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وزارة النقل واالت�صاالت
قــرار وزاري
رقـــم 2018/101
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم مزاولـة �أعمـال معاينة وفحـ�ص
الوحـدات البحريـة التـي ال ت�شملهـا املعاهـدات البحرية الدوليـة
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانــون تنظي ــم املالح ــة البحريـ ــة فـي املياه الإقليميــة ال�صــادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/98
و�إلى الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات
البحرية الدولية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقها القرار
الوزاري رقم ، 2013/223
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم مزاولة �أعمال معاينة وفح�ص الوحدات البحرية التي ال ت�شملها
املعاهدات البحرية الدولية  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثالثـــة
يلغى كل مـ ـ ــا يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
			
�صدر فـي  12 :مــن ذي القعـدة 1439هـ
املوافــــق  26 :مــن يوليـــــــــــــو 2018م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ــل واالت�ص ـ ـ ـ ــاالت
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الئحـة تنظيـم مزاولـة �أعمـال معاينـة وفحـ�ص
الوحـدات البحريـة التـي ال ت�شملهـا املعاهـدات البحريـة الدوليـة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هذه الالئح ــة يكـ ــون للكلمات والعبــارات الآتيـ ــة املعن ــى املبي ــن قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بوزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2الوحدة البحرية :
ال�سفـين ــة �أو القاطـ ــرة �أو غريه ــا م ــن الوح ــدات الت ــي حتددهــا ال�سلطــة البحريــة ،
والتي تقــل حمولتهــا الإجمالية عن ( )500خم�سمائــة ط ــن  ،وال ت�شمله ــا املعاه ــدات
البحرية الدولية .
 - 3الن�شاط :
معاينة وفح�ص الوحدة البحرية .
 - 4املن�ش�أة :
ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له مبمار�سة الن�شاط .
 - 5الرتخي�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�سلطة البحرية ملمار�سة املن�ش�أة الن�شاط وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز مزاولة الن�شاط �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تتولى ال�سلطة البحرية متابعة املن�ش�آت والتحقق من التزامه ــا ب�أحك ــام هــذه الالئح ــة ،
ولها فـي �سبيل ذلك االطالع على ال�سجالت ذات العالقة مبمار�سة الن�شــاط  ،وعلى املن�ش�أة
تزويدها باملعلومات  ،وامل�ستندات املطلوبة .
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الف�صـــل الثانـــي
�إجـراءات الرتخيـ�ص
املــادة ( ) 4
يقدم طلب الرتخي�ص �إلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات
الآتية :
 - 1ن�سخة من ال�سجل التجاري حمدد به ن�شاط املن�ش�أة .
 - 2ن�سخة م�صدقة من عقد ت�أ�سي�س املن�ش�أة مبني به �أ�سماء ال�شركاء وجن�سياتهم
ون�سبة م�ساهمة كل �شريك فـي ر�أ�س املال .
 - 3وثيقــة ت�أم ــني مبا يغطي امل�س�ؤولية جتاه الغي ــر الناجمــة عــن �أخطــاء املرخـ�ص لــه
�أو تابعيه التي حت�صل فـي �أثناء ت�أدية الن�شاط �أو ب�سببه .
 - 4منوذج توقيعات امل�س�ؤولني عن الن�شاط .
 - 5ك�شف ب�أ�سماء املعاينني واملفت�شني  ،وتقدمي ن�سخة من �شهاداتهم وم�ؤهالتهم
وخرباتهم امل�شار �إليها فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )3ثالث �سنوات  ،بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ومعاينة مقر ممار�سة
الن�شاط  ،ويجوز جتديد الرتخي�ص بالإجراءات ذاتها  ،على �أن يقدم طلب التجديد قبل
الأ�شهر الثالثة ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ص .
الف�صل الثالث
التنازل عن الرتخي�ص و�إلغا�ؤه
املــادة ( ) 6
يجوز للمن�ش�أة �أن تتنازل عن الرتخي�ص ملن�ش�أة �أخرى � ،شريطة ما ي�أتي :
� - 1أخذ موافقة ال�سلطة البحرية امل�سبقة على التنازل .
� - 2أن تتوفـ ــر ف ــي املن�شـ ـ�أة املتن ــازل لهــا كاف ــة ال�ش ــروط الواجــب توافرهــا للح�صــول
على الرتخي�ص .
� - 3سداد الر�سوم واملبالغ امل�ستحقة على املن�ش�أة .
� - 4أن يكون الرتخي�ص �ساري املفعول عند التقدم بطلب التنازل .
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ويجـب علــى املن�ش ـ�أة املتنازلــة ع ــن الرتخي�ص �إمتام �إجراءات نقــل التجهــيزات اخلا�صــة
بالن�شاط �إلى املن�ش�أة املتنازل لها خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ موافقة
ال�سلطة البحرية على التنازل .
املــادة ( ) 7
يلغى الرتخي�ص فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1بناء على طلب من املن�ش�أة .
 - 2انتهاء �سريان ال�سجل التجاري للمن�ش�أة � ،أو �إلغا�ؤه .
 - 3ت�صفـية املن�ش�أة .
 - 4التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة ال�سلطة البحرية .
 - 5بناء على تقييم ال�سلطة البحرية لأداء املن�ش�أة .
الف�صـل الرابـع
التزامـــات مـــالك املن�شــ�أة
املــادة ( ) 8
يجب على مالك املن�ش�أة احل�صول على املوافقة امل�سبقة من ال�سلطة البحرية فـي حالة
الرغبة فـي تغيري مقر ممار�سة الن�شاط �أو عند الرغبة فـي فتح �أكرث من فرع ملمار�سة
الن�شاط � ،أو عند �إجراء �أي تعديل فـي كيان املن�ش�أة القانوين .
املــادة ( ) 9
يجب على مالك املن�ش�أة �إخطار ال�سلطة البحرية كتابة خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل ب�أي
تعديالت تطر�أ على املعاينني  ،واملفت�شني  ،و�شهاداتهم  ،وم�ؤهالتهم .
الف�صـــل اخلـــام�س
التزامـــات املن�شـــ�أة
املــادة ( ) 10
تلتزم املن�ش�أة عند تقدمي طلب الرتخي�ص مبا ي�أتي :
� - 1أن يكون لها مقر دائم فـي ال�سلطنة .
 - 2تقدمي قائمة بالأ�سعار التي تتقا�ضاها عن كل خدمة من خدماتها �إلى ال�سلطة
البحرية العتمادها .
 - 3تقدمي �شهادات �إعادة معايرة من قبل �شركات متخ�ص�صة لكافة �أجهزة القيا�س
امل�ستخدمة فـي ممار�سة الن�شاط كل (� )6ستة �أ�شهر .
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 - 4و�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز فـي املقر الرئي�سي للمن�ش�أة  ،وكذلك فـي كل فرع
لها �إن وجد .
 - 5ا�ستخدام �أجهزة مطابقة للموا�صفات القيا�سية الدولية  ،واملعايري املعتمدة دوليا
فـي �أثناء ممار�سة الن�شاط .
 - 6تنفـيذ برامج تدريبية وت�أهيلية م�ستمرة جلميع العاملني  -خا�صة املعاينني
واملفت�شني  -لدى املن�ش�أة فـي ممار�سة الن�شاط .
املــادة ( ) 11
تلتزم املن�ش�أة عند ممار�سة الن�شاط مبا ي�أتي :
 - 1التحقق من توفــر مــعدات ال�سالمــة املطلوبــة للوحدة البحرية  ،و�أنهــا جمهــزة
بالأجهــزة واملعــدات املطلوب ــة  ،وذلك وفق ــا ملتطلب ــات الئحة ال�سالمــة اخلا�صــة
بال�سفـن ذات احلموالت ال�صغي ــرة الت ــي ال ت�شملها املعاه ــدات البحري ــة الدولي ــة
فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليها .
 - 2الت�أكد من ح�صول الوحدة البحرية على ال�شهادات املن�صو�ص عليها فـي الئحة
ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات
البحرية الدولية فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليها .
 - 3اعتماد ا�ستمارة املعاينة بعد التوقيع عليها من قبل املعاين �أو املفت�ش .
�	- 4إ�صدار �شهادة �صالحية للوحدة البحرية .
 - 5عدم تكليف �أي معاين �أو مفت�ش مبعاينة �أو فح�ص الوحــدة البحرية ما مل يكن
ا�سمه معتمدا من ال�سلطة البحرية .
 - 6تقدمي تقرير ن�صــف �سنوي عن ممار�سة الن�ش ــاط �إل ــى ال�سلط ــة البحري ــة وف ــق
النموذج املعتمد من قبلها .
الف�صــل ال�ســاد�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 12
تفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
ويجوز لل�سلطة البحرية وقف الرتخي�ص ملدة ال تقل عن ( )90ت�سعني يوما � ،أو �إلغا�ؤه .
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ملحـــق
ب�شهــادات وم�ؤهــالت املعاينـني واملفت�شــني فــي املن�شــ�أة
م

