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 (1المادة )

 

ه مممدم هماهدونممملهمادوا ممملهاتطب ممم هختممم م م هم تبممم  هتطب ممم ه هت ) هممم تسمممهذه مممعلهمات ) هممم  ه 
هه((هو  هلهبه ههنهت   خهنش   هفيهمات  دةهما سه ل.ه2014اسنله(مإلطف  

 

 

 ( 2المادة )

 

 ه كونها)ك)ه  هوما ب  م همات ا لهح ثه هو د هفيه علهمات ) ه  هماه م نيهماه صصملهاهم هادنم لههم
هامهتدلهماق  نلهع)ذه الفهعاكه:ه

ه

همابح  لهمأل دن لماه ئله:ههه ئلهما

هأي دولة طرف في المدونة:ههمإلدم ةه

هماهدونل
ه  معدات اإلطفاءالمدونة الدولية لتطبيق تدابير اختبارات :

سالمة من اتفاقية  2-11على النحو المعرف في الفصل 

ه(.SOLASوتعديالتها ) 1974لعام  األرواح في البحار 

ه.فينة من قبل الهيئةلسوثائق ااعتماد :ههمالعته د

هصالح لهماوث قل
ه كدليل على استيفاء  الوثيقةخر تاريخ تبدأ فيه صالحية آ:

متطلبات السالمة من الحرائق المنصوص عليها في 

ه.االتفاقية

ه  ئلهماتصن فهماه تهدة
ه الهيئة للقيام بالوظائف التي  المعتمدة من قبلالجهة :

ه.تتطلبها المدونة

همالتف ق ل
ه  1974قية الدولية لسالمة االرواح في البحار لعام االتفا:

هوتعديالتها.

هدونلهماسفنهعم هماس عههما  ا لها  مه
هه1994
ه(1994ا  مهه HSC هدونله

ه لعام  السفن ذات السرعه العاليةالمدونة الدولية لسالمة :

لجنة السالمة البحرية التابعة  المعتمدة من قبل 1994

 وتعديالتها.  MSC.36(63للمنظمة بالقرار )

ه



هدونلهماسفنهعم هماس عههما  ا لها  مه
ه2000
ه(2000ا  مهه HSC هدونله

ه لعام  السفن ذات السرعه العاليةالمدونة الدولية لسالمة :

لجنة السالمة البحرية التابعة  المعتمدة من قبل 2000

هوتعديالتها. MSC. 97( 73للمنظمة بالقرار)

هماه تب هماه تهدههنهماه ئلهه
ه مختبرات أخرى وأية هو المختبر المقبول لدى الهيئة :

هتعتمدها الهيئة .

هم تب  هماح مئ هماه    ي
اختبار تتعرض فيه عينات في فرن اختبار الى درجات :ه

حرارة مناظرة تقريبا للمنحنى القياسي للزمن ودرجة 

ه.الحرارة

هما)هبهماهسته 
ه تصل وجود لهب على اي جزء من العينة او فوقه لمدة :

ه.ثوان او اكثر 5الى 

هت   خهمنته  هصالح لهمال تب  
ه كن اعتماده الختبار معدات اإلطفاء خر تاريخ يمآ:

هواعتمادها وفقاً لالتفاقية.
ه
ه

 درجة الحرارة على النحو الذي تعرفه الصيغة التالية : -ى القياسي للزمن نالمنح

 

T=345log10(8t+1)+20 

 

T  بالدرجات المئوية ة حرارة الفرنهي متوسط درج(. ) 

   

 t  ( .هي الزمن )بالدقائق 

ه
ه

 ( النطاق3المادة )

تهدفه علهمات ) ه  هخاذهتهكم نهماه ئملههمنهمعتهم دهه مدم همإلطفم  هماهم مدهت ك بهم هع)مذه .1
ه.هنهماح مئ هماهنصوصهع) ه هفيهمالتف ق لماسفنهماوطن لهوفق ًهاهتط)ب  هماسالهله

هوفق ًهألحك مهماهدونل.بهعلهمات ) ه  هعندهم تب  هوتق  مهه دم هماح   هماه تب م هت)تزمه .2
 

  التطبيق( 4المادة )

 

