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 م2009لسنــة (     ) قــرار وزيــر النقــل رقــم 

  بشـأن قواعد وتعليمات املوانئ اليمنية
  

  :وزيــر النقــل
ــم    ــانون رق ــوري بالق ــرار الجمه ــى الق ــالع عل ــد اإلط ــنة ) 15(بع ــري، 1994لس ــانون البح ــأن الق   م بش

ــم   ــوري رق ــرار الجمه ــى الق ــنة ) 50(وعل ــائها  2007لس ــمية أعض ــة وتس ــكيل الحكوم ــه،م بتش   وتعديالت

  م بشــأن الالئحـة التنظيميـة لـوزارة النقـل وتعـديالتها،      2002لسـنة  ) 427(وعلى القـرار الجمهـوري رقـم    
  

  م بشـــأن إنشـاء مؤسسـة مـوانئ خلـيج عــدن اليمنيـة،       2007لسـنة  ) 61(وعلى القرار الجمهوري رقـم 
  

  البحـر العربـي اليمنيـة،    م بشـــأن إنشـاء مؤسسـة مـوانئ    2007لسـنة  ) 62(وعلى القرار الجمهوري رقـم 
  

  م بشـــأن إنشـاء مؤسسـة مـوانئ البحـر األحمـر اليمنيـة،       2007لسـنة  ) 63(وعلى القرار الجمهوري رقـم 
  

ــي     ــيج العربـ ــاون للخلـ ــس التعـ ــدول مجلـ ــوانئ لـ ــات المـ ــد وتعليمـ ــع قواعـ ــة مـ   ،وموائمـ
  

  وبناء على الصالحيات المخولة لنا ،،،
  

  // قـــــــــرر// 
  
  
  

مد قواعد وتعليمات الموانئ اليمنية للعمل بموجبها في الموانئ التجارية التابعـة  تعت): 1( مــادة
  :ألي من مؤسسات الموانئ اليمنية وفقاً لما يلي

  اجلزء األول
  القواعد اخلاصة بالسفن يف املوانئ

  الفصل األول 
  أحكـــــام عامــــة

  
  السلطة المخولة بتنفیذ قواعد وتعلیمات الموانئ 1-1
  ق تطبیق القواعدنطا 1-2
  السریان 1-3
  احتفاظ السفن بنسخة من قواعد وتعلیمات الموانئ 1-4
  تعریفات 1-5
  األشخاص المفوضون 1-6
  مسئولیة األفراد 1-7
  القوة القاھرة 1-8
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  :املوانئ وتعليمات قواعد  تنفيذالسلطة املخولة ب 1/1

ل  من  والتعلیمات ھذه القواعد نفذُت ى،بإستثناء االختصاصات المناطة بالجھات الرسمیة األخر1/1/1 ِقب
  .المختصة سلطة الموانئ

  :القواعد تطبيق نطاق  1/2

التابعة ألي من مؤسسات الموانئ الیمنیة، في جمیع الموانئ التجاریة أحكام ھذه القواعد تطبق   1/2/1
  .أو ما ینشأ منھا مستقبًال

  :السريان 1/3

ي        ماتوالتعلی أحكام ھذه القواعدتسري  1/3/1 راد والمؤسسات الت ع السفن والشركات واألف على جمی
ة   ب التجاریة موانئالمیناء من  أيتدخل أو تستخدم أو تستفید من  ة الیمنی ار  الجمھوری ا المش  إلیھ

  .من ھذا الفصل 1/2/1في البند 

  :احتفاظ السفن بنسخة من قواعد وتعليمات املوانئ  1/4

وا     1/4/1 د الم دخل أح فینة ت زم كل س د    تلت ي البن ا ف ار إلیھ ذا الفصل   1/2/1نئ المش اظ  من ھ باالحتف
ذه         اء من ھ ور وصولھا أي مین ا ف بنسخة من ھذه القواعد ، أو یجب أن تحصل على نسخة منھ

  .الموانئ ألول مرة 

ة         1/4/2 ع العقوب ي من توقی ا عذرًا یعف ل بأحكامھ ال یعتبر عدم حیازة نسخة من ھذه القواعد وال الجھ
  .مخالفة ألحكامھا  في حالة وقوع

ات تشمل            1/4/2/1 د والتعلیم ذه القواع اقم بموجب ھ راد الط ان وأف اتق الرب ى ع المسئولیة الواقعة عل
  .من ینوب عنھم  أوأیضًا مالك السفن 

  : تعريفات  1/5

  :ا، یقصد باأللفاظ والعبارات التالیة، المعاني الواردة قرین كل منھوالتعلیمات لغایات تنفیذ ھذه القواعد
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 -:)السلطة المختصة( المختصة سلطة الموانئ 1/5/1
  .، أو من یمثلھإدارة المیناء في نطاق اختصاصاتھا االمنوط بھالموانئ الیمنیة  مؤسسةیقصد بھا رئیس 

  : المختصة الجھة البحریة 1/5/2

  الھیئة العامة للشئون البحریة

 :اإلدارة المعنیــــة  1/5/3
اب والمواشي     /و الجھات األخرى المعنیة بوصول و یقصد بھا الجھات الحكومیة أ ادرة سفن الرك أو مغ

 .الموانئأو البضائع إلى ومن 

 :إدارة المینــــــاء  1/5/4
مسئولیة إدارة المیناء واإلشراف على النواحي التشغیلیة بھ ،  الذي یتولى) األشخاصأو (تعني الشخص 

 .نیابة عنھویشمل ذلك من یفوض من كبار الموظفین 

 :مفــــوض الشخـــص ال 1/5/5
ل  ھ   ك اء  الشخص تفوض ة أو إدارة المین لطة المختص ة أو أي  أو س ة المختص ة البحری ة  الجھ ة معنی  جھ

تم        صالحیاتھا لممارسة   )كل في نطاق اختصاصھ  (أخرى  ین ی ق بموضوع مع ات تتعل ام بواجب أو القی
 .ھذا المصطلح من خالل ھذه القواعد والتعلیمات استخدامبسببھ 

 :الربــــــــــان  1/5/6
  .قیادتھا بالفعل بطریقة مشروعة ولو بصفة مؤقتة ىھو الشخص الذي عھدت إلیھ قیادة السفینة أو تول

 :المرشــــــــــد  1/5/7
رخیص      اد بت ال اإلرش ولى أعم لطة المختصة   المن   ھو كل من یت ارس س ي      ویم اد السفن ف ال إرش أعم

أ أو     اء أو المرف ر         نطاق حدود المین ادة المباشرة أو غی د القی ال المرش اد ، وال تشمل أعم اطق اإلرش من
  .لربان السفینة ) مستشارًا(المباشرة للسفینة بأي حال من األحوال وتكون صفة المرشد 

  :المالك   1/5/8

  : السفینة مالك 1/5/8/1
سفینة في حیازتھ مالك جزئي أو وسیط أو مستأجر أو بنك أو وكیل أو مرتھن تكون المالك أو أي  یعني

انوا أصحاب اسم     أو أي شخص أو أشخاص آخرین مخولین بحیازة السفینة في الوقت الحاضر سواًء ك
  .السفینة الرسمي وفقًا لشھادة التسجیل الرسمیة أو خالفھ 
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  : البضاعة مالك 1/5/8/2
ع        یعني أي  بة لبی ل بالنس ل أو الوكی ھ أو الناق ذه البضائع أو   شاحن أو صاحب البضاعة المشحونة إلی ھ

ئولیة عن       ھ بالمس د ل استالمھا أو ائتمانھا أو شحنھا أو تفریغھا أو تخلیصھا ، كما تشمل أي شخص یعھ
  .البضائع أو وكیلھ في ھذا الخصوص 

  :وكیل السفینة  1/5/9
ل خص  ك اري ش ي أو اعتب ل    طبیع ن قب ھ م رخص ل لطةم ة الس ة  المختص وكیالت  بممارس ال الت أعم

ر أو       مالك السفینة أو مشغلھا  المالحیة نیابة عن دة أو أكث ة واح ك لرحل ك البضاعة وذل أو ربانھا أو مال
  .بصورة دائمة

  : المینـــــــــــاء  1/5/10
   .التابعة إلحدى سلطات الموانئ المختصة أو ما قد ینشأ منھا مستقبًالأي من الموانئ التجاریة 

  :مرافق المیناء  1/5/11
ھ     والمواقع المخاألرصفة ھي  تخدمھ أو تشرف علی صصة للتفریغ وساحات التخزین وأي مكان آخر تس

  .إدارة المیناء

  :الرصیف  1/5/12
ة أو   فرضھوتشمل ھذه الكلمة كل رصیف أو حوض أو مرسى أو  منصة  محطة أو  أو دولفین أو عوام

ممر  البحر أو أي مكان آخر یستخدم بشكل منتظم لرسو السفن علیھ ویشمل أي طریق أوعائمة عرض 
  .محاذ لھذا الرصیف أو یوصل إلیھ 

  : السفینــــة 1/5/13
ة    دات العائم ك الوح ي ذل ا ف زوارق بم وارب أو ال فن أو الق ن الس وع م ة أو أي ن ائرات المائی ذات الط

ذه       نالنظر عالمستخدمة للنقل على الماء بغض المخدة الھوائیة  ا وتشمل ھ تخدمة فیھ دفع المس طریقة ال
  .مالكي السفینة ومشغلھا ومرتھنیھا الكلمة في معناھا 

  :القطع البحریة العاملة ضمن حدود المیناء  1/5/14
ط      وارب رب غ وق ل والتفری نادل التحمی ات وص نادل والعوام اد والص وارب اإلرش اطرات وق ي الق وتعن

ھ  السفن واللنشات التي تدار بمحركات أو أي قطع بحریة مبنیة أو مھیأة للطفو على الماء أو للغوص ف  ی
  . حدود المیناء  ضمنسواء بشكل دائم أو مؤقت ، وعادة یكون عملھا مقصورًا 

  :عربــــــــــــة  1/5/15
ازیر جرارة    وتشمل أي عربة تسیر بالدفع على سكك حدیدیة وأیة آلیات تسیر على عجالت أو على جن

ات ب    ات وأي عرب ة الحوام ذه الكلم مل ھ ا تش ة ، كم وت المتنقل ورات والبی وم  والمقط رى تق ة أخ رمائی
  .بمناورة على الیابسة 
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 : ةـمــــبضائع قیَّ 1/5/16
ي    ائع الت ي البض در وتعن د ص ون ق أنھا یك وب    بش ي بوج اعة یقض ك البض احن أو مال ن الش الن م إع

  .ةمبضائع قیَّ اعتبارھا
 :دون المســـــــتوى السفینة  1/5/17

أو ، تجھیزاتھا مثل معدات إنقاذ /ا أو محركاتھا وبصفة عامة دون المستوى إذا كان بدنھالسفینة ستعتبر 
ة األرواح ومكافحة الحرائق  ات األخرى       واألجھزة المالحی ائر الترتیب تحكم وس از ال خ دون  ا.... وجھ ل

 :الدولیة لسالمة األرواح في البحار ، أي  االتفاقیةالمستویات التي حددتھا 
 . االتفاقیةالتي حددتھا ت أو الشھاداعدم توافر المعدات أو الترتیبات  - أ 

 . االتفاقیةعدم مطابقة المعدات أو الترتیبات مع المواصفات ذات العالقة والتي حددتھا  -ب
 أو   

 .الصیانةأجزاء جوھریة من السفینة أو محركاتھا أو معداتھا بسبب سوء  تدھـور -ج 
ا للخطر     قد یعرض حیاة األشخاص المو والسفینة غیر صالحة لإلبحار،  وبما یجعل ى ظھرھ جودین عل

  .، وبموجب قرار صادر عن الھیئة العامة للشئون البحریة إذا ما سمح لھا بالعمل في البحار
 

 :تلوث البیئة البحریة  1/5/18
ھ أي تصر   وت أو الفضالت          یویقصد ب تخلص من الزی غ أو ال ل تفری ھ مث ر مسموح ب ة ف غی أو  النفطی

ي ورة سائبة والمواد المؤذیة التي تنقل المواد السائلة الضارة التي تنقل على ص ات أو    ف طرود أو خزان
اءة كما یعني أیضًا تفریغ أو التخلص من النفایات أو الفضالت التي یمكن أن تؤدي إلى  ،حاویات أو  إس

وث    خطر أو ضرر ضمن حدود ة من التل ة المحیطة بھ    أو المنطقة الخالی م   البیئ انون رق ًا للق ) 16(ا وفق
  .حمایة البیئة البحریة من التلوثم بشأن 2004لسنة 

 

  :التلوث بالزیت  1/5/19
ود      إلىویعني تدفق النفط في أي صورة من صوره  ت الوق ام وزی ت الخ البیئة البحریة ویشمل ذلك الزی

  .)البتروكیماویات(والرواسب وفضالت الزیت والمنتجات البترولیة المقطرة بخالف 
 

 : التلوث بالمواد السائلة الضارة 1/5/20
د          أو التسریب ویعني التدفق  ا ق ة مم ة البحری ى البیئ ذه البضائع أو فضالتھا إل ل ھ غیر المسموح بھ لمث

 .یسبب أخطارا للثروة البحریة وصحة األفراد والمرافق 
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 :المواد المؤذیة المنقولة في طرود أو خزانات أو حاویات  1/5/21
ار ویعني أي مادة تسبب أخطار    ق أو   االنفج ل أو التسمم أو   أو الحرائ ا ھو وارد    اإلشعاع التآك ي كم  ف

وتنشرھا على  السلطة المختصةالتصنیف الدولي البحري للبضائع الخطرة ، أو أي مواد أخرى تحددھا 
 .، وفقًا للنظامأنھا خطرة 

 :التلوث بالمواد المؤذیة المنقولة على ھیئة سائبة  1/5/21/1
ا تسربت   راد لألخطار          ویقصد بھ أي مادة قد تتسبب ، إذا م ي تعرض صحة األف ة ف ة البحری ى البیئ إل

ع    ارض م المرافق أو أن تتع اق األضرار ب ة وإلح اة البحری ة والحی روات الحی ذاء الث تخداماتوإی  االس
 .م بشأن حمایة البیئة البحریة من التلوث2004لسنة ) 16(، وفقًا للقانون رقماألخرى المشروعة للبحر

 :تفریغ أو التخلص من المجاري التلوث الناتج عن ال 1/5/22
 :الناتجة عن و في المنطقة الخالیة من التلوث ویعني تصریف النفایات والفضالت

ول       -أ  اكن التب كال المراحیض وأم كل من أش ة فضالت أخرى من أي ش المجاري أو أی
 .وبالوعات دورات المیاه 

ة    -ب آت الطبی ن المنش ة ع اري الناتج ف (المج فى  -مستوص خا.. مستش ق  ) ل ن طری ع
 .تلك المنشآت  فيأحواض الغسیل أو االستحمام والبالوعات الموجودة 

 .المجاري الناتجة عن األماكن التي توجد بھا حیوانات حیة  -ج

ذكورة         - د ا بمصادر المجاري الم د اختالطھ ة میاه الفضالت األخرى عن اه    بعالی ي المی ف
ة ة الیمنی وث طقالمن( اإلقلیمی ن التل ة م انون   )ة الخالی ة للق ددة ومطابق ي مح ا ھ ، وكم

 .الوطني 

 :التلوث الناتج عن التفریغ غیر المسموح بھ أو التخلص من النفایات  1/5/22/1
التشغیلیة و فضالت السفن   األعمالأو  اإلقامةویعني التخلص من النفایات الناتجة عن الطعام أو أماكن 

اه     أفرادأو  ي المی ة  الطاقم أو البضائع ف ة اإلقلیمی ة ( الیمنی وث    المنطق ة من التل ا ھو محدد    )الخالی ، وكم
ة   ومطابق  وانین الوطنی ة والق اء     لإلتفاقیات الدولی ا ج تثنى مم ة ویس ا الطازجة أو   األسماك  بعالی  أجزائھ

 .والتي تنتج أثناء التشغیل العادي للسفن ویحتمل أن یتم التخلص منھا بصفة مستمرة أو على فترات 

ى   أعاله 1/5/22/1بمضمون البند وفیما یتعلق  1/5/22/2 ة إل ، فإن التفریغ یعني إدخال المواد المؤذی
التي تحوي مثل ھذه المواد ، ویشمل ذلك أي تسرب أو تخلص   األوعیةالبیئة البحریة من خالل تحریر 

  .سفینة ما أليمن أو انسكاب أو تھریب أو ضخ أو قذف أو تفریغ قد یحدث 
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 :تلوث الھــــــواء  1/5/23

ة أو             إطالقویقصد بھ أي تسریب أو  ھ رائحة كریھ تج عن ا ین واء مم ي الھ ا ف واد م ھ لم غیر مسموح ب
ا   إعاقتھتھیج الجھاز التنفسي أو  بسبب الدخان أو السناج أو األبخرة من أي نوع أو الغبار أو البخار مم

 . تعرض صحة األفراد ، والحیوانات والنباتات والمرافق لألضرار  فيقد یتسبب 

 :القطــــــــــــــــر  1/5/24

اء       ویعني  ى آخر داخل حدود المین ع إل اء    عملیة سحب سفینة من موق لطة المین ة س ا  بموافق ، أو خارجھ
ة    بموافقة من  ئون البحری ة للش ة العام دأ  ، والھیئ ة تب فینة        القطر  عملی ي األوامر مباشرة من الس د تلق عن
 إلىمن أو  إلقائھامرافقة السفینة أو اللتقاط الحبال عند  تثبیت أو تحریك أو أوفي دفع  البدءوتتوجھ في 

ا أو       األوامر عند صدور  القطر عملیةنتھي ت، وًالأوالقاطرة أیھما یحدث  التوقف عن دفعھ فینة ب من الس
ث تصبح    اطرة تثبیتھا أو تحریكھا أو مرافقتھا أو عند التحرر من الحبال أیھما یحدث أخیرًا وبحی د   الق ق

 .عن السفینة  ابتعدت بسالم

 :عقد القطــــــــــــر 1/5/25

د ویقصد بھ  ة أخرى              عق ام عائم ة أجس ك ومساعدة السفن أو أی ة أشكال تحری دیم خدمات تغطي كاف تق
رم   ھ أب ى أن د عل ر العق اطرة ، ویعتب يبواسطة ق ت   ف ذيالوق ذه  ال ل ھ ة لمث ة الطالب ھ الجھ تدعي فی تس

 .لقاطرة من المرسى الخاص بھا إلى حین عودتھا إلیھ، ویبدأ عقد القطر منذ فك حبال االخدمات

 :قاطـــــــــــــــــرة  1/5/26

 .اإلنقاذالقطر و بأعمالتھیئتھا لكي تقوم  أومنشأة بحریة جرى تصمیمھا أو مركب  أوتشمل كل سفینة 

 :أجسام مقطــــــورة  1/5/27

ة      بما  تخضع لعملیة القطرویقصد بھا السفن أو أیة أجسام أخرى  ارة العامل م البح ارة وأطق ك البح في ذل
 .علیھا سواء قدمھم مالك الجسم المقطور أو مالك القاطرة 



 )3411(ص.ت

  
8

 :الطـــرف الثالــــث  1/5/28

  .المشتركة في عقد القطر األطرافغیر  واألشخاص الممتلكاتعني یعقد قطر فإنھ  فيعندما یذكر 

  :شھادة خلــو من الغـــاز  1/5/29

ة     وھي شھادة یصدرھا ا كتاب د فیھ وذج    (شخص مفوض بإصدار مثل ھذه الشھادات لیؤك ومن خالل نم
 .. خلو الصھریج أو الحجرة أو الحاویة من الغاز عند إجراء الفحص ) یعد لھذا الغرض

 :أنـــــوار مكشــــوفة  1/5/30
وع ك    معزولةأو أیة مواد متوھجة غیر  مكشوفةلھب أو نیران  أيوھي  ى  وتمثل خطرًا من أي ن ان عل

 .حولھا ما 

 :أو البارد / تصریح العمل الساخن و 1/5/31

ي               ة وف رة معین ین خالل فت ارد مع ام بعمل ساخن أو ب ذلك تسمح بالقی وثیقة یصدرھا شخص مفوض ب
 .منطقة محددة بوضوح داخل نطاق المیناء 

 : ة ــالطنی 1/5/32

 : األوزانقیاس  1/5/32/1

 . كیلو جرام  1000 المتريأ ـ الطن 
 . كیلو جرام  1016.05)  األمریكیةحسب وحدات القیاس ( ب ـ الطن 

اكنة     ة الس اس   : ج ـ الطنی ة وتق ى محمل ا وھ ة ووزنھ فینة وھى فارغ ین وزن الس رق ب الف
 .وتمثل حمولة السفینة ) المتريبالطن (

اس   إتماموزن السفینة بعد : د ـ وزن السفینة   ا وتق  بنائھا وتجھیزھا مضاف لھ وزن حمولتھ
 .المتريبالطن 

 : قیاس السعة 1/5/32/2

 ). متر مكعب 2.83أو (قدم مكعب  100أ ـ الطن المسجل 
 ) . السعة الكاملة لحجم السفینة*( اإلجمالیة المسجلةب ـ الطنیة 

دة   األماكنسعة *(المسجلة  ج ـ الطنیة الصافیة   اس   Xالمقی دة قی اً  )وح ة  وفق ة   لالتفاقی الدولی
ا   وحدة القیاس ھذه ال أنم، 1969السفن لعام لقیاس الطنیة الخاصة ب اد عالقة لھ  باألبع

  .االتفاقیة ألحكامالمعروفة ویتم التوصل لھا بمعادلة ریاضیة وفقا 
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  :األشخاص  1/5/33

ى أي شخص أو شركة أو              ة عل ذه الكلم تمل ھ ل شركة وتش ل لنفسھ أو یمث ا أي شخص یعم ویقصد بھ
ذه منظمة أو ھیئة  د ، وا  تخضع لھ ي  القواع ون لت ي یمكن       إل یك ا أو الت ة علیھ ع عقوب اء أن توق دارة المین

  .اعتبارھا مسئولة عن أي إخالل بأي من أحكام ھذه القواعد
  :داخل المیناء  األفرادسلوك  1/5/34

 إعاقتھا أوعملیات المیناء للخطر  أویعرض تحركات السفینة  أنالقواعد  ھذهال یحق ألي فرد بمقتضى 
  .إصابتھا بأي ضرر أوالتدخل فیھا  أو

  : اإلجراء القانوني لألشخاص املفوضني  1/6
ي تصدر عن      1/6/1 ور صدورھا     األشخاص یجب تنفیذ التعلیمات واألوامر الرسمیة الت المفوضین ف

ي         ات توضع ف ى صورة إعالن ة أو عل فھیة أو مكتوب وقد تكون مثل ھذه التعلیمات واألوامر ش
اء    ة المین اھرة بمنطق اكن ظ ق  ،أم خاصلویح اتھم      ألش ذ واجب امھم بتنفی اء قی ین أثن المفوض

  .وقت من األوقات  أيسفینة داخل حدود المیناء وفي  أليبالصعود 
ا    التابعین للجھة البحریة المختصة  یجب تزوید األشخاص المفوضین  1/6/1/1 ات یطلبونھ أي معلوم ب

ار  ك دون اإلقتص مل ذل فینة ویش وص الس یانة  بخص ة ص فینة وحال ة الس ى فئ دن  عل الب
ع        اإلعاشة والماكینات والمعدات وأماكن  د تق ة حوادث ق راد والبضائع وأی والمساحات واألف
اء   فعلى ظھر السفینة وتعد مخال ا المین ابع لھ ا یحق أیضًا لألشخاص      ،ة لقانون الدولة الت كم

  .المفوضین فحص وثائق السفینة 
اق     اإلعاشة یمكن دخول أماكن  1/6/1/2 راد الط ت أف اطق مبی ي  ومن دون      أيم ف ى ب ت وتفتیشھا حت وق

باب ضروریا   اإلجراءموافقة شاغلیھا إذا كان مثل ھذا  ق بالسالمة    ألس ب   واألمن تتعل ولتعق
ع    ات ولمن ب الممنوع ات تھری افة   اإلجراءاتعملی ة، إض المة المالح ة ضد س ر القانونی غی

باب  ام    لألس حة والنظ ة بالص اة   المتعلق ع مراع ة  ، م راءات القانونی ات  المن اإلج ة لعملی ظم
  .تفتیشال

ة المختصة      – إذا كان لدى الشخص المفوض 1/6/2 ة البحری ابع للجھ اء  -الت فینة     أثن ى الس تواجده عل
وب أو       ا عی أن بھ ام ب اع ع ا انطب ام        إنھ د إذن القی ھ عن ا ، فیحق ل تویات المسموح بھ دون المس

  . بتفتیش السفینة بتفصیل أكثر
ود  1/6/2/1 وب الموج ین إن العی خص  إذا تب ق للش ا، فیح ة لھ ھادات القانونی ق بالش فینة تتعل ة بالس

  .الالزمة طبقًا لالتفاقیات الدولیة المعمول بھا  اإلجراءاتالمفوض أن یتخذ 
السفینة بأمان وبنفس الطریقة یجب   إلىالمفوضین  األشخاصعلى ربان السفینة تسھیل وصول  1/6/3

دخول    على أصحاب أو مستخدمي المرافق والمنشآت الخاصة  المفوضین   األشخاص السماح ب
  . األماكنلھذه 
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وز  ال  1/6/4 خص  أليیج أيش رش    وب وال التح ن األح ال م خاصح ین أو باألش داء  المفوض االعت
ذه    إعاقتھمعلیھم أو مضایقتھم أو  أو منعھم من تنفیذ واجباتھم أو محاولة القیام بأي عمل من ھ

ال ت    األعم ة أو اس رھم القانونی ة أوام اظ أو مخالف انئھعمال ألف اعدة    ش دھم أو مس ة ض وعدائی
  .للقیام بھذا العمل  إغرائھمأو  اآلخرین

  :مسئولية األفراد  1/7
ل       1/7/1 ي ك ات ف د والتعلیم ذه القواع یتعین على ربان كل سفینة متواجدة بالمیناء االلتزام بمتطلبات ھ

ا      تجابة لتوجیھ ًا االس ھ أیض ا وعلی راد طاقمھ فینة وأف ق بالس ا یتعل خاصت م ین  األش المفوض
  .المتواجدین بالعمل

تخدمیھ       1/7/1/1 ن مس ا أو أي م فینتھ أو طاقمھ دثھا س رار تح ة أض ن أی ئوًال ع ان مس یعتبر الرب وس
احتجاز  المیناء الحق في وإلدارةآخرین ،  ألشخاصممتلكات أخرى  أيلممتلكات المیناء أو 

ة  السفینة التي تتسبب في حدوث اء  أضرار للممتلكات العام تم التعویض عن      بالمین ى أن ی إل
  .األضرار أو أن یتم تقدیم ضمان بالمدیونیة تقبلھ إدارة المیناء 

الحكومیة والوزارات والوكاالت  إلداراتیعتبر الربان مسئوًال عن االلتزام الكامل بمتطلبات ا 1/7/1/2
ات       ة بمتطلب فة خاص ام بص ع االھتم ات م ة  والمنظم ة البحری ة (الجھ ة العام ئون   الھیئ للش

ة ن و و )البحری وات األم ارك وق لطات الجم واحل س ر الس حة  خف رة وص وازات والھج والج
اجون   ذین یحت فن ال ة الس ى ربابن اء وعل ادات أليالمین ال   إرش ات االتص ذه المتطلب ول ھ ح

  .بوكالئھم المحلیین 
اء أ     األحكامال یعفى من  1/7/2 دخل حدود المین فینة ت وم بالمالحة   الواردة في ھذه القواعد ربان س و تق

  .عن السفینة الواقعة تحت إمرتھ  مسئولیتھفیھا من 
د      1/7/3 ن تزوی ئوًال ع فینة مس ل الس ر وكی ة     إدارةیعتب ائل المتعلق ات والرس ع المعلوم اء بجمی المین

ة أضرار              ات الخاصة بأی ك المعلوم ي ذل ا ف فینة بم ان الس ا من رب ي یتلقاھ بمجاالت العمل والت
  .أخرى  ألسبابأو  إلھمالنطاق حدود المیناء نتیجة  في تلحق بممتلكات واقعة

  :القوة القاهرة  1/8
ال تتحمل إدارة المیناء أي مسئولیة في حالة تعذر تطبیق أحكام ھذه القواعد والتعلیمات ألسباب  1/8/1

تتعلق بالقوة القاھرة والتي تشمل وال تقتصر على حوادث القضاء والقدر، والحروب والحرائق 
أو االنفجارات الخارجة والتسرب اإلشعاعي وحوادث التلوث الكبرى والعواصف ضانات والفی
ع تحت    إدارةالمعنیة أو انقطاع التیار الكھربائي على أن تقوم  األطراف إرادةعن  المیناء الواق

ذه الظروف خالل      اآلخر الطرف  بإخطارھذه الظروف القاھرة  ام من    ) 7(بوجود ھ بعة أی س
  .التعمیم على جمیع الوكالء المالحیین والنشر في لوحة اإلعالن ظھورھا عن طریق 

ي       1/8/2 ذي تعرض لحادث ف د   ، خر للطرف اآل إخطاره سیوضح الطرف ال ًا للبن اله 1/8/1طبق  أع
  .تجعلھ یستحق اإلعتماد على القوة القاھرة وقت وقوع الحادث التياألدلة المالئمة 
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  :إخطار إدارة امليناء بالوصول  2/1

فینة   2/1/1 ة یجب على مالكي أو مؤجري أو مشغلي كل س د   متوجھ وانئ ألح ام     الم ي تخضع ألحك الت
فینة ،  ھذه القواعد والتعلیمات تقدیم إخطار خطي مبدئي إل ى إدارة المیناء، عن طریق وكیل الس

  .یوضح تاریخ الوصول المتوقع لھا 

فینة  عند عمل الترتیبات الالزمة لتفریغ أو تحمیل  2/1/1/1 د   س ي أح وانئ ف ذه     الم ام ھ الخاضعة ألحك
ي  ، بأسرع ما یمكنالقواعد یجب إبالغ إدارة المیناء المعنیة  بالكمیات التقریبیة بالبضائع الت

  .ناولتھا وذلك طبقًا ألنواعھا ستتم م

ا    2/1/1/2 ة وعلیھ ویتوجب على ربابنة السفن وجمیع وكالء السفن المتجھة إلى أي من الموانئ الیمنی
واد مشعة   / أو متفجرات  و/ ذخائر و ت    (أو أسلحة أو م ة أو بضائع ترانزی أو )سواء محمل
  :االلتزام بإتباع اإلجراءات التالیة الخطرةالبضائع 

ة       الحص  -1 ة الحكومی ن الجھ ت م ائع كترانزی ذه البض ل ھ حن أو نق ریح بش ى تص ول عل
ث           ت أو المشمولة من حی ارة كترانزی ة عن البضاعة الم ات كامل المختصة مع تقدیم بیان

  .النوع والصنف والكمیة والجھة المستفیدة والمیناء التي ستفرغ فیھ ھذه البضاعة 
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ى  ) 1(البند الفرعي إلیھ في بعد الحصول على التصریح بالشحن المشار  -2 أعاله ، یجب عل
ى        المیناء ةوكیل السفینة أن یقدم إلدار ة عن البضائع الخطرة الموجودة عل تفاصیل كامل

  .السفینة

ائر و     أتضحالمطلوبة، أو إذا  باإلجراءاتفي حالة عدم تقید أي سفینة  -3 ة ذخ ل أی ا تحم  /إنھ
ة   دون اأو مواد مشعة أو أسلحة  /أو متفجرات و لحصول على التصریح المسبق من الجھ

  .والمساءلة القانونیةالحكومیة المختصة ستكون عرضة للحجز 

فینة          -4 ا الس ات ترتكبھ ة مخالف سیعتبر وكیل السفینة مسئوًال بصفة شخصیة ومباشرة عن أی
 .تحت وكالتھ لإلجراءات الواردة أعاله 

ا   یجب إرسال إخطار آخر بالوقت المقدر لوصول ا 2/1/1/3 ي لھ ا  لسفینة قبل الوصول الفعل ة أی  مبثالث
  .ثم یوم واحد 

ذخیرة   )48(قبل وصول السفینة بـ  2/1/2 ساعة على األقل یجب إرسال بیان تفصیلي عن األسلحة وال
راد   الموجودة بغرض الدفاع عن النفس ولمواجھة أي نشاط غیر قانوني ضد السفینة، وكذا األف

  .لى ظھرھا إلى السلطات المسئولة بالمیناءوممتلكاتھم والبضاعة الموجودة ع

  .، وھذه القواعدللقوانین النافذةسیترتب على مخالفة ھذه التعلیمات فرض العقوبات طبقًا  2/1/2/1

وانئ من  أليعلى ربان كل سفینة متجھة  2/1/3 د      الم ذه القواع ام ھ ات بضائع    -الخاضعة ألحك لعملی
ار إدارة المین /و الوقود إخط زود ب ات  أو للت ذه المعلوم اره ھ ي إخط ذكر ف ى أن ی ي عل اء المعن

  :إضافة للمعلومات التالیة ،)ما أمكن ذلك(أعاله  2/1/2 بندالواردة بال

  :بخالف الناقالت 

  .النداء  إشارة -1
  .اسم السفینة  -2
  .المستأجر / الخط المالحي / اسم المالك  -3
  .الجنسیة  -4
  .الوكیل  -5
  . ارباألمتطول السفینة الكلي  -6
  ) .باألمتار(أقصى غاطس  -7
  .عدد العنابر  -8
  .المسجلة  اإلجمالیةطنیتھا  -9

  .طنیتھا الصافیة المسجلة  - 10
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  ) .للسفینة والبضائع(شھادات التبخیر  - 24
  .التحمیل / التحمیل لمیناء التفریغ  موانئ - 25
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  .التحمیل / المیناء التالي لمیناء التفریغ  - 29
  .تسجیلالرقم  - 30
  .میناء التسجیل  - 31
  .والذخیرة المخصصة للدفاع عن السفینة  األسلحة - 32
                                                           .بجمیع بضائع الترانزیت إقرار - 33
  .توقفت فیھا السفینة  موانئآخر ثالثة  - 34
  .ھل توجد على السفینة معدات متخصصة لمناولة الحاویات  - 35
  ) .ال/ نعم . (سامة / ھل تشتمل البضائع على نفایات خطرة  - 36
أو الرافعات وتفصیالت ومواقع /عدد وموقع وحمل التشغیل اآلمن لألوناش و - 37

  .المدارج بالسفینة
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  :الناقـــــــالت  2/1/4

میناء بالتلكس أو برقیًا من ال إدارة إلى) وفي الحال(المعلومات التالیة  إرسالقبل وصول الناقلة ، یجب 
  .ینة قبل وكالء السف

  .أیة قیود أن وجدت  -القدرة بالحصان المیكانیكي أو الكیلووات  -طریقة الدفع  -اسم السفینة  -1
  .السابقة للسفینة  األسماء -2
  .المستأجر  أوالنداء واسم المالك  وإشارةمیناء التسجیل والعلم الذي ترفعھ السفینة  -3
  .والمسجلة الصافیة  اإلجمالیةطول السفینة الكلي وطنیتھا  -4
  .الطنیة التي یمكن أن تحملھا السفینة مقابل غاطسھا في الصیف، والطنیة عند الوصول  -5
  .كمیة میاه الصابورة القذرة  - كمیة میاه الصابورة  - والخلف  األمامالغاطس عند الوصول في  -6
  .الموعد المقدر لوصول السفینة  -7
  .لتالي لھا آخر میناء توقفت فیھ السفینة والمیناء ا -8
  . إلیھالبضائع التي على ظھر السفینة ونقطة الومیض والمیناء المتجھة  -9

  .متطلبات البضائع  - 10
  .المتطلبات السابقة  - 11
  ) .IMO( دولیةالفئة طبقًا للمنظمة البحریة ال - 12
  .خالیة من الغاز أو في الحالة الخاملة  - 13
  .ھل السفینة مجھزة بنظام غاز خامل  - 14
  .میناء تحمیل میاه الصابورة وكمیتھا  - 15
  .كمیة میاه الصابورة التي في خزانات البضائع عند الوصول  - 16
  .كمیة الصابورة المعزولة عند الوصول - 17
   وقت  فيالوقت الالزم لتفریغ میاه الصابورة ، وھل یمكن تحمیل السفینة وتفریغ الصابورة  - 18

  .واحد ؟ 
المعیبة والتي یمكن أن تشكل أخطار خاصة  األدواتلصعوبات والمعدات أو الحاالت الخاصة وا - 19

  .من على الرصیف أو أثناء عملیات البضائع  اإلبحارأو صعوبات عند الترصیف أو عند 
  .اسم الوكیل  - 20
  .معدل تحمیل  أقصى - 21
  .متطلبات التموین بالوقود  - 22
  .بضائع مقاس الوصالت الخاصة باألنبوبة المشعبة لل - 23
  .مقاس وصالت التموین بالوقود  - 24
  .االوناش - 25
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  : ستقصدھا التي والموانئالقادمة منھا السفن  الموانئعن  اإلخطار 2/1/5

یتضــمن بیــان  إخطــارا إلیــھیصــل  الــذيالمینــاء  إدارة إلــىیقــدم  أنیجــب علــى ربــان الســفینة  2/1/5/1
  .ل وصولھ تعامل معھا خالل رحلتھ البحریة قب التي الموانئ

اء  إدارة إلىیقدم  أنعلیھ قبل مغادرة المیناء  أنكما  2/1/5/2 ان    إخطـارا  ھذا المیـن وانئ یتضـمن بـی  الـم
ى   أنویجب . سیتعامل معھا خالل رحلتھ البحریة حتى نھایتھا  التي ي  اإلخطـار یصدق عـل  ـف

  .الحالتین ، من قبل وكیل السفینة 

فینة   حالة ثبوت تقدیم السفینة معلو في 2/1/5/3 ى الـس  أومات غیر صحیحة بھذا الخصوص تفرض عـل
  .وكیلھا غرامة مالیة 

  : عدم متكن السفن من تقديم املعلومات املطلوبة  2/2

جیل    من ھذا الفصل، 2/1ربان أي سفینة بمتطلبات البند  إخفاقیترتب على  2/2/1 م تـس إنھ قد یفقد رـق
  .لتي تتكبدھا إدارة المیناء سفینتھ للترصیف ، وسیعد مسئوًال عن كافة النفقات ا

ذا الفصـل    2/1إلدارة المیناء الحق في أن تستثني من أحكام البند  2/2/2 ن ـھ ي     ـم ل ـف ي تعـم فن الـت ، الـس
   .من إحدى الدول المجاورة الموانئالتجارة الساحلیة أو التي تكون قد غادرت أحد 

  : تصريح دخول امليناء  2/3

نح         یتعین على ربان كل سفینة الحصو 2/3/1 أن ـم ًا ـب دخول ، علـم اء باـل ن إدارة المیـن ى تصـریح ـم ل عـل
  :یخضع لقیود خاصة إذا سھذا التصریح 

  .أ ــ وصلت السفینة قبل أو بعد الموعد المقرر للوصول 
  .إذا كانت السفینة تحت خطر الغرق  -ب

ع نیران في السفینة ج ـ إذا كانت النیران مندلعة في السفینة أو بالبضائع ، أو إذا كان ھناك احتمال اندال
  .، أو إذا لم یكن من المؤكد ، بعد حصول حریق ، أنھ تم إخماد النیران بشكل تام 

  .د ــ إذا كانت السفینة ناقلة بترول 
ھـ ـ إذا كان حجم السفینة أو طریقة إنشائھا من شأنھ أن یسبب خطرًا أو یعوق أو یعرقل تحركات 

  .أو أعمال المیناء المختلفة المیناء  أو حركة المالحة في حوضالسفینة نفسھا 
  .و ـ إذا كانت السفینة خطرة بسبب نوعیة وحالة البضاعة المحملة 

  .ز ــ إذا وصلت السفینة بالقطر 
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  .ح ــ إذا كانت السفینة محملة فوق طاقتھا أو أظھرت میًال زائدًا أو بروز في البضائع التي تحملھا 
رھا شخصًا أو حیوانًا مصابًا بمرض معد أو سار أو إذا كان یشك ط ــ إذا كانت السفینة تحمل على ظھ

  . ةظھر السفینبوجود مثل ھذه اإلصابة المعدیة أو الساریة أو الوبائیة على 
بوصول مثل ھذه السفینة وفقًا  إخطارى ــ إذا كانت السفینة تدار بالطاقة النوویة ، ویجب ھنا تقدیم 

  . من ھذا الفصل 2/1 بندللمتطلبات المنصوص علیھا في ال
  .ك ـ إذا كانت السفینة تحمل بضائع على سطحھا تمتد إلى خارج جانبھا 

  :تسجيل السفينة للرسو  2/4

در   فيالمیناء بتسجیل السفینة للرسو وفقًا للزمن المعطى  إدارةتقوم  2/4/1 الجداول المعدة للموعد المـق
ســفینة ســبق  أيتســجیل  إلغــاءأو  المینــاء بحقھــا فــي رفــض تســجیل   إدارةللوصــول ، وتحــتفظ 

د          ذه القواـع ام ـھ ن أحـك فینة ألي ـم ة الـس بب مخالـف ك أو لـس تسجیلھا إذا تطلبت عملیات المیناء ذـل
  .والتعلیمات 

  : أولوية الرســــو  2/5

ع تحدیــد األرصــفة تحــت   2/5/1 ي تلتــزم بصــفة عامــة بمبــدأ   إدارة إشــرافیـق الخدمــة أوًال (المینــاء والـت
فن       ) والًًللسفن الواصلة أ ة للـس نح األولوـی ي ـم ة ـف اء الحرـی إال في حاالت خاصة فإن إلدارة المیـن

  :التالیة

  . أ ــ السفن التي تقل ركابًا أو حجاجًا 
  .السفن التي تحمل مواشي حیة  -ب
  .سفن الحاویات-ج
  .ـ السفن التي تحمل مواد غذائیة أساسیة أو قابلة للتلف د
  .  ــ السفن التي تحمل بضائع مجمدة ج
  ـ أي سفن أخرى ألسباب خاصةو

  .مع مراعاة خصوصیة بعض  الموانئ ونظامھا الخاص

  :الوثائق واملستندات املطلوبة  2/6
فینة      لھذا الجزء ) أ( ملحقیوضح ال 2/6/1 د وصـول الـس ل وعـن ب قـب ي تطـل  كافة الوثائق والمستندات الـت

  .والتعلیمات التي تنطبق علیھا ھذه القواعد ألي میناء من الموانئ الیمنیة
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  : السفن املستثنــاة 2/7
  .أ ــ الخطر

  .االضطراريب ـ اللجوء 
  .ج ـ الظروف القاھرة 

  .د ــ الحاجة للمعونة الطبیة 

  : االقرتاب  إشارات 2/8
  :یجب على كل سفینة تقترب من الحدود الخارجیة ألي میناء أن ترفع األعالم التالیة  2/8/1

  .)VHFفي حالة تعطل جھاز االتصاالت ــ (السفینة والممیزة لھا أ ــ الحروف الدولیة الخاصة ب
    .وفقًا للقواعد الصحیة الدولیة ) Q(ب ـ اإلشارة البحریة الدولیة 
  .إذا كانت السفینة تحمل بضائع أو مواد خطرة ) B(ج ـ اإلشارة البحریة الدولیة 

  .فیھا السفینة  المسجلةد ــ علم الدولة 
  . كان المرشد مطلوبًا إذا) G(ة الدولیة البحری اإلشارةھـ ـ 

  : علم الدولة التابع هلا املينـــاء  2/9

اه    2/9/1 دخل المـی ة على كل سفینة ـت ة  اإلقلیمـی م    الیمنـی ع عـل ة  أن ترـف ة الیمنـی م   الجمھورـی ، وأن یظـل العـل
  .وبعد الغروب مرفوعًا طیلة فترة بقاء السفینة في المیناء

  : نزول الركاب  2/10

ماح      االنتھاء یسمح بنزول الركاب من السفینة إال بعد ال 2/10/1 راءات الصـحیة وـس ن اإلـج ات ـم  الجـھ
  .المختصة بذلك 

  : تنظيم املرور  2/11

  .التي تحددھا سلطة المیناء وتعلنھامنطقة تنظیم المرور ھي المنطقة  2/11/1

ء التــي تصــدرھا إدارة  تنظــیم المــرور داخــل منطقــة المینــا  بقواعــد علــى كافــة الســفن االلتــزام   2/11/2
اء     ي المیـن ة ـف المیناء، وال یسمح ألي سفینة بالتحرك إال بعد اتصالھا بمركز اإلشارة والمراقـب

ھ علــى ذلــك  وت غیــر المجھــزة بــأجھزة    ،وموافقـت بة للســنابیك والســفن الشــراعیة والیـخ وبالنـس
ل تح    اء قـب ي المیـن فینة أو   إرسال السلكیة فعلیھا االتصال بمركز اإلشارة والمراقبة ـف ك الـس رـی

  .مغادرة الرصیف 
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  : غاطس وموازنة الســــفن  2/12

ة           إلىلن یسمح بدخول السفن  2/12/1 اورات اآلمـن ات المـن ع متطلـب ق ـم ھا یتـف ن غاطـس م یـك ا ـل المیناء ـم
  .بما یتوافق مع لوائح المیناءوأن تكون متزنة 

ع أ    2/12/2 ة الصـابورة ـم ق   یجب أن یتفق غاطس وموازنة الناقالت معزوـل ام الملـح دة  ) 1(حـك ، القاـع
لمنــع تلــوث  ) IMO(مــن قواعــد المنظمــة البحریــة الدولیــة   ) أ ، ب ، ج2(، األجــزاء ) 13(

فینة    ): 73/87ماربول (البحار بالزیوت  ط الـس اطس وـس ار بمعنى أن یكون ـغ  2.0 = باألمـت
= ل (   عنــدما یكــون الرفــاص مغمــورًا    ل  0.015، والموازنــة ال تزیــد عــن    ل 0.02+ 
  ) .ل السفینة باألمتارطو

  : إحبــار الســــفن  2/13

  : تكون من وجھة نظرھا اإلبحارالحق في منع أي سفینة من أو السلطة البحریة  إلدارة المیناء 2/13/1
  .)الجزءھذا من  1/5/17 بندكما نص علیھ ال(دون المستوى  - 
حن الدو      -  ھادة خطـوط الـش ي ـش ا ـف ة  إنھا محملة أكثر من الحدود المسموح بـھ ) م1969(لـی

  .تكون موجودة على السفینة  والتي
  
  :یسمح للسفینة بمغادرة المیناء قبل  ال 2/13/2

  .إكمال جمیع اإلجراءات الرسمیة للسفینة وبضائعھا  - 
، ینة أثناء فترة تواجدھا بالمیناءسداد جمیع الفواتیر التي تغطي الخدمات التي قدمت للسف - 

المالحــي بشــأن ســداد تلــك     افیــة مــن وكیلھــا  أو حصــول إدارة المینــاء علــى ضــمانات ك   
  .الفواتیر

ا     -  ز فیـم ع الحـج فینة     إذا أمــرت المرـف ر حجــز ضـد الـس ة أو صـدر أـم ، أو صـدر قــرار  حكـم
  .بمنعھا من اإلبحار من الجھة البحریة المختصة

  .المختصة  الجھاتحصولھا على التصاریح الالزمة من إدارة المیناء و -
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  الفصل الثالث
  اإلرشـــاد

  
  .إلزامیة اإلرشاد  3-1
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  ـ شھادات السفن المستثناة 3-9

  

  : اإلرشاد  يةإلزام 3-1

ي   3/1/1 ة    اإلرشاد إجباري لجمیع السفن لدى دخولھا مناطق اإلرشاد ف وانئ والممرات المائی داخل   الم
  . أو تحركھا فیھا أو خروجھا منھا حدود المیناء 

  :السفن املستثناة  3/2

  : من ھذا الفصل 3/1تستثنى السفن التالیة من أحكام البند  3/2/1
  .یمنیةالأ ــ السفن الحربیة 

   .ب ـ السفن الحكومیة غیر المخصصة ألغراض تجاریة
ة ج ـ السفن التي تقل حمولتھا   جلة عن   اإلجمالی اء   ، طن  )200( المس أت إدارة المین إال إذا ارت

  .غیر ذلك
  .د ـ الیخوت وقوارب النزھة 

  .ھـ ـ الوحدات البحریة التابعة إلدارة المیناء 
  .اإلرشادمن  إعفائھامختصة التي ترى السلطة ال األخرىالسفن  -و
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  :إشارات اإلرشاد  3/3
ا  3/3/1 ب م اد حس ة باإلرش فینة ملزم ل س زم ك د  تلت ي البن ل، 3/1/1ورد ف ذا الفص ن ھ فینة  م ل س وك

  :ترغب في الحصول على مرشد بما یلي 
  . اإلى غروبھمن طلوع الشمس ) G(أ ـ رفع اإلشارة البحریة الدولیة الخاصة بطلب المرشد 

ارة من غروب الشمس      ) Gـــ ــــ ـ( ء إشارة طلب المرشدإعطا -ب عن طریق مصباح اإلش
  .إلى طلوعھا صباح الیوم التالي 

باب       ) Gـــــ ـــ (ة ج ـ إطالق صوت اإلشار  بب مطر أو ض ة بس دى الرؤی في حالة ضعف م
  .أو غبار

االت      3/3/2 أجھزة اتص فن المزودة ب ى الس ار   )(VHFعل ز اإلش ال بمرك اء   وا ةاالتص ي المین ة ف لمراقب
  ) .VHF(على الذبذبات التي یعلنھا المیناء حال دخول السفینة في مجال الـ 

  .التي تدل على ذلك ) H(على السفن التي تحصل على مرشد رفع اإلشارة البحریة الدولیة  3/3/3

  :اإلقرتاب من قارب إرشاد وصعود مرشد  3/4

ارب إرش        3/4/1 رب من ق فینة تقت ان كل س د تخفیف سرعتھا      على رب اط مرش د التق ى أقص  اد بقص  ىإل
ارب              ال بق لة االتص ا ، ومواص ي دفتھ تحكم ف ة لل ذه السرعة كافی ى ھ ى أن تبق ة ، عل درجة ممكن

 .اإلرشاد وتوفیر الجانب المحمي من الریح إن لزم ذلك 

شد یتم إعداده المر الستقباللتأمین سالمة صعود أو نزول المرشد ، على ربابنة السفن تجھیز سلم  3/4/2
واردة  فات ال ب المواص يحس ي    ف المة األرواح ف ة لس ة الدولی ة باالتفاقی د الخاص نظم والقواع ال

