تعليمات رقابة دولة العلم في المملكة األردنية الهاشمية لعام 2015
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية بموجب أحكام الفقرة (ك) من المادة ( )9من قانون الهيئة البحرية األردنية
رقم ( )46لسنة  2006وتعديالته
المادة ()1
ن
تسمى هذه لتتليممذ ( عتليممذ ( رق بذ و تذ لتليذف ذل لتممياذ ليروامذ لتة ذمم تلذ ف  )2015ملمذ بةذ لبتبذ رل مذر تذ رم
ا ره ل لتجرموة لترسمم .
المادة()2
ما ر تيايم ( لتلب رل( لتت تم حمثم رو( ل هه لتتليمم ( لتمل ال لتمخصص تة م تف تو لتقرما بيى غمر هتك:
الهيئة

 :لتةمئ لتبحرم ليروام

المـديــر

 :مومر ب ف لتةمئ لتبحرم ليروام

المنظمة

 :لتماظم لتبحرم لتو تم

االتفاقيات الموقعه

 :لالتف قم ( لتو تمه لتص ور بر لتماظمه لتبحرمه لتو تمه

لتم قله مر قب حا م

لتممياه لالروامه لتة ممه
هيئات التصنيف المعتمدة

 :همئ ( لتتصامف لتتل تف لبتم وه مر قب لتةمئه مر خال ت قمع مهارة لبتم و ثا ئم

الشهادات القانونيه

 :لت ة ول( لتتل متف لصولره مر قب همئ ( لتتصامف لتملتمو ام به بر حا م لتممياه
لالروام لتة ممه

السفينة القائمة

 :تلال لي سفما غمر لتسفما لتجوموة

الميل البحري

 :مس ي ع )1852مترل ن أ ع )6080قوم ن

الذكرى السنوية

 :تلال لتم ف لت ةر مر ا سا لتيهلر مص و ر ت رم لاتة ء صالحم لت ة وة لتملام

المياه اإلقليمية

 :لتحو و لتتل تقرره لتجة ( لترسمم لتمختص
لتبحر ليحمر لت م تل لت رقل ل خيمج لتلقب

تحوو ب تلالم رقف )صفر( بيى
تتجه بخط مستقمف تمس

طئ

ع )2.84امي

مترل حمث تيتقل مع لتخط لتهي ماصف خيمج لتلقب  ،مر هه لتاقط متبع لتحو لتبحري
لتخط لتهي ماصف لتخيمج ،ب تج ة لتجا ب لتى آخر اقط تتل مو مع خط لتحو و مع
لتمميا لتلربم لتسل وم بيى لت طئ لت رقل مق ب مراز حو و لتورة
االتفاقية

 :لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع)SOLAS

اللوائح (التعليمات)

 :لتتليمم ( لت لروة ل مر ق هه لالتف قم .

االعتماد

 :لبتم و لم

رحلة دولية

 :لي رحي مر بيو تاطبق بيمه لالتف قم لتى مما ء مقع خ رج هتك لتبيو  ,ل ب تلاس

الراكب

:ا

ث ئق تيسفما مر قب لتةمئ .

خص بخالف :

ع )1لترب ر ل رلو لتط قف ل لال خ ص لالخرمر لتل ميمر ل لتمستخوممر ب ي صفه
ا ا( الولء بم بيى متر سفماه .
ع )2لالطف

لتهمر تق لبم رهف بر ب ف لحو .
1

االمين العام

 :لالممر لتل ف تيماظم لتبحرم لتو تم

الهيئات المعتمده

 :تلال همئ لتتصامف لتملتموة تيقم ف ب البم

سفينة ركاب

 :سفما تحم لاثر مر لثال ب ر رلاب .

سفينة بضائع

 :لي سفما بخالف سفما لترا ب.

الناقلة

 :سفما بض ئع مبام ل ملوت تاق بض ئع س ئب هل( طبمله ق بي تال تل .

سفينة الصيد

 :سفما تستخوف ل صمو لالسم ك ل لتحمت ر ل لتفقم ( ل ل رلس لتبحر ل غمره مر

ام ب بر لتةمئ .

لتم لرو لتبحرم لتحم .
 :سفما مز وة بم تو ط قه ا م .

سفينة نووية
المادة ()3

االتفاقيات الموقعة
لالتف قم ( لتتل تف ت قملة مر قب حا م لتمميا ليروام لتة مم

لتتل تتطيب لتمل ما  ،لتتحقق إصولر لت ة ول(،

لتمطي ب تطبمقة مع تلومالتة مر قب همئ ( لتتصامف لتملتموة توى لتةمئ  ،م تف مهار خالف هتك.
 .1لتف قم إا ء لتماظم لتبحرم لتو تم .

 .2لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974
ع.)SOLAS

 .3بر ت ا

ب ف ع )1988التف قم سالم لالر لح.

 .4لتف قم خط ط لتتحمم تل ف ع.)1966

 .5بر ت ا

لتف قم خط ط لتتحمم تل ف ع.)1988

 .6لتف قم لتحم ت تل ف ع.)1969

 .7لتف قم ماع لتتص وف تل ف ع.)1972

 .8لالتف قم لتو تم تسالم لتح م ( تل ف ع.)1972

 .9لتف قم مل ممر لتتورمب لت ة ول( لتخف رة.

 .10لتف قم لتبحث لالاق ه تل ف ع)1979

 .11لتف قم تسةم حرا لتمالح لتبحرم لتو تم تل ف ع.)1985

 .12لالتف قم لتو تم تماع لتتي ث لتبحري مالحقة .

 .13لتف قم تاور تل ف ع.)1972

 .14لالتف قم لتو تم ب ر لتمسؤ تم لتموام بر لتتي ث
لتزمتل تل ف ع.)1969

 .15لتف قم

بر ت ا

قمع لالبم

غمر لتم ر ب

تل ف  .16لتف قم لالاق ه تل ف ع.)1989

ع.)1988
 .17لتف قم مست وب ( لت ق و.

 .18لالتف قم لتم اله تيح ف لتل لتق.

 .19لالتف قم لتو تم تيت هب تما ح لتتي ث لتزمتل.

 .20لتف قم مم لالتزلر.

 .21لتف قم لترا ب أمتلتةف.

 .22اتفاقية العمل البحري ()MLC 2006

2

االتفاقيات والمدونات المطبقة والتي تتطلب تفويض هيئات التصنيف
 .1لتف قم إا ء لتماظم لتبحرم لتو تم .
 .3بر ت ا

 .2لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع.)SOLAS
سالم

تل ف ع )1988التف قم

 .4لتف قم خط ط لتتحمم تل ف ع.)1966

لالر لح.
 .5بر ت ا

لتف قم خط ط لتتحمم تل ف ع.)88

 .6لتف قم لتحم ت تل ف ع.)1969

 .7لتف قم ماع لتتص وف تل ف ع.)1972

 .8لالتف قم لتو تم تسالم لتح م ( تل ف ع.)1972

 .9لتف قم مل ممر لتتورمب لت ة ول( لتخف رة.

 .10لتف قم لتبحث لالاق ه تل ف ع.)1979

 .11لتف قم تسةم حرا لتمالح لتبحرم لتو تم تل ف  .12لالتف قم لتو تم تماع لتتي ث لتبحري مالحقة .
ع.)1985
 .14لالتف قم لتو تم ب ر لتمسؤ تم لتموام بر لتتي ث لتزمتل تل ف

 .13لتف قم تاور تل ف ع.)72

ع.)1969
بر ت ا

قمع ليبم

غمر لتم ر ب تل ف ع.)1988

 .15لتف قم لترا ب لمتلتةف تل ف ع.)1974

 .16لتف قم

 .17لتف قم لالاق ه تل ف ع.)1989

 .18لالتف قم لتو تم تيت هب تما ح لتتي ث لتزمتل.

 .19لتف قم مست وب ( لت ق و.

 .20لالتف قم لتم اله تيح ف لتل لتق.

 .21لتف قم مم لالتزلر.

 .22اتفاقية العمل البحري ()MLC 2006

هيئات التصنيف المعتمدة
همئ ( لتتصامف لتمها رة أ وا ملتموة تيقم ف بخوم ( لت ة ول( لتق ا ام ام ب بر لتةمئ لتبحرم لالروام بيى جممع لتسفر
ماص ( لتحفر لالستا ف لتبحرم لتمسجي تح( لتليف ليروال ،هه لتةمئ ( هل :
اسم هيئة التصنيف

التاريخ

الرقم
1

همئ لتتصامف لتر سم RS

2008/7/7

2

همئ لتتصامف لالمرمام ABS

2008/09/22

3

همئ لتتصامف لتم ب ام NKK

2008/11/1

4

همئ لتتصامف لتم ا ام HELENIC

2008/09/11

5

همئ لتتصامف لتبرمط ام LR

2008/10/30

6

همئ لتتصامف لتفراسم BV

2008/10/8

7

همئ لتتصامف لتار مجم DNV-GL

2009/01/15

8

DBS

2009/04/16

9

همئ لتتصامف لتا رم KR

2010/04/12

10

همئ لتتصامف لتم ا امهIMCS

2011/03/11

11

همئ لتتصامف لالمط تمهRINA

2011/4/4

3

 12هيئة التصنيف
البولندية
 13هيئة التصنيف
االماراتية
 14هيئة التصنيف
الكرواتية
 15هيئة التصنيف
الهندية
16

وكالة

التصنيف IRS

متطلبات اعتماد هيئات التصنيف
المادة ()4
تعيين معاينين ومدققين حصريين في هيئات التصنيف المعتمدة.
بيى همئ لتتصامف لتقم ف بأبم

لتمل ما

إصولر لت ة ول( لتق ا ام مر قب مل مامر موققمر حصرممر ملمي ر تومة  ،بيى

أر ما ا ل أ خ ص مؤهيمر موربمر مف ضمر تتافمه لت لجب ( لتا ط ( لتمطي ب

ل اط ق مسؤ تم تة ،

ق ن تمتطيب (

إجرلءل( آم اس ع.)IACS
تبقى لتةمئ مسؤ ته بر إصولر لت ة ول( ام ب بر و ت لتليف ،ممار تةمئ لتتصامف لتتل قو مع مل مامر غمر حصرممر
تيرلوم أ أي مر لت رش لتفام

ق ن يحا ف قرلر رقف ) A.789(19لتص ور بر لتماظم .

