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 ( 1مبدة ) 
 : (ذمنذاالتفاقوة I/1الالئحةذ)ذ:  تعروفات
منيا ما لـ يذكر التالية حيثما كردت في ىذه الالئحة المعاني المبينة قريف كؿ قصد بالمسميات كالعبارات ي

 .خالؼ ذلؾ
  كزير المكاصالت أك مف لو اختصاصاتو : رػالكزي. 

  ة المسئكلة عف تطبيؽ كمتابعة تنفيذ التشريعات البحرية المحمية ػػػػػػػػػػالجي :السمطة البحرية
   .(البحرم  كالدكلية ) مصمحة المكانئ كالنقؿ

   المنظمة:  ( المنظمة البحرية الدكليةIMO  ). 

  السمطة البحرية ) رئيس مصمحة المكانئ كالنقؿ البحرم ( رئيس : الرئيس. 

  ك أعماؿ االتفاقية الدكلية لمستكيات التدريب كالتأىيؿ ك إصدار الشيادات  : االتفاقية
   .كتعديالتيا  1978المناكبة لمعامميف بالبحر لسنة 

  آخر ، مثؿ مدير أم ىيئة أخرل أك شخص أك السفينة المالؾ ىي  : الشركة
السفينة عارية ، الذم يتكلى مسؤكلية تشغيؿ مستأجر السفينة أك 

السفينة مف المالؾ ، كالذم يكافؽ ، لدل تكلى ىذه المسؤكلية ، عمى 
االضطالع بكافة الكاجبات كالمسؤكليات التي تفرضيا ىذه المكائح عمى 

 .الشركة 
   صالت لمتابعة تطبيؽ االتفاقية مشكمة مف كزير المكادائمة  لجنةكىي  :المجنة

صدار الشيائد كأعماؿ المناكبة الدكلية  لمستكيات التدريب كالتأىيؿ كا 
  .لمعامميف بالبحر

  مدكنة  (ISPS  ): دكلية ألمف السفف كالمرافؽ المينائية التي اعتمدت في مدكنة الىي ال
الصادر عف مؤتمر  2بالقرار  2002كانكف األكؿ / ديسمبر  12

الحككمات المتعاقدة في االتفاقية الدكلية لسالمة األركاح في 
قد تعدليا بيا  ي، في الصيغة الت 1974سكالس( لعاـ  ةالبحار)اتفاقي

 . المنظمة

 الئحخ يستىيبد انتذريت  وانتأهيم وئصذار انشهبداد
 وأػًبل ادلُبوثخ نهؼبيهني ثبنجحر

 

ذالفصلذاألول

ذأحكامذعامة
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  كؿ دكلة انضمت إلى االتفاقية كأصبحت أحكاميا سارية المفعكؿ عمييا  ة طرؼ في االتفاقية :دكل. 

  :كىي قائمة تصدر عف المنظمة كتشمؿ جميع الدكؿ األطراؼ التي قامت  القائمة البيضاء
 .بالتطبيؽ الكامؿ ألحكاـ االتفاقية 

  فيد بأنو تـ تبحار ، تمنح لم، بخالؼ شيادة الكفاءة التي شيادة ىي  : الشيادة األىمية
استيفاء جميع المتطمبات ذات الصمة بالتدريب أك الكفاءات أك الخدمة 

   تنص عمييا االتفاقية .ة التي يالبحر 

  : كعاممي الراديك كالضابط لمربابنة معتمدة الصادرة ك الشيادة ىي ال شيادة الكفاءة
(  GMDSSألغراض النظاـ العالمي االستغاثة كالسالمة البحرية ) 

، االتفاقية مف مرفؽ (  VII كأ IVأك  IIIأك  IIبمكجب أحكاـ الفصؿ ) 
يخدـ بالصفة المحددة فييا كيؤدم كالتي تخكؿ حامميا الشرعي أف 

    الكظائؼ عمى مستكل المسؤكلية المحددة فييا .

  : شيادة األىمية التي تستخدـ  ىي كثائؽ بخالؼ شيادة الكفاءة أك الكثائؽ المستندية
 إلثبات استيفاء المتطمبات ذات الصمة .

