على �أن يتم توفري ما ال يقل
عن ( )3ثالثة من �أجهزة الإطفاء املتنقلة .
عـــدة الإطفـــائي
املـــادة ( ) 86
 - 1تو�ضع على منت ال�سفن التي يبلغ طولها ( )35خم�سة وثالثني مرتا �أو �أكرث جتهيزات
لرجلي مكافحة احلريق امتثاال ملتطلبات الفقرة (� )2أدناه .
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 - 2تتكون جتهيزات رجل �إطفاء احلريق مما ي�أتي :
 - 2.1معدات فردية من نوعية معتمدة مكونة من :
 - 2.1.1مالب�س واقية م�صنوعة من مادة تقي اجللد من احلرارة املنبعثة من
احلريق  ،ومن احلروق والت�سلخات الناجمة عن البخار  .ومن الواجب
�أن يكون ال�سطح اخلارجي لهذه املالب�س مقاوما للماء .
� - 2.1.2أحذية وقفازات م�صنوعة من املطاط �أو من مواد �أخرى غري مو�صلة
للكهرباء .
 - 2.1.3خوذة �صلبة توفر حماية فعالة من ال�صدمات .
 - 2.1.4م�صباح �أمان كهربائي (ك�شاف يدوي) من نوع معتمد ال تقل مدة �إنارته
عن ( )3ثالث �ساعات .
 - 2.1.5ف�أ�س من نوع تقره الإدارة .
 - 2.2جهاز تنف�س من نوع معتمد والذي ميكن �أن يكون جهاز تنف�س قائم بذاته  ،ويعمل
بالهــواء امل�ضغوط وال يقل حجم ما حتتويــه ا�سطوانــته مـن ه ــواء عن ()1.200
لرتا � ،أو جهاز تنف�س قائم بذاته من نوع �آخر قادر على العمل ملدة ال تقل عن
( )30ثالثني دقيقة  ،وتوفر على ظهر ال�سفينة عبوات احتياطية �صاحلة للجهاز
امل�ستخدم  ،وذلك ح�سبما تقره الإدارة  ،وت�سمح العبوات االحتياطية مبدة عمل
لثالث �ساعات  .و�إذا وجدت على ظهر ال�سفينة جتهيزات لإعادة �شحن ا�سطوانات
الهواء امل�ضغوط  ،ف�إنه ميكن تخفي�ض هذه املدة �إىل �ساعتني .
 - 3يوفر لكل جهاز تنف�س حبل �أمان �صامد للنريان بطول ومتانة كافيني وي�صلح لو�صله
بحزام اجلهاز � ،أو بحزام منف�صل بوا�سطة خطاف ذاتي الإطباق  ،وذلك للحيلولة دون
انف�صال جهاز التنف�س عند ا�ستخدام حبل الأمان .
 - 4تخزن عدة رجال املطافئ �أو معداتهم الفردية فـي �أماكن ي�سهل الو�صول �إليها وب�صورة
تتيح ا�ستعمالها على الفور  .وعندما تتوافر على ظهر ال�سفينة �أكرث من عدة لرجال
الإطفاء �أو �أكرث من جمموعة واحدة من املعدات الفردية  ،فمن الواجب �أن تخزن فـي
�أماكن متباعدة .
 - 5يتم توفري املعدات الآتية على ال�سفن التي يرتاوح طولها بني (� )24أربعة وع�شرين
و( )35خم�سة وثالثني مرتا :
 - 5.1جهاز تنف�س من نوع خرطومي بفتحة ا�ستن�شاق هواء خارجية  ،على ال�سطح ،
ومزود ب�أنبوب مقاوم للحريق وبطول كاف .
 - 5.2م�صباح كهربائي �آمن .
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 - 5.3زوج من القفازات املطاطية من مادة مقاومة للحريق .
 - 5.4حبل رجل الإطفاء .
 - 5.5معول .
 - 5.6خوذة �سالمة .
قـــوائـــم التجمع عند ن�شوب احلريق ،
ودوريـــات وتدريبات مكافحـــة احلـــريق
املـــادة ( ) 87
 - 1يجب �أن يكون على ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث وعلى
�سفن الركاب جدول ب�أ�سماء طاقم الإطفاء مرتب وحمدث قبل الإبحار  ،كما يجب
�أن تت�ضمن قوائم التجمع عند احلريق كافة املهام املحددة  .وبالأخ�ص �إي�ضاح �إ�شارات
النداء ونقطة التجمع التي ي�سجل كل رجل وجوده فيها واملهام املكلف ب�أدائها فـي حالة
ن�شوب احلريق .
ويعر�ض اجلدول فـي �أجزاء متعددة من ال�سفن  ،وب�صورة خا�صة فـي الأماكن التي
ي�ستعملها الطاقم .
 - 2يتم و�ضع نظام حمكم لدوريات الإطفاء  ،مبا فـي ذلك �أماكن ب�ضائع الدحرجة � ،سواء
فـي البحر �أو فـي امليناء  ،بحيث يتم �ضمان اكت�شاف خطر احلريق ب�سرعة .
 - 3يتم �إجراء تدريبات الإطفاء حتت الظروف نف�سها كتلك التي تتطلبها املادة ( )99من
هذه الالئحة من �أجل فح�ص حالة معدات مكافحة احلريق وتدريب الطاقم على
ا�ستعمالها .
خمططـــات مكـــافحـــة احلـــريق
املـــادة ( ) 88
تعلق فـي ال�سفن التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا �أو �أكرث  ،وفـي �سفن الركاب ،
وعلى نحو دائم ،
خمططات ملكافحة احلريق  ،مبا ير�ضي الإدارة .
جاهزية معدات �إخماد احلرائق
املـــادة ( ) 89
 - 1ينبغي االحتفاظ مبعدات �إخماد احلرائق بحالة جيدة ومتاحة لال�ستعمال الفوري فـي
جميع الأوقات .
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 - 2تكون املعدات وال�شبكات معر�ضة الختبارات دورية ل�ضمان كونها فـي حالة ت�شغيلية
جيدة � ،أو لفحو�صات خا�صة اعتمادا على طبيعتها ومرة فـي ال�سنة على الأقل  .ي�سجل
تاريخ هذه الفحو�صات والغر�ض منها فـي �سجل ال�صيانة واالختبارات  ،ويدون فـي
�سجل ال�سفينة .
البـــدائـــل
املـــادة ( ) 90
يج ــوز ا�ستخ ــدام مع ــدات  ،و�أجه ــزة  ،ومواد �إخماد  ،وترتيب ــات مــن غيـر التـي ينـ�ص عليهــا
فـي هذا الباب � ،شريطة �أن تكون الإدارة مقتنعة ب�أنها ال تقل فعالية عنها .
نقـــل الب�ضـــائع اخلطــــرة
املـــادة ( ) 91
تطبق �أحكام الف�صل ال�سابع من املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار على نقل
الب�ضائع اخلطرة فـي حاويات � ،أو ال�سائبة فـي حالة الب�ضائع ال�صلبة .
الباب التا�سع
�أجـهـــزة �إنقـــاذ الأرواح وترتيباتـــه
التطبيـــق
املـــادة ( ) 92
 - 1ينطبق هذا الباب على �سفن الركاب و�سفن الب�ضائع والناقالت  ،ما مل ين�ص �صراحة
على خالف ذلك .
 - 2ينبغي �أن تكون �أجهزة وترتيبات الإنقاذ على ظهر ال�سفن املوجودة مطابقة للمقايي�س
املعرتف بها  .وينبغي �أن تكون للأدوات احلالية وترتيبات الإنزال �إىل املاء ال�سعة
الكافي ــة لل�سم ــاح جلمي ــع الأ�شخ ــا�ص على ظهــر ال�سفينــة لإخالئهــا من هــذا اجلانـب
�أو ذاك .
 - 3تلتزم ال�سفن وال�صنادل املوجودة باالمتثال لأحكام هذا الف�صل خالل عامني من تاريخ
تنفيذ هذه الالئحة  ،فيما يتعلق بالأدوات الآتية :
� - 3.1سرتة النجاة .
-124-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

 - 3.2عوامات النجاة .
� - 3.3أطواف النجاة ووحدات التحرير الهيدرو�ستاتيكية .
 - 3.4تدريبات �إخالء ال�سفينة .
 - 3.5و�سائ ــل حتدي ــد املوق ــع تتطاب ــق والنظ ــام التابــع العامل ــي لال�ستغاثة وال�سالم ــة
البحرية (. )GMDSS
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 93
 - 1تلتزم الأحكام اخلا�صة بالإنقاذ والأجهزة والرتتيبات مبوجب هذا الباب االمتثال
للمدونة الدولية لأدوات �إنقاذ الأرواح ( )LSAواملعتمدة من قبل جلنة ل�سالمة
البحرية فـي املنظمة البحرية الدولية بقرارها (. )66 MSC 48
 - 2يجوز للإدارة � ،إذا ر�أت �أن طبيعة وظروف الرحلة جتعل من تطبيق هذه الالئحة �أمرا
غري �ضروري �أو غري معقول � ،أن تتبنى ترتيبات بديلة �إذا اقتنعت ب�أن تلك الرتتيبات
�ستكون بفاعلية املقايي�س الواردة فـي هذا الباب .
 - 3يجوز للإدارة �أن تعفي من �أي متطلب وارد فـي هذا الف�صل تعتربه غري �ضروري� ،أو ال
ينطبق على �أي �سفينة ال تبتعد �أكرث من ( )12اثني ع�شر ميال بحريا عن ال�ساحل .
املوافقـــة على �أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم
املـــادة ( ) 94
 - 1ينبغي �أن تتم املوافقة على �أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم التي
يتطلبها هذا الباب من قبل الإدارة  .وقبل منح املوافقة تلتزم الإدارة بالتحقق من �أن
�أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم متما�شية مع متطلبات تو�صيات
املنظمة البحرية الدولية .
 - 2قبل منح املوافقة على �أجهزة �إنقاذ �أرواح جديدة والرتتيبات واملعدات التابعة لهم  ،تلتزم
الإدارة بالتحقق من توفر نف�س درجة ال�سالمة فيها والتي توفرها املعايري احلالية .
ولهذا الغر�ض يجب �أن تكون �أجهزة �إنقاذ الأرواح والرتتيبات واملعدات التابعة لهم قد
خ�ضعت الختبارات وفقا لتو�صيات املنظمة البحرية الدولية .
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االت�صاالت
املـــادة ( ) 95
ب�صرف النظر عن و�سائل الإنذار واالت�صاالت الواردة فـي البابني العا�شر واحلادي ع�شر
من هذه الالئحة  ،يجب �أن يكون على ظهر �أي �سفينة �أو �صندل مطقم :
 - 1و�سائل طوارئ ت�شتمل على معدات ثابتة �أو متنقلة �أو على كلتيهما لالت�صاالت فـي
االجتاهيــن بيــن حمط ــات حتك ــم الط ــوارئ  ،وحمط ــات التجم ــع والنــزول واملواقــع
اال�سرتاتيجية على ظهر ال�سفينة .
 - 2نظام �إنذار طوارئ عام قادر على �إعطاء الإ�شارة بالذهاب �إىل حمطات التجمع ،
ويت�ضمن ذلك �إطالق �سبع نفخات ق�صرية �أو �أكرث تتبعها نفخة طويلة من �صفارة
�إنذار ال�سفينة � ،أو ب�صافرة يوفرها م�صدر الطاقة الرئي�سي وم�صدر طاقة الطوارئ
فـي ال�سفينة  .ويكون التحكم بالنظام من غرفة القيادة  ،ويكون م�سموعا فـي كل
�أماكن الأعا�شة والأماكن امل�ستعملة من قبل الطاقم .
�أدوات رمـــي احلبـــال
املـــادة ( ) 96
 - 1تلتزم ال�سفن العاملة فـي املالحة مل�سافة تزيد على ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من
ال�ساحل �أن تكون لديها �أدوات رمي حبال معتمدة من الإدارة .
 - 2يجب �أن يحفظ ال�صاروخ  ،فـي حالة ال�صاروخ الذي يطلق مب�سد�س � ،أو اجلهاز بكامله ،
فـي حالة اندماج ال�صاروخ واحلبل معا  ،داخل غالف عازل للماء  .و�إ�ضافة �إىل ذلك  ،ف�إن
من الواجب  ،عند ا�ستخدام ال�صاروخ امل�سد�سي  ،تخزين احلبل وال�صواريخ �إىل جانب
و�سيلة الإ�شعال فـي حاوية توفر احلماية من العوامل اجلوية .
�أ�شـــرطة العـــاك�س ال�ضوئي لأجهزة �إنقـــاذ الأرواح
املـــادة ( ) 97
يجب تزويد جميع زوارق الإنقاذ  ،وقوارب النجاة �أو �أطواف النجاة  ،وبدالت الغط�س و�سرت
النجاة وعوامات النجاة ب�أ�شرطة االنعكا�س ال�ضوئي بطريقة مر�ضية لل�سلطة املخت�صة ،
ويطبق قرار املنظمة البحرية الدولية ( )16 A. 658اخلا�ص با�ستعمال وتركيب املواد
العاك�سة على �أجهزة �إنقاذ الأرواح .
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�أجهـــزة �إنقـــاذ الأوراح ال�شخ�صية
املـــادة ( ) 98

