مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 81/98
بقانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص باملياه الإقليمية واجلرف القاري واملنطقة املح�صورة
ل�صيد الأ�سماك وال�صادر فـي  ، 1972/7/17معدال مبقت�ضى املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/44
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/46ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة خدمات املوانئ ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص بالقانون البحري العماين وال�صادر فـي ، 81/4/15
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املرفق فـي �ش�ؤون املوانئ واملنائر وال�سفن والبحارة واملر�شدين وي�سمى
بقانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية .
املــادة الثانيــــة
يلغى العمل ب�أي قانون �أو مر�سوم �أو �أي ن�ص قانوني �آخر تتعار�ض �أو تخالف �أحكامه �أحكام
هذا القانون .
املــادة الثالـثــــة
على وزير الموا�صالت �إ�صدار اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  11 :من حمـرم �سنة 1402هـ
املـوافـــــق  9 :من نوفمرب �سنة 1981م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية
حمتويات القانون

الباب الأول � :أحكام عامة .
الباب الثاين � :إن�شاء املوانئ و�إدارتها وا�ستعمالها .
الباب الثالث  :ا�شرتاطات ت�شغيل ال�سفن فـي املياه الإقليمية .
الباب الرابع  :قواعد ونظم الإبحار فـي املياه الإقليمية .
الباب اخلام�س � :شهادات الأهلية .
الباب ال�ساد�س  :الر�سوم .
الباب ال�سابع  :احلوادث .
الباب الثامن  :الكوارث البحرية واحلطام البحري .
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قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية
الباب الأول
�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
الأهداف
ي�شكل هذا القانون الأحكام الأ�سا�سية التي تنظم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية فـي
ال�سلطنة مبا فـي ذلك املوانئ وال�سفن التجارية .
املــادة ( ) 2
�سلطات وواجبات
تكون وزارة املوا�صالت اجلهة املخت�صة ر�سميا فـي ال�سلطنة بالإ�شراف على ال�ش�ؤون البحرية
وتطويرها ويكون لها �إ�صدار القرارات لتنفيذ هذا القانون  ،كما تخت�ص وزارة املوا�صالت
ب�إن�شاء وت�شغيل و�إدارة املوانئ املدنية وامل�ساعدات املالحية وتنظيم حركة املالحة البحرية
فـي املياه الإقليمية .
املــادة ( ) 3
القوانني التكميلية
ت�سري �أحكام املعاهدات الدولية املن�ضمة لها ال�سلطنة وتعترب �أحكامها جزءا مكمال لهذا
القانون وكذلك القوانني البحرية وغريها التي ت�صدر عن ال�سلطات املخت�صة ب�سلطنة عمان .
الباب الثاين
�إن�شاء املوانئ و�إدارتها وا�ستعمالها
املــادة ( ) 4
ا�شرتاطات الرتخي�ص
ال يجوز �إن�شاء و�إعداد املوانئ والأر�صفة والأ�ساكل فـي ال�سلطنة �أو ا�ستعمالها �أو ا�ستثمارها
�إال برتخي�ص م�سبق من وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها .
املــادة ()5
معاملة امليناء كمرفق عام
تعترب جميع املوانئ واملن�ش�آت واملباين والأجهزة واملعدات واملحطات ال�سلكية والال�سلكية
واملنارات من املرافق العامة ما مل ي�صدر قرار بخالف ذلك من وزير املوا�صالت .
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املــادة ( ) 6
تتقدم �إدارة كل ميناء بقواعد ونظم تو�ضح ما يتعني على ال�سفن واملتعاملني مع امليناء
اتباعه حل�سن �سري العمل بامليناء على �أن يتم الت�صديق على هذه القواعد والنظم بقرار
من وزير املوا�صالت .
املــادة ( ) 7
الإ�شراف على العاملني باملوانئ
يخ�ضع لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها جميع العاملني فـي املوانئ التابعة لها
�أيا كانت اجلهة التي يتبعونها وذلك فـي كل الأمور التي تكفل عدم الإخالل بالأنظمة �أو
التعليمات اخلا�صة فـي تلك املوانئ و�سري العمل فيها وتتوىل فـي �سبيل ذلك التحقيق فـي
املخالفات مبا�شرة التخاذ الإجراءات الالزمة .
املــادة ( ) 8
�ضمان �سالمة ت�شغيل �أجهزة امل�ساعدات املالحية
	- 1ال يجــوز �إن�شـاء �أيـة من ــارة �ضوئيــة �أو عــالمــة �إر�شــاديـة �إال بعــد موافقـ ــة وزارة
املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها .
 - 2لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �أن تزيل �أو تعدل �أي جهاز �ضوئي قد
يحدث التبا�سا مع الأجهزة ال�ضوئية امل�ساعدة للمالحة البحرية كما �أن لها �أن
تفر�ض ما يلزم من القيود على املن�ش�آت التي يت�صاعد منها دخان �أو كل ما من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر على الر�ؤية فـي جوء امليناء �أو على �سالمة املالحة البحرية .
 - 3على كل من ميتلك �أو ي�ستعمل جتهيزات كهربائية �أو من�ش�آت معدنية ثابتة �أو
متحركة من �ش�أنها �أن حتدث تداخال يعرقل عمل الأجهزة الال�سلكية �أو الأجهزة
امل�ساعدة للمالحة البحرية �أن يتقيد بالتدابري التي تعينها له ال�سلطات املخت�صة
لإزالة هذا التداخل .
 - 4لـ ــوزارة املوا�صـ ــالت �أو اجله ــة الت ــي تعينه ــا �أن تطلـب االمتن ــاع ع ــن ا�ستعمـ ــال
التجهيزات الكهربائية �أو �إزالة املن�ش�آت املعدنية املبينة �أعاله �إذا ما دعت احلاجة
�إىل ذلك .
املــادة ( ) 9
لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها احل�صول على العقارات الالزمة لإن�شاء املوانئ
التابعة لها �أو تو�سيعها �أو ربطها بطرق املوا�صالت الالزمة ملحطات الأجهزة اخلا�صة
باملالحة البحرية وذلك طبقا للقوانني النافذة فـي هذا ال�ش�أن .
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الباب الثالث
ت�شغيل ال�سفن باملياه الإقليمية ل�سلطنة عمان
املــادة ( ) 10
لوزارة املوا�صالت احلق فـي تفتي�ش ال�سفن ومنعها من الإبحار �أو حجز �أية وثائق تتعلق بها
ملراقبة تنفيذ هذا القانون �أو القانون البحري امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 11
ملندوبي اجلمارك والأمن العام  ،واحلجر ال�صحي والزراعي والبيطري احلق فـي تفتي�ش
ال�سفن �أو �أي �شخ�ص �أو حمولة على ظهرها طبقا للقوانني والأنظمة والقواعد املعمول
بها فـي ال�سلطنة ويجري هذا التفتي�ش حتت �إ�شراف وزارة املوا�صالت دون تدخل فـي
اخت�صا�صات املندوبني املذكورين .
املــادة ( ) 12
�شروط ا�ستعمال الأجهزة الال�سلكية
ال يجوز جتهيز �أية �سفينة تعمل فـي املياه الإقليمية لل�سلطنة ب�أية �أجهزة ال�سلكية ما
مل يكن لديها ترخي�ص بذلك من ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة امل�سجلة بها وال يجوز
ا�ستعمال هذه الأجهزة �إال فـي الأغرا�ض اخلا�صة باملالحة البحرية واالت�صاالت وذلك
وفقا لل�شروط املقررة .
املــادة ( ) 13
قواعد ونظم املوانئ
 - 1لل�سفن احلق فـي اللجوء �إىل املوانئ العمانية املعلن عنها وعليها مراعاة القوانني
والقواعد والأنظمة اخلا�صة بذلك وال يجوز لها اللجوء �إىل املرافق �أو اخللجان
�إال فـي احلاالت اال�ضطرارية .
 - 2لل�سفن احلق فـي الرتدد على املوانئ العمانية املعلن عنها وممار�سة �أن�شطتها بها
وال يجوز لل�سفن ا�ستخدام �أي مرافئ �أو خلجان �أو �أية مناطق حممية ملمار�سة
مثل هذه الأعمال �إال بت�صريح خا�ص من ال�سلطات املعنية بوزارة املوا�صالت
وال�سلطات املعنية الأخرى بال�سلطنة .
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املــادة ( ) 14
تدابري رقابة الركاب
 - 1ال يجوز لأي �شخ�ص بال�سفينة �أن يحمل بدون ت�صريح �سالحا �أو �أية مواد �أخرى
ميكن ا�ستخدامها فـي �أي عمل من �أعمال التخريب �أو التهديد �أثناء الرحلة البحرية .