 .م والتعدیالت الالحقة علیھا 1974البحار لعام 

ة         3/4/2/1 وفیر عوام ب ت ابین غروب الشمس وشروقھا ، ویج یجب إضاءة سلم المرشد خالل الفترة م
  .الطارئة نجاة تثبت قرب السلم للحاالت 

  :معلومات تعطى للمرشد  3/5

  :على ربان السفینة تزوید المرشد عند صعوده إلى السفینة بالمعلومات التالیة 3/5/1
اورة     ى المن درتھا عل ا وق رض لھ ى ع ا وأقص فینة وطولھ اطس الس ـ غ دد أ ـ ا وع محركاتھ

  .ي مكان بارز بغرفة قیادة السفینة، كما یجب عرض ھذه المعلومات فالرئیسیة
  .ب ـ أي میزة أو عطب أو عامل من شأنھ التأثیر على قدرة السفینة على المناورة 

  .ج ـ أي بضائع أو مواد خطرة تحملھا السفینة 
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  :املسئولية أثناء اإلرشاد  3/6
فن األخرى أو أي          3/6/1 فینة أو الس یب الس ارة أو ضرر یص ة خس ال تعتبر إدارة المیناء مسئولة عن أی

  .ات أثناء عملیة اإلرشاد شخص أو أي ممتلك
 

یب      3/6/2 ات تص ابات أو وفی اد أو إص ارب اإلرش ق بق ارة تلح رر أو خس ن أي ض ئولة ع فینة مس الس
   .المرشد أو بحارة القارب ، أثناء نزول أو صعود المرشد إلى السفینة

  :بقاء املرشد على ظهر السفينة  3/7
یئة  تلتزم السفینة في حال إضطرار المرشد للبقاء  3/7/1 على ظھرھا والسفر معھا بسبب أحوال جویة س

  .أو بناء على طلب من ربان السفینة أو ألي سبب آخر ، بكافة مصروفاتھ المترتبة على ذلك 

  :متطلبات املعـــــدات  3/8

  :تستوفي متطلبات المعدات التالیة  لم أي سفینة في نطاق حدود المیناء ما بإبحارلن یسمح 
  .من الكفاءة بحیث تعمل على ترددات المیناء ) VHF(تردد عالي جدًا أجھزة الالسلكي ذات  -
  .أجھزة تحكم آلیة تنسجم ومؤشرات دفة السفینة  -
  .أجھزة راداریة ذات كفاءة تعمل في حالة تشغیلیة جیدة  -
رك       - رعة دورات المح ح س رات توض فینة ومؤش ة للس ة وخلفی ات أمامی ود رفاص ل وج یفض

  .الرئیسي وتعمل بحالة جیدة 
  .أوناش ربط السفینة تعمل بحالة جیدة  -
  .مراسي السفینة بسھولة ودون إعاقة  إنزال -
ؤھلین أو       - باط الم ن الض افي م دد الك د الع راد تواج المة      أف أمین س فینة لت ر الس ى ظھ اقم عل الط

  .المالحة فیھا 
فینة    - ة للس ات االحتیاطی دات والمحرك ع المول ون جمی يأن تك اھزة   ف دة وج غیلیة جی ة تش حال

 .حالة تعطل أي من المولدات أو المحركات األساسیة  فيستعمال لال

المیناء عملیات برج المراقبة فیجب إبالغ  بعالیةإذا لم تستوفي سفینة ما أي من الشروط المذكورة  3/8/1
تش   ة  قبل وصول أو إبحار السفینة من المیناء ، وفي ھذه الحالة ستخضع للفحص من قبل مف الھیئ

  .عندئذوقد تتعرض لتأخیر إبحارھا  بحریةالعامة للشئون ال

ي    فینة ف اق الس ا أن إخف زامكم ات  االلت ةبالمتطلب الغ   بعالی دم إب اتأو ع واحي   عملی اء بن المین
  .أو للعقوبتین معًا  إلیھتعرضھا للغرامة أو لرفض المیناء لدخولھا  إلىالقصور قد یؤدي 
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  :شهادة السفــن املسـتثناة  3/9

اد     " بإصدار  یقوم المیناء 3/9/1 اء من اإلرش ة " شھادة إعف ادة        لربابن ت قی ادة تتحرك تح ي ع فن الت الس
فینة      أيالمیناء عن  عملیاتربانھا ضمن حدود المیناء وعلى تلك السفن إبالغ  ا الس وم بھ ة تق حرك

  .برقم شھادة اإلعفاء قبل التحركوتزوید برج المراقبة 

  الفصل الرابع
  القطـــــر

  .إلزامیة القطر  4-1
  .طلب القطر  4-2
  .حبال القطر  4-3
  .شروط القطر  4-4
  .عقود القطر  4-5
   .خدمات خاصة في حاالت الطوارئ  4-6
  

 

 : إلزامية القطر  4/1

دما       4/1/1 فن عن ات الس دا تحرك ا ع یكون استخدام القاطرات إلزامي لكافة عملیات السفن في المیناء فیم
رط  ى وبش یف أو المرس اذاة الرص ون بمح ي    تك دء ف ل الب ذلك قب ة ب رج المراقب فن ب غ الس أن تبل

حب        اطرات الس دد ق ون ع المة وأن یك تویات الس ى مس ؤثر عل ن ی ك ل دین أن ذل ة، مؤك الحرك
وائ       ة والل ع اإلجراءات العام جمة م فن منس ة  المستخدمة في عملیات إرساء أو إبحار الس ح الداخلی

  .المنظمة لعمل اإلرشاد ودفع الرسوم المقررة لذلك

ة          4/1/2 ة العام ن الھیئ رخیص م ى ت زم الحصول عل اء، یل في عملیات القطر التي تتم خارج حدود المین
  .، ودفع الرسوم المقررة لذلكللشئون البحریة للقیام بالعملیة من قبل المیناء

  :طلب القطـــر  4/2
ذ عملی    4/2/1 اء تنفی ك أثن ري وذل د البح طة المرش اء بواس ن المین حب م اطرة الس ب ق اء تطل ات اإلرس

  .واإلبحار
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  :حبـــال القطـــر  4/3
فین    4/3/1 وم الس ة              ةتق المة عملی اف لس دة وبطول ك ال قطر جی وفیر حب ا بت تم قطرھ ي ی ام الت أو األجس

  .القطر وحسب الحاجة التي یقدرھا المرشد

  :شــــروط القطــــر  4/4
ة       تعتبر القاطرة المستخدمة في مساعدة السفینة أو أي جسم  4/4/1 آخر خاضعة ألوامر وإشراف ربابن

 .تلك السفن 

ببھ       4/4/2 د تس ارة ق ن ضرر أو خس دث م د یح ا ق ر وم ة القط اء عملی ئولیة أثن اء أي مس ل المین ال یتحم
 .القاطرة بما في ذلك األضرار التي قد یتعرض لھا الطرف الثالث 

ان   المیناء غیر مسئول عن أي تأخیر أو توقف أو إعاقة قد تتعرض 4/4/2/1 لھا قاطرات السحب مھما ك
  .السبب وراء ذلك 

  :عقـــود القطـــــر  4/5
د     4/5/1 ي مح ا ھ ات ، كم د   تعتبر عقود القطر ساریة المفعول منذ بدء العملی ي البن ذا    1/5/24دة ف من ھ

زء م  الج فینة أو الجس غل للس تأجر أو المش ك أو المس ان أو المال اطرة والرب ك الق ین مال رم ب ، وتب
  .المقطور 

  :خدمات خاصة حباالت الطوارئ  4/6

فن         4/6/1 اطرات للس ا الق افیة تؤدیھ دمات إض ة خ ة أی ال تشمل أجور القطر المنصوص علیھا في التعرف
 .الجانحة أو السفن في حاالت الخطر والحاالت الطارئة 

ي في حالة خطرة یجوز لربان القاطرة التابعة للمیناء إیقاف أي عملیة قطر أثناء مساعدة السفن الت 4/6/2
ك   ،بما فیھا القاطرة نفسھا أو طارئة أو لمنع وقوع أضرار لمرافق المیناء وذلك عندما یتأكد أن تل

ئولیة     اء أي مس ل المین العملیات تؤدي إلى وقوع أضرار أو خسائر لمرافق المیناء ودون أن یتحم
  .كان نوعھ عن ذلك مع مراعاة إن التوقف سوف لن یسبب أضرار للجسم المقطور مھما 
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  الفصل اخلامس
  ترصيف السفن وسحبها وحتريكها

  
  .تحدید األرصفة  5-1
  .رسو السفن على األرصفة  5-2
  .حواجز منع الفئران  5-3
  .الدخول إلى السفن والخروج منھا  5-4
  .تغییر الرصیف  5-5
  .إصالحات المحرك  5-6
  .الحد األدنى من طاقم السفینة  5-7
  .رح بھ لألرصفة األشغال غیر المص 5-8
  .تحركات السفن في المیناء  5-9
  .الحوادث واألضرار  5-10
  .المسئولیة  5-11

  

  :حتديد األرصفة  5/1

  .تحدد إدارة المیناء مكان رسو السفینة وال یسمح لھا بالرسو في مكان آخر 5/1/1

ـناء   5/1/2 دار یجوز للمیــ ات   إص افیة تعلیم د    إض فة خاصة لتحدی ا   من اجل كس    األرص ت ، ولھ ب الوق
ا  اء  أیض ل      إلغ ن قب دد م ذي ح یف ال ر الرص د نظر ال أ( أو تغیی ذا الفصل   5/5/2 بن ن ھ د، والم  بن

  ) .ھذا الجزءمن  8/2/3

یف      5/1/3 اذاة رص یة بمح فن الراس فینة   أوعلى ربابنة الس د  أخري س دم       التأك فینة وع ل الس دم می من ع
  .الرسو وجود بروز فیھا وان تكون تلك السفن مزودة بمساند 

وف    5/1/4 اء الوق اكن علي القطع البحریة التابعة للمین ي الرسو   بأم ب     الت ا ، ویج ت لھ زود   أنخصص ت
  .خاصة بالقطع البحریة التابعة للمیناء أنھابالفتات تدل على  ونھارًا لیًال األماكنتلك 
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  :رسو السفن على األرصفة  5/2

افي      5/2/1 دد الك ا بالع فینة تجھیزھ ھ          على ربان الس ا علی فینة كم المة الس ؤمن س ا ی اند الرسو بم من مس
  .المیناء  تلكاتفي مم أضرارلمغادرة لعدم وقوع أي ا أوتأمین سالمة المواقع عند الترصیف 

ان رسو آخر بالشكل          5/2/2 یف أو أي مك ى أي رص فینتھ عل على ربان كل سفینة ضمان حسن رسو س
لى حبال الرباط مشدودة على أن تعدل من وقت الذي ترضى عنھ إدارة المیناء ، ویجب الحفاظ ع

ربط              ال ال ب أن تكون حب ا یج د والجزر كم ة الم فینة وحرك اطس الس ر غ ع تغی ب م ألخر لتتناس
  .مرتبة بشكل یساعد على إطالقھا بسھولة وسرعة 

اتھا      5/2/3 دم تشغیل رفاص فن ع ة الس ى ربابن اء عل ات  أثن اء عملی ار  اإلرس ذي   واإلبح كل ال بببالش  یس
  . أخرىلقاع أو ضفاف المرفأ أو سفن  ضراراأل

یف          5/2/4 ى الرص ة عل دات المثبت ك المع ر تل فن غی ربط الس اط ل دات رب تخدام مع مح باس ال یس
  .الربطوالمخصصة لذلك مثل أعمدة أو حلقات 

  .الربطلمعالجة حبال  إلزاميوجود عمال الرباط  5/2/5

  .الربط ونة من مادة ثقیلة تسبب الضرر لعمالیجب أن ال تكون قبضة حبال السحب الرفیعة مك 5/2/6

  :مسئولیة مالك السفینة  5/2/7

ون      5/2/7/1 ذین یتحمل ا ال ا أو ربابنتھ تقع كافة السفن الموجودة داخل حدود المیناء تحت مسئولیة مالكیھ
ن           فن م راف الس ن انج ببھم أو ع ي بس أ مالح ن خط أ ع رر ینش ارة أو ض ئولیة أي خس مس

  .أو أي إھمال من بحارة السفینة   الربطأو عن حبال مراسیھا مع التیار 

  :حواجز منع الفئران  5/3

ران             5/3/1 ال الفئ ع انتق ان رسو وضع حواجز لمن یف أو مك اذاة أي رص یة بمح فن الراس على كافة الس
  .الموصلة إلى الرصیف  الربطعلى كافة حبال وأسالك 
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  :الدخول إىل السفن واخلروج منها  5/4

ى ر 5/4/1 ى   عل یة عل فینة راس ل س ان ك دخل أو الب وفیر م یف ت خاص   رص روج األش دخول وخ لم ل س
ھ ،    ر بكامل ارة المم ة إلن اءة الكافی وفیر اإلض ب ت الم یج اعات الظ ي س ذلك ، وف م ب موح لھ المس

زین (بسیاج ویجب أن یكون ھذا الممر عریضًا بدرجة كافیة ومزودة  ال    ) دراب د أو الحب من الحدی
فلھ    على جانبیھ ، كما یج  المة أس بكة للس ة أو        ،ب وضع ش دم إعاق فینة ضمان ع ان الس ى رب وعل

  . فعلى الرصیعرقلة ھذا الممر للعمل أو للحركة 

وفیر    5/4/2 ا ت عندما ترسو سفینة بمحاذاة سفینة أخرى مثبتة بالرصیف فإن على السفینة الخارجیة منھم
ینة الداخلیة ضمان حریة الوصول وكذلك على ربان السف، للوصول إلى السفینة الداخلیة آمنممر 

  .إلى السفینة الخارجیة 

ات      إالالصعود من والى السفینة  أویسمح بالنزول  ال 5/4/3 ا للمتطلب بعد توفیر طریق آمن للوصول وفق
  .  أعالهالمذكورة 

ب       إليعلى ربان كل سفینة راسیة علي الخطاف أو مثبتھ  5/4/4 انبى مناس لم ج فینتھ بس د س عوامة تزوی
وفیر    أو انبي وت ارة بسلم مرشد ومعھ سلم ج ة   اإلن ارة الكافی ى       إلن اللم من غروب الشمس حت الس

  .مقدمة السفینة  إليوضع حبل نجاة یمتد  أیضاشروقھا كما یجب 

اً        5/4/5 المة وفق ائل الس لم ومزودة بوس ة من الس ة لال یجب توفیر عوامة نجاة قریب المة    تفاقی ة لس الدولی
  . عدیالتھاوت م1974لعام  األرواح

  :تغيري الرصيف  5/5

ر إذن من     5/5/1 اف بغی ال یجوز لربان السفینة تغییر مكان السفینة سواًء كانت على الرصیف أو المخط
إدارة المیناء فیما عدا الحاالت التي تتعرض فیھا السفینة أو سفن أخرى أو أشخاص أو ممتلكات 

  .للخطر 

اف        یجوز بناء على طلب إدارة المیناء   5/5/2 ان رسو أو من المخط یف أو مك فینة من أي رص نقل الس
   .إلى أي مكان رسو آخر ، على حساب مالكھا

ة      إحدى عتغییر موقطلب المیناء  إذا  5/5/3 ا معطل ت محركاتھ فن وكان د انظر  (الس ذا    5/6/1 البن من ھ
فینة          إف  ،)الجزء اب الس ى حس ا عل ة لنقلھ حب الالزم اطرات الس وفیر ق ق بت اء الح ى   ن للمین وعل
  .ربانھا  ةمسئولی
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  :إصالحات احملرك  5/6

ان      لإلبحارجاھزیة السفینة على ربان السفینة ضمان   5/6/1 ى رب ب عل ات ، ویج في أي وقت من األوق
ذ إذن   أي سفینة بحاجة إلجراء إصالحات أو ضبط للمحرك قد تؤثر على قابلیتھا للحركة أن یأخ

  .الحات قبل منحھ ھذا اإلذن إدارة المیناء وال یجوز أن یبدأ ھذه اإلص

  :من طاقم السفينة  األدنىاحلد  5/7

اء أو               5/7/1 دود مین ة داخل ح ى عوام ة إل اف أو مثبت ى المخط یة عل فینة راس ان كل س یتوجب على رب
ك        ل أو لتحری ارة للعم ن البح اف م دد ك مثبتة إلى رصیف أو مكان رسو أن یحتفظ بشكل دائم بع

  .السفینة 

  :املصرح به لألرصفة األشغال غري  5/8

ي        5/8/1 ك الت ائع أو تل ا من البض ت على السفن التي أنھت شحنھا وتفریغھ اب     أنھ ة الرك ات حرك عملی
تكمال     د اس یف بع ون         إجراءات سرعة مغادرة الرص ي تك فن الت ى الس ب عل ا یتوج فرھا، كم س

  . المیناء منھا ذلك إدارةتجھیزاتھا غیر صالحة للعمل مغادرة الرصیف إذا طلبت 

  :حتركات السفن يف امليناء  5/9

اء،     إخطارال یسمح ألي سفینة بالحركة في منطقة المیناء دون  5/9/1 ي المین ة ف ارة والمراقب  مركز اإلش
ات     ذه الحرك بطریق حركتھا في منطقة المیناء، وقبل استالمھا للتعلیمات الالزمة بخصوص ھ

  .من مركز اإلشارة 

إعفاء من "حدود المیناء بقیادة ربانھا الذي یحمل شھادة  نطاقرك في على السفن التي ترغب التح 5/9/2
  .والمراقبة برقم الشھادة قبل تحركھ من الموقع أن یزود مركز اإلشارة" اإلرشاد

  :احلوادث واألضرار  5/10

فینتھ أو    5/10/1 ت بس دثتھا على ربان السفینة إبالغ إدارة المیناء على الفور عن أیة أضرار لحق ك  أح  تل
یف    السفینة لمنشآت المیناء أو الممتلكات األخرى أثناء عملیة الترصیف  ادرة الرص اء مغ أو أثن

  .ضمن نطاق حدود المیناء 
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  :مسئولية األضرار  5/11

ال تلقى أي مسئولیة على عاتق إدارة المیناء بسبب أي خسارة أو ضرر یصیب السفینة أو السفن  5/11/1
ات  فینة         األخرى أو األشخاص أو الممتلك ام الس اء قی حب أو أثن یف أو الس ات الترص اء عملی أثن

  .بالمالحة في منطقة المیناء 

یف    5/11/2 ات الترص تعتبر السفینة مسئولة عن أي خسارة أو ضرر یصیب ممتلكات المیناء أثناء عملی
  .أو السحب أو أثناء قیام السفینة بالمالحة في منطقة المیناء
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  الفصل السادس
 ات األفراد على الرصيفالسالمة وتصرف

  
  .تشغیل رفاصات السفینة  6/1
  .العالمات التي على جوانب السفینة  6/2
  .البضائع أو المعدات المفقودة  6/3
  .عملیات الغطس  6/4
  .التخلص من فضالت السفینة  6/5
  .التخلص من الفضالت  6/6
  .ربط السفن بالمیناء  6/7
  ..تطھیر السفینة بالتبخیر  6/8
  ع التلوثمن 6/9
  .خطط طوارئ التلوث بالزیت  6/10
  .القطع البحریة العاملة ضمن حدود المیناء  6/11
  .الحوادث  6/12
  .إشارات االستغاثة واإلشارات الصوتیة األخرى  6/13
  .استخدام أجھزة االتصاالت الالسلكیة  6/14
  .تصرفات البحارة  6/15
  .أجھزة إنقاذ الحیاة  6/16
  .لسفینة الصعود إلى ا 6/17
  .منع التصویر  6/18
  .منع السباحة وصید األسماك  6/19
  .منع استخدام اللنشات التابعة للسفن  6/20
  .منع التدخین  6/21

  

  :صات السفينة اتشغيل رف 6/1

دفع   أو/یجوز لربابنة السفن الراسیة بالمیناء تشغیل رفاصات السفینة و ال 6/1/1 امي جھاز ال دون  األم
  .المیناء  إدارةمن  إذن

وا   فيالبد من تواجد ضباط مؤھلین  6/1/2 اف برج القیادة وفى غرفة المحركات لیتول د    إیق فینة عن الس
  ..التحرك الغیر آمن 
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بمحاذاتھا أو أمامھا قبل  أو سفینتھخلف  سفینة أخرى أیة إبالغربان السفینة مسئول عن ضمان  6/1/3
اقم     أن، یجب أعاله 6/1/2 بندوعالوة علي ما جاء بال. تشغیل الرفاصات راد الط د أف ي یتواج  ف

ة ومؤخرة          ادة ومقدم رج القی ین ب ة ب ائل االتصال الالزم مؤخرة السفینة ومقدمتھا مع توفیر وس
  . السفینة 

  :على جوانب السفينة  التيالعالمات  6/2

ة           6/2/1 ب السفن ذات المقدم ب من جوان ى كل جان ة واضحة عل یجب وضع عالمات ممیزة تحذیری
ددة الرفاصات والسفن    ال ي بصیلیة الشكل والسفن المزودة بأجھزة الدفع األمامي والسفن متع  الت

اقالت ، ویسمح بوضع لوحات         وین أو الن فن التم تتطلب حمایة خاصة من حیث المساحة أو س
اكس       القرب من مستوى سطح الماء بدًال إلىتنبیھ تنزل  ب المع ى الجان ت عل ات وتثب من العالم

  .شروقھا إليء تلك العالمات من غروب الشمس لرصیف وتضال

 :األسالك الكھربائیــــة  6/2/2
  .والبتروكیماویات یجب فصل جمیع األسالك الكھربائیة غیر اآلمنة عن التیار قبل الدخول لموانئ النفط

  :البضائع أو املعدات املفقودة  6/3

ة      6/3/1 اء عن أی الغ المین د تكون سقطت      على ربابنة السفن أو مساعدیھم إب دات ق ي بضائع أو مع  ف
  .یات مناولة البضائــــــع لالبحر أثناء عم

ام    إشرافولون عن انتشال المعدات أو البضائع من البحر تحت ئة السفن مسبنربا 6/3/2 اء وإال ق المین
  .المیناء بتنفیذ ذلك على حساب السفن 

  :يات الغطــــس ملع 6/4

ثًال أو أي     إلجراءعرض البحر  فيسین غطا إنزالشخص  أليال یجوز   6/4/1 فینة م دن الس معاینة ب
ى تصریح    ة المختصة، أو     جزء مغمور دون الحصول عل ة البحری اء   إدارةمن   من الجھ المین

  .، إذا كانت العملیات ستتم ضمن حدود المیناءوالجھات المختصة

د،   الجزء الثالث فيیتم تنفیذ جمیع عملیات الغطس طبقًا لقواعد السالمة الواردة  6/4/2 ذه القواع  من ھ
  .البحار  فيالقواعد الدولیة لمنع التصادم  فيالمدونة  لإلرشاداتوفقًا و
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  :امليناء  يفالتخلص من فضالت السفينة  6/5

عرض البحر داخل حدود  فيفضالت السفن  برميعلى من یقوم وفقًا للقانون تطبق الجزاءات   6/5/1
  .وعلى نفقات السفن تلك الفضالت بمعرفة المیناء إزالةقل أو المیناء أو على الرصیف ، ویتم ن

  :التخلص من الفضالت  6/6

ة   ي یحظر التخلص من فضالت المواد السائبة أو الحشوات الخشبیة أو الطبالى أو الفضالت أو القمام  ف
فینة        أي ن یسمح بضخ أي سوائل من الس ى موقع من المیناء ، كما ل ؤدي     إل ذي ی ى البحر وال وث تل  إل

  .البیئة البحریة وتأثر نظافتھا 

  :ربط السفن بامليناء  6/7

ًا   6/7/1 ال یجوز ألي شخص ربط سفینة أو قطعة بحریة تعمل داخل حدود المیناء دون إذن مسبق وفق
  .لتعلیمات وتوجیھات إدارة المیناء

  :تطهري السفينة بالتبخري  6/8

ا     أليال یسمح  6/8/1 فینة ب ر الس ام بتطھی اء  إدارة إذنلتبخیر دون شخص بالقی فینة أن    المین ى الس وعل
  .ساعة على األقل )24(بـ تطلب ھذا اإلذن قبل بدء التبخیر 

ى أي      6/8/2 ئولیتھ إل ا وتحت مس یجب نقل السفینة ، بناء على طلب إدارة المیناء ، على حساب مالكھ
ق أسالك قطر مناس        د من تعلی ا ال ب بة ، من كل من    رصیف یحدد إلجراء عملیة التبخیر ، كم

  .مقدمة ومؤخرة السفینة ، قبل البدء بعملیة التبخیر

ة     6/8/3 ون بعملی ذین یقوم خاص ال تثناء األش فینة ، باس ر الس ى ظھ عود إل ن الص خص م ع أي ش یمن
  . انتھائھاالتبخیر ، من وقت بدایة عملیة التبخیر إلى 

ا         6/8/4 ي مك فینة وإشارات خطر ف ع دخول الس ات تمن ر الموصل     یجب وضع تنبیھ ارز من المم ن ب
  للسفینة ، ویجب إضاءة ھذه التنبیھات واإلشارات لیًال 

دا           6/8/5 ا ع خص فیم ول أي ش ع دخ فینة لیمن ؤدي للس ر الم ي المم ز ف ارس یتمرك ین ح ب تعی یج
  .األشخاص الذین لھم عالقة بالتبخیر وكذلك لمراقبة حبال الرباط والسالمة العامة 
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  :منع التلــوث  6/9

  :تفریغ میاه التوازن والفضالت  6/9/1

ع   إغالق البحر وعلى السفن التأكد من  إلىالتوازن الملوثة  میاهال یسمح بتفریغ أو ضخ  6/9/1/1 جمی
ث أو    ع تلوی كل یمن اه بش ارج المی اقمخ ق أو  إلح رر بمراف آتالض ات  منش اء أو الممتلك المین

  ..األخرى

یط      6/9/2 وت أو خل غ أي زی ًا تفری ًا بات ات داخل         یمنع منع ث حیوان واد ضارة أو جث اء أو م ت وم زی
  .المیناء برًا وبحرًا

میاه ا لبحر ، یتعین على ربان السفینة على الفور  إلىعند تسرب الزیوت ومشتقاتھا من السفینة  6/9/3
وعن  إلبالغ الجھة البحریة المختصة بالحادث  المیناء إبالغ الجھة البحریة المختصة أو إخطار

ي الظروف   ى أدت  الت ب      إل ا یجب الترتی ك ، كم اذ ذل ة   اإلجراءات  التخ ة الفوری اف  الالزم  بإیق
  . أسبابھالمنسكب ، وتقصى 

ل  تخضع السفن بأنواعھا للتفتیش من قِ  6/9/4 لطة  ب ة المختصة  الس د من وجود الشھادات      البحری للتأك
ق إجراءات    ة الدولی  االالخاصة بالتلوث وسجل الزیت الذي عادة یتم تحدیثھ أوًال بأول وف  ةتفاقی

  . وتعدیالتھا  73/78لمنع التلوث في البحار لعام 

الوقود     أثناءجمیع منافذ الصرف الموجودة على سطح السفینة  إغالقیجب  6/9/5 زود ب ات الت  أوعملی
  . المیاه إلىتسربھا  أومناولة الزیوت لمنع تدفقھا 

واد الملو  6/9/6 ى حساب        وفق اإلجراءات الدولیة یستقبل المیناء الم ة عل ا بأوعی فن لتفریغھ ة من الس ث
ا للخطر     فینة أو طاقمھ وث  السفن إذا كان تجمع مثل تلك المواد یؤدي إلى تعرض الس د   یل ویفس

  .البیئة البحریة 

  .یمنع خروج الدخان بشكل مفرط من المداخن أو أنابیب العادم داخل حدود المیناء  6/9/7

تتحمل  الیمنیةالمیاه المنطقة الخالیة من التلوث في و في عند حدوث تلوث ضمن حدود المیناء أ 6/9/8
رى          ق األخ آت والمراف ف المنش ھ وتنظی ى إزالت ة عل الیف المترتب ع التك ببة جمی ة المتس  الجھ

نة  ) 16(والتعویض عن األضرار وفقًا للقانون رقم ة من      2004لس ة البحری ة البیئ م بشأن حمای
  .التلوث
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  : خطة مكافحة التلوث بالزيت 6/10

ة      یتوجبالدولیة  تلإلجراءاوفقًا  6/10/1 ا اإلجمالی رول حمولتھ ة بت ا    150أن تحتفظ كل ناقل ًا فم طن
ا      األخرىفوق ، وجمیع السفن  غ حمولتھ ي تبل اقالت الت وق بخطة      400بخالف الن ا ف طن فم

وارئ ة   ط ة المختص ن الجھ دة م وت معتم وث الزی ة تل ي المكافح فینة ف ع الس ي ترف ة الت لدول
  .علمھا

وأن  )IMO(البحریة الدولیة  نظمةطبقًا للقواعد التي تصدرھا الم الطوارئیجب أن تعد خطة  6/10/2
ق        ا یتعل م السفن فیم ى أطق ك عل تشمل الخطة ، الخطوط اإلرشادیة وأسالیب العمل لتسھیل ذل

  :یلي  عند معالجة الحوادث من ذلك ما اتخاذھابالخطوات الواجب 
قبل الربابنة ومساعدیھم بشأن اإلبالغ عن وقوع حوادث   الخطوات الواجب إتباعھا من  -  أ

د اال   ق قواع ات الزیت على أن یكون ذلك وف ة وھي   تفاقی ة  :الدولی اربول ( اتفاقی ام  ) م لع
ا  1973 ام  لم والبروتوكول الالحق علیھ ات الصادرة من     1978ع ق التعلیم م وأن تطب

  ) .IMO(المنظمة البحریة الدولیة 
ة والمختصون الواجب     أن تشمل الخطة ، قائم  -ب  لطات المعنی م ة الس د  إبالغھ حدوث   عن

  .تلوث بالزیت 
ة       اإلجراءات -ج  ة والمحلی لطات الوطنی ع الس ك    المختصة  الخاصة بالتنسیق م ة تل لمواجھ

  .الحوادث

  : الطوارئتضاف المالحق التالیة إلى خطة  6/10/3
ة     -  اء ذوي العالق ئولي المین ان بمس م   (بی د رق ر البن ن   2/4/4أنظ وط م الخط

  ) .اإلرشادیة
  ) .من الخطوط اإلرشادیة 2/5/4انظر البند رقم (مخطط إرشادي لمداخل السفینة  - 

  :إضافة إلى ذلك یجب إرفاق المعلومات التالیة 
ة         -  ى الناقل رول إل دفق شحنات البت ة ت ي   ةصور  عوض (مخطط یوضح طریق ھ ف من

  ) .مكان ظاھر بالسفینة
  .لسلطات الوطنیة والمحلیة المعلومات الخاصة بتحدید مسئولیات ا - 
 .منھا  االستفادةأیة مراجع أخرى یمكن  - 

  

  

  :القطع البحرية العاملة ضمن حدود امليناء  6/11
اء تصریح صادر عن         6/11/1 ة  یجب أن یتوفر بحوزة القطع البحریة العاملة ضمن حدود المین الجھ

  .وشھادة لصالحیة تلك القطعة للعمل بالمالحة البحریة المختصة
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  -:یتعین على مالك القطع البحریة تقدیم إقرار یفید 6/11/2
  .صالحیة القطع البحریة للمالحة - 
  .الالزم للطاقم البحري لتشغیلھا الحد األدنى - 
  .السالمة البحریة للقطع البحریة توفیر معدات - 
  .أیة معلومات تخص الواسطة والغرض الذي صممت من أجلھ  -

ة   6/11/3 ة ور  اسم كتاب ى       الواسطة البحری ب الصنادل وعل ة جوان ى كاف ط واضح عل م تسجیلھا بخ ق
  .جانبي مقدمة ومؤخرة القاطرة أو أي قطعة بحریة أخرى 

  .مدة صالحیة ھذه الشھادة سنة واحدة ، وال یسمح للواسطة بعدھا للمالحة في منطقة المیناء  6/11/4

ة    یتوجب إجراءباإلضافة إلى المعاینة الالزمة عند منح الترخیص،  6/11/5 ة للقطع البحری د   معاین بع
ة یجب إصالحھا خالل شھرین وإال        ر آمن وقوع أي حادث لھا مباشرة ، وإذا وجدت أنھا غی

  .من تاریخ الحادث  أعتبر ترخیصھا الغیًا إعتبارًا

  :احلوادث  6/12

اء  األفراد أثناء عملیات السفن بالم دعند وقوع الحوادث التي تؤدي إلى وفاة أو إصابات ألح 6/12/1 ین
امل             ر ش داد تقری د الحادث وإع دبیر األمن بع یھم ت ة وعل ئولیة كامل یتحمل ربابنة السفن المس

اء  ة         وسریع یقدم إلدارة المین ات الالزم ة المختصة من إجراء التحقیق ة البحری ین الجھ ، وتمك
  .وفقًا للقوانین النافذة

  :واإلشارات الصوتية األخرى  االستغاثةإشارات  6/13
از  الصفیر المتواصل سواء كانت على صفیدل ا 6/13/1 ذار رات طویلة أو قصیرة یطلقھا جھ ي  اإلن  ف

ة من   اإلشارةھذه  إطالقالسفینة على حاجة السفینة لمعونة عاجلة ویجب عدم  ى    أی فینة وف س
  .لم تكن السفینة فعال بحاجة لمعونة فوریة عاجلة  أي مناسبة ما

الضباب داخل   أثناءصفارة عادیة أو بوق التحذیر  أویة بخار إنذارال یسمح باستعمال صفارة  6/13/2
  .خطر  إشارةأو  إنذار إلعطاءلغرض المالحة أو  إالحدود المیناء 

  :إستخدام أجهزة اإلتصاالت الالسلكية  6/14
فن  6/14/1 ى الس تخدامیحظر عل زة  اس االتأجھ ي   االتص زة الت دا األجھ ا ع ًا فیم ًا بات لكیة منع الالس

ذب  تخدم الذب ة   )VHF(ات تس ات المختص ن الجھ رخیص م فینة     ،وبت د الس اء تواج ك أثن وذل
  .بالمیناء 
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  :البحریة ضمن حدود المیناء على ما یلي )  VHF( یقتصر استخدام ذبذبات  6/14/2

ات       إلدارةرفع معلومات  اء، مكالم ة المین اء حول حرك ة  الطوارئ المین ات   وأی  أخرى معلوم
  .المیناء  ألعمالضروریة 

  .المیناء  إدارةعلى الذبذبات التي تحددھا  إالاالتصاالت بالرادیو  بإجراءال یسمح  6/14/3

  .من ھذه القواعدمن الجزء الثاني  4/7/2 إلى 4/1من  بنودأنظر ال 6/14/4

  :تصرفات البحارة  6/15

ب           6/15/1 فنھم، تكت ى س ة عل ة العامل م البحری ات واضحة لألطق ربابنة السفن ملزمون بإصدار تعلیم
فینة ،   ي الس بورة ف ى س زامعل ة قوانین الب لاللت ب الیمنی ام، ویج ك   االھتم ة بتل فة خاص بص

ي    /القوانین المتعلقة بتھریب أو استھالك المخدرات و ات ف أو المشروبات التي تدخل الكحولی
  .تركیبھا 

  :أجهزة إنقاذ األرواح  6/16

اذ األرو  6/16/1 دد والسعة       على ربابنة السفن التأكد من أن أجھزة إنق وع والع ي الن ة ف دیھم مطابق اح ل
روط  ة لش ةوالحال ام   االتفاقی ار لع ي البح المة األرواح ف ة لس دیالتھا1974الدولی  ،م وتع

ة     ة الدولی ة البحری ن المنظم ادرة ع ة الص یات ذات العالق یم  ) IMO(والتوص وص تقی بخص
  .وقبول أجھزة إنقاذ الحیاة  واختبار

ث أو   6/16/2 وز العب اءة    اقإلحال یج اذ األرواح أو إس زة إنق رر ألجھ تخدامھاالض ن   اس ا م أو نقلھ
  .ألعمال الصیانة استبدالھااألماكن المخصصة لھا على ظھر السفن ویجوز فقط 

  :الصعود إىل السفينة  6/17

اء تواجدھا          6/17/1 فینة أثن ى أي س اب بالصعود إل اقم البحري أو الرك ال یسمح ألي شخص غیر الط
  .الحصول على تصریح خاص من السلطات المختصة  بالمیناء بدون

  :منع التصوير  6/18

  .منطقة المیناء إال بتصریح من السلطات المختصة  في یحظر التصویر
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  :منع السباحة وصيد األمساك  6/19

  .ال یسمح ألي شخص بالسباحة أو صید األسماك في منطقة المیناء  6/19/1

  :لسفن الزوارق التابعة ل استخداممنع  6/20

ون      6/20/1 ة أو أن یك ي الحاالت الطارئ تمنع السفن من إستخدام زوارقھا ضمن حدود أي میناء إال ف
  .ذلك بموافقة المیناء 

  :منع التدخني  6/21
دخین، سواًء       6/21/1 ا الت ع فیھ ي یمن یجب وضع لوحات منع التدخین بشكل بارز في كافة األماكن الت

  .في المیناء أو على السفن 
ائل       6/21/2 ة الوس ي الممر وكاف على السفن التي تحمل بضائع أو مواد خطرة تثبیت لوحات تحذیر ف

  -:یلي  مكتوب علیھا ما رصیفالموصلة لل
ـرة" ائع خط ًا" "بض دخین قطعی وع الت ة " ممن اللغتین العربی ذیر ب ذا التح ة ھ ب كتاب ویج

  .لتدخین واإلنجلیزیة إضافة إلى وضع رسم اإلشارة الدولیة الخاصة بمنع ا

القرب من البضائع        6/21/3 ابر المفتوحة أو ب یمنع التدخین في عنابر أو على سطح السفن ذوات العن
  .الموجودة على السطح
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  .احتیاطات الطوارئ  7/9
  .تصریح القیام بأعمال اإلصالح  7/10
  .دخول خزانات السفن وإصالحھا  7/11
   .س ومعدات مكافحة الحرائق بالمیناء محاب 7/12

  

  :األنوار والنريان املكشوفة  7/1
فن   7/1/1 یحذر ترك أو استخدام األنوار المكشوفة في عنابر أو على سطح السفینة وعلى الخصوص الس

  ) .ھذا الفصلمن  7/6/4أنظر البند (ذات العنابر المفتوحة 

ران المكشو     7/1/2 وار والنی تخدام األن د الحصول        یمنع اس تخدامھا بع اء ، ویجوز اس ة المین ي منطق فة ف
ا        ق علیھ ة والمواف اكن اآلمن ى األم ك عل على تصریح من الجھات المختصة بالمیناء واختصار ذل

  .فنیًا واتخاذ كافة االحتیاطات الممكنة لتجنب حدوث أي مخاطر للحریق على مدار الساعة 

عاة لوحات عدم التدخین قرب المرافق والبضائع الخطرة یجب مرا: التدخین داخل مرافق المیناء  7/1/3
  ).الجزءمن ھذا  6/21أنظر البند (

  :اإلنذار عن احلرائق  7/2
ب      7/2/1 ائل لطل رب الوس ن أق املة ع ات ش فینة بمعلوم ان الس د رب اء تزوی المة بالمین تش الس ى مف عل

  .خدمات الطوارئ 

إبالغ إدارة ا    7/2/2 ورًا ب وم ف ب         على السفینة أن تق فینة وطل ر الس ى ظھ دلع عل ق تن اء عن أي حرائ لمین
  .خدمات الطوارئ الالزمة 
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  .إذا اندلع الحریق في سفینة فإن اإلبالغ بالحریق یجب أن یحدد جزء السفینة المصاب  7/2/3

فن    7/2/4 ق الس ي تطل ال      ال الت ائل اتص ا وس وفر بھ لكي یت یف  الس ي أو  بالرص ال     الت ائل اتص دیھا وس ل
دودة  ارةمح ین    إش و مب ا ھ ا لم تغاثة وفق د االس ي البن ن  6/13 ف ذا م اة  ھ تخدم القن زء أو تس الج

  ).VHF(الالسلكیة الخاصة باالستغاثة 

  :صالحيات سلطة امليناء  7/3
ادث      7/3/1 تدعي ظروف الح عند اندالع حرائق واسعة أو كارثة یقوم المیناء بإبعاد البعض الذین ال تس

ًا أن ت  ق أیض ا الح دھم ، ولھ دم    تواج ك یخ أت أن ذل ھ إذا ارت زء من اء أو أي ج ل المین ق كام غل
  .الصالح العام 

  :إطاعة األوامـر  7/4
ي       7/4/1 لطات المختصة ف باط الس ال یجوز ألي شخص في المیناء أن یتجاھل األوامر الصادرة عن ض

  .حالة اندالع حریق أو أن یعوق بأي طریقة عملیات إطفاء الحریق 

  :ء احلرائق معدات السفن إلطفا 7/5
على ربابنة السفن التأكد من أن معدات أجھزة إطفاء الحرائق التي في السفینة مطابقة للمواصفات  7/5/1

  .تعدیالتھام و1974الواردة ضمن االتفاقیة الدولیة لسالمة األرواح في البحار لعام 

تم      1 /7/5/1 دة وأن ی ة جی ي حال تظم،    یجب أن تكون معدات إطفاء الحرائق بالسفینة ف ا بشكل من اختبارھ
دریبات         م ت رى لھ ب أن تج ھولة، ویج تخدامھا بس ى اس ادر عل ري ق اقم البح ون الط وأن یك

  .منتظمة على إطفاء الحریق 

ة         7/5/2 ق طیل ة الحرائ اھزة لمكافح فینة ج ي الس ق ف راطیم مكافحة الحرائ ابس وخ ون مح ب أن تك یج
  .ستعمال دون إذن من إدارة المیناءالوقت وال یسمح بوضع مضخات السفینة في غیر موضع اال

ات             7/5/3 ة األوق ي كاف تعمال ف اھزة لالس ق ج ات الحری ق ومطفئ اه الحری ابس می ى مح یجب الحفاظ عل
  .ومراعاة إمكان الوصول إلیھا مباشرة 

ى             7/5/4 دربین عل اء الم خاص األكف ارة أو األش ن البح افي م دد الك فینة ضمان وجود الع على ربان الس
  .ائق في السفینة طیلة الوقت لتشغیل معدات إطفاء الحرائق بالسفینة عند الحاجةمكافحة الحر

  

  :احتياطات مكافحة احلريق، املعدات الكهربائية  7/6
ن    7/6/1 ي ـم یجب أن تغلق األنوار وكافة المعدات الكھربائیة األخرى الموجودة ضمن أجزاء السفینة الـت

واردة        بین شحنتھا مواد خطرة أو بضائع سریعة اال د اـل ًا للقواـع راء وفـق ذا اإلـج تم ـھ تعال وأن ـی ـش
  .لالتفاقیة الدولیة لسالمة األرواح في البحار
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ببًا          7/6/2 ون ـس ث ال تـك ن بحـی كل آـم ة بـش فن مثبـت ابر الـس یجب أن تكون كافة التركیبات الكھربائیة في عـن
و        ة المصـابیح بـح ة كاـف ب حماـی ا یـج ا كـم بكیة  محتمًال الندالع حریق حتى في حالة تحطمـھ اجز ـش

  .قویة 

  .ال یسمح باستخدام المصابیح الكھربائیة النقالة إال إذا كانت آمنة االستعمال 7/6/3

ار      7/6/4 ل لالنفـج ر القاـب یجب أن تكون جمیع األنوار في العنابر وغیرھا من أماكن العمل من النوع غـی
رات المظلمــ        ي الحـج ددة المنــابع ـف ب مصـابیح نقالــة متـع ھ یجــب تركـی ا أـن زودة بمآخــذ أو  ، كـم ة ـم

  .مقابس أمان 

ة          7/6/5 ا لدرـج خن بـعض أجزائـھ ررًا أو تـس د ـش د توـل ال یسمح ألي شخص باستخدام معدات كھربائیة ـق
  .تسبب اندالع حریق 

  :احتياطات أخرى ملكافحة احلريق  7/7
ا   على ضباط السفن متابعة اإلشراف والرقابة على العنابر أو األماكن المحملة بالمواد ا 7/7/1 لخطرة كم

فینة       اقم الس دلع ، وأن یكون ط د ین علیھم اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة لمواجھة أي حریق ق
ام    تعداد ت ة اس ي حال ع      .. ف ي وض بة ف ق مناس ة حری زود بطفای ارة م د البح ین أح تم تعی وأن ی

ى          وي عل ر یحت ان العنب ائع الخطرة إذا ك ة البض ات مناول ذا  االستعداد في كل عنبر أثناء عملی ھ
  .النوع من البضائع

داخ 7/7/2 ة م ب تغطی ابر    نیج لة بعن ة المتص زة التھوی د أجھ رر وتزوی ایر الش ع تط فینة لمن ادم للس الع
  .البضائع بكابحات لمنع وصول الشرر إلى تلك العنابر

  :احلرائق على السفن  7/8
الحرائق إذا ما اندلعت  المسئول عنھا اتخاذ خطوات فوریة لمكافحة الضابطعلى ربان السفینة أو  7/8/1

  .على ظھر السفینة 

رق      یوضح یجب توفیر مخطط   7/8/2 ة ف فینة لتسھیل مھم لم الس كافة معابر السفن یثبت من قرب من س
وارئ           خات الط ق ، ومض خات مكافحة الحری ع مض ط مواق ق وأن یشمل المخط مكافحة الحرائ

ة وا       ة والنقال ق الثابت ات الحری ع طفای ق ومواق ابس الحری ة   ومح ات التھوی واب وفتح ذ واألب لمناف
والساللم والمصاعد وأماكن الوصول للعنابر ومضخات الزیت والوقود وصمامات الخزان وأي  

  .معلومات أخرى مفیدة لرجال مكافحة الحریق 

  .یجب إعطاء األولویة إلنقاذ األرواح وإسعاف المصابین  7/8/3

فن یجو      7/8/4 دى الس ر إح ى ظھ ق عل دوث حری ة ح ي حال ادرة   ف خاص مغ ع األش ب من جمی ز أن یطل
  .السفینة ، باستثناء البحارة المكلفین بالمعاونة في إخماد الحرائق
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ة أخر     7/8/5 ة بحری فینة أخر     ىیجب على كل سفینة أو صندل أو أي قطع ى س یة عل ا    ىراس دث بھ یح
دار األ     فن أو إص ذه الس ل ھ ا   حریق أن تتجھز فور حصول ذلك لالبتعاد ، وعند إبعاد مث ر لھ وام

ي    باالبتعاد ، یجب على جمیع السفن ذات الدفع الذاتي والمتواجدة في المنطقة أن تمد ید العون ف
  .عندما تطلب إدارة المیناء منھا ذلك  إبعادھاتحریك السفینة المطلوب 

اء           7/8/6 اء واإلطف ئولي إدارة المین ع مس ل الظروف م ي ك ام ف اون الت على ربان أو مسئول السفینة التع
  .وتنفیذ تعلیماتھم فیما یتعلق بمكافحة الحرائق 

ث  انظر   7/8/7 د     الجزء الثال ذه القواع وانئ     (من ھ ي الم المة ف د خاصة بالس ات الخاصة    )قواع للتعلیم
  .بمكافحة الحرائق 

  :احتياطات الطوارئ  7/9
على الجانب  قویة وبحالة جیدة" أسالك قطر"على السفن التي تحمل بضائع أو مواد خطرة تعلیق  7/9/1

ط       توى خ ة بمس الك متدلی ذه األس البحري في المقدمة والمؤخرة على أن تكون حلقات أطراف ھ
  .الماء 

ل           7/9/2 ال ومربوطة بحب رابط ومجرى الحب ین الم ا ب اف فیم یجب إبقاء ھذه األسالك مرتخیة بشكل ك
دھا         ى م درة عل ك لضمان الق ا وذل ع انزالقھ ین   رفیع أو أي واسطة سھلة القطع لمن بسھولة لتمك

  .القاطرات من العمل بفاعلیة 

دى          7/9/3 د من وجود إح ا التأك تخدمة مخطافھ اء مس ي المین ال على ربان كل سفینة ف لة    أقف وصل سلس
  ..المخطاف جاھزة على السطح لفكھا إذا لزم األمر 

  

  :تصريح القيام بأعمال اإلصالح  7/10
ام   7/10/1 ع أو لح دات قط تعمال أي مع أنھ    ال یسمح باس ن ش ر م ل آخ أي عم ام ب ب أو القی تخدم اللھ تس

بق من      اء دون تصریح مس إصدار شرر على ظھر السفینة أو على الرصیف ضمن مرافق المین
  ) .وھو ما یشار إلیھ بتصریح العمل الساخن(إدارة المیناء 

یش           7/10/2 د إجراء تفت اء بع ناعي بالمین ریح من إدارة األمن الص ذا التص ى ھ تم الحصول عل بق  ی مس
د    ذلك بع لمنطقة العمل ، وسیقوم ضابط السالمة المسئول بإعطاء الموافقة لتنفیذ العمل الساخن ب

  .التأكد من اتخاذ جمیع اإلجراءات المتعلقة بنواحي السالمة 
نح        7/10/3 د م المة عن ة بالس افیة خاص ات إض دار تعلیم وض إص خص المف اء أو الش إلدارة المین

  .ألعمال التصاریح الخاصة بتنفیذ ا
ات         7/10/4 ن احتیاط د م د التأك الزم بع ریح ال ى التص ول عل باطھا الحص فن أو ض ة الس ن لربابن یمك

  .أو الشخص المفوض قبل بدء العمل السالمة ومكافحة الحرائق التي تطلبھا إدارة المیناء
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  :دخول خزانات السفن وإصالحها  7/11
ك      7/11/1 وي أو یش ان یحت ز ك ى أي حی دم          قبل الدخول إل د من ع ب التأك ازات یج ى غ ھ عل ي احتوائ ف

ب أن        جین ویج ة من األكس ة كافی وجود أي غازات سامة أو خطرة في ھذه األماكن ووجود كمی
  .یتم ھذا الفحص من قبل شخص مفوض 

از أو     7/11/1/1 ى غ وي عل ز یحت ى أي حی طراري إل دخول االض د ال نفس عن زة الت داء أجھ ب ارت یج
ك بوجود أي         دخان أو تقل فیھ نسبة ا د وجود ش زة عن ذه األجھ داء ھ زم ارت ألكسجین كما یل