 - 1عوامات النجاة :
 - 1.1تركب عوامات النجاة على ظهر ال�سفينة فـي مواقع ميكن الو�صول �إليها ب�سرعة
جلميع الأ�شخا�ص على ظهر ال�سفينة  ،مبا يتيح �إلقاءها ب�سرعة ومن الواجب
�أال تكون مثبتة تثبيتا دائما ب�أي �شكل من الأ�شكال .
 - 1.2جتهز ال�سفن التي طولها (� )24أربعة وع�شرون مرتا �أو �أكرث بعدد (� )4أربع
عوامات جناة على الأقل  ،جتهز اثنتان منها ب�إ�ضاءة ذاتية  ،وجتهز العوامة
الأخرى ب�إ�شارات دخان ذاتية  .وجتهز عوامتان  ،واحدة على كل جانب  ،بحبل
جناة عائم طوله ( )20ع�شرون مرتا .
 - 1.3عند وجود ال�سفينة فـي امليناء �أو فـي املر�سى  ،تو�ضع �إحدى العوامتني املزودتني
بحبل جناة  ،فـي منفذ ال�سفينة اجلانبي ب�شكل دائم .
 - 1.4يكون على ظهر ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا عوامتي
جناة على الأقل  ،جتهز كل منها ب�إ�ضاءة ذاتية و�إ�شارات دخان ذاتية .
 - 1.5تو�سم كل عوامة من عوامات النجاة با�سم ال�سفينة املعينة وميناء ت�سجيلها ،
وذلك ب�أحرف عربية والتينية بارزة .
� - 2سرتة النجاة :
يو�ضع على ظهر �أي �سفينة �أو �صندل مطقم عدد كاف من �سرتات النجاة لكل �شخ�ص على
ظهر ال�سفينة  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يتم توفريعدد كاف من �سرتات النجاة للقائمني
ب�أعمال املراقبة  .وتزود كل �سرتة ب�صفارة وم�صباح امتثاال ملتطلبات املدونة الدولية لأدوات
�إنقاذ الأرواح  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يو�ضع على �سفن الركاب عدد من �سرتات النجاة
للأطفال م�ساو ملا ال يقل عن ( )%10ع�شرة باملائة من املجموع الكلي للأ�شخا�ص املحمولني
عليها �أو عدد �أكرب من ذلك �إذا تطلب الأمر ذلك لتوفري �سرتة جناة لكل طفل .
تـــدريبـــات ومتـــارين �إخالء ال�سفينـــة
املـــادة ( ) 99
 - 1ينبغي تدريب كل فرد فـي الطاقم على كيفية �إنزال �أجهزة �إنقاذ الأرواح .
 - 2يجب عر�ض طريقة وتعليمات وترتيبات كيفية ا�ستخدام �أجهزة �إنقاذ الأرواح فـي مراكز
التجمع وفـي الأماكن العامة التي يرتادها �أفراد الطاقم .
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 - 3ينبغي �أن حتظى مراكز التجمع وحمطات الركوب �إىل قوارب النجاة ب�إنارة منا�سبة من
امل�صدر االحتياطي للطاقة الكهربائية .
 - 4ي�شارك كل فرد من �أفراد الطاقم بتمرين واحد على الأقل لإخالء ال�سفينة  ,وبتمرين
واحد ملكافحة احلريق كل �شهر  .يكون كل مترين منا�سبا لدورة تدريب على ا�ستخدام
الأجهزة املقابلة لذلك .
 - 5يتم ت�سجيل الأداء خالل هذه التمارين والتدريبات املقابلة لذلك فـي �سجل تعينه
الإدارة .
قوارب النجاة
املـــادة ( ) 100
 - 1متتثل �سفن الب�ضائع  ،با�ستثناء ناقالت الزيت  ،وناقالت الكيمياويات  ،وناقالت الغاز ،
وال�صنادل املطقمة  ،للمتطلبات الآتية :
 - 1.1يجب �أن حتمل ال�سفينة على كل من جانبيها  ،واحدا �أو �أكرث من قوارب النجاة
مبا يتفق مع املدونة الدولية ملعدات �إنقاذ الأرواح  ،وبطاقة ا�ستيعابية �إجمالية
كافية لنقل جميع الأ�شخا�ص املتواجدين على ظهر ال�سفينة .
 - 1.2با�ستثناء �إمكانية نقل قارب النجاة الذي تتطلبه الفقرة (� )1.1أعاله من �أحد
جوانب ال�سفينة �إىل اجلنب الآخر للإنزال الفوري  ،فمن الواجب توفري قارب
جناة �إ�ضافـي بحيث ت�صبح ال�سعة الإجمالية املتاحة عند كل جانب قادرة على
ا�ستيعاب (  )%125مائة وخم�س وع�شرين باملائة من العدد الإجمايل للأ�شخا�ص
املوجودين على ظهر ال�سفينة .
 - 2يجب �أن حتمل �سفينة الركاب واحدا �أو �أكرث من قوارب النجاة ميا يتفق مع املدونة
الدولية لأجهزة �إنقاذ الأرواح  ،وبـطاقة ا�ستيعابية �إجمالية كافية لنقل جميع
الأ�شخا�ص على ظهر ال�سفينة  ،وفـي احلاالت التي ال ميكن الو�صول فيها �إىل قوارب
النجاة ومعدات الإنزال فيها  ،من كال جانبي ال�سفينة  ،يتم تركيب جتهيزات �إنقاذ
�إ�ضافية وفقا ملا تتطلبه الإدارة .
 - 3بالإ�ضافة �إىل امتثالها �إىل متطلبات الفقرة (� )1أعاله  ،على �أي ناقلة حتمل زيتا �أو
منتجات نفطية ذات نقطة ومي�ض تقل عن (� )60ستني درجة مئوية  ،و�أي ناقلة حتمل
منتجات كيمياوية و�أي ناقلة غاز � ،أن حتمل زورق �إنقاذ �صلبا واحدا على الأقل يدار
�آليا ما مل :
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 - 3.1حتتو على قوارب النجاة املطلوبة .
� - 3.2أو �أن يكون واحدا على الأقل من قوارب النجاة هو زورق �إنقاذ وفقا لتعريفه
الوارد فـي املدونة الدولية لأجهزة �إنقاذ الأرواح .
 - 4ينبغي �أن تكون جتهيزات قوارب النجاة وفقا ملا ترت�ضيه الإدارة  ،والأخذ فـي احل�سبان
الآتي :
 - 4.1منطقة الإبحار .
 - 4.2امل�سافة من �أقرب مالذ �آمن .
 - 4.3وخدمات البحث والإنقاذ املتوفرة فـي املنطقة .
تخزين و�إنـــزال وا�ســـرتداد قوارب النجاة
املـــادة ( ) 101
 - 1يتم تخزين قارب النجاة بحيث :
 - 1.1ال يعرقل قارب النجاة �أو �أدوات �إنزالها ت�شغيل قوارب النجاة الأخرى �أو زوارق
الإنقاذ فـي �أي من مراكز الإنزال الباقية .
� - 1.2أن يكون قريبا من �سطح املاء �إىل �أق�صى ما هو م�أمون وعملي .
� - 1.3أن يكون فـي حالة ا�ستعداد دائمة بحيث ميكن الثنني من البحارة القيام بعمليات
الإعداد للركوب والإنزال فـي �أقل من ( )5خم�س دقائق .
 - 1.4تكون ترتيبات ا�سرتداد قارب النجاة وفقا لر�ضا الإدارة .
 - 2يتم تخزين قوارب النجاة التي ال ميكن تخزينها على ذراع املطارح �أو الأنظمة املكافئة
لذلك  ،بحيث تربط �إىل ال�سفينة بوا�سطة وحدات �إعتاق هايدرو�ستاتيكية .
و�ســـم قارب النجاة
املـــادة ( ) 102
تو�سم جميع قوارب النجاة بحروف كبرية باللغة العربية والالتينية مبا ي�أتي :
 - 1ا�سم ال�سفينة وميناء ت�سجيلها .
 - 2ا�سم ال�سلطة التي اعتمدت املركب .
 - 3احلد الأق�صى لعدد الأ�شخا�ص الذين اعتمد القارب حلملهم .
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اجلـــاهزية الت�شـــغيلية  ،وال�صيانة وعمليـــات التـــفـتـيـــ�ش
املـــادة ( ) 103
 - 1اجلاهزية الت�شغيلية :
ينبغي �أن تكون جميع �أجهزة الإنقاذ �صاحلة للعمل  ،وجاهزة لال�ستخدام الفوري ،
وذلك قبل �أن تغادر ال�سفينة امليناء وفـي جميع الأوقات خالل الرحلة  ،وفـي حالة
ال�صنادل  ،فـي �أي وقت تكون فيه مطقمة .
 - 2ال�صيانة :
ينبغي توفري تعليمات ال�صيانة على ظهر قوارب النجاة ال�صلبة  ،وتتم �إجراءات
ال�صيانة وفقا لتلك التعليمات .
 - 3التفتي�ش الأ�سبوعي :
ينبغي تنفيذ عمليات االختبار والتفتي�ش الآتية �أ�سبوعيا :
 - 3.1التفتي�ش املبا�شر جلميع مراكب اخلال�ص قوارب النجاة و�أجهزة الإنزال للت�أكد
من �أنها جاهزة لال�ستعمال .
 - 3.2اختبار �شبكة الإنذار العام امل�ستخدمة فـي حاالت الطوارئ .
 - 4عمليات التفتي�ش ال�شهري :
ينبغي التفتي�ش على �أجهزة الإنقاذ  ،مبا فـي ذلك معدات قوارب النجاة �شهريا ،
با�ستخدام قائمة تدقيق  ،وذلك للت�أكد من �أنها كاملة و�صاحلة للعمل  .ويدرج تقرير
عن عملية التفتي�ش هذه فـي ال�سجل املالحي .
 - 5جتديد و�صيانة �أطواف النجاة الهوائية وزوارق الإنقاذ املطاطية :
تقدم خدمة جتديد و�صيانة �أطواف النجاة الهوائية وزوارق الإنقاذ املطاطية على
فرتات ال تتجاوز ( )12اثني ع�شر �شهرا فـي حمطة خدمة معتمدة من الإدارة  .ويجوز
للإدارة فـي حالة �صعوبة ذلك � ،أن متد هذه الفرتة �إىل (� )17سبعة ع�شر �شهرا .
�أنظمـــة املخـــاطبـــة العـــامة
املـــادة ( ) 104
 - 1با�ستثناء ما ذكر فـي الفقرة ( )5من هذه املادة �أدناه  ،تزود كل �سفينة ركاب بنظام
خماطبة عامة .
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 - 2يجب �أن يكون نظام املخاطبة العامة على ال�سفن التي يبلغ طولها ( )20ع�شرون مرتا
( )65خم�س و�ستون قدما �أو �أكرث  ،ثابتا وم�سموعا خالل ظروف الت�شغيل العادية فـي
�أماكن ال�سكن وجميع الأماكن الأخرى التي عادة ما تكون م�أهولة ب�أفراد الطاقم .
 - 3ينبغي �أن يكون لل�سفينة التي فيها �أكرث من �سطح ركاب واحد  ،و�أي�ضا لل�سفينة ذات
الإ�سكان الليلي  ،نظام خماطبة عامة ي�شغل من حمطة عاملة .
 - 4ميكن ا�ستخدام بوق يعمل ببطارية على ال�سفن التي يقل طولها عن ( )20ع�شرين
مرتا ( )65خم�س و�ستني قدما كنظام خماطبة عامة  ،حيث ميكن �إثبات �سماعه
فـي �أرجاء �أماكن ال�سكن فـي ال�سفينة خالل ظروف الت�شغيل العادية  .وتتم �صيانة
بطاريات البوق با�ستمرار ب�شحنها بالكامل با�ستعمال �شاحن بطاريات �أو �أية و�سائل
�أخرى مقبولة للإدارة .
 - 5ال يـتـطلب نظام خماطبة عامة على ال�سفن التي يبلغ طولها ( )20ع�شرين مرتا ()65
خم�سا و�ستني قدما وحتمل �أقل من ( )50خم�سني راكبا  ،عندما تكون الإدارة مقتنعة
�أن �إعالنا عاما قد مت �إعالنه من حمطة عاملة دون تكبري فـي ال�صوت ميكن �سماعه
فـي �أرجاء �أماكن ال�سكن فـي ال�سفينة خالل ظروف الت�شغيل العادية .
�ســـجل الـــركـــاب
املـــادة ( ) 105
يلتزم ربان ال�سفينة التي تقوم برحلة فـي مياه مك�شوفة �أو مياه �ساحلية �أن يحتفظ بقائمة
دقيقة ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ي�صعدون �إىل ال�سفينة �أو ينزلون منها  ،ويجوز للإدارة �أن
تطلب فـي الرحالت الق�صرية واملتكررة ت�سجيل عدد امل�سافرين على منت ال�سفينة  ،وتودع
قائمة بامل�سافرين �أو عددهم على ال�ساحل فـي موقع معلوم جيدا .
�ســـالمـــة الـــركـــاب
املـــادة ( ) 106
 - 1قبل الإبحار فـي رحلة ينقل فيها ركاب  ،ي�ضمن ربان ال�سفينة توجيه �إعالنات عامة يتم
فيها �إبالغ جميع الركاب مبا ي�أتي  ،بقدر انطباق ذلك على عمليات ال�سفينة وترتيباتها :
 - 1.1تو�ضيح عام ب�إجراءات الطوارئ .
 - 1.2موقع خمارج الطوارئ ومناطق ال�صعود �إىل قوارب النجاة .
 - 1.3موقع حفظ �سرتات النجاة .
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 - 1.4الطريقة ال�سليمة الرتداء و�ضبط �سرتة النجاة ذات النوعية املوجودة على ظهر
ال�سفينة مبا فـي ذلك ارتداء �سرتة النجاة على �سبيل التجربة .
 - 1.5موقع الإعالن عن التعليمات اخلا�صة عن �سرتة النجاة والو�سائل الأخرى لإنقاذ
الأرواح .
 - 1.6يطلب من كل الركاب ارتداء �سرتة النجاة عند احتمال وجود ظروف ذات خطورة ،
وفقا لتوجيهات الربان .
 - 2كبديل عن الإعالن الذي يتما�شى ومتطلبات الفقرة (� )1أعاله  ،يجوز للربان �أو لأي
�شخ�ص معني �آخر :
� - 2.1أن ي�سلم لكل م�سافر قبل الإبحار � ،أو �إذا كانت ال�سفينة ال تنقل مركبات وعليها
مقاعد لكل م�سافر � ،أن ي�ضع قرب كل مقعد بطاقة �أو كرا�سا فيه املعلومات
املذكورة فـي الفقرة (� )1.1أعاله .
 - 2.2والإعالن ب�إيجاز مت�ضمنا ما ي�أتي :
 - 2.2.1ت�صريحا ب�أن يطبق امل�سافرون تعليمات الطاقم عند الطوارئ .
 - 2.2.2موقع �سرتة النجاة .
� - 2.2.3أي معلومات �أخرى تتعلق ب�إجراءات الطوارئ مبا فـي ذلك ارتداء �سرتة
النجاة  ،ومواقع معدات الطوارئ الأخرى  ،و�إجراءات �إخالء الطوارئ
قد مت تثبيتها على البطاقة �أو الكرا�س املعطى لكل م�سافر �أو املوجود
قرب كل مقعد .
 - 3ميكن للعبارات التي تعمل على م�سافات ق�صرية ال تتجاوز ( )15خم�س ع�شرة دقيقة �أن
ت�ستبدل �إعالنات الفوا�صل الإن�شائية �أو الإ�شارات للإعالنات املطلوبة فـي الفقرتني
( )1و(� )2أعاله حيثما تقرر الإدارة �أن الإعالنات غري عملية ب�سبب الت�شغيل اخلا�ص
لل�سفينة .
الباب العا�شر
االت�صـــاالت الال�ســـلكيـــة
التطـــبيـــق
املـــادة ( ) 107
 - 1يطبق املبد أ� العام اخلا�ص بال�شبكة العاملية لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية الوارد فـي
الف�صل الرابع من املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار ( ، )SOLASعلى
ال�سفن والناقالت اخلا�ضعة لهذه الالئحة و�أية �صنادل مطقمة والتي يوجد عليها
تركيبات ال�سلكية مذكورة فـي هذا الباب .
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 - 2ينبغي �أن تتما�شى ال�سفن والناقالت املوجودة مع �أحكام هذا الباب فـي وقت ال يتجاوز
ال�سنتني من تاريخ تنفيذ هذه الالئحة .
 - 3ال مينع �أي حكم فـي هذا الباب من ا�ستعمال �أي �سفينة � ،أو قوارب النجاة �أو �شخ�ص
فـي حالة ا�ستغاثة لأية و�سائل حتت ت�صرفهم جلذب االنتباه واالطالع على موقعهم
واحل�صول على امل�ساعدة .
 - 4تخ�ضع ال�صنادل املقطورة بقاطرة �أو �سفينة �شاطئية م�ساندة �إىل اللوائح اخلا�صة
التي و�ضعتها الإدارة �آخذة فـي احل�سبان و�سائل االت�صال املتوفرة بني ال�سفينتني .
وميتثل ه�ؤالء للأحكام اخلا�صة بالرتدد العايل جدا  ،واملر�سل املجيب الراداري واملنارة
الال�سلكية التابعة لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ .
الإعفـــاءات
املـــادة ( ) 108
� - 1أخذا فـي االعتبار � ،ضمن �سياق النظام العاملي لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية � ،أنه
من املحبذ جدا عدم االنحراف عن متطلبات هذا الباب  ،ف�إنه يجوز للإدارة �أن متنح
لل�سفن �إعفاءات جزئية �أو م�شروطة من متطلبات املادة (� )113إىل املادة ( )115ب�شكل
فردي � ،شريطة �أن :
 - 1.1تتما�شى هذه ال�سفن مع املتطلبات الت�شغيلية للمادة (� )109أدناه .
 - 1.2تكون الإدارة قد �أخذت فـي اعتبارها �أثر مثل هذه الإعفاءات على الكفاءة العامة
للخدمة بالن�سبة ل�سالمة جميع ال�سفن .
 - 2يجوز منح �إعفاء مبقت�ضى الفقرة (� )1أعاله وذلك ح�سب الآتي :
� - 2.1إذا كانت الظروف امل�ؤثرة على ال�سالمة على نحو يجعل تطبيق املادة (� )113إىل
املادة (� )115أمرا غري معقول �أو غري �ضروري .
 - 2.2فـي احلاالت اال�ستثنائية  ،وذلك لرحلة واحدة خارج املنطقة البحرية �أو املناطق
البحرية التي جهزت لها ال�سفينة .
املتـطــــلبات الـت�شـــغيليـــة
املـــادة ( ) 109
 - 1جتهز كل �سفينة �أو ناقلة �أو �صندل مطقم  ،عندما تكون فـي البحر  ،ب�أجهزة ال�سلكية
ميكنها من �أداء الوظائف الواردة فـي هذه اللوائح خالل مدة الرحلة املطلوبة  ،ب�صرف
النظر عن املنطقة البحرية �أو املناطق البحرية التي تعربها ال�سفينة �أو ال�صندل .
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 - 2ينبغي �أن تكون كل �سفينة �أو ناقلة �أو �صندل مطقم  ،فـي �أثناء �إبحارها  ،قادرة على ما ي�أتي :
 - 2.1بث إ�ن ــذارات اال�ستغاث ــة ال�شاطئي ـ ــة وا�ستغاثـ ــة ال�سف ـ ــن بو�سيلتيـ ــن م�ستقلتيـ ــن
منف�صلتني على الأقل  ،ت�ستخدم كل منهما خدمة ات�صاالت ال�سلكية خمتلفة .
 - 2.2ا�ستقبال �إنذارات اال�ستغاثة ال�شاطئية  -وا�ستغاثة ال�سفن .
 - 2.3بث وا�ستقبال �إنذارات ال�سفن .
 - 2.4بث وا�ستقبال ات�صاالت تن�سيق عمليات البحث والإنقاذ .
 - 2.5بث وا�ستقبال االت�صاالت امليدانية .
