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مف ىذه المكائح ىك كضع معايير لمحد األدنى مف السبلمة الكطنية لسفف الشحف  اؾغرض -1
 طف ( . 500الميبية حمكلتيا اإلجمالية أقؿ مف ) 

كاف المدخؿ ليذا أف يتـ استحداث معايير عامة لمتفتيش لمسفف الحالية التي ىي في  وؼد
حالة تشغيؿ أما بالنسبة لمسفف الجديدة ، كالتي تـ تسجيميا بعد تاريخ دخكؿ ىذه المكائح حيز التنفيذ 

ي تعمؿ تـ استحداث نظاـ يرتكز عمى قكاعد السبلمة الصادرة مف المنظمة البحرية الدكلية لمسفف الت
   البحر األبيض المتكسط .في نطاؽ 

أجؿ عدـ فرض أعباء كتكاليؼ أكثر عمى مبلؾ السفف تنص البلئحة عمى أف السفف  ؿن  -2
الحالية تستمر في العمؿ عمى أساس معايير أدنى مف تمؾ المنصكص عمييا في ىذا النظاـ 

 األساسي . 
  -تقسيـ ىذه المكائح إلى ثبلثة أقساـ : ميؽن -3

عمى األمكر العامة ذات العبلقة لؤلقساـ ) ب ( ) ج ( كتنطبؽ عمى السفف  يحتوي .أ 
 الحالية كالسفف الجديدة .

 عمى المعايير التقنية ) الفنية ( التي يتـ تطبيقيا عمى السفف الحالية . تحتوي  .ب 
  عمي المعايير التقنية ) الفنية ( التي يتـ تطبيقيا عمى السفف الجديدة . تحتوي  .ج 

 

 

  

 لىائح الضالمت لضفن الشحن الليبيت 
 التي ال تشملها أحكام ادلنظمت البحسيت الدوليت 

 -: ذيخــــيم
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 ( 1ذ ) جُان

 انغـــــشك 
 

( 500الشحف ذات الحمكلة أقؿ مف ) مف ىذه المكائح ىك اعتماد معايير السبلمة لسفف اؾغرض .1
ـ في مجاؿ النقؿ البحرم كطكليا اإلجمالي ) طف متران أك أكثر(  12بما فييػػا المراكب التي تستخد

  -التي ال تنطبؽ عمييا أحكاـ االتفاقيات الدكلية السارية المفعكؿ اآلتي ذكرىا :
بصيغتيا المعدلة  1974(  SOLASالدكلية لسبلمة األركاح في البحار ) تفاقية اال .أ 

 . 1988بممحؽ االتفاقية لعاـ 
 . 1966( بصيغتيا المعدلة عاـ  LOAD LINEخط الحمكلة )  اتفاقية .ب 

التي تنطبؽ عمى سفف البضائع بما في  1972الدكلية لمنع التصادـ في البحار عاـ  اؾؼواعد .2
 ذلؾ المراكب كالتي تخضع ليذه المكائح .  

 

 
 ( 2)  انجُذ

 االعزثُبءاد
   -: سػن اآلتي ذؽرفاائح عؾى اؾوتـطلق فذه اؾؾال 

ـ ألغراض غير تجاريةالسفف  .1  . التي تممكيا الدكلة كتستخد
 . السفف الحربية كسفف القكات المسمحة  .2
 . سفف الركاب  .3
ـ في أغراض تجارية . .4  سفف الترفيو التي ال تستخد
 سفف الصيد . .5
 . السفف الخشبية ذات الصناعية البدائية .6
 ـ ( . 12السفف بما فييا المراكب التي يقؿ طكليا عف )  .7

 
 

 انمسى ) أ ( 
 عــــــــاو 

 (  1اجلصء ) 
 االدمنـاءات (   –االخمصاص  –اؾمعرقػات  –) اؾغرض 
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 ( 3ذ )جُـان
 زؼشيفبد   ان

   -:جيب تطلقق فذه اؾمعرقػات ألغراض فذه اؾؾوائح 

مع المبلحؽ كتعديبلتيا كالقكانيف (  المعاىدات) تعني االتفاقيات ( :  المعاىدات) االتفاقيات  .1
 ذات الصمة كىي إلزامية التطبيؽ بحاالتيا المستحدثة .    

 . 1966الدكلية لخطكط التحميؿ عاـ  االتفاقية .2
 ( . SOLAS 1974الدكلية لسبلمة األركاح في البحار عاـ )  المعاىدة .3
 (.  MARPOL 73/78كممحقاتيا عاـ ) 1973الدكلية لمنع التمكث البحرم عاـ  المعاىدة .4
 . 1972الدكلية لمنع التصادـ في البحار عاـ  المعاىدة .5
 .) مصمحة الموانئ والنقل البحري ( البحرية : تعني  اإلدارة .6
( لمقياـ بالمياـ  المصمحة: يعني ىيئة أك كياف كافقت عميو )  المنظمة المعترف بيا  .7

 القانكنية .
 البحر األبيض المتكسط.عني ي: التي تنطبؽ عمييا ىذه المكائح  المنطقة .8
: يعني اليـك كالشير مف كؿ عاـ كالتي سكؼ تتكافؽ مع تاريخ انتياء صبلحية  التاريخ .9

 الشيادات ذات الصمة . 
 بيا .ة : يعني سفينة شحف بدكف كسائؿ الدفع الخاص المركب .10
 : يعني سفينة تستخدـ لصيد أك زرع أك حصد المكارد الحية في البحر . سفينة صيد .11
 : يعني رحمة بيف ميناءيف لبمديف مختمفيف أك أكثر . دوليةرحمة  .12

 
 

 ( 4ذ )ـجُان
 االخزقبفبد

كبذلؾ يككف  –ىي السمطة المختصة لتنفيذ ىذه المكائح :  ؿصؾوة ادلواـئ واؾـؼل اؾلوري .1
  المفتشكف التابعكف لممصمحة مخكليف لمقياـ بعمميات التفتيش حسب ما جاء في ىذه المكائح .

مف تراه مناسبان لمقياـ بتفتيش كمسح كفحص السفف التي تنطبؽ  أف تكمؼجيوز ؾؾؿصؾوة  .2
 .عمييا ىذه المكائح 
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 ( 5ذ )ـجُان
 اإلػفــــبءاد

أف طبيعة كحالة الرحمة لظركفيا الخاصة ال تستمـز تطبيؽ حكـ أك أكثر إذا رأت ادلصؾوة  .1
مف ىذه المكائح يمكنيا إعفاء السفينة المزمع قياميا بالرحمة مف ىذه المكائح بشرط أف 

 ( كافية لمقياـ بالرحمة . المصمحةتستجيب لمتطمبات السبلمة كالتي تراىا ) 
أف تعفي السفف التي تتجسد فييا مبلمح نكع جديد (  لمصمحة الموانئ والنقل البحري )  جيوز .2

مف أحكاـ المكائح الحالية حيث أف التطبيؽ مف شأنو أف يعكؽ البحث في التطكير لتمؾ 
مع ذلؾ تككف السفينة ممتزمة لمتطمبات السبلمة كفقان لمضركرة  –المبلمح  كاالندماج لمسفف 
 لضماف السبلمة لمسفينة .

 (6ذ )ـجُان
 انـًغــبثمــــــبد

كالتجييزات أك ترتيبات  األجيزةأف المكائح الحالية تتطمب ترتيبات معينة مف حيث المكاد ك  حقث
( لمصمحة الموانئ والنقل البحريأخرل كيذه ، كالتي تككف مثبتة أك تككف السفينة مجيزة بيا يجكز ) 

جيزة أك أم تركيبات أخرل أك تزكيدات السمػػػاح بأية ترتيبات أخرل مف حيث المكاد كالتجييزات كأل
يتػـػ حمميا عمى السفينة إذا رأت بأف ىذه الترتيبات مف حيث المكاد كاألجيزة كالتجييزات كالتزكيدات 

 .أك أم تركيبات أخرل تككف مطابقة تمامان كما ىك مطمكب حسب ىذه المكائح 
 

 ( 7ذ )ـجُان
 ادلؼــــبييــــــش

يجب أف تتطابؽ قكة التصميـ اإلنشائية كالتجييزات كالمكاد  ؾؾسػن اجلدقدة باؾـسلة .1
كالمعدات كاألجيزة الخاصة مع المعايير المقبكلة باستثناء ما كرد صراحة أك المشار إلييا في 

) ج ( باإلضافة إلى األنظمة كالمعايير التي أكصت بيا المنظمة البحرية الدكلية يجكز القسـ 
     ما يمكف أف يككف مناسبان .

مع األخذ بعيف االعتبار االستثناءات المنصكص عمييا في باؾـسلــــة ؾؾسػـــــن احلاؾقة  .2
 .( قبؿ سرياف مفعكؿ ىذه المكائح  1القسـ ) ب ( يتـ تطبيؽ ما جاء في الفقرة ) 
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 ( 8ذ )ـجُان
 أَــــٕاع ادلؼبيُبد

 .ع ليذه المكائح التي تخضالمعاينات جميع السفف تـطلق  .1
 كتكقيت مثؿ ىذه المعاينات عمى النحك التالي : فدف  .2

كذلؾ كضع دراسة استقصائية أكلية كيشمؿ الجزء الخارجي مع قاع السفينة  يتم .أ 
 قبؿ السفينة إلى الخدمة .

 ( سنكات لغرض تجديدىا. 5السفينة مرة كؿ )  مسح أك فحص كمعاينة شيائد يتم .ب 
دكرم / كسطى في غضكف ثبلثة أشير قبؿ أك بعد تاريخ انقضاء السنة  مسح .ج 

 الثانية أك الثالثة لتاريخ منح الشيادة .
ـ ىذا المسح أك المعاينة  عند القياـ بالفحص السنكم حسب ما كرد في )   ( د   2يت

 ك بعد تاريخ منح الشيادة.سنكم في غضكف ثبلثة أشير قبؿ أ مسح .د 
 إضافية عندما يتطمب األمر ذلؾ . معاينات .ق 
بمعاينة كمسح بدف السفينة مرتيف كؿ خمس سنكات كيشمؿ ذلؾ الجانب  القيام .ك 

 .الخارجي مف قاع السفينة
 

 ( 9ذ )ـجُان
 ًجذئيخ ـانبد ـــؼبيُـًـان

كالمنظكمات كاألجيزة المكضحة الحقان تتكافؽ القياـ بالمعاينات الػمبدئية كذلؾ لمتأكد بأف المعدات مم ق
   -:  و التحديدجمع األحكاـ كالمكائح الحالية كأنيا في كؿ الحاالت تعمؿ بحالة جيدة كعمى ك 

  . المكاد كاألكضاع كالتركيباتترتيبات  -أ 
 كأكعية الضغط األخرلالغاليات  -ب 
 .المساعدة كتشمؿ معدات التكجيو كأجيزة التحكـ المصاحبة اآلليات  -ج 
إطفاء الحرائؽ كأجيزة السبلمة الخاصة بمنظكمة الحرائؽ كترتيبات معدات اإلنقاذ   أجيزة  -د 

 كأجيزة المبلحة كالمنشكرات كالكتب المبلحية طريقة صعكد المرشد إلى السفينة .

 انمسى ) أ ( 
 عــــــــاو 

 (  2اجلصء ) 
 (   ؿعاقـات أو ؿسح اؾسػن ) 
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 المتعمقة باالتصاالت كتشمؿ تمؾ المستخدمة في معدات اإلنقاذ . التجييزات  -ق 
 التحكـ في تفريغ الزيكت كالترتيبات المستعممة إلبقائيا بخزانات السفينة . منظومة -ك 
شارات الخطر كالتي تتطابؽ مع القكاعد  أوضاع -ز  رشادات الصكت ، كا  األضكاء ، األشكاؿ ، كا 

  الدكلية في البحار .
المستعممة في بناء السفينة كاإلنشاءات حسب اع المكاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ، ك أكضػػػػػػػػػػك الم اتــــــــــرتيبـــــــت -ح 

د الجزء الطافي مف السفينة ػػػػػػػػػاالت تحديػػػػػػػػػػػػػػػـ ) ج ( حػػػػػػػػػ( قس 3ما ىي محددة في الفصؿ ) 
 (FREE BOARD  ( كخطكط التحميؿ أك الحمكلة )LOAD LINE  بالنسبة لمسفف )

 الجديدة .
 

 ( 10ذ )ـجُان
 ادلؼبيُخ نغشك إفذاس ؽٓبدح خذيذح 

ىذه المعاينة كذلؾ عند إصدار شيادة جديدة ، كتتـ إضافة ىذا الفحص لمعدات معينة حسب ما  تمم
كرد في المعاينات المبدئية ، كذلؾ لمتأكد عمى أف المعدات قد تـ المحافظة عمييا طبقان لقكاعد 

 االتفاقية الدكلية لمنع التصادـ . 
 

 ( 11ذ )ـجُان
 ادلؼبيُخ أٔ انفسـ األٔعظ 

اريخ إصدار ت( ثبلثة أشير قبؿ أك بعد نياية السنة الثالثة ل 3 )المعاينة تتـ في غضكف  فذه .1
السفف الجديدة يجب أف يشمؿ الفحص أك المعاينة النقاط المحددة في  الشيادة كبخصكص

المعدات كاألجيزة في ( القسـ ) ج ( لمتأكد بأف  13كالفصؿ )  (  8إلى )  ( 4مف ) الفصكؿ 
 بيا . حالة جيدة كمعقكلة لمخدمة التي تنكم السفينة القياـ

كمعاينة بدف السفينة كآلياتيا يجب االستناد إلى المعاينات كالفحكصات التي  خبلؿ القياـ بفحص
 تـ القياـ بيا تحت منظكمة الرقابة المستمرة أينما كانت ىذه المنظكمة مكجكدة .

المعاينة أك الفحص الذم يقع في كسط فترة الخمس كىي فترات سرياف الشيائد بالنسبة  فذه .2
السنتينا يجب أف يشمؿ التركيبات كالتقسيمات كالمعدات كترتيبات أجيزة ضخ لمسفف الحالية 

كتجييزات اآلالت كالتجييزات الكيربائية كأجيزة الدفاع ضد الحرائؽ كأجيزة الكقاية مف التمكث 
 أكد مف أنيا في حالة جيدة كمقبكلة لمخدمة التي تنكم السفينة القياـ بيا . كذلؾ لمت
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 ( 12ذ )ـجُان
 انـًؼبيُبد انــذٔسيـــخ 

ذا دعت الضرورة واؾػووص اؾدورقة  ادلعاقـات .1 سوف تشمل معاينة وفحص المعدات ، وا 
لضماف بأنيا تستجيب لمشركط المتصمة بمعدات إنقاذ  باختبارات ليذه المعدات ـيايجب الق

كسبلمة األركاح بالبحار كمعدات الدفاع ضد الحرائؽ كاإلشارات الضكئية كاإلشارات الصكتية 
 بأنيا في حالة جيدة كمقبكلة كمييأة لمخدمة التي تنكم السفينة القياـ بيا.

اؿ كأ تعميمات أخرل كالكثائؽ الشيائد كالسجبلت ككتيبات دليؿ االستعم مراجعة جميعجيب  .2
 .    اإلجبارية 

 (13ذ )ـجُان
 انـًؼبيُبد أٔ انفسٕفبد انغُٕيـــخ 

   -:أن قشؿل اؾػوص اؾسـوي ؽل تػمقش أو ؿعاقـة تؼضي ) ؿطؾوبة ( ؾضؿان اآلتيجيب 

( قد تـ المحافظة عمييا في حالة جيدة كتظؿ صالحة لمخدمة التي  9المعدات في البند )  أن -أ 
 السفينة القياـ بيا .تنكم 

يتـ تعديؿ أم مف بدف السفينة أك إنشاءاتيا التي مف شأنيا في حسابات تحديد خط لم  -ب 
 . التحميؿ

المعدات كأجيزة الحماية الخاصة بالفتحات كاألعمدة كالبالكعات كجميع الفتحات ككسائؿ أن  -ج 
 .  الدخكؿ تـ المحافظة عمييا في حالة جيدة

 

 ( 14ذ )ـجُان
 أٔ انفسٕفبد اإلضبفيخ انـًؼبيُبد

القياـ بالمعاينات أك الفحكصات اإلضافية سكاء كانت عامة أك جزئية عندما تحيف الفرصة جيب 
كذلؾ عقب كؿ إصبلح تـ أك حادث أك حصكؿ أضرار التي مف شأنيا التأثير عمى سبلمة السفينة 

إلى حدكد الضماف أف ىذه اإلصبلحات أك االستبداالت قد تمت  يجب أف يتـ ىذا الفحص أك المعاينة
     بالطريقة المبلئمة . 

 ( 15ذ )ـجُان
 فسـ لبع انجذٌ يؼبيُخ أٔ 

السفينة كذلؾ خبلؿ ينتيف لمجانب الخارجي مف قاع بما في ال يقؿ عف فحصيف أك معا القياـب ـــــجي
 كالنقؿ البحرم خبلؼ ذلؾ .( سنكات إال في حالة تفكيض مف مصحة المكانئ  5) 
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( شيران  36قدر ممكف يجب أاّل تزيد المدة بيف ىذيف الفحصيف أك المعاينتيف عف )  وبأؼصى
ذات  كالغرض منيا القياـ بالفحكصات لمجانب الخارجي مف قاع السفينة ككذلؾ الفحكصات لؤلجزاء 

جيدة كمقبكلة كمييأة لمخدمة  العبلقة ىك لضماف االستمرار في الحفاظ عمى حالتيا كأنيا في حالة
 التي تنكم السفينة القياـ بيا .

  .أف يتكافؽ أحد ىاذيف الفحصيف أك المعاينتيف مع فحص تجديد الشيادة  قػضل
 ( 16ذ )ـجُان

 ادلقبدلخ ػهٗ انفسٕفبد أٔ انـًؼبيُبد 
تكثيؽ المصادقة عمى الفحكصات أك المعاينات السنكية كالكسطى كالدكرية المشار إلييا في جيب 

  ىذه المكائح الحالية في شيادة سبلمة السفينة . 
 (17ذ )ـجُان

 احملبفظخ ػهٗ انفسـ أٔ انـًؼبيُخ
المحافظة عؿ السفينة كمعداتيا لتككف منسجمة مع شركط المكائح الحالية لضماف أف  يجب .1

بدكف التسبب في السفينة تظؿ مف جميع الكجكه قادرة في الشركع لمبدء في رحمتيا بالبحر 
    أخطار لمسفينة أك األفراد أك البيئة .

عدـ القياف بأم تغييرات إلنشاءات أك آالتيا أك معداتيا أك أية أجيزة التي ىي مضمنة يجب  .2
بالفحكصات التي تمت بعد االنتياء مف الفحص أك المعاينة بدكف أخذ المكافقة مف طرؼ 

 . يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحري
ى سبلمة لمسفينة أك تـ اكتشاؼ عيب أك خمؿ ، الذم يمكف أف يؤثر عم طرأ حادثكمما  .3

السفينة أك كفاءتيا أك التسبب في نقص معدات إنقاذ األركاح أك أم معدات أخرل كتصبح 
كبدكف تأخير كالطمب مف المصمحة القياـ  يصهحت ادلٕاَئ ٔانُممغير فعالة يجب إببلغ 

 ( بأسرع كقت ممكف . 14بإجراء الفحص أك المعاينة كفقان لما ىك محدد في البند ) 
 ( 88انـجُذ )

 كبو خبفخ رزؼهك ثبنفسٕفبد ٔ انـًؼبيُبد نهغفٍ احلبنيخ أز
عف معدات أك مكاد بخصكص السفف الحالية فيذا يعني أف ىذه  القسـ اإلشارة في ىذا  عـد .1

 كذلؾ يصهحت ادلٕاَئ ٔانُممالمعدات قد تـ الترخيص بيا لكؿ سفينة بالتحديد مف طرؼ 
    القسـ ) ب (.قبؿ دخكؿ ىذه المكائح حيز التنفيذ كتستثنى مف ذلؾ المعدات المذككرة في 

يبدأ بالقياـ بالفحص المبدئي عند  يتعمؽ بالسفف الحالية فأف النظاـ الجديد لمنح الشيائد ػقؿا .2
  بداية السنة الثانية لتاريخ بدء سرياف شيادة لمسفينة كذلؾ بعد دخكؿ ىذه المكائح حيز التنفيذ .



9 
 

 
 
 
 
 
 
 ( 19) انـجُذ

  ؽٓبدح انغاليخ نغفٍ انجضبئغ
شيادة السالمة لسفن البضائع ال تخضع ألحكام معاىدات المنظمة : ) ىذه الشيادة  تسؿى .1

المكائح الحالية ( كتـ إصدارىا لسفينة تمتـز بشركط  الشيادةكتسمى فيما يمي )  البحرية(
 كذلؾ بعد القياـ بالفحص أك المعاينة أك فحص لغرض تجديد الشيادة .

عاينة قد تـ بطريقة كأنو قد أف تضمف أف ىذا الفحص أك الم يصهحت ادلٕاَئ ٔانُممعمى 
 أنجز قبؿ إصدارىا الشيادة .

( يجب أف يرفؽ بيا السجؿ الخاص  1الصادرة حسب شركط كأحكاـ القفرة )  اؾشفادة .2
 بالمعدات كالتجييزات .

 ( 20انـجُذ ) 
 ؽٓبدح عاليخ انغفيُخ نغشك خبؿ

القياـ بالفحص  دكيتـ إصدارىا بع(  )شيادة سالمة السفينة لغرض خاص ىذه الشيادة تسؿى
الفصؿ  ـص لغرض تجديد شيادة التي تـ إصدارىا ألم سفينة تمتـز بشركط أحكاػػػػػػػػػػػػػػػػي أك فحػػػػػػػالمبدئ
 القسـ ) ج ( المتعمؽ بالسبلمة لغرض خاص .  ( 12) 

 
 (21ذ )ـجُان

 ؽٓبدح اإلرػبٌ نغفٍ انزضٔيذاد انجؼيذح ػٍ انغبزم 
 

ليذا كيتـ إصدارىا ( اإلذعان لسفن التزويدات البعيدة عن الساحل)شيادة :  ىذه الشيادةتسؿى 
المتعمقة بالتكجييات (  A-673 ( 16)النكع مف السفف طبقان لقرار المنظمة البحرية الدكلية رقـ ) 

بكميات محدكدة بسفف التزكيد التي اعمؿ في  كمناكلة المكاد الخطرة كالضارة السائبةالخاصة بنقؿ 
 نطاؽ المناطؽ البعيدة عف الساحؿ .

 

 انمسى ) أ ( 
 عــــــــاو 

 (  3اجلصء ) 
   ؿـح اؾشفائد ( ) 

 



11 
 

 (22ذ )ـجُان
 ؽٓـــــــبدح اإلػفــــــبء 

اء إلى سفينة طبقان لمكائح الحالية فأف ىذه الشيادة ػػػػػػػػػػػػػادة إعفػػػػػػػػػػػح شيػػػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػػػػػيت اـــــــــعـدؿ .1
كالتي يتـ إصداراىا باإلضافة إلى الشيادة المكضحة في المكائح الحالية  (ذفادة اإلعػاء) تسمى 

" شيادة اإلعفاء مع تمك كيتـ إصدارىا باإلضافة إلى الشيادة المكضحة في المكائح كيتـ إرفاؽ 
 .    " الشيادة 

 منظمة( مف طرؼ مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم أك  ) شيادة اإلعفاءىذه الشيادة  تصدر .2
 . معترفان بيا 

 ( 23ذ )ـجُان
 فالزيخ انؾٓبئذ

كأحكاـ معاىدات المنظمة البحرية الدكلية  التي تخضع لشركط: السالمة لسفن البضائع  ذفادة .1
 كيتـ إصدارىا لفترة ال تتجاكز الخمس سنكات . "  شيادة سالمة السفن لغرض خاصأك " 

سالمة لشيادة اإلعفاء ال تعتبر في أم حالة صالحة لفترة تزيد عمى مدة صبلحية "  ذفادة .2
شيادة سالمة أو "  الغير خاضعة ألحكاـ معاىدات المنظمة البحرية الدكليةالبضائع " لسفن 

 " . السفن لغرض خاص
ة ثبلثة ( عند إتماـ الفحص لغرض التجديد خبلؿ الفتر  1النظر عف متطمبات الفقرة )  بغض .3

أشير قبؿ تاريخ انتياء صبلحية الشيادة المكجكدة تككف الشيادة الجديدة سارية المفعكؿ مف تاريخ 
( سنكات مف تاريخ انتياء صبلحية الشيادة  5إنياء الفحص لغرض التجديد لمدة ال تتجاكز ) 

 الحالية .  
انتياء مف الفحص لغرض التجديد بعد انتياء صبلحية الشيادة المكجكدة تككف الشيادة  عـد .4

(  5الجديدة سارية المفعكؿ مف تاريخ االنتياء مف الفحص لغرض التجديد لمدة ال تتجاكز ) 
 سنكات مف تاريخ انتياء صبلحية الشيادة المكجكدة 

أشير بعد إنتياء صبلحية المكجكدة  ( 3االنتياء مف الفحص لغرض التجديد ألكثر مف )  عـد .5
مف تاريخ االنتياء مف الفحص لغرض التجديد لمدة ال تزيد تككف الشيادة الصادرة سارية المفعكؿ 

 ( سنكات مف تاريخ االنتياء مف الفحص لغرض التجديد . 5عف ) 
ـ إصدار الشيادة لفترة أقؿ مف )  عـدؿا .6 تمديد  بحريدلصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم ان( سنكات يمكف  5يت

( سنكات بشرط أف يككف  5صبلحية الشيادة لتتجاكز تاريخ مفعكليا لكف ليس أكثر مف ) 
 .    الفحص السنكم قد تـ تنفيذه 
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االنتياء مف تنفيذ الفحص لغرض التجديد كلـ يتـ التمكف مف إصدار الشيادة قبؿ تاريخ  إذا مت .7

تمديد صبلحية  ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريًصهحت ـن انتياء صبلحية الشيادة المكجكدة . يجكز
( سنكات بشرط أف يككف الفحص  5الشيادة لتتجاكز تاريخ سرياف مفعكليا لكف ليس أكثر مف ) 

 السنكم قد تـ تنفيذه .
حالة ما إذا كانت السفينة ليست في الميناء الذم سيتـ فيو كتككف صبلحية الشيادة قد انتيت  يف .8

تمديد صبلحية الشيادة لكف يتـ منح التمديد لغرض أف  انبحريًصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم ـنيجكز 
تتمكف السفينة مف استكماؿ رحمتيا إلى الميناء الذم سكؼ يتـ فيو الفحص كفي حاالت معينة 

( أشير كالسفينة التي  3فقط يظير إنيا مناسبة كمعقكلة . ال يتـ التمديد ألم شيادة أكثر مف ) 
ـ فيو الفحص ال تعطي إذف مغادرة ىذا الميناء إال تـ منحيا التمديد ككصمت إلى ا لميناء الذم سيت

بعد حصكليا عمى الشيادة بعد أف يتـ االنتياء مف القياـ بالفحص لغرض التجديد نككف الشيادة 
( سنكات مف تاريخ انتياء سرياف مفعكؿ الشيادة المكجكدة  5الصادرة صالحة لفترة ال تتجاكز ) 

 .  كذلؾ قبؿ منح التجديد 
ال يتكجب أف يككف تاريخ  يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريخاصة يتـ تحديدىا مف قبؿ  حلاالت .9

إصدار الشيادة مطابقان لتاريخ الشيادة المكجكدة في مثؿ ىذه الحاالت تككف مدة صبلحية الشيادة 
 ( سنكات مف تاريخ انتياء الفحص لغرض التجديد .  5الجديدة ال تتجاكز ) 

 ( عنذئذ :  8) القياـ بفحص سنكم أك كسطى قبؿ انقضاء المدة المشار إلييا في الفقرة  إذ مت .10
كذلؾ بتاريخ جديد ؿ كالمصادقة عمى تاريخ انتياء الصبلحية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعديػػػػػػػػأف يت بـــــيج -أ 

 ( أشير بعد التاريخ تـ استكماؿ الفحص فيو . 3ى ) ػال يتخط
القياـ بالفحص التالي عمى أساس أف تككف احتساب الفترة الفاصمة مف تاريخ  يتم  -ب 

 الذكرل السنكية البلحقة ك :
ـ القياـ بفحص سنكم  اء الصبلحية بدكف تغيير شريطة أفػػػػى انتيػػػػػػػػػػػأف يبق وزــــــجــــي  -ج  يت

الفاصمة فترة أك كسطى كيؼ ما كاف ذلؾ مبلئمان عمى أال يتـ تجاكز الحد األقصى لم
 بيف الفحصيف .

 سرياف مفعكؿ الشيادة في أم مف الحاالت التالية :  قموؼف .11
يتـ القياـ بالمعاينات كالفحكصات ذات الصمة خبلؿ الفترة المحددة كما جاء في  إذا لم -أ 

 الجزء ) أ ( الحالي .
تكف الشيادة قد تـ المصادقة عمييا كتكضح بأف الفحكصات ذات الصمة قد تـ  إذا لم -ب 

 تنفيذىا .
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 حالة تغيير العمـ أك  في -ج 
حالة القياـ بتعديبلت كتغييرات رئيسية عمى إنشاءات السفينة كآلياتيا كمعداتيا  في -د 

 كأجزاء أخرل مف السفينة كما ىي محددة في المكائح الحالية .
 

 ( 24ذ )ـجُان
 منــــــبرج انؾٓبئذ 

التي ال تخضع ألحكاـ معاىدات  " ذفادة اؾسالؿة ؾسػن اؾلضائع " وصـــــــــخبص .1
، كسجؿ المعدات المرفؽ معيا كالتي يعتبر جزءان منيا ة ػػػػػػػػػػػػػػػػدكليػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػالمنظمة البحري
" إف كجدت يتـ تجييزىا كتحريرىا حسب النمكذج المكجكدة  ذفادة اإلعػاء" باإلضافة إلى 

 بالمرفؽ بالمكائح الحالية . 
اإلضافية الصادرة مف خبلؿ تطبيؽ األحكاـ كالمكائح الحالية كشركط كأحكاـ  اؾشفادات .2

 المعنية .المنظمة البحرية الدكلية 
تقـك بتنفيذ تحرير نص الشيادات بالمغة العربية كمع ذلؾ كبخصكص السفف التي  قمم .3

التي تـ فييا تطبيؽ المكائح الحالية فيجب أف يتـ إرفاؽ الترجمة رحبلت خارج نطاؽ المناطؽ 
 بالمغة اإلنجميزية .

 
 ( 25ذ )ـجُان

    اإلفالزبد ٔانزغيرياد ٔانزؼذيالد ػهٗ انقفبد انشئيغيخ 
اإلصبلحات كالتغييرات كالتعديبلت عمى الصفات الرئيسية ككذلؾ التركيبات  أف تككف جيب .1

أك أم معدات مصاحبة ألم سفينة حالية مبلئمة لمشركط المطبقة عمى السفف الجديدة إذا 
 أف ذلؾ مناسبَا كعمميان . يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريرأت  

اإلصبلحات كالتعديبلت كالتغييرات تعتبر مف " الصفات المكائح الحالية فإف  ألغراض  .2
  -الرئيسية " في حالة :

 عنيا تغييرات جكىرية في أبعاد السفينة أك سعة استيعاب البضائع . إذ نتج -أ 
 عف ىذه التغييرات زيارة عمر السفينة التشغيمي بصفة ممحكظة . إذ نتج  -ب 
 ينتج عنيا تغيير في أداء السفينة . التحول -ج 
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 ( 26ذ )ـجُان

 عدم أزٕال انغفيُخ 
سفينة أف تحتفظ بسجؿ األحكاؿ ، كيحتكم عمى صفحات مرقمة كخانات عمى كؿ جيب  .1

." سجل تكقيع كيتـ تسجيؿ جميع اإلدخاالت بالحبر ، كيقـك الرباف بالتكقيع عمييا كؿ يـك 
أحكاؿ كؿ ىذه السجبلت تشكؿ سجؿ  " غرفة المحركات وسجل االتصاالت وسجل المالحة

   السفينة.
كؿ الحاالت فاف األمكر المتعمقة بسبلمة السفينة يجب أف يتـ إدخاليا في ترتيب متزامف  يف .2

في سجؿ المبلحة كيضاؼ إلى ذلؾ األحكاؿ الجكية ككؿ الحاالت المتعمقة بسبلمة مبلحية 
  -السفينة لحماية كسبلمة األركاح بالبحار :

حة إلبحار السفينة ككؿ التقديرات المتزامنة إدخاؿ المعمكمات المتعمقة بالمبل يجب - أ
 كبتفصيؿ دقيؽ .

بتسجيؿ أكامره كذلؾ ليتـ استعماليا مف قبؿ ضباط عمى الرباف أف يقـك  يجب  - ب
   المبلحة المناكبيف .

ـ  ؿسكوؾقة .3 الحفاظ عمى سجؿ غرفة المحركات تقع عمى عاتؽ كبير الميندسيف . كيجب أف يت
ؿ ما يتعمؽ بتشغيؿ كصيانة المحركات كاآلالت المساعدة، ال تسجيؿ جميع األمكر بتزامف لك

يتطمب تسجيؿ تمؾ المعمكمات في سجؿ غرفة المحركات كاآلالت كذلؾ عندما تككف ىذه 
المعمكمات كاألمكر مسجمة تسجيبلن آليان كالتي يجب تضمينيا مف ضمف تسجيبلت سجؿ 

ممحرؾ كىك في حالة تشغيؿ مستمر غرفة اآلالت كالمحركات .  عندما تككف القكة الفعالة ل
سجؿ غرفة المحركات كاآلالت لكف يجب عمى ( كيمك كات فبل يتطمب كجكد  300أقؿ مف ) 

في سجؿ المبلحة أم أمكر جكىرية تخص عمؿ المحركات كالتي يقـك كبير الرباف أف يسجؿ 
 الميندسيف باإلببلغ عنيا .

كاألمكر التي تتعمؽ بمكائح السبلمة أف تحتكم ىذه السجبلت عمى المعمكمات جيب  .4
 إلخ .  كالميمات كاألعماؿ كاالنضباط عمى السفينة ....

( ميؿ  12( متران كتبحر عمى مسافات أقؿ مف )  24السفف التي ال يزيد طكليا )  صوخبص .5
مف أقرب نقطة يابسة يمكف استبداؿ سجبلت غرفة القيادة كالمحركات كسجؿ االتصاالت 

  يتـ فيو تسجيؿ األحداث المتعمقة بالرحمة كسبلمة األركاح بالبحار . بسجؿ كاحد الذم 
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 ( 27انـجُذ )

 ادلكًالد 
 ) ب ( ك ) ج ( تعتبر مككنات مكممة ليذه المكائح .األجزاء  

 
 ( 28انـجُذ )

 انذخٕل يف زيض انزُفيز
الذم يمي إعبلنيا في .....................  في حيز التنفيذ في اليـك اىذه المكائح كدخكليسرياف  قلدأ

 مدكنة التشريعات .
  النظر في ذلؾ طبقان لمتشريعات كالمكائح الميبية .  قمم
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 ( 1)لـــبػـذح

  ػــــبو
الخاصة بمعدات كترتيبات معدات إنقاذ األركاح ، في ىذا الفصؿ ، ىذه األحكاـ  تـطلق .1

 عمى السفف .

إعفاء أم سفينة تقـك باإلبحار في مناطؽ ال تبعد  ًصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحرينـ جيوز .2
  ( ميبلن عف اليابسة مف أم متطمبات يحتكييا ىذا الفصؿ .  12أكثر مف ) 

 
 ( 2لبػذح)

 ثبحلجبل إلَمبر األسٔاذ  األدٔاد انـًمزٔفخ
ـ باإلبحار لمسافات أكثر مف  جيب .1 ( ميؿ عف اليابسة أف تككف  12 0عمى السفف التي تقك

 نقاذ األركاح  .المقذكفة بالحباؿ إلداة األ لديو

مف مسدس  االحتفػػػػػػػػػػػاظ بالقذيفػػػػػػػػػػػػة ، فػػػػػػػػػػػػػي حالتيا كأف تككف قادرة عمى األنطبلؽ بـــــــجي .2
) أك المعدات جميعيا في حالة ما إذا كانت مضمنة في جياز كاحد ( كيككف االحتفاظ بيا 

 في صندكؽ ال يسمح لممياه أف تتسرب إليو . 
ـ االحتفاظ بالسمؾ كالقذيفة ويف  .3 حالة أف القذيفة مف النكع الذم يطمؽ مف مسدس يجب أف يت

   كامؿ الجكية .كجياز االشتعاؿ في صندكؽ محكـ كال يتأثر بالع
 
 ( 3لبػذح)

 أؽشعخ االَؼكبط دلؼذاد إَمبر األسٔاذ 
عمى كؿ مراكب اإلنقاذ ، كقكارب النجاة ، كأطكاؽ النجاة كالذؿ المغمكرة كبدؿ اإلنقاذ ، موجب ق

كعكامات النجاة أف تككف مييأة بحيث يككف ممصؽ عمييا أشرطة االنعكاس بالطريقة المعتبرة 
  .   ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريًصهحت نـكمرضية 

 

 انمسى ) ب ( 
 انمىاعد انفُيت ادلعيازيت نهسفٍ احلانيت 

 األول انفصم 
 يعداث إَماذ األزواح 
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 ( 4لبػذح)
 عبفيبد ) ػٕايبد ( انُدبح

أف تككف عكامات النجاة مثبتة عمى السفينة بطريقة تسمح ألم شخص استعماليا  جيب .1
بدكف عكائؽ كيجب أف تككف معدة لئلفبلت كاالستعماؿ بكؿ يسر كسيكلة كال يمكف أف تككف 

 مثبتة تثبتان دائمان ميما كانت الظركؼ .

( عكامات نجاة ، اثنتاف  4يككف لدييا )  ( متران ، 24) السفف التي ال يتجاكز طكليا  ؽل .2
 منيا يككف لو إضاءة تمقائية كاثنتاف يككف ليا إشارة دخاف تمقائية 

  ( متران . 20كؿ جانب عكامة كاحدة كيككف مثبت بيا سمؾ قابؿ لمطفك يككف طكلو ) كعمى 

تككف السفينة في الميناء أك في حالة دخكؿ إلى الميناء يجب أف يككف ىناؾ عكامة  عـدؿا .3
 .دائمة نجاة مزكدة بسمؾ قابؿ لمطفك كتككف مكجكدة في مكاف مدخؿ السفينة بصفة

( متران ، أف يككف لدييا عمى األقؿ عدد  24يزيد طكليا عف ) عمى السفف التي ال  قموجب .4
 تككف مزكدة بإضاءة تمقائية .( طكافات نجاة أحداىا  2) 

أف يككف عمى كؿ طكافة نجاة عبلمة بارزة لميداية بالحركؼ الركمانية الكاضحة  جيب .5
 تحتكم عمى اسـ السفينة كميناء تسجيميا .

  

 ( 5) لبػذح
 أعٕاف انُدبح 

عمى كؿ سفينة أك مركب يحمؿ أفرادان أف يككف عميو عدد كاؼ مف أطكاؽ النجاة لكؿ فرد عمى جيب 
ظير المركب أك السفينة باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يحمؿ عدد كاؼ مف أطكاؽ النجاة لؤلفراد 

ضاءة    .المناكبيف كتككف أكاؽ النجاة ىذه مزكدة بصافرة كا 
 
 
 
 
 

 ( 6) لبػذح
 ػهٗ عشيمخ ْدش انغفيُخانزذسيجبد ٔانزذسيت 

أف يككف جميع أفراد الطاقـ قد تـ تدريبيـ لمقياـ بإنزاؿ معدات كأجيزة اإلنقاذ كالقياـ بمناكرة  جيب (1
 ىذه األجيزة كالمعدات .

