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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2015/80
ب�إ�صــــدار الئحــة تنظيــم
�إجـراءات التفتيـ�ش والرقابـة على ال�سفـن الأجنبيـة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قانون تنظيـ ــم املالحـ ــة البحري ــة فـي املياه الإقليميـ ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي
رقم ، 81/98
و�إىل املر�ســوم ال�سلطان ــي رقــم  2008/19بتحديد اخت�صا�صات وزارة النق ــل واالت�صـ ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـ ــي �ش ـ ـ�أن تنظيـ ــم �إجـ ــراءات التفتيـ ــ�ش والرقاب ــة علـ ــى ال�سفـ ــن الأجنبي ـ ــة ب�أحك ـ ــام
الالئحـ ــة املرفق ـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  19 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  9 :من ابـريــــــــــــــــــــل 2015م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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الئحـــــة تنظيــــم
�إجـراءات التفتيـ�ش والرقابـة على ال�سفـن الأجنبيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليــه ف ــي القانــون البحــري  ،وقانــون تنظيــم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية امل�شار
�إليهمــا  ،كمــا يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املحــدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
مذكـــرة التفاهــــم :
مذكرة تفاه ــم املحيــط الهنــدي للرقاب ــة والتفتي�ش على ال�سفن 2003/1/25م  ،ومذك ــرة
التفاهم اخلا�صة بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن ف ــي موانئ دول جمل ــ�س التعــاون ل ــدول
اخلليج العربية 2005/1/9م  ،وتعديالتهما .
ال�سلطـة البحريـة املخت�صـة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية .
املينـــاء :
كل ميناء بحري جتاري �أو �صناعي �أو �سياحي  ،وي�شمل املر�سى والر�صيف .
�ضابـط رقابــة دولــة املينـاء :
ال�شخ�ص املعني واملفو�ض من ال�سلطة البحرية املخت�صة للقيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش
على ال�سفن فـي املوانئ العمانية  ،وفقا للمتطلبات الدولية .
املخالفــات الفنيــة :
�أوجــه الق�صــور فـي تطبيق املتطلبات الدولية ذات ال�صلـ ــة  ،والت ــي يتــم تدوينهــا م ــن قب ــل
�ضابط رقابة دولة امليناء فـي �أثناء قيامه بتفتي�ش ال�سفـينة .
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منــوذج التفتيــ�ش (�أ) :
النمــوذج املع ــد من قبل ال�سلطة البحرية املخت�صة  ،لتدوين بيانات ال�سفـين ــة  ،و�صالحيـ ــة
�شهاداتها  ،بالإ�ضافة �إىل نتيجة الك�شف والرقابة  ،وفقا للنموذج املعتمد فـي مذكرة التفاهم .
منــوذج التفتيــ�ش (ب) :
النموذج املعد من قبل ال�سلطة البحرية املخت�صة  ،لتدوين املخالفات الفنية  ،وفقا للنموذج
املعتمد فـي مذكرة التفاهم .
التفتي�ش الأكرث تف�صيال :
تفتيـ ــ�ش ال�سفـينة عند توافر الأ�سباب الداعية لالعتقـ ــاد ب�أن ظروف ال�سفـين ــة �أو معداتهــا
�أو طاقمــها ال تفـ ــي باملتطلبات الدوليـ ــة والوثائ ــق ذات ال�صلـ ــة  ،بحي ــث يت�ضمن احلاج ــة
�إىل املزيد من الفح�ص للت�أكد من االمتثال ملتطلبات ت�شغيل ال�سفـينة .
املنظمـــــة :
املنظمة البحرية الدولية .
مركز املعلومــات :
مركز معلومات مذكرة التفاهم .
املر�شــد البحــري :
ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل ال�سلطة البحرية املخت�صة للقيام ب�إر�شاد وم�ساعدة ال�سفن
عند الدخول واخلروج من و�إىل املوانئ �أو املمرات املائية .
املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها  ،ت�سري �أحكام
هذه الالئحة على ال�سفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية ( )500خم�سمائة طن
ف�أكرث  ،عند وجودها فـي امليناء .
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وال ت�س ــري �أحكام هذه الالئحـ ــة علــى ال�سفن التجارية العمانيـ ــة � ،أو ال�سف ــن الع�سكريـ ــة ،
�أو �سفن امل�ساعدة � ،أو ال�سفن الأخرى التي متلكها �أو ت�شغلها الدولة وت�ستخدم فـي خدمات
حكومية غري جتارية � ،أو ال�سفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ( )500خم�سمائة طن .
املــادة ( ) 3
تتم �إجراءات التفت ــي�ش والرقاب ــة على ال�سفـ ــن وفقا للمتطلب ــات الواردة فـي االتفاقي ــات
الدولية الآتية :
1 -1االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام  )SOLAS) 1974وتعديالتها .
2 -2االتفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة ملنـ ـ ــع التل ــوث البح ــري لعـ ــام ، )MARPOL73/78( 1973
وتعديالتها .
3 -3االتفاقية الدولية مل�ستويات التدريب و�إ�صدار ال�شهادات ل�ضباط النوبة والعاملني
فـي البحر لعام  )STCW78( 1978وتعديالتها .
4 -4االتفاقـ ـ ــية الدوليــة لقيا�س حمول ــة ال�سف ــن لع ــام (Tonnage Measurement 1966
Convention) .
5 -5االتفاقية الدولية لقواعد منع الت�صادم فـي البحر لعام . (COLREG72) 1972
�6 -6أي اتفاقية دولية �أخــرى تتعلــق بال�سالمة البحرية و�سالمة البيئــة البحرية حال
دخولها حيز التنفـيذ .
