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- هيئة رائدة عالمًيا في مجال تصنيف السفن
 تعد هيئة  واحدة من اأكبر هيئات الت�سنيف في العالم، ويعود ذلك اإلى الحمولت الإجمالية المدونة في �سجالتنا والتي تزيد عن
230 مليون طن. تبرز ال�سمة المميزة لهذا النجاح في براعة هيئة  والإلتزام في �سبيل توفير اأعلى م�ستوى من الخدمات لكافة اأنواع 

ال�سفن، بما في ذلك قوارب العمليات. 

منذ تاأ�سي�سها، عملت هيئة  على معاينة وت�سنيف مختلف اأنواع قوارب العمليات، ابتداًءا من قاطرات مناولة المر�ساة، و�سوًل اإلى �سفن 
الإمداد و�سفن مد الكابالت، كما توا�سل هيئة  تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الفنية وخدمات الدعم لكٍل من مالكي وم�سغلي 

قوارب العمليات. 

ال�سبكة
تقوم هيئة  بتو�سيع �سبكة الخدمات العالمية الخا�سة بها ب�سكٍل م�ستمر وذلك بهدف تلبية احتياجات عمالءها ب�سكل اأف�سل.

وفي الوقت الراهن، تفتخر هيئة  بعدد مواقع المعاينة الح�سرية والتي تزيد عن 130 موقع حول العالم، كما تتفانى كافة 
مكاتبنا دون ا�ستثناء في تزويدك بخدمات دعم عالية الجودة و�ساملة. 

الم�ساعدة
تقدم هيئة  نطاًقا وا�سًعا من الم�ساعدات الفنية للعديد من الم�سممين وتر�سانات بناء ال�سفن حول اأرجاء العالم. 

وقد ا�ستخل�سنا هذه الخدمات الفنية من ثروة البيانات التي جمعناها على مدى اأكثر من قرن من عمليات المعاينة، ف�ساًل عن نتائج 
الأبحاث المبتكرة وبرامج التطوير التي اأجرتها هيئة  .

المرونة
تقوم هيئة   ال�سفن.  اأنواع  الخدمات لمختلف  وا�سعة من  ت�سكيلة  ب�سكٍل متزايد على  والبحرية  المالحية  ال�سناعات  تعتمد 
بتوفير خدمات متخ�س�سة لكل نوع من اأنواع قوارب العمليات وبالتالي نعمل على مالئمة الخدمات الخا�سة بنا لتلبي الحتياجات 

المحددة التي تتطلبها �سفينتك.

�سفن الدعم البحري وقوارب العمليات  2



الدعم الكلي لدى هيئة  
قطاع سفن الدعم البحري

يحظى الجيل الجديد من �سفن الدعم في المياه العميقة ب�سكل عام بقدرة ح�سانية اأكبر 
اإلى جانب وجود رافعة اأكثر قوة من تلك المتوفرة في قوارب العمليات ذات الطراز القديم.
وكذلك،تتمتع العديد من ال�سفن بقدرات ديناميكية لتحديد الموقع بالإ�سافة اإلى ا�ستعمالها 

اأنظمة عالمية لتحديد الموقع واأنظمة للدفع يتم التحكم بها من خالل اأجهزة الكمبيوتر. 
تزخر هيئة  بخبرة وا�سعة في مجال معاينة وت�سنيف كافة اأنواع �سفن الدعم 

البحري. 

خدمة الت�سنيف لدى هيئة 
ا لكل  بو�سفنا هيئة رائدة في مجال الت�سنيف، فاإننا نقوم بن�سر قواعد واإر�سادات م�سممة خ�سي�سً

نوع من اأنواع قوارب العمليات على حد �سواء. 
ولتلبية احتياجات ال�سناعة وتعزيز التقنيات البحرية ب�سكٍل اأف�سل، توفر هيئة  نظام ترميز 

مو�سع لكل نوع من ال�سفن اإلى جانب عمليات التركيب كما هو الحال في نظام تحديد الموقع 
الديناميكي )DPS(، �سفن مكافحة الحرائق )FFV( اإلخ، اإلى جانب تقديم مالحظات و�سفية تقوم 

بو�سف المزايا الرئي�سية ل�سفينتك.

حماية البيئة
ت�سعى ال�سناعات جاهدة في كافة اأرجاء العالم نحو تحقيق عمليات ت�سغيل �سديقة للبيئة ب�سكٍل اأكبر، وال�سناعة البحرية لي�ست با�ستثناء. 
، فاإننا نقوم بابتكار العديد من القواعد والإر�سادات لتلبية تلك الحتياجات التي  وكجزٍء من الجهود التي نبذلها في هيئة 

تتطلبها هذه ال�سناعة، وتقديم ترميزات ذات �سلة. تت�سمن الترميزات التي تم اعتمادها حديًثا “الوعي البيئي” و “نظام معالجة 
مياه ال�سابورة” و “مخزون المواد الخطيرة”. 

