اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

وزارة النقـــــل واالت�صـــــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2015/56
ب�إ�صــدار الئحــة ر�ســوم خدمــات ال�شــ�ؤون البحريــة
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إىل قانـ ــون تنظيـ ــم املالح ــة البحرية فـي امليـ ــاه الإقليميـ ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم ، 81/98
و�إىل الئحة ت�سجيل ال�سفن ومعاينتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 82/38/2
و�إىل القرار الوزاري رقم  1983 /8/2ب�ش�أن قيد الوحدات البحرية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـي �شـ�أن ر�ســوم خدمــات ال�ش ـ�ؤون البحري ــة ب�أحكــام الالئحــة املرفقــة .
املــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى الق ـ ــراران الوزاريـ ـ ـ ــان رقم ـ ــا  ، 82/38/2و  1983/8/2امل�ش ـ ــار �إليـهم ــا  ،كم ـ ــا يلغ ـ ــى
كل مـ ـ ــا يخالف هــذه الالئح ــة � ،أو يتع ــار�ض مــع �أحكامه ــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  14 :من جمادى الأوىل 1436هـ
املوافــــق  5 :من مــــــــــــــــــــار�س 2015م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ــاالت
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الئحــة ر�ســـوم خدمـــات ال�شــ�ؤون البحريــة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحك ــام هذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعبارات التاليـ ــة املعنـ ــى املبـ ــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
الوزيـــــــــر :
وزير النقل واالت�صاالت .
ال�سلطــة البحريــة املخت�صــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
ت�صريــــح مالحــــي :
ت�صريح ت�صدره ال�سلطة البحرية املخت�صة للوحدات البحرية الأجنبية ال�ستخدام البحر
الإقليمي العماين .
ت�صريـــح الإبحـــار :
ت�صريح ي�صدر من �إحدى �سفارات �أو قن�صليات ال�سلطنة املوجودة فـي دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية � ،أو من مكتب التمثيل التجاري العماين فـي دولة الإمارات العربية
املتحدة للوحدات البحرية الأجنبية املخ�ص�صة للنزهة �أو العبور �أو الزيارة فـي البحر
الإقليمي العماين  ،ويكون �ساريا ملدة ( )30ثالثني يوما  ،ولرحلة بحرية واحدة  ،ويح�صل
من قبل اجلهة امل�صدرة له .
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الرتخيـــ�ص املالحـــي :
ترخي�ص ت�صدره ال�سلطة البحرية املخت�صة للوحدات البحرية العمانية ملمار�سة الأن�شطة
البحرية  ،ويكون �ساريــا ملـ ــدة �سن ـ ــة .
الوحــدة البحريــة :
من�شـ ـ ـ�أة عائمـ ــة �صاحلـ ــة للمالحـ ــة البحريـ ــة تعمـ ــل �أو تك ــون مع ــدة للعم ــل ف ــي البح ـ ــر ،
وت�شتمل على جميع امللحقات والتفرعات ال�ضرورية ال�ستثمارها .
هيئــة ت�صنيـف الوحــدة البحريـة :
هيئة ت�صنيف معتمدة من ال�سلطة البحرية املخت�صة  ،لإ�صدار ال�شهادات الفنية للوحدات
البحرية العمانية  ،وت�صنيفها .
املــادة ( ) 2
ت�سـ ــري �أحكـ ـ ــام هذه الالئحة على الوحدات البحرية العماني ـ ــة والأجنبي ـ ــة التـ ــي تعم ـ ــل
فـي البحر الإقليمي العماين .
