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وزارة النقــل واالت�صــاالت

قـرار وزاري 

رقـم 2016/137

باإ�صــدار الئحــة اأمــن ال�صفــن واملوانــئ

ا�ستنادا اإىل القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ، 

واإلــى قانــون تنظيــم املالحــة البحريــة فـي امليـــاه الإقليميـــة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 81/98 ، 

واإىل املر�ســوم ال�سلطانـي رقم 84/60 بان�سمــام ال�سلطنـة اإىل التفاقيتني الدوليتني لقواعد 

منع الت�سادم فـي البحار ول�سالمـة الأرواح فـي البحار  ، 

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2004/63 بالت�سديــق علـى املدونـــة الدوليـــة لأمــن ال�سفــن 

واملوانئ ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن اأمن ال�سفن واملوانئ ، باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صـــدر فـي : 4 من ذي احلجـة 1437هـ

املوافـــــــق : 6 من �صبتمبـــــــــر 2016م

د . اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

 وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــــــالت
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الئحـة اأمـن ال�صفـن واملوانـئ

الف�صـل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة

املـــادة ) 1 (

التعريفـات

يكون للكلمات والعبارات الآتية - فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة - املعنى املبني قرين كل 

منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الــوزارة : 

وزارة النقل والت�سالت . 

الوكيــل : 

وكيل الوزارة للموانئ وال�سوؤون البحرية . 

ال�صلطـة البحريـة :

 املديرية العامة لل�سوؤون البحرية بالوزارة . 

املديـر العـام : 

مدير عام ال�سوؤون البحرية . 

اللجنـة الرئي�صيـة : 

اللجنة الرئي�سية لأمن ال�سفن واملوانئ وامل�سكلة وفقا للمادة )6( من هذه الالئحة . 

مينــاء : 

كل ميناء جتاري ، اأو �سناعي ، اأو �سياحي ، ي�ستقبل �سفنا تقوم برحالت دولية ، وما ي�ستمل 

عليه من مرافق . 

ال�صفينــة : 

كل من�ســاأة تعمل عادة اأو تكــون معــدة للعمــل فـي املالحــة البحريــة ، وت�ستمــل على جميع 

امللحقات والتفرعات ال�سرورية ل�ستثمارها مبا فيها وحدات احلفر البحرية املتنقلة . 

ال�صابـط الوطنـي الأمـن املوانـئ : 

مدير اأمن املوانئ فـي �سرطة خفر ال�سواحل ب�سرطة عمان ال�سلطانية . 
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م�صـوؤول اأمـن ال�صفـن واملوانـئ : 

املوظف املفو�ض من قبل ال�سلطة البحرية للقيام باأعمال التفتي�ض والرقابة الأمنية على 

ال�سفن واملوانئ . 

�صابـط اأمـن ال�صفينـة : 

ال�سخ�ض امل�سوؤول اأمام الربان على منت ال�سفينة عن اأمن ال�سفينة ، الذي تعينه ال�سركة ، 

وت�سمل تلك امل�سوؤوليـــة تنفيذ خطة اأمن ال�سفينـــة ، وحتديثها ، والت�ســـال ب�سابط اأمن 

ال�سركة ، وب�سابط اأمن امليناء . 

�صابـط اأمـن ال�صركـة : 

ال�سخـــ�ض الـــذي تعينـــه ال�سركـــة ل�سمــان اإجراء تقييـــم لأمن ال�سفينـــة ، وو�سع خطـــة اأمن 

ال�سفينة ، وتقدميها ليتم اإقرارها ، ثم تنفيذها وحتديثها ، والت�سال بكل من �سابط اأمن 

امليناء ، و�سابط اأمن ال�سفينة . 

�صابـط اأمـن املينـاء : 

ال�سخ�ض امل�سوؤول عن و�سع خطة اأمن امليناء وتنفيذها وتنقيحها وحتديثها ، وعن الت�سال 

بكل من �سباط اأمن ال�سفن ، و�سباط اأمن ال�سركة . 

الربــان : 

كل �سخ�ض توفرت فيه ال�سروط القانونية ، وعهدت اإليه قيادة ال�سفينة ، اأو توىل قيادتها 

بالفعل اأو ب�سفة موؤقتة . 

االتفاقيــة : 

التفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م وتعديالتها . 

املدونــة : 

املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية . 

الـــ�صـــركـــة : 

ال�سركة التي تتوىل اإدارة وتطقيم وجتهيز وت�سغيل ال�سفينة . 

ال�صهـادة الدوليـة الأمـن ال�صفـن : 

ال�سهـــادة ال�ســـادرة من ال�سلطة البحريــة اأو من تفو�ســـه لل�سفــن ، تفيد ا�ستيفــاء ال�سفينـــة 

لكافـة متطلبـات التفاقيـة ، واملدونة ، وفقا للمدة التي حتددها ال�سلطة البحرية ، بحيث 

ل تتجاوز هذه املدة )5( خم�ض �سنوات . 
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خطة اأمن ال�صفينة : 

اخلطة التي تو�سع ل�سمان تطبيق تدابري على منت ال�سفينة حلماية الأ�سخا�ض املوجودين 

علـى متنهـــــا ، اأو الب�سائــــع ، اأو وحــــدات نقــــل الب�سائـــــع ، اأو مــــوؤن ال�سفينــــــة ، اأو ال�سفينـــــــة ، 

من خماطر ناجمة عن حادثة اأمنية ، واملعتمدة من قبل الـ�سلطة الــبحرية اأو من تفو�سه . 