المادة ()5
تعيين الورش الفنيه المساعدة.
تةمئ ( لتتصامف لتملتموة تف مض رش ام ملتمو تومة تيمس بوة بأبم

لتا ف إصولر لت ة ول( لتق ا ام  ،هتك حسب

متطيب ( همئ ( لتتصامف آم اس ع ،)IACSبيى أر تا ر هه لت رش لتفام لتمقوم تألبم

لتخوم ( ح صي بيى ة وة

ج وة ب إلولرة ملتموة مر قب همئ لتتصامف.
المادة ()6
معاينة السفن قيد التسجيل ووسمها.
 .1متلمر لتب ع تليمم ( تسجم لتسفر لتص ورة بر لتةمئ  ،بيى أر متف تز مو لتةمئ بتقرمر ال ص ور بر همئ تصامف
ملتموة تغم ( قم ف لتةمئ بورلسته تيم ل قه مبوئم ن بيى تسجم لتسفما  ،متف لتا ف بيى لتسفما مر قب مل مال لتةمئ بم
ال مؤوي لتى أي تأخمر تيسفما .
 .2متلمر سف لتسفر بحر ف بربم
-

ات ب لالسف ب تيغ علتلربم

التمام

ق ن تم ميل :

لالاجيمزم ) بيى ج ابل مقوف لتسفما  ،اهتك لسف لتسفما

مما ء لتتسجم بيى لتمؤخرة،

بحمث ما ر لرتف ع ليحرف ال مق بر ع )100ميف لتلرض ال مق بر ع )%80مر لالرتف ع.

4

-

تثبم( رقف ع )IMOبيى لت جه لتم ضح ل لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع- )SOLAS
ع.)SOLAS XI-I Reg.3.4

المادة ()7
إخطار الهيئة.
ق ن تم ميل :

متلمر لخط ر لتةمئ ل لتح ال( لتت تم

أوال – ح ت لتسفما غمر ص تح تالبح ر:
أ.

بيى همئ لتتصامف لتخ ه لإلجرلءل( لتتصحمحم

إبالف لتةمئ بم متفق أحا ف لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف

ع-)1974ع ،)SOLASهتك ل لتح ال( لتتل ما ر مة

ضع لتسفما أ ملولتة ال تت ل ق مع متطيب ( لت ة ول(

لتق ا ام هل( لتصي  ،أ لتتل تا ر مة لتسفما غمر مؤهي تإلبح ر ا اة ت ا خطرلن بيى هل( لتسفما أ لال خ ص
لتم ج ومر بيى متاة  ،أ ت ا تةومول ن غمر مقب

تيبمئ لتبحرم  ،أ تةومول ن تيم لائ .تتضمر تيك لتح ال( ح ت

ج و

بم ب خطمرة تف لت ق ف بيمة أثا ء لتمل ما أ زم رة لتسفما بم ل هتك تيك لت لروة ل وتم بم ب لتحجز ل لتقسف
لتث تث مر لتميحق رقف ع )1تقرلر لتماظم رقف ) A.787(19تلوميه ،ح ت بوف إام
ب .إهل تف متف لتخ ه لجرلءل( تص حمحم

ق لتفقرة لتس بق

لتمل ما لتق ا ام أ لتتصامف.

متلمر سحب لت ة وة لتق ا ام هل( لتصي

لبالف لتةمئ بهتك

رل ،إهل جو( لتسفما ل مما ء و ت لخرى اه متلمر لبالف رق ب تيك لتو ت بيى لتمما ء رل.
ثانيا  -ح ت تليمق ل سحب لتتصامف.
متلمر بيى همئ لتتصامف ل ح

سحب تصامف سفما م ج و ل لتخوم أر تق ف ب تتزلمر مع هتك لالجرلء بسحب جممع

لت ة ول( لتق ا ام لتص ورة باة ام ب بر لتةمئ .
ثالثا – ح ت لتتغممرل( لتمؤثرة بيى تف صم لتتسجم

لتتصامف ،بم ل هتك تغممر ل:

•

تف صم لتبا ء مث لب وة با ء سفما  ،لب وة لتقم س ،ل لتقم ف بتلوم رئمسل بيمة .

•

ا ع لتسفما .

•

ق ة لتو ع ،تف صم لتمحرك مث لتقورة ،س ئ لتو ع ،ا ع لتمحرا (.

•

لبل و لتسفما  :لتط  ،لتلرض ،لتلمق.

•

بوو لال خ ص بيى متر لتسفما .

•

لتحم ت علالجم تم

•

لتملول( لتمزلت ل لتمض

•

تلوم بيى رم ز لتتصامف.

لتص م ).
لتتل تؤثر بيى لتتلوم لترئمسل.

رابعا  -ح ت لت ث ئق :ام هج  /سجال(  /تق رمر:
متلمر تز مو ما تب لتةمئ باس مر لت ة ول( لتق ا ام أم ا ا( تيك لتموة لتزمام تتيك لت ة ول( اهتك باس بر لتتق رمر
لتمر ق ب ت ة ول( لتص ورة ام ب بر لتحا م لالروام بم ل هتك :
•

أي ة وة ق ا ام ص ورة مر ق ب ة وة لبف ء ،تمومو ل تجةمزل( ما ئ  ،جاب لتى جاب مع تف صم لتباو لتملال.

•

ة وة لتمو اه لالمام علتمؤقته لتولئف).

•

ة وة مو ا لإلولرة لآلما علتمؤقته لتولئف) .
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•

اس مر ة وة ثمق لتت ل ق ع )DOCتق رمر لتتوقمق بيى ع )SMCلتمتضما

ج و بوف ت ل ق رئمسل.

المادة ()8
السفن غير المتوافقة مع المتطلبات القانونية.
أوال – بخص ص لالجرلءل( هل( لتصي بةمئ ( لتتصامف
•

ل لتح ال( لتتل تا ر مة لتسفما أ لحو ملولتة ال متفق إتى حو ابمر مع تف صم لت ة ول( لتق ا ام هل( لتصي ،
ليى همئ ( لتتصامف أ لتمل مامر لتب ع لإلجرلءل( لت لروة ل لتم وة ع )7أبال .

•

لح

تف لتقم ف ب تخ ه تولبمر تتص مب لال ض ع ب ا مؤق( ال محقق لتمتطيب ( لتالزم  ،ليى لتمل مر لر مضع

لتتولبمر لتملول( لإلض م لتمت ح لتتل تمار لتسفما مر لإلبح ر لتى لتمما ء لتمالئف إلجرلء لإلصالح ( ل
لتتلومال( لتولئم ل لستبول لتملول(.
•

مطبق أي لبف ء ل سم ح مر و ت لتليف ب البح ر تف ماحه تموة محووة بيى بيى لتسفما لتملام قط و ر غمره مر
لتسفر ،ال مج ز تارلر لالبف ء ل لتسم ح بيى افس لتسفما لال بلو لتحص

•

بيى م ل ق مسبق مر لتةمئ .

متلمر أر تا ر لت ة ول( لتص ورة لتمرتبط ب البف ء ل لتتمومو ل أي لجرلء مم ث متفق مع متطيب ( لتةمئ  ،مع
لالخه بلمر لالبتب ر لالتف قم هل( لتصي ل متطيب ( لتمو ا

ب تت ل ق مع اظ ف لالجرلءل( لتملم

به تةمئ

لتتصامف لتملام .
•

لت ة ول( لتص ورة لتمرتبط ب إلبف ء ل لتتمومو ل أي لجرلء ما ئ حسب م تف لالتف ق بيمه مع لتةمئ  ،مع لالخه
بلمر لالبتب ر لالتف قم هل( لتصي ل متطيب ( لتمو ا

ب تت ل ق مع اظ ف لالجرلءل( لتملم

به تةمئ لتتصامف

لتملام .
ثانيا – بخص ص لالجرلءل( هل( لتصي ب تمل ما
•

لتتفتمش

تق ف لتةمئ بتاي مف مل مال لتةمئ تيقم ف ب تمل ما
إمق ع لتماع مر لتسفر اتمج مل ما رق ب لتو

لتتفتمش بيى أي مر لتسفر لتتل تر ع لتليف ليروال ل ح
بيى لتمما ء أ

ل ح ت تليمق أي مر لت ة ول( لتق ا ام لتص ورة

بر همئ لتتصامف بتف مض مر و ت لتليف ،متف لحتس ب تا تمف لتسفر لإلق م
لتبحرم بيى م تك لتسفما أ
•

تارلر

ليج ر لتم مم تمل مال لتةمئ

را إولرة لتسفما .