وت�ستثنـ ــى م ــن اخل�ضـ ــوع لأحكام ه ــذه الالئحة ق ــوارب ال�صي ــد التي تق ــل حمولته ــا الكليـة
عن ( )5خم�سـ ــة �أطن ــان .
املــادة ( ) 3
ينتهي الت�صريح املالحي فـي احلاالت الآتية :
1 -1خروج الوحدة البحرية من البحر الإقليمي العماين .
وي�ستثنى من هذا احلكم الوحدات البحرية اململوكة ملواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،وكذلك �سفن ال�صيد الإيرانية .
2 -2انتهاء �أي من �شهادات الوحدة البحرية .
3 -3غرق الوحدة البحرية فـي البحر الإقليمي العماين .
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املــادة ( ) 4
ت�صنف الوحدات البحرية على النحو الآتي :
� -1سفن جتارية  ،وت�شمل :
 �سفن ركاب . �سفن ركاب وب�ضائع . �سفن حاويات . �سفن دحرجة . �سفن نقل �سيارات . �سفن نقل حيوانات حية . �سفن ب�ضائع عامة �أو نقل عام . �سفن ب�ضاعة �سائبة . �سفن م�سح بحري . �سفن بحث علمي . �سفن خدمة . قاطرة . ناقلة نفط � ،أو ناقلة غاز . ناقلة مواد كيميائية . عبارة نقل عام (�سفـينة �إنزال) . �سفن فندق عائم . �سفن �إنقاذ وانت�شال حطام . �سفنا حكومية لأغرا�ض جتارية .-4-
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 �سفنا �سياحية . �أي �سفن جتارية �أخرى .� - 2سفن ال�صي ــد  ،وت�شمل :
 �سفن �صيد جتاري (�سطح �أو قاع) . �سفن �صيد �ساحلي . �سفن �صيد تقليدي (حرفـي) . �سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية � ،أو نقل �أ�سماك . - 3وحدات بحرية �أخرى  ،وت�شمل :
 �سفن نزهة . �سفنا حكومية لأغرا�ض غري جتارية . �سفنا �شــراعية . قاربا �سياحيا . قارب نزهة . قارب خدمة . قاربا حكوميا لأغرا�ض جتارية . قاربا حكوميا لأغرا�ض غري جتارية . قاربا �شراعيا . دراجة مائيــة . دوبة حفر � ،أو دوبة مبحرك وبدون حمرك � ،أو دوبة برافعة � ،أو من�صة بحرية . وحدات برمائية ( تعمل فـي الرب والبحر) . �أي وحدات بحرية �أخرى .-5-
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املــادة ( ) 5
عنـد ح�ســاب ر�ســوم خدمــات ال�ش ـ�ؤون البحري ــة للوحدة البحريــة يعتــد باحلمول ــة الطنيــة
الإجمالية الثابتة فـي م�ستندات امل�صنع �أو �شهادة هيئة ت�صنيف الوحدة البحرية .
املــادة ( ) 6
يتم ت�سجيل الوحدة البحرية التي ترفع العلم العماين فـي ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك
لدى �أق�سام ت�سجيل ال�سفن التابعة لل�سلطة البحرية املخت�صة وفقا للإجراءات املتبعة .
املــادة ( ) 7
حت�صل ر�سوم ت�سجيل و�إ�صدار الرتخي�ص املالحي و�شهادات الوحدات البحرية العمانية
وفقا للجدول رقم ( )1املرفق .
املــادة ( ) 8
حت�صل ر�سوم ت�صاريح الوحدات البحرية الأجنبية التي تعمل فـي البحر الإقليمي العماين
وفقا للجدول رقم ( )2املرفق .
املــادة ( ) 9
حت�صل ر�سوم �شهادات ووثائق البحارة وفقا للجدول رقم ( )3املرفق .
املــادة ( ) 10
حت�صل ر�سوم �شهادات االمتثال وفقا للجدول رقم (  ) 4املرفق .
املــادة ( ) 11
حت�صل ر�سوم اخلدمات الأخرى وفقا للجدول رقم (  ) 5املرفق .
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اجلــــدول رقــــم ( ) 1
ر�سوم ت�سجيل و�إ�صدار الرتخي�ص املالحي
و�شهـــادات الوحـــدات البحريـــة العمانيــــة
أ�  -ال�سفــــن التجاريــــة
م