  : ىي كثيقة تصدر مف الدكلة المصدقة تثبت مصادقتيا عمى الشيادة  كثيقة المصادقة
أك الضابط أك الميندس البحرم ىي شيادة األىمية التي يحمميا الرباف 

 مصادقة عمييا طبقان ألحكاـ االتفاقية.

  : ئع أك الركاب أك الحيكانات كؿ كحدة عائمة عاممة تستعمؿ لنقؿ البضا السفينة
 .الحية

  رحالت قرب الساحؿ بحيث أف  السفينة تبحر في أك بالقرب مف المياه  مية:المالحة الساح
 اإلقميمية بيف المكانئ الميبية .

  :ح ؾ  الحمكلة اإلجمالية الكمية (GT  جميع سعة السفينة بما في ذلؾ المنشآت القائمة عمى )
السفينة أك أم إصدار سطحيا ، كما مشار إليو في شيادة تسجيؿ 

 طف ح ؾ " حمكلة كمية " (. 1=  3ـ2.83أخرل . ) لشيادة رسمية 

  :ؾ.كات /  كيمك كات (KW كحدة قياس القكل الكمي ) ة المستمرة لممحركات ، كما
أم  ػػػة أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة التسجيؿ لمسفينػػػػػػػػػػػػػػػي شيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمييار عػػػػػػػػػػػػػػمش

 حصاف ( 34. 1ؾ .كات =  1)  .ػرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػلشيادة رسمية أخإصدار 
 ؾ . كات (. 0.746حصاف =  1أك )  

  :كفقَا الدليؿ الذم تصدره السمطة البحرية كيتضمف لكائح التدريب  دليؿ التدريب البحرم
 لمتطمبات المدكنة كتعديالتيا .
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  المحدد في عمى النحك  ، كالمسئكلياتمجمكعة المياـ كالكاجبات ىي  : الكظيفة
الصادر  2في الصيغة التي اعتمدت بيا بالقرار  ،(  STCW) مدكنة 

 .، في الصيغة التي قد تعدليا المنظمة  1995عف مؤتمر عاـ 

  : المدة الزمنية الفعمية التي أمضاىا البحار في العمؿ عمى ظير ىي  الخدمة البحرية
نفط أك غاز مساؿ أك المكاد الكيماكية ال تقؿ السفف التجارية أك ناقالت ال
ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػ( طف ك ال تقؿ القكة الدافع 3000حمكلتيا اإلجمالية عف ) 

ار " ػػػػ، كىي تعمؿ في رحالت دكلية " ألعالي البحات ك ( كيمك  3000) 
عف شير ، ة أك في أحكاض الصيانة لمدة تزيد ال تزيد ػػػػػػػػكغير متكقف

كىذه المدة يتـ اعتمادىا مف رباف السفينة كقسـ التدريب أك التطقيـ 
بالشركة المالكة ك مكتب التفتيش البحرم بالسمطة البحرية ) مبيف بيا 
تاريخ الصعكد كتاريخ النزكؿ كالرتبة كالكفاءة كالسمكؾ كحدكد الرحالت 

باألياـ كالشيكر  كبيانات السفينة كالمدة التي قضاىا البحار عمى السفينة
    كيستثنى مف ذلؾ يـك الصعكد كيـك النزكؿ ( .

  : ىك كؿ شخص مؤىؿ يعيد إليو بقياد السفينة . الرباف 

  : ىك أحد أعضاء الطاقـ ، غير الرباف ، المعيف بصفتو تمؾ بمكجب  الضابط
القكانيف أك المكائح الكطنية ، أك بمقتضى العرؼ أك االتفاؽ العاـ في 

 حاؿ انعداـ ذلؾ التعييف .  

  : ضابط سطح يمي الرباف في الرتبة كتقع عمى عاتقو مسؤكلية قيادة  الضابط األكؿ
 الرباف عمى ذلؾ .السفينة في حالة عدـ قدرة 

  : أحكاـ بمكجب ضابط مؤىؿ ىك  ضابط سطح (II  )مف االتفاقية . 

   الضابط المسئكؿ عف نكبة
 مالحية :

ضابط سطح بخالؼ الرباف كالضابط األكؿ يككف مسئكالن عف نكبة مالحية 
 في كقت معيف.

