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2022/125 º````bQ
á````«ª«¶æàdG á````ëFÓdG QGó````°UEÉH

 ÅfGƒŸG êQÉ`N ájôëÑdG áØ°UQC’G #«¨°ûJh IQGOEGh AÉ°ûfE’ 
ا�ستنـــــادا اإلــى قانــــون تنظيـــــم املالحــــة البحريــــة فـي امليـــــاه االإقليميـــــة ال�ســـادر باملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقــــم 81/98،
واإلــى املر�سـوم ال�سلطاين رقــم 90/ 2020 باإن�ســاء وزارة النقـل واالت�سـاال وتقنيــة املعلوما 

ديــد اخت�سا�ساتهــا واعتمــاد هيكلهـــا التنظيمـــي، و
واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```"`J

 $`````dhC’G IOÉ``ŸG
 ، يعمــــل باأحكام الالئحة التنظيمية الإن�ساء واإدارة وت�سغيل االأر�سفــة البحرية خـار املوانــــ

املرفقـــة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
بيــن باأحكـــام هـــذه الالئحـــة توفـي اأو�ساعهـــم وفقا الأحكامها خالل )6(  يج علــى املخا

سهـــر مـــن تاريــــخ العمل بها. �ستة اأ
á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG

يلغـى كــل ما يخالـف الالئحــة املرفقة، اأو يتعــار�ص مـع اأحكامهـا.

á```©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سـر هــذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميـة، ويعمـل بـه مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�سره.

`g1444 %ô``````ëe øe 11 :»`a Qó`°U
%2022 ¢ù£°ùZCG øe  9   :&`````aGƒŸG

»``dƒ©ŸG ó```«©°S ø`H Oƒ``ªM øH ó`«©°S .%
وزير النقل واالت�ساال وتقنية املعلوما
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 á```«ª«¶æàdG á````ëFÓdG
 ÅfGƒŸG êQÉN ájôëÑdG áØ°UQC’G #«¨°ûJh IQGOEGh AÉ°ûfE’

( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيـــ اأحكــام هــذه الالئحــة، يكـون للكلمــا والعبــارا االآتية املعنــــى املبيـــن قريــن 

كــل منهـــا ما لـــم يقتــ�ص �سيـــاق النـــ�ص معنـــى اآخـــــر:
 :IQGRƒ````dG

. وزارة النقل واالت�ساال وتقنية املعلوما

 :AÉæ«ŸG á£!°S
املديرية العامة للموان فـي الوزارة.

 :¢ü``«NÎdG
املوافقة النهائية ال�سادرة مـن �سلطة امليناء علـى اإن�ساء اأو اإدارة اأو ت�سغيل الر�سيف البحري.

 :¬`d ¢ü`Nô`ŸG
خي�ص. ا�سل على ال ال�سخ�ص االعتباري ا

:…ôëÑdG '«°UôdG
تد من الياب�سة اإىل داخل البحر  اجل�سـر البحـري املبني باملواد الثابتة اأو العائمة والذي 

. بيعــة ون�سـا كل ر�سيف، ويتــم اإن�ســاوؤه خــار املوانــ تلفـة ح�سـ  وال واأعماق  باأ

( 2 ) IOÉ``ŸG
خي�ص. �سول على ال ال يجوز اإن�ساء اأو اإدارة اأو ت�سغيل الر�سيف البحري اإال بعد ا

( 3 ) IOÉ``ŸG
�سول على ترخي�ص اإن�ساء ر�سيف بحري من قبل مقدم الطل اإلــى �سلطـة  ل ا يقـــدم 

املينــاء وف النموذ الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ص.