 - 2تقـوم ال�سلطــة املعنيــة بوزارة املوا�صــالت باال�شتــراك مع ال�سلطــات الأخرى
بال�سلطنة بو�ضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه �ضروريا حلفظ الأمن
مبوانئ ال�سلطنة و�ضمان �سالمة ال�سفن وامل�ساعدات املالحية ولها فـي �سبيل
ذلك �أن تقوم بالآتي :
�أ  -تنفيذ �أو منع دخول الأفراد �إىل بع�ض املناطق باملوانئ .
ب  -التحقق من �شخ�صية الأفراد واملركبات التي تدخل املوانئ ومراقبتهم
وا�ستجواب �أي �شخ�ص منهم ت�شك فـي �أمره وتفتي�شه �إذا ما تطلب الأمر �إىل
ذلك .
ج  -تفتي�ش �أي راكب ت�شتبه فـي حمله �أ�سلحة �أو مواد قابلة لال�شتعال �أو �أية مواد
�أخرى ميكن ا�ستعمالها فـي �أي عمل من �أعمال التخريب �أو العنف �أو التهديد
�أثناء الرحلة .
املــادة ( ) 15
اتباع قوانني ونظم الدخول والإقامة
يجب على الركاب و�أع�ضاء الطاقم ومر�سلي الب�ضائع �سواء ب�أنف�سهم �أو وكالء يعملون
با�سمهم وحل�سابهم اتباع القوانني والقواعد والأنظمة اخلا�صة بدخول �سلطنة عمان
والإقامة بها واخلروج منها .
الباب الرابع
قواعد ونظم الإبحار فـي املياه الإقليمية
املــادة ( ) 16
ا�ستعمال املياه الإقليمية
وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعنيها هي اجلهة الر�سمية فـي ال�سلطنة التي تخت�ص بالآتي :
 - 1و�ضع قواعد ونظم الإبحار فـي املياه الإقليمية .
 - 2حتديد املمرات البحرية التي يجب �أن ت�سلكها ال�سفن عند االقرتاب من املوانئ
�أو اخلروج منها .
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 - 3حتديد املناطق املحظور املرور فيها وكذا مناطق ا�ستقبال ال�سفن ومناطق
االنتظار ومناطق الر�سو و�إغراق املواد املطلوب التخل�ص منها .
 - 4م�سح املناطق البحرية و�إ�صدار اخلرائط الالزمة .
 - 5حتديد مناطق ونوعية امل�ساعدات املالحية الالزمة لت�أمني �سالمة �إبحار ال�سفن
فـي املياه الإقليمية .
الباب اخلام�س
�شهادات الأهلية
املــادة ( ) 17
ي�شرتط فيمن يعمل �ضمن طاقم �أية �سفينة تعمل فـي املياه الإقليمية العمانية �أو فـي
�أعايل البحار �أن يكون حائزا على �شهادة �أهلية طبقا للقوانني والقواعد الدولية والأنظمة
املعمول بها لدى دولة الت�سجيل و�إذا كانت ال�سفينة م�سجلة فـي ال�سلطنة في�شرتط حيازة
�شهادة �أهلية �سارية املفعول �صادرة عن وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �أو معتمدة
منها .
املــادة ( ) 18
�إ�صدار وجتديد و�إيقاف �شهادات الأهلية
 - 1على وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �إ�صدار �شهادات الأهلية وال�شهادات
الفنية الأخرى املتعلقة بجميع الأعمال وخدمات ال�سفن وعليها �أن ت�ضع �شروط
�إ�صدارها �أو جتديدها �أو مد مفعولها على �أال تقل هذه اال�شرتاطات ب�أي حال عن
امل�ستوى املقرر دوليا ولها �أن تقوم فـي هذا ال�صدد ب�إجراء االختبارات النظرية
والعلمية التي تقررها فـي هذا ال�ش�أن .
 - 2لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها احلق فـي عدم �إ�صدار �أو جتديد �أو مد
مفعول �أية �شهادة  ،كما يكون لها احلق فـي �سحبها �أو �إيقافها بعد �إ�صدارها وذلك
�إذا ما تبني لها �أن طالب هذه ال�شهادة �أو حائزها دون امل�ستوى املطلوب �أو �إذا
خالف �أحكام هذا القانون .
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الباب ال�ساد�س
الر�سوم
املــادة ( ) 19
�سلطة فر�ض الر�سوم
حتدد وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها الر�سوم املنا�سبة مقابل ا�ستخدام املوانئ و�شحن
وتفريغ وتداول الب�ضائع وتخزينها بها وكذلك الر�سوم مقابل الت�سهيالت املالحية و�أية
خدمات �أخرى تقدمها ال�سلطنة ولهذه ال�سلطات احلق فـي تعديل هذه الر�سوم .
