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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت

قـــرار وزاري

رقـــم 2015/80

باإ�صــــدار الئحــة تنظيــم 

اإجـراءات التفتيـ�ش والرقابـة على ال�صفـن االأجنبيـة

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

واإلــى قانون تنظيــــم املالحــــة البحريـــة فـي املياه الإقليميــــة ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي 

رقم 81/98 ،

2008/19 بتحديد اخت�سا�سات وزارة النقـــل والت�ســــالت  واإىل املر�ســوم ال�سلطانـــي رقــم 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمــــل فــــي �ســــاأن تنظيــــم اإجــــراءات التفتيــــ�ش والرقابـــة علــــى ال�سفــــن الأجنبيـــــة باأحكـــــام 

الالئحــــة املرفقـــــة . 

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي : 19 من جمادى الثانية 1436هـ 

املوافــــق :  9   من ابـريــــــــــــــــــــل 2015م

د.اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــــــالت
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الئحـــــة تنظيــــم 

اإجـراءات التفتيـ�ش والرقابـة على ال�صفـن االأجنبيـة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ش 

عليــه فـــي القانــون البحــري ، وقانــون تنظيــم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية امل�سار 

اإليهمــا ، كمــا يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املحــدد قرين كل منها ، ما مل يقت�ش 

�سياق الن�ش معنى اآخر :

مذكـــرة التفاهــــم :

مذكرة تفاهـــم املحيــط الهنــدي للرقابـــة والتفتي�ش على ال�سفن 2003/1/25م ، ومذكـــرة 

التفاهم اخلا�سة بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن فـــي موانئ دول جملـــ�ش التعــاون لـــدول 

اخلليج العربية 2005/1/9م ، وتعديالتهما .

ال�صلطـة البحريـة املخت�صـة : 

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية .

املينـــاء : 

كل ميناء بحري جتاري اأو �سناعي اأو �سياحي ، وي�سمل املر�سى والر�سيف .

�صابـط رقابــة دولــة املينـاء :

 ال�سخ�ش املعني واملفو�ش من ال�سلطة البحرية املخت�سة للقيام باأعمال الرقابة والتفتي�ش 

على ال�سفن فـي املوانئ العمانية ، وفقا للمتطلبات الدولية .

املخالفــات الفنيــة : 

اأوجــه الق�ســور فـي تطبيق املتطلبات الدولية ذات ال�سلــــة ، والتـــي يتــم تدوينهــا مـــن قبـــل 

�سابط رقابة دولة امليناء فـي اأثناء قيامه بتفتي�ش ال�سفـينة .
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منــوذج التفتيــ�ش )اأ( : 

النمــوذج املعـــد من قبل ال�سلطة البحرية املخت�سة ، لتدوين بيانات ال�سفـينـــة ، و�سالحيــــة 

�سهاداتها ، بالإ�سافة اإىل نتيجة الك�سف والرقابة ، وفقا للنموذج املعتمد فـي مذكرة التفاهم . 

منــوذج التفتيــ�ش )ب( : 

النموذج املعد من قبل ال�سلطة البحرية املخت�سة ، لتدوين املخالفات الفنية ، وفقا للنموذج 

املعتمد فـي مذكرة التفاهم .

التفتي�ش االأكرث تف�صيال : 

تفتيــــ�ش ال�سفـينة عند توافر الأ�سباب الداعية لالعتقــــاد باأن ظروف ال�سفـينـــة اأو معداتهــا 

اأو طاقمــها ل تفــــي باملتطلبات الدوليــــة والوثائـــق ذات ال�سلــــة ، بحيـــث يت�سمن احلاجـــة 

اإىل املزيد من الفح�ش للتاأكد من المتثال ملتطلبات ت�سغيل ال�سفـينة .

املنظمـــــة : 

املنظمة البحرية الدولية .

مركز املعلومــات : 

مركز معلومات مذكرة التفاهم .

املر�صــد البحــري : 

ال�سخ�ش املرخ�ش له من قبل ال�سلطة البحرية املخت�سة للقيام باإر�ساد وم�ساعدة ال�سفن 

عند الدخول واخلروج من واإىل املوانئ اأو املمرات املائية .

املــادة ) 2 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام التفاقيات الدولية التي تكون ال�سلطنة طرفا فـيها ، ت�سري اأحكام 

هذه الالئحة على ال�سفن الأجنبية التي تكون حمولتها الإجمالية )500( خم�سمائة طن 

فاأكرث ، عند وجودها فـي امليناء . 
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ول ت�ســـري اأحكام هذه الالئحــــة علــى ال�سفن التجارية العمانيــــة ، اأو ال�سفـــن الع�سكريــــة ، 

اأو �سفن امل�ساعدة ، اأو ال�سفن الأخرى التي متلكها اأو ت�سغلها الدولة وت�ستخدم فـي خدمات 

حكومية غري جتارية ، اأو ال�سفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن )500( خم�سمائة طن .

املــادة ) 3 ( 

تتم اإجراءات التفتـــي�ش والرقابـــة على ال�سفــــن وفقا للمتطلبـــات الواردة فـي التفاقيـــات 

الدولية الآتية : 

التفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام  SOLAS( 1974( وتعديالتها .   1

2    ، )MARPOL73/78( 1973 التفاقيـــــة الدوليـــــة ملنــــــع التلـــوث البحـــري لعــــام

وتعديالتها .

التفاقية الدولية مل�ستويات التدريب واإ�سدار ال�سهادات ل�سباط النوبة والعاملني    3

فـي البحر لعام STCW78( 1978( وتعديالتها .

4    )Tonnage Measurement 1966 التفاقــــــية الدوليــة لقيا�ش حمولـــة ال�سفـــن لعـــام

 Convention( .

