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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت
قرار وزاري
رقم 2016/186
ب�إ�صــدار الئحــة التطقيــم الآمــن لل�سفــن العمانيــة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلــى قان ــون تنظي ــم املالح ــة البحري ــة فـي امليــاه الإقليمـي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رق ــم ، 81/98
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إىل االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار  ،ول�سالمة الأرواح فـي البحار ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  90/65باملوافقة على ان�ضمــام �سلطنــة عمــان �إلـى االتفاقيـة
الدوليــة مل�ستوي ــات التدري ـ ــب و�إ�صــدار ال�شهــادات و�أعم ــال النوبــات للعامليــن فـي البح ــر
لعـ ــام 1978م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن التطقيـم الآمـن لل�سفـن العمانيـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ربيع الأول 1438هـ
املوافـــــق  7 :من دي�سمبـــــــر 2016م

د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالتـ ــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

اجلريدة الر�سمية العدد ()1173

الئحـة التطقيـم الآمـن لل�سفـن العمانيـة
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ()1
يكون للكلمات والعبارات الآتية  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  -املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 -2ال�سلطة البحرية:
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
 - 3االتفاقية:
االتفاقيــة الدوليــة مل�ستويــات التدريــب و�إ�صــدار ال�شه ــادات و�أعم ــال النوب ــات
للعامليـن فـي البحــر لعــام 1978م  ،ومدونتهـ ــا  ،و تعديالته ــا .
 - 4الربـــان :
ال�شخ�ص الذي ت�سند �إليه قيادة ال�سفينة ب�صفة قانونية .
 - 5البحـــار :
كل �شخ�ص يعمل فـي ال�سفينة ب�أي �صفة كانت .
 - 6ال�سفينـــة املبحـــرة :
�سفينــة غي ــر تل ــك ال�سفــن التــي تعم ــل ح�صري ــا فــي امليـاه الداخلية �أو فـي املياه
الواقعــة �ضمــن ميــاه حمميــة �أو مناطــق حممي ــة �أو مال�صقــة لهــا �أو املناطــق
التي تطبق فيها لوائح امليناء .
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� - 7شهـــادة الكفـــاءة :
ال�شهــادة ال�صــادرة �أو امل�صــدق عليهــا مــن ال�سلط ــة البحريــة للربابنــة وال�ضبــاط
وم�شغلــي الرادي ــو للنظ ــام العاملــي لال�ستغاثــة وال�سالمــة البحريــة  ،وفقــا لأحكــام
الئحــة تنظيــم �إجــراءات ت�أهيــل وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملني على منت
ال�سفــن املبحــرة  ،والتي تخ ــول �صاحبهــا العـم ــل و�أداء مه ــام مرتبطــة مب�ستـ ــوى
امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها فـي تلك ال�شهادة .
� - 8شهـــادة الأهليـــة :
ال�شهادة ال�صادرة �أو امل�صدق عليها من ال�سلطة البحرية للبحارة  ،وفقا لأحكام
الئحة تنظيم �إجراءات ت�أهيل وتدريب وترخي�ص البحارة العاملني على منت
ال�سفن املبحرة  ،والتي تفيد ا�ستيفاءهم ملتطلبات التدريب والكفاءة � ،أو اخلدمة
البحرية املحددة فـي االتفاقية .
 - 9ال�شركــــة:
مالك ال�سفينــة � ،أو �أي جهــة �أخ ــرى � ،أو �أي �شخــ�ص �آخــر ي�شغــل من�صــب مديــر
لل�سفينة �أو م�ست�أجر �سفينة غري جمهزة  ،يتوىل م�س�ؤولية ت�شغيل ال�سفينة بدال
عن مالك ال�سفينة  ،والذي يتحمل  -عند توليه هذه امل�س�ؤولية  -كافة الواجبات
وامل�س�ؤوليات املفرو�ضة على ال�شركة مبوجب هذه الالئحة .