املــادة ()20
الإعفاءات
لوزارة املوا�صالت �إعفاء بع�ض ال�سفن من الر�سوم املقررة كليا �أو جزئيا ويكون ذلك بقرار
من الوزير .
الباب ال�سابع
احلوادث
املــادة ( ) 21
جماالت التطبيق
تقوم وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها بالتحقيق فـي احلوادث البحرية التي تقع فـي
املياه الإقليمية وفـي احلوادث التي تقع لل�سفن العمانية فـي �أعايل البحار وعلى ال�سلطات
املحليـة عند وقــوع حادث فـي منطقــة اخت�صا�صهــا �أن تخطر بالأمر فورا وزارة املوا�صالت
�أو اجلهة التي تعينها ومتنع �إقالع ال�سفينة �أو ال�سفن وحتافظ عليها وعلى �أجزائها وجميع
موجوداتها �أو حطامها حتى و�صول مندوب ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 22
�سلطات جلان التحقيق
للجان التحقيق فـي احلوادث البحرية التي ت�شكلها وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها
حق دخول مكان احلادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق وتفتي�شها و�إجراء املعاينات
وا�ستدعــاء الأ�شخــا�ص وا�ستجــواب ال�شه ــود وتكليفهــم بتقدي ــم ما لديهــم م ــن معلومـ ــات
-8-

�أو �أوراق �أو �أ�شياء تراها اللجنة �ضرورية لإظهار احلقيقة واتخاذ الإجراءات الالزمة
للحفاظ على ال�سفينة وحمولتها و�أجزائها وال يجوز بغري موافقة اللجنة نقل ال�سفينة
�أو حطامها �أو حمولتها من مكان احلادث وعلى �سلطات الأمن واجلهات الإدارية كل فيما
يخ�صه اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سهيل �أعمال جلان التحقيق وتنفيذ ما ي�صدر عنها من
تعليمات تي�سر لها �أداء وظيفتها .
املــادة ()23
ممثلي دولة الت�سجيل الأجنبية
يجوز ال�سماح ملمثلي الدولة امل�سجلة بها ال�سفينة مو�ضوع احلادث بح�ضور التحقيق
ب�صفة مراقب وله �أن ي�ستعني مبن ي�شاء من امل�ست�شارين الفنيني وذلك بعد احل�صول على
الرتخي�ص الالزم من وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها .
املــادة ( ) 24
تقرير جلنة التحقيق
ترفع جلنة التحقيق تقريرها عن احلادث و�أ�سبابه والظروف التي �أحاطت به �إىل وزارة
املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها ويبلغ التقرير ونتائجه �إىل الدولة امل�سجلة بها ال�سفينة
ويحق ملالك ال�سفينة واملت�ضررين من احلادث احل�صول على ن�سخة من التقرير .
املــادة ( ) 25
احلوادث املنطوية على جرمية
�إذا تبني للجنة التحقيق �أن فـي احلادث جرمية �أو ا�شتباه فـي جرمية وجب على وزارة
املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �إحالة املو�ضوع �إىل ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة بال�سلطنة
التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 26
احلوادث ما بني ال�سفن التجارية واحلربية
�إذا وقع حادث فـي املياه الإقليمية لل�سلطنة وتعلق ب�سفينة حربية عمانية و�أخرى مدنية
�أو �أكرث ت�شكل جلنة حتقيق ت�ضم عددا م�ساويا من ممثلي وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي
تعينها وممثلني عن وزارة الدفاع و�سلطات الأمن بال�سلطنة .
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املــادة ( ) 27
�إعادة فتح التحقيق
يجوز لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �إعادة التحقيق فـي احلادث بقرار م�سبب
�إذا ظهرت �أدلة جديدة هامة ت�ؤثر فـي النتيجة التي و�صل �إليها التحقيق ويعترب التقرير
النهائي الذي ت�ضعه جلنة التحقيق فـي احلادث من ناحية الوقائع املدونة فيه �صحيحا
حتى �إثبات عك�سها .
الباب الثامن
الكوارث البحرية واحلطام البحري
املــادة ( ) 28
تطلق عبارة "كارثة بحرية" على حتطم ال�سفينة �أو جنوحها �أو وجودها فـي حالة خطر
كما تطلق عبارة "حطام بحري" على �أي �شيء يعرث عليه على �شواطئ ال�سلطنة �أو فـي
مياهها الإقليمية من بقايا ال�سفن �أو حمولتها .