إهل تبمر مر خال تقرمر تجا لتمل ما

لتا ف أر سبب ماع لتسفر تيسفما لتتل تر ع لتليف ليروال ه تقصمر ل

أولء مل مر همئ لتتصامف لتمف ض مر قب لتةمئ متف مخ طب همئ لتتصامف تبم ر ليسب ب ،لتطيب بلوف تايمف
لتمل مر لتملال ب جرلء لي ا ف ل توقمق بيى لتسفر لالروام  ،لهل تبمر لر لتسبب ه تقصمر ل أولء را إولرة
لتسفما تايف تجا مر مل مال لتةمئ تيتوقمق بيى اظ ف إولرة را لإلولرة ،متف لحتس ب تا تمف لتسفر لإلق م
ليج ر لتم مم تمل مال لتةمئ لتبحرم بيى را إولرة لتسفما .
المادة ()9
بيان المتطلبات القانونية.
لح

بوف ج و ت جمة ( ص ورة مر و ت لتليف بخص ص لتمل ممر لتفام هل( لتصي لتص ورة مر همئ ( لتتصامف،

اهتك لتمتطيب ( لتم حوة تفسمرلتة
لتقرلرل( لتتل ممف لتص ورة مر لتماظم

لتمتطيب ( لإلجرلئم تمجم ب آم اس ع ،)IACSمتلمر لالتتزلف بجممع لتت جمة (
أخهه بلمر لالبتب ر

المادة ()10
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الموافقة والمصادقة على الوثائق القانونية.
بيى م تك لتسفماه ل مر ما ب باه بتقومف طيب لتى لتةمئ تيمص وقه بيى لت ث ئق لتق ا ام لتم ج و بيى متر لتسفما

لتتل

مجب لر متف مص وقتة حسب متطيب ( لالتف قم ( لتم قله.
المادة ()11
الشهادات واالتفاقيات التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تعتمد من قبل حكومة المملكة االردنية الهاشمية.
 .1إهل تم( مل ما سفما

ا ا( مط بق تمل هوة تف متف لتت قمع ب يمة مر قب لتمميا لالروام لتة مم ل تف توخ حمز

لتتافمه ممار لصولر بم ر لتتزلف مر همئ لتتصامف لتملتموة ب تام ب بر لتمميا
لتو ري ام ه لتح

تخضع هه لت ة وة تيتوقمق لتسا ي

ل لت ة ول( لتق ا ام لالخرى .

 .2إهل تف لتت قمع بيى لتمل هوة لتمها رة ل لتفقرة لتس بق ل وخي( حمز لتتافمه إر بم ر لالتتزلف مستبو ب ت ة وة
لتخ ص بتيك لتمل هوة و ر لجرلء توقمق ل ا ف بيى لر ما ر ت رم لاتة ء تيك لت ة وة ال متج ز ت رم بم ر
لالتتزلف.
اتفاقيات ومدونات
االتفاقية الدولية لسالمة االرواح في البحار لعام ()SOLAS(-)1974
الفصل االول  :أحكام عامة
المادة ()12
شهادة سفن الركاب.
بيى جممع سفر لترا ب لر تا ر مز وة ب ت ة ول( لتق ا ام

ق تيق لبو لتمتطيب ( لتق ا ام لتخ ص بةمئ ( لتتصامف،

باوم تا ر سفما لترا ب غمر ق ورة بيى تيبم لتمتطيب ( لتالزم الصولر ة وة سالم لترا ب ،ممار أر متف لصولر
لبف ءل( ل لتتمومول(( .تحت شروط معينة بناء على أحكام االتفاقية)
لح

لتح ج ترحي تسيمف سفما را ب تف متف لسام

لتلومو مر لتمتطيب ( إر تيةمئ أر تصور تيسفما

ة ول( تسفما

حر ع ،)cargo ship certificatesام ممار تيةمئ إصولر ع )cargo ship certificatesتسفر را ب خ رج
لتخوم  ،أ رحي لتهه ب لتى لتح ض لتج ف .ل ح

تف لتتقوف بمث ههل لتطيب مر قب همئ لتتصامف لتملتموة لتتل مجب

بو ره لر تتحقق مر لآلتل:
•

ج و ة وة لولرة لما س رم لتصالحم اسفما بض ئع.

•

ج و اظ ف لولرة لما تمث هه لترحي .

•

ج و ة وة و تم يمر لتسفما س رم .

المادة ()13
دخول الحوض الجاف لسفن الركاب.
تا ر متطيب ( لتةمئ تسفر لترا ب تغ م ( لتا ف بيى ق ع لتسفما

ليجزلء لتمغم رة ب تمم

ل لتح ض لتج ف بإجرلء

لتا ف مرتمر خال موة زمام ال تتج ز خمس سا ل( حسب متطيب ( ة وة خط لتحم ت  ،ل ح

ج و سفما را ب ال

متج ز بمره ع )15ب ف ممار لجرلء ا ف لحو الجزلء لتق ع ل لتح ض لتج ف خال موة زمام ال تتج ز خمس
سا ل( بيى أر متف لتا ف تألجزلء لتمغم رة ب تمم بحض ر مل مر بحري مر قسف رق ب و ت لتليف .
الفصل الثاني
الجزء االول  :البناء  :الهيكل  :التقسيم الجزئي واالتزان  :االليات والمنشئات الكهربائية
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المادة ()14
األبواب المانعة لنفاذ المياه على سفن الركاب .
 .1مجب لتتقمو لتت ف بمتطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع )SOLASلتمتليق ب الب لب لتم اله
تاف ه لتمم بيى سفر لترا ب.
 .2ل ح
با

تز ف ترك بوو محوو مر أب لب لتسفما مفت ح أثا ء لإلبح ر ليى را إولرة لتسفما لتتقوف بطيب موبف
لتملي م ( لت ث ئق إتى همئ لتتصامف لتتل تق ف بو ره بإح ت لتطيب إتى لتةمئ لتبحرم ليروام تيحص

بيى م ل قتة بلو توقمق لتطيب.
المادة ()15
فتح األبواب الجانبية لسفن البضائع والركاب أثناء الرسو على المخطاف .
ب إل رة إتى متطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع )SOLASلتمتليق ب يب لب لتج ابم  ،ممار تةمئ
لتتصامف مرلجل

تحومو ت غم

إما ام تح أب لب ج ابم محووة الستمرلر ليبم

بيى لتسفما م تف مار هتك أثا ء مسمر

لتسفما أ أثا ء تازم لترا ب ،ممار لتتقوف بطيب الصولر تف مض تةمئ ( لتتصامف ب تام ب بر لتمميا لالروام لتة مم
مر لج تيبم متطيب ( محووة تسيط ( م لائ و

أخرى .

المادة ()16
التشغيل الموضعي لالبواب المنزلقة المانعه لنفاذ المياه.
تغ م ( ت حمو لتتطبمق سلم تتقيم لتمخ طر حص
الرتب ك لتبح رة ل ح

لستلم

ل ا

لص ب ( تال خ ص ل لتت غم لتخ طئ ل لح ل لتط لرئ مال

لتم ( مختيف الاظم لتفتح بيى لتسفر لتمختيف متلمر لر تت ل ق أهرع ت غم

لالب لب لتم اله تاف ه لتمم تم م لتت ل ق مع متطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع )SOLASلتتل تاف
لت ص

لتى لتت غم لالمر تالب لب لتم اله تاف ه لتمم

لتث ال لتجزء لال

مر خال لستخولف ليهرع لتتقيموم بيى لتاح لتم ص ف ل لتفص

مر تيك لالتف قم .

