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قـــرار وزاري
رقـــم 2017/45
باإ سـدار الال حـة التن يميـة لالإدارة االآمنـة لل�سفـن التجاريـة
��صتناد� �إىل �لقانون �لبحري �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم ، 81/35
و�إلــى قانـ ــون تنظيم �ملالح ــة �لبحري ــة فـي �ملي ــاه �الإقليمي ــة �ل�صادر باملر�ص ــوم �ل�صلطان ــي
رقم ، 81/98
و�إىل �ملر�صوم �ل�صلطا رقم  84/60بان�صمام �ل�صلطنة �إىل �التفاقيت �لدوليت لقو�عد
من �لت�صادم فـي �لبحار ول�صالمة �الأرو� فـي �لبحار
وبنــاء علــى ما تقت�صيه �مل�صلــحة �لعامة
تقــــرر
املــادة االأولـــــ
يعمل فـي �صاأن �الإد�رة �الآمنة لل�صفن �لتجارية باأحكام �لالئحة �ملرفقة .
املــادة ال انيــــة
يل ى كل ما ي ال �لالئحة �ملرفقة �أو يتعار�ض م �أحكامها .
املــادة ال ال ـــة
ين�صر ه � �لقر�ر فـي � ريدة �لر�صمية ويعمل به من �ليوم �لتا لتاري ن�صره .
سدر ـي  24من جمادى االأو 1438هـ
املوا ــــ  21من ايــــــــــــــــــر 2017م
د اأ مد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر �لنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و�الت�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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الال حـة التن يميـة لالإدارة االآمنـة لل�سفـن التجاريـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام ه ه �لالئحة يكون للكلمات و�لعبار�ت �الآتية �ملعنى �ملب قرين كل منها
ما يقت�ض �صيا �لن�ض معنى �آخر
ال�سلطــة البحريــة
�ملديرية �لعامة لل�صوون �لبحرية بوز�رة �لنقل و�الت�صاالت .
االتفاقيــــة
�التفاقية �لدولية ل�صالمة �الأرو� فـي �لبحار لعام 1974م .
املدونـــــــــــة
�ملدونة �لدولية لالإد�رة �الآمنة .
ال�شركــــة :
�ل�صركة �لتي تتوىل �إد�رة وتطقيم وجتهي �ل�صفـينة �لتجارية �أو �إد�رة وت�ص يل �ل�صفـينة
�لتجارية .
ناقلــة نفـط
�صفـينة بني لت�صت دم فـي نقل �لنفط ب�صكل �صائب فـي خ �ناتها .
ناقلـة ال ــاز
�صفـينــة بنيـ ـ لت�صت دم فـي �لنقل �ل�صائب لل از�ت �مل�صيلة �أو �أي منتجــات �أخــرى مدرجــة
فـي �لف�صل  19من �ملدونة �لدولية لناقالت �ل از .
ناقلــة املــواد الكيماويــة
�صفـينة بني لت�صت دم فـي �لنقــل �ل�صائب الأي منتج ــات �صائلة مدرج ــة فـي �لف�صــل )17
من �ملدونة �لدولية للكيماويات �ل�صائبة .
ناقلــة املــواد ال�سا بــة
�صفـينة معدة لنقل �ملو�د �ل�صائبة � افة .
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و ــدات ا فــر البحريــة املتنقلــة
�صفـين ــة �أو من�ص ـاأة عائمة قادرة على �لقيام بعمليات � فر من �أجل ��صتك�صا �أو ��صت ر�ج
�أو ��صت الل مو�رد قاع �لبحر .
ن ــام االإدارة االآمنــة
نظام موثق كن �لعامل فـي �ل�صركة من تنفـي و�صمان �صالمة وحماية �لبي ة �لبحرية .
و يقــة االمت ـــال
وثيق ــة ت�صــدر لل�صركـ ــة من قبل �ل�صلطة �لبحري ــة �أو من تفو�ص ــه تفـي ــد �مت ــال �ل�صرك ــة
ملتطلبات �ملدونة.
�س ــادة االإدارة االآمنــة
�صهادة ت�صدر لل�صفـينة �لتجارية من قبل �ل�صلطة �لبحرية �أو من تفو�صه تفـيد �مت ال
�ل�صركة ملتطلبات �ملدونة .
الدليــل املو سوعـــي
�لبيانــات �أو �ملعلوم ــات �أو �ل�صجــالت �ملتعلقــة بال�صالمــة �أو بتطبي ــق نظ ــام �الإد�رة �الآمن ــة
�ل ي يقوم على �ملالحظة و�لقيا�ض و�لفح�ض �ل ي كن �لتحقق منه .