خطة اأمن امليناء : 

خطــة تو�سع ل�سمـــان تطبيــق تدابيـــر ت�ستهـــدف حمايـــة املينـــاء ، وال�سفـــن ، والأ�سخــا�ض ، 

والب�سائع ، ووحدات نقل الب�سائع ، وموؤن ال�سفينة ، من املخاطر الناجمة عن حادثة اأمنية ، 

واملعتمدة من قبل ال�سلطة البحرية . 

التفتي�ش املف�صل : 

تفتـــ�ض ال�سفينـــة عند توافر الأ�سباب الداعية لالعتقاد باأن ظروف ال�سفينـــة من الناحيـــة 

الأمنية ل تفـي باملتطلبات الدولية ، بحيث يت�سمن احلاجة اإىل املزيد من الفح�ض للتاأكد 

من المتثال للمتطلبات الأمنية . 

امل�صتوى االأمني 1 : 

امل�ستوى الذي ي�ستوجب تطبيق تدابري اأمنية وقائية دنيا مالئمة فـي جميع الأوقات . 

امل�صتوى االأمني 2 : 

امل�ستوى الذي ي�ستوجــب تطبيق تدابيــر اأمنيــة وقائيـة اإ�سافية مالئمة لفرتة من الزمن ، 

نتيجة تزايد املخاطر املنذرة بوقوع حادثة اأمنية . 

امل�صتوى االأمني 3 : 

امل�ستوى الذي ي�ستوجب تطبيق تدابري اأمنية وقائية خا�سة لفرتة زمنية حمدودة ، عندما 

يكون وقوع حادثة اأمنية مرجحا اأو و�سيكا ، حتى واإن تعذر حتديد الهدف املق�سود . 

املـــادة ) 2 (

نطـاق التطبيـق

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على ما ياأتي : 

1 - ال�سفن التي تعمل فـي رحالت دولية ، وت�سمل : 

اأ - �سفن الركاب . 

ب - �سفن الب�سائع التي تكون حمولتها الإجمالية )500( خم�سمائة طن فاأكرث . 
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 . )HSC( ج - ال�سفن ال�سريعة

د - وحدات احلفر البحرية املتنقلة . 

2 - املوانئ التي ت�ستقبل �سفنا تعمل فـي رحالت دولية . 

ل ت�سري اأحكام هذه الالئحة على ال�سفن الع�سكرية ، وال�سفن امل�ساعدة لها ، وال�سفن التي 

متلكها اأو ت�سغلها حكومة �سلطنة عمان ، وت�ستخدم فـي خدمات حكومية غري جتارية .

املـــادة ) 3 (

تعميـم م�صتـوى االأمـن البحـري

على ال�سلطة البحرية تعميم امل�ستوى الأمني الواجب اتباعه على ال�سفن العمانية - اأينما 

بعد   ، العمانيـة  املوانـئ  وفـي   ، العمانيـة  الإقليميـة  امليـاه  فـي  الأجنبيـة  وال�سفـن   - وجـدت 

اعتماده من الوكيل . 

املـــادة ) 4 (

مهـام م�صـوؤول اأمـن ال�صفـن واملوانـئ

يتوىل م�سوؤول اأمن ال�سفن واملوانئ القيام باملهام الآتية : 

1 - التفتي�ض والرقابة علـى ال�سفـن العمانيـة - اأينمـا وجـدت - والتفتيــ�ض والرقابــة 

على ال�سفن الأجنبية فـي املياه الإقليمية ، وفـي املوانئ العمانية . 

2 - التفتي�ض والرقابة على املوانئ العمانية ، للتاأكد من توافقها مع متطلبات املدونة . 

3 - امل�ساركة فـي اإعداد وتن�سيق جميع التمارين والتدريبات امل�سرتكة مع اجلهات ذات 

العالقة ، بالتن�سيق مع ال�سابط الوطني لأمن املوانئ . 

اأمنية  هيئة  اأو   ، ت�سنيف  هيئة  اإىل  املهام  هذه  ببع�ض  تعهد  اأن  البحرية  لل�سلطة  ويجوز 

معتمدة . 

املـــادة ) 5 (

مهـام ال�صابـط الوطنـي الأمـن املوانـئ

 يتوىل ال�سابط الوطني لأمن املوانئ القيام باملهام الآتية : 

1 - التاأكد من تنفيذ الإجراءات الأمنية فـي املوانئ العمانية . 

2 - التاأكد من تنفيذ اإجراءات امل�ستوى الأمني فـي اأي من املوانئ العمانية . 
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الف�صـل الثانـي

 اللجــــان

املـــادة ) 6 (

اللجنـة الرئي�صيـة 

ت�سكل اللجنة الرئي�سية برئا�سة املدير العام ، وع�سوية كل من : 

1 - ممثل عن �سرطة خفر ال�سواحل ب�سرطة عمان ال�سلطانية . 

