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وزارة النقــــل واالت�صــــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2019/54
ب�إ�صــدار الئحــة خطــوط حتميــل ال�سفــن
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
و�إلــى قان ــون تنظي ــم املالح ــة البحري ــة فــي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/36بان�ضمام ال�سلطنة �إلى بع�ض الربوتوكوالت املتعلقة
باملالحة البحرية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن خطوط حتميل ال�سفن  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فــي  9 :من �شعبــــــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  15 :من ابريــــــــــــــل 2019م
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الئحــة خطــوط حتميــل ال�ســفن
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2املنظمة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 3االتفاقية :
االتفاقيــة الدوليـة خلطـوط التحميـل لعــام 1966م  ،وبروتوكــول عــام 1988م املتعلــق
باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966م .
 - 4ال�سفـينة :
كل من�ش�أة عائمة �صاحلة للمالحة البحرية ذاتيــة الدفع تعمل � ،أو معــدة للعمــل
فـي البحار � ،أيا كان الهدف من هذه املالحــة  ،وتعترب ملحقات ال�سفـينــة الالزمــة
ال�ستغاللها جزءا منها .
� - 5سفـينة ال�صيد :
ال�سفـينة التي ت�ستخدم لأغرا�ض �صيد �أو ت�صنيع الرثوات املائية احلية مهما كانت
و�سيلة ت�سيريها �أو الغر�ض منها .
 - 6ال�شــهادة :
ال�شهادة الدولية خلطوط التحميل .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن العمانية  ،التي تقوم برحالت دولية  ،عدا الآتي :
 - 1ال�سفن الع�سكرية .
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 - 2ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
 - 3ال�سفن التي تقل حمولتها عن ( )150مائة وخم�سني طنا .
� - 4سفن ال�صيد .
 - 5اليخوت التي تعمل فـي �أن�شطة غري جتارية .
املــادة ( ) 3
يجب �أن تكون عالمات خطوط حتميل ال�سفن من حلقة قطرها اخلارجي ( )300ملم ،
وات�ساعها ( )25ملم يقطعها خط �أفقي طوله ( )450ملم  ،وعر�ضه ( )25ملم  ،وحافته
العليا متر فـي مركز احللقة  ،ويجب �أن ير�سم مركز احللقة فـي مركز ال�سفـينة  ،وعلى
م�سافة م�ساوية حلد الطفو ال�صيفـي املعني  ،واملقي�س ر�أ�سيا �أ�سفل احلافة العليا خلط
ال�سطح  ،وتطلى احللقة واخلطوط والأحرف باللون الأبي�ض على خلفـية داكنة �أو بالأ�سود
على خلفـية فاحتة كما تثبت ب�شكل دائم على جوانب ال�سفـينة .
املــادة ( ) 4
مع مراعاة �أحكام االتفاقية  ،تتولى ال�سلطة البحرية � ،أو من تفو�ضه � ،إ�صدار ال�شهادة
ح�س ــب امل ــدة الت ــي حتدده ــا  ،ومب ــا ال تزي ــد عل ــى ( )5خم ــ�س �سنوات  ،كما تتولى �إيقافها
�أو �إلغاءها �أو الإعفاء منها  ،وفـي جميع الأحوال يجب عليها �إبالغ املنظمة بذلك .
املــادة ( ) 5
يلتــزم مــالك ال�سفـينــة بو�ضــع عالمــة خطـوط حتميـل لل�سفـينـة وفقا للنظم املعمول بها
لدى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 6
ال يجوز لأي �سفـينة القيام برحلــة دوليــة  ،مــا لــم حتــدد عليهــا عالمــة خــط التحميــل ،
وحتتفظ بال�شهادة .
ويجوز منح موافقة م�ؤقتة لل�سفـينة  ,للإبحار بغر�ض التجربة  ،قبل احل�صول على ال�شهادة ،
�شريطة قيام ال�سلطة البحرية ب�إبالغ املنظمة بذلك .
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املــادة ( ) 7
يجوز لل�سلطة البحرية منح الإعفاءات املن�صو�ص عليها مبوجب االتفاقية  ،على �أن يتم
�إبالغ املنظمة بتفا�صيل هذه الإعفاءات .
املــادة ( ) 8
يجب على مالك ال�سفـينة احل�صول على موافقة ال�سلطة البحرية قبل �إجــراء �أي تعدي ــل
�أو �إ�ضافة على ا�ستعمال ال�سفـينة  ،من �ش�أنه الت�أثري على خطوط التحميل .
املــادة ( ) 9
يجوز لل�سلطة البحرية املوافق ــة عل ــى تعدي ــل �أو �إ�ضاف ــة �أي تركيب ــات �أو م ــواد �أو مع ــدات
�أو �أجهزة �أخرى لل�سفـينة حتى و�إن كانت غري متطابقة مع ال�شروط التي تتطلبها االتفاقية ،
على �أن يتم جتربتها والت�أكد من �أن لها فعالية مماثلة ملا تتطلبه االتفاقية � ،شريطة موافاة
املنظمة بتلك التعديالت �أو الإ�ضافات  ،مرفقا بها تقرير مف�صل ب�أي جتارب �أجريت ب�ش�أنها .
املــادة ( ) 10
تلتزم ال�سلطة البحرية � -أو من تفو�ضه  -مبعاينة وتفتي�ش وحتديد عالمات خطوط حتميل
ال�سفـينة  ،وفـي جميع الأحوال تكون ال�سلطة البحرية م�س�ؤولة عن �إمتام وكفاءة املعاينة
والتفتي�ش  ،وحتديد العالمات .
املــادة ( ) 11
يلتزم مالك ال�سفـينة �أو جمهزها بتزويد الربان مبعلومات كافـية عن الب�ضائع املراد �شحنها
فـي ال�سفـينة  ,لتمكينه من تنظيم �شحنها  ،و�إجراء عمليات االتــزان الالزم ــة لل�سفـين ــة ،
على �أن يتم �إر�سال ن�سخة من تلك املعلومات �إلى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 12
يجب على ال�سلطة البحرية قبول ال�شهادة ال�صادرة وفقا لأحكام االتفاقية من دولة طرف
فـيها  ،ومعاملتها بحجية ال�شهادة نف�سها ال�صادرة عنها .
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املــادة ( ) 13
تلتزم وزارة النقل واالت�صاالت بالتحقيق فـي حوادث ال�سفن املتعلقة بخطوط التحميل ،
و�إر�سال نتائج التحقيق �إلى املنظمة .
املــادة ( ) 14
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
تف ــر�ض عل ــى مالك ال�سفـين ــة ع ــند خمالف ــة �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة غرامــة �إداريــة على
النحو الآتي :
� )2000( - 1ألف ــا ريــال عماين عند خمالفة �أحكام �أي من املواد ( )8 ، 6 ، 5من هذه
الالئحة .
� )1000( - 2ألف ريال عماين عند خمالفة �أحكام املادة ( )11من هذه الالئحة .
ويجوز لل�سلطة البحرية منع ال�سفـينة من الإبحار حتى يتم ت�صحيح املخالفات .