المادة ()17
عرض لمعلومات المناورة.
مجب تطبمق برض ملي م ( لتما رة بيى جممع لتسفر هتك حسب لتت صم ( لت لروة ل متطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم
لير لح تل ف ع-)1974ع )SOLASلتفص لتث ال  /لتجزء لي

لتمتليق بلرض ملي م ( لتما رة ،قرلر لتماظم لتبحرم

لتو تم ع).)IMO Resolution A.601(15
المادة ()18
مواصفات الصمامات المثبته على خطوط تمر من خالل حاجز التصادم.
ق ن تمتطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع -)SOLASلتفص لتث ال  /لتجزء لي

 12.5/أر تز و

لتخط ط لتم لسمر لتتل تمر ببر ح جز لتتص وف بصم ف ار ي ع ) screw-down valveممار تحه غيقه مر بيى
لتسطح ممار تيةمئ لبتم و جة اظر لتماظم لتو تم تةمئ ( لتتصامف عآم اس) ل تقرمره لتفال رقف ع)SLF/51/3/4
لتمقوف عتيجا لتفربم تالتزلر ،خط ط لتتحمم

سالم سفر لتصمو) ل لتماظم لتبحرم لتو تم ب ستخولف صم ف لتفرل

لتهي ملطل افس ل تم لتصم ف لتار ي ،بيمه إاه ممار لبتم و لستخولف صم ف لتفرل

ب ض بر لتصم ف لتار ي ل

لتخط ط لتتل تمر مر خال ح جز لتتص وف مر قب لتةمئ .
الجزء الثاني  :الحماية من الحريق  :اكتشاف الحريق ومكافحته
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المادة ()19
ثاني اكسيد الكربون والغازات البديلة النظمة مكافحة الحريق الثابته.
تلتمو لتةمئ لتوتم لالجرلئل تصم ا لسط لا ( غ ز ث ال لاسمو لتارب ر تيمحط ( لتث بته الطف ء لتحرمق  ،لاظم لتضغط
لتماخفض تغ ز ث ال لاسمو لتارب ر لتس ئب ،لاظم لتغ زل( لتبوميه لتمستخومه ل لتما حه طف م ( لتحرمق لتمحم ته.
المادة ()20
حماية خطوط الضغط العالي للوقود.
تلتمو لتت جمة ( لتتليمم ( لتا رل( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()21
معدات تنفس لمخارج الطوارئ.
تلتمو لتت جمة ( لتتليمم ( لتا رل( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.

الفصل الثالث
معدات السالمة وانظمة السالمة
المادة ()22
صيانة معدات السالمة القابلة للنفخ
تلتمو لتت جمة ( لتتليمم ( لتا رل( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()23
معدات السالمة التي يتم انزالها بواسطة االسالك
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()24
سالمة قوارب النجاة اثناء مناورة اخالء السفينة
ترب ر لتسفما لتخم ر ل ت جم ل تلوم لتما رل( لتمقرر حسب متطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974
ع ،)SOLASبيى أر مو ر ل سج لتسفما لترسمل مبررل( مث ههل لتتصرف ،م ترط لر متف لجرلء لتما رة ل لقرب
رص ممااه.
المادة ()25
سالمة معدات انزال قوارب النجاة
تلتمو لتت جمة ( لتتليمم ( لتا رل( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()26
استبدال معدات انزال القوارب في حال قوارب النجاة
تيتزف لتةمئ ب تتليمم ( لتص ورة بر لتماظم تمث هه لالجرلءل( حسب لتقرلر ع ،) MSC.1/Circ.1392بيى أر متف
لتتل م مع لتح ال( لتتل ال تتط بق مع هه لإلجرلءل( ا ح ته بيى حول.
المادة ()27
المعدات المكافئة لمعدات السالمة
ب ستثا ء ا قال( لتافط ،مت جب بيى سفر لتبض ئع هل( لتحم ت لإلجم تم ع )500طر اثر أق مر ع )1600طر ،أر تا ر
مجةز بيى لتاح لتت تل :
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أ.

بيى ج اب لحو مر لتسفما  :ق رب اج بمحرك لمتث ال تيمل ممر لتمطي به تق لرب لالاق ه ،مز و بملوة لازل
ملتموة ج هز تالستخولف لتف ري ل جممع لال ق ( خال أي رحي .

ب .بيى لتج اب لالخر مر لتسفما  :ج و رم ث اج ل لاثر.
ج .لم ب تاسب تيسفر لتتل متج ز مة سطح لالخالء ع)4.5ف ل ع )15قوف بر سطح لتبحر ل رحال( لتص ب رة ر
رم ث ( لتاج ة لتمها رة لبال مجب لر تز و بملول( لازل بيى ا ج اب بملو ملوة إازل تا رم ثمر اج ة،
بيى لر تا ر ملول( لإلازل

ق ورة بيى إازل لترم ث با م حم تته مر لي خ ص لتملول(.

و .مجب تخزمر جممع رم ث ( لتاج ة بطرمق تا ر مة ق ور بيى لتطف بحرم  ،بيى أر ما ر ق رب رم ث ( لتاج
هل( سل ايم ا م

سل متس م مم بماة تتحمم بوو لال خ ص لإلجم تل لتم ج ومر بيى متر لتسفما .

 .تز و لتسفر لتتل تت ر مة لتمتطيب ( حسب أحا ف ا رة لتماظم لتبحرم لتو تم ع )IMO SLS 14/22بق رب
إاق ه .

المادة ()28
اختبار قوارب النجاة
ق ن تق بوة لتسفر لت قمق ممار إجرلء تطبمق لختب ر بسرب ع )5بقوة بحرم لتمتطيب حسب مدونة معدات إنقاذ الحياة
ع )5.1.4بيى سفما

لحوة لهل ا ا( ب قل لتسفر متط بق بم لصف ( ملول( لتسالم

ملول( إازلتة  ،بيى أر ما ر لالختب ر

لتهي تف بيى لتسفما لال تى مرضم .
المادة ()29
بدالت الغمر على سفن البضائع
تلتمو لتت جمة ( لتتليمم ( لتا رل( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()30
االعفاء من حمل حصص الغذاء ومعدات صيد االسماك على قوارب النجاة
 .1ممار إبف ء لتسفر لتتل تلم

ل ماطق خيمج لتلقب مر حم رم ث ( لتاج مر حصص لإلب

ملول( صمو

لالسم ك ق الحا ف مدونة معدات إنقاذ الحياة ع.)4.4.8.32.
 .2تقوف طيب ( لالبف ء مر قب همئ ( لتتصامف ق تالجرلءل( لتملتموة لتص ورة بر لتةمئ .
 .3متف لتاظر ل لتطيب ( لتمتليق ب تماص ( لتبحرم لتتل تلم
لالمولو بيى سبم لتخوم ( لتتل تص

ل اط ق لبلو مر ع )200مم بحري رحال( لتتز مو

لتى لبلو مر ع )200مم بحري ا ح ت بيى حول.

المادة ()31
استخدام الحبال المعقودة كوسيلة انزال وتحكم بعائمات النجاه
حسب لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع - )SOLASالفصل لتث تث الالئحة ع )11.7مسمح ب ستخولف لت س ئ
ليخرى تإلخالء بإازل رم ث ( لتاج إتى لتمم ب س ئ ممار لتتحاف بة حسب لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف
ع-)1974ع )SOLASالفصل لتث تث لتق بوة ع.)31.1.4
تلاى لت س ئ ليخرى تإلخالء ب ستخولف ملول( مث

مازتق ( لالخالء  ...لت لم لتحب

لتغ م .
المادة ()32
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لتملق وة ةل غمر مقب ت تمث هه

سعة حمولة عائمات النجاة – بمعدل وزن  82.5كلغم للركاب
 .1حسب الفصل لترلبع ل مو ا ملول( لاق ه لالر لح مجب أر متف با ء جممع رم ث ( لتاج ة لتصيب

لتق بي تياف بيى

لس س لر مت سط زر لترا ب  82.5اغف بوال مر  75اغف .
 .2بيى جممع لتسفر لتتل تف با ؤه ل ل بلو ع 1ا ا ر لتث ال  )2012لر تز و برم ث ( اج ملتموة لر متف حس ب
زر لت خص بيى لس س لر زر لترا ب ع )82.5اغف .اهتك زر لتتحمم لالمر الهرع ملول( لالازل
لتمستخومه الازل هه لترم ث ( ا م ل ح

تف تحمم لترم ث ( ب تلوو لتايل .

 .3أم جممع لتسفر لتتل تف با ؤه قب ع 1ا ا ر لتث ال  )2012مستمر لستخولف رم ث ( لتاج لتتل تف با ؤه بيى
لس س مت سط زر لترلاب ع )75اغف .بيى لر متف لستبولتة

حسب م لبمو صم اتة لتسا م برم ث ( محس به

بيى لس س ع )82.5اغف .

الفصل الرابع
معدات االتصال
المادة ()33
نموذج سالمة الراديو( ر) /شهادة مشغل عام لنظام االستغاثة
متلم ر أر ما ر بوو م غيل لترلوم بيى متر لتسفما مت ل ق مع متطيب ( ثمق لتحو لالواى تيتطقمف لالمر تيسفما لتص ورة بر
لتةمئ  ،هتك ب ترغف مر متطيب ( لالتف قم لتو تم تمست م ( لتتورمب لصولر لت ة ول( لتا ب ( تيل ميمر ل لتبحر
تلومالتة لتص ورة بر لتماظم ع  )STCWاهتك متطيب ( لالتح و لتو تل تالتص ال( ع )ITUبةهل لتخص ص.
المادة ()34
رقم التعريف على ( )406ميغاهيرتز لجهاز إصدار إشارات االستغاثة (االيبيرب)
مجب أر متف برمج أجةزة لالمبرب لتل مي بيى ع )406ممغ همرتز برقف تلرمف لتخوم تألجةزة لتبحرم لتمتاقي ع MMSI
 )No.لتص ور بر همئ تاظمف قط ع لالتص ال( ليروام

ل ح

بوف إما ام حفظ ههل لترقف بيى جة ز لالمبرب باو

تسجم لتسفما ممار لبط ء ساو تسجم بمو مؤقته ال تتج ز ةرمر تبرمج لتجة ز ل لستبولته بجة ز لخر مبرمج.
المادة ()35
جهاز السلكي اتصال بالطائرات على متن سفن الركاب
ق ن تمتطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع - )SOLASلتفص لترلبع الالئحة ع ،)14مجب ت مر جة ز
لتص

السيال ملم بيى م ج لتطمرلر بيى متر سفر لترا ب ملتمو مر قب لتةمئ طبق تقرلر لتماظم ع)،)A.694(17

لتف قم ماظم لتطمرلر لتموال لتو تل ع. )ICAO
الفصل الخامس
سالمة المالحة
المادة ()36
التطقيم االمن
مجب لر تت ل ق جممع لتسفر لتمسجي تح( لتليف ليروال مع تليمم ( تطبمق متطيب ( لتحو ليواى لآلمر تيتطقمف لتص ورة بر
لتةمئ .
المادة ()37
اللغة الرسمية
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لتيغ ( لترسمم بيى متر لتسفر لالروامه هل لتيغ لتلربم

لتيغ لالاجيمزم .