  .من الحاالت المذكورة أعاله 
وازن دون الحصول      7/11/2 اه الت ائع ومی ال یجوز إجراء أعمال ساخنة أو باردة لخزانات الوقود والبض

ادرة من        ازات ص و من الغ على تصریح من إدارة المیناء ویجب أیضًا الحصول على شھادة خل
  .قبل طلب إصدار التصریح ) محلل(خص مفوض ش

ائع          7/11/3 ات البض رب خزان د رجل أمن ق د من تواج على ربابنة السفن ومساعدیھم من الضباط التأك
ذ            د تنفی ا عن رد من دخولھ ع أي ف ود ، لمن ات الوق اع أو خزان المفتوحة أو الخزانات مزدوجة الق

  .األعمال المصرح بھا 
المتھ     یجب أن یظل رجل األ 7/11/4 د من س من على اتصال دائم بالشخص الموجود داخل الخزان للتأك

  .ولضمان عدم غلق فتحة الخزان تحت أي ظرف أثناء تنفیذ األعمال من الداخل
  :حمابس ومعدات مكافحة احلرائق بامليناء  7/12
إال  یحظر على أي شخص عند اندالع حریق أن یتدخل أو یعیق سیر رجال مكافحة الحریق ، 7/12/1

  .بموافقة إدارة المیناء أو اإلطفاء 
دات أو   7/12/2 یجب عدم إعاقة الطرق المؤدیة إلى محابس ومعدات إطفاء الحرائق بالبضائع أو المع

  .العربات أو أي مواد أخرى 
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  الفصل الثامن
 شحن أو تفريغ السفن

  
 
  
  .المستندات والتصاریح المطلوبة  8/1
  .اء التصاریح واإلعفاءات واإللغ 8/2
  .شھادة صالحیة معدات مناولة البضائع  8/3
  .معاینة البضائع  8/4
  .ساعات العمل والعمال  8/5
  .قواعد السالمة  8/6
  .العمل واإلشراف  8/7
  .الرافعات الثقیلة والرافعات العائمة  8/8
  .سفن الركاب والحجاج  8/9
  .صعود ونزول الركاب  8/10
  .لبضائع قواعد عامة لمناولة وترصیف ا 8/11
  .البضائع القیمة  8/12
  .المواشي الحیة  8/13
  .تحزیم األخشاب  8/14
  .األسمنت والجیر والجبـس المكیس والبضائع األخرى المعباة بطرق متشابھة  8/15
  .الطرود التالفة  8/16
  ) .المسافنة(نقل البضائع من سفینة ألخرى  8/17
  .حموالت الحبوب والغالل  8/18
  

  

  :دات والتصاريح املطلوبة املستن 8/1

ة     فيیسمح ألي سفینة بالبدء  ال 8/1/1 تندات المطلوب دیم المس عملیات شحن وتفریغ البضائع إال بعد تق
  .لھذا الجزء"  أ " في الملحقالمیناء والجھات المعنیة وھذه المتطلبات مبینة  إلدارة

ھ      8/1/2 ار والفواك ي والخض ة المواش فن حامل ول الس ب حص ى    ةالطازجیج ردة عل ائع المب والبض
ة   ن اإلدارة المعنی ة م غ الحمول ریح تفری ي (تص حي أو الزراع المحجر الص ي  ) ك دء ف ل الب قب

  .عملیات التفریغ 
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  : التصاريح واإلعفاءات واإللغاء  8/2

ارك واإلدارات    االنتھاءأو التفریغ قبل  /یجوز البدء في عملیات الشحن و ال 8/2/1 من إجراءات الجم
  .ألخرى وموافقة المیناء على ذلك المعنیة ا

ة شرط       8/2/2 ة المالئم دات المناول یجب أن تكون جمیع سفن البضائع العامة مجھزة بما یكفي من مع
  .أن تكون آمنة وبحالة تشغیلیة جیدة بما یضمن مناولة فعالة للبضائع 

  : 8/2/2استثناء من البند  8/2/2/1

وانئ    على مالك أي سفینة غیر مجھزة بمعدات منا د الم ى أح ولة البضائع أن یحصل قبل بدء التحمیل إل
ة    ى الموافق على موافقة من إدارة المیناء المختص بتفریغ البضائع وعلیھ أن یبین في طلب الحصول عل

  .نوع ووزن وأحجام البضائع التي ستفرغ في المیناء 

ان الرسو    إلدارة المیناء الحق في أن تطلب حسبما تراه من أي سفینة أن تخ 8/2/3 لي الرصیف أو مك
  .أو المخطاف إذا كانت ھذه السفینة تؤثر في فعالیة سیر أعمال المیناء 

د     8/2/4 ذ البن باب        أعاله   8/2/3قبل اللجوء لتنفی ًا باألس فینة خطی ان الس إبالغ رب اء ب وم إدارة المین تق
  .في المیناء الداعیة لذلك وباإلجراء الذي یتوجب علیھ اتخاذه للسماح للسفینة بالبقاء 

ي للمیناء الحق  8/2/5 ي عدم السماح    ف اب       ف ى سفن الرك دء العمل عل ك ال   إذاب ان ذل ؤمن سالمة    ك ی
  .أو الممتلكات  األرواح

ي ساحات          8/2/6 ز ف وافر حی ى أن یت فینة إل إلدارة المیناء أن ترفض السماح بتفریغ بضائع من أي س
ة ،   التخزین المكشوفة أو المسقوفة أو في أي مكان آخ ر أو إلى حین إنتھاء اإلجراءات الجمركی

ل المباشر للبضائع من             ام بالنق بة للقی ل المناس ائط النق وفیر وس ل ت ة قب وجمیع الترتیبات الالزم
  .جانب السفینة إلى خارج مرافق المیناء 

  :شهادة صالحية معدات مناولة البضائع  8/3

ة البضائع ، وأن       یجب أن تتوفر لدى السفن القادمة ألحد الموانئ 8/3/1 دات مناول شھادة صالحیة مع
تكون تلك الشھادة صادرة عن إحدى ھیئات التصنیف الدولیة المعترف بھا أو تكون صادرة عن 

  .أي ھیئة مختصة أخرى تعترف بھا حكومة البلد الذي صدرت منھ الشھادات 
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دات أخرى تالفة أو غیر ال یسمح باستعمال أي حبال أو بكرات أو سالسل أو خطافات أو أي مع 8/3/2
زة       ة البضائع المجھ صالحة في أغراض الرفع والخفض والسحب أو أي شكل من أشكال مناول
ص          ة فح رى عملی ب أن تج رى ، یج ائع أخ وع أو أي بض ن أي ن ع م بكات الرف ال أو ش بحب

  .لھذا الجزء) ب( ملحقومعاینة لجمیع معدات مناولة البضائع وفقًا لل

ن ) 15(یزید عمرھا على على السفن التي  8/3/3 ة أن تجري فحصًا       ةخمسة عشر س ة الرحل د بدای عن
لجمیع معدات مناولة البضائع الموجودة علیھا بما في ذلك معدات السطح ومولدات الطاقة وذلك 

دة   الخاضعة لھذه القواعد، قبل بدء التحمیل ألي میناء من الموانئ  وأن تصدر لھا شھادات معتم
  .الدولیة المعترف بھا  من إحدى ھیئات التصنیف

یتم احتساب عمر السفینة من تاریخ تدشینھا وإذا ذكرت السنة فقط فیتم احتساب ذلك من أول  8/3/3/1
  .یوم فیھا 

دة        8/3/3/2 ل أو أي م ى األق تة أشھر عل دة س یجب أن تكون شھادة معدات مناولة البضائع صالحة لم
ل    أخرى تحددھا ھیئة التصنیف ـ وال تقبل العبارات   ایرة ك العامة بل یجب أن ینص على مع

ة   .. جزء من المعدات وماكینات السطح ومولدات الطاقة بھا ، وكذلك كل ونش وبرج ورافع
  .نھا جمیعًا في حالة تشغیلیة جیدة أأثناء التشغیل و الخ

  :إســـــتثناءات 

تخدم    70یجوز إلدارة المیناء أن تستثني السفن التي یقل طولھا الكلي عن  8/3/3/3 ي تس ي متر والت  ف
  .التجارة الساحلیة من أحكام ھذه القاعدة 

ر   أي استخدامیجوز إلدارة المیناء في أي وقت بمعاینة معدات مناولة البضائع ومنع  8/3/4 معدات غی
  .مطابقة لشروط السالمة 

  :معاينة البضائع  8/4

ل    إلدارة المیناء أن تفوض شخصًا بإجراء معاینة لحالة البضا 8/4/1 فینة قب ي الس ئع وطریقة تستیفھا ف
  .بدء التفریغ أو أثناءه 

تحتفظ إدارة المیناء لنفسھا بالحق في رفض السماح بتفریغ البضائع التالفة أو شحنات معینة إذا  8/4/2
  :ما أظھرت معاینة البضائع أن أي مناولة للبضــائع قد تؤدي إلى إحـدى النتائج التالیة 

  .من اإلضرار بالبضائع درجة غیر مقبولة  - أ 
  .تأخیر أعمال السفینة  -ب

  .ج ـ إعاقة انتظام سیر تسلیم البضائع ألصحابھا 
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  .خطر على األشخاص العاملین في العنابر  -د  
  .ھـ ـ التلوث

وفیر       8/4/3 یھم ضمان ت ة وعل یجب إعالم كل من ربان السفینة ووكالئھا بتاریخ ووقت إجراء المعاین
  ) .من ھذا الجزء 6/2/3راجع أیضًا البند (یقوم بمھمة المعاینة ھذه  كافة التسھیالت لمن

  :ساعات العمل والعمال  8/5

ا    8/5/1 ر فیم ي البح یف أو ف ى الرص واًء عل افیة س ة واإلض ل العادی اعات العم اء س رر إدارة المین تق
ة لك     ذه إجباری ة السفن   یتعلق بأعمال تفریغ البضائع أو شحنھا أو تسلیمھا ، وساعات العمل ھ اف

  .العاملة 

ذي   8/5/2 على السفن التي تقوم بتفریغ أو شحن بضائع أن تتقید باستخدام العمال والمشرفین بالشكل ال
  .تسمح بھ وتقره إدارة المیناء فقط 

  :قواعد السالمة  8/6

ى    8/6/1 یف أو عل ى الرص واًء عل ل س ًا للعم تخدمون أشخاص ذین یس ال ال حاب األعم ة أص ى كاف عل
  .تخاذ كافة االحتیاطات لضمان سالمة موظفیھم السفن ا

ائع       8/6/2 ى بض وي عل ي تحت رات الت فینة أو الحج ابر الس ن عن دخول أي م خص ب مح ألي ش ال یس
امة ، إال    ازدیادمعرضة للتأكسد أو تولد حرارة تؤدي إلى  نقص األوكسجین أو تصدر أبخرة س

اذ       ا باتخ ولى أمرھ فینة أو من یت ھ      بعد أن یقوم ربان الس ة وإعالن أن احتیاطات السالمة الالزم
  .بإمكان األشخاص دخول ھذه األماكن بسالمة 

ا            8/6/3 ل إذا م ذا العم أمر بوقف ھ ى البضائع أو ت دء العمل عل إلدارة المیناء أن ترفض التصریح بب
  .رأت أنھ ال بد من ذلك لضمان سالمة األرواح أو السفینة أو ممتلكات أخرى 

ل س   8/6/4 ان ك ى رب ارة   عل وفیر إن من ت ة فینة أن یض فینة    وتھوی ابر الس ع عن ة لجمی بة وكافی مناس
ي شحن أو      املون ف وحجرات البضائع وكافة األقسام األخرى للسفینة حیث یعمل األشخاص الع

  .تفریغ البضائع أو قد یمرون عبرھا 

  ) .الجزءھذا من  7/6راجع البند (
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  :العمل واإلشراف  8/7

ع السفن جاھزة من كل النواحي للبدء في أعمال مناولة البضائع قبل رسوھا  یجب أن تكون جمی 8/7/1
  .إن أمكن وإال فور رسوھا 

  .تحركاتھا  أثناءیجــب تواجد ربان السفینة أو الضابط المسئول في غرفة القیادة بالسفینة  8/7/2

فینة  یقوم ربان السفینة أو الضابط المسئول عنھا باإلشراف على البحارة والع 8/7/3 مال على ظھر الس
  .لیمنع وقوع أي مخالفات ألحكام ھذه القواعد 

ي          8/7/4 ة ف ا المبین ا وكمیاتھ ل حسب عالماتھ اء التحمی ي مین تیف البضائع ف ئولة عن تس فینة مس الس
ي          أخیرات ف ا ظھرت ت رز ، وإذا م ة ف ا دون الحاجة لعملی بوالص الشحن بھدف تسھیل تفریغھ

تكون         تفریغ البضائع أو إذا استدع ك س ات إضافیة بسبب ذل إن أي نفق رز ، ف ة ف ى الوضع عملی
  .على حساب السفینة 

تج   8/7/5 یكون ربان السفینة أو مالكھا مسئوًال عن أیة خسارة في األرواح أو الممتلكات أو أي تلف ین
  .عن اإلھمال في تستیف البضائع أو التحضیر المسبق لحبال رفع البضائع من السفینة 

  :ت الثقيلة والرافعات العائمة الرافعا 8/8

اء ،     8/8/1 د المین ا تزوی فن أو وكالئھ ة الس ى ربابن فینة (عل ول الس ل وص ن  ) قب ة ع ات وافی بمعلوم
  :ما یليمقاییس الطرود ذات األوزان الثقیلة واسم الشاحن وصاحب البضاعة ومنھا 

  .الطرود أو الرزم المنفردة التي یزید وزنھا على ثالثة أطنان  -أ
ا أو      -ب بب أبعادھ ة بس دات خاص تخدم مع ة أو تس اج لعنای ي تحت رزم الت رود وال الط

  .محتویاتھا أو وسیلة نقلھا أو تستیفھا 
ب       -ج ي تتطل فینة و الت ة البضائع بالس الطرود التي یزید وزنھا عن طاقة معدات مناول

  .خدمات الرافعة العائمة أو رافعات خاصة أخرى 

تخدام   8/8/2 ب اس دیم طل ب تق ائع   یج ة أو البض ائع الثقیل ة البض دات مناول ة أو أي مع ة العائم الرافع
  .ھا بوقت كافالخاصة األخرى مقدمًا وقبل بدء مناولت
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  :سفن الركاب واحلجاج  8/9

أن تكون بحوزتھا شھادة سالمة سفینة نقل  الیمنیةعلى سفن الركاب المتجھة إلى إحدى الموانئ  8/9/1
  .م وتعدیالتھا 1974تفاقیة الدولیة لسالمة األرواح في البحار ركاب ساریة المفعول طبقا لال

بق    (یجب أن تتوفر لدى سفن الركاب للرحالت الخاصة   8/9/2 ا س ى م شھادة سالمة سفن    ) إضافة إل
الخاصة بسفن الركاب للرحالت الخاصة  الدولیة الركاب للرحالت الخاصة وذلك طبقا لالتفاقیة

ي للرحالت الخاصة م وشھادة سفن الركاب 1971لعام  م    الت فینة    " تعرف باس راغ لس شھادة ف
ة   رحالت الخاص اب لل رحالت      " رك اب لل فن الرك ول س ا لبرتوك ك طبق ول وذل اریة المفع س

  .م 1973الخاصة لعام 

یمنع تجاوز السفینة العدد المحدد للركاب وفقًا لألسرة أو المقاعد في كل درجة بالسفینة ، ویجب  8/9/3
ع        أن تقدم السفینة  ة لكل درجة ، ومواق ین بجالء السعة التقدیری عند وصولھا شھادة رسمیة تب

  .إقامة المسافرین كما ھي مبینھ في نموذج منافیست المسافرین

ب    8/9/3/1 وال یج ل األح ي ك دد       أالوف ن ع ر م ولین أكب اب المنق الي للرك تیعاب اإلجم ون االس یك
فینة ل     ر الس ى ظھ ھ عل ین      المسافرین اإلجمالي المسموح ب ا ھو مب ا لم ة وفق ي لرحل الشھادات   ف

  .أعاله 8/9/2،  8/9/1الوارد ذكرھا تحت البندین 

  :على مالك السفن ووكالئھا التقید بما یلي  8/9/4

د        8/9/4/1 ك السریر ومقع ي ذل ا ف ة بم یجب أن یوضح المنافیست بجالء درجة إقامة الراكب اإلفرادی
فینة وأن یتطابق    البولمان أو مقعد راكب السطح وأن تكون الع ر الس المات واضحة على ظھ

  .العدد الوارد في منافیست الركاب مع التذكرة التي أصدرت للراكب 

د  8/9/5 روط البن د بش دم التقی روري    8/9إن ع راء الض اذ اإلج اء باتخ ام المین ى قی ؤدى إل ھ ی وفقرات
  .لتحقیق الشروط المطلوبة 

ك   ذلك فإن عقوبات ستفرض عل إلىإضافة  8/9/5/1 ى المخالفات للشروط المبینة أعاله ، ویتحمل مال
  .السفینة ووكیلھ المحلى كافة التكالیف المترتبة على التأخیر 

  :صعود ونزول الركاب  8/10

ا الصعود           8/10/1 ى المخطاف أو الخارجین منھ یة عل ى السفن الراس داخلین إل على جمیع الركاب ال
  .صصة لھذه الغایات فقط والنزول في أماكن الھبوط أو الساللم المخ
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  .ال یسمح بصعود الركاب إلى أي سفینة أو نزولھم منھا أثناء شحن أو تفریغ بضائع خطرة 8/10/2

  :قواعد عامة لتستيف ومناولة البضائع  8/11

یتوجب تستیف البضائع داخل عنابر السفن بشكل یسھل مناولتھا بأعلى نسبة ممكنة وان تكون  8/11/1
ر  ة            قد وزعت على اكب ع الظروف البحری ك م تالءم ذل ابر شریطة أن ی عدد ممكن من العن

  .كإتزان السفینة والتوزیع الصحیح للبضائع 

ى         8/11/2 دة، عل ام الموح واع واألحج ة ، ذات األن ة أو المكیس ائع العام تیف ورص البض ب تس یج
ة      فن تقلیدی ى س حنھا عل د ش ات عن دىطبلی وانئ ال إلح ة م غ الس   الیمنی ا لتسھیل التفری ریع لھ

  .حیثما أمكن ذلك 

  :من الرص على الطبالي  استثناءات 8/11/2/1
  .أ ــ یجوز التجھیز المسبق للبضائع المكیسة بحبال الرفع 

ب ـ یجوز تفریغ البضائع المكیسة التي تصل بحموالت سفن كاملة بشكل إفرادي شریطة  
ل         غ ال یق دل تفری  1200عن   تسلیم ھذه البضائع مباشرة ألصحابھا مع ضمان مع

ة     ، ساعة 24طن كل  ي تصل بحموالت جزئی كما یجوز تفریغ البضائع المكیسة الت
غ    دل تفری بشكل إفرادي شریطة تسلیم ھذه البضائع مباشرة ألصحابھا مع ضمان مع

د   (ساعة   24طنًا لكل خطاف كل   250ال یقل عن  من الجزء    6/2/10راجع البن
  ) . من ھذه القواعد الثاني

ل ،   ج ـ عندما یؤثر  تستیف المواد الغذائیة المنقولة على طبالي على التكلفة اإلجمالیة للنق
  .وفى ھذه الحالة یجب ترتیب التستیف بشكل یسمح بأعلى معدالت التفریغ 

ا عن         ل طولھ ة یق ي قطع بحری ة ف ارة      )70(د ــ البضائع المنقول ي التج تخدم ف ر وتس مت
  .الساحلیة 

  .كیلو غرام  )50(یس الواحد یجب أال یتجاوز وزن الك 8/11/2/2

  .یجب تحزیم العجالت في رزم ذات حجم مناسب أو تجھیزھا بحبال الرفع  8/11/2/3

ال         8/11/2/4 ة بحب لیح المحزم ة وقضبان التس یجب تجھیز رزم الفوالذ والھیاكل واإلطارات الحدیدی
  .الرفع مسبقًا أو بنقاط رفع تساعد على المناولة الجماعیة لھا 

ى إدارة  قبل البد ء في مناولة ھذا النوع من البضائع على ربان السفینة أو وكیلھا أن یقدم إل
ع       اط الرف ال ونق ة للحب ل المأمون درة التحمی ة ، ق ھ الدق ى وج ح ، عل ھادة توض اء ش المین
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رض            ة لف فینة عرض تكون الس ات، س ذه المتطلب د بھ دم التقی ة ع ي حال تخدمة ، وف المس
  .ى المسئولیات القانونیة قبل الطرف الثالث الغرامات المالیة باإلضافة إل

ي رزم ذات وزن  8/11/2/5 ھا ف ة ورص واح المعدنی ربیط األل ب ت ب  )2(یج ا یج ًا كم ن تقریب ط
  .استعمال حوامل أو فواصل خشبیة أثناء تحمیل ھذه الرزم لتسھیل عملیة تفریغھا 

غھا وتتیح أكبر استفادة ممكنة من یجب تستیف الطبلیات في عنابر السفینة بطریقة تسھل تفری  8/11/3
  .معدات مناولة البضائع داخل العنابر 

ال   8/11/3/1 تص ب ا یخ ، 8/11/2/5، 8/11/2/4، 8/11/2/3، 8/11/2، 8/11/1(بنود فیم
فینة أو    أعاله) 8/11/3 ى الس والخاصة بمعدالت التفریغ ، فإن المسئولیة عند ذلك تقع عل

  .رافعات إضافیة لرفع تلك المعدالت على وكیلھا وعلیھ القیام باستئجار 

ي جداول      8/11/4 ذكورة ف ة    یجب تستیف ومناولة جمیع البضائع الخطرة الم ة الدولی ة البحری المنظم
)IMO ( القواعد ھذه الجزء الثالث منمن  2/11حسب ما ھو مبین في البند .  

ھم ألعمال الشحن والتفریغ في على ربابنة السفن والوكالء المالحیین إصدار التعلیمات لمقاولی 8/11/5
میناء التحمیل للقیام بفصل البضائع حسب بوالص الشحن ومانیفستات البضائع وتقع علیھم 

  .مسئولیة عدم االلتزام بھذه القاعدة 

ة           8/11/6 ي حددتھا المنظم ادیة الت وط اإلرش ا للخط ات طبق ي حاوی ة ف تیف البضائع المنقول ب تس یج
  .مل الدولیة لتعبئة البضائع وشحن الحاویات أو السیاراتالبحریة الدولیة ومنظمة الع

ِّ البضائع  8/12   :مة القي

  .یجب القیام بشحن وتفریغ البضائع القیمة تحت إشراف خاص  8/12/1

مالحي مستقل بالبضائع القیمة التي یتم تفریغھا وتسجیلھا في سجل منفصل    إقراریجب تقدیم  8/12/2
  .فوض في المیناء ومندوب السفینة ومندوب الجمارك على أن یوقع من قبل الشخص الم

ل       نییجب أن یشتمل ما 8/12/3 ا وعددھا واسم ك ات وعالماتھ وع المحتوی فست البضائع الثمینة على ن
  .. إلیھمن المرسل والمرسل 
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  :املواشي احلية  8/13

  :التطبیق  8/13/1

ة      تعتبر المقاییس المحددة ، الحد األدنى الذي یجب أن 8/13/1/1 ا عملی ت لھ فینة إذا أجری تراعیھ الس
ى         تدعي مستوى أعل ي تس اك بعض الحاالت الت تعدیل أو تغییر في ھیكلھا ، وقد تكون ھن
د      ار عن ین االعتب ذه بع من العنایة ، حیث یجب ترتیب ھذا بین الشاحن والناقل ، ویجب أخ

تویات  بناء أي سفینة خصیصًا لھذا الغرض ، حیث یجب أن تعكس ھذه السفینة أع لى المس
  .وأحدث التطورات التقنیة 

  :تعریف لغرض ھذه القواعد  8/13/1/2
ة   مل كلم ـ تش ر(أ ـ وان كبی ال  ) حی ار والبغ ول واألبق ال والخی   .الجم

  ).الخراف ، والماعز(ب ـ تشتمل كلمة حیوانات صغیرة 

راءات الخاصة  ، ووفقًا لإلجبدون ترخیص من الجھات المختصةالحیوانات یحظر استیراد  8/13/1/3
  .بذلك

  :حمایة المواشي الحیة  8/13/2

ى الرصیف،      8/13/2/1 ا عل اء مناولتھ یجب حمایة المواشي الحیة سواًء ھي على ظھر السفینة أو أثن
  .بشكل مقبول من أي أذى أو ضرر أو من تعرضھا للظروف الجویة أو البحریة المختلفة 

طح و    8/13/2/2 ابر واألس ة العن ون كاف ب أن تك ة    یج ة والخلفی ذ الجانبی ب والمناف رات والجوان المم
  .واألمامیة مبنیة أو مبطنة أو مغطاة بشكل یمنع وقوع األذى للحیوانات 

  .یجب أن تكون معدات السالمة في السفینة في مكان یسھل الوصول إلیھ في كل وقت  8/13/2/3

  :حظائر الحیوانات  8/13/3

  :الحظائر داخل العنابر  8/13/3/1

ا      یجب أ  دة منھ ة ال تتسع الواح ب مغلق ة جوان رة ، حجرات ذات أربع ات الكبی ائر الحیوان ون حظ ن تك
  .ألكثر من ستة حیوانات واقفة باتجاه عرض السفینة 
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  :ویجب أن ال تقل أبعاد ھذه الحجرات عما یلي 

  
                                                               .سم  313) باتجاه طول السفینة(الطول 

  .                                                            سم 214) باتجاه عرض السفینة(العرض 
ات الصغیرة   تقلیجب أال  ع بطول أقصى     ) 40.5( عن  مساحة حظائر الحیوان ر مرب اه طول   (مت باتج

فینة لال ی) الس ن ق رض   ع عفي الع فینة (ض رض الس اه ع ب  ) . باتج ا یج ات  كم دد الحیوان د ع أال یزی
ر، تي تالصغیرة ال  م األكب رة ذات الحج ي الحظی ع ف ى وض دل وزن  )92( عل ًا بمع عین رأس ین وتس اثن

اً  ) 80(ثمانین  و غرام د    ،لكل رأس  كیل رأس الواح ان وزن ال ل     ع) 20( وإذا ك و غرام أو أق شرون كیل
للحیوانات ذات أي حجم یتراوح بین ، وبالنسبة رأس مائة وثمانیة وستین) 168(فیمكن زیادة العدد إلى 

  .لمسموح بنقلھ في حظیرة واحدة حسب نسبتھا اھذین الحجمین فیمكن معرفة عدد الحیوانات الصغیرة 

غیرة    8/13/3/2 ات الص ائر الحیوان احة حظ اوز مس ب أال تتج ى  ) 40.5(یج ول أقص ع بط ر مرب مت
اه عرض ا  (ال یتجاوز ضعفي العرض ) باتجاه طول السفینة( فینة باتج ا یجب أال   ) لس ، كم

) 92(یزید عدد الحیوانات الصغیرة الذي یتم وضعھا في الحظیرة ذات الحجم األكبر عن  
ان  رأسخمسة وعشرون كیلو جرام لكل ) 25(ن رأسًا بمتوسط وزن ون وتسعیاثن ، وإذا ك

وزن الرأس الواحد یقل عن ذلك فیمكن زیادة عدد الحیوانات ومعرفة العدد المسموح بنقلھ 
  .في حظیرة واحدة حسب نسبتھا 

  :حظائر فوق السطح المكشوف  8/13/3/3

ذكورة        ام الم ع األحج ام م ذه األحج للنقل على األسطح المكشوفة یجب إقامة حواجز ویجب أن تطابق ھ
اوز     أعاله 8/13/3/1في البند  ي تتج رحالت الت بة لل ات من       )24(، وبالنس ة الحیوان ساعة یجب حمای

ا ،  ) %80(وال یجوز إیواء الحیوانات إال في وسط حیز السفینة بنسبة ھذا  ،التعرض للشمس من طولھ
ب            امي ، یجب تركی ر أم ا عنب یس لھ ى سفن ل ل عل ة النق ویجب حمایة ھذا الجزء من البحر ، وفى حال

اع   واج بارتف واجز أم د     )50(ح ات البن ي بمتطلب ب أن تف طح یج ة الس ا أن تغطی ل ، كم ى األق م عل س
  .أعاله 8/13/2/2

  : ارتفاع اإلسطبالت والممرات  8/13/4

ي   8/13/4/1 یفضل أن تكون إسطبالت الجمال والخیول على السطح إال أنھ إن وجدت تحت السطح ف
ل   حیز مغلق ، یجب أن یكون ارتفاع الفضاء بین األرضیة وعوارض التدعیم العلویة ال یق

  .سم )250(عن 
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ین    اإلجراءات الخاصة بحیوانات الماشیة 8/13/4/2 افة ب والبغال والخیول ، یجب أال یقل ارتفاع المس
ة عن    ة الخراف      ) 200(السطح والحافة السفلیة لعوارض التدعیم العلوی ي حال ا ف سم، أم

اع   ذا االرتف ون ھ ب أن یك اعز فیج م ) 110(والم ون . س ل أن یك ا یفض م ) 180(بینم س
د    ات البن جم ومتطلب كل ینس ة بش وافر التھوی ریطة ت بب ، وال8/13/7ش وز أن تتس  یج

ب     ف واألنابی واء التكیی دات ھ دة وتمدی خ... األعم اع     ال ى الرتف د األدن یض الح ي تخف ف
  .المنطقة المحیطة برؤوس الحیوانات

  :رات ـــالمم 8/13/5

ر من        8/13/5/1 فینة ألكث ر الس ى ظھ تبقى عل وافر     )48(إذا ما كانت الماشیة الحیة س ساعة فیجب ت
ل        ممرات بین الحظائر متصلة ى أال یق ین صفوف الحظائر ، عل د ب بالممر الرئیسي الممت

ن  ھا ع دات   ) 80(عرض ون مع ب أن تك ات ، ویج ن المعوق وع م ن أي ن ة م م ، وخالی س
  .السالمة في متناول الید طیلة الوقت بصرف النظر عن مدة الرحلة 

  :إعادة ترتیب الماشیة  8/13/6

ابر    ) 48(ھر السفینة ألكثر من إذا كانت الماشیة الحیة ستبقى على ظ 8/13/6/1 یم العن إن تقس ساعة ف
  .والحظائر یجب أن یسمح بنقل الماشیة من قسم إلى آخر إلعادة ترتیبھا 

  :التھویة  8/13/7

ي       8/13/7/1 ة وف یة الحی ا الماش ل فیھ یجب توفیر تھویة مناسبة في جمیع الفراغات المفتوحة التي تنق
ة فی   اكن مغلق ي أم ي ف ل المواش ة نق ة  حال دار بالطاق راوح ت طة م ة بواس وفیر التھوی ب ت ج

ز        م الحی ى حج ادًا عل ك اعتم ي ، وذل وبقدرة كافیة لتغییر الھواء في الفترات المبینة فیما یل
  :الموجودة فیھ الماشیة 

  .سم مرة كل ثالث دقائق على األقل) 230(أ ـ في الحیز ذي االرتفاع الفعلي   
  .سم مرة كل دقیقتین على األقل ) 180(ب ـ في الحیز ذي االرتفاع الفعلي 

ین     ج ا ب ي فیم واء     ) 180(و )230(ـ في الحیز ذي االرتفاع الفعل ر الھ ون تغیی سم یك
  .أعاله ) ب(و) أ(حسب النسبة وفقًا للقاعدتین 

ي  الحجم الكل ا ب د ھن م   لویقص تثناء حج داخل باس ن ال فینة م م الس ل حج اء مجم ز الفض حی
  .ضد الھواء داخل السفینة  الفراغات أو المنشآت المحكمة

واء      8/13/7/2 اكن إی ى أم ي إل واء نق ول ھ من دخ كل یض ة بش واء موزع داخل الھ ون م ب أن تك یج
  .خروج أعلى نسبة ممكنة من الھواء الماشیة كما یجب تركیب مخارج للھواء أیضًا تضمن
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ائ    ) 30(یجب أن تكون نصف مسارب الھواء على ارتفاع  8/13/7/3 ر ، ولكن  سم عن أرضیة الحظ
  .یجب أن ال تعوق حركة الحیوانات المنقولة 

ة        8/13/7/4 دات التھوی تمر لمع غیل المس ة لتسمح بالتش فینة كافی ي الس د ف ة التولی ون طاق یجب أن تك
فینة     ادي للس غیل الع ى التش ك عل ؤثر ذل ة دون أن ی وفیر   . المیكانیكی مان ت ب ض ا یج كم

الطوارئ ویجب تركیب جھاز إنذار سمعي   الصیانة لمعدات التھویة في حاالت التعطل أو
  .وبصري لإلنذار عن أي أعطال في معدات التھویة المیكانیكیة

  :اءة ــــاإلض 8/13/8

ین        8/13/8/1 ة ب رات الواقع ذلك المم ة وك واش حی ل م ي تحم فینة الت زاء الس ع أج ارة جمی ب إن یج
فینة بو      ى السطح المكشوف للس ة إل اسطة مصابیح ال   الحظائر والحجرات والطرق المؤدی

افة    )  LUX 20( لكس  )20(یقل مستوى إنارتھا عن  د مس ى أن تبع سم عن    )600(عل
زود           ا یجب أن ت م ، كم ى نحو مالئ وي ومحمي عل بعضھا البعض وتكون مركبة بشكل ق

ا عن     توى إنارتھ ل مس وارئ ال یق اتیكي لحاالت الط ابیح أوتوم ي  )8(بنظام مص س ف لك
  .قیقة د) 15(لمدة متصلة ال تقل عن  جمیع الممرات والطرق وتعمل

  .یجب أن تكون األنوار مضادة للماء ولالنفجار ومثبتة في أماكن بعیدة عن الماشیة  8/13/8/2

  :تصریف القاذورات  8/13/9

ؤوي        8/13/9/1 ي ت زات والمنشآت الت ع الحی یجب اتخاذ الترتیبات الالزمة للقیام بعملیة تنظیف جمی
  .ورات منھا المواشي وتصریف القاذ

یجب توفیر مجار في األماكن المغلقة في السفینة لتسحب السوائل الزائدة من ھذه المنشآت   8/13/9/2
.  

د       8/13/9/3 ي البن ذكورة ف رف الم اري الص ل مج ب أن توص اله  8/13/9/2یج ات  أع ى خزان إل
  .الصرف مباشرة أو إلى خطوط أنابیب للمجاري أو إلى خزانات التجمیع 

تقل        8/13/9/4 ات بشكل مس ذه الخزان ات لضخ ھ في حالة توافر خزانات الصرف یجب اتخاذ الترتیب
ذا             تعمل لھ ة مضخات تس ون أی ة المحرك ویجب أن تك اه من غرف عن خطوط ضخ المی

  .الغرض قادرة على ضخ مواد نصف صلبة 

ا م    8/13/9/5 ول إلیھ ھل الوص ة یس ي أمكن ا ف رف ومجاریھ ات الص ات خزان ون فتح ب أن تك ن یج
  .خارج المنشآت لتسھل عملیة المعاینة والتنظیف 



 )3411(ص.ت

  
54

  :تفریغ المیاه القذرة  8/13/10

فینة وال یجوز           8/13/10/1 ات الس ي خزان ة ف یة الحی ي حجرات الماش ذرة ف یجب االحتفاظ بالمیاه الق
ار     المنطقة الخالیة من التلوث التخلص منھا في  ذ باالعتب ع األخ ة م مھما كانت الكمیة قلیل

وانین أخرى      تفاقیاتاالمتطلبات  الدولیة الساریة والخاصة بمنع التلوث من السفن وأي ق
  .الماشیة  هوالتي ستشحن منھا أو ستفرغ فیھا ھذ الیمنیة موانئال فيیتم العمل بأحكامھا 

  :الطعام والماء العذب  8/13/11

یس  )24(إذا كانت الماشیة ستبقى على ظھر السفینة ألقل من  8/13/11/1 وفیر    ساعة فل اك داع لت ھن
ا طرأت الحاجة             تعمل إذا م ذب لتس اء الع بة من الم ة مناس دا كمی ا ع الطعام والماء ، فیم

اه        )24(لذلك ، وبالنسبة للرحالت التي تزید عن  ة للمی ب مالئم وفیر أنابی ساعة فیجب ت
اظ     د من االحتف العذب في كل دور في السفینة وفي كل حیز تنقل فیھ الماشیة ، وكذلك الب

  .كمیة كافیة من الطعام لإلبقاء على الماشیة بحالة صحیة جیدة طیلة مدة الرحلة ب

  :ساعة لكل حیوان  )24(وفیما یلي بیان بكمیات الماء التي یوصى باالحتفاظ بھا كل  8/13/11/2

  .لتر  )50(الجمال  - 
  .لتر  )50(الخیول  - 
  .لتر  )45(األبقار  - 
  .لتر  )5(الخراف  - 
  .لتر  )5(ز ـالماع - 

  :الطرق الداخلیة المنحدرة  8/13/12

ل عرضھا          8/13/12/1 ات یجب أال یق ھ الحیوان فینة لغرض حرك عند توافر طرق منحدرة داخل الس
ة    ) 250(سم و) 200( سم على أن یوجد فوقھا فضاء ال یقل عن ) 80(عن  ي حال سم ف

ذه الطرق      ل ھ دى می ى   1وجود خیول أو جمال كما أنھ یجب أال یتع  درجة  26.5( 2إل
ى         ) عن المستوى األفقي ؤدي إل وع ال ی ذه الطرق مكسوة بغطاء من ن ویجب أن تكون ھ

ل عن     اع ال یق ى   5االنزالق ومزودة بعوارض خشبیة أرضیة بارتف د عل ) 6( سم وال یزی
ى    ) 30(سم وتبعد عن بعضھا البعض مسافة ال تقل عن   د عل ا  .سم ) 40(سم وال تزی كم

ا   ى ارتف ى       یجب تصفیح جوانب ھذه الطرق إل ة عل ات المنقول م الحیوان ع حج ع یتناسب م
  .الباخرة



 )3411(ص.ت

  
55

  

  :المنافذ الجانبیة واألمامیة والخلفیة  8/13/13

وانئ           8/13/13/1 د الم ي أح ة بالرسو ف ة أو خلفی ة أو أمامی ذ جانبی ا مناف لن یسمح للسفن التي لیس لھ
  .إال في الموانئ المخصصة لذلك لتفریغ المواشي الحیةالیمنیة 

ول    )250(جب أن ال یقل االرتفاع الرأسي لتلك المنافذ عن ی 8/13/13/2 ال والخی بة للجم . ،سم بالنس
ة     )150(أما الحیوانات الصغیرة   ،للحیوانات الكبیرة األخرى) سم 200( ي حال سم، وف

ر أو      ى الظھ نقل المواشي الحیة على سطح سفینة مكشوفة یجب أال یقل عرض فتحة أعل
ن   درابزین ع م أن تك ) 100(ال غ      س رات التفری ن مم اف م دد ك زة بع فینة مجھ ون الس

  .المنحدرة لتأمین عملیات تفریغ مستمرة دون انقطاع 

  :التفریـــــــــغ  8/13/14

ة   8/13/14/1 في األحوال االستثنائیة یسمح بتفریغ المواشي الحیة من السفن التي لیس لھا منافذ جانبی
ا       ا بواسطة قم تم حملھ أن ی ة ب ة أو أمامی ین      أو خلفی ات ب ى بطن الحیوان د إل ب لتش ش القن

  .ساقیھ األمامیتین أو باستعمال األقفاص 

من ارتفاع الحیوانات وان تكون ذات  )%120(یجب أال یقل ارتفاع األقفاص عن  -
 أوضیق علیھا ، وفي حالة نقل الخراف یاتساع كاف بحیث تقید الحیوانات دون أن 

متر وتتسع   2× متر  2على بحجم األاألغنام یسمح باستخدام صنادیق مفتوحة من 
  .ألربعة عشر رأسا بحد أقصى 

ل    - ي ك أما في حالة نقل الخراف أو األغنام فیسمح بنقل عشرة رؤوس بحد أقصى ف
تح      أبواب تف نادیق ب اص والص ز األقف ب تجھی ھ یج ى أن ىصندوق ، عل ارج  إل الخ

  .لتمكین الحیوانات من الخروج أو الدخول 

  .ل أي حمالة من السلك أو الحبل یمنع استعما 8/13/14/2

ا رأت أن          8/13/14/3 ة إذا م ل المواشي الحی غ أو تحمی ي رفض السماح بتفری إلدارة المیناء الحق ف
  .ذلك قد یعرضھا إلى أذى ال مبرر لھ 

فینة   8/13/14/4 اء یجب معاملة الحیوانات الحیة وھي على ظھر الس ا أو وھي     أثن ا أو تحمیلھ تفریغھ
ریقة إنسانیة ویجب نقلھا إلى المسلخ مباشرة كلما أمكن ذلك في حاالت على الرصیف بط

  .المرض أو الضعف أو اإلصابة 



 )3411(ص.ت

  
56

أحد الحیوانات على جانب الرصیف فیجب إعادة تحمیلھ إلى السفینة إذا لم تكن   نفق إذا -
  .ھناك وسائل أخرى متاحة للتخلص منھ 

ي     في أ الحیوانات النافقةال یسمح بتنزیل  8/13/14/5 ا ف اء أو إلقائھ ي المین ة   ي مكان ف ة الخالی المنطق
  . من التلوث

  :التطھیـــــــر  8/13/15

على كافة األشخاص الذین یغادرون السفینة وجمیع الحیوانات التي تغادر بواسطة طریق  8/13/15/1
ھ   رف ب ر معت ة بمطھ حة منقع ى ممس یر عل ات  . منحدر، أن تس غ الحیوان ة تفری ي حال وف

  .یجب وضع ممسحة مناسبة عند نقطة الوصول إلى الرصیف بوسائل أخرى

اء   8/13/15/2 تقع مسئولیة توفیر مثل ھذه المماسح على ربان السفینة أو وكیلھا ، وستقوم إدارة المین
  .أو السلطة المختصة بمعاینتھا 

  :المعاینـــــــــــة  8/13/16

ئول       8/13/16/1 وانئ المس لطات الم ل س ل مواشي     یقوم شخص مفوض من قب فینة تنق ة أي س ة بمعاین
فینة      /حیة قبل بدء عملیات التحمیل ي بالس دات الت ع المع ة جمی  /التفریغ ، وستشمل المعاین

تیفاء    الرصیف وستستخدم في ھذه العملیات ، والغرض من ھذه المعاینة ھو التأكد من اس
غ لمت    حن والتفری اول الش تخدمھا مق ي یس دات الت ا، والمع فینة وتجھیزاتھ ذه الس ات ھ طلب

توفاة فللشخص المفوض أن            ر مس ات غی ذه المتطلب ة أن ھ ین من المعاین القواعد، وإذا تب
ا أو     فینة أو مالكھ ان الس یطلب اتخاذ الخطوات الالزمة نحو الوفاء بھا ، وقد یتعرض رب

  .مقاول الشحن والتفریغ للغرامات الجزائیة حسب جسامة المخالفة 

اینة كما جاء بعالیة مرضیة ، ستقوم سلطة الموانئ المختصة بإصدار إذا كانت نتیجة المع 8/13/16/2
  .شھادة تفید بأن جمیع معدات مناولة الماشیة الحیة مطابقة لھذه القواعد 

ي  أعاله 8/13/16/1وإضافة لما جاء بالبند  8/13/16/3 ، یتعین على مقاول الشحن والتفریغ التأكد ف
ي   ة المواش دات مناول ن أن مع ة م ى    كل وردی درت عل ي أص یة الت ة المرض ة بالحال الحی

  .أساسھا سلطات الموانئ المختصة الشھادة
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  :حتــــزيم األخشـــــاب  8/14

ویجب تربیط حموالت األخشاب بشكل مناسب ،  . یجب تحزیم الخشب المنشور والمضغوط   8/14/1
ة    ة الجماعی ل المناول ث تتحم بعض بواس     . بحی ھا ال ن بعض زم ع ل الح ب فص ا یج طة كم

ل         زن ك ات الشوكیة ویجب أن ت ا بالرافع ا ومناولتھ منصات أو حشوات لتسھیل عملیة رفعھ
  .طن ) 3(و) 2(حزمة ما بین 

 .یجب إعادة تحزیم و تربیط الحزم المكسرة واأللواح المتساقطة قبل تفریغھا   8/14/2

  :األمسنت واجلري واجلبس املكيسة والبضائع األخرى املعبأة بطرق مشابهة  8/15

یجب أن یكون األسمنت المكیس معبأ في أكیاس من الورق المقوى ذات خمس طبقات وبطبقة  8/15/1
اء     ة للم ادة أخرى مقاوم ذه       ،داخلیة أخرى من البولي إثیلین أو أي م ة عدم وجود ھ ي حال وف

ات      ادة ومن ست طبق الطبقة البولي إثیلینھ فیجب أن یصنع الكیس من الورق المقوى فوق الع
  .قل أو من مواد تعادل قوتھا ما ھو مذكور أعاله على األقل على األ

ى           8/15/2 وع األضرار إل ال وق فینة بشكل یخفض احتم ر الس ى ظھ یجب تستیف أكیاس األسمنت عل
  .ة الخاصة بتستیف البضائع المكیسةاقل حد ممكن، ویجب االلتزام باإلجراءات القیاسیة الدولی

  .مجموعات متراصة  یجب تستیف أكیاس األسمنت في 8/15/3

ع        8/15/4 االت رف ي حم د وضعھا ف في نطاق معدات المناولة یتم رفع مجموعات أكیاس اإلسمنت بع
وات      الف العب ة دون إت ال آمن اء شریطیة قادرة على رفع األكیاس في أحم ابر    أثن ا بعن مرورھ

  .السفن 

ن    8/15/4/1 ریطیة ع االت الش ة بالحم ة المرفوع اد المجموع ل إبع ن   9×6ال تق د م ًا وال ب ر أفقی مت
  .المحافظة على تلك األبعاد حتى الطبقة السفلى 

یس عن            8/15/5 ي تحمل األسمنت المك فن الت ي الس ابر ف ر   9×6ال یجوز أن یقل حجم فتحة العن مت
  .سواًء باتجاه طول السفینة أو باتجاه عرضھا 
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ن   8/15/6 دة ع ل وح ل وزن ك ب أن ال یق ال ا) 1.6(یج ون حب ن ، وأن تك فینة ذات ط ي الس ع ف لرف
  .مكانة وقادرة على حمل الطرود المجھزة بوسائل الرفع 

ل          8/15/7 ع ، بشكل یتحم االت الرف زًا بحم ًا أو مجھ ان محزم یجب تربیط األسمنت المكیس، سواًء ك
  .المناولة الجماعیة 

ًا  في حالة تستیف أیة بضائع مكیسة أو محزمة تحت أسطح أو أجنحة بحیث تتطلب سحب  8/15/8 ًا أفقی
تفة          اء ، یجب أن تكون مس ات المین فینة أو رافع ي الس غ ف قبل مناولتھا بواسطة معدات التفری
ات الشوكیة    بشكل مناسب بواسطة رافعة شوكیة وأن تكون الطریق إلیھا سالكة لدخول الرافع

  .لتفریغھا ویجب أن تكون مجھزة بحشوات بین الطبقات المختلفة لتسھیل مناولتھا 

دل     إلىلى السفن التأكد من توفیر طاقة تؤدى ع 8/15/9 داتھا الخاصة بمع مواصلة تفریغ البضائع بمع
ساعة ، وأن یتم تستیف البضائع تبعًا  )24(طن من كل خطاف كل  )300(تفریغ ال یقل عن 

  .لذلك 

  :الطرود التالفة  8/16

فینة أو صندل أو زورق أو أ   8/16/1 یة    ال یسمح بتفریغ أي طرد تالف من أي س ة راس ة بحری ي قطع
ارة أو      ھ دون أي خس ة تسمح بمناولت في المیناء إال بعد أن یتم إصالحھ أو إعادة تعبئتھ بطریق

  .إضرار بمحتویات الطرد أو الطرد نفسھ ، إال إذا سمحت إدارة المیناء بذلك 

د       8/16/2 ات تفی دیم خطاب الء السفن تق ى وك ولھم   لتجنب تأخیر عملیات مناولة البضائع ، یجب عل بقب
لتفریغ البضائع أو بعدم قبولھم لذلك إذا كانت البضائع قد تعرضت للتلف أو البلل أو ألضرار 

  .تعد سببًا قویًا لرفضھا

ى        8/16/3 ات عل س العالم ادة وضع نف عندما یستبدل الصندوق أو الكیس األصلي الخارجي یجب إع
  .ن ومانیفست البضاعة الصندوق الجدید حتى یمكن التعرف علیھ بواسطة بولیصة الشح

إلدارة المیناء الحق في أن تقوم بعد إشعار إدارة الجمارك والسلطات المختصة ووكیل السفینة  8/16/4
ة      حة العام آت أو بالص بب أضرارًا بالمنش د تس ا ق ة إذا رأت أنھ ائع التالف ن البض التخلص م ب

  .وذلك على حساب صاحب البضاعة أو وكیل السفینة 
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  ) :املسافنـة ( ع من سفينة ألخرى نقل البضائ 8/17

م  8/17/1 ي   أرغ ا ف موح بھ افنة مس ات المس وانئالن عملی ة م ك    الیمنی ذ تل مح بتنفی ن یس ھ ل ، إال أن
  .بالمیناء  المختصةالعملیات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الموانئ 

ة المخط         8/17/2 ي منطق فینة أخرى ف ى س فینة إل ى األرصفة    أواف لن یسمح بنقل البضائع من س عل
  .داخل حدود المیناء ، دون الحصول على إذن مسبق من إدارة المیناء 

  :محوالت احلبوب والغــالل  8/18

، الیمنیةموانئ العلى ربابنة السفن التي تستقبل سفنھم شحنات سائبة أو مكیسة متجھة إلى أحد  8/18/1
ائع من الحشرات الضارة ، وشھادة أخرى أن یقدم للمیناء شھادة من بلد المنشأ تفید بخلو البض

  .بأن السفینة كانت خالیة من الحشرات قبل البدء في تحمیلھا 

  .وفي حالة عدم توفر تلك الشھادة ال یسمح للسفینة بتفریغ حمولتھا  8/18/2
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  الفصل التاسع

