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 ذكرة تفاهم م

 اإلدارة البحرية وحكومة جمهورية إستونيا ممثلة في 

 بين حكومة سلطنة ُعمان ممثلة في وزارة النقل

االعتـراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام االتفاقية الدولية لمعايير التدريب  بشأن

 م وتعديالتها1978واإلجازة والخفارة للمالحين لعام 
 

 

ُممتان، ممثلتة يتا و درا وحكومتة  ،يا ممثلتة يتا داردرا دحريةيتةجمهورية إستوو إن حكومة  ستلنةة 

دحةقل، )ويشار إحيهما ييما بعد بـ "دحنةيين"(، من أجل دحوياء باحوزدماتهمتا بموجتا دفتقاةيتة دحدوحيتة 

  وتعتتديمتها )ويشتتار إحيهتتا ييمتتا بعتتد 1978حمعتتايية دحوتتدريا وداجتتا ا ودحلقتتارا حلممحتتين حعتتا  

رون دحمستتاب بتتاحقود ين دحو ةيتتة  -ةية"(، واُنتتاء دفتقاةيتتة مقعتتوف وتتامم، ومنلقتتتا، دتققوتتا بتتـ"دفتقا

ٍّ من دحنةييــــن   ُلى دآلتا: -ألي 

 (1المادة )

  التعريفات

ريَّةة ةةين ول ٍّ مةها: .1  يا تنريق أحكا  هذه دحمذوةا، يقصد باحمصنليات دآلتية دحمعا ا دحمم
 

ل حلسقيةة ريع ُلمه.دحجهة حدى د اإلدارة: .أ  حنةف دحذي يلوَّ

لا  الشهادة: .ب وثيقة صاررا من ةرَل دحجهة دحمصدرا حلشهارا حلةبابةة، أو دحضرا ، أو مشغ ِّ

دفتصافت دحمسلكية ويقتا ألحكا  دفتقاةية، تلول حاملها دحشةُا باحلدمة ُلتى دحستقيةة 

 بولك دحصقة و/أو أردء دحمسؤوحية دحميدرا ييها.

ل حها إصددر دحشهاردت. جهة المصدرة للشهادة:ال .ت  دحجهة يا بلد دحنةف دحوا يلو 

  :داردردت ودحجهات دحمصدرا حلشهارا ها .ث
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و  (I/2)وثيقتتة صتتاررا متتن ةِّرَتتل داردرا ويقتتتا ألحكتتا  دحم يوتتين  ادقة عل  ا الش  هادة:ص  

(I/10)  من دفتقاةية، تؤود ُلى أن دحشهارا دحمشار إحيها معوتةف  بهتا ةا و تتا، وأن حاملهتا

ل حهتا ريتع ُلتل دحنتةف،  ل حه بأن يلد  بولك دحصقة ُلى مون دحسقن دحملوَّ دحشةُا ملوَّ

 .ؤوحية دحميدرا ييهاو/أو أردء دحمس

 سلطنة ُعمان:
 

 دحمديةية دحعامة حلشؤون دحريةية

 و درا دحةقل 

 شارع دحو دردت، مسقط

 ، دحةمز684صةدوق دحرةيد: 

ُممان100دحرةيدي:    ، سلنةة 

 +96824685901: هاتف رةل

 +96824685909ياوس رةل: 

دحرةيد داحكوةو ا: 

seafarers@motc.gov.om 

 جمهورية إستونيا: 
 

 دحمدية دحعا 

 داردرا دحريةية 

Valge 4   ،11413 Tallinn، 

 جمهورية إسوو يا

 +3726205500هاتف: 

 +3726205506دحقاوس: 

 eva@vta.ee دحرةيد داحكوةو ا: 
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يكون حلمصنليات دحوا حل يةر حها تعةيف يا هذه دحمذوةا دحمعةى ذدته دحميدر حها يتا  .2

 ذحك. دفتقاةية، ما حل يقوض سياق دحةص خمف 

 

 (2المادة )

 الهدف من المذكرة  

دحهتتدف متتن هتتذه دحمتتذوةا هتتو دفُوتتةدف بتتاحوعليل ودحوتتدريا دحريتتةي، وإصتتددر دحشتتهاردت 

ُممان، وجمهورية إسوو يا حغةض تةقيذ دحم ية حلممح  من دفتقاةية. (I/10)ين بين سلنةة 

 

