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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2015/156
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة ملينـاء �شنـا�ص
ا�ستنــادا �إىل قانــون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 81/98
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ميناء �شنا�ص ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  22 :من ذي القعدة 1436هـ
املوافــــق  6 :من �سبتمبـــــــر 2015م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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الالئحـة التنظيميـة ملينـاء �شنـا�ص
الف�صــــــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
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 .
التعرفــــة :
تعرفة الر�سوم على ال�سفن والب�ضائع والركاب امل�سافرين كما هي من�شورة بوا�سطة �سلطة
املينــاء  ،وت�شم ــل جميع الر�سوم وامل�صاريف والأجور للخدمات ور�سوم املرور ودخول امليناء
وغري ذلك من �أنواع الر�سوم الأخرى .
الــــــــوزارة :
وزارة النقــل واالت�صــاالت .
�سلطـــــة املينـــاء :
املديرية العامة للموانئ بالوزارة .
املـينـــــــــاء :
ميناء �شنا�ص وي�شمل جميع مناطق الياب�سة واملياه التي تدخل �ضمن حدود امليناء .
ال�سـفـيــنـــة :
من�ش�أة عائمة على البحر  ،وت�شمل جميع ال�سفن والقوارب والزوارق والقاطرات واحلفارات
والدوب التي تطفو على �سطح البحر من �أي نوع �أو �شكل .
منـاولـــة الب�ضــائــع :
حتميل �أو �إنزال الب�ضائع �أو نقلها من موقع �إىل �آخر داخل حدود امليناء .
الب�ضائع العابرة (الرتانزيت) :
الب�ضائـع التــي و�صل ــت �إلــى املين ــاء فـ ــي رحل ــة تبــد�أ  ،وتنتهــي خـارج حـدود �سلطنة عمان
على �أال تغادر الب�ضائع حدود امليناء .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امليناء من �أعلى م�ستوى للمد العايل عند نقطة تقاطع
ال�ساحل مع خط طول (� )2444.30شماال  ،وخط عر�ض (� )5628.61شرقا  ،وت�شمل حدود
املينــاء ك ــل الأحوا�ض والأر�صفة و�أماكــن الر�ســو و�أماكــن الإنــزال و�أر�ض املينــاء ومنطقــة
املخازن واملباين الواقعة فـي نطاق امليناء .
املــادة ( ) 3
يدار امليناء من قبل �سلطة امليناء .

املــادة ( ) 4

يجب على ال�سفن التي ت�ستخدم امليناء االلتزام بقانون تنظيم املالحة البحريــة فـي املياه
الإقليميــة والقان ــون البح ــري وقواني ــن �إقام ــة الأجان ــب واجلمـ ــارك وال�صح ــة وغريهــا
من القوانني واالتفاقيات ال�سارية فـي �سلطنة عمان .
الف�صــــــــل الثاين
املالحـة فــي املينــاء
املــادة ( ) 5
يجب على مالك ال�سفينة الذي يرغب فـي دخول امليناء ملناولة الب�ضائع �أو �أي غر�ض �آخر
االلتزام بالآتي :
� - 1إخطــار �سلطــة املينــاء قبــل و�ص ــول ال�سفين ــة بثم ــان و�أربعيــن �ساعـة علـى الأقل
من املوعد املتوقع للو�صول .
 - 2تزويد �سلطة امليناء ببيانات كاملة عن طبيعــة وكميــة الب�ضائــع املــراد مناولتهــا
�أو �أي بيانات �أخرى تطلبها �سلطة امليناء .
 - 3احل�صول على �إذن من �سلطة امليناء لدخول ال�سفينة .
� - 4إدخال ال�سفينة امليناء حتت �إ�شراف �سلطة امليناء .
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املــادة ( ) 6
يجـب على ربان �أي �سفينة تدخل امليناء � ،إبالغ �سلطة امليناء عن �أي خلل �أو خطر قد ين�ش�أ
عنها و�إ�صالحه بعد احل�صول على �إذن م�سبق من �سلطة امليناء .
املــادة ( ) 7
يكون ربان ال�سفينة التي تدخل امليناء م�س�ؤوال عن �أي �ضرر ت�سببه للغري  ،ول�سلطة امليناء
حجز ال�سفينة داخل امليناء حلني �سداد التعوي�ض امل�ستحق للغري .
املــادة ( ) 8
على مالك ال�سفينة �سداد الر�سوم �إىل �سلطة امليناء  ،وفقا للجدول املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يتوجــب علــى �أي �سفينــة تدخــل املينــاء رفــع علمهــا وعلــم ال�سلطنــة مــن طل ــوع ال�شمـ ــ�س
�إىل غروبها .
الف�صـــل الثالــث
مناولــة الب�ضائــع فــي املينــاء
املــادة ( ) 10
ال يجوز القيام ب�شحن �أو تفريغ �أي ب�ضائع �أو �سلع من ال�سفينة �إال بعد الت�أكد من ر�سوها
ب�أمان  ،وبعد موافقة �سلطة امليناء  ،ويجوز ل�سلطة امليناء عدم املوافقة على �شحن وتفريغ
الب�ضائع �أو ال�سلع ب�سبب �أحوال الطق�س �أو �إذا كانت هذه الب�ضائع خطرة على �سالمة
العمل بامليناء .
املــادة ( ) 11
يكون ربان ال�سفينة م�س�ؤوال عن تنفيذ �أعمال مناولة الب�ضائع بطريقة �آمنة  ،كما يكون
م�س ـ�ؤوال عــن �أي �أ�ضــرار تلح ــق بالغيــر جــراء ذلك  ،كما يتوجب عليه �إبالغ �سلطة امليناء
عن �أي خماطر �أو �أ�ضرار قد تلحق بالغري .
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املــادة ( ) 12
علـى ربــان ال�سفينــة االلتزام بتوفيــر معــدات ال�سالمــة والإ�ضــاءة الكافيــة فـي �أثناء عملية
�شحن وتفريغ الب�ضائع .
الف�صــل الرابــع
�أمـن و�سالمـة ال�سفـن فـي املينـاء
املــادة ( ) 13
يحظـر علــى ال�سفن تفريغ مياه ال�صابورة امللوثة �أو الزيوت �أو املواد ال�صلبة داخل امليناء ،
وفـي حالة حدوث ذلك يلتزم مالك ال�سفينة بتحمل تكاليف �إزالة الأ�ضرار .
املــادة ( ) 14
يتوجــب علــى ربــان ال�سفينــة ف ــي حالــة انــدالع حريـق علـى متنهــا �إخطــار �سلطــة املينــاء ،
واتخاذ كافة الإجراءات والتدابري الالزمة لإطفاء احلريق .
املــادة ( ) 15
مينع دخول الأ�شخا�ص غري املرخ�ص لهم �إىل امليناء .
املــادة ( ) 16
ال ي�سمــح بخــروج العامليــن ف ــي ال�سفينــة وامل�سافريــن عليهــا �إلــى خارج ال�سفينة �إال ب�إذن
من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجــوز ل�سلطــة امليناء فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )500خم�سمائة ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة .

م

�أوال
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مقــــدار الر�ســــم
( )-/004بي�سات للطن
خالل ( )4الأيام الأربعة الأوىل
( )-/009بي�سات للطن

وما زاد على ذلك حت�سب ( )-/100بي�سة للطن يوميا .

جــدول بالر�ســوم اخلا�صــة مبيــناء �شنــا�ص
البـنـــــــــــــد
فئـــة الر�ســــم

 - 1جميع ال�سفن التي تر�سو على �أر�صفة امليناء .

 - 2ال�سفن التي تقوم ب�شحن �أو تفريغ الب�ضائع .

خالل ( )4الأيام الأربعة الأوىل

 - 3ال�سفن التي تلج�أ �إىل امليناء فـي حالة ا�ستغاثة .

 - 4ال�سفن التي تدخل امليناء طلبا للماء �أو الوقود �أو امل�ؤن �أو الإ�صالحات .

 - 5ا�ستخدام �صناديق القمامة للتخل�ص من القمامة .

 - 6امل�ساف ـ ــرون /ال�سي ـ ــاح .

وما زاد على ذلك حت�سب ( )-/100بي�سة للطن يوميا .
( )-/012بي�سة للطن بعد (� )24أربع وع�شرين �ساعة .
( )- /975بي�سة للطن لليوم الواحد .
( )2 /250ر.ع فـي اليوم .
( )- /750بي�سة لكل �شخ�ص .
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 - 1الب�ضائع العامة واملواد الغذائية واخل�ضروات والفواكه والأدوية .

الر�ســــوم
( )1 /000ر.ع للطن

 - 2الأعالف احليوانية .
 - 3منتجات احلديد وال�صلب والأخ�شاب والأ�سمنت ومواد البناء .
 - 4احليوانات احلية .
البـنـــــــــــــد

الر�ســــوم

( )1 /000ر.ع للطن
( )2 /000ر.ع للطن
القوارب ( )1 /000ر.ع
ال�سفن اخل�شبية ( )25 /000ر.ع

ر�ســوم ال�شحــن والتفريــغ

البـنـــــــــــــد

تابع  :جــدول بالر�ســوم اخلا�صــة مبيــناء �شنــا�ص

م

ثانيا

م

ثالثا

ر�ســوم النقل املبا�شر من �سفينة �إىل �أخرى
 - 1الب�ضائع العامة واملواد الغذائية واخل�ضروات والفواكه والأدوية .
 - 2الأعالف احليوانية .
 - 3منتجات احلديد وال�صلب والأخ�شاب والأ�سمنت ومواد البناء .
 - 4احليوانات احلية .

( )1 /000ر.ع للطن
( )-/500بي�سة للطن
( )2 /000ر.ع للطن
القوارب ( )1 /000ر.ع
ال�سفن اخل�شبية ( )25 /000ر.ع