عـــدم املطابقــــة
وجود دليل مو�صوعي على عدم �لوفاء مبتطلبات �ملدونة .
عــدم املطابقـة الر ي�سيـة
�نحر� ي�صكل تهديد� ل�صالمة �الأرو� �أو �صالمة �ل�صفـينة �لتجارية �أو �لبي ة �لبحرية
ويتطلب �إجر�ء�ت ت�صحيح فورية من �ل�صركة .
التاريــ ال�سنـــوي
�ليوم و�ل�صهر من كل عام �ل ي يتو�فق م تاري �نتهاء �صريان وثيقة �المت ال �أو �صهادة
�الإد�رة �الآمنة .
املــادة ( ) 2
ت�صري �أحكام ه ه �لالئحة على �ل�صفن �لتجارية للركا و�لب�صائ وناقالت �لنفط
وناقالت �ملو�د �لكيماوية وناقالت �ل از وناقالت �ملو�د �ل�صائبة ووحد�ت � فر �لبحرية
�ملتنقلة .
-51-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1183

املــادة ( ) 3
 - 1تتوىل �ل�صلطة �لبحرية �أو هي ة �لت�صني �لدولية �ملفو�صة من قبلها �أو دولة طر
فـي �التفاقية بناء على طلب �ل�صلطة �لبحرية �إ�صد�ر وثيقة �المت ال ملدة ددها
�ل�صلطة �لبحرية ال ت يد على  5خم�ض �صنو�ت .
 - 2ت �ص ـ وثيقــة �المت ال للتحق ــق �ل�صنوي من قب ــل � ه ــة �لتي �أ�صدرتها خالل )3
ثالثة �أ�صهر قبل �أو بعد �لتاري �ل�صنوي .
املــادة ( ) 4
يجـ ــب على � ه ــة �لت ــي �أ�صدرت وثيقة �المت ال �صحبها �إذ� تب ـ وجود دليــل مو�صوعــي
على عدم مطابقة رئي�صية �أو عدم �خل�صوع للتحقق �ل�صنوي �لو�رد فـي �لبند  2من �ملــادة
( 3من ه ه �لالئحة ويجب فـي ه ه � الة �صحب �صهادة �الإد�رة �الآمنة .
املــادة ( ) 5
 - 1تتوىل �ل�صلطة �لبحرية �أو هي ة �لت�صني �لدولية �ملفو�صة من قبلها �أو دولة طر
فـي �التفاقية بناء على طلب �ل�صلطة �لبحرية �إ�صد�ر �صهادة �الإد�رة �الآمنة ملدة ال ت يد
على  5خم�ض �صنو�ت .
 - 2ت �ص �صهادة �الإد�رة �الآمنة للتحقق �ل�صنوي من قبل � هة �لتي �أ�صدرتها خالل )3
ثالثة �أ�صهر قبل �أو بعد �لتاري �ل�صنوي و�أن يتم عمل قق بيني ب �لتاري �ل�صنوي
�ل ا و�ل ال �إذ� كان ف ة �صالحية �صهادة �الإد�رة �الآمنة  5خم�ض �صنو�ت .
املــادة ( ) 6
يجب على � هة �لتي �أ�صدرت �صهادة �الإد�رة �الآمنة �صحبها �إذ� تب وجود دليل مو�صوعي
على عدم مطابقة رئي�صية �أو عدم �خل�صوع للتحقق �ل�صنوي �أو �لبيني �لو�رد فـي �لبند
( 2من �ملــادة  5من ه ه �لالئحة .
املــادة ( ) 7
 - 1تتوىل �ل�صلطة �لبحرية �أو هي ة �لت�صني �لدولية �ملفو�صة من قبلها �أو دولة طر
فـ ــي �التفاقي ــة بن ــاء على طلب �ل�صلطة �لبحرية �إ�ص ــد�ر وثيقــة �المت ــال �ملوق ــتة مل ـ ــدة
ال ت يد على � 12ثني ع�صر �صهر� و�إ�صد�ر �صهادة �الإد�رة �الآمنة �ملوقتة ملدة ال ت يد
على � 6صتة �أ�صهر وذل وفقا للنماذج و�ل�صرو �لو�ردة فـي �ملدونة .
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 - 2ت�صدر وثيقة �المت ال �ملوقتة فـي � الت �الآتيت
أ� � -إن�صاء �صركة جديدة .
 �إدر�ج �أنو�ع جديدة من �ل�صفن �لتجارية �لتي تقوم �ل�صركة باإد�رتها على �أن ت�صا�إىل وثيقة �المت ال .