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

1

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
املالح ـ ــي ل�سفـينة حمولتهـ ــا الكليـ ــة
مـ ــن (� ) 5أطنان �إىل �أقل من ( ) 50طنا

() 100
مائــة ريــال عمانــي

2

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
املالحـي ل�سفـينة حمولتها الكليـ ــة
من ( ) 50طنا �إىل �أقل من ( ) 150طنا

() 200
مائتــا ريــال عمان ــي

( ) 200مائتا ريال عمان ــي ،
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
بالإ�ضافــة �إىل ( )500خم�سمائة
3
املالحـ ـ ــي ل�سفـينة حمولته ـ ـ ـ ــا الكلي ــة بي�سة عن كـل طن بع ـ ــد ( )150طنـ ــا
مــن (  ) 150طنا �إىل �أقل من (  ) 5000طن و�إىل �أقل من ( )5000طــن  ،وبحـ ـ ــد
�أق�صى ( � ) 2000ألفا ري ــال عمانــي

4

ت�سجيل و �إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
املالحي ل�سفـينة حمولتها الكلية
( )5000طن ف�أكرث
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( � ) 2000ألفـا ريال عماين  ،وكل
زيادة على ( ) 5000طـ ــن يح�صـ ــل
عن الطـ ـ ــن ( ) 30ثالثون بي�ســة ،
وبحــد �أق�ص ــى ( )20000ع�شرون �ألف
ريــال عماين
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ب � -سفـــن ال�صيــــد
م

1

2

3

اخلدمــــــــة
ت�سجي ـ ــل و�إ�صـ ـ ــدار �أو جتدي ـ ــد الرتخي ــ�ص
املالحي لل�سفن التي تكون حمـولتها الكلية
من (� )5أطنان �إىل �أقل من ( ) 50طنا  ،وذلك
على النحو الآتي :
�أوال � :سفن �صيد جتاري �أو �سفن �صيد �ساحلي
ثانيا � :سفن �صيد تقليدي (حرفـي)
ثالثا � :سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى
ت�سجيـ ــل و�إ�ص ــدار �أو جتديـ ـ ــد الرتخيـ ــ�ص
املالحي لل�سفن التي تك ــون حمولتهــا الكلية
من ( )50طنا �إىل ( )150طنا  ،وذلك على
النحو الآتي :
�أوال � :سفن �صيد جتاري و�سفن �صيد �ساحلي
ثانيا � :سفن �صيد تقليدي (حرفـي)
ثالثا � :سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
ل�سفــن منتجـ ــات �سمكيـ ــة �أو �أبحاث �سمكيـ ــة
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى التي تكون
حمولتها الكلية ( )150طنا ف�أكرث  ،وذلك
على النحو الآتي :
�أوال � :سفن �صيد جتاري و�سفن �صيد �ساحلي
ثانيا � :سفن �صيد تقليدي (حرفـي)
ثالثا � :سفن منتجات �سمكية �أو �أبحاث �سمكية
�أو نقل �أ�سماك �أو �أغرا�ض �أخرى
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الر�ســــــــم

( ) 100مائة ريال عماين
( ) 25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
( � ) 40أربعون رياال عمانيا

( )200مائتا ريال عماين
( ) 50خم�سون رياال عمانيا
( ) 80ثمانون رياال عمانيا

( )200مائتا ريال عماين  ،بالإ�ضافة
�إىل ( )1ريال عماين واحد عن كل طـن
يزيـد على ( )150طنا الأوىل  ،وبحد
�أق�صى ( � )1000ألف ريال عماين
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ج � -سفـن حمولتهـا الكليـة (� )5أطنـان ف�أكـرث
م

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص ( )50خم�سون رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة
 1املالحي ل�سفـينة حكومية لأغرا�ض �إىل ( )500خم�سمائة بي�سة عن كل طن
يزيد على( )50طنا
جتارية
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
 2املالحي ل�سفـينة حكومية لأغرا�ض غري
جتارية

معفاة من الر�سوم

( )50خم�سون رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
�إىل ( ) 500خم�سمائــة بي�ســة عــن ك ــل
3
املالحي ل�سفـينة نزهة �أو ل�سفـينة
طن يزيد على ( ) 50طنا  ،وبحد �أق�صى
�سياحية
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين
( )30ثالثون رياال عمانيا  ،بالإ�ضافة
�إىل ( ) 250مائتـ ــني وخم�ســني بي�س ــة
ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص
عن كل طن يزيد على ( )50طنا  ،وبحد
4
املالحي ل�سفـينة �شراعية
�أق�صـ ــى (� )2500ألف ـ ــان وخم�سمائـ ـ ــة
ريــال عمان ــي
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د  -وحدات بحرية �أخرى حمولتها الكلية �أقل من (� )5أطنان
م

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

1

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
لقارب �سياحي

() 30
ثالثون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
2
لقارب نزهة

() 20
ع�شرون رياال عمانيا

3

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
لقارب خدمة

() 30
ثالثون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
4
لقارب حكومي لأغرا�ض جتارية

