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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2016/127
ب�إ�صــدار الئحــة تنظيــم �إجــراءات ت�أهيــل
وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملــني على مــنت ال�سفـن املبحــرة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلـ ــى قانون تنظيـ ــم املالح ـ ــة البحرية فـي املياه الإقليمي ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقم ، 81/98
و�إىل املر�سوم ال�سلطانــي رقم  90/65باملوافقة على ان�ضم ــام �سلطن ــة عمان �إىل االتفاقي ــة
الدوليـ ــة مل�ستويـ ـ ــات التدريب و�إ�صدار ال�شهـ ــادات و�أعمال النوب ـ ــات للعامل ـ ــني فـ ــي البحـ ــر
لعـ ــام 1978م ،
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلــحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكـ ــام الئحـ ــة تنظي ـ ــم �إج ــراءات ت�أهي ــل وتدري ــب وترخيـ ــ�ص البحـ ــارة العاملي ــن
علـى متـن ال�سفـن املبحـرة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  23 :من �شـــــــــــــــوال 1437هـ
املوافــــق  28 :من يوليـــــــــــــــو 2016م
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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الئحــة تنظيــم �إجــراءات ت�أهيــل
وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملــني على مــنت ال�سفـن املبحــرة
الف�صــــل الأول
تعاريــف و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات الآتية فـي تطبيق � -أحك ــام هــذه الالئحة  -املعن ــى املبـ ــني قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
 - 2ال�سلطـــة البحريــــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
 - 3االتفاقيــــة :
االتفاقية الدولية مل�ستويات التدريب و�إ�صدار ال�شهادات و�أعمال النوبات للعاملني
فـي البحر لعام 1978م  ،ومدونتها .
 - 4الربـــــان :
ال�شخ�ص الذي ت�سند له قيادة ال�سفـينة ب�صفة قانونية .
 - 5كبيــر املهند�ســني :
ال�ضابط املهند�س امل�س�ؤول عن �آالت الدفع امليكانيكي لل�سفـينة  ،وت�شغيل من�ش�آتها
امليكانيكية والكهربائية  ،و�صيانتها .
 - 6كبيــر ال�ضبــــاط :
ال�ضابط الذي يلي الربان فـي الرتبة  ،وتقع على عاتقه م�س�ؤولية قيادة ال�سفـينة
فـي حال عجز الربان عن القيام بذلك .
 - 7املهنــد�س الثانـــي :
ال�ضاب ــط املهن ــد�س الــذي يلــي كبي ــر املهند�سني فـي الرتب ــة  ،وتقـ ــع علـ ــى عاتقـ ــه
م�س�ؤولية ت�شغيل �آالت الدفع امليكانيكية والكهربائية  ،و�صيانتها .
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 - 8البحــــار :
كل �شخ�ص يعمل فـي ال�سفـينة ب�أي �صفة كانت .
� - 9شهـــادة الكفـــاءة :
ال�شهــادة ال�صــادرة �أو امل�صــدق عليهــا مــن ال�سلطــة البحريــة للربابن ــة وال�ضبــاط
وم�شغلي الراديو للنظام العاملي لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية  ،وفقا لأحكام هذه
الالئحة  ،والتي تخول �صاحبها العمل و�أداء مهـام مرتبطــة مب�ستــوى امل�س�ؤوليــة
املن�صو�ص عليها فـي تلك ال�شهادة .
� - 10شهــادة الأهليـــة :
ال�شهادة ال�صادرة �أو امل�صدق عليها من ال�سلطة البحرية للبحارة  ،وفقا لأحكام
هــذه الالئحــة  ،والتــي تفـيــد ا�ستيفاءهــم ملتطلبــات التدريب والكفاءة �أو اخلدمة
البحرية املحددة فـي االتفاقية .
 - 11الوثائـــق الثبوتيـــة :
ال�شهـ ــادة الــ�صادرة من ال�سلطة البحريـ ــة �أو من تفو�ض ــه  -غيـ ــر �شهـ ــادة الكفـ ــاءة
�أو �شهادة الأهلية  -والتي تثبت ا�ستيفاء البحار ملتطلبات هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على البحارة العاملني على منت ال�سفن العمانية  ،كما ت�سري
