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وزارة التجــارة وال�صنـاعــــة
قـــرار وزاري
رقــــم 2018/101
باعتبـــار موا�صفـــة قيا�سيــة عمانيـــة ملزمـــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017/11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــرر
املــادة الأولــــى
تعتبـ ــر املوا�صف ــة القيا�سيــة اخلا�صــة بق ــوارب ال�صيــد امل�صنوع ــة مـ ــن الألي ــاف الزجاجي ــة
املرفقــة موا�صفــة قيا�سيــة عمانيــة ملزمــة .
املـــادة الثانيــة
تف ــر�ض غرام ــة �إداري ــة ال تتج ــاوز (� )1000أل ــف ريـ ــال عمان ــي علــى ك ــل م ــن يخال ــف �أحك ــام
هذا القرار  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
املـــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  5 :مــن رم�ضــــــــان 1439هـ
املوافــــق  21 :مــن مايــــــــــــــو 2018م
د.علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صن ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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املوا�صفــة القيا�سيــة العمانيــة
لقــوارب ال�صيــد امل�صنوعــة من الأليــاف الزجاجيــة
1 -1املجــــال :
ت�س ــري �أحك ــام ه ــذه املوا�صف ــة القيا�سي ــة العماني ــة علــى ق ــوارب ال�صي ــد امل�صنوع ــة
من الألياف الزجاجية املقواة التي يقل طولها عن (� )14أربعة ع�شــر مرتا  ،فـيمــا عــدا
قوارب ال�صيد امل�صممة للمبيت .
2 -2التعاريـــف :
 -1-2ق ــارب :
ق ــارب ال�صي ــد .
 -2-2ق ــارب ال�صي ــد :
�أي و�سيلة بحرية م�ستخدمة جتاريا ل�صيد �أو جني �أو نقل الأحياء البحرية .
 -3-2الأليـاف الزجاجيـة املقـواة (: )FRB/GRB
مركبات من اللدائن مدعمة ب�ألياف رفـيعة جدا من الزجاج .
 -4-2القالـ ــب :
ما يفرغ فـيه املواد امل�ستخدمة لبناء القارب ليكون مثاال ملا ي�صاغ منه .
 -5-2الوحــدات العائمــة :
جزء ي�صنع من املواد اخلفـيفة كالفلني ي�ساعد القارب على الطفو فوق �سطح
املاء .
 -6-2القواطـع العر�ضيـة (ال�شلمـال) :
�ألواح من الألياف الزجاجية املقواة تثبت على ال�سطح الداخلي للقارب ب�شكل
عر�ضي على طول القارب .
 - 7-2ال�سميك ــة :
قاعدة الق ــارب تتــ�صل بــه املقاطــع العر�ضيــة  ،وهو اجلزء الذي يالمــ�س الرمــل
عند جر القارب على ال�شاطئ .
 -8-2وحــدة احل�ص ــان :
وحدة قيا�س ت�ستخدم حل�ساب القدرة ( تعادل تقريبا  746واط) .
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 -9-2هــالم التغليــف :
مادة هالمية بي�ضاء ت�ستخدم فـي تغطية القالب كطبقة قبل و�ضع الألياف
الزجاجية املقواة .
 -10-2الراتن ــج (: )RESIN
مركب كيميائي عازل �شديد االلت�صاق  ،ي�ستخدم فـي عملية ت�صليب الألياف
مع �إ�ضافة حمفز لت�سريع هذه العملية .
3 -3املتطلبــــات :
 -1-3املتطلبـــات العامـــة :
 -1-1-3االتـ ــزان :
يجــب �أن يكــون القــارب متزن ــا ب�أق�ص ــى قدر بعـ ــد تركي ــب �أجزائـ ــه
كمحركات  ،رافعة  ،خزانات الوقود  ،و�صندوق حفظ الأ�سماك .
 -2-1-3الطفـ ــو :
ي�صمم القارب ب�شكل ي�سمح بـ�أن تكون الوحدات العائمة عالية الطفو
حتى فـي حالة ملء القارب باملاء مبا مينع غرقه .
 -3-1-3املتانـ ــة :
يجب �أن يكون عدد القواطع العر�ضية (�أكرث من " "8ثمانية) متنا�سبة
مع طول القارب  ،كما يجب تقوية �أماكن تثبيت ال�سميكة .
 -4-1-3القال ــب :
يجب �أن يكون طول القالب متنا�سبا مع طول القارب املراد �صنعه .
 -5-1-3ال�سالم ــة املالحيـ ــة :
تثبـ ــت قطع ــة معدني ــة م�ستطيل ــة بقي ــا�س� 30×20سنتمتـ ــرا تعكـ ــ�س
املوجات املغناطي�سية للرادار على �أن تكون القطعة ظاهرة فـي جميع
االجتاهات  ،كما يخ�ص�ص مكان خا�ص لتثبيت �أجهزة التتبع الآلية .
