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وزارة النقــل واالت�ســـاالت

قـــرار وزاري

 رقـــم 2017/42

يقــة هويــة البحـــار حــة و سـدار ال باإ

��صتناد� �إىل �لقانون �لبحري �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطا رقم 81/35 ،

و�ز �لبحري �ل�صادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2011/125 ، و�إىل الئحة �

وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامة 

تقــــرر

املـــادة االأولـــــ

يعمل فـي �صاأن وثيقة هوية �لبحار باأحكام �لالئحة �ملرفقة .

انيــــة املـــادة ال

ال �لالئحة �ملرفقة  ى كل ما ي ى �لقر�ر �لوز�ري رقم 125 / 2011 �مل�صار �إليه  كما يل يل

ـــو�ز�ت �لبحريـــة �إلـــى ح �نتهـــاء مـــدة  �أو يتعــار�ض م �أحكامهــا  م ��صتمر�ر �لعمل با

�صريانها . 

ــــة  ال املـــادة ال

ريدة �لر�صمية  ويعمل به من �ليوم �لتا لتاري ن�صره . � �لقر�ر فـي � ين�صر ه

ـي  24 من جمادى االأو 1438هـ سدر 

ايــــــــــــــــــر 2017م ــــ  21 من  املوا

مد بن حممد بن �سامل الفطي�سي د  اأ

وزيــــــــــــر �لنقـــــــــــــــــــــــــــل و�الت�صـــــــــــــــــــــــاالت
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يقـــة هويـــة البحـــار حـــة و ال
الف�ســـل االأول
التعريفــــات
اŸــادة ) 1 (

ه �لالئحة يكـــون للكلمـات و�لعبار�ت �لـــو�ردة بها �ملعنـــى �ملبـــ قرين  فـي تطبيـق �أحكام هــ

كل منها ما  يقت�ض �صيا �لن�ض معنى �آخر 

الـــــوزارة : 

وز�رة �لنقل و�الت�صاالت . 

الوكيــــــل  
وكيل �لوز�رة للمو�ن و�ل�صوون �لبحرية . 

ال�سلطــة البحريــــة  
�ملديرية �لعامة لل�صوون �لبحرية .

يقة هوية البحار   و
�ملهنية  �ل�صرو  فـيهم  تو�فرت  ين  �ل للبحارة  �لبحرية  �ل�صلطة  نحها  ر�صمية  وثيقة 
�لدخول  حاملها  �لوثيقة  ه  ه ول  وت �ل�صفن   م  على  �لتدريب  �أو  للعمل  و�ل�صحية 
بيانات �خلدمة  فـيها  وتدون  �ل�صفـينة  فـيها  تر�صو  �لتي  �لدول  و�إىل مو�ن  و�خلروج من 

�لبحرية للبحار . 

البحــــــار : 

دمة  ة تدريب لل �ض يرتبط بعقد عمل بحري  ويعمل فـي �صفـينة  �أو من �أجل ف كل �ص
ه �ل�صفـينة . �لبحرية  ويعترب �لربان من �لبحارة مبوجب عقد �لعمل �ملربم بينه وب 

انــي الف�ســل ال

كـــام العامــة االأ

اŸــادة ) 2 (

�صول على وثيقة هوية  اليجوز الأي بحار �أن يقوم باأي عمل فـي �ل�صفن �لعمانية �إال بعد �
�لبحار .
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املــادة ) 3 (
 ي�ص فـيمن يتقدم للح�صول على وثيقة هوية �لبحار ما ياأتي  

18 ثما ع�صرة �صنة . - 1 �أال يقل عمره عن 

�أن يكون الئقـا طبيــا مبوجب �صهــادة فحـ�ض طبــي من �ملو�ص�صـــة �لطبيــة �ملعتمــدة  - 2

لدى �لوز�رة .

�أن يكون �ملتقدم حا�صال على �ل�صهاد�ت و�ملوهالت �لالزمة  و�ل�صادرة �أو �ملعتمدة  - 3

من �ل�صلطة �لبحرية .

املــادة ) 4 (
�صول على وثيقة هوية �لبحار �إىل �ل�صلطة �لبحرية وفقا للنموذج �ملعد   يقدم طلب �

ر�ض مرفقا به �مل�صتند�ت �الآتية   � �ل له

ي �لبحري �أو قمي�ض م ربطة  - 1 لفـية زرقاء بال ت ب �صيت حدي �صورت �ص

مقا�ض 3٫5 × 4 �سم( . �لعنق 

 جو�ز �ل�صفر و�صورة منه . - 2

�صية و�صورة منها �أو بطاقة مقيم و�صورة منها . - 3 �لبطاقة �ل�ص

ن�ص من �ل�صهاد�ت و�ملوهالت �لعلمية �لالزمة  و�ل�صادرة �أو �ملعتمدة من �ل�صلطة  - 4

�لبحرية .

املــادة ) 5 (

ر�ض مرفقا به �مل�صتند�ت  � �ل يقدم طلب جتديد وثيقة هوية �لبحار وفقا للنموذج �ملعد له

ة من وثيقة هوية �لبحار �ملر�د  ه �لالئحة م ن�ص 4 من ه �ملن�صو�ض عليها فـي �ملــادة 

جتديدها .

املــادة ) 6 (

 � �صول على بدل تال �أو فاقد لوثيقة هوية �لبحار وفقا للنموذج �ملعد له يقدم طلب �

ر�ض مرفقا به �مل�صتند�ت �الآتية  �ل
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ــــة مـــن بال فقد�ن لوثيقة هوية �لبحار �ملقدم �إىل �صرطة عمان �ل�صلطانية  - 1 ن�ص

ت�صة �إذ� كان �لفقد خارج �ل�صلطنة . هة �مل �أو �إىل �

ي �لبحري �أو قمي�ض م ربطة  - 2 لفـية زرقاء بال ت ب �صيت حدي  �صورت �ص

مقا�ض 3٫5 × 4 �سم( . �لعنق 

املــادة ) 7 (

5 خم�ض �صنو�ت من تاري �الإ�صد�ر . تكون مدة �صريان وثيقة هوية �لبحار 

املــادة ) 8 (

اوها من قبل �ل�صلطة  كن �صحبها �أو �إل كومة �ل�صلطنة و تكون وثيقة هوية �لبحار ملكا 

ري  ور عليها من قبل  �لبحرية متى �قت�ص �ل�صرورة ذل  ويجب �إعادتها لها عند �لع

�ملرخ�ض لهم بحملها .

املــادة ) 9 (

تعتمد وثيقة هوية �لبحار من قبل �لوكيل .

املــادة ) 10 (

ــال �أحكــــام  مـــ عــــدم �الإخـالل بــاأي عقوبة ينـ�ض عليهـا قانون �آخــــر  يعاقب كــــل مــــن ي

 )200 يد علــى  50 خم�صـ رياال عمانيا  وال ت ر�مــة �إد�ريــة ال تقـل عن  � �لقر�ر ب هــ

. Êمائتي ريال عما
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