
 
 

 

 تعليمات تطبيق االتفاقية الدولية 

 (2014لسنة ) 1988وبروتوكولها لعام  1966لخطوط التحميل لعام 
 

صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية استناداً للفقرة )ك( من المادة التاسعة من قانون الهيئة البحرية األردنية 

 وتعديالته 2006( لسنة 46) رقم

 (1المادة )

لسنة  1988وبروتوكولها لعام  1966لعام لخطوط التحميل تعليمات تطبيق االتفاقية الدولية )تسمى هذه التعليمات 

 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . ((2014)

 التعريفات

 ( 2المادة )

المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني 

 -ذلك :

 الهيئة البحرية األردنية :  الهيئة

 المنظمة البحرية الدولية:  المنظمة

 اإلدارة البحرية لدى حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها:  االدارة

 1966االتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام :  االتفاقية

 الصادرة بمقتضى أحكام االتفاقيةالدولية الشهادة الدولية لخطوط التحميل :  الشهادة

 الملحقة باالتفاقية التعليمات:  التعليمات

رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه االتفاقيةة الةى مينةاا خةارا هةذا البلةد او بةالعكس :  الرحلة الدولية

الدوليةة او تضةطلع االمةم  هويعتبر كل اقليم تتةولى حكومةة طةرف مسةةولية عالقاتة

 المتحدة بمهمة السلطة االدارية فيه بلدا منفصالً 

و التي تكون في مرحلةة مماثلةة مةن أ(( KEEL)هيكلها األساسي )السفينة الممدود :  السفينة الجديدة  

 البناا في تاريخ نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل حكومة متعاقدة او بعد هذا التاريخ

 سفينة ال تندرا في عداد السفن الجديدة:  السفينة القائمة

سةةفينة مسةةتخدمة فةةي صةةيد االسةةماك او الحيتةةان او الفقمةةات او افةةراس البحةةر او :  مركب الصيد

 غيرها من الموارد البحرية الحية

فةةي المائةة مةن العمةةق  85فةي المائةة مةةن اجمةالي طةول خةةط المةاا عنةد  96يعةادل :  الطول

قمة القرينة او المسافة القائمة بين الجانب االمامي من المشكل االدنى المقاس من 

المسةافة اكبةر  لى خةط المةاا المةذكور اذا كانةت هةذهمقدمة السفينة ومحور الدفة ع

ان يكون خط الماا الذي يقاس عليه  فيجبوفي السفن المصممة بميل في القرينة  

 هذا الطول موازيا لخط الماا التصميمي

  



 
 

 (3المادة )

 هذة التعليمات وفقا ألحكام االتفاقية على السفن التالية:تطبق  -1
 
 السفن المسجلة في بلد طرف في االتفاقية. -أ

 ( من االتفاقية.32السفن المسجلة في اقاليم تطبق عليها احكام االتفاقية وفقا للمادة ) -ب
 ترفع علم دولة طرف في االتفاقية. السفن غير المسجلة التي   -ا

 الت دولية.السفن العاملة في رح -2
 السفن الجديدة. -3

تلبي و ه( من االتفاقية او اي جزا من1الواردة في المرفق رقم ) التعليماتالتي ال تستوفي متطلبات  القائمةالسفن  -4
على السفن العاملة في رحالت دولية قبل نفاذ االدارة ذات الصلة التي كانت تطبقها  من المتطلبات االدنى الحد

 .االتفاقية 

 والجديدة التي تنطبق عليها االتفاقية. القائمة( من االتفاقية على السفن 2تنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم ) -5

 

 االلتزامات العامة

  (4المادة )

التي تشكل جزاا ال يتجزأ منها وتعتبر اية اشارة الى االتفاقية اشارة الى ومرفقاتها وتقوم الهيئة بتنفيذ احكام االتفاقية 

 .مرفقاتها

 

 الشهادات القائمة

 ( 5المادة )