كذلك تقوم هيئة  بتقديم ترميزات مختلفة �سفن الإمداد البحري )OSV(، بالإ�سافة للترميزات البيئية المختلفة 
الخا�سة بها، الأمر الذي يمهد الطريق للمزيد من �سفن الإمداد البحري )OSV( وال�سديقة للبيئة اأكثر من اأي وقت م�سى.

تعزيز النظام المالحي على الجليد
نظًرا للنمو المتزايد في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المناخ البارد، هناك طلب متنامي على �سفن الدعم البحري 

ا لكي تعمل على الجليد. الم�سممة خ�سي�سً
قامت هيئة  بن�سر مجموعة مدققة من القواعد التي تتعلق بال�سفن التي تعمل على الجليد و�ستعمل على تعديل القواعد 
لكي تعك�س الأنظمة الجديدة للمنظمة البحرية الدولية )IMO( كما هو الحال في “الرمز القطبي”. تمتلك هيئة  القدرة 

على معاينة وت�سنيف اأي م�ستوى من الم�ستويات الخم�سة لل�سفن التي تعمل على الجليد بال�ستناد اإلى احتياجات المالك.
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KAIYO
 �سفينة عمليات بحرية متعددة الأغرا�س تبلغ حمولتها الإجمالية

 699 طن وتم بناوؤها من قبل �سركة .ISB Co., Ltd ل�سالح �سركة
.Offshore Operation Co., Ltd.

SETIA GAGAH
�سفينة دعم / اإمداد م�سطحة تبلغ حمولتها الإجمالية 1188 طن وتم 

بناوؤها من قبل �سركة P.T. Jaya Asiatic Shipyard ل�سالح 
.Alam Maritime (M) Sdn. Bhd. سركة�

SHIN NICHI MARU
�سفينة اإمداد بحري تبلغ حمولتها الإجمالية 697 طن وتم بناوؤها من 

قبل �سركة .Maehata Shipbuilding Co., Ltd ل�سالح �سركة 
.Offshore Engineering Co., Ltd.

DANUM 65
�سفينة قاطرة لمناولة المر�ساة تبلغ حمولتها الإجمالية 467 طن وتم 
بناوؤها من قبل �سركة .Piasau Slipways Sdn. Bhd ل�سالح 

.Shin Yang Shipping Sdn. Bhd. سركة�
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GPS











تشكيلة واسعة 
هيئة  وقوارب العمليات 

MIRAI
�سفينة اأبحاث تبلغ حمولتها الإجمالية 8706 طن وتم بناوؤها من قبل �سركة 
Shimonoseki Shipyard & Machinery Works التابعة ل�سركة 
.JAMSTEC ل�سالح �سركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

SUBARU
من  بناوؤها  وتم  طن   9557 الإجمالية  حمولتها  تبلغ  كابالت  مد  �سفينة 
قبل �سركة .Mitsubishi Heavy Industries, Ltd ل�سالح �سركة 

.NTT World Engineering Marine Corporation

ANDROMEDA V
حفارة �سحب قادو�سية ما�سة تبلغ حمولتها الإجمالية 22049 طن وتم 
�سركة ل�سالح   IHC Holland NV �سركة  قبل  من   بناوؤها 

.Andromeda Five Pte. Ltd.

دافع ال�سمت - 6 وحدات
دافع المقدمة - 1 وحدة

JAMSTEC ال�سور الواردة اأعاله ماأخوذة بت�سريح من

JAMSTEC

JAMSTEC
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تشكيلة واسعة 
هيئة  وقوارب العمليات 

AJANG MEDINA
وتم  طن   487 الإجمالية  حمولتها  تبلغ  المت�سرب  النفط  ا�سترجاع  �سفينة 
بناوؤها من قبل �سركة .Shin Yang Shipyard Sdn. Bhd ل�سالح 

.Ajang Shipping Sdn. Bhd. سركة�

ZUIRYU
�سفينة حرا�سة عالية ال�سرعة تبلغ حمولتها الإجمالية 112 طن وتم بناوؤها 
من قبل �سركة .Kanagawa Dockyard Co., Ltd ل�سالح �سركة 

.Isewan Bosai K.K.

HAKUREI
�سفينة معاينة/اإمداد جيولوجية تبلغ حمولتها الإجمالية 6283 طن وتم بناوؤها من 
التابعة   Shimonoseki Shipyard & Machinery Works �سركة  قبل 
�سركة ل�سالح   Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.  ل�سركة 
.Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)

ت�ستعمل �سفينة CHIKYU بيانات موقع GPS الواردة من الأقمار ال�سناعية وبيانات 
الموقع ال�سوتية التي يتم الح�سول عليها من اأجهزة الإر�سال وال�ستقبال 

الموجودة في قاع البحر وذلك لتاأكيد الموقع الخا�س بها.

بعد ح�ساب النحراف الخا�س في �سفنية CHIKYU با�ستعمال بيانات الموقع هذه، 
تعمل دافعات ال�سمت )مراوح بم�سمار �سخم قابل للدوران بمعدل 360 درجة ( التي 

يتم التحكم بها عن طريق جهاز الكمبيوتر با�ستمرار على تقليل النحراف من 
الموقع المخ�س�س للحد الأدنى، والذي يعرف با�سم التحكم بالتغذية الراجعة.