املــادة ( ) 29
على كل من �شهد �أو علم بكارثة بحرية �أو التقط �إ�شارة ا�ستغاثة �أن يبلغ ذلك فورا �إىل وزارة
املوا�صالت �أو �إدارة �أقرب ميناء �أو �إىل ال�سلطات املحلية و�أن ي�ضمن بالغه كل ما يعلمه عن
مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها .
املــادة ( ) 30
على ال�سلطات املحلية التي تلقت البالغ �أن تبلغه �إىل وزارة املوا�صالت �أو �إدارة �أقرب ميناء .
املــادة ( ) 31
على كل من �شهد وقوع كارثة بحرية على �شواطئ ال�سلطنة �أو فـي مياهها الإقليمية �أن
يبادر ب�إ�سعاف و�إنقاذ الأرواح املعر�ضة للخطر و�أن يحافظ على كل ما فـي ال�سفينة ويحول
دون نهبها �إىل �أن تتوىل ال�سلطات املعنية �أمرها .
املــادة ( ) 32
على وزارة املوا�صالت �أو �إدارة �أقرب ميناء عند ا�ستالمها للبالغ �أن تقوم ب�إخطار �إدارة
اجلمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية ومالك ال�سفينة �أو وكيله والقن�صلية التابعة لها .
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املــادة ( ) 33
على ممثلي وزارة املوا�صالت �أو �إدارة �أقرب ميناء �أو ممثلي ال�سلطات املحلية مبجرد علمهم
بوقوع الكارثة فـي دائرة اخت�صا�صهم �أن يبادروا باالنتقال �إىل مكان الكارثة ويقوموا بعمل
كل ما ميكن عمله لإنقاذ الأرواح ولهم فـي �سبيل ذلك تكليف �أي �شخ�ص قريبا من مكان
الكارثة مب�ساعدتهم وعمل ما يرونه �ضروريا للمحافظة على ال�سفينة وما عليها ولي�س
له�ؤالء املمثلني �أن يتدخلوا بني ربان ال�سفينة وطاقمها فيما يتعلق ب�إدارتها �إال �إذا طلب
منهم ذلك .
املــادة ( ) 34
ملمثلي وزارة املوا�صالت �أو �إدارة �أقرب ميناء �أو ال�سلطات املحلية فـي �سبيل �سالمة الأرواح
واملحافظة على ال�سفينة وما عليها �إجراء ما ي�أتي :
�أ  -الأمر با�ستخدام ما يرونه الزما من و�سائل النقل القريبة من مكان الكارثة .
ب  -الأمر با�ستخدام القوة عند اللزوم ملنع النهب �أو ال�شغب .
ج  -القب�ض على كل من يحاول النهب �أو �إحداث ال�شغب �أو يعوق املحافظة على
ال�سفينة وما عليها و�سالمة الأرواح املوجود بها وحترير املح�ضر الالزم و�إحالته
�إىل جهة االخت�صا�ص .
د  -القيام بتفتي�ش �أي مكان  -مبا فـي ذلك ال�سفينة � -إذا قام دليل كاف على وجود
�أ�شياء تخ�ص ال�سفينة املنكوبة .
املــادة ( ) 35
على ربان ال�سفينة املنكوبة �أن يقدم �إىل �إدارة �أقرب ميناء خالل � 24ساعة من وقت و�صوله
�إىل الرب تقريرا عن الكارثة م�صحوبا بجميع �أوراق ال�سفينة اخلا�صة بها ومبن عليها
لعمل املح�ضر الالزم ل�ضمان حقوق �أ�صحاب ال�ش�أن .
املــادة ( ) 36
تقوم وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها ب�إجراء حتقيق فـي الكارثة وا�ستجواب من ترى
ا�ستجوابه بعد حتليفه اليمني القانونية �سواء �أكان من �أفراد طاقم ال�سفينة �أو غريهم
على �أن ي�شمل التحقيق ما يلي :
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�أ  -ا�سم و�أو�صاف ال�سفينة .
ب  -ا�سم ربان ال�سفينة ومالكها .
ج �	-أ�سماء �أ�صحاب ال�شحنة .
د  -كمية ونوع ال�شحنة وكذا كمية و�أنواع خمزونات ال�سفينة .
هـ  -موانئ ال�شحن واملوانئ التي كانت تق�صدها ال�سفينة .
و  -ظروف احلادث .