المادة ()38
الرؤية من خالل برج القيادة
بيى لتسفر لتتل مو( قب تم ز  1998لتتل ستخضع تتلومال( لصالح ( رئمسم ع ق تمل ممر تجا لتسالم لتبحرم ل
لتماظم لتبحرم لتو تم

لتتلممف لتص ور باة رقف ع )MSC/Circ.1246لالمتث

لتت ف تمتطيب ( لالتف قم لتو تم تسالم

لير لح تل ف ع-)1974ع - )SOLASلتفص لتخ مس.
المادة ()39
ارتفاع غرفة القيادة
مجب أر المق لرتف ع غر لتقم وة بر ع )1800ميف ،لر تت لئف لتسفر لتمبام حومث مع متطيب ( لتفص لتخ مس مر لالتف قم
لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع.)SOLAS
المادة ()40
اختبارات وتفقد نظام توجيه الدفة
مجب أر متف لجرلء لختب ر تفقو تاظ ف ت جمه لتو ب ا أسب بل تيسفر لتتل تلم

ل رحال( و تم قصمرة حسب متطيب (

لتفص لتخ مس مر لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع.)SOLAS
المادة ()41
نظام الرادار
متلمر بيى لتسفر تثبم( رلولر بوو لثامر ع )3 GHZع )9 GHZق ورة بيى إبط ء بم ا ( أاثر م ال ل مختيف لتح ال(
لتظر ف هتك لتتزلم بمتطيب ( لتفص لتخ مس مر لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع.)SOLAS
المادة ()42
نظام التعرف والتتبع الطويل المدى.
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()43
نظام انذار النوبة المالحية في غرفة القيادة .
مر م تم  ،2011هتك تيت ل ق مع متطيب ( ع Ch.V

متلمر تثبم( ملول( لاهلر لتا ب لتمالحم ل غرف لتقم وة قب لال

) )Reg.19.2.2.3م ترط أر مغطل لتاظ ف لتهي تلم بم جبه تيك لتملول( لت ظ ئف لتت تم :
.1

ج و مفت ح تح م لتاظ ف ع )ON/OFFمو م ن بيى لر ما ر مفت ح لتتح م محمم ب ج و مفت ح تح م  ،أ ايم
مر ر أ أم

سمي حم م لخرى.

 .2بلو لتت غم مبقى لتاظ ف غمر مفل تفتر زمام تترل ح م بمر  3لتى  12وقمق .
 .3لاهلر مرئل

مسم ع متف لطالقة ل غر لتقم وة باو اة م لتفترة لتزمام لتمحوو تياظ ف  .بحمث مصور لالاهلر

لتمرئل قب لتاظ ف لتمسم ع بمو زمامه قوره ع )15ث ام .
 .4متف تح م لالاهلر لتى لتض بط لتمس او ل لتى غر ملم

لترب ر ل ح

تف متف لب وة ضبط لتاظ ف ل غر لتقم وة

خال ع )30ث ام .
 .5ممار لطالق لالاهلر ل لالم ار لتل مه عص ت ا ( تا
لهل تف متف لب وة ضبط خال

لتطل ف ،ماتب لتسفما  ،ق ب لالجتم ب ( ل م

به هتك).

ترة زمام ع )90-30ث ام مر لطالق لالاهلر لتمرئل ل غر لتقم وة ع ممار تمومو

لتفتر لتزمام تموة ثالث وق ئق ل لتسفر لتضخم ) .
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 .6قو ما ر اظ ف لب وة لتضبط لتمز و تغر

لتقم وة بب رة بر زر ت غم ل مات ف حرا مط بق تيم لصف (

لتم ض ب مر قب لتماظم لتبحرم لتو تم .
الفصل السادس
تحميل البضائع الخطرة
المادة ()44
 .1ال مج ز تحمم لتبض ئع لتم ل بيى لتسفر لتتل تر ع لتليف لالروال ،مستثاى مر مو ا لتبض ئع لتخطرة لترتب
ع )7لتمتليقه ب تم لو لتم ل لتملبأة ل بب ل( لتمستخوم ل لتتطبمق ( لتطبم

لتصحم لتل م  ،بم مت ل ق مع

قرلر رقف عع )Resolution A.984 (24لتص ور بر لتماظم .
 .2بيى ا

لتسفر ليروام لتت ل ق مع متطيب ( عس الس)/لتفص لتث ال/لتجزء لتث ال ،اهتك ب ال رة لتى لتف قم

عس الس) /لتفص لتس بع/لتق بوة  1-7لتمجةزة تاق لتبض ئع لتخطرة ،باو اق هه لتبض ئع ب ا س ئب لتت ل ق
مع متطيب ( لالحا ف هل( لتصي مر مو ا ع )IMSBCبيى لتاح لتمحوو ل لتق بوة ع )VI /1.1مر لتفص
لتس وس التف قم عس الس).
 .3لهل تف تلرمف لتبض به ام وة ل مو ا لتبض ئع لتخطرة متف لتتل م ملة حسب تليمم ( لتمو اه س لءل ا ا(
بض ئع س ئب ل مغيف .
 .4ال ممار تطبمق متطيب ( مو ا لتبض ئع لتخطرة ب تتزلمر مع متطيب ( مو ا ع )IMSBCم تف مهار ل ت جمة (
لتماظم .
 .5مماع تحمم لتبض ئع لتخطرة بيى سفر لترا ب لتتل تر ع لتليف لالروال.
الفصل السابع
ادارة العمليات االمنه لتشغيل السفن
المادة ()45
تطبيق مدونة االدارة االمنة .
متف تطبمق تليمم ( تطبمق مو ا لإلولرة لتو تم لآلما ع )ISM Codeلتص ورة بر لتةمئ .
المادة ()46
اللغة المستخدمة في نظام االدارة االمنة .
مع مرلب ة م

رو ل لتم وة  35لبال إر لتيغ لتمستخوم ل اظ ف لالولرة لالما هل لتيغ لتتل تلم بة لت را

ط قف

لتسفما طبق تـ ع ،)ISM code sec 6.6متلمر لصولر اظ ف لإلولرة لآلما ع )SMSب تيغ لالاجيمزم تما ر مت رل بيى
متر لتسفما تيطرف لتث تث لتملال ب تتفتمش لتتوقمق
المادة ()47
سالمة قوارب النجاة اثناء تمارين اخالء السفينة .
تطبق لتتل ممف لتص ورة بر لتةمئه لتمتليق بةهل لت أر مر لج لتحو مر لتح لوث ل ح ال( لطالق لستل وة ق لرب لتاج ة
خال لتتورمب بيى لخالء لتسفماه ل ح ال( لتغرق.
ملتبر بوف لتقم ف بأحو لتبا و لتمبماه لوا غمر مط بق

ل لتت غم .

•

لتصم ا لتمطي ب

•

ت ثمق لتتورمب ( بيى غرق لتسفما ل لتسج لترسمل تيسفما ع.)ship log book

سج لالا ط لتمطي ب م م ت ب تتل ممف لتمها رة لبال .

المادة ()48
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مستويات التطقيم االمن .
 .1بيى جممع لتسفر لر تت ل ق مع جممع متطيب ( لتتطقمف لآلمر ل ا لال ق (.
 .2مجب لبالف لتةمئ

رل ل ح

مخ تف لتمتطيب ( حسب تليمم ( لتةمئ بم ملتبر غمر مط بق حسب ع ISM

 / )codeع.)Sec 6
 .3بيى جممع همئ ( لتتصامف لتت او مر م مأتل :
•

أر جممع لتضب ط لتط قف محمي ر لت ة ول( لالهيمه لتمت ل قه .

•

أر جممع لال خ ص لتهمر تف تلماةف على السفينه مورجمر ل الئح لتط لرئ ع.)Master List

•

أر متف لإل رلف بيى ملول( لتاج ة مر قب أ خ ص مؤهيمر.

•

إولرة لتسفما بطرمق لما طبق تمتطيب ( لتـع  ،)STCWبر طرمق لتتوقمق ل لتسج لترسمل تيسفما ع ship
 ،)log bookتسجم س ب ( لتلم

لترلح

لتمق بال( لت خصم حسب متطيب ( لتف قم لتلم ته لتبحرم .