على البحارة العاملني على منت �سفن غري عمانية فـي ال�سلطنة  ،با�ستثناء ما ي�أتي :
1 -1ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو حربية .
 � 2سفن الإمداد .  3ال�سفن الأخرى اململوكة للدولة  ،وت�ستخدم لأغرا�ض حكومية غري جتارية .�4 -4سفن ال�صيد .
5 -5يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية .
6 -6ال�سفن اخل�شبية بدائية ال�صنع .
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الف�صـــل الثانـــي
�شهــادات وم�ؤهــالت وخبــرات البحــارة
املــادة ( ) 3
تخت ــ�ص ال�سلطـ ــة البحري ــة ب�إ�صــدار ال�شهــادات اخلا�صــة بالبحــارة وجتديدهــا والت�صديــق
عليهــا  ،وفقــا للإجــراءات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي االتفاقيــات البحريــة ذات ال�صلــة  ،والتــي
ان�ضمت �إليها ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
يجـب علـى كــل ربـان �أو �ضابــط يعمـل علـى متــن �أي �سفـينــة �أن يحمـل �شهـادة كفـاءة �ساريـة
املفعول �صادرة من ال�سلطة البحرية .
املــادة ( ) 5
تختـ�ص ال�سلطـة البحريـة ب�إ�صـدار �أو امل�صادقـة علـى �شهـادة الكفـاءة للربابنة وال�ضباط ،
و�شهادة الأهلية للبحــارة امل�ؤهلي ــن  ،والوثائ ــق الثبوتي ــة باللغتي ــن العربيــة والإجنليزية ،
ويجوز لل�سلطة البحرية التفوي�ض ب�إ�صدار �شهادة الأهلية حتت �إ�شرافها  ،وعليها الت�أكد
من ا�ستيفاء مقدم الطلب  ،احل�صول على ال�شهادة الالزمة لتقدمي اخلدمة البحرية .
املــادة ( ) 6
تعتمد ال�سلطة البحرية الدورات التدريبية الالزمة لإ�صدار ال�شهادات املن�صو�ص عليها
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
ي�شرتط فـي اجلهات التي تقـدم التدريــب املطل ــوب لإ�ص ــدار ال�شه ــادات �أن تك ــون معتم ــدة
من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة  ،و�أن تكون مطبقة لنظام اجلودة املعتمد من قبل الوزارة .
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الف�صـــــل الثالــــث
حــدود الرحــالت القريبــة من ال�ساحــل
املــادة ( ) 8
تتوىل ال�سلطة البحرية حتديد الرحالت البحرية ال�ساحلية القريبة من ال�ساحل العماين ،
و�إذا كانــت ه ــذه احل ــدود تدخ ــل �ضم ــن ح ــدود دول ــة �أخ ــرى  ،ف�إنــه علــى ال�سلط ــة البحرية
باالتفاق مع ال�سلطة البحرية املخت�صة بالدولة الأخرى حتديد تفا�صيل حدود منطقة
التجارة والرحالت القريبة من ال�ساحل لكل دولة .
املــادة ( ) 9
يجوز لل�سلطة البحرية قبول �شهادات البحارة ال�صادرة من دولة �أخرى للعمل فـي الرحالت
البحرية القريبة من ال�ساحل العماين .
املــادة ( ) 10
ال يجوز لل�سلطة البحرية ب�ش�أن متطلبات ال�شهادات �أو التدريب واخلربة  ،فر�ض �شروط
�أخرى �صارمة على البحــارة العامليــن ف ــي ال�س ــفن الت ــي ترف ــع عل ــم دول ــة �أخــرى  ،وتعمــل
فـي رحــالت فـي املنطقة البحرية القريبة من ال�ساحل العماين � ،أكرث من البحارة العاملني
فـي ال�سفن العمانية .
الف�صـــل الرابـــــع
االعتـراف ب�شهـادات الكفـاءة
و�شهـادات الأهليـة ال�صـادرة عـن دول �أخـرى
املــادة ( ) 11
تعرتف ال�سلطة البحرية ب�شهادات الكفاءة والأهلية ال�صادرة من دولة علم ال�سفـينة التي
مت االتفاق معها على ذلك  ،على �أن ي�سبق االتفاق قيام ال�سلطة البحرية بتقييم �إجراءات
تدريــب و�إ�ص ــدار ال�شهــادات البحريــة ف ــي دولــة علــم ال�سفـينــة  ،ل�ضمـان امتثالهــا ملتطلبــات
االتفاقية .
املــادة ( ) 12
ال يجـوز االعرتاف بال�شهادات البحرية ال�صادرة من دولة غري طرف فـي االتفاقية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1157

