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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت

قـــرار وزاري

 رقــم 2016/189

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم مزاولـة اأعمـال فحـ�ص و�صيانـة

 اأنظمـة ومعـدات ال�صالمـة ومكافحـة احلرائـق علـى ال�صفـن

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

واإلــى قانــون تنظيــم املالحـــة البحريـــة فــي امليــاه الإقليميــة ال�سـادر باملر�ســوم ال�سلطانــي 

رقـم 81/98 ،  

واإلـى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2008/19 بتحديــد اخت�سا�ســات وزارة النقــل والت�ســالت 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم مزاولة اأعمال فح�ص و�سيانة اأنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن ، 

ومكافحة احلرائق باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

علـــى ال�سركـــات التــي تقــوم مبزاولــة اأعمــال فحــ�ص و�سيانــة معــدات ال�سالمــة ، ومكافحــة 

احلرائـق علـى ال�سفـن ، توفـيـق اأو�ساعهـا وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل )90( ت�سعني 

يوما من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعـــة

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

�صدر فـي : 15 من ربيـــــــع االأول 1438هـ 

املوافــــق : 15 من دي�صمبـــــــــــــر 2016م

د.اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــــــالت
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الئحـة تنظيـم مزاولـة اأعمـال فحـ�ص و�صيانـة

 اأنظمـة ومعـدات ال�صالمـة ومكافحـة احلرائـق علـى ال�صفـن

املــادة ) 1 (

يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة - فـــي تطبــيق اأحكــام هــذه الالئحــة - املعنـى املبـني قريـن 

كل منها ، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

الــــوزارة : 

وزارة النقـــــل والتــ�ســــالت .           

الوزيـــــر :  

وزيــر النقـــــل والتــ�ســــالت .

املديريــة : 

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية .

املـــدير العــام : 

مدير عام ال�سوؤون البحريـة .

ال�صركــة املرخ�صــة: 

ال�سركة املرخ�ص لهـا القيـام باأعمـال فحـ�ص و�سيانـة اأنظمـة ومعـدات ال�سالمـة ، اأو مكافحـة 

احلرائق على ال�سفن .

الرتخيـــ�ص : 

اأنظمة ومعدات  و�سيانـة  باأعمـال فحـ�ص  للقيـام  لل�سركـة  املديريـة  مـن  ال�سـادرة  املوافقــة 

ال�سالمة ، اأو مكافحة احلرائق على ال�سفن ، اأو بهما معا . 

هيئة الت�صنيف الدولية : 

الهيئــة التـي يتـم تفوي�سـها مـن قـبل دولـة العلـم للقيام باأعمال تتعلق بال�سالمة ، ومكافحة 

احلرائق على ال�سفن .
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املــادة ) 2 (

ل يجـــوز مزاولـــة اأعمـــال فحـــ�ص و�سيانـــة اأنظمـــة ومعــدات ال�سالمـــة ، ومكافحـــة احلرائـــــق 

على ال�سفن ، اإل بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 3 (

ي�سرتط فـي الرتخي�ص مبزاولة اأعمال فح�ص و�سيانة اأنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن 

مــا ياأتــي :

1 - اأن تكون ال�سركة طالبة الرتخي�ص �سركة حمدودة امل�سوؤولية .

2 - اأن يكون مدير ال�سركة طالبة الرتخي�ص مهند�سا بحريا اأو �سابطا بحريا ل تقل 

خربته عن )3( ثالث �سنوات فـي جمال العمل البحري .

3 - األ يقـــل عـــدد املوظفـيـــن الفنيـــني فـــي ال�سركة طالبة الرتخي�ص عن )4( اأربعة ، 

واأن يكــون لديهــم التاأهــيل الكافـــي وال�سهــادات الالزمــة لفحــ�ص و�سيانة اأنظمة 

ومعدات ال�سالمة على ال�سفن . 

4 - اأن يــكون لــدى ال�سركــة طالبـة الرتخي�ص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة 

الن�ساط .

5 - اأن يكون لدى ال�سركة طالبة الرتخي�ص ور�سة فنية حتتوي على املعدات واأجهزة 

القيا�ص املنا�سبة واملطابقة للمتطلبات الدولية ذات ال�سلة .

6 - اأن تكــون ال�سركــة طالبــة الرتخــي�ص حا�سلــة على العتمادات الالزمة من هيئة 

الت�سنيف الدولية ، اأو ال�سركات امل�سنعة لأنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن . 

املــادة ) 4 (

ي�سرتط فـي الرتخي�ص مبزاولة اأعمال فح�ص و�سيانة اأنظمة ومعدات مكافحة احلرائق 

على ال�سفن ما ياأتي :

1-  اأن تكون ال�سركة طالبة الرتخي�ص �سركة حمدودة امل�سوؤولية .