، كما  1966ال يجوز للهيئة بصفتها طرف في البروتوكول أن تصدر شهادات وفقا ألحكام االتفاقية الدولية لخطوط التحميل 

 . 1966نيسان  5تم تبنيها بتاريخ 

 

 االعفااات

 ( 6المادة )

( من االتفاقية على أن يتم إبالغ المنظمة بتفاصيل هذه 6( من المادة )2( و )1للهيئة منح اعفااات بموجب الفقرتين )

 . عليهااالعفااات واسبابها لتعميمها على الحكومات األطراف في االتفاقية بغرض االطالع 

 

 



 
 

 البدائل

 ( 7المادة )

المنظمة  يتم إبالغتتطلبه االتفاقية على ان مختلفة عما للهيئة ان تسمح بتجهيزات او مواد او اجهزة او ادوات او تدابير 

 بتفاصيل ذلك مع إرسال تقرير عن اي تجارب اجريت بغرض التعميم على الحكومات األطراف في االتفاقية.

 

 الموافقات الخاصة بأغراض التجارب

 ( 8المادة )

 ة ان تمنح مثل هذه الموافقات وان تخطر المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الحكومات األطراف في االتفاقية.للهيئ

 

 المعاينة والتفتيش وعالمات الحمولة

 ( 9المادة )

يتولى موظفو الهيئة اجراا عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد عالمات الحمولة في ما يتعلق بتنفيذ احكام هذه 

تفاقية ومنح االعفااات لها، ويمكن للهيئة ان تعهد بمثل هذه العمليات الى خبراا معاينة تسميهم لهذا الغرض او الى اال

وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش وعالمات  كفااةهيئات تحظى باعترافها وعلى أي حال فان على الهيئة ان تكفل 

 الحمولة.

 

 والدوريةالمعاينات وعمليات التفتيش االولية 

 ( 10المادة )

 تخضع السفينة للمعاينات وعمليات التفتيش المحددة وكما يلي : .1

يتم تنفيذ االتفاقية وتطبيقاً لمتطلبات معاينة قبل دخول السفينة الخدمة تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها  -أ
 واالبعاد تماما لمتطلبات االتفاقية. والتجهيزاتهذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل والمعدات 

معاينة دورية على فترات تحددها الهيئة ال تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من  -ب
 خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات وألواح البدن لمتطلبات االتفاقية بشكل تام.

ر قبل اوبعد كل موعد سنوي للشهادة وذلك للتحقق من عدم إدخال اية تغييرات عملية تفتيش دورية خالل ثالثة اشه-ا
على البدن اواالنشااات العلوية يمكن ان تةثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يكفل ان 

 الترتيبات واالجهزة التالية مصانة بصورة فعالة:

 واقيات الفتحات.  -
 قضبان التحرز )درابزين(. -



 
 

 التصريف. منافذ -
 سبل الوصول الى اماكن اقامة الطاقم. -

من هذه المادة على شهادة االتفاقية او  -( ا1يجب المصادقة على عمليات التفتيش الدورية المشار اليها في الفقرة ) .2

 ( من االتفاقية.6/2شهادة االعفاا الدولية التي تمنح لسفينة معفاة بموجب المادة )

 

 صدار الشهاداتإ

 ( 11المادة )

تمنح الشهادات من قبل الهيئة اومن الهيئات المفوضة اصوال بذلك وعلى أي حال فان الهيئة تتحمل المسةولية كاملة عن 

 الشهادة . إصدار 

 مدة الشهادات

 ( 12المادة )

من تاريخ ( لمدة تحددها الهيئة على أن ال تتجاوز الخمس سنوات 1966تمنح الشهادات الدولية لخطوط التحميل ) .1
 االصدار.