( 4 ) IOÉ``ŸG
ني ا�ستيفاء موافقة كل  ن مقدم الطل املوافقة املبدئية من قبل �سلطة امليناء، وذل 
راعية وال�سمكية وموارد املياه،  وة ال من وزارة االإ�سكان والتخطي العمراين، ووزارة ال
ة عمان ال�سلطانية، وهيئة البيئة،  سر ا وال�سياحة، ووزارة الطاقة واملعادن، و ووزارة ال
وال�سركا  العمانية،  ال�سلطانية  البحريـــة  فـي  العماين  ني  الو الهيدروغرافـي  واملكت 
�سول  سريطة ا املرخـــ�ص لهــــا بتقديـــم اأن�سطـــة وخدمـــا االت�ســـاال فـي �سلطنة عمان 

على تل املوافقا خالل عام من تاريخ ح�سوله على املوافقة املبدئية.
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املوافقا  على  �سول  ا دون  ال�سابقة  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�ص  املدة  م�سي  ويعترب 

ت  ي ، وال  الطل ملقدم  املمنوحة  املبدئية  املوافــقة  انتهــــاء �سالحيـــة  ثابـــة  الالزمـــة 

ام على الوزارة. على ذل اأي الت

( 5 ) IOÉ``ŸG
يج على مقدم الطل بعد ح�سوله على املوافقا من اجلها املن�سو�ص عليها فـي املادة )4( 

من هذه الالئحة تقد خرائ اإن�ساء الر�سيف البحري اإىل �سلطة امليناء.

( 6 ) IOÉ``ŸG
امل�ستندا  ميع  ا�ستيفاء  من  والتاأكد  اإليهـا،  املقدم  الطلـ  بدرا�سة  املينــاء  �سلطـة  تقـوم 

، واإبـداء  واملوافقا واخلرائ املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة، ومعاينــة موقــع امل�سـرو

 )30( خالل  الطلـ  فـي  والب  الالزمـة،  التعديـال  ــراء  اإ مـع  ـد  و اإن  املالحظـا 

امل�ستنـدا املطلوبـة، ويعترب م�سـي هــذه  ه م�ستوفـيا كافة  ثالثني يوما من تاريخ تقد

املــدة دون رد رف�سا له.

( 7 ) IOÉ``ŸG
 ت�سدر �سلطة امليناء - بعد التحق من ا�ستيفاء كافة امل�ستندا واملوافقا املن�سو�ص عليها 

قابلة  واحد  عام  ملدة  البحري  الر�سيف  ت�سغيل  اأو  الإدارة  خي�ص  ال الالئحة -  فـي هذه 

خي�ص قبل )30( ثالثني يوما من  ل جتديد ال للتجديد ملدة مماثلة، على اأن يقدم 

تاريخ انتهائه على االأقل.

( 8 ) IOÉ``ŸG
ت�سجيل  الالئحة  هذه  باأحكام  العمل  قبل  القائم  البحري  الر�سيف  اإدارة  على  يجـــــ 

الر�سيف لد �سلطـــة املينــاء، وفقا للنموذ املعد لهذا الغر�ص.

( 9 ) IOÉ``ŸG
م املرخــ�ص لـه باالآتي يلتــ

1 - التقيد باأحكام القوانني واللوائ والقرارا املنظمة للمالحة البحرية فـي �سلطنة 

رفــا فـيهــا. عمان، واملعاهدا واالتفاقيـا الدوليـة التـي تكـون �سلطنة عمان 

الكوار  �سد  عمان  �سلطنة  داخــل  ومن�ساآتـه  البحــري  الر�سيـف  علـــى  التاأميـــن   -  2

. واد وا
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خيـ�ص، وعـدم  3 - ممار�ســــة اأعمال اإدارة اأو ت�سغيل الر�سيف البحري فـي حـدود ال

�سول على موافقة  خي�ص اإال بعد ا ار ال التو�سـع اأو اإ�سافـة اأي من�سـاآ خار اإ

�سلطة امليناء.

ـواد اأو االأ�سرار التي تقع فـي حدود  4 - اإبـال اجلهـا املخت�سـة عـن الكـوار اأو ا

خي�ص. منطقة ال

عاييـر االأمـن وال�سالمـة والبيئــة وال�سحــة املهنيــــة. ام  5 - االلت

بعد  فـيهـا  والعامليـن  املن�سـاآ  واأمـن  للحرا�سة  للطــــوار وخطــــة  اإعــــداد خطــــة   -  6

ة عمان ال�سلطانية. سر التن�سي ب�ساأنها مع 

خيـ�ص وتقديــم خطـــة  7 - القيـــــام باأعمـــــال ال�سيانــة الدوريــــــة ملرافـــــ منطقـــــة ال

الر�سيف  ت�سغيل  اأو  اإدارة  تتوىل  التي  اأو  امل�سغلة،  ال�سركة  تعدها  التي  ال�سيانـة 

البحري خـالل فتـرة )2( عامني من بــدء الت�سغيـل.