 - 2.6بث �إ�شارات اال�ستدالل  ،كذلك ا�ستقبالها عند انطباقها  ،لتحديد املوقع .
 - 2.7بث وا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية .
 - 2.8بث وا�ستقبال االت�صاالت العامة من و�إىل ال�شبكات الال�سلكية ال�شاطئية .
 - 2.9بث وا�ستقبال االت�صاالت الربجية .
متطلبات ال�سفينة
املـــادة ( ) 110
 - 1على كل من�ش�أة ال�سلكية �أن تكون :
 - 1.1ذات مو�ضع يكفل عدم تعر�ض ا�ستخدامها ال�سليم واملعدات الأخرى لتداخل
م�ؤذ ذي م�صدر ميكانيكي �أو كهربائي �أو غري ذلك  ،وي�ضمن كذلك توافقية
كهرومغناطي�سية وتفاديا للتفاعل مع املعدات والنظم الأخرى .
 - 1.2ذات مو�ضع يكفل �أق�صى درجات ال�سالمة والإتاحة الت�شغيلية .
 - 1.3حممية من الت�أثريات امل�ؤذية للمياه  ،ودرجات احلرارة الق�صوى العليا والدنيا ،
والظروف البيئية ال�ضارة الأخرى .
 - 1.4مزودة ب�إ�ضاءة كهربائية موثوقة وكفئة ودائمة الرتتيب .
 - 1.5مو�سومة و�سما وا�ضحا ب�إ�شارة النداء  ،وهوية حمطة ال�سفينة  ،والرموز الأخرى
بقدر انطباقها .
 - 2ينبغي �أن تكون خمارج القنوات الهاتفية الال�سلكية ذات الرتدد العايل جدا واملطلوب
لأغرا�ض ال�سالمة املالحية متاحة على الفور فـي غرفة القيادة .
الـمــراقــبـة
املـــادة ( ) 111
 - 1ينبغي �أن حتافظ كل �سفينة  ،فـي �أثناء �إبحارها  ،على خفارة م�ستمرة  ،وذلك على
ترددات اال�ستغاثة فـي املنطقة البحرية التي تبحر فيها .
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 - 2ينبغي �أن حتافظ كل �سفينة  ،فـي �أثناء �إبحارها  ،على خفارة ال�سلكية لن�شرات معلومات
ال�سالمة البحرية  ،وذلك على تردد منا�سب �أو ترددات منا�سبة تذاع عليها مثل هذه
املعلومات للمنطقة البحرية التي تبحر فيها .
متطـــلبـــات ال�صيـــانـــة
املـــادة ( ) 112
 - 1ينبغي �أن تكفل الإدارة �أن املعدات الال�سلكية التي يتطلبها هذا الباب تخ�ضع لل�صيانة
ب�صورة ت�ضمن �إتاحة املتطلبات الت�شغيلية  ،وتلبية معايري الأداء امل�ستحدثة لتلك
املعدات .
 - 2ينبغي توفري معلومات وافية لإتاحة ت�شغيل املعدات و�صيانتها ب�صورة �سليمة .
 - 3يتم �ضمان �إتاحة املعدات الال�سلكية با�ستعمال �أحد الطرق الآتية :
 - 3.1ازدواجية املعدات (توافر �أكرث من معدة واحدة ) .
 - 3.2ال�صيانة ال�شاطئية .
� - 3.3أو ال�صيانة الإلكرتونية فـي �أثناء الإبحار .
املعـــدات الـال�ســـلكيـــة
�أحكــــــام عامـــــــة
املـــادة ( ) 113
 - 1ينبغي �أن جتهز كل �سفينة مبا ي�أتي :
 - 1.1من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد عال جدا  ،قادر على بث وا�ستقبال :
 - 1.1.1النداء االنتقائي الرقمي على الرتدد  156.525ميغاهريتز (القناة )70
و�إدامة املراقبة امل�ستمرة على هذه القناة  .ومن الواجب �أن يكون
بامل�ستطاع ال�شروع فـي بث �إنذارات اال�ستغاثة على (القناة  )70من غرفة
القيادة  .وميكن �إعفاء ال�سفن املبحرة فـي املنطقة البحرية ( )A2ب�شكل
خا�ص من هذا املطلب �إذا حافظت على مراقبة م�ستمرة على الرتدد
الال�سلكي العايل جدا على القناة ( )16من غرفة القيادة .
 - 1.1.2املهاتفة الال�سلكية على الرتددات  156.300ميغاهريتز (القناة ، )6
و 156.560ميغاهريتز (القناة  ، )13و 156.800ميغاهريتز (القناة . )16
 - 1.2مر�سل جميب راداري قادر على العمل فـي النطاق ( )9غيغاهريتز  ،يو�ضع قرب
غرفة القيادة بحيث ميكن ا�ستعماله  ،و�إمكانية نقله ب�سرعة �إىل �أي قارب جناة .
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 - 1.3مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من املادة (� )114أدناه  ،منارة ال�سلكية توابعية
لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ على �أن تكون :
 - 1.3.1قادرة على بث �إنذار ا�ستغاثة عرب خدمة التوابع ذات املدار القطبي
العاملة على النطاق  406ميغاهريتز �أو عرب خدمة �إمنار�سات للتوابع
املتزامنة العاملة على النطاق  1.6غيغاهريتز .
 - 1.3.2من�صوبة فـي موقع ي�سهل الو�صول �إليه .
 - 1.3.3جاهزة للإعتاق اليدوي وقابلة للحمل �إىل قارب جناة من جانب �شخ�ص
واحد .
 - 1.3.4قابلة  ،فـي حال غرق ال�سفينة  ،للطفو الطليق والتن�شيط الأوتوماتيكي
عندما تكون طافية .
 - 1.3.5قابلة للتن�شيط اليدوي .
 - 1.4جهاز ا�ستقبال قادر على تلقي ن�شرات خدمة نافتك�س الدولية � ،إذا كانت ال�سفينة
تعمل فـي رحالت فـي �أي منطقة تتوافر فيها اخلدمة املذكورة .
 - 1.5مرفق ال�سلكي لال�ستقبال � ،إذا مل تتوفر خدمة نافتك�س :
 - 1.5.1ال�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية ال�صادرة عن نظام �إمنار�سات
للنداء اجلماعي املعزز .
� - 1.5.2أو ال�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية القائمة على الإبراق ذي الطبع
املبا�شر  ،والرتدد العايل .
 - 2يجوز للإدارة �إعفاء ال�سفن التي ال تزيد رحالتها عادة عن ( )12اثنتى ع�شرة �ساعة من
االلتزام باالحتفاظ باملراقبة على خدمة نافتك�س �شريطة �أن تكون قادرة على ا�ستقبال
معلومات ال�سالمة البحرية تت�ضمن التنب�ؤات اجلوية قبل الإبحار .
املعـــدات الـال�ســـلكيـــة  :املنطقـــة البحـــرية () A1
املـــادة ( ) 114
� - 1إ�ضافة �إىل تلبية متطلبات املادة (� )113أعاله  ،جتهز كل �سفينة تعمل ح�صرا داخل
املنطقة البحرية ( ، )A1مبن�ش�أة ال�سلكية قادرة على ال�شروع فـي بث �إنذارات ا�ستغاثة
ال�سفينة ال�شاطئية من غرفة قيادة ال�سفينة عادة  ،وتعمل :
 - 1.1على الرتدد العايل جدا با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي  ،ويجوز تلبية هذا
املتطلب بتوفري املنارة الال�سلكية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ املن�صو�ص
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عليه ــا فـي الفق ــرة (� )3أدنـ ــاه � ،أما بن�صبه ــا قريبــا من غرفة قيادة ال�سفينة عادة
�أو بت�شغيلها عن بعد انطالقا منه .
� - 1.2أو عرب خدمة التوابع ذات املدار القطبي على الرتدد  406ميغاهريتز  ،وميكن
حتقيق هذا املتطلب بتوفري املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حاالت
الطوارئ التي تتطلبها الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله  ،وذلك بن�صبها
قريبا من املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة �أو ت�شغيلها عن بعد انطالقـا منه .
� - 1.3أو على الرتدد املتو�سط با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي �إذا كانت ال�سفينة
تعمل �ضمن تغطية املحطات ال�ساحلية ذات الرتدد املتو�سط املجهزة بالنداء
االنتقائي الرقمي .
� - 1.4أو على الرتدد العايل با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي .
� - 1.5أو عرب خدمة �إمنار�سات للتوابع املتزامنة  ،ويتحقق هذا املطلب من خالل :
 - 1.5.1حمطة �سفينية �أر�ضية من حمطات �إمنار�سات .
� - 1.5.2أو املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ التي
تتطلبها الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله وذلك بن�صبها بالقرب
من املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة �أو بت�شغيله عن بعد انطالقا منه .
 - 2ينبغي �أن تكون املن�ش�أة الال�سلكية ذات الرتدد العايل جدا  ،التي تتطلبها الفقرة ()1.1
من املادة (� )113أعاله قادرة �أي�ضا على بث وا�ستقبال االت�صاالت الال�سلكية العامة
با�ستخدام الهاتف الال�سلكي .
 - 3يجوز لل�سفن العاملة ح�صرا برحالت فـي املنطقة البحرية (� )A1أن حتمل  ،عو�ضا عن
املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ التي تتطلبها الفقرة
( )1.3من املادة (� )113أعاله  ،منارة ال�سلكية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ تكون :
 - 3.1قادرة على بث �إ�شارة ا�ستغاثة على القناة ( )70ذات الرتدد العايل جدا با�ستخدام
النداء االنتقائي الرقمي  ،وتتيح اال�ستدالل ب�إر�سال مر�سل جميب راداري يعمل
على النطاق ( )9غيغاهريتز .
 - 3.2من�صوبة فـي موقع ي�سهل الو�صول �إليه .
 - 3.3جاهزة للإعتاق اليدوي وقابلة للحمل �إىل قارب جناة من قبل �شخ�ص واحد .
 - 3.4قابلة  ،فـي حال غرق ال�سفينة  ،للطفو الطليق والتن�شيط اليدوي عندما تكون
طافية .
 - 3.5قابل للتن�شيط اليدوي .
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املعـــدات الال�ســـلكيـــة  :املنطقـــة البحـــرية () A2
املـــادة ( ) 115
� - 1إ�ضافة �إىل تلبية متطلبات املادة (� )113أعاله  ،يجب جتهيز كل �سفينة تعمل فـي
رحالت تتجاوز املنطقة البحرية ( ، )A1ولكنها تبقى �ضمن املنطقة البحرية (، )A2
مبا ي�أتي :
 - 1.1من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط قادرة على البث واال�ستقبال  ،لأغرا�ض
اال�ستغاثة وال�سالمة  ،على الرتددات الآتية :
 2187.5 - 1.1.1كيلوهريتز با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي .
 - 1.1.2و 2182كيلوهريتز با�ستخدام الهاتف الال�سلكي .
 - 1.2من�ش�أة ال�سلكية قادرة على املحافظة على مراقبة م�ستمرة للنداء االنتقائي
الرقمي  ،على الرتدد  2187.5كيلوهريتز  ،منف�صلة عن املن�ش�أة التي تتطلبها
الفقرة (� )1.1أعاله �أو مرتبطة بها .
 - 1.3وو�سائل لل�شروع فـي بث �إنذارات اال�ستغاثة من ال�سفينة �إىل ال�شاطئ  ،وذلك
بخدمة ال�سلكية غري الرتدد املتو�سط وتعمل �إما :
 - 1.3.1عرب خدمة توابع ذات مدار قطبي على الرتدد  406ميغاهريتز  ،وميكن
حتقيق هذا املتطلب بتوفري املنارة الال�سلكية التوابعية لتحديد املوقع
فـي حاالت الطوارئ التي تتطلبها الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله ،
وذلك �إما بن�صبها بالقرب من و�إما بت�شغيلها عن بعد من املوقع الذي
تقاد منه ال�سفينة عادة .
� - 1.3.2أو على الرتدد العايل جدا با�ستخدام النداء االنتقائي الرقمي .
� -1.3.3أو عب ــر خدم ــة �إمنار�س ــات للتواب ــع املتزامن ــة  ،ويتحقـق هذا املتطلب من
خالل :
 - 1.3.3.1املعدات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (� )3.2أدناه .
� - 1.3.3.2أو املنارة الال�سلكية التابعة لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1.3من املادة (� )113أعاله ،
وذلك �إما بن�صبها بالقرب من � ،أو بت�شغيلها عن بعد من ،
املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة .
 - 2ينبغي �أن يكون بامل�ستطاع ال�شروع فـي بث �إنذارات اال�ستغاثة من قبل املن�ش�آت الال�سلكية
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1.1والفقرة ( )1.3من هذه املادة من املوقع الذي تقاد
منه ال�سفينة عادة .
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 - 3يجب �أن تكون ال�سفينة  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،قادرة على بث وا�ستقبال االت�صاالت
الال�سلكية با�ستخدام املهاتفة الال�سلكية �أو الإبراق ذي الطبع املبا�شر  ،وذلك عرب :
 - 3.1من�ش�أة ال�سلكية ت�شتغل على الرتددات العاملة فـي النطاق بني  1.605كيلوهرتز
و 4.000كيلوهرتز � ،أو بني  4.000كيلوهرتز و 27.500كيلوهرتز  .ويجوز تلبية
هذا املتطلب ب�إ�ضافة هذه القدرة �إىل املعدات التي تن�ص عليها الفقرة ( )1.1من
هذه املادة .
� - 3.2أو حمطة �أر�ضية �سفينية من حمطات �إمنار�سات .
 - 4يجوز للإدارة �إعفاء ال�سفن املبنية قبل  1فرباير �/شباط 1997م  ،العاملة ح�صرا فـي
رحالت �ضمن املنطقة البحرية ( ، )A2من متطلبات الفقرتني ( )1.1.1و( )1.2من
املادة ( )113من هذه الالئحة �شريطة �أن حتافظ هذه ال�سفن  ،قدر الإمكان على
مراقبة م�ستمرة على القناة ( )16ذات الرتدد العايل جدا  .ومن الواجب القيام بهذه
املراقبة من املوقع الذي تقاد منه ال�سفينة عادة .
م�صـــادر الطـــاقـــة
املـــادة ( ) 116
 - 1يجب �أن تتاح على الدوام  ،فـي �أثناء �إبحار ال�سفينة  ،تغذية كهربائية كافية لت�شغيل
املن�ش�آت الال�سلكية و�شحن �أية بطاريات ت�شكل جزءا من م�صدر �أو م�صادر الطاقة
االحتياطية املخ�ص�صة للمن�ش�آت الال�سلكية تلبية ملتطلب الفقرة ( )5.4من املادة ()70
من هذه الالئحة .
 - 2جتهز كل �سفينة  ،مب�صدر �أو م�صادر طاقة احتياطية  ،لإمداد املن�ش�آت الال�سلكية
بغية �إجراء ات�صاالت اال�ستغاثة وال�سالمة  ،فـي حالة تعطل م�صادر الطاقة الكهربائية
الرئي�سية وم�صادر الطوارئ عن توفري الطاقة الكهربائية .
عمـــال الـال�ســـلكي
املـــادة ( ) 117
 - 1ينبغي �أن حتمل كل �سفينة عماال م�ؤهلني لأغرا�ض االت�صاالت الال�سلكية لال�ستغاثة
وال�سالمة وذلك مبا ير�ضي الإدارة  .ومن الواجب �أن يكون ه�ؤالء العمال من حملة
الإجازات املن�صو�ص عليها فـي اللوائح الال�سلكية ح�سب االقت�ضاء  ،و�أن تلقى على
عاتق �أحدهم امل�س�ؤولية الرئي�سية لالت�صاالت العامة فـي �أثناء حوادث اال�ستغاثة .
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 - 2على كل �سفينة تبحر فـي املنطقة البحرية (� )A1أن حتمل على ظهرها �شخ�صا واحدا
يحمل �إجازة م�شغل ال�سلكي حمددة .
 - 3على كل �سفينة تبحر فـي املنطقة البحرية (� )A2أن حتمل على ظهرها �شخ�صا واحدا
على الأقل يحمل �إجازة م�شغل ال�سلكي عامة .
ال�سجـــالت الال�ســــلكيـــة
املـــادة ( ) 118
ينبغي حفظ �سجل جلميع احلوادث املرتبطة بخدمة االت�صاالت الال�سلكية التي تبدو
مهمة ل�سالمة الأرواح فـي البحار  ،وذلك على نحو ير�ضي الإدارة ويتما�شى مع اللوائح
الال�سلكية .
الباب احلادي ع�شر
�ســـالمـــة املـــالحـــة
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 119
تنطبق �أحكام الف�صل ( )5من املعاهدة الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار ()SOLAS
على �سالمة املالحة  ،والأحكام الآتية على ال�سفن التي تغطيها هذه الالئحة .
املعــــدات املـــالحيـــة لل�سفن
املـــادة ( ) 120
 - 1جتهز ال�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة املعدات والأجهزة والوثائق البحرية الواردة فـي
اجلداول ( )1و ( )2و(  )3و ( )4و (� )5أدناه.
 - 2يجوز للإدارة �إعفاء ال�سفن من املعدات والأجهزة والوثائق البحرية امل�ؤ�شرة بـالرمز
(*) فـي اجلداول املذكورة فـي الفقرة (� )1أعاله �إذا اقتنعت �أنها �إما غري معقولة و�إما
غري �ضرورية ل�سالمة ال�سفينة .
 - 3تقرر املعدات لل�سفن التي يقت�صر �إبحارها فـي املوانئ �أو فـي املرا�سي املك�شوفة �أو فـي
اخللجان املحمية من قبل الإدارة خالل الفح�ص قبل دخول اخلدمة .
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 - 1الأدوات املالحية     
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

