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ClassNK مهمة هيئة

التقرير ال�سنوى لهيئة ClassNK لعام 2010

  التركيز على تقديم خدمات ت�سنيف باأعلى م�ستويات الجودة من خالل خبراء يتمتعون باأعلى م�ستويات الكفاءة مع الحفاظ على دورها كجهة محايدة 
م�ستقلة تماما وغير هادفة للربح.

  التركيز على تطوير القواعد والتوجيهات واالأ�ساليب المعنية، مع الحفاظ على التزامها بالتطوير والبحث العلمي والتكنولوجي واالرتقاء بهما، وكذلك

  الحفاظ على مهامها العالمية وتطويرها وفقا الحتياجات عمالئها الم�ستفيدين من خدماتها.

ُتعنى هيئة ClassNK ب�سمان �سالمة االأرواح والممتلكات في البحار ومنع تلوث البيئة البحرية. ولتحقيق هذه المهمة �سوف تقوم 
هيئة ClassNK بما يلي:
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التعريف بالهيئة

خدمات ت�سنيف ال�سفن

OHSAS و ISO التقييم والت�سجيل طبقا ملوا�سفات

الدعم الفني واال�ست�سارات الفنية

اخلدمات التعليمية والتدريبية

االأن�سطة الدولية

اأهم االأن�سطة نيبون كايجي كيوكاي  تاأ�س�ست هيئة  نوفمرب 1899  يف 15 
و�ل�سهرية با�سم ClassNK �أو بب�ساطة NK، وهي هيئة عاملة 
يف جمال ت�سنيف �ل�سفن ُتعنى بحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات يف 
�لبحار ومنع تلوث �لبيئة �لبحرية. وتقدم هيئة ClassNK طائفة عري�سة من �خلدمات باعتبارها 
هيئة حمايدة م�ستقلة متاما وغري هادفة للربح. ويتمثل �لعمل �لرئي�سي لفريق �لفنيني �ملتخ�س�سني 
بالهيئة يف معاينة �ل�سفن حديثة �لإن�ساء و�ل�سفن �ملوجودة يف �خلدمة و�ملن�ساآت �لبحرية �لأخرى، 
وجتهيز�ت  و�لإلكرتونية  �لكهربائية  و�لأنظمة  �لدفع  و�أنظمة  �ل�سفينة  بدن  �إن�ساء�ت  ذلك  يف  مبا 
�ل�سالمة ومعد�ت �ل�سحن و�لتفريغ بالإ�سافة �إىل نطاقات �أخرى عديدة، وذلك للتاأكد من تطابقها 
�أي�سا باإجر�ء جمموعة كبرية  �لتام مع قو�عد �لت�سنيف �ملطورة من قبل �لهيئة. كما تقوم �لهيئة 
من �ملعاينات �لقانونية بالنيابة عن �أكرث من 100 جهة حكومية بدولة �لعلم حول �لعامل. وتت�سمن 
�لأن�سطة �لأخرى مر�جعة و�عتماد �أنظمة �إد�رة �ل�سالمة على �أ�سا�س مدونة ISM وتقييمات �أنظمة 
�جلودة و�لبيئة على �أ�سا�س مو��سفات ISO و�ل�ست�سار�ت �لفنية وباقة و��سعة من �أحدث م�ساريع 

�لبحث و�لتطوير.
�ملتمثلة يف  لتاأدية مهمتها  ClassNK بد�أب وجد  تاأ�سي�سها قبل 111 �سنة عملت هيئة  منذ 
حماية �أرو�ح �لب�سر و�ملمتلكات �لبحرية و�لبيئة �لبحرية، كما �أن �للتز�م منقطع �لنظري بالتفوق 
�لتقني وتوفري �أعلى م�ستويات �خلدمة جعل من �لهيئة جهة ر�ئدة عاملية يف جمال ت�سنيف �ل�سفن. 
ونتيجًة لذلك �أُدرج ب�سجل هيئة NK  7،347 �سفينة يزيد �إجمايل حمولتها على 179 مليون طن 
�لعاملي �خلا�سع  �لتجاري  �لأ�سطول  تقريبا من  �لرقم %20  نهاية عام 2010. وميثل هذ�  بحلول 

للت�سنيف.
على �لرغم من �أن هيئة ClassNK يقع مقرها يف �ليابان، �إل �أنها متتلك متثياًل عامليًا عرب �سبكة 
مكونة من 118 مكتب معاينة ح�سري. ويعمل معاينو هيئة ClassNK يف تر�سانات بناء و�إ�سالح 
وذلك  �ل�سفينة،  حالة  فح�س  هناك  منهم  ُيطلب  �أن  ميكن  حيث  �لعامل،  حول  �ملو�نئ  ويف  �ل�سفن 

ل�سمان توفري جميع خدمات �لهيئة على مد�ر 24 �ساعة/7 �أيام حول �لعامل.

حمولة 179.5 مليون طن

ح�سة �لهيئة يف �لأ�سطول 
%20�لتجاري �لعاملي
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بناء  �ل�سهاد�ت لأنظمة �سمان �جلودة �خلا�سة برت�سانات  �إ�سد�ر  �أمد طويل يف  ClassNK منذ  �ل�سفن ت�سرتك هيئة  �أعمالنا يف جمال ت�سنيف  كجزء من 
�ل�سفن و�جلهات �ل�سانعة. ويف ظل �ل�ستفادة من هذه �خلرب�ت قامت هيئة ClassNK يف تلك �لأثناء بتو�سيع نطاق هذه �لأعمال لي�سمل �لت�سجيل و�لتقييم 
�ملطابق ملو��سفات �لأيزو 9001 و 14001. كما �أن �أعمال �لت�سجيل �ملطابق ملو��سفات ISO من قبل هيئة ClassNK معتمدة من هيئات �لعتماد �لر�ئدة �سو�ء 

يف �ليابان �أو على م�ستوى �لعامل، ف�سال عن �أن �لت�سجيل �ملطابق ملو��سفات ISO من قبل هيئة ClassNK معرتف به كعالمة جودة يف �ستى �أرجاء �لعامل.
وعالوة على ذلك �أ�سافت �لهيئة موؤخر� خدمات �لعتماد �ملرتبطة مبو��سفات OHSAS �إىل هذه �خلدمات.

تقدم هيئة ClassNK �أي�سا نطاقا عري�سا من خدمات �لدعم �لفني و�ل�ست�سار�ت �لفنية ��ستناد� �إىل �خلربة �لفنية �لتي طورناها على مد�ر �أكرث من قرن يف 
�ل�سفن �جلديدة وفح�س  �ل�ساحلية و�لإ�سر�ف على  لل�سفن و�ملن�ساآت  �ل�سهاد�ت  �لفنية و�لتقييم ومنح  �لت�سنيف. هذه �خلدمات ت�سمل �ل�ست�سار�ت  جمال 

�لآلت و�لتجهيز�ت �ل�سناعية وقيا�س �حلمولة �لطنية و��سد�ر �ل�سهاد�ت لها، �إىل جانب �لعديد من �لختبار�ت و�لأبحاث و�لتحاليل �حلا�سوبية.

�ملختلفة.  و�لتدريبية  �لتعليمية  �لرب�مج  باأكمله عن طريق جمموعة من  �لبحري  للمجتمع  �لو��سعة  �لفنية  �إتاحة خربتها ومعرفتها  ClassNK على  تعمل هيئة 
ت�سمل تلك �خلدمات على �لرب�مج �لتدريبية �لتي مت تنفيذها بناء على طلب �حلكومة �ليابانية و�جلهات �حلكومية �لأخرى �خلا�سة بدول �لعلم و�د�ر�ت �ملو�نئ   
بالإ�سافة �إىل �لندو�ت �لفنية وبرنامج دور�ت �أكادميية ClassNK. وحتر�س هيئة ClassNK ب�سكل م�ستمر على تو�سيع نطاق �أن�سطتها �لتعليمية و�لتدريبية 
لطائفة عري�سة من �لأفر�د بدءً� من حديثي �لعهد بتلك �ل�سناعة و�سوًل �إىل �خلرب�ء �ملتخ�س�سني، وميثل ذلك جزءً� من جمهود�تها لزيادة �مل�ساهمة يف منو 

وتطور �ملجتمع �لبحري.

�لهيئات  من  �لعديد  ت�سارك يف  كما  �لدولية،  و�لقر�ر�ت  للقو�عد  �لو��سعة  �لهيئات  من  بع�سويتها يف عدد  عاملية،  منظمة  ب�سفتها   ،ClassNK هيئة  حتتفظ 
�لبحرية حول �لعامل. وتعد هيئة ClassNK ع�سو� فاعال يف �ملنظمة �لدولية لهيئات �لت�سنيف )IACS(، وت�ساهم بدور كبري يف �سياغة �لقو�عد و�للو�ئح، مثل 
�ل�سرت�طات �ملوحدة )UR( و�لتف�سري�ت �ملوحدة )UI( �خلا�سة مبنظمة IACS. كما تقوم هيئة ClassNK �أي�سا باإيفاد �خلرب�ء و�لباحثني حل�سور �جتماعات 

�ملنظمة �لبحرية �لدولية )IMO(، ب�سفتهم ممثلني لكل من منظمة IACS و�حلكومة �ليابانية، وذلك يف �إطار �لأن�سطة �لدولية �لأخرى �لتي تقوم بها �لهيئة.

THE CLASSED FLEET

QUALITY SYSTEM
ASSESSMENT

TECHNICAL
SERVICES

TRAINING

INTERNATIONAL
AFFAIRS

ISO

تقدم هيئة ClassNK جمموعة عري�سة من �خلدمات ت�ستمل على جميع جو�نب ت�سنيف �ل�سفن بدءً� من �عتماد �ل�سفينة وخمططات �لآلت �إىل معاينة وت�سجيل 
�ل�سفن وتركيبات �ل�سفن و�عتماد �ملو�د و�ملعد�ت و�لتجهيز�ت وكذلك تقييم وت�سجيل �أنظمة �إد�رة �سالمة �ل�سفن و�أنظمة �لأمان.

خدمات ت�سنيف ال�سفن

OHSAS و ISO التقييم والت�سجيل طبقا ملوا�سفات

الدعم الفني واال�ست�سارات الفنية

اخلدمات التعليمية والتدريبية

االأن�سطة الدولية

اأهم االأن�سطة
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ر�سالة رئي�س جمل�س الإدارة

البيئة  وحماية  البحري  املجتمع  م�سالح  خدمة  على  با�ستمرار   ClassNK هيئة  تعمل 
جودة  م�ستويات  باأعلى  االإتقان  فائقة  بخدمات  العمالء  اإمداد  على  اإ�سرارها  خالل  من 
املدعمة  الفنية  االإمكانيات  التي تعزز  املتقدمة  التقنيات  البحث والتطوير يف  وموا�سلة 

لهذه اخلدمات.

�سناعة �لنقل �لبحري و�لتوجهات �لعاملية يف �ل�سنة �ملالية 2010
�لتعايف  نحو  �لبطيء  حتوله   2010 عام  يف  �لعاملي  �لقت�ساد  و��سل 
�لذي بد�أ يف عام 2009 نتيجًة لالإجر�ء�ت �ملكثفة �ملحفزة لالقت�ساد �لتي 
بعد  �لتي حدثت  �لعاملية  �لأزمة  مع  للتعامل  �لعامل  �لدول حول  �تخذتها 
�نهيار م�سرف ليمان يف عام 2008. وعلى عك�س هذه �لظروف ُوجه يف 
هذ� �لعام �أي�سا �هتمام �أكرب للدول �ل�ساعدة حديثا مثل �ل�سني و�لهند 
بالدول  مقارنة  قويًا  �قت�ساديًا  منوً�  منها  كل  �سهدت  حيث  و�لرب�زيل، 
�ملوؤثرة  �لعو�مل  مو�جهة  و��سلت  و�لتي  �لأوروبية  �ملنطقة  يف  �ملتقدمة 

�سلبيًا على �قت�سادها مثل عدم �ل�ستقر�ر يف قطاعاتها �ملالية.
يف  �لعام  هذ�  خالل  كبري  لتغري  �أي�سا  �ل�سفن  بناء  قطاع  خ�سع 
�ل�سني �لتي تخطت كوريا للمرة �لأوىل فيما يتعلق بكم �ل�سفن �جلديدة 
�لأوىل  للمرة  �ل�سني  �سعدت  �حلقيقة  ففي  ت�سييدها.  �إجناز  مت  �لتي 
كاأكرب دولة على م�ستوى �لعامل يف قطاع بناء �ل�سفن وذلك �رتكازً� على 
ثالثة موؤ�سر�ت رئي�سية يف قطاع بناء �ل�سفن تتمثل يف كميات �لطلبات 
�مل�ستلمة و�ل�سفن �لتي مت �إجناز ت�سييدها وت�سليمها و�لطلبات �مل�ستلمة 
�جلاري تنفيذها. وبالإ�سافة �إىل ذلك �أ�سهم تو�سع �ل�سني يف بناء �ل�سفن 
�جلديدة  بال�سفن  �لإجمالية  للحمولة  �لعاملي  �حلجم  زيادة  يف  �جلديدة 
�ملُ�سيدة �إىل حو�يل 100 مليون طن لعام 2010، بزيادة مقد�رها 30% 

تقريبا عن �لرقم �ل�سابق �مل�سجل يف عام 2009 و�لبالغ 77 مليون طن.

موجز لأن�سطة �لهيئة يف �ل�سنة �ملالية 2010
�ل�سفن،  لبناء  �لعاملية �جلديدة  �لقيا�سية  لالأرقام  �إىل جانب هذه �خللفية 
من  بها  خا�سة  جديدة  قيا�سية  �أرقام  بت�سجيل  �أي�سًا  �لهيئة  قامت  فقد 
و�سلت  �إجمالية  بحمولة  للت�سنيف  جديدة  �سفينة   585 �إخ�ساع  خالل 
�إىل 17.81 مليون طنا خالل �ل�سنة، وذلك لل�سنة �لتا�سعة على �لتو�يل 
�لتي بذلتها كل  �لنمو. وبف�سل �جلهود  �لقيا�سية ملعدل  لتحطيم �لأرقام 
هيئات  جلميع  ر�ئدًة   ClassNK هيئة  �أ�سبحت  فقد  �ملعنية،  �لأطر�ف 
حلمولة  طن  مليون   170 حاجز  تخطي  خالل  من  �لأخرى  �لت�سنيف 
مار�س  �سهر  مرة يف  لأول  للت�سنيف  �أخ�سعتها  �لتي  �لإجمالية  �ل�سفن 

ل�سنة 2010. ومع نهاية �سهر دي�سمرب ل�سنة 2010، ��ستمل �سجل هيئة 
بلغت  وقد  للت�سنيف،  �إخ�ساعها  مت  �سفينة   7،347 على   ClassNK

حمولتها �لإجمالية 179،478،084 طنًا.وهذ� �لرقم ميثل حو�يل 20% 
�ملُ�سنفة. ومن  �لعاملية  �لتجارية  لالأ�ساطيل  �لكلية  �لإجمالية  من �حلمولة 
�ملتوقع �أن تتخطى �حلمولة �لإجمالية �لكلية ل�سجل هيئة NK قيمة 180 

مليون طن يف بد�ية �سنة 2011.
نظام  تطوير  على  �أي�سًا  �لهيئة  ركزت  �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل 
خدمة  تقدمي  على  منها  حر�سًا  وذلك  به،  تعمل  �لذي  و�لتدقيق  �ملعاينة 
عالية �جلودة ب�سكل �أ�سرع و�أدق يف جميع �أنحاء �لعامل. وقد ��ستمر ذلك 
�أي�سًا خالل �ل�سنة �ملا�سية. وقد مت �إن�ساء ت�سعة مكاتب جديدة يف �أماكن 
ورو�سيا،  و�سريالنكا  وبريو  �سوريا  ذلك  يف  مبا  �لعامل،  حول  خمتلفة 
هيئة  �سبكة  يف  �حل�سرية  �ملعاينة  ملكاتب  �لإجمايل  �لعدد  و�سل  وبذلك 
�إىل ذلك،  �إىل 118 مع نهاية �سنة 2010. بالإ�سافة  �لعاملية   ClassNK

خدمات  جودة  حت�سني  مو��سلة  يف  �أي�سًا  �جلهد  من  �لكثري  ُبِذل  فقد 
�ملعاينة �لتي نقدمها، وهو ما ميثل �لركيزة �لأ�سا�سية لعمل �لهيئة. وقد 
مت ذلك من خالل �ملبادرة �إىل دعم م�ستويات �جلودة و�لقدرة �لتناف�سية 
للمعاينني �نف�سهم عن طريق �لتو�سع يف �لأن�سطة �لتدريبية و�لتوجيهية 

�سو�ًء يف �ليابان �أو حول �لعامل.
كما ز�دت �لهيئة �أي�سًا من فعاليتها وح�سورها من خالل �أن�سطتها 
�لدولية. فمنذ توليها رئا�سة �ملنظمة �لدولية IACS يف �سهر يوليو 2010. 
لهيئات على زيادة م�ساهماتها   IACS بالتقارب مع منظمة  �لهيئة  عملت 
�ل�سفافية  م�ستوى  رفع  على  �لت�سجيع  مع  �لبحري،  �ملجتمع  �لتقنية يف 
يف عملياتها ومو�كبة توقعات و�حتياجات �ملجتمع �لبحري ككل ب�سكل 
�ل�سرت�ك يف  ذلك  ت�سمن  وقد  �تز�نًا.  و�أكرث  �أو�سع  منظور  �أف�سل من 
�ملجتمع  من  متعددة  �أطر�ف  ��ست�سافة  مع  و��سع  نطاق  على  مناق�سات 
على  عالوًة  �ملهمة.  �لق�سايا  من  للعديد  عملية  حلول  لإيجاد  �لبحري 
ذلك، فقد لعبت �لهيئة دورً� ��ست�ساريًا يف �لتاأ�سي�س �لر�سمي - لهيئات 
�لت�سنيف �لأ�سيوية ACS يف �سهر فرب�ير من �سنة 2010. ويف نف�س 
�لوقت، فاإن �لهيئة تعمل جاهدًة على تطوير عالقات �لتعاون مع خمتلف 
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Noboru Ueda

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

�أع�ساء �ملجتمع �لبحري يف جميع �أرجاء �لعامل. كما تتعاون �لهيئة �أي�سًا 
�لتدريجي  �لتطوير  �أجل حتقيق  من  بطرق خمتلفة  �لبحري  �ملجتمع  مع 
�لتفاقيات  من  كبرية  ملجموعة  �لفعال  �لتنفيذ  �أو  تطبيق  �أو  �إبطال  �أو 
�ملتعلقة  و�ل�سرت�طات  �لتفاقيات  ذلك  يف  مبا  �جلديدة،  و�ل�سرت�طات 
باإعادة تدوير �ل�سفن و�إد�رة مياه �ل�سابورة وتقليل �لغاز�ت �ملت�سببة يف 

ظاهرة �لحتبا�س �حلر�ري.
�لبحث  م�سروعات  من  �لعديد  يف  �أي�سًا   ClassNK هيئة  ت�سارك 
�ل�سفن. ويتم  باأن�سطتنا لت�سنيف  �لتي ترتبط �رتباطًا مبا�سرً�  و�لتطوير 
�إطار �لربنامج �لعملي للبحث  تنفيذ هذه �مل�سروعات متو�سطة �لأجل يف 
و�لتطوير. ويتمحور جزء كبري من هذه �لأعمال حول ��ستخد�مات �سفن 
�حلاويات وناقالت �لغاز �لطبيعي �مل�سال LNG و�لبيئة �لبحرية. وتنعك�س 
نتائج هذه �لأعمال على قو�عد وتوجيهات �لهيئة. فالإعالن عن هذه �لنتائج 
�لهيئة  ر�سالة  تاأكيد  ي�ساهم يف  �أخرى  بطرق  �أو  �لطريقة  بهذه  للجماهري 
�لبحار و�حلفاظ على  �لأرو�ح و�ملمتلكات يف  �ملتمثلة يف �سمان �سالمة 

�لبيئة �لبحرية من خالل �لأن�سطة �لتقنية �حلديثة للبحث و�لتطوير.
�حلمولة  منطلق  من  �لعامل  يف  ت�سنيف  هيئة  �أكرب  وب�سفتنا 
�لإجمالية لل�سفن �لتي نقوم يت�سنيفها، فاإننا ل نعترب �أن مهمتنا �لأ�سا�سية 
مق�سورة على حماية �لبيئة �لبحرية فقط، بل �إننا ننظر �أي�سًا �إىل حماية 
�لبيئة �لعاملية باعتبارها ق�سية حيوية تهم �جلميع. وبناًء عليه، فاإن �لهيئة 
ت�سارك يف برنامج قومي ي�سمل م�سروعات تهدف �إىل تطوير جمموعة 
�نبعاثات  معدل  خف�س  �ساأنها  من  �لتي  �جلديدة  �لتقنيات  من  كبرية 
�لغاز�ت �ملت�سببة يف ظاهرة �لحتبا�س �حلر�ري. وبذلك فاإننا نبادر �إىل 
تقليل �لأعباء �لو�قعة على �لبيئة و�لتي ترتبط ب�سناعة �لنقل �لبحري، كما 
نعمل على حت�سني جودة �لبيئة من خالل �مل�ساهمة يف �لأعمال �مل�سرتكة 
خمتلف  مع  بال�سرت�ك  �لتقنيات  هذه  مثل  لبتكار  و�لتطوير  للبحث 

�ملنظمات �ملعنية بهذه �ل�سناعة.
للعمليات  �ملختلفة  �جلو�نب  يف  يتعمق  �ل�سنوي  �لتقرير  وهذ� 
�ملتنوعة و�لأن�سطة �لدولية �ملتعددة وكذلك �أن�سطة �لبحث و�لتطوير �لتي 

قامت بها �لهيئة خالل �سنة 2010.

خدمة م�سالح �ملجتمع �لبحري وحماية �لبيئة
�أعلى معدل  �ملتمثل يف حتقيق  �لهائل  �لإجناز  �أن  �عتقادً� جازمًا  �أعتقد 
للحمولة �لإجمالية لل�سفن �لتي مت ت�سنيفها هو مبثابة �سهادة على عمق 
 111 عرب  �ملمتد  تاريخها  خالل  �كت�سابها  �لهيئة  ��ستطاعت  �لتي  �لثقة 
�سن�سعي  فاإننا  �مل�ستقبل،  يف  �أكرب  بدرجة  �لثقة  هذه  ولتعميق  �سنة. 
جاهدين �إىل �ل�ستجابة لعمالئنا ب�سكل �أ�سرع و�أف�سل مع تقدمي �خلدمة 
باأعلى جودة من كافة �لنو�حي و�حلر�س قدر �لإمكان على تلبية رغباتهم 
�أعمال  متابعة  �سنو��سل  فاإننا  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة  �لأكمل.  �لوجه  على 
�لقدر�ت  لتح�سني  متقدمة  تقنيات  �بتكار  �إىل  �سعيًا  و�لتطوير  �لبحث 
�لتقنية �لتي تدعم خدماتنا، �إىل جانب �مل�ساهمة يف �سناعة �لنقل �لبحري 

وحماية �لبيئة.
وختامًا، فاإنني بالنيابة عن كل فرد يف هيئة ClassNK �أنتهز هذه 
يف  �لغالية  ثقته  على  �سخ�س  لكل  �لعميق  تقديري  عن  للتعبري  �لفر�سة 
�مل�ستمر ودعمكم  تعاونكم  �إىل  �أي�سًا  نتطلع  لها.  �مل�ستمر  هيئتنا ودعمه 

�ملتو��سل يف �مل�ستقبل.

Noboru Ueda
رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي

05التقرير السنوى لهيئة ClassNK لعام 2010 رسالة رئيس مجلس اإلدارة



ClassNK نظرة �سريعة على هيئة

حائزة على »جائزة �أف�سل هيئة لت�سنيف �ل�سفن« يف مهرجان 
لعام   Lloyd’s list Asia awards �لآ�سيوية  �جلو�ئز 

2010
 Lloyd’s list Asia awards أُقيمت فعاليات مهرجان �جلو�ئز �لآ�سيوية�
لعام 2010 ب�سنغافورة يف 7 �أكتوبر 2010. وُمنحت �جلو�ئز لل�سركات 
و�ملنظمات �ملختارة �لتي قدمت �إ�سهامات بارزة للغاية يف جمال �ل�سناعة 
�لبحرية يف �آ�سيا طو�ل �لعام �ملن�سرم. ويف تلك �لأثناء جتلى بو�سوح 
�لآ�سيوية  �ملنطقة  يف  �لهيئة  وخدمات  لأن�سطة  و�ملتميز  �لكبري  �لتفوق 
�لأن�سطة و�خلدمات  تلك  �لفرتة حتى موعد �جلائزة، وقد حظيت  خالل 
هيئة  �إحر�ز  هو  ذلك  ثمرة  فكان  و�لتقدير،  �لإعجاب  م�ستويات  باأعلى 

ClassNK »جلائزة �أف�سل هيئة لت�سنيف �ل�سفن«.