لالتفاقية منح شهادة جديدة للسفينة قبل  14ب( من المادة /1اذا تعذر، بعد المعاينة الدورية المشار اليها في الفقرة ) .2
انقضاا صالحية الشهادة االصلية، فانه يمكن للهيئات المعتمدة من اإلدارة، ان تمدد صالحية الشهادة االصلية لفترة ال 

ويتم المصادقة على هذا التمديد على الشهادة ويقتصر منح التمديد على الحاالت التي لم تدخل تتجاوز خمسة اشهر 
 فيها أي تغييرات على الهيكل، او المعدات، او التجهيزات، او المواد، او ألواح البدن التي تةثر على عائم السفينة .

 لتالية : ( في الحاالت ا1966تلغي الهيئة الشهادة الدولية لخطوط التحميل ) .3
 )أ( حدوث تغييرات مادية في بدن السفينة او منشآتها العلوية مما يستدعي  تعيين غاطس أكبر.

 لالتفاقية. 14( من المادة 1)ب( عدم القيام بالصيانة  الفعالة للتركيبات واالجهزة المذكورة في البند )ا( من الفقرة )

( من المادة 1قد خضعت للتفتيش وفقا للبند )ا( من الفقرة ))ا( عدم التصديق على الشهادة بما يفيد ان السفينة 

 ( لالتفاقية .14)

 )د( ضعف المتانه الهيكلية للسفينة الى حد تصبح فيه غير آمنه .

( 2سفينة معفاة بموجب الفقرة )ل)أ( ال يجوز ان تزيد مدة شهادة االعفاا الدولية لخطوط التحميل التي تمنحها الهيئة  .4

من االتفاقية ( لالتفاقية عن خمس سنوات من تاريخ اإلصدار، ويجب أن تخضع مثل هذه الشهادة 6من المادة )
جرااات تجديد وتصديق والغاا شبيهة بما هو منصوص عليه في هذه المادة فيما يخص الشهادة الدولية إل

 ( .1966لخطوط التحميل )

( من 6( من المادة )4االعفاا الدولية لخطوط التحميل الممنوحة الى سفينة معفاة بموجب الفقرة ))ب( تقتصر مدة 

 االتفاقية على الرحلة المخصصة لها والصادرة ألجلها.

 تفقد الشهادة التي تصدرها الهيئة لسفينة ما صالحيتها فور نقل هذه السفينة الى علم دولة اخرى . .5
 

 



 
 

 الحوادث

 ( 13المادة )

يئة اجراا تحقيق في اية حوادث تتعرض لها السفن التي تعد مسةولة عنهةا والخاضةعه الحكةام االتفاقيةة عنةدما تةرى ان لله

 مثل هذا التحقيق ربما يساعد في تحديد التغييرات التي قد يكون من المرغوب ادخالها على االتفاقية .

ثل تلك التحقيقات على ان ال تكشف تقارير او توصيات توافي الهيئة المنظمة  بالمعلومات المهمه المتعلقة بنتائج م .1
المسةولية باي  تحّملالمنظمة المرتكزة على تلك المعلومات، النقاب عن هوية السفن المعنية او جنسيتها، او ان 

 شخص ما او تلمح الى ذلك.لسفينة او لشكل من االشكال 
 

 مقاومة بدن السفينة

 ( 14المادة )

يجب على الهيئة ان تتأكد من ان المقاومة الهيكليه العامة للسفينة كافية للغاطس المناظر للعائم المعين، ويمكن أن تحظى 

 متانة كافية . ذاتالسفن المبنية والمصانة وفقا لمتطلبات هيئة التصنيف المعتمدة باعتراف الهيئة، ويمكن اعتبارها 

 

 المتانة  واالتزان السليم للسفن

 ( 15ادة )الم

 ينبغي ان تتحقق الهيئة من ان متانة الهيكل العام للسفينة كافية بالنسبة للغاطس المتناسب مع العائم المحدد للسفينة. .1
يجوز ان تعتبر السفينة  مصممة ومبنية ومصانة وفقا للمتطلبات المالئمة لهيئة تصنيف معتمدة لدى الهيئة، او طبقا  .2