 2منقلة مالحية (و�سيلة لتحديد
ال�سموت على قو�س الأفق)

�أو جهاز �شبيه .

 2فرجار تق�سيم (مق�سم)
� 2ساعة بو�صلة

أو نظام ساعة مركزية
 1باروميتر         

 2ثرموميرت *
 1زوج منظار مكرب مزدوج

 1فـي غرفة القيادة  ،مع م�ؤ�شر لفرتات ال�صمت ،
و  1فـي غرفة الآالت
تدعو احلاجة �إىل باروميرت ثان على ال�سفن التي
تبحر مل�سافة تزيد على ( )200مائتي ميل من ميناء ،
ويكون �أحدهما باروميرتا م�سجال .
التدعو احلاجة �إىل باروميرت فـي ال�سفن املرتبطة
برحالت فـي مياه حممية .
يعلق �أحدهما فـي غرفة الآالت
 50 x 7تدعو احلاجة �إىل زوج �إ�ضافـي من املناظري
على ال�سفن التي تبحر مل�سافة تزيد على ()200
مائتي ميل من امليناء .

بيت �إ�ضافــي للبو�صلة املالحية مع
حماور* ارتكاز وعدة مغناطي�سية
 1قر�ص ر�صد االجتاهات *
يعيــن ال�صان ــع موا�صفـ ــات البو�صل ــة عن ــد تزويـ ـ ــد
 1طقم احتياطي و�إدامة
ال�سفينة بالبو�صلة اجلريو�سكوبية .
للبو�صلة اجلريو�سكوبية

�أو �أي و�سيلة م�شابهة .
� 1سجل *
 1جهاز (قيا�س الأعماق)          ال يقل طوله عن ( )50خم�سني مرتا .
يدوي
يكون لهذه الآلـة مقيا�س ال يق ــل ع ــن ( )0إ�لـ ــى ()300
ثالثمائة مرت  .وال تكون �إلزامية فـي ال�سفن التي
 1نبيطة �سرب ال�صدى *
يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
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 - 2معدات متنوعة    
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

� 6إ�شارات ا�ستغاثة
ذات نوعية معتمدة .

تكون هذه الإ�شارات من نوع املظلة  .وتخزن فـي
حاويات �صامدة للرطوبة  .وقريبة من غرفة
القيادة �أو �ضمنها .

� 2إ�شارات دخانية طوافة
ذات نوعية معتمدة *

تبعث دخانا ملدة ال تقل عن ( )3ثالث دقائق .

تلتزم ال�سفن  ،التي ال تبحر مل�سافة تزيد على ()12
 1جمموعة كاملة من الأعالم
اثنـي ع�شــر ميــال من ال�ساحــل واملعفــاة من حمــل
والرايات البحرية املثلثة ال�شكل وفق
جمموعة كاملة من الإ�شارات الطوافة � ،أن حتمل
املدونة الدولية للإ�شارات
* العلمني  Nو  Cوفق املدونة الدولية للإ�شارات .
 1جدول بالأعالم والرايات البحرية
املثلثة ال�شكل

يتم عر�ض هذا اجلدول .

� 1إ�شارة مميزة ( �أعالم )
 1علم وطني                 
 2بكرة لرفع �أو خف�ض الأعالم
والرايات *

 1م�صباح �إ�شارة نهاري *

لل�سفن التي حتمل امل�صباح املطلوب وفق الالئحة
 19.2.2.2من الف�صل ( )5فـي اتفاقية (�سوال�س) .
تلتزم ال�سفن التي ال تبحر لأكرث من ( )12اثني ع�شر
ميال من �أقرب �ساحل �أن حتمل مثل هذا امل�صباح
�أو حتمل م�صباحا كهربائيا ي�سمح ب�إر�سال �إ�شارات
مور�س .
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 - 3املطبوعات والوثائق املالحية
( يتم توفري املطبوعات والوثائق لل�ضابط املخت�ص )
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

 1جمموعة من اخلرائط املالحية ،
والأدوات املالحيـ ـ ـ ـ ــة  ،وكت ـ ــب عـ ـ ــن
الأ�ضـ ــواء وخرائـ ــط نظـ ــام ف�ص ـ ـ ــل
الطرقـات املالحية للرحلة املق�صودة .

يتم ت�ضمني هذه الوثائق فـي قائمة اخلرائط
البحري ــة والكتـب املالحي ـ ـ ــة  ،ويتـم حتديثها من
خالل املعلومات التي توفرها خدمة هيدروغرافية
معرتف بها .
وتخ�ض ــع هذه القائم ــة للتفتي ـ ــ�ش قب ــل دخوله ــا
اخلدمة .

 1ن�سخة من �إر�شادات الإنقاذ *
 1ن�سخ ـ ــة من القواني ــن واللوائ ــح
احلالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�ساريـ ــة املفع ــول ب�شـ ـ�أن
�سالمة املالحة البحرية*
 1االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار  ،ال�سارية املفعول .
 1املدونة البحرية الدولية للب�ضائع
اخلطرة .
 1كتيب املنظمة البحرية الدولية
اخلا�ص بالبحث والإنقاذ الدوليني
فـي اجلو والبحر  ،املجلد . 3
 1املعجم الدويل البحري فرن�سي /
�إجنليزي .
 1ن�سخة من جداول العزمية .

يتم عر�ض جدول موجز .

 1املدونة الدولية للإ�شارات
 1قائمة باملحطات ال�ساحلية � ،أو قائمة
باملحطات ال�ساحلية التي من املحتمل
�أن يكون لل�سفينة ات�صاالت بها .
1
خريطة .مناطق تطبيق خطوط ملزمة على ظهر ال�سفن التي تغري مناطقها .
التحميل
 1ن�سخة من لوائح منع الت�صادم فـي تعر�ض ال�سفن جدوال �إي�ضاحيا يوجز الأ�ضواء
والإ�شارات التي حتملها ال�سفن ملنع الت�صادم فـي
البحر النافذة املفعول .
البحر .

ملزمة على ظهر ال�سفن املرتبطة مبالحة دولية ،
وذلك الطالع الربان على التزاماته .
لل�سفن �أو الرحالت ذات العالقة .
لل�سفــن التي تبحــر �أكرث مـن ( )12اثنــي ع�شــر
ميــال من �أقرب �أر�ض .
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 - 4خمـــزونات ال�ســـفينـــة  
البـــنــــــــــد

املــــالحـــظــــــــات

اخلطوط  ،والكوابل ،
وحبال الربط .

تق ــرر الإدارة ع ــدد و�أحج ــام ومتانـ ــة ه ــذه امل ـ ــواد
وفح�صها  ،وفقا لنوع ال�سفينة وحجمها .

العوار�ض والألواح اخل�شبية .

بكمية كافية لل�سفينة ذات العالقة .

�أدوات النجارة واجللفطة

مع �ضفائرالقنب والزفت واملا�ستيكة

غراء �سريع التثبيت
ال�سدادات اخل�شبية و�أغطية التهوية طقم كامل  .ويتم و�سم هذه ال�سدادات والأغطية
بح�شايا القنب �أو �أية و�سائل �أخرى وخزنهـ ــا فـ ــي مك ــان معــروف وميكــن الو�صــول �إليه
ل�سد فتحات التهوية املعر�ضة للبحر  .ب�سرعة من قبل العاملني .

�سلم املعرب �أو املنافذ .

خالل املكوث فـي ميناء �أو فـي مر�سى مك�شوف يتم
تثبيت و�سائل الدخول �إىل ال�سفينة .
عند وجود خطر ال�سقوط يحمى املدخل ب�شبكة ،
�إذا كان هذا الرتتيب فعاال .
يتم توفري �إ�ضاءة فعالة فـي الليل .
حيث ميكن �أن ي�سقط رجل بني ال�سفينة والر�صيف ،
ويتم تثبيت �سياج حاجز ب�سمك كاف  .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك تو�ضع عالمة �إنقاذ وحبل �إنقاذ على
مقربة من املكان لال�ستعمال .

 1بكرة وعدة رفع لت�شغيل الدفة  .طقم واحد .
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 - 5الأدوات االحتياطية � -سطح ال�سفينة   
املــــالحـــظــــــــات

البـــنــــــــــد

�أقفال جمموعة �سل�سلة اخلطاف  .واحد لكل �سل�سلة .
قفل قارنة اخلطاف .

واحد لكل خطاف .

واحد لكل غطاء  ،عند انطباقه ،
قما�ش �أغطية م�شمع احتياطي .
(بالإ�ضافة �إىل غطاءين وفقا للوائح )
�أغطية خ�شبية متنقلة .

واحد من كل نوع من الأغطية لكل عنرب .

�ضفائ ــر قن ــب  ،مفا�ص ــل مطاطيـ ــة  ،حتميـ ــالت ،
�أدوات احتياطية للأغطية املعدنية � .أوتاد � ...إلخ
�أ�سافني العنرب .

(� %)15أكرث من العدد املطلوب لإغالق العنابر .

كابل فوالذي لربط ال�سفينة .
عمال قوارب لربط القوارب  ،ولقارب واحد على
حبال وكوابل خمتلفة للمناورات ،
الأقل .
والربط العادية .
ت�شكيلـ ــة من احلب ــال والكوابـ ــل بقطـر متن ـ ــوع م ــع
البكرات والأقفال والزانقات .
بكرات ال�صاري *

 2بكرة لكل �صار عند ال�ضرورة .
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الـبـــو�صلـــة املغنــــاطي�سيـــة
املـــادة ()121
 - 1ينبغي ت�صحيح كل بو�صلة مغناطي�سية مطلوبة مبقت�ضى الالئحة ( )12من الف�صل
( )5من معاهدة ( ، )SOLASب�شكل مالئم  ،ويتم توفـري جدولها �أو منحنى ت�صحيح
�أخطاء انحرافاتها فـي جميع الأوقات .
 - 2يجوز للإدارة  ،عندما ترى ذلك �ضروريا � ،أن تطلب تقومي البو�صلة املغناطي�سية امل�شار
�إليها فـي الفقرة(� )1أعاله بفح�صها من قبل اخت�صا�صي م�ؤهل .
و�ســـائـــل الإ�شــــارة ملنـــع الت�صــــادم فـي البحـــر
املـــادة ()122
 - 1تزود ال�سفن مب�صابيح �إ�شارة وو�سائل �إ�شارة �أخرى مرئية وم�سموعة مطلوبة مبقت�ضى
اللوائح النافذة ملنع الت�صادم فـي البحر  ،وفقا لنوع تلك ال�سفن و�أحجامها  ،ويجب �أن
تكون جميع م�صابيح الإ�شارة وو�سائل الإ�شارة امل�سموعة ذات نوعية معتمدة  .وتتما�شى
مواقعها على ظهر ال�سفـينة متطلبات لوائح منع الت�صادم فـي البحر .
 - 2عند عدم تزويد م�صابيح الإ�شارة الكهربائية امل�شار �إليها �أعاله مب�صدرين للإ�ضاءة ،
يتم توفـري م�صابيح طوارئ كهربائية  .وتكون و�سائل الطوارئ هذه مطلوبة لر�أ�س
ال�صاري وال�ضو�أين اجلانبيني وم�ؤخرة ال�سفـينة .
 - 3يتم توفـري امل�صابيح الكهربائية امتثاال لأحكام الباب ال�سابع من هذه الالئحة .
 - 4يتم التحكم بامل�صابيح من الئحة مفاتيح الإ�ضاءة فـي برج املالحة �أو �أي موقع حتكم
�آخر مزود بلوحة مفاتيح وم�ؤ�شر �إ�ضاءة .
 - 5يجب تزويد ال�صفارة املطلوبة مبقت�ضى اللوائح النافذة ملنع الت�صادم فـي البحر
بالطاقـ ــة من م�صدري ــن  .ويجب �أال يتدخ ــل �أي عائ ــق مينع من �إطالق �صوت ال�صف ــارة ،
و�إذا كان ــت هناك و�سيلة �أوتوماتيكية لتفعيل ال�صفارة  ،ف�إنه من املمكن �أن حتل حمل
التحكم الأوتوماتيكي فـي ال�صفارة .
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خمـــطـطـــات وم�سـتنـــدات ال�سفـينــة
املـــادة ()123
 - 1حتمل ال�سفـينة املخططات وامل�ستندات الآتية :
 -1.1املخطط الإجمايل لل�سفـينة .
 -1.2خمطط �أو ر�سم بياين لل�سعات .
 -1.3جدول التحميل .
 -1.4موا�صفات امليل واالتزان .
 -1.5خمطط غرفة الآالت .
 -1.6خمطط �أو ر�سم بياين ل�شبكات �ضخ اجلمة .
 -1.7خمطط �أو ر�سم بياين لأنابيب البخار والوقود .
 -1.8خمطط �أو ر�سم بياين للمن�ش�آت الكهربائية .
 -1.9خمطط �أو ر�سم بياين لأنظمة ال�سالمة من احلريق .
 - 2يجب �أن تتطابق الرموز البيانية امل�ستعملة مع املقايي�س النافذة ما مل يكن املعنى
الوارد فـي الرم ـ ــز امل�ستعم ــل وا�ضحا متامـ ــا  ،وميكن دمـج املعلومـ ــات املطلوبــة فـي
مو�ضوعي ــن �أو �أكرث من املوا�ضيع �أعاله فـي وثيقة واحدة � ،شريطة عدم الإخالل
بو�ضوحها وقراءتها  .ويجب �أن تت�ضمن املخططات والوثائق �إ�شارة �إىل م�صدرها
وتاريخ �إ�صدارها .
 - 3تقرر الإدارة قائمة املخططات والوثائق املطلوبة على منت ال�سفن التي ال تبحر لأكرث
من ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب �أر�ض .
�سجـــل ال�سفـينـــة
املـــادة ()124
 - 1حتتفظ كل �سفـينة ب�سجل لها  ،وترقم �صفحاته وتدون فـيه جميع القيود باحلرب ،
ويوقع يوميا من قبل ربان ال�سفـينة  .ويعترب �سجل مالحة ال�سفـينة و�سجل غرفة
الآالت فـيها و�سجل الال�سلكي مبثابة �سجل ال�سفـينة .
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 - 2يتم تدوين جميع الأمور املتعلقة ب�سالمة ال�سفـينة  ،فـي جميع الظروف وفقا لت�سل�سلها
الزمني فـي �سجل املالحة  ،وكذلك الظروف املناخية و�أية �أحداث تتعلق ب�سالمة الأرواح
فـي البحر .
 -2.1يتم تدوين املعلومات اخلا�صة مبالحة ال�سفـينة واملوقع التقديري لها با�ستمرار
ومبنتهى الدقة والتف�صيل .
 -2.2يلتزم ربان ال�سفـينة بتدوين �أوامره فـي ا�ستخدام �ضباط املالحة فـي املراقبة .
 - 3يكون كبري املهند�سني م�س ـ�ؤوال عن م�سـ ــك �سجل غرف ــة الآالت  ،وت�سجــل فـيه جميــع
الأمور املتعلقة بت�شغيل و�صيانة مكائن الدفع واملكائن امل�ساعدة  .وال يطلب من ال�سفن
التي تتوفر فـيها �أجهزة ت�سمح بت�ضمني الت�سجيل الأوتوماتيكي للمعلومات فـي �سجل
غرفة الآالت �أن ت�ستن�سخ هذه املعلومات فـي �سجل غرفة الآالت  .وعندما تكون قوة
املحرك فـي �أثناء الت�شغيل الدائم �أقل من ( )300ثالثمائة كيلوفولط  ،فال يطلب
�سجل لذلك املحرك  ،ولكن على ربان ال�سفـينة فـي هذه احلالة �أن ي�سجل فـي �سجل
املالحة �أية �أمور مهمة تتعلق بعمل املحرك مبوجب تقرير يقدمه �إليه كبري املهند�سني .
 - 4تت�ضمن ال�سجالت كذلك قيودا باملعلومات والأمور الأخرى املطلوبة مبقت�ضى لوائح
ال�سالمة والعمل  ،واالن�ضباط على ظهر ال�سفـينة .
 -5ميكن �أن ي�ستعا�ض عن �سجل غرفة القيادة و�سجل غرفة املحركات و�سجل الال�سلكي
فـي ال�سف ــن التي يق ــل طوله ــا عن (� )24أربع ــة وع�شري ــن مت ـ ــرا والتي ال تبح ــر لأكثـ ــر
من ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من �أقرب �أر�ض  ،ب�سجل �سفـينة واحد تدون فـيه
الأحداث الرئي�سية املتعلقة بالرحلة و�سالمة الأرواح فـي البحر .
خمـــزونـــات ال�سفـينـــة والأدوات االحتياطية
املـــادة ()125
 - 1تزود كل �سفـينة ب�أجزاء كالدعامات والكتل اخل�شبية  ،وتزود باحلبال والكوابل ال�سميكة
وحبال القطر مما ي�سمح لها بتلقي امل�ساعدة  ،عند ال�ضرورة .
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 - 2تلتزم ال�سفن التي حتمل �أخ�شابا �أو �صناديق خ�شبية خمتلفة على �سطحها � ،أو مركبات
ذات دواليب على ال�سطح �أو ال�سطح الأ�سفل  ،و�أية حموالت مماثلة � ،أن تتوفر فـيها
معدات تثبيت ومعدات ميكانيكية كافـية لتثبيتها بفاعلية  ،و�أن تقدم امل�ستندات الالزمة
التي تو�ضح تثبيت الب�ضائع  ،وفقا لقناعة الإدارة .
 - 3تقرر الإدارة �أو هيئة الت�صنيف املفو�ضة بذلك الأدوات االحتياطية للمحرك الرئي�سي
واملحرك ــات امل�ساع ــدة  ،وجه ــاز �آلي ــة التوجي ــه  ،وجهــاز املناورة  ،خالل الفحــ�ص وقبل
دخولها اخلدمة .
الباب الثاين ع�شر
�ســـالمة ال�ســـفن ذات الأغـــرا�ض اخلـــا�صة
انطباق مـدونة ال�سالمة على ال�سفـن ذات الأغرا�ض اخلا�صة
املـــادة ()126
تطبـ ـ ـ ـ ــق عل ـ ــى ال�سفـ ـ ـ ـ ـ ــن ذات الأغـ ـ ـ ــرا�ض اخلا�ص ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تخ�ض ـ ـ ـ ــع له ـ ـ ــذه الالئحـ ـ ـ ـ ــة
�أحكـ ـ ـ ـ ـ ــام مدونـ ـ ـ ـ ــة ال�سالم ـ ـ ـ ـ ــة لل�سفـ ـ ـ ــن ذات الأغـ ـ ــرا�ض اخلا�صـ ـ ـ ــة مبوج ـ ـ ـ ـ ـ ــب الق ـ ـ ـ ــرار
) ، 2008 SPS Code ، MSC.266(84املعدل للقرار ).A.534(13
الإعفـــاءات
املـــادة ()127
يجوز للإدارة �أن تعفـي �سفـينة من تطبيق املتطلبات املذكورة �أعاله �إذا اعترب �أن تطبيقها
لي�س �ضروريا وال معقوال .
الباب الثالث ع�شر
منـــع التـــلـــوث
تطـــبيق اتفـــاقيـــة مـــاربـــول ()78 / 73
املـــادة ()128
تلتزم ال�سفن اخلا�ضعة لهذه الالئحة للأحكام ذات العالقة فـي االتفاقيات الدولية ملنع
التلوث من ال�سفن لعام 1973م  ،املعدل بالربوتوكول لعام 1978م .
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الباب الرابع ع�شر
ال�ســـالمة فـي العمل وال�صحة والإعا�شة ومنـــع احلـــوادث
املـــادة ( )129
على الإدارة التحقق من تنفـيذ ن�صو�ص املواد القابلة للتطبيق على ال�سالمة فـي العمل ،
وال�صحة  ،والإعا�شة  ،ومنع احلوادث وللإدارة �أن تقرر �أي�ضا تطبيق املقايي�س والتو�صيات
العاملية ذات ال�صلة مبعاهدة العمل املوحدة الدولية لعام 2006م .
الباب اخلام�س ع�شر
املـــدونـــة الــــدوليـــة لإدارة ال�ســـالمة
املـــادة ()130
تطبق �أحكام املدونة الدولية للإدارة لأجل الت�شغيل الآمن لل�سفن ومنع التلوث (املدونة
الدولية لإدارة ال�سالمة) ) ، (ISM Codeواملعتمدة من املنظمة البحرية الدولية بالقرار
] ) A.741 (18كما مت تعديله  ،على �سفن الركاب  .ويجوز تطبيقها طوعيا على �سفن
الب�ضائع والناقالت امل�شمولة بهذه الالئحة .
الباب ال�ساد�س ع�شر
املدونة الـدولية لأمـــن ال�سفـــن واملرافق املينائية
املـــادة ()131
يجوز تطبيق �أحكام املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية  ،واملعتمدة من املنظمة
البحرية الدولية بالقرار [) A. 924 (22املعدل  ،طوعيا على ال�سفن امل�شمولة بهذه
الالئحة وفقا للجزء (�أ) الق�سم ( )19من الالئحة امل�شار �إليها �أعاله .
الباب ال�سابع ع�شر
قواعد وتعليمات خا�صة ب�ش�أن �سفن الركاب
املـــادة ()132
على كل �سفـينة ركاب �أن حتمل على ظهرها عند دخولها مليناء يخ�ضع لهذه القواعد
واللوائح ن�سخة �سارية مما ي�أتي :
� - 1شهادة ت�سجيل ال�سفـينة .
]

