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وزارة النقل واالت�صاالت
قــرار وزاري
رقـــم 2018/87
ب�إ�صـــدار الئحـــة قيــــا�س حمولــــة ال�سفــــن
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 االتفاقي ــة الدولي ــة لقي ــا�س حمول ــة ال�سف ــن لع ــام  1969التي ان�ضمــت �إليهــا ال�سلطنة
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/61
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يعمل فـي �ش�أن قيا�س حمولة ال�سفن ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
			
�صدر فـي  10 :مــن �شــــــــوال 1439هـ
املوافــــق  24 :مــن يونيـــــــــو 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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الئحة قيا�س حمولة ال�سفن
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 .
 - 2املنظمة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 3االتفاقية :
االتفاقية الدولية لقيا�س حمولة ال�سفن لعام . 1969
 - 4ال�شهـادة :
ال�شهـ ــادة الدولي ـ ــة لقي ـ ــا�س احلمول ــة لع ــام  ، 1969التي ت�صدره ــا ال�سلط ــة البحري ــة
�أو من تفو�ضه وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 5الرحلة الدولية :
الرحلة من ميناء دولة تنطبق عليها االتفاقية �إلى ميناء دولة �أخرى تنطبق عليها
االتفاقية �أو العك�س .
 - 6ال�سفـينـــة :
كل من�ش�أة عائمة �صاحلـ ــة للمالح ــة البحري ــة ذاتي ــة الدف ــع تعم ــل �أو معدة للعم ــل
فـي البحار  ،دون النظر �إلى الهدف من هذه املالحة  ،وتعترب ملحقات ال�سفـينة
الالزم ــة ال�ستغالله ــا ج ــزءا منهــا  ،وذلك فـيمــا ع ـ ــدا " ال�سفـين ـ ــة اجلدي ــدة "  ،والتي
ال تندرج �ضمن تعريف ال�سفـينة .
 - 7ال�سفـينة اجلديدة :
ال�سفـينـ ــة املمدود هيكلهــا الأ�سا�سـ ــي � ،أو التي تكون فـي مرحلة البناء بعد �سريان
�أحكام االتفاقية .
 - 8احلمولة الكلية :
احلجم الكلي لل�سفـينة الذي يحدد وفقا لأحكام االتفاقية .
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 - 9احلمولة ال�صافـية :
ال�سعة امل�ستخدمة لل�سفـينة التي حتدد وفقا لأحكام االتفاقية .
 -10الطـــول :
الطول الذي يعادل (� )% 96ستة وت�سعني باملائة من الطول الكلي لل�سفـينة عند خط
املاء عندما يكون مقي�سا على بعد ( )% 85خم�سة وثمانني باملائ ــة من �أقل عمق لل�سفـينة
مقي�سا من الهيكل الأ�سا�سي � ،أو من طـ ــول الطرف الأمامـ ــي ملقدمة ال�سفـينة حتى
حمور عمود الدفة على خط املاء املذكور نف�سه �إذا كان هذا الطول �أكرب  ،وفـي ال�سفن
وال�سفن اجلديدة امل�صممة مبيل فـي الهيكل  ،ف�إن خط املاء الذي يقا�س عليه هذا
الطول يكون موازيا خلط املاء الذي �صممت عليه ال�سفـينة .
املــادة ( ) 2
 - 1ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن الآتية  ،التي تعمل فـي الرحالت الدولية :
�أ  -ال�سفن امل�سجلة فـي دول طرف فـي االتفاقية .
ب  -ال�سفن امل�سجلة فـي �إقليم دولة ت�سري عليها �أحكام االتفاقية وفقا للمادة ( )20منها .
ج  -ال�سفن غري امل�سجلة التي حتمل جن�سية دولة طرف فـي االتفاقية .
د  -ال�سفن اجلديدة  ،وذلك من تاريخ �سريان االتفاقية بالن�سبة لكل دولة طرف فـيها .
هـ  -ال�سفن التي تخ�ضع لتعديالت  ،والتي ترى ال�سلطة البحرية �أنه قد حدث بها
تغيري جوهري فـي حمولتها الإجمالية � ،أو �إذا طلب مالكها ذلك .
 - 2ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن غري اخلا�ضعة لأحكام االتفاقية �إذا طلب مالكها
قيا�س حمولتها .
 - 3ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذه الالئحة ما ي�أتي :
�أ  -ال�سفن الع�سكرية .
ب  -ال�سفن التي يقل طولها عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا .
املــادة ( ) 3
تقوم ال�سلطة البحرية بتحديد احلمولتني الكلية  ،وال�صافـية  ،و�إ�صدار ال�شهادة  ،ويجوز
لها �أن تعهد ب�إجراء هذا التحديد  ،و�إ�صدار ال�شهادة �إلى هيئات  ،على �أن تتحمل ال�سلطة
البحريـ ــة امل�س�ؤوليــة الكاملــة ب�شـ ـ�أن حتديـ ــد احلمولتني  :الكليـ ـ ــة  ،وال�صافـي ــة  ،و�إ�صـ ــدار
ال�شهادات .