�ملعايري �لفنية �جلديدة
م�ستوى  حت�سني  �إىل  تهدف  �لتي  �ملتو��سلة  جمهود�تها  من  كجزء 
من  �لعديد  بن�سر  �لهيئة  قامت  فقد  �لبحر،  يف  �ل�سفن  و�عتمادية  �أمان 
�لإر�ساد�ت  فيها  مبا   ،2010 �سنة  يف  �جلديدة  �لتقنية  �لإر�ساد�ت 
�ملذكورة �أدناه. وميكن تنزيل هذه �لإر�ساد�ت و�إر�ساد�ت �أخرى غريها 
 ClassNK مبوقع �سركة "PDF Publications" من �سفحة مطبوعات

على �لإنرتنت:

  Guidelines on Corrosion Resistant Steel for COT
  Guidelines on Friction Stir Welding
  Guidelines on the Installation of Ballast Water 
Treatment Systems

  Guidelines for Performance Standard for Protective 
Coatings Contained in IMO Resolution MSC.215 

http://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_pdf.aspxhttp://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_pdf.aspx

1

(82)
  Guidelines on Laser Beam Arc Hybrid Welding
  Guidelines for the Prevention of Human Error  
Aboard Ships
  ClassNK Technical Bulletin Vol. 28

�ملعار�س �لعاملية
�سنة  يف  كبريً�  عامليًا  بحريًا  معر�سًا  ع�سر  ثمانية  يف  �لهيئة  ��سرتكت 

:2010
VIETSHIP 2010  

�لمكان هانوي، فيتنام �لزمان 17–19 مار�س   
CMA Shipping 2010  

�لمكان �ستانفورد، كونيكتيكوت، �لوليات �لمتحدة �لأمريكية �لزمان 22–24 مار�س    
Asia Pacific Maritime 2010  

�لمكان �سنغافورة �لزمان 24–26 مار�س    
ShipTek 2010  

�لمكان دبي، �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لزمان 18–19 �إبريل    
LNG 16  

�لمكان �أور�ن، �لجز�ئر �لزمان 18–21 �إبريل    
Sea Japan 2010  

�لمكان طوكيو، �ليابان �لزمان 21–23 �إبريل    
China International Marine, Port & Shipbuilding Fair  

�لمكان نانجينج، �ل�سين �لزمان 19–21 مايو    
Posidonia 2010  

�لمكان �أثينا، �ليونان �لزمان 7–11 يونيو    
Navalshore 2010  

�لمكان ريو دي جانيرو، �لبر�زيل �لزمان 11–13 �أغ�سط�س    
SMM Hamburg 2010  

�لمكان هامبورج، �ألمانيا �لزمان 7–10 �سبتمبر    
Indonesia Maritime Expo 2010  

�لمكان جاكرتا، �إندوني�سيا �لزمان 29 �سبتمبر – 1 �أكتوبر، �لمكان   
Asia Maritime & Logistics 2010  

�لمكان كو�ل لمبور، ماليزيا �لزمان 11–12 �أكتوبر    
Techno-Ocean 2010  

�لمكان كوبي، �ليابان �لزمان 14–16 �أكتوبر    
Seatrade Middle East Maritime  

�لمكان دبي، �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �لزمان 26–28 �أكتوبر    
Shiptec China 2010  

�لمكان د�ليان، �ل�سين �لزمان 26–28 �أكتوبر    
National Congress of Merchant Marine  

�لمكان مك�سيكو �سيتي، �لمك�سيك �لزمان 9–12 نوفمبر    
China Zhoushan International Maritime Expo 2010  

�لمكان جو�سان، �ل�سين �لزمان 11–13 نوفمبر    
EXPONAVAL / TRANSPORT 2010  

�لمكان فالبار�ي�سو، ت�سيلي �لزمان 30 نوفمبر – 3 دي�سمبر، �لمكان   
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�إ�سافة رقم قيا�سي لل�سفن �جلديدة �إىل �ل�سجل
يف �سنة 2010 بلغ �إجمايل عدد �ل�سفن �جلديدة �مل�سنفة من قبل �لهيئة 585 �سفينة بحمولة قائمة و�سلت �إىل 17،807،446 طنًا، وهي بذلك تتخطى �لرقم �لقيا�سي �ل�سابق 
للهيئة و�لذي مت ت�سجيله يف �سنة 2009 للحمولة �لإجمالية لل�سفن �جلديدة بالطن و�أ�سيف �إىل �ل�سجل خالل �لعام. ويف نهاية �سهر دي�سمرب ل�سنة 2010، ��ستملت قائمة �لهيئة 

على 7،347 �سفينة، وقد بلغت حمولتها �لإجمالية 179،478،084 طنًا.
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1  مهرجان �لجو�ئز �لآ�سيوية Lloyd’s List Asia Awards لعام 2010

2  مهرجان �لت�سمية

ClassNK 3  جناح عر�س هيئة

 حمولة قائمة 179.5 
مليون طن

 حمولة قائمة 179.5 
مليون طن

7,347 �سفينة

�أ�سطول هيئة ClassNK تق�سيم �أ�سطول هيئة NK تبعًا لعلم �لدولة
)مليون طن(

7,347 �سفينة باإجمالي حمولة 179.5 مليون طن

)عدد 
�ل�سفن(

)�ل�سنة 
n �لحمولة بالطن )على �لي�سار(   عدد �ل�سفن )على �ليمين(�لميالدية(

)عدد 
)مليون طن(�ل�سفن(

�لحمولة �لقائمة بالطن وعدد �ل�سفن �لجديدة �لتي تم ت�سنيفها

)�ل�سنة 
�لميالدية(

ال�سفن الجديدة:  585 �سفينة بحمولة قائمة 17.81 مليون طن

ااإلجمالي:  664 �سفينة بحمولة قائمة 19.65 مليون طن

n حمولة �ل�سفن �لجديدة بالطن )على �لي�سار( n حمولة �ل�سفن �لموجودة في �لخدمة بالطن )على �لي�سار(
 عدد �ل�سفن )على �ليمين(

تق�سيم �أ�سطول هيئة NK تبعًا لنوع �ل�سفينة

56% بنما ●

7% �ليابان ●

6% ليبيريا ●

6% �سنغافورة ●

5% هونج كونج ●

4% جمهورية جزر مار�سال ●

0.5% �إندوني�سيا ●

14% دول �أخرى  ●

54% �سفن �سحنات �سائبة  ●

15% ناقالت نفط  ●

11% �سفن حاويات  ●

8% ناقالت مركبات  ●

3% ناقالت مو�د كيميائية  ●

3% LNG ناقالت غاز طبيعي م�سال ●

2% �سفن ب�سائع عامة  ●

2%  LPG ناقالت غاز بترول م�سال ●

1% ناقالت ب�سائع مبردة  ●

2% �نو�ع �أخرى  ●

36% �سفن �سحنات �سائبة  ●

10% ناقالت نفط  ●

9% �سفن ب�سائع عامة  ●

8% ناقالت مو�د كيميائية  ●

8% �سفن حاويات  ●

4% ناقالت مركبات  ●

4%  LPG ناقالت غاز بترول م�سال ●

3% ناقالت ب�سائع مبردة  ●

1% LNG ناقالت غاز طبيعي م�سال ●

17% �نو�ع �أخرى  ●
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فروعنا في �ليابان

طوكيو/�سيبا )�لمقر �لرئي�سي(

فانكوفر

�سياتل

نيو�أورليانز

نورفولك

ميامي

بنما

نيويورك
مونتريال

لو�س �أنجلو�س
هيو�ستن

فير�كروز

غو�ياكيول

هاكود�تكالو

ها�سينوهي

�سند�ي

طوكيو
يوكوهاما

�سيميزو

كوبه
ناجويا

�ساكايدي

�أوكاياما
�أيوي

كو�سي

�إينو�سيما

�أوزوكي

هيرو�سيما

�إيماباري

�أونومي�سي

كاجو�سيما

ناجاز�كي
�سا�سيبو

كيتاكيو�سو

فالبري�سو

�سانتو�س
ريو دي جانيرو

بوين�س �إير�س

�سيبو
باتانجا�س

برزبن

�سيدني
�أوكالند

مانيال

كاو�سيونج

كوجي
تايبيه

موكبو

LIBRA TRADER  1

.a 310,339 dwt VLCC built by MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO., LTD., CHIBA SHIPYARD for LEGEND TRANSPORT INC 

STEEL HUB-19  2

.a 6,299 dwt barge built by DALIAN SHIPYARD INDUSTRIAL DEVELOPMENT GENERAL CORPORATION, CHANGXING SHIPYARD for STEEL HUB CO., LTD  

CHESAPEAKE HIGHWAY  3

.a 21,643 dwt vehicle carrier built by NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING CO., LTD. for KAW1652 SHIPPING S.A  

INCE KARADENIZ  4

.a 56,956 dwt bulk carrier built by COSCO (ZHOUSHAN) SHIPYARD CO., LTD. for INCE DENIZCILIK VE TICARET A.S  

�سبكة اخلدمة
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تو�سع �سبكة �خلدمة
حرًصا على تحسين خدمة العمالء باستمرار وتوسيع شبكة خدمة ClassNK في أنحاء العالم، فقد قامت هيئة بإنشاء تسعة مكاتب جديدة حصرية للمعاينة في سنة 

2010. ومع نهاية العام، وصل العدد اإلجمالي لمكاتب المعاينة الحصرية لهيئة ClassNK إلى 118، بما في ذلك 21 مكتًبا في اليابان و 97 مكتًبا خارج اليابان.

 �ليابان ما ور�ء �لبحار

97(+9) 21

جمالي 118�لإ
)�أن�سئ في �سنة 2010(

�إ�سطنبول( مكتب  من  )بتفوي�س  �سوريا  طرطو�س،  �إن�ساء مكتب فرعي ح�سري للمعاينة1 يوليو   
كينابالو( كوتا  مكتب  من  )بتفوي�س  ماليزيا  �سيبو،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية1 يوليو   

فالبار�ي�سو( مكتب  من  )بتفوي�س  بيرو  كالو،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية1 يوليو   
لندن( مكتب  من  )بتفوي�س  �لمتحدة  �لمملكة  كارديف،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية15 يوليو   

مار�سيليا( مكتب  من  )بتفوي�س  فرن�سا  دونكيرك،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية1 �أكتوبر   
بلباو( مكتب  من  )بتفوي�س  �أ�سبانيا  فيرول،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية1 نوفمبر   

مومباي( مكتب  من  )بتفوي�س  �لهند  كولكاتا،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية15 دي�سمبر   
مومباي( مكتب  من  )بتفوي�س  �سريالنكا  كولمبو،  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية30 دي�سمبر   

لندن( مكتب  من  )بتفوي�س  رو�سيا  بطر�سبورج،  �سانت  �إن�ساء مكتب تمثيلي للمنطقة �لمحلية30 دي�سمبر   

�أو�سلو �سانت بطر�سبورج

كون�ستانز�

�إ�سطنبول

بيريو�س طرطو�س

نيوكا�سل

لندن
فيرولبلباو

ل�سبونة

�لجزيرة �لخ�سر�ء
بر�سلونة
مر�سيليا

�لفجيرة

د�هاج
دكا

كولكاتا جو�نجزو

�سنغهاي

هونج كونج
هايبهونج

زو�سان
نانتونج
كينجد�و

بانكوك
هو�سي منه

نها تر�نج

د�ليان
�سول

�أول�سان
بو�سان

�سا�سيبو

كو�ل لمبور
�سنغافورة باليكبابان

ميري
�سيبو

كوتا كينابالو
�سيبو

باتانجا�س
مانيال

كاو�سيونج

كوجي
تايبيه

موكبو

باتام
جاكرتا

�سور�بايا

فريمانتل

ملبورن

جوهور باهرو

دبي
�لدمام

�لكويت
طهر�ن تيانجين

كو�سي
ت�سيناي

في�ساخاباتنام
كولمبو

مومباي

جنوة

ل�س بالما�س

�أكر�

جدة
ان َعَمّ
�لإ�سكندرية

كيب تاون
ديربان

ميلفورد هافن
كارديف

كوبنهاجن
غد�ن�سك

هامبورج
روترد�م
�أنتويرب
دونكيرك
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China

Shanghai Office Rm. 2207, International Trade Center, 2201 Yan-an West Road, Shanghai, 200336, China Tel: +86-21-62703089 Fax: +86-21-62751935 E-mail: sc@classnk.or.jp
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�لم�سنف �لأ�سطول 
THE CLASSED FLEET

ClassNK منجزات هيئة

�لتي  �ل�سفن  من  �إجماليًا  عددً�   ClassNK هيئة  �سجلت   2010 دي�سمبر  نهاية  في 
خ�سعت لت�سنيفها بلغ 7،347 �سفينة بزيادة �سافية بمقد�ر 159 �سفينة عن �إجمالي 
ب�سجل  �لطنية  �لحمولة  �إجمالي  و�سل  كما   .2009 عام  نهاية  في  �لم�سجلة  �ل�سفن 
�لت�سنيف �لخا�س بهيئة NK في نهاية عام 2010 �إلى 179،478،084 طن، بزيادة 

�سافية بمقد�ر 10،613،799 طن عن نهاية عام 2009.
�ليابان  غير  دولة  بعلم  �لمزودة  �ل�سفن  عدد  �سعد   2010 عام  نهاية  وبحلول 
و�لتي تم ت�سنيفها من قبل هيئة NK �إلى 6،391 �سفينة، �أو حو�لي %87 من �ل�سفن 
�لم�سجلة لدى �لهيئة. وتحوي هذه �ل�سفن حمولة بمقد�ر 166،448،570 طن �أو 93% 
من �إجمالي �أ�سطول �لهيئة. وتو��سل �ل�سفن �لم�سجلة لدى �لهيئة حمل �أعالم �لعديد 
من �لدول و�لأقاليم �لمختلفة، �إذ �أن �ل�سفن �لم�سنفة من قبل هيئة NK م�سجلة لدى 73 
جهة حكومية مختلفة بدولة �لعلم. وبالإ�سافة �إلى ذلك تم تقليل متو�سط عمر �أ�سطول 

هيئة NK قليال �إلى 9.9 �سنة.
�أُ�سيف �إلى �ل�سجل عدد �إجمالي من �ل�سفن مقد�ره 664 �سفينة تحوي حمولة 
بمقد�ر 19،650،486 طن خالل عام 2010. و��ستملت هذه �ل�سفن على �إجمالي 585 
بزيادة  بمقد�ر 17،807،446 طن،  �لجديدة تحوي حمولة  �ل�سفن  من  موؤلفة  �سفينة 
و��سحة عن �لرقم �لإجمالي �لم�سجل في عام 2009 �لبالغ 16،703،104 طن. وفيما 
يتعلق باأعد�د �ل�سفن، فاإن �ل�سفن �لجديدة �سكلت %88 من مجموع �ل�سفن �لم�سافة 
�إلى �ل�سجل في عام 2010، �أما فيما يتعلق بالحمولة �لطنية، فاإن هذه �ل�سفن �لجديدة 

�سكلت %91 من �إجمالي �لحمولة �لطنية �لم�سافة �إلى �ل�سجل.

�أبرز �ل�سفن �جلديدة لدى �لفروع �ملحلية
في  قيا�سية  م�ستويات  �إلى  �أخرى  مرة  و�سلت  �لجديدة  �ل�سفن  ت�سجيالت  لأن  نظرً� 
عام 2010، فال عجب حينئذ �أن ت�سهد مكاتب هيئة ClassNK �لبالغة 21 مكتبًا في 
�ليابان عامًا مكد�سًا للغاية بالأعمال. �إل �أنه لم يكن ممكنًا �أن ن�سرد في هذ� �لتقرير 
�ل�سنوى جميع �ل�سفن �لجديدة �لتي تم ت�سييدها تحت �إ�سر�ف مكاتبنا �ليابانية، و�إنما 

�سنعر�س �أدناه نظرة عامة مخت�سرة عن �أبرز �أعمال �لعام.

هاكوداته فرع 
حمولة  تحوي  �سفينة   11 �إجمالي  مع  هاكود�ته  فرع  مكتب  تعامل  �لعام  هذ�  خالل 
183،495 طن من �إجمالي �ل�سفن �لتي خ�سعت لت�سنيف هيئة NK في عام 2010. 
 7،981 ق�سوى  بحمولة   ،Pacific Breeze �لأ�سمنت،  ناقلة  �ل�سفن  هذه  �أمثلة  ومن 
طن، و�لتي قامت ببنائها �سركة هاكود�ته �لمحدودة لل�سفن )م�سنع مورور�ن( ل�سركة 
و�لنقل  �لحديدية  �ل�سكك  لإن�ساء�ت  �ليابانية  و�لهيئة  �لمحدودة  كاي�سا  تايهيو كي�سن 

و�لتكنولوجيا.

طوكيو فرع 
خالل هذ� �لعام �سهد مكتب فرع طوكيو �إجمالي 19 �سفينة تحوي حمولة 778،720 
NK. ومن بين �ل�سفن �لعديدة  �إجمالي �ل�سفن �لتي خ�سعت لت�سنيف هيئة  طن من 
�لتي تم بناوؤها تحت �إ�سر�ف �لعين �لمتيقظة لمعايني مكتب فرع طوكيو كانت ناقلة 
�لنفط �لخام �لعمالقة، LIBRA TRADER، بحمولة ق�سوى 310،339 طن، و�لتي 
لبناء  �سيبا  تر�سانة  �ل�سفن،  وبناء  لهند�سة  �لمحدودة  ميت�سوي  �سركة  ببنائها  قامت 
�ل�سفن، ل�سالح �سركة ليجند تر�ن�سبورت. �أ�سف �إلى ذلك �سفينتين �أخريين متميزتين 
 ،Lady Samoa III ،للغاية هما �سفينة �لب�سائع - �لركاب بحمولة ق�سوى 217 طن
و�لتي ُبنيت لدولة �سامو� �لم�ستقله، و�سفينة �لب�سائع - �لركاب بحمولة ق�سوى 564 
طن، OTUANGA" OFA"، و�لتي ُبنيت لمملكة تونجا. وكلتا �ل�سفينتين تم بناوؤهما 
من قبل �سركة ISB في �إطار �لم�ساعدة �لتنموية �لر�سمية )ODA( �لمقدمة من قبل 

�لحكومة �ليابانية.

THE CLASSED FLEET QUALITY SYSTEM
ASSESSMENT

ISO

TECHNICAL
SERVICES

TRAINING
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ناجويا
�إجمالي  جديدة  �سفينة   12 �إن�ساء  على  ناجويا  فرع  مكتب  �أ�سرف   2010 عام  في 
حمولتها 1،060،258 طن. وتت�سمن �ل�سفن �لجديدة �لبارزة في �لمنطقة �لتي ُبنيت 
بحمولة  خام  مو�د  ناقلة  وهي   ،OITA MARU �ل�سفينة   NK هيئة  لت�سنيف  وفقا 
بال�سركة  �لخا�سة  ت�سو  �ل�سفن  بناء  تر�سانة  ببنائها  قامت  طن   297،736 ق�سوى 
وهي   ،BESS و�ل�سفينة  للمالحة،  �لمحدودة  ويند  فير  ل�سركة  �ل�سفن  لبناء  �لعالمية 
ناقلة �سيار�ت بحمولة ق�سوى 18،013 طن �سعة 6،300 وحدة قامت ببنائها �سركة 
�سين كورو�سيما تويوها�سي �لمحدودة لبناء �ل�سفن ل�سركة E.A. �لمحدودة لناقالت 
لل�سيار�ت  ح�سرية  ناقلة  وهي   ،ATLAS LEADER و�ل�سفينة  )بنما(،  �ل�سيار�ت 
�سين  �سركة  قبل  �أي�سا من  ُبنيت  �سعة 6،400 وحدة  بحمولة ق�سوى 21،323 طن 
للتاأجير  �لمحدودة  ل�سركة في كيوي  �ل�سفن  لبناء  �لمحدودة  كورو�سيما تويوها�سي 

�لتمليكي و�سركة كيالو� �لمحدودة للتاأجير �لتمليكي.

كوبه فرع 
�أ�سرف مكتب فرع كوبه في عام 2010 على �إن�ساء 19 �سفينة جديدة �إجمالي حمولتها 
598،844 طن. ومن �أمثلة هذه �ل�سفن �ل�سفينة MOL MAESTRO، وهي �سفينة 
حاويات بحمولة ق�سوى 79،423 طن قامت ببنائها تر�سانة بناء �ل�سفن كوبه �لخا�سة 
ب�سركة ميت�سوبي�سي �لمحدودة لل�سناعات �لثقيلة ل�سركة SNC Hugo. وبالإ�سافة 
ببناء  كوبه،  �ل�سفن، م�سنع  بناء  لمعاينة  �لمحدودة  كاو�ز�كي  �سركة  قامت  ذلك  �إلى 
ق�سوى  بحمولة  �سائبة  ب�سائع  ناقلة  وهي   ،OCEAN COLOSSUS �ل�سفينة 
58،831 طن، ل�سركة K-Noble �لخا�سة �لمحدودة، وكانت هذه �ل�سفينة �أي�سا �أول 
�سفينة تم بناوؤها من قبل �لتر�سانة وفقا للقو�عد �لإن�سائية �لعامة )CSR( ومو��سفة 

.)PSPC( أد�ء طبقات �لطالء �لو�قية�

اأوكاياما فرع 
�إجمالي  جديدة  �سفينة   22 �إن�ساء  على  �أوكاياما  فرع  مكتب  �أ�سرف   2010 عام  في 
حمولتها 858،719 طن ُبنيت وفقا لت�سنيف هيئة NK. و�لمثال �لبارز �لذي تعامل 
MAPLE ISLAND، وهي ناقلة ب�سائع �سائبة بحمولة  معه �لمكتب كانت �ل�سفينة 
ق�سوى 55،610 طن قامت ببنائها �سركة ميت�سوي �لمحدودة لهند�سة وبناء �ل�سفن 
)م�سنع تامانو( ل�سركة �سويو لل�سحن. و�ل�سفينة �لأخرى كانت FISKARDO، وهي 
�سانويا�س  �سركة  ببنائها  قامت  طن   83،448 ق�سوى  بحمولة  �سائبة  ب�سائع  ناقلة 

هي�سينو مي�سو ل�سركة ليجيرو �لمحدودة لإد�رة �ل�سفن.

اأونومي�سي فرع 
 .NK هذ� �لعام كان عامًا �آخر مكد�سًا بالأعمال لمكتب فرع �أونومي�سي �لتابع لهيئة
و�إخ�ساعها  �إن�سائها  على  بالإ�سر�ف  �لمكتب  قام  �لتي  �لجديدة  �ل�سفن  عدد  بلغ  فقد 
عام  في  طن   1،654،708 حمولتها  �إجمالي  جديدة  �سفينة   35  NK هيئة  لت�سنيف 
2010. ومن �أمثلة هذه �ل�سفن �ل�سفينة MAERSK MUROTSU، وهي ناقلة نفط 
ل�سركة  �أونومي�سي  �ل�سفن  بناء  تر�سانة  ببنائها  قامت  طن  ق�سوى 50،093  بحمولة 
لت�سنيف  وفقا  حديثًا  ُبنيت  �لتي  �لبارزة  �لأخرى  و�ل�سفينة  لل�سحن  �أو�سن  ريت�س 
هيئة NK من خالل �لمكتب كانت SHAGANGFIRST ERA، وهي ناقلة ب�سائع 
�سائبة بحمولة ق�سوى 181،447 طن قامت ببنائها �سركة تر�سانة بناء �ل�سفن كويو 
�لمحدودة  �لبحرية  يوينج  و�سركة  �لمحدودة  �لبحرية  �أو�سبير�ي  ل�سركة  �لمحدودة 
�لمعنية وفقا  �لتر�سانات  بنائها من قبل  �لتي تم  �ل�سفن  �أولى  �ل�سفينتين  وكانت كلتا 
لقو�عد CSR. �أ�سف �إلى ذلك ناقلة �لب�سائع �ل�سائبة، TORM ISLAND، بحمولة 
�سركة  �لم�ساهمة،  ت�سوني�سي  �سركة  ببنائها  قامت  و�لتي  طن   82،194 ق�سوى 

ت�سوني�سي �لمحدودة لبناء �ل�سفن ل�سركة �أمبي�سو�س لين �لمحدودة.

NORD INSPIRATION
a 47,987 dwt oil carrier built by IMABARI SHIPBUILDING CO.,LTD. for CHEMICAL 
WEALTH MARITIME S.A.

TRANS FUTURE 8
a 6,220 dwt vehicle carrier built by MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 
 SHIMONOSEKI SHIPYARD & MACHINERY WORKS for FENG LI MARITIME 
CORPORATION.
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هيرو�سيما فرع 
في عام 2010 �أ�سرف مكتب فرع هيرو�سيما على �إن�ساء 29 �سفينة جديدة �إجمالي 
 IHI ب�سركة  �لخا�سة  كور�  �ل�سفن  بناء  تر�سانة  قامت  طن.   1،172،234 حمولتها 
بحمولة  حاويات  ناقلة  وهي   ،NYK ALTAIR �ل�سفينة  ببناء  �لمتحدة  �لبحرية 
ق�سوى 89،692 طن، �سعة 9،300 وحدة مكافئة لع�سرين قدم ل�سركة �ل�سحن كيمن 
�سفينة  وهي   ،IVS KNOT �ل�سفينة  نجد  �آخر  موقع  وفي  �لمحدودة  �سيبهولدينج 
لبناء  كاند�  �سركة  ببنائها  قامت  و�لتي  طن   33،143 ق�سوى  بحمولة  عامة  ب�سائع 
�ل�سفن �لمحدودة ل�سركة IVS Bulk 511 �لخا�سة �لمحدودة، في حين قامت �سركة 
تر�سانة بناء �ل�سفن �سين كا�سادو �لمحدودة ببناء �ل�سفينة IKAN SENYUR، وهي 
ناقلة ب�سائع �سائبة بحمولة ق�سوى 61،494 طن ل�سركة E.K. لين �لمحدودة و�سركة 

�إهيمي كايون �لمحدودة.

�ساكايدي فرع 
حمولتها  �إجمالي  جديدة  �سفينة   46 �إن�ساء  على  �ساكايدي  فرع  مكتب  �أ�سرف 
لمعاينة  �لمحدودة  كاو�ز�كي  �سركة  قامت  �لعام. حيث  1،688،015 طن خالل هذ� 
وهي   ،58K �ل�سائبة  �لب�سائع  ناقالت  مجموعة  من  �سفينة  �أول  ببناء  �ل�سفن  بناء 
ببناء  �أي�سا  �لتر�سانة  قامت  KOREAN LILY بحمولة ق�سوى 58،713 طن. كما 

�ل�سفينة .TAITAR NO 4، وهي ناقلة غاز طبيعي م�سال بحمولة ق�سوى 77،053 
طن وب�سعة �سحن 147،000 متر مكعب. وبالإ�سافة �إلى ذلك قامت �سركة �إيماباري 
 DOUBLE �ل�سفينة  ببناء  �لرئي�سي في ماروجامي(  )�لمقر  �ل�سفن  لبناء  �لمحدودة 
FORTUNE بحمولة ق�سوى 95،790 طن، وهي �أول �سفينة من طر�ز جديد لناقالت 

�لب�سائع �ل�سائبة، ل�سركة كاتالينا �لمحدودة لل�سحن.

