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From: Directorate General of Land and Maritime Transport-Lebanon 
[mailto:ministry@transportation.gov.lb]  
Sent: Tuesday, March 24, 2020 9:49 AM 
Subject: Resolution A.1140 (31) 

 
 MARCH 2020 24تاريخ: 

 

الفحص الفني للسفن واصدار الشهادات بناء" الدولية بخصوص إجراءات : قرار صادر من المنظمة البحرية الموضوع 
 . Resolution A.1140 (31) على القرار الجديد

                                                                                                                                         
 الجتماع. اوالقرارات الصادرة من  4/12/2019تاريخ  31: اجتماع مجلس المنظمة رقم المرجــــع 

          
 

حيث صااامر مج  2019لعام  31الكتاب الصاااامر مج مجال المن مل البحريل المةليل اج اجتما را ر م نحيل لجانبكم ربطا" 
 ،Resolution A.1140 (31)المن مل البحريل المةليل القرار ر م 

 .2019بخصةص الفحص الفنج ةاصمار الةثائق ةالشرامات لاسفج حسب الن ام المنسق لعام 
 

 .2017الصادر عام  Resolution A.1120 (30)ر م  القرار أ اله ياغج العمل بالقرار
 

ين م كيفيل الفحص الفنج ةمراحاه ةاصاااااامار الشاااااارامات ةالقرار  ة  ال ل  Resolution A.1140 (31)  القرار الجميم
 مباشرة ايما يخص االتفا يات ةالقةانيج التاليل:

 
 اتفا يل سةالل مع التعميالت .1
 اتفا يل خطةط التحميل مع التعميالت .2
 اتفا يل ماربةل، بكاال المالحق .3

 ،BWMاتفا يل أمارة مياه اج خزانات التةازج ةالرةاسب،  .4

  انةج االنشاء ةالتجريز لاسفج حامال المةام الكيماةيل الخطرة الصب،  .5

 ء ةالتجريز لاسفج حامال الغاز المسيل الصب، ة انةج االنشا .6

 القانةج المةلج لاسفج العامال اج المياه القطبيل. .7
 

يرجى مج أصحاب العال ل ةالشركات البحريل ةأصحاب السفج ةجراز المرا بل ةالتفتيش أخ  العام ةاجراء المقتضى حسب 
 ما هة ةارم اج القرار الم كةر أ اله.

 
 مرفق ربطا":

 

 Circular Letter No. A.1140 (31)رقم التعميم 

 .2020/آذار/19بتاريخ الخميس في  IMOالصادر من المنظمة 
 

 

Best Regards, 
  

Directorate General of Land and Maritime Transport 
Georges Picot strt. Starco Bldg.  

Beirut, Lebanon 

Phone: +961 1 371644-5-6 

Fax:     +961 1 371647 

 


