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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قـــرار وزاري
رقــــم 2022/125
ب�إ�صــــدار الالئحــــة التنظيميــــة
لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفة البحرية خـارج املوانئ
ا�ستن ـ ــادا �إلــى قانـ ــون تنظي ـ ــم املالحـ ــة البحريـ ــة فـي املي ـ ــاه الإقليمي ـ ــة ال�ص ــادر باملر�سـ ــوم
ال�سلطاين رقـ ــم ،81/98
و�إلــى املر�سـوم ال�سلطاين رقــم  2020 /90ب�إن�شــاء وزارة النقـل واالت�صـاالت وتقنيــة املعلومات
وحتديــد اخت�صا�صاتهــا واعتمــاد هيكله ــا التنظيم ــي،
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفــة البحرية خـارج املوانـ ــئ،
املرفق ــة.
املــادة الثانيــــة
يجب علــى املخاطبيــن ب�أحك ــام ه ــذه الالئح ــة توفـيق �أو�ضاعه ــم وفقا لأحكامها خالل ()6
�ستة �أ�شه ــر م ــن تاريـ ــخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
يلغـى كــل ما يخالـف الالئحــة املرفقة� ،أو يتعــار�ض مـع �أحكامهـا.
املــادة الرابعـــة
ين�شـر هــذا القرار فـي اجلريــدة الر�سميـة ،ويعمـل بـه مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شره.
�صـدر فـي 11 :من محــــــرم 1444هـ
املوافـــــق 9 :من �أغ�سط�س 2022م