 - 3يجــب علــى �ل�صرك ــة � ديــدة �أن تقـدم خططــا لنظــام �الإد�رة �الآمن ــة قــق أ�هـ ــد�
�ملدونة �إىل � هة �لتي �أ�صدرت وثيقة �المت ال �ملوقتة لالعتماد .
 - 4يجب �أن يحتف ربان �ل�صفـينة �لتجارية على متنها بن�ص ة من وثيقة �المت ال �ملوقتة .
 - 5ت�صدر �صهادة �الإد�رة �الآمنة �ملوقتة فـي � االت �الآتية
�أ � -ل�صفن �لتجارية � ديدة قيد �لت�صليم .
 �إذ� مت ت�ص يل نوع جديد من �ل�صفن �لتجارية .ج � -إذ� مت ت يري علم �ل�صفـينة �لتجارية .
املــادة ( ) 8
يج ــوز للجه ــة �لتي �أ�صدرت �صهادة �الإد�رة �الآمن ــة �ملوقتــة ديد �صالحيتها ملدة �إ�صافـية
ال ت يد على � 6صتة �أ�صهر .
املــادة ( ) 9
يجب �أن تنف جمي عمليات �لتحقق وفقا الأحكام �ملدونة م مر�عاة �ملباد �لتوجيهية
�لتي و�صعتها �ملنظمة �لبحرية �لدولية فـي ه � �ل�صاأن .
املــادة ( ) 10
يجب على هي ة �لت�صني �لدولية �ملفو�صة من قبل �ل�صلطة �لبحرية �المت ال ملدونة
�عتم ــاد �ملنظمـ ــات �لتي �عتمدتها �ملنظمـ ــة �لبحري ــة �لدولية مبوجب �لقر�ر رق ــم )237
فـي �الجتماع  65للجنة حماية �لبي ة �لبحرية ومبوجب �لقر�ر رقم  349فـي �الجتماع
( 92للجنة �ل�صالمة �لبحرية .
املــادة ( ) 11
ت �ص �ل�صفن �لتجارية للركا و�لب�صائ وناقالت �لنفط وناقالت �ملو�د �لكيماوية وناقالت
�ل از وناقــالت �ملو�د �ل�صائبة ووحد�ت � فر �لبحرية �ملتنقلــة للتحقق �ل�صنـوي من قبــل
�ل�صلطة �لبحرية للتاأكد من تطبيق نظام �الإد�رة �الآمنة وفقا الأحكام ه ه �لالئحة .
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املــادة ( ) 12
تلت م �ل�صركة باالآتي
� - 1أن تتو�فق م متطلبات �ملدونة .
� - 2أن �صل على وثيقة �مت ال .
� - 3أن تق ـ ــوم باإن�ص ـ ــاء نظـ ــام �الإد�رة �الآمــنة وتطوي ــره وتنفيـ ـ ه علــى �أن يت�صم ــن
هـ � �لنظـام �الآتـي
أ� � -صيا�صة �ل�صالمة وحماية �لبي ة �لبحرية .
 تعليمات و�إجر�ء�ت ل�صمان �لت�ص يل �الآمن لل�صفن �لتجارية وحماية �لبي ة�لبحرية وفقا للت�صريعات �لدولية و�لوطنية ذ�ت �ل�صلة .
ج  -ديد �صالحيات �لعامل على �ل�صفـينة �لتجارية وقنو�ت �الت�صال بينهم ،
وب �لعامل بال�صركة .
د � -إجر�ء�ت �الإبال عن � و�د �لبحرية وعدم �ملطابقة .
هـ � -إجر�ء�ت �لتح�صري و�ال�صتجابة االت �لطو�ر .
و� -إجر�ء�ت �لتدقيق و�ملر�جعة �لد�خلية .
 - 4و�ص �إجر�ء�ت توثيق جمي �لبيانات و�لوثائق ذ�ت �ل�صلة بنظام �الإد�رة �الآمنة
على �أن تتحقق �ل�صركة ا ياأتي
�أ � -أن تكون �لوثائق �صارية �ملفعول .
 �أن تكون مر�جعة �لتعديالت على �لوثائق قد �عتمدت من �ل�ص �ض �مل�صرله ب ل .
ج � -إز�لة �لوثائق �لقد ة .
د � -لت أاكــد من �أن �لوثائــق �مل�صت دمة لو�ص وتنفـي نظام �الإد�رة �الآمنة � -لتـي
ت�صمى دليل �الإد�رة �الآمنـة  -فو ة فـي مكان �آمن على م �ل�صفـينة
�لتجارية .
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