   كتشغيؿ الميكانيكي لمسفينة الدفع المسئكؿ عف  يفالميندسىك كبير  : كبير الميندسيفالضابط
 . كصيانتياالميكانيكية كالكيربائية منشآتيا 

   نقع عمى يمي كبير الميندسيف في الرتبة ك الذم الميندس ىك الضابط  الميندس الثاني :الضابط
الميكانيكي لمسفينة كتشغيؿ منشآتيا الميكانيكية  عاتقو مسؤكلية الدفع 
 ذلؾ. ف القياـ بكبير الميندسيف ع جز في حالة عكالكيربائية كصيانتيا 

  : أحكاـ بمكجب ضابط مؤىؿ ىك  الضابط الميندس( 1الالئحة/III  2أك/III   3أك/III  ) مف
 االتفاقية.
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   الضابط المسئكؿ عف نكبة
 ىندسية:

أم ميندس بخالؿ كبير الميندسيف كالميندس الثاني كيككف مسئكالن عف نكبة 
 ىندسية في كقت معيف .

  الميندس المسئكؿ في أم كقت معيف عف مناكبة في غرفة المحركات . مناكب : ميندس 

  : الشخص المتدرب المكجكد عمى متف السفينة كجزء مف تدريبو ليصبح  الميندس المساعد
 ضابطان ميندسان . 

   عامؿ الراديك ألغراض النظاـ
العالمي لالستغاثة كالسالمة 

 :( GMDSSالبحرية ) نظاـ  

 . ( مف االتفاقية IVمؤىؿ بمكجب أحكاـ الفصؿ ) شخص ىك 

  : الشخص الذم يتمقى تدريبان عمميان يؤىمو ليصبح ضابط سطح أك ضابط  المتدرب
 ميندس . 

  ضباط  . أحد ال كأطاقـ السفينة بخالؼ الرباف في عضك ىك  : البحار 
 

   لممدكنة  حصؿ عمى تدريب أساسي بالسالمة كفقان  أم شخص يككف قد :مبتدئي بحار
يشكؿ جزءان مف المناكبة  كخاضعان لمتدريب بغرض التأىؿ كبحار لكي

 . البحرية

  أم عضك مف أعضاء طاقـ حجرة محركات السفينة بخالؼ كبير الميندسيف  :الميكانيكي
 كالضباط الميندسيف .

  أساسي بالسالمة كفقان لممدكنة كخاضعان أم شخص يككف حصؿ عمى تدريب  كي:مساعد ميكاني
غرفة لكي يشكؿ جزءان مف مناكبة ميكانيكي لمتدريب بغرض التأىؿ ك

 المحركات .

  سفينة منشأة لنقؿ النفط أك سكائؿ كفقان لممنتج . :ناقمة نفط 

  ىك سفينة منشأة  أك مييأة كمستخدمة لنقؿ أم منتجات كيميائية سائبة مما  :ناقمة مكاد كيماكية
  ع مف المدكنة الدكلية لناقالت الكيميائيات السائبة .كارد في الفصؿ الساب

   سفينة منشأة أك مييأة كمستخدمة لنقؿ أم غاز مساؿ أك أم منتج آخر مما  :ناقمة الغاز المساؿ
 ىك كارد في الفصؿ التاسع عشر مف المدكنة الدكلية لناقالت الغاز.

   عمى النحك المعرؼ في االتفاقية الدكلية لسالمة األركاح في سفينة  ىي : ركابالسفينة
 .) اتفاقية سكالس ( ، في صيغتيا المعدلة  1974البحار لعاـ 
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   سفينة ركاب تحتكم عمى فراغات مخصصة لحمكالت الدحرجة أك أم  :سفينة ركاب نكع دحرجة
فراغات مصنفة تصنيفان خاصان حسب التعريؼ الكارد في االتفاقية الدكلية 

 كتعديالتيا .    1974لسالمة األركاح في البحار لعاـ 

  يكمان مككنة مف فترات تقؿ عف شير كاحد 30ىك شير تقكيمي أك  الشير . 

   ىك الشخص المسئكؿ عمى متف السفينة ، تجاه الرباف ، عف أمف السفينة  السفينةضابط أمف
ك الذم تعينو الشركة ، كتشمؿ تمؾ المسؤكلية تنفيذ خطة أمف السفينة 
 كتحديثيا أك االتصاؿ بضابط أمف الشركة كضباط أمف المرفؽ المينائي . 