2 - ممثل عن البحرية ال�سلطانية العمانية . 

3 - ممثل عن مركز الأمن البحري . 

4 - ممثل عن الإدارة العامة للعمليات ب�سرطة عمان ال�سلطانية . 

5 - ممثل عن الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف . 

6 - ممثل عن الإدارة العامة للجمارك ب�سرطة عمان ال�سلطانية . 

7 - ممثل عن قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز ب�سرطة عمان ال�سلطانية . 

8 - ممثل عن املديرية العامة للموانئ بالوزارة . 

9 - ممثل عن ال�سلطة البحرية )مقرر اللجنة( . 

وي�سدر بت�سمية رئي�ض اللجنة الرئي�سية واأع�سائها ونظام عملها قرار من الوكيل . 

املـــادة ) 7 (

مهـام اللجنـة الرئي�صيـة

تتوىل اللجنـــة الرئي�سيـــة متابعة تطبيق متطلبــات اأمن ال�سفــن واملوانــئ ، وب�سفــة خا�ســـة 

ما ياأتي : 

1 - التاأكد من الفعالية امل�ستمرة للتدابري الأمنية على ال�سفن ، وفـي املوانئ ، بناء 

على التقييم الفعال للتهديدات الأمنية . 

2 - التو�سية باعتماد اخلطط الأمنية لل�سفن واملوانئ ، والتي تعتمد من قبل ال�سلطة 

البحرية . 

3 - التو�سية بتحديد امل�ستويات الأمنية لل�سفن واملوانئ العمانية ، ورفعها اإىل الوكيل 

لالعتماد . 
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4 - حتديد متطلبات تعيني �سباط اأمن امليناء . 

5 - التحقق من اأن متطلبات التمارين والتدريبات امل�سرتكة املطلوبة من املوانئ قد 

مت الوفاء بها ح�سب خطة اأمن امليناء . 

6 - ال�ستجابة لالإنذارات الأمنية من ال�سفن العمانية . 

7 - حتديــد اإجــراءات التفتيــ�ض والرقابـــة على ال�سفـــن الأجنبيـــة الزائـــرة للموانـــئ 

العمانية ، للتاأكد من توافقها مع املتطلبات الدولية لأمن ال�سفن واملوانئ . 

املـــادة ) 8 (

جلنـة اأمـن املينـاء

على اإدارة كل ميناء ت�سكيل جلنة لأمن امليناء ، وتتوىل هذه اللجنة تطبيق متطلبات املدونة 

بالتن�سيق مع اللجنة الرئي�سية . 

الف�صـل الثالـث

معاينـة ال�صفـن واإ�صـدار ال�صهـادة الدوليـة الأمـن ال�صفـن

املـــادة ) 9 (

اآليـة معاينـة ال�صفـن العمانيـة

تخ�سع ال�سفينة العمانية للمعاينة قبل اإ�سدار ال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن ، وذلك على 

النحو الآتي : 

1 - املعاينة الأولية لل�سفينة قبل و�سعها فـي اخلدمة ، بحيث ت�سمل النظام الأمني 

على ال�سفينــة ، واملعــدات الواجــب توفرهــا ، وذلك طبقا خلطــة اأمن ال�سفينــة ، 

ومتطلبات التفاقية واملدونة . 

2 - املعاينة ال�سنوية لل�سفينة . 

3 - معاينــة بينيــة بني ال�سنتيـن الثانية والثالثـة من تاريخ اإ�ســدار ال�سهــادة الدوليــة 

لأمن ال�سفن ، طبقا ملتطلبات املدونة . 

4 - معاينة لتجديد ال�سهادة على فرتات حتددهــا ال�سلطــة البحريــة ، على األ تزيــد 

مدتها على )5( خم�ض �سنوات . 
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املـــادة ) 10 (

اإجـراءات تقييـم اأمـن ال�صفـن

على �سابط اأمن ال�سركة تقييم اأمن ال�سفينة ، على النحو الآتي : 

1 - حتديد الإجراءات والتدابري الأمنية املعمول بها على ال�سفينة . 

2 - حتديــد العمليات الرئي�سية على ال�سفينــة الواجــب الأخــذ بها ، من اأجل توفيــر 

الحتياطات واحلماية لها . 

3 - حتديد املخاطر الأمنية التي قد تتعر�ض لها ال�سفينة ، وتقييمها ، وحتديد اأوجه 

الق�سور فيها . 

4 - حتديد اأوجه ال�سعف ، مبا فيها العوامل الب�سرية ، التي تعرتي البنى الأ�سا�سية ، 

      وال�سيا�سات ، والإجراءات . 

وينبغي لل�سركة القيام بتوثيق عملية التقييم على ال�سفينة ، وحفظها ، ومراجعتها . 