 - 10م�ستنـد احلـد الأدنـى للتطقيـم الآمـن :
�شهادة ت�صدر من ال�سلطة البحرية لل�سفينة ملـدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات
قابلة للتجديد  ،تبني احلد الأدنى لأعداد ودرجات وم�ستويات املوظفني الذين
يجب �أن حتملهم ال�سفينة لتكون مطقمة بعدد �آمن من البحارة عند الإبحار .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن العمانية  ،با�ستثناء ما ي�أتي :
 - 1ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو حربية .
 - 2ال�سفن اململوكة للدولة  ،وت�ستخدم لأغرا�ض حكومية غري جتارية .
� - 3سفن ال�صيد .
 - 4يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية .
 - 5ال�سفن اخل�شبية بدائية ال�صنع .
املــادة ( ) 3
ال يجوز للبحار حيازة �أو تناول امل�شروبات الكحولية  ،والعقاقري �أو الأدوية غري املرخ�صة
فـي ال�سفن  ،ويجب على ال�شركة اتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ ذلك و�ضمان االلتزام به .
املــادة ( ) 4
تكون الأولوية فـي تعيني البحارة للعمانيني  ،ويجوز لل�شركة تعيني بحارة من جن�سيات
�أخرى فـي حالة عدم توفر بحارة عمانيني  ،بعد تقدمي ما يثبت ذلك �إىل ال�سلطة البحرية .
الف�صــل الثانــي
�ساعــات العمــل والراحــة
املــادة ( ) 5
ي�ستحــق ك ــل من يعم ــل علــى مت ــن ال�سفين ــة فتــرة راح ــة ال تق ــل ع ــن ( )10ع�ش ــر �ساع ــات
كل(� )24أربــع وع�شريــن �ساعــة  ،ومبــا ال يقــل عــن (� )77سبع و�سبعــني �ساعــة راحــة كـ ــل ()7
�سبعــة �أيــام .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز تق�سيم �ساعات الراحة �إىل �أكرث من فرتتني  ،ال تقل �إحداهما
ع ــن (� )6س ــت �ساع ــات  ،وال تتجــاوز فتــرات العمــل الفا�صلــة بيــن فتــرات ال ــراحة ()14
�أرب ــع ع�ش ــرة �ساع ــة .
ويجوز اال�ستثناء من �أحكام هذه املـادة فـي حالة الطوارئ � ،أو فـي الظروف الت�شغيلية امللحة ،
مع مراعاة عدم �إرهاق البحارة .
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املــادة ( ) 6
على الربان منح البحار �ساعات الراحة امل�ستحقة له فـي �أقرب فر�صة ممكنة بعد انتهاء
حالة الطوارئ � ،أو الظروف الت�شغيلية امللحة .
املــادة ( ) 7
يجب على ال�شركة و�ضع جداول زمنية للمناوبات فـي �أماكن على ال�سفينة ميكن الو�صول
�إليهــا ب�سهولــة  ،باللغــات املتداولــة فـي ال�سفينــة � ،إ�ضافة �إىل اللغة الإجنليزية  ،كما يجب
على ال�شركــة �إعداد �سجالت ب�ساعات الراحة اليومية  ،موقعة وخمتوما عليها من قبل
الربــان �أو من يفو�ضه  ،وت�سلم لكل بحار ن�سخة من ال�سجل اخلا�ص به .
الف�صــل الثالــث
التزامــات ال�شركــة
املــادة ( ) 8
على ال�شركة الت�أكد من �أن ال�سفينة حتمل عددا كافيا من البحارة امل�ؤهلني كحد �أدنى
وفقا مل�ستند احلد الأدنى للتطقيم الآمن  ،وذلك ل�ضمان �سالمة و�أمن املالحة  ،والبيئة
البحرية .