 داـ لمعدات كأجيزة كترتيبات اإلنقاذ معركضةأف تككف التعميمات كأسمكب االستخ جيب (2
 كمكضحة في قكائـ تجميع أفراد الطاقـ في األماكف العامة لتجميعيـ في أم كقت.

أف يتـ تزكيد محطات الصعكد إلى قكارب النجاة بإضاءات مف مصادر الطاقة لحاالت  جيب (3
  الطكارئ .
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عمى كؿ فرد مف أفراد الطاقـ أف يشارؾ مرة كاحدة عمى األقؿ كؿ شير في مناكرات  جيب (4
، ككؿ مناكرة تدريب يجب أف تككف مناسبة لعمؿ تدريبي ؽ يسفينة كالحر التدريب ليجر ال

 .الستخداـ المعدات ذات الصمة 
ىذه ، ككذلؾ التدريبات ذات العبلقة في أف يتـ تكثيؽ األداء كالسمكؾ لمناكرات التدريب  جيب (5

 .   يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريسجؿ معد مف طرؼ 
   

 

 ( 7) لبػذح
 يشاكت انُدبح   

ا ناقبلت النفط ، كناقبلت المكاد الكيماكية ، كناقبلت الغاز ، كالمراكب التي عمييا أفراد عد ػقؿا (1
  -: ) طاقـ ( فإف سفف البضائع تككف ممزمة بالمتطمبات التالية 

السفينة مركب نجاة أك أكثر قادر عمى حمؿ جميع األفراد أف يككف عمى كؿ جانب مف  -أ 
 . عمى السفينة المكجكديف 

عدا ما نصت عميو الفقرة ) أ ( التي تنص عمى االلتزاـ بكجكد مركب نجاة ، كالذم يمكف  -ب 
الممكنة ، يتطمب األمر كجكد مركب نجاة نقمو كاستعمالو مف جانب إلى آخر بالسرعة 

% ( مف العدد الكمي لؤلفراد عمى أم جانب مف  125إضافي ليككف باإلمكاف حمؿ ) 
 السفينة .

 

( مئكية  °60منتجات نفطية كتككف درجة الكميض لممادة المحممة أقؿ مف ) ناقمة نفط أك  ؽل (2
(  1متطمبات الفقرة ) غاز ، باإلضافة إلى التقيد ب اقمة تحمؿ منتجات كيمائية ككؿ ناقمةنككؿ 

  -:يككف لدييا قارب إنقاذ كاحد يدار بمحرؾ آلي ما لـ يككف لدييا 
 جاة .المراكب اإلنقاذ يتألؼ منيا قارب ن جميع - أ
  نجاة كاحد ىك قارب إنقاذ كفقان لما ىك معرفان أعبله . قارب  - ب

 
 ( 8) لبػذح

 اإليٕاء ، اإلَضال ، ٔاعزؼبدح ) اعرتداد ( يشاكت انُدبح 
 -تـ إيكاء مراكب النجاة بالطريقة التالية :يأف  جيب .1

نجاة أخرل مراكب ة يجب أال تككف مراكب النجاة أك معدات إنزاليا عائقان لتشغيؿ أك خدم ( أ
 كمعدات إنزاليا .

 أف تككف قريبة مف سطح الماء بشكؿ عممي كأمف . ( ب
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( مف أفراد الطاقـ تجييزاىا  2أف يتـ المحافظة عمى استعداداىا الدائـ كيستطيع عدد )  ( ت
نزاليا كانطبلقان في أقؿ مف )   .( دقائؽ  5كا 

لنجاة ىذه عمى نحك مقبكؿ أف تككف الترتيبات كاإلعدادات الستعادة ) استرداد ( مراكب ا جيب .2
 .يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريمف طرؼ 

ـ إيكاءىا تحت منظكمة العمكديف الفكالذييف عمى جانب السفينة لخفض ؿراؽب  .3 النجاة التي ال يت
معادؿ ، يتـ إيكاءىا بطريقة تككف مثبتة كبيا كحدة  ( أك بترتيب  DAVITأك تعميؽ القارب ) 

 إطبلؽ ىيدركستاتيكية . 
 

 ( 9) لبػذح
 ػاليبد يشاكت انُدبح 

  : مم ردم عالؿات عؾقفا حبروف ؽلرية باألجبدقة اؾروؿاـقة وباآلتيؿراؽب اؾـهاة قؽل 
 فينة كميناء تسجيميا .الس اسم .1
 .الييئة أك السمطة التي صادقت عمى المركب  اسم .2
 . لؤلفراد التي تـ المصادقة عمى أف يحمميا المركبالحد األقصى  .3

 

 ( 10ح )لبػذ
  عزؼذاداد انزؾغيم ، انقيبَخ ٔادلؼبيُبد ا

يجب أف تككف معدات كأجيزة اإلنقاذ جاىزة كمعدة لبلستخداـ في  اصتعداداث التشغيل : -1
أم كقت ، كيككف ىذا قبؿ إبحار السفينة مباشرة كفي كؿ كقت كأثناء الرحمة ، كينطبؽ ىذا كمو 

 عمى المراكب عندما يككف عمييا أشخاص في أم كقت .
 

: يجب أف تككف تعميمات كتكجييات الصيانة الخاصة لجميع مراكب اإلنقاذ أك النجاة  الصيانت -2
 كاضحة ، كأف تككف الصيانة منفذة طبقان لتمؾ التعميمات .

 
 : يجب القياـ بيذه االختبارات كالتفتيشات أسبكعيان :  التفتيش األصبىعي -3

ة كذلؾ بالعيف باإلنقاذ كالنجاكاألجيزة الخاصة تفتيش جميع المراكب كالمعدات  يجب - أ
 أكد بأنيا جاىزة لبلستعماؿ .المجردة لمت

     اختبار جياز منبو الطكارئ العامة . يجب  - ب
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جميع أجيزة كمعدات كمراكب اإلنقاذ يتـ تفتيشيا كفحصيا شيريان  : التفتيشاث الشهسيت  -4
كذلؾ باستعماؿ " قائمة الفحص المعدة " لمتأكد مف أف كؿ المكاد كالمعدات كاممة مرتبة كجيدة ، 

 كيتـ تكثيؽ تقرير التفتيش في سجؿ السفينة .
 

 :  نفخ ولىازب اإلنماذلتنفير خدمت وإصالحاث زمج النجاة المابل ل -5
ـ بنقؿ كؿ رمث نجاة قابؿ لمنفخ ككذلؾ قكارب النجاة إلى مركز خدمات يج ب أف يتـ القيا

( شيران كفي حالة كجكد  12كذلؾ كؿ )  يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريمصادؽ عميو مف طرؼ 
 .( شيران  17صعكبات فأف المصمحة تجيز أف تككف الفترة ) 

 
 :  صتاتيكيتنفير خدماث وإصالحاث وحداث اإلطالق اذليدزو -6

يجب أف يتـ الكشؼ كالفحص عف كحدات اإلطبلؽ الييدركستاتيكي عف طريؽ مركز خدمات 
كذلؾ لكؿ مرة ال تفصميا عف  يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريمتخصص مصادؽ عميو مف طرؼ 

(  17صعكبات فأف المصمحة تجيز أف تككف الفترة )  شيران كفي حالة كجكد(  12األخرل أكثر مف ) 
 شيران .
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 ( 1) لبػذح
 انجٕفهخ ادلغُبعيغيخ

( المعاىدة  5( مف الفصؿ رقـ )  9ة مطمكبة حسب البلئحة رقـ ) يكصمة مغناطيسب ؽل -1
( يجب أف يتـ تكافؤىا عمى نحك  SOLAS)  1974الدكلية لسبلمة األركاح بالبحار عاـ 

 صحيح كيككف الجدكؿ الخاص بحسابات االنحراؼ متكفران في جميع األكقات .
أنو ضركرم مف القياـ بتعديبلت معينة لمبكصمة  يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريما رأت إذا  -2

 ( يتـ ذلؾ بكاسطة شخص متخصص كمؤىؿ . 1المغناطيسية حسب المشار إليو في الفقرة ) 
 

 ( 2ذح )ػـبل
 ٔعبئم اإلؽبساد دلُغ انزقبدو يف انجسش 

تزكيد السفينة بمصابيح ضكئية لئلشارة ككسائؿ بصرية كسمعية أخرل كما ىي مطمكبة  جيب .1
حسب القكاعد السارية المفعكؿ كذلؾ لتفادم التصادـ في البحر كيجب أف يككف نكعيا كحجميا 

 .مناسبان 
مطابقة لما تشير عميو القكاعد الخاصة لتفادم التصادـ أف تككف أكضاعيا كأماكنيا جيب  .2

 بالبحر.
 

 ( 3ذح )ػبل
 خمبصٌ انغفيُخ ٔلغغ انغيبس

يتـ تزكيد السفينة بقطع بديمة ، مثؿ أعمدة شد الحباؿ ، كمرابط شد الحباؿ ، كتككف أف  جيب -1
كذلؾ لتمكينيا مف تمقى المساعدة  مزكدة بقطع الحباؿ ، كالحباؿ الغميظة ، كاألسبلؾ .... ألخ

 إذا دعت الضركرة .
ات بعجبلت عمى بسفف الحاممة لؤلخشاب كصناديؽ الحمكلة المكشكفة كالمركال عمىجيب  -2

السطح كأم حمكلة أخرل ، أف يككف لدييا العدد الكافي مف معدات الربط كتأميف الحمكلة 
كتككف مانعة لحركة البضائع كمؤمنة عمى نحك مقبكؿ كبفعالية كتككف الكثائؽ كالمستندات التي 

 . يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحريتحكم طريقة ربط كتأميف البضائع مقبكؿ مف طرؼ 
 

 انثاَيانفصم 
 انساليت ادلالديت 
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 ( 1ذح )ػبل
 انزؼشيفبد

 ألغراض فذه اؾؼواعد احلاؾقة ، ؿا مل قـص عؾى خالف ذؾك : 

 

تعني األماكف المستخدمة لمعمـك ، الممرات ، غرؼ الغسيؿ ، الغرؼ ،   : أماكف اإلعاشة  .8
التي ال تحتكم عمى أدكات الطبخ أك ما شابو ذلؾ المكاتب ، غرؼ المؤف 

 ..كتشمؿ كذلؾ كاالنحدارات كالمخارج المؤدية إلى أماكف كيذه
 .مصمحة الموانئ والنقل البحري  :اإلدارة   .2
 .يعني منتصؼ المسافة بيف القكائـ  :كسط السفينة   .3
 .يعني مصادؽ عميو مف طرؼ اإلدارة  :مصادؽ عمى   .4
5.  COSPAS-SARSAT :  تعني المنظمة التي تـ إنشاؤىا مف طرؼ الحككمات عف طريؽ اتفاقية بتاريخ

 المشغمة لمنظكمات األقمار الصناعية الخاصة باألخطار  . 01/07/1998
 .يعني أكبر عرض لمسفينة عف الحد األعمى لغاطس السفينة أك تحتو مباشرة العرض :   .6
 لمسطح عند نقطة الفاصؿ اإلنشائي المستعرض .يعني أعمى مستكل  مستكل الفاصؿ اإلنشائي :  .7
يعني كؿ الفضاءات التي تستخدـ لشحف البضائع ) كيشمؿ ناقبلت النفط (  فضاءات شحف البضائع :  .8

 ككذلؾ الخراطيـ كالدكائر المتصمة بيذه الفضاءات .
فضاءات سفف الدحرجة   .9

 المغمقة :
أك أسطح  تعني فضاءات سفف الدحرجة التي ليست فضاءات مفتكحة

 معرضة لمعكامؿ الجكية .
 

 

 انمسى ) ج ( 
 لىاعد انساليت انبذسيت 

 
 انفصم األول

 األدكاو انعايت 
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يعني فترة المناكبة كالمبلحظة لبلتصاالت المعنية يجب يتخمميا أم  فترة المناكبة المستمرة :  .10
مقاطعة إاّل لفترات كجيزة عندما تككف السفينة في حالة استبلـ المراسبلت 
كيحدث أف ينتج عف ذلؾ ضعؼ أك إعاقة مف اتصاالت السفينة نفسيا أك 

كمع ذلؾ ة أك الفحكصات . ػػػػػػػػػػػػػػػػة الدكريػػػػػػػػػػػبلؿ الصيانػػػػػػػكف األجيزة ختك
( " نظاـ مجمكعة الرسائؿ المستممة المعززة  EGCكفيما يخص رسائؿ ) 

%  98معمكمات عمى األقؿ ) " يجب أف تككف مناكبة استبلـ الرسائؿ كال
 ."( كما ىي محددة في دليؿ " شبكة السبلمة الدكلية 

تعني المكاف الذم يكجد فيو منظكمات االتصاالت كأجيزة المبلحة  محطة التحكـ :  .11
الرئيسية كمصادر الطاقة التي تستعمؿ في حاالت الطكارئ أك المكاف 

 الحرائؽ .الذم تتمركز فيو تجييزات تسجيؿ كالتحكـ في 
تعني الفرؽ باألطناف بيف كزف السفينة كىي في الماء ثقمو النكعي ) كثافة  الحمكلة الساكنة :  .12

( عمى خط الماء لمحمكلة المقابمة لخط الطافي مف السفينة المعيف  1.25
 ال تحمؿ أم أشياء أك بضائع أك معدات. كىي ) صيفي ( ككزف السفينة

نقطة إرشاد البلسمكي عمى   .13
 ( :EPIRBالسفينة ) سطح

تعني نقطة اإلرشاد لتحديد المكقع ألجيزة البلسمكي كتعمؿ عمى تردد 
كىي  ( COSPAS-SARSATميجا ىارتز ( عمى منظكمة ) 406)

، أك عف المنظكمة التي تعمؿ عمى األقمار الصناعية الخاصة باألخطار 
المنظكمة العالمية لؤلقمار الصناعية المبلحية (  INMARSATطريؽ)

جيجا ىارتز ( كنقطة اإلرشاد ىذه يمكف أف تطفك عمى  1.6عمى التردد ) 
سطح الماء كىي مزكدة بمنظكمة إطبلؽ ىيدركستاتيكية كطريقة إرساؿ 

تكماتيكيان عندما يتـ إطبلؽ إشارة ك يمكف أف يتـ استخداميا يدكيَا أك أ
 البلسمكي ىذه .

لعمؽ لمجزء الطافي مف ا ه .14
 السفينة :

يعني العمؽ عند منتصؼ طكؿ السفينة زائد مقدار تخانة الضمعة المعدنية  
 :  T ( L – S )عمى سطح حد الجزء الطافي مف السفينة زائد 

( T )  ىي السمؾ الفعمي لغطاء التثبيت المعرض لمعراء عف فتحات =
 السفينة .

( S )  السفينة فكؽ سطحيا الرئيسي .= الطكؿ الكمي إلنشاءات 
المخابرات الياتفية الرقمية   .15

 االنتقالية :
تعني البراعة الستخداـ التشفير الرقمي الذم يمكف محطة االتصاالت مف 
تحديد جية االتصاؿ كتحكيؿ المعمكمات إلى محطة أخرل أك إلى 
مجمكعة مف المحطات كتستجيب لتكصيات المجنة االستشارية لبلتصاالت 

  .(  CCIR) الراديك 
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الطباعة المباشرة لممراسبلت   .16
 البرقية :

رساؿ البرقيات التمقائية التي تستجيب لمتكصيبلت  تعني براعة التقنيات كا 
 ( . CCIRالمعينة لمجنة االستشارية الدكلية لبلتصاالت ) الراديك 

يعني المسافة الرأسية مف خط قاعدة السفينة في منتصؼ طكليا إلى خط  غاطس السفينة :  .17
 الماء المحدد .

لكيربائية  مصدر الطاقة ا  .18
 حالة الطكارئ :في 

يعني مصدر طاقة كيربائية يعتـز أف يتـ تزكيد لكحة الطكارئ مف خبلليا 
 في حالة حدكث عطؿ لمصدر الطاقة الكيربائية الرئيسي .

ـ تحرير المركب  اإلنزاؿ بطريقة الطفك الحر:  .19 ـ إنزاؿ مركب النجاة كبمكجب ذلؾ يت يعني الطريقة التي يت
 تمقائيان مف السفينة كىي تغرؽ كيككف ىذا المركب جاىزَا لبلستعماؿ . 

يعني المسافة الرأسية كيتـ قياسيا عند نقطة منتصؼ طكؿ السفينة مف  الجزء الطافي مف السفينة:   .20
 األعمى لخط الحمكلة . الحد األعمى لخط السطح إلى الحد 

سطح الجزء الطافي مف   .21
 السفينة:

الجزء الطافي مف السفينة ىك عادة الجزء األعمى مف سطح السفينة التاـ 
المعرض لمعكامؿ الجكية كالبحر ، كىذا الجزء مف السفينة مزكد بأبكاب 
محكمة اإلغبلؽ بصكرة دائمة حيث أنيا معرضة لمعكامؿ الجكية ، كأسفؿ 
 ىذا الجزء يككف ىناؾ كسائؿ لغمؽ أم فتحات بصكرة دائمة ك ال تسمح
لمماء بالتسرب ، كعمى السفف يككف سطح الجزء الطافي منقطع كغير 

" السطح المعرض لمعوامل الجوية متكاصؿ ، كيتـ أخذ أسفؿ خط مف 
والخط المتواصل الموازي لذلك الخط إلى أعمى حد من سطح عمى أنو 

 .سطح الجزء الطافي من السفينة "
االتصاالت العامة عف   .22

 : طريؽ الراديك
حركة المراسبلت العامة كالتشغيمية خبلؼ التي تتعمؽ باألخطار تعني 

كالمحف كالتي يتطمب تصرفان عاجبلن كالمراسبلت التي تتعمؽ بالسبلمة 
 ككالتي تـ أداءىا عف طريؽ الراديك .

تعني قياسات حجـ السفينة بالكامؿ كتـ احتسابيا طبقان ألحكاـ كقكاعد  الحمكلة اإلجمالية :  .23
 . 1969الدكلية لقياسات حمكلة السفف عاـ المعاىدة 

المعدات التي يمكف تعبئة   .24
اليكاء كالغاز عف طريؽ 

 النفخ :

بئتيا بالغاز يعني المعدات التي تعتمد عمى خزانات أك قراءات يمكف تع
عف طريؽ النفخ لتككف ليا القدرة عمى أف تككف طافية فكؽ الماء كىذه 

 خة في جميع األكقات .يجب أف تككف مممكءة باليكاء كمنفك 
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خدمة البث كاالستقباؿ اآللي المنسؽ لمعمكمات السبلمة المبلحية بطريقة نظاـ استبلـ الرسائؿ المعززة )   .25
NAVVTEX : )  

 كيمك ىارتز ( 518اإلرساؿ عف طريؽ الراديك كاالستقباؿ اآللي ) التمقائي ( عمى التردد )  يعني       
لمعمكمات السبلمة البحرية كذلؾ عمى مكجات النطاؽ المحدكد كاإلرساؿ البرقي المطبكع باستعماؿ المغة 

المصادؽ عميو مف طرؼ المنظمة   NAVVTEX اإلنجميزية ) يجب الرجكع إلى الدليؿ الخاص 
 البحرية الدكلية (

تعني البث المنسؽ كاالستقباؿ التمقائي لمعمكمات السبلمة البحرية بكسائؿ  :خدمة شبكة السبلمة الدكلية  .26
 (INMARSAT  نظاـ األقمار الصناعية البحرية الدكلية عف طريؽ )

( نظاـ مجمكعة الرسائؿ المستممة  EGCمنظكمة االتصاالت المعززة ) 
 .المعززة 

% ( مف الطكؿ الكمي عمى خط  98يجب أف يؤخذ الطكؿ عمى أساس )  الطكؿ :  .27
% ( عمى األقؿ مف مقدار قياس العمؽ كيتـ احتسابو  85الماء عند ) 

مف أعمى نقطة تقػػػػػػػػػػع عمى العارضػػػة التي تقع عمى امتداد قعر السفينة 
أك مف النقطة األكلى في مقدمة السفينة إلى محكر عمكد الدعـ لدفة 
السفينة عمى خط الماء إذا كاف األكؿ أكبر مف األخير ، كفي السفف التي 

( كىي أف العارضة التي RAKE OF KEELتـ تصميميا عمى أساس ) 
تمتد عمى طكؿ قعر السفينة بزاكية يتـ احتساب الطكؿ ليككف مكازيان لخط 

 الماء حسب التصميـ. 
 يعني الطكؿ الكمي لبدف السفينة. الطكؿ الكمي :  .28
يعني كمية المياه المزاحة بكزف السفينة ، كىي ال تحمؿ بضائع أك كقكد  الكزف الخفيؼ :  .29

أك مياه أك زيكت أك صابكرة ) الثقؿ المكازف ( أك مياه لبلستعماالت 
 المختمفة أك مكاد أك معدات في المخازف ، أك ركاب أك طكاقـ كحاجياتيـ. 

يعني إيجاد سفف أك طائرة أك كحدات أك أشخاص كىي في أخطار محيقة  تعيف شيء ما :  .30
 أك محنة .

يعني ىذا السطح المكصكؼ كذا ، لو القدرة عمى أف يحد مف انتشار  انتشار الميب الكاطئ :  .31
ـ تحديده طبقان لمطريقة كفقان لؤلسمكب عمى أساس االختبار  الميب ، كىذا يت

 يان .المناسب الذم تعتبره اإلدارة كاف
32.  INMARSAT :  يعني المنظمة التي تـ إنشاءىا بكاسطة المعاىدة الدكلية لمقمر الصناعي

 ـ  03/09/1976البحرم بتاريخ 
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ػػػفض  .33 ػػػ ػػػاءات المحركػػػػػػػػػػػػػػػػ ات ػػػػػػػػػػػػػػ
 كاآلالت:

تعني كؿ الفضاءات التي تحكم اآلالت كالمحركات مف الفئة ) أ ( ككؿ 
كالغبليات ، ككحدات زيكت الكقكد ككحدات البخار كالتي تعمؿ  الفضاءات

باالحتراؽ الداخمي ، كالمكلدات كآليات الكيرباء الرئيسية ، كمراكز تعبئة 
الكقكد ، كالمبردات كاالتزاف كالتيكية ، كحركات التكييؼ ككؿ الفضاءات 

  لبلتصاؿ بيف ىذه الفضاءات .المشابية ككؿ ما يستعمؿ 
فضػػػػػػػػاءات اآلالت مف الفئة   .34

 ) أ ( :
  -كىي تعني كؿ الفضاءات ككؿ ما يستعمؿ لبلتصاؿ بينيا كتحكم : 

 .آليات االحتراؽ الداخمي المستخدمة لمدفع الرئيسي أك  .1
 آليات االحتراؽ الداخمي المستخدمة لخبلؼ الدفع الرئيسي .  .2
أقؿ مف حيث تككف حصيمة اإلجمالية لمقكة لتمؾ اآلليات ليست  .3

كيمك كات ( أك كؿ غبلية أك كحدة كقكد تستخدـ الكقكد  375) 
 النفطي لبدء عممية االحتراؽ أك االشتعاؿ .

المصدر الرئيسي لمطاقة   .35
 الكيربائية :

يعني المصدر اليادؼ لتزكيد الطاقة الكيربائية إلى المكحة الرئيسية ليتـ 
تكزيعيا لجميع الخدمات الضركرية لممحافظة عمى السفينة في حالة 

 تشغيؿ عادية كصالحة . 
يعني اآلليات ، أداة تفعيؿ الدفة اآللي ، كحدة طاقة التكجيو ، األجيزة  جياز التكجيو الرئيسي :  .36

ي يتـ عف طريقيا تشغيؿ عـز تدكير ذارع الدفة كتككف المساعدة الت
ضركرية لبدء تحريؾ أك تشغيؿ الدفة لغرض القياـ بتكجيو السفينة في 

 حاالت الخدمة العادية .
تعني لكحة المفاتيح التي يتـ التزكيد بيا عف طريؽ المصدر الرئيسي  لكحة المفاتيح الرئيسية :  .37

 كزيع الطاقة الكيربائية لخدمات السفينة .لمطاقة الكيربائية كالتي تيدؼ لت
( مـ عمى األقؿ ، تحت مستكل الحد األعمى  76يعني الخط المرسـك )  الخط اليامشي :  .38

 لسطح الفاصؿ اإلنشائي جانبان .
 يعني التحذيرات المبلحية كتحذيرات األحكاؿ الجكية ، كتكقعات اإلرصاد معمكمات السبلمة البحرية :  .39

الجكية كأم معمكمات مرسمة إلى السفينة تتعمؽ بالسبلمة تككف ممحة 
 عمبلن عاجبلن .

تعني السرعة القصكل عند تصميميا كالتي يمكف لمسفينة أف تحافظ عمى  السرعة القصكل لمسفينة :  .40
 القياـ بيا كىي في أعمؽ غاطس كفي حالة إبحار.

أقصى سرعة لمسفينة في   .41
 االتجاه الخمفي :

السرعة المقدرة حسب تصميـ السفينة التي يمكف لمسفينة أف تحرزىا يعني 
 إلى الخمؼ بطاقتيا القصكل كىي في أعمؽ غاطس .
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يعني سفينة قد تـ طرح عارضتيا الرئيسية الممتد عمى طكؿ قعرىا لمبدء  سفينة جديدة :  .42
أك سفينة في كضع يشبو كضع كيذا لمبدء في إنشاءىا كذلؾ في بناءىا 

 بعد تاريخ سرياف المكائح الحالية . 
كافية  كميةيعني المكاد التي ال تحترؽ كال تعطي أبخرة قابمة لبلشتعاؿ ب المكاد الغير قابمة لبلحتراؽ:  .43

ـ االشتعاؿ الذاتي عندما يتـ تسجيميا إلى درجة )  ( ككؿ ىذا يتـ °750ليت
ديده عمى نحك يككف مقبكالن مف قبؿ إدارة عف طريؽ إجراء اختبار تح

 معتمد كأم مكاد أخرل تعتبر مكاد قابمة لبلشتعاؿ . 
ف الدحرجة ػػػػػػػػػػاءات سفػػػػػػػػػػػػػػفض  .44

 المكشكفة :
تعني فضاءات سفف الدحرجة المكشكفة تككف مفتكحة مف األماـ كالخمؼ 
أك تككف مفتكحة مف جية كاحدة تككف مزكدة بتيكية طبيعية كافيبة كفعالة 

إمتداد السفينة كذلؾ مف ىبلؿ فتحات دائمة إما جانبية أك عمى طكؿ 
 أعمى السطح .

 يعني كؿ شخص بخبلؼ اآلتي : المسافر :  .45
  طاقـ السفينة كأم أشخاص آخريف بأم صفة كانكا الرباف كأعضاء

 يقكمكف بالعمؿ كمنخرطيف في كظيفة عمى السفينة.
 . طفؿ عمره أقؿ مف سنة كاحدة 

القكائـ قكائػػػػػػػػػػػػػػػػـػ االنحػػػػػػػػػػػػػػدار)   .46
 العمكدية ( :

القكائـ العمكدية األمامية كالخمفية يتـ اتخاذىا مف بدايات كنيايات طكؿ 
السفينة ، قائـ االنحدار األمامي يككف متطابقان مع أكؿ نقطة احتساب 

 طكؿ السفينة.
ػػػخدم  .47 ػػػ ة القمر الصناعي ػػػػػػػػػػػػػ

 المدارم القطبي :
تعني الخدمة عمى أساس استعماؿ القمر الصناعي ذك المدار القطبي 

(COSPAS-SARSAT  حيث يتـ مف خبللو استقباؿ ثـ إعادة )
إرساؿ إنذارات األخطار التي تـ بثيا مف مراكز اإلرشاد المزكدة بإرشادات 

( كيتـ تحديد المكقع طريؽ القمر  EPIRBتمقائية لحالت الطكارئ )
 .الصناعي

التي تحكييا أماكف اإلعاشة كالتي تستخدـ كصاالت  تعني الفضاءات الفضاءات العامة :   .48
 كغرؼ الطعاـ كأماكف الترفيو أم أماكف مغمقة مثيمة ليا .
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خدمة االتصاالت عف طريؽ   .49
 الراديك :

 تعني  األقمار االصطناعية كالمحطات األرضية التالية لبلتصاالت :
خدمة االتصاالت عف طريؽ الراديك باستعماؿ األقمار  -1

( مف خبلؿ  GEOSTATIONARYاالصطناعية الثابتة ) 
 القمر الصناعي البحرم العالمي .

خدمة االتصاالت عف طريؽ الراديك باستعماؿ األقمار  -2
 (COSPAS- SARSATاالصطناعية ذات المدار القطبي ) 

دد العالي جدان في نظاـ الخدمات البحرية المتحرؾ عمى التر  -3
 ( ميجا ىارتز .  174 – 156نطاؽ ) 

اـ الخدمات البحرية المتحرؾ عمى التردد العالي في نطاؽ ػػػػػػػػػػػػنظ -4
 ( كيمك ىارتز . 27,5000 – 4000) 

نظاـ الخدمات البحرية المتحرؾ عمى التردد المتكسط في نطاؽ  -5
 ( كيمك ىارتز . 4000 – 1605) 
 ىارتز .( كيمك  526,5 – 415) 

قكاعد أك لكائح استعماؿ   .50
 :لبلتصاالت الراديك

تعني قكاعد أك لكائح االتصاالت عف طريؽ الراديك المضمنة بالمبلحؽ 
كالتي تعتبر كذلؾ ، كالتي تككف مف ضمف مبلحؽ المعاىدة الدكلية 

  . لبلتصاالت السمكية كالبلسمكية كتككف سارية المفعكؿ في أم كقت
يعني القارب المصمـ إلنقاذ األشخاص كىـ في خطر محدؽ كالذم يقـك  قارب اإلنقاذ :  .51

رشاد مراكب تستخدـ لسبلمة األركاح .  بتكجيو كا 
المكاد التي ليا خاصية   .52

 االنعكاس االرتجاعي:
 تعني المكاد التي تعكس أشعة مف الضكء المكجية عكس اتجاىيا .

فضاءات الحمكلة بسفف   .53
 الدحرجة :

التي ليست مقسمة بأم كيفية كانت يجعميا تمتد بشكؿ  يعني الفضاءات
جكىرم عمى امتداد طكؿ السفينة ، طريقة شحنيا كتفريغيا اإلعتيادية 

 -تككف في االتجاه األفقي كذلؾ ألنكاع البضائع التالية :
) البضائع المحزمة ، كالمتحركة عمى سكة أك طريؽ ، كالصياريج     

 تخزيف كأكعية مف ذات الشكؿ (. التي يمكف تفكيكيا ، أك كحدات
 RADIOكىي التي تقع في نطاؽ التغطية لمياتؼ البلسمكي )  (: 1نطاؽ الدائرة البحرية ) أ  .54

TELEPHONY  باستعماؿ محطة أرضية كاحدة عمى األقؿ عمى )
 بحيث بث اإلنذارات المستمرة متكفر بيا كفقان (  VHFالتردد العالي جدان ) 

 طرؼ الحككمات المتعاقدة .تعريفة مف لما يتـ 
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( فيي التي تقع في  1مع استبعاد المنطقة التي تقع ضمف الدائرة ) أ (: 2نطاؽ الدائرة البحرية ) أ  .55
(  RADIO TELEPHONYنطاؽ التغطية لمياتؼ البلسمكي )

باستعماؿ محطة أرضية كاحدة عمى األقؿ التردد ) المكجة المتكسطة ( 
بحيث يككف بث اإلنذارات المستمرة متكفر كفقان لما يتـ تعريفة مف طرؼ 

 الحككمات المتعاقدة .
( تعني المنطقة التي يغطييا  2( ك ) أ 1مع استبعاد المنطقتيف في ) أ (: 3نطاؽ الدائرة البحرية ) أ  .56

( كيقـك ببث اإلنذارات  INMARSATالقمر الصناعي البحرم الدكلي ) 
 بصكرة مستمرة.

 (.  3( ، ) أ 2( ، ) أ 1أم مساحة خارج نطاؽ الدكائر البحرية ) أ (: 4نطاؽ الدائرة البحرية ) أ  .57
الفضاءات التي تستخدـ لمطبخ ، كالتمكيف ، كمخازف التمكيف التي كىي  فضاءات الخدمات :  .58

تحكم معدات الطبخ ، كالغرؼ الصغيرة تخزف األطعمة ، كمخزكف 
الطركد البريدية ك المخازف ، ككرش العمؿ ، ككؿ األماكف المشابية 

  الكصكؿ إلى ىذه األماكف .كدكائر 
سكا ركابان كأطفاؿ أفراد الطاقـ ال يزيد عمرىـ عف يعني جميع األشخاص لي المستخدمكف الخصكصيكف :  .59

سنة كاحدة كيككنكا مف ضمف األشخاص عمى السفينة ككجكدىـ يتعمؽ 
 بغرض خاص لمسفينة ، أك سبب عمؿ خاص يتـ تنفيذه عمى السفينة .

 يعني سفينة ذات دفع ذاتي باستعماؿ القكة الميكانيكية . سفينة ذات غرض خاص :  .60
(  12كنتيجة لكظيفتيا ذات الطابع الخاص تحمؿ عمى متنيا أكثر مف ) 

شخص ذات طابع خاص يككف مف ضمنيـ ركاب كالسفف ذات الغرض 
 الخاص التي تنطبؽ عمييا القكاعد تتضمف السفف اآلتية : 

 . السفف المنخرطة في األبحاث ، ككالمسح ، كالبعثات 
 يف .السفف المنخرطة في تدريب األفراد البحري 
 . سفف مصانع األسماؾ كليست منخرطة في الصيد 
  سفف تقـك بمعالجة مصادر البحر األخرل الحية كال تقـك

 باالصطياد .
  سفف تحمؿ تصماميـ كمبلمح تشغيمية شبيية بالسفف المذككرة

 آنفان ، كالتي ربما ترل اإلدارة أف تككف ضمف ىذه مجمكعة .   
 

 



29 
 

الجزء األعمى مف إنشاءات   .61
 السفينة :

مف يعني جزء مف إنشاءات السفينة لو سطح عمى مستكل الجزء الطافي 
السفينة يمتد مف جانب إلى جانب اآلخر مف السفينة ، أك ال تككف الطبقة 

% ( مف عرض السفينة  4الجانبية المعدنية داخؿ السفينة بأكثر مف ) 
الجزء كيعتبر في ىذه الحالة أم جزء بارز مف سطح السفينة مف ضمف 

 العمكم مف اإلنشاءات .
المرشد البلسمكي ليداية )   .62

 أجيزة اإلنقاذ ( : 
، يعني نقاط أك مراكز تبث إشارات تدؿ عمى المكقع في حاالت الطكارئ 

ميجا ىرتز ( عمى منظكمة القمر الصناعي  406كتعمػػػػػؿ عمى التردد ) 
 (COSPAS-SARSAT  كىي منظمة التي تـ إنشاءىا بيف )

ـ كتعمؿ عمى تشغيؿ نظاـ األقمار  01/07/1988حككمات بتاريخ 
( كىي منظكمة القمر  INMARSATالصناعية لحاالت الطكارئ أك ) 

الصناعي البحرم كيكضع ىذا المرشد البلسمكي عمى السفينة أك مراكب 
 النجاة.

تعني سفينة بضائع لكف تـ إنشاءىا كبناءىا أك تييئتيا لشحف كنقؿ المكاد  الناقمة :  .63
 السائمة كالسائبة كىي ذات خاصية قابمة لبلشتعاؿ.

غير قابؿ لتسرب  -ـ ػػػػػػػػػمحك  .64
 المياه :

 يعني كؿ األحكاؿ بالبحر ال يمكف لممياه اختراؽ السفينة.

 
 ( 2) لبػذح

 َمم انجضبئغ اخلغشح 
ع السفف كالمراكب المذككرة كالتي تستعمؿ لنقؿ البضائع أف تمتـز بأحكاـ الفصكؿ ػػػػػػػػػجمي عؾى (1

األركاح بالبحر مع السبلمة ( االتفاقية الدكلية  SOLAS( مف معاىدة )  7( ك )  6) 
( معاىدة منع التمكث البحرم كأم قكاعد أخرل  MARPOL( مف )  3ك  2ك  1المرافؽ ) 

 ذات الصمة .
 لصب.حبكب ا -أ 
 المكاد الخطرة في شكؿ أحزمة أك سائية . -ب 
 المكاد الكيميائية السائمة السائبة . -ج 
 الغازات في الحالة السائمة السائبة . -د 
 . المكاد كالبضائع األخرل السائبة -ق 
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أال يتعارض ىذا مع األحكاـ لمكائح الحالية لشركط أك متطمبات السفف ذات الحمكلة ألجل  (2
( طف أك أكثر التي تعتـز نقؿ المكاد الييدرككربكنية السائمة في درجة حرارة  150الكمية ) 

محيطة بيا كالضغط الجكم العادم لذلؾ يتـ نقميا عمى السفف الخاضعة لمقسـ ) ج ( مف 
 التي تعتـز نقؿ ىذه المكاد المشابية .المكائح الحالية ك 

لئلدارة أف تسمح باستثناءات إلى مدل أف ىذه المتطمبات تعتبر غير مناسبة أك غير  ميؽن (3
 ضركرية مع اآلخذ في الحسباف السفينة كالرحمة التي تعتـز تنفيذىا .

كاألسباب  تسمج بيذه االستثناءات يجب أف تقـك باإلببلغ عف التفاصيؿ  " اإلدارة "أي     
 التي كافقت عمى تطبيؽ ىذا القسـ ) ج ( عمى أسس إقميمية . تمؾ إلى " اإلدارات األخرل "

 
 ( 3) لبػذح

 سعٕيبد رقبييى انغفيُخ ٔيغزُذارٓب 
أف يككف لدل السفينة رسكمات تصماميميا كالمستندات الضركرية الخاصة بيا لتشغيميا  جيب

 يتعامؿ بيا الطاقـ الحياة بالبحر كتككف كميا بالمغة التي  كالمحافظة عمى 
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 ( 1ذح )لبػ
 انزفزيؼ ٔادلؼبيُبد

االعتبار تطبيؽ القسـ كف المعاينات كالفحكصات الخاصة بالسفينة كالتي تأخذ بعيف ػػػػػػػػػػأف تك بـــجي
  ) ج ( مف المكائح ككذلؾ أم إعفاءات تمنح أف تككف كما ىك منصكص عميو في القسـ ) أ ( .

 
 

 ( 2 )ذحلبػ
 إَٔاع انفسٕفبد ٔادلؼبيُبد 

التي ينطبؽ عمييا القسـ ) ج ( الحالي تخضع إلى الفحكصات كفقان لما ىك منصكص  السفف مجقع
 عميو في القسـ ) أ ( . 

 

 (  3 )ذحػبل
 منبرج انؾٓبئذ ٔإفذاسْب ٔانزقذيك ػهيّ 

( القسـ  24التي تـ إصدارىا لمسفف كالمشمكلة في القسـ ) ج ( كا ىي مكصكفة في البند )  اؾشفائد
 ) أ (  نماذجيا كما ىي في الممحؽ . 