5   . )COLREG72( 1972 التفاقية الدولية لقواعد منع الت�سادم فـي البحر لعام

اأي اتفاقية دولية اأخــرى تتعلــق بال�سالمة البحرية و�سالمة البيئــة البحرية حال    6

دخولها حيز التنفـيذ .

املــادة ) 4 ( 

يتم التفتي�ش والرقابة على ال�سفن الآتية ، وفقا للو�سع اليومي لها ، ح�سب الك�سف الوارد 

من امليناء : 

ال�سفن التي تزور امليناء للمرة الأوىل ، اأو بعد غياب ملدة )6( �ستة اأ�سهر فاأكرث .   1

التفاهم    2 اإحدى الدول املوقعة على مذكرة  ال�سفن التي �سرح لها مبغادرة ميناء 

لوجود خمالفات فنية ، ب�سرط ت�سحيحها .
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ال�سفن التي حتمـــل ب�سائـــع خطــرة ، اأو ملوثة ، والتي مل يتم الإبـــالغ عـن كافـــة    3

التـــي حتملهـــا ح�ســــب  امللوثة  اأو  الب�سائـــع اخلطرة  بتفا�سيل  املتعلقـــة  املعلومات 

الأ�سول .

ال�سفن التي مت الإبالغ عنهــا مــن قبــل املر�ســـد البحري ، اأو املينـــاء ، اأو اأحـد اأفــــراد    4

الطاقم لوجود خمالفات فنية قد توؤثر على ال�سالمة والبيئة البحرية .

ال�سفــن التي تــرد عنهـــا معلومـــات من اإحدى الهيئات الدوليـــة اأو املحلــية املهتمــة    5

باملحافظة على البيئة البحرية .

ال�سفن التي حتمل �سهادات منتهية ال�سالحية .    6

ال�سفن التــــي تــم الإبـــالغ عن �سطبهـــا من دولة العلم لأ�سبــاب تتعلق بال�سالمــــة    7

البحرية .

املــادة ) 5 ( 

يقوم �سابط رقابة دولة امليناء بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن ، وفقا لل�سروط والإجراءات 

الآتية : 

 يجب اأن يحمل بطاقة تعريفية ت�سدرها ال�سلطة البحرية املخت�سة التي يعمل    1

لديها ، تو�سح تفوي�سه للقيام بالتفتي�ش والرقابة على ال�سفن .

 زيارة ال�سفـينة ومالحظة حالتها العامة ، وت�سجيل اأي مالحظات عليها ، والطالع    2

على جميع ال�سهادات والوثائق املوجودة لدى الربان . 

اإجـــراء    3 فـــي حالـــة وجــود �سبـــب ي�ستوجـــب   ، التفتـــي�ش الأكرث تف�سيــــال  اإجــــراء   

هذا التفتي�ش .

تدويـــن بيانـــات ال�سفـينـــة ، و�سالحيـــــة �سهاداتهــــا ، ونتيجـــة الك�ســــف واملعاينــــة ،    4

على منوذج التفتي�ش )اأ( ، وفـي حالة وجود خمالفات يتم تدوين هذه املخالفات 

على منوذج التفتي�ش )ب( .
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ت�سليم ربان ال�سفـينة - عند النتهاء من التفتي�ش وحتديد املخالفات )اإن وجدت( -    5

منوذجي التفتي�ش )اأ( و )ب( موقعني من قبله ، ومن قبل ربـان ال�سفـينــة ، يبيـن 

فـيهما نتائـج التفتيـ�ش ، واأي قـرار تـم اتخـاذه ، والإجراءات الت�سحيحية التي يجب 

اأن يقوم بها ربان ال�سفـينة اأو مالكها اأو م�سغلها اأو �سركة اإدارتها .

املــادة ) 6 ( 

يجوز لل�سلطة البحرية املخت�سة منع ال�سفـينة املوجودة فـي امليناء من الإبحار اإذا تبني لها 

اأنها قد خالفت اأحكام التفاقيات الدولية واملتطلبات املحلية ، مبا ي�سكل خطورة وا�سحة 

علــى ال�سالمة البحرية اأو ال�سحـــة اأو البيئة ، وذلك حتى يتم ت�سحيح املخالفــات الفنيــة 

التي اأدت اإىل منعها من الإبحار . 

ويجوز لل�سلطة البحرية املخت�سة ال�سماح لل�سفـينة بالإبحار اإىل ميناء اآخر اأو اإىل اأقرب 

اأن يتم اتخاذ الإجراءات الكفـيلة ب�سالمة اإبحارها وبعد اإبالغ دولة  حو�ش اإ�سالح ، على 

علمها وهيئة ت�سنيفها واملنظمة ومالكها اأو م�سغلها اأو �سركة اإدارتها ، وذلك فـي حالة تعذر 

ت�سحيح املخالفات الفنية لأ�سباب كعدم توفر الإمكانات الالزمة لالإ�سالح .

املــادة ) 7 ( 

يجب على ال�سلطة البحرية املخت�سة اللتزام بالآتي :

اإبالغ ربان ال�سفـينة ، ومالكها ، و�سركة اإدارتها ، ودولة علمها ، واملنظمة ، وهيئة    1

ت�سنيفهـــــا ، فـي حال منع ال�سفـينة من الإبحــار ، مع اإرفـــــاق منوذجـــي التفتيـــــ�ش 

)اأ( و )ب( .

اإبالغ مركز املعلومات بجميع املعلومات ذات ال�سلة بال�سفـينة املخالفة .   2

بذل اجلهود املمكنة لتفادي منع ال�سفـينة من الإبحار اأو تاأخريها دون مربر .    3