املــادة ( ) 9
على ال�شركة  -عند تعيني البحارة للخدمة البحرية فـي �سفنها  -الت�أكد من الآتي :
� - 1أن كل بحــار يحمــل ال�شهــادات املطلوبــة ذات ال�صلــة بواجباتهــم وم�س�ؤولياتهــم ،
�صادرة �أو م�صــدقا عليها من قبل ال�سلطة البحرية �أو من تفو�ضه .
� - 2أن البحار تلقى فـي التدريبات الالزمة جتديدا وحتديثا .
� - 3أن البحــار لديــه معرفــة تامــة بواجباتــه املحــددة  ،وبجميع الرتتيبات والأجهزة
واملعــدات والإجــراءات فـي ال�سفينــة  ،بالإ�ضافــة �إلــى خ�صائــ�ص ال�سفينــة املرتبطــة
مبهامه العادية �أو الطارئة .
� - 4أن الوثائق والبيانات املرتبطة بالبحار العامل فـي ال�سفينة قد مت �إعدادها وحفظها
ح�سب الأ�صول  ،وميكن الو�صول �إليها ب�سهولة .
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� - 5ضمان �إمكانية ا�ستجابة البحار فـي ال�سفينة حلاالت الطوارئ  ,لأداء وظائف
حيوية تتعلق ب�سالمة و�أمن ال�سفينة  ،ومنع �أو تخفيف التلوث .
� - 6ضمان وجود ات�صال �شفهي فعال بني البحارة فـي ال�سفينة املبحرة  ،وفقا للفقرتني
( 3و  )4من املـادة ( )14من الف�صل اخلام�س من االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح
فـي البحار و تعديالتها .
املــادة ( ) 10
على ال�شركة تقدمي تعليمات مكتوبة لربان كل �سفينة  ،يحدد فيها ال�سيا�سات والإجراءات
الواجب اتباعها للت�أكد من �أن جميع البحارة الذين يتم ت�شغيلهم حديثا عليها  ،ينالون
فر�صـ ـ ــة كافي ــة للتع ـ ــرف عل ــى املعــدات املوجـ ــودة عليه ــا  ،و�إج ــراءات ت�شغيله ـ ــا  ،وغريه ـ ــا
م ــن الرتتيبــات الالزمة لأداء واجباتهم بطريقة جيــدة  ،وذلك قبل �إكمال تعيينهم لأداء
تلك الواجبات .
املــادة ( ) 11
علـ ــى ال�شركـ ــة و�ض ــع �ضوابـ ــط  -وفقـ ــا لأحكـ ــام البندي ـ ــن ( )A -VIII / 2و ()B -VIII / 2

من االتفاقيــة  -ت�ضمــن مناوبــات م�ستمــرة و�آمنــة � ،أو مناوبــات منا�سبة للظروف ال�سائدة
على كل �سفينة  ،وفـي جميع الأوقات .
الف�صــل الــرابع
م�س�ؤوليــات الربــان والبحــارة
املــادة ( )12
يج ــب عل ــى الربــان اتخــاذ جمي ــع اخلط ــوات الالزم ــة لتنفي ــذ �أي تعليمـ ــات ت�صــدر �إلي ـ ــه
من ال�شركــة  ,وفقــا لأحكــام هــذه الالئح ــة .
املــادة ( ) 13
يجب على الربان �ضمان كفاية ترتيبات املناوبة فـي ال�سفينة للحفاظ على مراقبة �آمنة ،
وعدد مناوبات كافية  ،مع الأخذ بعني االعتبار الظروف والأحوال ال�سائدة .
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املــادة( ) 14
علـ ــى ال�ضب ــاط امل�س�ؤول ــني ع ـ ــن املناوبـ ــة  ،وم�شغـ ـ ــل الرادي ـ ــو  ،مراعـ ــاة �أحكـ ـ ــام البنديـ ــن
( )A -VIII / 2و ( )B -VIII / 2م ـ ــن االتفاقي ـ ــة ل�ضم ـ ــان مراقب ـ ــة م�ستم ــرة و�آمنـ ـ ــة ،
ومالئمـة للظـروف ال�سائـدة فــي �أثنـاء مناوبتهـم فــي جميـع الأوقـات .