م� .سعيـد بن حمــود بـن �سعيـــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
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الالئحــــة التنظيميـــة
لإن�شاء و�إدارة وت�شغيل الأر�صفة البحرية خارج املوانئ
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكــام هــذه الالئحــة ،يكـون للكلمــات والعبــارات الآتية املعنـ ــى املبي ــن قريــن
كــل منه ــا ما ل ــم يقتــ�ض �سي ــاق الن ــ�ص معن ــى �آخ ـ ــر:
الــــوزارة:
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
�سلطة امليناء:
املديرية العامة للموانئ فـي الوزارة.
الرتخيــ�ص:
املوافقة النهائية ال�صادرة مـن �سلطة امليناء علـى �إن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري.
املـرخـ�ص لـه:
ال�شخ�ص االعتباري احلا�صل على الرتخي�ص.
الر�صيف البحري:
اجل�سـر البحـري املبني باملواد الثابتة �أو العائمة والذي ميتد من الياب�سة �إىل داخل البحر
ب�أطوال و�أعماق خمتلفـة ح�سـب طبيعــة ون�شـاط كل ر�صيف ،ويتــم �إن�شــا�ؤه خــارج املوانــئ.
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إن�شاء �أو �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص.
املــادة ( ) 3
يق ــدم طلب احل�صول على ترخي�ص �إن�شاء ر�صيف بحري من قبل مقدم الطلب �إلــى �سلطـة
املينــاء وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 4
مينح مقدم الطلب املوافقة املبدئية من قبل �سلطة امليناء ،وذلك حلني ا�ستيفاء موافقة كل
من :وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين ،ووزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه،
ووزارة الرتاث وال�سياحة ،ووزارة الطاقة واملعادن ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،وهيئة البيئة،
واملكتب الهيدروغرافـي الوطني العماين فـي البحري ــة ال�سلطانية العمانية ،وال�شركات
املرخ ــ�ص لهـ ــا بتقدي ــم �أن�شط ــة وخدم ــات االت�ص ــاالت فـي �سلطنة عمان �شريطة احل�صول
على تلك املوافقات خالل عام من تاريخ ح�صوله على املوافقة املبدئية.
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ويعترب م�ضي املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة دون احل�صول على املوافقات
الالزم ــة مبثاب ــة انتهـ ــاء �صالحي ــة املوافــقة املبدئية املمنوحة ملقدم الطلب ،وال يرتتب
على ذلك �أي التزام على الوزارة.
املــادة ( ) 5
يجب على مقدم الطلب بعد ح�صوله على املوافقات من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()4
من هذه الالئحة تقدمي خرائط �إن�شاء الر�صيف البحري �إىل �سلطة امليناء.
املــادة ( ) 6
تقـوم �سلطـة املينــاء بدرا�سة الطلـب املقدم �إليهـا ،والت�أكد من ا�ستيفاء جميع امل�ستندات
واملوافقات واخلرائط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،ومعاينــة موقــع امل�شـروع ،و�إبـداء
املالحظـات �إن وجـدت مـع �إجــراء التعديـالت الالزمـة ،والبت فـي الطلـب خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستنـدات املطلوبـة ،ويعترب م�ضـي هــذه
املــدة دون رد رف�ضا له.
املــادة ( ) 7
ت�صدر �سلطة امليناء  -بعد التحقق من ا�ستيفاء كافة امل�ستندات واملوافقات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  -الرتخي�ص لإدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري ملدة عام واحد قابلة
للتجديد ملدة مماثلة ،على �أن يقدم طلب جتديد الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ انتهائه على الأقل.
املــادة ( ) 8
يج ـ ــب على �إدارة الر�صيف البحري القائم قبل العمل ب�أحكام هذه الالئحة ت�سجيل
الر�صيف لدى �سلط ــة املينــاء ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 9
يلتــزم املرخــ�ص لـه بالآتي:
 - 1التقيد ب�أحكام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للمالحة البحرية فـي �سلطنة
عمان ،واملعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون �سلطنة عمان طرفــا فـيهــا.
 - 2الت�أمي ــن عل ــى الر�صيـف البحــري ومن�ش�آتـه داخــل �سلطنة عمان �ضد الكوارث