 (3المادة )

 االعتراف بالشهادات 
من دفتقاةية، تقو  إردرا دحنةف، بافُوةدف، من ختمل  (I/10)بةاءت ُلى أحكا  دحم ية  .1

حمصتدرا حلشتهارا إصددر إةةدر دحمصارةة ُلى دحشهارا، باحشتهاردت دحصتاررا متن دحجهتة د

 حدى دحنةف دآلخة، بيةما يقو  دألخية بضمان دآلتا:

حسرما تقوضيه دفتقاةية، ويقتا ألحكتا   أن تولَّ إردرا ومةدةرة تدريا وتقييل دحممحين .أ

 من مدو ة دفتقاةية. (A-I/6)دحقسل 

اةيتة، أن يكون دحمسؤوحون ُن دحودريا وتقييل وقاءا دحممحين حسترما تقوضتيه دفتق .ب

 من مدو ة دفتقاةية. (A-I/6)مؤهَّلين تأهيم مةاسرتا ويقتا ألحكا  دحقسل 

أن تتولَّ مةدةرتة جميتع ُمليتتات دحوعلتيل ودحوتدريا وتقيتتيل دحكقتاءا وإصتددر دحشتتهاردت  .ت

ودحمصارةة ُليها وإُارا دحوصديق ُليهتا، بشتكل مستومة ُتن  ةيتق  عتا  معتايية 

 ( من مدو ة دفتقاةية.A-I/8حلجورا ويقتا ألحكا  دحقسل )

( متتن دحم يتتة 5أن تتتولَّ دحمصتتارةة ُلتتى دحشتتهاردت دحصتتاررا ويقتتتا ألحكتتا  دحققتتةا ) .ث

(I/2) .من دفتقاةية 

ُلى دحجهة دحمصتدرا حلشتهارا حلنتةف تزويتد إردرا دحنتةف دآلختة بةستو متن دحوثتا ق  .2

 دآلتية ُةد دحنلا:

يَت  ويقتا ألحكا  دحققةا )تقارية دحوقييمات دحمسوقلة دحوا أمج   .أ  (I/8)( من دحم يتة 2ةِّ

 من دفتقاةية.

تقارية ُن دحلنودت دحمولذا حوةقيذ أية تعديمت إحزدمية ُلى دفتقاةية ومتدو وها،  .ب

 من مدو ة دفتقاةية.  (A-1/7)( من دحقسل 5دحمقدَّمة ويقتا حلققةا )

 

 ( 4المادة )

 صالحية الشهاداتصحة والتحقق من 

تةقيتتتذدت حمونلرتتتات دفتقاةيتتتة، يجتتتو  اردرا دحنتتتةف أن تويقتتتق متتتن صتتتمحية وصتتتية  .1

دحشتتتهاردت دحصتتتاررا متتتن دحجهتتتة دحمصتتتدرا حلشتتتهارا حتتتدى دحنتتتةف دآلختتتة متتتن ختتتمل 

 دحمةدسمت دحةسمية، أو دحرـةيد داحكوـةو ا.
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 لتتا دحويقتتق يجتتا أن يوضتتمن دحوقاصتتيل دحشلصتتية حيامتتل دحشتتهارا )دفستتل ودفستتل  .2

ة وتاريو دحميمر( وتقاصيل دحشتهارا دحمعةيتة ) توع دحشتهارا ورةتل دحشتهارا ومكتان دألخي

تسوجيا دحجهة دحمصدرا حلشهارا باحةر ُن  ةيق  ُلى أن، داصددر وتاريو داصددر(

 ( ثمثة أيا  ُمل من تاريو تسلُّل هذد دحنلا.3دحرةيد دفحكوةو ا خمل )

و  دحجهة دحمصدرا حلشتهارا حتدى دحنتةف دآلختة بةاءت ُلى  لا إردرا أحد دأل ةدف، تق .3

 بوزويد  موذج  سو من شهاردتها، وأي ِّة تعديمت تنةأ ُليها.