]
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� - 2شهادة �صالحية املالحة  ،وتو�ضح احلمولة الإجمالية واحلمولة ال�صافـية لل�سفـينة .
� - 3شهـ ــادة احلمول ــة خل ــط ال�شح ــن  ،لكل �سفـينــة مت ــت معاينتهـ ــا وفح�صها طبقا لأحكام
املعاهدة الدولية خلط ال�شحن ل�سنة 1966م � ،أو للمعاهدة املعدلة مبوجب بروتوكول
االتفاقية ل�سنة 1988م  ،ح�سبما يكون منا�سبا .
 - 4كتيب ح�صر العطب  ،يعر�ض املخططات التي تبني بو�ضوح لكل �سطح ولكل عنرب حدود
الأق�سام والأجنحة غري املنفذة للماء وفتحاتها وو�سائل �إغالقها وموقع �أي �أدوات حتكم
بها والرتتيبات املتعلقة بت�صحيح �أي ميل جانبي لل�سفـينة ب�سبب تدفق املاء .
 - 5وثيق ــة حد التطقي ــم الآمن  ،ت�صدر عن الإدارة املخت�صـة للبلد الــذي ترفــع ال�سفـينـ ــة
علمها ك�إثبات للحد الأدنى الآمن لعدد العاملني بال�سفـينة .
� - 6شهــادات ت�صديــق للربابن ــة وال�ضباط �أو الكوادر  ،ت�صدرها الإدارة املخت�صــة للربابنة
و�أفراد طاقم ال�سفـينة ت�صادق فـيها على ا�ستيفائهم ملتطلبات اخلدمة من حيث العمر
واللياقة الطبية والتدريب وامل�ؤهالت واالختبارات وفقا لأحكام مدونة معايري التدريب
و�إ�صــدار ال�شه ــادات ومراقب ــة العامليــن بالبح ــار امللحقــة باملعاهــدة الدوليــة اخلا�صـة
مبعايري التدريب و�إ�صدار ال�شهادات ومراقبة العاملني بالبحار  ،ل�سنة 1978م  ،وذلك
وفقا للنموذج املحدد فـي الق�سم أ�  2/1 -من املدونة  .ويجب االحتفاظ بالن�سخ الأ�صلية
لل�شهادات على منت ال�سفن التي يخدم عليها حامل ال�شهادة  ،وي�ستثنى من ذلك ال�سفن
التي تقل حمولتها عن ( )300ثالثمائة طن من احلمولة الكلية .
 - 7ال�شهادة اخلا�صة ملنع التلوث البحري بالزيت  ،وت�صدر بعد فح�ص ومعاينة ال�سفـينة
طبقا للفقرة  4من امللحق  1من اتفاقية ماربول  78/73وذلك لكل �سفـينة ركاب تبلغ
حمولتها الإجمالية ( )300ثالثمائة طن ف�أكرث  .ويجب �أن ت�ستكمل ال�شهادة ب�سجل
البناء واملعدات لل�سفن الأخرى غري الناقالت (النموذج �أ) .
� - 8شهادة اخللو من القوار�ض .
� - 9شهادة الت�صنيف ل�سفن الركاب التي تبلغ حمولتها الإجمالية ( )300ثالثمائة طن ف�أكرث .
 -10ترخي�ص املحطة الال�سلكية لل�سفـينة .
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الباب الثامن ع�شر
�أحكـــام ختاميــــة
حـــق التعديـــل
املـــادة ( ) 133
 - 1لأي دولة ع�ضو طلب تعديل هذه الالئحة .
 - 2يقدم طلب التعديل �إىل الأمانة العامة التي تتوىل �إحالته للدول الأع�ضاء  ،وذلك قبل
عر�ضه على اللجنة املخت�صة .
 - 3ي�صبح التعديل نافذا بعد �إقراره من املجل�س الأعلى .
املـــادة ()134
تدخل هذه الالئحة حيز التنفيذ من تاريخ �إقرارها من املجل�س الأعلى .
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منـــاذج �شـــهـــادات
( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شهـادة �سالمة ل�سفينة ب�ضائع غري م�شمـولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الـدولية
تكم ــل هـ ــذه ال�ش ــهادة ب�س ــجل للمع ــدات
�صادرة مبوجب �أحكام الئحة ال�سالمة ل�سفن الب�ضائع و�سفن الركاب ال�صغرية غري
امل�شمولــة ب�أحكــام االتفاقيات البحريــة الدوليــة ال�صادرة فـي دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
ا�سم ال�سفينة
�أو الأحرف املميزة

ميناء الت�سجيل الطـــول( )2النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
احلمولة الإجمالية   :
وطنيا  ............................................................مبقت�ضى االتفاقية الدولية
لقيا�س حمولة ال�سفن لعام 1969م .....................................
قوة حمرك الدفع الرئي�سي (كيلوفولط) ...................................................
احلمولة ال�ساكنة لل�سفينة (بالأطنان املرتية) ...............................
املناطق التي �أجيز لل�سفينة العمل فيها (مبقت�ضى �أحكام النظام العاملي لال�ستغاثة
وال�سالمة البحرية) ...........................................................................
ا�سم وعنوان ال�شركة  /املالك  /امل�شغل ...................................................
-153-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

تاريخ مد �صالب (ارينه) ال�سفـينة �أو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء � ،أو عند انطباقه ،
تاريخ بدء ..................................................................................
تاريخ بدء العمل فـي حتويل �أو تغيري �أو تعديل ذي �صفة رئي�سية .............................
ا�سم ال�سفـينة  ............................... :رقم الت�سجيل ........................... :
ن�شهد بهذا ...................................................................................
 - 3وفقا ملا هو مالئم حلجم ال�سفـينة .
� - 3.1أن ال�سفـينـ ــة قـ ــد مت ـ ــت معاينته ــا وفق ـ ــا ملتطلبــات الفقـ ــرة ( )2من الب ــاب الثان ــي
من الالئحة .
 - 3.2و�أنه قد تبني من املعاينة ما ي�أتي :
� - 3.2.1أن حالة الهيكل  ،الآالت  ،واملعدات كانت مر�ضية  ،وامتثلت ال�سفـينة
مع املتطلبات ذات العالقة الواردة فـي هذه اللوائح (غري تلك املتعلقة
ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة من احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق) .
� - 3.2.2أن التفتي�شني الأخريين لقاع ال�سفـينة من اخلارج قد مت �إجرا�ؤهما
بتاريخ  .......................و ( .....................ويذكر التاريخني) .
� - 3.2.3أن ال�سفـينة تلبي متطلبات اللوائح فـيما يتعلق ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة
من احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق .
� - 3.2.4أن �أجهزة ومعدات الإنقاذ فـي قوارب و�أطواف النجاة  ،وزوارق الإنقاذ قد
وفرت وفقا ملتطلبات الالئحة .
� - 3.2.5أن ال�سفـينة تلبي متطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملن�ش�آت الال�سلكية .
� - 3.2.6أن ال�سفـينة تلبي متطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملعدات املالحية
لل�سفـينة وو�سائل �صعود املر�شدين واملطبوعات البحرية .
� - 3.2.7أن ال�سفـينــة مــزودة بالأ�ض ــواء  ،والأ�شك ــال  ،وو�سائــل �إط ــالق الإ�ش ــارات
ال�صوتية  ،و�إ�شارات اال�ستغاثة  ،وفقا ملتطلبات الالئحة واللوائح الدولية
النافذة ملنع الت�صادم فـي البحار .
� - 3.2.8أن ال�سفـينة تتما�شى  ،من جميع الوجوه الأخرى  ،مع املتطلبات ذات
ال�صلة فـي الالئحة .
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� - 3.3أن ال�سفينـ ــة املو�صوف ــة فـي هــذه الوثيق ــة تعتبــر مــزودة بالأ�شخــا�ص املنا�سبني
لأغرا�ض ال�سالمة وفقا ملتطلبات الالئحة ( )14من الف�صل ( )5من املعاهدة
الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار ( )1974 SOLASالتي يكون على متنها ،
عند بدئها الرحلة  ،عدد من الأ�شخا�ص من ذوي الرت ــب وامل�ؤه ــالت الـ ــواردة فـي
اجلدول (اجلداول) �أدناه :
      الرتبة  /الأهلية ال�شهادة لوائح ()STCW

عدد الأ�شخا�ص

ا�سم ال�سفـينة  .................................رقم الت�سجيل ................................
� - 3.4أن ال�سفـينة يتم ت�شغيلها �ضمن حدود منطقة ت�شغيلها .
� -3.5أن �شه ـ ــادة �إعفاء ق ـ ــد منحـ ــت  /مل متن ــح  .وعدد الإعفاءات مذكورة فـي امللحق
رقم (. )1
� - 3.6أن ال�شهادات الإ�ضافـية املذكورة �أدناه قد �صدرت و�أرفقت بهذه ال�شهادة :
� - 3.6.1شهادة االمتثال للأحكام اخلا�صة بال�سفن التي تنقل ب�ضائع خطرة .
� - 3.6.2شهادة املالءمة  /ال�شهادة الدولية للمالءم ــة لنقل الكيمياويات اخلطرة
ال�سائبة .
� - 3.6.3شهـ ــادة املالءم ــة  /ال�شهـ ــادة الدوليـ ــة للمالءم ــة لنقـل الغــازات ال�سائلـة
ال�سائبة .
� -3.6.4شهادة املالءمة لنقل الب�ضائع .
� - 3.7أن ال�سفـينة قد خ�ضعت للتدقيق الطوعي ( ....................تاريخ) و�أنها تلبي
متطلبـ ــات املدونـ ــة الدولي ـ ــة للإدارة الآمن ــة لل�سفــن ومنــع التل ــوث بعد الت�أكـ ــد
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�أن �شهـ ـ ــادة االنطب ــاق اخلا�صــة بال�شركــة تنطبــق على هـذا الن ــوع مــن ال�سف ــن ،
�أو على �أ�سا�س م�ؤقت .
� - 3.8أن ال�سفـينـة قد خ�ضع ــت للمعاين ــة الطوعيــة ( .....................تاريخ) و�أنها
تلبي متطلبات املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية .
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ...............................شريطة خ�ضوع ال�سفـينة للمعاينات
والتفتي�شات ال�سنوية  ،والبينية والدورية خلارج قاع ال�سفـينة وفقا لالئحة .
�صدرت فـي (   .............................................مكان �إ�صدار ال�شهادة)
(تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)                                       توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار
   
( �شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء )
مدد نفاذ �صحة هذه ال�شهادة حتى  .................................حيثما تنطبق وفق الباب
الثاين من الالئحة .
�صدرت فـي  ( ........................مكان �إ�صدار ال�شهادة)........................
(   تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)(                                             توقيع امل�س�ؤول املفو�ض)
( �شعار �أو خامت ال�سلطة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
ا�سم ال�سفـينة ..............................رقم الت�سجيل ................................
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  ..............املر�ضية فـي      .................
بتاريخ ..........
(        التوقيع واخلتم الر�سمي)
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مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
                                                      
(                                                            التوقيع واخلتم الر�سمي)
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
(                                                            التوقيع واخلتم الر�سمي)
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
 (                                                          التوقيع واخلتم الر�سمي )                
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
                                                        
( التوقيع واخلتم الر�سمي )
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ                 .......................................
 (                                                         التوقيع واخلتم الر�سمي )
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  * .................................املر�ضية
فـي         .................................بتاريخ .......................................
 (                                                            التوقيع واخلتم الر�سمي )
* ال�سنوية � ،أو الدورية � ،أو البينية � ،أو الإ�ضافـية � ،أو 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�شـــهادة �ســـالمة �ســـفن الب�ضـــائع
(يــرفق ه ــذا ال�س ــجل ب�ص ــورة دائم ــة ب�شـ ــهادة �س ــالمة �ســفن الب ــ�ضائع ال�ص ــادرة)
     
                 فـي  ......................بتاريخ ...............................
 - 1تف ــا�صيل ال�سفـين ــة
    ا�سم ال�سفـينة ...............................................
   