 
  

 انثاَيانفصم 
 ادلعايُاث )  انفذىصاث انتي تُفر ( 
 وانشهائد ادلتعهمت بساليت انسفيُت 
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 ( 1 ) ذحػبل
 ػـــــــــــبو

 
 

 
كما ىك  1966( مف االتفاقية الدكلية لخطكط الحمكلة  1فصؿ يسمى المرفؽ ) لاىذا  في . أ

 معدؿ ) االتفاقية ( .
 ( مف االتفاقية . 5" خط التحميؿ " معرفة في القاعدة رقـ )  عالمة  . ب

 
  -ب 

 
أف يتـ تحديد خط الحمكلة ) التحميؿ ( لجميع السفف كيشمؿ ذلؾ المراكب الخاضعة  يجب .أ 

 .لمقسـ ) ج ( مف ىذه المكائح 
ـ ) ج ( مف ىذه المكائح تخضع كذلؾ ليذه االتفاقية إاّل في جميع  .ب  السفف الخاضعة لمقس

 حاالت تنص خبلؼ ذلؾ .
 

 
 

 السفف الخاضعة لمقسـ ) ج ( أف يككف لدييا شيادة خط التحميؿ . جميعيجب  .أ 
إصدار شيادة خط التحميؿ كفقان لمقسـ ) ج ( مف االتفاقية كالمتطمبات ذات العبلقة بيذا  يتم .ب 

  الفصؿ .
مكعد تجديد شيادة خط التحميؿ كقبؿ إصدارىا يجب القياـ بفحص كمعاينة بدف السفينة  في .ج 

ة العمكية مف اإلنشاءات كالفكاصؿ اإلنشائية الحاجزة لممياه ، كحالة اإلنشاءات كالبني

 انثانثانفصم 
 خطىط احلًىنت ) انتذًيم (  

 تعرقػات :  .1
 

 ـــام : ـــــعـ .2
3.   : 
 

 :  خط اؾموؿقل ) احلؿوؾة ( ذفادة. 3
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كالتجييزات كالمعدات كالترتيبات ، كاألجزاء التي يجب أف تبقى مرضية فيما يخص خط 
 .التحميؿ 

أف تككف شيادة خط التحميؿ مرفؽ معيا تقرير معاينة خط التحميؿ عمى السفينة  يجب .د 
 كجاىزة عند الطمب البدء في تنفيذ الفحص السنكم أك الفحص لغرض التجديد .

عمى السمطة أك الييئة التي تصدرىا شيادة خط التحميؿ أف تزكد مالؾ السفينة بتقرير  يجب .ق 
  -خط التحميؿ يكضح اآلتي :

 نقاط التي تـ أخذىا بعيف االعتبار لتحديد خط التحميؿ .ال جميع 
 الحاالت التي تمت المكافقة عمييا لتحديد خط التحميؿ .  كل 

ـ ) ج ( تجد نمكذج مف  فيما  .ك   " شيادة خط التحميل "يتعمؽ بالسفف التي ينطبؽ عمييا القس
 في الممحؽ بيذه القكاعد . 

 
 
 

أف يتـ إصدار شيادة خط التحميؿ مف طرؼ " مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم " أك مف طرؼ  يجب
 ىيئة معترؼ بيا . 

 
 

 
عمى كؿ السفف التي تنطبؽ عمييا ىذه القكاعد أف تبيف عمى بدف السفينة ، في منصؼ  يجب .أ 

العبلمات يجب أف تككف كاضحة مبرزة الحد طكليا عمى الجانبيف عبلمات خط التحميؿ . كىذه 
األعمى لمغمر الذم ينتج عف تطبيؽ متطمبات الفصؿ الحالي بخصكص األجزاء كالتقسيمات 

 كاالتزاف .
المحدد مف السفينة ىك المسافة التي يتـ قياسيا عمكديان إلى أسفؿ في منصؼ طكؿ الجزء الطافي  .ب 

 كالحد األعمى لعبلمة خط التحميؿ . السفينة كذلؾ مف الحد األعمى لمخط عمى السطح
ـ طبع ) ختـ ( عبلمة خط التحميؿ تحت مراقبة السمطة أك الييئة تقـك بإصدار شيادة  يجب .ج  أف يت

 خط التحميؿ . 
 
 

 . إصدار ذفادة خط اؾموؿقل : 4
 

 . عالؿات خط اؾموؿقل  : 5
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القياـ بإجراء فحص أك معاينة سنكية قبؿ أك بعد ثبلثة أشير مف تاريخ صبلحية  يجب .أ 
 .الشيادة ، كفي حالة عدـ تصبح شيادة خط التحميؿ الغية 

 إجراء الفحص أك المعاينة لضماف التالي :  يجب .ب 
 حالة السفينة كالحاالت التي تـ تشغيؿ السفينة فييا لـ ينشأ عتيا تغييرات حيث تؤثر  أن

 حسابات تحديد خط التحميؿ .عمى 
  عمميات الصيانة لمسفينة قد تـ تنفيذىا بطريقة تحافظ عمى كقدرة األجزاء في عدـ  أن

اسرب المياه إلى السفينة كذلؾ التركيبات كالتجييزات لحماية األبكاب كالمداخؿ كالحكاجز 
  .كفتحات الدخكؿ إلى أماكف اإلعاشة كميا تـ المحافظة عمييا في حالة جيدة 

ـ : التصديؽ عمى شيادة خط التحميؿ مف االنتياء  بعد .ج  مف تنفيذ الفحكصات كالمعاينات يت
 تعديبلتطرؼ السمطة أك الييئة المختصة لتجديد الشيادة أك يتـ سحبيا إذ حدثت أم 

أثرت عمى حسابات تحديد خط التحميؿ أك أف التركيبات كالمعدات لـ يتـ صيانتيا 
ؾ الشركط حيف تمبالطريقة الصحيحة لتكفير نفس الشركط ألماف السفينة  المماثمة ل

 إصدار الشيادات .
( 15كمعاينة قعر السفينة مف الخارج خبلؿ تنفيذ الفحص كالمعاينات كطبقان لمبند ) فحص .د 

أ ( يجب القياـ بفحكصات خاصة لممداخؿ كالفتحات كالدقة كسمسمة المرساة  مف القسـ )
 كفتحات عمكد نقؿ الحركة. 

 
 

عمى جميع السفف أف تككف بيا عبلمات كتدريج قياس الغاطس بحيث تككف ظاىرة  يجب
بالنسبة لمسفف المصنكعة مف الحديد تككف كبارزة كمنقكشة في المقدمة كالمؤخرة كعمى جانبي السفينة 

 ( ممميمتر . 3ىذه العبلمات ممحكظة كتككف بعمؽ ليس أقؿ مف ) 

السفف المصنكعة مف األخشاب يجب إظيار ىذه العبلمات بطريقة مماثمة كتككف  وبخصوص
مطمية بمكف أسكد عمى سطح فاتح المكف ، أك تككف مطمية بمكف أصفر أك أبيض عمى سطح داكف 

(  10كارتفاع األرقاـ كذلؾ ) ، ( سنتيمتران  فيما بينيا  10مكف كتدريج المسافة بيف األرقاـ تككف ) ال
 ( سنتمترات .  10سنتيمتران  فعندما يتـ غمر أم رقـ بالماء تككف الزيادة في غاطس السفينة ) 

 

 . اؾػووصات وادلعاقـات : 6
 

 . عالؿات ؼقاس تدرقج اؾغارس :7
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 ( 2 ) ذحػبل
 إَؾبءاد انغفيُخ ٔدػبئًٓب 

     
 

نشاءات السفينة حسب ما  يجب   (أ( القسـ ) 7ىي محددة في البند ) أف تككف متانة ىيكؿ كا 
كأحد شركط تحديد الجزء الطافي مف السفينة ىك أف يتـ تحقيقو كتثبيتو مف طرؼ مصمحة المكانئ 

 كالنقؿ البحرم أك مف طرؼ ىيئة أك سمطة متخصصة معترؼ بيا لتحديد خط التحميؿ . 
كافؽ بيف ىذه التحقؽ أك اإلثبات يجب أف يأخذ بعيف االعتبار تصماميـ البناء كالت وىذا

 لتصماميـ كتصماميـ مصنع بناء السفينة ككذلؾ جكدة المحاـ المستعمؿ كمما كاف ذلؾ مناسبان . 
 
 
 

نشاءات البناء كأجزاء تركيب كترتيب  عند البدف كالقاع كالجكانب أك األسطح الدعائـ كا 
 االعتبار التالي :  كالفكاصؿ كقكائـ المقدمة كالمؤخرة ، كخبلؿ تصنيع ىذه األجزاء يجب اآلخذ بعيف

كمكاصفات المكاد كخصائصيا التي يتـ استعماليا ككذلؾ طرؽ تجميعيا ككضعيا في طبيعة  .أ 
 . أماكنيا

 .قصى عمؽ لمغاطس مسمكحان بو السفينة كأبعادىا كترتيباتيا الداخمية كأنوع  .ب 
 : التي يتـ فييا تشغيؿ السفينة كأم تحديد لدرجات تكزيع األكزاف كفئة منطقة اإلبحار الحاالت .ج 

  أف يككف الحد األقصى لمغاطس منسجمة مع الجزء الطافي مف السفينة .يجب 
 أف تككف المكاد المستخدمة ذات جكدة عالية كمستعممة كفقان لمطرؽ المبلئمة  يجب

 لمتجميع كالتركيب بحيث يضمف ذلؾ المتانة كالقكة لمسفينة لتقـك بالخدمة المحددة ليا . 
 ( كعمى كجو الخصكص  2.3( )  2.2( )  2.1تطبيؽ ما جاء في الشركط )  يجب

إلنشاءات المغمقة ككسائؿ غمؽ كفتح المداخؿ ، كامسفينة دعائـ اإلنشاءات الرئيسية ل
الفتحات المكجكد عمى أسطح الجزء الطافي مف السفينة كذلؾ ترتيبات ككسائؿ فتح 

كأبكاب الفتحات ت ركاحمكالكمنشأتيا ، ككسائؿ غمقيا كخصكصان فضاءات اآلالت 
 العمكدية كالمداخؿ كاليكايات كؿ الفتحات كالمداخؿ الجانبية .

 بعض أجزاء المكانع لدخكؿ المياه بطريقة أف الحكاجز كاألسطح يككنكف  تككف عندما
جزء مف الفاصؿ أك الحاجز مف أقساـ السفينة يجب أـ يككف تصنيعيـ متكافقان مع 

 . إـشاءات واؾدعائم أو اؾدعاؿات :2
 

 . عـــــــــــــــــــــــام :8
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ذا الجزء مف المكائح كيؤخذ بعيف االعتبار المقاكمات لمجيد المكضعي كدكرىا ىشركط 
 . في قكة السفينة الكمية 

 
 ( 3 ) ذحػبل

 ؽشٔط حتذيذ خغٕط انزسًيم 
أف يككف تحديد خطكط التحميؿ كما جاء في " االتفاقية " حسب تعديميا أك ما تـ إضافتو إلييا  يجب

 ( متران كتككف كالتالي :  24بخصكص السفف التي ال يتجاكز طكليا ) 
     
 

أبكاب اإلنشاءات العمكية كأبكاب الحماية لمفضاءات أسفؿ الجزء الطافي أف تككف  بـــــــــيج . أ
كيجب أف تككف مف مادة الصمب أك معدف مف السفينة كميا مثبتة في الحكاجز المانعة . 

يعادليا ، كتككف مف النكع المانع لتسرب المياه القكية ،بطريقة مؤمنة كحيف الفتح يككف 
ة الخارجية كيمكف لجياز الفتح كالغمؽ المتحكـ بيا أف يككف تجييزىا بطريقة تفتح إلى الناحي

تشغيمو مف الجيتيف ليذا الحاجز أك الفاصؿ ،  يجب أف يككف ىيكميا كتركيباتيا كقكتيا 
 مصممة بحيث تككف في نفس صبلبة الييكؿ الغير قابؿ لبلختراؽ .

" السابقة كتككف  1أف تككف عتبات األبكاب حسب المتطمبات المكضحة في الفقرة "  يجب . ب
( ممميمتر  لكف ىذا ارتفاع  600بارتفاع عف سطح الجزء الطافي مف السفينة ليس أقؿ مف ) 

( ممميمتر عندما تككف ىذه األبكاب محمية مف عكامؿ قكة البحر كىذا  380يمكف أف يككف ) 
 يتـ عند تصديقو مف طرؼ الييئة المختصة .

ميبلن ( مف المناطؽ  12في نطاؽ مناطؽ أقؿ مف ) ىذه العتبات ، لمسفف التي تبحر  ارتفاع
 . ( ممميمتر عمى األقؿ  380المحمية يجب أف تككف ) 

 
 
 

 اليبكط إلى الفضاءات ال يسمح بأف تككف أغطية حمايتيا مف الخشب .فتحات  .أ 
أف تككف األغطية المستعممة لفتحات اليبكط عمى مستكل سطح الجزء الطافي مف  يجب .ب 

العمكية بحيث تككف لو القكة كالصبلبة كلو القدرة عمى الحماية نشاءات السفينة ، كسطح اإل
مف عكامؿ البحر كأف يككف طبقان السمطة المختصة . كيجب أف تككف معاييرىا تفي بمطالب 

 كتركيبيا .بيا عند القياـ بتصنيعيا يؼ المعترؼ ىيئة التصن

 . أغطقة احلؿاقة :2
 

 . األبواب  :8
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ىذه الحكاؼ مصنكعة مف مكاد متينة كيككف ارتفاعيا عف السطح ال يقؿ عف كف ػػػػػػػأف تك بــــــــيج
ذا كانت ىذه الحكاؼ المشيدة عمى أسطح تككف مف تركيبات أك  450)  إنشاءات البنية ( ممميمتر كا 

 ( ممميمتر عمى األقؿ . 300الفكقية مف السطح فيسمح بأف يككف ارتفاعيا ) 

أف  ) ادلصهحت (الحكاؼ أك إلغاءىا كميان في حاؿ رأت ذلؾ فيمكف تخفيض ارتفاعات ىذه  ومع
 سبلمة السفينة غير معرضة لؤلخطار .

 
 

 

( المرتكزة عمى أسفؿ سطح الجزء الطافي مف مراوح التيوية أف تككف اليكايات )  يجب .أ 
المغمقة في الجزء العمكم مف منشآت السفينة بطريقة عمى أساس ات السفينة أك أسطح الفضاء

أف تككف حكافيا مصنكعة مف الطمب أك مف معدف أخر مشابو كتككف متينة كمثبتة عمى 
 السطح بأماف . 

( كالخزانات األخرل  خزانات مياه اإلتزانسير المارة خبلؿ خزانات الصابكرة ) المكا أجزاء .ب 
كاألجػزاء المصبكبة في قكالب ككذلؾ الفضاءات الممتدة فكؽ حد الجزء الطافي مف السفينة 
أك أسطح اإلنشاءات العمكية يجب أف تككف مصنكعة مف مكاد متينة مما يعني أف يككف بيا 

 ريقة لغمؽ ىذه األنابيب أك المكاسير .كيجب أف تككف مجيزة بط
أف يككف لحكاؼ مراكح التيكية معدات إغبلؽ مضادة لتسرب المياه كتككف كسيمة  يجب  .ج 

 .اإلغبلؽ مبلزمة بيا بصكرة
 حكاؼ مراكح التيكية كمكاسير اليكاء المذككرة أعبله تككف :  ارتفاع  .د 

 ( ممميمتر فكؽ سطح الجزء الطافي . 760)  -
 ممميمتر فكؽ أسطح اإلنشاءات العمكية المغمقة(  450)  -

لممصمحة أف تطمب زيادة ارتفاع حكاؼ مراكح التيكية ، كذلؾ بالنسبة لممناطؽ  يمكن .ق 
 المعرضة لمعراء .

 
 

ينة بيا أبكاب تككف مثبتة بيا بصكرة تأف تككف ىذه الفتحات أك المناكر مصنكعة مف مكاد ميجب 
 .( ممميمتر فكؽ مستكل سطح  450قؿ عف ) ال يدائمة ، كيككف أدنى ارتفاع ليا 

لذلؾ يمكف أف تككف ىذه المناكر ذات فتحات جانبية كيككف بيا زجاج سميؾ مثبت حيث  وكبديل
 يمكف لمضكء أف يتسرب مف خبلليا .

 . حواف ػموات اهللوط ادلرتػعة عن ؿسموى اؾسطح  :3
 

 . ؿراوح اؾمفوقة وؿوادري اهلواء  :4
 

 . ادلـاور أو ػموات دؼف اؾسػقـة  :5
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( متران تككف حسابات مساحات الفتحات الجانبية  24) لمسفف التي ال يتجاكز طكليا بالنسبة  .أ 
 عمى مستكل سطح الجزء الطافي مف السفينة محسكبان بالمعادلة : 

 ؿ ( .  0.035+0.7)  0.75أ =          
   ؿ = طكؿ الجزء العمكم الممتد عمى جانب السفينة أك طكؿ المباني أك اإلنشاءات العمكية .        

( أف تقرر الزيادة في مساحة الفتحات الجانبية  دلصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم انبحري)  يمكن  .ب 
 ألم سفينة يككف اإلنحراؼ العمكم الممتد عمى طكؿ السفينة إلى كؿ مف طرفييا غير كافي .

مستكل إلى الجزء السفمي مف الفتحات الجانبية عمى مستكل السطح أك أقرب ككف يأف  يجب .ج 
( ممميمتر مسافات بينيا  300اعيا ) ػػػػػػػػاكز ارتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي يتجالسطح يجب أف يككف لمفتحات 

 ( ممميمتر أك أم ارتيبات أخرل لحمايتيا . 230ال تتجاكز ) 
مفاصؿ لمغمؽ كالفتح يجب أف يككف ىناؾ مساحة كافية بينيا لتفادم فتحات ليذه ال إذا كان .د 

إعاقتيا أك انغبلقيا ، أكتاد أك مسامير ىذه المفاصؿ يجب أف ال تككف مف المكاد القابمة 
 لمتآكؿ كال تككف ليا معدات إقفاؿ . 

 
 ( 4 ) ذحػبل

 مذيش اجلضء انغبيف رٔ أزغبة 
لمسفف التي ليا أسطح يجب حساب الجزء الطافي باستعماؿ المعادلة المتفؽ عمييا ،  بالنسبة .1

( متران كذلؾ عند  24( ممميمتر لمسفف التي ال يتجاكز طكليا )  200يجب إضافة ) 
 استعماؿ " جدكؿ الجزء الطافي " 

ماء عمى ارتفاع فكؽ مستكل سطح ال) مقدمة السفينة (  إلزامياُ أف يككف المجداؼليس   .2
متناظران ) متطابقان ( مع الجزء الطافي المحدد مف السفينة كذلؾ لمسفف التي ال يتجاكز طكليا 

 ( متران . 24) 
( مف االتفاقية المتعمقة بتعديؿ الجزء الطافي مف  29أف يتـ تطبيؽ القاعدة رقـ )  يجب .3

 ( متران . 24) ليا السفينة كذلؾ بالنسبة لمسفف التي ال يتجاكز طك 
كاف مالؾ السفينة غير قادر عمى تكفير اإلدارة أك السمطة المختصة ، بالمعمكمات إذا  .4

) عشر (  1/10المتعمقة بتحديد الجزء الطافي مف السفينة ) صيفي ( يتـ حسابو عمى أنو ) 
 عرض السفينة .

 

 :  . اؾػموات أو األبواب اجلاـلقة6
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 ( 5 ) ذحػبل
 ًيبِ ـخ انــــــيُبػ

     
 

ى تحممو قكة كضغط المياه يتـ التحقؽ منو عند القياـ ( كقدرتو عم الييكلالبدف ) مناعة 
  ( كذلؾ لمسفف التي تنطبؽ ىذا الفصؿ ) ج ( . شيادة خط التحميلبإصدار ) 

 
 
 

ات كفعالية طريقة فتح كغمؽ أم فتحات في بدف السفينة متناسبة مع ترتيبأف تككف يجب  .أ 
الغرض أك األغراض التي جعمت مف أجمو ، ككذلؾ المكاف التي ىي فيو ، يجب األخذ بعيف 

كالفتحات األخرل المشابية في االعتبار أف تككف عدد البالكعات كفتحات الصرؼ الصحي 
تحة ألكبر عدد ممكف مف نقاط التصريؼ ككذلؾ مستكل الحد األدنى إما باستعماؿ نفس الف

يصهحت ادلٕاَئ ٔانُمم ربطيا بعدد مف المكاسير لمتصريفات المختمفة أك أم طريقة بمكافقة 
  أك ىيئة أخرل معترفان بيا . انبحري

مداخؿ الخركج كالدخكؿ إلى السفينة كمداخؿ التحميؿ ككذلؾ فتحات التزكد بالكقكد  ال تكون .ب 
 الماء حيث أف ذلؾ محظكر.تحت مستكل سطح 

الجانبية المؤدية إلى الفضاءات تحت مستكل سطح الجزء الطافي مف السفينة ات ـــــــــــــــالفتح .ج 
أك المؤدية إلى الفضاءات ضمف األماكف المغمقة مف البنية العمكية كما ىك مبيف ضمف 

خؿ كتككف مغمقة تككف ىذه الفتحات مركب ليا غطاءات زجاجية سميكة مف الدااالتفاقية 
بصكرة دائمة بحيث تككف مف النكع الذم ال يمكف لممياه أف تتسرب مف خبللو ، ىذه الفتحات 
الجانبية كأداة إغبلقيا يجب أف ال يمكف الكصكؿ إلييا خبلؿ إبحار السفينة كيجب أف يتـ 

طح الجزء ، بالنسبة لمفتحات الجانبية المكجكدة تحت مستكل سإغبلقيا كتثبيتيا قبؿ اإلبحار 
( ممميمتر فكؽ مستكل خط  500الطافي مف السفينة يجب أف يككف الحد السفمي ليا ) 

 التحميؿ .
 الفتحات كالمنافذ لمبحر كفتحات الصرؼ الصحي : جميع  .د 

سرب المياه تأف تككف مجيزة بطريقة أف ال تسمح ألم حادث عرضي يتسبب في  يجب  -
 السفينة . إلى

 . ػموات رلؼة احلؿاقة يف بدن اؾسػقـة  :2
 

 . عـــــــــــــــــــــــام :8
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الفتحات المؤدية إلى اآلالت كالمحركات يجب أف تككف مثبتك بصماـ مثبت بو  جميع -
فمتر ) مصفاة ( ترشيح قابمة لئلزالة حيث يككف ىذا الفمتر ) مصفاة ( مييأ لمنع أم 

شغيؿ الصماـ كيككف ىذا تأجساـ غريبة مف الدخكؿ التي يمكف أف تؤثر في عممية 
 .الصماـ مركب في جانب الفتحو 

 لؾ تركيب فمتر ) مصفاة ( آخر في الجية األخرل مف الصماـ .كذ ويجب -
ات المخارج لفضاء اآلالت كالمحركات مجيزة بأبكاب ػع فتحػػػػػػػكف جميػػػػػػػػػػػأف تك بــــــــيج -

 أك صمامات آلية غير قابمة لئلرجاع ، كالتي يمكف غمقيا يدكيان .
أف تككف ىذه اإلعدادات أك التجييزات بالفتحات مركبة مباشرة إلى جانب صندكؽ  يجب -

 مدخؿ أك مخرج المياه .
أف تتـ ىذه السيطرة أك التحكـ بكاسطة مؤشر يظير ما إذا كاف الصماـ مفتكحان  بـــــيج -

 أك عكس ذلؾ .
 كقت .أف يككف التحكـ كدخكؿ المياه كخركجيا في المتناكؿ كمتاحان في أم  ويجب -
لمسفف التي بيا أسطح تجييزات اإليقاؼ لفتحات مداخؿ المياه كمخارجيا كالتي  بالنسبة -

تقع تحت مستكل سطح الجزء الطافي في نطاؽ فضاءات اآلالت يجب أف يككف جياز 
مراقبتيا مف مكاف فكؽ مستكل سطح الجزء الطافي إاّل في حالة أف السفينة مزكدة 

كالتي تبيف ما إذا كاف يكجد مياه في ىذه الفضاءات ، في  بمنظكمة تقع في غرفة القيادة
 ىذه الحالة يجب أف تككف أجيزة التحكـ ىذه في المتناكؿ كمكقعيا فكؽ مستكل السطح .  

فتحات الصرؼ الصحي المفصكلة عف بعضيا كالتي تمر عمى جانب السفينة سكاء تمر  كل .ق 
نشاءات العمكية أك الفضاءات مف الفضاءات أسفؿ سطح الجزء الطافي أك فضاءات اإل

السطحية لمجزء الطافي كتككف جميعيا مجيزة بأبكاب مصنكعة مف الصمب مانعة لتسرب 
 المياه . 
أف تككف مجيزة بطريقة فعالة كفي متناكؿ بحيث تمنع المياه مف المركر إلى  يجب -

 الداخؿ.
ىذه الطرؽ يجب أف تككف مطابقة لمقتضيات االتفاقية لمسفف التي تشمميا  كل  -

( متران كؿ فتحة خاصة  24االتفاقيات بخصكص السفف التي ال يتجاكز طكليا ) 
بالصرؼ الصحي يجب أف تككف مجيزة بصماـ آلي غير قابؿ لئلرجاع كالذم يجب 

 ؿ .أف يككف في اإلمكاف تشغيمو مباشرة مف مكاف في المتناك 
الرغـ مف ذلؾ يمكف أف ال يككف كجكد ىذا الصماـ ضركريان في حالة رأت  عمى -

اإلدارة أك الجية المخكلة بفحص السفينة ، أف طريقة مركر المياه إلى داخؿ السفينة 
 مف خبلؿ الفتحات الجانبية لمسفينة ال بترتب عنو نتائج إغمار خطيرة .    
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التي ليست داخمة أك مضمنة بيذه الفضاءات يجب أف البالكعات باإلنشاءات العمكية ك جميع  .ك 
 تككف مكجية إلى خارج السفينة .

البالكعات التي منشأىا أم مستكل ، كالمتجية إلى جكانب السفينة كتككف أما  عـــــجمي -
( ممممتر فكؽ  600( ممميمتر تحت سطح الجزء الطافي أك أقؿ مف )  450) 

 مستكل خط الحمكلة .
زان بصماـ آلي غير قابؿ لئلرجاع عند نقطة جانب السفينة ، أف يككف مجي يجب -

يمكف إىماؿ كضع ىذا الصماـ إذا رأت السمطة المختصة أف تخانة األنابيب يبرر 
 ذلؾ . " ىذه الفقرة ال تنطبؽ عمى السفف التي ال تتكفر بيا أسطح " .

ية مف البنية البالكعات التي تخترؽ جكانب السفينة كالتي يككف منشأىا أك متج جميع -
أك اإلنشاءات العمكية كالتي تستعمؿ لنقؿ البضائع يككف مسمكح بيا فقط عندما 

( درجات مف جية  5يككف حد سطح الجزء الطافي غير مغمكر عند زاكية ميبلف ) 
 إلى أخرل . 

حاالت يجب أف يككف ىناؾ طريقة لمقياـ بتصريؼ المياه المكجكدة بفضاءات  وفي -
طح الجزء الطافي إلى أم مكاف آخر يككف آمنان كلو القدرة في مستكل سالحمكلة 

 عمى استيعاب الكميات التي يتـ تصريفيا .
أف يككف ليذه الفضاءات جياز إنذار لو صكت كيعمؿ آليان عندما تصؿ إلى  ويجب -

كمية الماء إلى مستكل محدد ، كبيذا يككف ىناؾ طريقة لضخ المياه الزائدة عف الحد 
 إلى عرض البحر .

كجكدة عمى الطبقة الخارجية مف بدف السفينة المطمكبة ػػػػػامات كالتركيبات المػػػػػػػػػػالصمع ـــــجمي  .ز 
حسب ما جاء في الفقرة السابقة يجب أف تككف مصنكعة مف الصمب أك البركنز أك أم  "

 معدف آخر مماثؿ كمضاد لمصدمات " .
( يجب أف  2كرة في الفقرة ) المذكالمكاسير كاألنابيب المستعممة لؤلغراض  جميع -

تككف مف الصمب أك أم معدف آخر مماثؿ كال تحتكم عمى أكثر مف عدد اثنيف 
مفاصؿ قصيرة قابمة لئلنثناء ) مرنة ( كىذه المفاصؿ المرنة يمكف أف تككف مستعممة 
تحت مستكل سطح الماء لمحمكلة كفي فضاءات مزكدة بجياز إنذار في حاالت 

   لماء في ىذه الفضاءات . حدكث فيضاف لمستكل ا
مف الفتحات المؤدية إلى البحر ، كالمخارج األخرل كأنابيب التصريؼ التي تخترؽ زاء ــــــأج .ح 

بدت السفينة تحت مستكل سطح الجزء الطافي مف السفينة يككف ضمنيا كصمة بيا انعطاؼ 
أك ما شابو ذلؾ كتككف مف مادة متينة كمرنة بما فيو الكفاية بحيث يمكنيا تحمؿ التحكيض 

 أك الجنكح .
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الكصمة يجب أف تككف بيف مكاف تثبيت األنبكب ببدف السفينة أك مدخؿ أك مخرج المياه  وىذه
كنقطة التثبيت األكلى سكاء كانت عمى سطح أك عمى الحاجز أجزاء األنابيب ىذه كأم أقساـ 

 منيا يجب أف تككف محمية بما فيو الكفاية ضد الصدمات . 
 
 
 

األسطح كالحكاجز كاإلنفاؽ كالقنكات كاألبكاب المانعة أك أك الحاجزة ، أكد مف تالأف يتـ  يجب .أ 
كميا يتـ التأكد مف أنيا مانعة لتسرب المياه كذلؾ باستخداـ اختبار ضغط المياه بطريقة 

 .  2( نيكتف / مـ 0.2الخراطيـ بضغط ) 
ـ اختبارىا بطريقة غمرىا المقدمة كخزاف المؤخرة  ككذلؾ الخزانات كالفضاءات السمفية  خزان .ب  يت

بالماء إلى أف يصؿ مستكل خط التحميؿ أك المستكل األعمى المكضح إذا كاف ذلؾ أكبر 
ذا كانت ىذه الخزانات كالفضاءات مجيزة لبلستعماليا لمكاد سائمة ، يجب أف تخضع  كا 

لبلختبار بطريقة ضغط المياه لتصؿ إلى أعمى مستكل التي يمكف لمسائؿ أف يصؿ خبلؿ 
( ممميمتر  900عمميات التشغيؿ عند أنبكب التخمص مف السائؿ الفائض كيككف ذلؾ ) 

ألدنى مف االرتفاع ؼ كلكف بخصكص السكائؿ القابمة لبلشتعاؿ ، يككف الحد اػػػػػػػػػت السقػػػػػػػػػػتح
( ـ ) درجة ° 60( متر عمى األقؿ لممكاد القابمة لبلحتراؽ بنقطة كميض تساكم )  2.4) 

( متر لممكاد القابمة لبلحتراؽ بنقطة كميض أقؿ  3.6مئكية ( أك أكبر ، كيككف االرتفاع ) 
 (  ـ أك أكبر.  °43( ـ ) درجة مئكية ( كتساكم ) ° 60مف ) 

 ( ليست إلزامية لمفضاءات األخرل . 3.2ة في الفقرة ) المذككر ختبارات اال .ج 
الفضاءات المزمع استعماليا لضخ مياه البحر إلييا يجب أف تخضع الختبار إغمار جميع  .د 

 بالمياه لمستكل محدد بأقصى عمؽ لخط التحميؿ عمى مستكل خط الماء .

 ( 6 ) ذحػبل
 عشق اذلشٔة ) انُدبح ( ٔانرتريجبد خبسج انغفيُخ

لى أقساـ اإلعاشة كالفضاءات األخرل ككف تأف  يجب .1 في المتناكؿ السبللـ كالدرج المؤدية مف كا 
خبلؼ األماكف غير فضاءات اآلالت كالمحركات ، حيث يقـك أفراد الطاقـ بتأدية كاجباتيـ 

إلى األسطح المفتكحة . كالطرؽ العادية التي كتككف طرؽ مغادرة ىذه األماكف في المتناكؿ 
داخؿ السفينة يجب اعتبارىا مف األسطح المفتكحة إلى الفضاءات كالخركج دخكؿ تستعمؿ لم

 سريعة ) ىركب ( . كطرؽ خركج 

 ادلقاه  : . اخملارات ؼدرة اؾسػقـة عؾى عدم اخرتاق3
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المستعممة كطرؽ خركج ) ىركب ( إلى األسطح المفتحة ، يجب أف تككف كالسبللـ  إلدراج
فحص طريقة تكاصميا ككذلؾ أبعادىا مرضية ) لممصمحة ( أك الجية المخكلة التي تعمؿ عمى 

  كمتابعة السفينة .
 أك األجزاء التي تحكم آالت كمحركات دفع السفينة يجب أف تككف مجيزة بطرؽاألقسام  .2

( أمتار مخرج  6ـ أقؿ مف ) الخركج ككذلؾ طرؽ اليركب في حالة الطكارئ يجب أف تكك 
 الطكارئ ال يككف ممزمان .

األجزاء أك األقساـ التي تحتكم عمى آالت كمحركات دفع السفينة يجب أف  كالدرج مفالساللم  .3
 تككف مف الصمب أك معدف يعادلو .

حكاجز، كقضباف الحماية ، كحباؿ السبلمة ، كممرا ) سبللـ ( يجب أف تككف السفينة مجيزة ب .4
كفي نفس  متحركة ،.. كتككف مجيزة بطريقة يمكف لمعمؿ كالخدمات عمى السفينة أف تتـ بسيكلة

ة تكفير ظركؼ السبلمة لجميع األفراد كتتطابؽ مع مقتضيات قكاعد االتفاقية الكقت ضركر 
 ( مف ىذا الفصؿ . 3كبالخصكص القاعدة رقـ ) 

 
 ( 7 ) ذحػبل

 عري أػًبق اخلضاَبد ٔانفضبءاد ٔأَبثيت انزٕٓيخ 
اإلعدادات جاىزة في جميع األكقات لمقياـ بالتأكد مف جميع الفضاءات كالخزانات ككف تأف  يجب .1

 كأم جزء ال يمكف الكصكؿ إليو كذلؾ بطريقة خيط سبر األعماؽ .
كقاعدة عامة ، أنابيب سبر األعماؽ يككف اتجاىيا فكؽ مستكل سطح الجزء الطافي مف السفينة  .2

 قة فعالة لئلغبلؽ .كتككف في المتناكؿ ، كيجب أف يككف بيا طري
كبالنسبة ألنابيب سبر األعماؽ التي ال تتجو فكؽ مستكل سطح الجزء الطافي مف السفينة يجب 

 . أف يككف بيا معدات إغبلؽ آلية
في كؿ الحاالت / كفي فضاءات اآلالت كالمحركات كاإلنفاؽ عندما ال يمكف تطبيؽ ىذه 

فكؽ مستكل األسطح لتككف في المتناكؿ المتطمبات يمكف ألنابيب سبر األعماؽ أف تككف 
كسيؿ الكصكؿ إلييا ، كعندما تككف ىذه األنابيب تخص خزانات تحكم الكقكد أك زيكت 

ف الغبليات أك المكلدات ، أك المحركات الكيربائية ػػػػػػػرب مػػػػػػػػبالقب أف ال تمر ػػػػػػػػػػػالمحركات يج
كتككف مجيزة بمعدات إغبلؽ آلية باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يككف األنبكب أك لكحات المراقبة 

 مزكد بجياز ) مسبار ( مراقبة لجس مستكل السائؿ كذلؾ بالنسبة لخزانات الكقكد السفمية . 
بالنسبة لمفضاءات كالخزانات المستعممة لمسكائؿ يمكف ألنابيب سبر األعماؽ ىذه أف تستبدؿ  .3

 كف مف خبلليا قياس المستكل في كؿ األكقات.بنظاـ يحتكم مؤشرات يم
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بالنسبة لمفضاءات كالخزانات السفمية ) المزدكجة ( تككف مجيزة بيا مراكح تيكية حيث يتـ ضخ  .4
اليكاء إلى السطح فكؽ مستكل الجزء الطافي مف السفينة كيؤخذ بعيف االعتبار أف ذلؾ ال 

قسيمات أنابيب التيكية تككف مجيزة بحيث ينتقص مف متطمبات قكاعد االتفاقية ، عدد كمكاقع كت
كبقدر اإلمكاف ، ال يتـ حبس اليكاء أك ضغط أعمى مف المسمكح خبلؿ عممية ضخ السكائؿ في  
الخزاف عف القياـ بتحرير اليكاء ) الزائد ( يجب أف يككف بطريقة لتفادم أم تسرب عرضي مف 

خارج األجزاء المزدكجة أم تحت   ة المكجكدالمياه إلى الكقكد ، كىذا ينطبؽ عمى الفضاءات 
 الخزانات أك الفضاءات ، كىذا إذا كانت مجيزة بمنظكمة ضخ تستمؿ المضخات اآللية .

أنابيب سبر األعماؽ ىذه ، كالتي يجب أف يككف اتجاىيا في مسار مستقيـ كمما أمكف ذلؾ  .5
كالصدمات . يجب أف تككف مغطاة كمحمية بطريقة مناسبة عمى طكؿ األنبكب ضد األضرار 

كأجزاء األنابيب التي تمر خبلؿ األماكف الباردة يجب أف يتـ تغطيتيا بالطريقة المناسبة. يجب 
اتخاذ االحتياطات الكافية لكي ال تؤدم عمميات سبر األعماؽ إلى إتبلؼ مفرط لطبقة الحماية 

 الخارجية لمسفينة .  
 
 
 
 

 

 
 ( 1 )  مبػذحان

 ػــــــــبو
كالتمديدات الكيربائية ، كالتجييزات الميكانيكية كالكيربائية كالغبليات كمعدات الضغط العالي اآلالت 

 كاألنابيب ككؿ التجييزات األخرل المبلزمة : 

 أف تككف مصممة كمصنعة بطريقة مبلئمة لمخدمات التي جعمت مف أجميا . يجب -
أف تككف معدة كمييأة كمحمية ، بحيث يمكف ليا أف تخفض إلى الحد األدنى أم  بجب -

 لؤلشخاص عمى السفينة ككذلؾ أم مخاطر بيئية . رطامخ
 إعطاء عناية خاصة لؤلجزاء المتحركة ، كأسطح المعرضة لمحرارة كأم أخطار ألخرل. يجب -
أف تككف مصممة بحيث يؤخذ بعيف االعتبار نكع المكاد المستعممة كطريقة تصنيعيا  يجب -

 كالغرض التي جعمت مف أجمو ككضع كحالة المحيط التي صنعت لتعمؿ في نطاقو .
 