املـــادة ) 11 (

اإعـداد خطـة اأمـن ال�صفينـة

يجوز لل�سلطة البحرية تفوي�ض هيئة ت�سنيف اأو هيئة اأمنية معتمدة من قبلها ، للقيام 

بعملية اإعداد خطة اأمن ال�سفينة اأو اعتمادها اأو مراجعتها ، واإجراء التعديالت الالزمة 

عليها ، وفـي هذه احلالة ، ل يجوز اأن تكون هذه الهيئة قد ا�سرتكت فـي اإعداد تقييم اأمن 

ال�سفينة ، اأو فـي اإعداد اخلطة نف�سها ، اأو التعديالت التي طراأت عليها . 

وعلى كل �سفينة عمانية اأن حتمل على متنها ب�سكل دائم خطة اأمن معتمدة من ال�سلطة 

البحرية ، اأو من هيئة ت�سنيف ، اأو هيئة اأمنية معتمدة من ال�سلطة البحرية . 

املـــادة ) 12 (

تفا�صيـل خطـة اأمـن ال�صفينـة

تكتب خطة اأمن ال�سفينة باللغتني العربية والإجنليزية ، ويجب اأن حتتوي على العنا�سر 

الآتية : 

1 - تفا�سيل كل من امل�ستوى الأمني 1 ، وامل�ستوى الأمني 2 ، وامل�ستوى الأمني 3 ، وفقا 

ملا هو وارد فـي املدونة . 
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2 - اإجراءات منع اإدخال الأ�سلحة واملواد اخلطرة غري املرخ�ض بحملها فـي ال�سفينة . 

 ، املفو�سني  اإل من قبل  التي ل ي�سمح بدخولها  ال�سفينة  الأماكن على  3 - حتديد 

واإجراءات منع الدخول لغري امل�سموح لهم بدخول هذه الأماكن . 

4 - اإجـــراءات ال�ستجابـــة للتهديـــدات الأمنيــــة اأو الت�سرفـــات غري امل�سروعـــة ، مبـــا 

فـي ذلك التدابري الالزمة للحفاظ على اأمن ال�سفينة فـي الظروف العتيادية ، 

وعند التعامل مع امليناء . 

5 - اإجراءات الإخالء فـي حالة التهديدات الأمنية ، اأو خمالفة القواعد الأمنية . 

6 - واجبات اأفراد ال�سفينة املوكل اإليهم م�سوؤوليات اأمنية ، وواجبات اأفراد ال�سفينة 

الآخرين املتعلقة بعنا�سر الأمن . 

7 - اإجراءات املراجعة الدورية جلميع الأن�سطة الأمنية على ال�سفينة ، ح�سب متطلبات 

املدونة . 

8 - اإجراءات التمارين والتدريبات على ال�سفينة . 

9 - اإجراءات التن�سيق مع اأن�سطة اأمن امليناء . 

10 - اإجراءات املراجعة الدورية للخطة وحتديثها . 

11 - اإجراءات الإبالغ عن حوادث الأمن . 

12 - حتديد �سابط اأمن ال�سفينة . 

13 - حتديد �سابط اأمن ال�سركة ، وو�سائل الت�سال به على مدار ال�ساعة . 

اأمن  ، و�سيانة معدات  ، ومعايرة  ، واختبار  الإجراءات الالزمة ل�سمان فح�ض   - 14

ال�سفينة . 

15 - حتديد الأماكن التي توجد بها نقاط ت�سغيل نظام التحذير الأمني ، واإجراءات 

وتعليمـــات واإر�ســـادات ا�ستخـــدام هذا النظـام ، مبا فـي ذلك ت�سغيلـــه ، واإيقافـــه ، 

واإعادة �سبطه . 

16 - اإجراءات اأمن الركاب والب�سائع . 

وعند ت�سليم خطة اأمن ال�سفينة اأو تعديالتها لعتمادها من قبل ال�سلطة البحرية ، يرفق 

بها تقييم اأمن ال�سفينة الذي مت ال�ستناد اإليه عند و�سع اخلطة اأو تعديالتها . 
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املـــادة ) 13 (

اإ�صـدار �صهـادة اأمـن ال�صفينـة

ت�سدر ال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن من قبل ال�سلطة البحرية ، اأو هيئة ت�سنيف ، اأو هيئة 

اأمنية معتمدة من قبلها ، طبقا ملتطلبات املدونة ، ووفقا للنموذج املرفق بها ، على األ تتجاوز 

مدتها )5( خم�ض �سنوات ، وذلك على النحو الآتي : 

1 - عند اإمتام املعاينة الأولية لل�سفينة لإ�سدار ال�سهادة لها ، اأو عند ا�ستكمال عملية 

معاينة ال�سفينة لتجديد ال�سهادة خالل الأ�سهر الثالثة )3( ال�سابقة على انتهاء 

ال�سهادة احلالية ، فاإن ال�سهادة اجلديدة تكون �سارية من تاريخ اإمتام املعاينة ملدة 

ل تتجاوز )5( خم�ض �سنوات من تاريخ انتهاء ال�سهادة احلالية . 