اإيماباري فرع 
عدد  بلغ  حيث   2010 في  بالأعمال  مكد�سًا  �آخر  عامًا  �إيماباري  فرع  مكتب  �سهد 
�ل�سفن �لجديدة �لتي قام �لمكتب بالإ�سر�ف على �إن�سائها و�إخ�ساعها لت�سنيف هيئة 
هذه  �أبرز  من  وكانت  طن.   2،159،626 �إجمالي حمولتها  �سفينة جديدة   82  NK

�سائبة بحمولة ق�سوى  ناقلة ب�سائع  SPRING ZEPHYR، وهي  �ل�سفينة  �ل�سفن 
�ل�سفن  بناء  )تر�سانة  �ل�سفن  لبناء  �إيماباري  �سركة  ببنائها  قامت  طن   181،725
�سايجو( ل�سركة بريمافير� مونتانا �لمحدودة، و�ل�سفينة MAR CAMINO، وهي 
�أن  كما  طن.   53،862 ق�سوى  بحمولة  كبريتيك  وحام�س  مركبة  خام  مو�د  ناقلة 
�لتر�سانة  في  بناوؤها  تم  �سفينة  �أول  �أي�سا  كانت   SPRING ZEPHYR �ل�سفينة 
�ل�سفن  بناء  تر�سانة  �سركة  قامت  �أي�سا،  �لمنطقة  نف�س  وفي   .CSR لقو�عد  وفقا 
�سين كورو�سيما �لمحدودة ببناء �ل�سفينة ALPACA I، وهي ناقلة مو�د كيميائية 

�إي�سيدور� لل�سحن. بحمولة ق�سوى 33،755 طن ل�سركة 

كيتاكيو�سو فرع 
حمولتها  �إجمالي  جديدة  �سفينة   12 �إن�ساء  على  كيتاكيو�سو  فرع  مكتب  �أ�سرف 
�ل�سفينة  �لفرع على  لهذ�  �لممثلة  �ل�سفن  197،073 طن في عام 2010. و��ستملت 
قامت  طن   6،220 ق�سوى  بحمولة  �سيار�ت  ناقلة  وهي   ،8  TRANS FUTURE

�ل�سفن  بناء  )تر�سانة  �لثقيلة  لل�سناعات  �لمحدودة  ميت�سوبي�سي  �سركة  ببنائها 
 SIVA و�ل�سفينة  �لبحرية،  لي  فينج  ل�سركة  �لآلت(  وم�سنع  �سيمونو�سيكي 
CORAL، وهي ناقلة غاز طبيعي م�سال بحمولة ق�سوى 6،022 طن قامت ببنائها 

�ل�سنغافورية  لل�سحن  �أوجالند  بي  جي  ل�سركة  كيوكيو  �ل�سفن  بناء  تر�سانة  �سركة 
�لمحدودة. �لخا�سة 

TRANS FUTURE 8
a 6,220 dwt vehicle carrier built by MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 
 SHIMONOSEKI SHIPYARD & MACHINERY WORKS for FENG LI MARITIME 
CORPORATION.

MOL MAESTRO
a 79,423 dwt container carrier built by MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 
KOBE SHIPYARD & MACHINERY WORKS for SNC HUGO.
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TORM ISLAND
an 82,194 dwt bulk carrier built by TSUNEISHI SHIPBUILDING CO., LTD. for AMBITIOUS LINE S.A.

PACIFIC BREEZE
a 7,981 dwt cement carrier built by THE HAKODATE DOCK 
CO., LTD., MURORAN MANUFACTORY for TAIHEIYO KISEN 
KAISHA, LTD.

ناجازاكي فرع 
�إجمالي  �إن�ساء 20 �سفينة جديدة  ناجاز�كي على  �أ�سرف مكتب فرع  في عام 2010 
 NK حمولتها 1،416،831 طن. �إحدى �ل�سفن �لبارزة �لتي ُبنيت وفقا لت�سنيف هيئة
 19،818 ق�سوى  بحمولة  معيارية  قو�لب  ناقلة  وهي   ،YAMATAI �ل�سفينة  كانت 
طن مجهزة بنظام تزليق هو�ئي. تم بناء �ل�سفينة ل�سركة �إف جي �إل �سن ر�يز بنما 
�لمحدودة لدى تر�سانة بناء �ل�سفن ناجاز�كي �لخا�سة ب�سركة ميت�سوبي�سي �لمحدودة 
لل�سناعات �لثقيلة. ويعد نظام �لتزليق �لهو�ئي �أحد �لم�سروعات �لمدعومة من خالل 
�ليابانية �لمتعلق بالأبحاث وتطوير �لتقنيات  للهيئة مع �لحكومة  �لم�سروع �لتعاوني 

لتقليل �نبعاثات ثاني �أك�سيد �لكربون من �ل�سفن.

�سا�سيبو فرع 
�إجمالي  �إن�ساء 35 �سفينة جديدة  �أ�سرف مكتب فرع �سا�سيبو على  �لعام  خالل هذ� 
DUBAI SUN، وهي  �ل�سفينة  �ل�سفن  �أمثلة هذه  حمولتها 1،834،661 طن. ومن 
�أو�سيما  �سركة  ببنائها  قامت  طن   61،344 ق�سوى  بحمولة  �سائبة  ب�سائع  ناقلة 
�لمحدودة لبناء �ل�سفن ل�سركة �سن �لبحرية، و�ل�سفينة IZUMI MARU رقم 10، 
قامت  طن   1،056 ق�سوى  بحمولة  بالكهرباء  م�سغلة  م�سال  طبيعي  غاز  ناقلة  وهي 
ببنائها �سركة ميهاتا �لمحدودة لبناء �ل�سفن ل�سركة نيبون جاز لين �لمحدودة و�لهيئة 

�ليابانية لإن�ساء�ت �ل�سكك �لحديدية و�لنقل و�لتكنولوجيا.

�أبرز �ل�سفن �جلديدة لدى �لفروع �لدولية
نظر� للنمو �لم�ستمر لل�سبكة �لعالمية للهيئة �زد�د با�ستمر�ر عدد �لمعاينات، بما في 
ذلك معاينات �ل�سفن �لجديدة، وكذلك عدد �لفروع �لدولية. و�سنورد فيما يلي موجزً� 
مخت�سرً� لأبرز �ل�سفن �لجديدة للفروع �لدولية لدى بع�س مكاتب �لمعاينة �لح�سرية 

�لدولية لهيئة ClassNK �لبالغ عددها 97 مكتبًا خالل عام 2010.

ل�سين ا
يوجد للهيئة حاليا 8 مكاتب في �ل�سين. وقد �زد�د با�ستمر�ر عدد �ل�سفن �لجديدة 
�لم�سنفة من قبل �لهيئة في �ل�سين، لتحرز بذلك زيادة بمقد�ر %60 تقريبا عن �لعام 

�ل�سابق.
�ل�سفن  من  عدد  باأكبر  �لخ�سو�س  وجه  على  زو�سان  في  �لهيئة  مكتب  حظي 
�لعام.  هذ�  خالل  �ل�سين  منطقة  في   NK هيئة  لت�سنيف  خ�سعت  �لتي  �لجديدة 
ناقلة  وهي   ،KEY ACTION �ل�سفينة  لل�سفن  �لرئي�سية  �لأمثلة  بع�س  وتت�سمن 
ب�سائع �سائبة بحمولة ق�سوى 82،168 طن قامت ببنائها �سركة ت�سوني�سي جروب 
 INCE و�ل�سفينة  �لمحدودة،  ماريتيما  �سكويرتل  ل�سركة  )زو�سان(  �ل�سفن  لبناء 
قامت  طن   56،956 ق�سوى  بحمولة  �سائبة  ب�سائع  ناقلة  وهي   ،KARADENIZ

ل�سركة  )زو�سان(  �لمحدودة   COSCO كو�سكو  �ل�سفن  بناء  تر�سانة  �سركة  ببنائها 
.Ince Denizcilik Ve Ticaret A.S

 CHESAPEAKE قام مكتب �لهيئة في نانتونج بالإ�سر�ف على �إن�ساء �ل�سفينة
لل�سيار�ت بحمولة ق�سوى 21،643 طن قادرة  ناقلة ح�سرية  HIGHWAY، وهي 

�ل�سين،  في  بناوؤها  تم  �لنوع  هذ�  �سفينة من  �أكبر  �سيارة، وهي  على حمل 6،200 
ناقلة  BAO MIN، وهي  �ل�سفينة  �لمحدودة، وكذلك  لل�سحن   KAW1652 ل�سركة
مو�د خام بحمولة ق�سوى 297،844 طن ل�سركة �سي جرين �لمحدودة لل�سحن، وكلتا 
�ل�سفينتين قامت ببنائهما �سركة نانتونج كو�سكو COSCO KHI �لمحدودة لهند�سة 

.)NACKS( ل�سفن�
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OITA MARU
a 297,736 dwt ore carrier built by UNIVERSAL SHIPBUILDING CORPORATION, 
TSU SHIPYARD for FAIR WIND NAVIGATION S.A.

IZUMI MARU NO. 10
a 1,056 dwt LPG carrier built by MAEHATA SHIPBUILDING CO., LTD. for NIPPON 
GAS LINE CO., LTD.

وفي موقع �آخر بال�سين، قام مكتب �لهيئة في �سنجهاي بالإ�سر�ف على �إن�ساء 
�سفينة �لب�سائع �ل�سائبة THRASHER بحمولة ق�سوى 53،360 طن، و�لتي قامت 
�لمحدودة  ثر��سير  ل�سركة  �ل�سفن  لبناء  �لمحدودة  د�يانج  يانجزهو  �سركة  ببنائها 
 STEEL �ل�سحن  �سفينة  �إن�ساء  على  بالإ�سر�ف  د�ليان  مكتب  قام  في حين  لل�سحن، 
�ل�سفن  بناء  تر�سانة  ببنائها  قامت  و�لتي  طن،   6،296 ق�سوى  بحمولة   20-HUB

�أد�ر مكتب �لهيئة في جو�نجزهو  �إك�سينج ل�سركة �ستيل هب �لمحدودة. كما  �سانج 
عملية معاينة �إن�ساء �ل�سفينة �لجديدة FLAG ALEXANDROS وهي ناقلة ب�سائع 
�سائبة بحمولة ق�سوى 56،810 طن، قامت ببنائها �سركة تر�سانة بناء �ل�سفن كو�سكو 

COSCO �لمحدودة )جو�نجدونج( ل�سركة �ساوثبورت فيث �لمحدودة.

كوريا
 FRONTIER �ل�سفينة  �إن�ساء  على  بالإ�سر�ف  بو�سان  في  �لهيئة  مكتب  قام 
قامت  طن   179،435 ق�سوى  بحمولة  �سائبة  ب�سائع  ناقلة  وهي   ،BONANZA

جنز�ن  �ل�سفن  بناء  تر�سانة  �لثقيلة،  لل�سناعات  �لمحدودة  هيوند�ي  �سركة  ببنائها 
ل�سركة دومون �لمحدودة للمالحة. كما قام �لمكتب �أي�سا بالإ�سر�ف على �إن�ساء �سفينة 
�لحاويات NYK ROMULUS بحمولة ق�سوى 65،883 طن، و�لتي قامت ببنائها 
�سركة هيوند�ي �سامهو �لمحدودة لل�سناعات �لثقيلة ل�سركة ري�سيري لل�سحن �لخا�سة 
�ل�ساحلية  لالإن�ساء�ت  �لمحدودة   STX �سركة  قامت  ذلك  �إلى  وبالإ�سافة  �لمحدودة. 
و�ل�سحن ببناء �ل�سفينة BUNGA ANGELICA، وهي ناقلة مو�د كيميائية بحمولة 

ق�سوى 38،001 طن ل�سركة مي�سك بيرهاد. 
�أول�سان خالل هذ�  �لهيئة في  تعامل معها مكتب  �لتي  �لعديدة  �ل�سفن  بين  من 
 BROOKLYN BRIDGE لعام، قام �لمكتب بالإ�سر�ف على �إن�ساء ناقلة �لحاويات�
بحمولة ق�سوى 52،055 طن وهي قادرة على حمل 4،500 حاوية. وقامت ببناء هذه 
�ل�سفينة �سركة هيوند�ي �لمحدودة لل�سناعات �لثقيلة ل�سركة KLB2124 �لمحدودة 

لل�سحن.

لفلبين ا
قام مكتب �لهيئة في �سيبو بالإ�سر�ف على �إن�ساء �ل�سفينة TENSHU MARU بحمولة 
ق�سوى 180،630 طن، وهي �أول �سفينة �سحن عمالقة لنقل �لب�سائع �ل�سائبة تم بناوؤها 
في �لفلبين. وهذه �ل�سفينة قامت ببنائها �سركة ت�سوني�سي لل�سناعات �لثقيلة )�سيبو(. 
ناقلة ب�سائع �سائبة  PEARL HALO، وهي  �ل�سفينة  �ل�سفن �لأخرى على  وت�ستمل 
لل�سحن، وناقلة  بناوؤها ل�سركة �سن لنز �لمحدودة  بحمولة ق�سوى 58،096 طن تم 
تم  و�لتي  طن   58،091 ق�سوى  بحمولة   DORIC VICTORY �ل�سائبة  �لب�سائع 
دتهما �سركة ت�سوني�سي  بناوؤها ل�سركة �أو�سن هارموني للمالحة. وكلتا �ل�سفينتين �َسَيّ

لل�سناعات �لثقيلة )�سيبو(.

ليزيا ما
�أ�س�ست هيئة ClassNK مكتبًا جديدً� لها في مدينة �سايبو خالل هذ� �لعام، لُي�ساف 
�إلى �لمكاتب �لأخرى �لموجودة في �لبلد في مدن كو�للمبور وكوتا كينابالو وجهور 
باهرو وميري. وخالل هذ� �لعام قامت �لمكاتب �لخم�سة في ماليزيا ب�سفة �أ�سا�سية 
بالإ�سر�ف على �إن�ساء �سفن �ل�سحن وزو�رق �ل�سحب �لتي تم بناوؤها حديثا في �لبلد.

ندوني�سيا اإ
و�سور�بايا  وباتام  جاكرتا  �أندوني�سيا.  في  مكاتب  خم�سة  حاليا  للهيئة  يوجد 
�إن�ساء معظم �سفن �ل�سحن  �لمكاتب جميعها بالإ�سر�ف على  وباليكبابان. قامت هذه 

وزو�رق �ل�سحب �لجديدة في �لبلد خالل هذ� �لعام.
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TAITAR NO. 4
a 77,053 dwt LNG carrier built by KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. SHIP & 
OFFSHORE STRUCTURE COMPANY, SAKAIDE SHIPYARD for NIMIC NO. 4 S.A.

ALSTROEMERIA
a 64,500 dwt chip carrier built by SANOYAS HISHINO MEISHO CORPORATION 
for KINGSHIP LINES S.A.

MAERSK MUROTSU
a 50,093 dwt oil carrier built by ONOMICHI SHIPYARD, ONOMICHI DOCKYARD CO., LTD. for RICH OCEAN 
SHIPPING INC.

�ملعاينات �خلا�سة باحلفاظ على �لت�سنيف و�ملعاينات �لقانونية
يتعلق  فيما   ClassNK لهيئة  بالأعمال  للغاية  مكد�سًا  �آخر  عامًا   2010 عام  كان 
�لهيئة  قامت  �لعام  مد�ر  فعلى  �لخدمة.  في  �لموجودة  بال�سفن  �لخا�سة  بالمعاينات 
بتنفيذ 13،651 معاينة على وجه �لإجمال. ومن بين هذه �لمعاينات تم �إجر�ء 3،063 

معاينة في �ليابان، في حين تم تنفيذ 10،588 معاينة في �لخارج.
هيئة  تعتمد  �لعالم  حول  حكومية  جهة   106 �إجمالي  �لحالي  �لوقت  في  يوجد 
ClassNK وتفو�سها لإجر�ء �لمعاينات و�إ�سد�ر �ل�سهاد�ت بتكليف منها، وذلك بما 

�لمتعلقة ب�سالمة  �لمحلية  �لمتطلبات  �لدولية، وكذلك  �لتفاقيات و�لمدونات  يتفق مع 
�لهيئة بتنفيذ �لفحو�سات  �لبيئة �لبحرية. وفي عام 2010 قامت  �ل�سفن ومنع تلوث 

و�إ�سد�ر ما يزيد على 32،000 �سهادة قانونية بناء على هذه �لتفوي�سات كما يلي:
2،821 �لدولي:  �ل�سحن  خط  •���سهاد�ت 

 :SOLAS �لبحار  في  �لأرو�ح  ل�سالمة  �لدولية  بالتفاقية  �لمرتبطة  •���ل�سهاد�ت 
16،492

�ل�سفن  عن  �لناجم  �لتلوث  لمنع  �لدولية  بالتفاقية  �لمرتبطة  •���ل�سهاد�ت 
11،263 :MARPOL

2،404 للتلوث:  �لم�ساد  �لنظام  •��سهاد�ت 

�لعتماد
خدمات  �ساملة  �ل�سركات  باعتماد  �لمرتبطة  �لخدمات  من  مجموعة  �لهيئة  قدمت 
�لختبار و�لقيا�س �لمتعلقة بمعاينات �لت�سنيف و�سيانة �لأجهزة وكذلك �لحفاظ على 
ت�سجيل �ل�سركات �لمعتمدة خالل هذ� �لعام. وقامت �لهيئة باعتماد �ل�سركات بناًء على 

تقديم �أنماط �لخدمات �لتالية في عام 2010:
1.  معاينة �لأجز�ء �لغاط�سة في �لماء بال�سفن: 19

2.  قيا�سات �لثخانة لل�سفن: 20
3.  خدمات فح�س �أجهزة �لال�سلكي: 33

4.  �سيانة تجهيز�ت و�أنظمة مكافحة �لحر�ئق: 33
5.  �سيانة تجهيز�ت وو�سائل �إنقاذ �لأرو�ح: 16

6.  �ختبار �أد�ء م�سجل بيانات �لرحالت: 35
7.  �ختبار مدى �إحكام �لمنفذ: 3

8.  �ختبار نظام �لطالء: 2
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BAY BRIDGE
a 52,118 dwt container carrier built by HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

SPRING ZEPHYR
a 181,725 dwt bulk carrier built by IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD., SAIJO 
SHIPYARD for PRIMAVERA MONTANA S.A.

)PSC( جهاز رقابة دولة �مليناء
كما كان �لحال في �ل�سنو�ت �ل�سابقة تو��سل �لهيئة �لعمل مع مديري ومالكي �ل�سفن 
بمقومات  �لوعي  وزيادة  �ل�سفينة  تح�سين ظروف  على  �لم�ساعدة  بغر�س  �لمحتجزة 
�ل�سنوى حول  �لتقرير  بن�سر  بالهيئة  �لمعاينات  ق�سم  قام  �لغاية  ولبلوغ هذه  �لأمان. 
جهاز رقابة دولة �لميناء في عام 2009، وهو تجميع وتحليل لالإح�سائيات �لمرتبطة 
للعام �ل�سابق، وتوزيعه على مالكي ومديري �ل�سفن و�لأطر�ف �لمعنية   PSC بجهاز 
�لأخرى. كما قام هذ� �لق�سم �أي�سا باإن�ساء و�إ�سد�ر »قائمة مر�جعة مجموعة فحو�سات 
دولة �لميناء« بهدف �لم�ساعدة على تدعيم عملية �ل�سيانة وتعزيز �إد�رة هذه �ل�سفن. 
وبالإ�سافة �إلى ذلك قام �أع�ساء �لهيئة رفيعو� �ل�ساأن بزيارة �لهيئات �لبحرية �لرئي�سية 
حول �لعالم بما في ذلك هيئة �ل�سالمة �لبحرية �لأ�ستر�لية )AMSA( و�إد�رة �ل�سالمة 
�لمتحدة  بالوليات  �ل�سو�حل  وخفر  �لكندية  �لنقل  ووز�رة  بال�سين   MSA �لبحرية 
USCG وذلك على مد�ر �لعام. و�أر�سلت هيئة ClassNK كذلك ممثلين لها لح�سور 

�لأمور  تناولت  �لتي  – �ليابانية  – �ليابانية و�لكورية  �ل�سينية  �لثنائية  �لجتماعات 
لتقليل  �لمبذولة  �لهيئة  مجهود�ت  حول  تعريفية  عرو�سا  وقدمو�  بالفح�س  �لمتعلقة 

.NK معدل �حتجاز �ل�سفن �لم�سنفة من قبل هيئة

�لدولية  �ل�سالمة  �إد�رة  مبدونة  �ملرتبطة  �لأنظمة  وت�سجيل  مر�جعة 
ISPS و�ملدونة �لدولية لأمن �ل�سفن ومن�ساآت �ملو�نئ ISM

في عام 2010 �سهدت هيئة ClassNK عامًا �آخر مكد�سًا بالأعمال فيما يتعلق باإجر�ء 
وذلك  معتمدة  منظمة  باعتبارها   ISPS ومدونة   ISM بمدونة  �لمرتبطة  �لمر�جعات 
بالنيابة عن عدة جهات حكومية بدولة �لعلم. فعلى مد�ر �لعام قامت �لهيئة بت�سجيل 47 
�سركة جديدة بما يتفق مع متطلبات مدونة ISM، مما �سعد بالعدد �لإجمالي لل�سركات 
 )SMC( لم�سجلة لدى �لهيئة �إلى 601 �سركة. وتم �إ�سد�ر �سهاد�ت �إد�رة �ل�سالمة�
لـ 828 �سفينة في عام 2010، مما �سعد بالعدد �لإجمالي لل�سفن �لم�سجلة لدى �لهيئة 
تر�خي�س  بعمل   NK تقوم هيئة  نهاية عام 2010  �إلى 4،579 �سفينة. و�عتبار� من 
ISM بالنيابة عن 64 جهة حكومية. كما قامت �لهيئة �أي�سا بت�سجيل 768 �سفينة وفقا 

لمتطلبات مدونة ISPS خالل هذ� �لعام، مما �سعد بالعدد �لإجمالي لل�سفن �لم�سجلة 
بعمل   NK هيئة  تقوم  وحاليا  �سفينة.   3،880 �إلى   ISPS لمدونة  وفقا  �لهيئة  لدى 
تق�سيم  �لتالي  �لجدول  في  وُيعر�س  بالنيابة عن 50 جهة حكومية.   ISPS تر�خي�س 

لعدد �ل�سفن تبعا لدولة �لعلم.

السفن عدد  الدولة علم  السفن عدد  الدولة علم 

14 وغرينادين فنسنت  سان  2,301 بنما

8 ليزيا ما 334 سنغافورة

4 المتحدة العربية  اإلمارات  226 كونج هونج 

4 السعودية 171 اليابان

4 الدومينيكان جمهورية  155 يا ليبير

3 سويسرا 140 مارشال جزر  جمهورية 

2 برمودا 123 لطا ما

1 المتحدة المملكة  111 الباهاما جزر 

1 كيريباتي 59 قبرص

1 توفالو 55 كيا تر

1 بربادوس 46 فانواتو

1 مان جزيرة  45 اليونان

38 لفلبين ا

3,880 اإلجمالي )26 علم دولة( 32 تايالند

عدد �ل�سفن �لم�سجلة وفقا لمدونة ISPS تبعا لعلم �لدولة
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 �لخدمات �لمرتبطة بمو��سفات 
OHSASو ISO

و�إد�رة  �لبيئية  و�لإد�رة  باجلودة  �خلا�سة  �لأنظمة  وت�سجيل  تقييم 
�ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية

 9001 ISO أي�سا بت�سجيل �أنظمة �إد�رة �لجودة وفقا للمو��سفة� ClassNK تقوم هيئة
وكذلك تقييم وت�سجيل �أنظمة �لإد�رة �لبيئية وفقا للمو��سفة ISO 14001. ففي عام 
2010 تم موؤخر� ت�سجيل 11 منظمة ب�سكل �إجمالي وفقا للمو��سفة ISO 9001، مما 
�سعد بالعدد �لإجمالي �لم�سجل لدى �لهيئة �إلى 372 منظمة. كما قامت �لهيئة �أي�سا 
بت�سجيل 5 منظمات وفقا للمو��سفة ISO 14001 خالل هذ� �لعام، مما �سعد بالعدد 

�لإجمالي �إلى 105 منظمة.
عالوة على ذلك بد�أت �لهيئة في عر�س خدمة جديدة بدءً� من 15 يوليو 2010 
�إد�رة �ل�سالمة و�ل�سحة �لمهنية )OHSAS( بناًء على دليل  �أنظمة  تتمثل في �عتماد 
�ل�سحة و�ل�سالمة OSHA و�لدليل OHSAS 18001، و �للذ�ن ي�سرحان مو��سفات 

�لعتماد و�لمتطلبات �لتف�سيلية �لخا�سة بذلك.