المادة ()49
ملف دولة العلم .
ما ر ميف و ت لتليف بيى متر لتسفر مطب ب ل لتاتر ام  ،أر محت ي ههل لتميف بيى لخر لتقرلرل( ،لتا رل( ،لتق لامر
لالاظم لتص ورة بر لتةمئ  ،أر ج و مث ههل لتميف ضر ري خال لتقم ف ب تتوقمق تغ م (

ة وة لالولرة لالما

ع.)SMC
المادة ()50
تفتيش السالمة السنوي لدولة العلم .
خال لتتوقمق لتخ ص ت ة وة لالولرة لالما ع )SMCبيى همئ ( لتتصامف لتتأاو مر إجرلء لتتفتمش لتفال لتسا ي لتخ ص
ب تسالم مر قب لتةمئ

اهتك مت بل لالجرلءل( لتالزم تتصحمح أي مالحظ ( امه برز( أثا ء بميم لتتفتمش لتسا ي .

المادة ()51
المتطلب االجرائي رقم ( )17للمنظمة الدولية لهيئات التصنيف ( :)IACSتقرير التدقيق .
لح

بوف مط بق لتتوقمق لتخ ص بـع ) SMC/DOCإاه مجب لر ترس لتى لتةمئ ب تبرمو لإلتاتر ال تمتف بم تقرمر

ب سرع ق( ممار ضمر ع )3لم ف بلو لاتة ء لتتوقمق.
الفصل الثامن
الجزء االول  :تدابير لتعزيز السالمة البحرية.
المادة ()52
تا ر جممع همئ ( لتتصامف مف ض ب جرلء لتا ف لتالزف مرلجل لتخطط لصولر لت ة ول( ق تـ
)The International Code of Safety for High Speed Craft, 1994 (the 1994 HSC Code
.)And the International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 HSC Code
تطبق جممع لتتلومال( لتص ورة بةهل لتخص ص بيى لتسفر لالروام

بيى همئ ( لتتصامف لر تتحقق مر لر لتسفما مط بق

تظر ف لالبح ر لتتل ت م لتتطقمف ،مؤهال( لتضب ط لتط قف لتمحووة ل ة وة لتسم ح بت غم لتسفر هل( لتسرب (
لتل تمه .
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المادة ()53
رقم المنظمة )رقم المنظمة البحرية الدولية ) IMO
مجب بيى لت را ( لتم تا

را ( لولرة سفر لتتل تر ع لتليف لالروال لتحص

بيى رقف لتماظم .

المادة ()54
السجل الموجز المستدام
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
الجزء الثاني  :تدابير لتعزيز االمن البحري.
المادة ()55
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
الفصل التاسع
االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ()MARPOL
الملحق االول  :منع التلوث بالزيت
المادة ()56
التخلص التدريجي (المجدول) من ناقالت النفط ذات البدن الواحد .
ال مسمح بتسجم ا قال( لتافط هل( لتبور لت لحو لتتل تا تتة لتف قم م رب

لتمر ق رقف  1لتق بوة رقف  20لال لهل تف تلومية

لتى لا لع لخرى مر لتسفر ع ا قال( لتبض ئع لتس ئب  ،صة رمج تخزمر تفرمغ ب ئم  .. ،لت ) ال مسمح تة ب تلم
اا قال( افط يغرلض تج رم بلو تسجمية تح( لتليف لالروال .
المادة ()57
برنامج معاينة اهلية حالة البدن لناقالت النفط .
متف تز مو لتةمئ بخط ملتموة مر قب همئ تصامف ملتموة تمل ما لهيم ح ت بور لتا قي  ،بحمث تا ر هه لتخط ا م
تتحومو لهيم لتلا صر لتةمايم لترئمسم تبور لتا قي .
المادة ()58
وحدات تخزين ومناولة الوقود ومنتجاته .
تلتمو لتةمئ قرلر لتماظم تيجا لتمح ظ بيى لتبمئ لتبحرم رقف ع) )MEPC.139(53بخص ص لتوتم لالجرلئل تتطبمق
لتمتطيب ( لتماقحه تيمر ق رقف عل) التف قم ماع لتتي ث مر لتسفر ع )MARPOLالملحق األول لمنشآت اإلنتاج والتخزين
والتفريغ العائمة ( )FPSOsووحدات التخزين العائمة (. )FSUs
المادة ()59
خطة الطوارئ للتلوث بالزيت على السفن .
لح

تسجم لتسفما تح( لتليف ليروال متلمر مرلجل خط لتط لرئ تيتي ث ب تزم( لبتم وه مر قب لتةمئ  ،ال مج ز

لبتم و أم م ص وق مر قب همئ ( تصامف ب تام ب بر إولرل( بحرم أخرى أ أم مص وق مب رة مر لإلولرل( لتبحرم
ليخرى تو

أخرى .

المادة ()60
سجل الزيوت .
ملتمو سج تيزم ( لتص ور بر لتةمئ

ق ن تمتطيب ( لتماظم

تجا حم م لتبمئ لتبحرم .
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المادة ()61
خطوط تفريغ صهريج الزيت العادم .
تطبق لتق بوة رقف ع )12.2.2التف قم ماع لتتي ث مر لتسفر ع )MARPOLلتمر ق رقف ع )1بيى جممع لتسفر لتتل تف
تسيممة بلو لي

مر ا ا ر ث ال تل ف  2014هتك

ق تيا رة ع )MEPC.1/Circ.753لتص ورة بر تجا حم م لتبمئ

لتبحرم .
الملحق الثاني  :التحكم بالتلوث الناتج عن المواد السائلة الضارة السائبة .
المادة ()62
تحميل الزيوت النباتية .
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()63
شهادة الموائمة .
 .1تسمح لتةمئ ب صولر ة وة م لئم تيا ع لتث ال مر ا قال( لتم لو لتاممم ئم لتتل تت لئف مع متطيب ( لتا ع لتث تث
تيسفر لتتل تحم لتزم ( لتاب تم .
 .2مج ز لصولر ة وة لتم لئم تسفما مب ر بيى لر متف لبالف لتةمئ ل مث هه لتح ال(.
 .3ل ح
 .4ل ح

صو ر ة وة م لئم تسفما  ،ر لت ة وة غمر لتمستخومه مجب لر تحفظ ل مغيف محاف.
بوف ج و لم تغممرل( ل ترتمب ( م وم بيى متر لتسفما تتليق ب ة وة لتم لئم

مجب لتب ع لالجرلءل(

لتت تم :
•

إثب ( لتتغممر ل ة وة لتم لئم

•

تق ف را لإلولرة بإبالغ همئ لتتصامف لتملتموة ل ا مرة متف بة تغممر ة وة أتم لئمه.

•

مجب لر تت ل ق لتسفما تم م مع جممع لتمتطيب ( لتالزم تا ع لتسفما لتمها رة ل ة وة لتم لئم  ،ة وة لحوة

صفة ل اظ ف لإلولرة لآلما

لت ة ول( لتص ورة ق تاظ ف لإلولرة لآلما .

تيم لئم تا ر قمو لالستخولف ل أي ق( .
•

مجب أر مق ف رب ر لتسفما بإثب ( ح ت لتم لئم ل سج لتسفما ل ا مرة متف مة تغممر ة وة لتم لئم .

المادة ()64
خطة الطوارئ للتلوث البحري على السفن .
متف مرلجل خط لتط لرئ لتمص وق بيمة مر قب همئ تصامف ملتموة توى لتةمئ باو تسجم لتسفما تح( لتليف ليروال،
ممار أر تا ر لتخط مصوق مر قب لتةمئه.
الملحق الثالث  :منع التلوث بالمواد الضاره المكيسه والمنقوله بحرا
المادة ()65
متطيب ( لتمل ما ل لت ة ول( لتخ ص ب تميحق لتث تث ق تتليمم ( مو ا لتبض ئع لتخطرة ع. )IMDG Code
الملحق الرابع  :منع التلوث بالمياه العادمه من السفن .
المادة ()66
مسمح تةمئ ( لتتصامف لتملتموة مر لتةمئ لتقم ف بجممع لتمل ما ( لتخ ص ب تميحق لترلبع ق ن تتليمم ( تطبمق لالتف قم لتو تم
تماع لتتي ث مر لتسفر ع.)MARPOL
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الملحق الخامس  :منع التلوث بالنفايات من السفن .
المادة ()67
تلتمو متطيب ( تمل ما ل تي ة ول( لتخ ص ب تميحق لتخ مس

ق ن تتليمم ( تطبمق لالتف قم لتو تم تماع لتتي ث مر لتسفر

ع.)MARPOL
الملحق السادس  :منع تلوث الهواء من السفن.
المادة ()68
تق ف همئ ( لتتصامف لتملتموة توى لتةمئ لتقم ف بجممع لتمل ما ( لتخ ص بةهل لتميحق.
االتفاقية الدولية لقوانين منع التصادم في البحر  1974وتعديالتها
المادة ()69
ل رة لتى متطيب ( لتق بو ع) )23(a)(iiبخص ص ض ء لتص ري لتث ال تيسفر لتتل مزمو ط تة بر ع )50متر ،ال تماح
لتةمئ لي طيب ب تحص