2 - عند اإمتام املعاينة بغر�ض التجديد قبل انتهاء �سالحية ال�سهادة احلالية باأكرث 

من )3( ثالثة اأ�سهر ، فاإن ال�سهادة اجلديدة تكون �سارية املفعول من تاريخ اإمتام 

املعاينة ، وملدة ل تتجاوز )5( خم�ض �سنوات من تاريخ اإمتام املعاينة . 

اأو ت�سليم �سهادة جديدة  3 - فـي حالة اإمتام املعاينة بغر�ض التجديد وتعذر اإ�سدار 

قبل انتهاء �سالحية ال�سهادة احلالية ، يجوز لل�سلطة البحرية ، اأو من تفو�سه ، 

        اأن تعتمــد ال�سهــادة احلاليــة ، ويتعني قبول هذه ال�سهادة ملــدة اإ�سافيــة ل تتجــاوز 

)5( خم�سة اأ�سهر من تاريخ انتهاء �سالحية ال�سهادة . 

4 - فـي حالة اإمتام املعاينة بعد تاريخ انتهاء ال�سهادة ، فاإن ال�سهادة اجلديدة تكون 

�سارية من تاريخ اإمتام املعاينة ملدة ل تتجاوز )5( خم�ض �سنوات من تاريخ انتهاء 

ال�سهادة . 

امليناء  ال�سهادة موجودة فـي ميناء غري  انتهاء �سالحية  ال�سفينة عند  اإذا كانت   - 5

الذي يتعيـــن فيه اإجـــراء املعاينـــة ، يجوز لل�سلطـــة البحريـــة اأن متدد �سالحيــة 

با�ستكمال  لل�سفينة  ال�سماح  بهدف  فقط  مينح  التمديد  هذا  اأن  غري   ، ال�سهادة 

رحلتهـــا اإىل امليناء الذي يتعني اإجراء املعاينـــة فيه ، وبعد التحقـــق من اأن هذا 

التمديد ل يوؤثر على اأمن ال�سفينة ، ول يجوز اأن يزيد التمديد على )3( ثالثة 

الذي  للميناء  - عند و�سولها  التمديد  التي منحت  لل�سفينة  ، ول يجوز  اأ�سهر 

�ستخ�سع فيه للمعاينة - مغادرة هذا امليناء قبل احل�سول على �سهادة جديدة بعد 

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1164(

         اإمتام املعاينة ، وتكون �سالحية ال�سهادة اجلديدة ملدة ل تتجاوز )5( خم�ض �سنوات 

       من تاريخ انتهاء �سالحية ال�سهادة . 

6 - يجوز لل�سلطة البحرية اأن متدد ال�سهادة ال�سادرة لل�سفينة التي تعمل فـي رحالت 

         ق�سرية - ومل متدد �سهادتها وفقا لالأحكام الواردة فـي هذه املادة - ملدة ل تتجاوز 

املعاينة تكون مدة �سالحية  اإمتام  ، وعند  انتهائها  تاريخ  �سهرا واحدا من   )1(

ال�سهادة ل تتجاوز )5( خم�ض �سنوات من تاريخ انتهائها . 

املـــادة ) 14 (

تعديـل �صالحيـة �صهـادة اأمـن ال�صفينـة

فـي حالة اإمتام املعاينة البينية قبل املدة املحددة ، يتعني اتخاذ ما ياأتي : 

1 - يعدل تاريخ انتهاء ال�سالحية امل�سجلة فـي ال�سهادة لتاريخ ل يتجاوز )3( ثالث 

�سنوات بعد تاريخ اإمتام املعاينة البينية . 

2 - يجوز اأن يبقى تاريخ انتهاء �سالحية ال�سهادة دون تغيري �سريطة اإجراء معاينة 

اإ�سافية اأو اأكرث ، بحيث ل تتجاوز احلد الأق�سى للفرتات الفا�سلة بني املعاينات 

املن�سو�ض عليها فـي املادة )13( من هذه الالئحة . 

املـــادة ) 15 (

انتهـاء �صالحيـة �صهـادة اأمـن ال�صفينـة

 تنتهي �سالحية ال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن فـي اأي من احلالت الآتية : 

1 - اإذا مل ت�ستكمل املعاينات املن�سو�ض عليها فـي املادة )9( من هذه الالئحة . 

2 - اإذا مل يتم اعتمـــاد ال�سهـــادة الدوليـــة لأمــن ال�سفـن من قبـل ال�سلطة البحرية ، 

اأو من تفو�سه . 

3 - عند حتويل ال�سفينة لعلم دولة اأخرى . 

4 - عند تغيري ال�سركة التي ت�سغل ال�سفينة . 

املـــادة ) 16 (

تزويـد ال�صلطـة البحريـة بن�صخـة مـن ال�صهـادة االأمنيـة

 فـي حالة ت�سجيل ال�سفينة حتت العلم العماين ، يتعني على مالك ال�سفينة تزويد ال�سلطة 
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بهـــذه  املتعلقــة  املعلومــات  ، وجميع  ال�سفن  الدولية لأمن  ال�سهادة  البحريـــة بن�سخـــة من 

ال�سهادة مبا فيها تقارير املعاينات ذات العالقة التي كانت حتملها . 