ClassNK أكادميية�
بال�ستعانة بخبر�تها �لو��سعة في معاينة �ل�سفن ومر�جعة �أنظمة �إد�رة �ل�سفن ك�سفت 
هيئة ClassNK �لنقاب عن برنامجها �لتعليمي �لجديد لأكاديمية ClassNK في عام 
2010 لإمد�د �أع�ساء �سناعة �لنقل �لبحري �لعاملين في �إن�ساء �أو �سيانة �أو ت�سغيل 
�ل�سفن بالخبرة �لعملية في مجال �ل�سحن وبناء �ل�سفن. وخالل هذ� �لعام قدمت هيئة 
�لمذكورة في �ل�سفحة   ClassNK �لع�سرة لأكاديمية  �لتدريبية  �لدور�ت   ClassNK

�لتالية باأربعة مو�قع في �ليابان، وهي: طوكيو و�إيماباري وكوبه وكوكور�. �سارك في 
�لدور�ت �لتدريبية 1،680 �سخ�سًا ب�سكل �إجمالي من بينهم مالكو� �سفن وتر�سانات 
بحرية و�سركات �سناعية و�آخرون. وبالإ�سافة �إلى ذلك ُقدمت دور�ت تدريبية لأول 
وبلغ  جانيرو.  دي  وريو  ونيويورك  وكو�للمبور  كونج  هونج  في  �لخارج  في  مرة 
 ClassNK لأكاديمية  �لتدريبية  �لدور�ت  هذه  في  للم�ساركين  �لإجمالي  �لمجموع 
خارج �ليابان 215 �سخ�سًا. عالوة على ذلك ُقدمت �أي�سا �أجز�ء من �لدور�ت �لتدريبية 
لأكاديمية NK كجزء من �لندو�ت �لفنية و�لعرو�س �لتقديمية �لفنية �لخا�سة �لأخرى 

في �أحد ع�سر موقعًا بت�سع دول خارج �ليابان خالل هذ� �لعام.

خالل عام 2010 �أ�سدرت هيئة ClassNK بيانات مطابقة لـ 21 �سفينة وفقا لبرنامج 
تقييم حالة �ل�سفينة �لخا�س بالهيئة )CAP(. وتم �أي�سا �إ�سد�ر بيانات مطابقة لخطط 
�لعدد  و�سل   2010 عام  نهاية  من  و�عتبار�  �سفينة.   688 لـ  �ل�سابورة  ماء  �إد�رة 
�لإجمالي �لكلي لبيانات �لمطابقة �لتي �أ�سدرتها �لهيئة �إلى 223 بيان لبرنامج تقييم 

حالة �ل�سفينة CAP و 4،320 بيان لخطط �إد�رة ماء �ل�سابورة.
في عام 2010 تم ��ستدعاء فريق خدمة �لم�ساعدة �لفنية في حالت �لطو�رىء 
)ETAS( �لتابع للهيئة للتدخل في 11 حادث مرتبط بالكو�رث �لبحرية لتقديم �لدعم 
�لتي   ETAS تم ت�سجيل 1،080 �سفينة في خدمة  نهاية عام 2010  �لفني. وبحلول 

تقدمها �لهيئة، بزيادة مقد�رها 114 �سفينة عن �لعدد �لإجمالي في عام 2009.

IKAN SENYUR
a 61,494 dwt bulk carrier built by SHIN KASADO DOCKYARD CO., LTD. for E.K. 
LINE S.A.

NYK ALTAIR
an 89,692 dwt container carrier built by IHI MARINE UNITED INC., KURE 
 SHIPYARD for QIMEN SHIPHOLDING S.A.

و�لتدريبية �لتعليمية  �لخدمات 

QUALITY SYSTEM
ASSESSMENT

ISOلفنية� �لخدمات 
TECHNICAL
SERVICES

TRAINING
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الدورات التدريبية المتعلقة بال�سفن الجديدة
�لقانونية و�لق�سايا  �لت�سنيف  بهيئات  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 
�ل�سفينة( )بدن  �لجديدة  �ل�سفن  ببناء  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 

•���لدورة �لتدريبية �لخا�سة ببناء �ل�سفن �لجديدة )�لآلت و�لتركيبات �لكهربائية(
�للحام و�أعمال  بالمو�د  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 

الدورات التدريبية المتعلقة بال�سفن الموجودة في الخدمة
�ل�سفينة( )بدن  �ل�سيانة  و�أعمال  بالأ�سر�ر  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 

�ل�سيانة  و�أعمال  بالأ�سر�ر  �لخا�سة  �لتدريبية  "•���لدورة 
)�لآلت و�لتركيبات �لكهربائية(

�ل�سالمة بتجهيز�ت  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 
�لب�سائع وتفريغ  �سحن  باأجهزة  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 

)PSC( �لميناء  دولة  رقابة  بجهاز  �لخا�سة  �لتدريبية  •���لدورة 
الدورات التدريبية المتعلقة باإدارة ال�سفن

•���لدورة �لتدريبية �لخا�سة باإد�رة �ل�سفن )�لتحقيق في �لحو�دث وتحليلها و�إد�رة 
�لمخاطر و�لمر�جعات �لد�خلية(

�لتدريب
تقوم هيئة ClassNK بدور فعال في �إجر�ء عدد من �لأن�سطة �لتدريبية �أو �لم�ساركة 
�لخارجية.  �لمنظمات  �لد�خلي وبالتعاون مع  �لعمل  تنمية مهار�ت فريق  فيها بهدف 
فتر�ت  حتى  �لمعاينين  تدريب  من  بدء�  �سيء  كل  �لتدريبية  �لبر�مج  هذه  وتغطي 
للوفاء  �لُمعدة  �لأخرى  �لتعاونية  �لتدريبية  و�لبر�مج  و�لمحا�سر�ت  �لعملي  �لتدريب 
باحتياجات �لهيئات �لحكومية و�سناعة �لنقل �لبحري. و�سنقدم �أدناه عر�سًا موجزً� 
لبع�س �لبر�مج �لتدريبية �لأكثر تميزً� �لتي قامت هيئة ClassNK باإجر�ئها في عام 

.2010

المعاينين تدريب 
للمعاينين  �لموجهة  �لتدريبية  �لبر�مج  من  مجموعة  باإجر�ء   ClassNK هيئة  قامت 
�لعام. وبالإ�سافة  �لعالم خالل هذ�  لها )بما في ذلك حديثى �لتخرج( حول  �لتابعين 
�إلى �لتدريب �لُمقدم من قبل �لمقر �لرئي�سي للهيئة خ�سع �لعديد من �لمعاينين �أي�سا 
 SEIUN �لتدريبية  �ل�سفينة  هنا  بالذكر  وُيجدر  �ل�سفينة،  متن  على  عملي  لتدريب 
�إ�سافيًا  �لمعاينون تدريب معاينة  للتدريب �لبحري، وتلقى  للمعهد �لوطني   MARU

�أو خارجها. كما تلقى معاينو  �ليابان  للهيئة �سو�ء د�خل  �لمكاتب �لمحلية  �أحد  لدى 
بم�سنع   .T.T مدر�سة  لدى  �لبحرية  �لمحركات  حول  عمليًا  تدريبًا  �أي�سا   NK هيئة 
تدريب  �أي�سا  ُقدم  ذلك  �إلى  وبالإ�سافة  �لمحدوة.  يانمار  ل�سركة  �لتابع  �أماجا�سيكي 
فح�س �لمخططات للمعاينين �لملتحقين ب�ستى مر�كز �عتماد �لمخططات �لتابعة للهيئة 

حول �لعالم.

البحرية االإدارة  اأنظمة  مراجعي  تدريب 
للمعاينين  �لبحرية  �ل�سالمة  عو�مل  مر�جعي  تدريب  باإجر�ء   ClassNK هيئة  قامت 
�لتابعين لها لدى مركز تدريب �لهيئة في �ليابان وكذلك لدى مكاتبها في �سنغافورة 
�لبحرية  �لإد�رة  �أنظمة  مر�جعي  تدريب  يجتازون  �لذين  �لمعاينون  وي�سبح  ولندن. 

بنجاح موؤهلين لتنفيذ مر�جعات �أنظمة �إد�رة �ل�سالمة و�أنظمة �أمان �ل�سفن.

ELEGANT ACE
an 18,833 dwt vehicle carrier built by MINAMINIPPON SHIPBUILDING CO., 
LTD. for TRACIE NAVIGATION S.A.

KOREAN LILY
a 58,713 dwt bulk carrier built by KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD. SHIP & 
OFFSHORE STRUCTURE COMPANY SAKAIDE SHIPYARD.
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البحري العمل  مفت�سي  تدريب 
مركز  لدى  للمعاينين  �لبحري  �لعمل  مفت�سي  تدريب  باإجر�ء   ClassNK هيئة  قامت 
�لتدريب �لخا�س بها في �ليابان وكذلك لدى مكاتب �لهيئة في �سنغافورة وبيريو�س 
و�سنجهاي ونيويورك ونيو �أورليانز وريو دي جانيرو ودبي. وتم تقديم هذ� �لتدريب 
عام  في  بها  �لعمل  ي�سري  و�لتي  لعام 2006  �لبحري  �لعمل  �تفاقية  لتطبيق  تح�سبًا 

.2011

بناء  لمهارات  ال�سرقي  الياباني  التدريب  مركز  في  محا�سرات  اإلقاء 
ل�سفن ا

�لهيئة  قدمت  �ل�سفن  بناء  لمهار�ت  �ل�سرقي  �لياباني  �لتدريب  مركز  طلب  على  بناًء 
محا�سر�ت حول معالجة �للحام �لمعيوب لأع�ساء �لفريق �لفني حديثي �لعهد بمجال 

بناء �ل�سفن.

الفني اإينو�سيما  مركز  في  محا�سرات  اإلقاء 
بناًء على طلب مركز �إينو�سيما �لفني قدمت �لهيئة محا�سر�ت حول »در��سات بحثية 
�لعمل  فريق  لأع�ساء  �لم�ستفادة«  و�لدرو�س  بال�سفن  تلحق  �لتي  �لأ�سر�ر  حول 

بالمركز.

والنقل  التحتية  والبنية  لالأرا�سي  اليابانية  للوزارة  محا�سرات 
وال�سياحة

بناًء  �لمحا�سر�ت  متنوعة من  باإلقاء مجموعة   ClassNK هيئة  قامت  عام 2010  في 
 .)MLIT( و�ل�سياحة  و�لنقل  �لتحتية  و�لبنية  لالأر��سي  �ليابانية  �لوز�رة  طلب  على 
وت�سمنت هذه �لمحا�سر�ت محا�سرة حول »�لمر�جعات �لمرتبطة بمدونة ISM من 
 ISM بمدونة  �لمرتبطة   MLIT وز�رة  ندوة  في  كيوكاي«  كايجي  نيبون  هيئة  قبل 
وكذلك محا�سرة حول »مبادئ تقييمات �لمخاطر �لمهددة ل�سالمة �ل�سفن لدى هيئات 

.ISPS لت�سنيف« في ندوتها �لمرتبطة بمدونة�

طوكيو تفاهم  مذكرة  مع  التعاون 
محا�سر�ت   ClassNK هيئة  �ألقت  طوكيو  تفاهم  مذكرة  �سكرتارية  طلب  على  بناًء 
حول �لتفاقية �لدولية لمنع �لتلوث �لناجم عن �ل�سفن MARPOL و�لتفاقية �لدولية 
�لع�سرين  �لرئي�سية  �لتدريبية  »�لدورة  في   SOLAS �لبحار  في  �لأرو�ح  ل�سالمة 
�لخا�سة بموظفي رقابة دولة �لميناء في �لمنطقة �لبا�سيفيكية �لآ�سيوية« �لُمنظمة من 

.)SRC( قبل مركز �أبحاث بناء �ل�سفن �لياباني

JICA اليابانية  الدولى  التعاون  هيئة  مع  التعاون 
بناًء على طلب وكالة �لتعاون �لدولى �ليابانية )JICA( قدمت �لهيئة �أي�سا محا�سر�ت 
في  �لجديدة  �ل�سفن  معاينات  حول  وكذلك   MARPOL و   SOLAS �تفاقيات  حول 
�سالمة  وفح�س  �لبحرية  �لدولية  �لتفاقيات  بخ�سو�س  �لجماعية  �لتدريبية  »�لدورة 
�ل�سفن« �لُمنظمة من قبل مركز �أبحاث �ل�سفن �لياباني للموظفين �لبحريين من مختلف 

�لدول �لأجنبية.

�لندو�ت �لفنية لهيئة ClassNK �لتي ُعقدت يف �ليابان
يمثل �إمد�د �لعمالء باآخر و�أحدث �لمعلومات �لفنية �أحد �أهم �لمهام �لملقاة على عاتق 
�لفنية  �لندو�ت  من  عددً�  عام  كل   ClassNK هيئة  تنظم  �لغاية  هذه  ولبلوغ  �لهيئة. 
 2010 عام  وفي  حينه.  في  �لمثارة  �لمو�سوعات  من  عري�سة  مجموعة  تتناول  �لتي 
�أل  �ليابان،  عبر  مو�قع  خم�سة  في  مرتين   ClassNK لهيئة  �لفنية  �لندو�ت  ُعقدت 
وهي: طوكيو وكوبه و�إيماباري و�أونومي�سي وفوكوكا. و�جتذبت هذه �لندو�ت قر�بة 
1،480 م�سارك من مختلف �أطياف �سناعة �لنقل �لبحري، بما في ذلك مالكي �ل�سفن 
و�أع�ساء �لتر�سانات �لبحرية و�ل�سركات �ل�سناعية و�آخرين. يمكن تحميل �لإ�سد�ر 
�لياباني لمو�د �لندوة �لفنية فقط من �سفحة �لندوة �لفنية بالإ�سد�ر �لياباني على موقع 

�لإنترنت. �سنعر�س �أدناه ملخ�سًا بالمو�د �لتي تناولتها �لندو�ت.

الندوة الفنية لهيئة ClassNK في الربيع
)1(  تقرير حول �أن�سطة �لبحث و�لتطوير للهيئة خالل �لعام �ل�سابق، 2009

�لم�سال  �لطبيعي  �لغاز  ناقالت  في  �لتخ�سخ�س  مقاومة  قوة  تقييم  حول  •��بحث 
�لغ�سائية

و�لماء �لهو�ء  خليط  فوهات  ت�ستخدم  �لتي  �ل�سفع  تقنية  تطبيق  حول  •��بحث 
NK لتقليل �نبعاث غاز�ت �لدفيئة GHG من �ل�سفن هيئة  •��مجهود�ت 

TENSHU MARU
a 180,630 dwt bulk carrier built by TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES (CEBU), INC.
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)2(  �أحدث �لتوجهات �لدولية �لموؤثرة في بناء �ل�سفن و�ل�سحن
�لت�سنيف  لهيئات  �لدولية  و�لمنظمة   IMO �لدولية  �لبحرية  �لمنظمة  •��توجهات 

IACS

ن�سبة  على  �لمحتوي  �لوقود  في  �لتحكم  بعنا�سر  �لمتعلقة  و�لقيا�سات  •���لعتبار�ت 
كبريت �سئيلة

وتطبيقها  2006 لعام  �لبحري  �لعمل  �تفاقية  •��مر�جعة 
NK في �لتح�سير لتطبيق �تفاقية ماء �ل�سابورة )�لجزء 2( هيئة  •���أن�سطة 

الندوة الفنية لهيئة ClassNK في الخريف
)1(  مر�جعة تعديالت �لقو�عد وخالفه �لتي تم �إجر�وؤها منذ دي�سمبر 2009

�لكهربائية و�لأنظمة  بالآلت  �لمتعلقة  �لقو�عد  •���سرح 
و�لمو�د بالتجهيز�ت  �لمتعلقة  �لقو�عد  •���سرح 

�ل�سفينة بدن  باإن�ساء�ت  �لمتعلقة  �لقو�عد  •���سرح 
�ل�سفينة/�لآلت/�لمعاينة/�لفريق  بدن  بخ�سو�س   IACS منظمة  �أن�سطة  •���أحدث 

�لقانوني
)2(  �أحدث �لتوجهات في �لتفاقيات �لدولية و�لمتطلبات �لقانونية وخالفه

)3(  �لمو�سوعات �لفنية
NK بخ�سو�س �تفاقية �إعادة تدوير �ل�سفن هيئة  •���أن�سطة 

NK بخ�سو�س تقليل �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة GHG من �ل�سفن هيئة  •���أن�سطة 

ClassNK جائزة هيئة
لإحياء   1999 عام  �إلى  �لأ�سل  في  �لمئة«   ClassNK هيئة  »جو�ئز  تاأ�سي�س  يعود 
 »ClassNK لذكرى �ل�سنوية �لمئة لإن�ساء �لهيئة. ومنذ تغيير ��سمها �إلى »جائزة هيئة�
�لُمعدة  �لمتميزة  �لبحثية  �لأور�ق  �إقر�ر  ُتمنح كل عام على �سبيل  �لجائزة  فاإن هذه 
من قبل طالب �لجامعات �لم�ساركة و�لمن�سمين لدور�ت در��سية في مجالت ت�سييد 
�ل�سفن و�لهند�سة �لبحرية وكذلك �لتكنولوجيا �لبحرية وهند�سة �لمحيطات. وفي عام 
2010 وقع �لختيار على طالب جامعات في كوريا و�ل�سين و�لهند لمنحهم �لجو�ئز.

YAMATAI
a 19,818 dwt module carrier built by MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 
NAGASAKI SHIPYARD & MACHINERY WORKS for FGL SUNRISE PANAMA S.A.

ClassNK موقع �لإنرتنت �خلا�س بهيئة
يتيح موقع �لإنترنت �لخا�س بهيئة ClassNK �لو�سول �إلى معلومات غزيرة حول �لأن�سطة و�لخدمات �لعديدة 
للهيئة. ويتم با�ستمر�ر ترقية �لموقع لجعله �أكثر �ألفة للم�ستخدم و�أكثر �سهولة في �ل�ستخد�م. ويت�سمن ذلك 
�إ�سافة �سفحات جديدة وبنود قو�ئم خا�سة بها حول �تفاقية �لعمل �لبحري �ل�سادرة عن منظمة �لعمل �لدولية 
 .)OHSAS( و�تفاقية ماء �ل�سابورة وخدمات �لعتماد �لمرتبطة باأنظمة �إد�رة �ل�سالمة و�ل�سحة �لمهنية ILO

تم  ذلك  للفئة. ف�سال عن  تبعا  �لفنية  �لمعلومات  بالبحث عن  للم�ستخدمين  ت�سمح  �أي�سا وظيفة  �أُ�سيفت  كما 
تح�سين �ل�سفحات �لمدرج بها مختلف �لإ�سد�ر�ت �لمجانية و�إ�سد�ر�ت PDF �لخا�سة بالمطبوعات �لمتاحة 
لت�سهيل  �إ�سافة �خت�سار�ت  ClassNK من خالل  لهيئة  �لفنية  �لندو�ت  تم تح�سين �سفحات  للتحميل. كما 

�لو�سول.*
* ي�سري هذ� فقط على �إ�سد�ر �للغة �ليابانية للموقع.

http://www.classnk.or.jp/
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ClassNK الن�ساط البحثي لهيئة

ا�ستعرا�ض الأن�سطة البحث والتطوير
ت�سرتك �لهيئة يف �لعديد من �أن�سطة �لبحث و�لتطوير، كما �أنها حتر�س د�ئمًا على �لقيام بذلك بكل فعالية وكفاءة مع تلبية رغبات و�حتياجات �لعمالء ومو�كبة �أحدث �لتطور�ت �لتكنولوجية 
ب�سكل �أ�سرع، وذلك بهدف �مل�ساهمة ب�سكل �أف�سل يف �سمان �سالمة �ل�سفن وحماية �لبيئة �لبحرية. كما تقوم �لهيئة �أي�سًا بتنفيذ �أبحاث م�سرتكة مع خمتلف �ل�سركاء يف �ملجال �ل�سناعي، 
حيث ي�سمل ذلك �لكيانات �لعامة و�خلا�سة على حد �سو�ء بناًء على �حتياجات �لقطاع �ملعني. ول يقت�سر ذلك فقط على �أعمال �لبحث و�لتطوير �ملتعلقة بالت�سنيف �ملتعارف عليه لل�سفن، بل 

ي�سمل ذلك �أي�سًا �لعديد من �ملجالت ذ�ت �ل�سلة ب�سناعة �لنقل �لبحري و�ل�سناعات �ل�ساحلية ب�سكل عام.

1. �أعمال �لبحث و�لتطوير �لمتعلقة بت�سنيف �ل�سفن
في �سنة 2009، قامت هيئة ClassNK باإطالق �لمرحلة �لثانية من برنامجها �لعملي للبحث و�لتطوير و�لذي كان يهدف �إلى �إيجاد حلول عملية وملمو�سة للم�ساكل �لتي تو�جه �سناعة �لنقل 
�لبحري. وقد ��ستمرت �لم�سروعات �لتي كان يت�سمنها هذ� �لبرنامج في �سنة 2010، حيث تمحورت حول ثالثة مجالت �أ�سا�سية: �سفن �لحاويات �لعمالقة وناقالت �لغاز �لطبيعي �لم�سال 

LNG وحماية �لبيئة �لبحرية.
وفيما يلي �سرح موجز لبع�س �لم�ساريع �لبحثية �لتي تم تناولها في �سنة 2010 كجزء من هذ� �لبرنامج.

1)  �سفن الحاويات العمالقة
�لقوة  على  و�لقفز  �لرتجاج  �لمو�ئع كحركات  مرونة  فعل  رد  لآثار  �إجر�ء فح�س  تم  •��قد 
وتلخي�سها  نتائجها  تم جمع  �لحاويات، حيث  �سفن  على  �لو�قعة  �لإجهاد  �لطولية وقوى 

في �لعديد من �لمطبوعات �لتقنية.
�لماء  ب�سطح  �ل�سفينة  لمقدمة  �لعنيف  �لرتطام  عن  �لناتج  �ل�سرر  فح�س  �إلى  •��بالإ�سافة 
على �سفن �لحاويات وغيرها من �ل�سفن �لعمالقة �لأخرى، فقد تم تنفيذ عمليات محاكاة 
رقمية لمحاكاة �ل�سرر �لو�قع نتيجًة لالرتطام �لعنيف لمقدمة �ل�سفينة ب�سطح �لماء على 
حاملة �سيار�ت. وقد ��سُتخِدمت �لنتائج �لتي تم �لح�سول عليها لو�سع مجموعة م�سود�ت 
بالمتطلبات �لمتعلقة بتقييم قوى �لكمر�ت �لعر�سية لتتحمل �آثار �لرتطام �لعنيف لمقدمة 

�ل�سفينة ب�سطح �لماء.
•����ستمر�ر �لبحث ب�ساأن ��ستخد�م �لت�سميم �لمقاوم لل�سرخ لمنع �لك�سور �له�سة في �سفن 
�لحاويات �لعمالقة. وقد �سمل ذلك �إجر�ء �ختبار�ت مو�سعة ومتكاملة للمكونات �لهيكلية 
بال�سيناريو  ترتبط  قد  و�لتي  �له�سة  �لك�سور  لمقاومة  �لالزمة  �لمتانة  درجة  من  للتحقق 
�لمتوقع لالأ�سر�ر. بالإ�سافة �إلى ذلك، فقد �أُجريت �ختبار�ت ESSO مزدوجة وعلى نطاق 
مو�سع جدً� بهدف �لتقييم و�لتحقق من تاأثير �ل�سماكة على درجة �لمتانة �لالزمة لمقاومة 

�لك�سور �له�سة.

2)  ناقالت الغاز الطبيعي الم�سال LNG الغ�سائية
لناقالت  �لعزل  هياكل  قوة  لتقييم  منا�سبة  طريقة  لإيجاد  در��ساتها  �لهيئة  •��و��سلت 
�لمتولدة  �ل�سدمية  �لخ�سخ�سة  �أحمال  لمقاومة  �لغ�سائية   LNG �لم�سال  �لطبيعي  �لغاز 
على  �لح�سا�سية  معدل  در��سة  من  �لتحقق  �لختبار  �سمل  وقد  �ل�سفن.  لحركات  نتيجًة 
ذلك  تم  وقد  هذه.  �ل�سدمية  �لخ�سخ�سة  �أحمال  تجاه  �لعزل  لأج�سام  �لهيكلي  �لفعل  رد 
مع   )FE( �لمنتهية  للعنا�سر  �لديناميكية  �لح�سابية  �لعمليات  من  �سل�سلة  �إجر�ء  من خالل 
�لتركيز ب�سكل خا�س على �لق�سور �لناتج عن �نثناء �للوح �لعلوي و�لق�سور �لناتج عن 
�ن�سغاط �للوح �لجانبي باعتبارهما من حالت �ل�سرر �ل�سائعة. بالإ�سافة �إلى ذلك، فقد 
تم �إجر�ء در��سات دقيقة لمو��سفات �ختبار �لموديل �لمعني لتحديد �أحمال �لخ�سخ�سة 
�ل�سدمية بالدقة �لمطلوبة. و��ستنادً� �إلى هذه �لعمليات، فقد تم و�سع مو��سفات مبدئية 
لقوة �لخ�سخ�سة لأنظمة �حتو�ء �لحمولة بناقالت �لغاز �لطبيعي �لم�سال LNG �لغ�سائية.

بالأعلى:  �ختبار جر �لخز�نات للتحقق من رد فعل �سفن 
�لحاويات �لعمالقة لحركة �لرتجاج

�لحاويات  �سفن  فعل  لرد  بالكمبيوتر  بالأ�سفل:  محاكاة 
�لعمالقة لالأمو�ج �لعالية

�ختبار محاكاة بالكمبيوتر لالأحمال �ل�سدمية على �لهياكل �لعازلة لناقالت �لغاز �لطبيعي �لم�سال LNG �لغ�سائية
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3*(CTF) 3)  بحث وتطوير حول نظام لدعم تح�سير ملف تقنية الطالء
�نتهت �لهيئة من تطوير نظام برنامج لإن�ساء و�سيانة ملفات تقنية �لطالء. وُي�ستخدم �لنظام 
بالفعل في عدد من تر�سانات �ل�سفن. و�لهدف هو مو��سلة تطوير �لنظام ورفع قيمته من خالل 

�سيغة موحدة لال�ستخد�م كمعيار حقيقي في قارة �أ�سيا.