  )القطع البحرية اجلاحنة أو الغارقة أو املهجورة ( السفن واحلاالت الطارئة 
  
  
  إلبالغ عن الحوادث ا 9/1
  .أولویة األعمال بالنسبة للسفن المصابة أو من حولھا  9/2
  قوم بھا المیناء یأولویة األعمال التي  9/3
  .السفن الجانحة  9/4
  .إدارة المیناء والسیطرة على األمور  9/5
  .مسئولیة األخطار والتكالیف  9/6
  .السفن المھجورة  9/7
  .تي یتم إنقاذھا حفظ البضائع والمعدات ال 9/8
  .المســـئولیة  9/9

  

  :اإلبالغ عن احلـوادث  9/1

اً        9/1/1 ا طرف ى أضرار أو أنھ اء إل ي المین فینة ف ا      إذا تعرضت أي س ى ربانھ ي حادث ، عل وإدارة ف
الي        الجھة البحریة المختصة  إبالغ المیناء  اتھ والوضع الح ان الحادث ومالبس ور بمك ى الف عل

  .خرى ذات صلة بالحادث أو الكارثة للسفینة وأي معلومات أ

ادث أو             9/1/2 اھد الح فینة أخرى تش ى أي س إن عل الغ عن الحادث ف فینة اإلب ان الس إذا لم یستطع رب
ر    الغ األم ھ إب ة         تكون طرفًا فی الغ الجھ ولى إب اء، لتت ة المختصة أو إلدارة المین ة البحری للجھ

  .البحریة المختصة

  :ن املصابة أو من حوهلا أولوية األعمال بالنسبة للسف 9/2

ة             9/2/1 فینة أو ربابن ذه الس ان ھ ى رب إن عل فینة ف ر الس ى ظھ ى أشخاص عل في حالة وجود خطر عل
  .السفن المجاورة إعطاء األولویة إلنقاذ حیاة ھؤالء األشخاص قبل أي عمل آخر 

ي سالكًا وخالیًا من على ربان السفینة اتخاذ أقصى الخطوات الممكنة للمحافظة على المعبر المائ 9/2/2
  .العوائق 
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ة     9/2/3 ا إلزال ى جھودھم ذل أقص فینتین ب اني الس ى رب إن عل فینتین ف ین س ادم ب وع تص ة وق ي حال ف
  .العوائق من المعبر المائي 

ة   9/2/4 ي حال اورة أن    غرق ف فینة مج ى أي س إن عل فن ف دى الس ة  إح غ الجھ ا وتبل اعدة لھ دم المس تق
ة المختصة أو إدارة الم   ة      البحری ة البحری الغ الجھ اء إب ى إدارة المین ع الحادث، وعل اء بموق ین

  .المختصة بذلك
  :أولوية األعمال التي تقوم بها امليناء  9/3
د      9/3/1 ي ق فن الت ى الس على إدارة المیناء إبالغ الجھة البحریة المختصة لتعیین مختصین للوصول إل

ورة    فن المھج رق أو الس وح أو الغ ار الجن ى أخط رض إل ات  تتع ى عملی راف عل وا اإلش لیتول
  .اإلنقاذ أو اتخاذ الخطوات الالزمة لتفادي أي إعاقة للممر المالحي

ة    إفداخل المیناء عند تعرض السفینة لحالة طارئة  9/3/2 ة لمواجھ ن مسئولیة اتخاذ اإلجراءات الالزم
ت التي سیتخذھا ھذه الحالة تقع على عاتق الربان ، ویمكن أن یتدخل المیناء إذا كانت اإلجراءا

  .الربان ستؤدى إلى إلحاق أضرار بممتلكات المیناء أو أي طرف ثالث 
  :السفن اجلاحنة  9/4
فینة             9/4/1 اذ الس و إنق ورًا نح ة ف وات الالزم اذ الخط ا اتخ ى ربانھ إن عل فینة ف وح س ة جن ي حال ف

  .وحموالتھا وتفادي أیة إعاقات أو أخطار للمیناء أو البیئة 
فإنھ ال یسمح ألي شخص    من ھذا الفصل 9/3/1الشخص المفوض المذكور في البند فیما عدا  9/4/2

  .ربانھابالذھاب إلى محاذاة السفینة أو على ظھرھا دون إذن من 
  .عن جمیع عملیات اإلنقاذ التي قد تحتاج إلیھا سفینتھ  یعتبر ربان السفینة مسئوًال 9/4/3
ى تصریح   ال یسمح بإجراء أي عملیات إنقاذ في حد 9/4/4 ذلك   ود منطقة المیناء إال بعد الحصول عل ب

ة   ة المختص ة البحری ن الجھ ة  م ذلك  ةخطیوموافق ا    ب ا أو وكیلھ فن أو مالكھ ة الس ن ربابن م
  .المفوض باستثناء ما ھو موضح فیما بعد 

  :إدارة امليناء والسيطرة على األمور  9/5
ى عملی    9/5/1 ة عل اذ  إلدارة المیناء الحق في السیطرة التام اء   ات اإلنق من خالل الشخص    داخل المین

  :المفوض عند توافر الشروط التالیة 
ر   -1 ي نظ فینة ف كل الس اءأن تش رًا إدارة المین ا وخط دد ًارمباش عائق ة یھ ة  حرك المالح

بالمیناء ، أو إذا كانت ھناك حالة طارئة على ظھر السفینة تتطلب اتخاذ إجراء فوري 
  .مسئولیة ربانھا أو مالكھا إلزالتھا ویتم ھذا اإلجراء تحت 

د تعوق         من  عدم تمكن ربان السفینة  -2 ي ق فینة الت ة الس بة إلزال اذ اإلجراءات المناس اتخ
 .لھ المیناءحددھا یالمالحة خالل الفترة الزمنیة التي 

  .عدم نجاح عملیات اإلنقاذ أو عدم كفایة نجاحھا  -3

د و    9/5/2 ات، وتحدی ك العملی اءة الموجودین     یقوم الشخص المفوض بتنفیذ تل راد ذوى الكف ات األف اجب
روریاً   راه ض ذي ی كل ال آت     بالش داتھا ومنش ا ومع ا وحمولتھ فینة وطاقمھ ى الس ة عل للمحافظ

  .المیناء المجاورة
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  :مسئولية األخطار والتكاليــف  9/6

من ھذا  9/5/1لما ذكر في البند  وفقًاالتي قد یتخذھا المیناء  یتم احتساب تكالیف عملیات اإلنقاذ 9/6/1
  .على حساب ربان السفینة أو مالكھا  الفصل

ان 9/6/2 د برب ورة  /یقص ة أو مھج ة أو جانح ة أو غارق فینة محطم ك أي س ا: مال ت  /ربانھ ا وق مالكھ
  .وقوع الحادث 

ا       المیناء تكبدھا یتستعاد أي نفقات  9/6/3 فینة أو من ثمن بیعھ ك الس ان أو مال في تلك العملیات من رب
 .قًا لإلجراءات القانونیةوفعند التعذر 

  :أجور اإلنقاذ  9/6/4

  .بأیة مطالبات بأجور اإلنقاذ  إدارة المیناءیجب إبالغ  9/6/4/1

  .ال یشكل إنقاذ أو انتشال األشیاء الغارقة داخل حدود المیناء أیة مطالبة قانونیة ضد المیناء  9/6/4/2

  :السـفن املهجــورة  9/7

اء  ال یسمح بالصعود ألي غ 9/7/1 رض كان إلى سفینة أو وحدة بحریة مھجورة تقع ضمن حدود المین
  .اوتحت إشرافھوالجھة البحریة المختصة  إدارة المیناءإال بإذن خطي من 

ة 9/7/2 ة المختص ة البحری ولى الجھ ال  تت ة أعم اذ أی راءات اتخ فینة أو إج ام أو أي س ة أي حط إلزال
  .المیناء داخل حدود المیناء بالتنسیق مع إدارةمھجورة 

  :حفظ البضائع واملعدات التي يتم إنقاذها  9/8

دة  داخل حدود المیناء یجب حفظ أیة بضائع أو أیة ممتلكات أخرى تنقذ من إحدى السفن  9/8/1 في عھ
  .غیر ذلك بالتشاور مع السلطات الجمركیةإدارة المیناء إال إذا رأت  إدارة المیناء

  .اد سجل بجمیع البضائع التي یتم إنقاذھا على الشخص المفوض أن یقوم بإعد 9/8/2

الھا    فيالحق  إلدارة المیناء 9/8/3 تم انتش فینة داخل حدود      التخلص من البضائع التي ی د غرق الس عن
  .إذا كان االحتفاظ بھا یشكل خطرًا مباشرًا على األفراد وصحة البیئة المیناء 
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ة      ال تسلم البضائع إال بعد أن یقوم مالكو السفینة 9/8/4 والبضائع بدفع حصصھم من المصاریف الكلی
  .إلنقاذ البضائع 

  ) :المتروكات(البضائع والممتلكات غیر المطالب بھا  9/8/5

ا   یجب إبالغ إدارة المیناء 9/8/5/1 عن أیة ممتلكات تنقذ أو تكتشف ضمن حدود المیناء وال یطالب بھ
  .إدارة المیناءأحد أو أن تسلم ھذه الممتلكات إلى عھدة 

یقوم المیناء بالتنسیق مع الجھات المعنیة األخرى باإلعالن في الصحف المحلیة عن البضائع  9/8/5/2
المطلوب بیعھا في المزاد العلني وتحدید كمیتھا إلعطاء الفرصة ألصحابھا بالتقدم لسحبھا من 

ھ    یومًا بعد التاریخ الذي 21تتعدى المدة الممنوحة عن  إالساحات التخزین بالمیناء و ینشر فی
  .اإلعالن 

إذا لم تقدم أي مطالبة إلى حین انقضاء الوقت المحدد لذلك فیجوز إلدارة المیناء أن تبیع ھذه  9/8/5/3
  .وأن تحتفظ بعائداتھا لتتحمل نفقات أو تكالیف اإلنقاذالبضائع 

  :املســـئولية  9/9

ة وق        9/9/1 ي حال ة ف ة أو مالی ئولیة قانونی اء أي مس ة    لن یتحمل المین وع أي أضرار للبضائع المتروك
  .الممنوحة لھا بموجب ھذه القواعدنتیجة الستخدامھا للصالحیات 
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  الفصل العاشر

  املخـــالفات والغرامات

  :املخالفات والغرامــات  -10

ھذه القواعد سیكون عرضة للمساءلة مع إمكانیة توقیع الغرامة المالیة علیھ  أحكام یخالف كل من 10/1
  .التي وقعت المخالفة في نطاق صالحیتھالطة المختصة السبمعرفة 

  :یليالمنصوص علیھما فیما  األقصىولن یزید عن الحد  األدنىلن یقل مبلغ الغرامة عن الحد  10/1/1
  

 أحكــام عامــة: األول  لفصلا
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني

 50.000 5.000 والتعلیمات على ظھرھا عدم حمل السفن لنسخة من ھذه القواعد  1/4

ى السفن أو            1/4/1 ذه القواعد والتعلیمات عل ل من وجود نسخة من ھ عدم تأكد الوكی
 50.000 5.000 عدم تزویده بنسخة عند وصولھا 

اكن      أوالسفن   إلىعدم السماح للمفوضین بالصعود  1/6/1 ابر البضائع أو أم دخول عن
 125.000 12.500 اإلعاشة بھا 

 100.000 15.000 عرقلة المفوضین من تأدیة واجباتھم  1/6/2
 125.000 15.000 في ھذا البند عدم التزام ربان السفینة بأي من االلتزامات الواردة 1/7

  

 وصول السفن وإحبارها: الثاني  فصلال
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

  حد أقصى حد أدني
 50.000 20.000 بق بوصولھا عدم تقدیم السفن لإلشعار المس  2/1
 25.000 10.000 عدم تقدیم السفن للمعلومات المطلوبة منھا   2/1/2
2/1/6   
2/1/6/1 

  

 25.000 10.000  ةالمطلوب أي من اإلخطاراتعدم تقدیم ربابنة السفن 

 125.000 25.000 المیناء دون إذن مسبق  إلىدخول السفن   2/3
 500.000 100.000 الوقت المحدد  فيائق المطلوبة عدم تقدیم الربابنة للوث  2/6
 125.000 12.500 الصحیة والجمركیة  اإلجراءاتتنزیل ركاب قبل االنتھاء من   2/10
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 وصول السفن وإحبارها: الثاني  فصلال
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

  حد أقصى حد أدني
 500.000 100.000 السفن التي یتبین أنھا غیر صالحة لإلبحار أو محملة ألكثر من طاقتھا   2/13/1
 125.000 25.000 من اإلجراءات الرسمیة  مغادرة السفن للمیناء قبل االنتھاء  2/13/2

  
 

 اإلرشاد: الثالث  فصلال
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني
 300.000 40.000 إبحار السفینة أو تحركھا دون مرشد   3/1
 500.000 250.000 عدم التزام السفن بقواعد السالمة عند صعود المرشدین إلیھا  3/4/1

 250.000 50.000 ء الربابنة لمعلومات خاطئة للمرشد إعطا 3/5/1

  

  

 القطر: الرابع فصلال
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني
 100.000 50.000 عدم استقبال السفن القاطرات عندما تقدم تلك الخدمة لھا   4/1
 100.000 50.000 عدم توفیر السفن حبال قطر جیدة   4/3

  

  

 ترصيف السفن وسحبها وحتريكها:امس اخل فصلال
 قيمة الغرامة بالريال اليمني

 حد أقصى حد أدني
 250.000 100.000 إشغال السفن ألرصفة غیر مخصصة لھا   5/1/1
 250.000 50.000 عدم التزام السفن بالتعلیمات اإلضافیة التي یصدرھا المیناء   5/1/2
 25.000 5.000 داخل المیناء لرصیف غیر المخصص لھا  إشغال القطع البحریة التي تعمل  5/1/4
 100.000 50.000  مساند الرسوعدم توفیر السفن للعدد الكافي من   5/2/1
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 على الرصيف السالمة وتصرفات األفراد:السادس  فصلال
 قيمة الغرامة بالريال اليمني

 حد أقصى حد أدني
 50.000 25.000 تشغیل محرك السفینة دون إذن   6/1/1
 100.000 50.000 إدارة رفاص السفینة دون تواجد البحارة في مقدمة ومؤخرة السفینة   6/1/2
 100.000 50.000  الرفاصاتتشغیل  قبلعدم إبالغ السفن المجاورة   6/1/3
 100.000 50.000 عدم وضع السفن ذات المقدمة البصلیة وذوات الرفاصین للعالمات التحذیریة   6/2/1
 250.000 50.000 عدم طلب الربان القیام بعملیات استعادة أو إنقاذ للمعدات أو البضائع الغارقة   6/3/2
 250.000 50.000 دون إذن  داخل المیناء أمر أشخاص بعملیات غوص  6/4/1
 125.000 25.000 عملیات الغوص  أثناءإھمال احتیاطات السالمة أو اإلشارات المطلوبة   6/4/2
 125.000 75.000 قطع بحریة تعمل داخل حدود المیناء دون إذن  أوربط سفن   6/7
 125.000 25.000 تبخیر السفینة دون تصریح   6/8/1
 125.000 25.000 إلجراء عملیة التبخییررفض طلب تغییر موضع السفینة   6/8/2
 25.000 10.000 تبخیرھا  أثناءصعود غیر مفوضین على السفینة   6/8/3
 25.000 10.000 عدم قیام الربابنة والشركات بتركیب وإنارة إشارات الخطر   6/8/4
 50.000 25.000 عدم قیام السفن بتعیین حارس   6/8/5
  100.000 50.000 إبحار القطع البحریة العاملة ضمن حدود المیناء دون تصریح  6/11/1
 125.000 25.000 االستغاثة دون سبب  إشاراتالسفن  إطالق 6/13/1
 50.000 25.000 استخدام السفن ألجھزة الالسلكي على ذبذبات غیر مسموح بھا  6/14/1

ابع     6/15 د الت وانین البل عدم إصدار ربان السفینة تعلیمات للبحارة التي تعني بااللتزام بق
 لھ المیناء 

25.000 50.000 

 50.000 25.000 إساءة استخدام معدات إنقاذ األرواح  6/16
 50.000 5.000 الصعود إلى السفن بدون تصریح  6/17/1
 125.000 25.000 التصویر بالمیناء دون تصریح  6/18
 125.000 25.000 السباحة أو الصید داخل حدود المیناء  6/19
 250.000 50.000 استخدام السفن زوارقھا الخاصة دون إذن  6/20/1
 125.000 25.000 التدخین في األماكن المحظورة  6/21/1
 250.000 50.000 عدم توفیر السفن للوحات التحذیریة المطلوبة  6/21/2
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 االحتياطات ضد احلرائق ومكافحتها:السابع  فصلال
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني
 125.000 25.000 الحرائق المكشوفة أو التدخین في األماكن المحظورة  أواستخدام األنوار  7/1/2
 250.000 50.000 عدم تنفیذ أوامر األشخاص المفوضین  7/4
 50.000 10.000 عدم االلتزام بالقواعد الخاصة بمعدات مكافحة الحرائق  7/5
 125.000 25.000 عدم احتفاظ ربابنة السفن بالعدد الكافي من البحارة على ظھر السفینة  7/5/4
 125.000 25.000  افحة الحریق أثناء وجود بضائع خطرة علیھاباحتیاطات مكعدم التزام السفن  7/6
 125.000 10.000 عدم اتخاذ السفن االحتیاطات المطلوبة ضد الحرائق  7/7/1
 250.000 50.000 عدم اتخاذ الربابنة لإلجراءات المناسبة لإلنقاذ أو لمكافحة الحریق  7/8/1
 25.000 2.500 ب منھم ذلك عدم مغادرة األشخاص للسفینة عندما یطل 7/8/4

دما       7/8/5 اعدة عن دیم المس اء لتق دود المین من ح ة ض ة العامل ع البحری رك القط دم تح ع
 250.000 50.000 یطلب منھا ذلك 

 250.000 50.000 عدم تعاون الربابنة والضباط في حالة اندالع حریق  7/8/6
 125.000 25.000 عدم اتخاذ الربابنة احتیاطات الطوارئ  7/9
 250.000 50.000 قیام األشخاص بالعمل دون تصریح لألعمال الحراریة  7/10/1
 125.000 25.000 دخول خزانات السفن قبل إجراء الفحص المسبق  7/11/1
 125.000 25.000  إعاقة رجال مكافحة الحریق والطرق المؤدیة إلى المحابس 7/12

  

 شحن أو تفريغ السفن: الثامن فصلال
 بالريال اليمنيرامة قيمة الغ

 حد أقصى حد أدني
 250.000 50.000 بدء العمل بالشحن والتفریغ قبل تقدیم التصاریح والمستندات المطلوبة   8/1/1
 50.000 25.000 السفن غیر المجھزة لعملیات البضائع أو التي لم تطلب استثناء قبل وصولھا   8/2/2
 125.000 25.000 لخاصة بمعدات مناولة البضائع عدم االلتزام بقواعد السالمة ا  8/3/1
 100.000 50.000 عدم مراعاة شركات الشحن والتفریغ للقواعد الخاصة بساعات العمل والعمال   8/5
 100.000 20.000 عدم التزام األشخاص بقواعد السالمة في المیناء وعلى ظھر السفینة  8/6/1
  125.000 25.000 عدم جاھزیة السفن للعمل  8/7/1
 250.000 125.000  أثناء تحركاتھاعدم تواجد الربان في غرفة القیادة  8/7/2

ى ظھر       8/7/3 ال عل ى البحارة والعم عدم قیام الربان أو الضابط المسئول باإلشراف عل
 السفینة 

25.000 50.000 

 50.000 25.000 السفن من تفریغ بضائعھا بالشكل المطلوب قیام عدم  8/7/4
 125.000 25.000  التزام ربابنة السفن بتوفیر المعلومات الخاصة بأوزان البضائععدم  8/8

ي البن     8/9 واردة ف ة ال ة  )  8/9/5/1 - 8/9/1( ودعدم التقید بالشروط اإلجباری الخاص
 بالركاب والحجاج

250.000 500.000 

 50.000 25.000 عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بحركة الركاب  8/10
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 شحن أو تفريغ السفن: الثامن فصلال
 بالريال اليمنيرامة قيمة الغ

 حد أقصى حد أدني

8/11  
8/12  
8/13  
8/14  
8/15 

ة        تیف ومناول ـة بتس د الخاصـــ خاص بالقواع ـفن واألش زام الســـ دم الت ع
 البضـــــائع والمواشـــــــي الحیة بشـــــكل آمن

  
  

25.000  
  
 

  
  

125.000  
 

 100.000 50.000 عدم االلتزام بقواعد السالمة الخاصة بالطرود التالفة  8/16/1
 125.000 25.000 ) المسافنة( سفن بالقواعد الخاصة بنقل البضائع من سفینة إلى أخرىعدم التزام ال 8/17
 250.000 50.000 عدم التزام السفن بالقواعد الخاصة بحموالت الحبوب  8/18
        
        

 السفن واحلاالت الطارئة: التاسع فصلال
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني
9/2  
9/4 

اذ داخل      عدم ق وارئ واإلنق ي حاالت الط یام ربابنة السفن باتخاذ اإلجراء الالزم ف
 .المیناء

25.000 125.000  

  )أ  (امللحق 
 الوثائق واملستندات املطلوبة

  :الوثائق واملستندات اخلاصة بالسفن  1/ أ

فینة   1/1/أ ول أي س د وص ىعن وانئ أ إل د الم ةح ا  الیمنی ى ربانھ دیم  ، عل یر الوث  أوتق  أوائق تحض
تندات ائ  المس وص        والوث ھ الخص ى وج ة، وعل ة للمعاین ات الدولی ا اإلتفاقی ي تتطلبھ ق الت
  :التالیة المستندات

   .السجل الرسمي للسفینة -أ 

  .شھادة تسجیل السفینة -ب

   .شھادة تصنیف السفینة - ج

  : الشھادات القانونیة - د 



 )3411(ص.ت

  
69

 شھادات خطوط الشحن الدولیة.   

  كانت مطلوبة إذا (شھادة سالمة سفن الركاب(.   

 شھادة سالمة بناء السفن.  

  الالسلكيشھادة سالمة أجھزة البرق .  

  الالسلكيشھادة سالمة أجھزة الھاتف.   

 شھادة سفن الركاب للرحالت الخاصة.   

 شھادة منع التلوث.   

  سجل الزیت.  

  شھادة الصالحیة.  

 شھادة الحمولة المسجلة.   

 شھادة مالئمة الطاقم لسالمة السفینة.   

  شھادة معدات مناولة البضائع -ھـ

   .البحري الصحي اإلقرار -و

  .بیان التطعیم  -ز

   .شھادة خلو السفینة من الفئران - ح

  .میناء توقفت فیھ السفینة  آخرتصریح مغادرة من  - ط

   .بیان مخازن السفینة -ى

  .شھادة الحبوب  -ك

   .تفاقیة البرید الدولیةوثائق نقل البرید طبقًا ال -ل

 م ـخمس نسخ من كشوف بیانات البحارة تبین االسم والجنسیة وتاریخ ومكان المیالد ورق -م

   ).IMO(بحسب استمارة المنظمة البحریة الدولیة  الجواز والرتبة

خمس نسخ من كشوف بیانات الر كاب تبین االسم والجنسیة وتاریخ ومكان المیالد ورقم  - ن

)..                                                                             IMO(حسب استمارة المنظمة البحریة الدولیة ب الجواز ومیناء القدوم ومیناء النزول
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بحسب استمارة المنظمة البحریة  الشخصیة للبحارة والركاب األمتعةنسختان من كشوف  -س

  )..IMO(الدولیة 

ادرة ا   1/2/أ ریح مغ ى تص فینة عل ل الس ى تحص دیم  حت ا تق ى ربانھ اء عل تندات أو لمین یر المس تحض
  :المیناء  إدارةوالوثائق التالیة للمعاینة من قبل 

ھادة  1/2/1/أ المةش اب   س فن الرك رحالتس ا     لل ھادة اإلعف ك وش ر ذل ى األم ة إذا أقتض إن  ءالخاص

   .وجدت

   .إن وجدت اإلعفاءالخاصة وشھادات  للرحالتشھادة فراغ سفینة الركاب  1/2/2/أ

   .وثیقة بعدد الركاب المسموح نقلھم في كل درجة بما في ذلك األسرة والمقاعد 1/2/3/أ

ة الراكب       یمان 1/2/4/أ ى درجة إقام وى عل اب یحت د       ةاالنفرادی فست الرك ك السریر والمقع ي ذل ا ف بم

  .والرموز  األرقاممحددین بوضوح 

  : األخرىضافیة المستندات اإل 1/3/أ

   .عمال الشحن والتفریغأ إنتاجیةتقریر  1/3/1/أ

   .سداد الرسوم الجمركیة إیصال 1/3/2/أ

ة   أيماینفست وبولیصة شحن   1/3/3/أ لطات      بضائع محمل ا س ائق أخرى تتطلبھ تندات أو وث ، وأي مس

  .الجمارك بحسب النظام

  :وثائق ومستندات البضائع  2/ أ
  : فستات ومخططات التستیف نیتقدیم الما 2/1/أ

ة   دمة تقدم السفن القا   - إلى أي من الموانئ الیمنیة الوثائق والمستندات المطلوبة لإلجراءات الجمركی
ل         ات المختصة قب دى الجھ ع ل ام المتب ًا للنظ ا        ) 48(وفق ع نسخ منھ فینة، م ساعة من وصول الس

اء  ا     إلدارة المین ارك عم الغ الجم فینة إب ل الس ى وكی ت  إذا، وعل ائق  الكان ائع  وث ى بض وى عل تحت
  .اصةتخضع لقیود خ
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  )ب ( امللحق 

  معدات مناولة البضائع
  
ة البضائع، یجب     1/ب الكى   باإلضافة إلى القواعد واإلجراءات الواردة في نظام مناول ى م  مشغلي  /عل

موانئ، االلتزام بالقواعد التالیة المتعلقة بمعاینة ال فيمناولة البضائع المستـخدمة  وأدواتمعدات 

 . صة بھا ھذه المعدات وتقدیم الشھادات الخا

  : الشھادات والمعاینة  2/ب

ق           أدواتاختبار جمیع  2/1/ب ز وأن ترف ات تمیی ا، وأن تحمل عالم ا ھو محدد لھ مناولة البضائع كم

   .المختصة جھةبشھادات اختبار صادرة عن ال

رة  ) المعاینة السنویة(ومعدات مناولة البضائع مرة كل سنة  أدواتتعاین جمیع  2/2/ب وتفحص بدقة م

  .أربع سنواتكل 

دات    2/3/ب ق لمع جل دقی اظ بس تم   وأدواتاالحتف ائع وی ة البض ھمناول إلدارة تقدیم د   ل ة عن المختص

  .الطلب
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  اجلزء الثاني
  القواعد اخلاصة بعمليات املوانئ

  
 

 الفصل األول

  أحكـــام عامـــة
 
  
  قالتطبی 1/1
  .بإتباع ھذه القواعد والتعلیمات  االلتزام 1/2
  .ت إضافیة تعریفا 1/3
  .الشخص المفوض  1/4
  .مسئولیة األفراد  1/5
  القوة القاھرة  1/6

   :التطبيق  -1

د   1/1 ام القواع ق أحك زء    تطب ذا الج ي ھ واردة ف ات ال ركات    والتعلیم ل الش ى ك ةعل فن  الخاص والس
  .أو یستخدمونھا أو یستفیدون منھا  الجمھوریة الیمنیةواألشخاص الذین یدخلون موانئ 

  : بإتباع هذه القواعد والتعليمات  لتزاماال 1/2

اظ بنسخة     الخاصة على جمیع الشركات والمؤسسات 1/2/1 اء االحتف من   التي لھا ارتباط بأعمال المین
  . بما جاء فیھا  وااللتزامھذه القواعد والتعلیمات 
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  .تعريفات إضافية  1/3

ي    ذكورة ف ات الم ى التعریف افة إل د  باإلض ن 1/5البن زء م د   الج ذه القواع ن ھ ق  األول م وف تطب ، س
 : التعریفات التالیة

  :مشغل الرصیف  1/3/1

ذا        وم بھ ا تق اء حینم زات أو إدارة المین ك التجھی یعني مشغل الرصیف الذي یقوم باألعمال الیومیة أو مال
  .العمل 

  :الشخص المختص  1/3/2

ب   ویعني الشخص الحاصل على المؤھالت والتدریب والخبرات التي تجعلھ  ا یطل ذ م ھ  قادر على تنفی  من
  .من واجبات 

  :التسلیم المباشر  1/3/3

من السفینة إلى صاحب البضاعة أو من عربة إلى السفینة بدون أي تخزین  الفوري المباشر ویعني النقل
  .في المیناء 

  :بضائع الترانزیت  1/3/4

ى    ى عل د      ویقصد بھا البضائع التي تصل إلى المیناء على إحدى السفن وتبق ا بع ا فیم تم تفریغھ ا لی ظھرھ
  .البر أو الجو / بمیناء آخر أو أن تفرغ بالمیناء وتنقل بعد ذلك عن طریق البحر

  :بضائع المسافنـــــــــة  1/3/5

اء آخر مباشر أو      ویقصد بھا البضائع التي نقلتھا إحدى السفن القادمة وتم شحنھا على سفینة أخرى لمین
  .مدة ومكان محددین بعد تخزینھا في المیناء ضمن 
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  :حاویات البضائــع  1/3/6

ھي وحدات مخصصة لنقل البضائع حیث یمكن مناولتھا بطرق مختلفة ومصممھ خصیصا لنقل البضائع 
) CSC(والبحر، وتم بناؤھا طبقًا للمواصفات الواردة في االتفاقیة الدولیة لسالمة الحاویات  بطریق البر

ا  وتحمل لوحة اعتماد ساریة المفعو ل طبقا لمتطلبات االتفاقیة وباإلمكان تستیفھا ورفعھا وتنزیلھا وتثبیتھ
  .بإحكام بواسطة مثبتات ھیكلیة

: ومنھا ) CSC(وتشمل عبارة حاویات نقل البضائع على جمیع الحاویات الخاصة المطابقة لمواصفات 
ات   ائلة ، وحاوی ائع الس ل البض ي تحم ات الت ات الخزان طحة ، حاوی ات المس ائبة  الحاوی واد الس الم

اع ،         ات متوسطة االرتف ا والحاوی ة حرارتھ ي درج تحكم ف ن ال ي یمك ات الت ردة والحاوی ات المب والحاوی
  .وتعتبر عبارة حاویات الشحن مرادفة لعبارة حاویات البضائع 

  :مناولة البضائـــع  1/3/7

ي   ذلك عمل      ھ فة وك واعین واألرص فینة والم ى الس ائع عل ة البض ات حرك ة عملی ن  كاف ا م ة حركتھ ی
  .المستودعات حتى خروجھا من وإلى بوابة المیناء

  :عالمات المرور  1/3/8

یلة أخرى            ات والخطوط أو أي وس دة التحویالت والعالم دة اإلشارات وأعم وتعني كل اإلشارات وأعم
  .تستعمل في إرشاد أو توجیھ األشخاص والعربات التي تستخدم مرافق المیناء 

  :یغ التحمیل والتفر 1/3/9

فینة ، وتشمل البضائع           وإعادةوتعني شحن وتفریغ  ى الس واع البضائع من وال ع أن تیف جمی مناولة وتس
  .التي ترد على ھیئة رزم أو المكیسة أو المنقولة في حاویات أو البضائع العامة أو السائبة 

  :خدمات وكیل مالك السفینة  1/3/10

فینة          التي یطلب مالك السفینة من   اإللتزاماتوتعني  د وصول الس ل وبع ھ قب ة عن ا بالنیاب ام بھ ھ القی وكیل
.رحیلھا كما تشمل الخدمات والواجبات المشار إلیھا في قواعد وتعلیمات المیناءحتى وبقائھا في المیناء و
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  :الوكیــــــــــــــــل  1/3/11

اري  ویقصد بھ أي  ي أو اعتب فینة أو مشغلھا أو ربا       شخص طبیع ك الس ل مال ك   مفوض من قب ا أو مال نھ
ة األخرى أو        ات الحكومی ارك والجھ اء والجم اه المین البضاعة لیتصرف بالنیابة عنھ لتأدیة الواجبات تج

  .المؤسسات الخاصة 

  :الشخص املفــوض  1/4

ارس صالحیات محدده     ختصةھو أي شخص مفوض من قبل إدارة المیناء الم 1/4/1 أو جھة معنیة لیم
  .لمصطلح من خالل المواقع والتعلیمات مدار البحث أو یقوم بواجبات تتعلق بھذا ا

  : مسئولية األفــــراد  1/5

ا ورد         1/5/1 زام بم نھم االلت وب ع غ أو من ین على كافة المتعاملین مع المیناء وشركات الشحن والتفری
  .في ھذه القواعد والتعلیمات أو ما قد یصل من تعلیمات من الجھات المعنیة بھذا الخصوص 

  : ة القاهرة القو 1/6

باب    1/6/1 ات ألس ال تتحمل إدارة المیناء أي مسئولیة في حالة تعذر تطبیق أحكام ھذه القواعد والتعلیم
تتعلق بالقوة القاھرة والتي تشمل وال تقتصر على حوادث القضاء والقدر ، والحروب والحرائق 

رى أو االنفجارات الخارجة عن إرادة         وث الكب ة أو  والفیضانات وحوادث التل األطراف المعنی
ائي  ار الكھرب اع التی عاعي   انقط وث اإلش ذه     أو التل ت ھ ع تح اء الواق وم إدارة المین ى أن تق عل

سبعة أیام من ظھورھا ) 7(الطرف األخر بوجود ھذه الظروف خالل  بإخطارالظروف القاھرة 
  .عن طریق التعمیم على جمیع الوكالء المالحیین والنشر في لوحة اإلعالن 

د        1/6/2 ًا للبن ي إخطاره للطرف اآلخر، طبق ذي تعرض لحادث أن یوضح ف ى الطرف ال  1/6/1عل
 .على القوة القاھرة وقت وقوع الحادث االعتمادأعاله، األدلة المالئمة التي تجعلھ یستحق 
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  الفصل الثاني

  تراخيص وتصاريح خدمات امليناء
   .عـــــام 2/1
  .الترخیص لوكیل السفینة  2/2
  .)ماعدا الوقود بأنواعھا ( لترخیص لمتعھدي تموین السفن بمتطلباتھا ا 2/3

  

  :  عـــــــــــام 2/1

ب     الخاصة على كافة األفراد والشركات أو المؤسسات 2/1/1 دیم طل اء تق التي لھا إرتباط بأعمال المین
ة  األعمال المرخص لھا م، باستثناء المختصة الموانئلمزاولة تلك األعمال من سلطات  ن الجھ

  .البحریة المختصة

لطات     2/1/2 ل س ن قب ریح م رخیص أو تص دار أي ت ترط إلص وانئیش احب   الم دیم ص ة تق المختص
  .الطلب ما یثبت أنھ قد تم الوفاء بكل تراخیص ومتطلبات الجھات المعنیة 

 ، ولھا أیضًابقرار مسببیجوز لسلطات الموانئ إلغاء أي ترخیص تصدره بموجب ھذه القواعد  2/1/3
  .أن ترفض تجدید أي ترخیص

  :إحدى الحاالت التالیة في في إیقاف الترخیص الموانئیجوز لسلطات  2/1/4

  .الموانئ المعمول بھا  من لوائح وأنظمةأ ـ مخالفة أي  
  .مخالفة تعلیمات الجمارك ونظامھا  -ب

  .، والبیئةج ـ مخالفة نظم األمن والسالمة

   .و رفض تجدید أي ترخیص في حالة تكرار المخالفاتإلغاء أ الموانئیجوز لسلطات  2/1/5

  .أشھر على المخالفة األولى ثالثة انقضاءمخالفة أخرى قبل  ارتكابویقصد بتكرار المخالفة 
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  :الرتخيص لوكيل السفينة  2/2

رخیص    2/2/1 ًا  ال یسمح ألي شخص أو شركة بمزاولة أعمال وكالء السفن دون الحصول على ت وفق
  . مة لذلكلالئحة المنظ

وانئ على كل مالك سفینة القیام بتعیین وكیل مالحي مرخص لھ عند طلبھ  2/2/2 ، ألي من خدمات الم
ل مس  ذا الوكی یكون ھ ع   ئوًالوس تحقةعن جمی الغ المس فینة  المب ى الس اء وأي عل إلدارة المین

ل  وااللتزام  المبالغالتزامات أخرى ، وال یجوز استبدالھ بآخر ما لم یتم تسویة تلك  ات بالكام
  .أو أن یقبل الوكیل الجدید تحمل مسئولیة االلتزامات المعلقة كتابیًا 

  :واجبات ومسئولیات وكیل السفینة  2/2/3

  .على وكیل السفینة االھتمام بأعمال السفن في المیناء  2/2/3/1

تقلین إ  لوكیل السفینة یسمح 2/2/3/2 ك ،   بتوفیر العدد الالزم من الكتبة وكتبة الحصر المس ن رغب ذل
وفره        د ت ذي ق اني ال ى الحصر المج اء باإلضافة إل ا یحصى طرود كل شحنة       إدارة المین كم

  .ویسجل حالتھا ویجري أي تعدیالت أو مالحظات

ات         2/2/3/3 ذ الترتیب وانئ أن یتخ ة الم اب صاحب البضاعة وبموافق یجوز لوكیل السفینة في حالة غی
وم       الالزمة الخاصة بالبضائع من حیث جمعھا  ا یق لیمھا كم ا وتوصیلھا وتس یص علیھ والتخل

  .بكل اإلجراءات المالیة واإلداریة ذات العالقة وفقًا للقانون 

  .الجمارك في مواعیدھاو إدارة المیناء البضائع الواردة والصادرة إلى مانیفستیقوم بإرسال  2/2/3/4

  .معاینة وإصالح الطرود التالفة باإلشراف على أعمالیقوم  2/2/3/5

  . یضمن استكمال إجراءات مغادرة الرصیف قبل تفریغ السفینة أو تحمیلھا  2/2/3/6

  . یقدم إلدارة المیناء تعھدات أصحاب البضائع باستالمھم بضائعھم مباشرة  2/2/3/7

  . یتلقى الطلبات الخاصة بتلف البضائع أو عدم توافرھا ویتخذ اإلجراءات الالزمة  2/2/3/8

ات 2/2/3/9 ر الجھ ع     یخط حنات تخض ول ش ة وص ي حال ة ف ة مختص لطة حكومی حیة أو أي س الص
  .لمعاینة ھذه الجھة أو السلطة 
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ي    2/2/3/10 ا ف ا منھ یتم تفریغھ ي س ائع الت ھ والبض لة إلی فن المرس ول الس اء بوص ر إدارة المین یخط
   .كما یخطرھا بوجود أي بضائع خطرة على ظھر السفینة ،المیناء

واریخ          یقدم إلدارة ا 2/2/3/11 ھ وت ة ل فن التابع ة الس ة عن حرك ات دقیق لمیناء وأصحاب البضائع بیان
  .وصولھا والتواریخ المعدلة

ل        2/2/3/12 اء التحمی فینة لمین ادرة الس د مغ ة بع ة ممكن ي أول فرص ائع ف حاب البض ل ألص یرس
  :معلومات عنھا بالتسلسل التالي 

  .أ ــ تاریخ المغادرة من میناء المنشأ 
  .وصول إلى میناء التفریغ ب ـ تاریخ ال

  .جـ ـ تاریخ ووقت استكمال التفریغ 
  .تاریخ انتھاء فترة السماح لوجود البضائع في المیناء بدون غرامات  -د

دة   2/2/3/13 ى ح ًال عل ائع ك توردي البض ائعھم  یخطر مس ات الخاصة ببض دى الطرق  بالمعلوم بإح
  :اآلتیة 

 .أ ــ برقیًا
 .ب ـ خطابات مسجلة 

 .ًا سفاكج ـ 
  .د ــ تلیفونیًا شریطة أن تكون المعلومات مؤكدة كتابیًا مع إقرار استالمھا 

رة ال   2/2/3/14 الل فت لیم خ ا أذون تس در لھ م یص ي ل ائع الت فًا بالبض اء كش ل إلدارة المین لم الوكی یس
 .یومًا من تاریخ التفریغ  )15(تتجاوز 

ي تك  2/2/3/15 االت الت ي الح تص ف ك المخ لة أن یخطر البن ائع مرس ا البض ر"ون فیھ ون " لألم ویك
فینة      ة بالس ات الخاص تورد المعلوم ل للمس ي یرس روف لك ر مع تورد غی وان المس عن

 .والبضاعة حتى یمكنھ سحب المستندات 

یتحمل مسئولیة كل تصرفات موظفیھ أثناء تأدیتھم لواجباتھم كوكالء للسفینة ویقدم تعویضًا  2/2/3/16
 .ف ویتحمل نتائج عدم االلتزام بالتعلیمات أو بھذه القواعدفي حالة الفقدان أو التل

ھ إدارة    2/2/3/17 ت من یقدم أي إحصائیات أو بیانات أو وثائق أخرى تتعلق بالسفن التابعة لھ إذا طلب
 .ذلك ب معنیة المیناء أو أي جھة حكومیة
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  ) :ماعدا الوقود بأنواعه(الرتخيص ملتعهدي متوين السفن  2/3

ذه          على ال 2/3/1 راخیص لممارسة ھ ى ت وین السفن الحصول عل دیم خدمات تم شركات العاملة في تق
   .وفقًا لالئحة المنظمة لذلك المختصة الموانئاألعمال من سلطات 

  :الواجبات والمسئولیات  2/3/2

  .الغذائیةعلى المرخص لھ توفیر جمیع ما تحتاجھ السفن من المستلزمات  2/3/2/1

  :مراعاة ما یليعلى المرخص لھ  2/3/2/2
اء           )24(العمل لمدة  -أ ع إدارة المین اق م تم االتف م ی ا ل بوع م ي األس ام ف ساعة یومیًا وسبعة أی

  .على غیر ذلك 
ك      -ب وانئ المختصة إذا رأت ذل أن تخضع سجالتھ للتفتیش الدوري من جانب مؤسسات الم

توى الخ   ع مس وانئ ورف معة الم ى س اظ عل ة أو للحف لحة العام دواعي المص ي ل دمات الت
  .تقدمھا للسفن 

على المرخص لھ ومستخدمیھ حمل أیة بضاعة أو أثاث أو أیة مواد أخرى   من المحظور -ج 
ن      اص م رخیص خ ا دون ت فن أو إلیھ ن الس اء م ر   و إدارة المین ازي خف ارك وجھ الجم

  .السواحل والصحة 
  .صحيأن تكون مخازنھ ومستودعاتھ على درجة عالیة من النظافة والمستوى ال -د 

ـ   ة    -ھ ع كاف ئوال عن دف ان مس فن وإال ك ار الس أخیر إبح ي ت أخرى ف ة أو ب بب بطریق أال یتس
  .التعویضات للخسائر المترتبة على التأخیر

  .أن یكون في حوزة المرخص لھ أو مستخدموه تصریحًا عند التواجد على ظھر أي سفینة -و
ھ  -ز ابعین ل راد الت دي األف ة ال(أن یرت ولھم منطق د دخ اءعن ورة ) مین ارة ذات ص س وش مالب

ة          رخیص مؤسس افة لت ا، إض ة لھ ة التابع درھا الجھ یة تص ق شخص ة وتحقی فوتوغرافی
  .الموانئ المختصة

ھ   -ح  أال یتعامل المرخص لھ مع السفن مباشرة عند طلب تزویدھا بما یلزمھا وإنما یجب علی
  .إدارة المیناءالحصول على تصریح من 
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  الفصل الثالث

  املرور على الطرق يف امليناءحركة 
  

  .تصریح دخول أو خروج المیناء  3/1
  .رخصة القیادة  3/2
  .رخصة سیر العربات  3/3
  .حالة العربة  3/4
  .إشارات وحواجز المرور  3/5
  .قواعد المرور  3/6
  .إیقاف ومواقف السیارات  3/7
  .تعلیمات السالمة  3/8
  .لنقل إزالة البضائع المتساقطة من وسائط ا 3/9
  .اإلبالغ عن الحوادث  3/10

  :تصريح دخول أو خروج امليناء  3/1

ال یسمح ألي شخص أو عربة بدخول المرافق الواقعة تحت إشراف إدارة المیناء أو الخروج منھا إال بتصریح  3/1/1
ي تحددھا   یسمح بالدخول أو الخروج إال من األم    ال، كما بالتنسیق مع الجھات األمنیة من إدارة المیناء اكن الت

  .إدارة المیناء لھذا الغرض 

یجوز لوكالء السفن ووكالء التخلیص أو التجار واألشخاص المفوضین اآلخرین أن یدخلوا المیناء أو یتواجدوا  3/1/2
ة         ى العرب . داخل حدوده في أي وقت مع وسائط النقل الخاصة بھم بشرط أن یكون شعار الشركة واضحًا عل

ى         وإذا ما استخدموا اء عل أمن المین ات خاصة ب عرباتھم الخاصة للوصول إلى مكان عملھم فیجب لصق بطاق
  .زجاج سیاراتھم األمامي 

ي الجزء             3/1/3 ا ف ة والمنصوص علیھ ات ذات العالق زام بالتعلیم المواد الخطرة االلت ة ب ات المحمل على جمیع العرب
  . ت إلى المیناء تلك العربا وحركة قواعد ، وذلك عند دخولھذه الالثالث من 
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  : رخصـــــة القيــــــادة  3/2
أو شاحنة أو رافعھ أو جرار أو عربة طرق داخل  شوكیھأو غیرھم بقیادة أي رافعة  لموظفي الموانئال یجوز  3/2/1

  . لم یكن حائزًا على رخصة قیادة ساریة المفعول وفقًا لقوانین المرور المعمول بھا منطقة المیناء ما
  

  : سري العربة رخصة  3/3

ا        3/3/1 ول بھ رور المعم وانین الم ًا لق ة وفق ا رخص ة یلزمھ ن یسمح ألي عرب ة  ل ة الیمنی ي الجمھوری ى   ف دخول إل بال
  .مرافق المیناء بدون رخصة ساریة المفعول 

  : حالة العربات  3/4

  . الموانئالسالمة في  وقواعد لنافذةللقوانین ایجب أن تكون جمیع عربات النقل صالحة لالستعمال ونظیفة وسلیمة وفقًا  3/4/1

رة     3/4/2 ق م یجب أن تخضع جمیع العربات وكافة معدات مناولة البضائع والمعدات المیكانیكیة األخرى لفحص دقی
  .  استخدامھاللتأكد من صالحیتھا وسالمة  من ِقبل إدارة المیناء كل سنة على األقل

ى     كیةوالشینات والرافعات یدون على بدن العربات والرافعات والماك 3/4/3 ائم باإلضافة إل أوزانھا فارغة والوزن الق
  .ملصق بطاقة فحص السالمة الدوري 

  : إشارات وحواجز املرور  3/5

  .یجب احترام كل إشارات وحواجز المرور التي تضعھا إدارة المیناء  3/5/1

ات حكومی   تراه  یجوز إلدارة المیناء ، حسب ما 3/5/2 اء   ودون اإلضرار بجھ ق   ة تعمل داخل المین ، إغالق أي طری
ا     قیفة أو أي قسم منھ ى      . شارع أو رصیف أو فرضة أو مستودع أو س ط لألشخاص الحاصلین عل ویسمح فق

  .تراخیص خاصة من إدارة المیناء بدخول ھذه المناطق 

ات ، ین   3/5/3 خاص أو العرب ارة أو أذى لألش ن أي ضرر أو خس ئولة ع اء مس ون إدارة المین ن تك اء أو ل تج عن بن
  .وضع مثل ھذه الحواجز أو إشارات المرور أو بسبب إھمال أي ضابط أو مستخدم أو وكیل بإدارة المیناء 
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  : قواعــــد املــــــــرور  3/6

   :التقید بقواعد المرور  3/6/1

ات   3/6/1/1 ات والمركب ائقي العرب زم س درھا    یلت ات تص ة تعلیم ل بأی خص المترج رى ، أو الش اء   األخ اء أثن المین
   .مزاولتھ أعمال داخل المیناء 

على كل سائق أو شخص مسئول عن أي عربة طریق أو أي معدات أو عربات آلیة من أي نوع أو صنف ،  3/6/1/2
درھا             ي تص األوامر الت زم ب ة ویلت ة نظامی اء ، أن یتصرف بطریق ق المین ھ أو خروجھ من مراف اء دخول أثن

   .إشرافھا ، ویتقید بأي توجیھ أو إشارة تعرضھا إدارة المیناء أو تكون تحت 

ة خطرة أو       3/6/1/3 ة بطریق دات اآللی ات أو المع ال یجوز ألي شخص أن یقود أي عربة طرق أو أي نوع من العرب
  . طائشة داخل مرافق إدارة المیناء 

م    یجب على كل سائق أن یقود عربتھ بكل حرص بالقرب من العربات التي تحمل بضائ  3/6/1/4 ا عل ع خطرة وعلیھ
  . أحمر نھارًا أو ضوء أحمر لیًال 

نقل العمال على  فيأو أیة عربة أخرى مفتوحة ) البیك أب(لن یسمح باستخدام الشاحنات الصغیرة المفتوحة  3/6/1/5
  .الطرق داخل المیناء 

ا إضاءة     لن یسمح لعربات نقل البضائع إذا كانت حالتھا غیر آمنھ كأن تكون إطاراتھا م 3/6/1/6 د بھ ة أو ال توج تآكل
 .كافیة أو تكون غیر مزودة بجوانب أو مشابك أو أعمدة لتحول دون سقوط البضائع المحملة 

ة    ال 3/6/1/7 ل رافع ة یجوز استخدام أیة رافعة لغرض نق تخدم عوضًا         عاطل اء ، ویس ا داخل المین یر بھ أخرى والس
  عنھا مقطورة 

  : إيقاف ومواقف السيارات  3/7

  : إیقاف السیارات  3/7/1

ق     3/7/1/1 ي طری ا ف ال یجوز ألي شخص مسئول عن عربة آلیة أو أي نوع من العربات أو المعدات اآللیة أن یوقفھ
ر مناسب إلدارة           ة أو إزعاج غی ي مخاطرة أو إعاق د تتسبب ف ة ق أو شارع عام في وضع خطر ، أو طریق