   المياـ كالكاجبات األمنية عمى متف السفينة ، عمى النحك تشمؿ جميع  الكاجبات األمنية
( مف االتفاقية الدكلية لسالمة األركاح في  XI-2المعرؼ في الفصؿ ) 

، في صيغتيا المعدلة ( كالمدكنة  1974البحار ) اتفاقية سكالس لعاـ 
 (. ISPSالدكلية ألمف السفف كالمرافؽ المينائية ) مدكنة 

  تركنية  ضابط التقنيات اإللك  ( ىك مؤىؿ بمكجب أحكاـ الالئحةIII/6 . مف االتفاقية ) 

   مالح متمرس سطح  ( ىك بحار مؤىؿ بمكجب أحكاـ الالئحةII/5. مف االتفاقية ) 

   مالح متمرس محركات ( ىك بحار مؤىؿ بمكجب أحكاـ الالئحةIII/5. مف االتفاقية ) 

   ىك بحار تقنيات إلكتركنية (  بحار مؤىؿ بمكجب أحكاـ الالئحةIII/7 . مف االتفاقية ) 

 
 ( 2مبدة ) 

ارة ػػػػػػػػػػػتمكيف البحإجراءات إصدار الكثائؽ الرسمية المطمكبة ل دائمة لمتابعة تطبيؽ أحكاـ االتفاقية كة نلجتشكؿ 
ف الشئكف القانكنية ع أك أكثرالسمطة البحرية كعضكية مندكب  ئيسر مف العمؿ عمى السفف الكطنية برئاسة 

 كالشئكف البحرية كمندكب عف الجية المختصة بالتعميـ البحرم . 
 

 (  3مبدة ) 
اف أحكاـ ىذه االتفاقية ػػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػ( ضماف س 2تتكلى السمطة البحرية مف خالؿ المجنة المشار إلييا في المادة ) 

، ا بالمكانئ كالمياه اإلقميمية ػػػػػػػػػػدىػػػػػػػػػػػػػ، كالسفف األجنبية أثناء تكاجما كجدت أين عمى السفف التي ترفع العمـ الميبي
 المستثناة مف االتفاقية كىي :  كيستثنى مف ذلؾ السفف

 . السفف الحربية كسفف اإلمداد العسكرم 
 . السفف التي تممكيا الدكلة كال تستخدـ ألغراض تجارية 
  . سفف الصيد البحرم 
 النزىة الغير مستخدمة ألغراض تجارية . يخكت 
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 . سفف األبحاث العممية كسفف الحماية 
 . السفف خشبية البدف 

 (  4مبدة ) 
تطبيؽ أحكاـ االتفاقية عمى السفف التي (  2تتكلى السمطة البحرية مف حالؿ المجنة المشار إلييا في المادة ) 

ترفع العمـ الميبي أينما كجدت كالغير ليبية أثناء تكاجدىا بالمكانئ أك المياه اإلقميمية الميبية باستثناء السفف التي 
 ( مف ىذه الالئحة. 3تطبيؽ متطمبات المذككرة بالمادة ) مف تـ إعفائيا 

 

 (  5مبدة ) 
( األشراؼ عمى العممية التعميمية بجميع  2تتكلى السمطة البحرية ككذلؾ المجنة المشار إلييا في المادة ) 

صدار الكثائؽ كشيادات األىمية  األكاديميات كالكميات البحرية المتخصصة بالدكلة الميبية ، كما تتكلى اعتماد كا 
 الشيادات ىي : المبينة أدناه الخاصة بالبحارة عمى متف السفف الميبية ك 

 .شيادات الكفاءة بجميع مستكياتيا -1
 شيادات األىمية. -2
 األىمية .ات شيادشيادات الكفاءة ك المصادقة باالعتراؼ عمى شيادات  -3
 .االتفاقيةالشيادات الحتمية المطمكبة لمخدمة البحرية كفؽ متطمبات  -4
 االتفاقية .الشيادات الصحية الصادرة عف المراكز الصحية المعتمدة كفؽ نصكص  -5

 

 (  6مبدة ) 
األىمية بالمغتيف العربية كاإلنجميزية كفؽ النماذج كاالشتراطات الكاردة بالمدكنة كفاءة كشيادة تصدر شيادة 