() 30
ثالثون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
5
لقارب حكومي لأغرا�ض غري جتارية

معفاة من الر�سوم

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
6
لقارب �شراعي

() 20
ع�شرون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
7
لدراجات مائية

() 20
ع�شرون رياال عمانيا

ت�سجيل و�إ�صدار �أو جتديد الرتخي�ص املالحي
8
لوحدات بحرية �أخرى

()20
ع�شرون رياال عمانيا
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هـ  -ر�سوم خدمات �أخرى للوحدات البحرية العمانية
م
1

2
3
4

5

6

7

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
الت�سجيل �أو الرتخي�ص املالحي
عمانيـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ()200
مائتـا ري ــال عمانـ ــي
( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
�شهادة بيانات وحدة بحرية
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
تعديل بيانات وحدة بحرية
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�إ�صدار ال�سجل املوجز للوحدة
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
البحرية
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
�إ�صدار �شهادة ال�شطب
عمانيـ ــة  ،وبح ـ ــد �أق�صـ ــى ()200
مائتا ري ــال عمانـ ــي
( )%15خم�سة ع�شر باملائة من ر�سوم
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة الت�سجيل  ،بحــد �أدن ــى (  ) 10ع�شرة رياالت
ال�شطب
عماني ـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ()50
خم�سـ ـ ــون ريـ ــاال عمانيـ ــا
( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت
نقل ملكية
عمانيـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ()200
مائت ــا ريـ ــال عماين
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تابع  :هـ  -ر�سوم خدمات �أخرى للوحدات البحرية العمانية
م
8
9

10

11

12

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

( )%1واحد باملائة من قيمة الرهن  ،بحد
�إثبات رهن
�أدنى ( )20ع�شرون رياال عمانيا  ،وبحد
�أق�صى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين
( )%0٫5ن�صف باملائة من قيمة الرهن  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
�إلغاء رهن
�أق�صى (� )2500ألفـان وخم�سمائة ريال عماين
()50
�إ�صدار �شهادة التطقيم الآمن لوحدة
خم�سون رياال عمانيا
بحرية عمانية
تعديل �شهادة التطقيم الآمن لوحدة
()20
بحرية عمانية �أو بدل فاقد �أو تالف
ع�شرون رياال عمانيا
لها
()10
الت�صديق على �شهادة خدمة بحرية
ع�شرة رياالت عمانية
( )%25خم�س ــة وع�ش ــرون باملائـ ــة مـ ــن
ر�سـ ــوم الت�سجيل  ،ويتم احت�سابها كالآتي :
 داخـ ــل املحافظ ــة بح ــد �أدنى ()10ع�شـ ــرة ري ــاالت عمانيـ ــة  ،وبح ـ ــد
�أق�صـ ــى ( )100مائة ريال عماين .
الزيارة الثانية للمعاينة
 خارج املحافظ ــة بحـ ــد �أدنى ( )100مائ ــة�أو طلب معاينة ا�ستثنائية
ري ـ ـ ــال عمانـ ـ ــي  ،وبح ـ ـ ــد �أق�صـ ــى ()500
خم�سمائة ريال عماين .
 خارج ال�سلطنة تتحمل اجلهة الطالبةللمعاينة كافة تكاليف املهمة  ،بالإ�ضافة
�إىل مبلـ ــغ ( )100مائ ـ ــة ري ـ ــال عمان ـ ــي
عن كل موظف يقوم باملهمة يوميا .
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تابع  :هـ  -ر�سوم خدمات �أخرى للوحدات البحرية العمانية
م

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

�إ�صـ ــدار �أو متدي ـ ــد �شه ــادة الإعف ــاء ( )%10ع�شــرة باملائــة مــن ر�ســوم الت�سجيــل ،
� 13أو اال�ستثنــاء م ــن بعــ�ض اال�شت ــراطات بح ـ ــد �أدن ـ ــى ( )10ع�شـ ــرة رياالت عمانيـ ــة ،
وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين
الدولية

14

�إ�صدار �أو متديد �شهادة ت�سجيل
م�ؤقتة

( )%25خم�سة وع�شرون باملائة من ر�سوم
الت�سجيل  ،بحد �أدنى ( ) 10ع�شرة رياالت
عمانيـ ـ ــة  ،وبحـ ــد �أق�صـ ــى ( ) 100مائـ ـ ــة
ريال عماين

