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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت

قـــرار وزاري

رقـــم 2016/127 

باإ�صــدار الئحــة تنظيــم اإجــراءات تاأهيــل 

وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملــني على مــنت ال�صفـن املبحــرة

ا�ستنادا اإىل القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ، 

واإلــــى قانون تنظيــــم املالحـــــة البحرية فـي املياه الإقليميـــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانـــي 

رقم 81/98 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطانــي رقم 90/65 باملوافقة على ان�سمـــام �سلطنـــة عمان اإىل التفاقيـــة 

الدوليــــة مل�ستويــــــات التدريب واإ�سدار ال�سهــــادات واأعمال النوبـــــات للعاملـــــني فــــي البحــــر 

لعــــام 1978م ، 

وبنــاء علــى ما تقت�سيه امل�سلــحة العامة . 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمـــل باأحكــــام لئحــــة تنظيـــــم اإجـــراءات تاأهيـــل وتدريـــب وترخيــــ�ص البحــــارة العامليـــن 

علـى متـن ال�سفـن املبحـرة املرفقـة . 

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ص مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صدر فـي : 23 من �صـــــــــــــــوال 1437هـ 

املوافــــق : 28 من يوليـــــــــــــــو 2016م

د . اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

 وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــــــالت
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الئحــة تنظيــم اإجــراءات تاأهيــل 

وتدريــب وترخيــ�ص البحــارة العاملــني على مــنت ال�صفـن املبحــرة

الف�صــــل االأول

تعاريــف واأحكــــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

يكون للكلمات والعبارات الآتية فـي تطبيق - اأحكـــام هــذه الالئحة - املعنـــى املبــــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : 

1 - الــــوزارة : 

وزارة النقل والت�سالت . 

2 - ال�صلطـــة البحريــــة : 

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية بالوزارة . 

3 - االتفاقيــــة :

 التفاقية الدولية مل�ستويات التدريب واإ�سدار ال�سهادات واأعمال النوبات للعاملني 

فـي البحر لعام 1978م ، ومدونتها . 

4 - الربـــــان : 

ال�سخ�ص الذي ت�سند له قيادة ال�سفـينة ب�سفة قانونية . 

5 - كبيــر املهند�صــني : 

ال�سابط املهند�ص امل�سوؤول عن اآلت الدفع امليكانيكي لل�سفـينة ، وت�سغيل من�ساآتها 

امليكانيكية والكهربائية ، و�سيانتها . 

6 - كبيــر ال�صبــــاط : 

ال�سابط الذي يلي الربان فـي الرتبة ، وتقع على عاتقه م�سوؤولية قيادة ال�سفـينة 

فـي حال عجز الربان عن القيام بذلك . 

7 - املهنــد�ص الثانـــي :

 ال�سابـــط املهنـــد�ص الــذي يلــي كبيـــر املهند�سني فـي الرتبـــة ، وتقــــع علــــى عاتقــــه 

م�سوؤولية ت�سغيل اآلت الدفع امليكانيكية والكهربائية ، و�سيانتها . 
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8 - البحــــار : 

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

9 - �صهـــادة الكفـــاءة :

ال�سهــادة ال�ســادرة اأو امل�ســدق عليهــا مــن ال�سلطــة البحريــة للربابنـــة وال�سبــاط 

وم�سغلي الراديو للنظام العاملي لال�ستغاثة وال�سالمة البحرية ، وفقا لأحكام هذه 

الالئحة ، والتي تخول �ساحبها العمل واأداء مهـام مرتبطــة مب�ستــوى امل�سوؤوليــة 

املن�سو�ص عليها فـي تلك ال�سهادة . 

10 - �صهــادة االأهليـــة : 

اأو امل�سدق عليها من ال�سلطة البحرية للبحارة ، وفقا لأحكام  ال�سهادة ال�سادرة 

هــذه الالئحــة ، والتــي تفـيــد ا�ستيفاءهــم ملتطلبــات التدريب والكفاءة اأو اخلدمة 

البحرية املحددة فـي التفاقية . 

