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ت ســـا ـــ وا وزار الن

قـــرار وزار

رقـــم 2017/70

ريـ  يـ و اأ ات  ـرا يـم اإ ن ـة  ار  سـ باإ

ـر يـر ا مانيـة  ـ ال س املـ علـ مـ ال ــار ال يـ ال ر و

ا رقم 81/35 ،  ا�ستنادا اإ القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سل

انـــي  واإلــى قانــون تنظيــم املالحــة البحريــة فـي امليـــا االإقليمــية ال�ســادر باملر�ســوم ال�سل

رقم 81/98 ،

وبنــاء علــى ما تقت�سي امل�سلــحة العامة 

ـــرر ـ

أولـــــ ــاد ا ا

اإجـــــراءات تاأهيــــــل وتدريـــــــب وترخيـــــــ�ص البحــــــارة العامليـــــن  يعمــــل فــــي �ســــاأن تنظيــــم 

علـــى مــ ال�سفـن العمانيـة غيـر املبحـرة  باأحكـام الالئحـة املرفقـة .

انيــــة ــاد ال ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر . ين�سر ه

ـ  ـــــــــ 1438 21 مـ ر ـ  ر  س

ــــ  19 مـ ابريـــــــ 2017 وا ا

س طي م ب حمم ب �سا ال اأ د 

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل واالت�ســــــــــــــــــــــــاالت
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ريـ  يـ و اأ ات  ـرا يـم اإ ن ـة 

ـر  يـر ا مانيـة  ـ ال س املـ علـ مـ ال ـار ال يـ ال ر و

أو ســـــ ا ال

ـــا عامــة ــات واأ ري  

ــاد  1 ( ا

بيــق اأحكــام هــ الالئحــة - املعنــى املبــني قريــن  يكـون للكلمـات والعبـارات االتيـة - فــي ت

كـل منهـا مـا لـم يقتـ�ص �سيـا النـ�ص معنـى اخـر 

1  الـــوزار  

وزارة النقل واالت�ساالت . 

ريــة  سلطــة ال 2  ال

املديرية العامة لل�سوون البحرية بالوزارة .

ـــار  3  ال

كل �سخ�ص يعمل فـي ال�سفـينة باأي �سفة كان .

ــ  س 4  ال

امليــا  اأو فـي  الداخليــة  امليــا  فــي  التي تعمــل ح�سريــا  املبحرة  العمانية غري  ال�سفن 

بق  مية اأو مال�سقة لها اأو املناطق التي ت مية اأو مناطق  سمن ميا  الواقعة 

نـــة عمـــان اأو ال�سفـــن التـــي تقـــدم اخلدمـــة اإ املن�سات  فـيــها لوائـــ املينـــاء فــــي �سل

البحرية العمانية .

ليــة   أ ــاد ا س   5

�سهادة �سادرة للبحار  تخول العمل فـي ال�سفة املبينة بها  وتفـيد باأن قد مت ا�ستيفاء 

ات ال�سلة . لبات اأو التدريبات  املت

ــرا   ع ــة ا ي 6  و

الالئحــــة لالعــتــرا  هـــ  الأحكـــام  وفقـــــا  البحريــــة  ــــة  ال�سل عـــن  �ســـادرة  يقـــة  و

ة بحرية بدولة اأخر . بال�سهادات ال�سادرة من �سل
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ـيــة   سني ــاد ال 7  ال�س
ة البحرية للبحار  والتي تخول العمل على نو وطراز  ال�سهادة ال�سادرة من ال�سل

دد . ناء عملها فـي م�سار  معني من ال�سفن فـي اأ

ــاد  2 ( ا
البحــارة  نــاء  با�ست ال�سفن  م  على  العاملني  البحارة  على  الالئحة  ه  اأحكام  ت�سري 

العاملني على م ال�سفن االتية 

ص ع�سكرية اأو حربية .   1 - ال�سفن امل�ستخدمة الأغرا

ارية .  ص حكومية غري  2 -  ال�سفن االأخر اململوكة للدولة  والتي ت�ستخدم الأغرا

3 - �سفن ال�سيد . 

ارية . ص  4 - يخوت النزهة غري امل�ستخدمة الأغرا

ــاد  3 ( ا
ال�سهادة  اأو  االأهلية  �سهادة  فـي  تزوير  اأو  اكت�سا غ�ص  فـي حالة  البحرية   ة  ال�سل على 

بيق اأحكام ه الالئحة -  ة مت�سلة بت ا  اأو اكت�سا جر يقة االع الت�سنيفـية اأو و

ل فورا . اإبال االدعاء العام ب

انــ ســـ ال ال
ــار ــالت ال ــادات ومو س

ــاد  4 ( ا
يجب على كل بحار يعمل على م ال�سفن اأن يحمل �سهادة اأهلية �سارية املفعول . 