 انسابعانفصم 
 هيكم انسفيُت وانفىاصم وادلعداث 
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 ( 2 )  انمبػذح   
 اذليكم 

أف تككف قكة كمتانة تصنيع طبقة الحماية الخارجية مف السفينة ككذلؾ اإلنشاءات يجب  .1
العمكية ، كدكائر االتصاؿ بأجزاء المحركات ، كاألبكاب ، كاإلنشاءات األخرل كالتجييزات 
كميا ، تجعميا السفينة تتمكف مف الصمكد في كؿ الظركؼ التي يمكف أف تكاجييا خبلؿ 

أم سفينة تـ بنائيا )  الخدمة التي سكؼ تقـك بيا كتككف مستكفية لمتطمبات اإلدارة .
مستكل معترؼ بو مف طرؼ اإلدارة يمكف اعتبارىا متكافقة مع متطمبات ىذه كصيانتيا طبقان لم

 المكائح ( .
ليا حاجز أك فاصؿ تصادـ يفي بمتطمبات القاعدة ف المزكدة بمحركات يجب يكك  ةـــــــالسفين .2

كتككف ىذه ( كيككف فضاء اآلالت كالمحركات محاطو بحكاجز منع تسرب المياه . 3) 
الخشبية يجب أف يككف السفينة دكد سطح الجزء الطافي مف السفينة . الفكاصؿ ممتدة إلى ح

 بيا الفكاصؿ أك الحكاجز كالتي يجب أف تككف ) حكاجز منع تسرب ( قدر اإلمكاف .
يجب أف ال يتـ كضعيا في ، دفع السفينة ، كمحاميؿ العمكد ، كأنبكب مؤخرة السفينة  عمود .3

حتكم محرؾ كسائؿ الدفع أاّل إذا كانت في مكاف خبلؼ فضاء اآلالت كالمحركات التي ت
مكاف يضمف عدـ تسرب المياه أك ضمف أماكف مستكفية لمتطمبات ) اإلدارة ( يمكف لئلدارة 
أف تعفي السفينة مف ىذه الشركط بيذه الفقرة إذا كانت السفينة خاضعة لشركط بخصكص 

طة إنيا تبيف أف مساحة الفضاءات . أك إذا كانت مناطؽ خدمتيا في بحار محمية شري
 عمييا بسيكلة كأف سبلمة السفينة ليست في خطر .إغمار لمفضاءات المعنية يمكف السيطرة 

أف تككف صناديؽ الحشك ) الحماية ( في أماكف بحيث مف السيؿ الكصكؿ إلييا في  يجب .4
 .كقت لمصيانة أك المراقبة ؿك

 ( 3 )  انمبػذح
 فبفم االفغذاو اإلَؾبئي 

ىذه القاعدة التعابير: سطح الجزء الطافي مف السفينة كطكؿ السفينة كالقائماف  ألغراض .1
 ( الفصؿ األكؿ. 2المتعامداف في المقدمة كالمؤخرة ، معاينيا كما ىي مكضحة في القاعدة ) 

أف يككف لسفف البضائع فاصؿ اصطداـ إنشائي كالذم يجب أف يككف مانعان لتسرب المياه  يجب .2
 ء الطافي مف السفينة.  إلى حدكد سطح الجز 

يجب أف يككف مكقع الفاصؿ اإلنشائي ىذا قدر اإلمكاف عمى مسافة مف القائـ  -
% ( مف  8% ( أك أكثر مف طكؿ السفينة ، لكف ليس أكثر مف )  5)  العمودي

ذا رأت اإلدارة غير ذلؾ كلـ يكف باإلمكاف أف يككف مكقع الفاصؿ  طكؿ السفينة ، كا 
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% ( طكؿ السفينة مف القائـ األمامي ،  يمكف أف تسمح  8 اإلنشائي عمى مسافة )
بمسافة أكثر بشرط إذا كاف حجـ الجزء مف ىذا الفاصؿ يخترؽ عندما تككف السفينة 
كاممة الحمكلة إلى حدكد خط الماء كىذا ال يجاكز الخط المأخكذ عمى الطبقة 

مى مف السطح ( ممميمتر تحت الحد األع 76الخارجية مف بدف السفينة بمسافة ) 
   المانع لمتسرب . 

أف تككف ضمف اإلصطداـ اإلنشائي يمكف أف يحتكم عمى درجات أك تجاكيؼ بشرط فاصل  .3
 ( . 2الحدكد المبنية في الفقرة رقـ ) 

األنابيب التي تخترؽ فاصؿ االصطداـ اإلنشائي يجب أف تككف أقؿ عدد ممكف ، كتككف  عدد
ىذه األنابيب مجيزة بصمامات يمكف تشغيميا مف نقطة أعمى مف مستكل سطح الجزء الطافي 

  . كيككف صندكؽ الصماـ مثبت عمى جدار الفاصؿ خزاف المقدمة .مف السفينة 
ذا الصماـ خمؼ ىذا الفاصؿ اإلنشائي شرط أف يككف يمكف لئلدارة أف تسمح بأف يككف ى

باإلمكاف الكصكؿ إليو بسيكلة كفي أم كقت تحت كؿ ظركؼ التشغيؿ كأف يككف الفضاء 
المثبت فيو ال يستعمؿ لبضائع الشحنة ، جميع المكاد التي تستعمؿ لصناعة ىذه الصمامات 

 يجب أف تككف مصادقة عمييا طرؼ اإلدارة .
سفينة إنشاءات عمكية في المقدمة يجب أف يككف ىذا الفاصؿ ممتدان كحاجز يككف بال عندما  .4

مانع لمعكامؿ الجكية كالبحر إلى جانب كأعمى سطح الجزء الطافي مف السفينة كىذا االمتداد 
 ( . 2كيككف كذلؾ ضمف ما ىك محدد بالفقرة ) (   3يككف خاضعان لشركط الفقرة ) 

 دمة كمسارات شحف كتفريغ البضائع المدحرجة كالسائمة يككف بالسفينة أبكاب بالمق عندما .5
جزء مف امتداد ىذا الفاصؿ اإلنشائي كيككف فكؽ مستكل سطح كيككف ىذا المسار المنحدر 
 الجزء الطافي مف السفينة .

( متران ، أك أم طكؿ غير ذلؾ محدد مف  2.3بذلؾ يككف جزء ىذا المسار الذم يتجاكز ) 
طرؼ اإلدارة ال يمكف أف يتجاكز متران كاحدان إلى االتجاه األمامي حسب ما ىك محدد في الفقرة 

    ( ، كيككف ىذا لمسار مانعان لتسرب المياه عمى كؿ مستكل طكلو .    2) 
تحات عمى امتداد ىذا الفاصؿ في الجزء فكؽ مستكل سطح الجزء أف يككف عدد الف يجب .6

الطافي مف السفينة محددان كيككف العدد أقؿ ما يمكف مف ىذه الفتحات كمتناسقان مع تصميـ 
عمقيا كتككف حاجزان لعكامؿ السفينة كتشغيميا المعتاد . كجميع الفتحات ىذه بيا أبكاب بحيث 

 الجكية كالبحر .  
أم مف المداخؿ ، األبكاب مداخؿ العنابر ، أنابيب التيكية ، أك أم مداخؿ  بكجكد يسمح ال .7

أخرل ، في الجزء أسفؿ سطح الجزء الطافي مف السفينة بيذا الفاصؿ اإلنشائي ، في حالة أف 
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مخزف سمسمة المرساة كاقعة خمؼ ىذا الفاصؿ أك يككف المخزف ممتدان إلى خزاف المقدمة ، 
 ـ تسرب المياه ككذلؾ طريقة لضخ المياه أف كجدت .  يجب أف يككف مجيزان بعد

 باستعماؿ مخزف سمسمة المرساة ألم أغراض أخرل خبلؼ تخزيف السمسمة.  ال يسمح .8

 
 ( 4 ذح )لبػ

انقٓبسيح ) اخلضاَبد ( ادلغزؼًهخ  –األثٕاة  –األعغر  –احلٕاخض ادلبَؼخ نهزغشة 
 كفٕافم ... أخل 

عمى السفف الجديدة التي تستعمؿ الطاقة الميكانيكية كال ينطبؽ القسـ ) ج ( يجب أف يطبؽ  فذا -1
 عمى السفف التي بدنيا مصنكعان مف الخشب.

ككف ليا القدرة عمى سكاء كانت عرضية أك طكلية ، يجب أف ي لمتسرب المانعة الفكاصؿ  ؽل -2
رار تحمؿ الضغط الناتج عف مياه البحر كالتي يككف في استطاعتو تحمميا في حالة حدكث أض

لمسفينة لكف يككف لو القدرة عمى ذلؾ كعمى األقؿ ضغط مياه البحر بمقدمة السفينة إلى حدكد 
   الخط اليامشي يجب أف تككف ىذه الفكاصؿ مصنكعة مف مكاد تناؿ مكافقة اإلدارة . 

كالتجاكيؼ في الفاصؿ ) الحاجز ( يجب أف تككف مانعة لمتسرب كبأكبر قدر مف  األدراج -3
  تتناسب مع الحاجز كالمكاف التي ىي فيو .المتانة 

تككف الدعامات كأجيزة الييكؿ مخترقة فكاصؿ أك سطح مانعة لمتسرب يجب أف تككف  عـدؿا -4
 ىذه األسطح كالفكاصؿ كذلؾ عند إنشاؤىا .

أف يككف عدد الفتحات في الفكاصؿ اإلنشائية أقؿ ما يمكف كتككف منسجمة أك متناسبة  جيب -5
لسفينة كيجب أف تككف مزكدة بمعدات إغبلؽ تناؿ مكافقة اإلدارة ، جميع مع تصميـ ككظيفة ا

 متينة كمنتنة الفاصؿ المحاذم .األبكاب المانعة لمتسرب يجب أف تككف 
  -األسطح كاألنفاؽ كأنابيب التيكية كالقنكات : مجقع -6

 يجب أف تككف مف النمكذج عمى نفس مستكل الفاصؿ المانع لمتسرب كمف نفس -
 الصنؼ كتكـك مجيزة بمعدات لئلغبلؽ كالفتح كتناؿ مكافقة اإلدارة . 

يجب أف تككف قنكات التيكية المانعة لمتسرب ، كالقنكات مانعة لمتسرب كتمتد إلى  -
 مستكل سطح الجزء الطافي مف السفينة  عمى األقؿ .

ذا لـ يتـ تنف اخملارات -7 يذ اختبار الغمر غمر الفضاءات أك الغرؼ الرئيسية ليس إجباريان ، كا 
المياه ضركريان ، كتككف ىذه االختبارات في كقت  بالمياه ، لذلؾ فأف االختبار بكاسطة خراطيـ 
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كىي في آخر مراحؿ التجييز كيتـ كذلؾ فحص تفصيمي متأخر أم عندما تككف السفينة جاىزة 
 لمفاصؿ المانع لمتسرب .

كذلؾ القناة بقاع السفينة ( كالبدف المزدكج المقدمة ، كالخزانات السفمية المزدكجة ) تحكم  خزان -8
 ( . 2كميا تخضع إلى اختبارات ضغط متطابقة مع شركط الفقرة ) 

المعدة لبلستيعاب المكاد السائمة كالتي تككف جزءان مف تقسيمات السفينة يجب أف يتـ  اخلزاـات -9
( 3/2لماء يعادؿ )اختبارىا لمتحقؽ مف أنيا مانعة لتسرب المياه كيككف ذلؾ بإخضاعيا لضغط ا

مف المساحة المحسكبة مف الحد األعمى لقاع السفينة إلى الخط اليامشي مف خبلؿ الخزاف كفي 
( 0.9كؿ الحاالت ال يجب أف يككف ارتفاع الحمكلة أعمى مف الحد العمكم مف الخزاف أقؿ مف )

 متران . 
قؽ مف أف الفكاصؿ قد ( المقصكد بيا التح 9ك  8المشار إلييا في الفقرتيف )  االخملارات -10

تـ إنشاءىا مانعة لتسرب المياه ك ال يجب اعتبارىا بأم حاؿ مف األحكاؿ مكافقة عمى أف ىذه 
الغرؼ أك الخزانات يمكف استعماليا الستيعاب سكائؿ قابمة لبلحتراؽ أك أنيا تستعمؿ في أغراض 

لسائؿ الذم يبمغو في أخرل حيث يتطمب ذلؾ اختبارات صارمة مع األخذ بعيف االعتبار مستكل ا
 المكصكلة إلييا . الخزاف المحدد أك األنابيب 

 
 ( 5 ذح )لبػ

 ادلؼذاد سعٕ انغفيُخ 
أف تككف كؿ السفينة مجيزة بعدد اثنيف مف الحباؿ المعدنية الخاصة بالسفف في حالة أف جيب  .1

 اإلدارة قررت غير ذلؾ بالنظر إلى الرحمة التي تنكم السفينة القياـ بيا .
( متران يجب أف يككف ىذيف الحبميف مع المرساتيف  35ف التي يتجاكز طكليا ) ػػػػػلمسفة ــــباؾـسل .2

    ) المخطافيف ( في كضع يمكف أف يتـ إنزاليما في أم كقت مع كسائؿ الرفع كاإلنزاؿ كالكبح .
( متران يجب أف يككف حبؿ كاحد مع المرساة  35ف التي ال يتجاكز طكليا ) ػػػػػػػػلمسفة ــــــــباؾـسل .3

 ) المخطاؼ ( جاىزان لئلنزاؿ مع طريقة كبح مناسبة . 
( متران األكلى سمسمة معدنية  20( متران يككف )  24ف التي ال يتجاكز طكليا ) ػػػػػػػػلمسفباؾـسلة  

اسب ، كيككف كذلؾ مف الجية المقابمة سمسمة ( متران تككف حبؿ مف الحجـ كالنكع من 100ك ) 
  . كحبؿ مف النكع كالحجـ المناسب ( متران  20بطكؿ ) 

) المخطاؼ ( كقطر كمتانة السمسمة كالحبؿ كمعدات التحكـ مناسبة كىذا المرساة كزف  قؽون .4
 يعتمد عمى نكع كحجـ السفينة المعينة كتناؿ مكافقة اإلدارة .
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داة رفع األثقاؿ ، كذراع أك مقبض الكنش كأعمدة أكنش ( المرساة ك  أف يككف : مرفاع ) جيب .5
 التي ىي ضركرية لمقياـ بعممية الرسك : خرل األ شد الحباؿ كقكائـ الحباؿ ككؿ األغراض

 بحيث تتكافؽ مع المتطمبات كالظركؼ التي ربما تكاجييا . مصممة .أ 
 مجيزة عمى نحك متكافؽ . تكون .ب 
 بلئمة . مثبتة لمييكؿ بمتانة م تكون .ج 

 
 ( 6 ذح )لبػ

 انؾشٔط  اخلبفخ انٕاخت رغجيمٓب 
 ( ٔانذفغ  –اجلش  –خبقٕؿ ) انمغش 

لقطر السفينة يحتكم عمى أداة فعالة تعمؿ ككف خطاؼ الجر ) القطر ( الذم يسأف ي جيب .1
يمكف مف خبلليا في أم كقت القياـ بتحرير الخطاؼ إذا تعرض ألم شد كيجب أف يتـ ذلؾ 

 .مف مكقعو ككذلؾ مف غرفة القيادة بغض النظر عف زاكية الميبلف 
ك الجر المييأ لمقياـ بعممية دكراف السفف خبلؿ مناكرات دخكليا كخركجيا إلى الميناء أ خطاف .2

 في البحر يجب أف يككف مف النكع المصادؽ عميو كيؤدم إلى تطبيؽ اآلتي : 
يجب أف تككف مثبتة بطريقة فعالة عمى نظاـ دكار مكجو حتى يمكف تخفيض النزكع  .أ 

كالميبلف ) التي ربما تؤدم ( إلى االنقبلب عندما تككف قاطرة الجر عمى زاكية كينتج 
مكدم كبذلؾ يجب أف تككف المسافة أقؿ ما عف ذلؾ اإلنجرار قكة السحب في اجاه ع

 يمكف مف نقطة االرتكاز عمى سطح قاطرة الجر .
أف يككف تحرير الخطاؼ بدكف قكة مفرطة عندما تككف سفينة القطر بدرجة ميبلف   .ب 

 مف مستكل األفقي .( 30°)
يجب أف يككف ىناؾ جياز تحكـ عف بعد متكاجد في غرفة فكؽ السطح لتفادم  .ج 

      تعرض ألفراد الطاقـ ألية أخطار جدية . 
أف يككف لدل سفينة القطر خطاؼ احتياطي ، جاىز لبلستعماؿ في ما إذا حصؿ  جيب  .3

 أضرار لمخطاؼ اآلخر أك أف يككف باإلمكاف القياـ بعممية الجر أك القطر . 
السفينة التي تقـك بعممية الدفع مجيزة بنظاـ تحكـ فعاؿ يككف بمقدره تحرير ككف تأف  جيب  .4

المعدات التي تربط السفينة التي يتـ دفعيا كيمكف ليذا النظاـ أف يحرر المعدات في حاؿ 
  حدكث أية أخطار .
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ؿ ة التي يتـ جراىا أك قطرىا ككذلؾ سفينة القطر ، فأس في كنأف يككف لدل السفي بجي .5
جانب مف جكانبيا كتككف أحجاميا مناسبة كليا القدرة عمى قطع حباؿ القطر في حالة حدكث 

 أم طارئ .
 

 ( 7 ذح )لبػ
 اجلش ٔانمغش ػهٗ يشاكت اخلذيبد يؼذاد 

تككف معدات القطر كالجر عمى ظير مراكب الخدمات باستطاعتيا قدر اإلمكاف أف جيب  .1
كتككف المعدات  .خبلؿ عمميات الجر كالقطرتخفيض أم أخطار لؤلفراد العامميف عمييا 

مناسبة حسب كؿ مركب كبمتانة كافية كيككف تصميميا كتركيباتيا مطابقة لشركط ) اإلدارة ( 
 أك تأخذ بعيف االعتبار حاالت الطكارئ التي ربما تحدث . 

أف يككف لدل سفينة القطر أك المركب مجمكعة كافية مف قطع الغيار ، إذا كاف  جيب  .2
  ضركريان ، كالتى تخص معدات القطر كالجر .

كالتي يجب استخداميا  الطكارئأف تككف لدل مركب الخدمات معدات القطر لحاالت جيب  .3
 بالسرعة الممكنة في حالة أف انقطاع حبؿ القطر أك المعدات المرافقة .

إلى القسـ ) ج ( عمى سفف القطر كمراكب الخدمات يجب أف تستجيب لمقتضيات  باإلضاػة .4
رؼ المنظمة البحرية الدكلية بخصكص سبلمة السفف كغيرىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػكالتكصي

الدكلية ية ر لى قرار المنظمة البحمف القطع البحرية التي ىي في حالة قطر يمكف الرجكع إ
{A-765( 18 )   ككذلؾ تعميمات السبلمة التي تخص السفف كىي في حالة قطر كالقطع }

 البحرية األخرل كيشمؿ ذلؾ اليياكؿ كالتجييزات كالمنصات البحرية .
 

 ( 8 ذح )لبػ
 انـًـالثظ ٔانزدٓيضاد انٕاليخ

العنابر كالمداخؿ كالفتحات األخرل مجيزة مفاصؿ األبكاب التي تؤدم إلى تككف أف جيب  .1
 بأداة لتحكؿ دكف انغبلقيا بشكؿ عرضي .

كبشكؿ خاص األبكاب ) األغطية ( المعدنية الثقيمة التي تستعمؿ فكؽ الفتحات األفقية كالتي 
تستعمؿ لمطكارئ يجب أف تجيز بأنظمة ليا أثقاؿ معاكسة كيككف باإلمكاف فتحيا مف 

   الجيتيف .
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أبعاد ىذه الفتحات األفقية مناسبة بحيث يتمكف الشخص مف الخركج بسرعة ككف تأف  جيب  .2
كبسيكلة كيجب أف تككف أبعاد ىذه الفتحات األفقية بعنابر الشحنة كفضاءات اآلالت بحيث 

  تسيؿ حركة المعدات .
مقاييسيا كحباؿ النجاة ، يجب أف تككف ابزيف الممتدة فكؽ السطح العمكم كالدر  السفينةجواـب  .3

 .مناسبة كمتينة كحسب متطمبات اإلدارة
المكجكدة في األسقؼ ، كالفتحات المشابية يجب أف تككف مجيزة بقضباف لحمايتيا ادلـاور  .4

( ممميمتر ) يمكف لئلدارة أف تعفي الفتحات  35كتككف ىذه القضباف عمى أبعاد ال تتجاكز ) 
 الصغيرة مف ذلؾ ( . 

  
 
 
 
 
 

 (1 ذح )لبػ
ٍ انجضبئغ خالف عفٍ رمذيى اخلذيبد ٔانذػى  ٗ ثجبد انغفيُخ ثبنُغجخ نغف  احملبفظخ ػه

 

أك مف طرؼ ىيئة  –أف تتـ المصادقة عمى كتيب ثبات السفينة مف طرؼ اإلدارة  يجب .1
 . رفان بيا التي تقـك بإصدار شيادات خط التحميؿ تمع

( كيجب أف يخضع لمتطمبات  3عمى ثبات السفينة يككف رىنان لمتطمبات الفقرة )  المحافظة .2
 .مدكنة المحافظة عمى ثبات السفينة الدكلية المتعمقة بسفف البضائع

يككف في رأم اإلدارة أف خصائص السفينة ال تمكف ألسباب عممية مف تطبيؽ  عندما .3
( المضمنة بقرارات المنظمة  2 -5 -2( بذلؾ يمكف تطبيؽ الفقرة )  2متطمبات الفقرة ) 
( المكضحة بالدليؿ الخاص بتصميـ كتصنيع سفف الخدمات  A.469(12)البحرية الدكلية ) 

 .  كالدعـ العاممة في نطاؽ السكاحؿ
المحافظة عمى الثبات لممراكب التي تحمؿ بضائع عمى السطح فقط كال تكجد بيا بخصوص  .4

فتحات أك عنابر السطح غير الفتحات الصغيرة الحجـ كالتي بيا أداة لتغطيتيا كال يكجد بيا 
( مف المدكنة  4.7محركات أك أماكف إعاشة أك خدمات ىذه يجب أف يطبؽ عمييا الفقرة ) 

 الفصل اخلامش  
حباث الضفينت تستيباث طسيمت ضخ مياه 

 الضنتيا 
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( ، بخصكص المحافظة عمة ثبات السفينة لممراكب التي تحمؿ  2فقرة السابقة ) المذككرة بال
أك مجيزة بمحركات كأماكف إعاشة أك خدمات كىذا يتحدد مف بضائع تحت مستكل السطح 

طرؼ اإلدارة أك مف طرؼ ىيئة معترفان بيا كيجب األخذ بعيف االعتبار التصميـ كترتيبات 
  ت اإلعاشة كاإلنشاءات العمكية . فضاءات الحمكلة كاآلالت كفضاءا

 
 ( 2لبػذح ) 

 اخزجبس ثجبد انغفيُخ ٔكزيت احملبفظخ ػهٗ ثجبد انغفيُخ 
( بخريطة بيانية تكضح غاطس السفينة أك حاالت خط التحميؿ اإلدارة إخطار ) تـ يأف  يجب .1

في  سجؿ ( مف القسـ )ج ( ثـ يتـ تسجيميا أك تكثيقيا  1كما ىك منصكص عميو في القاعدة ) 
 . المحافظة عمى ثبات السفينة

يتـ المصادقة عمييا مف طرؼ ) اإلدارة ( أك مف طرؼ ىيئة معترفان بيا التي ىذه الحسابات  .2
تقـك بإصدار شيادات خط التحميؿ كتكضيح الخط األساسي ) القاعدم ( كتفاصيؿ تكازف 

 ـ إرفاقيا مع كتيب السفينة .المكانع كضغطيا ) الييدركستاتيكي ( كالمحافظة كىذه المستندات يت
جاىزة كمكتممة مع معدات لسفينة استكماؿ ىذه المتطمبات ، كحسب اإلمكانيات كتككف ا بعد .3

يتـ تنفيذ عممية اختبار ثبات السفينة لتحديد كزف السفينة كىي  –سبلمة األركاح في أماكنيا 
 فارغة تمامان كتحديد إحداثيات مركز كزف السفينة .

يتـ تنفيذ اختبار ثبات السفينة ، كيقـك شخص مؤىؿ بتقييـ نتائج ىذا االختبار كيتـ تخكيؿ ىذا  .4
كبحضكر ممثؿ مف ) اإلدارة ( اك  –الشخص مف طرؼ مصنع البناء أك مف طرؼ المالؾ 

الييئة التي يتـ تخكيميا بتحديد خط التحميؿ ) كيقـك بإثبات أف ىذا االختبار قد تـ بطريقة 
 صحيحة . 

يجب أف يتـ اتخاذ االحتياطات لمحصكؿ عمى نتائج دقيقة كىذه االحتياطات تتعمؽ بصفة خاصة  .5
كمكقع السفينة ، كحالة رسكىا كمكقع كتكزيع األكزاف عمى السفينة ، لحالة الجك كتكقيت االختبار 

 كالتي يمكف إضافتيا أك إزاحتيا ، كذلؾ مكقع كترتيبات معدات سبلمة األركاح . 
ذا كاف  كعمى كجو الخصكص يجب تفادم كجكد اأكزاف في خزانات الصابكرة كخزانات الكقكد كا 

 كيتـ تحديد كقياس جميع األكزاف بدقة .  ذلؾ غير ممكف يجب تصحيح النتائج طبقان لذلؾ .
يجب عزؿ خزانات المياه كالكقكد لتفادم حرجة السكائؿ مف جية إلى أخرل خبلؿ عممية الميبلف 

ء عناية خاصة عند تحديد مكقع جياز تحديد القياسات .إذا تـ استعماؿ البندكؿ يجب يجب إعطا
أمتار ( كيجب قدر اإلمكاف أاّل يككف عمى السفينة أداة استعماؿ  3أف ال يككف الطكؿ أقؿ مف ) 

الخيط الصمب التي يجب عدـ استعماليا . القياسات كاألكزاف كقراءات جياز القياسات كامتدادات 
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كؿ كطكؿ البندكؿ كاألكزاف التي يتـ نقميا أك تحكيميا ... إلخ يتـ تسميميا إلى ممثؿ )اإلدارة( البند
أك ىيئة مخكلة بذلؾ .  تطبؽ نفس اإلجراءات عند القياـ بأخذ القياسات بغمر السفينة لتحديد 

 الكزف.
درجات ( عند تنفيذ  2( كال تقؿ عف )  درجات 3يجػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف ال تتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكز درجة ميبلف )  .6

عممية الميبلف .. كال يجب عمؿ الميبلف بطريقة نقؿ السكائؿ كعمى كؿ حاؿ يمكف أف تقبؿ 
اإلدارة بالقياـ باختبػػػػػػػػػػار الميبلف مرتيف عندما تككف األحكاؿ الجكية كالقياسات المحددة في الفقرة 

   ( ال ينتج عنيا مبلحظات .   5) 
االختبار يتـ ألجؿ تحديد قيمة إزاحة السفينة كمركز كزنيا ، في حالتيا تمؾ كفي التكقيت ىذا  .7

 ذاتو .
يتـ تحديد قيمة اإلزاحة مف نتائج االختبار ، ك كزف السفينة الفارغة تمامان كالمجاؿ بالقياـ بإدخاؿ 

زاحة أكزاف  التصحيحات عمى األكزاف التي تـ جمبيا مف خارج السفينة حيث يتـ إضافة أكزاف كا 
   كيجب أف يتـ حساب قيـ ىذه األكزاف بأكبر دقة ممكنة عند تكقيت العممية .    

ـ نتائج اختبار ثبات السفينة كيعد تقريران يحتكم عمى النتائج كالحسابات المتعمقة  .8 ـ الخبير بتقيي يقك
 إرساؿ ىذا التقرير إلى " اإلدارة " ( . بذلؾ ) يتـ

صكؿ عمييا تككف متكافقة إلى درجة معقكلة بخصكص المعمكمات كقيمة ىذه النتائج التي تـ الح .9
إزاحة السفينة كمكقع مركز كزف السفينة حسب ما تـ تقييمو بكتيب السفينة ، بحيث يمكف 

 .ة اعتبارىا نيائي
ذا ح " ْٔي ادلسافت بني يركس  ثمم انسفيُت  ) ج .م (  ب في ذلؾ كبالتحديد إذا كافػػػػػػػدث عيػػػػػكا 

النتائج ج ( ٔانُمغت االتي مير بٓا  اخلظ انؼًٕدي ادلار مبركس عفٕ انسفيُت ػُذ ييالَٓا ) و ( "  )
% ( أك كانت الزيادة في قيمة اإلزاحة  10مف االختبار أقؿ مف الذم تـ اتخاذه مبدئيان بقيمة ) 

ة بقيمة % ( لذلؾ يتـ مراجعة كتيب ثبات السفينة التخاذ التفاصيؿ المتعمق 10أكثر مف ) 
اإلزاحة كمركز كزف السفينة الناتجة عف االختبار . ) كىذا المستند سكؼ يككف كتيب ثبات 

 السفينة النيائي ( 
إذا خضعت السفينة إلى تعديبلت أدت إلى تأثيرات عمى مظاىر ثبات السفينة ينتج عنيا  .10

انسفيُت ٔيركس ع يف لؼر أْي ادلسافت بني انُمغت ) ن ( يف يُتصف لغ" ) ك . ج ( نقص في 
بمقدار ي المسافة بيف نقطة قاع السفينة إلى نقطة مركز الكزف [  ػػػػػػػػػػػػػ] كى ت ) ج ( "ـــثمم انسفيُ

% ( لذلؾ فإنو يجب إعادة تجربة  10% ( أك انخفاض في كمية إزاحة السفينة بمقدار )  10) 
ذا أمكف يتـ تقديـ كتيب جديد لئلدار    ة .اختبارات ثبات السفينة كا 
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 ( 3لبػذح ) 
 َظبو ضخ ييبِ انغُزيُب 

 

 

نزاح المياه مف جميع  يجب . أ عمى كؿ السفف أف يككف بيا معدات أك طرؽ لتصريؼ كا 
 الفضاءات كالمياه المتجمعة في جكؼ السفينة .

المعنية إلى نقاط  ث يسيؿ تدفؽ المياه مف الفضاءاتيأف يككف ىذا النظاـ بح يجب . ب
 االمتصاص إلى الخارج . 

 
 

أف يككف ليا مضختاف لكؿ منيما مصدر لمتشغيؿ مستقؿ عف األخرل . عمى السفن  يجب .أ 
ككحدة منيما يمكف تشغيميا بالقكة الميكانيكية . يجب اتخاذ جميع الخطكات الضركرية بأف 
يككف باإلمكاف استعماؿ المياه مف مضخة كاحدة عمى األقؿ بطريقة اعتيادية في حالة حدث 

 أغمار لمفضاء المعني . 
 كف مكصمة بخزاف مياه السنتينا. المضخات تك .ب 
عندما ال يتـ ضخ المياه مف المقدمة أك مخزف سمسمة المخطاؼ أك الفضاءات الصغيرة يجب  .ج 

 أف يتـ الضخ باستعماؿ اليدكية كيككف مكانيا كتشغيميا فكؽ مستكل سطح الجزء الطافي .
اإلنشائي بحيث كؿ مضخة خاصة بمياه السنتينا تككف مرتكزة خمؼ فاصؿ مانع االصطداـ  .د 

/ج ( يجب  2يمكف بيا ضخ المياه مف أم فضاء أك خزاف عدا ما ىك محدد في الفقرة ) 
 تجييز معدات خاصة إذا كاف ضركريان لمبدء في تشغيؿ المضخة .

ـ تشغيميا بكاسطة محرؾ كليا القدرة عمى ضخ المياه إلى  .ق  كؿ مضخة مف مضخات السنتينا يت
متران(  35في الثانية عمى األقؿ ،  بخصكص السفف طكليا ) متر ( 2خزاف السنتينا بسرعة ) 

 متران ( في الثانية . 1.2أك أقؿ يمكف تخفيض ىذه السرعة إلى ) 
مضخات مياه الصرؼ الصحي كمضخات األغراض العامة كمضخات إطفاء الحريؽ يمكف  .ك 

ل التدفؽ بيا اعتبارىا كمضخات السنتينا ، إذا تـ تكصيميا بنظاـ مياه السنتينا كيككف مستك 
 . ق ( .2يتكافؽ مع الفقرة ) 

  

 -: ػـــــــــــــــــاو -1

 -: يضخاث انسُتيُا  -2
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كمياه الصابكرة بحيث يمنع دخكؿ مياه البحر إلى ينا تلسنيجب أف يككف نظاـ ضخ مياه ا .أ 

 .فضاءات كخزانات السفينة المختمفة أك مف خزاف إلى آخر 
المحركات كاآلالت ككذلؾ ممحقات األنابيب مف  يجب أف تككف أنابيب مياه السنتينا بفضاءات .ب 

الصمب أك النحاس ، اك أم معدف آخر لو خصائص يمكف اعتبارىا مماثمة لبلستعماؿ 
أجزاء األنابيب أك القطع التي تستعمؿ لربط األنابيب ببعضيا يمكف استعماليا المخصص ليا . 

 ( . 3( الفصؿ )  5كفقان لمشركط المحددة في القادة ) 
أف تككف األجزاء كالممحقات ليذا النظاـ مثبتان إلى ىيكؿ السفينة كتككف لو حماية كافية يجب  .ج 

ضد الصدمات عند المركر خبلؿ المناطؽ المعرضة لذلؾ . في نفس الكقت يجب أف يككف 
الكصكؿ إلييا في المتناكؿ لغرض الصيانة ، األجزاء التي تستعمؿ في تمديد األنابيب أم زيادة 

أف تككف متكفرة ، إذا كاف ذلؾ باإلمكاف مع األخذ بعيف االعتبار أبعاد السفينة  أطكاليا يجب
 . كنظاـ الضخ كاألنابيب نفسيا

الذم يخدـ فضاءات اآلالت كالمحركات كفضاءات  يجب أف يككف نظاـ الضخ كاألنابيب  .د 
خ الكقكد الشحف مستقمة تمامان عف نظاـ ضخ المياه مف البحر إلى الخزانات األخرل أك نظاـ ض

 إلى السفينة .
 السنتينا كما في المعادلة : يككف قطر األنبكب الرئيسي لنظاـ ضخ مياه  .ق 

  52+ √ب ل+ ج ×  8.68د =        
 . قطر األنبكب مف الداخؿ بالممميمتر  .ك 
 . طكؿ السفينة المتكسط بالمتر  .ز 
 . عرض السفينة بالمتر .ح 
 . عمؽ السفينة بالمتر .ط 
  
 

المحركات كاآلالت مجرل عمى األقؿ يتـ منو مص المياه متصؿ  أف يككف بغرفةيجب  .أ 
 مباشرة بمضخة نظاـ السنتينا .

 قطر ىذا المجر أك القناة يساكم قطر األنبكب الرئيسي لنظاـ ضخ مياه السنتينا . يكون .ب 
أف يككف ىذا المجرل أك القناة عف طريؽ أنبكب أك خرطـك قابؿ لئلنثناء، إذا كاف  يمكن .ج 

المجرل أك القناة مف خبلؿ األنبكب الثابت يجب أف يككف كضعو عمى مستكل منخفض قدر 

ِ انسُتيُا   -3  -:أَابيب  ييا

 -:انـًص ادلباشر بادلضخاث  -4
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اإلمكاف يجب أف يككف الكصكؿ إلييا في المتناكؿ لغرض التنظيؼ كالصيانة ، كبو صماـ 
 غير قابؿ لئلرجاع . 

 
 

( ممميمتر كمجمكع قطر ثقكب بالشبكة يجب أاّل  10يجب أاّل يتعدل )  ثقكب الحاجزقطر 
 ( .  2× يككف أقؿ مف ) قطر المجرل 

 
 

التخطيطي بالتفصيؿ لنظاـ ضخ مياه السنتينا أف تككف ىناؾ خريطة تحتكم عمى الرسـ  يجب - أ
بحيث يتـ عرضيا بشكؿ كاضح كفي متناكؿ األفراد المؤىميف لمراجعتيا بسيكلة ، يجب أف تككف 
ىناؾ اإلشارات بيذه الخريطة مطابقة لمقياسات المطبقة حاليان إاّل إذا كاف معاني اإلشارات 

 المستعممة مكضحة .
أف يككف النظاـ يحتكم عمى بالكعات أك نظاـ مشابو كذلؾ في نطاؽ األماكف التي ربما  يجب  - ب

 يتـ تراكـ المياه فييا بدراجة خطيرة خبلؿ عمميات إطفاء الحرائؽ . 
 
 
 
 
 

 
 ( 1لبػذح ) 

 بو ـــــــػ
الغبليات كأجزاء اآلليات كمعدات البخار كالمعدات الييدركليكية كالمعدات التي تعمؿ  جميع .1

بضغط اليكاء كاألجيزة األخرل كممحقاتيا المعرضة لمضغط يجب أف تخضع الختبارات مبلئمة 
 تشمؿ اختبارات الضغط قبؿ أف يبدأ تشغيميا لممرة األكلى .

اعدة سمات لسفينة فاقدة الحركة كذلؾ بدكف المحرك تشغيؿتكفير طريقة لتأميف إعادة  يجب .2
 خارجية .

 -:يهحماث ٔدٔائر َظاو انسُتيُا  -5

6-    ِ  -:انرسى انتخغيغي دلضخت انسُتيُا َٔظاو إَساح ادليا

 الفصل الضادس 
 جتهيزاث اآلالث 

 ) ال قـطلق عؾى ادلراؽب اؾيت ال حتؿل أرؼم ( 
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أف تككف اإلعدادات متاحة لمقياـ بتنظيؼ كصيانة المحركات الرئيسية أك كاآلالت المساعدة  يجب .3
 كىذا يشمؿ الغبليات كأكعية الضغط العالي .

تكػػػػػػػػػػػكف ىناؾ خطكرة بأف تتجاكز السفينة السرعة اآلمنة كتككف المحركات الرئيسية  عندمـــــــــــــا .4
أك المحركات المساعدة ككذلؾ أكعية الضغط أك أم جزء مف المحركات معرضة لمضغط 
الداخمي كتككف عرضة لزيادة خطيرة لحاالت الضغط ،يجب تكفير آلية لحماية ىذه المعدات ضد 

 ائد عف المعتاد.حاالت الضغط الز 
التركس كاألسطكانات كاألجزاء التي ما بيف اآلالت ، المستخدمة في نقؿ الطاقة  جميع  .5

الميكانيكية لآلالت التي تككف لممحركات كلسبلمة السفينة كاألفراد العامميف عمى السفينة يجب   
أف أف تككف مصممة كمصنعة بحيث يمكنيا أف تتحمؿ أقصى درجات اإلجياد التي يمكف 

يحضى نكع المحرؾ بأىمية خاصة تتعرض ليا خبلؿ كؿ الظركؼ التي تعمؿ فييا ، كيجب أف 
 ، الذم يستخدـ لتكفير القكة الميكانيكية كالذم يعتبر جزءان مف ذلؾ .

أف يككف ىناؾ تجييز أك ترتيب يمكف بو أف يتـ إيقاؼ المحركات الرئيسية كالمحركات  يجب .6
إخفاؽ ضخ الزيكت لآلالت ، كلتفادم أف يؤدم إلى أضرار جدية المساعدة آليان في حالة حدكث 

 أك انفجار . ) يمكف لئلدارة أف اسمح بتجاىؿ جياز اإليقاؼ اآللي ىذا (.
( ممميمتر أك عمب تدكير حجميا ال يقؿ  200االحتراؽ الداخمي ذات أسطكانة قطرىا )  اآلالت .7

يجب أف تككف مجيزة بصماـ مناسب يمكف أف يتـ بو تحرير الطاقة   متر معكب (  0.6عف ) 
الزائدة عف الحاجة ىذا الصماـ يجب أف يككف مجيزان بطريقة تؤمف بأف يتـ تحرير الطاقة الزائد 

 بأف ال تعرض األشخاص لمخطر .ىذه 
 

 ( 2لبػذح ) 
 انغيغشح أٔ انزسكى ػهٗ اآلالد 

المساعدة الضركرية لتكفير الطاقة الميكانيكية لدفع السفينة ، كالمحركات الرئيسية كاآلالت اآلالت  .1
 .كذلؾ سبلمة السفينة ، يجب أف تككف مجيزة بنظاـ فعاؿ في التحكـ كالسيطرة عمى تشغيميا

الرئيسية مف استمرار تشغيميا حتى حالة إخفاؽ لمحركات ايف كلتماألعداد الضركرية تكفير  يجب .2
 اآلليات المساعدة : 

 * يجب األخذ بعين االعتبار حاالت القصور التي تحدث لألتي : 
 . معدات تكليد الطاقة التي تعمؿ كمزكد رئيسي لمطاقة الكيربائية 
  العالي .مصادر زيكت التشحيـ لمضغط 
 . نظاـ تزكيد الكقكد لممحركات الرئيسية 
 . مصادر الضغط بالمياه 
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  يات .اآلل تشغيؿآالت ضغط اليكاء كتزكيده لمبدء في 
  المعدات الكيربائية التي تتحكـ في المحركات الرئيسية كيشمؿ كذلؾ نظاـ الرفاص

 المتغير .
  الغبليات كنظاـ اإلمداد كتغذية المعدات كعمى أية حاؿ يمكف لئلدارة اعتباران لتقييـ

تظـ السبلمة أف تقبؿ تخفيض جزئي في قدرة المحركات الرئيسية بخصكص التشغيؿ 
 العادم.