كذلك ت�ستفيد �سفينة CHIKYU من التحكم في التغذية الأمامية. ومن خالل ح�ساب 
قوة الريح مع �سرعة الريح وعملية التحكم، تقوم �سفينة CHIKYU بالتحكم بكل دافع 

�سمت )التجاه والدورة ( وذلك لتفادي النحرافات الكبيرة قبل حدوثها.

وبذلك ت�سمن خطتي التحكم هاتان اأن تبقى ال�سفينة CHIKYU �سمن الموقع 
المخ�س�س وفي ظروف منا�سبة للحفر. 

CHIKYU
وحدة حفر بحرية متحركة تبلغ حمولتها الإجمالية 56752 طن وتم 
 Nagasaki Shipyard & Machinery بناوؤها من قبل �سركة

 Mitsui Engineering and Shipbuilding و �سركة Works
Mitsubishi Heavy Indus� التابعتان ل�سركة Co., Ltd.

.JAMSTEC ل�سالح �سركة tries, Ltd.

تعد هذه ال�سفينة من اأكثر �سفن الحفر العلمية في اأعماق البحار 
تقدًما على م�ستوى العالم اإلى جانب اأنها �سفينة الحفر العلمية 

الوحيدة التي ت�ستعمل نظام حفٍر بخا�سية الرافع ذو موثوقية 
و�سالمة. تقدم هيئة  ترميز من الدرجة “DPS B” لل�سفن 

وذلك بف�سل نظام تحديد الموقع الديناميكي المتطور للغاية.

JOGMEC
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هيئة  تحدد الترميزات 
لسفن الدعم البحري، بما في ذلك قاطرات مناولة المرساة واإلمداد والمجهزة 

بأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة إلخماد الحرائق الخارجية 
اأكبر، فاأ�سبح هناك طلب متزايد على �سفن  اأعماق البحار ب�سكل  اإلى  انتقلت عملية تطوير الموارد البحرية من المناطق البحرية القريبة 
ا قادرة على القيام بعمليات الإر�ساء  الدعم البحري متعددة الأغرا�س والقادرة لي�س على نقل الب�سائع لمرافق العوم البحرية فح�سب بل اأي�سً

والتركيب ومكافحة الحرائق في نطاق وا�سع من البيئات البحرية. 

طالما اأن المتطلبات الفنية واأعباء العمل في تغير م�ستمر، اأ�سبح مالكو وبناة ال�سفن يرغبون بترميزات ت�سف على الأغلب الغر�س المبتغى 
من ال�سفن الخا�سة بهم اإلى جانب قدراتها الفنية. عملت هيئة  على تاأ�سي�س نظام ترميزات جديد ل�سفن الدعم البحري، بما في 
ذلك قاطرات مناولة المر�ساة والإمداد )AHTS( والمجهزة باأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة لإخماد الحرائق الخارجية )FiFi( وذلك بهدف 

تلبية الحتياجات المتغيرة لل�سناعة البحرية اإلى جانب خدمة عمالءنا في القطاع البحري ب�سكٍل اأف�سل. 

اأمثلة على الترميز
يمكن اإ�سدار الترميزات الخا�سة بهيئة  لتلبية الحتياجات المحددة للعمالء وال�سفن الخا�سة بهم.   

بعد التعديلقبل التعديلطراز ال�سفينة
�سفينة اإمداد بحري/م�سطحة مع نظام 

)DPS( تحديد الموقع الديناميكي
الترميز:

 NS*)TUG()DPS A(
من  الديناميكي  الموقع  تحديد  نظام   :DPS A

الت�سنيف اأ 
الترميز الو�سفي:

م�سممة لغايات القطر والإمداد البحري 

الترميز:
 NS*)OSV()DPS A(

OSV: �سفينة اإمداد بحري  
الترميز الو�سفي:

ل يوجد 

�سفينة مناولة المر�ساة م�سممة 
)FiFi( لمكافحة الحرائق

الترميز:
 NS*)TUG(

الترميز الو�سفي:
-  م�سممة لمناولة المر�ساة

-  نظام مكافحة الحرائق الثابت لإخماد 
  FIFI 1 الحرائق الخارجية

الترميز:
 NS*)AHV/FFV1(

AHV: �سفينة مناولة المر�ساة 
FFV1: �سفينة مكافحة الحرائق-طراز 1 

الترميز الو�سفي:
ل يوجد 

الترميز:قاطرة مناولة المر�ساة والإمداد
 NS*)TUG(

الترميز:
)NS*)AHTS اأو

 NS*)AHV/TV/OSV(
AHTS: قاطرة مناولة المر�ساة والإمداد

TV: �سفينة قطر

الإي�ساح والتب�سيط
 . للح�سول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخا�س بهيئة 

)https://www.classnk.or.jp/account/en/Rules_Guidance/ssl/login.aspx(


