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تفسريات املنتج 
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املعاينة والتفتيش البحري 

" املعاينة والتفتيش البحري تربط املعرفة املحليه من 
خالل شبكة عاملية ملساعدة رشكائنا يف االبحار برحالت 

بحريه اكرث سالسة وبشكل ذيك عرب املحيطات " . 
فرانك اولسن –املدير التنفيذي –انشكيب لخدمات الشحن . 

من خالل توسيع الخدمات السلسه التي تعرضها انشكيب 360، هذه 
املنصة املتجددة تزود الصناعه البحريه بقدرات ثابته وشفافه عىل 

املستوى العاملي . ان شبكتنا العامليه من املعاينني البحريني تتواءم تحت 
مظلة عالمة واحدة التي تشمل الخربة املعروفة لرشكائنا العامليني . 

تسمح املنصه للعمالء االطالع عىل حزمات املنتجات التي تجمع ما بني 
وكالة املواىنء وخدمات املعاينه مثل زيادة منتج تجهيز السفن بالوقود 

 .
ميكن للعمالء استخدام نقطه عامليه واحده من اجل الربط املستمر 

مع فريقنا املحيل للمعاينه البحريه ، مع تقديم املعرفه املحليه والخربه 
العمليه وتوفري مناخ من الثقة من خالل االطئمنان اىل ان جميع 

املعاينني يتم دعمهم بواسطة سياسات انشكيب الداخليه مبا يف ذلك 
 QHHSSE املثابره االداريه ، املشرتيات و

نقطة االتصال الخاصه بالعميل :
 globalsurvey@iss-shipping.com

جميع االستفسارات التي يتم تلقيها عرب هذا الرابط سوف تحول اىل 
معلومات انشكيب املحليه لالعامل ما يسمح بتقديم خدمة سلسلة 

تبسط تجربة العميل . عن طريق تقديم املنتج مبارشة للعميل 

ملخص

ايفان سوتو 
امريكا الشامليه والجنوبيه 

منتجات املسح واملعاينة البحرية : 
املعاينه وحامية االرصده املشرتاه مسبقا 	 
معاينة البضائع السائبة 	 
القبو تحت التاجري وحالة غطاء عنرب السفينة 	 
البدن واملاكينات 	 
شحنات نادي التعويض والحامية 	 
معاينة ملشرتي البضاعه السائبه 	 
فحص السفن 	 
تفتيش العنابر 	 
معاينة الكرين واالسالك 	 
تحميل /تفريغ بيرتو كاربون 	 
معاينة الضامن البحري 	 
شحن البضائع /التخليص 	 
معاينة اكداس املخزون 	 
تحميل معظم الشحنة 	 
كابنت البضائع السائبه املجزأة 	 

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بفريق OM عىل املوقع : 
globalsurvey@iss-shipping.com

 



-التاكد من ان عنرب السفينة جاهز الستالم البضائع وتتم معاينة العنرب – النظافة
العمليه باالرتباط مع تفتيش ومعاينة العنرب

-الرضر الذي يحدث يف العنرب يؤثر عىل مسؤوليه 
املالكني يف تاجري السفينة وان تحديد االمور واجراء 

االصالح وتعديل عمليات التشغيل يؤدي اىل تخفيض 
اثار طويلة االمد .

-تقييم االرضار التي تقع لعنرب السفينة بعد رحله بحريه . معاينة العنرب – الرضر
رضر العنرب ميكن ان ينتج عن عدة وسائل مبا يف ذلك الحركة 
يف الحموالت ، سوائل يف الشحنات نتيجة محتوى الرطوبه أو 

التكديس الزائد للبضائع .

-الرضر الذي يحدث يف العنرب يؤثر عىل مسؤوليه 
املالكني يف تاجري السفينة وان تحديد االمور واجراء 

االصالح وتعديل عمليات التشغيل يؤدي اىل تخفيض 
اثار طويلة االمد .