ي       المیناء أو لمستخدمي المیناء ، كما یجب عدم ترك أي  ت ف ة إال إذا كان دات دون رعای ة مع ة أو قطع عرب
   .موقف مسموح بھ
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   .یلتزم مشغلو العربات والمعدات المیكانیكیة األخرى بتنفیذ تعلیمات المیناء 3/7/1/2

اء الحری         3/7/1/3 ابس إطف ة بمح ورة الخاص ة المحظ ق أو یجب عدم إیقاف أي عربة طرق أو أي معدات أخرى داخل المنطق
  .البضائع الخطرة أو في الطرق المخصصة لحركة السیارات والعربات أماكن تخزین

  : مواقف السیارات  3/7/2

لطات إدارة      3/7/2/1 ة س ن ممارس ات ولك ف للعرب ا كمواق ن ممتلكاتھ احة م ة أو س اء أي منطق دد إدارة المین د تح ق
ة أو         ارة أو ضرر یحدث ألي عرب بة ألي خس ئولیة بالنس ة مس المیناء وفقًا لھذا النظام ال تجعلھا تخضع ألی

  .ملحقات ومحتویات أي عربة موجودة في ھذه المواقف 

  : ألمحال وتأمينها حتديد ا 3/8/1

ة أو        3/8/1/1 ان الحمل یشكل خطرًا أو إعاق تقوم إدارة المیناء بتحدید أحمال وسائط النقل والعربات المقطورة إذا ك
   .إزعاجًا لألشخاص أو وسائط النقل التي تسیر على طرقات إدارة المیناء 

د إ     3/8/1/2 ة أن تمت ة حمول اء ألی ة         ال یسمح إال بموافقة إدارة المین ل أو العرب ي لواسطة النق م الكل د من الحج ى أبع ل
   .المقطورة أو أیة تجھیزات إضافیة معتمدة وملحقة بشكل دائم بھا 

دود            3/8/1/3 ن الح ادة ع انع أو زی ل الص ن قب ددة م درتھا المح دل ق ن مع ر م ل أكث طة النق ل واس مح بتحمی ال یس
   .المفروضة في قوانین الطرق الحكومیة 

العبور             یجب أن  3/8/1/4 ل ب ائط النق ل السماح لوس اء قب ھ إدارة المین ل ب د تقب ل الحموالت بشكل جی تستف وتؤمن ك
   .علیھا إلى المیناء 

یعتبر مالك أو مستأجر واسطة النقل مسئوًال عن أیة خسارة في األرواح أو األعضاء أو الممتلكات تنجم عن  3/8/1/5
 .سوء تأمین الحمولة في واسطة نقلھ 

  :والت غیر المعتادة الحم 3/8/2

ى تصاریح خاصة من إدارة       3/8/2/1 یجب على أصحاب الحموالت غیر المعتادة والتي تحتاج لنقلھا على الطرق إل
ات خاصة          وفیر عرب اء ، ت ب إدارة المین ى طل اء عل ة ، أو بن المرور ، طبقًا لنظم وقوانین المرور الحكومی

ا وخلفھ   تخدمة       لمرافقة ھذه الحموالت بحیث تسیر أمامھ ون أو مس راء الل وارًا وامضة أو حم تخدمة أن ا مس
   .مع تشغیل وماضات التحذیر التي تستخدم في الطوارئ ) في النھار فقط(األنوار األمامیة كاملة 
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یجب على العربات التي تنقل حموالت غیر معتادة أن تتبع مسارًا طبقًا للتعلیمات المحددة الصادرة من إدارة  3/8/2/2
دمًا         المیناء  یر محدد مق ات بخط س ى تعلیم اء للحصول عل ، وعلى وكیل السفینة تقدیم طلب إلى إدارة المین

  .قبل أیة تحركات متوقعة للحموالت غیر المعتادة ضمن حدود المیناء 

  : نقل الحاویـــــــــــات  3/8/3

اء      3/8/3/1 ق المین ة داخل مراف ل أي حاوی ا  ال یسمح ألیة واسطة نقل أو مقطورة بنق دًا       م ة جی ة مؤمن م تكن الحاوی ل
  .بأقفال لولبیة مصممة لنقل الحاویات بالطرق البریة 

  : تزوید وسائط النقل بالوقود  3/8/4

ع            3/8/4/1 ع ویمن ي الموق ائل السالمة ف وفر وس دما تت ذلك عن اء ویسمح ب یحظر تزوید وسائل النقل بالوقود في المین
   .قود التدخین منعًا باتًا أثناء التزود بالو

رك     3/8/4/2 غیل المح اء تش زین أثن ھاریج البن أ ص دات     . ال تعب ر المع الوقود غی ة ب دات للتعبئ تعمال مع ع اس ویمن
   .المصممة لھذا الغرض 

ار           3/8/4/3 تعال البخ ع اش ي یمن البنزین ك ھ ب اء ملئ ع الصھریج أثن یجب أن یبقى محبس الخرطوم على تماس دائم م
   .بالشرر الساكن 

  .ب عدم فتح صھاریج البنزین أو تعبئتھا أو تركھا مكشوفة إال في المناطق المخصصة لذلك یج 3/8/4/4
  

   -:إزالة البضائع املتساقطة من وسائط النقل  3/9
أمین سالمة المرور           3/9/1 ائقھا ت ى س اء ، یتوجب عل ي المین عند سقوط بعض حموالت وسائط النقل على الطرق ف

 .یل وإزالة أي بقایا وعند التراخي تقوم المیناء بإزالتھا على حساب المتسبب لآلخرین بالمنطقة وإعادة التحم

ولن یتحمل  ،كل وسائط النقل واألشخاص الذین یدخلون مباني المیناء إنما یفعلون ذلك على مسئولیتھم الخاصة 3/9/2
  .المیناء مسئولیة أي ضرر أو أذى مھما كان السبب

  : اإلبــــالغ عن احلوادث  3/10

ة         3/10/1 ف ألی خص أو تل ابة ش ھ إص نجم عن اء ی ي المین ادث ف رض لح د تتع ي ق ات الت ائقي المركب ة س ى كاف عل
 . أو السلطات المختصة بالحادث على وجھ السرعة/ممتلكات، أن یوقف واسطة النقل ویبلغ إدارة المیناء و
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تخدام    األخرى الذي الخاصة على منسوبي الموانئ والشركات والمؤسسات  4/1/2 م إس ي عملھ یقتض
زة  ك األجھ ل تل ة لحم اریح المطلوب ى التص ول عل اء الحص ل المین لكیة داخ ـزة الالس  األجھــ

  .واستخدامھا من الجھة المختصة
  :الالسلكية املعتمدة  االتصاالتمعدات  4/2
ع          4/2/1 اء م ة المین ي منطق تخدمة ف لكیة المس االت الالس زة اإلتص فات أجھ ق مواص ب أن تتف یج

ة         متط االت الدولی اد اإلتص ادرة عن إتح ة الص د الدولی ات القواع ة و) ITU(لب ة   االتفاقی الدولی
  .وتعدیالتھام 1974عام للسالمة األرواح في البحار 

  :معدات االتصاالت الالسلكية  اختبار 4/3
دیمھا       4/3/1 اء تق ة المین ل منطق لكیة داخ زة الالس تخدمي األجھ ى مس ىعل اص   إل ات اإلختص جھ

  .والتأكد من صالحیتھا للعمل لفحصھا 

یجب أن یثبت الفحص أن التركیب التقني للجھاز مناسب وأنھ مضبوط على القنوات المسموح  4/3/2
  . بھا وال یشوش على االتصاالت األخرى في المیناء 
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ي      4/3/3 ا ھ ة كم فات الفنی یجب أن یثبت التصریح أن معدات اإلتصاالت الالسلكیة تتفق مع المواص
  .  أعاله 4/2/1ي البند موضحة ف

لكیة     4/3/3/1 االت الالس زة االتص غلة ألجھ ة المش ح الجھ ب أن توض م   إلدارةیج ة اس اء كتاب المین
  . الشركة الصانعة والنوع ورقم المصنع وسنة الشراء وعرض الموجة والطاقة الخارجة 

و الد      4/3/4 د الرادی ع قواع لكیة م االت الالس زة اإلتص ق تشغیل أجھ ب أن یتف ن  یج ادرة ع ة الص ولی
ال  ) ITU(اتحاد االتصاالت الدولیة  وتعلیمات كفاءة النقل ألجھزة الرادیو، ولن یسمح باإلرس

  .غیر الضروري 

  : الرتددات املسموح بها  4/4

فینة     ) VHF(ترددات الـ  استخدامیقتصر  4/4/1 ال من الس ى االتص على القنوات البحریة الدولیة عل
ادرة عن      إلى الرصیف وبالعكس أو من  و الص د الرادی ي قواع سفینة إلى سفینة كما ھو محدد ف

  ) .ITU(اتحاد االتصاالت الدولیة 
  
ر  4/4/2 تخدامیقتص ل   اس ن قب میة م فة رس ا بص ة لھ رددات المخصص ى الت اء عل وزارة إدارة المین

  .االتصاالت وتقنیة المعلومات

  : 16قناة االستغاثة  4/5

  .من أجل الغرض الذي خصصت لھ فقط 16اثة الدولیة تستخدم قناة النداء واالستغ 4/5/1
  
ادرة عن     4/5/2 ات الص ة  على جمیع السفن في حالة نداء االستغاثة، أن تخضع للتعلیم ة الجھ  البحری

  .وأن تتوقف فورًا عن إجراء أیة اتصاالت على ھذه القناة المیناء أو إدارةالمختصة 

ً الــرتددات ال اتأجهــزة االتصــاالت ذاســتخدام  4/6 وأجهــزة االتصــاالت  عاليــة جــدا
  :الالسلكية يف املوانئ 

د   4/6/1 من الجزء    6/13على عمال الرادیو أن یراعوا أنظمة استخدام الرادیو كما ھو وارد في البن
  . من ھذه القواعداألول 
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  :السفينة :  مكتب ضابط امليناءمنع الدخول إىل  4/7

 .میناء إال لألشخاص المفوضین فقط لن یسمح بدخول مبنى برج المراقبة في ال 4/7/1

  .ال یســـمح باإلتصال بمشغلي األجھزة المناوبین في برج المراقبة عدا المسموح لھم بذلك  4/7/2

  : املخالفــــــــــــات  4/8

دة      /أي مخالفھ للقواعد الموضحة في ھذا الفصل قد تخضع للجزاءات و  حب تصریح تشغیل مع أو س
  .نطقة المیناء اإلتصال الالسلكي في م
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  الفصل اخلامس

  السالمة والنظام يف املوانئ

  .الدخــول إلى منطقة المیناء  5/1
  .اإللتزام بحمل تصریح دخول المیناء  5/2
  .السرقة والتھریب  5/3
  .إزالة الحشوات  5/4
  .ممارسة التجارة في منطقة المیناء  5/5
  .اإلعالن  5/6
  .منع تلف ممتلكات المیناء  5/7
  .أحمال التشغیل االمنة  5/8
  .المحافظة على نظافة منطقة المیناء  5/9

  

  :الدخول إىل منطقة امليناء  5/1

تعتبر منطقة المیناء خارج حدود االستخدام العام ، ویمنع منعًا باتًا التسلل أو القفز أو الزحف أو  5/1/1
  .الحفر تحت أي حد من حدودھا أو حاجز من حواجزھا 

  :وار الز 5/1/2

اء           5/1/2/1 ق تحت إشراف إدارة المین ى أي من المراف دخول أو الخروج إل ال یسمح ألي شخص بال
  . دون إذن من إدارة المیناء ، أو من غیر مكان الدخول والخروج المحدد من إدارة المیناء

اء فیھ    ال 2 /5/1/2 اء أو البق ق المین ى مراف دخول إل خص ال مح ألي ش ا ایس ًال ع  م ن حاص م یك ى ل ل
  .والجھة األمنیة المختصة إدارة المیناء،تصریح من 
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  :بطاقات ھویة الموظفین  5/1/3

ة           5/1/3/1 اء ، مرفق ال المین ا المستخدمین ألعم وائم مفصلة بأسماء موظفیھ دم ق على الشركات أن تق
على أن تقدم ھذه القوائم إلى أمن المیناء لیتمكن من التعرف   . بصور علیھا أسماء أصحابھا 

  . حامل الھویة لدى دخولھ المیناء  على

ارتھم     5/1/3/2 ة شخصیة لبح ة     على الوكالء أن یحصلوا على بطاقات ھوی ة العام الصادرة عن الھیئ
  .تحمل صور البحارة وتبین جنسیاتھم وأرقام جوازات سفرھم ومھنھم للشئون البحریة 

  :اإلذن بالصعود إلى السفن  5/1/4

دا        یمنع صعود األشخاص إ  1 /5/1/4 اء ع یة ضمن حدود المین ى السفن الراس األشخاص المفوضین   ل
  .والھیئة العامة للشئون البحریةللمیناء  التابعین

للحصول  إدارة المیناءیمكن لمن یتطلب طبیعة عملھم الصعود إلى السفن التقدم بطلباتھم إلى  5/1/4/2
  . على تلك التصاریح 

  :االلتزام حبمل تصريح دخول امليناء  5/2

اھزة            5/2/1 اء وأن تكون ج ق المین ًا داخل مراف ات دائم اء أو األذون یجب حمل تصاریح دخول المین
  .األشخاص المفوضین  بلللتفتیش من ِق

  :السرقة والتهريب  5/3

  :المواد الممنوعة  5/3/1

تیرادھا أو         5/3/1/1 وع اس واد ممن اء أي بضائع أو م ق المین ى مراف ال یسمح ألي شخص أن یجلب إل
  .وفقًا للقانونیرھا تصد

  :تحذیر للمخالفین  5/3/2

ة           5/3/2/1 ا معاقب ول بھ وانین المعم ا الق ب علیھ ب تعاق یلفت االنتباه إلى أن الجرائم كالسرقة والتھری
تخدمیھا    ع مس شدیدة ، ویجب على كافة الشركات والجھات العاملة في الموانئ أن تحذر جمی

  .طبقًا لذلك 
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  :قبل البحارة استیراد البضائع من  5/3/3

  .على كافة الوكالء أن یحذروا البحارة من استیراد بضائع أو سلع بكمیات تجاریة  5/3/3/1

ار          5/3/3/2 ات األغراض الشخصیة للبح اب إلثب ارك الرك دیر جم ى م یتم إعداد قوائم خاصة تسلم إل
  .الجھة البحریة المختصةبالتنسیق مع  لدى وصولھ ومغادرتھ

   :إزالة احلشوات  5/4

تودع      5/4/1 فینة أو مس ة س ال یسمح ألي شخص بإزالة الحشوات أو النفایات أو أیة مادة أخرى من أی
ة  وتحت إشراف بحري دون إذن خطي من ربان السفینة وإدارة المیناء والجمارك  الجھة البحری

  .المختصة

  :ممارسة التجارة يف منطقة امليناء  5/5

ى  5/5/1 اداة عل خص بالمن مح ألي ش ة  ال یس اء إال بموافق ة المین ل منطق ا داخ ار بھ اعتھ أو االتج بض
  .خطیة من إدارة المیناء 

  :اإلعالن  5/6

ا 5/6/1 خص ، م مح ألي ش ام     ال یس اإلعالن أو القی اء ، ب ن إدارة المین بق م ل مس ھ تخوی ن لدی م یك ل
  .بعرض أیة إعالنات في مرافق وممتلكات إدارة المیناء 

  : ء منع تلف ممتلكات املينا 5/7

  :مواقف المقطورات  5/7/1

یھات       5/7/1/1 دعم الخاصة بالشاس یجب أن یوضع لوح من الخشب أو من مادة مماثلة تحت أرجل ال
ار      احات االنتظ ي س فة أو ف ى األرص دة عل الت ، المتواج س عج ورات ذوات الخم والمقط

  .اتاألرضی سطحألرو، وذلك لمنع األضرار والتلفیات التي قد تحدث  /وساحات الرو
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  :األضرار الناجمة عن الرافعات الناقلة  5/7/2

رف            5/7/2/1 ن ط ل م ى األق ر عل ف مت د نص ى بع ة عل ات المتحرك ل الرافع ون أرج ب أن تك یج
ل         )20(الرصیف للرافعات ذات حمولة لغایة  ى األق ر واحد عل د مت ى بع طن وأن تكون عل

  .طن )20(للرافعات ذات الحمولة أكثر من 

  :جمة عن النیران المكشوفة األضرار النا 5/7/3

ًا   5/7/3/1 ًا قطعی از ، منع د الغ ة مواق وفة ، وخاص ران المكش تخدام النی ع اس ك . یمن ن ذل تثنى م ویس
  .حاالت منح تصریح األعمال الحراریة فقط 

  :األضرار بساحات تخزین الحاویات  5/7/4

ین حاجز   على السائقین الذین یقومون بمناولة الحاویات أن یتركوا دا 5/7/4/1 ئمًا مسافة أمان بینھم وب
  .ساحة الحاویات 

  : احلد األقصى املأمون للحمولة  5/8

بك          5/8/1 ا ال یسمح بش درتھا، كم ر من ق و أكث ا ھ ال یسمح بأن تستخدم أیة أداة رفع أو رافعة لرفع م
  .رافعتین بخطاف لرفع حمل واحد دون إذن خاص من إدارة المیناء 

  : على نظافة امليناء االلتزام باحملافظة  5/9

ي        5/9/1 ئولین عن التسبب ف وكالء المس غ وال على أصحاب البضائع والتجار ومقاولي الشحن والتفری
ف          واد التغلی ون وم ب الكرت ات المكسرة والصنادیق وعل ا كالطبلی وجود النفایات بكافة أنواعھ

ات أخرى   والقاذورات الناجمة عن اإلھمال في نقل البضائع المحزمة على طبلیات أ و أیة عملی
  .مشابھة ، علیھم أن یزیلوا كل ھذا فورًا 

  .المیناء صالحیة نقل تلك النفایات على حساب الشخص المتسبب  إلدارة 5/9/2
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  الفصل السادس

 مناولة وختزين وتسليم البضائع

  

  .قواعـــد عامة  6/1
  .استالم وتسلیم البضائع المستوردة  6/2
  .لتصدیر استالم وتحمیل بضائع ا 6/3
  .وزان البضائع أفحص أوصاف و 6/4
  .شروط الدفع مقابل خدمات الشحن والتفریغ  6/5
  .المسئولیات القانونیة  6/6
  . مواعید المطالبات  6/7

  

  : قواعد عامة  6/1

  : الشحن والتفریغ  1 /6/1

ال بواسطة شركا        6/1/1/1 ا من أعم ا یتبعھ ت الشحن  یجب أن تتم عملیات شحن وتفریغ البضائع وم
   .معتمدینال نمقاولیالوالتفریغ المعتمدة أو من قبل 

ة        6/1/1/2 غ البضائع محكوم ات شركات شحن وتفری اللوائح  حقوق وواجب ة    ب ال مناول ة ألعم المنظم
  .الیمنیة، وھذه القواعد والتعلیمات في الموانئ البضائع

   :األعمال اإلضافیة  6/1/2

ال ا  1 /6/1/2 اء أو شركات         یجب أن یتم إنجاز األعم ل المین ة البضائع من قب إلضافیة الخاصة بمناول
   .المعتمدةالشحن والتفریغ 
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  : معدات مناولة البضائع  6/1/3
ل      6/1/3/1 ي أرصفة التحمی تعملة ف توفر إدارة المیناء عادة المعدات المیكانیكیة لمناولة البضائع المس

   .والالزمة لتحمیل وتفریغ السفن 

 .ة المیناء أن تسمح باستخدام المعدات المیكانیكیة الخاصة لمناولة البضائع یمكن إلدار 6/1/3/2

  : تأجیر معدات مناولة البضائع المملوكة إلدارة المیناء  6/1/4
اء   6/1/4/1 ة إلدارة المین ائع المملوك ة البض دات مناول تخدام مع تئجار أو اس ات اس دم طلب ب أن تق یج

   .رة المیناء خطیًا وضمن الوقت المحدد من قبل إدا

ویجب أیضًا عدم استعمالھا  استئجارھامعدات مناولة البضائع أثناء  استخدامیجب عدم إساءة  2 /6/1/4
   .إال فى الغرض المحدد لھا 

د    االلتزامإن عدم  6/1/4/3 اء بالبن ة       أعاله   6/1/4/2بما ج ئولیة عن أی دة المس یحمل مستخدمي المع
   .أضرار قد تحدث لھا 

  .القواعد والشروط الخاصة بتأجیر معدات مناولة البضائع  در مؤسسة الموانئ المختصةتص 1/4/4 /6

  : نقل البضائع من وإلى القطع البحریة الخاصة بالمیناء  6/1/5
یتم التحمیل والتفریغ من وإلى القطع البحریة المملوكة للمیناء من قبل مقاول الشحن والتفریغ  6/1/5/1

   .التابعة للمیناء وبواسطة معدات المناولة 

عند استخدام القطع البحریة التابعة للمیناء أو الخاصة لمناولة البضائع من سفینة إلى أخرى ،  6/1/5/2
   .یتم الحصول على تصریح من المیناء قبل بدء العمل فیھا 

   :یلي  یقوم المیناء بحصر كل البضائع المحملة على الصنادل ویبین التقریر ما 6/1/5/3

 .رقام بوالص الشحن والعالمات أ ــ أ
 .ب ـ عدد الطرود 

 .جـ وصف المحتویات 
   .د ــ الوزن والقیاس 
 .ھـ ـ حالة البضائع 

 .و ـ رقم الصندل 
  .ز ـ اسم السفینة وتاریخ ورقم الرحلة 
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ور       6/1/5/4 ا ف فینة أو وكیلھ ان الس ن رب ة م ر موقع داول الحص اء ج ى إدارة المین لم إل ب أن تس یج
ى أن           االنتھاء  ادرة أي صندل إل ن یسمح بمغ اء ول ة الخاصة بالمین ل القطع البحری من تحمی

   .یقدم تقریر حصر كامل 

ات    6/1/5/5 ع بیان ندل م ة الص ة حمول اء بمطابق وم إدارة المین ر(تق فینة أو  ) الحص ك الس ر مال ویعتب
   .وكیلھا مسئوًال مسئولیة كاملة عن البضاعة 

فینة أو       تقوم إدارة المیناء بمع 6/1/5/6 ك الس غ مال ھ، ویبل ل تفریغ اینة البضاعة التالفة على الصندل قب
   .وكیلھا بالتلف الحاصل 

ین    6/1/5/7 ًا یب لن تسمح إدارة المیناء بتفریغ حمولة الصندل في المیناء إال إذا قدم وكالء السفینة اثبات
  .إشعار أصحاب البضائع بتواجد بضائعھم في المیناء 

  

   :من وإلى الشاحنات أو عربات القطار  نقل البضائع 6/1/6

ادره        6/1/6/1 اء أو تغ یف المین ل رص ي تص ار الت ات القط احنات وعرب ل الش غ وتحمی ري تفری یج
 .الوكیل المالحي وإدارة المیناء مقاول الشحن والتفریغ وتحت إشراف بواسطة

   :ساعات العمل  6/1/7

   .ساعة، ولسبعة أیام أسبوعیًا )24( 6/1/7/1

ن     إلدارةیمكن  6/1/7/2 د أن تعل المیناء أن تقرر ساعات عمل خاصة خالل أیام العطالت الرسمیة بع
  .عن ذلك 

  

  : استالم وتسليم البضائع املستوردة  6/2

  :مانیفست السفینة  6/2/1

ة المختصة،       6/2/1/1 ة الجمركی دى الجھ ة ل دم   بما ال یتعارض مع اإلجراءات المتبع ل أن یق ى الوكی  عل
  .ةساعة قبل موعد البدء بتفریغ الحمول )48(المانیفست قبل أكثر من  میناءإلدارة ال
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  :یجب أن تحتوي المانیفست على التفاصیل التالیة  6/2/1/2
 .أ ــ رقم بولیصة الشحن 

 .ب ـ رقم تسجیل الحاویة أو المقطورة أو المسطح المستعملة لنقل البضائع 
 .ج ـ العالمات واألرقام 

 .د ــ عدد الطرود 
 .ھـ ـ وصف التغلیف 

ائع              رة والبض ائع الخط ة والبض یاء الثمین اص لألش ر خ ع ذك ات م ف المحتوی و ـ وص
 .المحظورة

  .)رامغكیلو  )3000(یجب أن تبین األوزان اإلفرادیة لكل قطعة تزید على (ز ـ الوزن 
 .ح ـ األحجام ، حیثما وجدت 

 . وعنوانھ كامًال ط ـ اسم صاحب البضاعة
واردة ب        ي ـ إن كل حا    اییر ال ى أساس المع ا عل م فحصھا واعتمادھ ة ت ة وی ة   االتفاقی الدولی

ات   ،لسالمة العبوات النمطیة وتحمل لوحة اعتماد سالمة ساریة المفعول طبقًا لمتطلب
  .االتفاقیة

الیة أو      اسمیجب توفر  6/2/1/3 ل إرس ى ك المستورد والعالمة التجاریة غیر قابلة للتغییر وملصقة عل
  .ھا كل جزء من

  :التفریـــــــــغ  6/2/2

ام   6/2/2/1 غ القی حن والتفری فن وشركات الش ى الس ن(عل ا أمك ات  ) م ب العالم ائع حس غ البض بتفری
  .فست یوبوالص الشحن المدونة في المان

  :استالم البضائع من قبل المیناء  6/2/3

ب الحصر أن یسجل عدد  وعلى كات ،یقوم مقاول الشحن والتفریغ في المیناء بحصر البضائع 6/2/3/1
حول حالة البضائع على جداول ) إن وجدت(الطرود التي تفرغ من السفینة ویثبت مالحظاتھ 

  .إلى إدارة المیناء والجمارك ووكالء السفینة ھذه الجداول الحصر قبل تسلیم

دا  6/2/3/2 ر تفحص البضائع التي ال یرضى أصحابھا عن حالتھا أو التي لحقتھا أضرار ، ویسجل مق
  .التلف بحضور ممثلي إدارة المیناء والجمارك وكذلك ممثل السفینة أو وكیلھ 

ى           6/2/3/3 ائع عل ة البض ات مناول الل عملی ف خ رض للتل ي تتع ائع الت ع البض ل جمی ب أن تنق یج
  .، إلى منطقة خاصة أو إلى مخزن البضائع التالفة في السفینة أو المستودع الرصیف
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تركة  6/2/3/4 ع الطرود          تجرى معاینة مش فینة ، لجمی ل الس اء ووكی ارك وإدارة المین ي الجم من ممثل
  .وتدون قائمة بمحتویاتھا  أعاله 6/2/3/3التالفة المذكورة في البند 

اینین            6/2/3/5 ى المع ذر عل ي یتع االت الت ي الح ع البضائع ف س موق ي نف تركة ف ة المش تجرى المعاین
ة نتی   ائع التالف زن البض ي مخ ة ف راء المعاین وزن أو    إج بب ال ا بس ن نقلھ تمكن م دم ال ة ع ج

  .المحتویات 

ا   االنتھاءلدى  6/2/3/6 من المعاینة المشتركة على مقاولي مناولة البضائع تحمل مسئولیة إعادة تغلیفھ
م إصالحھ وأن        د ت ھ ق ین أن ارة تب أو إصالح الطرود بشكل جید وأن یثبتوا على كل طرد إش

  .یة یعیدوا الطرود إلى المجموعات األصل

یجوز إلدارة المیناء أن تطلب من مالك البضائع التالفة أو وكیل السفینة أن یتسلموا بضائعھم  6/2/3/7
  .والجھات المعنیةفورًا، مع إتالف األغذیة تحت إشراف مندوب الجھة الصحیة 

ماء     6/2/3/8 دادھا وأس ا وأع ائع وعالماتھ ات البض ة محتوی ت قیم ى المانیفس ح عل ب أن یوض یج
  .ھا والمرسلة إلیھم مرسلی

فینة   6/2/3/9 یجب أن یقدم إلى الجمارك وإدارة المیناء قائمة مستقلة بالبضائع الثمینة المفرغة من الس
ان    اء ورب ئولین وإدارة المین ارك المس باط الجم ل ض ن قب ع م اص یوق جل خ ي س دوینھا ف لت

  .السفینة أو وكیلھ 

یس         إن إیصال االستالم بالنسبة للبضائع ال 6/2/3/10 ط ول ى الشكل الخارجي للطرد فق یر إل ة یش ثمین
  .إلى محتویاتھ أو حالتھ أو وزنھ أو حجمھ أو قیمتھ 

  :تقریر النتائج  6/2/4

د   6/2/4/1 یقوم المیناء بإعداد تقریر النتائج ، بعد االنتھاء من عملیة تفریغ السفینة ، البضائع التي أعی
  :التفاصیل التالیة یجب أن یوضح تقریر النتائج  ،إصالح عبواتھا

  ) .العالمات واألرقام(أ ــ تفاصیل المانیفست أو بولیصة الشحن 
  .ب ـ كمیة البضاعة المفرغة 

  .ج ـ الكمیات الناقصة والكمیات الزائدة 
  .د ــ البضاعة التالفة 

  .ھـ ـ البضاعة التي أعید إصالحھا 
  .و ـ مالحظات عامة 
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ائج من     6/2/4/2 ر النت ع تقری ر من           یجب أن یوق ع ال یغی أن رفضھ التوقی ًا ب فینة ، علم ل الس ل وكی قب
  .صالحیة التقریر 

لوكیل السفینة حق االختیار في تقدیم سجل حصر معاكس وإذا لم یتم ذلك یعتبر سجل المیناء  6/2/4/3
  .مقبوًال 

ة ألي خطر      6/2/4/4 ئولیة الكامل ت، المس د   یتحمل أصحاب البضائع المؤمنة لدى المیناء بشكل مؤق ق
عن أي تلف  -بأي حال  -یلحق بھا أثناء وجودھا في المیناء، وال تعتبر إدارة المیناء مسئولة 

ك البضائع وھي       د یلحق بتل ي أو فقدان ق ة عن        ف تثناء الحاالت الناجم اء، وبإس ق المین مراف
اء       ع المین دة م غ المتعاق حن والتفری ركات الش ن ش د م ال مؤك ى   إھم ا وعل رخص لھ أو الم

  .لك الشركاتمسئولیة ت

  :تخزین البضائع  6/2/5

  .وفقًا لعالماتھا وأرقامھا وأرقام بوالص شحنھا  الوكیلبل تخزن البضائع من ِق 6/2/5/1

  .یمكن أن یخزن المیناء البضائع في مناطق مكشوفة ، إن كان ذلك یناسبھا  6/2/5/2

  :للمیناء أن یرفض تخزین البضائع في الحاالت التالیة  6/2/5/3
  .إذا لم یتوفر المكان الكافي في المیناء أ ــ 

  ). ھذا الجزءمن  7/12ارجع إلى البند (ب ـ إذا كانت نوعیة البضائع خطرة وغیر موافق علیھا 

  .ال تفك الوحدات مسبقة التحزیم على طبلیات بقصد التخزین إال بموافقة إدارة المیناء  6/2/5/4

واد مخ      6/2/5/5 ة بضاعة أو م تح أی إذن       ال یسمح بف ة وب اء إال ألغراض جمركی ق المین ي مراف ة ف زن
  .خاص من إدارة المیناء والجمارك 

  :مدة التخزیــــــن  6/2/6

غ       6/2/6/1 اء تفری ور انتھ اء ف ن المین ائعھم م حب بض م س ائع أو وكالءھ حاب البض ى أص ب عل یج
  .میناء السفینة الناقلھ وإنھاء اإلجراءات الرسمیة وقبل انقضاء فترة السماح لھا بال

ا        6/2/6/2 رة المسموح بھ یتم نقل البضائع التي لم یقم أصحابھا باستكمال إجراءات سحبھا خالل الفت
وذلك بنقلھا إلى ساحات خاصة على نفقة صاحب البضاعة، وبعد انقضاء فترة إضافیة یجوز 

ة ذات العال     ات المختص ع الجھ یق م د التنس ي بع المزاد العلن ائع ب ك البض ع تل اء بی ةللمین  ق
  .الستیفاء مستحقاتھا
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یھم،         6/2/6/3 لة إل الكي البضاعة أو المرس ل م ك من قب في حالة عدم تسلم الوثائق األصلیة لسند التمل
ل       اء عن البضائع مقاب یفرج المین یمكن للوكیل أن یصدر أمر تسلیم مقابل ضمانة مقبولة وس

ئولیة ال  أمر التسلیم المذكور ى مس ل، بعد تسدید مستحقات المیناء وعل ي     وكی ل، ف ى الوكی وعل
نجم عن سوء              د ت ئولیة ق ة مس ل أی اء بتعویض مقاب زود إدارة المین غ وی ذه، أن یبل حاالت كھ

  .تورید تلك البضائع 

اء    6/2/6/4 ألمر شخص   (یعتبر وكیل السفینة مسئوًال عن البضائع التي یتم تفریغھا إلى ساحات المین
وم  ر معل ائي  ) غی ك النھ ة المال ذر معرف دما یتع ن المان  عن حن م ة الش ت أو فیببولیص س

ت       بالعالمات ة صاحب البضاعة أو لیثب د ممكن لمعرف ، وعلى وكیل السفینة أن یبذل كل جھ
زاد             ة الم ى منطق ة ال ر معروف ل البضائع الغی اء بحق نق تفظ المین ك البضائع ، ویح ة تل ملكی

رة ال        د فت ل تحمل رسوم التخزین یمكن تمدی رة    واإلعالن عنھا وإذا قبل الوكی ى فت تخزین إل
  .أخرى 

اد أو           6/2/6/5 ف أو الفس ھ للتل ت البضائع قابل ا إذا كان د أعلنھ ي ق المیناء غیر ملزم بفترة التخزین الت
  .، و یعتبر المیناء غیر مسئول في حال تلفھاالتعفن مما یؤثر على صحة البیئة

اء     یجوز للمیناء بعد إشعار وكیل السفینة أو المستورد ، سحب أی 6/2/6/5/1 ق المین ة طرود من مراف
  .أو إتالفھا دون أیة مسئولیة قد تعود على المیناء من جراء ذلك 

  :إجراءات إجباریة  6/2/7

ى        6/2/7/1 فینة تعمل عل ى أول س دة عل سیكون وكیل السفینة مسئوًال عن إعادة تصدیر البضائع الزائ
اذ إجراء عاجل   . نفس الخط المالحي  ل البضائع      وإذا فشل وكیل السفینة باتخ ك یجع إن ذل ف
  .عرضة للبیع بالمزاد 

ل        عیعاد تصدیر البضائ 6/2/7/2 ت صالحیتھا نتیجة التحلی ي ال تثب تیرادھا والبضائع الت ، الممنوع اس
ة ، خالل    ھ إشعارًا من          )15(المخبري أو المعاین لم صاحب البضاعة أو وكیل ًا من تس یوم

وانئ  ل أیة فترة أخرى قد تحددھا الجمارك یفید بأن إذن االستیراد قد رفض أو خال سلطة الم
  . المختصة

د    1 /6/2/7/2 ي ق بعد انقضاء فترة السماح یعتبر الوكیل البحري مسئوًال عن إعادة تصدیر البضائع الت
لطات             ل الس ن قب ت م د رفض ون ق ي تك تیرادھا أو الت ور اس واع المحظ ن األن ون م تك

باب المختصة  تورد     ألس ون المس ة أو أن یك ل أن      قانونی د رفض استالمھا ، ویمكن للوكی ق
الیف    ترداد التك یحصل قبل استیراد مثل ھذه المواد على ضمان من المرسل لیتمكن من اس

  .في حالة إعادة تصدیر تلك البضائع 
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رة           6/2/7/3 ى الفت د عل ى البضائع ، یزی ة عل ل المخبری ًا إلجراء التحالی وفي الحاالت التي تحتاج وقت
ا مح لص ددة ، یس ى  المح ائع إل ل البض اعة أن ینق ھحب البض دًا   مبانی ي تعھ ریطة أن یعط ش

  .للجمارك بأن البضائع ستختم وأنھ لن یبیع أو یستخدم أو یتخلص من أي جزء منھا 

  :التسلیم مقابل بولیصة الشحن أو أمر التسلیم  6/2/8

یص جمرك      6/2/8/1 ر تخل ى أم ي الحصول عل ق ف ى صاحبھا إذا أخف ائع إل لم البض تثناء ال تس ي باس
ة         ارك من جھ لطة الجم ة وس اء من جھ ین إدارة المین الت ب أنھا مراس تم بش ي ی الحاالت الت

  .أخرى 

غ            6/2/8/2 ات التفری ین أن عملی فینة إذا تب غ الس اء تفری ى انتھ لیم البضائع حت یجوز للمیناء رفض تس
  .واإلشراف قد تعرض البضائع ألیة أضرار 

ل         تسلم البضائع المفرغة من 6/2/8/3 ى أن تحم لیم عل ر التس ل بولیصة الشحن أو أم السفینة إلى حام
  .كل منھما خاتم التسلیم لوكیل السفینة 

  .یجب أن یثبت استالم البضائع على بولیصة الشحن أو أمر التسلیم  6/2/8/4
  

  .یجب أن تسلم البضائع ، المدرجة في بولیصة الشحن أو أمر التسلیم ، كاملة  6/2/8/5

  :أصحاب البضائع  إخطار 6/2/9

د        6/2/9/1 ي البن ذكور ف ا لإلجراء الم ذا  من  ) 2/2/3/13(یبلغ وكالء السفن أصحاب البضائع وفق ھ
  .واالستالم  السحبوعلى أصحابھا سرعة استكمال إجراءات  الجزء

  :التسلیم المباشـــــــر  6/2/10

صیف السفینة یتعھد صاحب على وكیل السفینة أن یحصل على ضمانة تسلیم مباشر قبل تر 6/2/10/1
اً       ؤمن تفریغ فینة ت یف الس ور ترص ة ف ل كافی ائط نق وفیر وس ا بت اعة فیھ ـریعًا البض  ســـ

ل    )24(لمدة  مستمرًا اء، ویتحم ساعة یومیا ولسبعة أیام أسبوعیا وفقا لتعلیمات إدارة المین
فتھ لھذه تقصیر ینجم عن إھمالھ ویؤدى إلى مخال أيالمسئولیة عن أیضًا صاحب البضاعة 

  .القواعد

  :قواعد خاصة بالتسلیم المباشر للبضائع المبردة  6/2/11

ى         6/2/11/1 ع اإلجراءات، وعل تكمل جمی ى أن تس ردة بالرسو إل لن یسمح للسفن حاملة البضائع المب
لیم     وأصحابوكالء السفن أن یبلغوا إدارة المیناء  د تس ردة عن البضائع بطبیعة البضائع المب
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ول الس عار وص یارات ذات   إش ي س دة ف ردة والمجم ائع المب ل البض مان نق ع ض فینة م
  .مواصفات فنیة خاصة 

أو كإجراء بدیل إذا كانت السفینة راسیة بالقرب من المستودعات المبردة بالمیناء یمكن عند 
  .فیما بعد ، وذلك مقابل رسوم إضافیة  ألصحابھاإذن تخزین البضاعة فیھا ثم تسلیمھا 

ستوردین أن یحصلوا على إذن تخلیص من اإلدارة الصحیة المختصة ومن أجل      على الم 6/2/11/2
یھم    ك عل اء  ذل دموا إلدارة المین ة       – أن یق ل الجھ ة من قب ائق المطلوب ى الوث باإلضافة إل

  -:الوثائق التالیة –الصحیة المختصة 
  ).الخ .. لحوم ، فواكھ ، أو خضروات(أ ــ تصریح عن طبیعة البضاعة 

  .شأ مصدقة ب ـ شھادة من
  .جـ ـ شھادة تصنیف مصدقة 

  .د ــ شھادة مصدقة من القسم الصحي بالمیناء 
  ) .للحوم فقط(ھـ ـ شھادة ذبح مصدقة 

  .، وتطلبھا إدارة المیناءذلك الوقت فيمستندات أخرى تعتبر ضروریة  أي -و

ى  6/2/11/3 ذي    على المستورد أن یزود وكیل السفینة فورًا بإذن التخلیص لتقدیمھ إل اء وال إدارة المین
  .بدونھ لن یسمح للسفینة بالرسو 

  :قواعد خاصة بتفریغ العربات 6/2/12

الموانئ   لن یسمح لحامالت السیارات أن تفرغ العربات حتى تتم كل اإلجراءات    6/2/12/1 الخاصة ب
  .والجمارك

ى إدارة        6/2/12/2 اعة إل ن صاحب البض ًا م دًا خطی دم تعھ فینة أن یق ل الس ى وكی ل  عل أن ك اء ب المین
اء        )24(العربات ستنقل من المیناء خالل  د اإلشعار بالوصول إال إذا سمح المین ساعة بع

  .بمدة أطول 

ة            6/2/12/3 ل أی م بتحوی ا ال یسمح لھ ة ، كم ة عرب ة أی ل ملكی ع أو بنق ال یسمح ألصحاب البضائع ببی
  .ى خارج المیناءبولیصة شحن أو جزء منھا إلى شخص أو شركة إلى أن تنقل العربة إل

ات     6/2/12/4 غ العرب على وكیل المصانع المصدرة وصاحب البضاعة أن یبقوا متواجدین خالل تفری
ات         ل العرب ل ك ة لنق ات الالزم وا بالترتیب وحتى االنتھاء من عملیات اإلشراف ، وأن یقوم

  .إلى المناطق المخصصة من قبل إدارة المیناء 
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اعة   6/2/12/5 احب البض ر ص ت(یعتب یاراتمس ي   ) ورد الس عھا ف اتیح ووض ع المف ن جمی ئوًال ع مس
ات ،       یف العرب ئول عن رص ع الشخص المس رك م اعة ویت وفره صاحب البض صندوق ی

یستعید صاحب البضاعة مفاتیح  الخاصة بالموانئ والجماركوعند االنتھاء من اإلجراءات 
  .عرباتھ 

  :البضائع الخاضعة للحجز  6/2/13

لیم   6/2/13/1 ة تس اء             في حال ل أو أثن ا قب ا أو وكیلھ فینة أو مالكھ ة س ان أی ل رب وب من قب إشعار مكت
ى أن        اء إل ي المین تفریغ البضائع إلى إدارة المیناء یفید بأن تلك البضائع یجب أن تحتجز ف

ذكر    د ی ي یتم دفع أجور الشحن أو الرسوم اإلضافیة أو العواریة العامة من أي مبلغ ق ذا   ف ھ
ى         اإلشعار ، فإن تلك الب اء عل ي المین ا وستحفظ ف د تفریغھ ضائع ستبقى خاضعة للحجز بع

  .أن یلغى ھذا الحجز إلىمسئولیة ونفقة صاحب أو مالك البضاعة 

ب    وعلى ربان السفینة أو وكیلھا الذي أعطي ھذا اإلشعار أن یقدم للمیناء إثبات رسمي لطل
  .تبر الحجز ملغیًا الحجز خالل یومي عمل ، وإذا اخفق فى تقدیم مثل ھذا اإلثبات یع

وب      غ البضائع المطل ل تفری ویجب في جمیع األحوال الحصول على موافقة إدارة المیناء قب
  .الحجز علیھا من السفینة 

  : استالم وحتميل بضائع التصدير  6/3

  :القبول مقابل مذكرة شحن  6/3/1

ى نسخ      6/3/1/1 ت استالمھا عل ذكرة الشحن    یجب أن یرفق تسلیم البضائع بمذكرة شحن ویثب ة من م
  .من قبل إدارة المیناء 

  :یجب أن تتضمن مذكرة الشحن التفصیالت التالیة  6/3/1/2
  .اسم سفینة التصدیر ومیناء الوصول  -أ 

  .العالمات واألرقام  -ب 
  .عدد الطرود  -ج 
  .تفصیالت التغلیف  -د 
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  .وصف البضائع  -ھـ 
ري ا      -و  نیف البح ا للتص ائع طبق نیف البض ة تص م    فئ رة ورق ائع الخط دولي للبض ل

  .المنظمة البحریة الدولیة
  .كیلو جرام فأكثر ) 3000(األوزان اإلفرادیة للقطع التي تزن  -ز 
  .األحجام  -ح 
  .اسم الشاحن أو وسیط الشحن  -ط 

  
  : فحص أوصاف وأوزان البضائع  6/4

  :المعاینـــــة  6/4/1

الشك في صحة  ھاود قبل االستالم أو التحمیل إذا ساورطلب معاینة الطرتن أ لإلدارة المعنیة 6/4/1/1
  .دعى المعنیون بالبضائع ووكالء السفینة لحضور المعاینة أوصاف البضائع، وُی

  :الـــــــــــوزن  6/4/2

ر         إلدارةیجوز  6/4/2/1 ي تثی وزن والقیاسات أو الت ا تفاصیل لل د فیھ المیناء في الحاالت التي ال توج
أ ،      /ن البضائع والشك أن تقوم بوز ئولیة الخط ا مس ع علیھ ي تق أو قیاسھا على نفقة الجھة الت

د         فيولكن إذا كان القیاس غیر وارد  تحالة تحدی ب اس ا یترت وزن مم ط ال ا فق المانفیست وإنم
  .القیاس فانھ یمكن عند إذن اعتباره ثالث أضعاف الوزن 

  : شروط الدفع مقابل خدمات الشحن والتفريغ  6/5

ات   قد  6/5/1 ي عملی یطلب من وكالء السفن التعھد بسداد أجور الشحن والتفریغ مقدمًا وقبل الشروع ف
  . المناولة إذا كانت أجور خدمات المیناء تزید عن الضمان البنكي المودع لدى المیناء

  : املسئوليات القانونية  6/6

  :مسئولیة مستعملي المیناء  6/6/1

حن مسئوًال عن أي ضرر قد ینجم بسبب خطأ أو عدم وضوح أو  یعتبر وكیل السفینة أو الشا 6/6/1/1
اذج           البیانات المقدمةنقص في  ة نم ذكرة الشحن أو أی ي م ي مانیفست البضاعة أو ف سواًء ف

  .طلبات أخرى 
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ذلك    إن تعطیل عمال أو معدات المیناء إلى ما 6/6/1/2 ببة ب بعد الوقت المتفق علیھ یحمل الجھة المتس
ي         مسئولیة دفع التكا نقص ف فینة أو بسبب ال ك بسبب الس ان ذل لیف الناجمة عن ذلك سواًء ك

  .وسائط النقل 

ا     6/6/1/3 ق بھ ف یلح ئولیة أي تل اء مس ق المین تخدمي مراف ل مس ة  یتحم دًا أو نتیج ان متعم واء ك س
  .إھمال

  :مسئولیة إدارة المیناء  6/6/2

دات      إدارة المیناء غیر مسئولة عن أي فقدان أو تلف أو ح  6/6/2/1 ل أو تشغیل مع نجم عن عم ادث ی
ة البضائع         دات مناول ي مع ل ف نجم عن خل أخیر ی ة   مناولة البضائع، أو أیة خسارة أو ت التابع

ئولة عن    أو في الطاقة الكھربائیة للمیناء ، وتتحمل الجھة التي تكون المعدات في خدمتھا مس
  .أي أضرار تصیب المعدات أو البضائع أو اآللیات أو المنشآت

ئوالً     6/6/2/2 ھ مس اء وتجھیزات دات المین دا أو نتیجة       أيعن   یعتبر مستخدم مع ا عم ات تحدث لھ تلفی
لألدوات الملحقة بھا أو ألي ممتلكات أخرى األجھزة تلفیات تحدثھا المعدات أو  أيإھمال أو 

  . واألجھزةللمعدات  المعقولةاالعتبار معدالت االستھالك  في، وسیؤخذ 

ة     مسئولین الخ .. لو معدات المیناء كالرافعات والرافعات الشوكیةیعتبر مستعم 6/6/2/3 عن تسویة أی
دان األرواح أو أطراف    خسارة أو تلف ینجم عن المعدات أو یلحق بھا ، أو أیة خسارة أو فق

ر أو  ات للغی ة ممتلك حیح أو    أيأو أی ر الص تخدام غی ة االس ق ، نتیج رر الح ارة أو ض خس
  .والت فوق طاقتھا استخدام الرافعات لرفع حم

ة أو الطرد،         6/6/2/4 ان للقطع ة أطن ى ثالث د عل ي تزی إذا قدم المیناء أي معدة لرفع الطرود الثقیلة الت
ادث أو   أيفان تنفیذ ذلك یكون مشروطا بعدم تحمل إدارة المیناء  مسؤولیة قانونیة عن أي ح

   .تلفیات مھما كان سببھا

ولیة ، مھما كانت ، بشأن محتویات أو أوصاف الطرود ، كما ئال تتحمل إدارة المیناء أي مس 6/6/2/5
اء    ون إدارة المین ن تك ئولةل ات   مس ن أي اختالف يع اف   ف اییس أو األوص األوزان أو المق

  .تتعلق بالبضائع  مستنداتالمبینة في مانیفست السفینة أو أیة فواتیر أو 

ة   مسئولةإدارة المیناء لیست  6/6/2/6 ي عن البضائع المخزون ارة أو      ف ساحات مكشوفة والعن الخس
  .التلف أو الفساد التي قد تلحق بھا بصرف النظر عن كیفیة تسببھ 

ي     أي مسئولیةإدارة المیناء  ال تتحمل 6/6/2/7 ة ف عن الخسائر أو اإلتالف التي تقع للبضائع المخزون
  .حي، وتقع المسئولیة على الوكیل المالالمستودعات أو ساحات التخزین المكشوفة
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  :في الحاالت التالیة  مسئولالمیناء غیر  6/6/2/8
روف         رب ، أو الظ ال الح بب أعم اء بس ل المین ة داخ ائع مودع ة بض ف أی دان أو تل أ ـ فق
ي      ل أصلى ف الجویة ، أو نقصان الكمیة أو الوزن ، أو أیة خسارة أو تلف ناجم عن خل

ات   فيطبیعة البضائع ، أو نقص  ة ، أو األعطال    التغلیف أو أن تكون العالم ر وافی غی
   .الكافیة التي لم تكتشف بالجھد الالزم أو أي سبب آخر

   .ب ـ خسارة أو تلف تلحق بالبضائع بسبب الحشرات أو الرطوبة أو العفن
ذي        د ال ال المؤك دا حاالت اإلھم ج ـ أي خسارة أو تلف تلحق بالبضائع القابلة للتلف فیما ع

  .ضائعقد یحدث من قبل متعھدي مناولة الب

ر  6/6/2/9 اء غی ئولالمین ن  مس نجم عن  أيع ف ی اد أو تل ذه   أيفس ود ھ اء وج ن أثن ا یك بب مھم س
  .للمیناء أم لم تكن  الصنادل سواء كانت ھذه الصنادل ملكًا فيالبضائع أو أثناء نقلھا 
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  : تعريفات إضافية  7/1