املـــادة ) 17 (

انتقـال م�صوؤوليـة اإدارة اأو ت�صغيـل �صفينـة

اإذا انتقلت م�سوؤولية اإدارة اأو ت�سغيل �سفينة عمانية من �سركة اإىل اأخرى فاإن ال�سهادة الدولية 

لأمن ال�سفن تعترب منتهية ال�سالحية ، وفـي هذه احلالة يجب على ال�سركة ال�سابقة اأن 

تقوم بتزويد ال�سركة اجلديدة باملعلومات اخلا�سة بال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن ، واأي 

معلومات ت�سهل عملية املعاينة ، بغر�ض جتديد ال�سهادة ، واإخطار ال�سلطة البحرية بذلك . 

املـــادة ) 18 (

اإ�صـدار �صهـادة اأمـن �صفينـة موؤقتـة

لل�سلطة البحرية اأو من تفو�سه ، بعد التحقق من امتثال ال�سفينة ملتطلبات املعاينة الواردة 

فـي املادة )9( من هذه الالئحة ، اإ�سدار �سهادة دولية موؤقتة لأمن ال�سفن تكون �سارية ملدة 

)6( �ستة اأ�سهر ، اأو حتى اإ�سدار ال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن اأيهما اأقرب ، طبقا للنموذج 

املرفق فـي املدونة ، وت�سدر ال�سهادة الدولية املوؤقتة لأمن ال�سفن ، فـي احلالت الآتية : 

 اأ - بعد بناء ال�سفينة واإدخالها اخلدمة ، اأو اإعادة ت�سغيلها . 

 ب - عند تغيري علم ال�سفينة اإىل العلم العماين . 

ج - عند انتقال م�سوؤولية ت�سغيل ال�سفينة اإىل �سركة جديدة . 

ويتم اإ�سدار ال�سهادة املوؤقتة ، بعد التاأكد مما ياأتي : 

 اأ - ا�ستكمال التقييم الأمني ح�سب املتطلبات الدولية . 

ب - توفري ن�سخ من خطة اأمن ال�سفينة تفيد ا�ستيفاء ال�سفينة ملتطلبات التفاقية ، 

           واملدونة ، والتاأكد من اأن اخلطة املقدمة من قبل ال�سركة تنفذ فعال على ال�سفينة . 

ج - وجود اإنذار اأمني على ال�سفينة ، وفقا ملتطلبات كل من التفاقية ، واملدونة ، اإذا 

كان ذلك �سروريا . 

د - اأن يكون �سابط اأمن ال�سركة على علم تام باملتطلبات الدولية اخلا�سة باخلطة 

الأمنية ، واعتمادها ، وتنفيذها على ال�سفينة . 
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هـ - اتخــاذ الرتتيبــات الالزمــة لإجـراء املعاينة املطلوبــة ، وفقــا للمــادة )9( من هــذه 

        الالئحـــــة ، على اأن ي�سمــــن �سابـط اأمن ال�سركــــة اأن ال�سفينــــة �ستخ�ســــع بنجــــاح 

والطاقم  الربان  وواجبات  والتدريبات  التمارين  فيها  مبا  املطلوبة  للمعاينة 

الأمني . 

فـي  املحددة  الدولية  باملتطلبات  تام  اطالع  على  ال�سفينة  اأمن  �سابط  يكون  اأن   - و 

املدونة . 

اإذا   ، ال�سفن  �سهادة دولية موؤقتة لأمن  اإ�سدار  اأو من تفو�سه  البحرية  لل�سلطة  ل يجوز 

ال�سهادة بهدف تفادي  ال�سركة يرغب فـي احل�سول على هذه  اأو  ال�سفينة  اأن مالك  تبني 

اللتزام مبتطلبات التفاقية ، اأو املدونة بعد انتهاء �سالحية ال�سهادة املوؤقتة الأوىل . 

الف�صـل الرابـع

التزامـات ال�صركـة والربـان وم�صـوؤول اأمـن ال�صفـن واملوانـئ

املـــادة ) 19 (

التزامـات ال�صركـة

تلتزم ال�سركة مبا ياأتي : 

اأمن ال�سفينة تت�سمن ن�سا وا�سحا مينــح الربــان ال�سلطة  اأن خطة  1 - التاأكــد من 

العليا فـي اإ�سدار القرارات املتعلقة باأمن ال�سفينة ، وطلب امل�ساعدة من ال�سركة ، 

اأو من اأي حكومة متعاقدة ، وفقا ملا تقت�سيه ال�سرورة . 

اأمن  �سهــادة �سابط  يكــون حا�ســال على  ، بحيث  ال�سفينــة  اأمن  2 - حتديــد �سابــط 

ال�سفينة ، معتمدة من قبل ال�سلطة البحرية . 

 ، اأمن ال�سفينة  3 - توفيــر الدعــم الــالزم للربــان ، و�سابط اأمن ال�سركة ، و�سابط 

للقيام بواجباتهم ، والوفاء مب�سوؤولياتهم ، طبقا ملتطلبات املدونة . 