 كمميز .رقـ معيف كيخصص لكؿ كثيقة 
 

 (  7مبدة ) 
كاإلنجميزية كفؽ النماذج األىمية بالمغتيف العربية الكفاءة كشيادة تصدر كثيقة المصادقة باالعتراؼ عمى شيادة 

كفؽ ألىمية األصمية دة اشياكاالشتراطات الكاردة باالتفاقية بحيث تنتيي صالحيتيا بانتياء صالحية تجديد ال
 عيف كمميز .تفاقية يخصص لكؿ كثيقة رقـ ماال متطمبات
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 ( 8مبدة ) 

تحدد أنكاع كمستكيات شيادات إتماـ الدراسات التأىيمية تصدرىا كمية التقنية كدراسات النقؿ البحرم بأكاديمية 
الدراسات البحرية أك أية مؤسسة تعميمية تنشأ مستقبالن معتمدة مف السمطة البحرية الميبية طبقان لالتفاقية كىي عمى 

 نحك التالي : 
 قسى ادلالحخ :  ( 1) 

 لي البحار ) غير محدكدة (.رباف ألعا .1
 ضابط أكؿ ألعالي البحار ) غير محدكدة (. .2
 ضابط مسئكؿ عف نكبة مالحية . .3

 ( قسى اذلُذسخ : 2) 
 كبير ميندسيف ) غير محدكدة (. .4
 ميندس ثاني ) غير محدكدة (. .5
 .ضابط مسئكؿ عف نكبة ىندسية  .6
 ضابط تقنيات إلكتركنية . .7

 : التصبالد ( قسى ا 3) 
 ( . GMDSSمشغؿ النظاـ العالمي لالستغاثة كالسالمة البحرية )     

 
 ( 9مبدة ) 

طبقان لالتفاقية السمطة البحرية كغيرىا مف شيادات السالمة التي تصدرىا لكفاءة تحدد أنكاع كمستكيات شيادات ا
  -كفؽ اآلتي :

 : أوالً / قسم املالحت- 
  الالئحة –شيادة كفاءة ( رباف II/2 . ) 
  الالئحةضابط  – كفاءة شيادة ( أكؿ II/2 . ) 
  الالئحة – كفاءةشيادة ( ضابط مسئكؿ عف المناكبة المالحية I/2 . ) 
  الالئحةشيادة ( مستكل لمبحار يشكؿ جزءان مف نكبة مالحية II/4 . ) 

ذالثانيالفصلذ

ذالشهاداتذأهلوةذ

ذمنذاالتفاقوةذ(ذI/2)ذالالئحةذ
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 الالئحة (( شيادة مستكل لمبحار متمرس / سطح II/5 . ) 
  االتفاقية .أم شيادة أخرل كفؽ ما تنص عميو 

 
 كيشمؿ : ثبنَُب / قسم اهلندست-  

  الالئحة – كفاءةشيادة ( كبير ميندسيف III/2 . ) 
  الالئحة – كفاءةشيادة ( ميندس ثاني III/2 . ) 
 الالئحة – شيادة كفاءة ( ضابط مسئكؿ عف نكبة ىندسية III/1 . ) 
 الالئحة ( شيادة مستكل لمبحار يشكؿ جزءان مف المناكبة اليندسية III/4 . ) 
 الالئحة (  شيادة مستكل متمرس / محركات III/5 . ) 
 الالئحة ( ضابط تقنيات إلكتركنية III/6 . ) 
 الالئحة (( بحار تقنيات إلكتركنية III/7 . ) 
 . أم شيادة أخرل كفؽ ما تنص عميو االتفاقية 

المذككرة في ىذه المادة كفقان لكفاءة كشيائد المستكل كيككف التعميـ كالتدريب كالتقييـ المطمكبة لمشيائد ا
 لمممحؽ ) أ ( مف ىذه الالئحة .