4*3D-CAD 4)  اختبار االأبحاث اال�ستق�سائية لال�ستخدام الفعال لبرنامج
تم عمل در��سة حول جدوى ر�سم �سور مج�سمة لال�ستخد�م �لفعال مع �ل�سفن �لموجودة في 
�لخدمة. وقد �سمل ذلك مر�جعة دقيقة لل�سيغة، �لوظائف �لالزمة و�إد�رة �لمعلومات وغيرها 
يمكن  �لتي  �لأبعاد  ثالثية   CAD لنماذج  �لفعال  للتطوير  �ل�سرورية  �لأخرى  �لعو�مل  من 

��ستخد�مها ب�سكل عملي لهذ� �لعمل.

1)  بحث وتطوير التطبيق العملي لتقنيات ال�سفع التي ت�ستخدم فوهات خليط 
الهواء والماء*1

�لمعالجة  لإجر�ء  عملي  م�ستوى  في  لال�ستخد�م  منا�سبة  �أجهزة  تطوير  في  �لهيئة  تعاونت 
�لتكنولوجيا  على  �عتماد�ً   )PSPC( �لو�قية  �لطبقات  �أد�ء  مو��سفة  تتطلبها  �لتي  �ل�سطحية 

�لأ�سا�سية �لتي طورتها هيئة �لأبحاث �ليابانية لتكنولوجيا �ل�سفن.

2)  بحث وتطوير طرق خف�ض ا�ستهالك الطاقة في تر�سانات بناء ال�سفن*2
من  كبيرة  كميات  ت�ستهلك  �لتي  و�لأجهزة  �لماكينات  فعالية  تح�سين  لطرق  در��سة  تم عمل 
بهدف   )NC( �لرقمي  �لتحكم  ذ�ت  �لقطع  وماكينات  �للحام  �أجهزة  مثل  �لكهربائية  �لطاقة 

خف�س �لنبعاثات �لناتجة من عملية ت�سنيع �ل�سفن.

�ختبار �إجهاد �أ�سنان �لترو�س 
�لمخروطية في ظل �لحتكاك �لمتكرر

�لتطبيق �لعملي لتقنية �ل�سفع �لتي ت�ستخدم فوهات خليط �لهو�ء و�لماء

3)  حماية البيئة البحرية
�لهيئة  فقد و��سلت  �لنيتروجين،  �أكا�سيد  �نبعاثات  قو�نين خف�س  •��نظرً� لزدياد �سر�مة 
وقد   .SCR �لنيتروجين  �أكا�سيد  �إز�لة  �أنظمة  باعتماد  �لمتعلقة  �لق�سايا  على  �أبحاثها 
�لأمونيا  خز�نات  تركيب  على  �سلة  ذ�ت  وقو�نين  مبدئية  ��ستر�طات  و�سع  ذلك  ن  َمّ َت�سَ

�لمائية وخز�نات �ليوريا في نطاق غرفة �لمحرك.
�لبيئة من جر�ء  �لو�قعة على  �إلى تخفيف �لأعباء  �لر�مية  �إطار مجهود�تها �لم�ستمرة  •��في 
لتقنيات  �لعملي  �لتطبيق  على  �أي�سًا  �أبحاثها  �لهيئة  و��سلت  فقد  �لبحري،  �لنقل  �سناعة 
خف�س �لغاز�ت �لمت�سببة في ظاهرة �لحتبا�س �لحر�ري )GHG( على متن �ل�سفن. وقد 
 )EEOI( ن تطوير نظام تحليلي وح�سابي للموؤ�سر �لت�سغيلي لكفاءة ��ستخد�م �لطاقة َمّ َت�سَ
�لحتبا�س  ظاهرة  في  �لمت�سببة  �لغاز�ت  �نبعاثات  خف�س  معدل  تقييم  في  ل�ستخد�مه 

�لحر�ري من �ل�سفن.

4) م�سروعات اأخرى ذات �سلة بتطوير القواعد
اعات  �لدَفّ في  ُت�ستخدم  �لتي  �لمخروطية  �لترو�س  لمتانة  �لمبدئية  �ل�ستر�طات  •��تم و�سع 
�لم�سروع،  �لترو�س. وكجزء من  بمثل هذه  تعمل  �لتي  �لأخرى  �لأ�سموزية و�لتجهيز�ت 
�لناتجة عن �لإجهاد  �لد�خلية  با�سم »�لك�سور  ُيعرف  �آلية حدوث ما  تم عمل در��سة على 
ما  عادًة  �لتي  �لإجهاد  عن  �لناتجة  �لك�سور  �أ�سكال  من  �سكل  وهي   ،»)TIFF( لالأ�سنان 
�حتكاك  لتكر�ر  نتيجة  �لترو�س  �أ�سنان مثل هذه  في  تقريبًا  �رتفاع متو�سط  تحدث على 
 FEM وتحليل  لالإجهاد  �ختبار  �إجر�ء  �أي�سًا  تم  وقد  �لبع�س.  ببع�سها  �لترو�س  �أ�سطح 
لال�ستر�طات  �أ�سا�سًا  �لدر��سة  هذه  نتائج  ت�سكل  �أن  �لمقرر  ومن  �لدر��سة.  من  كجزء 

�لجديدة للقو�عد.

2.  بحث م�سترك قائم على �حتياجات �ل�سناعة
ت�سترك �لهيئة �أي�سًا في �لعديد من �لم�سروعات �لبحثية �لم�ستركة لتلبية �حتياجات �ل�سناعة �لبحرية. وفي ظل هذ� �لم�سروع �لفريد لالأبحاث �لم�ستركة، تقوم �لهيئة بتقديم �لدعم �لتقني و�لدعم 

�لمالي بناًء على �لمقترحات �أو �لطلبات �لتي تقدمها �لكيانات �لخارجية �لمختلفة في مجال �سناعة �لنقل �لبحري. تم �لنتهاء من �لم�سروعات �لتالية في �سنة 2010.

�لطالء  تقنية  ملف  تح�سير  دعم  نظام 
*)CTF(
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5)  بحث في تطوير عالمات النقل الال�سلكية المقاومة للحرارة (للجلفنة 
بالغم�ض ال�ساخن)*5

�لال�سلكي  بالتردد  تعمل  �لأمد  وطويلة  �لفعالية  عالية  تمييز  عالمات  تطوير  من  �لنتهاء  تم 
)RfId( وتتميز باأنها مقاومة للحر�رة �إلى �لدرجة �لتي تجعلها منا�سبة لال�ستخد�م في �لجلفنة 

بالغم�س �ل�ساخن ويمكن تطبيقها في تر�سانة بناء �ل�سفن.

6*NAPA 6)  بحث ا�ستق�سائي في تطوير تطبيق قائم على نظام
�نتهت �لهيئة من تطوير وظائف بر�مج متعددة ل تقت�سر فقط على ت�سهيل �إجر�ء �لعمليات 
�لح�سابية لالتز�ن �لالزمة بموجب �لمتطلبات �لقانونية وغيرها من �لمتطلبات �لأخرى، ولكن 
�لح�سابية  �لنتائج  ومح�سلة  لالأد�ء  �لأ�سا�سية  �لح�سابية  �لعمليات  �إجر�ء  في  �أي�سًا  ت�ساهم 

ل�ستخد�مها في �أعمال �لت�سميم.

)GHG 2-1. بحث م�سترك قائم على �حتياجات �ل�سناعة )بحث م�سترك حول خف�س �نبعاث �لغاز�ت �لمت�سببة في ظاهرة �لحتبا�س �لحر�ري
ت�سارك �لهيئة �أي�سًا بفعالية في م�سروع قومي ت�سرف عليه �لحكومة �ليابانية ويهدف �إلى تطوير وتطبيق تقنيات خف�س �نبعاث �لغاز�ت �لمت�سببة في ظاهرة �لحتبا�س �لحر�ري. وبالإ�سافة 

�إلى تقديم �لدعم �لتقني، فاإن ذلك ي�سمل �أي�سًا تقديم دعم مادي كبير وكذلك �لم�ساركة في بحث م�سترك مع مختلف �ل�سركاء في �لمجال �ل�سناعي.
كما �أن �لهيئة ملتزمة بتحقيق �أهد�ف م�سروع �لم�ساهمة في �إيجاد حلول فعالة لم�سكلة �رتفاع درجة حر�رة كوكب �لأر�س مع دعم قدرة �سناعات �لنقل �لبحري �ليابانية على �لمناف�سة 
عالميًا، وي�سمل ذلك �أعمال �ل�سحن وبناء �ل�سفن و�لماكينات و�لأجهزة �لتي ُت�ستخدم في �لأن�سطة �لبحرية بالتعاون مع وز�رة �لأر��سي و�لبنية �لتحتية و�لنقل و�ل�سياحة لالرتقاء بالمجتمعات 

�لبحرية �لعالمية ككل.

7)  تطوير معلومات المواد الخطرة اعتمادًا على االإنترنت*7
�لمف�سلة  �لقائمة  �إن�ساء  في  ��ستخد�مه  يمكن  �لإنترنت  على  نظام  تطوير  من  �لهيئة  �نتهت 

�إعادة تدوير �ل�سفن. �لمطلوبة بموجب �تفاقية 

المنظمات المتعاونة (بترتيب ع�سوائي):
*1  IHI AMTEC Co., Ltd., Shibuya Machinery Co. Ltd., Naikai Zosen Corporation, Mikami Shipbuilding Co., Ltd., Chugoku Marine Paints, Ltd., Japan Ship Technology Research Association
*2  The Cooperative Association of Japan Shipbuilders (CAJS), Japan Techno-Mate Co. Ltd., Koike Sanso Kogyo Co., Ltd., Nissan Tanaka Corporation
*3  Japan Ship Technology Research Association, The Shipbuilders’ Association of Japan (SAJ), The Cooperative Association of Japan Shipbuilders (CAJS), Japan Paint Manufacturers Association, 

Japan Shipowners’ Association
*4  NYK Line, Monohakobi Technology Institute (MTI), Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Sanwa Dock Co., Ltd., Kyushu University Faculty of Engineering, SEA (System Engineering 

Analysis) Soken
*5  Shin Kurushima Dockyard Co., Ltd., Ehime Institute of Industrial Technology, Hiroshima University Graduate School of Engineering
*6  The Shipbuilders’ Association of Japan (SAJ) and various member companies of the Association
*7  IBM Japan, Ltd.

تح�سينات وظيفية لبرنامج NK Manager �لحالي 
على �لي�سار: �سا�سة عر�س تطبيق �لتطوير

على �ليمين: مح�سلة نتائج �لح�ساب

وظيفة ح�ساب منطقة �لطالء
على �لي�سار: �سا�سة عر�س تطبيق �لتطوير

على �ليمين: مح�سلة نتائج �لح�ساب
عالمات �لنقل �لال�سلكية �لمقاومة للحر�رة
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مادة خا�سة
نهج هيئة ClassNK جتاه اتفاقية اإعادة تدوير ال�سفن

1. مقدمة

تعتمد فكرة �إعادة تدوير �ل�سفن على تفكيك �ل�سفينة عند 
�نتهاء عمرها �لت�سغيلي ومن ثم �إعادة ��ستخد�م �لفولذ 
و�لخامات �لأخرى �لم�ستخل�سة منها. وتتم معظم عمليات 
�إعادة تدوير �ل�سفن في من�ساآت �إعادة �لتدوير في دول 
مثل بنجالدي�س و�لهند و�ل�سين ودول �أخرى. �إل �أنه في 
�ل�سنو�ت �لأخيرة ز�د �لتركيز على ظروف �لعمل �ل�سيئة 
وظروف �لتلوث �لبيئي �لتي �أ�سبحت محل ت�ساوؤل وقلق 

في بع�س هذه �لمن�ساآت.
�لم�سكلة  بهذه  �لمجتمعي  �لهتمام  �زدياد  مع 
�لدولية  �لبحرية  �لمنظمة  في  �لمناق�سات  تو��سلت 
)IMO( �لتي تهدف �إلى تطبيق �لمزيد من �لممار�سات 
�ل�سحية تجاه �لأفر�د و�لبيئة. وقد �أدى ذلك �إلى تبني 
�لدولية  �لدولية »لتفاقية هونج كونج  �لبحرية  �لمنظمة 
�سار  وغير  �آمن  ب�سكل  �ل�سفن  تدوير  باإعادة  �لمعنية 
�لتفاقية،  دخول  وبمجرد   .2009 مايو  في  بالبيئة« 
�ل�سفن«،  تدوير  �إعادة  »باتفاقية  با�سم  �أي�سا  �لمعروفة 
تبلغ  �لتي  �ل�سفن  جميع  على  �سيتوجب  �لتنفيذ،  حيز 
حمولتها 500 طن �سافي �أو �أكثر �إعد�د ومر�جعة جرد 
للمو�د �لخطرة، وي�سار �إليه �أي�سا با�سم �لجرد فقط �أو 

.IHM جرد

و  �لجديدة«  »�ل�سفن  بين  �لتفاقية  وتميز 
�لجديدة  فال�سفينة  �لخدمة«.  في  �لموجودة  »�ل�سفن 
هي �أية �سفينة تم �لتفاق على بناءها عند �أو بعد دخول 
�لتفاقية حيز �لتنفيذ. حيث يجب على جميع هذه �ل�سفن 
�لحتفاظ بجرد على متن �ل�سفينة )جرد IHM( )�ل�سفن 
جميع  �أما  منف�سل(.  ب�سكل  تحديدها  يتم  عقود  بدون 
�ل�سفن �لأخرى فيتم ت�سنيفها على �أنها �سفن موجودة 
في �لخدمة. وفي هذه �لحالة يتاح لل�سفن �لموجودة في 
�لتفاقية  دخول  من  بدء�  �سنو�ت  خم�س  فترة  �لخدمة 
�إعد�د  �أنه يتوجب  �إل   .IHM �لتنفيذ لإعد�د جرد  حيز 

جرد IHM �إذ� لزم �لأمر �إعادة تدوير �ل�سفينة �لمعنية 
في �أي وقت خالل فترة �ل�سماح �لبالغة خم�س �سنو�ت.

بالفعل  دول  خم�س  �أعلنت   ،2010 عام  بنهاية 
عن نيتها في �لت�سديق على �لتفاقية. كما نتوقع �أي�سا 
على  للت�سديق  �لر�سا  بعين  تنظر  �أخرى  دول  وجود 
وبناًء  �لبيئية.  �لم�ساكل  لتفاقم  منهم  �إدر�كا  �لتفاقية 
عليه، من �لمنتظر �أن يتم �لت�سديق عليها في �لفترة ما 

بين 2013 و 2015.

)IHM )جرد  لجرد  � منظومة 
الجرد توصيف المواد/الخامات الخطرة

الجزء 3 

المخزونات

الجزء 2 

المخلفات

الجزء 1 هيكل السفينة 

وتجهيزاتها
المحتوى جدول

— — اذكرها

الخامات الممنوعة/مقيدة االستخدام )4(

]األسبستوس، الكلور، المواد الخارقة لطبقة األوزون )مثل الهالونات(، 

ومركبات  األورغانوتين )مثل ثالثي بوتيل القصدير([

 A الجدول

— — اذكرها

الخامات الضارة )9(

]الكادميوم )مركبات(، الكروم سداسي التكافؤ )مركبات(، الرصاص 

)مركبات(، الزئبق )مركبات(، وما إلى ذلك.[

B الجدول

اذكرها اذكرها — عناصر الخطر المحتمل

]الكيروسين، زيت اإلضاءة، الشحوم، وما إلى ذلك[
C الجدول

اذكرها — — األجهزة التقليدية التي قد تحتوي على مواد خطرة 

]أجهزة الكمبيوتر، الثالجات، الطابعات، وما إلى ذلك[
D الجدول

قبل إعادة التدوير

سفينة موجودة في الخدمة 

قيد التسليم: خالل 5 

سنوات

فترة/وقت اإلعداد:
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)IHM 2. �لجرد )جرد
IHM مكونات جرد

�لخطرة  بالمو�د  قائمة  عن  عبارة   )IHM )جرد  �لجرد 
هذه  �أماكن  فيها  ومذكور  و�لمخزونات،  و�لمخلفات 
وهي  �ل�سفينة.  متن  على  �لتقريبية  وكمياتها  �لأ�سياء 
تتكون من ثالثة �أجز�ء. �لجزء 1 يغطي �لخامات �لخطرة 
يعنى  بينما  تجهيز�تها،  �أو  �ل�سفينة  تركيب  في  �لد�خلة 
�لجزء  �أما  �لت�سغيل،  عن  �لناتجة  بالمخلفات   2 �لجزء 
على  �لمحتوية  تلك  ذلك  في  بما  �لمخزونات  فيغطي   3
مو�د خطر محتملة. وكما ُيرى من �لجدول في �ل�سفحة 
�ل�سابقة يتم �إعد�د �لجزء 1 من جرد IHM لدى ت�سليم 
�ل�سفينة، بينما يتوجب ��ستكمال جزء 2 و 3 قبل �إعادة 
تدوير �ل�سفينة مبا�سرة. يتم �إدر�ج �لخامات و�لعنا�سر 
�لتفاقية،  ملحق  في  مو�سح  هو  كما   IHM جرد  في 
 D �أو   C �أو   B �أو   A �لمعنية  �لجد�ول  �إلى  بالرجوع 
�لمت�سمنة في �لملحق �رتباطا بطبيعة �لخامات و�لمو�د 
�لموجودة. حيث يتم �لرجوع �إلى �لجدولين A و B لدى 
�لرجوع  يلزم  بينما   ،IHM جرد  من   1 �لجزء  �إعد�د 
�إلى �لجدولين C و D عند �إعد�د �لجزء 2 و 3 من جرد 

IHM، بالترتيب.

�لم�ستويات �لمعيارية مذكورة في �لجد�ول A و 
B، وهي تو�سح �لخامات �لممنوعة/مقيدة �ل�ستخد�م 
�لتجهيز�ت  �أما  بالترتيب.  �لأخرى،  �ل�سارة  و�لخامات 
و�لمنتجات �لنهائية وما �سابهها �لمحتوية على خامات 
�لمذكورة  �لمعيارية  �لم�ستويات  نطاق  عن  تخرج 
و�أية   .IHM جرد  في  �إدر�جها  فيجب  �لجد�ول،  في 
�ل�سفينة  متن  على  خطرة  خامات  بخ�سو�س  معلومات 
خارجة عن نطاق هذه �لم�ستويات �لمعيارية يلزم ذكرها 
في جرد IHM بو�سوح تام. ومن ثم تتم �إعادة تدوير 
�ل�سفينة بناًء على جرد IHM، مع �إيالء �لعناية �لالزمة 
دون  للحيولة  يلزم  ما  و�تخاذ  �لعمال  و�سحة  ل�سالمة 

وقوع تلوث بيئي.

اإعداد جرد لل�سفن الجديدة
�إعد�د  لمعايير  IHM( طبقا  �لجرد )جرد  يتم تح�سير 
�ل�سفن  بناء  تر�سانة  �أن  رغم  �لخطرة.  �لخامات  جرد 
لي�س  �أنه  �إل  �لجديدة،  لل�سفن  �لجرد  بتح�سير  ملزمة 
من �لو�قع �أن تتولى �لتر�سانة جمع معلومات تف�سيلية 

من  �لهائل  �لعدد  لذلك  �ل�سارة  �لمو�د  محتوى  حول 
�لمنتجات و�لخامات �لم�ستخدمة في بناء �ل�سفينة. ولذ� 
تخّول �تفاقية �إعادة تدوير �ل�سفن �لعتماد على نموذج 
بيان �لخامات )MD( �ل�سادر عن �لجهة �ل�سانعة لأي 
�لأجز�ء  وم�سنعي  �لآلت  م�سانع  ذلك  في  بما  منتج، 
ُيذكر  حيث  �سابههم.  وما  �لمختلفة  �لخامات  ومنتجي 
في بيان MD محتويات �لخامات �لخطرة في �لمنتجات 
كما �أدلت بها �لجهات �ل�سانعة. وبناًء عليه تتمثل فائدة 
كما  �لخطرة  �لخامات  عن  معلومات  نقل  في  �لنماذج 
�ل�سفن  بناء  تر�سانة  �إلى  �ل�سانعة  �لجهة  من  وردت 
�لمنتجات  لجميع   MD نماذج  بدورها  تجمع  و�لتي 

�لم�ستخدمة في بناء �ل�سفينة �لجديدة.
خامات  بيان  نموذج  �إعد�د  يتم  عام  كمبد�أ 
�لخامات  من  �لمنتجات  خلو  ي�سمن  وهو  منتج.  لكل 
 A جدول  في  �لو�ردة  �ل�ستخد�م  مقيدة  �أو  �لممنوعة 
كما يذكر �إذ� ما كانت �أي من �لخامات �لخطرة �لو�ردة 
تجاوز  حالة  وفي  �لمنتج.  في  موجودة   B جدول  في 
�لمعيارية  للم�ستويات   B جدول  في  �لو�ردة  �لخامات 
�لنموذج.  في  �أي�سا  �لخامات  هذه  مقادير  ذكر  ف�سيتم 
�إعد�د �سهادة �لمورد لمطابقة �لمو��سفات  �أي�سا  يجب 
�سهادة  وتو�سح   .MD بيان  مع  وتقديمها   )SDoC(
SDoC �لجهة �لم�سوؤولة عن �إعد�د بيان MD وت�سمن 

��ستيفاءه ل�ستر�طات �لتفاقية.
با�ستثناء بع�س �لإعفاء�ت �لم�سموح بها في �لتفاقية 
 SDoC و�سهاد�ت MD يتولى �سانع �ل�سفينة جمع بيانات
�سانع  يعمل  ثم  �لمنتجات.  لكل  �لموردة  �لجهات  من 
ت�سفية  على  �لموردة   MD بيانات  من  �نطالقا  �ل�سفينة 
ويحدد  خطرة  خامات  على  �لمحتوية  �لمنتجات  جميع 
للخامات  �لتقريبية  و�لكميات  حدة  على  منتج  كل  مكان 
�لخطرة �لمت�سمنة فيه، ثم ُيدرج هذه �لمعلومات في نماذج 
جرد IHM. ثم يتم فح�س �لجرد )جرد IHM( على يد 
�لإد�رة �لمحلية �أو من خالل �لهيئة، �لتي تعمل كمنظمة 
معتمدة )RO( نيابة عن جهة �لإد�رة. وبمجرد �أن يجتاز 
 )SOF( هذ� �لفح�س يتم �إ�سد�ر بيان حقائق IHM جرد
للجزء 1 من �لجرد، وذلك قبل دخول �لتفاقية حيز �لتنفيذ. 
�أما بعد دخول �لتفاقية حيز �لتنفيذ فيتم �إ�سد�ر �سهادة 
معتمدة مبنية على ما ورد في بيان SOF وفور �لنتهاء 

�لو�في من �لفح�س �لعام.
و�لخامات  �لمنتجات  من  �لهائل  للعدد  نظر� 
�لم�ستخدمة في بناء �أية �سفينة، كما �أ�سلفنا، فاإن �إعد�د 
�لجرد يعتبر عمال م�سنيا للغاية. ومن �لمتوقع �أن تطر�أ 
��ستالم  يتم  حيث  لذلك.  نتيجة  �لم�ساكل  من  �لعديد 
في  �لم�ستند�ت  من  �سخمة  كميات  و�إد�رة  ومعالجة 
�إطار هذه �لعملية. عالوة على ذلك، من �لمتوقع �أن تظهر 
�أخطاء في نقل بيانات MD �إلى جرد IHM. بالإ�سافة 
�إلى ذلك، يمّثل �لإدخال �ليدوي للكميات �لتقديرية من 
 IHM لخامات �لخطرة في خاناتها �ل�سحيحة في جرد�
عبئا رهيبا. من �ل�سروري �أي�سا توحيد نماذج بيانات 

MD و�سهاد�ت SDoC وكذلك طريقة ت�سجيلها.

اإعداد جرد ال�سفن الموجودة في الخدمة
و�سهاد�ت   )MD( �لخامات  بيانات  جمع  يعتبر 
لل�سفن  بالن�سبة   )SDoC( لمو��سفات� �لمورد لمطابقة 
�لموجودة في �لخدمة �أ�سعب بكثير مما هو �لحال مع 
�ل�سفن �لجديدة. وبناًء عليه تحدد �لتفاقية م�سبقا طريقة 
�لموجودة  لل�سفن   )IHM بديلة لتح�سير �لجرد )جرد 
للم�ستند�ت  محددة  فحو�سات  على  تقوم  �لخدمة  في 
ومتن �ل�سفينة. كما يتم تو�سيف �إجر�ء�ت �إعد�د جرد 
IHM لل�سفن �لموجودة في �لخدمة �سمن معايير �إعد�د 

�ل�سفن  لمالك  �أي�سا  يتاح  كما  �لخطرة.  �لمو�د  جرد 
.IHM لعتماد على »خبر�ء« لإعد�د جرد�

ويبد�أ مالك �ل�سفينة �أو �لخبير �لمنتدب من مالك 
�لمعلومات  بجمع   IHM جرد  �إعد�د  عملية  �ل�سفينة 
�ل�سر�ء  وقو�ئم  �لمختلفة  �لم�ستند�ت  من  �لالزمة 
و�لحالت �لم�سابهة ل�سفن من نف�س �لطر�ز �أو �أخو�تها 
مر�جعة  وبعد  �لأخرى.  �لم�سادر  ومن  �ل�سفن  من 
من  يتاأكد  �أن  �لخبير  على  �ل�سابقة  �لمعلومات  جميع 
�أماكنها  وتحديد  �لموجودة  �لخطرة  �لخامات  ماهية 
بناًء  مرئي/عيناتي  فح�س  و�إجر�ء  كمياتها  و�حت�ساب 
�ل�سفينة.  تم جمعها وتحليلها من  �لتي  �لمعلومات  على 
بناًء  �لخطرة  للمو�د  �لر�هنة  �لحالة  ي�سجل  �أن  عليه  ثم 
على فحو�سات م�ستند�ت �لعنا�سر �لو�ردة في مخطط 
�لفح�س �لمرئي/�لعيناتي �سالف �لذكر )�إما من خالل 
�لفح�س بالنظر �أو باأخذ عينات فعلية(. ثم تتولى �لهيئة 

�سانعو �ل�سفن
�سوؤ�ل

�إر�سال
نات بيا

�سوؤ�ل

�إر�سال
نات بيا

�سوؤ�ل

�إر�سال
نات بيا

 �لمورد 
�لأ�سا�سي

 �لمورد 
�لفرعي

تحدد �سلفا �تفاقية �إعادة تدوير �ل�سفن �إطار� لنقل �لمعلومات عبر �سل�سلة �لموردين �لبحريين.
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مر�جعة مخطط �لفح�س �لمرئي/�لعيناتي.
لمخطط  طبقا  �ل�سفينة  متن  فح�س  �إجر�ء  يتم 
�أي�سا ت�سجيل  يتم  ثم  �لمرئي/�لعيناتي. ومن  �لفح�س 
�لمرئي/ �لفح�س  مخطط  في  �لعينات  تحليل  نتائج 

�لخامات  وكميات  �أماكن  تحديد  تعذر  �إذ�  �لعيناتي. 
�ل�سفينة،  متن  وفح�س  �لم�ستند�ت  و�قع  من  �لخطرة 
�أو �إذ� تعذر �إجر�ء �لفح�س لأية �أ�سباب �أخرى، ف�سيتم 
مجموعة  نطاق  في  د�خلة  �أنها  على  �لخامات  ت�سنيف 
ت�سجيل  يتم   .)PCHM( �لمحتملة  �لخطرة  �لخامات 
�لمو�د  وكمية  مكان  وكذلك  خطرة  خامات  وجود 
�لمكونة لمجموعة PCHM في نموذج محدد في �إطار 
 IHM جرد  من   1 للجزء  �لأولى  �لتح�سير  ��ستكمال 

بالن�سبة لل�سفن �لموجودة في �لخدمة.