    رقم املنظمة البحرية الدولية (......................................حيثما انطبق)
     رقم الت�سجيل �أو الأحرف املميزة ........................................
 - 2مع ــلومات مف�ص ــلة ع ــن مع ــدات الإنق ــاذ
 - 1العدد الإجمايل للأ�شخا�ص الذي تتوفر لهم معدات الإنقاذ .....................
                                                                             على امليمنة      على املي�سرة
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 - 3معلومات مف�صلة عن املرافق الال�سلكية
البـــنـــــــــــــد
 - 1النظم الأ�سا�سية :
 - 2من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد عال جدا :
 جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي . م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي . جهاز هاتف ال�سلكي . من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط : جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي . م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي . جهاز هاتف ال�سلكي . من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط  /تردد عال : جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي . م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي . جهاز هاتف ال�سلكي . جهاز الإبراق ذو الطبع املبا�شر . حمطة �أر�ضية �سفينية ثابت لإمنار�سات . - 2و�سائل الإنذار الثانوية .
 - 3مرافق ا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية :
 جهاز ا�ستقبال نافتك�س . جهاز ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز . جهاز ا�ستقبال �إبراق ذو الطبع املبا�شر على الرتدد العايل . - 4منارة ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ :
 نظام البحث والإنقاذ بوا�سطة التتبع (كو�سبا�س � -سار�سات) . �إمنار�سات . - 5منارة ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ على
الرتدد العايل جدا .
 - 6مر�سل جميب راداري �سفيني .
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ا�سم ال�سفـينة  . .....................رقم الت�سجيل ...............................
 - 4الطرق امل�ستخدمة ل�ضمان توافر املرافق الال�سلكية
 4-1تثنية املعدات ...............................................................
 4-2ال�صيانة ال�شاطئية .........................................................
 4-3قدرات ال�صيانة البحرية ..................................................
 - 5الوثائق الأخرى ذات العالقة :
كتيب االتزان .
بيان الب�ضائع اخلطرة .
دليل ربط الب�ضائع .
كتيب ناقالت ال�سوائب .
وثيقة تفوي�ض لنقل احلبوب .
ن�شهد بهذا �أن هذا ال�سجل �صحيح من جميع اجلوانب
�صدر فـي ...........................................................................
(مكان �إ�صدار ال�سجل)         ....................................
(تاريخ الإ�صدار)(                 توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�سجل )
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�سجل  ،ح�سب االقت�ضاء)
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( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شهادة �إعفاء �سفن الب�ضائع غري امل�شمولـة ب�أحكام االتفـاقيات الدولية
�صـ ــدرت مبقت ــ�ض ــى �أحك ـ ــام الئحـ ــة ال�سالم ـ ــة ل�سفـ ــن الب�ضائــع و�سفن الركـ ــاب ال�صغي ــرة
غري امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
ا�سم ال�سفينة
�أو الأحرف املميزة

ميناء الت�سجيل

الطـــول

النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
ن�شهد بهذا :
�أن هذه ال�سفـين ــة  ،ووفقا لل�سلطة املمنوحة مبقت�ضى امل ــادة ( )6من الالئحــة  ،قد �أعفـيت
من متطلبات :
...................................................................................................
...................................................................................................
 ...................................................من الالئحة .
ال�شروط � ،إن وجدت  ،التي مت مبوجبها منح �شهادة الإعفاء ...............................
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ..........شريطة بقاء �صالحية �شهادة ال�سالمة ل�سفن الب�ضائع
غري امل�شمولة ب�أحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية  ،والتي ترفق بها هذه ال�شهادة .
�صدرت فـي ...............................................................
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(                                       مكان �إ�صدار ال�شهادة)
(        تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)(                         توقيع امل�س�ؤول املفو�ض)
(�شعار�أوخامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
ا�سم ال�سفـينة    ......................رقم الت�سجيل .................................
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة حتى .............................................
حيث تنطبق �أحكام الباب ( )3من هذه الالئحة
�صدرت فـي .............................................................................
(                              مكان �إ�صدار ال�شهادة)
(          تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)(                        توقيع امل�س�ؤول املفو�ض)
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة ح�سب االقت�ضاء)
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية .
فـي  .........................................بتاريخ 200 .................................
التوقيع واخلامت الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية .
فـي  ........................................بتاريخ 200 ................................
التوقيع واخلامت الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية .
فـي  ........................................بتاريخ 200 ................................
التوقيع واخلامت الر�سمي
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( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شـــهادة ال�ســـالمة ل�ســـفن الـــركاب ال�صغـــرية
�صـ ــدرت مبقت�ضــى �أحكــام الئحـ ــة ال�سالم ــة ل�سفــن الب�ضائ ــع و�سفـ ـ ــن الرك ـ ــاب ال�صغيـ ــرة
غري امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
ا�سم ال�سفينة
�أو الأحرف املميزة

ميناء الت�سجيل

الطـــول

النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
عدد الركاب املرخ�ص  بنقلهم ...............................................................
احلمولة الإجمالية :
وطنيا � ..........................................................................أو
مبقت�ضى االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة ال�سفن  ،لعام 1969م ........................
قوة حمرك الدفع الرئي�س(كيلوفولط) ....................................................
( )3وفقا ملا يالئم حجم ال�سفـينة
احلمولة ال�ساكنة لل�سفـينة (بالأطنان املرتية) ...........................................
املناطق البحرية التي �أجيز لل�سفـينة العمل فـيها (مبقت�ضى قواعد النظام العاملي لال�ستغاثة
وال�سالمة البحرية .............................................................................
...................................................................................................
ا�سم وعنوان ال�شركة  /املالك  /امل�شغل ......................................................
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تاريخ مد �صالب ال�سفـينة � ،أو بلوغها مرحلة مماثلة من البناء  ،حيثما ينطبق  ،تاريخ بدء
العمل فـي حتويل �أو تغيري �أو تعديل رئي�سي ...............................................
ن�شهد بهذا :
ا�سم ال�سفـينة  ...................رقم الت�سجيل ....................................
� - 4أن ال�سفـينة قد متت معاينتها وفقا ملتطلبات الباب الثاين من الالئحة .
� - 5أن املعاينة قد �أظهرت :
� -5.1أن حالة البناء  ،الآالت  ،واملعدات كانت مر�ضية  ،وامتثلت ال�سفـينة للمتطلبات
ذات العالقة الواردة فـي الالئحة (غري تلك املتعلقة ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة
من احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق) .
� -5.2أن التفتي�شني الأخريين لقاع ال�سفـينة من اخلارج قد مت �إجرا�ؤهما بتاريخ ...........
و ( ....................يذكر التاريخني ) .
� -5.3أن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق ب�أنظمة و�أجهزة ال�سالمة من
احلرائق  ،وخطط مكافحة احلرائق .
�-5.4أن �أجهزة ومعدات الإنقاذ فـي قوارب و�أطواف النجاة وزوارق الإنقاذ قد وفرت
وفقا ملتطلبات الالئحة .
� -5.5أن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملن�ش�آت الال�سلكية .
� -5.6أن ال�سفـينة امتثلت ملتطلبات الالئحة فـيما يتعلق باملعدات املالحية لل�سفن ،
وو�سائل �صعود املر�شدين  ،واملطبوعات املالحية .
� -5.7أن ال�سفـينة مزودة بالأ�ضواء  ،والأ�شكال  ،وو�سائل �إطالق الإ�شارات ال�صوتية ،
و�إ�ش ــارات اال�ستغاثـ ــة  ،وفقا ملتطلبــات الالئحــة واللوائ ــح الدوليـ ــة ال�ساري ــة ملنع
الت�صادم فـي البحار .
� -5.8أن ال�سفـين ــة تتما�شــى  ،من جميــع الوجوه الأخــرى  ،مع املتطلبــات ذات العالقة
فـي الالئحة .
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� - 6أن ال�سفـينة املو�صوفة فـي هذه الوثيقة تعترب مزودة بالأ�شخا�ص املنا�سبني لأغرا�ض
ال�سالمــة وفق ــا ملتطلب ــات الالئحـ ــة  V/ 14من االتفاقيـ ــة الدولي ــة ل�سالم ــة الأرواح
ف ــي البحـ ـ ــار (�سـ ــوال�س  )1974التــي يك ـ ــون عل ــى متنه ــا  ،عن ــد بدئه ــا الرحل ـ ــة  ،عـ ـ ــدد
من الأ�شخا�ص ذوي الرتب وامل�ؤهالت الواردة فـي اجلدول (اجلداول) �أدناه .
      الرتبة  /الأهلية ال�شهادة لوائح ()STCW

عدد الأ�شخا�ص

       ا�سم ال�سفينة  .................... :رقم الت�سجيل ............................. :
� - 7أن ال�سفينة يتم ت�شغيلها �ضمن حدود منطقة ت�شغيلها .
� - 8أن �شهادة الإعفاء قد منحت  /مل متنح  .وعدد الإعفاءات مذكورة فـي امللحق رقم ( . ) 1
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� - 9أن ال�شهادات الإ�ضافـية املذكورة �أدناه قد �صدرت و�أرفقت بهذه ال�شهادة :
� -9.1شهادة االمتثال للأحكام اخلا�صة بال�سفن التي تنقل ب�ضائع خطرة .
� -9.2شهادة  /ال�شهادة الدولية املالئمة لنقل الكيمياويات اخلطرة ال�سائبة .
� -9.3شهادة املالءمة  /ال�شهادة الدولية املالئمة لنقل الغازات ال�سائلة ال�سائبة .
� -9.4شهادة املالءمة لنقل الب�ضائع (. )INF
� -9.5أن ال�سفـينة قد خ�ضعت للتدقيق الطوعي (........................تاريخ) و�أنها
تلبي متطلبات املدونة الدولية للإدارة الآمنة لل�سفن ومنع التلوث  ،بعد الت�أكد
�أن �شهادة االنطباق اخلا�صة بال�شركة تنطبق على هذا النوع من ال�سفن � ،أو  ،على
�أ�سا�س م�ؤقت .
� -9.6أن ال�سفـينة قد خ�ضعت للمعاينة الطوعية (..............................تاريخ)
و�أنها تلبي متطلبات املدونة الدولية لأمن ال�سفن ومرافق املوانئ .
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ......................................شريطة خ�ضوع ال�سفـينة
للمعاينات والتفتي�شات ال�سنوية  ،والو�سطية والدورية خلارج قاع ال�سفـينة وفقا لالئحة .
�صدرت فـي .............................................
(   مكان �إ�صدار ال�شهادة)
                    
.......................................................                              
(        تاريخ �إ�صدار ال�شهادة) (           توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
�(                                  شعار �أو خامت الهيئة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
م ـ ـ ــدد نفـ ـ ــاذ �صح ـ ـ ـ ــة هـذه ال�شه ـ ــادة حتى  ..............................حيثمـ ــا تنطب ـ ــق
الف�صول � 6-6أو � 6-7أو  6-8من الباب (  ) 2من هذه الالئحة .
�صدرت فـي ..........................................
(       مكان �إ�صدار ال�شهادة)
            
.........................................................                               
(     تاريخ الإ�صدار)(                      توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
( �شعار �أو خامت ال�سلطة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء )
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ا�سم ال�سفـينة  .....................رقم الت�سجيل ...............................
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة *..................................

فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة *..................................

فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                         

         التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *..................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                           

     التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *..................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                                            التوقيع وال�شعار الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *.................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                                                             التوقيع وال�شعار الر�سمي
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مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *..................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *.................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة  *.................................املر�ضية
فـي  ............................بتاريخ .............................................
                                

      التوقيع وال�شعار الر�سمي

ا�سم ال�سفـينة  .....................رقم الت�سجيل ................................

* ال�سنويـ ــة � ،أو الدوريـ ــة � ،أو الو�سطي ـ ــة � ،أو الإ�ضافـيـ ــة � ،أو خل ــارج قع ــر ال�سفـين ــة  ،وفقا لالئح ــة ( ) 1
من الف�صل (  ) 2من اللوائح .
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�ســـجل املعـــدات التـــابع ل�شـــهادة �ســـالمة الركـــاب ال�صغــــرية
(ي ــرفق ه ــذا ال�س ــجل ب�ص ــورة دائمـ ــة ب�شه ــادة �س ــالمة �س ــفن ال ــركاب ال�صغ ــرية)
ال�ص ــادرة
فـي ............................بتاريخ ......................................
 - 10تفا�صيل ال�سفينة
ا�سم ال�سفينة ................................................
رقم املنظمة البحرية الدولية (..............................حيثما انطبق)
رقم الت�سجيل �أو الأحرف املميزة ............................................
 - 11معلومات مف�صلة عن معدات الإنقاذ
11.1
العدد الإجمايل للأ�شخا�ص
الذين تتوافر لهم معدات الإنقاذ