املــادة ( ) 4
يتم التفتي�ش والرقابة على ال�سفن الآتية  ،وفقا للو�ضع اليومي لها  ،ح�سب الك�شف الوارد
من امليناء :
1 -1ال�سفن التي تزور امليناء للمرة الأوىل � ،أو بعد غياب ملدة (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث .
2 -2ال�سفن التي �صرح لها مبغادرة ميناء �إحدى الدول املوقعة على مذكرة التفاهم
لوجود خمالفات فنية  ،ب�شرط ت�صحيحها .
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3 -3ال�سفن التي حتم ــل ب�ضائ ــع خطــرة � ،أو ملوثة  ،والتي مل يتم الإب ــالغ عـن كاف ــة
املعلومات املتعلق ــة بتفا�صيل الب�ضائ ــع اخلطرة �أو امللوثة الت ــي حتمله ــا ح�سـ ــب
الأ�صول .
4 -4ال�سفن التي مت الإبالغ عنهــا مــن قبــل املر�ش ــد البحري � ،أو املين ــاء � ،أو �أحـد �أفـ ــراد
الطاقم لوجود خمالفات فنية قد ت�ؤثر على ال�سالمة والبيئة البحرية .
5 -5ال�سفــن التي تــرد عنه ــا معلوم ــات من �إحدى الهيئات الدولي ــة �أو املحلــية املهتمــة
باملحافظة على البيئة البحرية .
6 -6ال�سفن التي حتمل �شهادات منتهية ال�صالحية .
7 -7ال�سفن التـ ــي تــم الإب ــالغ عن �شطبه ــا من دولة العلم لأ�سبــاب تتعلق بال�سالمـ ــة
البحرية .
املــادة ( ) 5
يقوم �ضابط رقابة دولة امليناء بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن  ،وفقا لل�شروط والإجراءات
الآتية :
 1 -1يجب �أن يحمل بطاقة تعريفية ت�صدرها ال�سلطة البحرية املخت�صة التي يعمل
لديها  ،تو�ضح تفوي�ضه للقيام بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن .
 2 -2زيارة ال�سفـينة ومالحظة حالتها العامة  ،وت�سجيل �أي مالحظات عليها  ،واالطالع
على جميع ال�شهادات والوثائق املوجودة لدى الربان .
� 3 -3إجـ ــراء التفت ــي�ش الأكرث تف�صيـ ــال  ،ف ــي حال ــة وجــود �سب ــب ي�ستوج ــب �إج ــراء
هذا التفتي�ش .
4 -4تدوي ــن بيان ــات ال�سفـين ــة  ،و�صالحي ـ ــة �شهاداتهـ ــا  ،ونتيج ــة الك�شـ ــف واملعاينـ ــة ،
على منوذج التفتي�ش (�أ)  ،وفـي حالة وجود خمالفات يتم تدوين هذه املخالفات
على منوذج التفتي�ش (ب) .
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5 -5ت�سليم ربان ال�سفـينة  -عند االنتهاء من التفتي�ش وحتديد املخالفات (�إن وجدت) -
منوذجي التفتي�ش (�أ) و (ب) موقعني من قبله  ،ومن قبل ربـان ال�سفـينــة  ،يبيـن
فـيهما نتائـج التفتيـ�ش  ،و�أي قـرار تـم اتخـاذه  ،والإجراءات الت�صحيحية التي يجب
�أن يقوم بها ربان ال�سفـينة �أو مالكها �أو م�شغلها �أو �شركة �إدارتها .
املــادة ( ) 6
يجوز لل�سلطة البحرية املخت�صة منع ال�سفـينة املوجودة فـي امليناء من الإبحار �إذا تبني لها
�أنها قد خالفت �أحكام االتفاقيات الدولية واملتطلبات املحلية  ،مبا ي�شكل خطورة وا�ضحة
علــى ال�سالمة البحرية �أو ال�صح ــة �أو البيئة  ،وذلك حتى يتم ت�صحيح املخالفــات الفنيــة
التي �أدت �إىل منعها من الإبحار .
ويجوز لل�سلطة البحرية املخت�صة ال�سماح لل�سفـينة بالإبحار �إىل ميناء �آخر �أو �إىل �أقرب
حو�ض �إ�صالح  ،على �أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفـيلة ب�سالمة �إبحارها وبعد �إبالغ دولة
علمها وهيئة ت�صنيفها واملنظمة ومالكها �أو م�شغلها �أو �شركة �إدارتها  ،وذلك فـي حالة تعذر
ت�صحيح املخالفات الفنية لأ�سباب كعدم توفر الإمكانات الالزمة للإ�صالح .
املــادة ( ) 7
يجب على ال�سلطة البحرية املخت�صة االلتزام بالآتي :
�1 -1إبالغ ربان ال�سفـينة  ،ومالكها  ،و�شركة �إدارتها  ،ودولة علمها  ،واملنظمة  ،وهيئة
ت�صنيفه ـ ــا  ،فـي حال منع ال�سفـينة من الإبحــار  ،مع �إرف ـ ــاق منوذج ــي التفتي ـ ــ�ش
(�أ) و (ب) .
�2 -2إبالغ مركز املعلومات بجميع املعلومات ذات ال�صلة بال�سفـينة املخالفة .
3 -3بذل اجلهود املمكنة لتفادي منع ال�سفـينة من الإبحار �أو ت�أخريها دون مربر .