ــاد  5 ( ا
الالزمـــة   التدريبيـــة  الـــدورات  واعتمـــاد  التدريــــب  بتحديــــد  البحريـــة  ــــــة  ال�سل تقــــوم 

لبـــات اأخـــر للح�ســـول علــــى ال�سهــــادات املن�ســــو�ص عليهـــا فـــي امللحـــق املرفـــق  واأي مت

بهـ الالئحـة .

ــاد  6 ( ا
تني  بالل املوهلني  للبحارة  ال�سهادات  امل�سادقة على  اأو  باإ�سدار  البحرية  ة  ال�سل تخت�ص 

ة البحرية التفوي�ص باإ�سدار �سهادة االأهلية حت  ليزية  ويجوز لل�سل العربية  واالإ

�سول على ال�سهادات  اطات ا لب ال�س اإ�سرافها  وعليها التاأكد من ا�ستيفاء مقدم ال

الالزمة لتقد اخلدمة البحرية .
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ــاد  7 ( ا

ا   ائق االع فا على �سجل ال�سهادات والت�سديقات وو ة البحرية ا يجب على ال�سل

وي ال�ساأن . ويجب اأن تكون املعلومات الواردة بها متاحة فـي حالة طلبها من 

الـــ ســـ ال ال

ـر سـادر عـ دو اأ ليـة ال أ ـادات ا ـرا ب�س ع ا

ــاد  8 ( ا

اأخــر   يقـة االعتـرا ب�سهـادات االأهليـة ال�سـادرة مـن دولــة  ة البحرية و ال�سل ت�سدر 

بتقييم  البحرية  ة  ال�سل قيام  االتفا  ي�سبق  اأن  على  ل   على  معها  االتفا  مت  التي 

التــام  الهــا  امت الدولــة ل�سمــان  تــل  فــي  البحريــة  ال�سهــادات  واإ�ســدار  اإجــراءات تدريــب 

لهــ االإجــراءات . 

ــاد  9 ( ا

اطات املحددة  نائية - دون التقيد باال�س ـــة البحريـــة فـي الظرو اال�ست يـــجوز لل�سل

ددة  ددة فـي مدة  ددين بالعمل فـي �سفـينة  فـي ه الالئحة - ال�سماح لبحارة 

را على االأ�سخا�ص اأو املمتلكات  ل خ ة اأال ي�سبب  ـــة اأ�سهر  �سري ال  3 ال تتجـــاوز 

ة البحرية . اأو البي
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ـادات ـ بال�س  مل
ـينـة  س ـ ال ـار  ـا ال مل ـ اأ ي ـ ي  ال

اد ام ال�س ة  ي ة اأو و س ـــاد نـــو ال�س

ربان �سفـينة  م�ساعد ربان �سفـينة  

ل �سفـينة  مهند�ص �سفـينة   م�س

م�ساعد مهند�ص �سفـينة  بحار �سفـينة  

ات ال�سلة �سهادة االأهلية 

ا  يقة االع يفة اأو و  بنو الو

فـي حالة وجود �سهادة من دولة اأخر 

1

ربان �سفـينة  م�ساعد ربان �سفـينة  

ل �سفـينة  مهند�ص �سفـينة  م�ساعد  م�س

مهند�ص �سفـينة  البحارة العاملون على 

ال�سفن التي تقوم بالعمليات التالية 

1- �سحن النف 

ل �سفن تزويد الوقود  ا فـي 

2- �سحن املواد الكيميائية 

از امل�سال   3- �سحن ال

4- نقل الركا 

فر  5- عمليات ا

ات �سلــة بنــو العمليــة �سهــادة  2

جميــــع البحــــارة

بية  �سهادة اللياقة ال

�سارية املفعول  و�سهادة االأهلية 

رائق  االإ�سعافات  فـي ال�سالمة من ا

االأولية وتقنيات �سالمة االأرواح 

3

ربان �سفـينة  م�ساعد ربان �سفـينة   

ل �سفـينة  مهند�ص �سفـينة    م�س

م�ساعد مهند�ص �سفـينة

ال�سهــادة الت�سنيفـيــة  4
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