 

 ( 5المـادة )

 المرافق واإلجراءاتزيارة وتفقد 

( متتن دفتقاةيتتة، وبموديقتتة دحجهتتة دحمصتتدرا I/10يجتتو  حتتةردرا ويقتتتا ألحكتتا  دحم يتتة ) .1

دحمةديتتق وداجتتةدءدت ودحسياستتات دحوتتا تمتتت  حلشتتهارا حلنتتةف دآلختتة،  يتتارا وتققتتد

دحموديقتتة ُليهتتا، أو دُومتتدتها دحجهتتة دحمصتتدرا حلشتتهارا حمحوتتزد  بمونلرتتات دفتقاةيتتة 

 دحموعلقة باآلتا:

 دحودريا. .أ

 معايية دحكقاءا اصددر دحشهاردت. .ب

 إصددر دحشهاردت، ودحمصارةة، وإُارا دحوصديق، وداحغاء. .ت

 ت.حقظ دحمعلوما .ث

 معايية دحلياةة دحصيية. .ج

 معايية دحجورا. .ح

 ُملية دحوودصل ودفسوجابة حنلرات دحويقق. .خ
 

تكتتون  يتتارا دحمةديتتق وداجتتةدءدت دحمعومتتدا متتن ةرتتل دحجهتتة دحمصتتدرا حلشتتهارا حتتدى  .2

( ثمثتين 30دحنةف من جا تا دحنتةف دآلختة بعتد إشتعار متن ةِّرَتل داردرا دحزد تةا بتـ)

ا ةرل تا ريو دحزيارا دحمووةع، سودء من خمل خناب رسما أو دحرـةيد دفحكوـةو ا يومت

 يوضمن دآلتا:

 دحغةض من دحزيارا. .أ

 ودحمةديق ودفجةدءدت دحوا سيولُّ  يارتها، وتققدها خمل دحزيارا. .ب

 وةا مة بأسماء موظقا داردرا دحزد ةين. .ت
 

حلشهارا بةوا ج دحوقييل دحتذي تتل تةقيتذه ويقتتا  تقو  داردرا دحزد ةا بإبمغ دحجهة دحمصدرا .3

 ( ثمثة أشهة من إتمامه.3ألحكا  دحققةا أُمه خمل )

 

 ( 6المادة )

ِّ تعديل جوهري  اإلخطار بأي 
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يجتتا ُلتتى دحجهتتة دحمصتتدرا حلشتتهارا حتتدى دحنتتةف إخنتتار إردرا دحنتتةف دآلختتة ختتمل  .1

ِّ تعديمت ُلى معايية دحودريا 60) ا بأي  ِّ ( سوين يومت وإجةدءدت إصددر دحشهاردت، وأي 

تغييةدت أخةى  اجمة ُن دحوعتديمت ُلتى دفتقاةيتة أو متدو وها ودحوتا يمكتن أن تتؤري 

 إحـى تغيية جوهةي يا تةتيرات دحودريا وإصددر دحشهاردت واآلتا: 

ُةودن، أو معلومتات دحوصتول إحتى دحمستؤول حتدى دحنتةف  تغييةدت يا صقة، أو .أ

 ن تةقيذ هذه دحمذوةا.دحذي يكون مسؤوف ُ

دحوغييتتةدت دحوتتا متتن شتتأ ها أن تتتؤثة ُلتتى داجتتةدءدت دحمةصتتو  ُليهتتا يتتا هتتذه  .ب

 دحمذوةا.

دحوغييةدت دحوا تتؤري إحتى دخوميتات جوهةيتة ُتن دحمعلومتات دحمةستلة إحتى أمتين  .ت

 ( من مدو ة دفتقاةية.  A-I/7ُا  دحمةعمة دحريةية دحدوحية تةقيذتد ألحكا  دحقسل )

ٍّ من دحنةيين حلعةتاوين دحرةيديتة أو أرةتا  دفتصتال أو ُةتاوين دحرتـةيد  .2 يا حاحة تعديل أي 

)أ( متن هتذه دحمتذوةا، يجتا ُليته إخنتار دحنتةف 1داحكوـةو ا دحمشار إحيها يا دحمتارا 

د.  دآلخة بهذه دحوعديمت يورت

 

 

 ( 7المادة )

 لشهادات أو إقرار المصادقة عليهاوسحب ا إيقاف وإلغاء

( خمسة أيا  ُمل بإخنار دحجهتة دحمصتدرا حلشتهارا حتدى 5تلوز  إردرا دحنةف خمل ) .1

دحنةف دآلخة بتاحعةوف ُةتدما ةامتت بإيقتاف أو إحغتاء أو ستيا إةةدرهتا باحمصتارةة 

 ألسراب تأريرية.