ClassNK 3. نهج هيئة
تدوير  �إعادة  �تفاقية  حول  �لنقا�سات  بد�أت  �أن  منذ 
�ل�سفن عملت �لهيئة بد�أب لتقديم �لدعم �لالزم لالأطر�ف 
�لمعنية ل�ستيفاء متطلبات �لتفاقية ب�سال�سة وي�سر قدر 
 ClassNK هيئة  تتعاون   ،2008 عام  فمنذ  �لإمكان. 
 IHM جرد  لتح�سير  �لمعنية  �لأطر�ف  من  �لعديد  مع 
حقيقي لل�سفن �لجديدة و�ل�سفن �لموجودة في �لخدمة. 
�لمرتبطة  �لنو�حي  جميع  بتفقد  للهيئة  هذ�  �سمح  وقد 
بالعملية وبالتالي �كت�ساب خبر�ت معتبرة نتيجة لذلك. 
�لخدمة  في  �لموجودة  لل�سفن  �لمهول  للعدد  ونظر� 
�لمقرر لها �إعد�د جرد IHM خالل خم�س �سنو�ت بعد 
دخول �لتفاقية حيز �لتنفيذ هناك قلق حيال محدودية 
عدد �لخبر�ء �لمتو�فر للتعامل مع حجم �لأعمال �ل�سخم 
�لوقت  في   IHM جرد�ت  جميع  با�ستكمال  �لمرتبط 
قبل   IHM جرد  �إعد�د  �أن  �لهيئة  تعتقد  ولذ�  �لمحدد. 
دخول �لتفاقية حيز �لتنفيذ يعتبر طريقة فعالة للتغلب 
وقت   IHM جرد  �إعد�د  �أن  كما  �لموقف.  هذ�  على 
�إن�ساء �ل�سفينة �لجاري بناوؤها حاليا �أو �لمزمع بناوؤها 

�ل�سفن  على مالك  كبير  ب�سكل  �سي�سهل  �لم�ستقبل  في 
��ستيفاء متطلبات �لتفاقية.

تو�جهها  �لتي  �لم�سكالت  من  �لكثير  ولحل 
 IHM جرد  تح�سير  بخ�سو�س  �ل�سفن  بناء  تر�سانة 
برنامج   ClassNK هيئة  �أن�ساأت  �لجديدة،  لل�سفن 
 PrimeShip-INVENTORY كمبيوتر ُيعرف با�سم 
لتخفيف �لأعباء و�لتكاليف �لمتعلقة بهذه �لعملية، حيث 
معلومات  بتبادل  و�لموردين  �ل�سفن  ل�سانعي  ي�سمح 
هذ�  توزيع  بالفعل  تم  وقد  �إلكترونيا.   MD بيانات 
�لمعنية،  �لمختلفة  �لبرنامج بدون مقابل على �لأطر�ف 
بناء  تر�سانات  على  ولكن  فح�سب  �ليابان  في  لي�س 
ُي�ستخدم �لآن برنامج  �أي�سا، حيث  �لبحار  �ل�سفن عبر 
 IHM جرد  لإعد�د   PrimeShip- INVENTORY

في �لعديد من �لأماكن.
ورغم �أن �لمنظمات �لمعتمدة )RO( يحظر عليها 
 )IHM ل�سطالع بدور �لخبير في �إعد�د �لجرد )جرد�
هيئة  �أن  �إل  �لخدمة،  في  �لموجودة  لل�سفن  بالن�سبة 
تتمثل في تعريف مالك  ClassNK تقدم خدمة �ساملة 

�ل�سفن بالخبر�ء و�لإجابة عن �أ�سئلتهم �لمتعلقة باإعد�د 
جرد IHM لل�سفن �لموجودة في �لخدمة.

و�سو�ء تم �إعد�د جرد IHM لل�سفن �لجديدة بناًء 
على جمع وت�سفية بيانات MD و�سهاد�ت SDoC كما 
بالن�سبة  خبير  بم�ساعدة  �إعد�ده  تم  �أو  �سرحه،  �سبق 
نظام  لديها  �لهيئة  فاإن  �لخدمة،  في  �لموجودة  لل�سفن 
�أن  على  ي�سهد  و�لذي   )SOF( �لحقائق  بيان  لإ�سد�ر 
تدوير  �إعادة  �تفاقية  لمتطلبات  م�ستوفي   IHM جرد 
�لعديد  بالفعل   ClassNK هيئة  فح�ست  وقد  �ل�سفن. 
 SOF و�أ�سدرت لها بيانات �لحقائق IHM من جرد�ت
�أنحاء  جميع  في  �ل�سفن  مالك  لطلب  ��ستجابة  �لمعنية 
�سيتم  �لتنفيذ  حيز  �لتفاقية  دخول  وبمجرد  �لعالم. 
�إلى �سهاد�ت   SOF �لحقائق  بيانات  �لفور تحويل  على 
على  �سفينة  لكل  حالتها  من  �لعام  �لتاأكد  بعد  معتمدة 

حدة.
�لجرد  تح�سير  عملية  �أن  على  ننوه  �أن  نود 

و�سانعيها  �ل�سفن  لمالك  موجهة  لي�ست   )IHM )جرد 
فح�سب، بل تمتد لت�سمل جميع �ل�سناعات �لبحرية، بما 
�لمعد�ت  و�سانعو�  و�لأجز�ء  �لخامات  منتجو  ذلك  في 
و�لتجهيز�ت. وقد �أولت �لهيئة �أي�سا مزيد� من �لهتمام 
�ل�سفن  تدوير  �إعادة  �تفاقية  حول  �لمعلومات  لن�سر 
�لعالم من خالل محا�سر�ت خا�سة  �ليابان وحول  في 

وبالرد على �ل�ستف�سار�ت �لفردية.
عالوة على ذلك، تعمل �لهيئة على ترقية برنامجها 
نظام  تطوير  بجانب   PrimeShip-INVENTORY

 IHM جرد  باإعد�د  �لمتعلقة  �لأعباء  تخفيف  لمو��سلة 
و�لتحكم في تعديله �أثناء مبا�سرة �لعمل. ومن �لمتوقع 
م�سروع  وهو  ربيع 2011.  في  �لنظام  هذ�  يتو�فر  �أن 
با�ستخد�م   IBM �سركة  مع  بالتعاون  يتم  م�سترك 
�لنظام  لتطوير  �لهيئة  وتهدف  �ل�سحابية.  �لحو�سبة 
عمليات  لإد�رة  عالمي  كنظام  ��ستخد�مه  يمكن  بحيث 

�إعادة تدوير �ل�سفن.
لتلبية  ��ستباقي  ب�سكل   ClassNK هيئة  تتحرك 
�حتياجات �سناعة �لنقل �لبحري في �إطار تطبيق بنود 
�تفاقية �إعادة تدوير �ل�سفن وهي تبذل ق�سارى جهدها 
�إدخال  في  �لر�غبة  �لأ�سا�سية  �لأطر�ف  جميع  لدعم 

�لتفاقية حيز �لتنفيذ.

 عمل 
خبير

 عمل 
Class

جمع �لمعلومات �لالزمة كالر�سوم وكتيبات �ل�ستعمال وبيانات �ل�سفن �لم�سابهة وخالفه. الخطوة 1 

تحليل وتحديد مجال �لبحث الخطوة 2 
خامات �لجدول A لزمة، �أما خامات �لجدول B فيو�سى بها.  

تح�سير مخطط فح�س مرئي/عيناتي الخطوة 3 
ت�سنيف �لمجال �إلى )1( فح�س مرئي، )2( فح�س عيناتي، )3( �أخطار محتملة.  

فح�س مرئي وعيناتي لمتن �ل�سفينة الخطوة 4 
�لأماكن �لتي يتعذر فح�سها يتم ت�سنيفها على �أنها �أماكن خطر محتمل.  

I جزء —  IHM إعد�د جرد� الخطوة 5 
  ت�سنيف �لخامات �إلى »خامات محتوية على مو�د خطرة« �أو »مو�د يحتمل �حتو�وؤها. على 

مو�د خطرة« مع �لإ�سارة �إلى كميتها و�أماكنها.
معاينة متن �ل�سفينة  RO االإدارة المحلية اأو منظمة

.VSC و/�أو مخطط IHM تتولى �لإد�رة �لمحلية/�لمنظمة �لمعتمدة معاينة متن �ل�سفينة ��ستر�ساد� بمخطط جرد   
IHM عتماد جرد�  RO االإدارة المحلية اأو منظمة

)بناًء على مر�جعة و�فية(   
.IHM خطو�ت �لطريقة �لبديلة لإعد�د جرد
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)IACS( جتماع �لمنظمة �لعالمية لهيئات �لت�سنيف�

)IMO( ل�سرت�ك يف �ملنظمة �لبحرية �لدولية�
�لتعاون في  �لدولية )IMO( من خالل  �لبحرية  �لمنظمة  ClassNK في  �لمتعددة، ت�ساهم هيئة  �لدولية  �أن�سطتها  �إطار  في 

�لعديد من �لأمور �لتقنية. وفي �سنة 2010، ح�سرت �لهيئة �جتماعات منظمة 
IMO �لمذكورة �أدناه، وذلك ب�سفتها ع�سوً� في وفد �لحكومة �ليابانية �أو كمندوب عن �لمنظمة �لعالمية لهيئات �لت�سنيف 

IACS. بالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن �لهيئة توفد با�ستمر�ر ع�سوً� متفرغًا تابعًا لها �إلى �أمانة منظمة IMO بدو�م كامل.

)يناير( — و�لخم�سون  )SLF( �ل�سيد  �سفن  و�سالمة  و�لتز�ن  �لحمولة  لخطوط  �لفرعية  �للجنة 
)فبر�ير( ع�سر �لر�بعة  — �لجل�سة   )BLG( �لمعباأة  غير  و�لغاز�ت  لل�سو�ئل  �لفرعية  �للجنة 
)فبر�ير( و�لخم�سون �لثالثة  — �لجل�سة   )DE( �ل�سفن  وتجهيز  لت�سميم  �لفرعية  �للجنة 
)مار�س( �ل�ستون — �لجل�سة   )MEPC( �لبحرية  �لبيئة  حماية  لجنة 
)�إبريل( و�لخم�سون �لر�بعة  — �لجل�سة   )FP( �لحر�ئق  من  للحماية  �لفرعية  �للجنة 
)مايو( و�لثمانون �ل�سابعة  — �لجل�سة   )MSC( �لبحرية  �ل�سالمة  لجنة 

)يونيو( �لأولى — �لجل�سة  لل�سفن  �لطاقة  ��ستخد�مة  كفاءة  �إجر�ء�ت  �لعمل حول  لمجموعة  �لدور�ت  بين  ما  �لجتماع 
)يوليو( ع�سر �لثامنة  — �لجل�سة   )FSI( �لعلم  دولة  لتطبيقات  �لفرعية  �للجنة 
)يوليو( و�لخم�سون �ل�ساد�سة  — �لجل�سة   )NAV( �لمالحية  لل�سالمة  �لفرعية  �للجنة 

) �سبتمبر ( ع�سر �لخام�سة  — �لجل�سة   )DSC( و�لحاويات  �ل�سلبة  و�ل�سحنات  �لخطيرة  �لب�سائع  لنقل  �لفرعية  �للجنة 
)�أكتوبر( و�ل�ستون �لو�حدة  — �لجل�سة   )MEPC( �لبحرية  �لبيئة  حماية  لجنة 
)�أكتوبر( �لإنقاذ �إطالق مر�كب  �لدور�ت حول خطافات  بين  ما  �لعمل  مجموعة 
)�أكتوبر( و�لخم�سون �لر�بعة  — �لجل�سة   )DE( �ل�سفن  وتجهيز  لت�سميم  �لفرعية  �للجنة 

)دي�سمبر( و�لثمانون �لثامنة  — �لجل�سة   )MSC( �لبحرية  �ل�سالمة  لجنة 
)MSC( وجلنة  �لبحرية  �ل�سالمة  �جتماعات جلنة  �لرئي�سية، مثل  �لجتماعات  نتائج  باإر�سال   ClassNK تقوم هيئة 
حماية �لبيئة �لبحرية )MEPC( �إىل عمالء �لهيئة و�ملنظمات �ملعنية عرب جمموعة من �لو�سائل �ملتنوعة، مبا يف ذلك خدمة 
خا�سة بالربيد �لإلكرتوين و�إ�سد�ر ن�سر�ت »معلومات NK �لتقنية« يف �لأوقات �ملنا�سبة وحتديثات ق�سم »�جلدول �لزمني 

لتفاقية IMO �لدولية« يف موقع هيئة ClassNK على �لإنرتنت.

هيئة ClassNK يف ال�س�ؤون الدوليةهيئة ClassNK يف ال�س�ؤون الدولية
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)IACS( مل�ساركة يف �ملنظمة �لعاملية لهيئات �لت�سنيف�

بعد توليها مهمة نائب �لرئي�س حتى نهاية �سهر يونيو من �سنة 2010، �أ�سبحت �لهيئة هي �لهيئة �لرئي�سية بالمنظمة �لعالمية 
لهيئات �لت�سنيف IACS �بتد�ءً� من �سهر يوليو ل�سنة 2010. وعلى هذ� �لأ�سا�س، فاإن هيئة ClassNK لعبت دورً� قياديًا في 
�أن�سطة منظمة IACS من خالل رئا�سة �جتماعات مجل�س منظمة IACS ومجموعة �ل�سيا�سات �لعامة لها وتبادل وجهات �لنظر 
مع �لأمين �لعام لمنظمة IMO ومندوبي �سناعات �لنقل �لبحري �لمعنية حول مجموعة كبيرة من �لمو�سوعات و�لق�سايا �لتي 

تتعلق بال�سناعة �لبحرية، �إلى جانب �لتحدث في �لموؤتمر�ت �لعالمية.
و�لهيئات  و�ملعاينات  و�لآلت  �ل�سفينة  ببدن  يتعلق  فيما   IACS منظمة  �جتماعات  فعاًل يف  دورً�  �أي�سًا  �لهيئة  تلعب 
�لقانونية وكذلك جمموعات خرب�ء منظمة IACS، بالإ�سافة �إىل فرق �مل�ساريع �ملختلفة مع �لأخذ يف �لعتبار �لنو�حي �ملتعلقة 
ب�سناعات �لنقل �لبحري ذ�ت �ل�سلة. عالوًة على ذلك، فاإن �لهيئة مل تقت�سر على رئا�سة جمموعة خرب�ء منظمة IACS يف 
و�سع �ملعايري �لقائمة على �أهد�ف منظمة IMO، ولكنها �ساهمت �أي�سًا بفعالية و��سحة يف �أن�سطة جمموعات �لعمل �مل�سرتكة 

�لتي تهدف �إىل زيادة �سالمة ونظافة �لبحار.
ُعقدت �لجتماعات �لتالية خالل عام 2010:

مرتان �جتماع مكاتب �لروؤ�ساء
مرتان �جتماع �لمجل�س

3 مر�ت �جتماع لجنة �لجودة
مرتان �جتماع مجموعة �ل�سيا�سات �لعامة

8 مر�ت �جتماع �لهيئة �لتقنية
15 مرة �جتماع فريق �لم�سروع

10 مر�ت �جتماع مجموعة �لخبر�ء
4 مر�ت �جتماع �لمجموعة �لم�سغرة
9 مر�ت IACS جتماع مجموعة �لعمل �لم�ستركة لل�سوؤون �ل�سناعية/منظمة�

�أن�سطة تتعلق مبنظمة ACS )منظمة هيئات �لت�سنيف �لأ�سيوية(
منظمة هيئات �لت�سنيف �لأ�سيوية هي مجموعة مكونة من �ست هيئات ت�سنيف ت�سم هيئة ClassNK، ولها مقر�ت في دول 
مختلفة في �آ�سيا وتهتم �هتمامًا بالغًا بالرتقاء بم�ستويات �سالمة ونظافة �لبحار. وتجتمع منظمة ACS �سنويًا ب�سفة غير 
ر�سمية منذ عام 1993. و�أثناء �جتماع ��ستثنائي ُعِقد في �لأول من فبر�ير �سنة 2010، �تفق �لأع�ساء بالإجماع على �إ�سفاء 
�ل�سفة �لر�سمية �إلى منظمة ACS من خالل تبني ميثاق لهيئة ACS. وفي �سنة 2010، قامت منظمة ACS بو�سع �إطار عام 
لتطوير �لتعاون �لتقني بين هيئاتها �لأع�ساء ودعم �لحو�ر مع منظمات �سناعة �لنقل �لبحري، ول �سيما �لمنظمات �لموجودة 

.)ASEF( و�لمنتدى �لأ�سيوي لخبر�ء �سناعة �ل�سفن )ASF( في �آ�سيا، مثل �لمنتدى �لأ�سيوي لمالكي �ل�سفن
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�للجان �لدولية
 ClassNK في �إطار هدفها لتح�سين خدمة �لعمالء وتلبية �حتياجات �سناعة �لنقل �لبحري �لعالمية ب�سكل �أف�سل، تقوم هيئة
�لمعلومات  لتبادل  هامة  فر�سة  تمثل  �لجتماعات  �لعالم. وهذه  �أرجاء  في  �لبحار  عبر  للجان  �لجتماعات  من  �لعديد  بعقد 

و�لن�سائح بين �لهيئة وممثلي �ل�سناعات �لرئي�سية و�لهيئات �لإقليمية في �لمناطق �لمحلية في �أنحاء �لعالم.
مت �إن�ساء جلنتني جديدتني عرب �لبحار يف �سنة 2010: جلنة �أمريكا �ل�سمالية وجلنة �أمريكا �لالتينية. وتتكون كل جلنة 
من جمموعة من �لأع�ساء �لبارزين يف �ملجتمع �لبحري بكل بلد. وي�سمل �جلدول �لتايل قائمة كاملة باجتماعات جلان هيئة 

ClassNK �لتي ُعِقدت خالل �سنة 2010.

�لمكان �لزمان �للجنة �جتماع  ��سم 
بيريو�س فبر�ير  2 ع�سر �لتا�سعة  �ليونانية  �للجنة 

دبي فبر�ير  7 �لأو�سط لل�سرق  �لثالثة  �لتقنية  �للجنة 
مومباي فبر�ير  15 ع�سر �ل�ساد�سة  �لهندية  �للجنة 

نيويورك 17 مار�س �لأولى �ل�سمالية  �أمريكا  لجنة 
�سطنبول �إ مايو  6 �ل�سابعة �لتركية  �للجنة 

كونج هونج  6 مايو كونج لهونج  �لثامنة  �لتقنية  �للجنة 
�سول 7 مايو و�لع�سرون �لحادية  �لكورية  �للجنة 
يبيه تا 14 مايو �لعا�سرة �لتايو�نية  �لتقنية  �للجنة 

كينجد�و 27 مايو ع�سر �لخام�سة  �ل�سينية  �لتقنية  �للجنة 
لندن يونيو  1 �لثامنة �لبريطانية  �للجنة 

�سينج كو يوليو  9 �ل�ساد�سة �لماليزية  �للجنة 
�سنغافورة يوليو  13 �ل�سابعة �ل�سنغافورية  �للجنة 

نيال ما يوليو  15 �لثامنة �لفليبينية  �للجنة 
كوبنهاجن �سبتمبر  3 �لع�سرون �لد�نمركية  �لتقنية  �للجنة 
�سنغافورة �سبتمبر  7 ع�سر �لر�بعة  �لتقنية  �ل�سنغافورية  �للجنة 
�سطنبول �إ �أكتوبر  19 �لثانية �لتركية  �لتقنية  �للجنة 

كونج هونج  �أكتوبر  21 و�لثالثون �ل�ساد�سة  كونج  هونج  لجنة 
ي�سو لبر فا نوفمبر  10 �لأولى �لالتينية  �أمريكا  لجنة 

بو�سان نوفمبر  10 ع�سر �ل�سابعة  �لكورية  �لتقنية  �للجنة 
بيريو�س نوفمبر  11 �لثانية �ليونانية  �لتقنية  �للجنة 

يبيه تا نوفمبر  18 ع�سر �لحادية  �لتايو�نية  �للجنة 
يا بتا نوفمبر  19 �لثامنة �لتايالندية  �للجنة 

نيا �سا دي�سمبر  2 ع�سر �ل�سابعة  �ل�سينية  �للجنة 
�سور�بايا دي�سمبر  3 �لثامنة �لأندوني�سية  �للجنة 

�لالتينية  �أمريكا  للجنة  �لأول  على �لي�سار:   �لجتماع 
�سير�تون  فندق  في  فالبار�ي�سو  في 

مير�مار
�ل�سمالية  �أمريكا  للجنة  �لأول  على �ليمين:   �لجتماع 
في 17 مار�س في فندق ميلينيام يو �إن 

بالز�، نيويورك
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Conventions
Countries

TMLL
SOLASMARPOL 73/78

AFS
SCSESRISMISPSIIIIVVI

Algeria★★★★★★★★

Antigua and Barbuda●●●●●●●●●●●

Argentina★★★★★★

Aruba★★★★●★★★

Australia●●●●●●●●●●

Austria
Bahamas●●●●●●●●●●●●

Bahrain●●●●●●●●●●●●

Bangladesh●●●●●●●

Barbados●●●●●●●●●●●●

Belgium★●●★★★★★●●●●

Belize●●●●●●●●●●●●

Bermuda●●★●●●●

Bolivia●●●●●●●●●★

Brazil●●●●●●●●●●●●

British Virgin Islands●●★●●★●

Brunei●●●●●●●●●●●

Canada●★

Cape Verde●●●●●●●●●●

Cayman Islands●●●★★★●●●●

Chile★★★★★★★

Cook Islands●●●●●●●●●●●●

Cuba★★★★★

Cyprus●●●●●★●●●●●●

Denmark●●●●●●●●●●●●

Djibouti●●●●●●●

Dominica●●●●●●★●●●●

Dominican Republic●●●●●●●

Ecuador★★★★★★★

Egypt★●★★★★●★★

Equatorial Guinea●●●●●★●●●●●

Fiji★★★★★★

Finland
Gambia★★★★★★

Georgia●●●●●●●●●●●●

Ghana●●●●★●●

Gibraltar●●●●●●●●●●

Greece●●●●●●●●●●●●

Honduras●●●●●●●●

Hong Kong●●●●●●●●●●●●

Iceland★●●●●●●●★

India★★★★★★★★

Indonesia★★★★★★★★★

Iraq★★★★

Ireland●★★●●●●★●●

Isle of Man●●●●●●●●●●

Israel●●●★★★★●●

Jamaica●●●●●●●●●●●●

Japan●●●●★★★★★●

Jordan●●●●●●●●●●●

Kenya●

Kiribati●●●●●●●●●●●●

Kuwait●●●★★★●●●●●●

Lebanon●★★★★★

Liberia●●●●●●●●●●●●

Libya★●●●●●●●★

Luxembourg●●●●●●●●●●●●

Madeira●●●●●●●

Malaysia●●●●●●●●●●●●

Conventions
Countries

TMLL
SOLASMARPOL 73/78

AFS
SCSESRISMISPSIIIIVVI

Maldives●●●●●●●

 ClassNK التف�ي�سات املمن�حة لهيئة
�بتد�ًء من 1 دي�سمرب 2010  
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Malta★★★★★●★★★●●●

Marshall Islands●●●●●●●●●●●●

Mauritius●●●●●●●●●●●●

Mexico★★★★★★

Morocco★●★★★★★★

Mozambique●●●●

Myanmar●●●●●●●●●●●●

Namibia●●●●●●●●

Netherlands●●★★★●●●●●●●

Netherlands Antilles★★★★★★★★★★★

New Zealand★

Oman●●●●●

Pakistan●●●★●●●

Panama●●●●●●★●●●●●

Papua New Guinea●●●●●●●

Paraguay★★★★★★

Peru
Philippines●●●●●●●●●●

Portugal★★★

Qatar●●●●●●●●●●●●

Saudi Arabia●●●●●●●●●●●●

Seychelles●●●●●●●●●●●●

Singapore●●●●●●●●●●●●

Solomon Islands●●●●●

Somalia●

South Africa●●★●

Spain
Sri Lanka●●●●●●

St. Kitts and Nevis●●●●●●●●●●●●

St. Vincent and the Grenadines●●●●●★★●●●●●

Switzerland●●●●●●●●●●●

Syria●●●●●●●

Tanzania●

Thailand★★★★★★★★

Tonga●●●●●●●

Tunisia●★●★

Turkey★●★★★●●●●●●●

Tuvalu●●●●●●●●●●●●

UAE●●●●●●●●●●●

Uganda●

UK●●★●★★●●●●

Uruguay★★★★★

Vanuatu●●●●●●●●●●●●

Venezuela★

Viet Nam★★★★★★★★★★

Yemen●●

Abbreviations:
●--Authority has been delegated.