سرا  ـل الرقابـة واالإ 8 - تقديــــم الت�سهيــــال ال�ســـروريـة للجهـا املخت�سة مـن اأ

. والتفتيـ�ص وفقـا لطبيعـة الن�سـا

ام باملوا�سفــا املعتمدة من قبل الوزارة. 9 - االلت

ام ب�ســرو ال�سالمــــة لالأر�ســـفة البحريـــة وال�سفـــن والوحــدا البحريــة  10 - االلتـــ

الــــــوزارة  ـــا يتوافــــ مـــع املعاييـــر الدوليـــة ومتطلبـــــا هـــــذه  بــها  والعامليــــن 

واجلهــا املخت�سة.

11 - عـدم ال�سمـا بر�سـو ال�سفــن والوحدا البحرية داخــل الر�سيف البحري بــــدون 

سهــادة االأمـان ال�سـادرة مــن الـوزارة. التاأكد من ح�سولها على ت�سريــ مالحــي و

12 - عـدم ال�سمـا بت�سغيـل الر�سيـف البحري واملعــدا اإال مــن قبــل العمالــة املرخــ�ص 

. لهـــم بذل

�سول على موافقة  سريطة ا 13 -  و�سع قواعـد ونظـم العمـل فـي الر�سيف البحري، 

�سلطة امليناء عليها، على اأن تدر فـي تل القواعد والنظم ما يتعيــن علـى ال�سفن 

�سـن �سيـــر  والوحـدا البحريـة واملتعامليـن وامل�ستفـيديـن مـع الر�سيف اتباعــه 

مــع  يتعــار�ص  ال  ــا  دوريــة  ب�سفــة  ديثهــا  و ون�سرهـــا  الر�سيف،  فـي  العمــل 

ويــد �سلطة امليناء بن�سـخ منهـا. الت�سريعا املعمـول بهـا فـي �سلطنــة عمــان، وت
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14 - و�سع الئحة ر�سوم ال�ستخدام الر�سيف البحري من قبل املتعاملني وامل�ستفـيدين 

سريطة اعتمادها من قبل �سلطة امليناء. منه 

سهر حـول عمليـا الت�سغيل فـي الر�سيف البحري  15 - تقديـم تقريـر كل )3( ثالثة اأ

اإلـى �سلطة امليناء.

( 10 ) IOÉ``ŸG
ت�ستوفـي الوزارة الر�سوم الــواردة فـي امللحــ رقـــم )1( املرفــــ فـي هـــذه الالئحـــة.

( 11 ) IOÉ``ŸG
تفـــر�ص على كل من يرتك اأيا من املخالفا الواردة فـي امللح رقم )2( املرف فـي هذه 

الالئحة الغرامة االإدارية الواردة قرينها، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل 

عامني من تاريخ فر�ص الغرامة.

( 12 ) IOÉ``ŸG
يجـــــوز ل�سلطــــة املينـــاء اإيقـــا ترخيـــــ�ص اإن�ســــــاء اأو اإدارة اأو ت�سغيــــــل الر�سيــــــف البحـــــري 

ــاال االآتية اأو اإلغاوؤه فـي اأي من ا

مني الإن�سـاء الر�سيف البحري بعد اأخذ املوافقة  ام املرخ�ص له باجلدول ال 1 - عـدم الت

النهائية الإن�ساء الر�سيف.

ام املرخ�ص له بتجديــد ترخيــ�ص اإدارة اأو ت�سغيــل الر�سيــف البحـــري. 2 - عــدم الت

له. ام املرخ�ص له بت�سـغيل الر�سيف البحري فـي الغر�ص الذي خ�ســ�ص من اأ 3 - عدم الت

ام املرخ�ص له بتطبيــ الئحــة الر�ســوم وقواعــد ونظــم العمـــل للر�سيف  4 - عــدم الت

البحري.

سهر حــول عمليــا  ام املرخ�ص له بتقديــم تقريـر دوري كل )3( ثالثة اأ 5 - عــدم الت

ت�سغيـل الر�سيف البحــري اإلـى �سلطـة املينـاء.