15

الت�صديق على بيانات عقد البيع

( )%1واحد باملائة من قيمة البيع  ،بحد
�أدنى ( )20ع�ش ــرون رياال عمانيا  ،وبحد
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين

16

تغيري ربان �أو �إ�ضافة ربان
فـي الرتخي�ص املالحي

( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل ،
بحـ ـ ــد �أدن ــى ( ) 10ع�شرة رياالت عمانية ،
وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين

( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
تغيري حمركات �أو �إ�ضافة حمركات
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
17
فـي الرتخي�ص املالحي
�أق�صى ( )100مائة ريال عماين
18

ر�سوم خدمات �أخرى

( )%10ع�شرة باملائة من ر�سوم الت�سجيل  ،بحد
�أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية  ،وبحد
�أق�صى (  ) 100مائة ريال عماين
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اجلــــدول رقــــم ( ) 2
ر�سوم ت�صاريح الوحدات البحرية الأجنبية
التـــي تعمــــل فـي البحــــر الإقليمــــي العمانــــي
م
1
2
3

الر�ســــــــم
اخلدمــــــــة
�إ�صدار ت�صريح مالحي ل�سفـينة �صيد ( )3ثالثة رياالت عمانية عن كل طن ،
بحد �أدنى (� )2000ألفـا ريال عماين  ،وبحد
�أجنبية
�أقــ�صى (� )6000ستة �آالف ريال عماين
( )1ريال عماين واحد عن كل طن  ،بحــد
�إ�صدار ت�صريح مالحي ل�سفن �أخرى �أدن ـ ــى ( )200مائتا ريال عماين  ،وبحد
�أق�صى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين
( )20ع�شرون رياال عمانيا
�إ�صدار ت�صريح �إبحار

�إ�صدار ت�صريح مالحي لل�سفن
 4ال�سياحية الزائرة للموانئ التجارية
5

6
7
8
9

( )50خم�سون رياال عمانيا

�إ�صدار ت�صريح مالحي لوحدة
(� )2500ألفان وخم�سمائة ريال عماين
بحرية للعمل فـي املناطق احلدودية بالن�سبة للوحدات البحرية التي ال تزيد
لل�سلطنة والتي يتط ـ ــلب عملها حمولتها الكلية علــى ( )150طنا  ،و()4000
الدخول واخلروج من البحر الإقليمي �أربعة �آالف ريال عمانـي للوحدة البحرية
ب�صورة متكررة  ،ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر التي تزيد حمولتها الكلية على ( )150طنا
تغيري �أفراد الطاقم �أو �إ�ضافة �
املالحيأفراد (  ) 20ع�شرون رياال عمانيا عن كل فرد
الطاقم فـي الت�صريح
تعديل الت�صريح املالحي �أو ا�ستخراج
( ) 100مائة ريال عماين
بدل فاقد �أو تالف
تغيري منطقة العمل فـي البحر
الإقليمي العماين لأي وحدة بحرية نف�س ر�سوم �إ�صدار الت�صريح املالحي للوحدة
ح�صلت على ت�صريح مالحي
تغيري الوكيل املالحي لوحدة بحرية
( ) 100مائة ريال عماين
ح�صلت على ت�صريح مالحي
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اجلــــدول رقــــم ( ) 3
ر�سـوم �شهـادات ووثـائــق البحــارة
م

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

�إ�صدار �أو جتديد وثيقة البحارة
( جواز بحري )

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

1

2

3

تعديل بيانات وثيقة بحارة (جواز بحري)
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف لها

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة كفاءة بحرية
مل�ستوى الت�شغيل

()10
ع�شرة رياالت عمانية

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة كفاءة بحرية
مل�ستوى الإدارة

()20
ع�شرون رياال عمانيا

تعديل �شهادة كفاءة بحرية �أو ا�ستخراج
بدل فاقد �أو تالف لها

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

الت�صديق على �شهادة كفاءة بحرية �أجنبية
للعمل فـي وحدة بحرية عمانية

()35
خم�سة وثالثون رياال عمانيا
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تابع  :اجلدول رقم (  ) 3ر�سـوم �شهـادات ووثـائــق البحــارة
م