 
  ريخاألثبلثًب / الشهبئد   
  -: الراديك .1

 ( .   IV/2( " ) الالئحة  GMDSS" شيادة في استخداـ النظاـ العالمي لالستغاثة كالسالمة البحرية )  - أ
  -تدريبات السالمة : .2

 .(  A-VI/1-1)تقنيات الخالص الفردم عمى النحك المحدد في الجدكؿ  .أ 
 .( A-VI/1-2 ) منع كمكافحة الحريؽ عمى النحك المحدد في الجدكؿ  .ب 
  .( A-VI/1-3 ) عمى النحك المحدد في الجدكؿ  اإلسعافات األكلية  .ج 
 . (A-VI/1-4 ) ػػػة عمى النحك المحدد في الجدكؿ ػػػاعيػػة كالمسئػػػػػػػػػػػػكليات االجتمسالمػػػػػػػة الشخصيػػػػػػال .د 
األىمية الستخداـ مراكب الخالص كزكارؽ اإلنقاذ غير زكارؽ اإلنقاذ السريعة عمى النحك المحدد في  .ق 

 . ( A-VI/2-1 الجدكؿ ) 
  .(A-VI/2-2)األىمية الستخداـ زكارؽ اإلنقاذ السريعة عمى النحك المحدد في الجدكؿ  .ك 

 . ( A-VI/3 ) الجدكؿ تقنيات مكافحة الحريؽ المتقدمة عمى النحك المحدد  .ز 
 .( A-VI/4-1) ػػافات الطبية األكلية عمى متف السفينة عمى النحك المحدد في الجدكؿاألىميػة فػػػػي اإلسعػ .ح 
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الجدكؿ كليف عف العناية الطبية عمى متف السفينة عمى النحك المحدد في ػػػػػػاص المسئػػػػػػػػاألىمية لألشخ .ط 
 ( VI/4-2 ). 

 .( A-VI/5) األىمية لضباط أمف السفف عمى النحك المحدد في الجدكؿ   .م 
 .( A-VI/6-1 )التدريب اإلطالعي المتعمؽ باألمف عمى النحك المحدد في الجدكؿ  .ؾ 
 .( A-VI/6-2 ) عمى النحك المحدد في الجدكؿالتدريب لممالحيف المكمفيف بكاجبات أمنية  .ؿ 

التدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت كناقالت الكيماكيات  .ـ 
 .( A-V/1-1-1)عمى النحك المحدد في الجدكؿ 

عمى كناقالت الكيماكيات  التدريب المتقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت .ف 
 .( A-V/1-1-2)النحك المحدد في الجدكؿ 

التدريب المتقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الكيماكيات عمى النحك المحدد  .س 
 .( A-V/1-1-3)في الجدكؿ 

التدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ عمى النحك  .ع 
 .( A-V/1-2-1)المحدد في الجدكؿ 

التدريب المتقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ عمى النحك  .ؼ 
 .( A-V/1-2-2)المحدد في الجدكؿ 

( مف  1التدريب عمى إدارة الحشكد لمعامميف عمى سفف الركاب عمى النحك المحدد في الفقرة )  . ص
 .( V/2) -القسـ ) أ ( 

النحك  تدريب السالمة لمعامميف الذيف يقدمكف خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكف الركاب عمى  . ض
 .( A-V/2) -( مف القسـ ) أ (  2المحدد في الفقرة ) 

( مف 3التدريب المتعمؽ بإدارة األزمات كالسمكؾ البشرم عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة ) . ط
 .(A-V/2) -القسـ ) أ ( 

( مف 4التدريب عمى سالمة الركاب كسالمة البضائع كمنعو البدف عمى النحك المحدد في الفقرة ) . ظ
 .(  A-V/2) -القسـ ) أ ( 

    . ARPAالرادار البحرم كالتكقيع اآللي  . ع
 ( . ECDISمنظكمة الخرائط اإللكتركنية كالمعمكمات )  . غ
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 (  10مبدة ) 
  -تقديـ الكثائؽ التالية : كفاءةعمى المتقدـ لمحصكؿ عمى الترخيص باالعتماد كشيادة ال

 .الدراسة المعتمدة / لمتدريب كاالمتحانات كالتقييـ كفؽ المدكنة  إنياء .1
الخاصة بإصدار الشيادة المطمكبة عمى أف تككف سارية إنياء دكرات السالمة البحرية بنجاح  .2

 . المفعكؿ
تقرير بالخدمة البحرية كالكفاءة عمى ظير السفف كفؽ متطمبات االتفاقية كبالنسبة لمضباط يتـ تقديـ  .3