إعطاء أىمية خاصة لتصميـ كصناعة كتركيب أنظمة اآلليات كالمحركات الرئيسية حتى  بـــيج .3
ال تؤدم االىتزازات المفرطة أك غير المبلئمة لآلليات خبلؿ عمميات التشغيؿ الطبيعية إلى 

 إجياد غير مرغكب فيو .
 ( 3لبػذح ) 

  ٍ ثؼذ نآلالد ٔاحملشكبد انشئيغيخ انزسكى ػ  َظبو
كالمحركات الرئيسية مف غرفة القيادة ، كتككف ت نظاـ التحكـ عف بعد لآلاليككف عندما  .1

 فضاءات اآلالت كالمحركات الرئيسية معدة ليككف بيا أفرادان بغرفة التحكـ يجب تطبيؽ اآلتي : 
يجب أف يككف تحكميا  سرعة كاتجاه الدفع ككذلؾ درجة حركة كميبلف الرفاص إف أمكف ، .أ 

  جميعان مف غرفة القيادة في جميع ظركؼ اإلبحار كالمناكرات .
مستقؿ ، كيككف جياز نظاـ التحكـ ىذا ب أف يككف رفاص نظاـ تحكـ عف بعد ػػػػػيج  .ب 

مصمـ كمصنع بحيث تشغيمو ال يتطمب اىتماـ لعمميات تشغيؿ المحرؾ . " عندما يككف 
نة كيككف تشغيميا متزامف ، يمكف أف يككف ليـ نظاـ أكثر مف رفاص حسب تصميـ السفي

 . "  تحكـ كاحد
يجب أف يككف آلالت كالمحركات الرئيسية نظاـ إيقاؼ لحالة الطكارئ كيككف ذلؾ في غرفة  .ج 

 القيادة كىذا يجب أف يككف مستقؿ عف نظاـ التحكـ الخاص بالمحركات الرئيسية .
تككف ظاىرة في غرفة التحكـ لممحركات  التعميمات المكجية مف غرفة القيادة يجب أف .د 

 كاآلالت أك عند منصة المراقبة بفضاء المحركات .
نظاـ التحكـ يجب أف يككف تشغيمو مف مكاف كاحد في نفس الكقت ، كفي ىذه األماكف )  .ق 

يسمح بأف يككف ىناؾ اتصاؿ بيف أنظمة التحكـ ( كفي كؿ مكقع يجب أف يككف ىناؾ 
 كـ في النظاـ : مؤشران يظير المكقع المتح

تغيير مكقع التحكـ بيف غرفة القيادة كمكقع فضاء اآلالت كالمحركات يككف ممكنان   -
 في غرفة المحركات الرئيسية أك مركز التحكـ بغرفة اآلالت .

يجب أف يشمؿ ىذا نظاـ إعدادات حماية تمنع قكة دفع الرفاص أف تتغير بصكرة  -
 مف مكاف إلى آخر . كبيرة عندما يتـ تغيير مكقع نظاـ التحكـ
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أف يككف باإلمكاف التحكـ في نظاـ تشغيؿ المحركات كاآلالت ، حتى كلك حدث  يجب .ك 
 إخفاؽ في أم جزء مف أنظمة التحكـ عف بعد .

يجب أف يككف النظاـ مزكد بجياز إنذار كبذلؾ يمكف أف يصدر جياز اإلنذار ىذا الصكت  .ز 
المناسب في حالة عطؿ إاّل إذا اعتبرت اإلدارة أف ذلؾ غير عممي إلعادة ضبط سرعة 

 حتى يمكف إعادة تشغيؿ جياز التحكـ .كقكة دفع الرفاص كيتـ المحافظة عمى كضعيا 
 أكتكماتيكية بغرفة القيادة تشير إلى اآلتي : يجب أف يككف ىناؾ أداة إشارة .ح 

i. . سرعة كاتجاه دكرات الرفاص ذك اتجاه دفع ثابت 
ii. . سرعة الرفاص ككضع الدافع في حالة أف الرفاص ذك اتجاه دفع متغير 

المحركات القيادة كفي غرفة التحكـ بفضاء ة أف يككف ىناؾ جياز إنذار في غرف يجب .ط 
ليبيف أك يشير إلى ضغط اليكاء المنخفض كالذم يجب أف يككف مضبكطان عمى مستكل 
محدد إلتاحة بدء عمميات تشغيؿ المحرؾ الرئيسي .إذا كاف نظاـ التحكـ عف بعد مصممان 
لمتشغيؿ اآللي يجب أف تككف عدد مرات اإلخفاؽ المتتالية لمبدء في التشغيؿ محدكدة كذلؾ 

 اء كافي أك جيد كافي مف القكة الكيربائية لمبدء في التشغيؿ .ضغط ىك لتأميف 
ضمنيا مصادر القكة الكيربائية  تككف قكة الدفع الرئيسية كاآلليات الممحقة بيا كمف عندما .2

مجيزة بأنظمة تحكـ عف بعد أك بمستكيات متعددة مف أنظمة التحكـ اآللية كتككف  الرئيسية
ـ يجب أف تككف الترتيبات كالتحكـ مصممة  تحت المراقبة اليدكية المستمرة مف مكقع غرفة التحك
بطريقة يككف بيا تشغيؿ اآلالت آمف كفعاؿ كما لك كانت تحت المراقبة المباشرة يجب إعطاء 

 فضاءات ضد الحرائؽ كاإلغمار بالمياه .حماية خاصة لم
عامة يجب أف تشمؿ اإلعدادات كالتجييزات بحيث تككف أنظمة التشغيؿ كالتحكـ اليدكية  بصفة .3

مييمنة أك متجاكزة أنظمة التشغيؿ كالتحكـ اآللية " أم إخفاؽ ألم جزء مف ىذا النظاـ يجب أف 
 ال يمنع أك يعكؽ ىيمنة استخداـ النظاـ اليدكم " .

 
 ( 4لبػذح ) 

 فضبءاد احملشكبد ٔاآلالد انزي نيغذ حتذ ادلشالجخ دٔسيًب 
التي تككف فييا اآلالت كالمحركات تحت المراقبة الدائمة أم " تككف تحت المراقبة في السفن  .1

أكقات معينة " يجب أف تستجيب لمقتضيات االتفاقية الدكلية لسبلمة األركاح في البحار كىذا 
 رة ( أنو ممكف بصكرة عممية .حسب ما تراه ) اإلدا
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 ( 5لبػذح )
 أَظًخ ضغظ اذلٕاء 

أنظمة ضغط اليكاء اء منع ارتفاع الضغط إلى كؿ أجز تكفير طرؽ عمى كؿ سفينة لتأميف  يجب .1
أينما كانت أغمفة أسطكانات المياه ) المنتجة لمبخار ( كأغمفة اآلالت ضغط اليكاء أك المبردات ، 

ألرتفاع خطير في الضغط نتيجة لتسربات إلى أجزاء معدات كأجيزة كالتي ربما تككف عرضة 
 .تيا تحرير الضغط الزائد طـ بكاستات يز الضغط يجب تكفير تجيي

اليكاء الرئيسية لمعدات دفع السفينة داخؿ محركات االحتراؽ يجب أف يككف ليا حماية  ضواغط .2
 . كافية كمناسبة ضد نتائج حدكث االشتعاؿ قبؿ األكاف أك االنفجار الداخمي في أنابيب اليكاء

اليكاء يجب أف تككف مكصمة مباشرة إلى  أنابيب تصريؼ اليكاء المدفكعة مف اآلت ضغطكل  .3
ككؿ أنابيب اليكاء اآلتية مف نظاـ استبلـ كمية اليكاء المكصمة إلى  –ـ كمية اليكاء نظاـ استبل

 المحركات المساعدة يجب أف تككف مستقمة تمامان عف أنابيب التصريؼ لمضغط .
اتخاذ اإلجراءات البلزمة ألف تككف كميات الزيكت إلى نظاـ ضغط اليكاء ألقؿ مستكل  يجب .4

 .ب ىذا النظاـ ككذلؾ إعدادات تجفيؼ أنابي
 

 ( 6لبػذح ) 
 أَظًخ انزٕٓيخ ثفضبءاد اآلالد

أ ( مجيزة بنظاـ تيكية مبلئـ بحيث عندما تككف  الفئة )ت ت اآلالاف تككف فضاءايجب  .1
المحركات كالغبليات مشغمة بطاقاتيا القصكل يتيح دخكؿ اليكاء في جميع الظركؼ الجكية 
كيشمؿ الجك العاصؼ ، كيتـ بذلؾ المحافظة عمى سبلمة ك راحة أفراد الطاقـ ككذلؾ عمميات 

تككف مجيزة بنظاـ تيكية  المحركات ) أم فضاءات أخرل تخص اآلالت يجب أف تشغيؿ
 مناسب لمعمؿ التي جعمت مف أجمو .

إلى ذلؾ يجب أف يككف نظاـ التيكية بفضاءات اآلالت كالمحركات كاؼ كمبلئـ تحت  باإلضافة  .2
 كؿ الظركؼ لتفادم تراكـ األبخرة الييدرككربكنية .

أف يككف عمى السفينة سجؿ االختبار عند تجربة السفينة ألكؿ مرة ، كيحكم أكقات التكقؼ  يجب .3
، كاتجاىات السفينة كالمسافات التي تـ تسجيميا مع نتائج تجربة السفينة ، كذلؾ لتحديد قدرة 
السفف المجيزة برفاصيف كتبحر كتناكر برفاص كاحد أك رفاصيف غير مشغميف ، كىذه النتائج 

مة يجب أف تككف متاحة عمى السفينة ألجؿ استخداميا مف طرؼ الرباف أك الشخص المسج
 المخكؿ .
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تككف السفينة مجيزة بطرؽ إضافية لمقياـ بالمناكرة كالتكقؼ يجب تسجيؿ فعالية ىذه  عندما .4
( بخصكص القياـ بتجربة ىذه الطرؽ عمميان  3،  2الطرؽ ككذلؾ تطبيؽ ما جاء في الفقرتيف ) 

الييدركليكية كالمعدات التي تعمؿ بضغط اليكاء كاألجيزة األخرل كممحقاتيا  .كتسجيميا 
المعرضة لمضغط يجب أف تخضع الختبارات مبلئمة تشمؿ اختبارات الضغط قبؿ أف يبدأ 

 تشغيميا لممرة األكلى .
تكفير طريقة لتأميف إعادة تشغيؿ المحركات لسفينة فاقدة الحركة كذلؾ بدكف مساعدة  يجب .5

 ة .خارجي
 

 ( 7لبػذح ) 
 احلًبيخ ضذ انضديح 

خاذ االحترازات البلزمة في فضاءات اآلالت لتخفيض الضجيج إلى مستكل مقبكؿ كما ىك تا يجب
محدد مف طرؼ اإلدارة ، إذا لـ يكف باإلمكاف تخفيض الضجيج بصكرة كافية يجب فصؿ أك عزؿ 

 مصدر الضجيج المفرط بطريقة مناسبة .
 

 ( 8لبػذح ) 
 زشكخ انغفيُخ يف االجتبِ اخلهفي 

أف تككف لمسفينة قكة كافية لتحريكيا إلى الخمؼ لتأميف التحكـ في السفينة في كؿ يجب  .1
 الظركؼ االعتيادية .

عمى دفع الرفاص في االتجاه المعاكس كفي الكقت محركات القياـ عمميان بإظيار قدرة ال يجب .2
معقكلة عندما تككف السفينة في أقصى سرعتيا ضمف مسافة لسفينة كاؼ بحيث يمكف إيقاؼ ا

 في االتجاه األمامي كيجب تسجيؿ ذلؾ في السجؿ .
 

 ( 9لبػذح ) 
 خٓبص أٔ يؼذاد انزٕخيّ 

تكجيو رئيسية كمعدات تكجيو مساعدة ) ثانكية ( كتعتبرىا معدات أف تككف السفف مجيزة ب يجب .1
اإلدارة عمى نحك مرض .) يجب أف تككف معدة كمصممة بحيث إذا طرأ عطؿ عمى كاحد منيما 

 .ال يؤثر عمى اآلخر ( 
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ككف المعدات التكجيو تحتكم عمى اثنيف أك أكثر مف كحدات القكة ال يحتاج ذلؾ إلى تعندما  .2
الثانكية عمى أف معدات التكجيو الرئيسية قادرة عمى تشغيؿ الدفة كما ىك  تركيب معدات التكجيو
( عندما تككف إحدل كحدات الطاقة غير شغالة ) يجب أف يتـ التحكـ  10مطمكب في الفقرة ) 

 في كؿ كحدة بنظاـ مستقؿ ( .
الدفة مشغمة بطاقة يجب أف يككف كضعيا مكضح أك مبيف في غرفة القيادة كأف تككف  إذا كانت .3

زاكية حركة الدفة مستقمة عف نظاـ معدات نظاـ التحكـ في التكجيو . كيككف كذلؾ مؤشر زاكية 
 الدفة ظاىران في غرفة ذراع الدفة .

في تزكيد كحدة أف يككف النظاـ مزكد بجياز إنذار ليصدر في حالة حصكؿ أم عطؿ  يجب .4
 الطاقة بالقكة البلزمة .

الكيربائية كاإلكتركىيدكليكية المحركات أف يككف بغرفة القيادة نظاـ ليشير لحركة جميع  يجب .5
الخاصة بأجيزة التكجيو ، يجب تجييز النظاـ بحماية خاصة إلظيار اإلعاقة لمدائرة الكيربائية 

ربائية كجياز إنذار خاص لحاالت اإلخفاؽ في ككذلؾ جياز إنذار لحاالت الزيادة في القكة الكي
تكفير الطاقة ، إذا تـ أعداد نظاـ لمحماية ضد ارتفاع التيار الكيربائي يجب أف يككف قادران عمى 
حماية النظاـ لمستكل ليس أقؿ مف ضعفي القدرة القصكل لممنظكمة الكيربائية المجيز لحمايتيا 

 غيؿ المناسبة .التش اؿكسكؼ يككف مييأ لمسماح بمركر أعم
أف تككف معدات كأجيزة تكجيو بمتانة مناسبة بحيث نككف ليا القدرة عمى تكجيو السفينة  يجب .6

 كىي في أقصى سرعتيا إلى الخمؼ أك خبلؿ المنارات . 
( درجة في  35أف تككف أجيزة التكجيو الرئيسية كعمكد الدفة قادرة عمى تحريؾ الدفة مف ) يجب  .7

إلى الجية أخرل عندما تككف السفينة في أعمؽ غاطس كتتحرؾ بأقصى ( درجة  35جية إلى ) 
 سرعتيا التشغيمية .

( درجة  35( درجة في جية إلى )  35يجب أف ال يزيد كقت تحريؾ الدفة مف )   -
 ( ثانية تحت نفس الظركؼ . 28إلى الجية األخرل عف ) 

ريان لتمبية ىذه يجب أف يككف تشغيؿ أجيزة التكجيو بمصدر طاقة عندما يككف ضرك  -
 الشركط .

التكجيو بحيث يمكف إعادة تشغيميا آليان أك يدكيان بعد التعرض معدات أف يتـ تجييز  يجب .8
 لئلخفاؽ كالتكقؼ كيككف ذلؾ مف غرفة القيادة . 

بقكة كافية بحيث تككف قادرة عمى تكجيو السفينة كسرعتيا ة أف تككف معدات التكجيو الثانكي يجب .9
 ذلؾ باإلمكاف إعادة تشغيميا بسرعة عند حدكث أطارئ .اعتيادية كتككف ك

( درجة  15أف تككف أجيزة التكجيو الثانكية كعمكد الدفة قادرة عمى تحريؾ الدفة مف )  يجب .10
( درجة إلى جية األخرل عندما تككف السفينة في أعمؽ غاطس ليا  15في جية إلى جية ) 
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يمكف تشغيميا بمصدر طاقة عندما يككف  يجب أف يتـ تجييز معدات التكجيو الثانكية بحيث
 ضركريان لتمبية ىذه الشركط .

طريقة التكجيو بأخرل خبلؼ الدفة يجب أف تككف حركة التكجيو مف أقصى جية إذا كانت  .11
 ثانية ( .  30إلى أقصى جية يتـ تطبيقو خبلؿ مدة أقصاىا ) 

بأداة فعالة يمكنيا ـ شؿ حركة ذراع الدفة كأجيزة التكجيو مجيزة  اف تككف معدات يجب .12
بسرعة في حالة الطكارئ خاصة عندما تككف معدات التكجيو الثانية في حالة تشغيؿ إذا كانت 
أجيزة كمعدات التكجيو تعمؿ بالطاقة الكيركىيدركليكية لذا يمكف شؿ حركتيا بطريقة إغبلؽ 

 صمامات أسطكانات الضغط .
تكضح كيفية القياـ بمناكرات التكجيو كبدء تشغيؿ جياز  أف تككف التعميمات التي يجب .13

التكجيو الثانكم كطريقة شؿ حركة الدفة ، أف تكضع في مكاف كاضح بالغرفة أك المكاف الذم 
 يحكم معدات التكجيو أك بجانب ذراع الدفة مع العبلمات الكاضحة عمى أجزاء المعدات كالتحكـ.

   
 ( 10لبػذح ) 

 عشق االرقبل ثني غشفخ انميبدح ٔفضبءاد احملشكبد ٔاآلالد 
تكفير طريقتيف عمى األقؿ لمتخاطب كاالتصاؿ إلعطاء التعميمات مف غرفة القيادة إلى  يجب .1

تككف نقطة المراقبة كالتحكـ لممحركات  حيثمافضاءات المحركات كاآلالت أك إلى غرفة التحكـ 
 : أحدل ىذه الطرؽ 

 ص بغرفة التحكـ طريؽ جياز " التمغراؼ " الخايجب أف تككف عف  -
 يجب أف يككف تجييز ىذه الطرؽ بطريقة عمييا ) اإلدارة ( . -

 ف( إذا كا 1السفينة مف أف يككف بيا جياز " تمغراؼ " كما ىك مبيف بالفقرة )  إعفاءيمكن  .2
 عتيادية .التحكـ في حركة تشغيؿ المحركات الرئيسية مف غرفة القيادة تحت ظركؼ التشغيؿ اال

( يمكف أف يككف ليا  1( متران عكضان عف مقتضيات الفقرة )  24التي طكليا أقؿ مف )  لمسفن .3
طريقة اتصاالت كاحدة حسب مكافقة ) اإلدارة ( مع األخذ بعيف االعتبار قرب غرفة القيادة مف 

 غرفة تحكـ المحركات كاآلالت .
كاف يككف جزءان مف غرفة القيادة حيث أف يككف ىناؾ طريقة ينـ بيا االتصاؿ مع أم م يجب .4

 يمكف التحكـ في المحركات .
 مماثمة يجب تكفير الطرؽ المناسبة لبلتصاالت بيف غرفة القيادة كمكقع عمكد الدفة .  بصورة .5
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 ( 11لبػذح ) 
 خٓبص إَزاس ادلُٓذعني 

غرفة التحكـ بفضاء المحركات كاآلالت أك مف  و نتتشغيمأف يككف ىناؾ جياز إنذار يتـ  يجب
منصة التحكـ في المناكرات ، كيككف ىذا اإلنذار مسمكعان بصكرة كاضحة بمناطؽ سكف كغرؼ 

 الميندسيف .
إذا رأت أف ىذا الجياز ليس ضركريان مع األخذ في اعتبار طريقة لئلدارة تعفي السفينة مف ىذا  يمكن

كات كاآلالت أزك قرب غرفة تحكـ اآلالت كالمحركات مف مكاف نظاـ الطاقـ كعممو بفضاء المحر 
 تكاجد تحكـ الميندسيف.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1لبػذح ) 
 ػــــــــــبو

التجييزات الكيربائية لمسفف كالمراكب تككف ( يجب أف  5القاعدة )  اإلذعاف لمقتضياتمع  .1
 خاضعة لبنكد ىذا الفصؿ . المطقمة

 أف تككف التجييزات الكيربائية كالتالي :  يجب .2
السفينة مف المحافظة عمى  الممحقة التي تمكف أف تككف التجييزات الكيربائية  يجب  .أ 

فييا كىذا بدكف المجكء إلى مكارد  اإلقامةقادريف عمى  أفرادمستكل تشغيميا كحالتيا ليككف 
 لحاالت الطكارئ .طاقة 

يجب أف تككف خدمات الطاقة الكيربائية كالتي ىي ضركرية لسبلمة السفينة ، كفيمة بذلؾ   .ب 
 عند حاالت الطكارئ المتعددة .

 الكيربائية . يجب حماية السفينة كالطاقـ مف األخطار .ج 
 
 

 الفصل الضابع 
 التجهيزاث الكهسبائيت 
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 ( 2لبػذح )
 انزذاثري ثؾأٌ انغاليخ 

المعدنية كاألجيزة الكيربائية كالمعدات األخرل المكشكفة التي ال يقصد بيا أف جميع األجزاء  .1
 تككف في حالة تشغيؿ لكف ربما تككف عرضة ألم أخطاء تؤرض إال في الحاالت في التالية : 

(  55( فكلت بتيار مستمر أك )  55أف تككف المعدات مزكدة بقكة كيربائية ال تتجاكز )  -أ 
تربيعي بيف المكصبلت ، يجب عدـ استعماؿ المحكالت اآلتية فكلت لمتكسط الجذر ال

 لمحصكؿ عمى ىذه القكة الكيربائية .
عف طريؽ المحكالت  ت( فكل 250أف تككف المعدات مزكدة بقكة كيربائية ال تتجاكز )  -ب 

 الكيربائية المزكدة بحماية آمنة كيتـ عف طريقيا تزكيد أجيزة االستيبلؾ فقط أك ...
 تركيبيا طبقان لمبادئ العزؿ المزدكج .يتـ تجييزىا ك  -ج 
أف تطمب المزيد مف االحتياطات عند استعماؿ األجيزة الكيربائية المحمكلة يمكن ) لإلدارة (  .2

كالتي يككف استعماليا في األماكف الضيفة أك بصفة استثنائية الفضاءات الرطبة حيث تككف 
 المخاطر مف جراء التكصيبلت الكيربائية .

المعدات الكيربائية مصنعة كمجيزة بحيث ال تككف سببان في اإلصابات عند يجب أن تكون  .3
 استعماليا كمبلمستيا بالطرؽ الطبيعية .

ككف لكحة الطكارئ الرئيسية معدة بحيث يمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة عند الضركرة تأف  يجب .4
 دكف أف يتسبب ذلؾ في أم خطكرة لؤلفراد .

 كارئ ككذلؾ الجية األمامية .يجب أف يتـ حماية جكانب لكحة الط -
(  55يجب أف يتـ ال يتـ تركيب األجزاء التي تحتكم عمى قكة كيربائية تزيد عف )  -

 فكلت عمى الجانب األمامي مف المكحة .  
المشبكة أك شكؿ الحصيرة عندما يككف ضركريان يجب استعماؿ األنكاع مف الحكاجز  -

 لمقدمة كخمؼ المكحة .
ي تحمؿ سكائؿ تزيعو يجب أاّل يطبؽ ألم غرض في الناقبلت كالمراكب الكتك نظام إعادة التيار  .5

 سائبة قابمة لبلشتعاؿ .
( طبقان لمشركط التي تمت المكافقة عمييا مف طرؼ ) اإلدارة (  5التي تحكييا الفقرة )  المتطمبات .6

  -ال تحكؿ دكف استعماؿ اآلتي :
 نظاـ الحماية الكاثكدية بالتيار المضغكط . .أ 
 تيار مؤرضة محدكدة .أنظمة   .ب 
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إذا رأت ) اإلدارة ( أف تساكم جيد التيار يككف أنظمة لكحات كيربائية مؤرضة محدكدة  .ج 
نظامان محميان يمكف استعماؿ نظاـ إعادة التيار كتكزيعو بدكف القيكد المفركضة في الفقرة 

(5.) 
( مممي أمبير  30مستكل مراقبة عزؿ األجيزة الذم يكفر دكراف التيار الكيربائي ال يتجاكز )  .د 

 تحت أسكا الظركؼ . 
رجاع كؿ نيائيات الدكائر الفرعية مثؿ " الدكائر التي تمي استعماؿ عند   .7 نظاـ إعادة التيار كا 

 قبكلة مف طرؼ )اإلدارة(. يجب أف تككف بأسبلؾ ثنائية كاتخاذ االحتياطات الم " جياز الحماية 
كزيع المؤرضة يجب أال تستعمؿ عمى الناقبلت كالمراكب التي تنقؿ السكائؿ السائبة تال ظمةأن .8

 القابمة لبلشتعاؿ . يمكف أف تسمح اإلدارة باستعماؿ األنظمة التالية : 
دكائر التحكـ في تزكيد الطاقة ، كدكائر المعدات حيث تككف دكاعي السبلمة أك دكاعي  .أ 

التقنية حائبلن دكف استعماؿ نظـ غير مكصؿ باألرض عمى أف تككف قكة التيار في بدف 
 ( أمبير في الحاالت العادية أك غيرىا . 5السفينة ال يتجاكز ) 

األنظمة المؤرضة المحدكدة كالمكضعية " مع األخذ في االعتبار عمى أف أم تيار ناتج  .ب 
 .أك ... "  ال يمر مباشر خبلؿ أم فضاءات أك أماكف خطرة

فكلت ( أك أكثر عمى أساس  1000يككف نظاـ تكزيع الطاقة الكيربائية المتردد بقكة )  .ج 
 أال يمر التيار الناتج مباشرة خبلؿ أم فضاءات خطرة . 

يككف نظاـ التكزيع لمطاقة الكيربائية الرئيسي أك الثانكم لغرض التدفئة أك اإلضاءة ، حينما  .9
ف يككف ىناؾ جياز لو القدرة عمى مراقبة كضبط مستكل عزؿ بدكف التكصيمة األرضية يجب أ

شارة نظرية لكؿ مستكل يككف فيو العزؿ منخفض .  التكصيمة األرضية كيعطي إشارة صكتية كا 
األغطية المعدنية ، كالصفائح الكاقية ، يجب أف يككف بيا استمرارية كيربائية كبيا  كل .10

 ( غير ذلؾ طبقان االستثنائية . تكصيبلت أرضية إال ما كافقت عميو ) اإلدارة
تككف أحزمة األسبلؾ كاألسبلؾ الكيربائية الخارجية لمتجييزات ، مف األنكاع التي  فأ يجب .11

تعيؽ االشتعاؿ عمى األقؿ ، كتككف مركبة بحيث ال تتمؼ خصائصيا األصمية التي تعيؽ 
تسمح باستخداـ نكعان خاصان عندما يككف ضركريان لتطبيقات معينة يمكف لئلدارة أف "  االشتعاؿ 

مف األسبلؾ الكيربائية مثؿ األسبلؾ التي تستعمؿ في اتصاالت الراديك التي تتطابؽ مع ذكر 
 آنفان " .

ك احزمة األسبلؾ الضركرية لتزكيد الطاقة في حاالت الطكارئ كاإلضاءة ، األسالك  .12
المطابخ كالمستعممة  كاالتصاالت الداخمية أك اإلشارات يجب أف تككف مسالكيا بعيدان عف

كفضاءات اآلالت مف الفئة ) أ ( كمبلحقيا كأم مناطؽ أخرل ذات مخاطر ربما تؤدم إلى 
حدكث حرائؽ .  األسبلؾ المكصمة بيف مضخات إطفاء الحرائؽ كلكحة الطكارئ يجب أف تككف 
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ككف مف النكع المقاـك لمحرائؽ عندما يككف مسمكيا أماكف ذات مخاطر أسبابيا حرائؽ حيث ي
ممكنان جميع ىذه األسبلؾ يجب أف تمرر بشكؿ ال يعيؽ إمكانية القياـ بصيانتيا بسبب حرارة 

 . نب اآلخرربما تنتج عند حدكث حريؽ في الجاالفاصؿ الحاجز التي 
تككف مسارات أحزمة األسبلؾ كاألسبلؾ في مناطؽ التي ربما تقكد إلى أخطار حيثما  .13

اء في نظاـ الكيرباء في مثؿ ىذه األماكف .) يجب اتخاذ الحرائؽ أك االنفجار عند حدكث أخط
 االحتياطات البلزمة ضد ىذه المخاطر كالتي تككف عمى نحك مرض مف طرؼ اإلدارة (.

أف تككف األسبلؾ كأحزمة األسبلؾ معدة بحيث يمكف تفادم االحتكاؾ كاألضرار  يجب .14
 األخرل . 

بحيث تحافظ عمى نكعية كخكاص أف تككف نيايات كمفاصؿ المكصبلت مصنكعة يجب  .15
عاقة االشتعاؿ ككذلؾ إذا كاف ضركريان تككف األسبلؾ مف األنكاع  الكيرباء كالميكانيكية كا 

 المقاكمة لمحرارة .
ائرة منفصمة ضد قصر الدائرة كالزيادة في األحماؿ باستثناء الدكائر حماية كؿ ديجب  .16

تسمح اإلدارة بذلؾ . يجب أف يككف تصنيؼ الكيربائية الخاصة بأجيزة تكجيو السفينة كعندما 
عداد تجييزات الحماية لكؿ دائرة مكضحان بصكرة دائمة في مكاف المعدات التي جعؿ لحمايتيا.  كا 

أف تككف لكاـز كتجييزات دكائر الئلضاءة معدة بحيث تحكؿ دكف ارتفاع الحرارة التي يجب  .17
المكاد دكف أف تسبب ارتفاع حرارة يمكف أف تسبب في إلحاؽ األضرار باألسبلؾ كتحكؿ كذلؾ 

 كالمعدات التي حكليا .
دكائر الطاقة كاإلضاءة تككف نياياتيا لفضاءات مخازف أك خزانات الكقكد تككف مجيزة  جميع .18

 بمفاتيح كيربائية متعددة األقطاب خارج الفضاءات كالخزانات ليككف باإلمكاف فصميا .
ـ  أف تككف المراكـ ) البطاريات المختزنةيجب  .19 ( مخزنة بطريقة مناسبة كتككف األماكف التي يت

 تخزينيا فييا تستخدـ بيذا الغرض فقط كمعرضة لمتيكية جيدان .
الكيربائية أك غيرىا التي يمكف أف تشكؿ مصدران لبلشتعاؿ أك أبخرة ممتيبة ال  التجييزات .20

 ( . 22يسمح بيا في ىذه األماكف باستثناء ما ىك مسمكح بو في الفقرة ) 
المراكـ ) البطاريات المختزنة ( في األماكف التي يأكم إلييا يجب أن ال يسمح بوجود  .21

 األشخاص لمنـك باستثناء البطاريات المييئة خاصة لبلستعماؿ في اإلضاءة .
أف ال تككف أجيزة كيربائية معدة في الفضاءات كاألماكف التي يمكف أف تتجمع فييا  يجب .22

ألمزجة عمى الناقبلت كالمراكب التي احمؿ السكائؿ السائبة القابمة أمزجة قابمة لبللتياب كتشمؿ ا
لبللتياب أك لؤلماكف المخصصة أساسان لتخزيف المراكـ ) البطاريات المخزنة ( كمخازف الطبلء 

  إاّل في الحاالت التي تكافؽ عمييا اإلدارة كأف ىذه التجييزات:           كغازات األستميف أك أماكف مشابية 
 رية ألغراض التشغيؿ .ضرك  -أ 
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 مف األنكاع التي ال تستعمؿ األمزجة المقصكدة . -ب 
 مبلئمة لمفضاء أك المكاف المقصكد . -ج 
مضمكنة بطريقة مبلئمة لبلستعماؿ اآلمف مع كجكد الغبار كاألبخرة كالغازات التي يمكف  -د 

 أف تتكاجد فييا .  
غير مكصمة لمكيرباء الصكاعؽ سكارم السفينة يجب أف تككف مصنكعة مف مكاد مواصالت  .23

إذا كانت السفينة مصنعة مف مكاد غير مكصمة يجب تكصيؿ مكصبلت الصكاعؽ بصفائح 
 .نحاسية معدة في بدف السفينة كممتدة تحت خط الماء

 
 

 ( 3لبػذح ) 
 ادلقذس انشئيغي نهغبلخ انكٓشثبئيخ 

مات المشار إلييا كفر مصدر رئيسي لمطاقة الكيربائية بطاقة كافية لتزكيد كؿ الخدتياف يجب  .1
، مصدر الطاقة الكيربائية ىذا يتككف مف مكلديف لتكليد الطاقة ) أحد أ ( . 1. 2في القاعدة ) 

ىاذيف المكلديف قادران عمى أف يككف مكصبلن بالمحرؾ الرئيسي ( كيجب أف تككف المتطمبات 
 التالية مطبقة : 

يككف مف الممكف تزكيد  كلديف بحيث إذا ) تعطؿ أحدىمامكف قكة ىذيف الأف تك بيج .أ 
الخدمات الضركرية في الظركؼ التشغيمية االعتيادية لقكة دفع المحركات كسبلمة 

 السفينة كمف عمييا .
يجب أف يككف نظاـ تجييز مصدر الطاقة الرئيسي لمسفينة بحيث يحافظ عمى الخدمات  .ب 

دفع  ةك ( بغض النظر عف سرعة كاتجاه كدكراف ق 1.  2المشار إلييا في القاعدة ) 
 السفينة .

باإلضافة إلى ذلؾ يككف نظاـ المكلديف لمطاقة لو القدرة عمى تأميف مكلد كاحد في تزكيد  .ج 
خدمات الكيرباء تزكيد  ـالطاقة الكيربائية حتى إذا حدث أف تعطؿ إحداىما كيت

الضركرية لتشغيؿ نظاـ الدفع لممحركات الرئيسية لمسفينة عندما تككف السفينة في حالة 
، نظاـ تزكيد الطاقة الكيربائية لحالة الطكارئ يمكف أف يتـ استخدامو لغرض سككف 

البدء في تشغيؿ السفينة كىي في حالة تكقؼ إذا كانت ليا القدرة عمى ذلؾ كفي نفس 
 . (  5،  4الكقت تكفر الخدمات المطمكبة حسب ما جاء في القاعد ) 

أجزاء السفينة التي يمكف ألفراد الطاقـ  اإلضاءة الكيربائية الرئيسي لكؿنظاـ كفر أف ييجب  .2
 الكصكؿ إلييا كيككف ذلؾ مف خبلؿ المصدر الرئيسي لمطاقة الكيربائية .
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حالة حدكث حريؽ أك حكادث في األماكف التي تحكم المصدر الرئيسي لمطاقة الكيربائية  في .3
 كالمحكالت الكيربائية المرافقة ليا كالمكحة الرئيسية ، يجب أف يككف نظاـ اإلضاءة الرئيسي 

 .(4،5عطؿ حسب ما تقتضيو القاعدة )تبحيث ال يجعؿ نظاـ اإلضاءة لحالة الطكارئ ي
 
 

 ( 4لبػذح ) 
 يقبدس انغبلخ انكٓشثبئيخ 

 ككف الطاقة الكيربائية متكفرة مف خبلؿ مصدران ذاتي .تأف  يجب .1
أف يككف ارتكاز مصدر الطاقة الكيربائية لحاالت الطكارئ كالمحكالت المصاحبة إف كجدت  يجب .2

ككذلؾ لكحة التشغيؿ لحاالت الطكارئ فكؽ مستكل أعمى سطح متصؿ كيككف الكصكؿ إليو 
بسيكلة مف خبلؿ األسطح المفتكحة . يجب أف ال يتـ تركيزىا أماـ حاجز االصطداـ اإلنشائي 

سمح بو ) اإلدارة ( في الظركؼ االستثنائية ، مكاف ارتكاز مصدر الطاقة باستثناء ما قد ا
الكيربائية لحاالت الطكارئ كأجيزة التحكيؿ المرافقة  ، أف كجدت كلكحات التشغيؿ لحاالت 
الطكارئ ذات العبلقة مع المصدر الرئيسي لمطاقة الكيربائية كأجيزة التحكيؿ المرافقة إف كجدت 

يسية كميا تفي بشركط ) اإلدارة ( بحيث إذا حدث حريؽ أك حكادث أخرل في كلكحة التشغيؿ الرئ
أف كجدت األماكف التي تحكم المصدر الرئيسي لمطاقة الكيربائية كأجيزة التحكيؿ المرافقة 

كالمكحة الرئيسية أك فضاء المحركات مف الفئة ) أ ( ال تتعارض مع أنظمة التزكيد كالتحكـ 
 .ئية في حاالت الطكارئ كالتكزيع لمقكة الكيربا

يمكف استخداـ مكلد الطاقة لحاالت الطكارئ بصكرة استثنائية كلفترات قصيرة لتزكيد الطاقة  .3
شريطة أف يتـ اتخاذ احترازات مناسبة لحماية استقبللية عمميات الكيربائية لحاالت الطكارئ 
 الطكارئ كتحت كؿ الظركؼ .