11 - الوثائـــق الثبوتيـــة :

ال�سهــــادة الــ�سادرة من ال�سلطة البحريــــة اأو من تفو�ســـه - غيــــر �سهــــادة الكفــــاءة 

اأو �سهادة الأهلية - والتي تثبت ا�ستيفاء البحار ملتطلبات هذه الالئحة . 

املــادة ) 2 ( 

ت�سري اأحكام 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 ياأتي : 

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

 �سفن الإمداد .   - 

 ال�سفن الأخرى اململوكة للدولة ، وت�ستخدم لأغرا�ص حكومية غري جتارية .   - 

�سفن ال�سيد .  - 4

يخوت النزهة غري امل�ستخدمة لأغرا�ص جتارية .  - 5

ال�سفن اخل�سبية بدائية ال�سنع .  - 6
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الف�صـــل الثانـــي

�صهــادات وموؤهــالت وخبــرات البحــارة 

املــادة ) 3 ( 

تختـــ�ص ال�سلطــــة البحريـــة باإ�ســدار ال�سهــادات اخلا�ســة بالبحــارة وجتديدهــا والت�سديــق 

عليهــا ، وفقــا لالإجــراءات املن�ســو�ص عليهــا فـــي التفاقيــات البحريــة ذات ال�سلــة ، والتــي 

ان�سمت اإليها ال�سلطنة . 

املــادة ) 4 ( 

يجـب علـى كــل ربـان اأو �سابــط يعمـل علـى متــن اأي �سفـينــة اأن يحمـل �سهـادة كفـاءة �ساريـة 

املفعول �سادرة من ال�سلطة البحرية . 

املــادة ) 5 ( 

تختـ�ص ال�سلطـة البحريـة باإ�سـدار اأو امل�سادقـة علـى �سهـادة الكفـاءة للربابنة وال�سباط ، 

و�سهادة الأهلية للبحــارة املوؤهليـــن ، والوثائـــق الثبوتيـــة باللغتيـــن العربيــة والإجنليزية ، 

ويجوز لل�سلطة البحرية التفوي�ص باإ�سدار �سهادة الأهلية حتت اإ�سرافها ، وعليها التاأكد 

من ا�ستيفاء مقدم الطلب ، احل�سول على ال�سهادة الالزمة لتقدمي اخلدمة البحرية . 

املــادة ) 6 ( 

املن�سو�ص عليها  ال�سهادات  التدريبية الالزمة لإ�سدار  الدورات  البحرية  ال�سلطة  تعتمد 

فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 7 ( 

ي�سرتط فـي اجلهات التي تقـدم التدريــب املطلـــوب لإ�ســـدار ال�سهـــادات اأن تكـــون معتمـــدة 

من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة ، واأن تكون مطبقة لنظام اجلودة املعتمد من قبل الوزارة . 
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الف�صـــــل الثالــــث

حــدود الرحــالت القريبــة من ال�صاحــل

املــادة ) 8 ( 

تتوىل ال�سلطة البحرية حتديد الرحالت البحرية ال�ساحلية القريبة من ال�ساحل العماين ، 

واإذا كانــت هـــذه احلـــدود تدخـــل �سمـــن حـــدود دولـــة اأخـــرى ، فاإنــه علــى ال�سلطـــة البحرية 

ال�سلطة البحرية املخت�سة بالدولة الأخرى حتديد تفا�سيل حدود منطقة  بالتفاق مع 

التجارة والرحالت القريبة من ال�ساحل لكل دولة . 

املــادة ) 9 ( 

يجوز لل�سلطة البحرية قبول �سهادات البحارة ال�سادرة من دولة اأخرى للعمل فـي الرحالت 

البحرية القريبة من ال�ساحل العماين . 

املــادة ) 10 ( 

ل يجوز لل�سلطة البحرية ب�ساأن متطلبات ال�سهادات اأو التدريب واخلربة ، فر�ص �سروط 

اأخرى �سارمة على البحــارة العامليــن فـــي ال�ســـفن التـــي ترفـــع علـــم دولـــة اأخــرى ، وتعمــل 

فـي رحــالت فـي املنطقة البحرية القريبة من ال�ساحل العماين ، اأكرث من البحارة العاملني 

فـي ال�سفن العمانية . 