4 - و�ســع خطــــة اأمنيــــة ، وفقــــا ملتطلبــــات كل من التفاقيــــة ، واملدونـــة لكل �سفينــة 

من �سفنها . 

5 - و�سع برنامج تدريبــي خا�ض باأمن ال�سفينة ، واإخ�ســاع طاقــم ال�سفينــة لــدورات 

تعريفيــــة مبتطلبـــــات اأمـــن ال�سفــــن واملوانـــئ ، ومتابعــــة التدريبـــات والتماريــــن 

على منت ال�سفينة . 
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6 - التاأكد من اأن ال�سفينة مطقمة ، وفقا ملتطلبات التطقيم الآمن لل�سفن ال�سادرة 

عن ال�سلطة البحرية . 

7 - و�سع اإجراءات اأمن الركاب ، والب�سائع على ال�سفينة . 

8 - اتخاذ الإجراءات الإ�سافية املن�سو�ض عليها فـي خطة اأمن ال�سفينة ، وتعليمات 

ال�سلطة البحرية فـي حال زيارة موانئ يزيد فيها اخلطر الأمني . 

9 - اتخاذ الإجراءات الإ�سافية الطارئة عند الإعالن عن رفع امل�ستوى الأمني . 

10 - تزويد ال�سفينة باأجهزة الإنذار الأمني ، وفقا ملتطلبات املدونة . 

11 - اإبالغ ال�سلطة البحرية - وب�سكل فوري - عن اأي عطل فـي معدات اأمن ال�سفينة ، 

والذي من �ساأنه تهديد اأمن ال�سفينة . 

12 - توفيــر�سجالت اإلكرتونيــة على ال�سفينــة باللغتيــن العربيــة والإجنليزية ، توثق 

اأن�سطة الأمن على ال�سفينة مبا فيها التدريبات والتمارين واملخاطر والت�سالت 

املتعلقة باأمن ال�سفينة . 

املـــادة ) 20 (

التزامـات الربـان

يلتزم الربان بالآتي : 

1 - الحتفاظ بجميع ال�سهادات والوثائق املتعلقة باأمن ال�سفينة . 

2 - جتهيز ال�سفينة مبعدات الأمن البحري ، ح�سب متطلبات املدونة . 

3 - التاأكـــد من اأن ال�سفينـــة تفـي مبتطلبـــات ال�سالمـــة والأمــن البحـــري لطاقمهـــا 

وركابها ، واملوانئ التي ت�سل اإليها . 

4 - التقيد بالقوانني والإجراءات النافذة فـي ال�سلطنة . 

املـــادة ) 21 (

التزامـات م�صـوؤول اأمـن ال�صفـن واملوانـئ

يلتزم م�سوؤول اأمن ال�سفن واملوانئ بالآتي : 

1 - عـــدم اإعطـــاء ال�سفـــن التي ترفع علـــم دول لي�ســـت طرفـــا فـي التفاقيـــة ، معاملـــة 

تف�سيلية على ال�سفن التي ترفع علم اإحدى الدول الأطراف فـي التفاقية . 
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دخول   ، منع  اأو   ، اإيقاف  اأو   ، تاأخري  عدم  تكفل  التي  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -  2

ال�سفينة للميناء ب�سكل غري مربر . 

الف�صـل اخلامـ�ش

خطـة اأمـن املينـاء

املـــادة ) 22 (

التزامـات املينـاء

يلتزم امليناء مبا ياأتي : 

1 - تعيني �سابط اأمن ميناء ، وفقا ملتطلبات املدونة . 

2 - و�سع خطة اأمنية للميناء ، وفقا ملتطلبات املدونة ، وتطبيق هذه اخلطة ، واإجراء 

التمارين ، والتدريبات املرتبطة بها . 

3 - التقيـــد مبا حتدده ال�سلطـــة البحريــة ب�ساأن تنفيذ متطلبات امل�ستويات الأمنيـــة 

اأمنية  اإجراءات  وجود  ت�سمن  ب�سورة   ، الأمنية  اخلطة  فـي  عليها  املن�سو�ض 

لال�ستجابة للتهديد الأمني ، دون الإ�سرار باأن�سطة امليناء . 

املـــادة ) 23 (

اعتمـاد خطـة اأمـن املينـاء

تقوم ال�سلطة البحرية باعتماد خطة اأمن امليناء ، وفقا ملتطلبات املدونة ، وذلك بعد تو�سية 

اللجنة الرئي�سية ، واإجراء التقييم الالزم . 

املـــادة ) 24 (

تلقـي االإنـذار االأمنـي

تتلقى ال�سلطة البحرية الإنذار الأمني الذي يرد اإليها من ال�سفينة ، وتقوم باإبالغ اللجنة 

الرئي�سية ، وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع م�ستوى التهديد الأمني ، واإعطاء الإر�سادات 

الالزمة لل�سفينة . 
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الف�صل ال�صاد�ش

اإجراءات الرقابة والتفتي�ش على ال�صفينة وامليناء

املـــادة ) 25 (

الرقابـة والتفتيـ�ش علـى املينـاء

يخ�سع امليناء للرقابة بوا�سطة م�سوؤول اأمن ال�سفن واملوانئ ، للتحقق من التزامه باأحكام 

املدونة ، وتتمثل هذه الرقابة فـي التاأكد مما ياأتي : 

1 - وجود �سابط اأمن للميناء موؤهل ، طبقا ملتطلبات املدونة . 