 .تزكية لحسف السيرة كالسمكؾ كالقدرة مكقعة مف الرباف أك كبير الميندسيف أك الممثؿ المعتمد لمشركة 
ة حديثة صادرة طبقان لممعاير الطبية الكاردة باالتفاقية الدكلية ذات الصمة تثبت لياقة شيادة صحي .4

 .المتقدـ صحيان كعقميان عمى ظير السفف البحرية التجارية 
 . جكاز سفر بحرم سارم المفعكؿ .5
 ( صكر شخصية . 4عدد )  .6
 تقديـ طمب كتعبئة نمكذج البيانات المعد مف قبؿ السمطة البحرية . .7
 لرسـك المقررة .دفع ا .8

 (  11مبدة ) 
تعقد السمطة البحرية امتحانات خاصة بأطقـ السفف العاممة في الصيد البحرم كتشترط اجتياز تمؾ  .1

االمتحانات قبؿ إصدار كثائؽ بحرية كفؽ المتطمبات الدكلية بشأف مستكيات التدريب كمنح الشيادات 
معايير النكبة المالحية اليندسية ( تخكؿ الخاصة برجاؿ الصيد البحرم ) كىي معايير تختمؼ عف 

حاممييا بالعمؿ عمى سفف الصيد البحرم ، كيجكز إسناده ىذه الميمة ألحد المعاىد البحرية المتخصصة 
لعقد تمؾ الدراسات كعقد االمتحانات بشرط إشراؼ السمطة البحرية المباشر عمى العممية التعميمية بالكامؿ 

 ة كالتقييـ يتـ كفؽ متطمبات االتفاقية في ىذا الخصكص .لمتحقؽ كالتأكد مف أف الدراس
امتحانات خاصة بأطقـ سفف مالحة الساحمية كتشترط اجتياز تمؾ االمتحانات قبؿ السمطة البحرية تعقد  .2

إصدار كثائؽ بحرية كفؽ المتطمبات الدكلية بشأف مستكيات التدريب كمنح الشيادات الخاصة برجاؿ 
تخكؿ معايير تختمؼ عف معايير النكبة المالحية كاليندسية في أعالي البحار ( المالحة الساحمية ) كىي 

حاممييا بالعمؿ عمى السفف العاممة في المالحة الساحمية كالمياه اإلقميمية كالداخمية ، كيجكز إسناده ىذه 
سمطة الميمة ألحد المعاىد البحرية المتخصصة لعقد تمؾ الدراسات كعقد االمتحانات بشرط إشراؼ ال

البحرية المباشر عمى العممية التعميمية بالكامؿ لمتحقؽ كالتأكد مف أف الدراسة كالتقييـ يتـ كفؽ متطمبات 
 الشأف .االتفاقية في ىذا 

 (  12مبدة ) 
الفنية المساعدة ك ما في حكميا مف كظائؼ مساعدة البحرية  يجكز لمسمطة البحرية عقد دكرات تخصصية لمميف

كالمتعمقة بالترقيات مف رتبة إلى أعمى ، كيجكز إسناده ىذه الميمة ألحد المعاىد البحرية المتخصصة لعقد تمؾ 
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جراء ت ك ار ك الد االمتحانات بشرط إشراؼ السمطة البحرية المباشر عمى العممية التعميمية بالكامؿ لمتحقؽ كالتأكد ا 
 أف الدراسة كالتقييـ يتـ كفؽ متطمبات االتفاقية .مف 

 
 (  13مبدة ) 

ـ الدكلي لالستغاثة " مشغؿ النظاشيادة جية المختصة بكزارة االتصاالت سمطة البحرية بالتنسيؽ مع التصدر ال
ككذلؾ  ( IV/2كالسالمة البحرية " لمربابنة كضباط المالحة كطمبة المالحة كفؽ متطمبات االتفاقية ) الالئحة 

 .أحكاـ لكائح الراديك
 
 (  14مبدة ) 
 منذاالتفاقوةذ(ذI/11)ذالالئحةذ

  -خمس سنكات قابمة لمتجديد عمى أف تتكفر في طالب التجديد الشركط التالية :لكفاءة تككف صالحية الشيادة ا
ككف متمتعان بالمياقة الصحية بما فييا السمع كالبصر كالقكة العقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى ظير السفف أف ي -1

ذلؾ صادرة مف لجنة طبية معترؼ بيا مف قبؿ السمطة بحصكلو عمى الشيادة الصحية التي تثبت كذلؾ 
 البحرية كفؽ متطمبات االتفاقية .