د   ا باإلضافة إلى التعریفاتتنطبق التعریفات التالیة  ي البن من   األولالجزء  من   1/5لمنصوص علیھا ف
  .ھذا الجزءمن  1/3، والبند ھذه القواعد

  :مركز التجمیع  7/1/1

ات والمقطورات أو البضائع األخرى         تقبال الحاوی یقصد بھ تلك المنطقة من الرصیف المخصصة الس
ات والمقطورات    المحمولة على ظھر سفن الحاویات أو الرو ــ رو ، والتي یستلم المالكون م ا الحاوی نھ

  .أو البضائع الواردة وتسلم فیھا الحاویات والمقطورات أو البضائع المصدرة بغرض الشحن 
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  :مستودعات الرصیف  7/1/2

ائع    ا والبض ورات أو حموالتھ ات والمقط یف لتخزین الحاوی ي الرص ق ف وفیر مراف ة ت ا خدم د بھ یقص
  .األخرى 

  :ویقصد بھا : سفینة الحاویات  7/1/3
 ) .سفن ذوات خالیا(أ ــ أي سفینة مزودة بموجھات ذات خالیا لتسھیل مناولة الحاویات 

ات         ل الحاوی ة خاصة لنق ة بطریق فینة     ،ب ـ أي سفینة أخرى مصممة أو مبنی ا س وال یقصد بھ
ذه السفن مزودة              م تكن ھ ات إذا ل ل الحاوی ى حم ادرة عل ة ضخمة ق ة أو ناقل بضائع عام

  .بموجھات ذات خالیا

  :سفن الرو ــ رو  7/1/4

یر    ات أن تس ویقصد بھا أي سفینة لھا فتحات في مقدمتھا أو مؤخرتھا أو جانبیھا والتي منھا یمكن للعرب
  .على ممر منحدر من السفینة إلى الرصیف والعكس 

  :التجھیزات  7/1/5

  .ات ویقصد بھا رصیف الحاویات والمیناء وساحة الرباط وساحة الجمارك وساحة وقوف السیار

  :مشغل الرصیف  7/1/6

ات     مشغل  (ویقصد بھ إدارة المیناء أو أي طرف تعینھ السلطة المختصة لتشغیل وإدارة رصیف الحاوی
أما اصطالح مشغل رصیف    ،)مشغل رصیف المقطورات(أو رصیف المقطورات ) رصیف الحاویات

  .المیناء فلھ نفس المعاني السابقة

  :رصیف الحاویات  7/1/7

  .األرصفة المجھزة الستقبال سفن الحاویات بما فیھ ساحات التخزین التابعة لھذه األرصفةویعني جمیع 

  :التقریر المتبادل  7/1/8

ین ،           ا تب ین ، من ضمن م ان وھي تب ان المعنی ا الطرف ویقصد بھ الوثیقة الموحدة التي یصدرھا ویوقعھ
  .المظھر الخارجي للحاویة حیثما كان ھناك تغییر في حالتھا 
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  : حالة الحاویة  7/1/9

ة         ي مرحل ة ف ئولیة عن الحاوی ویقصد بھا ما إذا كانت الحاویة مملوءة أو فارغة وھي تحدد نطاق المس
  .من مراحل النقل 

  . رو  - جتهيزات وعمليات الرو 7/2

 أعاله )7/1/4(البند  فيرو على السفن الواردة نصھا  -یجوز تنفیذ عملیات مناولة بضائع الرو 7/2/1
تحت إشراف متعھدي  الموانئمن  يفي أ أعاله )7/1/7( البند لتجھیزات المشار إلیھا فيفي ا

  . مناولة البضائع المعتمدین 

  : اإلشعار املسبق بوصول السفن  7/3

ى         7/3/1 فینة عل ع ترصیف الس ذي یتوق ا ال تأجرھا أو وكیلھ یجب على مالك السفینة أو مشغلھا أو مس
ات بغرض شحن أو ت    فینة        رصیف الحاوی ذه الس بقا لھ اء مس غ بضائع أن یشعر إدارة المین فری

، كما یجب  من ھذه القواعد األولالجزء من  2/1تطبیقًا للقواعد الخاصة بالسفن الواردة بالبند 
داخلھا  ات ب ود حاوی ن وج ادة ع عار اإلف ذا اإلش مل ھ ات   أن یش ى طبلی ة عل ائع محمل بض

  .متدحرجة

فینة أو وكی   7/3/2 ك الس ى مال ب عل ة      یج فینة وكاف ول الس ًا بوص اعة علم حاب البض ة أص ا إحاط لھ
البیانات عن الحاویات أو المقطورات أو البضائع األخرى المرسلة لھم وذلك قبل وصولھا بیوم 

  .واحد على األقل ویجب أیضًا إحاطتھم بنزول حاویاتھم أو مقطوراتھم أو بضائعھم األخرى 

  : تعيني األرصفة  7/4

فینة الروــ     مرسى المیناء بالحق المنفرد في تعیین تحتفظ إدارة  7/4/1 ات أو س فینة الحاوی ى   س رو عل
  .رصیف الحاویات أو أي رصیف آخر في المیناء 

  : حتديدات عامة  7/5

دیم خدمات تخزین        7/5/1 ًا بتق بمقتضى أحكام ھذه القواعد والتعلیمات ال یعتبر مشغل الرصیف ملزم
ـخدم          أو مناولة للحاویات غیر تلك الت  ي تست فن الت ي الس ا من السفن أو شحنھا ف تم تفریغھ ي ی

  .نفس الرصیف وال یكون ملزمًا أیضًا بتوفیر خدمات فوق طاقة الرصیف 
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ر من     7/5/2 ل أكث ساعة من وصول     )48(لمشغل الرصیف الحق في عدم قبول حاویات التصدیر قب
  .السفینة التي ستحمل ھذه الحاویات 

  :أحكام عامة  7/5/3

ب  ون    یج ب أن یك ا یج ة ، كم ھلة المناول ة وس ات مرتب ل الحاوی تفة داخ ائع المس ع البض ون جمی أن تك
ا   ل منھ دى وزن ك الي ال یتع ى طب تیف عل و  )2000(التس الت  غكیل ى عج ة عل ون متحرك رام أو تك

ي          واردة ف ائع ال بة للبض ى بالنس ن أعل ع م اھزة للرف ون ج ة أو تك اب الحاوی الل ب ا خ ن تفریغھ ویمك
ا وز  الحاوی طحة ، ویج ات المس قف أو الحاوی ة الس ا   إلدارةت المفتوح ى م ات مت اء رفض الحاوی المین

د        ررة نتیجة الجھ ة المق ع إضافة الغرام وجدت صعوبة في تفریغ محتویاتھا لغرض التفتیش أو غیره م
  .یر وكذلك استخدام المعدات الخاصةخاإلضافي والتأ

ات  فيیجوز شحن المنشآت الفوالذیة   8/5 ى مسطحات أو منصات أو        حاوی ى أو عل مفتوحة من أعل
اط    للمناولةمقطورات مفتوحة ، ویجب توحید تلك البضائع عند شحنھا وتجھیزھا  دھا بنق أو تزوی

مناولتھا بالوسائط المیكانیكیة بسھولة، وبحیث تكون في حدود طاقة الوزن المسموح  إلمكانرفع 
  .بھا للمعدة الناقلة ولمعدات المناولة 

  : نظام التحكم يف احلاويات  7/6

على كل مالك سفینة ، ومشــــغل رصیف حاویات ، ووكیل مشارك فى حركة النقل ، أن یضع   7/6/1
اریخ       ارا من ت ة اعتب ویحافظ على نظام للتحكم فى الحاویات یسجل فیھ مكان وحركة كل حاوی

اریخ ت       ،استیرادھا ة وت ز الحاوی ل    ویتضمن السجل اسم صاحب البضاعة ورم ى النق لیمھا إل س
  .عند طلبھا من قبل المیناء  جاھزةالبري وتاریخ إعادة تصدیرھا ، وأن تكون تلك المعلومات 

ات       7/6/2 بوع بالمعلوم ل أس ع ك د مطل على كل صاحب سفینة أو وكیل مالحي تزوید إدارة المیناء عن
  :التالیة والمتعلقة بعملیات مناولة الحاویات لألسبوع المنتھي

  .الحاویات التي أنزلت في المیناء  أ ــ عدد
  .ب ـ عدد الحاویات التي غادرت المیناء لتسلم داخل البلد 

  .جـ ـ عدد الحاویات التي شحنت من المیناء على السفن 
  .د ــ عدد الحاویات الباقیة في المیناء حتى نھایة األسبوع المنصرم 

اء      ي المین ات الموجودة ف ر من     ھـ ـ قائمة منفصلة بعدد الحاوی ذ أكث ع   ) 15(من ًا م یوم
  .ذكر العناوین الكاملة ألصحابھا 
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داخلي من         : یجب على أصحاب البضائع  7/6/3 ى الجزء ال ة عل ان التعبئ الطلب من الشاحن لصق بی
ة   اب الحاوی يب ة المنش  ف تفظ      أمحط ا وأن یح ائع وكمیاتھ وح البض ان بوض دد البی ، وأن یح

  .د المعاینة الجمركیة صاحب البضائع بنسخة من ھذا البیان عن

ة تسھل    7/6/3/1 على أصحاب البضائع أن یطلبوا من الشاحنین تستیف البضائع داخل الحاویة بطریق
ذا        رة بھ رد فق ب أن ت الي ویج ى طب دة عل ون موح ة ، وان تك ائل المیكانیكی ا بالوس مناولتھ

كیلو ) 2000(الخصوص في وثائق اعتمادھا كما یجب أال یزید وزن الطبلیة أو الوحدة عن 
  .رام غ

ة ال        أاعاله  7/6/3/1 بندبشروط ال االلتزامإن عدم  7/6/3/2 ى كل حاوی ات عل یؤدى لفرض غرام س
  . تفي بالشروط المطلوبة 

وكالء ال  7/6/4 ین عند نھایة كل ثالث أشھر یجب أن یقدم ال ة عن مالك السفن    ( مالحی ى إدارة  ) نیاب إل
  -:ن موجودة في البالد طبقًا للترتیب التاليالمیناء بیان عن حاویات كل خط مالحي تكو

  .معبأ بالبضائع  -داخل المیناء  -
  .داخل البلد  -
  .فارغ / داخل المیناء  -

دت و     7/6/5 ة أو مقطورة فق أو /كما یتعین على الوكالء المالحیین تقدیم تفصیالت كاملة عن أي حاوی
  .اإلفراج عنھا أي حاویة یرفض صاحب البضاعة الواردة باسمھ إعادتھا أو 

ي أحدثت      7/6/6 ى األطراف الت في حالة حدوث أیة تغییرات في حالة الحاویة كما ھو محدد أعاله عل
  .التغییر أن تصدر تقریرًا مشتركًا بنوعیة التغییر 

ئوًال عن   7/6/7 ل البحري مس ون الوكی ترجاعیك ي   اس حن الت وط الش دة لخط ة عائ ات فارغ ة حاوی أی
ا،       . في البالد یمثلھا وتكون متروكة  ـط مالحي م ل خـ وفي حالة توقف وكیل مالحي عن تمثی

اء        تم إشعار المین ى ی تیرادھا، حت م اس تستمر مسئولیتھ عن الحاویات العائدة لھذا الخط والتي ت
  .خطیًا من قبل الوكیل الجدید باستالمھ لكافة المسئولیات 

  : السالمة  7/7

  . م الرصیف االلتزام بكل قواعد ونظم السالمة یجب على كافة األطراف التي تستخد 7/7/1

ي      7/7/2 ا ف  الجزء یجب على كافة السیارات أو المقطورات االلتزام بقواعد السالمة المنصوص علیھ
  .الثالث من ھذه القواعد 
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  .یجب نقل الوحدات المجنزرة على نوع مناسب من المقطورات  7/7/3

  .ورة من مضار األحوال الجویة أو السرقة یجب حمایة البضائع المحمولة على مقط 7/7/4

اریة   7/7/5 یجب أن تحمل جمیع الحاویات الواردة إلى أو الصادرة من الموانئ لوحة اعتماد سالمة س
  .المفعول طبقًا لمتطلبات االتفاقیة الدولیة لسالمة العبوات النمطیة 

ى ال    7/7/6 ا عل د نقلھ أ أو عن ات بالمنش ي حاوی ائع ف ة البض د تعبئ ب عن احنات یج اعش راءات  إتب إج
ة   ة البحری ادیة للمنظم ات اإلرش واردة بالتعلیم المة ال ةالس ذا  الدولی ة بھ ل الدولی ة العم ومنظم

  .الخصوص 

احنین عرضة       أعاله  7/7 البندإن عدم التقید ب 7/7/6/1 الء الشحن والش یجعل أصحاب البضائع ووك
  .ءالفصل التاسع من ھذا الجز فيللغرامة المنصوص علیھا 

  : الوثائق  7/8

ائق      7/8/1 دیم الوث فینة تق ل الس ة     یجب على مالك السفینة أو وكی ة لإلجراءات الجمركی والمستندات المطلوب
  .ساعة من بدء التفریغ مع نسخ منھا إلدارة المیناء) 48(وفقًا للنظام المتبع لدى الجھات المختصة قبل 

ل عن      رو أن ت -یجب على جمیع سفن الحاویات والرو 7/8/2 رة ال تق ل فت ) 48(بلغ مشغل المحطة قب
ا          ا من أو تحمیلھ راد تفریغھ ي ی ع البضائع الت غ بجمی ساعة من تاریخ الوصول للتحمیل والتفری
تیف     رامج تس رات أو ب ات الحج ة أو مخطط تیف العام ات التس دیم مخطط فن بتق ذه الس ى ھ عل

  .ذي یحدده مشغل المحطة السفینة ویجب أن تكون ھذه المعلومات مكتوبة وفق النموذج ال

الي        7/8/3 وزن اإلجم ب ال ة أو مقطورة بجان یجب أن یوضح على المانیفست الوزن الفارغ لكل حاوی
  ) .من ھذا الفصل 7/11/4 البندانظر (  بمحتویاتھا لھا

تلكس    7/8/4 م ال یجب أن یوضح على المانیفست اسم صاحب البضاعة والعنوان البریدي والبرقي ورق
  .ف و الفاكس ورقم الھات

ذا         7/8/5 ن ھ ر م اعة تم ھ بض ن ل ل م ات أو ك یف الحاوی تخدمي رص فن أو مس ل الس ى ك ب عل یج
اعة        ت البض ى مانیفس االطالع عل ھ ب ن یعین ات أو م یف الحاوی دیر رص ماح لم یف الس الرص
والوثائق األخرى التي في حوزتھم والمطلوبة لغرض التأكد من صحة البیانات المقدمة ، ویجب 

  .اء أسرار المعلومات التي یتم الحصول علیھا عدم إفش
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اییر       یجب تضمین المانیفست ما 7/8/6 ى أساس المع ات عل ع الحاوی یفید أنھ قد تم فحص واعتماد جمی
اد سالمة         ل لوحة اعتم ة تحم ة ، وأن كل حاوی الواردة باالتفاقیة الدولیة لسالمة العبوات النمطی

  .ة ساریة المفعول طبقًا لمتطلبات االتفاقی

  : تسليم البضائع  7/9

لیم            7/9/1 دیم بولیصة الشحن أو إذن التس د تق راج عن البضائع إال عن ال یجوز لمشغل الرصیف اإلف
  .وبعد التأكد من تسدید مستحقات إدارة المیناء مظھرًا من قبل وكیل السفینة

ر  یجب أال تسلم البضائع المغطاة ببوالص شحن ألمر بنك ما إلى المستورد 7/9/1/1 ین إال إذا تم تظھی
ھ تساوي     تلك البوالص من البنك أو أن یقوم المستورد بتقدیم ضمان بنكي للوكیل البحري قیمت

  .قیمة البضائع المحددة في البوالص وال یجوز قبول أى ضمان شخصي بھذا الخصوص 

نسخة من  بولیصة الشحن المظھرة أو  -البضائع سحب  عند –یتعین على المستورد أن یقدم  7/9/1/2
  . المالحيالضمان البنكي الذي قدمھ مصدقة من الوكیل 

روط     7/9/1/3 ة الش ل مخالف ة مقاب م غرام حن أو وكالئھ وط الش ى خط ة عل لطة المختص رض الس تف
  .الواردة في تلك المواد 

ة         7/9/2 ورًا من منطق اتھم ومقطوراتھم ف على مالك السفن ووكالئھا وأصحاب البضائع استالم حاوی
  . المیناء

  .یجب تحزیم بضائع المقطورات على طبلیات أو توحیدھا إن أمكن في میناء الشحن  7/9/3

تالم     7/9/4 رعة اس م س ائع أو وكالئھ حاب البض ى أص ادةعل ورات   وإع ات أو المقط دیر الحاوی تص
  .الفارغة من مرافق المیناء 

في حاویات أو على شاحنات   رو بنقل البضائع إال إذا كانت -لسفن الرو -ال یسمح بصفة عامة  7/9/5
ى مقطورات و ال           ات أو عل ي حاوی ا ف ي ال یمكن تعبئتھ بة للبضائع الت أو مقطورات أما بالنس
ى   یمكن حملھا ومناولتھا بالرافعات الشوكیة ، ویمكن نقلھا إذا كان حجمھا ووزنھا یساعدان عل

  .ذلك بشرط إخطار إدارة المیناء مسبقًا بھذا النقل 

ي یمكن    یجوز إلد 7/9/6 ات الت ارة المیناء بعد إعطاء اإلشعار الالزم تحدید عدد المقطورات أو الحاوی
  .تنزیلھا في المیناء 
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  : احلاويات أو املقطورات املتأخرة  7/10

أخرة     7/10/1 دیر مت تیراد أو للتص واء لالس ة وس ة أو فارغ واء ممتلئ ورة س ة أو مقط ل حاوی ر ك تعتب
  :االت التالیة ویفرض علیھا غرامة تأخیر في الح

دة                -  أ اء خالل الم ة المین تیراد من منطق ات أو مقطورات االس ل حاوی ة عدم نق في حال
ل المالحي   المسموح بھا بعد إتمام التفریغ ویتحمل أصحاب البضائع ة   أوالوكی غرام

  .التأخیر في ھذه الحالة 
رة المسموح بھ       -ب ا من  في حالة عدم شحن الحاویات أو مقطورات التصدیر خالل الفت

  .تاریخ دخولھا المیناء وفي ھذه الحالة یتحمل وكالء السفن غرامة التأخیر 

على وكالء السفن إرسال مذكرات بشكل دوري إلى أصحاب البضائع الستالم أي حاویات أو  7/10/2
  .مقطورات متأخرة في المیناء 

ات والمقطورات والبضائع م         7/10/3 ل الحاوی اء بحق سحب ك ع   تحتفظ إدارة المین ن ساحات التجمی
ى  . والتخزین بعد المدة المحددة  وتؤخذ ھذه الحاویات أو المقطورات أو البضائع المتأخرة إل

ي أو      المزاد العلن ع ب مناطق مخصصة في المیناء وتكون البضائع في ھذه الحالة عرضة للبی
ك       وانئ الب   ،اإلتالف بعد إشعار أصحاب البضاعة مباشرة أو اإلعالن عن ذل ع  ویجوز للم ی

بالمزاد العلني أو سحب أي بضاعة تتغیر خصائصھا المادیة أثناء النقل أو أثناء التخزین أو  
بالتنسیق یتوقع أن تصبح خطرة أو عدیمة القیمة إذا لم یتم استالمھا خالل المدة المسموح بھا 

  . مع الجھات ذات العالقة
  

  : احلاويات احململة أكثر من طاقتها الوزنية  7/11
  
ھ         7/11/1 ات أو معدات ة للحاوی ھ المخصص تخدام رافعات ماح باس یف الس غل الرص وز لمش ال یج

ا               ر من طاقتھ ة أكث ة محمل ل حاوی ع أو سحب أو نق ة لرف أي طریق تخدم ب أن تس ة ب المیكانیكی
ائر             ل الخس ن ك ئوًال ع ذا مس وم بھ ذي یق رف ال ون الط ك فیك ل ذل ة ـ وإن حص الوزنی

ن األضر  ویض ع ات التع اءات وطلب ابات  واإلدع اة وإص ا الوف ا فیھ ك بم ة عن ذل ار الناجم
  .والغرامات المستحقةالتقاضي األشخاص وتكالیف 

  
  

ي لوحة            7/11/2 ا ھو موضح ف الي حسب م وزن اإلجم السعة المقررة للحاویة تعني الحد األقصى لل
أن  ویجب. اعتماد السالمة الصادرة وفقًا لمتطلبات المعاھدة الدولیة لسالمة العبوات النمطیة 

ة للسعة          ة مطابق ى الحاوی الي الموضحة عل وزن اإلجم تكون جمیع عالمات الحد األقصى لل
ایر     (المقررة  ل أول ین دأ تصنیعھا قب ع    1984في حالة الحاویات التي ب م ، فیجب جعل جمی

ات        ًا لمتطلب اد السالمة الصادرة وفق عالمات الحد األقصى للوزن اإلجمالي وفقًا للوحة اعتم
  ) .م1989دولیة لسالمة العبوات النمطیة في وقت ال یتجاوز أول ینایر ال تفاقیةاال
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ة الحد األقصى         7/11/3 ى أي حاوی اییر الموضحة عل اوز المع ال یجوز بأي حال من األحوال أن تتج
ة لسالمة       ة الدولی ق االتفاقی للوزن اإلجمالي الموضح على لوحة اعتماد السالمة الصادرة وف

ًا واضحًا     العبوات النمطیة المثب فینة بیان تة على الحاویة ، كما یجب أن یتضمن مانیفست الس
  .یفید أن كل حاویة تحمل لوحة اعتماد سالمة وفقًا لمتطلبات االتفاقیة سالفة الذكر 

  

یجوز بأي حال من األحوال أن یتجاوز الوزن اإلجمالي ألي حاویة الحد األقصى المسموح  ال 7/11/4
غیلي اإلجم   وزن التش ھ لل یة     ب تویات القیاس ة للمس ة الدولی د المنظم ًا لقواع ) ISO(الي طبق

  : یليالمتعلقة بالحاویات والموضحة فیما 
  

  .رام غكیلو 30480= قدمًا  40حاویة 
  .رام غكیلو 25400= قدمًا  30حاویة 
  .رام غكیلو 24000= قدمًا  20حاویة 
  .كیلوجرام  10160= قدم  10حاویة 

ات   االتفاقیةسالمة الصادرة طبقًا لمتطلبات وذلك إال إذا نصت لوحة ال الدولیة لسالمة الحاوی
  .على غیر ذلك 

أي شكل من        7/11/5 ة ب ھ المیكانیكی ھ أو معدات على مشغل المحطة أال یسمح باستخدام رافعات حاویات
درة           ة المق ر من السعة الوزنی أة أكث ة تكون معب ل أي حاوی األشكال في رفع أو تحریك أو نق

ا  ع أو           وإذا .لھ ي رف دة لمشغل المحطة ف دات العائ ات أو المع تخدام الرافع م اس حصل وأن ت
تحریك أو نقل حاویة معبأة أكثر من السعة الوزنیة المقدرة لھا فإن الطرف أو األطراف التي 
ائر       ع الخس ة عن جمی ئولیة القانونی تسببت في ھذا االستخدام غیر المسموح بھ یتحملون المس

ا  ات واإلصابات الشخصیة         والمطالبات واإلدع ك الوفی ي ذل ا ف ءات ودعاوي التعویضات بم
تج عن       ى أو ین ب عل ا یترت وتشمل ھذه المسئولیة أیضًا تكالیف المحاكم وأتعاب المحامین مم

  .مثل ذلك االستخدام غیر المسموح بھ 

  : املــــواد اخلطــــــرة  7/12

  ) .من ھذه القواعد "لموانئالقواعد الخاصة بالسالمة في ا"الجزء الثالث أنظر ( 

ع       7/12/1 ب مسبق م ي الرصیف إال بترتی ال یسمح باستالم المواد ذات الطبیعة الخطرة أو الضارة ف
  .مشغل الرصیف 

ة   7/12/2 رة الفرعی ام الفق اة أحك ع مراع تیفھا  ) 1(م ا وتس رة وتخزینھ ائع الخط ة البض ع مناول تخض
  .)IMO(الدولیة  درة عن المنظمة البحریةللتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة الصا
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دولي          7/12/3 ات التصنیف ال ل بضائع خطرة بطاق ي تنق یجب أن تحمل الحاویات أو المقطورات الت
  .البحري للبضائع الخطرة المالئمة 

  : رفض احلاويات واملقطورات والبضائع  7/13
ة أو      7/13/1 ض أي حاوی ي رف ق ف یف الح غل الرص اء ولمش م أن  إلدارة المین ر لھ ورة إذا ظھ مقط

ك    ى ذل الحاویة أو المقطورة أو محتویات أي منھما تالفة أو غیر آمنة بأي طریقة كانت ، وعل
ا    ل م ذل ك فن ب الء الس ى وك ائع وعل حاب البض ى أص ب عل لیم   فیج د وتس عھم لتوری ي وس ف

  .حاویات أو مقطورات في حالة جیدة ومناسبة ألغراضھم 

ي ل الرصیف الحق في رفض أي بضائع   إلدارة المیناء ولمشغ 7/13/2 ى مقطورات     ف ات أو عل حاوی
أو عرضة  متعفنةتعتبر من وجھة نظرھما مصدر خطر أو تالفة أو عدیمة الفائدة أو فاسدة أو 

  .شخص أو مرفق أو بضائع أخرى  أيأو تلویث  ألضرار

ل   من ھذه البضائع فیجوز إلدارة المیناء أو لمشغل الرصیف ، بعد  أيوإذا قبلت  إحاطة وكی
ى       /السفینة و ذه البضائع إل ارك سحب ھ ع الجم أو صاحب البضاعة مسبقًا ، وبعد التشاور م

ا ،      ئولیة علیھ بًا ، ودون أي مس راه مناس مرافق أخرى والتخلص منھا أو إعدامھا حسب ما ت
ل          ن ك یف ع غل الرص اء أو مش ویض إدارة المین ا تع فینة أو وكیلھ ك الس ى مال ب عل ویج

ذه البضائع و         التكالیف واأل ول ھ ا نتیجة قب ا كل منھم ي تحملھ ا  /عباء والمصروفات الت أو م
  .ترتب عن ذلك مثل معالجتھا أو سحبھا أو إتالفھا 

  : سحب البضائع أو احلاويات أو املقطورات املرفوضة  7/14

ا     7/14/1 رى أنھ ي ی یحتفظ مشغل الرصیف بالحق في سحب البضائع أو الحاویات أو المقطورات الت
احب      ق اب ص ى حس ئولیة وعل ى مس ر عل ع آخ ى موق رى ، إل ات أخ ررًا بممتلك ق ض د تلح

  . أو الوكیل المالحي البضائع أو الحاویات أو المقطورات

  : تسديد الفواتري  7/15

ن    7/15/1 ة ع ات الناجم ل النفق ة ك دمًا لتغطی ادات مق ب اعتم ي طل الحق ف یف ب غل الرص تفظ مش یح
ل           البضاعة أو السفینة إال إذا ك ن طرف مشغل الرصیف من قب د سبق وضع رصید دائ ان ق

  .ویجوز رفض استخدام الرصیف حتى استالم المبالغ المطلوبة 
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حالة عدم سداد الفواتیر في  فيتستحق كل الفواتیر للسداد عند تقدیمھا ، ویجوز إلدارة المیناء  7/15/2
  .مواعیدھا أن تتخذ اإلجراءات المناسبة في ھذا الخصوص 

  : ملسئوليات ا 7/16

ر  7/16/1 ي یعتب ل المالح ات       الوكی فینة الحاوی ق بس ي تلح رار الت ائر واألض ل الخس ن ك ئوًال ع مس
رار أو         ذه األض دعون أن ھ ت الم ریطة أن یثب داتھا ش ا مع ا فیھ یف بم ى الرص یة عل الراس

أ      ال أو خط ر مباشرة عن إھم ة مباشرة أو غی ت بطریق د نتج ائر ق يالخس ل المالح و أ الوكی
  .یھ أو وكالئھ أو مقاولیھموظف

دات      الوكیل المالحيیعتبر  7/16/2 ل المع یھات وك مسئوًال عن الخسائر واألضرار التي تحدث للشاس
األخرى الخاصة بالمالكین أو المؤجرة لھم أو إذا كانت في عھدتھم ، وكذلك أیة بضائع سواًء  

یف أو           ى الرص ا عل اء وجودھ واًء أثن ا، س ات أو غیرھ ي حاوی ت ف دة   كان ي عھ ل  ف الوكی
  .المالحي

فینة أو صندل           الوكیل المالحيویكون  ت االستالم من س ات من وق ئوًال عن الحاوی أیضًا مس
فینة أو صندل        ى س ت الشحن إل ى وق لیم حت ویجب  . حتى وقت التسلیم ضمنًا، ومن وقت التس

ر  على المدعي في جمیع األحوال إثبات أن الخسائر أو األضرار نتجت بطریقة مباشرة أ و غی
  .أو موظفیھ أو وكالئھ أو مقاولیھ الوكیل المالحيمباشرة عن إھمال أو خطأ 

إذا وقع مالك السفینة ، بصفتھم الناقلین ، تحت طائلة المسئولیة أمام أصحاب البضائع أو أي   7/16/3
ات أو         ي حاوی ت ف ي البضاعة سواًء كان أخیر ف جھة أخرى بسبب أي خسائر أو أضرار أو ت

دة   غیرھا وإذا  ي عھ ل المالحي  ثبت أن ھذه البضائع كانت على الرصیف أو ف ، فیجب   الوكی
أن    الوكیل المالحيعلى  دعي ب تعویض مالك السفینة عن ھذه المسئولیة ، بشرط أن یثبت الم

ال أو       ر مباشرة عن إھم ة مباشرة أو غی ت بطریق أخیر نتج ائر أو األضرار أو الت ذه الخس ھ
  .أو وكالئھ أو مقاولیھ من الباطن  أو موظفیھ الوكیل المالحيخطأ 

اة واإلصابات الشخصیة الناتجة        الوكیل المالحيیجب على  7/16/4 تعویض المالك عن حاالت الوف
عن حوادث لھا عالقة بالخدمات التي یؤدیھا مشغل الرصیف وفقًا ألحكام ھذا النظام شریطة   

ال أو     أن یثبت المدعي بأن الوفاة أو اإلصابة نتجت بصورة مباشرة   ر مباشرة عن إھم أو غی
  .أو موظفیھ أو وكالئھ أو مقاولیھ من الباطن  الوكیل المالحيخطأ 
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بب      7/16/5 دث بس ي تح رار الت ة األض ن كاف ئولین ع م مس ة أو وكالئھ تخدمي المحط ل مس ر ك یعتب
فة أو      ي أو األرص تخدامھم للمراس ة الس الھم أو نتیج رى   إھم ق األخ واض والمراف األح

  .بالمحطة

  .ي وفقًا للقوانین النافذةالوكیل المالحیتم رفع الدعاوى ضد  7/16/6

  : القوة القاهرة  7/17

أي مسئولیة إذا كان عدم الوفاء بھذه القواعد ناتجًا عن القوة القاھرة  الوكیل المالحيال یتحمل  7/17/1
ا      ي دون االقتصار علیھ ا یل ا م ة ا     :  بما فیھ نظم الحكومی در والحرب وال لمضادة  القضاء والق

ن اإلرادة     ارج ع ار الخ ان واالنفج ق والفیض عاعي  و والحری رب االش رابات أو   التس واإلض
اھرة بإشعار الطرف      وة الق إغالق أماكن األعمال شریطة أن یقوم الطرف الذي یستند إلى الق

الل   عار      )7(اآلخر خ ذا اإلش ون ھ ا ویجب أن یك تند إلیھ ي یس دوث الظروف الت ام من ح أی
  .معززًا خطیًا 

  : املســــافنة  7/18
  :یتم قبول بضائع المسافنة طبقًا للشروط التالیة  7/18/1
ًا لل   7/18/2 افنة طبق ائع المس ل لبض تقل ومنفص ت مس دیم منافیس ب تق دیج زء  6/2/1 بن ذا الج ن ھ  م

تندات       افة لمس افنة، إض ات المس اء لعملی ي المین ا ف یتم تفریغھ ي س ائع الت ھ البض ح فی ویوض
رى   ائع األخ ا  البض وص علیھ يالمنص رة ف ن 2/أ الفق ق  م ذه  ) أ(الملح ن ھ زء األول م للج

   .القواعد
ذا الجزء   6/2/1 البندعالوة على تفاصیل المنافیست المطلوبة بموجب  7/18/3 ، یجب توضیح   من ھ

  .المیناء النھائي الذي ستفرغ فیھ بضائع المسافنة
ا أن  7/18/4 تكون ضمن       ال یسمح بعملیات مسافنة للبضائع المحظورة كم افنة البضائع الخطرة س مس

  .قیود معنیھ وتخضع لموافقة إدارة المیناء 
ي       7/18/5 ا ف اء وجودھ رخیص أثن دون ت یجب غلق حاویات المسافنة بأحكام وختمھا منعًا من فتحھا ب

  .المیناء 
  .یجوز للجھات الحكومیة المختصة أن تقوم بتفتیش بضائع المسافنة  7/18/6
أو خارج المنطقة المخصصة داخل المیناء  الحرم الجمركيضائع المسافنة خارج یحظر نقل ب 7/18/7

  .لبضائع المسافنة 
حتى  مسئوًال عنھا المطلوبة البضاعة التي تفرغ أو وكیلھا المحلي یعتبر مالك أو ربان السفینة 7/18/9

  .تحمیل البضائع على السفینة التي ستنقلھا لخارج البالد 
المختصة، ویجب  سلطة الموانئالمحددة لذلك بمعرفة  الموانئدمات المسافنة في یتم تقدیم خ 7/18/10

  .أن تكون البضائع التي ستقبل للمسافنة مطابقة لھذه القواعد والتعلیمات 
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  الفصل الثامن
 منع وقوع احلوادث

 
 
  .قواعد عامة  8/1
  .السالمة أثناء تحمیل وتفریغ السفن  8/2
  .القیة على الرصیف الرافعات النقالة واالنز 8/3
  .الخطافات واألسالك والحبال والجنازیر والمعدات المستخدمة  8/4
  .الرافعات الشوكیة والمعدات المشابھة المتمركزة على الرصیف  8/5

  

  :قواعد عامة  8/1

  :واجب كل صاحب عمل داخل المیناء  8/1/1

ؤوسیھ في العمل إلى أبعد إن من واجب كل صاحب عمل أن یضمن صحة وسالمة جمیع مر 8/1/1/1
  .كنحد مم

 دون أي مساس بعمومیة واجب الموظف المذكور في البند السابق فإن واجبھ یمتد لیشمل ما 8/1/1/2
  :یلي على وجھ الخصوص 

ة من المخاطر        ة وخالی ا مأمون أ ــ توفیر وصیانة منشآت وأسالیب العمل والمحافظة علیھ
 .على الصحة إلى أقصى درجة ممكنة 

ة       ب ـ  تخدام ومناول ق باس ا یتعل ترتیبات ضمان سالمة عدم وجود الخطر على الصحة فیم
 .وتخزین ونقل األدوات والمواد 

ة لضمان صحة وسالمة             دریب واإلشراف الالزم ات والت ات والتعلیم وفیر المعلوم ـ ـ ت ج
 .موظفیھ في العمل إلى أقصى درجة ممكنة 
ع تحت إشرافھ و         ل الواق ان العم دًا عن        د ـ صیانة مك ة وبعی ة آمن ي حال ھ ف المحافظة علی

ل       ان العم ى مك دخول إل المخاطر وتوفیر وصیانة طرق آمنة وخالیة من المخاطر لل
 .والخروج منھ 

ي            ات الت ق والترتیب ة المراف م من ناحی ھـ ـ توفیر جو عمل آمن وخال من المخاطر ومالئ
 .لجو تكفل خیر ورفاھیة موظفیھ أثناء العمل والمحافظة على ھذا ا
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اء وربا       8/1/1/3 غ بالمین اولي الشحن والتفری ؤد     على كل من مق ال أن ی ة السفن وأصحاب األعم  وابن
ة حدوث      مواجباتھ ي حال ا ف في اتخاذ أیة إجراءات الزمة للمحافظة على السالمة أو إلعادتھ

  .ضرر أو عطل ناتج عن استخدام المنشآت أو المعدات 

  :اإلشراف  8/1/2

ر      یجب أن یق 8/1/2/1 ھ حق إصدار األوام ئول ل وم على رأس كل مجموعة أو فرقة عمل شخص مس
ات   زودًا      . والتعلیم دریب المناسب وم ى الت د حصل عل ئول ق ذا المس ل ھ ب أن یكون مث ویج

  .بالمعرفة الالزمة ألداء األعمال بطریقة سلیمة آمنة واإلشراف علیھا 

  :اإلضــــــــــــاءة  8/1/3

فینة أو          إذا لم یكن الض  8/1/3/1 ان الس اء أو رب غ بالمین اول الشحن والتفری ى مق ا فعل ي كافی وء الطبیع
ًا          ك طبق ان وذل ل بأم ة العم ي منطق ة للتشغیل ف صاحب العمل أن یقوم بتوفیر اإلضاءة الكافی

  .األول من ھذه القواعدالجزء من  7/6 للبند

  :العمل في منطقة ذات مستویات مختلفة وفي أماكن معرضة للشمس  8/1/4

ین          8/1/4/1 رق ب ان الف ة وإذا ك تویات مختلف ة ذات مس ي منطق إذا كان العمل یجري في وقت واحد ف
  .ھذه المستویات أكثر من مترین فیجب توفیر وسائل السالمة لمنع سقوط األشخاص والمواد

ة ح   العاملین على  8/1/4/2 ات الواقی ا  أن یلبسوا أحذیة سالمة وكفوف عمل ونوعًا معتمدًا من القبع یثم
ًا   ك الزم ر ذل ون    . اعتب ة تك دات واقی ة مع ھم بأی زوا أنفس یھم أن یجھ ك عل ى ذل افة إل وإض

  .ضروریة ألداء عمل معین أو في ظروف معینة 

  :السالمة في منطقة العمل  8/1/5

ي    8/1/5/1 على كل مقاول شحن وتفریغ أو ربان سفینة أو صاحب عمل في المیناء أن یضمن ، كل ف
عدم السماح بالقیام بأیة أعمال أو بمرور بضائع أو أشخاص تحت أحمال مجال اختصاصھ ، 
  .مرفوعة ومتأرجحة 

د أن       8/1/5/2 ل إذا وج ة العم ى منطق ات إل یجب وضع حواجز متنقلة لمنع دخول األشخاص أو العرب
  .اإلجراءات األخرى غیر كافیة للمحافظة علیھا خالیة 
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  :مناولة البضائع والمواد الخطرة  8/1/6

ات           8/1/6/1 اء إجراء المعاین ي المین فینة أو صاحب عمل ف ان س غ أو رب على كل مقاول شحن وتفری
ل     ائع الخطرة قب ة البض د مناول ات قواع ًا لمتطلب ة وفق ة أو الخاص ات العام اذ االحتیاط واتخ

  .السماح ببدء العمل في مناولة مثل ھذه البضائع 

  :المتطلبات الصحیة  8/1/7

  .بصحة جسمیة وذھنیة جیدة ومناسبة ألداء العمل المسند إلیھم  العاملونتع یجب أن یتم 8/1/7/1

  :السالمة أثناء حتميل وتفريغ السفن  8/2

  :طرق الوصول إلى السفن  8/2/1

ذا الجزء  من  5/1 البندباإلضافة إلى التعلیمات المنصوص علیھا في  8/2/1/1 ة     ھ إن الطرق المؤدی ف
ون     إلى السفن یجب أن تكون بعیدة ع دما تك ن منطقة تأثیر األحمال المرفوعة المتأرجحة عن

  .السفینة في حالة عمل

السفن بواسطة الساللم من    إلىیجب توفیر وسیلة آمنة للوصول من القطع البحریة الصغیرة  8/2/1/2
ى الحبال تتدلى خارج جسم السفینة ومزودة بالدرجات المالئمة وساللم للدخول  فینة أو   إل الس

لزم ذلك ، ویجب أن یكون مثل ھذه الساللم من النوع المعتمد ویتم تثبیتھا بإحكام  ما شابھ إن
  .وإنارتھا بصورة كافیة أثناء اللیل 

  :الحركة على ظھر السفن  8/2/2

ا         8/2/2/1 ي عنابرھ فینة وف ر الس ى ظھ ة العمل عل یجب توفیر ممرات وطرق وصول آمنة إلى منطق
ورًا   وفي حالة انسكاب أي مادة تسبب اإل ا ف نزالق في منطقة العمل فیجب إزالتھا أو معالجتھ

ك          ویجب توفیر طرق مرور.  زم ذل فینة إن ل ى سطح الس ال عل وق األحم ة ف ان  . آمن وإذا ك
اذ            فینة فیجب اتخ ى مستوى سطح الس ھ فتحات عل ت تتخلل ل أو إذا كان سیاج السفینة قد أزی

  .إجراءات وقائیة كفیلة بمنع سقوط األشخاص 

  :لوصول إلى العنابر ا 8/2/3

ؤدي من       8/2/3/1 ت ت ابر إال إذا كان ى العن ال یسمح باستخدام الساللم المبنیة داخل السفینة للوصول إل
ى السطح إن       ة المرور إل ق حری سطح إلى سطح في خط عمودي متصل أو إذا كانت ال تعی
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ت فینة  كان اء الس زاء بن ض أج ھا بع ل ا. تعترض ة داخ اللم المبنی ت الس ر وإن كان فینة غی لس
  .صالحة لالستعمال ألي سبب من األسباب فیجب استخدام ساللم قویة ذات تحمل قوي 

  :منطقة العمل  8/2/4

  :ال یسمح بإجراء أي عملیات تحمیل أو تفریغ إال عند توفر الشروط التالیة  8/2/4/1
  .أ ـ أن تكون عنابر البضائع مفتوحة إلى حد یكفي لتوفیر سھولة ومناولة البضائع

ك       -ب وب وذل دد المطل ى الع أن یكون عدد األشخاص العاملین في العنابر مقصورًا عل
  .لتجنب إعاقة بعضھم البعض ولتوفیر سھولة الحركة 

د    ج ي آن واح ل ف ا العم ري فیھ ي یج ائع الت ابر البض ددة لعن ام المتع ون األقس ـ أن تك
  .مفصولة عن بعضھا البعض 

تر واحد على األقل في كل الجوانب في السطح د ـ أن یتم توفیر طریق سالك بعرض م 
  .األوسط لفتح وإغالق فتحات العنابر 

ك    8/2/4/2 ا وذل یجب تثبیت وإحكام دعامات فتحات العنابر وأغطیتھا سواء كانت میكانیكیة أو خالفھ
ت      ال لتثبی تخدام األسالك أو الحب لمنع رفعھا أو تغییر مكانھا بصورة عرضیة وال یسمح باس

  .و أغطیة فتحات العنابر دعامات أ

القرب        8/2/4/3 تفة ب ت مس م وخاصة إذا كان یجب تأمین أغطیة فتحات العنابر غیر الثابتة بشكل مالئ
  .من عنبر مفتوح 

  :تفریغ البضائع  8/2/5

ذه المنصات       8/2/5/1 إذا دعت الحاجة عند تفریغ أیة أحمال إلى استعمال منصات فیجب أن تكون ھ
بة للبضائع      ،قویة وشدیدة التحمل وفر ساحة مناس یجب أن تكون أبعاد ھذه المنصات بحجم ی

  .وفراغًا كافیًا لعمل العمال علیھا 

ل المسموح بوضعھ         8/2/5/2 ى للحم ابر والحد األعل یجب التأكد من طاقة الحمل ألغطیة فتحات العن
  .علیھا قبل تنزیل أیة أحمال ثقیلة ووضعھا علیھا 

  :ضائع درجة إحكام تستیف الب 8/2/6

ل      8/2/6/1 ات التحمی ي عملی دء ف على المشرف فحص حالة وقوة إحكام تستیف أكوام البضائع قبل الب
د        ذه البضائع ق ا وإذا وجد أن بعض ھ أو التفریغ ألكوام البضائع الواقعة إلى جانبھا أو فوقھ
تیف            ام التس اورة فیجب إحك ة بضائع مج ق أو تسقط نتیجة لسحب أي كوم تتدحرج أو تنزل

  . االنزالقنع وقوع مثل ھذا السقوط أو لم
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  :عمال اإلشارة  8/2/7

ان یجب أن یرتدى عمال اإلشارة سترة ذات لون زاھي وممیز و واضح وخوذة سالمة    8/2/7/1  إلمك
  .التعرف علیھم بسھولة 

یقوم عامل اإلشارة باالتصال بسائق الرافعة أو عامل الونش بإشارات مرئیة واضحة ال لبس  8/2/7/2
  :یلي  ھا وال إبھام ، وعلیھ ضمان مافی

ل أو          ق الحم ي طری ى السطح ف ابر أو عل ن داخل العن خص م دم وجود أي ش أ ـ ع
  .بكرات الرفع المنزلقة 

رات             -ب ل أو بك ق الحم ي طری ع األشخاص ف ى جمی أي عمل یجب عل ام ب اء القی أثن
  .الرفع المنزلقة االبتعاد عن منطقة الخطر

  .ة بانسیاب وسھولة ج ـ سیر الحمل أو الرافع
  .د ــ صحة تثبیت الخطافات في األحمال وحماالت الرفع قبل الرفع 

  .ھـ ـ عدم صعود أي شخص على الحمل أو الخطاف 

  :مشغلو األوناش  8/2/8

ل ویجب أن یكون مشغلو            8/2/8/1 ش تحمی دًا لكل ون ش واح وفر مشغل ون على صاحب العمل أن ی
  .األوناش مكتملي التأھیل 

د       8/2/8/2 ي البن ا ورد ف دیل لم إجراء ب ش       8/2/8/1ك ین مشغل ون ل تعی اله یجوز لصاحب العم أع
  .واحد لونشي بضائع إذا كان مركزا القیادة متحاذیین ومالئمین لقیام رجل واحد بتشغیلھما

ب وجود      8/2/8/3 ى األسطوانة وتجن یجب ضمان تركیب الجزء المنزلج من الونش بشكل صحیح عل
  .حبل أي ارتخاء في ال

  :مركز التحكم في معدات التحمیل  8/2/9

د    یجب عدم إدارة معدات التحمیل إال من مركز التحكم فیھا ما 8/2/9/1 لم یتوافر جھاز للتحكم عن بع
  .من نوع معتمد 

  :تجھیز المعدات للعمل  8/2/10

  .لعمل یجب اتخاذ كافة احتیاطات السالمة العادیة الطبیعیة عند تجھیز المعدات ل 8/2/10/1
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  :استخدام معدات التحمیل ووسائل الرفع  8/2/11

ب  8/2/11/1 اذیج ى أن   اتخ ع عل ائل الرف ل ووس دات التحمی غیل مع اء تش ة أثن المة الكامل دابیر الس ت
  -:یلي  تشمل ھذه التدابیر دون أن تقتصر على ما

  .معدات ال توجد لھا شھادة حمل التشغیل اآلمن  أيعدم استخدام   -  أ
 .المعدات بما یزید عن حمل التشغیل اآلمن لھا عدم تحمیل  -ب
 .تثبیت الرافعات بالشكل الصحیح  -ج 
 .الحفاظ على الزاویة الصحیحة بین حبال الرفع عند استخدام ونشین معًا  -د 

 .استخدام الواقیات واإلقفال وحبال التدعیم بالطرق المتبعة  -ھـ 
  .ب تجھیز الحبال واألسالك بشكل سلیم عند السح -و 

  :العمل بواسطة الرافعات  8/2/12

ین       8/2/12/1 ام الالزم ة واالھتم اقالت بالعنای ات والن ع الرافع غیل جمی ب إدارة وتش د  ،یج وإذا وج
رة أو       اھدتھم مباش ھ مش ون بإمكان غل أن یك ى المش ل فعل اء العم ابر أثن ي العن خاص ف أش

  .االتصال بھم باإلشارات 

  :التدخل بعملیات البضائع  8/2/13

ة          8/2/13/1 ا من إعاق ًا لمنعھ یجب اتخاذ االحتیاطات المالئمة عندما تكون عدة مجموعات تعمل مع
ي اي حاالت     . بعضھا البعض أو تعریض إحداھما لألخرى للخطر  اف العمل ف ویجب إیق

  خطرة أو حاالت طوارئ 

  :الرافعات املتنقلة واإلنزالقية على الرصيف  8/3

  :التطبیق  8/3/1

ي تشغل بتصریح خاص من            یسري 8/3/1/1 ك الت ات الخاصة أو تل ى الرافع مفعول ھذه القواعد عل
  .إدارة المیناء 

  :االختبار  8/3/2

یف    8/3/2/1 ى الرص زة عل دات المتمرك وازم المع ات ول راج والرافع ع األب ار جمی ام باختب ب القی یج
  .لسالمة الخاصة بھا والمستخدمة ألعمال المیناء قبل تجھیزھا للعمل وبعد ذلك وفقًا لقواعد ا
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  :حمل التشغیل اآلمن  8/3/3

  .یجب كتابة الحد األقصى للحمولة المأمونة لكل رافعة بخط واضح وفي مكان بارز  8/3/3/1

  .ال یجوز استخدام رافعة ألكثر من طاقتھا  8/3/3/2

  . یجب أن تكون أجھزة فصل الروافع مصممة وفقًا للحد األقصى المقدر لطاقة الرفع 8/3/3/3

  

  :دخول حجرات الرافعات  8/3/4

ذا     8/3/4/1 ة بھ ات تحذیری ال یسمح ألي شخص غیر مفوض بدخول حجرة رافعة ، ویجب وضع الفت
  .المفاد عند نقطة الدخول إلى كل حجرة 

وع     8/3/4/2 ل المرف ة والحم ذراع الرافع رة ل اھدة المباش ة المش ائق الرافع دور س ون بمق ب أن یك یج
  .العمل  وعامل اإلشارة أثناء

یجب ضمان طریق وصول آمن إلى حجرة الرافعة ومنھا طیلة الوقت بغض النظر عن موقع  8/3/4/3
  .ذراع الرافعة 