الف�صــل اخلامــ�س
تطقيــم ال�سفينــة
املــادة ()15
علــى ال�شركــة التقــدم �إلــى ال�سلطــة البحريــة بطلــب احلــ�صول على م�ستند احلد الأدنى
للتطقيــم الآم ــن خــالل ( ) 30ثالثي ــن يوم ــا مــن تاريــخ العمــل ب�أحكـام هـذه الالئحـة ،
وذلك وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 16
علــى ال�شركـ ــة الت�أكـ ــد م ــن �أن ال�سفينـ ــة حتتفــظ مب�ستنــد احلــد الأدنــى للتطقيــم الآمــن
�ساري املفعول  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 17
عند توظيف بحارة من جن�سيات خمتلفة  ،يجب على ال�شركـة الت�أكـد مـن وجـود لغـة عمـل
م�شرتكــة يتوا�صـل من خاللها  ،وب�شكل فعال  ،كل البحارة الذين ي�ؤدون واجبات مناوبة ،
�أو واجبات �سالمة � ،أو واجبات مكافحة التلوث فـي �أثناء ت�شغيل ال�سفينة .
املــادة ( ) 18
يتم تعيني �أحد البحارة لتويل مهمة �ضابط �أمن ال�سفينة فـي �سفن الب�ضائع �أو �سفن
الركاب  ،التي تكون حمولتها الكلية ( )500خم�سمائة طن ف�أكرث � ،شريطة �أن يكون حا�صال
على �شهادة �أهلية فـي وظيفة �ضابط �أمن �سفينة �صادرة � ،أو م�صدق عليها من قبل ال�سلطة
البحرية .
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املــادة ( ) 19
يجب تعيني طباخ معتمد ليكون م�س�ؤوال عن توفري و�إعداد وجبات الطعام  ،والإ�شراف
على خمازن املـواد الغذائية  ،وقاعات الطعام فـي ال�سفينة املبحرة التي يكون عدد البحارة
العاملني فيها �أكرث من ( )9ت�سعة بحارة .
املــادة ( ) 20
يجب تعيني طبيب معتمد يكون م�س�ؤوال عن الرعاية الطبية واملعدات الطبية فـي ال�سفينة
التـ ــي حتمــل �أكــرث مــن ( )100مائ ــة �شخ ــ�ص  ،وتقــوم برحــالت دوليـ ــة ت�ستغـ ــرق �أكـ ــرث
م ــن ( )3ثالث ــة �أيــام .
املــادة ( ) 21
على ال�شركة تقدمي طلب لتعديل م�ستند احلد الأدنى للتطقيم الآمن فـي حالة حدوث
تغييــر فـي منطقــة الإبحــار � ،أو هيكــل البنــاء � ،أو الآالت �أو املعدات � ،أو طريقة الت�شغيل
وال�صيانة � ،أو �إدارة ال�سفينة مما قد ي�ؤثر على التطقيم الآمن لل�سفينة  ،وذلك خالل ( ) 30
ثالثني يوما من تاريخ حدوث التغيري .
الف�صــل ال�ســـاد�س
اجلــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 22
تفــر�ض غرامــة �إداريــة علــى ال�شركــة  ،قدره ــا ( )5000خم�سة �آالف ريال عمانــي عــن كــل
خمالفة لأحكام املـواد ( )21 ، 16 ، 15 ، 8من هذه الالئحة .
وفـي حالة تكرار املخالفة يكون لل�سلطة البحرية م�ضاعفة الغرامة � ،أو �إيقاف � ،أو �إلغاء
م�ستند احلد الأدنى للتطقيم الآمن � ،أو اجلمع بني الغرامة وبني الإيقاف �أو الإلغاء .