الف�صـــل الرابـــــع

االعتـراف ب�صهـادات الكفـاءة 

و�صهـادات االأهليـة ال�صـادرة عـن دول اأخـرى

املــادة ) 11 ( 

تعرتف ال�سلطة البحرية ب�سهادات الكفاءة والأهلية ال�سادرة من دولة علم ال�سفـينة التي 

مت التفاق معها على ذلك ، على اأن ي�سبق التفاق قيام ال�سلطة البحرية بتقييم اإجراءات 

تدريــب واإ�ســـدار ال�سهــادات البحريــة فـــي دولــة علــم ال�سفـينــة ، ل�سمـان امتثالهــا ملتطلبــات 

التفاقية . 

املــادة ) 12 ( 

ل يجـوز العرتاف بال�سهادات البحرية ال�سادرة من دولة غري طرف فـي التفاقية . 
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املــادة ) 13 ( 

 يجوز لل�سلطة البحرية اأن ت�سمح لبحارة الدولة التي مت العرتاف ب�سهاداتها ، والذين 

يحملــون �سهادة كفـــاءة منا�سبـــة ، و�ساحلـــة بالعمــــل ملــــدة ل تزيد علـــى )3( ثالثة اأ�سهـــر 

فـي ال�سفن العمانية . 

املــادة ) 14 ( 

يجــــب على ال�سلطة البحرية ، وبالتن�سيـــــق مع اجلهـــات املخت�سة ، حتديد اإجـــراءات اإ�ســدار 

اأو العرتاف ب�سهادة اللياقة الطبية للبحارة . 

املــادة ) 15 ( 

اإذا انتهت �سالحية �سهادة اللياقة الطبية خالل الرحلة البحرية ، تعـــد ال�سهـــادة �ساريـــة 

املفعــــول حتـــى عـــودة البحــــار اإىل اأي ميـــناء فـي ال�سلطـــنة يوجـــد فـيــه طبيــب معتــرف بـــه 

من ال�سلطة البحرية ، علـى األ تتجــاوز املــدة )3( ثالثــة اأ�سهـر ، ويجوز لل�سلطة البحرية 

فـي حالة ال�سرورة التجاوز عن هذه املـدة . 

املــادة ) 16 ( 

يجــوز لل�سلطــة البحريــة فــي الظــروف ال�ستثنائيــة ، ودون التقيد بال�سرتاطات املحددة 

فــي هــذه الالئحــة ، ال�سمـاح لبحــــارة حمددين للعمــل فـي �سفـينة حمــددة فـي مـدة حمـددة 

ل تتجــاوز )3( ثالثة اأ�سهر ، اإذا كــان ذلــك ل ي�سبـــب خطــرا علــى الأ�سخــا�ص اأو املمتلكــات 

اأو البيئة البحرية . 

الف�صــــل اخلامــــ�ص

الت�صجيـل ونظــام اإدارة اجلـــودة

املــادة ) 17 ( 

يجب على ال�سلطة البحرية احلفاظ على �سجل ال�سهادات والت�سديقات ، ويجب اأن تكون 

املعلومات الواردة بها متاحة فـي حالة طلبها من ذوي ال�ساأن . 
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املــادة ) 18 ( 

على ال�سلطة البحرية و�سع نظام اإدارة الــجودة ، ل�سمــان �ســدور �سهــادات مبــا يتوافــق مــع 

اأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 19 ( 

علــى ال�سلطــة البحريــة كــل )5( خمــ�ص �سنوات اإجراء تقييم من قبل اأ�سخا�ص م�ستقلني ، 

ويتمتعــون بالكفــاءة ملــدى تنفـيــذ الأن�سطـــة املحــددة بهــذه الالئحة ، على اأن تر�سل نتائج 

التقييم وغريها من التقارير اإىل املنظمة البحرية الدولية . 

الف�صـــل ال�صــــاد�ص

املخالفــــات التاأديبيـــة 

املــادة ) 20 ( 

على ال�سلطة البحرية اإجراء حتقيق حمايد فـي حالة اإخالل اأي من حاملي ال�سهادات باأمر 

يتعلــق باأدائــه لواجباتــه ، ممـا ي�سكـل تهديــدا مبا�ســرا ل�سالمة الأرواح اأو املمتلكات اأو البيئة 

البحريــة . 

