تعليمات تطبيق االتفاقية الدولية
لقياس الحمولة لعام  1969لسنة ()2014
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية استنادا ً للفقرة (ك) من المادة التاسعة من قانون الهيئة
البحرية األردنية رقم ( )46لسنة  2006وتعديالته

المادة ()1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق االتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام  1969لسنة ( ))2014ويعمل بها
اعتبارا ً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

التعريفات
المادة ()2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك :
الهيئة
المنظمة
االدارة
االتفاقية
الشهادة
التعليمات
الرحلة الدولية

 :الهيئة البحرية األردنية
 :المنظمة البحرية الدولية
 :اإلدارة البحرية لدى حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها
 :االتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام 1969

الحمولة االجمالية

 :شهادة الحمولة الدولية الصادرة بمقتضى أحكام االتفاقية
 :التعليمات الملحقة باالتفاقية
 :رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه االتفاقية الىى مينىاخ رىارذ ىلا البلىد او
بالعكس ،ويعتبر كل اقليم تتولى حكومة طرف مسؤولية عالقاتىه الدوليىة
او تضطلع االمم المتحدة بمهمة السلطة االدارية فيه بلدا منفصال
 :ابعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسة وفقا ألحكام االتفاقية

الحمولة الصافية

 :ابعاد السعة النافعة مقاسة وفقا ألحكام االتفاقية

السفينة الجديدة

 :السفينة الممدود قرينتها ( يكلها األساسي( ))KEELأو التي تكون فىي
مرحلىة مماللىىة مىىن البنىىاخ فىىي تىاري نفىىاال االتفاقيىىة بالنسىىبة لكىىل حكومىىة
متعاقدة او بعد لا التاري
 :سفينة ال تندرذ في عداد السفن الجديدة

السفينة القائمة
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الطول

 :يعادل  96في المائة من اجمالي طىول رىا المىاخ عنىد  85فىي المائىة مىن
العمق المشىكل االدنىى ال امقىاس مىن قمىة القرينىة او المسىافة القائمىة بىين
الجانب االمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على را الماخ المىلكور
االا كانت لة المسافة اكبر وفي السىفن المصىممة بميىل فىي القرينىة فمىن
الواجب ان يكون را الماخ اللي يقاس عليه لا الطول موازيا لخا الماخ
التصميمي

التطبيق
المادة ()3
 .1تطبق له التعليمات وفقا ألحكام االتفاقية على السفن التالية العاملة في رحالت دولية:
(أ) السفن المسجلة في بلد طرف في االتفاقية.
(ب) السفن المسجلة في اقاليم تطبق عليها احكام االتفاقية وفقا للمادة ( )20من االتفاقية.
(ج) السفن غير المسجلة التي ترفع علم دولة طرف في االتفاقية.
 .2كما تنطبق لة التعليمات على السفن التالية-:
(أ) السفن الجديدة.
(ب) السفن القائمة التي تخضع لتغييرات او تعديالت ترى االدارة انها تشكل تبديال جوهريا في حمولتها
االجمالية.
(ج) السفن القائمة اذا طلب اصحابها ذلك.
(د) جميع السفن القائمة بعد انقضاخ الني عشر عاما على تاري نفاال االتفاقية على ان تحتفظ له السفن،
باستثاخ مىا ورد فىي البنىدين ( ) و(ذ) مىن ىله الفقىرة ،بحمولتهىا فىي اللىل الحىين أل ىراي تطبيىق
المتطلبات الات الصلة الواردة في االتفاقية.

تحديد الحموالت
المادة ()4
.1
.2
.3

.4

تتولى الهيئة تحديد الحموالت االجمالية والصافية للسفينة على انه يجوز لها ان تكلف لهله الغايىة جهىات
او يئات تصنيف معتمدة لديها ،وعلى أي حال فىنن الهيئىة تتحمىل المسىؤولية كاملىة عىن تحديىد الحمىوالت
االجمالية والصافية.
أمىا السىفن القائمىة التىي تنطبىق عليهىا أحكىام االتفاقيىىة فىال يجىوز أن تحىدد حمولتهىا الحقىا ً وفقىا ً للمتطلبىىات
المطبق ة من جانب االدارة على السفن العاملة في الرحالت الدولية قبل نفاال احكام االتفاقية.
تحدد الحمولة االجمالية والحمولة الصافية لالنواع الجديدة من السفن الات السمات الهيكلية التي تجعل من
تطبيق احكام له التعليمات امر ير معقول أو ير عملي وفقا ً لما تحدده الهيئة ،وعند تحديد الحمولة على
لا النحىو ،علىى الهيئىة ان تبلىل المنظمىة بتفاصىيل الطريقىة المسىتخدمة لهىله الغايىة واللىل لتعميمهىا علىى
الحكومات المتعاقدة لالطالع عليها.
االا رضعت السفينة لتغييرات أو تعديالت جو رية حسىب مىا تىراه الهيئىة مثىل إزالىة بنيىان علىوي فىنن اللىل
يتطلب تعديل را التحميل المعين .
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االلتزامات العامة
المادة ()5
تقوم الهيئة بتنفيذ احكام االتفاقية والمالحق التابعة لها والتي تشكل جزءا ال يتجزأ منها وتعتبر اية اشارة الى
االتفاقية اشارة الى مالحقها.
حاالت القوة القاهرة
المادة()6
يراعى عند تطبيق االتفاقية ما قد تتعرض له السفينة من انحراف او تأخير يكون ناتجا عن قوة قاهرة كسوء
االحوال الجوية.
اصدار الشهادات
المادة ()7
.1
.2
.3