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املــادة ( ) 4
يجوز لل�سلطة البحرية  -بناء على طلب �سلطة �أخرى لدولة طرف فـي االتفاقية � -أن
حتدد احلمولتني  :الكلية  ،وال�صافـية لل�سفـينة  ،و�أن ت�صدر �أو تفو�ض ب�إ�صدار ال�شهادة
لل�سفـينــة طبق ــا لأحك ــام هذه االتفاقيــة  ،وتر�س ــل اجله ــة املخت�ص ــة فـي الدول ــة الطرف
فـي االتفاقية ن�سخة من ال�شهادة  ،ون�سخة من ح�ساب احلمولة �إلى ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 5
تت�ضمن ال�شهادة ما يفـيد �أنها �صدرت بناء على طلب دولة طرف فـي االتفاقية  ،والتي حتمل
ال�سفـينة جن�سيتها � ،أو �ستح�صل على جن�سيتها  ،وتكون لها ال�شرعية نف�سها  ،واالعرتاف
ك�شهادة �صادرة طبقا للمادة ( )4من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ال يجوز �إ�صدار ال�شهادة ل�سفـينة حتمل جن�سية دولة غري طرف فـي االتفاقية .
املــادة ( ) 7
ت�صدر ال�شهادة باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية ح�سب النموذج املو�ضح فـي االتفاقية .
املــادة ( ) 8
مع مراعاة اال�ستثناءات ال ــواردة فـي االتفاقيــة  ،يح ــق لل�سلط ــة البحري ــة �إلغاء ال�شهـ ــادة
فـي احلاالت الآتية :
 - 1عند �إجراء �أي تعديالت على البناء � ،أو �سعة � ،أو ا�ستخدام الفراغات � ،أو �إجمايل
عدد ركاب ال�سفـينة الذين ميكنها حملهم واملو�ضح ب�شهادة �سالمة رك ــاب ال�سفـينــة ،
�أو خط احلمولة املحدد � ،أو غاط�س ال�سفـينة امل�صرح به  ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة
احلمولة الكلية �أو ال�صافـية .
� - 2إذا انتقلت جن�سية ال�سفـينة �إلى دولة �أخرى طرف فـي االتفاقية .
�إال �أنه يجوز �أن ت�سمح ال�سلطة البحرية ببقاء ال�شهادة �سارية ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة
�أ�شه ــر � ،أو حتى ت�صــدر �شه ــادة لل�سفـينــة � ،أيهمــا �أق ــرب  ،ويجب �أن تــبادر الدول ــة الطـ ــرف
فـي االتفاقية التي حتمل ال�سفـينة جن�سيتها ب�أ�سرع وقت بتزويد ال�سلطة البحرية بال�شهادة
التي كانت ال�سفـينة حتملها  ،وبتاريخ النقــل  ،وكذلك ن�سخ ــة من ح�سابات احلمولة ذات
ال�صلة .
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املــادة ( ) 9
يجب علــى ال�سلط ــة البحري ــة قب ــول ال�ش ــهادة ال ــ�صادرة  -وفقا لأحكـ ــام هذه الالئ ــحة -
من دولة طرف فـي االتفاقية  ،ومعاملتها بحجية ال�شهادة نف�سها ال�صادرة عنها .
املــادة ( ) 10
 - 1مع مراعاة �أال يت�سبب التفتي�ش بت�أخري ال�سفـينة  ،تخ�ضع ال�سفـينة التي حتمل جن�سية
دولة طرف فـي االتفاقية عند وجودها فـي املوانئ العمانية للتفتي�ش  ،للت�أكد من الآتي :
�أ  -توفر ال�شهادة �سارية املفعول .
ب  -توافق البيانات الواردة فـي ال�شهادة مع املوا�صفات الأ�سا�سية لل�سفـينة .
� - 2إذا تبيـ ــن فـ ــي �أثن ــاء عملي ــة التفتيـ ـ ــ�ش �أن املوا�صفـ ـ ــات الأ�سا�سي ـ ــة لل�سفـين ــة تختل ـ ــف
عن املوا�صفــات املبين ــة فـي ال�شهـ ــادة مما يرتتب عليه زيادة �أي من احلمولتي ــن  :الكليـ ــة
�أو ال�صافـية  ،فـيجب فـي هذه احلالة �إبالغ دولة علم ال�سفـينة التي حتمل جن�سيتها
بدون �أي ت�أخري .
املــادة ( ) 11
على ال�سلطة البحرية تزويد املنظمة بالآتي :
 - 1مناذج ال�شهادات التي ت�صدرها طبقا لأحكام هذه االتفاقية لتعميمها على الدول
الأطراف فـي االتفاقية .
 - 2ن�صو�ص الت�شريعات العمانية التي تدخل فـي نطاق تطبيق االتفاقية .
 - 3قائمة بهيئات الإ�شراف البحري  ،لتعميمها على الدول الأطراف فـي االتفاقية .
املــادة ( ) 12
 - 1يحق لل�سلطة البحرية فـي حال خمالفة �أحكام هذه الالئحة منع ال�سفـينة من ال�سفر
حتى يتم ت�صحيح املخالفات التي �أدت �إلى منعها من ال�سفر .
 - 2يعاقب كل ربان �سفـينة يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية ال تقل عن ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،فـي حال
ثبوت �إجراء تعديالت على بدن �أو بيانات ال�شهادة ت�شكل تغريا جوهريا فـي حمولة
ال�سفـينة الإجمالية �أو ال�صافـية دون موافقة دولة العلم .