 -6-1-3احلاف ــة العلوي ــة للق ــارب :
تزود اجلوانب العلوية بالقارب مبادة عالية الطفو .
 -7-1-3الأوزان الزائـ ــدة :
تقوى �أماكن تثبيت املحركات والرافعة .
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 -8-1-3قــوة املحرك ــات :
حتدد على القارب قوة املحرك الق�صوى بوحدة احل�صان .
 -9-1-3البطاري ـ ــات :
يجب �أن يكون موقع تثبيت البطاريات مغلقا  ،بحيث ال ت�صل �إليه
املياه  ،كما يجب �أن يكون موقعها بعيدا عن خزان الوقود.
 -10-1-3الأن ــوار املالحي ــة :
�أن توجد بالقارب قاعدة ميكن تركيب عمود به نور �أبي�ض كامل
اال�ستدارة .
 -11-1-3التجهيزات الكهربائية :
يجب �أن تكون التمديدات الكهربائية ذات موا�صفات بحرية ومتعددة
الفتالت  ،ومغلفة بغطاء عازل معتمد .
 -12-1-3الطـ ــالء :
يطلى القارب مبادة غري قابلة لالحرتاق  ،وال حتتوي على عنا�صر
قد ت�ؤثر على البيئة.
 -13-1-3ال�سالم ــة الظاهريـ ــة :
يجب �أن يكون القارب خاليا من ال�شقوق والفراغات  ،كما يجب �أن
يكون لونه �أبي�ض �أو حليبيا فاحتا .
 - 2-3املحـــــرك :
� -1-2-3أن تتنا�سب قوة وحجم املحرك مع حجم القارب .
 -2-2-3تثبت املحركات بطريقة �آمنة على كرا�سي (قواعد) �صلبة  ،وتتحمل
قوة عزم املحركات .
 -3-2-3فـي حالة وجود حمركني  ،يجب �أن تكون امل�سافة بينهما متنا�سبة .
� -4-2-3أن حتتوي �أماكن تثبيت املحركات على فتحات ت�صريف املاء .
� -5-2-3أن يتنا�سب ارتفاع عمود الدفع املت�صل باملحرك مع ت�صميم القارب .
� -6-2-3أن تتنا�سب مروحة الدفع مع القارب وحمولته .
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 -3-3خزانات الوقود ومرفقاته :
� -1-3-3أن تكون حمكمة الغلق  ،وم�صنعة من مواد منا�سبة لتخزين الوقود ،
وال تتفاعل كيميائيا معه .
� -2-3-3أن تو�ضع فـي �أماكن ال ت�ؤثر على اتزان القارب .
� -3-3-3أن حتتوي �أماكن خزانات الوقود على فتحة للتهوية .
� -4-3-3أن حتتوي على تق�سيمات ت�ساعد على حفظ اتزان القارب .
� -5-3-3أن تكون بعيدة عن م�صادر احلرارة والكهرباء .
� -6-3-3أن يتـم توفـري مقيـ ــا�س �آم ــن لقي ــا�س كمي ــة الوق ــود فـ ــي اخلزانــات
�إن �أمكن .
 -4-3تو�صيــالت الأنابيـــب :
� -1-4-3أن تكون الأنابيب خم�ص�صة للأغرا�ض البحرية .
� -2-4-3أن تك ــون تو�صيالته ــا فـي �أماك ــن �آمنـة  ،وحممية  ،وال تعيــق العمـل
فـي القارب .
 -5-3املرا�سي وال�سال�سل :
� 1-5-3أن تتوفر على القارب مر�ساة واحدة يتنا�سب وزنها مع طبيعة القارب .
� 2-5-3أن يتوفر فـي القارب مكان خا�ص للمر�ساة وملحقاتها .
 -6-3ا�شرتاطات ت�صنيعية �أخرى :
� -1-6-3أن ي�ستخدم راتنج لتثبيت الألياف على القالب .
� -2-6-3أال تو�ضع �أقل من طبقتني على القالب من هالم التغليف .
� -3-6-3أن تغطى املمرات مبواد مانعة لالنزالق .
 -4-6-3يجب تركيب �شريطني عاك�سني لل�ضوء على جانبي القارب .
4 -4البيانات الإي�ضاحية :
تذكر البيانات الآتية على قوارب ال�صيد باللغة العربية (ال�شكل  1يو�ضح طريقة الكتابة) :
 -1-4رقم رخ�صة قارب .
 -2-4كلمة عربية ت�شري �إلى �أنه قارب خم�ص�ص لل�صيد .
 -3-4ا�سم املحافظة (اجلزء ال�سفلي) .
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