ميع الخدمات التي ىي ضركرية لمسبلمة في حاالت يجب أف تككف الطاقة الكيربائية متكفرة لج .4
بصكرة متزامنة ،  الطكارئ مع االىتماـ الخاص بشأف ىذه الخدمات التي يمكف أف يتـ تشغيميا

يجب أف يككف مصدر الطاقة الكيربائية لحاالت الطكارئ قادران عمى تزكيد كبصكرة متزامنة عمى 
دكدة إذا كانكا يعتمدكف عمى مصدر طاقة كيربائية األقؿ الخدنات التالية لمفترات الزمنية المح

 لتشغيميـ ، بشرط النظر إلى قكة التيار عند االنطبلؽ كبعض األعماؿ المؤقتة لطبيعتيا : 
( ساعات مف خبلؿ نظاـ اإلضاءة لحاالت الطكارئ في جميع مراكز  3اإلضاءة لمدة )  .أ 

 ( . 10صؿ العاشر ) كنقاط التجمع كمحطات الصعكد كعمى الجكانب حسب شركط الف
 ( ساعة مف خبلؿ نظاـ اإلضاءة لحاالت الطكارئ في :  12اإلضاءة لمدة )  .ب 
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  الخدمات كأدراج أماكف اإلعاشة كالسبللـ كالمخارج .كؿ مراكز كأماكف 
 . في فضاءات اآلالت كالمحركات كغرفة المكلدات الرئيسية كمعيا مركز التحكـ 
  تحكـ المحركات ككؿ المكحات الرئيسية جميع نقاط كمراكز التحكـ ، كغرفة

 كالثانكية .
 . في كؿ مكقع بو سارة رجؿ إطفاء الحريؽ 
 . في غرفة أجيزة كمعدات التكجيو 
  . عند مضخة إطفاء الحريؽ كنقاط تشغيؿ محركاتيا   

إضاءة جميع أضكاء المبلحة كاألضكاء األخرل حسب المعاىدة الدكلية لمنع التصادـ   .ج 
  ( . 1972في البحار ) 

  -ساعة اآلتي : 12لمدة  .د 
  جميع كسائؿ االتصاالت لبث نداء االستغاثة كرسائؿ السبلمة ككذلؾ صفارة السفينة

 كاالتصاالت داخؿ السفينة حسب ما ىك مطمكب في حاالت الطكارئ .
  أجيزة كمعدات الكشؼ عف الحرائؽ كاإلنذار كمضخة الحريؽ إذا كانت تعمؿ

 بالطاقة الكيربائية .
 ( أف تقبؿ أف تككف الفترات أقؿ مف  يمكف ) ساعة بالنسبة لمسفف التي  12لئلدارة

تبحر في رحبلت قصيرة إذا كانت شركط السبلمة ال تجعؿ السفينة في كضع 
 ( ساعات .  3خطير ، ك مع ذلؾ ال يمكف  أف تككف ىذه المدة أقؿ مف ) 

 أف لمصادر الطاقة الكيربائية أف تككف :  يمكن .5
دكف إعادة شحنيا . بطاريات تراكـ قادرة عمى حمؿ الطاقة الكيربائية لحاالت الطكارئ  - أ

 أك.... 
مػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػد يشتغؿ بمحرؾ مع مصدر مستقؿ لتزكيده بالكقكد كنظاـ تشغيؿ يفي بمتطمبات   - ب

   ) اإلدارة ( .
يككف مصدر الطاقة الكيربائية بطارية تراكـ يجب أف تككف قادرة عمى أف تكصؿ آليان مع  حيث .6

لكحة التشغيؿ لحاالت الطكارئ في حالة إخفاؽ المصدر الرئيسي لمطاقة الكيربائية عندما يككف 
مف غير الممكف تكصيمو بمكحة التشغيؿ لحاالت الطكارئ يمكف االتصاؿ يدكم بشرط أف تكافؽ 

 . اإلدارة
مصدر الطاقة الكيربائية لحاالت الطكارئ عبارة عف مكلد يجب أف يشتغؿ بصكرة  ف يكك عندما  .7

( ثانية مف لحظة إخفاؽ المصدر  45آلية كيككف مكصبلن بمكحة تشغيؿ الطكارئ خبلؿ ) 
الرئيسي لمطاقة الكيربائية ، يجب أف يككف تشغيمو عف طريؽ محرؾ كيككف تزكيده بالكقكد 

ـ ( درجة مئكية  °43عمى أف تككف درجة الكميض ليذا الكقكد ال تقؿ عف )  بصكرة مستقمة
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التشغيؿ اآللي لممكلد ليس ضركريان إذا كاف ىناؾ طريقة لنقؿ مصدر الطاقة كيفي بمتطمبات 
 ( . اإلدارة)

 
 ( 5لبػذح ) 

 ؽشٔط خبفخ
اإعفاء مف أم متطمبات كاردة في ىذا الفصؿ الحالي التي يمكف اعتبارىا غير  ( نإلدارة) ن ــــــــــمكي

تبحر ألكثر مف  متران ( ك ال 24ة بالنسبة لمسفف التي يككف طكليا أقؿ مف ) ػضركرية أك غير ممكن
 ميؿ ( مف الشكاطئ الميبية . 12) 
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 ( 1لبػذح ) 
 انزغجيك ػهٗ انغفٍ احلبنيخ 

األحكاـ في ىذا الفصؿ عمى السفف الحالية يبدأ خبلؿ فترة ال تتعدل سنتيف مف تاريخ  تطبيق
 .(  نإلدارة) دخكؿ حيز التنفيذ لمقسـ ) ج ( الحالي عندما يككف ذلؾ ضركريان كمناسبان في نظر

 
 ( 2لبػذح ) 

الكقاية مف أحكاـ يشترط عميو خبلؼ ذلؾ حسب ما ينص عميو القسـ الحالي يتـ تطبيؽ ما لم  .1
قرارىا مف طرؼ لجنة  الحريؽ التي تتطابؽ مع ) مدكنة قكاعد السبلمة لمحرائؽ ( حسب تعديميا كا 

 [ . MSC.98(73)السبلمة لممنظمة البحرية الدكلية في القرار ] 
ؼ الرحمة ةال تقتضي تطبيؽ القسـ ) ج ( بالنظر إلى أنو ال يعتبر كف طبيعة كظرك ػػػػػػػػػػػػػتك عندما .2

أف تقرر نظامان بديبلن إذا رأت أف ذلؾ فعاالن كما ىي  الشركط في  (  نإلدارة) أك مناسبان يمكف
 ىذا القسـ .

 ( 3لبػذح ) 
 إَٔاع احلٕاخض اإلَؾبئيخ 

ليا " تعني مادة غير قابمة لبلحتراؽ كجدت كممة " الفكالذ " أك الصمب أك " مادة مساكية  أينما .1
مف تمقاء نفسيا أك بسبب المادة العازلة بيا كليا تركيبة أك خكاص تكاممية تتساكل مع خكاص 
الفكالذ أك الصمب عندما يتـ  تعرضيا لمفحص الحرارم المقياسي مثؿ )خميط األلمكنيـك مع مادة 

 عازلة مناسبة ( .
التقسيمات الناشئة مف الفكاصؿ كاألسطح التي تستجيب ( تمؾ  30مف الصنؼ ) أ  التقسيمات .2

    -لآلتي :
 يجب أف تككف مف الطمب أك مادة معادلة أخرل . .أ 
 يجب أف يتـ تقكيتيا عمى نحك مناسب .  .ب 
يجب أف يتـ تشييدىا بحيث تككف ليا القدرة عمى منع الدخاف كالميب مف المركر طكاؿ  .ج 

 ساعة تجربة الحريؽ القياسية .

 الفصل الخامن
 الىلايت من احلسيك  
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ازلة غير قابمة لبلحتراؽ عمى أف تتعدل درجة الحرارة ػادة عػػػػػػػػػػػػػكف بيا مػػػػػػػػػػػػػأف يكب ػػػػيج  .د 
درجة مئكية (  في المتكسط في الجانب الغير معرض كذلؾ كفي كصمة ك أم  130) 

درجة مئكية ( عف درجة الحرارة األصمية خبلؿ  180نقطة ال ترتفع درجة الحرارة عف ) 
 قيقة . ( د 30مدة ) 

التقسيمات الناشئة مف الفكاصؿ كاألسطح كاألسقؼ  ( ىي 3مف الصنؼ ) ؼ التقسيمات  .3
 كالبطانات التي تتطابؽ مع اآلتي : 

  يجب أف يتـ تشييدىا بحيث تككف ليا القدرة عمى منع الميب  طكاؿ النصؼ ساعة
 لتجربة الحريؽ القياسية.

  يجػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػكف بيا مػػػػػػػػػػػػػادة عػازلة بحيث ال ترتفع متكسط درجة الحرارة لمجانب
درجة مئكية ( عف درجة الحرارة األصمية كذلؾ في كؿ  139الغير معرض عف ) 

درجة مئكية ( عف  225نقطة شامبلن كؿ كصمة ال ترتفع درجة الحرارة أكثر مف  ) 
 مية النياية النصؼ ساعة لتجربة الحريؽ القياسية . درجة الحرارة األص

 
 ( 4لبػذح ) 

 يُغ احلشيك 
استعماؿ مكاد الطبلء كالكرنيش كأم مكاد أخرل بيا نترات السيميمكز أك تحتكم عمى مكاد  ال يجب .1

 سامة أك مكاد خميا خاصية عالية لبللتياب .
كاإلبخرة مف الكصؿ كالتبلمس مع األجزاء يجب اتخاذ االحتياطات لتفادم المكاد القابمة لبلحتراؽ  .2

 التي تصؿ درجة حرارتيا إلى درجات مرتفعة كبصفة خاصة : 
يجػػػػػػػػػػػب اتخاذ الترتيبات لمتأكد مف أف الشرر كمعدات الطبخ كالتي تمر بقنكات الدخاف  .أ 

 ال يمكنيا المركر مف خبلؿ قنكات كأنابيب التيكية .
انات الكقكد كمراكز التحكـ كفضاءات اإلعاشة يجب أف تككف عنابر الحمكلة كخز  .ب 

كالخدمات مجيزة بمكاد عازلة لمحرارة حيث الجدراف التي تصؿ حرارتيا إلى مستكيات 
مرتفعة مثؿ " الغبليات كمكاسير األدخنة كنيايات مكاسير المداخف كمداخف المكاقد 

 كالمطابخ .
قاكمات الغير محمية لئلضاءة لمنع استخداـ األجيزة التي تنتج الميب المكشكؼ أك الم .ج 

 كالتدفئة في أماكف السكف كاإلعاشة .
      المشعات الكيربائية يجب أف تتطابؽ مع متطمبات الفصؿ السابع . .د 

 يا مف طرؼ السمطة المختصة .يالعازلة يجب أف يتـ المصادقة عم المواد .3
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سـ ( يمنع أف تككف جزاءان  مف األفراف  60القابمة لبلحتراؽ التي حجميا أقؿ مف )  األجزاء .4
 كالمكاقد إال في حالة اتخاذ االحتياطات لتككف معزكلة .

يؼ ر التي تككف غير فعالة في مقاكمة الحرارة يجب عدـ استعماليا في بالكعات التص المواد .5
التي تككف قرب مستكل خط الماء أك أم الخارجي أك نقاط تصريؼ المياه إلى عرض البحر 

 حالة حدكث حريؽ تتسبب في أخطار اإلغمار . ممحقات التي إذا ىمكت في 
أف تككف أنابيب الزيكت كالكقكد مصنعة مف الصمب أك مف مكاد أخرل مصرح بيا مع  يجب .6

 األخذ في الحسباف مخاطر الحرائؽ .
قكد كالخزانات التي تحكم مكاد سائمة قابمة استخبلص أك استنفاذ اليكاء مف خزانات الك  أنابيب .7

لبلحتراؽ يجب أف تككف مجيزة بحاجبة نارية يككف بطريقة سيمة كال يجب أف تتسبب في تقميؿ  
 ( . 6قطر األنبكب الناقؿ لميكاء . ككذلؾ يجب أف تتطابؽ مع أحكاـ الفقرة ) 

نة الدحرجة كالتي تككف شحنتيا التيكية الميكانيكية كاليكايات المكجكدة في فضاءات الشح معدات .8
الستعماليا الخاص يجب أف يككف  خزاناتيامف السيارات كالعربات الميكانيكية كبيا كقكد في 

 إلييا بسيكلة كيككف خارج ىذه الفضاءات. باإلمكاف إيقاؼ ىذه اليكيات مف مكاف يمكف الكصؿ 
ضاءات المغمقة بسفف الدحرجة أف تككف أنابيب التيكية بمخازف الشحنة بسفف البضائع كالف يجب .9

كفضاءات المحركات كاآلالت مجيزة بأداة في جزءىا العمكم غير قابمة لبلحتراؽ يمكف غمؽ 
 . بكاسطتيااألنبكب 

أف يككف باإلمكاف غمؽ الفتحات المكجكدة بفضاءات المحركات مف خارج ىذه  يجب .10
 الفضاءات .

  -: الفواصل .11
) األسطح كالحكاجز التي تفصؿ فضاءات المحركات كاآلالت مف فضاءات صؿ كاالف -1

الفئة ) أ ( كأماكف كاإلعاشة كأماكف الخدمات كمراكز التحكـ في السفف التي يككف طكليا 
  -( متر أك تككف كاآلتي : 24) 

( لمسفف المشيدة مف الصمب أك المكاد المعادلة كيشمؿ ذلؾ  30الفئة ) أ  . أ
 يـك .مخمكطات األلمكن

الفئة ) ؼ ( لمسفف المشيدة مف مكاد قابمة لبلحتراؽ . يمكف قبكؿ الفاصؿ الفرعي  . ب
  -عمى أف يككف معادالن لفاصؿ مف الفئة ) أ ( إذا كاف يحتكل عمى :

  ( ممميمتر مف الصكؼ المعدني أك 50لكحة مف الصمب مغمقة بػػػػػ ). 
 ( مـ أك طبقتيف  80بػػػػػػ )  ي حالة أف لكحة األلمكنيـك المغمقةػػػػػػػػػػػػػػػف

فبذلؾ يمكف القبكؿ ( مـ مف الصكؼ المعدني .  40منفصمتيف بقدر ) 
بفاصؿ فرعي يعادؿ التقسيمات مف ) الفئة ؼ ( إذا كاف يحتكم عمى جدار 
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( مـ  50( مـ أك طبقيتيف كؿ منيما )  100قابؿ مغمؼ بطبقة قدرىا ) 
حجـ المعدني تككف مة الصكؼ المعدني ي حجـ كتػػػػػػػػػػػػػػػمف الصكؼ المعدن

المعدني مصكؼ يجب أف يككف السطح الخارجي ل( 3/ـكج 96مقدار )
             لحمايتو مف تساقط بقع النفط كالسكائؿ القابمة لبلشتعاؿ .مجيزأ 

(  500يجب أف يمتد العازؿ إلى أسفؿ مف السطح عمى سطح بدف السفينة بعمؽ )  -2
لى خط الماء عندما تككف السفينة فارغة تمامان ممميمتر في السفف  المصنكعة مف الفكالذ كا 

لمسفف المصنكعة مف مكاد أخرل ، السبللـ التي تؤدم إلى أسطح عديدة يجب أف تككف 
 محاطة بحكاجز مف الصمب أك مادة معادلة أك مكاد مف الفئة ) ؼ ( .

الحاجز حكؿ فضاء  في حالة أف يككف الفاصؿ مف الفئة ) ؼ ( الجزء األكبر مف -3
 المحركات كاآلالت مف الفئة ) أ ( يجب أف يمنع مركر األدخنة .

( أك ) ؼ ( كفقان لما ىك مناسب فيما  30سكؼ يحصؿ الحاجز عمى خصائص الفئة ) أ  -4
 يخص نشكء حريؽ في فضاء المحركات .

يث يتـ تشييد األبكاب كالفتحات في حكاجز التقسيمات لحفاظ عمى السبلمة الفكاصؿ ح -5
 تكاجدىا .

حكاجز التقسيمات حكؿ المطبخ يجب أف تككف مف الصمب أك مادة معادلة أك فئة ) ؼ  -6
. ) 

يجب أف يتـ تجييز األدراج كالسبللـ إلخ ... بإطارات مف الفكالذ كفي حالة أنيا تخدـ  -7
أسطح عديدة يجب حمايتيا بإطارات مف الصمب أك مف مادة معادلة لمصمب أك مادة مف 

( يجب أف تككف مجيزة بطريقة كاحدة عمى األقؿ إغبلقيا حسب ما ىك مطمكب الفئة ) أ 
 ( كذلؾ لمنع انتشار الحرائؽ مف سطح إلى آخر . 5في الفقرة ) 

شائيبة المقاكمة لمحرائؽ يجب أاّل تككف عند مركر القنكات كاألنابيب خبلؿ الفكاصؿ اإلن  -8
 سببان في تقميؿ مقاكمتيا لمحرارة .

( متران " يجكز لمسمطة المعنية أف تعفي السفف التي ال  24يتجاكز طكليا ) السفف التي ال  -9
ميبلن ( مف أقرب يابسة  12( متران كالتي ال تبحر لمسافات تتجاكز )  24يتجاكز طكليا ) 

مف ىذه المتطمبات التي تحكييا القاعدة كذلؾ إذا رأت بأف مثؿ ىذه المتطمبات ليست 
 ي الحسباف المبلحة كاإلبحار التي تقـك بو السفينة .   ضركرية أك مناسبة مع األخذ ف

     
 ( 5لبػذح ) 

 انرتريجبد اخلبفخ ثبنٕلٕد انمبثم نالزرتاق 
 ٔصيٕد انزؾسيى ٔانضيٕد األخشٖ انمبثهخ نالؽزؼبل 
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 ( 60كالتي تتحدد درجة كميضيا بأقؿ مف ) عدـ استخداـ السكائؿ القابمة لبلحتراؽ ككقكد يجب  .1
درجة مئكية كلؾ حسب االختبار الذم تـ ليذه المادة كالمصادؽ عميو باستثناء المكلدات التي 

(  43تستعمؿ لحاالت الطكارئ كفي ىذه الحالة يجب أف تككف درجة كميضيا ال تقؿ عف ) 
 درجة مئكية .

نت يجب أف تككف كسائؿ التحقؽ مف كميات الكقكد في كؿ خزاف بطريقة آمنة كفعالة ، إذا كا .2
 الطريقة المتاحة تحتكم عمى أنابيب : 

يجب أف تككف نياياتيا العمكية مرتكزة في نقاط آمنة كمجيزة بطريقة إيقاؼ مناسبة  -
ذا استعمؿ مقياس لمعرفة مستكل الكقكد  يجب أف يككف خاصية تحكـ ذاتية  كا 

 اإلنغبلؽ.
يجب أف تككف مثبتة بجدار الخزاف مباشرة بو يمنع استعماؿ  كؿ األدكات اإلنغبلؽ -

جياز استعماؿ جياز تحديد المستكل أجيزة قياس مستكل الكقكد المصنكعة مف 
المدائف ) الببلستيؾ( يمكف استعماؿ جياز تحديد المستكل باستعماؿ المرآة 

 حمايتو ضد الصدمات.اإلنكسارية بشرط 
 عف جياز قياس مستكل الكقكد بالخزاف .يجب شدىا بأحكاـ لتفادم فصميا  -

أك في أم جزء مف منظكمة التزكد يجب اتخاذ االحتياطات لمنع الضغط الزائد في الخزانات  .3
بالكقكد كيشمؿ ذلؾ األنابيب التي يتـ عف طريقيا تعبئة الكقكد ، صمامات إخراج اليكاء أك 

في مكاف آمف بحيث إذا  مرتكزة الكقكد الزائد عف سعة الخزاف في حالة حدث ذلؾ يجب أف تككف
 تـ تدفؽ الكقكد الزائد ال تتسبب في أم أخطار .

تعرضت أنابيب الكقكد إلى أضرار كحدث أف بدأ الكقكد بالتدفؽ مف الخزانات التي تقع فكؽ  إذا  .4
مستكل القاع المزدكج لذا يجب أف تككف مجيزة بصماـ يككف فكؽ الخزاف كيمكف أف يتـ إغبلؽ 

 كاف أمف كيككف ىذا المكاف خارج الفضاء المعني األنبكب مف م
 في حالة حدكث حريؽ في ىذا الفضاء حيث يتكاجد الخزاف . -
ـ ىذا التجييز بمكافقة السمطة المعنية في الحاالت الخاصة التي تتعمؽ بالخزانات  - كيت

العميقة في قعر السفينة كالقنكات أك الفضاءات المشابية يجب أف تككف ىذه 
يزة بصمامات يمكف التحكـ فييا لحاالت حدكث الحرائؽ يجب أف الخزانات مج

تحتكم عمى صماـ ثانكم خارج الخزاف أك القناة أك الفضاء المعني إذا كاف ىذا 
الصماـ في فضاء اآلالت كالمحركات يجب أف يككف التحكـ فيو خارج ىذه 

  الفضاءات .
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التي ىي جزء مف نظاـ خطكط الكقكد يجب أف تككف مفصكلة عف أم خطكط أخرل  المضخات .5
ككذلؾ التدفؽ المنعكس ليذه المضخات يجب أف يككف مف مككناتو دائرة غمؽ فعالة كصماـ 

 إخراج .
رضة لتدفؽ الكقكد أك تسربو عال يجب أف تككف خزانات الكقكد كاقعة ضمف األماكف التي تككف  .6

 طار الكقكع عمى األسطح المعرضة لمحرارة .كالتي ينتج عتيا أخ
يجب أف تككف أنابيب زيت الكقكد كصماماتيا كممحقاتيا مصنكعة مف الصمب أك المكاد األخرل  .7

المعتمدة ما عدا االستخداـ المقيد لؤلنابيب القابمة لبلنثناء التي يجكز السماح بيا في حالة مكافقة 
 اإلدارة المختصة .

ىذه األنابيب المرنة أك القابمة لبلنثناء كنياياتيا يجب أف تككف مف مكاد معتمدة  -
مقاكمة لمحرائؽ عمى النحك المقبكؿ مف طرؼ مقاكمة لمحرائؽ أك تككف مغمقة بمكاد 

   األداة .
عند الضركرة يجب حمايتيا " بحاجز كقاية " أك بطريقة أخرل  مناسبة لتجنب رذاذ زيت الكقكد  .8

ب عمى األسطح الساخنة أك إلى مداخؿ اليكاء بفضاءات اآلالت .يجب أف يككف عدد أك التسر 
 الكصبلت في نظاـ األنابيب أقؿ ما يمكف .

بأقصى قدر ممكف يجب أف تككف خزانات الكقكد جزءان مف إنشاءات السفينة كمكقعيا يككف خارج  .9
ذا كاف ضركريان أف تككف خزانات ال كقكد محاذية لفضاءات فضاءات اآلالت الفئة " أ " كا 

بذلؾ يجب أف يككف أحد جكانبيا العمكدية متكاصؿ مع حدكد  المحركات مف الفئة " أ " 
 فضاءات اآلالت كالمحركات .

كبفضؿ أف يككف ليذه الخزانات حدكد عامة مع الخزانات ذات القاع المزدكج  -
 كل . كالمساحة المحاذية لفضاءات المحركات كاآلالت يجب إبقائيا ألدنى مست

عندما تككف الخزانات محاذية لفضاءات اآلليات مف الفئة " أ " يجب عدـ استعماليا  -
 ( درجة مئكية . 60لتخزيف كقكد درجة كميضة أقؿ مف ) 

بصفة عامة استخداـ الخزانات التي ليست جزءان مف إنشاءات السفينة يجب تجنبيا  -
المحركات مف الفئة " أ " إذا سمح  حيثما تكجد احتماالت المخاطر بفضاءات

باستعماؿ لخزانات التي ىي  ليست جزءان مف إنشاءات السفينة يجب أف تكضع في 
صينية محكمة كال تسمح لمكقكد بالتدفؽ كيككف حجميا مناسبان كمجيزة بأنبكب 

 تصريؼ يقكد إلى خزاف تجميع الكقكد المتدفؽ .
االستخدامات لزيكت النفط مقبكالن مف طرؼ اإلدارة يجب أف تعتبر ترتيبات التخزيف كالتكزيع ك  .10

 المختصة .
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يجب أف تككف الترتيبات المتعمقة بفضاءات المحركات " أ " كفي فضاءات اآلالت  -
( 7ك 6ك 3ك 1األخرل إذا كاف ذلؾ عمميان ، متطابؽ عمى األقؿ مع أحكاـ الفقرات )

 ( . 4ك  2 ككذلؾ حسب ما تراه اإلدارة مناسبان مع أحكاـ الفقرات )
استعماؿ أداة مراقبة التدفؽ الزجاجية في منظكمات التزييت المسمكح بو بشرط أف  -

  تككف مقاكمة لمحرائؽ بدرجة مناسبة حسب ما تظيره التجارب بالخصكص .
أف تعتبر ترتيبات التخزيف كالتكزيع كاالستخداـ لممكاد النفطية القابمة لبلشتعاؿ خبلؼ ما  يجب .11

( كالتي يتـ استخداميا في األنظمة اآللية لنقؿ الحركة كتعمؿ تحت ضغط  10حددتو الفقرة ) 
 كأنظمة التحكـ أنظمة التسخيف يمكف اعتبارىا مقبكلة مف طرؼ اإلدارة المختصة .

فػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػػػػػف التي يمكف لبلشتعاؿ أف يحدث يجب أف تككف مثؿ ىذه  -
( ككذلؾ أحكتـ الفقرتيف  6( ك )  2قؿ ألحكاـ الفقرتيف ) الترتبيات متطابقة غمى األ

   ( التي تتعمؽ المتانة كاإلنشاء . 7( ك ) 3) 
أف ال يتـ نقؿ كقكد النفط كزيكت التشحيـ كأنكاع الزيكت األخرل السريعة االلتياب في  يجب .12

خزانات مقدمة السفينة ، باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف ال يتـ تخزيف كقكد النفط في أماكف تقع 
 أماـ حاجز االصطداـ اإلنشائي أك امتداده . 

 

 ( 6لبػذح ) 
 ختضيٍ ٔاعزؼًبل ٔلٕد انُفظ

أف تككف أنابيب مخارج اليكاء باألماكف كالخزانات التي تحكم كقكد النفط بحيث تحتكم يجب  .1
( في نياياتيا كبيا مدخنة دكارة مغطاة بشبكة معدنية مع جياز قفؿ ، كيككف  Sعمى شكؿ ) 

ممميمتر ( . يمكف استبداؿ جياز األقفاؿ ىذا  6-5جياز القفؿ ىذا مثقكبان بفتحة قطرىا ) 
 كركم آلي إذا كاف ذلؾ متساكيان مع شركط السبلمة . بمنظكمة صماـ

( درجة مئكية لكف  60التي يراد بيا تحتكم عمى كقكد النفط بدرجة كميض أقؿ مف )  األقسام .2
يجب أف تككف معزكلة عف األقساـ كاألماكف األخرل التي يراد ( درجة مئكية  43) ليس أقؿ مف 

تختمؼ عنيا كيتـ عزليا بسدكد مع أنابيب ىكائية بيا أف تحتكم عمى كقكد النفط بدرجة كميض 
 كأنابيب قياس األعماؽ .

( درجة مئكية لكف ليس  60كقكد النفط التي درجة كميضيا ليس أقؿ مف ) استعماؿ ن ـــــــــــيمك .3
لتزكيد ) محركات مضخات الحريؽ لحاالت الطكارئ (  ( درجة مئكية 43) ال تقؿ عف 

 ة ) أ ( ىذا يككف رىنان بمكافقة اإلدارة . كالمحركات كاآلالت مف الفئ
 ( 7لبػذح ) 

 يُظٕيبد إعفبء احلشيك ثبدلبء انضغٕط
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 .يتـ إمدادىا بالمياه عف طريؽ مضخة أك أكثر  أنابيب  -
 مع فكىة خرطـك كخراطيـ .كفكىات لخدمة األنابيب  -

 
 
ما ينص عميو خبلؼ ذلؾ في الفصؿ الحالي يجب أف تعمؿ مضخات الحريؽ ما عدا  .أ 

 بكاسطة محركات مستقمة عف آليات دفع السفينة .
الصرؼ الصحي كمضخات ضخ مياه الصابكرة كمضخات ضخ المياه المتجمعة مضخات  .ب 

ألغراض العامة يمكف اعتبارىا مضخات حريؽ بشرط في جكؼ السفينة ككذلؾ مضخة ا
 عدـ استخداميا الستخراج الكقكد .

أف تككف مضخات الحريؽ مجيزة بصمامات أماف في حالة أنيا قادرة عمى أف تككف يجب  .ج 
 مشغمة بضغط يفكؽ ذلؾ الذم ألجمو تمت حسابات األنابيب كممحقاتيا .

فصؿ يجب أف تككف قادرة ألغراض مضخة حريؽ تعمؿ آليان حسب متطمبات ىذا الكل  .د 
(  3-2مكافحة الحريؽ عمى ضخ كمية مف المياه بالضغط المنصكص عميو بالفقرة ) 

الكمية المطمكب التعامؿ معيا لمضخة نظاـ ضخ المياه  ثمثيكتككف الكمية ال تقؿ عف 
 ( مف الفصؿ الخامس . 2المتجمعة في جكؼ السفينة تحت األحكاـ لمقاعدة ) 

 
 

يككف قطر أنابيب حريؽ الرئيسية فعاالن كلو القدرة عمى تكزيع المياه بصكرة كافية  أف يجب .أ 
 لضخ الحد األقصى بمضخة حريؽ كاحدة .

" أ " ( عمى  3أف مضخة الحريؽ تزكد كمية المياه المحددة في الفقرة الفرعية )  حيثما .ب 
نيكتف / مممـ  0.2مستكل أعمى مف خبلؿ أم حنفية حريؽ مجاكرة يجب أف يككف الضغط ) 

 مربع ( عمى األقؿ كيتـ االحتفاظ بيذا المستكل بجميع حنفيات الحريؽ المتأثرة .
يب الحريؽ الرئيسية بحيث ليا القدرة عمى إمداد المياه أف تككف ترتيبات خطكط أناب يجب .ج 

 بسرعة فائقة ، جياز التحكـ يككف سيؿ االستعماؿ كفي المتناكؿ بسيكلة 
 
 
 -:. أَابيب ٔحُفياث احلريك  4 

 -:. يضخاث احلريك 2

ٌ كم يُظٕيت إعفاء حريك بادلاء ادلضغٕط حسب يتغهباث انفصم احلايل يكَٕت يٍ  1 ٌ تكٕ  -:.جيب أ

 -:. خغٕط أَابيب احلريك انرئيسيت  3



81 
 

 بتدفؽ  الماء بحيث تتمكف ىذه الحنفية مف دفع أف يككف مكقع كعدد حنفيات الحريؽ  يجب 
مف السفينة كيمكف ألفراد الطاقـ الكصكؿ إليو كالسفينة في حالة إبحار كيصؿ إلى أم جزء 

 كيصؿ دفع الماء إلى أم جزء مف فضاءات الشحنة كفضاءات سفف الدحرجة كىي فارغة .
 يمكف بسيكلة ربط خراطيـ الحريؽ باألنابيب أف يتـ تجييز األنابيب كالحنفيات بحيث  يجب

ئع عمى السطح يجب أف تككف الحنفيات في كضع كالحنفيات ، في السفف التي تحمؿ بضا
يمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة كيككف ترتيب األنابيب بأقصى قدر عممي ممكف لتجنب مخاطر 

 التمؼ ببضائع الحمكلة .
 أف يككف ترتيب كتجييز الصنابير كالصمامات بطريقة يمكف بيا إيقاؼ ضخ المياه  يجب

 كالمضخات في حالة تشغيؿ كتستمر في تزكيد المياه لمخراطيـ المكصمة بباقي الحنفيات .
 الحريؽ التي تتأثر بالحارة يجد عدـ استعماليا ما لـ يتـ حمايتيا بطريقة مناسبة .  خراطيم 

 
 
 

 20أف تككف خراطيـ الحريؽ مصنعة مف مكاد مصادؽ عمييا كال يتجاكز طكليا )  يجب 
، باإلضافة إلى ذلؾ يجب أاّل يتجاكز طكؿ الخرطـك طكؿ السفينة فيما عد ذلؾ ال   (متران 

يجب أف تككف مجيزة بحيث يمكف ربطو أمتار ( . 10يتطمب أف يككف طكليا أقؿ مف ) 
 ببعضيا .

  24طاؽ فضاءات أماكف اإلعاشة كاآلالت كالمحركات في السفف التي يتجاكز طكليا ) نفي 
 :متران (
ـ تجييز خرطـك لكؿ نافكرة كتككف مجيزة طبقان لمتطمبات ىذا الفصؿ مف  يجب - أف يت

 ة دائمة . كيجب أف تككف الخراطيـ مثبتة في الحنفيات بصكر المكائح 
األسطح ال يتطمب تجييز خرطـك لكؿ حنفية لكف يككف العدد كاؼ في  بخصوص -

دفؽ المياه حسب ما ىك مطمكب بيذه \ىذه األماكف  كيككف باإلمكاف كصكؿ ت
 المكائح .

 أف تتـ صيانة ىذه الخراطيـ كممحقاتيا بحيث تككف جاىزة لبصكرة دائمة . يجب 
 ممميمتر ( لمسفف التي يتجاكز  12اممة ( ال يقؿ عف ) ) دفقة كة أف يككف قطر الفكى يجب

 مميمتر ( لمسفف األخرل . 10متران ( كيككف القطر ليس أقؿ مف )  24طكليا ) 
 فكىات  –خراطيـ  –حنفيات  6أف تككف جميع الفكىات مجيزة بأداة أقفاؿ .)  يجب– 

 كأداة لمرش تثبت في الفكىات تككف مصادقان عمييا مف طرؼ اإلدارة . –ككصبلت 
 ( 8لبػذح ) 

 -:. اخلراعيى ٔانفْٕاث 5
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 ص إلعفبء احلشيك بيُظٕيبد انغ
 

 
 

ا تراه اإلدارة ربما يتسبب في إطبلؽ غازات سامة بكميات تعرض األشخاص ػػػػم حســـــب -
 باستعماليا  . لؤلخطار ، لذا فيي غير مسمكح

 .يتـ البدء في تشغيؿ منظكمة إطفاء الحريؽ يدكيان كبطريقة مدركسة يجب أن  -
 
 

 
لييا كجيت األنابيب يتـ تحديدىا بكضكح األماكن .أ   . التي مف أجميا كا 
 يمكف فحص كضع االنغبلؽ كالفتح . حيث .ب 
 تشغيميا حسب كضعيا كمكانيا كليس عف طريؽ التحكـ عف بعد .  يكون .ج 

  
 
التحكـ في المنظكمة مف األماكف التي يكضع فييا كسيط اإلطفاء إال إذا كاف أف يككف  يجب -

  مكضكعان رفي مكاف مصادؽ عميو مف طرؼ ىيئة التصنيؼ .
 
 
 

  يضمف تكزيع الغاز بصكرة كافية .بحيث 
 ت طبقان لمكائح المعتمدة مف طرؼ ىيئة التصنيؼ .اتجرل عميو اختبار أف  يجب  

 
 
 

  التي ربما يدخؿ اليكاء عف طريقيا أك تسبب خركج الغاز مف  الفتحات جميعلغمق
 الفضاءات المحمية .

  يقاؼ جميع اليكايات بطريقة آلية قبؿ أف يتـ ضخ كسيط اإلطفاء . إغبلؽيجب  كا 
 
 
 

 -:انتٕٓيت  . 6

 -:. جيب أٌ يكٌٕ َظاو األَابيب يرتبًا   4

 -:جيب تٕجيّ أَابيب ٔسيظ يادة إعفاء احلريك َاحيت انفضاءاث احملًيت بٕاسغت صًاو حتكى   .2

 -:استؼًال ٔسيظ يادة إعفاء احلريك   .1

ٍ عريك انمذح أٔ اإلعالق   3  -:. يف حانت استؼًال ٔسائم انتُشيظ انيذٔي ػ

 -:. جيب أٌ تكٌٕ انتجٓيساث يتٕفرة  5
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اختبار تشغيؿ أجيزة اإلطبلؽ ) القدح ( كالصمامات بصكرة دكرية ككذلؾ كمية تـ يأف  يجب -
 الغاز المتكفر كحالة المعدات كالنظاـ بكجو عاـ .

الطريقة كاألداة األمنة متكفرة لمقياـ بنفخ األنابيب الكاصمة مف صمامات التحكـ ككف تأف  يجب -
 الكاحدة تمك األخرل .

 أف تككف الطريقة اآلمنة متكفرة ليتمكف أفراد الطاقـ مف فحص كالتأكد مف الغاز المتكفرة   يجب. 
 
 

 القياـ بتحديد كمية الغاز في الحاالت التي تكجد فييا صمامات الغاز اآلمنة أك أجيزة  عند
السبلمة اآلمنة األخرل في غرؼ اليكاء التي بيا يبدأ تشغيؿ المحركات بفضاءات اآلالت 

ث يجب تككف الكمية الكمية التي يجب احتسابيا عند حساب الحد األدنى لتركيز الغاز حي
 زيادتيا حسب اليكاء المكجكد المتعمؽ بتمؾ الغرؼ . 

 
 
شارة صكتية ـب يج -أ  لئلعبلف عف البدء في إطبلؽ كسيط اإلطفاء  أف تككف ىناؾ إشارة ضكئية كا 

في أم مكاف فيو يككف فيو أفرادان يعممكف بصكرة اعتيادية أك األفراد الذيف ليـ الحؽ في دخكؿ 
 .ىذا المكاف 

ككف جياز التنبيو ىذا مزكد بمصدر طاقة لحاالت الطكارئ كيككف مميزان عف أم منبو ييجب أن  -ب 
 آخر . 

بيف البدء في تشغيؿ جياز التنبيو ككصكؿ الغاز إلى الفضاء المغطى يككف الكقت أف يجب  -ج 
مف أنو كف األفراد مف الخركج مف ىذا المكاف يجب أف يتـ اختبار بصكرة دكرية لمتأكد مكافيان ليت

 .متران( 24اإلشارة المرئية سكؼ لف تككف مطمكبة لمسفف التي ال يتجاكز ) يعمؿ بصكرة طبيعية .
 
 
 

 
في المتناكؿ كسيؿ الكصكؿ إليو كسيؿ االستعماؿ كتككف مرتبة في مجمكعات كفي ثابت  .أ 

 .إيقافيا نتيجة حريؽ في الفضاء المغطىأماكف ال يمكف أف تتكقؼ أك يتـ 
 .استعماليا مكضحة مع األخذ بعيف االعتبار سبلمة األفرادأف تككف تعميمات يجب  .ب 
 

  

 -:. كًيت انغاز 7

 -:حريك  انتحكى يف أي َظاو غاز  كٌٕي جيب أٌ .9

 -:. ػُذيا تكٌٕ أياكٍ ػذيذة حمًيت بُفس انُظاو   11

8 ّ  -:. انتُبي
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 كمية الغاز كافية ألكبر تمؾ الفضاءات أك األماكف .ككف التأف  يجب -
 . العديد التي ليست منفصمة عف بعضيا يتـ اعتبارىا عمى أنيا تشكؿ مكانان كاحدان  األماكن -
 
 
 

  سنكات ( . 10مف طرؼ السمطة المناسبة كيتـ اختبارىا أك فحصيا كؿ ) معتمدة   
  
 
 

 . إلنشائياحاجز االصطداـ في مقدمة  -
كضعيا في أماكف حصرية لذلؾ الغرض كتككف أماكف آمنة كسيؿ الكصكؿ يجب أن يتم  -

 إلييا كمف تيكيتيا جيدة .
إلييا مف ناحية السطح العارم كفي جميع األحكاؿ يجب أف يككف المدخؿ  المداخؿ  وتكون -

 لخارج .فتح إلى اتمفصكالن عف المنطقة المغطاة كالمحمية كاألبكاب 
األبكاب كالفكاصؿ كاألسطح التي تشكؿ حدكدان بيف تمؾ األماكف كاألماكف  أف تككفيجب  -

المغمقة المحاذية ليا مصنكعة مف الصمب أك مادة معادلة ليا مف الدرجة " ؼ " باستثناء 
متران ( عندما تككف ىذه الغرؼ مجيزة عمى مستكل أعمى   35السفف التي ال يتجاكز طكليا ) 

سفينة ، كؿ مداخؿ األبكاب ليذه األماكف حيث تكجد الغرؼ يجب أف تحمؿ إشارة تبيف مف ال
 بكضكح نكع كسيط اإلطفاء كالتنكيو بكممة ) خطر ( .

 
 
 

األماكف التي تتـ حمايتيا أف تنيي بعد عمميات إطفاء الحريؽ خبلؿ فترة زمنية تتطابؽ في  -
 .مع سبلمة السفينة 

 
 

أف تككف كمية ثاني أكسيد الكربكف التي يتـ تزكيدىا عف طريؽ األنابيب في فضاءات يجب  - أ
الكمي ألكبر % ( مف الحجـ  30اآلليات كافية لمنع الحد األدنى مف حجـ الغاز ليساكم )

فضاء اآلليات المزمع حمايتو كيشمؿ كذلؾ اإلنشاءات ، يككف حساب حجـ ثاني أكسيد 

 -:جيب  تغيري اذلٕاء . 13

14  ٌ . يُظٕيت ثاَي أكسيذ انكربٕ
:- 

 -:. جيب أٌ تكٌٕ غرف غاز ادلضغٕط  11

 -:. ال يتى ٔضغ غرف غاز إعفاء احلريك ادلضغٕط  12
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% (  85/ كج ( ، يجب أف تككف األنابيب الثابتة بقدر )  3ـ 0.56الكربكف عمى أساس ) 
 التي يتـ ضخيا إلى المكاف خبلؿ دقيقتيف . الغاز مف كمية 

م عربات النقؿ اآللية بخزاناتيا كقكد لغرض فضاءات سفف الدحرجة كالتي تحك بخصوص   - ب
ستعماليا يجب أف تككف كمية ثاني أكسيد الكربكف التي يتـ تزكيدىا عف طريؽ األنابيب ا

% ( مف الحجـ اإلجمالي ألكبر فضاء  45كافية لمنع الحد األدنى مف كمية الغاز لتعادؿ ) 
 لمحمكلة القادر عمى أف يككف مانعان لتسرب الغاز . 