.4
.5
.6

للهيئة بناء على طلب حكومة طرف في االتفاقية ان تعمل على تحديد الحموالت االجمالية والصافية
للسفينة وان تمنح او تفوض جهة لمنحها الشهادة وفقا الحكام االتفاقية.
تقوم الهيئة على وجه السرعة ب تزويد الحكومة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بنسخة
من الشهادة واخرى من حسابات الحموالت .
يجب ان تتضمن الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة ( )1من هذه المادة البيانات التالية:
(أ) ما يفيد بانها صدرت بناء على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها او سترفعه.
(ب) ما يفيد بأنها تتمتع بذات القوة القانونية التي تحظى بها شهادة صادرة عن الهيئة للسفن التي تحمل
العلم االردني وانها تتمتع بذات القدر من االعتراف.
ال يجوز منح الشهادة ألي سفينة ترفع علم دولة ليست طرفا في االتفاقية.
تمنح شهادة الحمولة الدولية ( )1966لكل سفينة حددت حمولتها االجمالية والصافية وفقا لالتفاقية.
تمنح هذه الشهادة من قبل الهيئة او من جانب الهيئات المعتمدة من قبلها لهذه الغاية ،وعلى أي حال،
فان الهيئة تتحمل المسؤولية كاملة عن إصدار الشهادة .
إلغاء الشهادات

المادة ()8
.1

.2
.3

.4

مع مراعاة االستثناءات الواردة في لوائح االتفاقية ،تقوم الهيئة بألغاء الشهادة عند إجراء أي تعديل
على تنظيم السفينة او بنائها او سعتها او استخدام مساحاتها او العدد الكلي للمسافرين المرخص بحملهم
وفقا ً لشهادة ركاب السفينة او خط تحميل السفينة المحدد او الغاطس المسموح لها به مما يستدعي
زيادة حمولتها االجمالية او حمولتها الصافية .
اذا انتقلت السفينة الى علم دولة ليست طرفا ً في االتفاقية ،تفقد الشهادة الصادرة عن الهيئة صالحيتها.
اذا انتقلت السفينة الى علم دولة طرف في االتفاقية فيتعين على حكومة ذلك الطرف عقب عملية النقل ان
تبادر بالسرعة الممكنة الى تزويد الهيئة بنسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها بتاريخ النقل
وكذلك بنسخة من حسابات الحمولة ذات الصلة ،وتبقى تلك الشهادة سارية المفعول مدة ال تتجاوز ثالثة
اشهر ابتداءا ً من تاريخ النقل او الى الوقت الذي تصدر فيه الهيئة شهادة اخرى تحل محلها ،ايهما
اسبق.
في حال الغاء شهادة على النحو السابق ،تصدر الشهادة الجديدة بناءا على معاينة جديدة وفقا لالجراءات
االصولية على ضوء التعديالت التي تمت.
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القياس والحسابات
المادة ()9
الحجوم الى اقر سنتيمتر او الى واحد على عشرين من

 .1تدور جميع القياسات المستخدمة في حسا
القدم.
 .2تحسب الحجوم باستخدام وسائل مقبولة عموما للمكان المعني وبدقة مقبولة من الهيئة.
 .3من الواجب ان يكون الحسا منفصال على نحو واف بما يسهل عملية التدقيق .
قبول الشهادات
المادة ()10

تتمتع اي شهادة صادرة من قبل حكومة طرف في االتفاقية بالقبول من الهيئة ،وتعتبر بالنسبة لكافة اغراض
االتفاقية ذات صالحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن الهيئة.
التفتيش
المادة ()11
 .1تخضع للتفتيش من قبل الهيئة اي سفينة منصوص عليها في البند ( )12من االتفاقية عند دخولها
ميناء العقبة للتأكد من وجود الشهادة ومقارنتها مع مواصفات السفينة .
 .2تعمل الهيئة عند قيامها بعمليات التفتيش على عدم تأخير السفينة دون مبرر.
 .3على الهيئة عند وجود اختالف ما بين مواصفات السفينة ومحتويات الشهادة وعلى وجه السرعة
ابالغ دولة علم السفينة بذلك.
إرسال المعلومات
المادة ()12
على الهيئة ان ترسل للمنظمة وتودع لديها:
 .1اعداد كافية من شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام االتفاقية لتعميمها على الدول االطراف في االتفاقية.
 .2نصوص القوانين واالنظمة والتعليمات والقرارات الات الصلة بالمسائل الواقعة في اطار تطبيق االتفاقية.
 .3قائمة بالجهات ير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عن الهيئة في المسائل التي تتعلق بقياس الحموالت
لتعميمها على اطراف االتفاقية.

المادة ()13
تسري احكام االتفاقية على كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذه التعليمات.
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