★--Authority has been delegated subject to some conditions.

TM: International Tonnage Certificate (1969)
LL: International Load Line Certificate

SC: Cargo Ship Safety Construction Certificate
SE: Cargo Ship Safety Equipment Certificate

SR: Cargo Ship Safety Radio Certificate
ISM: International Safety Management Code

ISPS: International Ship and Port Facility Security Code
I, II, IV, VI: MARPOL Annex I, II, IV, VI

AFS: International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships
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ClassNK جلان هيئة

ADVISORY COUNCIL n

MembersChang Yung-faGroup ChairmanEvergreen Group
Frank W. K. TsaoGroup ChairmanIMC Group of Companies

Sumate TanthuwanitPresidentRegional Container Lines Group

BRITISH COMMITTEE n
Chairman J. G. Davis CBEChairmanIMIF (International Maritime Industries Forum)
MembersF. M. Marchant MBE

Michael G. ParkerChairmanAndrew Weir Shipping Ltd
Douglas W. LangManaging DirectorAnglo-Eastern (UK) Ltd.
Peter McIntoshChairman, Joint Hull CommitteeArk Syndicate Management Limited

Chris BaileyTechnical & Upstream Assurance ManagerBP Shipping Limited
Sunil MalhotraChief Operating OfficerBritish Marine Plc

Jeremy G. HodgsonLondon RepresentativeDeutsche Schiffsbank AG
Epaminondas G. E. EmbiricosChairmanEmbiricos Shipbrokers Ltd.

Philip D AtkinsonTechnical DirectorGraig Ship Management Limited
John M. BreeManaging DirectorInternational Marine Transportation Ltd.

Alastair FischbacherGeneral ManagerRio Tinto Shipping Limited
Jan van DijkGeneral ManagerShell Shipping Technology

Michael K. DraytonEx-ChairmanThe Baltic Exchange

CHINA COMMITTEE n
ChairmanLi JianhongExecutive Vice PresidentChina Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)

MemberLi Tian BaoBoard ChairmanBohai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd
Zhao ZhanjunPresidentChina Ship Design & Research Center Co., Ltd.

Xu ZiqiuAssistant PresidentChina Shipbuilding Industry Corporation
Lu Yi BinDeputy Manager, Technical Dept. of 

Enterprises Management Div.
China Shipping (Group) Company

Mao Shi JiaManaging DirectorChina Shipping Development Company Limited
China Shipping Development Co., Ltd., Tanker Company

Li ZhongVice Division-Chief,  
Business & Marketing Dept.

China State Shipbuilding Corporation

Han ChengminDeputy Managing DirectorCOSCO Container Lines
Li ChengVice PresidentDalian Shipbuilding Industry Co., Ltd
Han QingVice PresidentGrand China Logistics Holding (Group) Co., Ltd

Ge En HuaDirector Vice PresidentHebei Ocean Shipping Co., Ltd.
Wang YongPresidentHudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.

Zhang HaisenVice PresidentJiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd.
Yang Jian MingPresidentJiangSu Ocean Shipping Company Ltd.
Huang Zi QiangPresidentPacific King International Shipping Management Co., 

Ltd., Shanghai
Wang YongliangVice PresidentShanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.
Tian Zhong ShanExecutive Director, General ManagerSinotrans Shipping Limited

GREEK COMMITTEE n
ChairmanCharalambos N. MylonasChairmanTransmed Shipping Ltd.
MembersMarkos A. NomikosDirectorA. M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.

Michael D. ChandrisChairmanChandris (Hellas) Inc.
Anna G. DracopoulosDirectorEmpros Lines Shipping Co. SP. S.A.

Ghikas J. GoumasDirectorEquinox Maritime Ltd.
Prokopis N. KarnessisDirectorEuropean Navigation Inc.

Kriton LendoudisManaging DirectorEvalend Shipping Co. S.A.
Michael E. VeniamisDirectorGolden Union Shipping Co. S.A.

Dimitris Z. KritsasPresidentKritsas Shipping S.A.
Panagiotis C. LaskaridisManaging DirectorLaskaridis Shipping Co. Ltd.

George J. SouravlasCEOLoad Line Marine S.A.
Diamantis P. DiamantidesManaging DirectorMarmaras Navigation Ltd.
Theodore P. AngelopoulosMetrostar Management Corp.

Angeliki FrangouChairman of the Board and  
Chief Executive Officer

Navios Maritime Holdings Inc.

Dimitris E. PatrikiosGeneral ManagerSpringfield Shipping Co. Panama S.A.
George S. LivanosChairmanSun Enterprises Ltd.

Constantinos J. MartinosManaging DirectorThenamaris Ships Management Inc.
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Panagiotis N. TsakosPresidentTsakos Shipping & Trading S.A.
Michael M. ScufalosManaging DirectorUnion Commercial Inc.

HONG KONG COMMITTEE n
ChairmanDavid C. C. KooManaging DirectorValles Steamship Co., Ltd.

Honorary ChairmanM. H. LiangChairmanIsland Navigation Corporation International Ltd.
MembersNing Pao KunDeputy Managing DirectorCOSCO (H.K.) SHIPPING CO., LIMITED

Robert Alexander HoPresidentFairmont Shipping (HK) Ltd & Affiliates
Andrew Y. ChenChairman & Managing DirectorGrand Seatrade Shipping Company Ltd.
Huang Shao JieDirector & PresidentHong Kong Ming Wah Shipping Co., Ltd.
Arthur BowringManaging DirectorHong Kong Shipowners Association

Frank W. K. TsaoGroup ChairmanIMC Group of Companies
Jack HsuManaging DirectorOak Maritime (H.K.) Inc., Ltd.

Kwai Sze HoiChairman & PresidentOcean Longevity Shipping and Management Co., Ltd.
Jan RindboChief Operating OfficerPacific Basin Shipping (HK) Ltd.

C. C. LiuChairman & PresidentParakou Shipping Ltd.
M. T. YungDirector,  

General Manager Shipping Division
Patt Manfield & Co., Ltd.

Peter Cheng, MBEManaging DirectorPeter Cheng Naval Architect & Marine Consultant Ltd.
Raymond PaoPresidentRegent Shipping Ltd.

Li HuaExecutive Director,  
Deputy General Manager

Sinotrans Shipping Limited

Kenneth K.W. LoChairman & Managing DirectorTeh-Hu Cargocean Management Co., Ltd.
Edward S. C. ChengChairmanUnique Shipping (H.K.) Ltd.

Richard HextDeputy Chairman & CEOUnivan Ship Management Limited
Sabrina S. M. ChaoVice ChairmanWah Kwong Maritime Transport Holdings Limited

Jim NelsonManaging DirectorWallem Shipmanagement Ltd.

INDIAN COMMITTEE n
ChairmanArun MehtaChairman & Managing DirectorVarun Shipping Company Limited

Vice ChairmanR. L. PaiAdvisorReliance Industries Limited
MembersH. Ansari Visiting Professor

R. S. NakraManaging DirectorABG Shipyard Ltd.
Ashok K. SrivastavaChief Executive OfficerArcadia Shipping Limited

A. K. BahlVice President (Shipping)British Marine Plc
Ashok V. ChowguleExecutive DirectorChowgule and Company Private Limited

Commodore M. JitendranChairman & Managing DirectorCochin Shipyard Ltd.
Shri D. MehrotraDeputy Chief Surveyor with the 

Government of India-cum-Sr.DDG (Tech)
Directorate General of Shipping

A. R. RamakrishnanDirectorEssar Shipping Ports & Logistics Limited
M. P. DhanukaExecutive Director, MarketingGEE Limited

Atul J. AgarwalManaging DirectorMercator Lines Limited
V. K. SoodEx-AdvisorMercator Lines Limited
Anil DevliPresidentMercator Lines Limited

S. GovindrajanManaging DirectorProgressive Shipping Consultancy Services (PVT) Ltd.
R. L. PaiAdvisorReliance Industries Limited

K. M. ShethExecutive ChairmanThe Great Eastern Shipping Co., Ltd.
J. V. S. RaoSenior Vice President,  

Shipbuilding & Services Department
The Shipping Corporation of India Ltd.

INDONESIA COMMITTEE n
ChairmanWidihardja TanudjajaPresident DirectorPT. Berlian Laju Tanker Tbk

Honorary MembersOentoro SuryaPresident DirectorPT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk.
MembersChan kok LeongDirectorGBLT Shipmanagement Pte. Ltd.

Johnson W. SutjiptoChairmanINSA (Indonesian National Shipowners’ Association)
Arifin Soenardjo, MHDirector of Marine Safety,  

Directorate General of Sea Transportation, 
Ministry of Transportation

Republic of Indonesia

SuhartokoSenior Vice President of ShippingPERTAMINA SHIPPING
Bagoes KrisnamoertiPresident DirectorPT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

Antonius W. SumarlinEx-President DirectorPT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Asmari HerryDirectorPT Samudera Indonesia, Tbk

Praditya NirtaraPresident DirectorPT. Adnyana

Stephen LayardaManaging DirectorPT. Alpha Pacific Lines
Andy A. MallianFleet DirectorPT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

Kasim ArifinPresident DirectorPT. Bumi Perkasa Bahtera
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Riry Syeried JettaPresident DirectorPT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO)
HendratoGeneral Manager, Liner Division PT. Gesuri Lloyd

H. SoenartoPresident DirectorPT. Gurita Lintas Samudera
Joeswanto KarijodimedjoPresident DirectorPT. Janata Marina Indah

Henry DjuhariPresidentPT. Meranti Bahari
Frank MenaroFleet DirectorPT. Meratus Line

Ir. Harsusanto, MMPresident DirectorPT. PAL Indonesia
Ibnu WibowoPresident DirectorPT. PANN (Persero)

Benny WinartoPresident Director & CEOPT. Pelayaran Caraka Tirta Perkasa

KOREA COMMITTEE n
ChairmanDoo-Chan ChangHonorary ChairmanKSS Line Ltd.
MembersSang-Tae NamPresident & C.E.O.Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.

Hyon-Soo BongSenior Executive Vice PresidentHanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd.
Byung Wook OhPresident & C.E.O.Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
Weon-Gil ChoePresident & CEOHyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.

Moo-Soo HwangPresident & C.E.O.Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd.
Jin Bang LeeChairman & CEOKorea Line Corporation

Jing-Wan KimVice Chairman & C.E.O.Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
Kyuho WhangPresident & CEOSK Shipping Co., Ltd.

J. C. LeeVice Chairman & CEOSTX Pan Ocean Shipping Co., Ltd.

LATIN AMERICAN COMMITTEE n
ChairmanRoberto Hetz VorpahlChief Executive OfficerSociedad Nacional Maritima S.A.
MembersRaúl E. PodettiVicepresidente,  

Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción
Astillero Rio Santiago

José Luiz Nunes RuizDeputy Technical DirectorElcano, S.A.
Ricardo Lutz da Cunha e 

Menezes
Director CommercialEstaleiro Atlântico Sul S/A

Patricio MondacaJoint General ManagerHumboldt Shipmanagement
Ricardo dos SantosDirectorP&O Maritime Services Paraguay S.A.

Juan L. Villaran Salazar Gerente GeneralPetrolera Transoceanica S.A.
Orlando Faundez RojasHead of Engineering &  

New Building Projects
Southern Shipmanagement (Chile) Ltda

Agenor Cesar Junqueira 
Leite

Shipping DirectorTranspetro

Ruben Galindo VillanuevaTechnical and Fleet Managing DirectorTransportacion Maritima Mexicana S.A. de C.V. 
TMM Group

MALAYSIAN COMMITTEE n
ChairmanVacant

Vice ChairmanNordin Mat YusoffVice President, Group Technical ServicesMISC BERHAD
MembersAzmi Bin AhmadGroup Managing Director/CEOAlam Maritim Resources Berhad

Billy Tan Gim HoeChairmanEcoship Sendirian. Berhad
Dato’ David TanManaging DirectorEverise Maritime Sdn. Bhd.

Datuk Dr. Elias KadirSenior Executive DirectorFelda Transport Services Sdn Bhd
Johari Mohd NohManaging DirectorGagasan Carriers Sdn Bhd

Tan Sri Dato’ Seri Halim  
Bin Mohammad

Executive Chairman and  
Managing Director

Halim Mazmin Bhd.

Dennis LiongGeneral ManagerHub Shipping Sdn. Bhd.
Samsudin Mohd YassinChief Executive OfficerPetronas Maritime Services Sdn. Bhd.

Vincent Ling Lu YewDirectorShin Yang Shipyard Sdn. Bhd.
Torbjørn J. AakerGeneral Manager WSM Malaysia,  

Regional Manager WSM Asia
Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd.

NORTH AMERICAN COMMITTEE n
ChairmanAlexis P. ZoullasVice PresidentEagle Shipping International (USA) LLC
MembersJohn CalicchioChairmanApex Bulk Carriers LLC

Royce C. WilkenPresidentARTCO
John D. NoonanPresidentChembulk Tankers
Hiromi AkasakaPresident/C.O.O.Dowa Line America Co., Ltd.

Ramesh BhatTechnical DirectorEagle Shipping International (USA) LLC
Calvin W. S. ChengChairmanEastmark Associates, Inc.
Byron M. SugaharaPresidentFairfield-Maxwell Services, Ltd.

Charles LeungSenior Vice PresidentFairmont Shipping (Canada) Limited
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Thomas H. PatersonVice PresidentOwned Fleet & Business Development Fednav Limited
Michael M. LeePresidentForemost Maritime Company LLC
Shunji SasadaChief Operating OfficerNavios Corporation

Ronald W. TursiPresidentRoymar Ship Management Inc.

PHILIPPINE COMMITTEE n
ChairmanArben E. SantosPresident & CEOSouthwest Maritime Group of Companies
MembersRoy R. AlampayVice President for Operations &  

General Manager
Baliwag Navigation, Inc.

Emerson M. LorenzoAdministratorMaritime Industry Authority Department of Transportation 
& Communications

Rogelio A. TorresVice PresidentTraffic & Operations Eastern Shipping Lines, Inc.
Ko-Lin TohPresidentKeppel Philippines Marine, Inc.

Michael G. BernardinoVice PresidentLoadstar International Shipping, Inc.
Doris Magsaysay HoPresident & Chief Executive OfficerMagsaysay Maritime Corporation
Edgardo G. LacsonPresidentMIS Maritime Corporation

Shinji WatadaniPresidentTsuneishi Heavy Industries (Cebu), Inc.

SINGAPORE COMMITTEE n
ChairmanSiong Seng TeoPresidentSingapore Shipping Association
MembersEng Aik MengPresidentAPL, NOL Group

Tong Chong HeongChief Executive OfficerKeppel FELS Limited
Lam Yi YoungChief ExecutiveMaritime and Port Authority of Singapore
Aloysius SeowChief Operating OfficerOcean Tankers (Pte) Ltd.

Kuok Khoon KuanManaging DirectorPacific Carriers Limited
Teo Cho KengSenior Executive Director,  

Technical Division
Pacific International Lines (Pte) Ltd.

Wong Weng SunPresident & C.E.O.Sembcorp Marine Ltd

TAIWAN COMMITTEE n
ChairmanLoh Yao-fonAssistant to Group ChairmanEvergreen Group
MembersHuang Chin-sanChief Executive DirectorChang Yung-Fa Foundation

Danny WangManaging DirectorCheng Lie Navigation Co., Ltd.
Donald K. L. ChaoPresidentChina Steel Express Corporation

Jei-Yuan ChenExecutive ManagerCPC Corporation, Taiwan
Paul T. P. TangPresidentCSBC Corporation, Taiwan

Shang-Wen Liao President, Ph. D. Leeds. U.K.Eastern Media International Corporation
David HsuChairmanFirst Steamship Co., Ltd.

Bill M. H. HuangChairmanGlory Navigation Co., Ltd.
Harvey ChiuChairmanHsin Chien Marine Co., Ltd.

Michael M. K. HsiaoChairmanMingtai Shipping Corporation
J. D. LanChairman, C. E. O.Shih Wei Navigation Co., Ltd.

Mathias K. Y. ChenChairmanSincere Industrial Corporation
Fred C. P. TsaiChairmanSincere Navigation Corporation

Hrong-Nain LinPresidentTa Tong Marine Co., Ltd.
Joseph WuPresidentTa-Ho Maritime Corporation
I. Y. ChangChairmanTaiwan Navigation Co., Ltd.

Nobu SuC.E.O.TMT Co., Ltd.
C. K. OngPresidentU-Ming Marine Transport Corp.

Lin Ching ChihChairmanUnison Marine Corporation
Glenn K. L. ChanPresidentUnited Ocean Shipping S. A.
Chao-Hon ChenHonorary ChairmanWan Hai Lines Ltd.

James LanChairmanWisdom Marine Lines S.A.
David C. H. LiuTop-Corporate ConsultantYang Ming Marine Transport Corp.

THAI COMMITTEE n
ChairmanSutep TranantasinExecutive Vice PresidentRegional Container Lines Public Co., Ltd.
MembersWarawan NganthaveeManaging DirectorAsian Marine Services Public Co., Ltd.

Bhumindr HarinsuitManaging DirectorBhureemas Navee Co., Ltd.
Wirat ChanasitManaging DirectorItalthai Marine Ltd.

Chanet PhenjatiPresidentJutha Maritime Public Co., Ltd.
Pimook PrayoonprohmDirector of Ship Standard BureauMarine Department
Suraphon MeesathienVice PresidentNathalin Group

Jaipal MansukhaniDirectorPrecious Shipping Public Co., Ltd.
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Wittawat Svasti-XutoVice President,  
International Trading Business Unit

PTT Public Co., Ltd.

Voravit VisitkitjakarnManaging DirectorSang Thai Shipping Co., Ltd.
Nitas KrongvanitchayakulManaging DirectorThaioil Marine Co., Ltd.
Yodchai RatanachiwakornOperation DirectorThoresen & Co., (Bangkok) Ltd.

Teruo KondoChief Production ManagerUnithai Shipyard & Engineering Ltd.

TURKISH COMMITTEE n
ChairmanYalcin SabanciChairmanYasa Holding S.A.
MembersNecdet AksoyChairmanAkmar Holding S.A.

Ali UmurPresidentAktif Shipping
Kenan S. SumraMarine Department ManagerAygaz A.Ş.

Engin OzcelikGeneral ManagerCEBI Maritime & Trading SA
Esref CerrahogluChairmanCerrahgil A. S.

Mehmet FalayManaging DirectorCornships Management and Agency Inc.
H. Bülent ŞenerChairmanDELTAMARINE

Serdar AkcaliManaging DirectorDenak Ship Management & Agency
Ö. Faruk MirasMember of BoardDiler Shipping and Trading Inc.

Bilge BayburtlugilGeneral ManagerDITAS Tanker and Marine Operations Corp.
Cihan ErgencChairmanER Denizcilik Sanayi Nak. Ve Tic. A. S.

Orhan KarademirTechnical ManagerGenel Denizcilik Nakliyati A.S.
Sadan KaptanogluOwnerH.I. Kaptanoglu Shipping Group

Bedri InceChairmanInce Shipping and Trading Co. Inc.
Murat Edip KarahasanChairmanKarahasan Group of Shipping Companies

Tamer KiranChairmanKIRAN Group of Shipping Companies
Bayram Yusuf AslanPresidentMardeniz & Kardeniz & Mardas Group of Companies

Huseyin YardimciGeneral Manager, Member of BoardMOLIVA SHIPPING INC.
Serif OzdaglarDeputy General ManagerNemtas Shipping

Murat DortbudakExecutive Vice PresidentOdin Shipmanagement
Emir SohtorikChairmanSEMIH SOHTORIK MANAGEMENT & AGENCY INC.

Suha IzmirligilPresidentSINOMAR S. A.
Orkun KalkavanExecutive Board MemberTurkon Holding

Emirhan SabanciMember of the BoardYA-SA Shipmanagement and Trading S. A.
Ilhan SabanciMember of the BoardYA-SA Tanker and Transportation S. A.

CHINA TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanZhao ZhanjunPresidentChina Ship Design & Research Center Co., Ltd.
MembersZhu QingshuangGeneral Manager, Technical CenterCOSCO SHIPYARD GROUP CO., LTD.

Li Guang MinChief Engineer, Vice PresidentBohai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd.
Ms. Feng Guo YingVice General ManagerChina Business Marine Co., Ltd. (SINOMARINE)

Zhang Yongjian Secretary of the BoardChina COSCO Holdings Company Limited
Luan FukaiSenior Manager, Shipbuilding Department, 

Strategic Planning Division
China Ocean Shipping (Group) Company

Chen ZhengjieDirector,  
Safety & Technology Superintendent Div.

China Ocean Shipping (Group) Company

Li Xue QiangDeputy General ManagerChina Shipping Container Lines Co., Ltd.
Chen JianDeputy Managing DirectorChina Shipping Development Co., Ltd. 

Tanker Company
Pu Li FeiGeneral ManagerChina Shipping International Trading Co., Ltd.

Wang Guorong Deputy Managing DirectorCOSCO Bulk Carrier Co., Ltd.
Cai DeqingGeneral Manager,  

Safety & Technology Management Division
COSCO Container Lines Co., Ltd.

Hong YingGeneral Manager, Ship Management Dept.COSCO Shipping Co., Ltd.
Zhao Jin WenManager, Senior Chief Engineer,  

Technical Department
Dalian Ocean Shipping Company

Zhang Zhen DeVice PresidentDalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.
Yang Wei ZanDeputy Technical Director,  

Senior Engineer
Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

Li Yi WenVice General ManagerGuangzhou Maritime Transport (Group) Co., Ltd.
Zhou Zhi HaoSenior EngineerGuangzhou Shipyard International Co., Ltd.
Lou Dan PingDeputy Chief Technical OfficerHudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.

Zhang Ming HuaGeneral Manager, Senior EngineerIMC SEG (China) 
IMC Shipyard & Engineering Group (China) Ltd.

Hu Keyi Technical Director,  
Technology & Market Development

Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. 
TDCC Office
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Cao Zhi Teng General ManagerJiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd.
Luo Jian Deputy Managing DirectorJiangsu Ocean Shipping Co., Ltd.

Zhu Yue Chen General Manager, Business DepartmentLiaoning Bohai Shipyard
Yu Baojun ProfessorMarine Design & Research Institute of China

Hideaki NaoiVice President, Senior General Manager 
of Central Technical Div.

Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd.

Liu Haijin Director, Executive Vice PresidentNew Century Shipbuilding Co., Ltd.
Wang RongLiangGeneral ManagerQingdao Fushun Ship Management Co., Ltd.

Sun Wen Tian Vice General ManagerQingdao Ocean Shipping Company
Lu Zhi-Ping Honorary PresidentShanghai Merchant Ship Design & Research Institute
Qiu Xin Yao General ManagerShanghai Ocean Shipping Company LTD.

Jin Yun Long Technical Chief,  
Dept. of System Transportation Technology

Shanghai Ship & Shipping Research Institute,  
Ministry of Communications

Ye Jinwen Technical DirectorShanghai Shipyard Co., Ltd.
Tao Ying Chief Engineer, Senior EngineerShanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.

Yang Shiming Technical DirectorSINOPACIFIC SHIPBUILDING GROUP CO., LTD.
Xiao Sen Yuan PresidentSITC Development Group Co., Ltd.

DANISH TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanJørgen Juncher JensenProfessor, Head of SectionCoastal, Maritime and Structural Engineering

DTU Mechanical Engineering
Department of Mechanical Engineering

Technical University of Denmark
MembersNiels Bjørn L MortensenDirector, Regulatory AffairsA.P. Moller-Maersk A/S

Claus Usen JensenExecutive Vice President,  
Technical Division

A/S Dampskibsselskabet TORM

Lars Robert PedersenDeputy Secretary GeneralBIMCO
Anne Skov StrüverHead of Division, Ministry of Economic 

and Business Affairs
Danish Maritime Authority

Hans Henrik PetersenHead of DepartmentDanish Shipowners’ Association
Peter JustesenVice President,  

Head of Fleet Management
Lauritzen Kosan A/S

Erik MøllerFleet Manager TankersLauritzen Tankers A/S
Thomas S. KnudsenSenior Vice President,  

Head of Marine Low Speed
MAN Diesel

Kurt Rye DamkjærSenior Vice PresidentNordic Tankers Marine A/S

GREEK TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanMarios StafilopatisOwnerByzantine Maritime Corporation
MembersP. E. AntonelosGeneral ManagerA. M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.

Christos C. HadjigeorgiouTechnical ManagerAlmi Marine Management S. A.
Haris G. GiantzikisTechnical ManagerArcadia Shipmanagement Co., Ltd.

Demetrios KoukoulasGeneral Manager, Technical Management 
Services Dry Division

Cardiff Marine Inc.

George KourelisGeneral Manager, Technical Management 
Services Tanker Division

Cardiff Marine Inc.

Michael D. KapsorrachisTechnical ManagerCentrofin Management Inc.
Dionisios KourouklisDirector Marine OperationsChandris (Hellas) Inc.
George AlexandridisTechnical CoordinatorDynacom Tankers Management Ltd.

Costas PetsasTechnical ManagerEmpros Lines
Nikolaos PetromylonakisTechnical ManagerEntrust Maritime Co. Ltd.

Leontios PitaoulisTechnical Manager,  
New Building Projects

Equinox Maritime Ltd.

