تعليمات تطبيق
مدونة سالمة أنظمة الحريق لسنة 2014
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية بموجب أحكام الفقرة (ك) من المادة ( )9من قانون الهيئة
البحرية األردنية رقم ( )46لسنة  2006وتعديالته

المادة ()1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق مدونة سالمة انظمة الحريق لسننة  )2014ويعمن بانا من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ()2
يكو للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعناني المصصصنة لانا ادنناه منا
لم تد القرينة على صالف ذلك -:

الهيئة

 :الايئة البحرية األردنية

المدونة

 :المدونة الدولية لسالمة انظمة الحريق

المنظمة

 :المنظمة البحرية الدولية

المادة ( )3الهدف ونطاق التطبيق
 .1تادف هذه التعليمات إلى تطبيق المتطلبات الدولية فيما يتعلق بالمواصفات الفنينة ننظمنة
الحريق التي يتم تركيباا على السف .
ص
 .2يراعى في تطبيق هذه التعليمات المتطلبنات النواردة فني المدوننة وفقنا للفصن ( )2/2فني
االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار  1974وتعديالتاا.
 .3تنطبق هذه التعليمات على السف التي بنيت بتاريخ  2002/7/1او بعده.

المادة ( )4استخدام مادة اطفاء سامة
يحظر استصدام وسائط إطفاء اذا تبني للايئنة ،ا اسنتصداماا بحند ذاتنا او تحنت ظنروف اسنتصدام
متوقعة سيؤدي الى اصدار غازات ،او سوائ او مواد اصرى بكميات تادد حياة االشصاص .
المادة ( )5مطابقة طفايات الحريق
يج ن ا تكننو جمي ن طفايننات الحريننق م ن انننوا مطابقننة فنني تصننميماا للتعليمننات االرشننادية
الصادرة م قب المنظمة .

المادة ( )6الوسائل المكافئة
تحدد الايئة الوسائ المكافئة لطفايات الحريق .
المادة ( )7مستوعبات تخزين وسائط االطفاء
تصض لموافقة الايئة مستوعبات التصزي المصممة لوسنائط انطفناء ومكوننات الضنلط المرافنق
وفقا ص لضلط التشلي م األصذ بعي االعتبار مكا وجودها ودرجات الحرارة القصنوى المحيطنة
باا المتوقعا اثناء االستصدام .
المادة ( )8قطع الغيار
يج ا تصز قط الليار على مت السفينة بموافقة الايئة .
المادة ( )9متطلبات أنظمة اإلطفاء بالبخار
يتوجن ا تكننو لللاليننة او اللاليننات المتننوفرة لتزوينند البصننار القنندرة علننى تبصيننر ( )1كلننم من
البصننار علننى األقنن فنني السنناعة لكنن ( )0.75متننر مكعنن منن الحجننم الكلنني الكبننر حجننم يننتم
حمايتا،على ا تكو متوافقة م المتطلبات السابقة ،واالنظمة الصادرة ع الايئة وبموافقتاا.

المادة ()10
يتم مطابقة االنظمة المكافئة لمحطات االطفاء باللناز الثابتنة للنرف المحركنات وغنرف مضنصات
البضاعة م قب الايئة بأنظمة االطفناء باللناز الثابتنة المكافئنة المشنار اليانا فني الفقنرات ()2.2
الى ( )4.2م المدونة ،بناءا على الصطوات االرشادية المطورة م قب المنظمة .

المادة ( )11الكميات واالداء لمركزات الرغوة
تقوم الايئة بمطابقة المركزات التالية وفقا ص للصطوط االرشادية الموضوعة م قب المنظمة :
 .1مركزات الرغوة ذات التمدد العالي في انظمة اطفاء الحريق .
 .2مركزات الرغوة ذات التمدد المنصفض في انظمة اطفاء الحريق .
المادة ( )12رشاشات المياه ذات الضغط الثابت في انظمة اطفاء الحريق
يتعي تزويد رشاشات المياه ذات الضنلط الثابنت فني انظمنة اطفناء الحرينق فني غنرف الماكيننات
بفتحات رشاش مطابقة .
المادة ( )13االنظمة المكافئة الطفاء الحريق برذاذ المياه
تقنوم الايئننة بننناءا علننى الصطننوط االرشننادية الموضننوعة من قبن المنظمننة بمطابقننة انظمننة اطفنناء
الحريق برذاذ المياه في غرف الماكينات وغرف مضصات البضاعة .
المادة ()14
تسري احكام المدونة على ك ما لم يرد بشأنا نص صاص في هذه التعليمات.