املــادة ( ) 13
يجوز لل�سلطة البحرية �أن ت�سمح لبحارة الدولة التي مت االعرتاف ب�شهاداتها  ،والذين
يحملــون �شهادة كف ــاءة منا�سب ــة  ،و�صاحل ــة بالعمـ ــل ملـ ــدة ال تزيد عل ــى ( )3ثالثة �أ�شه ــر
فـي ال�سفن العمانية .
املــادة ( ) 14
يجـ ــب على ال�سلطة البحرية  ،وبالتن�سي ـ ــق مع اجله ــات املخت�صة  ،حتديد �إج ــراءات �إ�صــدار
�أو االعرتاف ب�شهادة اللياقة الطبية للبحارة .
املــادة ( ) 15
�إذا انتهت �صالحية �شهادة اللياقة الطبية خالل الرحلة البحرية  ،تع ــد ال�شه ــادة �ساري ــة
املفعـ ــول حت ــى ع ــودة البحـ ــار �إىل �أي مي ــناء فـي ال�سلط ــنة يوج ــد فـيــه طبيــب معتــرف ب ــه
من ال�سلطة البحرية  ،علـى �أال تتجــاوز املــدة ( )3ثالثــة �أ�شهـر  ،ويجوز لل�سلطة البحرية
فـي حالة ال�ضرورة التجاوز عن هذه املـدة .
املــادة ( ) 16
يجــوز لل�سلطــة البحريــة فــي الظــروف اال�ستثنائيــة  ،ودون التقيد باال�شرتاطات املحددة
فــي هــذه الالئحــة  ,ال�سمـاح لبحـ ــارة حمددين للعمــل فـي �سفـينة حمــددة فـي مـدة حمـددة
ال تتجــاوز ( )3ثالثة �أ�شهر � ،إذا كــان ذلــك ال ي�سب ــب خطــرا علــى الأ�شخــا�ص �أو املمتلكــات
�أو البيئة البحرية .
الف�صــــل اخلامــــ�س
الت�سجيـل ونظــام �إدارة اجلـــودة
املــادة ( ) 17
يجب على ال�سلطة البحرية احلفاظ على �سجل ال�شهادات والت�صديقات  ،ويجب �أن تكون
املعلومات الواردة بها متاحة فـي حالة طلبها من ذوي ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 18
على ال�سلطة البحرية و�ضع نظام �إدارة الــجودة  ،ل�ضمــان �صــدور �شهــادات مبــا يتوافــق مــع
�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
علــى ال�سلطــة البحريــة كــل ( )5خمــ�س �سنوات �إجراء تقييم من قبل �أ�شخا�ص م�ستقلني ،
ويتمتعــون بالكفــاءة ملــدى تنفـيــذ الأن�شط ــة املحــددة بهــذه الالئحة  ،على �أن تر�سل نتائج
التقييم وغريها من التقارير �إىل املنظمة البحرية الدولية .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
املخالفــــات الت�أديبيـــة
املــادة ( ) 20
على ال�سلطة البحرية �إجراء حتقيق حمايد فـي حالة �إخالل �أي من حاملي ال�شهادات ب�أمر
يتعلــق ب�أدائــه لواجباتــه  ،ممـا ي�شكـل تهديــدا مبا�شــرا ل�سالمة الأرواح �أو املمتلكات �أو البيئة
البحريــة .
املــادة ( ) 21
على ال�سلطة البحرية  -فـي حالة اكت�شاف غ�ش �أو تزوير فـي ال�شهادات �أو جرمية مت�صلة
بتطبيق �أحكام هذه الالئحة � -إبالغ االدعاء العام بذلك فورا .
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امللحـــق رقـــــم ( ) 1
ال�شهــادات التــي يجــب �أن يحملهــا البحــارة
فـــي ال�سفـينــــة فـي �أثنـــاء اخلدمـــة البحريـــة
م