-تفتيش البدن واملاكينات للتاكد من مدى االرضار بعد وقوع معاينة البدن واملاكينات
حادث مبا يف ذلك تفاصيل االسباب املحتمله ، وصف الرضر ، 

خيارات االصالح والتكاليف املحتمله .

-الفهم التفصييل لطبيعة الرضر واالثار العمليه 
والحدود الخاصه بالسفينه . 

مسؤول التحميل – 
االرشاف عىل تحميل 

البضائع

-االرشاف عىل عمليات التحميل /التفريغ بالتنسيق مع 
السفينة والتريمنال من اجل زيادة كفاءة عمليات التستيف 

– السالمه لعمليات التحميل والتفريغ .

تقديم توصيات باالشارة اىل عمليات التحميل /
التفريغ والتستيف من اجل زيادة عمليات زيارة 

امليناء وتقديم عمليات آمنة . 

-التحقق لضامن اتخاذ جميع االحتياطات الرضوريه لتجنب معاينة الضامن البحري
الخسارة . التي تتم من قبل معاين الضامن البحري وفقا 

ملتطلبات رشكة التأمني . املعاينة تتضمن مراجعة وضع 
السفينة واملعدات واعتامد العمليات البحرية

-املعاين يقوم باتخاذ جميع الجهود املعقوله للتاكد 
من تخفيض املخاطر املرتبطة بالعمليات املضمونه 

اىل مستويات مقبوله وفقا الفضل مامرسات الصناعة 
 .

الخدمة املقدمةالخدمة املقدمةاسم املنتج 
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اسم املنتج 
البضائع السائبة املجزأة 

تفسريات املنتج 

الخدمة املقدمة

التفتيش من مشرتي 
البضائع السائبة

عينات التجهيز من الوقود 

تحميل /تفريغ البضائع /
لوجستكس

اجراء معاينة من اجل تحديد حالة البضائع يف نقطتي 
التحميل ويف ميناء الوصول . املعاينه تتم قبل التحميل او 
التفريغ ورمبا تدعم متطلبات التامني ومسؤولية الناقل . 

التحقق من جودة ، ووضع وكمية كل صنف من 
البضائع السائبه بالنيابة عن املالك /املستلم . تتم 

التوصيات بالرجوع اىل التحميل ، التستيف من 
اجل منع الرضر للشحنه والسفينة.

الفحص املريئ ملا قبل الشحن للمخزون الحايل نيابة عن 
املشرتي /البائع او املؤمن للتأكد من ان البضائع تتطابق 

مع املواصفات التعاقدية ووفقا ألنظمة ومتطلبات انظمة 
التصدير الدولية . ميكن ان تتم املعاينه يف منشات الشاحنني 

، املستودعات او عىل رصيف امليناء 

عملية فحص عينات الوقود املاخوذه من السفن او الصهاريج 
 MAR POL عىل منت السفن والتي يجب ان تتوافق مع

73/78 املعاهدة الدوليه ملنع تلوث الهواء من السفن . 
العينه تؤخذ بحضور املورد وتوضع يف حاويه مؤكده مغلقه 
ثم تختم برقم تسلسل . تحفظ العينات كادله يف املستقبل 

يف حالة أي رضر للمحرك 

خدمة التخطيط املسبق لتغليف ومناولة وتستيف البضاعه 
قبل وصول السفينة من اجل زيادة سالمة العمليات 

الخدمة املقدمة

-مشاهدة وتفتيش ومراقبة واالرشاف عىل البضائع 
السائبه قبل التحميل ، التحميل ، اخذ العينات ، 

تجهيز العينه والفحص والجودة واملواصفات . الفشل 
يف تحقيق املستويات املطلوبه ميكن ان يؤدي اىل 

ارضار بحالة البضائع عند البيع يف املستقبل . 