. خي�ص اإىل الغ دون موافقة م�سبقة من �سلطة امليناء على ذل 6 - التنازل عن ال
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( 1 ) º```bQ &```ë!ŸG
%ƒ````°SôdG

  - CG

:…ƒæ°ùdG (ójóŒh (#«¨°ûàdG hCG IQGOE’G) ¢ü«NôJ QGó°UEG %ƒ°SQ - Ü

:ájƒæ°ùdG ´ÉØàf’G %ƒ°SQ - ê
كوميـة املقـام عليهـا الر�سيـف البحـري وملحقاتـــه  يق�سـد بهـا ر�سـوم اإيجـــار االأر�ص ا

وتكون هذه الر�سوم م�ستحقة الدفع فـي بداية كل عام تعاقدي وذل كاالآتي

ر�ســوم اإ�سدار
ترخيـــ�ص اإن�ســـاء ر�سيــف بحــري

 )100(

دة  مائة ريــال عمانــي غ م�س

%'``````«°UôdG ´ƒ````fÊÉª©dG )ÉjôdÉH º°SôdG

�سياحــــــــــي1
 )0.5(

ول الر�سيف البحري خم�سمائة بي�سة عـن كل م مـن 

جتـاري اأو �سناعــــي2
 ) 2 ( 

ـــــول الر�سيــــف البحري رياالن عـــن كــل متـــر مـــن 

%'``````«°UôdG ´ƒ````fÊÉª©dG )ÉjôdÉH º°SôdG

�سياحــــــــي1

 )1(

ريال واحد لكل م مربع من م�ساحة االأر�ص  

الر�سيف البحري

جتـــاري اأو �سناعي2

 )2(

رياالن لكل م مربع من م�ساحة االأر�ص  

الر�سيف البحري
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:…ôëÑdG '«°UôdG #«¨°ûJh IQGOE’ ájƒæ°ùdG %ƒ°SôdG - O
اأو الت�سديـر وتكـون م�ستحقــة  يق�سـد بهــا الر�ســوم امل�ستحقـة عـن عمليـا اال�ستيـراد 

سهر، وذلــ كاالآتــي الدفـــــع كل )3( ثالثة اأ

%'``````«°UôdG ´ƒ````fÊÉª©dG )ÉjôdÉH º°SôdG
-�سياحـــــــــــي1

جتـاري اأو �سناعـــي2

ر�ســـو ال�سفـن
 )5(

خم�سة رياال عمانية

الت�سديـــــــــــر
 )0.20(

ع�سرون بي�ســـــــة
ــــــــن  لكـــــــل 

اد اال�ست
 )0.50(

خم�سون بي�ســـــــة
ــــــــــن  لكـــــل 
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( 2 ) º```bQ &```ë!ŸG
á```jQGOE’G äÉ```eGô¨dG

%á````Ø`dÉîŸGá`````````eGô¨dG
ÊÉª©dG )É`jôdÉ`H

اإن�ســـــــــاء ر�سيــــــف بحـــــــري دون ترخي�ص1
 )100.000(

مائة األف  االإزالة

2

عــدم ت�سجيــل الر�سيـف البحـري

 فــــي �سلطــــة املينـــاء، اأو عــــدم جتديــــده

 )5.000(

خم�سة اآال 

3

ام فـي ت�ســـغيل الر�سيـف البحــري عــدم االلتـــ

لـــــــــه  بالغــر�ص املحدد الـــــذي خ�ســ�ص مــــــن اأ

 )500(5

خم�سمائة

4

عــدم تطبيــ اإدارة الر�سيـف البحــري

 لقواعد ونظم العمل فـي الر�سيف البحري

 )500(

خم�سمائة

5

ء من م�سرو الر�سيف  ـ اإ�سافـة اأو اإزالـة اأو تعديل اأي 

�ســول علــى موافقـة مــن �سلطــة املينـــاء البحري دون ا

 )1.000(

األف

6

عـــــــــدم تقديــــــــم تقريـــــــــر دوري 

سهر حــــول عمليــــــا اإدارة كل )3( ثالثة اأ

 اأو ت�سغيــــــل الر�سيــــــف البحــــري اإلــــى �سلطــــــة املينــــــــــاء

 )500(

خم�سمائة
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