نــــــوع الوثيقــــــة

ال�صفـــــة �أو الوظيفــــة

1

 �شهادة الكفاءة البحرية . �إقرار اعتـراف �إذا كـان حا�صالعلى �شهادة كفاءة بحرية �أجنبية .

الربابنـ ـ ــة  ،وال�ضبـ ـ ــاط وم�شغل ـ ــو الأجه ـ ــزة
الراديوية للنظام العاملي لال�ستغاثة
وال�سالمة البحرية .

2

�شهـ ــادة بح�سب املطل ـ ــوب
من قب ـ ــل لوائح الراديو .

�أداء مهام �أنظم ـ ــة الراديـ ــو على ال�سفــن
الت ــي ال يوجـ ــد لديه ـ ـ ــا النظـ ـ ــام العاملـ ـ ــي
لال�ستغاث ـ ــة وال�سالمــة البحريــة .

3

�شهادة الأهلية البحرية
ذات ال�صلة بوظيفتهم .

بحـ ـ ــارة ي�شارك ـ ــون فـي �أداء املناوب ـ ـ ــة املالحيـ ــة
�أو الهند�سي ـ ــة �أو الذي ـ ــن يعمل ــون ب�صفــة
طبــاخ ال�سفـينة .

4

�شهادة الأهلية البحرية
فـي التدريب الأ�سا�س ــي لعمليـات
�شح ــن الناقلـ ــة  ،وتكـ ـ ـ ــون ذات
�صل ـ ـ ــة بنـ ـ ــوع الناقلـ ـ ـ ــة التــي
يعملون عليها .

ال�ضباط والبح ــارة العامل ــون عل ـ ــى منت
�سطح ال�سفـن وفـي غرفـ ــة املحرك ــات الذي ــن
يعمل ــون علــى ناقــالت النفـط واملــواد
الكيميائيــة والغــاز امل�سال .

5

�شهادة الأهلية البحرية
فـي التدريب املتق ـ ــدم لعمليـ ــات
�شح ـ ــن الناقلـ ــة  ،وتكـ ـ ــون ذات
�صلـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــوع الناقل ـ ــة التي
يعملون عليها .

الربابنــة و�ضب ــاط ال�سطـ ــح وكبـ ــري
املهند�سيـ ــن واملهنــد�س الثانـ ــي  ،و�أي �شخــ�ص
ذو م�س�ؤولي ـ ــة مبا�شرة عن عمليات التحميل
والتفريغ  ،ورعاية النق ــل ومناولـ ــة الب�ضائع
وتنظي ــف اخلزانات �أو غريهــا مــن العمليــات
ذات ال�صلــة بال�شحــن  ،الذين يعملون
على منت ناقالت النفط واملواد الكيميائية
�أو ناقالت الغاز امل�سال .
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 1ال�شهـ ــادات التـ ــي يجـ ــب �أن يحمله ـ ــا البح ـ ــارة فـ ــي ال�سفـينـ ـ ــة
فـي �أثن ــاء اخلدم ــة البحري ــة .
م

نــــــوع الوثيقــــــة

ال�صفـــــة �أو الوظيفــــة

6

الوثائق الثبوتية
بح�سب انطباقها
على واجباتهم وم�س�ؤولياتهم .

البحارة العاملون على منت �سفن الركاب :
1 -1الربابنة وال�ضباط والأف ــراد الآخـرون
املعينون على قوائ ــم احل�ش ــد (الط ــوارئ)
مل�ساعدة الركـاب فـي احلاالت الطارئ ــة
على منت �سفن الركاب .
2 -2الأفراد الذي ــن يقدمون خدمات مبا�شرة
للم�سافرين على منت �سفن الركاب .
3 -3الربابن ـ ــة وكبيـ ــر املهند�س ـ ــني  ،وكبي ـ ــر
ال�ضباط  ،واملهنــد�س الثاين  ،و�أي �شخ�ص
معيــن علــى قائمة احل�شـ ـ ــد (الطـوارئ)
الذيــن ميلك ــون م�س�ؤولي ــة عن �سالمة
الركاب فـي حـاالت الط ـ ــوارئ علـ ـ ــى متــن
�سفن الركاب .
4 -4الربابن ـ ـ ـ ــة وكبي ـ ــر املهند�س ـ ـ ـي ــن  ،وكبي ـ ــر
ال�ضبـ ـ ـ ــاط  ،واملهنـ ــد�س الثانـ ـ ـ ــي  ،وكـ ـ ـ ــل
�شخـ ـ ــ�ص مكل ـ ـ ــف مب�س�ؤوليـ ـ ـ ــة مبا�شـ ـ ــرة
عـ ــن الركـ ـ ــاب املغ ـ ـ ــادرين والوا�صل ـ ــني ،
والتحميل والتفريغ �أو ت�أمني الب�ضائع ،
�أو �إغ ــالق فتحـات البدن عل ــى متـن �سفـ ــن
الدحرجة .