ع)مذهماهنتتم  هماهط)موبهم تب   م هوتق  ههم هوماهومفقملهع) هم هطبقم همات ) هم  هتنطب ه عله .1
ه.الحك مهمالتف ق له

بم  هماه مدم هت تب هايهخش  ةهفميه معلهمات ) هم  ها)هدونمله ميهخشم  ةهاالتف ق ملهو تمبهم ت .2
ًه (ه1 ماهشم  هما هم هفميهمافقم ةهه مدم همإلطفم  هم تبم  م هخت م م هاومحدهموهمكث ههنههوفق 

ه.هنه عةهماه دة
وتكمونه"همنهقب ملهإلدم ههنتجهه  نهفيهمالتف ق ملهب سمت دممهعبم  ةهفيهمالتف ق لههش  ةهخايه .3

اومحمدهقم ًهماه نميهوفم تبم  هماهنمتجه"هف متمهالسطحه هماه  ضله ومصهمنتش  هاهبميهضم  
ههنه عةهماه دة.ه(1ماح مئ هماهش  هما ه هفيهمافق ةه هم تب  م خت م م هموهمكث ههنه

   

 



 ( المختبرات التي تجري فيها االختبارات 5المادة )

 

هماه ئله.هقبلماه تهدةههنهماه تب م ههادىتت يهمال تب  م ه
 

 ( الموافقة على االجراءات 6المادة )

 

ه:وعاكههماه تهدةهاد ه ههلماهومفقمإلطف  هوفق هإلت م م هه دم هتومف هماه ئلهع)ذه
ههنهماهدونههه(1.2.5 ماهومفقلهع)ذهمانوعهحسبهمافق ةهخت م م هب ست دممه .1
ههنهماهدونله.(ه3.5ه موهماهومفقلهع)ذهمس سهكلهح الهع)ذهحدةهحسبهمافق ةه .2

 

 المعدات  نوع( الموافقة على 7المادة )

اضممه نههه تهممدةههممنهتهمملهه تصمملهةتممود كممونهاممد همهن مم مههتشممت طهمالدم ةهع)ممذهماصمم ن  نهمن
هختم م م  تموزها)ه ئملهمنهتسمت دمههكهم هه،ماه مدم هسته هاش وطهماهومفقلهع)مذهنموعمالست ف  هماه

بم اتحق ههمنهشمه دةهماتهملهماه تصملهماتحق ههنهماهنمتجهمانهم ئيهفميهماحم ال هماتميهتقمومهبهوتبهم ه
هع)ذهماسفنهماتيهت فعهما )مهمال دنيه.ه دم هقبلهت ك بهماماه دم هوعهنماهومفقلهع)ذه

 

 والتكنولوجيا الحديثة المكافئة ( استخدام البدائل 8المادة )

ع)ممذههممتنهماسممفنهمسممتن دمهماممذهم تبمم  م همإلطفمم  ههع)ممذهت ك ممبهه ممدم هماهومفقمملا)ه ئممله .1
ه،هواكممنهت تب  مم هماه ئمملع)ممذهوتممههماتحد ممدهفمميهماهدونمملوعه) مم  هتحقمم هامممه مم دهعك  مم ه

هاهتط)ب  هماسالهلههنهماح مئ هماوم دةهفيهمالتف ق له.ههستوف ل
ههتقوم .2 هب بالغهماه ئل هفيهمافق ة هب اهومفق  هماهش  هما ه  ههههبهوتبهماالئحله(1.7 ماهن هل

همدن له:هماهب نلتُتبعهتدمب  هماتوث  ههنهمالتف ق لهع)ذهمنهه(1/5 
سبب عدم  وب يشرح، يقدم تحليل مكتمنتجات الجديدة او غير التقليديةفي حالة ال -أ

 .عليهاالختبار امكانية استخدام طريقة او طرق 

االختبار البديل المقترح  إجراءيوضح الكيفية التي سيثبت بها  خطييقدم تحليل  -ب

 على النحو الذي تتطلبة االتفاقية .مستوى األداء المطلوب 

الذي  ءباإلجرااالختبار البديل المقترح  إجراء تتم فيه مقارنة خطي يقدم تحليل  -ج

 . تتطلبه المدونة

 ( 9المادة )

 مات ) ه  .هنصهص  حهفيه علبشأنهه  دهامهه هع)ذهكلهماهدونلهحك مهاتس يهه