2 - اأن يكون لدى مدير ال�سركة طالبة الرتخي�ص خربة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات 

فـي جمال مكافحة احلرائق .
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3 - األ يقـــل عـــدد املوظفـيـــن الفـــنيني فـــي ال�سركـــة طالــبة الرتخي�ص عن )4( اأربعة ، 

واأن يكـــون لديهـــم التاأهيـــل الكافــــي وال�سهـــادات الالزمـة لفح�ص و�سيانة اأنظمة 

معدات مكافحة احلرائق .

4 - اأن يكــون لــدى ال�سركــة طالبــة الرتخي�ص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة 

الن�ساط .

5 - اأن يكون لدى ال�سركة طالبة الرتخي�ص ور�سة فنيــة حتتوي على املعدات واأجهزة 

القيــا�ص املنا�سبــة واملطابقــة ل�سرتاطــات الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .

6 - اأن تكون ال�سركة طالبة الرتخي�ص حا�سلة على العتمادات الالزمة من دولة علم 

ال�سفـينة ، اأو من تفو�سه .

املــادة ) 5 (

ي�سكل املدير العام جلنة من املخت�سني فـي املديرية للقيام بالأعمال الآتية : 

1 - درا�سة امل�ستندات والوثائق املقدمة من ال�سركة طالبة الرتخي�ص .

2 - معاينــة ال�سركــة للتحقــق مــن توافــر ال�ســروط الفنيــة املن�ســو�ص عليــها فـي هذه 

الالئحة .

3 - متابعة ال�سركات املرخ�سة للتاأكد من تطبيقها لأحكام هذه الالئحة .   

املــادة ) 6 (

تتوىل ال�سركة املرخ�سة القيام بالآتي :

1 - فح�ص و�سيانة اأنظمة ومعدات ال�سالمة على ال�سفن . 

2 - فح�ص و�سيانة اأنظمة ومعدات احلرائق على ال�سفن .

3 - اإ�سدار �سهادات اخلدمة والإ�سالح اخلا�سـة باأنظمـة ومعـدات ال�سالمـة ، ومكافحـة 

احلرائق على ال�سفن .
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املــادة ) 7 (

تلتزم ال�سركة املرخ�سة مبا ياأتي :

1 - احل�سول على اعتماد من ال�سركات امل�سنعة ل�سيانة معدات ال�سالمة ومكافحة 

احلرائق التي تتطلب اعتمادا من هذه ال�سركــات ، مـع اللتزام باإجراء ال�سيانة 

وفقا للمتطلبات الدولية ذات ال�سلة .

2 - تنفـيــــذ اأعمــال فحـــ�ص و�سيانــــة اأنظمـــة ومعـــدات ال�سالمـــة ، ومكافحـــة احلرائـــق 

على ال�سفن ، وفقا للمتطلبات الدولية ذات ال�سلة . 

املــادة ) 8 (

يجــب علــى ال�سركـة املرخ�سة - قبل اإجراء الفحـــ�ص وال�سيانـــة الـــذي طلبـــه ربــان ال�سفـيــنة 

اأو مالكهــا - اأن تخطـر املديريــة بطــلب الفحــ�ص وال�سيانــــة ، علــى اأن يت�سمن الطلــب نــوع 

اأو ال�سيانـــة ، وعلــى ال�سركــة املرخ�ســة اللتــزام باملعايري الدولية والت�سريعات  الفحـــ�ص 

الوطنية عند اإجراء الفح�ص وال�سيانة ، وتقدمي تقرير فني بعد اإجراء الفح�ص وال�سيانة 

للمديرية ، مع ن�سخة من ال�سهادات التي مت اإ�سدارها . 

املــادة ) 9 (

فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة يتبع الآتي :

1 - تقــوم املديريــة بتوجيــه اإنــذار لل�سركـة املرخ�سـة باإزالـة اأ�سبـاب املخالفـة فــي املــدة 

التـي حتددهـا لهـا .

2 - فـي حالة عدم التزام ال�سركة املرخ�سة باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل املدة املحددة 

اأن تقوم باإيقاف الرتخي�ص ب�سكل موؤقت ملدة )3( ثالثة  لهـــا ، يجـــوز للمديرية 

اأ�سهر .

اأو عدم قيامها  املرخ�سة ل�سرتاطات الرتخي�ص  ال�سركة  امتثال  3 - فـي حالة عدم 

باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر ، يجوز للمديرية اإلغاء الرتخي�ص . 