�شهادة الأهلية البحرية
جميع البحارة العاملون على ال�سفن
 7فـي التدريب الأ�سا�سي للعاملني
اخلا�ضعة للمدونة الدولية (. )IGF
على منت ال�سفن اخلا�ضعة ملدونة
(. )IGF
�شهادة الأهلية البحرية
الربابنـة و�ضب ـ ـ ـ ــاط الهند�سـ ــة  ،مب ــا
 8فـي التدريب املتقــدم للعاملني
ملدونة فـي ذلـك مهند�سو الغاز العاملون فـي ال�سفــن
على منت ال�سف ـ ــن اخلا�ضعة
اخلا�ضـعة ملدونة (. ) IGF
). (IGF
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تابع امللحـق رقـم (  : ) 1ال�شهـ ــادات التـ ــي يجـ ــب �أن يحمله ـ ــا البح ـ ــارة فـ ــي ال�سفـينـ ـ ــة
فـي �أثن ــاء اخلدم ــة البحري ــة .
نــــــوع الوثيقــــــة
م
�شهادة الأهلية البحرية فـي تدريب
9
ال�سالمة الأ�سا�سي .

10

�شهادة الأهلية البحرية
ذات ال�صلة باملهمة �أو امل�س�ؤولية .

11

ال�شهادة الت�صنيفـية للبحارة .

� 12شهادة اللياقة الطبية �سارية املفعول .

ال�صفـــــة �أو الوظيفــــة
جميع البحارة .
كل البحـ ــارة الذين تـ ــم تعيينهم لإج ــراء
واحـ ـ ــد �أو �أكثـ ـ ـ ــر مم ـ ـ ــا ي�أت ـ ـ ــي مــن املهـ ــام
�أو امل�س�ؤولي ـ ـ ـ ــات علـ ـ ـ ـ ــى مـ ـتـ ـ ــن �سفـين ـ ــة :
 1 -1يكون م�س ـ�ؤوال عن ق ــوارب النجـ ـ ــاة ،
وزوارق الإنقـ ـ ــاذ غي ـ ــر زوارق الإنقـ ــاذ
ال�سريعة .
2 -2يكون م�س�ؤوال عن زوارق الإنقاذ ال�سريعة .
 3 -3ال�سيطرة على عمليات مكافحة احلرائق .
4 -4توفـري امل�ساعدات الطبية الأولية .
5 -5يكون م�س�ؤوال عن الرعاية الطبية .
6 -6ي�ؤدي �صفة �ضابط �أمن ال�سفن .
�7 -7أداء امله ـ ــام الأمني ـ ـ ــة  ،مب ـ ــا فـ ــي ذلـ ــك
مكافحة القر�صنــة ومكافحة ال�سطــو
امل�سل ـ ــح والأن�شطة ذات ال�صلة .
الربابن ـ ــة وال�ضبـ ــاط العاملـ ــون
فـي العبـ ــارات ال�سريعة .
جمي ــع البح ـ ـ ــارة .

مالحظــــــــة :
على جميع الربابنة وال�ضباط فـ ــي �أثنــاء خدمتهــم فـي ال�سفـين ـ ــة العمانيـ ـ ــة � ،أن يكونـ ـ ــوا
حا�صلني علــى �شهــادات الأهلية البحرية �سارية املفعول فـي :
1 -1التدريب على ال�سالمة الأ�سا�سية .
2 -2قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ .
3 -3مكافحة احلرائق املتقدمة .