ل         8/3/4/4 اء عم ادرة الحجرة أثن ة بمغ ائق الرافع ة وال لس ال یسمح ألي شخص بدخول حجرة الرافع
  .الرافعة 

  :سائقوا الرافعات  8/3/5

غیل أي راف  8/3/5/1 مح بتش ت       ال یس دربین تح ین أو للمت ائقین المتمرس ش إال للس رج أو ون ة أو ب ع
  .إشراف سائق أو مفتش متمرس 

ات         8/3/5/2 م اإلشارات والتنبیھ راءة وفھ ان یستطیع ق ة إال إذا ك ال یسمح ألي شخص بتشغیل رافع
  . وتعلیمات التشغیل وعلى معرفة باإلشارات المستعملة 

ة  8/3/5/3 اب بعاھ خص مص مح ألي ش زودًا   ال یس ان م ة إال إذا ك غیل رافع معھ بتش ي نظره أو س ف
  .بوسائل عالجیة مساعدة 



 )3411(ص.ت

  
124

  :واجبات سائقي الرافعات  8/3/6

  .على السائق التأكد من الحالة التشغیلیة اآلمنة للرافعة قبل بدء العمل  8/3/6/1

  .إذا لزم أي إصالح أو ضبط للرافعة فعلیھ إیقاف العمل واإلبالغ عن ذلك 8/3/6/2

  .ال یستعین السائق في أداء عملھ إال باإلشارات الصادرة عن عامل اإلشارة  8/3/6/3

ھ   8/3/6/4 ال یسمح للسائق بمغادرة حجرة الرافعة أثناء وجود حمل معلقة على الخطاف ، وال یسمح ل
  .بمغادرة حجرتھ إال بعد أن تكون الرافعة في حالة أمان 

  :رفع أشخاص على الخطاف  8/3/7

  .یجب عدم السماح لألشخاص بالصعود على خطاف البضاعة أو معدات الرفع  8/3/7/1

یمكن االستثناء من ھذه القاعدة في حالة توافر معدات خاصة وآمنة لرفع أو تنزیل األشخاص  8/3/7/2
  .أو للقیام بأعمال اإلصالح أو الصیانة أو في الحاالت الطارئة 

  :سحب البضائع  منع جر أو 8/3/8

نع منعًا باتًا جر أو سحب أي نوع من أنواع البضائع ما لم یكن حبل تحمیل البضائع رأسیًا یم 8/3/8/1
د من عدم             ع التأك ذا الغرض م ة لھ تخدام البكرات المقطوعة ذات الفتحة الجانبی ، ویجب اس

  .تجاوز حمل التشغیل اآلمن 

  : اخلطافات واألسالك واحلبال واجلنازير واملعدات املستخدمة  8/4

  :الخطافات  8/4/1

ا دون    8/4/1/1 ددة لھ ع المح ة الرف عفي وزن طاق ع ض ة لرف وة كافی ات ذات ق ون الخطاف ب أن تك یج
  .انثناء أو التواء 

واء الخطاف وال          8/4/1/2 اء أو الت اد وانثن ادة اإلجھ ي زی ة الخطاف لتالف یجب ربط األحمال إلى رقب
  .یسمح باستخدام خطاف أعوج أو ملتو
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  :المعاینة  8/4/2

ذ      8/4/2/1 دء بتنفی ل الب دالة قب یجب القیام بمعاینة نظریة للحبال المعدنیة والخطافات وجمیع القطع الم
ذ        اء تنفی الزم أثن كل ال دالة بالش ائبة والم ع الس ع القط ة جمی ًا معاین ب أیض ا یج ل كم أي عم

لیمة       ر الس دات غی تخدام المع ات باس ت وإذا أصبح . األعمال وال یسمح في أي وقت من األوق
  .أي معدات غیر سلیمة أثناء العمل فیجب وقف العمل بھا 

  :الحد األقصى لألحمال  8/4/3

دالة           8/4/3/1 االت أو أي قطع م ازیر أو الحم ات أو الجن ة أو الخطاف ال المعدنی ل الحب ال یسمح بتحمی
  .أخرى فوق طاقتھا 

  :رفع وتنزیل األحمال  8/4/4

  حمال بطریقة ال تؤدي إلى انقالبھا وإنزالقھا أو سقوطھا یجب إجراء رفع وتحمیل وتنزیل األ 8/4/4/1

  :الرافعات الشوكية واملعدات املشابهة املتمركزة على الرصيف  8/5

  :التطبیق  8/5/1

ابھة ، أو    8/5/1/1 یسري مفعول ھذه القواعد على الرافعات الشوكیة الخاصة والمعدات األخرى المش
  .وجب تصریح خاص من إدارة المیناء تلك الرافعات والمعدات التي تشغل بم

  : االختبار 8/5/2

ي        باختباریجب أن یقوم شخص مفوض  8/5/2/1 زرة األخرى الت ات المجن ات الشوكیة والعرب الرافع
د           ل وبع ائبة قب ائع الس ل البض تخدمة لنق ات المس ا والعرب ب فیھ خص یرك طة ش دار بواس ت

  .ول بھا تجھیزھا للعمل وذلك طبقًا لتعلیمات السالمة المعم

  .على السائق التأكد من الحالة التشغیلیة للعربة قبل بدء التشغیل  8/5/2/2

  :الحد األقصى للحمولة  8/5/3
دونھا   8/5/3/1 یجب كتابة وزن العربة وطاقة الرفع المسموح بھا في حالة وجود األثقال الموازنة أو ب

  .على العربة بخط واضح 



 )3411(ص.ت

  
126

ي       8/5/3/2 ال الت ع األحم ات       یجب عدم رف ا بواسطة الرافع ل المسموح بھ ة الحم ا طاق یتجاوز وزنھ
  .الشوكیة 

  :إجراءات السالمة  8/5/4

  .ال یسمح بقیادة وتشغیل الرافعات الشوكیة إال لسائقین كاملي التدریب واألھلیة  8/5/4/1

  .یجب تزوید الرافعات الشوكیة بأقفال لمنع استخدامھا من قبل أشخاص غیر مفوضین بذلك  8/5/4/2

ائي           8/5/4/3 ار الكھرب ا وفصل التی تحكم بھ زة ال ع أجھ عند تركھا دون حراسة یجب إبطال فعل جمی
  .وربط الفرامل واإلبقاء على الشوك أو السكین أو المجرفة في أدنى نقطة لھا 

ائق     بوفاءیجب تجھیز كل عربة من ھذه الفئة  8/5/4/4 ي الس ًا لیحم للسائق بحیث یكون مصممًا ومبنی
  .جلوسھ أثناء 

  :العمل بالرافعات الشوكیة وغیرھا  8/5/5

ھ    8/5/5/1 یجب تحمیل الرافعات الشوكیة بطریقة تكفل للسائق رؤیة الطریق أمامھ بوضوح وإال فعلی
  .أن یلتزم بإرشادات عامل اإلشارة 

  .ال یسمح برفع أو حمل األشخاص إال إذا توافرت معدات خاصة لذلك  8/5/5/2

  .بضائع في وضع منخفض دائمًا أثناء النقل یجب حمل ال 8/5/5/3

اعات      8/5/5/4 اء س ة أثن ورة كافی ابھة بص رى المش دات األخ وكیة والمع ات الش اءة الرافع ب إض یج
  .الظالم أو عند تدني مستوى الرؤیة 

  :الرافعات الشوكیة العاملة على ظھر السفینة  8/5/6

ات الشوكیة إال إذا   8/5/6/1 ل        ال یسمح باستخدام الرافع ت األرضیة أو سطح العمل تستطیع تحم كان
ابر أو     ة فتحات العن الرافعة والحمولة ، وعلى أال تؤدي حركة ھذه الرافعات إلى إزاحة أغطی

ة          أي ألواح الشاحنات أو   واح جانبی ة أخرى ، ویجب وضع قضبان سالمة أو أل أسطح مؤقت
  .البحر أو داخل العنبر  فيا الشوكیة من منطقة العمل اآلمن أو سقوطھ الرافعةلتالفي خروج 
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 الفصل التاسع

  املخالفات والغرامات

  : بيان املخالفات والغرامات  - 10

ھذه القواعد سیكون عرضة للمساءلة مع إمكانیة توقیع الغرامة المالیة علیھ  أحكام یخالف كل من 10/1
   .التي وقعت المخالفة في نطاق صالحیتھاالسلطة المختصة بمعرفة 

د         1 /10/1 د عن الح ن یزی ى ول ة عن الحد األدن ا      لن یقل مبلغ الغرام ا فیم األقصى المنصوص علیھم
  :یلي

  

 أحكام عامة: الفصل األول 
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني

 25.000 2.500 عدم طلب شركات الخدمات لنسخة من ھذه القواعد   1/2
 125.000  12.500  اعتراض األشخاص   1/4
  25.000 2.500 عدم التزام األفراد أو المؤسسات بھذه القواعد والتعلیمات   1/5

    

 :تراخيص وتصاريح خدمات املوانئ: الفصل الثاني 
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى  حد أدني 

2/1/1   
2/2/2/1 

ي   تراك ف دیم أو االش ات بتق ركات أو مؤسس خاص أو ش ام أش قی
 ء دون ترخیصأعمال في المینا

25.000 500.000 

وفیر        2/2/3/2 ات البضائع أو عدم ت ى تعلیم عدم قیام الوكالء باإلشراف عل
 الكتبة والمشرفین

2.500 25.000 

2/2/3/4 
ي         ارك ف اء والجم ى إدارة المین تات إل وكالء المانیفس ال ال عدم إرس

 األوقات المحددة
125.000 12.500 

ار    2/2/3/5 وكالء تق یر ال دم تحض دم    ع ائع أو ع ات البض ن عملی یر ع
 حضورھم عند معاینة أو إصالح الطرود

125.000 
125.000 

2/2/3/7  
 عدم تقدیم الوكالء اإلشعارات المطلوبة 2/2/3/8

125.000 
125.000 

2/2/3/9 
2/2/3/10 

فینة     ات الس ول تحرك ة ح ات الالزم وكالء المعلوم دیم ال دم تق ع
 وتفاصیل البضائع

12.500 125.000 
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 :تراخيص وتصاريح خدمات املوانئ: الفصل الثاني 
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى  حد أدني 

2/2/3/11 

2/2/3/14 
م      ي ل عدم تزوید الوكالء إدارة المیناء بمعلومات حول البضائع الت

 یصدر لھا اذونات تسلیم
2.500 10.000  

د        2/2/3/17 تندات عن ا من المس ات إحصائیة أو غیرھ عدم تقدیم الوكالء بیان
 .طلب أي جھات حكومیة ذلك

2.500 
25.000  

2/3/2 
وین ال   راخیص تم ي صدر     عدم التزام حاملي ت ات الت سفن بالمتطلب

 .على أساسھا الترخیص
2.500 

25.000  

  

  

 املرور على الطرق يف امليناء: الفصل الثالث 
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني

 25.000 2.500 دخول األشخاص أو مغادرتھم المیناء بطریقة غیر نظامیة 3/1/1

ات صغیرة غی    3/1/3 ا بخالف    نقل البضائع في عرب ر مسموح بھ
 )البیك أب(الشاحنات الصغیرة 

2.500 25.000 

 25.000 2.500 قیادة عربات في منطقة المیناء دون رخصة قیادة 3/2/1

3/3/1 
یر   ة س ل رخص ات ال تحم خاص لعرب تعمال األش اس

 )استمارة(
2.500 25.000 

 25.000 2.500 إھمال أصحاب العربات في صیانتھا لتظل صالحة للسیر 3/4
 25.000 2.500 دخول مناطق المیناء دون تصریح 3/5

خص      3/6/1/1 ن ش ادرة ع ات الص خاص للتعلیم ة األش دم إطاع ع
 مفوض

12.500 125.000 

3/6/1/2 
اء أو التصرف      ات إدارة المین عدم إطاعة األشخاص لتعلیم

 بشكل غیر نظامي
12.500 125.000 

 25.000 2.500 القیادة بطریقة خطرة 3/6/1/2

القیادة بشكل غیر الئق بالقرب من العربات المحملة أو التي  3/6/1/4
 یجرى تحمیلھا بالبضائع الخطرة

2.500 25.000 

 25.000 2.500 تجاوز األشخاص لحدود السرعة المسموح بھا 3/6/2/1

قائف دون تصریح       3/6/3/1 ى داخل الس ات إل قیادة األشخاص العرب
 .بذلك

2.500 25.000 

ا 3/7/1/1 ا     إیق موح بھ ر مس اكن غی ي أم یاراتھم ف خاص لس  25.000 2.500ف األش
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 املرور على الطرق يف امليناء: الفصل الثالث 
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني

 لذلك وإعاقة الغیر
 125.000  12.500 عدم إطاعة األشخاص للتعلیمات الرسمیة الخاصة بعرباتھم 3/7/1/2
 125.000  12.500 إیقاف العربات فوق أو بالقرب من محابس الحریق 3/7/1/3
 25.000 2.500 تفوق طاقتھا تحمیل األشخاص لعرباتھم بأحمال 3/8/1/1

ة        3/8/1/2 ر عادی والت غی ل حم ي تنق احنات الت اع الش دم إتب ع
 بسیارات تضيء األنوار التحذیریة

12.500  125.000 

 125.000  12.500 تعبئة العربات بالوقود دون اتخاذ االحتیاطات الالزمة 3/8/4
3/9 
3/10 

ادث ی   ن ح الغ ع اقطة أو اإلب ائع الس ة البض دم إزال ون ع ك
 الشخص طرفًا فیھ

2.500 25.000 

  

 االتصاالت: الفصل الرابع 
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني

4/1 
االت      زة االتص خاص ألجھ تعمال األش دون ) VHF(اس

 تصریح
2.500 25.000 

 25.000 2.500 غیر معتمدة) VHF(استعمال األشخاص ألجھزة اتصاالت  4/2

4/3 
تعمال األ االت   اس زة اتص خاص ألجھ ر  ) VHF(ش غی

 مفحوصة ولیس لھا شھادة
2.500 25.000  

ر األغراض      4/4/1 ى غی ة ف استخدام األشخاص للقناة البحریة الدولی
 المحددة لھا

2.500 25.000  

4/5/1 
ة     تغاثة الدولی اة االس خاص لقن تخدام األش ي إجراء ) 16(اس ف

 اتصاالت أخرى
12.500  125.000  

ت       عدم توقف  4/5/2 و إذا طلب وات الرادی تخدام قن األشخاص من اس
 مراقبة المیناء ذلك

12.500  125.000  

4/7/1 
دون       اء ب ي المین ة ف ارة والمراقب دخول األشخاص لمركز اإلش

 تصریح
2.500  25.000 
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 السالمة و النظام: اخلامس  الفصل
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

  حد أقصى حد أدني
 25.000  2.500 نطقة المیناء دون تصریحالدخول إلى م 5/1
 25.000  2.500 صعود األشخاص للسفن دون تصریح خاص بذلك 5/1/4/1
 25.000  2.500 عدم حمل األشخاص لبطاقات الدخول أو التصاریح 5/2
 125.000 12.500 محاولة األشخاص للتھریب أو السرقة 5/2/1
 50.000 25.000 مالھم الشخصياستیراد البحارة لبضائع تزید عن استع 5/3/3/1
 125.000 12.500 محاولة األشخاص نقل بضائع أو أدوات بدون ترخیص 5/4

اء دون     5/5 ة المین ي منطق ممارسة األشخاص للبیع أو التجارة ف
 تصریح

12.500 125.000 

 25.000 2.500 نشر األشخاص إلعالنات دون تصریح 5/6

5/7 
زمة لمنع وقوع األضرار  اإلھمال في اتخاذ االحتیاطات الال

 أو عدم التقید بإشارات أو تنبیھات أو تعلیمات المنع
2.500 25.000 

غیل     5/8 ال التش ال بإعم حاب األعم وظفین أو أص د الم دم تقی ع
 اآلمنة للرافعات

2.500 25.000 

ة     5/9 ى نظاف التسبب في انتشار القاذورات أو عدم المحافظة عل
 منطقة المیناء

2.500 25.000 

  

 مناولة وختزين وتسليم البضائع: الفصل السادس 
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني

ال إضافیة دون     6/1/1/2 ام بأعم طلب صاحب العمل من موظفیھ القی
 تصریح

12.500 125.000 

6/1/3/2 
ة البضائع الخاصة      دات مناول استخدام أصحاب األعمال لمع

 بھم دون تصریح
12.500 125.000 

6/1/4/2 
6/1/4/3 

 125.000 12.500 إساءة استخدام المعدات المستأجرة

6/1/5/2 
م دون     ة خاصة بھ استخدام األشخاص صنادل أو قطع بحری

 تصریح
2.500 25.000 

  عدم تقدیم بیانات الحصر بالشكل المطلوب 6/1/5/3
 

2.500 25.000 

ات أ      6/1/6 ا  نقل األشخاص للبضائع من الشاحنات أو العرب و إلیھ
  دون تصریح

2.500 25.000 
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 مناولة وختزين وتسليم البضائع: الفصل السادس 
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني
 

وب أو        6/2/1 ت المطل الل الوق ت خ وكالء المانیفس دیم ال دم تق ع
 بالشكل المطلوب

12.500 125.000 

ل          6/2/1/3 ى ك ة عل ة التجاری تورد أو العالم ات المس عدم وجود بیان
 إرسالیة أو جزء منھا

2.500 25.000 

 125.000 12.500 الثمینة حسب المطلوب عدم تقدیم بیانات البضائع أو الطرود 6/2/3/9
 25.000 12.500 عدم تقدیم تقریر اإلنتاج النھائي بالشكل المطلوب 6/2/4/1
6/2/5/4 
6/2/5/5 

وات البضائع         ك عب الي أو ف ى طب ة عل فتح الوحدات المنقول
 في منطقة المیناء دون تصریح

12.500 125.000 

ریح  6/2/8 ائع دون التص لیم البض ئولیة تس ائق  مس وب والوث المطل
 والمستندات الالزمة لذلك

2.500 25.000 

6/2/12 
6/2/13 

ات       ائع أو العرب لیم البض ة بتس د الخاص د بالقواع دم التقی ع
 المبردة

12.500 125.000 

 25.000 2.500 عدم التقید بالقواعد الخاصة باستالم وتسلیم بضائع التصدیر 6/3

  

 رو -رو عمليات احلاويات وال: الفصل السابع 
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني
 125.000 12.500 عدم تقدیم اإلشعار المسبق المطلوب 7/3

7/6 
وكالء     ائع وال حاب البض فة وأص غلو األرص فن مش الكو الس م
ام    دون باألحك ة ال یتقی ل الدولی لة النق ي سلس اركون ف والمش

 المنصوص علیھا في نظام مراقبة الحاویات
12.500 125.000 

اظ       7/6/3 داخلي أو عدم االحتف ى الجزء ال عدم لصق بیان التعبئة عل
 بالبیان عند المعاینة الجمركیة

12.500 125.000 

7/7 
المة       ات الس د وتعلیم ة بقواع راف المعنی زام األط دم الت ع

 المعمول بھا
25.000 250.000 

ا         7/7/5 ل لوحة السالمة طبق ة ال تحم ة  الغرامة عن كل حاوی التفاقی
 25.000 2.500 سالمة الحاویات

ة بالشكل        7/8 ائق المطلوب ا الوث عدم تقدیم مالك السفن أو وكالءھ
 125.000 12.500 والطریقة المطلوبین

م    7/8/6 د ت ة ق ل حاوی أن ك د ب ا یفی تات بم مین المانیفس دم تض   50.000 25.000ع
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 رو -رو عمليات احلاويات وال: الفصل السابع 
 بالريال اليمنيقيمة الغرامة 

 حد أقصى حد أدني
ات       ة سالمة الحاوی تویات اتفاقی ة لمس اختیارھا ووجدت مطابق

 لوحة الدالة على ذلكوإنھا تحمل ال
 50.000 25.000 7/9/1جاء بنص المادة  تسلیم البضائع بشكل یتعارض مع ما 7/9

ي      7/10 ائع الت ات أو البض ة بالحاوی د الخاص زام بالقواع دم االلت ع
 25.000  2.500 تأخر أصحابھا في استالمھا

 125.000 12.500 الحاویات المحملة بأوزان تزید عما ھو معلن 7/11
7/12 
7/13 

ة بالبضائع       ات المتعلق د والتعلیم عدم التزام األشخاص بالقواع
 125.000 12.500 والمواد الخطرة

 500.000 125.000 األشخاص الذین یخالفون شروط المسافنة 7/18
  

 

 عدم وقوع احلوادث: الفصل الثامن 
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني
 125.000 12.500 .عدم توفیر أصحاب العمل معدات وظروف عمل آمنة  8/1/1/1
 125.000 12.500 عدم توفیر أصحاب العمل اإلشراف المناسب 8/1/2

اطق      8/1/3 ي من ة ف ارة الكافی ال اإلن حاب األعم وفیر أص دم ت ع
 العمل

12.500 125.000 

بة     8/1/4 المة المناس راءات الس ال إج حاب األعم اذ أص دم اتخ ع
 د العمل على مستویات مختلفة أو في مناطق مكشوفةعن

12.500 125.000 

8/1/5 
ع   ة لمن ات العادی ال االحتیاط حاب األعم اذ أص دم اتخ ع
اطق   مرور األشخاص تحت األحمال المتأرجحة أو في المن

 الخطرة
12.500 

125.000 

اذ         8/1/6 ل أو اتخ ى العم التفتیش عل ال ب ام أصحاب األعم عدم قی
 قبل مناولة البضائع الخطرةاالحتیاطات 

12.500 125.000 

حیا      8/1/7 ین ص ر الالئق راد غی ال لألف حاب األعم ماح أص س
 بالحضور إلى العمل

12.500 125.000 

8/2/1 
8/2/2 
8/2/3 

ى السفن    عدم توفیر أصحاب األعمال طرق وصول آمنة إل
 و ، أو منطقة العمل

12.500 
125.000 

ا  8/2/4 حاب األعم وفیر أص ات عدم ت ة لعملی ل آمن اطق عم ل لمن
 البضائع في السفن

12.500 
125.000 
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 عدم وقوع احلوادث: الفصل الثامن 
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني

ل         8/2/5 بة لتنزی ال االحتیاطات المناس اذ أصحاب األعم عدم اتخ
 البضائع

2.500 25.000 

 25.000 2.500 عدم تأكد المشرفین من سالمة تستیف رصات البضائع 8/2/6

8/2/7 
دم  ل أو ع ارة مؤھ ل إش ال عام حاب األعم ین أص دم تعی  ع

 قیام عامل اإلشارة بواجباتھ
2.500 25.000 

ش  8/2/8 غل ون ال مش حاب األعم ین أص دم تعی فینة / ع ة س رافع
 مؤھل أو عدم قیام المشغل بأداء عملھ بشكل آمن

2.500 25.000 

8/2/9 
ي         ھ ف رح ب ر المص التحكم غی ال ب حاب األعم ماح أص س

 معدات التحمیل
2.500 25.000 

8/2/10 
8/2/11 

حاب  ماح أص ھ  س رح ب ر المص تخدام غی ال باالس األعم
 لمجموعة حبال السفینة وأدوات التحمیل وأجھزة الرفع

2.500 25.000 

د        8/2/12 بة عن ات المناس ال االحتیاط حاب األعم اذ أص دم اتخ ع
 العمل بالرافعات

2.500 25.000 

دید أو     8/2/13 ام الش االت االزدح ي ح ال ف حاب األعم اھل أص تس
 غیر الكافیةاإلشارات واالتصاالت 

2.500 25.000 

8/3  
8/4  
8/5 

ات       دات والرافع ات والمع ال الرافع استخدام أصحاب األعم
 الخ الخاصة بھم دون تصریح من إدارة المیناء.. الشوكیة 

2.500 25.000 
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  اجلزء الثالث
  القواعد اخلاصة بالسالمة يف املوانئ

 األولالفصل 

 ةأحكام عام

  
   :التطبيق  1/1
  

د    نالقواعد والتعلیمات المنصوص علیھا في الجزئیی أحكامتسري  1/1/1 ذه القواع األول والثاني من ھ
ي تحمل بضائع خطرة       ھذا الجزء، على كل الموانئ المنصوص علیھا في  فن الت ل الس وعلى ك

واد الخطرة ، المنصوص          ل وتخزین البضائع والم غ ونق تغلین بتفری وعلى كل األشخاص المش
   .داخل الموانئ  حري الدولي للبضائع الخطرة،علیھا في التصنیف الب

  

ة   السالمة من نظم   أیاًً مع الجزءالمشمولة في ھذا  والتعلیمات من القواعدتتعارض أي ال  1/1/2 العام
رى    زاء األخ ن األج ي أي م مولة ف د،  المش ذه القواع ن ھ ة    م نظم الخاص د ال ارض أح وإذا تع

رة م   ائع الخط دولي للبض نیف ال ة للتص المة   بالمطابق ام الس إن نظ ة ف المة العام م الس ع أي نظ
  .الخاصة لھ األولویة 

  

  : املسئولية 1/2

  .تبعًا الختصاصھ یعتبر الربان ومشغل الرصیف مسئولین عن االلتزام بھذه القواعد كًل 1/2/1
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 الفصل الثاني

 بالبضائع اخلطرة متعلقةقواعد عامة للسالمة 
  
  . میناء قبول البضائع الخطرة في مناطق ال 2/1
  . المستندات الخاصة بالبضائع الخطرة  2/2
  . منافیست البضائع الخطرة  2/3
  .منافیست النفایات الخطرة  2/4
  .اإلشارات  2/5
  .خدمات الطوارئ  2/6
  .إجراءات الطوارئ  2/7
  .مكافحة الحریق  2/8
  .األشخاص غیر المفوضین  2/9
  .المعاینة  2/10
  .مناولة البضائع الخطرة  2/11
  .سالمة األفراد  2/12
  .األحوال الجویة  2/13
  .تحدید الكمیة  2/14
  .تخزین البضائع الخطرة  2/15
  .السیارات  2/16
  .القطع البحریة الصغیرة المملوكة للمیناء  2/17
  اإلستثناءات 2/18

  
  

 : مناطق امليناء  يفقبول البضائع اخلطرة  2/1
ي    ال یجوز للسفن أو أي شخص نقل موا 2/1/1 ك المدرجة ف د خطرة للمیناء دون إشعار كتابي غیر تل

دولي للبضائع الخطرة أو المحددة      ي التصنیف البحري ال ة للبضائع      ف ة البحری تصنیف المنظم
   .السائبة الخطرة والتي یجب التقید التام بھا عند مناولة مثل ھذه المواد

 
ة  للمیناء یحق  2/1/2 اء     رفض دخول أي مواد خطرة لغرض المناول ر المین أو التخزین أو المرور عب

أو ألي ظروف محیطة  الممتلكاتأو المسافنة إذا رأى المیناء إن وجودھا یؤثر على األرواح أو 
  .بالمیناء 
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اء     بإخراجأو یأمر  یخرجأن  للمیناء یجوز 2/1/3 ال أو وع أي سفینة أو أي حاویة بضائع أو خزان نق
ل خطرًا على األرواح والممتلكات في منطقة المیناء یحتوي أو كان یحتوي على مادة خطرة تمث

  .أو ضمن حدوده 
ع الضوابط         2/1/4 تیفاء جمی تم اس م ی ا ل اء م لن یسمح بإحضار المواد الخطرة غیر المستقرة إلى المین

ك         ل الخاصة بتل تندات النق ي مس ك ف ات ذل الضروریة للتأكد من سالمة نقلھا ومناولتھا ، مع إثب
  .المواد 

ا      یج 2/1/5 ات علیھ ا ووضع العالم ب أن یتم ربط المواد الخطرة وكتابة البیانات علیھا واإلعالن عنھ
  .وتستیفھا وعزلھا طبقًا للتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة 

ع البضائع    ویتضمن التصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة تصنیف  2/1/5/1 وصف خواص جمی
  . الطوارئاالحتیاطات وإجراءات وطرق كتابة البیانات والتعلیمات و

واد خطرة        2/1/6 ى م ة عل ة المحتوی ة األوعی تم مطابق تویات  لیجب أن ی ة   مس ة الدولی ة البحری المنظم
)IMO( لتعبئة المواد.  

  : املستندات اخلاصة بالبضائع اخلطرة  2/2

  :اإلشعار المسبق  2/2/1

واد خط     2/2/1/1 فینة تحمل م الغ     على ربان أو مالك أو وكیل أي س غ أو المرور ، إب رة سواء للتفری
ك     والجھة البحریة المختصةوالجمارك  إدارة المیناء ع لوصول تل بالمیناء قبل الموعد المتوق

  :البضائع وذلك حسب الترتیب التالي 
  .في حالة نقل السفینة لبضائع ذات نشاط إشعاعي  یومًا) 20(یتم اإلبالغ قبل  -
  .خطرة أو لمواد قابلة للتدویر  لبضائعلسفینة حالة نقل ا في یومًا) 20(یتم قبل  -
  .في حالة نقل السفینة لمواد ملوثة أو مسببة للعدوى  یومًا) 20(یتم اإلبالغ قبل  -
  .ساعة بالنسبة للمواد الخطرة العادیة األخرى ) 48(یتم اإلبالغ قبل  -

  -:ویجب أیضًا أن یرفق باإلشعار قائمة بالمعلومات التالیة 
  .ستیف أ ـ تفاصیل الت

بالحجم (ب ـ عدد ونوع الطرود والكمیة اإلجمالیة للبضائع الخطرة التي یغطیھا الوصف
  ).حالة المتفجرات تكون بالمحتویات الصافیة فيأو الوزن 

  .الخطرةج ـ اسم الجھة المصنعة واسم المادة طبقا للتصنیف الدولي البحري للبضائع 
  .د ـ رقم األمم المتحدة للتعریف 
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ذي        ھـ ـ الفئ   م ال ة حدد القس د الفئ د تحدی ة وبع ة طبقا لتصنیف المنظمة البحریة الدولی
  ) .متبوعًا بالمجموعة ثم فئة التستیف(تنتمي إلیھ البضائع 

  . الطوارئو ـ رقم إجراءات 
  .ز ـ رقم دلیل اإلسعافات األولیة 

  .درجة مئویة أو أقل )61(ح ـ اقل نقطة ومیض ـ إذا كانت 
ارة   ط ـ یجب أن تحدد ال  عبوات الفارغة والتي تحتوي على بقایا البضائع الخطرة بعب

ة "  ادة " فارغ ت م حنة كان ى  "...............آخر ش ة عل ة فارغ ب كلم أو تكت
ة    دولي، والفئ العبوة بعد كتابة البیانات األخرى مثل اسم المادة طبقا للتصنیف ال

  .ورقم األمم المتحدة 
  .جھات الرسمیة المعنیة ي ـ تصریح االستیراد الصادر عن ال

  ) .إن وجدت(ك ـ المعلومات الخاصة بالكمیات المحددة 
  .ل ـ التعلیمات الخاصة والالزمة للمناولة أو النقل أو التخزین اآلمن 

  :م ـ عندما تكون المواد المنقول ذات نشاط إشعاعي یجب كتابة البیانات التالیة 
  " .مادة مشعھ " عبارة  -
  .شاط اإلشعاعي والعنصر ورقمھ الذري اسم المادة ورمز الن -
  .تكتب العبارات التالیة تبعًا لنوع الشحنة  -
  صلب منخفضة المستوى " مادة " نشاط نوعي منخفض أو -
  .نشاط المادة المشعة بالبكرییل  -
  .على الطرود من ھذا النوع "  A" تكتب عبارة النوع  -
  .فھرس النقل  -
الحرارة السطحیة إذا كانت معلومات حول الطرد والكتلة ومتوسط سریان  -

  .المادة المشعة قابلة لالنشطار 
تثناه   في - حالة ما إذا كانت إرسالیات المواد قابلة لالنشطار من الفئات المس

ب         )601(بموجب الفقرة  ة فتكت ة النووی ة للطاق ة الدولی من شروط الوكال
ك فت " قابلة لالنشطار ـ مستثناه  " علیھا عبارة  ب  أما إذا كانت خالف ذل كت

  .على العبوة الفئة التي تندرج تحتھا المادة 
  .الوكالة الدولیة للطاقة النوویة شھادة اعتماد تصمیم الطرد طبقًا لتوصیات -
  .الوصف الفیزیائي والكیمائي لشكل المادة  -

  .ن ـ تفاصیل أیة نفایات خطرة قد تكون منقولة على ظھر السفینة 
  :ش ـ فیما یلي إقرار الشاحن 

بھ بأن محتویات ھذه الشحنة موضحة بتفصیالت دقیقة وكاملة بعالیة أقر بموج" 
طبقًا للتصنیف البحري  ) األسماء/ واالسم (األسماء الفنیة لھا / من خالل االسم 

ات       ) الدولي للبضائع الخطرة    أة ومزودة بالعالم واد مصنفة ومعب ذه الم وإن ھ
ن جم  بة م ة مناس ي حال ي ف ة ، وھ ات الالزم ات البیان ل وبطاق واحي للنق ع الن ی
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ة   (بواسطة   ب بطریق ل   / تكت ة     ) المستخدمة طرق النق د الدولی ًا لقواع ك طبق وذل
  التوقیع نیابة عن الشاحن " والمحلیة 

  :یجب استیفاء البیانات اإلضافیة التالیة لكل إرسالیة سیتم تفریغھا  2/2/1/2
  .أ ـ عالمات الشحن 

  .ب ـ رقم بولیصة الشحن 
  .سل ج ـ اسم وعنوان المر

  .د ـ اسم وعنوان صاحب البضاعة 

ة  (  یومًا )20(ساعة أو  )48(في حالة تعذر تقدیم اإلشعار قبل  2/2/1/3 ون   الطوارئ مثل حال أو لك
ي ال   ا ف ار إلیھ وائم المش دیم الق ب تق دًا فیج یرة ج ة قص ة القادم دینالرحل ، 2/2/1/1 بن

  ) .فور وصول السفینة أو قبل رسوھا  أعاله 2/2/1/2

  :فست البضائع اخلطرة نيام 2/3
ل الشاحن       أي یتعین على الشاحن أو وكیلھ أو  2/3/1 ذا الغرض من قب ین لھ وكالء أن   أوشخص یع ال

  .خطرة قبل وصول السفینة بفترة كافیة البضائع الیقدم منافیست 

   .فصلمن ھذا ال 2/2/1یجب أن یتضمن ھذا المستند المعلومات المطلوبة بموجب البند  2/3/2

  .على ربان السفینة أن یوقع على صحة منافیست البضائع الخطرة 2/3/3

   :فست النفايات اخلطرة نيما 2/4

یمن،    نفایات سامة أو مواد قابلة للتدویرأي ال یجوز ألي سفینة أن تنقل  2/4/1 ي ال ًا ف  ومحظورة قانون
  .میناءمثل ھذه النفایات أو المواد إلى ال إحضار فيیجوز ألي شخص أن یتسبب  كما ال

   :اإلشــــارات  2/5
رض            2/5/1 ازات أن تع ن الغ ة م ر خالی فن الغی رة أو الس واد خط ل م ي تحم فن الت ى الس ب عل یج

  .اإلشارات التالیة لدى دخولھا المیناء أو أثناء تواجدھا فیھ 
  .طبقًا للقواعد الدولیة لإلشارات )  B( أثناء النھار علم باإلشارة  -
  .إما ثابت أو وماض حمرأضوء دائري : أثناء اللیل  -

ي       ذكورین ف م والضوء الم ى من        أفضل ویجب وضع العل ھ ، وأعل ا من ع یمكن رؤیتھم  أيموق
  .ضوء أو إشارة أخرى تعرضھا السفینة 
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ذكورة       آمنةعلى السفن األخرى أن تحتفظ بمسافة  2/5/2 ي تعرض اإلشارات الم فن الت بینھا وبین الس
  . أعاله 2/5/1البند  في

  : ت الالسلكي اتصاال 2/5/3

راض  2/5/3/1 وارئألغ از      الط ت جھ ن تثبی د م رة أن تتأك واد خط ا م ي بھ فن الت ى الس ب عل ، یج
اء ،   ) VHF(االتصـــال  في جمیع األوقات على نفس تردد مركز المراقبة واإلشارات بالمین

  .ویجب توصیل خط ھاتف من السفینة إلى الرصیف فور رسوھا إذا كان ذلك متاحا

  : الطوارئـــات خدمــ 2/6

الغ یجب على مشغل الرصیف اتخاذ الخطوات المناسبة  2/6/1 ان   إلب اء      أيرب ي المین یة ف فینة راس س
  .األخرى  الطوارئبموقع وطرق االتصال باإلطفاء أو بالخدمات الطبیة أو خدمات 

  :إجراءات الطوارئ  2/7

اء أن یضمن وجود    یجب على ربان السفینة التي تحمل بضائع خطرة وھو في طری 2/7/1 قھ إلى المین
  .مراقب استماع للرادیو على التردد الذي تعینھ إدارة المیناء 

ة عن     2/7/2 ة كامل یجب على الربان ضمان حیازة الضابط المناوب ومشغل الرصیف لمعلومات خطی
ك   (الكمیة واالسم الفني الصحیح والتصنیف والتستیف الخاص بكل البضائع الخطرة  ي ذل بما ف

  .، وكذلك توافر ھذه المعلومات لدى خدمات الطوارئ )تیاطات المتخذة لمواجھة الحوادثاالح

ئولیات      2/7/3 د المس یة وتحدی یجب على إدارة المیناء تنسیق كل الخدمات في حاالت الطوارئ الرئیس
  .لمعالجة حاالت الطوارئ الثانویة مثل رشح أو طفح أو تسرب البضائع الخطرة 

ى أي   2/7/4 ب عل یك أو        یج ي أو وش ح حقیق ھ ألي رش ور مالحظت اء ف غ إدارة المین خص أن یبل ش
ى           ا خطورة عل ت لھ ا سواًء كان تمل علیھ انسكاب أو أي حادثة تتعلق بالبضائع الخطرة أو تش
ات     اذ احتیاط و اتخ ھ نح ن واجب رد م ي الف زام ال یعف ذا االلت ات أم ال ، وھ األرواح أو الممتلك

  .السالمة الفوریة

ت 2/7/5 اه یلف ى  االنتب ات(إل وارئ احتیاطی واردة )  الط يال د  ف ن  7/9البن ذه  م ن ھ زء األول م الج
  .یف البحري الدولي للبضائع الخطرةوالفقرات ذات العالقة من الملحق الخاص بالتصن القواعد
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  :مكافحة احلريق  2/8

ان وإدارة     2/8/1 ق الرب ب أن یتف رة یج اعة خط غ أي بض حن أو تفری ي ش دء ف ل الب ى  قب اء عل المین
وارئ    ة الط ق أو حال ة الحری ي حال ع ف ي تتب ى .(االحتیاطات واإلجراءات الت اه إل ت االنتب نلف

ابع من  في " الحریق على السفن" د     الفصل الس ذه القواع ات    الجزء األول من ھ یما تنبیھ وال س
  ") . ممنوع التدخین"

تخدام ا       2/8/2 ة اس اوب عن إمكانی ق المن ي       یجب إعالم مراقب الحری ق ف ة حدوث حری ي حال اه ف لمی
  .شحنة معینة 

ا     2/8/3 ة لھم یجب أن یضمن مشغل الرصیف إمكانیة الوصول للسفن والرصیف ووجود مداخل كامل
  . الطوارئفي جمیع األوقات لتستخدمھا خدمات 

  .یجب تخزین البضائع الخطرة في أماكن خاصة مقسمة حسب الصنف والنوع   2/8/4

غ وتخزین البضائع الخطرة     یجب المحافظة   2/8/5 على نظافة وترتیب كل المناطق المستخدمة لتفری
  .شخص غیر مفوض إلیھما  أيوحظر دخول 

   :األشخاص غري املفوضيــن  2/9

ر   2/9/1 یجب تعیین حارس عند سلم السفینة التي تحمل بضائع خطرة لكي یمنع دخول أي شخص غی
ف   ر الس ى ظھ عود عل مح بالص ا، وال یس وض إلیھ خاص  مف ین واألش خاص المفوض ینة إال لألش

  .الالزمین لمناولة البضائع الخطرة وطاقم السفینة 

عند القیام بعملیات الشحن والتفریغ في أي رصیف أو جسر أو حاجز میاه یجب وضع حواجز    2/9/2
ل        ة العم ى منطق ین إل ر المفوض خاص غی ول األش ع دخ ة ومن   .مؤقت
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  :املعاينـــــة  2/10

سفینة أو شاحنة ، یجب أن یعاینھا شخص كفء ومفوض    أيفریغ البضائع الخطرة من قبل ت 2/10/1
ًا للتصنیف          المیناءمن  ا طبق ة علیھ ات الالزم ات البیان ة ووجود بطاق للتأكد من سالمة التعبئ

  .البحري الدولي للبضائع الخطرة 

تندات الشحن والشھادا      أیضاً یجب أن تشتمل المعاینة  2/10/2 ة مس ى مراجع ة بالبضائع   عل ت المتعلق
  .تناقض في البیانات وإیقاف عملیات التفریغ إن لزم ذلك أيالخطرة، ویجب اإلبالغ عن 

   :مناولة البضائع اخلطــــــرة  2/11

  -:باإلضافة إلى الشروط الخاصة بالبضائع الخطرة والمحددة في الئحة تنظیم أعمال مناولة البضائع

فن ومش  2/11/1 ة الس ى ربابن ب عل ئول  یج خص مس ین ش ئولیاتھ ، تعی ا لمس ل تبع فة ، ك غلي األرص
ات      دء عملی ل ب فینة وقب ومدرب لإلشراف على تفریغ وتستیف البضائع الخطرة فور رسو الس

  .المناولة لھا 

اء      2/11/2 رة دون إذن إدارة المین ائع خط ل أي بض غ أو تحمی وز تفری دء     ال یج ت ب دد وق ي تح الت
  .العملیات 

ب 2/11/3  ا یتوج فة كم غلي األرص ة ومش ى الربابن غ  عل تغلین بتفری راد المش ي األف ن تلق د م  أوالتأك
  .تخزین البضائع الخطرة لتدریبات تتناسب والواجبات المنوطة بھم 

دات       2/11/4 ع المع یجب على الربان وعلى مشغل الرصیف كل في نطاق اختصاصھ ضمان أن جمی
ع  المستخدمة في تفریغ البضائع الخطرة مناسبة لھذ ا االستخدام ، ویجب أن تكون معدات الرف

بكات السالمة والحواجز أو         ال والصنادیق مزودة بش ات والحب وأدواتھا اإلضافیة مثل الطبلی
  .األجھزة الواقیة لمنع تلف أو سقوط العبوات 

ا        2/11/5 ف مم ا أو وضعھا بعن ب سقوطھا أو دفعھ ة لتجن ائع الخطرة بعنای ة البض ًا مناول یجب دائم
اك أو          ،ا للتلف أو الضرریعرضھ ة أو االحتك ا من الحرك وام البضائع لمنعھ ت أك ویجب تثبی

  .السقوط كما یجب تجنب أي مناولة غیر ضروریة ومنع استخدام الخطافات

  



 )3411(ص.ت

  
142

  

  :ســــــالمة األفــــــراد  2/12

ات  2/12/1 ة  على ربابنة السفن ومشغلي األرصفة، إیقاف عملی ة     مناول ي البضائع بصفة مؤقت ة   ف حال
  .وجود خطر وشیك على األفراد أو الممتلكات األخرى 

ئول         2/12/2 ى الشخص المس ورًا إل ھ ف الغ عن على أي فرد یالحظ أي شيء غیر عادي أو خطر اإلب
  .عن العملیات 

ا    2/12/3 یحظر دخول عنابر السفن أو الحجرات التي تحتوي على بضائع خطرة یمكن أن تنبعث منھ
الشتعال إال بعد قیام ربابنة السفن أو من ینوب عنھم لفتح العنبر الذي غازات سامة أو قابلھ ل

تخدام       ن اس ھ ویمك ك أصبحت آمن د ذل ا بع ن إنھ م یعل ا أوًال ث ك البضائع لتھویتھ ھ تل د ب توج
أجھزة قیاس الغاز أو غازات معینھ لضمان السالمة مع التأكد من نسبة األكسجین وذلك بدال 

  .یھا من التھویة أو باإلضافة إل

وى       الطوارئحالة  فيیجب أن یتم ارتداء مالبس واقیة  2/12/4 ر أو حجرة تحت ى عنب دخول إل قبل ال
دخول إال          ھ یحظر ال نفس فان از ت تخدام جھ اك حاجة الس على بضائع خطرة ، وإذا كانت ھن

  .لألشخاص المدربین على استخدام ھذا الجھاز 

ى الصحة     یجب تزوید كل شخص یشتغل بمناولة البضائ 2/12/5 ًا عل ع الخطرة التي تمثل خطرًا معین
أو ضررًا باألجسام كما ھو موضح في التصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة ، بمعدات 

  .ومالبس واقیة مناسبة 

  :األحوال اجلوية  2/13

ة أي            2/13/1 ـ عدم السماح بمناول ئولیتھ ـ ي نطاق مس ـ كل ف على كل من الربان ومشغل الرصیف ـ
  .خطرة في ظروف جویة قد تزید من المخاطر الكامنة في ھذه البضائع بضائع 

  :حتديـــد الكميــــــة  2/14
دة من   (وكالئھا البحریون  أوعلى ربابنة السفن  2/14/1 بخالف السفن المبنیة إلغراض خاصة ومعتم

ة   ة الدولی ة البحری ل المنظم دودة   ) قب ات المح اوز الكمی دم تج ن ع د م اهالتأك د  أدن حن عن ش
  .البضائع الخطرة على سفنھم 
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ا     ة یسمح بھ البضائع طبقًا للتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة تعریف الفئة أقصى كمی
  -:كبضائع مرور ترانزیت لكل سفینة

  .طن متري )25(متفجرات  1
   .طن متري )150(غازات سامة قابلة لالشتعال  3 - 2/  1 - 2
  .تحمل بطاقة واحدة فقط  أنبدون حد بشرط غازات غیر قابلة لالشتعال  2 - 2
  .طن متري )200(سوائل قابلھ لالشتعال  1 - 3
  .طن متري )400(سوائل قابلھ لالشتعال  2 - 3
  .سوائل قابلھ لالشتعال بدون حد 3 - 3
  .مواد صلبة قابلة لالشتعال بدون حد 1 - 4

ف   ا      البضائع طبقًا للتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة تعری ة یسمح بھ ة أقصى كمی الفئ
فینة    د       2 - 4كبضائع مرور ترانزیت لكل س دون ح تعال ب ة االش واد ذاتی ري    200(م طن مت

مواد مؤكسدة  1 - 5طن متري  200مواد تكون خطرة إذا تعرضت للبلل  3 - 4) تفریغ فقط
د      1 - 6طن متري  50بیروكسیدات عضویة  2 - 5طن متري  250 دون ح امھ ب واد س  7م
ات     مواد د والتعلیم ذه القواع واد   8مشعھ طبقا للتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة وھ م

د    متنوعة مواد أخرى  9مسببة للتآكل بدون حد  دون ح ذه       وإلدارةب دیل ھ ي تع اء الحق ف المین
دولي للبضائع          / الكمیات و ات أخرى من التصنیف البحري ال ات فئ ى كمی أو فرض حدود عل
  .الخطرة 

دولي للبضائع الخطرة لغرض            وتس 2/14/2 د التصنیف البحري ال ًا لقواع ت طبق ي بنی فن الت تثنى الس
ات           ى الفئ ود المفروضة عل ائبة ، من القی ى صورة س ا عل رات   ( 2،3،5،1نقلھ دا نت ا ع فیم

اء        ) األمونیوم ة إدارة المین ى موافق ك البضائع الحصول عل ل تل ویتعین على السفینة التي تنق
  .قبل الوصول 

  :زين البضائع اخلطرة خت 2/15
  
اء إال إذا           2/15/1 ي المین وم استالمھا ف س ی ي نف حنھا ف ى البضائع الخطرة أو ش یص عل یجب التخل

  .ذلك  سمحت إدارة المیناء بغیر
  

حة    2/15/2 ادات واض اء بإرش ل إدارة المین ن قب ددة م ائع الخطرة المح ازن البض ز مخ ب أن تمی یج
احات ال   ازن والس ة المخ ب حراس ر    ویج خاص غی ول األش ع دخ قوفة ، ومن وفة والمس مكش

  .المصرح لھم بذلك 
 

ات           2/15/3 ة عالم ب معاین ذلك یج تمر وك راف المس ت اإلش زین تح احات التخ ون س ب أن تك یج
  .التسرب أو االنسكاب أو التلف أو أي ظاھرة غیر عادیة بشكل متواصل 
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دولي للبضائع الخ      2/15/4 رز      یجب استخدام التصنیف البحري ال د الضروریة لف طرة لوضع القواع
  .البضائع ووسائل التخزین وأي حدود مطلوبة في الوزن أو عدد الطرود 

  :الـــمـركبات  2/16

یجب على جمیع المركبات المستخدمة داخل المیناء ، لخدمات التموین سواًء كانت تسیر على  2/16/1
ة و   ات التحذیر     طرق أو على سكك حدیدیة ، مراعاة حدود األوزان اآلمن ق بطاق یجب أن تعل

  .المناسبة وفقًا للتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة 

  .یجب أن تكون كل ھذه المركبات نظیفة ومناسبة للغرض الذي تستخدم من أجلھ  2/16/2

ة ومن       2/16/3 ة للبضائع الخطرة المنقول یجب على سائقي كل ھذه المركبات مراعاة المخاطر الكامن
  .في حالة الطوارئ  إتباعھاالتي یجب  ثم الخطوات

  :القطع البحرية الصغرية اململوكة للميناء  2/17

زام بجدول    2/17/1 یجب عند تستیف البضائع الخطرة في القطع البحریة الصغیرة العائدة للمیناء االلت
ة من        ة بحری زود كل قطع الفرز العام للتصنیف البحري الدولي للبضائع الخطرة ویجب أن ت

  .القطع بقائمة بالبضائع الخطرة  ھذه

ًا للتصنیف البحري             2/17/2 ز طبق ة للتمیی اج القطع البحری د تحت ة ، ق ى اإلشارات التحذیری إضافة إل
  .الدولي للبضائع الخطرة 

ًا للتصنیف            2/17/3 تمرار وفق ة البضاعة باس ین شخص كفء لمراقب ر ، یجب تعی حیثما یتطلب األم
ائع الخط  دولي للبض ة   . رة البحري ال ة بحری ن قطع أكثر م خص ب ذا الش ف ھ ب أال یكل ویج

  .واحدة 
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 :التطبيق 3/1

ي  تخضع  3/1/1 لھذا الفصل الموانئ التجاریة التابعة لمؤسسات الموانئ الیمنیة بخلیج عدن والبحر األحمر والبحر العرب
ا   ) الناقالت(والسفن  دخل أي منھ ي ت وانئ التخصصیة أوالمحطات        وال تس . الت ى أي من الم ذه القواعد عل ري ھ

  .، أو على الناقالت أثناء تواجدھا فیھاالسلطة البحریة المختصةاف البحریة للنفط والغاز الخاضعة إلشر
  
ة ، ، في صھاریج تمثل جزءًا من بناء السفینتنقل مواد سائلة خطرة وفقًا للفقرة السابقة، والتي تخضع جمیع السفن 3/1/2

ة    شحنات وأصبحت غیر نظیفة أو خالیةوالسفن التي قامت بنقل مثل ھذه ال اء والمخصصة لمناول ، وأرصفة المین
ز   ي الج مولة ف د المش ام القواع ع ألحك حنات ، تخض ذه الش ل ھ انيمث د و ئیین األول والث ذه القواع ن ھ د م للقواع

  .الخاصة الالحقة أیضًا
  
فن  3/1/3 ع الس ع جمی اقالت(تخض ا  ال) الن ة ومتطلباتھ ات الدولی د اإلتفاقی ام وقواع ابقتین ألحك رتین الس ي الفق ذكورة ف م

  .للقواعد واألنظمة واإلجراءات المتبعة لدى الجھة البحریة المختصة

  :املسئوليات  3/2

عتبار تبعًا الختصاصھ آخذین بعین اال یعتبر ربان السفینة ومشغل الرصیف مسئولین عن االلتزام بھذه القواعد كًل 3/2/1
  .أي تعلیمات دولیة أو فنیة أخرى تتعلق بالسفینة أو البضاعة أو مناولتھا 

  :تعريفات إضافية  3/3

  :الناقلة  3/3/1
ة     ك الناقل ي ذل ا ف فینة بم اء الس ن بن كل جزءًا م ھاریج تش ي ص ائلة ف حنات الس ل الش ة لنق فینة المخصص ا الس د بھ ویقص

  .المشتركة عندما تستخدم لھذا الغرض 

  :محطة الناقالت  3/3/2
  .ھي المكان الذي ترصف فیھ ناقالت البترول أو تربط فیھ لتحمیل أو تفریغ المواد السائلة الخطرة 

  : المواد القابلة لالشتعال  3/3/3
  .مترادفین ) قابل لالحتراق(و) قابل لالشتعال(ھي المواد التي یمكن إشعالھا وحرقھا ویعتبر المصطلحان 
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  :عتمدة المعدات الم 3/3/4
وتعني معدات ذات تصمیم تم اختباره وإجازتھ للعمل تحت ظروف خطرة ومعتمدة من قبل سلطة مختصة ، كما یجب أن  

  .تكون السلطة قد وافقت على سالمة استعمال المعدات في جو خطر معین 

  :االحتراق التلقائي  3/3/5
تعال    ) طارد للحرارة(حرارة  ھو اشتعال مادة ناتج عن تفاعل كیماوي داخل المادة نفسھا یعطي دون التعرض لمصدر اش

  .خارجي 

  :اإلشتعال الذاتــــي  3/3/6
ھو اشتعال المواد القابلة لالحتراق بدون استخدام شرارة أو لھب عندما ترتفع درجة حرارة المادة إلى درجة یحدث عندھا 

  .االشتعال الذاتي 

  ) :المتطایرة(البضائع سریعة التبخر  3/3/7
  .كما تحدده طریقة اختبار الكأس المغلق ) فھرنھایت 140(درجة مئویة  60بضائع ذات درجة االشتعال تحت ھي ال

  :الفراغ  3/3/8
  .ھو الحیز غیر المملوء من صھریج ممتلئ جزئیًا 

  :فتحة الفراغ  3/3/9
  .ھي الفتحة الموجودة في غطاء الصھریج لقیاس الفراغ الناشئ عن عدم امتالء الصھریج 

  :حاجب الشرر  3/3/10
ع دخول               ة لمن وط دقیق اوم للصدأ مكون من خی لك المق ر من الس یج أو أكث ى نس وھو أداة قابلة للحمل أو مثبتة تحتوي عل

ر المصطلحان             ت ویعتب ب بشكل مؤق ال اللھ ع انتق ة أو لمن ى صھریج أو فتحة تھوی ب (و) حاجب الشرر  (الشرر إل حاج
  .مترادفین ) اللھب

  :ف والشهادات األخرى شهادات التصني 3/4

د     یجب أن تكون جمیع ناقالت البترول التي تدخل  3/4/1 ذه القواع وانئ الخاضعة لھ ة تحت إشراف    أي من الم ، والواقع
ة  لطة المختص ة    الس ًا بالفئ نفت تمام د ص دى    1/ أ /100ق ن إح ا م ا یعادلھ اتأو م ة   مؤسس نیف المعروف التص
ة          المختصة  الجھة البحریةوالمعتمدة من قبل  ة الدولی ام االتفاقی رول بإحك اقالت البت ع ن زم جمی ویجب أیضا أن تلت

  .م وتعدیالتھا 1974البحار لعام  فيلسالمة األرواح 
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المنظمة البحریة الدولیة  اتفاقیاتیجب أن یكون بناء أي سفینة تحمل موادًا كیماویة خطرة أو غازات سائلة متفقًا و 3/4/2
)IMO (فنالخاصة ببناء مثل ھذه الس.  