ز  -اخلدمات التي �أديت فـي �سبيل �إنقاذ ال�سفينة .
ح  -كل ما من �ش�أنه �أن يفيد التحقيق .
يحرر حم�ضر التحقيق من �أ�صل وثالث �صور حتفظ �إحداها طرف اجلهة التي با�شرت
التحقيق ويحول الأ�صل وال�صورتان الباقيتان �إىل وزارة املوا�صالت التي تر�سل �صورة
لإدارة اجلمارك ولأي �شخ�ص احلق فـي االطالع على �أوراق التحقيق واحل�صول على �صور
منها مقابل الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 37
�إذا كان ثمة ا�شتباه فـي �أن الكارثة وقعت عمدا فعلى وزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها
الأمر بالقب�ض على الربان وامل�شرتكني معه و�إحالتهم �إىل اجلهات الق�ضائية املعنية .
املــادة ( ) 38
يجوز لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �أن تقوم بعملية �إنقاذ ال�سفينة وما عليها بناء
على طلب مكتوب من ربان ال�سفينة �أو مالكها بال�شروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم
الإخالل مبا لوزارة املوا�صالت من حق امل�صاريف التي �أنفقتها فـي �سبيل امل�ساعدة .
املــادة ( ) 39
�إذا غرقت ال�سفينة �أو جنحت داخل املياه الإقليمية وجب على مالكها �أو �صاحب احلق فيها
انت�شالها خالل � 3أ�شهر من تاريخ حدوث الغرق �أو اجلنوح ف�إذا مل يتم ذلك خالل املدة
املذكورة كان لوزارة املوا�صالت احلق فـي بيع ال�سفينة �أو حطامها باملزاد العلني وذلك بعد
الن�شر عن البيع فـي �أحد اجلرائد املحلية .
- 12 -

املــادة ( ) 40
�إذا غرقت ال�سفينة �أو جنحت �أو تركت مهجورة داخل املياه الإقليمية ور�أت وزارة املوا�صالت
�أن وجودها يعوق املالحة وي�شكل عليها خطرا فللوزارة �أن تنذر مالكها �أو ربانها بوجوب
تعوميها �أو �إزالتها خالل مدة حتددها له ف�إذا انق�ضت هذه املدة دون �أن يتم ذلك فللوزارة
�أن تقوم بتعومي ال�سفينة وقطرها للمكان املنا�سب �أو بيع ال�سفينة �أو حطامها باملزاد العلني
بعد الن�شر عن البيع فـي اجلريدة الر�سمية و�أي جريدة �أخرى منا�سبة .
املــادة ( ) 41
يخ�صم من ح�صيلة البيع كل التكاليف التي حتملت بها وزارة املوا�صالت �أو �أي جهة حكومية
�أخرى من �أتعاب ور�سوم وم�صاريف وتعوي�ضات وغريها ويودع الباقي فـي اخلزينة العامة
ف�إذا مل يطالب به ذو ال�ش�أن خالل ثالث �سنوات من تاريخ الإيداع يعترب �إيرادا لل�سلطنة .
املــادة ( ) 42
لوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها �أن تقوم ببيع احلطام حمليا دون التقيد بالإجراءات
املذكورة فـي املواد (  41و  ) 42وذلك فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا كان احلطام م�صابا ب�ضرر قلل من قيمته كثريا �أو �أنه بطبيعته �سريع التلف
�أو كان فـي تخزينه احتمال حدوث �أ�ضرار ج�سيمة .
ب �	-إذا كانت قيمته ال تغطي م�صاريف تخزينه .
املــادة ( ) 43
تن�شر فـي لوحة الإعالنات بوزارة املوا�صالت �أو اجلهة التي تعينها قوائم �شهرية مبا يعرث
عليه من حطام وتر�سل ن�سخة من هذه الإعالنات �إىل �إدارة اجلمارك .
املــادة ( ) 44
على كل من يدعي ملكية حطام ن�شر عنه �أن يثبت �أحقيته فيه قبل ت�سليمه �إليه وال ي�سلم
احلطام ملن يثبت ملكيته له �إال بعد دفعه امل�صاريف التي �أنفقت على انت�شاله وتخزينه ،
وكذا ما قد يكون عليه من عوائد �أو ر�سوم لأي جهة حكومية .
وفـي جميع الأحوال ال�سابقة يكون مالك ال�سفينة م�س�ؤوال عن �سد العجز بني ما تنفقه
الوزارة �أو اجلهة التي عينتها وح�صيلة بيع ال�سفينة �أو حطامها .
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