( خمسة أيا  ُمل بإخنار داردرا 5تلوز  دحجهة دحمصدرا حلشهارا حدى دحنةف خمل ) .2

ِّ إيقتتاف أو ستتيا أو إحغتتاء حلشتتهارا دحصتتاررا متتن ةرَلهتتا، حتتدى دحنتتةف دآلختت ة ُتتن أي 

 بااضاية إحى بيان دألسراب حقيامها بذحك.

 (8المادة )

 تسوية الخالفات 

ي تتا متتن ختتمل  ر ِّ ي دحنةيتتان أيَّ خميتتات تةشتتأ ُتتن تنريتتق أو تقستتية أحكتتا  هتتذه دحمتتذوةا وم ِّ يستتو 

 دحمشاوردت ُرة دحقةودت دحدبلوماسية.

 (9) المادة

 التطبيق والتعديل واإلنهاء

من تاريو توةيع دحنةف دحثا ا ُلتى هتذه دحمتذوةا، وترقتى  تدخل هذه دحمذوةا حيز دحوةقيذ .1

( خمس سةودت، ويسومة سةيان مقعوحها بعد ذحك حقوةا أو يوةدت 5سارية دحمقعول حمدا )

تتة أحتتدم  ل دحمةدستتمت هتتا متتن ختتمدحنتتةيين دآلختتَة بة روتته يتتا إ ها  مماثلتتة، متتا حتتل يملنِّ

  قضاء مدتها.ا( سوة أشهة ُلى دألةل من تاريو 6دحةسمية، ةرل )
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أي ة تعديمت ُلى هذه دحمذوةا يجا أن تولَّ باحوةسيق من خمل دحمةدستمت دحةستمية ُرتة  .2

دحقةودت دحدبلوماسية، وأن تكون بموديقة دحنةيين، وتدخل هذه دحوعديمت حيز دحوةقيذ ُلى 

 دحققةا دحسابقة.دحةيو دحمري ن يا 

يجو  إ هاء أو إيقاف هذه دحمذوةا من ةرل أحد متن دحنتةيين، ُلتى أن يتولَّ إرستال إشتعار  .3

ٍّ إحى دحنةف دآلخة ةرل ) ا من تاريو دا هاء أو دايقتاف، وذحتك يتا 30خنا  ( ثمثين يومت

ٍّ من دحياحوين دآلتيوين:  أي 

اء دستمها ضتمن ةا متة حجةتة دحستممة إذد حل يومكن بلد دحنةف دحمصدر حلشهاردت متن إبقت .أ

اء ودحوتا تؤوتد أن دأل تةدف تستومة يتا إُنت ،دحريةية دحوابعتة حلمةعمتة دحريةيتة دحدوحيتة

، دحوتا يتول MSC.1 / Circ.1164ومنلقتتا ويقتتا حلوعمتيل  أحكتا  دفتقاةيتة مقعتوف وتامم

 تعديلها من وةت آلخة.

 ماته دحمذوورا يا هذه دحمذوةا.يومكن أحدم دحنةيين من دحوياء باحوزدإذد حل  .ب

 

َرت  هتتتذه د تتتة ِّ دحعةبيتتتة، ودحلغتتتة داستتتوو ية، ودحلغتتتة  :باحلغتتتات حمتتتذوةا متتتن  ستتتلوين أصتتتليوينحم

ِّ دخومف، يعود باحةص دا جليزي دا جليزية،  .حكلٍّ  مةها ذدت دحيجية دحقا و ية، ويا حاحة أي 

 
 عن حكــــومة جمهورية إستونيا

Rene Arikas 

 ة سلطــــــنة ُعــــمانعن حكــــوم

 

 

 المــدير العـــام

 دارة البحــرية اإل

03.02.2020 

H. E. Said Bin Hamdoon Al-

Harthy 

 

 سعادة/ سعيد بن حمدون الحـــــــــارثي

 وكيل وزارة النقل للموانئ

 والشؤون البحـــريــة

04.02.2020 

َرْت في تالين، جمهورية إستونيا  ُحر ِّ

 بتاريخ:

رَ   ْت في مســــــقط، سلطنة ُعــــــمانُحر ِّ

 بتاريخ:

 