بيى لبف ء مر ههل لتمتطيب،

ل ح

حص

سفماه تر ع لتليف لالروال بيى لبف ء مر ههل

لتمتطيب مر لالولرة لتبحرمه تو ته متل قوة ،ر لتةمئه ستسمح ب ا مؤق( ب ستمرلر تفلم لالبف ء لتى حمر م بو أ
ح ض حمث متف تثبم( لتض ء لتث ال.
االتفاقية الدولية للتحكم وادارة مياه التوازن والرواسب
المادة ()70
يسمح لهيئات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بالقيام بجميع المعاينات واصدار الشهادات بما فيها المصادقة على مخطط مياه
االتزان ،للسفن الممتثلة لمتطلبات اتفاقية مياه االتزان لحين دخولها حيز النفاذ ،وفقا ً للمبادئ التوجيهية الواردة في قرار المنظمة
(( )MEPC.127 (53من خالل هيئة تصنيف السفينة .
االتفاقية الدولية للتحكم بانظمة منع تكون الحشف والعوالق الضارة على السفن
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
االتفاقية الدولية لخطوط التحميل  1966وبروتوكول 1988
المادة ()71
يسمح لهيئات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بالقيام بجميع المعاينات الخاصة باتفاقية الخطوط الدولية لعام ( )1966وبروتوكول
عام ( )1988وإصدار الشهادات ذات الصلة.
المادة ()72
شهادات خط التحميل المتعدد
في حال إصدار شهادات متعددة التفاقية خطوط التحميل الدولية يجب إخطار الهيئة وفي حال تعدد الشهادات الخاصة باتفاقية
خطوط التحميل الدولية يجب االحتفاظ بالشهادات القديمة في مغلف مغلق .
ويجب التحقق مما يلي إلصدار أو تغيير خطوط التحميل:
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•

على السفينة االمتثال التام بجميع المتطلبات القانونية المالئمه للوزن الساكن للسفينه وبما يتناسب مع تعيين الحد األدنى
للسطح الحر في الشهادات التي تم إصدارها؛

•

أن ال يكون هناك أي تخفيض في معايير السالمة عند اإلبحار في انخفاض deadweight؛

•

ان يكون مجموعة واحدة من عالمات الحمل على خط العرض في أي وقت ،أما العالمات القديمة يتم طمسها
بالطالء.

•

على ربان السفينة بحضور معاين هيئة التصنيف أن يتاكد من ان عالمة التحميل المرسومة على بدن السفينة مطابقة
لتلك الموجودة على شهادة خطوط التحميل ،وطمس العالمات القديمة ،وأن تكون الشهادات القديمة األخرى لخطوط
التحمل محفوظة وغير متداولة للتدقيق إلغراض المعاينة .وفي حال عدم حضور المعاين فان التغيرات تتم من قبل
ربان السفينة وفقا ً لترتيبات معينة ومحددة تتم في الميناء التالي حسب االتفاق مع هيئة التصنيف.

•

على ربان السفينة إدخال جميع التغييرات التي قد تحدث لعالمات التحميل في دفتر السفينة كإدخال رسمي في كل
مناسبة يتم تغيير عالمات خط الحمل؛

•

على ربان ضمان أن يتم التحقق من جميع عالمات خطوط التحميل و مطابقتها مع الشهادة ذات الصلة
االتفاقية الدولية لقياس الحمولة على السفن 1969

المادة ()73
يسمح لهيئات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بالقيام بجميع المعاينات الخاصة باتفاقية قياس الحمولة لعام ( )1969وإصدار
الشهادات ذات الصلة ،ويجب أن ترسل الشهادات األولية للحمولة الدولية إلى مكتب الهيئة ليتم تسجيل السفينة دون تأخير.
يتم قياس حمولة جميع السفن وفقا ً لالتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام ( )1969وتعديالتها.
االتفاقية الدولية لمعايير التدريب وشهادات النوبات لعام  1978وتعديالتها
المادة ()74
تعتمد التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص .
اتفاقية العمالة البحريه لعام 2006
المادة ()75
عندما يتم تفتيش سفينة وتبين أنها ممتثلة التفاقية العماله البحريه ،يصدر بيان االمتثال نيابة عن المملكة األردنية الهاشمية عند
دخول اتفاقية العمل البحري حيز النفاذ ،ويمكن استبدال بيان االمتثال مباشرة بشهادة خاصة باالتفاقية ،دون إجراء معاينة،
وبتاريخ انتهاء ال يتجاوز ذلك الموجود مسبقا ً على بيان االمتثال.
المادة ()76
المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية .
يتم تفويض هيئات التصنيف المعتمدة باصدار الشهادات حال انتهاء إجراءات المصادقة على االتفاقية.
المادة ()77
أماكن االعاشة للطواقم .
يجب ان تتوافق اماكن االعاشه للطواقم مع متطلبات اتفاقية العمالة البحرية لعام (.)2006
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المادة ()78
المقاييس الطبية .
احتياجات المستلزمات الطبية المحمولة.
تعتمد كمية ونوعية المستلزمات الطبية المخزنه على طبيعة رحالت السفينة ونوع السفينة وكذلك نوعية البضائع المنقوله بحيث
تتوافق نوعية وكمية المستلزمات الطبيه على السفن التي تنقل البضائع الخطرة مع متطلبات مدونة البضائع الخطرة .
المادة ()79
اطقم االكسجين الطبي .
يتم اعادة تعبئة اطقم االكسجين الطبي وفقا لتعليمات الصانع او تاريخ انتهاء الصالحية لكل انبوبة ،واجراء الصيانه لمنظمات
الضغط حسب تعليمات الصانع ومن قبل الجهات المختصه المعتمده .
المادة ()80
المياه العذبه وتعقيم مياه الشرب .
يتم تعقيم مياه الشرب حسب متطلبات اتفاقية العمالة البحرية لعام ( )2006بالخصوص .
المادة ()81
استخدام شبكات انابيب بالستيكيه النظمة المياه العذبه
تعتمد الهيئة استخدام شبكات انابيب بالستيكية النظمة مياه الشرب و المتطلبات الواردة في قرار المنظمة رقم
() )A.753(18وتعديالته كما وردت في ().)IMO MSC Resolution MSC.313(88
المادة ()82
معدات الرفع
تعتمد الهيئة المتطلبات الواردة في اتفاقية العمل الدولية لعام ( ،)2006فيما يتعلق بفترات الكشف وكذلك الجهات التي يمكن لها
اجراء اعمال الصيانة.
المادة ()83
مصاعد االفراد
تعتمد الهيئة المتطلبات الواردة في مدونة المصاعد ( ،)ASME A.17.1وكذلك التعليمات الواردة في مدونة اداء التشغيل
اآلمن الجزء ( )21.21الصادر عن هيئة ( )MCAالبريطانية ،فيما يتعلق بفترات الكشف وكذلك الجهات التي يمكن لها اجراء
اعمال الصيانه .
المدونة الدوليه لسالمة السفن السريعة
المادة ()84
يسمح لهيئات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بالقيام بجميع المعاينات ومراجعة المخططات واصدار الشهادات الخاصة فيما يتعلق
بالمدونة الدولية لسالمة السفن ذات السرعة العالية لعام ( ،)1994والمدونة الدولية لقواعد السالمة للسفن ذات السرعة العالية
لعام (.)2000
المدونة الدولية للسفن المحمولة ميكانيكيا
المادة ()85
يسمح لهيئات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بالقيام بجميع المعاينات ومراجعة المخططات واصدار الشهادات بالخصوص .
المدونه الدولية لبناء ومعدات السفن التي تنقل مواد كيميائيه خطره سائبة
المادة ()86
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تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
نقل الغازات المساله السائبة
المادة ()87
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.

المدونه البحرية الدولية لنقل البضائع الصلبة السائبه .
المادة ()88
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.

المدونه الدولية لالتزان السليم (بدون عطب)
المادة ()89
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المدونه الدولية لنقل الحبوب
المادة ()90
تلتمو قرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
مدونة الممارسة االمنه لنقل البضائع واالشخاص
من سفن المساندة البحرية ( مدونة سفن المساندة البحرية).
المادة ()91
نقل كميات محدودة من المواد الخطرة والسوائل الضارة
نظرا ً لوجود متطلبات محددة لسفن المساندة البحرية لنقل مواد خطرة وسوائل ضارة للمنصات والمنشئات البحرية تعتمد الهيئة
تطبيق قرار المنظمة البحرية الدولية رقم ()" )A.673(16مبادئ توجيهيه لنقل وتداول كميات محدودة من المواد الخطرة
والمواد السائلة الضارة السائبة على السفن البحرية المساندة " .
وفقا للقرار رقم ()" ) A.673(16الكميات المحدودة" يمكن اعتبارها كميات سائلة سائبة اذا لم تتجاوز ( )800متر مكعب
او حجم بالمتر المكعب يساوي او ال تتجاوز ( )%40الحمولة الساكنة على تحسب كثافة البضاعة ( )1.0ايهما اقل .
وستقوم الهيئة بالتعامل مع الطلبات المقدمة من الهيئات المعتمدة لكميات تتجاوز الكميات المحددة اعاله على اساس كل حالة
على حدا .
المادة ()92
نقل النفط (اتفاقية ماربول المرفق االول)
تعرف القاعده ( )1.5من المرفق االول لماربول ناقلة النفط بانها " السفينة التي بنيت بالمقام االول لنقل النفط السائب في
صهاريج البضاعه ،وبشكل عام في حال كانت الكميات المحموله اكبر من ( )%50من الحمولة الساكنة ،فان السفينة تصنف
كناقلة نفط ويجب ان تتوائم مع متطلبات ناقالت النفط .
وسيتم التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الهيئات المعتمدة لهذه الغاية كل على حدا .
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مدونة السالمة للسفن ذات االغراض الخاصة
المادة ()93
المتطلبات العامة
لغايات تسجيل السفن ذات األغراض الخاصة ،للهيئة تفويض هيئات التصنيف المعتمدة إلصدار شهادة موائمة مع مدونة السفن
ذات االغراض الخاصة.