اخذ عينه روتينيه من وقود السفن يعترب امرا مطلوبا 
مبوجب القانون البحري التجاري والتقيد يعتمد عىل 
العينه التمثيليه. العينات توفر ادله ماديه عن حالة 
العينه يف تاريخ التزود بالوقود يف حالة أي اجراءات 

قضائية . 

التخفيف من مخاطر الرضر للبضائع والسفينه 
والحياة . التحميل الصحيح للبضاعه ميكن من 

املناولة االمنه لجميع طاقم العمل . زيادة االستغالل 
االمثل للسفن عن طريق التخطيط املسبق . التيارات 
وهبات الرياح غري املتوقعه تعترب جزء من التخطيط 

املسبق لتجنب فقدان الوقت وحركات اضافيه 
للتحميل

-املعاينه او التفتيش لضامن ان الكرين واالسالك تعمل تفتيش الكرين / االسالك
بشكل مناسب ومن اجل التقيد باملتطلبات القانونية . 

التفتيش يتم وفقا للقواعد واالنظمة ضمن M032 )النظام 
الحري –جزء 32( 

-التفتيش املنتظم يساعد يف التخفيف من مخاطر 
فشل جري الرفع مع التأثري املحتمل عىل التأخري يف 

عمليات السفينة او مخاطر االصابه او حادث لالفراد 
او طاقم العمل والتكاليف التي تنشأ عن ذلك. 

-املعاينه االوليه تنفذ عىل الشحنات السائبه وهي وسله معاينة اولية
مقبوله لتحديد البضائع التي تم تحميلها أو تفريغها من 
السفينة  وتشكل اساس الوثائق التجارية والدفعات التي 

متت. 

-توفري تدقيق مستقل للبضاعه املحمله او التي تم 
تفريغها . التخفيف من مخاطر عدم دقة نظام الوزن 

امليكانييك . 

-تفتيش عنابر السفينة واغطية العنابر من اجل تحديد مدى سالمة غطاء عنرب السفينة
صالحية السفينة لالبحار قبل تحميل البضائع.

-الترسب يف اغطية العنابر يعترب سببا رئيسيا 
للمطالبات الخاصه بشحن البضائع  بسبب دخول 

املاء الذي ينتج عن ضعف مستويات الصيانه او 
الفشل يف تامني اغطية العنابر بشكل محكم . 

تحديد االغطيه غري الفعاله للعنابر وادارة خطة 
الدعم والصيانه يؤدي اىل التخفيض من مخاطر رفع 

مطالبات تجاه مشغيل السفن .



اسم املنتج 
بيطري السفينة

الخدمة املقدمة

معاينة اكداس البضائع 

-التفتيش الذي يتم عىل السفينة من اجل اعطاء املالك/
املشغل نظرة تبرص مستقله حول اداء وفاعليه السفينة 

والطاقم .

التخفيف من التكاليف البيئيه والتجاريه عن طريق 
تحديد االمور قبل ان تؤدي اىل مشاكل رئيسيه 
. االعامل التي ال تنجز ميكن ان تؤدي اىل زيادة 

التفتيش من قبل سلطات مراقبة امليناء . السفينة 
قد تدرج عىل القامئه السوداء من قبل سلطات 

امليناء/التريمنال اذا مل تتقيج باالنظمة املحليه 
والعاملية .

معاينة اكداس املخزون يقيس بشكل دقيق حجم ووزن 
مختلف اكداس البضائع مثل الفحم ، الحبوب ، الخشب 

..الخ

الخدمة املقدمة

-املخزون يتم مراقبته بشكل متكرر ودقيق . تخفيض 
تكاليف االنتاج عن طريق تجنب االنتاج الزائد 

للمواد . السامح برؤيه افضل الغراض الحسابات 
والتدقيق . 
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اسم املنتج 
معاينة الوقود وحالة 
السفينة عند التاجري

الخدمة املقدمة

معاينة يب اند أي 
للشحنات/ التامني /
الخسائر واالرضار .