املــادة ) 21 ( 

على ال�سلطة البحرية - فـي حالة اكت�ساف غ�ص اأو تزوير فـي ال�سهادات اأو جرمية مت�سلة 

بتطبيق اأحكام هذه الالئحة - اإبالغ الدعاء العام بذلك فورا . 
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امللحـــق رقـــــم ) 1 (

ال�صهــادات التــي يجــب اأن يحملهــا البحــارة 

فـــي ال�صفـينــــة فـي اأثنـــاء اخلدمـــة البحريـــة 

ال�صفـــــة اأو الوظيفــــة نــــــوع الوثيقــــــة م

الربابنــــــة ، وال�سبــــــاط وم�سغلـــــو الأجهـــــزة 

الراديوية للنظام العاملي لال�ستغاثة 

وال�سالمة البحرية .

- �سهادة الكفاءة البحرية . 

- اإقرار اعتـراف اإذا كـان حا�سال 

على �سهادة كفاءة بحرية اأجنبية . 

1

اأداء مهام اأنظمـــــة الراديــــو على ال�سفــن 

التـــي ل يوجــــد لديهـــــــا النظــــــام العاملــــــي 

لال�ستغاثـــــة وال�سالمــة البحريــة . 

�سهــــادة بح�سب املطلـــــوب 

من قبـــــل لوائح الراديو . 
 

بحــــــارة ي�ساركـــــون فـي اأداء املناوبـــــــة املالحيــــة 

اأو الهند�سيـــــة اأو الذيـــــن يعملـــون ب�سفــة 

طبــاخ ال�سفـينة . 

�سهادة الأهلية البحرية 

ذات ال�سلة بوظيفتهم . 
3

ال�سباط والبحـــارة العاملـــون علـــــى منت 

�سطح ال�سفـن وفـي غرفــــة املحركـــات الذيـــن 

يعملـــون علــى ناقــالت النفـط واملــواد 

الكيميائيــة والغــاز امل�سال . 

�سهادة الأهلية البحرية

 فـي التدريب الأ�سا�ســـي لعمليـات 

�سحـــن الناقلــــة ، وتكــــــــون ذات 

�سلـــــــة بنــــــوع الناقلــــــــة التــي 

يعملون عليها . 

4

الربابنــة و�سبـــاط ال�سطــــح وكبــــري 

املهند�سيــــن واملهنــد�ص الثانــــي ، واأي �سخــ�ص 

ذو م�سوؤوليـــــة مبا�سرة عن عمليات التحميل 

والتفريغ ، ورعاية النقـــل ومناولــــة الب�سائع 

وتنظيـــف اخلزانات اأو غريهــا مــن العمليــات 

ذات ال�سلــة بال�سحــن ، الذين يعملون 

على منت ناقالت النفط واملواد الكيميائية 

اأو ناقالت الغاز امل�سال . 

�سهادة الأهلية البحرية 

فـي التدريب املتقـــــدم لعمليــــات 

�سحـــــن الناقلــــة ، وتكــــــون ذات 

�سلــــــــة بنــــــــوع الناقلـــــة التي 

يعملون عليها .  

5
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ال�صفـــــة اأو الوظيفــــة نــــــوع الوثيقــــــة م

البحارة العاملون على منت �سفن الركاب :   

الآخـرون  - 1 والأفـــراد  وال�سباط  الربابنة 

املعينون على قوائـــم احل�ســـد )الطـــوارئ( 

الطارئـــة  احلالت  فـي  الركـاب  مل�ساعدة 

على منت �سفن الركاب .  

الأفراد الذيـــن يقدمون خدمات مبا�سرة  -  

للم�سافرين على منت �سفن الركاب . 

وكبيـــــر  - 3  ، املهند�ســـــني  وكبيــــر  الربابنـــــة 

ال�سباط ، واملهنــد�ص الثاين ، واأي �سخ�ص 

معيــن علــى قائمة احل�ســــــد )الطـوارئ( 

�سالمة  عن  م�سوؤوليـــة  ميلكـــون  الذيــن 

الركاب فـي حـالت الطـــــوارئ علــــــى متــن 

�سفن الركاب . 

