دليل الخدمات الحكومية المعمول به لدى وزارة النقل واالتصاالت
(المديرية العامة للشؤون البحرية  /دائرةتسجيل السفن وشؤون البحارة  /قسم تسجيل السفن بميناء
السلطان قابوس)
أسم الخدمة
تعديل ملكية لوحدة بحرية( نقل ملكية  ،إضافة أو إزالة شريك أو
شركاء  ،تغيير ربان  ،تغيير نشاط  ،تغيير مسمى المالك  ،تغيير
اسم الوحدة البحرية  ،تغيير قياسات  ،تغيير محرك  ،تغيير عدد
ركاب)
إصدار شهادة قيد أو شهادة تسجيل وترخيص مالحي بعد تعديل
وصف الخدمة
بياناتها
 عدم قبول الدفع إال ببطاقة اإلئتمان.االشتراطات والضوابط
اسم المستند المطلوب الستكمال الطلب مثال :عند طلب تأشيرة دخول
 ،المستندات المطلوبة :
 الحصول على الموافقة من الجهات المعنية ذات االختصاص وفقالكشف الخاص بالنشاط المعني ( صيد بحري – سياحة وغوص-
نقل بحري -خدمات بحرية).
 شهادات الصالحية الصادرة من هيئة اإلشراف للوحدات التي تزيدحمولتها عن ( )500طن أو أكثر وكذلك التي تنطبق عليها الئحة
سالمة السفن ذات الحموالت الصغيرة.
 تعبئة االستمارة المطلوبة للخدمة. صورة من البطاقة الشخصية للمالك. شهادة بالنشاط التجاري الصادر من هذه الوزارة (المديرية العامةللشؤون البحرية).
 نسخة من السجل التجاري  +أوراق الكمبيوتر مضاف فيه النشاطوشهادة أو بطاقة انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان إذا كانت
الوحدة البحرية مملوكة للشركة.
المستندات والوثائق المطلوبة
 وثيقة التأمين شاملة البدن والركاب للوحدات التي تزيد حمولتها عن( )500طن أو أكثر وكذلك التي تنطبق عليها الئحة سالمة السفن
ذات الحموالت الصغيرة.
 صورة من جواز /بطاقة الربان إذا كان غير المالك. ترخيص أجهزة االتصاالت إن وجد وكذلك التي تنطبق عليها الئحةسالمة السفن ذات الحموالت الصغيرة( .هيئة تنظيم االتصاالت).
 تقرير فحص طفايات الحريق أو االكتفاء بتقرير معاينة المهندسوتستثنى الدراجات المائية.
 شهادة رماثات النجاة للوحدات التي تنطبق عليها المعاهدات الدوليةوالوحدات التي تنطبق عليها الئحة السالمة للسفن ذات الحموالت
الصغيرة.
 نسخة من اإلفراج الجمركي للمحركات إذا كانت من خارج السلطنة. -إذا كان موضوع التعديل يتطلب حسب الجدول التالي:

موضوع التعديل
تغيير ربان

-

اسم وحدة

-

تغيير محرك

مخطط سير العمل
معدل الوقت المستغرق إلنجاز
المعاملة
رسوم الخدمة وآلية الدفع

المطلوب
البطاقة الشخصية للربان أو بطاقة مقيم
نسخ مطابقة ألصل الشهادات العلمية والمهنية حسب
نوع نشاط الوحدة ومتطلباتها.
التأكد من ذلك إما بمعاينة الوحدة أو جلب صورة للوحدة
تثبت تغيير االسم
 تقديم صورة من فاتورة شراء أو عقد بيع المحرك الجديد. التأكد من المحرك أثناء المعاينة القادمة للوحدات البحريةأو معاينة حينية .وفي كل الحاالت إذا أرتأ المهندس أو
مسجل السفينة أو رئيس القسم ذلك.

-

في حالة نقل ملكية أو إضافة شريك أو شركاء يتعين حضور كافة
األطراف المعنية وتقديم نسخ من بطاقاتهم الشخصية او احضار
توكيل رسمي عنه بالبيع او التنازل بالنسبة للوحدات البحرية أو
إحضار عقد بيع رسمي من الجهات المختصة.

-

دفع الرسوم حسب الئحة رسوم خدمات تسجيل السفن

-

بالنسبة للسفن الخاصة بالنزهة يتم استثناء االشتراطات أعاله
الحاملة لألرقام التالية 18 :و 1و  4و 5و 6و10

-1
-2
-3
-4

طلب تعديل ملكية وحدة بحرية.
معاينة الوحدة إن كان الطلب بتغيير المحركات.
دفع الرسوم
إصدار شهادة تسجيل وترخيص مالحي.
 5-3يوم
بطاقة إئتمان  %10 -من رسوم التسجيل بحد أدنى  10وبحد أقصى
 100لاير