4

5

اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

اختبارات على م�ستويات الت�شغيل
()OPERATION LEVEL
للح�صول على �شهادة الكفاءة للبحارة :
 -االختبار ال�شفهي الأول

()5
خم�سة رياالت عمانية

� -إعادة االختبار ال�شفهي

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

اختبارات على م�ستويات الإدارة
()MANAGEMENT LEVEL
للح�صول على �شهادة الكفاءة للبحارة :
 -االختبار ال�شفهي الأول

()20
ع�شرون رياال عمانيا

� -إعادة االختبار ال�شفهي

() 40
�أربعون رياال عمانيا

 -االختبار التحريري الأول

()30
ثالثون رياال عمانيا عن كل مادة

� -إعادة االختبار التحريري

()60
�ستون رياال عمانيا عن كل مادة

ر�سوم �إ�صدار �أو جتديد ال�شهادات
الأخرى للبحارة

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

تعديل بيانات ال�شهادات الأخرى للبحارة
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا
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اجلــــدول رقــــم ( ) 4
ر�ســــوم �شهــــادات االمتثــــال
اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

م

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة امتثال للمتطلبات
الأمنية ملرافق امليناء

( )300ثالثمائة ريال عماين
�سنويا لكل مرفق ميناء

تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
امتثال ملرافق امليناء

()100
مائة ريال عماين

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة امتثال للمتطلبات
الأمنية لوحدة بحرية عمانية

()50
خمـ ــ�سون ري ــاال عمانيا �سنويا

 2تعديل ل�شهادة امتثال للمتطلبات الأمنية
لوحدة بحرية عمانية
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()25
خم�سة وع�شـرون رياال عمانيا

1

3

4

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة امتثال
لكلية �أو معهد بحري

()3000
ثالثـ ـ ــة �آالف ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات

تعديل ل�شهادة امتثال لكلية �أو معهد بحري
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()500
خم�سمائة ريال عماين

�إ�صدار �أو جتديد �شهادات االمتثال الأخرى

()100
مائ ـ ــة ري ـ ــال عماين

تعديل بيانات ال�شهادات الأخرى
�أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
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اجلــــدول رقــــم ( ) 5
ر�ســــوم اخلدمــــات الأخـــرى
اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

م

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد وكيل مالحي
حملي من الفئة الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل
التجاري

()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات

تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتماد وكيل مالحي حملي من الفئة
الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري

( ) 100
مائة ريال عماين

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد وكيل مالحي
من الفئات الثانية والثالثة والرابعة
وفقا لل�سجل التجاري

()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات

 2تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتـماد وكيل مالحي من الفئات
الثانية والثالثة والرابعة
وفقا لل�سجل التجاري

()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

1

3

احل�صول على ن�سخة من القانون البحري
العماين

( ) 15
خم�سة ع�شر رياال عمانيا

4

احل�صول على ن�سخة من قانون تنظيم
املالحة البحري ـ ــة فـي البـ ــحر الإقليمي

() 10
ع�شرة رياالت عمانية

5

�إ�صدار �شهادة اعتماد موا�صفات م�ساعدات
مالحية

() 50
خم�سون رياال عمانيا
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تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
م
6

7

8

9

اخلدمــــــــة
ت�صريح الإعالن فـي ال�صحف لإثبات ملكية
وحدة بحرية (يتحمل �صاحب العالقة
تكاليف الإعالن فـي ال�صحف)
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد ل�شركة
�سياحية بحرية من الدرجة الأوىل واملمتازة
وفقا لل�سجل التجاري
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتماد ل�شرك ـ ـ ـ ـ ــة �سياحية بحرية
من الدرجة الأوىل واملمتازة
وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة اعتماد ل�شركة
�سياحية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة
وفق ــا لل�سج ــل التج ــاري
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة اعتماد �شركة �سياحية من الدرجة
الثاني ــة والثالثـ ــة والرابع ـ ــة
وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم
باخلدمات والأن�شطة البحرية من الدرجة
الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة ترخي�ص �شركة تقوم باخلدمات
والأن�شطة البحرية من الدرجة الأوىل
واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري
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الر�ســــــــم
( ) 10
ع�شرة رياالت عمانية
()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()100
مائة ريال عماين
()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()100
مائة ريال عماين

اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
م

الر�ســــــــم

اخلدمــــــــة

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم
باخلدمات والأن�شطة البحرية من الدرجة
الثانية والثالثة والرابعة وفقا لل�سجل التجاري
 10تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم باخلدمات
والأن�شطة البحرية من الدرجة الثانية
والثالثة والرابعة وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص �شركة
تقوم ب�صيانة وت�صنيع الوحدات البحرية
من الدرجة الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل
التجاري
11
تعديل بيانات �أو ا�ستخراج بدل فاقد
�أو تالف ل�شهادة ترخي�ص ل�شركة تقوم
ب�صيانة وت�صنيع الوحدات البحرية من
الدرجة الأوىل واملمتازة وفقا لل�سجل التجاري
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة ترخي�ص ل�شركة
تقوم ب�صيانة وت�صنيع الوحدات البحرية
من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة
وفقا لل�سجل التجاري
12
تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
ترخي�ص �شركات تقوم ب�صيانة وت�صنيع
الوحدات البحرية من الدرجة الثانية
والثالثة والرابعة وفقا لل�سجل التجاري
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()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا
()600
�ستمائة ريال عماين
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()100
مائة ريال عماين
()150
مائة وخم�سون رياال عمانيا
ملدة ( )3ثالث �سنوات
()25
خم�سة وع�شرون رياال عمانيا

اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
الر�ســــــــم
اخلدمــــــــة
م
( )3ثالثة رياالت عمانية عن كل
طن للوحدات البحرية التي تكون
حمولتها الكلية ( )500طن ف�أقل
( )3000ثالثة �آالف ريال عماين
للوحدات البحرية التي ترتاوح
حمولته ـ ــا الكليـ ــة
م ـ ــن (� )501إىل ( )1000طن
( )3ثالثة رياالت عمانية عن كل
طن  ،مبا ال يتجاوز ( )10000ع�شرة
�إ�صدار ت�صريح تقطيع وحدة بحرية
�آالف ريال عماين للوحدات البحرية
�أو حطام بحري
التي ترتاوح حمولتها الكلية
من (� )1001إىل ( )5000طن
13
(� )4أربعة رياالت عمانية عن كل طن ،
مبا ال يتجاوز ( )30000ثالثني �ألف
ريال عماين للوحدات البحرية
التي ترتاوح حمولتها الكلية
من (� )5001إىل ( )10000طن
(� ) 40000أربعون �ألف ريال عماين
للوحدات البحرية التي تزيد
حمولتها الكلية على ( )10001طن
( )%50خم�سون باملائة من قيمة
جتديد ت�صريح تقطيع وحدة بحرية
ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص
�أو حطام بحري
( )%25خم�سة وع�شرون باملائة
تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
لت�صريح تقطيع وحدة بحرية �أو حطام بحري من قيمة ر�سم �إ�صدار الرتخي�ص
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

تابع  :اجلـدول رقــم (  ) 5ر�سـ ــوم اخلدمـ ــات الأخ ــرى
اخلدمــــــــة

الر�ســــــــم

م

�إ�صدار �أو جتديد �شهادة عدم ممانعة بو�ضع
عوامة ربط م�ؤقتة للوحدات البحرية
اململوكة لأفراد �أو ل�شركات جتارية

()500
خم�سمائة ريال عماين
كـ ــل �سنـ ـ ــة

 14تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
عدم ممانعة بو�ضع عوامة ربط م�ؤقتة
للوحدات البحرية اململوكة لأفراد �أو ل�شركات
جتارية

() 50
خم�سون رياال عمانيا

�إ�صدار �أو جتديد ل�شهادة عدم ممانعة بو�ضع
عوامة �إر�شاد ومالحة بحرية

()500
خم�سمائة ريال عماين
كـ ــل �سنـ ـ ــة

تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف ل�شهادة
عدم ممانعة بو�ضع عوامة �إر�شاد ومالحة
بحرية

() 50
خم�سون رياال عمانيا

�إ�صدار �أو جتديد �شهادات �أخرى

( )100
مائة ريال عماين

15

16

تعديل �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف
ل�شهادات �أخرى
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() 50
خم�سون رياال عمانيا