ومستوفية لمستوى مقبول من المتانة، وتنطبق االحكام  2-1الهيئة وفقا الحكام الالئحة للمعايير الوطنية التي تطبقها 
اعاله  على جميع الهياكل والمعدات والتجهيزات التي يشملها هذا المرفق والتي لم توضع لها معايير صريحة تتعلق 

 بالمتانة والبناا .
 مقبوال لدى الهيئة .ينبغي ان تستوفي السفن معيارا لالتزان السليم يكون  .3

 

 عالمات التحميل

 ( 16المادة )

يتم وضع عالمات تحميل للسفن ذات وسائل الدفع الميكانيكية اوالمواعين او الصنادل او السفن غير المجهزه بوسائل  .1

 للمرفق االول لالتفاقية .( 40-1التعليمات )دفع مستقلة وفقا الحكام 

 التعليمات الواردةيتم وضع عالمات تحميل للسفن المحملة بشحنات اخشاب على السطح لنقل االخشاب وفقا الحكام  .2

 من هذه الالئحة. (1في الفقره ) قوة الطفو االضافية المشار إليهافي المرفق  االول لالتفاقية ،وذلك اضافة الى 

كانت هذه االشرعه وسيله الدفع الوحيده ام وسيله  يتم وضع عالمات تحميل للسفن المصممة لحمل أشرعه سواا .3

في المرفق االول لالتفاقية، ويمكن اشتراط عالمات تحميل  (40-1) التعليماتتكميليه،و لزوارق القطر وفقا الحكام 
 اضافيه طبقا لما تقرره الهيئه.



 
 

 تفويض هيئات التصنيف المعتمدة

 ( 17المادة )

 

(، بما في ذلك هيئات التصنيف، االمتثال للخطوط 2)1من االتفاقية وفي الالئحة  13على الهيئات المشار اليها في المادة 

، وللمواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار A.739(18)التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار 

A.739(19) ( من البروتوكول .6عتمدت ودخلت حيز النفاذ، وفقا الحكام المادة )، بشرط ان تكون هذه التعديالت قد ا 

 

 تفاصيل عالمات التحميل

 ( 18المادة )

 

تطلى الحلقة والخطوط واالحرف باللون االبيض او االصفر على خلفية داكنة او باللون االسود على خلفية فاتحة كما تثبت 

الهيئة، وتكون العالمات واضحه بجالا، وتتخد الترتيبات المناسبة  توافق عليهبشكل دائم على جوانب السفينة على نحو 

 لتحقيق ذلك ،اذا دعت الضرورة .

   :( 19الماده )

على ضباط رقابة دولة الميناا المعتمدين من الهيئه التاكد من توافق السفينه مع متطلبات هذه االتفاقيه من خالل وجود شهاده  .أ

المفعول ومتوافقه مع المواصفات الفعليه للسفينه على ارض الواقع، ويكون هذا اإلجراا من قبل دوليه لخطوط التحميل سارية 

 ضابط  رقابة دولة الميناا في الهيئه محدودا للغايات التاليه :

 ن السفينه غير محمله بحمولة تزيد عن الحموله المحدده في الشهاده .أ -1

 فقه مع الشهاده .ن عالمات خطوط التحميل على جانب السفينه متواأ -2

 ن السفينه مصرح لها باالبحار دون تشكيل خطوره على الحياه نتيجة الحموله . أ -3

اذا كانت السفينه تحمل شهادة استثناا من متطلب خطوط التحميل سارية المفعول، فيجب ان تقتصر اجرااات التفتيش على غايات  .ب

مسيرها ال يشكل اي خطر على الركاب او افراد الطاقم، واذا تبين لضابط التاكد من ان السفينه ال يمكنها االبحار قبل التاكد ان 

رقابة دولة الميناا في الهيئه ان هناك اي امور مخالفه لالتفاقيه وتستوجب منع السفينه من االبحار، فعليه فورا إبالغ القنصل او 

ف المحيطه بهذه الحالة ومبررات قرار منع السفينة الممثل الدبلوماسي  للدوله التي ترفع السفينه علمها خطيا حول جميع الظرو

 من االبحار .