أف تككف الترتيبات بحيث تضمف ضخ ثمثي الغاز المطمكب في المكاف المزمع حمايتو يجب 
 . ( دقائؽ  10خبلؿ ) 

 ( 9لبػذح ) 
 ادلُظٕيبد انثبثزخ نهشغٕح انؼبنيخ انزًذد إلعفبء احلشيك يف اآلنيبد 

فضاءات اآلليات كؿ منظكمة ثابتة عالية التمدد إلطفاء الحريؽ في كف ػػػػػػػػػػػأف تكب ـــــــــــيج .1
ضخ كمية  الرغكة لتعبئة أكبر األماكف المطمكب حمايتيا بسرعة كبمعدؿ عمى  قادرة عمى
ؿ في الدقيقة الكاحدة بعد خصـ أحجاـ المعدات كالمحركات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتر ( عمى األق 1عمؽ ) 

 متر ( إذا لـ يتـ خصـ تمؾ األحجاـ . 1.5أك بعمؽ ) 
 ة الرغكة المككنة لمسائؿ المتكفر كافية إلنتاج كمية مف الرغكة يجب أف تككف كمي

ي حجميا خمسة أضعاؼ لحجـ أكبر مكاف المطمكب حمايتو يجب ػػػػػػػػػػػػاكم فػػػػػػػػػػػػػػػػػتس
 (. 1000:1أاّل يتجاكز الرغكة ) 

  يجكز أف تسمح ) اإلدارة ( بترتيبات بديمة كمعدالت تفريغ يشترط قبكليا إذا كانت
 ىذه الترتيبات تحقؽ متطمبات الحماية .

الضخ أف تككف القنكات كاألنابيب التي يتـ عف طريقيا ضخ الرغكة ككذلؾ مكلد نظاـ  يجب .2
كالمعدات المصاحبة التي تنتج الرغكة كميا حسب ما تراه اإلدارة بحيث تككف قادرة عمى 

 أنتاج مادة رغكية فعالة ككذلؾ تكزيعيا .
 عمييا مف طرؼ اإلدارة ان نتاج المادة الرغكية مصادقيجب أف تككف منظكمة أ. 

أف تككف منظكمة القنكات كالمكاد لتكزيع المادة الرغكية بحيث إذا شب حريؽ في  يجب .3
 الفضاء المغطى كالمحني ال يؤثر عمى المعدات .

أف تككف المعدات التي تحتكييا المنظكمة كىي " المكلد الذم ينتج المادة الرغكية ،  يجب .4
كمصادر الطاقة كالسائؿ الذم يحتكم عمى المادة الرغكية كجياز تحكـ المنظكمة كميا تككف 
في متناكؿ األشخاص المختصيف كسيمة التشغيؿ كتككف مرتبة في مجمكعات كفي أقؿ عدد 

اف بحيث ال تتعرض إلى احتماؿ تكقفيا عف التشغيؿ في حالة حدكث مف األماكف قد اإلمك
 حريؽ في األممكف المحمية .
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 ( 10لبػذح ) 
 ثبثزخ نضغظ ًُظٕيبد انانـ

 يف فضبء اآلنيبدإعفبء احلشيك سػ ييبِ 
 

 
 

مجيزة بأدكات رش أف تككف أم منظكمة ثابتة لرش المياه المضغكطة في فضاء اآلليات يجب  .أ 
 .مع ضبط الدفع مف النكع المعتمد

ككف نظاـ ضبط الرش مقبكالن مف طرؼ اإلدارة ككذلؾ بطريقة تضمف التكزيع الفعاؿ يأف يجب  .ب 
لتر لممتر المربع في الدقيقة في األماكف المحمية يمكف ليذا التكزيع  5لمماء بقدر ال يقؿ عف ) 

في الدقيقة لتر في المتر المربع الكاحد (  3.5أف يككف أقؿ مف ذلؾ بحيث يصؿ إلى مستكل ) 
 متر ( . 2.5ارتفاع السقؼ لمفضاء الذم يجب حمايتو أقؿ مف ) إذا كاف 

يمكف أف تككف المنظكمة مقسمة إلى أقساـ كتككف صمامات التكزيع في مكاف بحيث يسيؿ  .ج 
الكصكؿ إلييا لتشغيميا خارج الفضاء المزمع حمايتو كال تتعرض إلحتماؿ تكقفيا في حالة حدكث 

 حريؽ في الفضاء المعني .
لممضخة قدرة عمى تزكيد كؿ أجزاء الفضاء المزمع حمايتو بالضغط الضركرم أف تككف  يجب .د 

المزمع حمايتيا  كبصفة متزامنة كتككف المضخة كممحقاتيا في مكاف خارج الفضاء أك الفضاءات
يجب أف ال تككف ىناؾ إمكانية أف تتسبب منظكمة رش الماء في حدكث أم نتائج مف شأنيا أف 

 تشغيؿ .  تجعؿ النظاـ في حالة عدف
أف يتـ تشغيؿ المضخة بكاسطة محرؾ إحتراؽ داخمي مستقؿ ، كمع ذلؾ إذا كانت تعتمد يمكن  .ق 

عمى مكلد حاالت الطكارئ لتزكيدىا بالطاقة كىذا يتطابؽ مع األحكاـ الكاردة في الفصؿ السابع 
فيجب أف يككف مصدر الطاقة سيؿ الكصكؿ إليو كسيؿ االستعماؿ كالتشغيؿ في حالة حدكث 
عطؿ لممصدر الرئيسي لمطاقة الكيربائية ، عندما تككف المضخة تعمؿ بكاسطة احتراؽ داخمي 
مستقؿ يجب كضعيا في مكاف بحيث إذا حدث حريؽ في الفضاء المحمي ال يتسبب ذلؾ في 

 تكقؼ تزكيد اليكاء لممحرؾ .
اتخاذ االحتياطات لمنع أدكات ضبط رش كدفع الماء مف اإلنسداد نتيجة لقمة نقاء المياه  بـــيج .ك 

 أك صدأ األنابيب كأدكات الدفع كالصمامات كالمضخة . 
  

 -:   فضاءاث اآلنياث.1
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الدحرجة التي تنقؿ مركبات بمحركات كبخزانات محركاتيا كقكد لبلستعماؿ مثؿ ىذه  لسفن
 -:   يجب أف تستجيب لؤلحكاـ التالية الفضاءات

أف تككف أدكات ضبط دفع كرش الماء مف النكع المعتمد كبثقب كاحد يجب أف تككف  يجب .أ 
الغرض يجب أف  مرتبة بطريقة فعالة تضمف تكزيع الماء في الفضاء المزمع حمايتو ، كليذ

( لتر مف الماء لممتر المربع الكاحد  3.5يككف النظاـ قادران عمى تزكيد بقدر ال يقؿ عف ) 
متر(  لممتر المربع الكاحد  5متر ك  2.5في الدقيقة في الفضاء المحمي كسقفو ال يتجاكز ) 

 ( متر  . 2.5في الدقيقة لمفضاء الذم يتجاكز سقفو ) 
كمة مرتبو في أماكف يسيؿ الكصكؿ إلييا كمحاذية لمفضاء أف تككف أقساـ المنظ يجب .ب 

 المزمع حمايتو لكي تككف خارج الفضاء المحمي 
أف يككف تزكيد المياه لممنظكمة مف خطكط أنابيب الحريؽ الرئيسية ، يجب أف تككف  يجب .ج 

القكة الناتجة عف كؿ مضخة معتمدة ككافية لتزكيد جميع أدكات الدفع بالمنظكمة مع خرطـك 
 مياه مزكد بفكىة دفع بمستكل الضغط المطمكب .

ات الحريؽ الرئيسية يجكز أف يككف تشغمييا عف طريؽ التحكـ عف بعد ػأف مضخ اـــــــــحيثم .د 
 . خبلؼ ذلؾ يككف في مكاف كجكد صمامات القسـ ( ) الذم يجكز تشغيميا يدكيان 

 
 ( 11لبػذح ) 

 انٕلبيخ يٍ احلشيك 
 

 
 

 .( 6مياه إطفاء الحريؽ متكفران حسب متطمبات القاعدة ) مصدر أساسي لتزكيد ككف أف ييجب  .أ 
تـ تزكيد المنظكمة بكاسطة مضخة رئيسية يككف مكقعيا في نطاؽ فضاء اآلليات أف ييجب  .ب 

متطمبات القاعدة كتككف مستقمة عف مضخة الطكارئ كيجب أف تتطابؽ ىذه المضخات مع 
(6.) 

متران ( يمكف اقتراف أك ربط المضخة الرئيسية لمحركات  35السفف التي ال يتجاكز طكليا )  في .ج 
 .دفع السفينة كفي ىذه الحالة يجب أف يككف بيا آلية تعشيؽ 

 : فضاءاث احلًٕنت ادلغهمت  .2

 -:   ادلضغٕط إلعفاء احلريكيُظٕياث ادلاء .1
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حاالت السفف ذات البدف المتعدد كبيا محركيف لمدفع مستقميف يمكف أف تستبدؿ المضختاف  في .د 
( بمضختي حريؽ كتككف بيما أداة تعشيؽ كؿ منيما مقترنة  1.2يما في الفقرة ) المشار إلي

  لمحرؾ دفع كتزكيد نفس مصدر المياه األساسي .
( يجب تكفير اآلتي ) ثبلث خراطيـ  6إلى الخرطـك كالفكىة المشار إلييا في الفقرة ) باإلضافة  .ق 

متران (، خرطكماف مع فكىة لكؿ  24 مع فكىة لكؿ منيا عمى األقؿ لمسفف التي يتجاكز طكليا )
 .متران ( 24منيا عمى األقؿ لمسفف التي ال يتجاكز طكليا ) 

 جييز اآلتي في فضاءات المحركات : تأف يتـ  يجـــب .ك 
 حنفية حريؽ مقترنة بخرطـك بو فكىة بصفك دائمة . -
 كعاء يحتكم عمى مسحكؽ مثؿ الرمؿ أك نشارة الخشب مع صكدا كاكية كمجرفة ، يمكف -

 . استبداؿ ذلؾ بتكفير أداة إطفاء حريؽ محمكلة مف النكع المعتمد كيككف مقبكالن كبديؿ
 
 
 

( فضاءات اآلليات التي تحتكم عمى كقكد النفط كالكحدات اآللية  1إلى أحكاـ الفقرة ) باإلضافة 
متران ( يتـ  24لكقكد النفط أك آليات االحتراؽ الداخمي ألغراض الدفع لمسفف التي يتجاكز طكليا ) 

 -:تزكيدىا بأحدل منظكمات إطفاء الحريؽ الثابتة التالية كذلؾ حسب ما يتـ قبكلو مف طرؼ اإلدارة 

 ( . 7منظومة غاز تتطابق مع أحكام القاعدة )  .أ 
 ( . 8تطمبات أحكام القاعدة ) منظومة رغوة عالية التمدد حسب م .ب 
 .) 8.9منظومة رش متئي بالضغط حسب متطمبات أحكام القاعدة )  .ج 

 
 
 

 
باإلضافة ألحكاـ  يااستعمالألجؿ مركبات بمحركات كبخزانات كقكد ة القماالدحرجة الن لسفن
بأحدل منظكمات اإلطفاء التالية كذلؾ عمى نحك يككف ىذه الفضاءات ( يجب تجييز  1الفقرة ) 

 -: مقبكالن مف طرؼ اإلدارة 

 ب ( أو ... 84 – 7منظومة غاز مذغنة ألحكام القاعدة )  .أ 
  ( . 9منظومة رش مائي بالضغط مذغنة ألحكام القاعدة )  .ب 
 
 

 : فضاءاث اآلنياث .2

 : فضاءاث ادلغهمت  .3
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 ( 12لبػذح ) 
 انزذاثري انٕلبيخ انٕاخجخ انزغجيك ػهٗ انُبلالد

 .  أك أكثرطن (  555ذات الحمولة )  الناقبلتمف الحريؽ عمى لكقاية الخاصة المتعمقة با األحكام
 

 ( 13لبػذح ) 
 ادلُظٕيبد انثبثزخ نهكؾف ٔانزُجيّ ػٍ احلشيك يف فضبءاد اآلنيبد 

 ثابتة مف النكع المعتمد في األماكف المحتكية عمى آليات االحتراؽ يجب تركيب منظومة  .1
 متران ( . 24الداخمي المستخدمة لنظاـ الدفع الرئيسي لمسفف التي يتجاكز طكليا ) 

أف نككف أدكات الكشؼ عف الحريؽ بكاسطة الدخاف أك منتجات أخرل لبلحتراؽ كتبدأ  يجب .2
 بتنبيو مسمكع كمرئي كيككف مميزان عف أم جياز أخر الذم ال يشير لحريؽ .

 كقبكؿ اإلدارة . أف يتـ اختبار النظاـ بمعرفة يجب  .3
  

 ( 14لبػذح ) 
 يغفئبد احلشيك 

 جميع مطفئات الحريؽ مف النكع المعتمد .يجب أن تكون  .1
كحدة أداة الرغكة المحمكلة مف فكىة رغكة ىكائية مف النكع الكيركمغناطيسي المكصؿ تتكون  .2

كيتـ قادر عمى أف يتـ تكصيمو بأنبكب إطفاء الحريؽ الرئيسي مع خرطـك إطفاء الحريؽ 
لتران ( مف السائؿ المككف لمرغكة عمى األقؿ كخزاف  20تكصيمو بخزاف محتكل عمى ) 

احتياطي ، يجب أف تككف الفكىة قادرة عمى إنتاج رغكة فعالة مناسبة إلطفاء الحرائؽ الناتجة 
 .( / دقيقة  3ـ 1.5عف مكاد نفطية كبمعدؿ ) 

ع استخداميا ألم مكاف ( بالقرب أف تكضع أحدل مطفئات الحريؽ المحمكلة ) المزم يجب .3
 . خارجو . يوضعمف مدخؿ ىذا المكاف كيفضؿ أف 

العبكات االحتياطية يجب أف يتـ تحديدىا مف طرؼ اإلدارة إلى المدل أف إعادة شحف  عدد  .4
 المطفئات المستخدمة يمكف تحقيقو .

 أف يتطابؽ عدد ككيفية تكزيع مطفئات الحريؽ المحمكلة مع متطمبات التالية : يجب  .5
 ميل ( بحري من اليابسة : 82التي تبحر لمسافات تتجاوز )  السفن . أ

 في جميع فضاءات اآلليات مف الفئة ) أ ( عدد اثنيف مطفئات حريؽ قادرة  يكون
عمى إطفاء الحريؽ الناتج عف منتجات نفطية عندما تحتكم تمؾ الفضاءات عمى 

كيمك كات ( أك غبليات تعمؿ بكقكد النفط تضاؼ تمؾ  250آليات طاقتيا الكمية ) 
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غكة محمكلة كما ىك محدد مطفئة الحريؽ كاحدة عمى األقؿ أك مطفئة حريؽ بالر 
 ( أعبله . 2بالفقرة ) 

 ي مراكز التحكـ كأماكف اإعاشة كأماكف الخدمات عددان كافيان ػكف فػػػػػػػأف يك بـــــيج
مف مطفئات الحريؽ المحمكلة بحيث تككف أداة إطفاء حريؽ كاحدة مف النكع 

ف عدد كيكك المناسب متكفرة كجاىزة لبلستعماؿ في كؿ جزء مف تمؾ األماكف 
   المطفئات ال يقؿ عف ثبلثة عمى كؿ حاؿ .

يتـ ميل ( بحري من اليابسة  82من ) أقل لمسفن التي تبحر لمسافات  بالنسبة . ب
تزكيدىا بعدد كاؼ مف مطفئات الحرائؽ الناتجة عف المنتجات النفطية في جميع 

 األحكاؿ ال يقؿ عدد المطفئات المحمكلة عف ثبلثة .
 

 ( 15لبػذح ) 
 عمى يؼذاد سخم اإلعفبء 

متران ( عدد اثناف أطقـ معدات رجؿ  35أف يككف عمى السفف التي يتجاكز طكليا )  يجب -1
 ( مف األحكاـ . 2اإلطفاء كذلؾ حسب متطمبات الفقرة ) 

  -يتكون طقم  معدات رجل اإلطفاء من اآلتي : -2
 معدات شخصية مف األنكاع المعتمدة تشمؿ اآلتي :  . أ

  كقفازات مطاطية غير مكصمة لمكيرباء .أحذية كاقية 
 صمبة تمنح الكقاية الفعالة ضد الصدمات المؤثرة . خكذة 
  مصباح كيربائي آمف مف النكع المحمكؿ كالمعتمد مع حد أدنى لفترة

 ( ساعات ك  : 3اشتعاؿ ) 
  المقبكؿ مف طرؼ اإلدارة . عفأس يككف مف النك 
  ف ىذا الجياز مف النكع جياز تنفس مف النكع المعتمد ، يجكز أف يكك

جميع محتكياتو كيعمؿ باليكاء المضغكط كيككف حجـ أم بو   ؿ قتالمس
( لتران أك  1200اليكاء المضغكط الذم يحتكيو األسطكانات ال يقؿ عف ) 

جياز تنفس مف النكع المشابو يككف قادران عمى أدارة الكظيفية لمدة ال تقؿ 
 ( دقيقة .  30عف ) 

كتككف مقبكلة مف طرؼ  لسفينة عدد من األسطوانات االحتياطيةيجب أن يكون عمى ا . ب
اإلدارة ىذه األسطكانات االحتياطية يجب أف يككف ليا القدرة عمى العمؿ لمدة ثبلث 
ساعات . كفي حالة كجكد تجييزات عمى السفينة إلعادة تعبئة األسطكانات الفارغة 

 يمكف تقميص ىذه المدة إلى ساعتيف . 
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كؿ جياز تنفس حبؿ نجاة مف نكع القادر عمى المقاكمة حرارة الحريؽ كبطكؿ  أف يككف مع يجب -3
ـ ربط ىذا الحبؿ بأداة تتككف مف خطاؼ بو خاصية االنطباؽ حيث يتـ  مناسب كبقكة كافية ، كيت
قفؿ ىذا الخطاؼ مع طقـ األماف لو حزاـ منفصؿ عنو لمنع جياز التنفس عف أف ينفؾ عند شد 

  الحبؿ النجاة .
أف يتـ تخزيف أطقـ معدات رجؿ إطفاء الحريؽ كالمعدات الشخصية بحيث تككف في  يجب -4

المتناكؿ كسيؿ الكصكؿ إلييا كجاىزة لبلستعماؿ ، إذا كانت السفينة لدييا أكثر مف معدات رجؿ 
 اإلطفاء أك أكثر مف طقـ كاحد معدات شخصية يجب أف يتـ تكزيعيا في أماكف عدة كمنفصمة . 

  -متران ( يجب تجييزىا بالمعدات التالية :  35ك  24ف طكليا بيف ) التي يكك  السفن -5
جياز تنفس مف النكع الذم يحتكم عمى خرطـك عمى أف يككف تزكيده باليكاء مف فكؽ  .أ 

 السطح كيككف مجيزان بأنبكب مناسب كمقاـك لمحريؽ .
 كشاؼ كيربائي . .ب 
 .مادة مقاكمة لمحرارة مف زكج مف القفازات المطاطية مصنكعة  .ج 
 حبؿ رجؿ اإلطفاء . .د 
 معكؿ . .ق 
 .خكذة لمسبلمة  .ك 

 

 ( 16لبػذح ) 
 لٕائى انزدًغ ٔدٔسيبد اخلفش 
 ٔانزذسيجبد فيًب خيـ احلشيك 

عداد قائمة تضـ تيأف يجب  .1 أفراد الطاقـ كيتـ ذلؾ قبؿ إبحار السفينة كينطبؽ  جميعـ تجييز كا 
متر ( ، يجب أف تحتكم قكائـ التجمع ىذه عمى  24ذلؾ عمى السفف التي يتجاكز طكليا ) 

المياـ المحددة كبصفة خاصة يجب تكضيح إشارات النداء كالمكاف المحدد الذ يجب عمى كؿ 
حدكث حريؽ ىذه القكائـ يجب أف  شخص أف يتجو إليو كالمياـ التي يجب أف ينجزىا في حاؿ

يتـ عرضيا بكضكح بأماكف متعددة عمى ظير السفينة كبصفة خاصة األماكف التي يتردد عمييا 
 األفراد. 

أف يككف ىناؾ تنظيـ فعاالن لعمميات التفتيش كالدكريات عمى السفينة كيشمؿ ذلؾ فضاءات  يجب .2
ف السفينة في الميناء أك في عرض البحر الحمكلة لسفف الدحرجة كتككف ىذه الدكريات عندما تكك 

 ألجؿ الكشؼ عف أخطار حدكث أم حريؽ بسرعة كافية .
( الفصؿ  8تحت نفس الشركط المكضحة بالقاعدة رقـ ) إطفاء الحريؽ تنظيـ التدريبات عمى  يجب .3

     .دريب أفراد الطاقـ عف كيفية استعماليا إطفاء الحريؽ كتالتاسع كذلؾ ألجؿ اختبار حالة معدات 
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 ( 17لبػذح ) 
 خغظ انزسكى يف احلشيك 

 متران ( خطة لتكضيح كيفية مكافحة الحرائؽ 24لدل السفف التي يتجاكز طكليا ) ككف يأف يجب 
 .كتككف ىذه الخطة مكضحة بصفة دائمة كعمى نحك مقبكؿ مف طرؼ اهدارة 

 
 ( 18لبػذح ) 

 خبْضيخ يؼذاد إعفبء احلشيك  رٕفري ٔ
عمى نحك جيد كتككف جاىزة لبلستعماؿ في جميع لحريؽ معدات إطفاء اـ حفظ تيأف بيجب  .1

 .األكقات 
أف تخضع المعدات كالمنظكمات الختبارات كفحكصات دكرية لمتأكد بإنيا في حالة  يجب .2

 فحصيا سنكيان كىذا يعتمد عمى طبيعة المعدات .ف يتـ جيدة كأ
كصات كالصيانة كيتـ تسجيؿ التاريخ كالغرض مف تمؾ الفحكصات في سجؿ الفح يجب .3

 .تدكينيا في سجؿ السفينة 
 

 ( 19لبػذح )  
 مـــــانجذائ

ـ تحديد في ىذا حيثما  أم نكع خاص مف المعدات أك األجيزة أك كسيط اإلطفاء أك ترتيبات الفصؿ يت
 قبكؿ اإلدارة بأف ىذه البدائؿ ال تعتبر أقؿ فاعمية .يمكف أف يسمح ألنكاع أخرل منيا في حالة 

 
 

 ( 20لبػذح ) 
 َمم انجضبئغ اخلغشح 

أحكاـ الفصؿ السابع مف المعاىدة الدكلية لسبلمة األركاح عمى نقؿ البضائع الخطرة في تنطبق 
 حاكيات أك سائبة في حاالت البضائع الصمبة .
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 ( 1بػذح ) ــــل
 انزغجيـــك

 الحالي عمى السفف الجديدة كالمراكب الصغيرة .عميو خبلؼ ذلؾ ينطبؽ الفصؿ ما لم ينص  .1
 أف تككف معدات اإلنقاذ كالترتيبات عمى السفف الحالية متطابقة مع المقاييس المعترؼ بيا ،يجب  .2

يجب أف تككف المعدات الحالية ترتيبات اإلنزاؿ بأقصى قدر ممكف بحيث ليا القدرة لتمكيف جميع 
 األفراد عمى ظير السفينة إخبلءىا مف أحد جكانب السفينة .

أف تككف السفف الحالية كالمراكب الصغيرة بكضع يتطابؽ مع األحكاـ الحالية مف ىذا  يجب .3
لجزء الحالي ) ج ( حيز التنفيذ فيما يخص المعدات الفصؿ خبلؿ سنتيف مف تاريخ دخكؿ ا

 التالية : 
 أحزمة النجاة .  (1
 طافيات النجاة .  (2
 رمث النجاة ك كحدات تحريرىا أك إطبلقيا الييدركستاتيكية .  (3
 تدريبات ىجر السفينة .  (4
أجيزة تحديد المكقع لتتطابؽ مع منظكمة الككنية لؤلخطار البحرية عف طريؽ األقمار   (5

 ة .الصناعي
 

 ( 2لبػذح ) 
 بوــــــــــــــــػ

تطابؽ األحكاـ المتعمقة بمعدات اإلنقاذ كالمعدات كالترتيبات تحت ىذا الفصؿ مع أف تيجب  .1
اقكاعد الدكلية الخاصة بمعدات اإلنقاذ التي أقرتيا لجنة السبلمة البحرية المنبثقة عف المنظمة 

 ( .  MSC 48/66البحرية الدكلية بقرارىا رقـ )
بر ضركريان طبيؽ الجزء ) ج ( الحالي ال يعتف تكف طبيعة كظركؼ الرحمة تفرض بأػػػػتك عندما .2

ان عندئذ تجكز لئلدارة أف تتبنى ترتيبات بديمة إذا رأت أف ىذه الترتيبات متكافقة مع ما ػػػػػػػمناسبأك 
 .يتضمنو ىذا الجزء مف حيث فعاليتيا

 

 الفصل التاصع 
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لئلدارة إعفاء أم سفينة مف ىذه المتطمبات في ىذا الجزء ) ج ( إذا رأت أنيا ليست  وزيج .3
 .ميبلن ( مف الساحؿ 12ال تبحر لمسافات ال تتجاكز ) السفينة ضركرية أك مناسبة إذا كانت 

 
 ( 3لبػذح ) 

 ادلقبدلخ ػهخ يؼذاد إَمبر األسٔاذ ٔرشريجبرّ ٔأخٓضرٓب 
اإلدارة عمى أجيزة اإلنقاذ كترتيباتو كمعداتيا المطمكبة بيذا رؼ طـ المصادقة مف تأف تيجب  .1

 الفصؿ .
مع متطمبات مدكنة إنقاذ ابؽ أف تتأكد اإلدارة بأف أدكات اإلنقاذ كترتيباتيا كمعداتيا تتط يجب .2

 .البديمة كترتيباتيا كمعداتيا
كترتيباتيا كمعداتيا تكؼ د مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم مف أجيزة اإلنقاذ الجديدة كأف تتأ يجب .3

نفس درجات السبلمة حسب الشركط الحالية كذلؾ قبؿ منح المصادقة لممعدات الجديدة كليذا 
الغرض يجب أف تتـ الفحكصات كاالختبارات ألجيزة اإلنقاذ كترتيباتيا كمعداتيا كتجتاز ىذه 

 الفحكصات كفقان لقكاعد أجيزة إنقاذ األركاح .
 

 
 ( 4لبػذح ) 

 ـــــــــبالد االرقــــ
النظر مف كسائؿ التنبيو كاالتصاالت المحددة في الفصميف العاشر كالحادم عشر مف ىذا  بصرف

 القسـ ) ج ( يجب عمى كؿ سفينة أك مركب عميو طاقـ أف يككف عمى متنو اآلتي :
طكارئ تحتكم عمى معدات ثابتة أك متحركة أك كمييما كيجب أف يتكفر نظاـ اتصاؿ  وسائل .1

ـ كمراكز التجمع كمراكز الصعكد عمى قكارب النجاة كالمكاقع  ثنائي التخاطب بيف مراكز التحك
 .اإلستراتيجية عمى السفينة 

جمع كتتككف تنبيو عامة لمطكارئ قادرة عمى إعطاء اإلشارة لمتكجو إلى مراكز الت ةـمنظوم .2
ارة التنبيو ىذه مف سبعة نفخات قصيرة أك أكثر يتبعيا نفخة طكيمة بكاسطة بكؽ السفينة ػػإش

أك بالصافرة المزكدة بالطاقة مف مصدر الطاقة الرئيسية أك مصدر حاالت الطكارئ ، يجب 
عاشة إلالتحكـ في ىذا النظاـ مف غرفة القيادة كيككف مسمكعان في جميع فضاءات اككف أف ي

 .كاألماكف التي يتردد كيستعمميا أفراد الطاقـ
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 ( 5لبػذح ) 
 أخٓضح زجم انُدبح 

ميؿ ( بحرم مف اليابسة أف يتكفر بيا أجيزة  12السفف التي تبحر لمسافات تتجاكز ) أف يجب  .1
 .حبؿ النجاة مف النكع المعتمد

مف القذيفة كالمسدس أك المعدات بكامميا يجب أف تحفظ القذيفة كف انت مف النكع الذم يتكك إذا .2
في أحزمة مقاكمة لمماء باإلضافة إلى ذلؾ كفي حالة أف القذيفة مف النكع الذم يطمؽ مف 

 . مسدس يجب أف يتـ تخزيف الحبؿ كالقذيفة كجياز االشتعاؿ في صندكؽ محكـ 
 

 ( 6لبػذح ) 
  أؽشعخ اإلَؼكبط دلؼذاد إَمبر األسٔاذ

أك رمث النجاة كبدؿ الغمر كطافيات النجاة كأحزمة النجاة يجب أف تككف إلنقاذ مراكب ا جميع .1
 . مجيزة بأشرطة اإلنعكاس بطريقة تعتبر مرضية مف طرؼ اإلدارة 

( بخصكص استعماؿ  A / 658 (161)ـ تطبيؽ قرار المنظمة البحرية الدكلية رقـ ) تي أف يجب .2
 .كتثبيت المكاد العاكسة عمى معدات إنقاذ األركاح

 
 ( 7لبػذح ) 

 يؼذاد إَمبر األسٔاذ انؾخقيخ 
 
 
 

ـ كضع طافيات النجاة في أماكف سيؿ الكصؿ إلييا لجميع األشخاص عمى السفينة تيأف يجب  .أ 
بسرعة ك ال يمكف أف تككف مثبتة بصكرة ،يجب أف تككف في أكضاع بمكف رمييا أك إطبلقيا 

 .دائمة بأم طريقة
متران ( أربعة طافيات عمى األقؿ اثناف منيا  24عمى السفف التي يتجاكز طكليا ) ككف أف ي يجب .ب 

بيا إضاءة تمقائية كاحدة منيما بيا إشارة دخاف تمقائية ، طافيتاف كؿ كاحدة منيما عمى أحد 
 متران ( . 20لو ) جكانب السفينة كبيا حبؿ نجاة طك 

أثناء كجكد السفينة في الميناء أك حالة دخكؿ إلى الميناء يجب أف تكضع طافية نجاة عند السمـ  .ج 
 الخارجي الذم عف طريقو يصعد األشخاص عمى السفينة .

 : عافياث انُجاة .1
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متران ( طافيتاف نجاة إحداىما مجيزة  24يجب أف يككف عمى السفف التي ال يتجاكز طكليا )  .د 
 بإضاءة تمقائية .

جب أف يككف عمى كؿ طافية نجاة عبلمات بارزة بالحركؼ الركمانية الكاضحة تحتكم عمى ي .ق 
 اسـ السفينة كميناء تسجيبلتيا .

  
 

عميو عدد كاؼ مف أطكاؽ النجاة لجميع ككف يأف عمى كؿ سفينة أك مركب يحمؿ أفرادان يجب  -
األفراد عمى ظير السفينة أك المركب باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يككف عمى ظير السفينة اغك 
المركب عدد كاؼ مف أطكاؽ النجاة لؤلفراد المناكبيف كؿ طكؽ نجاة يككف مجيزان بصافرة 

ضاءة لتككف مطابقة مع متطمبات المذككرة أعبله المتعمقة بمد كنة تجييزات المحافظة عمى كا 
 األركاح .

 
 ( 8لبػذح ) 

 انزذسيجبد ٔجتبسة ْدش انغفيُخ 
يككف جميع أفراد الطاقـ قد تـ تدريبيـ لمقياـ بإنزاؿ معدات كأجيزة اإلنقاذ كالقياـ بمناكبة أف يجب  .1

 .ىذه األجيزة كالمعدات
اإلنقاذ معركضة كمكضحة  التعميمات كأسمكب االستخداـ لمعدات كأجيزة كترتيباتككف أف ت يجب .2

 في قكائـ تجمع أفراد الطاقـ كفي األماكف العامة لتجمع أفراد الطاقـ .
أف يتـ تزكيد مراكز التجمع كمحطات الصعكد إلى قكارب النجاة بإضاءة مف مصادر  يجب .3

 الطاقة لحاالت الطكارئ .
عمى كؿ فرد مف أفراد الطاقـ أف يشارؾ مرة كاحدة عمى األقؿ كؿ شير في مناكرات  يجب .4

التدريب ليجر السفينة كالحريؽ ، كؿ مناكرة تدريب يجب أف تككف مناسبة لعمؿ تدريبي الستخداـ 
 المعدات ذات الصمة. 

العبلقة في  أف يتـ تكثيؽ األداء كالسمكؾ لمناكرات التدريب ىذه ، ككذلؾ التدريبات ذات يجب .5
 .سجؿ محدد مف طرؼ مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم

 
 ( 9لبػذح ) 

 يشاكت انُدبح

 : أعٕاق انُجاة .2
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عدا ناقبلت النفط كناقبلت المكاد الكيماكية كناقبلت الغاز كالمراكب التي عمييا أفراد فأف فيما  .1
 السفف البضائع تككف ممزمة بالمتطمبات التالية : 

أف يككف عمى كبل جانبي السفينة مركب نجاة كاحدة أك أكثر يتطابؽ مع مدكنة  . أ
األركاح المذككرة أعبله كتككف قادرة عمى حمؿ جميع األشخاص عمى معدات إنقاذ 

 السفينة .
( بخصكص متطمبات كجكد مركب نجاة ، كالذم  1.1عدا ما نصت عميو الفقرة )  . ب

ممكنة لغرض إنزالو يتطمب األمر كجكد يمكف نقمو مف جانب إلى آخر بالسرعة ال
% ( مف العدد الكمي مف  125مركب نجاة اإلضافي ليككف باإلمكاف حمؿ ) 

 .األشخاص عمى ظير السفينة
مئكية ككؿ ناقمة ( درجة  60ميض لممنقكؿ أقؿ مف ) ة ك ناقمة أك منتجات نفطية كتككف درجكل  .2

( يككف لدييا  1التقيد بمتطمبات الفقرة ) تحمؿ منتجات كيماكية ككؿ ناقمة غاز باإلضافة إلى 
 قارب إنقاذ كاحد يدار بمحرؾ آلي ما لـ يككف :  

 جميع مراكب اإلنقاذ يتألؼ منيا قارب نجاة . . أ
أف يككف أحد قكارب النجاة مف المتطمبات ىك قارب إنقاذ حسب ما ىك معرفان بمدكنة  . ب

 تجييزات المحافظة عمى األركاح .   
           -ككف معدات مراكب اإلنقاذ تتكافؽ مع متطمبات اإلدارة مع األخذ في الحسباف اآلتي:أف تيجب  .3

 منطقة اإلبحار. . أ
 المسافة إلى أقرب مكاف آمف . . ب
 خدمات البحث كاإلنقاذ المتكفرة في المنطقة . . ت

 
 ( 10لبػذح ) 

 اإليٕاء ٔإَضال ٔاعزؼبدح 
 ) اعرتداد ( يشاكت انُدبح  

 ـ إيكاء مراكب النجاة بطريقة التالية : تيأف يجب  .1
يجب أاّل يككف مراكب النجاة أك معدات إنزاليا عائقان لتشغيؿ أك إعاقة عمميات مراكب  - أ

   إنزاليا . عداتمنجاة أخرل ك 
 أف تككف قريبة مف سطح الماء بشكؿ عممي كأمف . - ب
أفراد الطاقـ أف يتـ المحافظة عمى استعدادىا الدائـ كيمكف أف يقـك شخصاف مف  - ت

طبلقيا في أقؿ مف )   دقائؽ ( . 5بتجييزىا إلنزاليا كا 
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كاإلعدادات الستعادة ) استرداد ( قكارب النجاة عمى نحك مقبكؿ مف  أف تككف الترتيبات يجب  .2
 طرؼ مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم .

النجاة التي ال يتـ إيكائيا تحت نظاـ العمكديف عمى جانب السفينة لخفض أك تعميؽ  بـــــــــــمراك .3
أك إنزاؿ القارب أك أم ترتيب معادؿ يتـ إيكائيا بطريقة تككف مثبتة بيا كحدة أطبلؽ 

 ىيدركستاتيكية.
 

 ( 11لبػذح ) 
 ػاليبد يشاكت انُدبح 

مراكب النجاة يتـ رسـ عبلمات عمييا بحركؼ كبيرة كاضحة باألبجدية الركمانية تتضمف  جميع 
  -اآلتي :
 السفينة وميناء تسجيميا . اسم .1
 اسم اليئة أو السمطة التي صادقت عمى المراكب . .2
 الحد األقصى لألفراد التي تم المصادقة عمى أن يحمميا الركب . .3

 
 

 ( 12لبػذح ) 
 اعزؼذاداد انزؾغيم ٔانقيبَخ ٔانفسٕفبد  

 
 :  استعداداث انتشغيم .1

أف تككف معدات كأجيزة اإلنقاذ جاىزة كتعمؿ كمعدة لبلستخداـ في أم كقت كيككف   يجب
ىذا قبؿ إبحار السفينة مباشرة كفي كؿ كقت أثناء الرحمة كينطبؽ ىذا عمى كؿ المراكب التي بيا 

 أطقـ .
كالتكجييات ألجؿ الصيانة لجميع مراكب اإلنقاذ أك النجاة : يجب أف تككف التعميمات  انصياَت .2

 كاضحة كأف يتـ تنفيذ الصيانة طبقان لتمؾ التعميمات .
  يجب القيام بالتفتيشات واالختبارات التالية أسبوعيًا ::  انتفتيش األسبىعي .3

تفتيش جميع المراكب كالمعدات كاألجيزة الخاصة باإلنقاذ كالنجاة بالعيف  يجب . أ
 المجردة لمتأكد مف أنيا جاىزة لبلستعماؿ .

 اختبار جياز المنبو العاـ لمطكارئ .  يجب . ب
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ع أجيزة كمعدات اإلنقاذ يتـ تفتيشيا شيريان باستعماؿ قائمة التحقؽ ػػػػػػػػػجمي انتفتيشاث انشهسيت : .4
ـ تكثيؽ تقرير التفتيش أك الفحص ا لمعدة لمتأكد مف أف كؿ المكاد كالمعدات كاممة كمرتبة كجيدة  ، يت

 في سجؿ السفينة . 
 خدياث وصياَت زيث انُجاة انمابم  نهُفخ ولىازب اإلَماذ :  .5

نجاة قابؿ لمنفخ كقكارب النجاة إلى مركز خدمات مصادؽ عميو مف  أف يتـ نقؿ كؿ رمث يجب     
شيران ( كفي حالة كجكد صعكبات  12طرؼ مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم بكاقع مرة كاحدة كؿ ) 

 شيران (    17ز أف تككف الفترة ) يفي القياـ بذلؾ فأف المصمحة تج
  خدياث وصياَت ودداث اإلطالق اذليدزوستاتيكي :  .6

أف يتـ الكشؼ كالفحص عف كحدات اإلطبلؽ الييدركستاسيكي عف طريؽ مركز  يجب 
شيران (  12خدمات مصادؽ عميو مف طرؼ مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم كالمكانئ بكاقع مرة كؿ ) 

 شيران ( . 17كفي حالة كجكد صعكبات لمقياـ بذلؾ فأف المصمحة تجبر أف يككف الفترة ) 
 
 
 
 
 
 

 ( 1بػذح ) ــــل
 انزغجيـــك

أف يتـ تطبيؽ القاعدة العامة لممنظكمة العالمية لمسبلمة لؤلخطار البحرية عف طريؽ القمر  يجب .1
االصطناعي حسب ما يحتكيو الفصؿ الرابع مف المعاىدة الدكلية لسبلمة األركاح بالبحار عمى 

عميو طاقـ كالذم يككف مجيزان بمعدات السفف الخاضعة ليذا الجزء ) ج ( ، ككذلؾ كؿ مركب 
 ك المذككرة في ىذا الجزء .الرادي

ـ تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى السفف الحالية في التاريخ الذم يتـ تحديده مف طرؼ تيأف يجب  .2
 اإلدارة .