واحلوادث.
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 - 3ممار�سـ ــة �أعمال �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف البحري فـي حـدود الرتخيـ�ص ،وعـدم
التو�سـع �أو �إ�ضافـة �أي من�شـ�آت خارج �إطار الرتخي�ص �إال بعد احل�صول على موافقة
�سلطة امليناء.
� - 4إبـالغ اجلهـات املخت�صـة عـن الكـوارث �أو احلـوادث �أو الأ�ضرار التي تقع فـي حدود
منطقة الرتخي�ص.
 - 5االلتزام مبعاييـر الأمـن وال�سالمـة والبيئــة وال�صحــة املهنيـ ــة.
� - 6إعـ ــداد خطـ ــة للطـ ــوارئ وخطـ ــة للحرا�سة و�أمـن املن�شـ�آت والعامليـن فـيهـا بعد
التن�سيق ب�ش�أنها مع �شرطة عمان ال�سلطانية.
 - 7القي ـ ــام ب�أعم ـ ــال ال�صيانــة الدوريـ ـ ــة ملراف ـ ــق منطق ـ ــة الرتخيـ�ص وتقديــم خط ــة
ال�صيانـة التي تعدها ال�شركة امل�شغلة� ،أو التي تتوىل �إدارة �أو ت�شغيل الر�صيف
البحري خـالل فتـرة ( )2عامني من بــدء الت�شغيـل.
 - 8تقديـ ــم الت�سهيـ ــالت ال�ض ــروريـة للجهـات املخت�صة مـن �أجـل الرقابـة والإ�شراف
والتفتيـ�ش وفقـا لطبيعـة الن�شـاط.
 - 9االلتزام باملوا�صفــات املعتمدة من قبل الوزارة.
 - 10االلت ــزام ب�شــروط ال�سالمـ ــة للأر�ص ــفة البحري ــة وال�سف ــن والوحــدات البحريــة
والعامليـ ــن بــها مب ــا يتوافـ ــق م ــع املعايي ــر الدولي ــة ومتطلب ـ ــات ه ـ ــذه الـ ـ ــوزارة
واجلهــات املخت�صة.
 - 11عـدم ال�سمـاح بر�سـو ال�سفــن والوحدات البحرية داخــل الر�صيف البحري بـ ــدون
الت�أكد من ح�صولها على ت�صريــح مالحــي و�شهــادة الأمـان ال�صـادرة مــن الـوزارة.
 - 12عـدم ال�سمـاح بت�شغيـل الر�صيـف البحري واملعــدات �إال مــن قبــل العمالــة املرخــ�ص
له ــم بذلك.
 - 13و�ضع قواعـد ونظـم العمـل فـي الر�صيف البحري� ،شريطة احل�صول على موافقة
�سلطة امليناء عليها ،على �أن تدرج فـي تلك القواعد والنظم ما يتعيــن علـى ال�سفن
والوحـدات البحريـة واملتعامليـن وامل�ستفـيديـن مـع الر�صيف اتباعــه حل�سـن �سي ــر
العمــل فـي الر�صيف ،ون�شره ــا وحتديثهــا ب�صفــة دوريــة مبــا ال يتعــار�ض مــع
الت�شريعات املعمـول بهـا فـي �سلطنــة عمــان ،وتزويــد �سلطة امليناء بن�سـخ منهـا.
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 - 14و�ضع الئحة ر�سوم ال�ستخدام الر�صيف البحري من قبل املتعاملني وامل�ستفـيدين
منه �شريطة اعتمادها من قبل �سلطة امليناء.
 - 15تقديـم تقريـر كل ( )3ثالثة �أ�شهر حـول عمليـات الت�شغيل فـي الر�صيف البحري
�إلـى �سلطة امليناء.
املــادة ( ) 10
ت�ستوفـي الوزارة الر�سوم الــواردة فـي امللحــق رق ــم ( )1املرفـ ــق فـي ه ــذه الالئح ــة.
املــادة ( ) 11
تف ــر�ض على كل من يرتكب �أيا من املخالفات الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق فـي هذه
الالئحة الغرامة الإدارية الواردة قرينها ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة خالل
عامني من تاريخ فر�ض الغرامة.
املــادة ( ) 12
يج ـ ــوز ل�سلطـ ــة املين ــاء �إيق ــاف ترخي ـ ــ�ص �إن�شـ ـ ــاء �أو �إدارة �أو ت�شغيـ ـ ــل الر�صيـ ـ ــف البح ـ ــري
�أو �إلغا�ؤه فـي �أي من احلــاالت الآتية:
 - 1عـدم التزام املرخ�ص له باجلدول الزمني لإن�شـاء الر�صيف البحري بعد �أخذ املوافقة
النهائية لإن�شاء الر�صيف.
 - 2عــدم التزام املرخ�ص له بتجديــد ترخيــ�ص �إدارة �أو ت�شغيــل الر�صيــف البح ــري.
 - 3عدم التزام املرخ�ص له بت�شـغيل الر�صيف البحري فـي الغر�ض الذي خ�صــ�ص من �أجله.
 - 4عــدم التزام املرخ�ص له بتطبيــق الئحــة الر�ســوم وقواعــد ونظــم العم ــل للر�صيف
البحري.
 - 5عــدم التزام املرخ�ص له بتقديــم تقريـر دوري كل ( )3ثالثة �أ�شهر حــول عمليــات
ت�شغيـل الر�صيف البحــري �إلـى �سلطـة املينـاء.
 - 6التنازل عن الرتخي�ص �إىل الغري دون موافقة م�سبقة من �سلطة امليناء على ذلك.
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امللحـــق رقـــم ( ) 1
الر�ســــوم
�أ -
ر�ســوم �إ�صدار
ترخي ــ�ص �إن�ش ــاء ر�صيــف بحــري