Stefanos GeorgiouTechnical Manager, Tankers DivisionEuropean Navigation Inc.
George H. PaschalisTechnical DirectorEvalend Shipping Co. S.A.

Dimitrios TheodoropoulosChief Operating OfficerFranco Compania Naviera S.A.
Christoforos E. AndreadisTechnical ManagerGolden Union Shipping Co. S.A.

Anastasios KalogiannisTechnical Manager, Technical DepartmentIolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.
Dion TheodorouTechnical ManagerKonkar Shipping Agencies S.A.

Takis KoutrisManaging DirectorKristen Marine S.A.
John A. YiannakenasTechnical DepartmentKritsas Shipping S.A.

Nick ArgyrosTechnical DirectorLaskaridis Shipping Co. Ltd.
George J. SouravlasCEOLoad Line Marine S.A.

John N. IoannidisTechnical ManagerMaryville Maritime Inc.
Theodoros PavlidisTechnical DirectorMetrostar Management Corp.

Nikolaos BalalisTechnical DirectorNavios Shipmanagement Inc.
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Amir GevaManager, Technical DepartmentOfer (Ships Holding) LTD.
Paraskevas KoutsoukosManaging Director & Technical ManagerParadise Navigation S.A.
Elias A. GalanopoulosManaging DirectorRegal Mare Inc
Michael AnagnostouManaging Director and Technical ManagerRoswell Navigation Corp.

Achilleas AvlonitisTechnical ManagerS. Frangoulis (Ship Management) Ltd
George HatzivassiliouTechnical ManagerSamios Shipping Company S.A.

Dimitris C. MakrisTechnical ManagerSpringfield Shipping Co. Panama S.A.
Frantzeskcs D. KontosTechnical DirectorSun Enterprises Ltd.

Vasileios LampropoulosTechnical Department ManagerThenamaris Ships Management Inc.
Dimitris AndreadakisTechnical ManagerTransman Shipmanagers S.A.
Manolis G.KoutlakisTechnical Manager, Newbuilding ProjectsTransmed Shipping Ltd.

C. Dean TseretopoulosNaval Architect-Marine Engineer, MBATriple Tee International Ltd.
Savvas D. PapadatosMechanical Engineer,  

Special Projects & Claims Manager
Tsakos Shipping and Trading S.A.

Constantinos M. MetaxasTechnical ManagerUnion Commercial Incorporated
Takis KoutourasTechnical ManagerZ & G HALCOUSSIS Co. Ltd.

HONG KONG TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanPeter ChengManaging DirectorPeter Cheng Naval Architect & Marine Consultant Ltd.
MembersMarcel LiedtsGroup Managing DirectorAnglo-Eastern Group

Y. Q. HuangDeputy General ManagerAssociated Maritime Company (Hong Kong) Limited
B. N. PrasadGeneral Manager, Fleet Management 

Group
Bernhard Schulte Shipmanagement (Hong Kong)  

Limited Partnership
Vishal KhuranaDirector & Chief ExecutiveChellaram Shipping (Hong Kong) Ltd.

Liu Yi FanDeputy General Manager, Senior EngineerChina Shipping (H. K.) Marine Co., Ltd.
Ning Pao KunDeputy Managing DirectorCOSCO (H.K.) Shipping Co., Ltd.

Kishore S. RajvanshyManaging DirectorFleet Management Limited
Lau Pong SzeManaging DirectorGold Bridge Shipping Ltd.

Y. H. ShumDirectorGoldbeam International Limited
Li Kwok HungManaging DirectorIMC Shipping Services Co., Pte. Ltd.

Vipin SachdevaVice President, FleetKC Maritime Ltd.
Pan Zhong ShanDirector & General ManagerLihai International Shipping Ltd.

Bibhash ChaudhuriGeneral Manager,  
Ship Management Division

New Asian Shipping Company, Limited

Haruki AonoExecutive DirectorNorthstar Ship Management Ltd.
James S. C. TaiGeneral Manager,  

Fleet Management Department
Orient Overseas Container Line Ltd.

Gautam BandyopadhyayTechnical ManagerPacific Basin Shipping (HK) Ltd.
Kenneth KooGroup Chairman & Chief Executive OfficerTai Chong Cheang Steamship Co. (H.K.) Ltd.

W. L. HungGeneral ManagerWah Kwong Ship Management (Hong Kong) Limited

KOREA TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanSung-Won KangProfessor, College of Engineering 

Department of Naval Architecture & 
Ocean Engineering

Pusan National University

MembersJang Min-SeokDirector, Design DepartmentDae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.
ManSoo KimVice President, Head of Hull DesignDaewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.

Sung-Ryool KimDeputy Managing Director,  
Ship Sales Engineering Department

Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd.

Kwang Sang YooVice President, Fleet Management DirectorHanjin Ship Management Co., Ltd.
Lee Jong-seungSenior Vice President, Basic Design Office, 

Shipbuilding Division
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Taeg-Gyu LeeSenior Vice President, Head of Maritime 
Administration Division

Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.

Hyun-Sang ShimSenior Vice President, Design DivisionHyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd.
Yeong-Se, JeongManaging Director,  

Marine Engineering Team
KLC SM Co., Ltd.

Jae-Sung ChoiProfessor,  
Dept. of Marine System Engineering

Korea Maritime University

Jong-Tae LeeManaging Director, DirectorKSS Line Ltd. Busan Office
Jongyun KimVice President, Technology Planning TeamSamsung Heavy Industries Co., Ltd. 

Geoje Shipyard
Seog Hwan KangVice President,  

Head of Ship Management Division
SK Shipping Co., Ltd.

Chul-Ho, SongTechnical Director, Basic & Hull Design,
Busan R&D Center

SPP Plant & Shipbuilding Co., Ltd.
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Sang-Heon OhDepartment Manager,  
Hull Technology Department,  

Shipbuilding Technology Division

STX Offshore & Shipbuilding Co., Ltd.

Nam-Young KimVice President, New Shipbuilding 
Technical Department

STX Pos Ship Management

Jae-Woo SonVice President,  
Team Manager, Basic Design Team

Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Co.,Ltd.

Nojoon ParkCEOTMS Co., Ltd.

MIDDLE EAST TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanJitendra MisraManaging DirectorEmarat Maritime
MembersKarem HammadTanker Fleet Division ManagerADNATCO-NGSCO

Benny K. AlexGeneral Manager (New Building & Projects)Emarat Maritime
Abdul HayeeFleet ManagerGulf Stolt Ship Management

Anil CariappaTechnical DirectorInternational Tanker Management Limited
Jamil Al-AliManager, Fleet Engineering GroupKuwait Oil Tanker Co. S. A. K.

Masanori HayashiGeneral Manager,  
Marine & Technical Department

Oman Ship Management Company

A. RamamurtyGeneral Manager, Ship Management DeptPioneer Ship Management Services LLC
A. MansourzadehTechnical DirectorSimatech Shipping L. L. C.

Mohammed El-Sayed AhmedVice President—Fleet (acting),  
Fleet Management

United Arab Shipping Company (S. A. G.)

Shamim A. SyedTechnical & Support ManagerVela International Marine Ltd.
N. V. K. NambiarTechnical ManagerWarm Seas

SINGAPORE TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanTey Yoh HuatVice President, Technical ServicesAPL
MembersToshikazu SaitoDirector, General Manager“K” Line Ship Management (Singapore) Pte Ltd.

Robert SumantriManaging DirectorAltus Shipping and Logistics Pte. Ltd.
Surajit ChandaFleet Manager TechnicalBW Shipping Managers Pte Ltd.

Liu De TianManaging DirectorCOSCO (Singapore) Pte Ltd.
Toh Ho TayDirector, Rig & ShipbuildingDrydocks World—SE Asia
B. S. TeekaManaging DirectorExecutive Ship Management Pte Ltd.

Lim Teck ChengChief ExecutiveHONG LAM MARINE PTE LTD.
Ir Wong Sin FuttAssistant Director, Newbuildings,  

Ceng FIMarEST
IMC Shipping Services Co., Pte. Ltd.

Seow Tan HongSenior General Manager,  
Engineering Department

Jurong Shipyard Pte Ltd.

Nelson YeoManaging DirectorKeppel Shipyard Limited (A member of the Keppel Group)
Avinash KadamDirector, Technical OperationsMaersk Tankers

Mark Lim Yew GuanDeputy Director (Shipping)Maritime & Port Authority of Singapore
Hiroaki KuboManaging DirectorMOL Tankship Management (Asia) Pte. Ltd.

Arun K. AhluwaliaFleet DirectorMSI Ship Management Pte. Ltd.
Hemant PathaniaManaging Director & COONYK Shipmanagement Pte Ltd.

Teh Eng HuaVice President, Technical DepartmentOcean Tankers (Pte) Ltd.
Lim Tau KokDirector, Fleet Management DivisionPACC Ship Managers Pte Ltd.

Panneer SelvamGeneral Manager, Technical DivisionPacific International Lines Pte Ltd.
Govinder Singh ChopraDirectorSeaTech Solutions International (S) Pte Ltd.

Francis ChinChief Operating OfficerStellar Shipmanagement Services Pte Ltd.
Rajdeep SinghTechnical DirectorTanker Pacific Management (Singapore) Pte Ltd.
Naresh ChandGeneral Manager—PlanningUnited Ocean Ship Management Pte Ltd.
Calum S HumeDeputy Managing Director and  

Technical Director
V. Ships (Asia) Pte Ltd.

Mok Kim TerngDirector, Operations,  
Ship Power, Ship Design

Wärtsilä Ship Design Singapore Pte Ltd.

TAIWAN TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanChiang Shou-hsing Senior Vice President, Shipbuilding 

Dept.
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.

MembersGuo I-LungDirector/PresidentBiggin Shipping Corporation
K. C. Lin Senior Manager, Marine Dept.Cheng Lie Navigation Co., Ltd.

Steve S. J. Ren Vice PresidentChina Steel Express Corporation
J. Z. FangChief Engineer, Chief Engineer OfficeCPC Corporation, Taiwan

Chih- Peng TsaiDirectorDeryoung Maritime Co., S.A.
Michael L. Y. PanExecutive Vice PresidentEastern Media International Corporation
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Luo Chin-ekSenior Vice President, Maintenance 
Dept., Project Division.

Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.

S. H. WangVice President, Engineering & Supply Dept.First Steamship Co., Ltd.
Anthony LinAdviserFormosa Plastics Marine Corporation

C. T. Hsueh, Tony Manager of Marine DepartmentGlory Navigation Co., Ltd.
Thomas S. H. Yeh DS Vice President SMS Dept.Harmony Transportation Co., Ltd.

W. K. Wu Manager, Technical Dept.Hsin Chien Marine Co., Ltd.
C. K. Lin Vice President, Engineering DepartmentMingtai Navigation Co., Ltd.

You-Yen Ho Vice President, Marine DepartmentShih Wei Navigation Co., Ltd.
Kenny J. H. Yang General Manager, Technical DivisionSincere Industrial Corporation

Young Perng-Terng Chief EngineerTa Tong Marine Co., Ltd.
Andy D. Ouyang Chief of Marine Technical Section,  

Marine Department
Ta-Ho Maritime Corporation

Chen Teng Senior Vice President, Marine Dept.Taiwan Navigation Co., Ltd.
Robert Y. P. Kao Assistant Vice PresidentU-Ming Marine Transport Corporation

Peter W. D. Ho Vice President,  
Planning and Development Dept.

Unison Marine Corp.

Sanders Jong Vice President, Engineering DivisionWan Hai Lines Ltd.

TURKISH TECHNICAL COMMITTEE n
ChairmanM. Erbil ÖzkayaGeneral CoordinatorYA-SA Shipping Industry and Trading S.A.
MembersŞ. Şenol ÜngörTechnical ManagerActive Shipping & Management Pte Ltd

Özgür AksoyGeneral Manager & Board MemberAkmar Holding S.A.
Saim GökçenTechnical ManagerAksay Denizcilik ve Ticaret A.S.

Selçuk KarakimseliBoard of MemberAtlas Ship Management Ltd.
Kenan S. SumraMarine Department ManagerAygaz A.Ş.
Mustafa BaharTechnical ManagerCebi Denizcilik AS

Ergun KökerTechnical Manager & DPACornships Management & Agency Inc.
S. Dirim ŞenerDepartment Manager,  

Planning Department
Delta Marine Engineering and Computer Trading Co.

Şemsettin ÖzyaparTechnical ManagerDenak Ship Management & Agency
Baha ErbilGeneral ManagerDensan Deniz Nakliyat ve Sanayi A.Ş.
Taşkin ÇilliCEO, Member of BoardDesan Deniz Inşaat San. A.Ş.

Coşkun AğcaFleet ManagerDitaş Deniz I
.
şletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.

Metin SolakTechnical ManagerDünya Denizcilik ve Tic. A.Ş.
Kemal AytenGeneral ManagerE. S. C. Ereğli Denizcilik A.Ş.

Bülent SubaşiOperation ManagerIDÇ Denizcilik San. Tic. A.Ş.
A. Yaşar CancaTechnical ManagerInce Shipping Group
Raif SöylerkayaOcean Going MasterKaptanoglu Holding

Cengiz ErenHead of Technical DepartmentKarahasan Group of Shipping Companies
Mehmet GülakdenizSafety Coordinator/DPA, Master MarinerKiran Group of Shipping Companies

Melek YavanMember of BoardKörfez Shipping and Trading Inc.
Galip KendigelenGeneral ManagerMardas & Mardeniz & Kardeniz Group of Companies
Göksenin EroğulDeputy General Manager  

(Technical & Logistics)
Nemtaş Shipping

Hüseyin ŞenerFleet ManagerOdin Ship Management
M. Cumhur KuterGeneral ManagerSedef Shipbuilding Inc.

Müjdat UludağGeneral ManagerSefine Shipyard Inc.
Mehmet BaşoğluGeneral Manager, Marine DivisionSemih Sohtorik Management & Agency Inc.

Hayati CingözBSC Engineer & Technical ManagerUlusoy Sea Lines Management S.A.
Mehmet KayhanGeneral Manager, Bulk CarriersYA-SA Shipmanagement and Trading S.A.

Hakan GürelGeneral ManagerYA-SA Tanker and Transportation S.A.
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ClassNK اإدارة هيئة

OFFICERS n

DIRECTORSN. UedaChairman and PresidentNippon Kaiji Kyokai
Dr. H. KitadaExecutive Vice PresidentNippon Kaiji Kyokai

T. MatsuiExecutive Vice PresidentNippon Kaiji Kyokai
S. KakubariManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai
K. FujiwaraManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai

Dr. T. YoneyaManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai
Y. NakamuraManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai

A. AshidaChairmanMitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Dr. H. ItagakiProfessor EmeritusYokohama National University

Dr. H. OhtsuboProfessor EmeritusThe University of Tokyo
Y. KatohPresidentMitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.
K. KamaPresident and Chief Executive OfficerIHI Corporation

S. KobayashiAdviserNippon Yusen Kabushiki Kaisha
K. SugimotoCounselorIino Kaiun Kaisha, Ltd.

S. SumiPresidentTokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
K. TsukudaChairmanMitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Dr. T. NomotoProfessor EmeritusThe University of Tokyo
S. HasegawaPresidentKawasaki Heavy Industries, Ltd.

Dr. S. HayamaProfessor Emeritus The University of Tokyo
M. FurukawaChairman and PresidentHitachi Zosen Corporation
H. MaekawaChairmanKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
K. MiyaharaChairmanThe Japanese Shipowners’ Association

T. MotoyamaChairmanThe Shipbuilders’ Association of Japan
Dr. K. YoshidaProfessor EmeritusThe University of Tokyo

AUDITORST. AiharaChairmanJapan Civil Aviation Promotion Foundation
N. IshiiFormer Managing Executive DirectorNippon Yusen Kabushiki Kaisha

K. KondoVice President Executive OfficerMitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
I. ShintaniBoard CounsellorKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

COUNCILORSZ. AkasakaChairmanJapan Marine Equipment Association
H. IshikawaPresidentJapan Railway Construction,  

Transport & Technology Agency
S. InuiPresidentInui Steamship Co., Ltd.

Y. InubushiSenior AdviserKobe Steel, Ltd.
Dr. Y. InoueProfessor for Specific Project Yokohama National University

K. UchidaPresidentMeiji Shipping Co., Ltd.
N. KakizoePresident and CEONippon Suisan Kaisha, Ltd.

T. KakeiChairmanNS United Kaiun Kaisha, Ltd.
H. KashimotoPresidentSumitomo Heavy Industries Marine & Engineering Co., Ltd.

J. KatoSenior AdviserKyoei Tanker Co., Ltd.
H. KadotaPresidentShin Kurushima Dockyard Co., Ltd.

T. KawamotoTsuneishi Shipbuilding Company President, 
Executive Officer Representative Director

Tsuneishi Holdings Corporation

S. KinoshitaPresidentNYK-Hinode Line, Ltd.
S. KuraharaPresidentIHI Marine United Inc.

S. KoideRepresentative Director,  
President Executive Officer

Daiichi Chuo Kisen Kaisha

Dr. H. KobayashiProfessorYokohama National University
K. ShimakawaPresidentNS United Kaiun Kaisha, Ltd.

S. ShirakuraPresidentFuji Electric Systems Co., Ltd.
S. SudoRepresentative DirectorAioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.

Dr. Y. SumiProfessor, Faculty of EngineeringYokohama National University
Dr. H. TanikawaProfessor EmeritusSeikei University

T. TaniguchiStrategic AdviserKawasaki Shipbuilding Corporation
S. TsujiPresidentTaiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.

N. TsuchiyaPresident & CEOYuyo Steamship Co., Ltd.
H. TomonoRepresentative Director & PresidentSumitomo Metal Industries, Ltd.
T. NakabePresidentOnomichi Dockyard Co., Ltd.

T. NagumoBoard CounsellorSanoyas Hishino Meisho Corporation
T. NamuraChairman and PresidentNamura Shipbuilding Co., Ltd.

Y. HasegawaPresidentTaiyo Nippon Kisen Company

45التقرير السنوى لهيئة ClassNK لعام 2010 ClassNK إدارة هيئة



H. BadaPresident and C.E.O.JFE Holdings, Inc.
T. HigakiChairmanImabari Shipbuilding Co., Ltd.
M. HyodoPresidentNippon Koa Insurance Co., Ltd.
K. FukuiPresidentKyokuyo Co., Ltd.

Dr. Y. FujitaProfessor EmeritusThe University of Tokyo
K. FurukawaPresidentHachiuma Steamship Co., Ltd.

N. MatakePresidentIdemitsu Tanker Co., Ltd.
T. MatsuiPresidentThe Sanko Steamship Co., Ltd.

Y. MatsuyamaPresident, Representative DirectorNippon Oil Tanker Corporation
S. MishimaPresident and Executive DirectorUniversal Shipbuilding Corporation
S. MinamiCompany CEOOshima Shipbuilding Co., Ltd.

S. MuneokaPresidentNippon Steel Corporation
H. MorishimaPresidentSasebo Heavy Industries Co., Ltd.
K. YamaguchiPresidentNissho Shipping Co., Ltd.

Classification Committee n

ChairmanN. UedaChairman and PresidentNippon Kaiji Kyokai

Vice ChairmanDr. H. KitadaExecutive Vice PresidentNippon Kaiji Kyokai

MembersT. AiharaChairmanJapan Civil Aviation Promotion Foundation
K. FujiwaraManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai

O. HandaManaging DirectorThe Japanese Shipowners’ Association
Dr. S. HayamaProfessor Emeritus The University of Tokyo

N. IshiiFormer Managing Executive DirectorNippon Yusen Kabushiki Kaisha
Dr. H. ItagakiProfessor EmeritusYokohama National University

S. KakubariManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai
K. KiriakeManaging DirectorThe Shipbuilders’ Association of Japan
T. MatsuiExecutive Vice PresidentNippon Kaiji Kyokai
S. FujitaNaval Architect, Deputy General 

Manager, Ship & Ocean Engineering 
Dept., Shipbuilding & Ocean 

Development Headquarters 

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

A. MurakamiExecutive Officer, General Manager,  
Ship & Offshore Structure Company

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

K. NakajimaGeneral Manager Marine Claims DepartmentMitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
S. NakajimaManaging DirectorIino Marine Service Co., Ltd.
Y. NakamuraManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai
K. NishimuraGeneral Manager,  

Business Development Department,  
Ship & Ocean Project Headquarters

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.

Dr. T. NomotoProfessor EmeritusThe University of Tokyo
Y. OtagakiManaging DirectorIHI Marine United Inc.

Dr. H. OtsuboProfessor EmeritusThe University of Tokyo
I. ShintaniBoard CounsellorKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

K. TakenagaMember of the Board, Executive OfficerKawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
Y. TanakaCorporate Officer and  

General Manager Technical Group
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

N. TsukamotoGeneral Manager,  
Marine Underwriting Dept.

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.

H. YamadaGeneral Manager,  
Naval Architect Green Ship Planning Dept., 

Ship & Offshore Structure Division

Universal Shipbuilding Corporation

K. YokotaManaging Executive OfficerMitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Dr. T. YoneyaManaging DirectorNippon Kaiji Kyokai

Dr. K. YoshidaProfessor EmeritusThe University of Tokyo

Technical Committee n
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ChairmanDr. K. YoshidaProfessor EmeritusThe University of Tokyo

MembersDr. H. ItagakiProfessor EmeritusYokohama National University
K. IshikawaMember of the Board and Senior Vice 

President, General Manager Ship and 
Offshore Structure Division

Universal Shipbuilding Corporation

Dr. Y. InoueProfessor for Specific ProjectYokohama National University
Y. OtagakiManaging DirectorIHI Marine United Inc.

Dr. H. OhtsuboProfessor EmeritusThe University of Tokyo
Y. OnukiMember of Marine Safety &  

Environment Committee
The Japanese Shipowners’ Association

H. OkudaSenior Managing Executive OfficerSumitomo Metal Industries, Ltd.
S. OnoDeputy General Plant ManagerThe Japan Steel Works, Ltd.

H. KawasakiCouncilorNippon Steel Corporation
M. KishimotoDirector, Chief General Manager,  

Business & Technical Development Division
Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering Co., 

Ltd.
Dr. H. KobayashiProfessorYokohama National University

Dr. Y. SumiProfessor, Faculty of EngineeringYokohama National University
H. TakahashiMember of Marine Safety &  

Environment Committee
The Japanese Shipowners’ Association

K. TakenagaMember of Marine Safety &  
Environment Committee

The Japanese Shipowners’ Association

Y. TanakaMember of Marine Safety &  
Environment Committee

The Japanese Shipowners’ Association

A. TsukamotoOfficerKobe Steel, Ltd.
N. NagataManaging DirectorMitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.

H. NishizakiVice PresidentJFE Steel Corporation
Dr. T. NomotoProfessor EmeritusThe University of Tokyo
Dr. S. HayamaProfessor EmeritusThe University of Tokyo

H. HaraExecutive Vice President &  
General Manager Shipbuilding &  

Ocean Development Headquarters

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Dr. M. HorigomeProfessor EmeritusTokyo University of Marine Science and Technology
A. MurakamiExecutive Officer,  

General Manager,  
Ship & Offshore Structure Company

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

K. YasudaExecutive OfficerSasebo Heavy Industries Co., Ltd.
K. YokotaVice Chairman of Marine Safety & 

Environment Committee
The Japanese Shipowners’ Association

Quality Committee n

MembersDr. H. SakaiProfessor EmeritusThe University of Tokyo
Y. YamaguchiGeneral ManagerThe Shipbuilders’ Association of Japan

T. YamazakiSenior ResearcherJapan Marine Equipment Association
H. TanabeLead Technical ExpertJapan Ship-Machinery Quality Control Association

T. YagiManagerThe Japan Iron & Steel Federation
K. YoshidaManagerThe Japan Electrical Manufacturers’ Association

Dr. N. OokaSenior Technical AdvisorThe Japanese Society for Non-Destructive Inspection
O. HandaManaging DirectorThe Japanese Shipowners’ Association

S. TakahashiGeneral ManagerNippon Kaiji Kyokai

As of December 2010
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جهات الت�سال الرئي�سية

SINGAPORE CHINA

U.S.A.

EU

DUBAI

Middle East

Dubai Office
The Galleria, Dubai, 2nd Floor,  

Suite No. 260, Dubai, U.A.E.
Tel:  +971-4-2710166
Fax:  +971-4-2714188
E-mail: db@classnk.or.jp

South Asia and Oceania

Singapore Office
101, Cecil Street, #21-01,  

Tong Eng Building,  
Singapore 069533

Tel:  +65-62223133
Fax:  +65-62255942
E-mail:  sp@classnk.or.jp

Europe and Africa

London Office
Leaf C, 12F Tower 42, 25 Old Broad Street,  

London EC2N 1HQ, United Kingdom
Tel:  +44-20-7628-5102
Fax:  +44-20-7628-3691
E-mail:  ln@classnk.or.jp

The Americas

New York Office
400 Kelby Street, One Parker Plaza,  

Fort Lee, NJ 07024, U.S.A.
Tel:  +1-201-944-8021
Fax:  +1-201-944-8183
E-mail:  ny@classnk.or.jp

China

Shanghai Office
Rm. 2207, International Trade Center,  

2201 Yan-an West Road, Shanghai,  
200336, China

Tel:  +86-21-62703089
Fax:  +86-21-62751935
E-mail:  sc@classnk.or.jp

Head Office
Nippon Kaiji Kyokai

4-7 Kioi-cho, Chiyoda-ku,  
Tokyo 102-8567, Japan

Tel:  +81-3-3230-1201
Fax:  +81-3-5226-2012
URL:  www.classnk.or.jp
E-mail:  bnd@classnk.or.jp 
 (Business Department)
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Middle East

Dubai Office The Galleria, Dubai, 2nd Floor, Suite No. 260, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-2710166 Fax: +971-4-2714188 E-mail: db@classnk.or.jp
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