مف  إنقاذ عميو أشخاص في أخطار محدقومركب أك  ةنيسفحكاـ بيذا الفصؿ تمنع أم أال توجد  .3
 استعماؿ أم كسائؿ تحت تصرفيا لجذب االنتباه لمتعريؼ بمكقفيـ كطمب المساعدة.

يجب عمى المراكب التي عمييا أطقـ كىي في حالة خطر ككذلؾ سفف الخدمات كالدعـ أف تخضع  .4
لمكائح خاصة محددة تصدر عف اإلدارة كيجب األخذ في الحسباف كسائؿ االتصاالت المتكفرة بيف 

 الفصل العاشس 
 تصاالث الساديى  ا
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ذلؾ يجب االلتزاـ باألحكاـ التي تنظـ االتصاالت بنظاـ التردد العالي جدان كجياز السفينتيف مع 
عادة إرساليا كمركز اإلرشاد المزكدة بإرشادات تمقائية .   تمقي إرشادات الرادار كا 

 
 ( 2لبػذح ) 

النظاـ العالمي لؤلخطار كالسبلمة البحرية يعتبر ضركريان بصفة عالية كبذلؾ ف اعتبػػػػػػػػػار أ مـــــع .1
ال يمكف اإلنحراؼ عف متطمبات الفصؿ الحالي يجكز لئلدارة أف تمنح استثناءات جزئية أك 

  -( بشرط : 9( إلى )  7شرطية لمسفف بصفة فردية لمتطمبات القكاعد مف ) 
 (. 3ة لمقاعدة ) أف تمتـز تمؾ السفف بالمتطمبات العممي . أ
أف اإلدارة قد أخذت في الحسباف اآلثار ربما تسببيا ىذه االستثناءات بخصكص قدرة ىذه  . ب

 الخدمات عمى أمف كسبلمة السفينة . 
 ( إاّل في حالة :  1منح االستثناء تحت الفقرة ) يجوز  .2

(  7)  إذا كانت الحاالت المؤثرة في سبلمة السفينة بحيث أف تجعؿ التطبيؽ لمقكاعد مف . أ
 (  ىي غير مناسبة أك ضركرية . 9إلى ) 

في ظركؼ استثنائية كلرحمة كاحدة خارج المنطقة البحرية أك المناطؽ البحرية التي تـ  . ب
  تجييز السفينة اإلبحار فييا .

 
 ( 3لبػذح ) 

 ادلقبدلخ ػهخ يؼذاد إَمبر األسٔاذ ٔرشريجبرّ ٔأخٓضرٓب 
 

) اتصاالت أطقـ خبلؿ اإلبحار يجب أف تككف مجيزة بمعدات راديك حمؿ يأك مركب سفينة كل  .1
( قادرة عمى القياـ بالكظائؼ المحددة في ىذه المكائح كيككف ذلؾ خبلؿ طكؿ مدة الرحمة المزمع 

 القياـ بيا بغض النظر عف المنطقة البحرية أك المناطؽ البحرية التي ترتادىا .
 ككف قادرة عمى : أف تبحر عمى كؿ سفينة خبلؿ تكاجدىا في ال يجب .2

نبييات األخطار مف السفينة إلى محطة باليابسة بكسيمتيف منفصمتيف مستقمتيف تإرساؿ  .أ 
 كؿ منيما يستعمؿ نظاـ اتصاالت مختمؼ عف اآلخر .

 باستطاعتيا استقباؿ تنبييات األخطار بنظاـ ) المحطة باليابسة إلى السفينة ( . .ب 
 ت األخطار بنظاـ ) مف السفينة إلى السفينة ( .باستطاعتيا إرساؿ كاستقباؿ تنبييا .ج 
 باستطاعتيا إرساؿ كاستقباؿ رسائؿ البحث ك اإلنقاذ المتناسقة . .د 
 باستطاعتيا إرساؿ كاستقباؿ االتصاالت حاؿ حدكثيا . .ق 
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 أف تعيد إرساؿ االتصاالت المستقبمة لتحديد المكاف . .ك 
 إرساؿ كاستبلـ معمكمات السبلمة البحرية. .ز 
االتصاالت العامة إلى كمف منظكمات الراديك عمى اليابسة أك شبكات  إرساؿ كاستبلـ .ح 

 االتصاؿ األخرل .
  إرساؿ كاستبلـ االتصاالت بطريقة ) غرفة قيادة إلى غرفة قيادة (. .ط 

 
 
 
 

 ( 4لبػذح ) 
 يزغهجبد انؼًهيخ

   :  كؿ تجييزات الراديك كاآلتي تككف يجب أن .1
مصدر ميكانيكي أك كيربائي أك غيرىا مما يككف تحديد مكضعيا بحيث ال تتأثر بأم  . أ

 قد يحدث في تضارب اإلشارات البلسمكية .
يككف تحديد مكضعيا بحيث يضمف أعمى درجة ممكنة مف األماف كالسبلمة كيسر  . ب

 تشغيميا. 
ضماف حمايتيا ضد المؤثرات الضارة مصدرىا المياه كدرجات الحرارة المفرطة  . ت

 كالحاالت البيئية غير المبلئمة .
 كفر اإلضاءة بالطاقة الكيربائية الدائمة الفعالة .ت . ث
 كتابة إشارة نداء السفينة كتعريؼ محطة السفينة كغيرىا مف العبلمات .  . ج

عمى السفينة أف تعمؿ بصكرة دائمة عمى مراقبة كمتابعة ما يصدر مف قنكات التردد العالي  يجب .2
 جدان كالمطمكب لسبلمة السفينة كيتـ ذلؾ مف غرفة قيادة . 

 
 

 ( 5لبػذح ) 
 ادلُبٔثخ / ادلشالجخ 

ة أف تقـك بالمراقبة المستمرة كاالستماع إبمى الترددات الخاصة باألخطار نيسفكؿ  عمى يجب  .1
 .البحرية في المناطؽ التي تبحر فييا السفينة كيستمر ذلؾ طكاؿ كجكد السفينة في البحر

كاالستماع لمحطات الراديك التي عمى سفينة أثناء كجكدىا في البحر أف تقـك بالمراقبة  يجب .2
ترسؿ المعمكمات المتعمقة بالسبلمة البحرية كذلؾ عمى الترددات المناسبة في المنطقة التي تبحر 

 .فييا السفينة
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 ( 6لبػذح ) 
 يزغهجبد انقيبَخ

عمى اإلدارة أف تتأكد بأف معدات كتجييزات الراديك حسب متطمبات العممية كالتشغيمية يجب  .1
 .لتكاكب مستكل األداء ليذه التجييزات 

 تكفير المعمكمات الكافية لتمكيف المعدات مف أف تعمؿ بطريقة صحيحة كتتـ صيانتيا .أيجب  .2
 معدات الراديك تككف بضماف استعماؿ أحدل الطرؽ التالية :  توفير .3

 .مضاعفة المعدات 
 . استعمال مراكز الصيانة باليابسة 
  .قدرة تنفيذ أو القيام بالصيانة اإللكترونية حين تكون السفينة بالبحر  

 
 

 ( 7لبػذح ) 
 جتٓيضاد انشاديٕ 

 ػــــــــــــبو 
 
 
 
 قادرة عمى إرساؿ كاستقباؿ :  اتصاالت " عالية التردد جدان "تجييزات  .أ 

 " ( كاإلبقاء  70( ميجا ىارتز ) القناة  156.525عمى التردد )  نداء رقمي " إنتقائي
عمى ىذا التردد باستمرار كيجب أف يككف باإلمكاف  عمى مراقبة النداء الرقمي " إنتقائي "

 ( بغرفة القيادة . 70البدء في إرساؿ تنبييات األخطار عمى القناة ) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إعفػػػػػػػػػػػػيمك ( اء السفف إلى تقـك باإلبحار في المنطقة البحريةA2  حصريان مف )

التردد العالي جدان ) القناة  مى االستماع عمىىذه المتطمبات إذا كاف بإمكانيا المحافظة ع
 ( مف غرفة القيادة .16

 (  6( ميجا ىارتز ) القناة 156.300ػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػى الترددات )ؼ البلسمكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليا
 ( .16)القناة  ميجا ىارتز ( 156.800( ك )  13( ميجا ىارتز ) القناة 156.560ك )

 : جيب أٌ يتى تسٔيذ كم سفيُت باآلتي  .1
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  ( جيجا ىارتز ، بحيث  9مستجيب الرادار يككف قادران عمى العمؿ في تطاؽ المكجة )
عمى  إلستعمالوينـ كضعو بمكاف قريبان جدان مف غرفة القيادة كيمكف أف يتـ نقمو بسيكلة 

 .أم مركب إنقاذ
زة البلسمكي لمطكارئ عف طريؽ ( نقطة اإلرشاد لتحديد مكقع أجي 8.3بأحكاـ القاعدة )  رىناً  .ب 

 القمر الصناعي تككف كاآلتي : 
  ليا القدرة عمى اإلرساؿ تنبييات األخطار البحرية مف خبلؿ القمر االصطناعي

 ( ميجا ىارتز . 406المدارم القطبي التي تعمؿ عمى المكجة ) 
( كىي  NAVTEXاستقباؿ قادر عمى استبلـ النشرات المذاعة عف طريؽ خدمات )  جياز .ج 

( 100خدمات يتـ إرساليا بصكرة آلية تتضمف السبلمة البحرية كيمكف استبلميا في نطاؽ )
ميؿ بحرم مف محطة اإلرساؿ كيتـ طباعتيا آليان حاؿ استبلميا . كىذه إذا كانت السفينة في 

 منطقة تتكفر فييا ىذه الخدمات 
ذا لم .د  لذا يتـ تكفير منظكمة متكفرة ، (  NAVTEX) الخدمات المذككرة أعبله كف ت  وا 

 اتصاالت يمكف عف طريقيا استبلـ : 
  معمكمات السبلمة البحرية عف طريؽ مؤسسة األقمار االصطناعية الدكلية بنظاـ

 االتصاالت المعزز.
  معمكمات السبلمة البحرية المرسمة عف طريؽ الترددات العالية كالتي ينـ طباعتيا

 .مباشرة حاؿ استبلميا .
 

  
 

الدكلي بشرط أف تككف السفينة قادرة عمى استبلـ (  NAVTEX) إلتزاميا لمقياـ بمراقبة نظاـ  من -
 .معمكمات السبلمة البحرية كيشمؿ ذلؾ التكقعات المتعمقة بحالة الجك قبؿ اإلبحار 

 
 ( 8لبػذح ) 

 انزذسيجبد ٔجتبسة ْدش انغفيُخ 
 
 

 

ٍ انتي ال تتجأز رحالتٓا  .2 ٍ إػفاء انسف ٍ عريك اإلدارة  12ميك  : ساػت ػ

1..  ٕ  : ( 1) أ  تادلُغمت انبحري جتٓيساث االرادي

: 
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( مف المكائح يجب عمى كؿ سفينة منخرطة في رحبلت  7لتطبيؽ متطمبات القاعدة )  باإلضافة .1
( أف يتـ تزكيدىا بمعدات راديك قادرة عمى بدء إرساؿ  1في المنطقة البحرية ) أ  بصفة حصرية

ف السفينة إلى المحطات األرضية مف المكقع التي تقـك السفينة باإلبحار فيو مإنذارات لبلستعانة 
 عمى أف يتـ تشغيؿ إحدل الطرؽ اآلتية : 

اؿ " النداء الرقمي االنتقائي " عف طريؽ التردد العالي جدان كىذه المتطمبات يتـ ػػػػػػػػاستعم -أ 
المكضحة " EPIRBمراكز اإلرشاد لتحديد مكاقع أجيزة البلسمكي لمطكارئ  "تنفيذىا بطريقة 

بتثبيت ىذا الجياز بالقرب مف المكقع التي تقـك السفينة باإلبحار ( كيككف ذلؾ  3بالفقرة ) 
 تـ بكاسطة التشغيؿ عف بعد .فيو أك أف ي

( ميجا  406ف خبلؿ خدمات القمر االصطناعي القطبي المحكرم عمى المكجة ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم -ب 
" الكاجب  EPIRBىرتز يمكف تنفيذ ىذه المتطمبات عف طريؽ لقمر االصطناعي لنظاـ " 

رب مف المكقع " بالقEPIRBج ( كيككف ذلؾ بتثبيت نظاـ "   107تطبيقو حسب القاعدة ) 
 أك بطريفة التشغيؿ عف بعد مف المكقع التي تقـك السفينة باإلبحار فيو اعتياديان . 

إذا كانت السفينة تقـك بتنفيذ رحبلت بمناطؽ تغطيتيا المكجات المتكسطة مف المحاطات  -ج 
تستعمؿ  ياألرضية المجيزة بنظاـ " النداء رقمي االنتقائي " عمى المكجات المتكسطة الت

 " نداء الرقمي االنتقائي " .   نظاـ
 عمى مكجات التردد العالي التي تستعمؿ نظاـ " النداء الرقمي االنتقائي " . -د 
مف خبلؿ خدمات األقمار االصطناعية الثابتة التابعة لنظاـ المنظمة الدكلية لؤلقمار  -ق 

 االصطناعية ، كيتـ تنفيذ ذلؾ باآلتي:
 ناعية األرضية التي تستعمميا السفف.محطة نظاـ المنظمة الدكلية لؤلقمار االصط 
  " نظاـEPIRB ( 3.1.7القاعدة ) " عف طريؽ القمر االصطناعي المطمكب حسب

كيتـ ذلؾ بتثبيت ىذا الجياز بالقرب مف المكقع التي تبحر فيو السفينة اعتياديان أك 
 بنظاـ التشغيؿ عف بعد . 

( قادرة عمى  1.1.7كالمطمكبة حسب ) تجييزات الراديك ذات التردد العالي جدان أف تككف يجب  .2
 إرساؿ كاستقباؿ االتصاالت العامة باستعماؿ الياتؼ البلسمكي .

( حصريان أف تحمؿ بدالن   1لمسفف التي تقـك بتنفيذ رحبلت في المنطقة البحرية ) أ وز ـــــــــــيج .3
   -" :EPIRBمف " 
 ؿ " النداء االنتقائي الرقمي ".قادرة عمى إرساؿ تنبييات أك إنذارات االستغاثة باستعما -أ 
 يككف تجييزه في مكضع سيؿ الكصكؿ إليو . -ب 
ـ إطبلقو أك تحريو يدكيان بإمكاف شخص كاحد أف ينقمو إلى  -ج  يككف في حالة جيكزية لكي يت

 مركب اإلنقاذ .
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لو القدرة عمى أف يبقى طافيان محرران إذا حدث كغرقت السفينة ، كبذلؾ يتـ تنشيطو آليان  -د 
 ك .عندما يطف

 لو القدرة عمى أف يتـ تنشيطية يدكيان .   -ق 
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( يجب عمى كؿ سفينة تنخرط في رحبلت إلى ما كراء  7لتطبيؽ متطمبات القاعدة )  باإلضافة .1
 ( أف تككف مجيزة باآلتي :  2( لكنيا تظؿ في نطاؽ المنطقة البحرية  ) أ  1المنطقة البحرية ) أ 

تجييزات الراديك تعمؿ عمى المكجة المتكسطة ليا القدرة عمى إرساؿ كاستقباؿ ألغراض  -أ 
  -السبلمة كاألخطار عمى الترددات :

  (2,187.5  " كيمك ىارتز باستعماؿ " النداء االنتقائي الرقمي ) 
  (2,182    . كيمك ىارتز باستعماؿ الياتؼ البلسمكي ) 
االنتقائي الرقمي " عمى  استمرارية المراقبة عمى نظاـ "النداءتجييزات الراديك عمى إبقاء  -ب 

( كيمك ىارتز  التي يجكز فصميا أك دمجيا مع تمؾ المطمكبة حسب  2.187.5المكجة ) 
 ( السابقة ك .. 1.1الفقرة ) 

كسائؿ لبدء إرساؿ نداء األخطار مف السفينة إلى المحطة األرضية عف طريؽ اتصاالت  -ج 
 ريؽ المكجات المتكسطة كيتـ تشغيميا بإحدل الطرؽ اآلتية : الراديك لتمؾ عف ط

   ( ميغا ىارتز  406مف خبلؿ خدمات القمر االصطناعي المدارم القطبي عمى المكجة )
" عف طريؽ القمر االصطناعي المطمكب EPIRBكىذه المتطمبات يمكف استيفائيا بنظاـ  " 

ـ ذلؾ بتثبت ىذا النظا 3.1.7حسب القاعدة )  ـ بالقرب مف المكقع التي تبحر السفينة ( كيت
 خبللو أك بتشغيمو عف طريؽ نظاـ التشغيؿ عف بعد .

  . " عمى مكجات التردد العالي التي تستعمؿ نظاـ " النداء االنتقائي الرقمي 
  مف خبلؿ خدمات األقمار االصطناعية الثابتة التابعة لنظاـ المنظمة الدكلية لؤلقمار

 ذلؾ باآلتي :  االصطناعية كيتـ تنفيذ
  ( أك :  2.3المعدات المحددة في الفقرة ) 
  " نظاـEPIRB( أما  3.1.7" عف طريؽ القمر االصطناعي المطمكب حسب القاعدة )

غيمو بطريقة نظاـ التشغيؿ عف بتجييز نظاـ التي تبحر فيو السفينة اعتياديان أك أف يتـ تش
 .  بعد

 
 
 
 

2.  ٕ  : ( 2) أ  تادلُغمت انبحري جتٓيساث  االرادي
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 ( 9لبػذح ) 
 يقبدس انغبلخ 

تزكيد الكيربائية أف يككف ىناؾ كفي جميع األكقات خبلؿ كجكد السفينة بالبحر مصدر  يجب .1
لتشغيؿ معدات الراديك كشحف البطاريات المستعممة كجزء مف المصادر االحتياطية  لمطاقة 

 ( مف الفصؿ السابع مف القسـ ) ج ( الحالي . 4.ىػ ( ) 4لمعدات الراديك حسب متطمبات ) 
تكفي مصدر أك مصادر احتياطية مف الطاقة عمى كؿ سفينة لتزكيد معدات الراديك ،  يجب .2

طؿ لممصدر الرئيسي كالسبلمة كذلؾ في حالة حدكث أم علغرض أداءىا اتصاالت األخطار 
 .ئ لمطاقة الكيربائية كمصدر الطكار 

 
 ( 10لبػذح ) 

 غزخذيي انشاديٕي
مى كؿ سفينة أف تحمؿ مستخدميف بحيث تككف مؤىبلتيـ ألغراض اتصاالت األخطار ع يجب .1

كالسبلمة مقبكلة مف طرؼ اإلدارة كتككف مؤىبلت ىؤالء المستخدميف حسب ما ىك محدد في 
ككؿ فرد يتـ تعينو كيحصؿ عمى مسئكلية أكلية في القكانيف المنظمة ليا حسب مبلئمتيا 

 ء اتصاالت الراديك خصكصان أثنا
( أف تحمؿ عمى متنيا شخص كاحد عمى  1عمى كؿ سفينة تبحر في المنطقة البحرية ) أ  يجب .2

 األقؿ لديو شيادة مشغؿ محددة .
( أف تحمؿ عمى متنيا شخص كاحد عمى  2عمى كؿ سفينة تبحر في المنطقة البحرية ) أ يجب  .3

 . األقؿ شيادة مشغؿ عاـ
 
 ( 11لبػذح ) 

 عدالد انشاديٕ
االحتفاظ بسجؿ عمى نحك مقبكؿ مف طرؼ اإلدارة ككفقان لما ىك مطمكب في القكانيف المنظمة يجب 

لمراديك حيث يحكم ىذا السجؿ كؿ الحاالت المرتبطة بخدمات اتصاالت الراديك التي تبدك ميمة 
 لسبلمة األركاح في البحار كالحد مف التمكث . 
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 ( 1بػذح ) ــــل
 ػــــــــــــــــــبو

( مف االتفاقية الدكلية لسبلمة األركاح بخصكص سبلمة المبلحة  5/2المضمنة في الفصؿ )  األحكام
 كاألحكاـ التالية في ىذا القسـ ) ج ( سكؼ تنطبؽ عمى السفف المغطاة لمحتكل ىذا القسـ الحالي .

 
 ( 2لبػذح ) 

 يؼذاد ادلالزخ ػهٗ انغفيُخ 
عمى السفف الخاضعة لمقسـ ) ج ( الحالي أف تحمؿ المعدات كاألجيزة كالكثائؽ كالمستندات يجب  .1

 ( أدناه . 4،  3،  2،  1المبلحية المكضحة في الجداكؿ ) 
تعفي السفف مف أف يككف لدييا ىذه المعدات كاألجيزة كالمستندات المبلحية ف لئلدارة أيجوز  .2

التي أماميا عبلمة ) * ( إذا كانت مقتنعة بأنيا ليست مناسبة أك أقمار االصطناعية ضركرية 
 ألجؿ سبلمة السفينة .

حمميا السفف التي تبحر حصريان في نطاؽ المكانئ كمداخؿ تحػػػػديػػػػػد المعدات التي تت مــــــــيت .3
المكانئ كالخمجاف المحمية مف طرؼ اإلدارة خبلؿ تنفيذ الفحكصات كالتفتيش قبؿ دخكؿ السفينة 

  -لمخدمة  :
 
 

  ( منقمة *  2عدد )-  أك ما يعادليا . –أدكات قياس الزكايا 
  ( فرجار . 2عدد ) 
  ( 2عدد )  ، كاحدة في غرفة ساعات الصندكؽ البكصمة بيا إشارات لفترات السككف

 ، كاحدة في غرفة المحركات .القيادة 
  ( باركمتر لقياس الضغط الجكم  1عدد )–  باركمتر آخر مطمكب لمسفف التي تبحر في

( ميؿ بحرم مف اليابسة أحداىا يككف مجيز بأداة تسجيؿ  200نطاؽ مسافات تجاكز ) 
 .التي تبحر في مناطؽ محمية لبار متر ج السفف ال تحتا

  ( ترمكمتر * لقياس درجات الحرارة أحداىا بكضع في غرفة المحركات .  2عدد ) 

 الفصل احلادي عشس 
 الضالمت ادلالحيت 

 ت :ـــــــــــــــــأدواث ادلالد -1
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  ( 50×  7( منظار ثنائي )  1عدد . ) 
 ميؿ ( بحرم مف اليابسة 200اكز ) منظار ثنائي إضافي لمسفف التي تبحر لمسافات تتج. 
  ( بمكركس 1عدد ) . كىي بكصمة مغناطيسية بدكف إبرة 
  ( طقـ قطع غيار كمعدات صيانة تخص البكصمة كمزكدة مف الصناع . 1عدد ) 
  ( ( بكصمة دكارة ) عندما تككف السفينة بيا  4عدد. ) بكصمة دكارة 
  ( عمى األقؿ . 50أداة لقياس العمؽ بطكؿ ) متر 
 . جياز يدكم لقياس سرعة السفينة 
 متر ( عمى األقؿ ،  2300ؽ المياه تحت قاع السفينة كبمقياس ) جياز آلي لقياس عم

 متر ( . 24كال يعتبر إجباريان لمسفف التي ال يتجاكز طكليا ) 
 

 
 

 كتككف مف النكع المنطمؽ بمظمة ة بلغ األخطار تككف معتمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات إبػػػػػػػػػإش(  6دد ) ػػػػػػػػػػع
يتـ تخزينيا في صندكؽ محكـ مانع لتسرب الرطكبة تكضع في غرفة القيادة ) بار اشكف ( 

 أك بالقرب منيا .
  ( إشارات دخانية مف النكع المعتمد قادرة عمى الطفك   2عدد ) * قادرة عمى بعث دخاف

 ( دقائؽ . 3لمدة ال تقؿ عف ) 
  ( كرايات بحرية مثمثة الشكؿ كفقان لقكاعد اإلشارات الدكلية* .  –طقـ أعبلـ  1عدد 

مف اليابسة كالتي تعتبر ( ميبلن  12) بخصكص السفف التي تبحر لمسافات ال تتجاكز ) 
معفاة مف حمؿ الطاقـ الكامؿ لئلشارات الطافية يجب عمييا أف تحمؿ األعبلـ طبقان لمقكاعد 

 المضمف في قكاعد اإلشارات الدكلية ( . الدكلية إلشارات كراية الحرؼ ) ج (
 . ظيارىا  لكحة تظير جميع ا~ألعبلـ كالرايات البحرية * يتـ عرض ىذه المكحة كا 
  ( إشارة عمـ مميزة . 1عدد ) 
  (عمـ كطني  1عدد ). 
  ( 2عدد  ). *حبؿ بو أداة لرفع كخفض األعبلـ كالرايات 
  ( مصباح أشارم نيارم*  1عدد ) . 
 ( مف الفصؿ  2.2.2.19التي ال تحمؿ المصباح المطمكب حسب البلئحة )  بالنسبة لمسفف

الخامس لبلتفاقية الدكلية لممحافظة عمى األركاح بالبحار ، يمكف لمسفف التي تبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػر في 
ميبلن ( بحرم مف اليابسة أف تحمؿ ىذا المصبػػػػػػػػػاح أك مصباح  12مناطؽ ال تتجاكز ) 

ػػػػائي لو القدرة أف يستعمؿ إرساؿ اإلشارات بطريقة ) مكرس ( .كيػػػػػػػػػ ػػػ ػػػ  ػػربػػػ

 :أخسي يتُىعت  أدواثيعداث و  -2
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 .أف تككف متكفرة لضابط المبلحة المعني  كالمنشكرات يجبالمستندات 
  ( 1عدد  ). أطقـ خرائط بحرية مبلحية 
 . التعميمات المبلحية 
  الخاصة باألضكاء كالمنارات .الكتب 
  . الخرائط المبلحية التي تحكم مخطط كرسكمات المركر لمرحمة المزمع تنفيذىا 

) ىذه المستندات يجب أف تككف مضمنة بقائمة الخرائط البحرية كالكتب المبلحية ، كيجب 
دة كالتي أف تتـ متابعتيا كتحديثيا بكاسطة المعمكمات المتكفرة مف الجية المتخصصة كالمعتم

تقـك بطباعة كنشر كتكزيع ىذه الكتب كالخرائط كالمستندات المبلحية يجب أف يتـ ترسيخ 
 كتحديد ىذه القائمة قبؿ الدخكؿ في الخدمة (.

  ( 1عدد  ). القكاعد الدكلية إلشارات 
  (1عدد  ) : قائمة بالمحطات الساحمية أك. 
  ( 1عدد  )ف تحتاج السفينة إلى االتصاؿ ؿ أقائمة بالمحطات الساحمية التي مف المحتم

 .بيا
  ( 1عدد  ) . خارطة تحتكم عمى مخطط يتضمف طريقة استعماؿ كتطبيؽ خطكط الحمكلة 
 . يككف ىذا إجباريان لمسفف التي تقـك باإلبحار في مناطؽ بحرية مختمفة 
  جدكؿ ممخص يكضح اإلشارات الضكئية كالعبلمات التي يجب أف تكضع عمى السفينة

 دكف كقكع التصادـ بالبحر كالتي يجب أف يتـ عرضيا عمى السفينة حسب الحالة .لتحكؿ 
  يتـ عرض جدكؿ يكضح ىذا  * نسخة كاحدة مف إشارات اإلنقاذ. 
 . * نسخة كاحدة مف القكاعد كالمكائح الحالية كالمطبقة لسبلمة المبلحة البحرية 
 ذه إجبارية عمى السفف العاممة عمى االتفاقية الدكلية لسبلمة األركاح في البحار المطبقة كى

 خطكط المبلحة الدكلية ألجؿ أف يككف الرباف عمى عمـ بالتزاماتو في الخارج .
  ( مجمكعة مبادئ كقكاعد البضائع البحرية الخطرة لمسفف أك الرحبلت المعنية . 1عدد ) 
  (  لمسفف 3جمد )" ..... الم " لمبحث كاإلنقاذ البحرم كالجكمدليؿ المنظمة البحرية الدكلية

 ميؿ( بحرم مف اليابسة .  12التي تبحر في مناطؽ تتجاكز ) 
 . معجـ مفردات البحرية إنجميزم / فرنسي 
 . عدد نسخة كاحدة لجدكؿ زكايا السمت 

 
 

 :ادلستُداث و وانىثائك أو ادلُشىزاث ادلالديت   -3
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  بحيث أف عددىا كحجميا  حباؿ " مصنكعة مف األسبلؾ المعدنية " –حباؿ الرسك  –حباؿ
كتحديد قكة شدىا كاالختبارات لتمؾ المكاد يتـ تقريره مف طرؼ اإلدارة كذلؾ لنكع كحجـ 

 السفينة .
  . العكارض كاأللكاح تككف متكفرة بكميات كافية لمسفينة المعنية 
  ( ما يستعمؿ لسد شقكؽ السفينة باإلضافة إلى سمسمة الجر ) أدكات النجار ك ) الجمفطة

 قطر ( كالزفت كالمعاجيف كالغراء السريع االلتصاؽ .ال
 . سدادات خشبية 
  كعكامؿ قطع مف القماش المقكل مجيزة أك أدكات أخرل لتغطية اليكيات المعرضة لمرياح

 الجك بالبحر كيككف عددىا كافيان .
  يجب أف يتـ كضع عبلمات عمى السدادات الخشبية كيتـ تخزينيا في مكاف معركؼ كسيؿ

 إليو مف طرؼ أفراد الطاقـ العامميف . الكصكؿ
  سمـ خاص لمدخكؿ كالصعكد عمى السفينة * حيث يتـ تجييزه عف كجكد السفينة في الميناء

 أك تكقفيا في مدخؿ الميناء .
 . يجب تجييز كسيمة لمصعكد عمى السفينة 
 يجب حماية ىذه الكسيمة بشبكة سبلمة عند كجكد مخاطر السقكط ، كتككف طريقة حماية 

 فعالة .
 . يجب أف تككف اإلضاءة متكفرة خبلؿ الميؿ 
  إذا كاف ىناؾ خطكرة لسقكط األشخاص بيف السفينة كالرصيؼ يتـ تركيب قضباف حماية

 سمكيا كافي .
  باإلضافة إلى ذلؾ يجب أـ يككف في المكاف طافية مثبت بيا حبؿ كتككف جاىزة لبلستعماؿ

 في الحاؿ كفي المتناكؿ .
 اؿ مثبت بيا مجمكعة حباؿ لتشغيؿ الدفة* . بكرة لرفع األثق 

 
 
 

 . معدات كأدكات المرساة ) المخطاؼ ( كتحتكم عمى األصفاد كالسمسمة كاحدة لكؿ منيا 
  كاحدة لكؿ سمسمة . –أفاد مرساة مزدكجة 
 . أصفاد مرساة مزدكجة مع أداة لمربط بيف الجزئييف 

ٌ انسفيُت  -3  :خماش

 :لطع انغياز اخلاصت بانسطخ  -5



111 
 

 تيف حسب يطاذه باإلضافة إلى القطعتيف االحتيأغطية قماش مشنعة ، غيار لكؿ غطاء ى
 ما تنص عميو القكاعد .

 . أغطية خشبية قابمة لتحكيميا كنقميا ، غطاء لكؿ عنبر 
 ... قطع غيار ألغطية العنابر المعدنية ، ضفائر خيش كصبلت مطاطية مسامير إلخ 
 ( عدد إضافي مف العدد  15ية العنابر مطمكب ) أكتاد خشبية قابمة لقفؿ تجاكيؼ أغط %

رساء السفينة  الكمي . أنكاع كأشكاؿ ك أحجاـ متعدد مف الحباؿ الستعماليا في المناكرات كا 
 كلقكارب النجاة ككذلؾ ككابؿ معدنية .

  عدد مف الحباؿ صغيرة القطر ، كاألسبلؾ المعدنية مع بكرات كأصفاد صغيرة كمشابؾ
 كمسامير إلخ ....

  ( لكؿ سارية .   2بكرات لمسكارم * عدد ) 
 

 ( 3لبػذح ) 
 انجٕفهخ ادلغُبعيغيخ 

 

( الفصؿ الخامس  19أف يتـ التعكيض عف االنحراؼ لمبكصمة كذلؾ حسب القكاعد )  يجب .1
الجدكؿ الخاص بالمنحنى  ) ، المضمنة في اتفاقية المحافظة عمى األركاح بالبحار

 كاالنحرافات يككف في المتناكؿ كجاىز في جميع األكقات (. 
لئلدارة أف تطمب أف يتـ القياـ بالتعديبلت لمبكصمة المغناطيسية بكاسطة متخصص  يجوز .2

 كمؤىؿ إذا رأت أف يككف ضركريان .
 
 
 

 ( 4لبػذح ) 
 ٔعبئم اإلؽبساد دلُغ انزقبدو يف انجسش 

بمصابيح إشارة كالكسائؿ السمعية كالبصرية لئلشارة المطمكبة حسب سفينة ال تزكيديتـ  أفيجب  .1
القكاعد المعمكؿ لمنع التصادـ بالبحر حسب أنكاع كأحجاـ السفف يجب أف تككف ىذه األدكات 
كالمعدات مف األنكاع المعتمدة يجب أف يتـ كضع ىذه األدكات كالمعدات في أماكف تتكافؽ مع 

 منع التصادـ بالبحر .متطمبات قكاعد 
ال يتـ تكفير مصابيح اإلشارة الكيربائية المذككرة أعبله بمصدريف لئلضاءة يجب أف  عندما .2

 يككف مصدر لمطكارئ متكفران .
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مطمكب لمسارية الرئيسية العمكية كاإلضائتيف الخمفية كعمى الجانبيف  اءة لمطكارئ ػػػاإلض مصدر .3
 ." ما تضمنو الفصؿ السابع مف ىذه المكائح " تككف ىذه المصابيح الكيربائية حسب 

أف يتـ التحكـ في ىذه المصابيح مف لكحة مفاتيح اإلضاءة بغرفة العجمة أك مركز تحكـ  يجب .4
شارة ضكئية .  آخر كيككف مجيزان بمفتاح تحكـ كا 

أف تككف الصافرة المطمكبة حسب المكائح السارية لمنع التصادـ بالبحر ليا القدرة عمى أف يجب  .5
 . تزكد لمصدرم طاقةت
 أاّل يعترض مسار الصكت في المقدمة في حالة كجكد جياز تمقائي لبدء تشغيؿ الصافرة  . يجب .6
 أف يككف باإلمكاف تخطي التحكـ في الصافرة التمقائية . يجب .7

 
 

 ( 5لبػذح ) 
 انشعٕيبد ٔادلغزُذاد ػهٗ انغفيُخ

 كبالمغة التي يجيدىا الطاقـ :أف تككف الرسكمات المستندات التالية عمى السفينة  يجب .1
 . رسـ تخطيطي لمسفينة 
 . رسـ تخطيطي لمفضاءات كالسعات 
 . جدكؿ الحمكلة 
 . مكاصفات االتزاف كتكزيع الحمكلة 
  خطيطي لغرفة المحركات.ترسـ 
 .رسـ تخطيطي لخطكط أنابيب ضخ مياه السنتينا 
 .رسـ تخطيطي لخطكط الكقكد كالبخار 
  رسـ تخطيطي لمتجييزات الكيربائية. 
 . رسـ تخطيطي لمنظكمات السبلمة لمحريؽ 

 المطبقة إاّل إذا كانت معاني الرمكز مكضحة .  أف تتطابؽ الرمكز البيانية مع المقاييس يجب .2
دمج المعمكمات لكاحدة أك اثناف مف المذككرة أعبله كيتـ نسخيا في مستند كاحد بشرط أف  يجوز .3

 ة قراءتيا ككضكحيا .ال تتأثر سيكل
أف تشمؿ المعمكمات بيذه المستندات كالرسكمات عمى مبلحظة تكضح مصدرىا كتاريخ  يجب .4

 إنشاؤىا.
ميؿ (  12تحديد قائمة الرسكمات كالمستندات لمسفف التي تبحر في مناطؽ ال تتجاكز ) تم ي .5

 بحرم مف اليابسة مف طرؼ اإلدارة .
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 ( 6لبػذح ) 
 خمبصٌ انغفيُخ ٔلغغ انغيبس 

أف يتـ تكفير قطع الغيار لمسفينة مثؿ ) أعمدة ربط كشد الحباؿ كأداة مسؾ الحباؿ ب ـــــــيج .1
كالحباؿ ، كالحباؿ الغميظة لشد السفينة ، كحباؿ القطر ... إلخ ، لتمكيف السفينة مف تمقي 

 المساعدة إذا كاف ضركريان .
سفف التي تحمؿ كتنقؿ األخشاب كالصناديؽ المكشكفة عمى السطح كالمركبات عمى عمى ال يجب .2

األسطح المخصصة لممسافريف كالحمكالت المشابية ، أف يككف متكفران بمخازنيا المعدات كاألدكات 
الضركرية كالكافية يمكف نقميا مف مكاف إلى آخر ليككف باإلمكاف ربط كتثبيت ىذه األحماؿ 

 كالبضائع . 
 . اإلدارة أف تككف المستندات الخاصة بمعدات كأدكات الربط كالتثبيت عمى النحك مقبكؿ مف  بيج .3
تحديد قطع الغيار لممحرؾ الرئيسي كالمحركات المساعدة كجياز تكجيو الدفة كمعدات المناكرة  يتم .4

دخكؿ مف طرؼ اإلدارة أك الييئة المرخص لييا كذلؾ خبلؿ القياـ بإجراءات فحص السفينة قبؿ ال
  إلى الخدمة .

 
 
 
 
 
 

 
 ( 1لبػذح ) 

 رغجيك لٕاػذ انغاليخ نهغفٍ راد األغشاك اخلبفخ
الخاصة الخاضعة لمقسـ ) ج ( يجب أف تمتـز بأحكاـ قكاعد السبلمة لمسفف ذات األغراض  السفن

 ( . A534-50الخاصة بالقرار ) 
 

 (2ذح ) ــــبػـــل
 بءادــــــفــاإلػ

لئلدارة إعفاء السفينة مف تطبيؽ المتطمبات أعبله إذا رأت التطبيؽ ال يعتبر ضركريان وز ـــــــــــــــيج
 أك مناسبان.

 

 الفصل الخاني عشس 
 صالمت الضفن اخلاصت  



114 
 

 
 
 
 

 

 ( 1لبػذح ) 
 ( 73/78) رغجيك يؼبْذح يبسثٕل 

( الحالي يجب أف تخضع لؤلحكاـ المعنية لممعاىدة الخاصة الخاضعة لتطبيؽ القسـ ) ج  السفن
 . 1978كالمعدلة بممحؽ المعاىدة  1973الدكلية لمنع التمكث مف السفف 

 
 
 
 
 
 

 
 ( 1لبػذح ) 

 ( 73/78) رغجيك يؼبْذح يبسثٕل 
خبلؿ العمؿ ، كالصحة كأماكف اإلعاشة عمى اإلدارة أف تضمف تطبيؽ المكائح المتعمقة بالسبلمة  يجب

 . (كمنع الحكادث .) كيجكز ليا أف تقرر تطبيؽ النظـ الدكلية كالتكصيات ذات الصمة 
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