على
امليمنة
 11.2العدد الإجمايل لقوارب النجاة ......................................
 -11.2.1الع ــدد الإجمال ــي للأ�شخ ــا�ص الذي ــن ميكـ ــن �أن ت�ستوعبه ــم هـ ـ ـ ــذه
القوارب ................
 -11.2.2عدد قوارب النجاة املحوطة جزئيا وذاتية التقومي .....................
 -11.2.3عدد قوارب النجاة املحوطة كليا .........................................
 -11.2.4عدد قوارب النجاة املدعومة بنظام التزود بالهواء ذاتيا ...............
 -11.2.5عدد قوارب النجاة املحمية من احلرائق .................................
 -11.2.6قوارب جناة �أخرى
 -11.2.6.1العدد :
 -11.2.6.2النوع :
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 -11.2.7عدد قوارب النجاة ذات ال�سقوط احلر
 -11.2.7.1املحوطة بالكامل
 -11.2.7.2املحتوية على نظام ذاتي ......................................
 -11.2.7.3املحمية من احلرائق ..........................................
 -11.3عدد قوارب النجاة مبحرك املدرجة فـي جمموع قوارب النجاة الواردة �أعاله .........
 -11.3.1عدد قوارب النجاة املزودة ب�أنوار كا�شفة ...............................
 -11.4عدد زوارق الإنقاذ ..........................................
 -11.4.1عدد زوارق الإنقاذ املدرجة فـي جمموع قوارب النجاة الوارد �أعاله ........
� -11.5أطواف (رماثات) النجاة
� -11.5.1أطواف (رماثات) النجاة التي تتطلب �أجهزة �إنزال معتمدة .
-11.5.2عدد �أطواف (رماثات) النجاة ............................
 -11.5.3عدد الأ�شخا�ص الذي ميكن �أن ت�ستوعبهم �أطواف (رماثات) النجاة هذه
.....................
� -11.5.4أطواف (رماثات) النجاة التي ال تتطلب �أجهزة �إنزال معتمدة :
 -11.5.5عدد �أطواف (رماثات) النجاة .................................
 -11.5.6عدد الأ�شخا�ص الذي ميكن �أن ت�ستوعبهم �أطواف (رماثات) النجاة هذه ......
 -11.6عدد عوامات النجاة ..........................................
 -11.7عدد �سرتات النجاة .
 -11.8بدالت الغط�س :
 -11.8.1العدد الإجمايل .......................................
 -11.8.2عدد البدالت التي متتثل �إىل متطلبات �سرت النجاة .....................
 -11.9عدد الدثر احلرارية الواقية .........................................................
 -11.10املن�ش�آت الال�سلكية امل�ستخدمة فـي �أجهزة الإنقاذ ...................................
 -11.10.1عدد املر�سالت املجيبة الرادارية ...........................................
 -11.10.2عدد �أجهزة الهاتف الال�سلكية لالت�صال املتبادل ذات الرتدد العايل جدا
.............
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 - 12معلومات مف�صلة عن املرافق الال�سلكية
البـــنـــــــــــــد
 - 13النظم الأ�سا�سية
 -13.1من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد عال جدا :
 -13.1.1جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي
 -13.1.2م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي
 -13.1.3جهاز هاتف ال�سلكي
 -13.2من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط :
 -13.2.1جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي
 -13.2.2م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي
 -13.2.3جهاز هاتف ال�سلكي
 -13.3من�ش�أة ال�سلكية ذات تردد متو�سط/تردد عال
 -13.3.1جهاز ترميز للنداء االنتقائي الرقمي
 -13.3.2م�ستقبل خفارة النداء االنتقائي الرقمي
 -13.3.3جهاز هاتف ال�سلكي
 -13.3.4جهاز �إبراق ال�سلكي ذو الطبع املبا�شر
 -13.4حمطة �أر�ضية �سفينية تابعة لإمنار�سات
 - 7و�سائل الإنذار الثانوية
 - 8مرافق ا�ستقبال معلومات ال�سالمة البحرية :
 -13.5جهاز ا�ستقبال نافتك�س
-13.6جهاز ا�ستقبال النداء اجلماعي املعزز
 -13.7جهــاز ا�ستقبــال �إبراق ال�سلكي ذي الطب ــع املبا�ش ــر على التــردد
العايل
 -9منارة ال�سلكية توابعية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ :
 -13.8نظام البحث والإنقاذ بوا�سطة التتبع كو�سبا�س � -سارت
� -13.9إمنار�سات
 - 10منارة ال�سلكية لتحديد املوقع فـي حاالت الطوارئ على الرتدد العايل .
 - 11مر�سل جميب راداري �سفيني
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ا�سم ال�سفـينة  . .....................رقم الت�سجيل ...............................
 - 4الطرق امل�ستخدمة ل�ضمان توافر املرافق الال�سلكية
 4-1تثنية املعدات ...............................................................
 4-2ال�صيانة ال�شاطئية .........................................................
 4-3قدرات ال�صيانة البحرية ..................................................
 - 5الوثائق الأخرى ذات العالقة :
كتيب االتزان .
بيان الب�ضائع اخلطرة .
دليل ربط الب�ضائع .
كتيب ناقالت ال�سوائب .
وثيقة تفوي�ض لنقل احلبوب .
ن�شهد بهذا �أن هذا ال�سجل �صحيح من جميع اجلوانب
�صدر فـي ...........................................................................
(مكان �إ�صدار ال�سجل)   
..............................................
...................
(تاريخ الإ�صدار)(                 توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�سجل )
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�سجل  ،ح�سب االقت�ضاء)
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ا�ســـم الـــبلـــد
وزارة البحـــرية التجـــارية
�شـــهادة �إعفـــاء �ســـفن الــــركـــاب ال�صغـــــرية
�صدرت مبقت�ضــى �أحك ـ ــام لوائــح ال�سالم ــة ل�سفـ ـ ــن الب�ضائـ ــع و�سفـ ـ ــن الركـ ــاب ال�صغي ـ ــرة
غري امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات البحرية الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية  ،جيبوتي  ،واليمن .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
املميزة ميناء الت�سجيل
ا�سم ال�سفينة �أو الأحرف

الطـــول

النـــوع

رقم املنظمة البحرية الدولية (عند انطباقه) .............................................
ن�شهد بهذا :
�أن ه ــذه ال�سفـينـ ـ ــة  ،ووفق ــا لل�سلط ـ ــة املمنوحة مبقت�ض ــى الالئحـ ــة ( )4من الف�ص ـ ــل ()1
من هذه اللوائح قد �أعفيت من متطلبات :
...................................................................................................
...................................................................................................
 ...................................................من الالئحة .
ال�شروط � ،إن وجدت  ،التي مت مبوجبها منح �شهادة الإعفاء ...............................
هذه ال�شهادة �صاحلة حتى � ..........شريطة بقاء �صالحية �شهادة ال�سالمة ل�سفن الركاب
ال�صغرية غري امل�شمولة ب�أحكام اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية  ،والتي ترفق بها هذه
ال�شهادة .
�صدرت فـي ...............................................................
(مكان الإ�صدار)
................................                        .........................
(تاريخ الإ�صدار)(                       توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
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( ا�ســـم الـــبلـــد )
( الإدارة البحرية )
(ال�ش�ؤون البحرية)
�شــــهادة خطـــوط التحميــــل
�صدرت مبقت�ضـى �أحك ــام الئح ــة ال�سالم ــة ل�سف ــن الب�ضائ ــع و�سفن الرك ــاب ال�صغيـرة غري
امل�شمولة ب�أحكام االتفاقيات الدولية فـي منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
من قبل ........................................................................................
الرقم املميز
املميزة ميناء الت�سجيل
ا�سم ال�سفينة �أو الأحرف

الطـــول

النـــوع

�سـ ــطح العائ ــم (ال�سطح الرئي�سي                ) Main Deck -خ ــط التحميل
ا�ستوائي ........................ملم ( ..............                        ) Tملم فوق ( ) S
�صيف..........................   ملم (  ........      ) Sاحلافة العليا للخط من خالل مركز
�شتاء.........................     ملم (............                  )Wملم حتت ( ) S
�شتاء �شمال الأطل�سي............ملم (............         )WNAملم حتت ( ) S
م ــالحظ ــة  :احلدود احلرة وخطوط التحميل التي ال تنطبق يجب �إبرازها فـي ال�شهادة .
امل�سموح به فـي املياه العذبة جلميع احلدود احلرة .....................................ملم .
احلافة العليا لعالمة خط ال�سطح التي تقا�س منها اخلطوط احلرة  ...............ملم
من ال�سطح على اجلانب الأي�سر ...............................
تاريخ املعاينة  .....................هذه ال�شهادة �صاحلة حتى ................................
�صادرة فـي .............................بتاريخ .......................................
اال�سم  ،التوقيع  ،واخلامت الر�سمي
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م ــالحظ ــات :

حيثما تغادر ال�سفـينة من ميناء يقع على نهر �أو مياه داخلية ي�سمح بتحميل �أعمق يتطابق مع وزن
الوقود وكل املواد الأخرى املطلوبة لال�ستهالك بني نقطة املغادرة والبحر .

 - 2عندما تكون ال�سفـينة فـي مياه عذبة بكثافة وحدة واحدة ف�إن خط التحميل
املعني ميكن �أن يغمر بكمية من املياه العذبة وفق ال�سماح الوارد �أعاله  .وعندما
تكون الكثافة غري الوحدة  ،ف�إن ال�سماح �سيكون بن�سبة الفرق بني  1.025والكثافة
الفعلية .
ا�سم ال�سفـينة  ...........................رقم الت�سجيل ..................................
مددت �صحة هذه ال�شهادة حتى .....................................................
حيث تنطبق �أحكام الف�صل (  ) 3من هذه اللوائح
�صدرت فـي ...............................................................
(                         مكان �إ�صدار ال�شهادة)
............................................................                  
(تاريخ الإ�صدار)(                      توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة)
(�شعار �أو خامت الهيئة امل�صدرة لل�شهادة  ،ح�سب االقت�ضاء)
مددت لتثبيت �صحة ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية
فـي  ..............................بتاريخ ....................................
التوقيع وال�شعار الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية
فـي  ..............................بتاريخ ....................................
التوقيع وال�شعار الر�سمي
مددت لتثبيت �صحة هذه ال�شهادة بعد املعاينة ال�سنوية املر�ضية
فـي  ..............................بتاريخ ....................................
التوقيع وال�شعار الر�سمي
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ملحق رقم ()1
الئحة ال�سالمة لل�سفن ذات احلموالت ال�صغرية
التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية
اخلا�صة بدول جمل�س التعاون
�سفن ال�صيد ال�صغرية و�سفن النقل اخل�شبية التقليدية و�سفن النزهة
املحتويات
الق�سم الأول
تعاريف وم�صطلحات
� - 1سفـينة ال�صيد ال�صغرية .
� - 2سفـينة نقل خ�شبية تقليدية .
� - 3سفـينة نزهة (يخت) غري جتاري .
 - 4ال�سلطة املخت�صة .
 - 5رخ�صة عمل ال�سفـينة .
� - 6سند امللكية .
� - 7شهادة البناء .
 - 8طاقم ال�سفـينة .
الق�سم الثاين
ال�سالمة والبيئة
 - 1جمال التطبيق .
 - 2معدات ال�سالمة .
 - 3النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة .
 - 4م�ؤهالت قائد ال�سفـينة .
 - 5امل�ستندات وال�شهادات لل�سفـينة .
الق�سم الثالث
�إجراءات التعديل .
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الق�سم الأول
تعاريف وم�صطلحات
� - 1سفـينة ال�صيد ال�صغرية :
هي الوا�سطة البحرية العائمة التي ت�ستخدم بغر�ض �صيد الأحياء البحرية امل�صرح
ب�صيدهــا ب�شــرط �أال تزي ــد حمولته ــا الكليـة على ( )30ثالثي ــن طن ــا  ،وال يزيـ ــد
طوله ــا على ( )20ع�شرين مرتا  ،وما زاد على ذلك يخ�ضع لنظام ت�سجيل ال�سفن .
� - 2سفـينة نقل خ�شبية تقليدية :
هي ال�سفـينة اخل�شبية امل�صنعة تقليديا من اخل�شب  ،وقد ت�ستعمل لل�صيد �أو النقل
املحلي �أو النقل اخلارجي للب�ضائع فقط (�سفار) .
� - 3سفـينة نزهة (يخت) غري جتاري :
هي الوا�سطة البحرية التي ت�ستخدم لغر�ض النزهة فقط .
 - 4ال�سلطة املخت�صة :
هي ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة التي تقوم بت�سجيل ال�سفن بعد �إمتام عمليات الفح�ص
والرتخي�ص والرتقيم والت�سمية .
 - 5رخ�صة عمل ال�سفـينة :
هي وثيقة ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة فـي الدولة تفـيد �صالحيتها للإبحار من حيث
ال�سالمة وحماية البيئة ونطاق �إبحارها .
� - 6سند امللكية :
�سنـ ــد ي�صـدر من ال�سلط ـ ــة املخت�ص ــة لإثبــات ا�س ــم وجن�سي ــة وعنوان امل ــالك  ،و�أو�صـ ــاف
ال�سفـينة وتاريخ بنائها  ،وكل ما يتعلق بقانونية عملها .
� - 7شهادة البناء :
هي ال�شهادة التي ت�صدر من اجلهة امل�صنعة لل�سفـينة  ،وتعتمد من قبل ال�سلطة املخت�صة .
 - 8طاقم ال�سفـينة :
الربان والبحارة ح�سب الت�أهيل الالزم .
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الق�سم الثاين
ال�سالمة والبيئة
 - 1يجـب �أن تكــون حال ــة بدن ال�سفـين ــة وحمركاته ــا و�آالتهــا ومعداتهــا و�أجهزته ــا �صاحلـة
للقيام مبهام الإبحار واملالحة وحماية البيئة .
 - 2ال ي�سمح للمالك �أو ربان ال�سفـينة ب�إجراء �أية تعديالت �أو �إ�ضافات على بدن �أو حمركات
ال�سفـينة �أو معداتها �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية من ال�سلطة املخت�صة
و�إثبات �صالحية ال�سفـينة للإبحار .
 - 3جمال التطبيق  :تطبق هذه ال�شروط على ال�سفن التي ترفع �أعالم دول جمل�س
التعاون وعلى نف�س ال�سفن الأجنبية التي تعمل فـي املياه الإقليمية لدول املجل�س
مبوجب الرتخي�ص ال�صادر من ال�سلطة املخت�صة .
 - 4معدات ال�سالمة :
� - 4.1سرتات النجاة بعدد الأفراد امل�صرح بحملهم مزودة ب�صفارة  ،ويطبع عليها ا�سم
ورقم ال�سفـينة مع �إ�ضافة ( )%10ع�شرة فـي املائة من عدد �سرتات النجاة املقررة ،
ويجب الأخذ بعني االعتبار حجم �سرتات النجاة اخلا�صة مبا ينا�سب حجم
الأطفال .
� - 4.2أطواق النجاة :
 - 4.2.1الوحدات التي يقل طولها عن ( )12اثني ع�شر مرتا  :طوق جناة واحد
لكل �أربعـ ــة �أ�شخ ــا�ص مزودا بحبل ال يقـ ــل طوله عن ( )10ع�شــرة �أمتــار
على �أال يكون مثبتا ب�شكل دائم على بدن ال�سفـينة .
 - 4.2.2الوح ــدات الت ــي يزيـ ــد طولهـ ــا على ( )12اثنــي ع�ش ــر متـ ــرا  :بالإ�ضافـ ـ ــة
�إىل م ــا ورد ف ــي (� )2.2.1أعاله تكون اثنتان منها على الأقل مزودة
ب�إ�ضاءة ذاتية عند مالم�سة املاء .
 - 4.3ق ــوارب الإنقاذ ورماثـ ــات النجاة  :جميع الوحـ ــدات يجب �أن تزود بق ــارب جنـ ــاة
�أو رماث جناة كافـية ال�ستيعاب جميع الأ�شخا�ص امل�صرح بحملهم .
 - 4.4و�سيلة �إبحار احتياطية منا�سبة (حمرك احتياطي �أو جمداف �أو �شراع) .
 - 4.5م�ضخة �سحب مياه يدوية �أو ميكانيكية .
 - 4.6دلو بحبل بطول منا�سب .
 - 4.7عدد اليقل عن ( )2م�صباحني يدويني مقاومني للماء .
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 - 4.8حقيبة عدة �صيانة .
� - 4.9صندوق �إ�سعافات �أولية .
 - 4.10مياه �صاحلة لل�شرب تكفـي جلميع الأ�شخا�ص .
� - 4.11صفارة ومر�آة عاك�سة .
 - 4.12بو�صلة مغناطي�سية .
 - 4.13خمطاف احتياطي يتنا�سب مع حجم وطول ال�سفـينة .
 - 4.14وعاء جتميع النفايات .
 - 4.15يجرى فحــ�ص وم�س ــح �سن ــوي على ال�سفـين ـ ــة لتجدي ـ ــد كل ال�شه ــادات بوا�سط ــة
م�ساحني ومفت�شني م�ؤهلني من قبل ال�سلطة املخت�صة .
 - 4.16معدات مكافحة احلريق :
 - 4.16.1طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون .
 -4.16.2طفاية حريق بودرة .
 - 4.16.3طفاية حريق رغوة .
 - 4.16.4دلو حريق بحبل .
 - 4.16.5م�ضخة مكافحة احلريق ثابتة ومتنقلة .
 -4.16.6فـي حالة وجود �أماكن مغلقة فـي بع�ض ال�سفن مثل  -غرف الآالت
وغريها يجب توفـري نظام �إطفاء خارجي .
تقوم الإدارة املخت�صـة عند إ�جــراء املعاينـة الت�أكــد مـن توفـي ــر مع ــدات مكافح ــة
احلريق املنا�سبة وفقا حلجم ونوع ا�ستخدام ال�سفـينة .
 - 4.17الأنوار املالحية :
� - 4.17.1أنوار مالحية  ،اجلانب الأمين �أخ�ضر والأي�سر �أحمر .
 -4.17.2نور �أبي�ض على �أعلى �سارية .
 -4.17.3نور �أبي�ض فـي م�ؤخرة ال�سفـينة .
الأنوار املالحية املذكورة يجب �أن تكون مطابقة ملا ورد باتفاقية منع الت�صادم
فـي البحار لعام 1972م .
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 - 4.18متطلبات �أخرى يجب توفرها على ال�سفـينة :
 - 4.18.1جميـع الوحدات التي يزيــد طوله ــا على ( )12اثنــي ع�ش ــر مرتا يج ــب
�أن تزود بو�سيلة ات�صال ال�سلكية منا�سبة وما يقل طولها عن ذلك
يخ�ضع لرغبة املالك .
 - 4.18.2و�ضع حواجز جانبية منا�سبة حلماية الأفراد من ال�سقوط .
 - 4.18.3و�سيلة �آمنة لل�صعود والنزول .
 - 4.18.4العزل اجليد جلميع الأ�سالك الكهربائية .
 - 4.18.5نظام حتديد املوقع (. ) GPS
 - 5النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة :
ينح�صر النطاق اجلغرافـي لعمل ال�سفـينة فـي املياه الداخلية واملياه الإقليمية واملناطق
اخلا�صة لدول جمل�س التعاون وعدا ذلك يجب �أن يكون مزودا بكل ما حتتاج �إليه
الرحلة و�أن يبلغ ال�سلطات التي يتبعها كتابيا عن موعد ال�سفر وامليناء املق�صود
واحلمولة واملوعد املتوقع لو�صوله .
 - 6م�ؤهالت قائد ال�سفـينة :
يجب �أن يحمل قائد ال�سفـينة �شهادة من �إحدى الكليات البحرية املعرتف بها و�إن مل
يوجد يجب �أن تقوم ال�سلطة املخت�صة باختباره للت�أكد من �إملامه باحلد الأدنى بالآتي :
 -6.1قوانني منع الت�صادم ب�شكل عام .
 - 6.2معرفة با�ستعمال البو�صلة واخلرائط البحرية والقيا�سات .
 - 6.3معرفة الأنوار املالحية .
 -6.4معرف ــة الدالئ ــل املالحي ــة و أ�لــوان العوامات على القنوات وال�سواحل ومداخل
املوانئ .
 - 6.5معرف ـ ــة الأماكـ ــن املحظ ــورة كالقواعد البحرية و�أماكن التدريب على الرماية
وم�ضخات البرتول وحتميل ناقالت النفط والغاز واملرا�سي اخلا�صة .
� - 6.6إثبات اللياقة البدنية  :فح�ص النظر وال�صحة العامة .
 -6.7معرفة و�سائل وطرق مكافحة احلرائق ب�أنواعها �إ�ضافة �إىل �إملامه بالإ�سعافات
الأولية .
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 -6.8معرفة مبادئ االتزان .
 -6.9معرفة و�سائل االت�صال .
 -6.10يجب �أال يقل عمر قائد ال�سفـينة �أو م�شغل ال�سفـينة عن الثامنة ع�شرة �سنة .
 -6.11يكون ربان ال�سفـينة املمثل ال�شرعي ملالك ال�سفـينة فـي حالة غياب املالك كما
يكون امل�س�ؤول الأول عن �سالمة ال�سفـينة والأرواح طيلة مدة توليه القيادة .
 - 7امل�ستندات وال�شهادات لل�سفـينة :
يجب �أن حتمل كل �سفـينة �ضمن م�ستنداتها ما ي�أتي :
� - 7.1شهادة ت�سجيل من ال�سلطة املخت�صة .
 - 7.2ترخي�صا مالحيا .
� - 7.3شهادة البناء .
 - 7.4ترخي�ص قائد ال�سفـينة ال�صادر من ال�سلطة البحرية املخت�صة .
 - 7.5بطاقات �إثبات �شخ�صية �أو جوازات �سفر لأفراد الطاقم .
� - 7.6شهادة �صالحية معدات الإنقاذ ومكافحة احلريق .
الق�سم الثالث
�إجراءات التعديل
لكل دولة نظامها اخلا�ص من حيث متطلبات جن�سية املالك وخمالفة اللوائح والعقوبات
واجلزاءات وما فـي حكمها  ،و�أية مقرتحات لتعديل هذه اللوائح يتم رفعها لأ�صحاب ال�سمو
واملعايل وزراء النقل واملوا�صالت بدول املجل�س .