-االحامل من البرتو كاربون /
التفريغ – سوائل سائبه.

-معاينة االنابيب –الستيل

-الحضور عىل منت السفينة من اجل تحديد كمية الوقود 
عند بدء او انتهاء التاجري . تفتيش عنابر السفينة واالجزاء 

االخرى  من اجل تحديد الحاله الراهنه واالرضار القامئه 
مسبقا قبل وقت التاجري . 

-التدقيق املستقل ملستويات وقود السفينة بحيث 
ان القيمه املتفق عليها للوقود تنقل من طرف 

آلخر . من اجل حامية االطراف يف حالة رضر عنابر 
الشحنه خالل فرتة التأجري .

خدمات التقارير التحقيق التي تتم بالنيابة عن رشكات 
التأمني او ماليك الشحنات وصوال اىل املطالبات النهائيه 

وعملية االنقاذ )السكراب( 

وفري خدمات املعاينة والتفتيش واالرشاف لجميع الشحنات 
البرتولية والكياموية مبا يف ذلك التفتيش قبل الشحن ، 

معاينة الجودة والكمية مع معلومات وتقارير معاينة غاطس 
السفينة 

حديد للنوع وجودة وحالة انابيب الستيل التي يتم تحميلها.

الخدمة املقدمة

-التحديد بني الخسارة الكليه والجزئيه عند حساب 
قيمة االنقاذ الذي يوفر قيمة عاليه . تقرير مستقل 

حول مطالبات التامني الذي يساعد يف اجراءات 
املطالبة املضاده او املقابلة .

-الحفاظ عىل جودة املنتج والتاكد من عدم تاثر 
املنتج خالل مراحل التحميل او التفريغ . تفتيش 

صهاريج السفينة قبل التفريغ لتحديد الكميه 
والتاكد اذا ما كان هناك أي نقص. ضامن الجوده 

وفقا للمستويات الرسميه يعترب مطلوبا لتسهيالت 
الصهاريج املنتجات هي بيرتو كاربون ، عصري الربتقال 

، الحمض، كيامويات اخرى

-املطالبات التي تتعلق بشحنات الستيل تعترب 
متكرره والنتيجه تعترب جوهريه من حيث املطالبات 

/الدفعات . تحديد حالة الشحنه ما  قبل الشحن 
واالغالق الالحق لوثيقة الشحن يعترب جزء مهم جدا 

لحامية التزامات الناقل . 

-معاينة السفينة قبل 
الرشاء 

ملعاينه يجب ان تزود املشرتي باملعلومات الرضوريه من اجل 
اتخاذ قرارات موضوعيه ومتوازنه بخصوص حالة والقدره 

العمليه للسفينه قبل الرشاء .

-معاينة تفصيليه توفر تقرير شامل عن حالة 
السفينة. كام ان املعاينه تحدد اذا كانت هناك حاجه 
للتخفيف من مخاطر اخرى مثل اذا كانت هناك أي 

ارضار للبدن او املحرك ، فحص السجالت لتحديد 
استهالك الوقود مقابل الرسعه . هل هناك أي عنارص 

رئيسيه للصيانه التي تعترب مطلوبه او تقارب عىل 
االستحقاق . وهل تتقيد السفينة بجميع املستويات 

الدوليه ؟ ضامن ثقة املشرتي والفهم العميق 
لالرصده قبل التملك .

املعاينه املرئيه املاديه وتسجيل وجود السلع/االرصده أو -تاكيد وحامية االرصدة 
موقع التخزين وفقا ملا ذكره مالك االرصده ، البائع ، املؤمن 

أو االطراف االخرى ذات املصلحه يف موقع محدد مسبقا .

-تزويد العميل بتاكيد حول طبيعة وحالة االرصده 
قبل الرشاء او االفراج عن االموال او تحقيق القيمه 

الفعليه لالرصده الغراض حسابية .
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