ة یجب أن تحمل ترخیصًا       3/4/3 وانئ الیمنی جمیع الناقالت األجنبیة المذكورة في الفقرتین السابقتین والتي تعمل بین الم
بمزاولة العمل من قبل الجھة البحریة المختصة، باإلضافة إلى الشھادات والوثائق األخرى التي تتطلبھا اإلتفاقیات 

  .الدولیة

  :الوصول  3/5

فینة بإخطار   یقوم رب 3/5/1 ل الس اء  ان ناقلة البترول أو وكی ت ممكن         إدارة المین رب وق ي أق رر للوصول ف د المق بالموع
  :موضحًا النقاط التالیة 

  .أ ــ وقت الوصول المقدر 
  .ب ـ كمیة وطبیعة البضائع التي ستفرغ أو تحمل 

  .ج ـ درجة االشتعال للبضائع التي ستفرغ 
فن   ـ أي معلومات أخرى ذات عالقة  د ط الس بالظروف والصعوبات والمعدات المصابة بأعطال قد تحدث مخاطر عند رب

  .أو فكھا أو مناولة البضائع 
  .التوازن فیجب أن یذكر إن كانت خالیة من الغازات أم ال أو في حالة خمول  میاهھـ ـ إذا كانت السفینة فارغة إال من 

  :دخول امليناء  3/6
  .لمیناء بدون إذن صریح من إدارة المیناءلناقلة أي ال یسمح بدخول  3/6/1
  :اإلشارات  3/6/2

  

  .على السفینة عند دخول المیناء أن ترفع علم أو أضواء التحذیر المالئمة 3/6/2/1
  :مساعدة القاطرات  3/6/3
اه    3/6/3/1 ھاریج می ائع وص ھاریج البض الق ص تم إغ ى ی اء حت ي اإلرس رول ف ة بت اعدة ناقل اطرة بمس مح ألي ق  ال یس

  .التوازن وفتحات قیاس الفراغات والمعاینة إال إذا كانت صھاریج البضائع خالیة من الغازات 

  :اإلرساء  3/7
ذي تحدده إدارة             3/7/1 ر ال ان غی ي أي مك اء أو بالرسو ف ى المخطاف داخل المین ال یسمح ألي ناقلة بترول بالرسو عل

  .المیناء 

ى    تقوم إدارة المیناء بتحدید أقل مسافة 3/7/2 آمنة یجب تركھا بین ناقلة البترول وأي سفینة أخرى على المخطاف أو عل
  .الرصیف ، إن لزم ذلك 
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اء      3/7/3 ع   ال یسمح باقتراب أي زورق من ناقلة بترول دون إذن من مشغل الرصیف أو إدارة المین ة  وبالتنسیق م الجھ
اء  زوارق باح       ،األمنیة المختصة بالمین ذه ال ل ھ زم مث ا یجب أن تلت تعال ،      كم ع مصادر االش تیاطات السالمة لمن

  . ویجب أن توفر حواجز جیدة لمنع التصادم 

  :الرباط وحل الرباط  3/7/4

  .یكون ربان السفینة مسئوًال عن الربط المأمون للسفینة  3/7/4/1

تم   أما المن ، على الربان أن یضمن توافر الطاقة الكاملة للمحرك للمناورة داخل وخارج الرصیف 3/7/4/2 ي ت اورات الت
  .دون توافر الطاقة الكاملة للمحرك فیجب أال تتم إال بموافقة إدارة المیناء 

  .یجوز إلدارة المیناء أن ترفض ربط أي ناقلة لیست مزودة بمعدات ربط كافیة  3/7/4/3

فینة وشخص آ    یجب اإلشراف بانتظام على عملیات الربط من قبل الضابط المناوب 3/7/4/4 ر الس خر مختص   على ظھ
  .كما یجب أن تكون أوناش الشد من النوع الذي یعمل بفرامل یدویة  ، على الرصیف

السفینة بعد استكمال التحمیل والتفریغ وفصل الخراطیم وإذا كان الربان قد اختار إجراءات المغادرة  یحل رباط 3/7/4/5
فینة أن      أما إذا لم یخت . المبكرة ، فعلیھ أن یستعد للمغادرة بأسرع ما یمكن  ذا اإلجراء فسوف تضطر الس ر ھ

  .تظل راسیة بانتظار وثائق التخلیص على البضائع ومغادرة المیناء 

نتیجة لذلك وكالء وعماًال لمالكي أو  وطاقمھعندما یقدم زورق المیناء المساعدة لسفینة أخرى ، یصبح الزورق  3/7/4/6
إدارة المیناء مسئولة عن أي أضرار تحدث من الزورق ولن تكون . مستأجري السفینة التي تقدم لھا المساعدة 

زورق أو        طاقمھأو  ذا نتیجة ألي تصرف أو تقصیر من ال أو لھم أثناء مساعدتھم سفینة أخرى سواًء حدث ھ
ي حجز      . ، أو ألي عیب أو عجز في الزورق أو مكائنھ أو معداتھ  طاقمھ ة الحق ف ان الناقل وھذا ال یعطي رب

ع من          الزورق للقیام بواجب ن یمن ذا ل ا أن ھ الخراطیم ، كم ال الخاصة ب ك واألعم ات غیر واجبات الرباط والف
  .واألعمال الخاصة بالخراطیم  حل الرباطتخصیص الزورق لناقلة أخرى أثناء الرباط و

  :الخراطیم  3/7/5

  .ال یسمح بتوصیل أي خرطوم للتحمیل أو التفریغ قبل تأمین عملیة الرباط  3/7/5/1

ارة               ی 3/7/5/2 ا بح وم بھ ي یق ود الت ك خراطیم البضائع والوق ات توصیل وف ى عملی وم مشغل الرصیف باإلشراف عل ق
  .یرضى عنھ مشغل الرصیف  يبالمستوى الذویجب أن تتم عملیات التحمیل والتفریغ  ، الناقلة
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د          3/7/5/3 ة جی ي حال ا ف ل البضائع ویضمن أنھ اء    ةعلى ربان الناقلة أن یفحص خراطیم أو أذرع تحمی ة للكھرب وعازل
  .وبالمستوى الذي یرضى عنھ  الساكنة

ذي یرضى    3/7/5/4 على ربان السفینة أن یضمن معاینة توصیلة خط تحمیل البترول إلى السفینة وأنھا على المستوى ال
  .عنھ 

  :األشخاص المفوضون  3/7/6

مح   3/7/6/1 ان أن یس ى الرب ة  عل ة المختص ة البحری ابعین للجھ ین الت اء   باللمفتش ت أثن ي أي وق ة ف ى الناقل عود عل لص
ة          فینة المطلوب ائق الس تندات ووث ة البضائع ، ومس فینة وصھاریجھا وحال تواجدھا في المیناء، لمعاینة حالة الس

  .، وللتأكد من مراعاة قواعد السالمة ) بما في ذلك سجل الزیت(األول من ھذه القواعد  الجزءوالمبینة في 

  :يق احتياطات مكافحة احلر 3/8

  . یجب اتخاذ جمیع االحتیاطات المناسبة على الناقلة لمنع الحوادث الناتجة عن الحرائق واالنفجارات  3/8/1

یكون ربان السفینة مسئوًال عن اتخاذ كل الخطوات الالزمة لتجنب خطر االشتعال في مخازن البضاعة أو غرف    3/8/2
ة الخطوات      . ع تجمع الغاز الملتھب المضخات أو أي مكان على ظھر السفینة أو حیثما یتوق اذ كاف ا یجب اتخ كم

اس الفراغات أو     العملیة لتجنب حدوث ھذه التجمعات من الغاز الملتھب وذلك بغلق فتحات الصھریج وفتحات قی
  . بأي وسیلة أخرى تحت تصرفھ 

تعمال األضواء المكشوفة ، وحمل األشخاص للكبری         3/8/3 دخین واس ع الت ى   یجب التشدید على من داحات ، عل ت أو الق
دھا بوضوح         ي یجب تحدی اطق الخطرة والت ي المن ات التحذیر من      . السفن وعلى الرصیف ف یجب عرض الفت

ارز   اللغتین     . الخطر ومنع التدخین بشكل ب ا ب ا یجب كتابتھ ة كم اف،       العربی ور ك یًال بن ة وإضاءتھا ل و اإلنجلیزی
اة    ویجب على كل سفینة وعلى الموظفین الذین یعملون ع ى السفن مراع لى الرصیف والمصرح لھم بالصعود عل

وال یسمح باستعمال نار مطبخ السفینة . األوامر الخاصة بالوقایة من الحریق وخاصة فیما یتعلق بأماكن المعیشة 
  . بدون إذن خطي من مشغل الرصیف 

  :معدات مكافحة الحریق  3/8/4

ق سواًء ف       3/8/4/1 دات مكافحة الحری ة        یجب أن تكون مع وري طیل تعمال الف ى الرصیف جاھزة لالس فینة أو عل ي الس
كما یجب فك ومد خراطیم الحریق ، واحد لألمام وآخر للخلف ، إذا لم یكن ھناك  ،وجود السفینة على الرصیف

  .أجھزة لتأدیة ھذا الغرض 
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  :المعدات الكھربائیة  3/8/5

ى الرصیف،       یجب أن تكون جمیع المعدات الكھربائیة، الثابتة وا 3/8/5/1 فینة أو عل ر الس ى ظھ تعملة عل لمحمولة والمس
ا   . من نوع معتمد  وب فیھ ا یجب   . ویجب فحص المعدات المحمولة بعنایة قبل استعمالھا الحتمال وجود عی كم

ات     ي عملی دء ف أن تكون الكابالت الكھربائیة الخاصة بالمعدات المحمولة من مستوى جید ، ویتم فصلھا قبل الب
  .المناولة 

  :معدات االتصاالت الالسلكیة  3/8/6

لكیة   3/8/6/1 دات الالس تخدام المع ة باس وانئ الخاص ات الم د وتعلیم اة قواع ب مراع ة " VHF"یج اة تام زء (مراع الج
  .)والجزء الثاني من ھذه القواعد 6/13 بند، الاألول 

أثناء مناولة البضائع إال بتصریح  على ظھر السفینة" UHF"و "VHF"یمنع استعمال أجھزة الرادیو المحمولة  3/8/6/2
  .محدد لھذا الغرض من إدارة المیناء 

  :خطر الشرر  3/8/7

یجب تزوید مداخن الناقالت بمانعات للشرر ، وفي حالة عدم توافرھا یجب اتخاذ كافة االحتیاطات لمنع الشرر  3/8/7/1
  .من الخروج من المدخنة 

الح أو ص  3/8/7/2 ال إص أي أعم ام ب ع القی ائل   یمن رر أو أي وس رض للش اطر التع ى مخ وي عل وع ینط ن أي ن یانة م
  .على الناقلة الموجودة على الرصیف دون إذن خطي من إدارة المیناء ،اشتعال أخرى 

تح أو       3/8/7/3 یمنع استعمال المعدات المصنوعة من الحدید أو الصلب أو مواد أخرى من الممكن أن تحدث شررًا ، لف
العنابر، أو المسامیر الملولبة، أو سدادات فتحات قیاس الفراغات أو المعاینة أو أغطیة  إغالق فتحات أو أغطیة

  :الصھریج األخرى فیما یتعلق بإحدى العملیات التالیة 
  .أ ــ تحمیل أو تفریغ المواد الخطرة من الصھریج أو إلیھ أو نقلھا من ناقلة إلى أخرى 

  .تنظیف الصھریج أو إخالؤه من الغاز  -ب
  .ـ تفریغ میاه التوازن من الصھریج أو تحمیلھا فیھ ج 

  :االحتراق التلقائي  3/8/8

یجب عدم تستیف نفایة القطن، أو الخرق أو قماش األشرعة أو الخیش أو أي مادة ماصة أخرى ، أو تركھا في  3/8/8/1
  .مكان قریب من الزیت أو من أي مادة قابلة لالحتراق التلقائي 
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  :اتي االشتعال الذ 3/8/9

  .ال الذاتي من لمس األسطح الساخنةیجب اتخاذ كافة اإلجراءات لمنع أي مادة من منتجات البترول قابلة لالشتع 3/8/9/1
  

  :)جاھزیة المحركات(وضع االستعداد الدائم  فيالحفاظ على نظم الدفع بالسفینة  3/8/10

ا     جاھزةالالزمة للمناورة یجب أن تكون نظم الدفع الرئیسیة وكافة اآلالت األخرى  3/8/10/1 تعداد دوم وفي وضع االس
ار     فيرسو الناقلة  وأثناء ل اإلبح ة قب المحطة ، كما یجب فحص واختبار جمیع المعدات األخرى المعاونة للناقل

  .أو االنتقال إلى رصیف أو مرسى آخر
  

  :أسالك القطر للطوارئ  3/8/11

في أعمدة ربط الحبال على الناقلة في المقدمة والمؤخرة ، بحیث یجب ربط أسالك قطر ذات قوة وحالة جیدة  3/8/11/1
ھ      ة من ى مقرب اء أو عل ا یجب أن تكون األسالك ع    . تنتھي عراھا عند خط الم ة     كم فینة المواجھ ب الس ى جان ل

  .للبحر

عمود  ولكي یمكن مد سلك كاف لتمكین القاطرات من السحب بفعالیة ، یجب أن یكون ھناك ارتخاء كاف بین 3/8/11/2
  .الربط وفتحة الربط ، ویمنع انطالقھ بواسطة خیط رفیع أو أي وسیلة أخرى یمكن قطعھا بسھولة

  

  ) :التوصیل باألرض (التأریـــــــــــــض  3/8/12

ا جاھزة     3/8/12/1 رة بقائھ یجب تأریض كل خطوط أنابیب التوصیل أو الخراطیم بطریقة مناسبة وباستمرار ، طیلة فت
  .أن تبقى تحت اإلشراف الدائم للعمل ، على 

  :خطة الطوارئ  3/9

ئولیات        بعد الوصول مباشرة یجب أن یتفق الربان ومشغل الرصیف   3/9/1 ى خطة طوارئ تحدد اإلجراءات والمس عل
وارئ    ة الط ي حال ا ف ب اتخاذھ ي یج وارئ     ،الت دمات الط دات وخ تدعاء مع ائل اس ان ووس د مك ب تحدی ا یج كم

  .المتخصصة 



 )3411(ص.ت

  
153

  :التفريغ / تحميل خطة ال 3/10

  :بالمعلومات التالیة  على ربان السفینة تزوید مشغل الرصیف 3/10/1

  :قبل التحمیل  -1
  .وحالة خزانات وخطوط الحمولة ) إن وجدت(أ ــ تفاصیل آخر حمولة نقلت ، وطریقة تنظیف الخزان 

  .ب ـ معدالت الحمولة القصوى المقبولة ومعدالت النھایات العظمى 
  .ت الضغط القصوى على جسر الحمولة الموصل بین السفینة والرصیف أثناء عملیة التحمیل ج ـ معدال

  .د ـ كمیات الحمولة التي یقبلھا من الكمیات التي یحددھا الرصیف 
  .ھـ ـ التوزیع المقترح للحمولة المحددة والنظام المفضل للتحمیل 

  ) .لكحیثما وجد ذ(و ـ الضغط األقصى المقبول للبخار الحقیقي 
  ).حیثما أمكن تطبیق ذلك(ز ـ النھایة العظمى المقبولة لدرجة حرارة الحمولة 

  .ح ـ الطریقة المقترحة للتھویة 
  .ط ـ توزیع وتركیب وكمیات مواد موازنة السفینة والوقت المطلوب للتفریغ 

  .ـ كمیة وتوزیع المواد الملوثة  ي

  :قبل التفریغ  -2
  .أ ــ مواصفات الحمولة 

ودرجات حرارتھا عند الوصول وبخاصة عندما تكون ) كلما تطلب األمر ذلك(رجة اشتعال البضائع ب ـ د
  .الحمولة غیر متطایرة 

  .ـ كمیة أو كمیات الحمولة المشحونة وموقع خزانات السفینة  ج
  .د ــ كمیة ومكان وجود المواد الملوثة 

  .ھـ ـ أي تغیرات طفیفة في خزانات السفینة منذ شحنھا 
  ) .كلما تطلب األمر ذلك(ـ أي میل للمیاه في خزانات الحمولة و 

  .ز ـ الترتیب المفضل لتفریغ خزانات السفینة 
  .ح ـ معدالت التفریغ العظمى الممكنة ومعدالت الضغط 

  :على مشغل الرصیف أن یزود ربان السفینة بالمعلومات التالیة  3/10/2

  :قبل التحمیل  -1
  .أ ــ مواصفات الحمولة 

ائع      تعال البض ة اش ك(ب ـ درج ر ذل ب األم ا تطل ون  ) كلم دما تك ة عن درة خاص ل المق ات حرارة التحمی ودرج
  .الحمولة غیر متطایرة 

  .جـ ـ الكمیة أو الكمیات المحددة التي ستشحن من البضائع 
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  .د ــ الترتیب المفضل لشحن البضاعة 
  . الرصیفھـ ـ المعدالت العظمى لعملیات التحمیل على 

  .والسفینة  الرصیفالضغط األقصى الواقع على جسر الحمولة الموصل بین  و ـ
ل      ت اذرع التحمی ا إذا كان ز ـ عدد وأحجام الخراطیم واذرع التحمیل المتوفرة لكل بضاعة أو فئة من الحمولة وم

  .تعمل مع بعضھا بشكل مشترك 
  .ح ـ تحدیدات على حركة الخراطیم أو أذرع التحمیل 

  .االت لمراقبة التحمیل بما في ذلك إشارة التوقف عند الطوارئ ط ـ نظام االتص
  

  :قبل التفریغ  -2
  .على الرصیف  ةأ ـ ترتیب تفریغ الحمولة المقبول

  .ب ـ معدالت التفریغ العظمى المقبولة 
  .جـ ـ الحد األقصى للضغط الذي یمكن قبولھ على جسر الحمولة الموصل بین السفینة والرصیف 

  .ت تفادي تجمع الكھرباء الساكنة د ــ احتیاطا
  .ھـ ـ أیة تحدیدات أخرى 

  .و ـ إجراءات التوقف عند الطوارئ 
  

  :االتصاالت بین الرصیف والسفینة  3/10/3

تحكم      3/10/3/1 ر صالحیتھ لل غ وأن تختب یجب أن یقام نظام اتصاالت یمكن التعویل علیھ قبل الشروع بالتحمیل والتفری
ات  ي العملی ب أن. ف ت        ویج ماح للوق رات س اء فت ن إعط د م د والب اطي معتم انوي احتی ام ث ًا نظ ام أیض یق

  .المطلوب للتجاوب مع اإلشارات 
  :یجب أن تضمن ھذه األنظمة إشارات لـ

  " .استعد"
  " .ابدأ التفریغ"أو" ابدأ التحمیل"
  " .خفف السرعة"
  " .أوقف التفریغ"أو " أوقف التحمیل "
  " .قم بتوقف اضطراري"

فینة ومشغل الرصیف        3/10/4 ین الس ا ب تم تبادلھ ي ی ث   توضع خطة شحن وتفریغ مفصلة على ضوء المعلومات الت بحی
  :تغطي النقاط التالیة 

  :یلي  أ ــ تسلسل تفریغ وتعبئة خزانات السفینة على ضوء ما
  .سرعة تفریغ الخزان من السفینة إلى الرصیف أو بالعكس  .1
 .تجنب تلوث البضائع   .2



 )3411(ص.ت

  
155

 .نابیب على التعبئة والتفریغ مدى قدرة األ  .3
 .الحركات والعملیات األخرى التي قد تؤثر على مستویات التدفق   .4
 .اإلجھادات القصوى المسموح بھا وتوازن السفینة   .5

  :یلي  ب ـ معدالت الشحن والتفریغ األولیة والقصوى، والمعدالت النھائیة وعدد مرات التوقف على ضوء ما
  . طبیعة البضاعة التي ستشحن .1
 .البضائع بالسفینة وكذلك نظام تھویة الغاز  أنبوب تحمیلترتیب وقدرة  .2
 .معدالت التدفق والضغط القصوى المسموح بھا في خراطیم السفینة والرصیف أو أذرع التحمیل  .3
 .االحتیاطات لتفادي تجمع الكھرباء الساكنة  .4
  .أیة تحدیدات أخرى لضبط التدفق  .5

ب أ       ة الخزان لتجن ة تھوی ین             ج ـ طریق ي بع ا یل ع أخذ م ى مستوى سطح السفینة م از عل ل تسرب الغ و تقلی
  :االعتبار 

  .البخار الحقیقي للبضاعة التي ستشحن  .1
 .معدالت الشحن  .2
 .األحوال الجویة  .3
  .إجراءات التوقف اإلضطراریة  .4

  :االحتياطات املتخذة قبل مناولة البضائع  3/11

  : أبواب ومنافذ غرف اإلقامة بوسط السفینة 3/11/1

غ    3/11/1/1 یجب إبقاء جمیع األبواب والمنافذ الخارجیة لغرف اإلقامة داخل السفینة مغلقة أثناء عملیات الشحن والتفری
  ) .السكن(ویجب بذل أقصى جھد لمنع دخول الغاز إلى غرف اإلقامة 

  :األبواب والمنافذ خارج غرف اإلقامة  3/11/2

ھ         أ ــ یجب إبقاء جمیع األبواب وال 3/11/2/1 تم فی ذي ی ى السطح ال ي تطل عل ة والت منافذ والفتحات خارج غرف اإلقام
  .الشحن والتفریغ مغلقة 

ى داخل                 ا إل از منھ ي یمكن أن یتسرب الغ ریح والت اه ال ة باتج واب الواقع ذ واألب وب المناف اء ثق ب ـ یجب إبق
غ     حن والتفری اء الش ة أثن ة مغلق رف اإلقام ة   . غ ذ أی یف أن یتخ غل الرص ن لمش رى   ویمك راءات أخ إج

  .ضروریة ، إذا استوجب األمر ذلك ، لمنع دخول بخار الھیدركربون إلى المناطق الخطرة في السفینة
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  :مراوح التھویة  3/11/3

ائدة      3/11/3/1 اح الس یجب أن تبقى مراوح التھویة مضبوطة بشكل مالئم دائمًا وفقًا لفتحات تھویة الخزان وأحوال الری
  .ل لالشتعال لمنع دخول الغاز القاب

  :مداخل ھواء التكییف المركزي  3/11/4

ة    3/11/4/1 ات مناول اء عملی ذ أثن ى النواف ة عل زي أو المركب ف المرك واء التكیی داخل ھ ن م دخل م ل م الق ك ب إغ یج
  .البضائع 

  :وحدات تكییف الھواء من النوع الذي یركب على النافذة  3/11/5

ة البضائع      اغالق  صوًال عن جمیع وحدات التكییف ویجب إبقاء التیار الكھربائي مف 3/11/5/1 اء مناول ة أثن ذ المعاین مناف
ذلك           ات البضائع وك ة من خزان ازات المنطلق ة ضمن نطاق الغ داخل الواقع ر الم ات غی ى الخزان الخطرة إل

  .فتحات ونقاط التھویة 
  

  :فتحات خزانات البضائع  3/11/6

ة البضائع      یجب إقفال وإحكام كافة أغطیة وسداد 3/11/6/1 اء مناول از أثن ات منافذ خزانات البضائع غیر الخالیة من الغ
  .الخطرة وأثناء موازنة السفینة بعد تفریغھا من حمولتھا 

  : منع صعود البخـار 3/11/6/2

 یجب في األحوال العادیة إبقاء أغطیة خزانات البضائع غیر الخالیة من الغاز مغلقة إال إذا جرى إخالؤھا من 3/11/6/3
  .الغاز بإذن من إدارة المیناء 

  

  :فتحات المعاینة وفتحات قیاس الفراغات  3/11/7

ة                3/11/7/1 ة البضائع أو موازن ات مناول اء عملی ة أثن اس الفراغات مغلق ة وفتحات قی ع فتحات المعاین اء جمی یجب إبق
ى    رربمانعات الش وعندما تفتح ألغراض التشغیل یجب حمایتھا . السفینة حیثما أمكن ذلك  ا یجب أن تبق ، كم

  .نظیفة وبحالة جیدة  المانعات
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  :التھویة في خزانات البضائع  تنظیم  3/11/8

یجب أن یضبط نظام التھویة في خزان البضائع لعملیة التشغیل المعنیة باتفاق ربان السفینة ومشغل الرصیف  3/11/8/1
  .بمانعات الشررا على ذلك ، كما یجب حمایة المخارج موتوقیعھ

  :عن امتالء الخزانات وصمامات األمان  التنبیھأجھزة  3/11/9

  .یجب أن تفحص جمیع أجھزة التحذیر وصمامات األمان وأن تكون صالحة للعمل قبل مناولة البضائع  3/11/9/1

  :المعدات  3/11/10

ي ا         3/11/10/1 تعملة ف زة األخرى المس ب والصمامات والخراطیم واألجھ ع األنابی بة  یجب أن تكون جمی لتشغیل مناس
زات         ذه األدوات جزءًا من التجھی دما ال تكون ھ لغرض استخدامھا وبحالة جیدة وخالیة من أي تسرب وعن

  .الدائمة للناقلة یجب أن تكون قابلة للفصل دون تأخیر 

أو یجب أن تفرغ جمیع الخراطیم واألذرع وتنظف أو تعزل قبل عملیة فصل الوصالت في األحوال العادیة  3/11/10/2
  .بشكل یمنع انسكاب البترول  االضطراریة

اعة    3/11/10/3 یالت البض ا توص ا فیھ تعملة بم ر المس ب غی وط األنابی و الزم ، خط ا ھ ب م زل ، حس د أو ع ب س یج
  .والتموین وكذلك أنبوب المؤخرة ، إن وجد 

ع فتحات   یجب إقفال جمیع صمامات خط األنابیب غیر المستعملة قبل التحمیل والتفریغ  3/11/10/4 ، كما یجب سد جمی
التصریف ومقاطر السفینة والمحافظة علیھا في أمكنتھا إال عندما تكون بضائع المناولة من الغازات المبردة 

  .أو المواد األكالة فیمكن إبقاؤھا مفتوحة شریطة أن یتوفر إمداد كاف من الماء 

ى البحر     3/11/10/5 غ إل ات        یجب إقفال صمامات البحر وصمامات التفری اء عملی ا أثن ك ومراقبتھ زم ذل ا إن ل ، وربطھ
  .المناولة للتأكد من عدم ضیاع الزیت أو تسربھ 

  :حتميل البضائع  3/12

ل             3/12/1 ًا لخطة التحمی ل مشغل الرصیف طبق دفق البضائع من قب ات    . یجب أن یضبط ت ا یجب أن تضبط النھای كم
  .الضرر باألنابیب أو الملحقات أو الصمامات العظمى للشحن بشكل فعال یمنع التدفق الزائد وإلحاق 
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  .إذا كان األمر یقتضي وقتًا احتیاطیًا لقفل المضخات فیجب أن یتم ذلك قبل البدء بالتحمیل  3/12/2

  :اإلشراف  3/13

ا       3/13/1 ة البضائع ، كم ات مناول ى عملی على الربان ضمان وجود ضابط سفینة وطاقم كاف على السفینة لإلشراف عل
  .ى مشغل الرصیف ضمان توافر اإلشراف الكافي على الرصیف وأن یبقى على اتصال وثیق مع السفینةأن عل

  :احلوادث  3/14

ة الضرورة، أن         الربان أو من ینوبھ یجب إبالغ  3/14/1 ي حال ا یجب ف فورًا عن أي تسرب أو انسكاب أو حادث ، كم
  . توقف فورًا كل العملیات إلى أن تجرى اإلصالحات المناسبة

  :الفضالت واملياه امللوثة  3/15
المرافق المعدة الستقبال تلك المواد  فيال إعلى ربابنة السفن عدم التخلص من المیاه الملوثة أو فضالت البضائع  3/15/1

ة  المیناء إلدارةوفي حال عدم توفر مثل ھذه المرافق ، فیجوز  أن تسمح   بعد موافقة الھیئة العامة للشئون البحری
یزید المحتوى الھیدروكربوني اإلجمالي للحجرات فیھا عن  شریطة أن ال الموانئبعض  فيالمیاه الملوثة  بتغییر

  .جزء في الملیون في الحجرة الواحدة  )15(أجزاء في الملیون وبحد أقصى  )8(
  

ة اإل      3/15/2 ى الرصیف أو منطق البترول سواًء عل فینة    وفي حالة التخلص من البترول أو المیاه الملوثة ب إن الس اء ف رس
  .تعتبر مسئولة وتتحمل كافة نفقات التنظیف

  :تنظيف اخلزانات وحتريرها من الغاز  3/16
غ         3/16/1 واد أن یضمن عدم تفری ذه الم ل ھ ت مث على ربان السفینة التي تحمل مواد سائلة خطرة أو التي تكون قد حمل

یل بالزی    ك الغس اء     الغاز أو تنظیف أو تطھیر الخزان بما في ذل اء دون إذن من إدارة المین ام داخل المین  ت الخ
  .وفي الرصیف أو المكان المحددین  ومشغل المحطة والھیئة العامة للشئون البحریة

  :ناقالت األغراض اخلاصة  3/17
  :ناقالت المواد الكیمیائیة  3/17/1
  .تمام خاص للعزل والتلوث یجب أن تتخذ احتیاطات إضافیة تتناسب مع نوعیة البضاعة مع توجیھ اھ 3/17/1/1
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  :سفن السوائل المختلفة  3/17/2

تخضع سفن السوائل المختلفة، إن كانت قد نقلت بتروًال في آخر رحلة لھا للقواعد الخاصة بناقالت الزیت إال  3/17/2/1
  .إذا أثبت ربانھا أن الخزانات نظیفة وخالیة من الغاز 

  
  :سفن التموین بالوقود  3/17/3

  

ذة   عندما تعمل سفن تموین الوقود  3/17/3/1 ة الناف یجب أن تكون مرخصة من قبل الجھة البحریة المختصة وفقًا لألنظم
  .تخضع لنفس القواعد المطبقة على ناقالت الزیت و

  :متوين السفن بالوقود  3/18

  :یلي  ن ماقبل البدء بتسلیم تموینات الوقود ، یجب االتفاق على خطة بین المجھز والمستلم ، تبی 3/18/1

  .أ ــ الكمیة المطلوبة من تموین الوقود 
  .ب ـ صنف ونوعیة التموین المطلوب 

  .ـ معدل الضخ األقصى  ج
  .د ــ وقت التوقف لتجنب التدفق الزائد 

  .ھـ ـ تسلسل الخزانات وتغییرھا إن لزم ذلك 
  .و ـ توصیالت الخراطیم 
  .ز ـ احتیاطات السالمة 

  .لعملیات التموین بالوقود ح ـ االتصاالت واإلشارات 

  :منع متوين السفن بالوقود  3/19
  

  

  :یمنع تموین السفن بالوقود خالل  3/19/1
  .أ ــ شحن وتفریغ البضائع والمواد الخطرة 

  .ب ـ دخول ونزول الركاب إلى ومن سفن الركاب 
  .ج ـ عملیات تعبئة وتفریغ الناقالت المحملة بالبضائع شدیدة التبخر 

التوازن بعد تفریغھا من البضائع شدیدة التبخر أو في أي وقت على الناقالت المحملة  بمیاهات موازنة الناقالت د ــ عملی
  .بالغاز السائل أو أي نوع من الغازات ذات درجة اشتعال منخفضة 
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  :سجل متوين السفن بالوقود  3/20
تفظ        ختصة الجھة البحریة الممن ِقبل یجب على السفینة المرخص لھا   3/20/1 اء أن تح ي المین الوقود ف د السفن ب بتزوی

  :یلي  بسجل یدون فیھ ما

  .كمیة الوقود المحملة على ظھر سفینة التموین بالوقود وعدد مرات التحمیل  -أ    
  .كمیة الوقود المزودة بھا كل سفینة وعدد عملیات التزوید  -ب

  زودت السفینة ج ـ اسم كل سفینة زودت بالوقود والمخطاف أو الرصیف حیث

  :قائمة أعمال السالمة  3/21

ال سالمة وال          3/21/1 ة أعم الوقود بقائم ون ب ي تم فینة الت الوقود أو الس یزود ربان كل من ناقلة الزیت وسفینة التموین ب
ین كل من مشغل        ار مشترك ب یجوز الشروع بأیة عملیات قبل أن تكون قد فحصت كل الفقرات المذكورة باختب

یف والرب ال الطرفینالرص ن ك ت م ة   ،ان ووقع بب مخالف أخیر بس نجم عن الت الیف ت ات أو تك تكون أي نفق وس
  .السفینة لھذه القواعد على مسئولیة السفینة 

  .تقدم قائمة أعمال السالمة إلى الربان 3/21/2

  :الحالة الخاملة للخزانات الموجودة على ظھر السفینة  3/21/3

  :خامل بخزاناتھا لجعلھا غیر قابلة لالشتعال وذلك حسب اآلتي  تحتفظ الناقالت المزودة بنظام غاز

وى            3/21/3/1 ى محت اء عل وث واإلبق اء مل ى فضالت أو م وي عل ت تحت ا كان تكون خزانات البضائع بحالة خاملة طالم
  .أو أقل بالحجم مع ضغط غاز إیجابي في جمیع الخزانات %) 8(األكسجین عند 

ى           یسمح بدخول الھواء إل 3/21/3/2 ى الوضع الطبیعي دون المرور عل ة إل ة الخامل ال من الحال ى داخل الخزان باالنتق
وى           ون المحت ى یك ل حت از خام ره بغ تم تطھی ى أن ی از عل ن الغ ًا م بح خالی تعال ویص ة لالش ة القابل الحال

  .الھیدروكربوني لھواء الخزان اقل من خط التخفیف الحرج 

الحمولة فإنھ یجب ضغط الغاز الخامل داخل صھاریجھا، وذلك قبل البدء في  عندما تكون الناقالت فارغة من 3/21/3/3
  .عملیة استقبال شحناتھا الجدیدة منعًا من وصولھا إلى درجة االشتعال
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أثناء عمليات شحن املواد اخلام التي حتتوي على كربيتيـد  األخطارإرشادات لربابنة السفن بشأن  3/22
  :اهليدروجني 

  :مالحظة ھامة 

  .قل األشخاص الذین یتعرضون لكبریتید الھیدروجین خارج المناطق الغازیة فورًا ویجرى لھم تنفس صناعي حاًال ین

دروجین    20تشتمل على زیت یحتوي على أكثر من  للسفینةإذا كانت الحمولة المخصصة  د الھی جزءاًً بالملیون من كبریتی
دروجین           في ھذا السائل بالوزن فقد یحتوي البخار المتصاعد من   د الھی از كبریتی ل من غ ز قات ى تركی ذه البضاعة عل . ھ

  .ویكون ھذا الخطر على أشده أثناء تعبئة العشرة أقدام األخیرة من الخزان بھذه المادة 
دم     السفینةإذا كانت تعلیمات مالكي  ا نق ام فإنن ال تشمل إجراءات مناولة ثاني كبریتید الھیدروجین الموجود في الزیوت الخ

  : السفینةیات التالیة لتخفیف خطر ثاني كبریتید الھیدروجین داخل التوص

  .استخدام جھاز التھویة ذا الصاري ، إن كانت السفینة مجھزة بھ ، لكي تتخلص من كل األبخرة  -1
فینة وأن              -2 ى سطح الس ب كل شخص یعمل عل ان آمن لیراق ي مك وف ف خصص مراقبًا تكون مھمتھ الوحیدة الوق

 .ناعي لتوفیر الھواء وأن یكون مدربًا على عملیات اإلنعاش یحمل جھاز تنفس اصط

ة            اءجرإ   -3 ة وغرف اكن اإلقام ي أم فینة وف ى سطح الس دروجین عل د الھی از كبریتی اختبارات متكررة للبحث عن غ
 .المحرك وكل المداخل 

د عن         -4 دروجین یزی د الھی ز كبریتی ي أي موضع       ) 50(إذا وجد تركی واء ف ي الھ الملیون ف ر من    جزءًا ب د أكث یبع
ورًا   عشرة أقدام عن مكان التنفیس أو فتحة الخزان یجب إخطار مشغل الرصیف  إن مشغلي األرصفة سیوقفون ف

 .جزءًا بالملیون في الھواء  )50(عملیة الشحن إذا زاد تركیز كبریتید الھیدروجین عن 

ت أخذ العینات وفتحات القیاس أو تأكد من عدم وقوف أي شخص على سطح السفینة باتجاه الریح من ناحیة فتحا  -5
 .أیة فتحات تنفیس على مستوى سطح السفینة

یجب أن یلبس كل شخص ، یعمل ضمن مسافة عشرة أقدام من فتحة سطح مكشوف أو فتحة عنبر أو فتحة قیاس   -6
. الھواء الفراغات أثناء تعبئة العشرة أقدام األخیرة من ذلك الصھریج أو الحجرة ، جھاز تنفس اصطناعي لتوفیر 

ات         ت كل عملی د توقف ون ق د أن تك ذ بع ویمكن إجراء أخذ عینات أو قیاس فراغات عند الفتحات المكشوفة والمناف
 .الشحن ، دون جھاز تنفس اصطناعي خاص في حالة عدم وجود أیة أبخرة 

 .تجنب الشحن عبر غرفة الضخ لتقلیل احتمال تلوث جو الغرفة بغاز كبریتید الھیدروجین   -7
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ا   يءكد من قیام أي شخص یدخل غرفة الضخ أوًال وقبل كل شتأال  -8 بتشغیل أجھزة التھویة واختبار جو الغرفة فیم
 ) .یجب مرافقتھ بشخص آخر(یخص غاز كبریتید الھیدروجین وعدم وجوده منفردًا أثناء ذلك 

 

د ا   ى كبریتی ا   ال تتحمل إدارة المیناء أي مسئولیة بشأن شحن الزیت الخام الذي یحتوي عل تثناء م دروجین باس یمكن أن   لھی
  .ینجم عن إھمال من جانب مستخدمیھا القائمین على عملیات شحن كھذه 

اریخ    دروجین الت ى  .................... مذكرة توصیة لربان السفینة التي تشحن زیوتًا خاصة تحتوي على كبریتید الھی : إل
ت       ............... الرصیف  . ................السفینة ................... الربان  ى زی تمل عل ك تش ة المخصصة ل إن الحمول

ت    . خام یحتوي على كبریتید الھیدروجین وإن تنفس األبخرة المتصاعدة من ھذه الحمولة یشكل خطرًا    ادة الزی وي ع یحت
كون تركیز ھذا الغاز في وسی. على تركیز عال من كبریتید الھیدروجین .............................. الخام المشحون على 

ى   )100 – 70(سائل الزیت الخام بین  ـ   150(جزء بالملیون وقد یصل أحیانًا إل ـ إن األبخرة      )175ـ الملیون ـ جزءًا ب
. المتشكلة أثناء شحن ھذه الخامات قد تحتوي على تركیز ممیت یصل إلى آالف األجزاء بالملیون من كبریتید الھیدروجین

ك ال  ننصحك بمراجعة التع لیمات الصادرة إلیك من قبل مالكي سفینتك بشأن ھذا الموضوع وإذا كانت التعلیمات المعطاة ل
ة     ات المرافق ى المقتطف تغطي حمولة الزیت الخام الذي یحتوي على كبریتید الھیدروجین فیمكنك في ھذه الحالة الرجوع إل

ذا وال تتحم  ، )جي.إس.تي.تي.أو.أي( المأخوذة من دلیل السالمة ت       ھ ك من الزی ئولیة بشأن حمولت اء أي مس ل إدارة المین
ى          ائمین عل تخدمیھا الق ب مس ال من جان نجم عن إھم الخام الذي یحتوي على كبریتید الھیدروجین إال فیما یختص بما قد ی

 ............. مشغل الرصیف  ،عملیات شحن كھذه
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 الفصل الرابع
  املخالفات الغرامات

  : رامات بيان املخالفات والغ - 4

ھ      أحكام یخالف كل من 4/1 ة علی ة المالی ع الغرام ھذه القواعد سیكون عرضة للمساءلة مع إمكانیة توقی
  .التي وقعت المخالفة في نطاق صالحیتھاالسلطة المختصة بمعرفة 

  : یليالمنصوص علیھما فیما  األقصىولن یزید عن الحد  األدنىلن یقل مبلغ الغرامة عن الحد  4/1/1

 بالبضائع اخلطرة متعلقةقواعد عامة للسالمة : الثاني  الفصل
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى حد أدني

ع      إلىأو السفن بضائع خطرة  األشخاص إحضار 2/1/1 جم م اء بشكل ال ینس المین
 125.000  12.500 خطي  إشعارالتصنیف الدولي للبضائع الخطرة ودون تقدیم 

دیم مانیفست       لإلشعارالء عدم تقدیم الوك 2/2/1 دم تق وب وع المسبق بالشكل المطل
 25.000 2.500 البضائع الخطرة أو تقدیم المانیفست غیر مكتمل البیانات 

رة     2/4 ات الخط ت النفای وكالء لمانیفس دیم ال دم تق ر    أوع ت غی دیم المانیفس تق
 25.000 2.500 مكتمل البیانات 

دون  2/4/5 ذین ال یتقی ة ال عارباإلالربابن ي ش ي اإللزام ات  ف م لنفای ال نقلھ ح
 سامة 

2.500 25.000 

فن     2/5 رض الس دم ع ارات ع كل     إلش رة بالش ائع الخط ة البض التحذیری
 المطلوب 

12.500  125.000 

فن    2/5/1 ھ الس دم تنبی لكي   إلشارات ع از الالس تمرة  ) VHS(جھ بصفة مس
 رسوھا على المخطاف  أثناء

5.000 50.000 

زام  2/11 دم الت ان ع خاص أوالرب ائع   األش ة البض ددة لمناول د المح بالقواع
 الخطرة 

12.500  125.000 

المة      2/12 یف بس غل الرص ان أو مش ام الرب دم اھتم رادع كل  األف بالش
 المطلوب 

12.500  125.000 

2/16 
2/17 

ق  دم تحق خاصع د     األش ة بقواع ع البحری ات والقط زام العرب ن الت م
 السالمة 

12.500  125.000 
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 قواعد خاصة للسالمة متعلقة بناقالت الزيت:  ثالثال لفصلا
 ريال اليمنيقيمة الغرامة بال

 حد أقصى  حد أدني
 125.000  12.500 عدم تقدیم ناقالت الزیت للمعلومات المطلوبة  3/5
 125.000 12.500 دخول ناقالت الزیت للمیناء دون تصریح  3/6
 125.000 12.500 التحذیریة المطلوبة  لإلشاراتعدم عرض ناقالت الزیت  3/6/2
 125.000 12.500 التحذیریة المطلوبة  لإلشاراتعدم عرض ناقالت الزیت  3/6/2
 125.000 12.500 عدم مراعاة ناقالت الزیت لقواعد الترصیف  3/7
 125.000 12.500 عدم تقید ناقالت الزیت باالحتیاطات ضد الحریق  3/8
 125.000 12.500 تفریغ / ومشغل المحطة لخطة تحمیل عدم تحضیر الربان  3/10
 125.000 12.500 عملیات البضائع  وأثناءلالحتیاطات قبل  األشخاصعدم مراعاة  3/11
 125.000 12.500 المؤھل  لإلشرافعدم توفیر الربان ومشغل المحطة  3/13

التلوث  بخالف الغرامات والتعویضات ال(عن الحوادث األشخاص إبالغعدم  3/14 متعلقة ب
 ).واإلضرار بالبیئة البحریة وفقًا للقوانین النافذة

12.500 125.000 

3/15 
ابورة     اه الص تقبال می ة الس ق خاص ة مراف تخدام الربابن دم اس ذرة  أوع الت الق الفض

ًا  ( ة وفق ة البحری رار بالبیئ التلوث واإلض ة ب ات المتعلق ات والتعویض الف الغرام بخ
 ).للقوانین النافذة

12.500 125.000 

 125.000 12.500 .السالمة أعمالعدم التزام الربابنة بقائمة مراجعة  3/21

 على جميـع  من هذا القرار) 1(والتعليمات المشار إليها في المادة  تطبق أحكام القواعد ): 2( مـادة
مينـاء   أيالسفن والشركات واألفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من 

  .المختصةالموانئ سلطة التابعة ألي من  موانئ التجاريةالمن 
وتنشر في  هذا القرارصدور من تاريخ  يوماً تسعونيعمل بهذه القواعد والتعليمات بعد ): 3( مــادة

  .الجريدة الرسمية
ـ  ، ين العربية واالنجليزيةباللغتالقواعد والتعليمات صدرت هذه ): 4( مــادة تضـارب   ةوفـي حال

  .خة العربية هي النسخة المعتمدةختالف في المعني فإن النساللغتين أو اال
  ما

  صدر بديوان عام وزارة النقل
  هـ1430رجب28بتاريخ
  م2009سبتمرب20املوافـق

  

  
 

  خـالـــد إبراهيم الوزيـــــر 
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