 

 

 

 

  



 
 

 

 المعلومات الواجب توفيرها للربان

 ( 20المادة )

معلومات كافية،في نموذا معتمد، لتمكينه من ترتيب تحميل وتحقيق اتزان السفينة على نحو يكفل تفادي خلق اية  .1

ال حاجة الى تطبيق هذا المتطلب على اي طول او تصميم او طراز اجهادات غير مقبوله في هيكل السفينه،على انه 

 .امعين من السفن ترى االداره ان ال داعي لتطبيقه عليه

بنموذا معتمد الرشاده بشأن اتزان السفينه في ظل ظروف الخدمه المتغيرة، وتزود  محدثةمعلومات كافية لربان سفينة  .2

 االداره بنسخه عن ذلك.

 

 رةحاالت القوة القاه

  (21) المادة

 السفينة من انحراف او تأخير نتيجة قوة قاهرة كسوا االحوال الجوية. هما قد تتعرض لعند تطبيق احكام االتفاقية  يراعى

 

 اصدار الشهادات

 (22المادة )

او تفوض  هاان تمنحوان تعمل على اخضاع اي سفينة للمعاينة  بناا على طلب حكومة طرف في االتفاقية للهيئة .1

 الحكام االتفاقية. ما اقتنعت بامتثالهااذا الشهادة  هابمنح

 المادة بما يلي: هالسرعة بتزويد الحكومة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذ هتقوم الهيئة على وج .2

 نسخة من الشهادة. -أ
 .قوة الطفوالمستخدم في حساب نسخة من تقرير المعاينة  -ب
 بخطوط التحميل.نسخة من الحسابات الخاصة  -ا

 :ة البيانات التالي المادة ه( من هذ1بمقتضى الفقرة )يجب ان تتضمن الشهادة الصادرة  .3

 .ستقوم برفعهيفيد بانها صدرت بناا على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها او  ما -أ
للسفن التي تحمل العلم االردني وانها  التي تحظى بها شهادة صادرة عن الهيئةالقانونية يفيد بأنها تتمتع بذات القوة  ما -ب

 تتمتع بذات القدر من االعتراف.
 ال يجوز منح الشهادة ألي سفينة ترفع علم دولة ليست طرف في االتفاقية. .4

 

 

 



 
 

 

 قبول الشهادة

  (23المادة )

اغراض االتفاقية ذات تتمتع اي شهادة صادرة من قبل حكومة طرف في االتفاقية بالقبول من الهيئة وتعتبر بالنسبة لكافة 

 الشهادة التي تصدر عن الهيئة. هصالحية تماثل ما تتمتع ب

 

 القواعد الخاصة الموضوعة في االتفاقية

  (23المادة )

بأرسال نسخة من هذا  ،يشتمل على قواعد خاصةاالتفاقية ف اطركل او بعض ابين و هاعند عقد اتفاق بينتقوم الهيئة 

 على اطراف االتفاقية. هاالتفاق للمنظمة ليصار الى تعميم

 

 رسال المعلوماتإ

 ( 24لمادة )ا

  :ما يليلمنظمة وتودع لديها على الهيئة ان ترسل ل

 طراف االتفاقية.اعلى  هاميالصادرة بمقتضى احكام االتفاقية لتعم شهاداتهااعداد كافية من  -1

 ذات الصلة بالمسائل الواقعة في اطار تطبيق االتفاقية.نصوص القوانين واالنظمة والتعليمات والقرارات  -2

لتعميمها علةى في المسائل التي تتعلق بادارة الحموالت  حكومية المخولة بالعمل نيابة عن الهيئةقائمة بالجهات غير ال -3

 اطراف االتفاقية.

 

 ( 25المادة )

 معايير المقاومة التي تعتمدها الية حكومة طرف في االتفاقية عند الطلب.على الهيئة ان  تتيح 

 

  (26المادة )

 ات.مالتعلي هنص خاص في هذ االتفاقية على كل ما لم يرد بشأنهتسري احكام 