2 - وجود خطة اأمنية للميناء معتمدة من قبل ال�سلطة البحرية . 

3 - تطبيق ما ورد فـي اخلطة الأمنية فـي جميع مرافق امليناء . 

4 - اللتزام مب�ستويات الأمن الثالثة املحددة من قبل ال�سلطة البحرية . 

5 - التاأكـــد من اإجـــراء التماريـــن والتدريبـــات املن�سو�ض عليها فـي اخلطـــة الأمنيـــة 

للميناء . 

املـــادة ) 26 (

الرقابـة والتفتيـ�ش علـى ال�صفـن االأجنبيـة

تخ�سع ال�سفن الأجنبية عند وجودها فـي امليناء للرقابة والتفتي�ض بوا�سطة م�سوؤول اأمن 

ال�سفن واملوانئ ، للتحقق من التزامها باأحكام املدونة ، وتتمثل هذه الرقابة فـي الآتي : 

1 - التاأكد من وجود ال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن على ال�سفينة ، ومن �سالحيتها ، 

ومن املعاينات الدورية ، و�سالحية ال�سهادة املوؤقتة ، اإن وجدت . 

2 - التاأكد من وجود خطة اأمن ال�سفينة معتمدة من دولة علمها . 

3 - التاأكد من وجود �سابط اأمن لل�سفينة موؤهل ، طبقا ملتطلبات املدونة . 

4 - التاأكـــد من وجود الأجهزة واملعدات الأمنية ، طبقا ملتطلبات كل من التفاقيـــة ، 

واملدونة . 
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5 - التاأكد من قدرة الطاقم على ال�ستجابة لالإنذار الأمني . 

6 - الطالع على خطة اأمن ال�سفينة . 

7 - التاأكد من اآخر ع�سرة موانئ دخلتها ال�سفينة ، والإجراءات التي مت اتخاذها فـي 

موانئ الدول غري الطرف فـي التفاقية . 

املـــادة ) 27 (

التفتيـ�ش املف�صـل لل�صفينـة

يجوز مل�سوؤول اأمن ال�سفن واملوانئ اإجراء التفتي�ض املف�سل على ال�سفينة ، اإذا توافرت اإحدى 

احلالت الآتية : 

1 - وجود دليل على عدم �سالحية ال�سهادة الدولية لأمن ال�سفن . 

2 - وجود معلومات اأو اأدلة على ق�سور فـي املعدات اأو الوثائق ، اأو الإجراءات الأمنية 

على ال�سفينة . 

3 - وجــــود تقريــــر اأو �سكــــوى تت�سمــــن معلومــــات موثوقـة تبيـن بو�سوح اأن ال�سفينــــة 

ل متتثل للمتطلبات الدولية لالأمن البحري . 

اأو العاملني عليها ل يوجد  ال�سفينة  اأن ربان  اأو معلومات تدل على  اأدلة  4 - وجود 

لديهم الدراية الكافية بالإجراءات الأمنية الأ�سا�سية على ال�سفينة ، اأو اأنهم غري 

قادرين على اإجراء التمارين الأمنية ، وفقا ملتطلبات كل من التفاقية ، واملدونة ، 

       اأو مل ينفذوا هذه التمارين . 

5 - وجود اأدلة اأو معلومات على اأن اأفراد الطاقم الرئي�سي لل�سفينة ل توجد لديهم 

القدرة على اإجراء الت�سالت بامل�ستوى املقبول مع �سابط اأمن ال�سفينة ، ومع 

الأ�سخا�ض املكلفني بامل�سوؤوليات الأمنية على ال�سفينة . 
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6 - وجـــود اأدلـــة اأو معلومات على اأن ال�سفينة قد نقلت اأ�سخا�ســا اأو ب�سائع من مينـــاء 

اأو �سفينة اأخرى تنتهك املتطلبات الدولية ، ومل يتم اتخاذ اإجراءات اأمنية اإ�سافية 

على ال�سفينة . 

7 - وجود �سهادة دولية لأمن ال�سفن موؤقتة �سدرت بعد �سهادة موؤقتة �سابقة ، طبقا 

ملتطلبــات املدونــة ، بحيــث �سكلــت قناعــة لدى �سابــط اأمن ال�سفـــن واملوانئ بـاأن 

الهدف من اإ�سدار �سهادتني موؤقتتني ، كان تفاديا لالمتثال الكامل للمتطلبات 

الدولية . 

املـــادة ) 28 (

منـع ال�صفينـة مـن ال�صفـر اأو مـن دخـول املينـاء

يجوز لل�سلطة البحرية منع ال�سفينة من الإبحار ، اأو دخول امليناء ، فـي حالة وجود خمالفة 

ملتطلبات التفاقية اأو املدونة ، اأو عدم توافر اأحد املتطلبات املن�سو�ض عليها فـي املادة )26( 

من هذه الالئحة . 
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