المادة ()94
استعمال قوارب النجاة ذات السقوط الحر
تسمح الهيئة باستعمال قوارب النجاة ذات السقوط الحر عوضا عن قوارب النجاة التي يتم انزالها بالونشات وحسب الشروط
التالية :
 .1اضافة الى وجود قوارب نجاة السقوط الحر ،وجود رماثات نجاة صلبة أو قابلة للنفخ وبسعة تحميل تصل الى نسبة
( )%50من اجمالي عدد االشخاص على متن السفينة وعلى كال الجانبيين .
 .2توزي ع رماثات النجاة وبالتساوي على مجموعتين على االقل على كل جانب من السفينة مع االخذ بعين االعتبار الشكل
الخارجي للسفينة .
 .3تستيف الرماثات بشكل ال يعيق استخدام قوارب نجاة السقوط الحر .
مدونة المنصات البحرية ووحدات الحفر لعام )MODU( 2009
المادة ()95
وحدات الحفر
لغايات تسجيل المنصات البحرية ووحدات الحفر تحت العلم األردني يتم تفويض هيئات التصنيف المعتمدة إلصدار شهادات
السالمة وفقا لمتطلبات مدونة المنصات البحرية ووحدات الحفر ( )MODUلعام ( ،)2009باالضافة الى الشهادات الصادرة
عن الهيئة.
المادة ()96
تطبق مدونة المنصات البحرية ووحدات الحفر لعام  )MODU( 2009على المنشئات البحرية المساعدة  -غير الحفارات-
كمواعين اإلعاشة ،ومواعين إنزال االنابيب والمنشئات البحرية االخرى لتشابهها في العديد من النواحي ،ووفقا لشروط الدولة
الساحلية ،وللهيئة اصدار شهادة سالمة لوحدة بحرية أو تفويض هيئة تصنيف معتمدة إلصدار إفادة موائمة حسب مدونة السفن
ذات االغراض الخاصة.
متطلبات المنصات والمنشئات البحرية
المادة ()97
التطقيم االمن
تلتمو لتقرلرل( لتتل ممف لتتليمم ( لتص ورة بر لتةمئ بةهل لتخص ص.
المادة ()98
االجازة المالحية
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 .1يتم معاينة القطع البحرية الخاضعه للمعاينة حسب مدونة  MODUوالمزودة بنظام الدفع وفقا لمتطلبات الفصل
الخامس من لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع)SOLAS
 .2تصدر هيئة التصنيف حال االنتهاء من المعاينة والكشف بما يفيد بالموائمة مع متطلبات الفصل الخامس من لالتف قم
لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع،)SOLAS
 .3ويمكن للهيئة اصدار اية اعفاءات من متطلبات الوحدات البحرية وفقا لالئحة رقم ( )3للفصل الخامس من لالتف قم
لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع ،)SOLASوتقدم طلبات االعفاءات للهيئة من قبل هيئات التصنيف
المعتمدة.
المادة ()99
اختبار قوارب النجاة
 .1تطبق متطلبات المنظمة في القرارات () )MSC.81(70) & A.689(17على اختبار جميع انواع قوارب النجاة
الجديدة ،بغض النظر عن الونشات المستخدمة في االنزال .
 .2تطبق قاعدة السفن المتشابهه على اختبار ( )5عقدة حسب متطلبات مدونة إنقاذ األرواح ( ،)LSAوعليه فإن اجراء
اختبار قوارب النجاة ضروري للسفينة االولى لعدة سفن متشابهه من حيث التكوين وكذلك معدات انزال هذه القوارب.
المادة ()100
اعفاء قوارب النجاة من حمل الطعام ومعدات الصيد
تقرر الهيئة لكل حاله على حدا ما تراه مناسبا بخصوص اعفاء قوارب النجاة من حمل الطعام ومعدات الصيد بالنسبة للوحدات
البحرية التي تعمل خارج نطاق ( )200ميل بحري والتي تتخذ اماكن تموضع ورحالت االمداد اليها ابعد من ( )200ميل
بحري.
المادة ()101
اعفاءات نظام االستغاثه( )GMDSS
للهيئة بناء على طلب هيئات التصنيف منح إ عفاء محدود من متطلبات نظام االستغاثه للقواعد الثابته وسفن ووحدات تخزين
الوقود وذلك عند اتمام المتطلبات التشغيلية في الفصل الرابع من لالتف قم لتو تم تسالم لير لح تل ف ع-)1974ع.)SOLAS
المادة ()102
تركيب اجهزة راديو اضافية
تلزم المنصات التي ال تمتلك وحدات حفر بتركيب معدات راديو إضافية والمطلوبة وفقا للفصل الحادي عشر من مدونة
المنصات البحرية لعام (.)1989
المادة ()103
اماكن االعاشه للطواقم
 .1يجب ان تتوافق المنصات والوحدات البحرية مع متطلبات التشريعات األردنية حيث أن وجود اماكن االعاشة للطاقم
خلف حاجز التصادم حسب ( )Article 10.2 of ILO C92اليكون عمليا في مثل هذه الوحدات البحرية ،وعموما
يمكن تطبيق القطع البحرية ذاتية الدفع وعلى شكل سفينة لمثل هذا الشرط.
 .2يمكن اصدار اعفاءات فردية حسب تصميم الهيكل ،سرعة الدفع المنخفضة ،او طريقة التشغيل.
المادة ()104
اختبارات الونش حسب مدونة المنصات البحرية ووحدات الحفر لعام )MODU( 2009
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 .1على السفن التي ينطبق عليها شروط تحقيق متطلبات الفصل ( )12من المدونة القيام بإجراء معاينة تركيب أولية
باإلضافة إلى إجراء اختبار تشغيلي لالحمال بحضور معاين حصري لهيئة التصنيف المعتمدة.
 .2إذا لم يتم اإلشارة في المدونة إلى إجراء معاينات سنوية على هذه المعدات من قبل الهيئة او هيئة تصنيف معتمدة،
للهيئة إخضاع عنابر البضاعة ومعدات الرفع لمعاينة سنوية على أن تتم من قبل شخص مؤهل لديه القدرة العملية
للقيام بهذه المعاينة تحت إشراف حصري لمعايني هيئات تصنيف معتمدة .
السفن االخرى ذات مهام خاصة
المادة ()105
متطلبات عامة لوحدات عائمة لتخزين وتفريغ مشتقات النفط  /وحدات تخزين عائمة
يتم معاينة أي بناء لوحدات جديده او اي تعديل رئيسي لوحده تخزين عائمة والكشف عليها وفقا لمتطلبات مدونة المنصات
البحرية ووحدات الحفر لعام  )MODU( 2009وتعديالتها .
المادة ()106
السفن المزوده بنظام تحديد المواقع الديناميكي
للهيئة بناء على طلب مدعم بالوثائق تتقدم به هيئة التصنيف المعتمده اصدار وثيقة دولة العلم للتحقق وقبول انظمة تحديد
المواقع الديناميكي المطلوبه وذلك في حال كان هناك متطلب للدوله الساحليه الصدار تلك الوثيقة كما ورد ذكرها في في تعميم
لجنة السالمه البحريه (.)MSC/Circ.645
المادة ()107
السفن المزودة بمهبط طائرات هيلوكبتر
 .1باستثناء  ،MODUيتعين وضع العالمات وإضاءة سطح طائرة الهيلوكبتر بما يتوافق مع معايير هيئة الطيران
المدني الدولية .
 .2تتخذ الهيئة االجراء المناسب بخصوص حاالت خرق أي من معايير منظمة الطيران المدني الدولية على اساس كل
حاله على حدا .
المطابقة
المادة ()108
يمكن للهيئه مطابقة اية معدات والموافقه على استخدامها على متن السفن التي ترفع العلم االردني بناءا على القرارات والتعاميم
والتعليمات التي تصدر عن الهيئه بالخصوص .
المادة ()109
الموافقه على ترخيص محطات صيانة معدات السالمة القابلة للنفخ .
تعتمد الهيئة التوجيهات التي يتم اعتمادها من قبل اعضاء ( )IACSعلى النحو الوارد في ( ،)UR Z17باالضافه الى
التعليمات الساريه لترخيص محطات صيانة معدات السالمه القابله للنفخ الصادره عن الهيئه .
المادة ()110
لتطبيق أحكام هذه التعليمات ستصدر عن الهيئة نشرات تنص على إرشادات توجيهية.
المادة ()111
تسري احكام االتفاقيات المشار إليها في هذه التعليمات على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.
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