-181-

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1028

جملــ�س املناق�صــات
يعلـن جملـ�س املناق�صـات عن طرح املناق�صات التالية :
رقـم
املناق�صـة

ا�ســــــم املناق�صــة

م�شـروع �إن�شـاء طريق
� 2013/98ضنـك  /اخلبيـب
(املرحلة الثانية)
م�شـروع �إن�شـاء طريـق
�أ�سفلتــي من الطريــف
بواليـة امل�صنعــة إ�لـى
 2013/99جمــا بواليــة الر�ستــاق
مبحافظ ــة جنــوب
الباطن ــة

ال�شركـات التي
يحـق
لها اال�شتــراك
ال�شركات املتخ�ص�صـة
فـي �أعمال الطــرق
وامل�سجل ــة لـدى
جمل�س املناق�صــات
بالدرجـة املمتــازة
ال�شركات
املتخ�ص�صـة فـي
�أعمال الطــرق
وامل�سجلة لـ ــدى
جمل�س املناق�صــات
بالدرجــة الأولــى

قيمـة
امل�ستند

�آخر موعد موعد
لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطـاءات

(= 2.500/ر.ع)
�ألفان
وخم�سمائة 2013/11/11 2013/10/17
ريـال عمانــي
(= 1.167/ر.ع)
أ�لــف ومائـة
و�ستون 2013/11/11 2013/10/17
و�سبعـة
ريـاال عمانيا

م�شـروع ت�صميـم ال�شركات املتخ�ص�صـة
و�إن�شـاء طـرق داخلي ــة فـي �أعمال الطــرق (= 1.000/ر.ع)
وامل�سجلة لـ ــدى
 2013/100بوالي ــة الر�ستــاق
أ�لـ ـ ـ ــف
2013/11/11 2013/10/17
مبحافظــة جن ــوب جمل�س املناق�صــات ريال عماين
بالدرجــة الأولــى
الباطن ــة
تقديـم خدمات
التمويـن والتغذيــة
وخدمات النظافة
والغ�سيل ومكافحــة
احل�شرات
2013/101
للم�ست�شفيات
واملجمعــات ال�صحيـة
التابعـة لوزارة ال�صحــة
مبختلــف حمافظـات
ال�سلطن ــة
ت�شغيـل و�صيانة
حمطة حتلية امليـاه
 2013/102املتنقلـة �سعـة ()5
خم�سة ماليني
جـالون بالغب ــرة
مبحافظــة م�سق ــط

ال�شركات املتخ�ص�صـة (= 175/ر.ع)
ـة
فـي الأعمال املذكـورة مائـة
وخم�سـاال 2013/11/11 2013/10/17
وامل�سجلــة لــدى و�سبعون ري
عمانيـ ـ ــا
جملـ�س املناق�صـات
ال�شركات
املتخ�ص�صـة فـي (= 1.500/ر.ع)
�ألف
الأعمال املذكورة
2013/11/4 2013/10/10
وامل�سجلــة لــدى
وخم�سمائة
جمل�س املناق�صــات ريال عماين
بالدرجــة املمتـازة
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ميكـن احل�صـول على م�ستنـدات ال�شـروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبارا
من تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول أ�عـاله .
على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء
معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعـد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمـر معنونـة با�سـم معايل رئي�س جمل�س
املناق�صات مكتوب عليها م ــن اخل ــارج رق ــم وا�ســم املناق�صـة فقـط و�أال يكتـب على املظـروف
ا�سـم �صاحـب العطــاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجب و�ض ــع العطـاءات ب�صن ــدوق املناق�ص ــات مببنــى املجل ــ�س باخلوي ــر ابت ــداء من ال�ساع ــة
ال�سابعة والن�ص ــف حتى ال�ساع ــة العا�ش ــرة من �صب ــاح الي ــوم املح ــدد باجل ــدول �أع ــاله  ،هذا
و�س ــوف لن يتــم قب ــول �أي عط ــاء يــرد �إىل املجل ــ�س بع ــد املوعــد الآنــف الذكــر  ،كما يج ــب
ح�ضــور ممثل لل�شركة التي تقدم عطاءها فـي املناق�صة عند إ�جـراءات فتح املظاريف  ،علما
ب�أنه �سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة على موقع جمل�س املناق�صات فـي �شبكـة املعلومات
العاملية (الإنرتنـت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتــداء مــن ال�ساعــة
احلاديــة ع�شــرة �صباحــا .
�ستعط ــى الأف�ضلي ــة فـي الإ�سنــاد لل�شركــات التي ي�شتمــل عطا ؤ�هــا على �أكبــر ن�سبــة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلــن جملــ�س املناق�صــات عــن طــرح املناق�صــات التاليـــة:
�آخر موعد موعد
تقدمي
لتوزيــع
امل�ستندات العطـاءات

ال�شركـات التي
رقـــم
ا�ســـــم املناق�صـــــــة
يحـق
املناق�صـة
لهـــا اال�شتــراك
ال�شركـات
املتخ�ص�صة فـي (= 2.250 /ر.ع)
م�شـروع �إن�شـاء طريـق
�أعمـال الطـرق �ألفان ومائتان
 2013/103الباطنـة ال�سريــع
2013/10/10 2013/9/29
وامل�سجلــة لــدى وخم�سون
(و�صلــة حلبـ ــان)
جملـ�س املناق�صـات ريـاال عماني ـ ــا
بالدرجــة املمتـازة
ال�شركـات العامليــة
وال�شركـات املحليـة
(= 3٫000/ر.ع)
ت�شغيـل و�صيانة نظام
املتخ�ص�صـة ف ــي
2013/104
مناولة الأمتعة مبطـاري
ثالث ــة �آالف 2013/11/18 2013/10/24
الأعمـال املذكــورة
"دولية"
ريـال عمانــي
م�سقـط الدولـي و�صاللـة
وامل�سجلــة لــدى
جملـ�س املناق�صـات
ال�شركـات واملكاتـب
تقديـم اخلدمات
اال�ست�شارية
اال�ست�شاريـة لإدارة م�شروع
املتخ�ص�صة فـي (= 400/ر.ع)
�إن�شاء طريق الباطنة
الأعمال املذكــورة �أربعمائـ ــة 2013/11/18 2013/10/24
2013/105
ال�سريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وامل�سجلة لـدى ريـال عمانــي
(من احلزمة الأوىل �إىل
جمل�س املناق�صات
احلزمة احلادية ع�شرة)
بالفئة الأوىل
ال�شركات
املتخ�ص�صة فـي
الأعمال الكهربائية
م�شـروع �إن�شـاء حمطـة
ح�سب اجلهد (= 3.000/ر.ع)
كهربـاء الدريــز جهــد
2013/106
املذكور وامل�سجلة ثالث ــة �آالف 2013/11/18 2013/10/24
( 33/132ك.ف)
لدى جمل�س ريـال عمانــي
وب�سعـ ـ ـ ــة ( 125م.ف�.أ)
املناق�صـات ولـدى
ال�شركة العمانية
لنقـ ــل الكهربـاء
قيمـة
امل�ستند
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ميكـ ــن احل�ص ـ ــول على م�ستنــدات ال�شـ ــروط واملوا�صفـ ــات من مبنى املجلـ�س باخلويـ ــر اعتبـ ــارا
من تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول �أعـاله .
على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء
معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فـيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمر معنونة با�س ــم معالــي رئيــ�س جمل ــ�س
املناق�صات مكتوب عليهـا من اخلارج رقم وا�سم املناق�صة فقط و�أال يكتب على املظروف ا�سم
�صاحب العطاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجـب و�ضع العطـ ــاءات ب�صندوق املناق�صات مببنــى املجل�س باخلوي ــر ابتداء من ال�ساعـ ــة
ال�سابعـة والن�صـف حتـى ال�ساعـة العا�شـرة من �صباح اليوم املحدد باجلدول �أعاله  ،هذا
و�سوف لن يتم قبول �أي عطـاء يرد �إىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر  ،كمـا يجب ح�ضور
ممثل لل�شركـة التي تقـدم عطاءها فـي املناق�صـة عند إ�جـراءات فتح املظاريـف  ،علما ب�أنه
�سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة علـى موقع جمل�س املناق�صـات فـي �شبكة املعلومـات
العامليـة (الإنرتنت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتداء من ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباحا .
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات التي ي�شتمل عطا�ؤها على �أكرب ن�سبة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلــن جملــ�س املناق�صــات عــن طــرح املناق�صــات التاليـــة:
رقـــم
املناق�صـة

ا�ســـــم املناق�صـــــــة

م�شــروع �إن�شـ ــاء طري ــق
2013/107
العبيلـ ـ ــة  -الفي ـ ــا�ض
توفيـر فنييـن ل�صيانـة
الأجهـزة واملعـدات
 2013/108بالوحدات ال�صحية التابعة
ل ـ ـ ــوزارة ال�صح ـ ـ ــة
مبحافظـة الظاهـرة
توفيـر فنييـن ل�صيانـة
الأجهـزة واملعـدات
 2013/109بالوحدات ال�صحية التابعة
ل ـ ـ ــوزارة ال�صح ـ ـ ــة
مبحافظـة الو�سطـى
توريـد مواد جراحيـة
لق�سطرة القلب
2013/110
(طب الأطفـال)
بامل�ست�شفى ال�سلطاين
توفيــر حافــالت لنقــل
 2013/111طلبـة جامعــة ال�سلطــان
قاب ــو�س

�آخر موعد موعد
تقدمي
لتوزيــع
امل�ستندات العطـاءات

ال�شركـات التي
يحـق
لهـــا اال�شتــراك
ال�شركـات
املتخ�ص�صة فـي
(= 3.000/ر.ع)
�أعمـال الطـرق
ثالث ــة �آالف 2013/11/18 2013/10/24
وامل�سجلــة لــدى
ريـال عمانــي
جملـ�س املناق�صـات
بالدرجــة املمتـازة
ال�شركات
(=175/ر.ع)
املتخ�ص�صـة فـي
مائـة وخم�سـة
2013/11/18 2013/10/24
الأعمال املذكـورة
و�سبعـون
وامل�سجلـة ل ــدى
ريـاال عمانيـ ـ ــا
جملـ�س املناق�صـات
ال�شركات
(=175/ر.ع)
املتخ�ص�صـة فـي
مائـة وخم�سـة
2013/11/18 2013/10/24
الأعمال املذكـورة
و�سبعـون
وامل�سجلـة ل ــدى
ريـاال عمانيـ ـ ــا
جملـ�س املناق�صـات
ال�صيدليات
(=175/ر.ع)
وال�شركـات
املتخ�ص�صــة فــي مائـة وخم�سـة
2013/11/18 2013/10/24
الأعمـال املذكــورة و�سبعون
وامل�سجـلــة لـدى ريـاال عمانيـ ـ ــا
جملـ�س املناق�صـات
ال�شركات
(=175/ر.ع)
املتخ�ص�صـة فـي
مائـة وخم�سـة
2013/11/18 2013/10/24
الأعمال املذكـورة
و�سبعون
وامل�سجلـة ل ــدى
ريـاال عمانيـ ـ ــا
جملـ�س املناق�صـات
قيمـة
امل�ستند
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ميكـ ــن احل�صـ ــول على م�ستن ــدات ال�شــروط واملوا�صفـات من مبنى املجلـ�س باخلويـر اعتبـارا
من تاريـخ ن�شـر هـذا الإعـالن وحتـى التاريـخ املذكـور باجلـدول �أعـاله .
على جميع ال�شركات �أن ترفق مع عطاءاتها ت�أمينا م�ؤقتا فـي �صورة �ضمان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء
معنونا با�سم معايل رئي�س جمل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )90يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب �سوف لن ينظر فـيه .
تقدم العطاءات موقعة وخمتومة على النموذج الأ�صلي املعد لذلك وعلى جدول الفئات
املرافق له فـي مظاريف خمتومة بال�شمع الأحمر معنونة با�س ــم معالــي رئيــ�س جمل ــ�س
املناق�صات مكتوب عليهـا من اخلارج رقم وا�سم املناق�صة فقط و�أن ال يكتب على املظروف
ا�سم �صاحب العطاء �أو ما ي�شري �إليه .
يجـب و�ضع العطـ ــاءات ب�صندوق املناق�صات مببنــى املجل�س باخلوي ــر ابتداء من ال�ساعـ ــة
ال�سابعـة والن�صـف حتـى ال�ساعـة العا�شـرة من �صباح اليوم املحدد باجلدول �أعاله  ،هذا
و�سوف لن يتم قبول �أي عطـاء يرد �إىل املجلـ�س بعد املوعـد الآنف الذكـر  ،كمـا يجب ح�ضور
ممثل لل�شركـة التي تقـدم عطاءها فـي املناق�صـة عند �إجـراءات فتح املظاريـف  ،علما ب�أنه
�سيتم بث هذه الإجراءات مبا�شرة علـى موقع جمل�س املناق�صـات فـي �شبكة املعلومـات
العامليـة (الإنرتنت) ( )http://www.tenderboard.gov.omابتداء من ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباحا .
�ستعطى الأف�ضلية فـي الإ�سناد لل�شركات التي ي�شتمل عطا�ؤها على �أكرب ن�سبة تعمني
ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية .
جمل�س املناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر
الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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