الربابنـــــــــة وكبيـــــر املهند�ســــــيـــن ، وكبيـــــر  - 4

ال�سبــــــــاط ، واملهنــــد�ص الثانــــــــي ، وكــــــــل 

�سخــــــ�ص مكلـــــــف مب�سوؤوليــــــــة مبا�ســــــرة 

 ، والوا�سلـــــني  املغـــــــادرين  الركــــــاب  عــــن 

والتحميل والتفريغ اأو تاأمني الب�سائع ، 

اأو اإغـــالق فتحـات البدن علـــى متـن �سفــــن 

الدحرجة . 

الوثائق الثبوتية

 بح�سب انطباقها 

على واجباتهم وم�سوؤولياتهم . 

6

جميع البحارة العاملون على ال�سفن 

 . )IGF( اخلا�سعة للمدونة الدولية

�سهادة الأهلية البحرية 

فـي التدريب الأ�سا�سي للعاملني 

على منت ال�سفن اخلا�سعة ملدونة 

 . )IGF(

7

الربابنـة و�سبـــــــــاط الهند�ســــة ، مبـــا 

فـي ذلـك مهند�سو الغاز العاملون فـي ال�سفــن 

 . ) IGF( اخلا�سـعة ملدونة

�سهادة الأهلية البحرية 

فـي التدريب املتقــدم للعاملني 

على منت ال�سفـــــن اخلا�سعة ملدونة 

 . )IGF(

8

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : ال�سهــــادات التــــي يجــــب اأن يحملهـــــا البحـــــارة فــــي ال�سفـينــــــة 

فـي اأثنـــاء اخلدمـــة البحريـــة .
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ال�صفـــــة اأو الوظيفــــة نــــــوع الوثيقــــــة م

جميع البحارة . 
�سهادة الأهلية البحرية فـي تدريب 

ال�سالمة الأ�سا�سي . 
9

كل البحــــارة الذين تــــم تعيينهم لإجـــراء 

واحــــــد اأو اأكثــــــــر ممـــــــا ياأتـــــــي مــن املهــــام 

اأو امل�سوؤوليـــــــــات علــــــــــى مـــتــــــن �سفـينـــــة :  

1 -  ، قـــوارب النجــــــاة   يكون م�ســوؤول عن 

الإنقــــاذ  زوارق  غيـــــر  الإنقــــــاذ  وزوارق 

ال�سريعة . 

يكون م�سوؤول عن زوارق الإنقاذ ال�سريعة .  -  

 ال�سيطرة على عمليات مكافحة احلرائق .  - 3

توفـري امل�ساعدات الطبية الأولية .  - 4

يكون م�سوؤول عن الرعاية الطبية .  - 5

يوؤدي �سفة �سابط اأمن ال�سفن .  - 6

اأداء املهـــــام الأمنيـــــــة ، مبـــــا فــــي ذلــــك  - 7

ال�سطــو  ومكافحة  القر�سنــة  مكافحة 

امل�سلـــــح والأن�سطة ذات ال�سلة . 

�سهادة الأهلية البحرية

 ذات ال�سلة باملهمة اأو امل�سوؤولية . 
10

 الربابنـــــة وال�سبــــاط العاملــــون 

فـي العبــــارات ال�سريعة . 
ال�سهادة الت�سنيفـية للبحارة .  11

جميـــع البحـــــــارة .  �سهادة اللياقة الطبية �سارية املفعول .  1 

مالحظــــــــة : 

على جميع الربابنة وال�سباط فــــي اأثنــاء خدمتهــم فـي ال�سفـينـــــة العمانيــــــة ، اأن يكونــــــوا 

حا�سلني علــى �سهــادات الأهلية البحرية �سارية املفعول فـي : 

التدريب على ال�سالمة الأ�سا�سية .  - 1

قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ .  -  

مكافحة احلرائق املتقدمة .  - 3

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : ال�سهــــادات التــــي يجــــب اأن يحملهـــــا البحـــــارة فــــي ال�سفـينــــــة 

فـي اأثنـــاء اخلدمـــة البحريـــة .