()100
مائة ريــال عمانــي غري م�سرتدة

ب  -ر�سوم �إ�صدار ترخي�ص (الإدارة �أو الت�شغيل) وجتديده ال�سنوي:
م نــــوع الر�صيــــــف
1

�سياحـ ـ ـ ـ ــي

2

جتـاري �أو �صناعـ ــي

الر�سم بالريال العماين
()0.5
خم�سمائة بي�سة عـن كل مرت مـن طول الر�صيف البحري
()2
رياالن ع ــن كــل مت ــر م ــن ط ـ ــول الر�صيـ ــف البحري

ج  -ر�سوم االنتفاع ال�سنوية:
يق�صـد بهـا ر�سـوم �إيج ــار الأر�ض احلكوميـة املقـام عليهـا الر�صيـف البحـري وملحقات ــه
وتكون هذه الر�سوم م�ستحقة الدفع فـي بداية كل عام تعاقدي وذلك كالآتي:
م

نــــوع الر�صيــــــف

1

�سياحـ ـ ـ ــي

2

جت ــاري �أو �صناعي

الر�سم بالريال العماين
()1
ريال واحد لكل مرت مربع من م�ساحة الأر�ض +
الر�صيف البحري
()2
رياالن لكل مرت مربع من م�ساحة الأر�ض +
الر�صيف البحري

اجلريدة الر�سمية العدد ()1455

د  -الر�سوم ال�سنوية لإدارة وت�شغيل الر�صيف البحري:
يق�صـد بهــا الر�ســوم امل�ستحقـة عـن عمليـات اال�ستيـراد �أو الت�صديـر وتكـون م�ستحقــة
الدف ـ ــع كل ( )3ثالثة �أ�شهر ،وذلــك كالآتــي:
م

نــــوع الر�صيــــــف

الر�سم بالريال العماين

1

�سياح ـ ـ ـ ـ ــي

-

2

جتـاري �أو �صناع ــي

ر�س ــو ال�سفـن

()5
خم�سة رياالت عمانية

الت�صدي ـ ـ ـ ـ ــر

()0.20
ع�شرون بي�س ـ ـ ــة
لك ـ ـ ــل طـ ـ ـ ــن

اال�سترياد

()0.50
خم�سون بي�س ـ ـ ــة
لك ـ ــل طـ ـ ـ ـ ــن
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امللحـــق رقـــم ( ) 2
الغرامـــات الإداريـــة
م

املخالـفــــة

الغرامـــــــــة
بـالريـال العماين

1

�إن�ش ـ ـ ـ ــاء ر�صيـ ـ ــف بح ـ ـ ــري دون ترخي�ص

()100.000
مائة �ألف  +الإزالة

2

عــدم ت�سجيــل الر�صيـف البحـري
فـ ــي �سلطـ ــة املين ــاء� ،أو عـ ــدم جتديـ ــده

()5.000
خم�سة �آالف

3

عــدم االلت ــزام فـي ت�ش ــغيل الر�صيـف البحــري
بالغــر�ض املحدد ال ـ ــذي خ�صــ�ص مـ ـ ــن �أجل ـ ـ ـ ــه

)500(5
خم�سمائة

4

عــدم تطبيــق �إدارة الر�صيـف البحــري
لقواعد ونظم العمل فـي الر�صيف البحري

()500
خم�سمائة

5

�إ�ضافـة �أو �إزالـة �أو تعديل �أي جـزء من م�شروع الر�صيف
البحري دون احل�صــول علــى موافقـة مــن �سلطــة املين ــاء

()1.000
�ألف

6

ع ـ ـ ـ ــدم تقديـ ـ ـ ــم تقري ـ ـ ـ ــر دوري
كل ( )3ثالثة �أ�شهر حـ ــول عمليـ ـ ــات �إدارة
�أو ت�شغيـ ـ ــل الر�صيـ ـ ــف البحـ ــري �إلـ ــى �سلطـ ـ ــة املينـ ـ ـ ـ ــاء

()500
خم�سمائة