ال�شهـــادات وامل�ؤهـــالت

الفئـــة

1

�شهادة لياقة طبية .

جميع املعاينني واملفت�شني .

-1
-2
-3
-4
-5
-6 2

-7
-8

�1شهادة ربان �أعايل البحار .
�2شهادة كبري مهند�سني .
�3شه ــادة �ضابــط بح ــري �أول  ،م ــع خبـ ــرة ال تقـ ــل
عن (� )1سنة واحدة على منت ال�سفن .
�4شه ــادة مهن ــد�س بحــري ث ــان  ،م ــع خربة ال تقـ ــل
عن (� )1سنة واحدة على منت ال�سفن .
�5شهادة بكالوريو�س فـي علوم الهند�سة امليكانيكية ،
يجب �أن تتوافر
مع خربة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات .
�إحدى هذه ال�شهادات
�6شهادة بكالوريو�س علوم فـي الهند�سة البحرية واخلربات �أو امل�ؤهالت فـي
(هند�س ـ ـ ــة بنـ ـ ــاء ال�سفـ ـ ـ ــن)  ،مـ ــع خبـ ـ ــرة ال تقـ ـ ــل جميع املعاينني واملفت�شني .
عن ( )3ثالث �سنوات .
�7شه ــادة �ضاب ــط بحــري ث ــان  ،م ــع خبـ ــرة ال تق ــل
عن (� )1سنة واحدة على منت الوحدة البحرية .
�8شهادة مهند�س بحري ثالث  ،مع خربة ال تقل
عن (� )1سنـة واحدة على منت �سفن ذات حمرك ،
ال تقل �سعة طاقته عن (� )1511أل ــف وخم�سمائـة
و�أحد ع�شر كيلو وات .