 تمية التي تتطمبيا الشيادة البحرية المراد تجديدىا.أف يككف قد اجتاز بنجاح جميع الدكرات الح  -2
 أف يجتاز بنجاح أم دكرات تحديث المعرفة البحرية التي قد تفرضيا السمطة البحرية أك االتفاقيات الدكلية. -3
 تسديد  الرسـك المستحقة . -4
(  12 أف يككف خالؿ السنكات الخمس األخيرة قد عمؿ عمى متف السفف لمدة ال تقؿ عف ما مجمكعو ) -5

 شيران في كظيفة مناسبة لمرتبة المطمكبة.

 أك ما مجمكعو ثالثة أشير خالؿ األشير الستة التي تسبؽ التمديد مباشرة . -

أك أف يككف قد عمؿ خالؿ الخمس سنكات األخيرة لمدة ال تقؿ عف سنتيف كنصؼ في أحدل الكظائؼ  -
  -التالية :

البحرم ،  اإلمداد" اإلرشاد البحرم ، التعميـ كالتدريب البحرم ، القطر كاإلنقاذ البحرم ، سفف 
أحكاض إصالح كبناء السفف ، المعاينات البحرية ، العمؿ باإلدارة البحرية ، في كظيفة ليا عالقة 

 بالشيادة المراد تجديدىا " 
االختبار إما تحريريان أك شفييان أك باستخداـ جياز معتمد كقد يككف ىذا اختباران از أك أف يككف قد اجتي -

 محاكاة .

 ( أسابيع . 6أك أتماـ دكرة أك دكرات تحديثية معتمدة بنجاح ال تقؿ مدتيا عف )  -

جديد أك االعتماد حضكر دكرة تحديث تإذا زادت مدة االنقطاع عف خمس سنكات يجب عمى المتقدـ لم  -6
  ( أسابيع . 6عف )ال تقؿ معرفة لمدة 

 ذ
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 ( 15بدة ) امل

كعماؿ الراديك لمربابنة  ك الضباط  شيادات الكفاءةلمسمطة البحرية االعتراؼ أك المصادقة عمى  يجكز -1
 (VI/1-2( ك ) VI/1-1األىميػػػػػػػػػػة التي تمنح لمربابنة كالضباط بمكجب أحكاـ الالئحتيف )ككذلؾ شيػػػػادات 

كيتـ معادلتيا بنفس المستكل  بعد التحقؽ مف صحة ىذه الشيائد كصالحيتياالصادرة مف قبؿ الدكؿ األجنبية 
  -ي :لتمكيف حاممييا مف العمؿ عمى السفف التي ترفع العمـ الميبي كأف تضمف ما يم

 النظـ كاإلجراءات المتبعة في الدكلة الصادرة لمشيادة معترؼ بيا في المنظمة كفقان لالتفاقية .  -أ 
يشمؿ تفقد مرافؽ تتأكد السمطة البحرية مف خالؿ تقييـ الطرؼ الصادر لمشيادة  كالذم يمكف أف  أف  -ب 

في ما يتعمؽ بمعايير الكفاءة كالتدريب  كالمؤسسات التعميمية البحرية أك مراكز التدريب  كاإلجراءات
 كاإلجازة كمعايير النكعية إستيفاءان كامالن .

كجكد اتفاؽ مع الدكلة الصادرة لمشيادة عمى األخطػػػػػػػػػػػػار العاجػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف أية تعديالت في الشيادات   -ج 
 أك االعتماد أك ترتيبات التدريب طبقان لالتفاقية .

( لمتأكيد مف أف الدكلة  I/8ية طمب أخر تقرير مستقؿ يعني بالشيادات الحتمية ) لمسمطة البحر  -د 
   التابعة ليا السمطة المختصة بإصدار الشيادات مدرجة بالقائمة البيضاء .

أف تككف معمكمات حامؿ الشيادة االعتراؼ أك المصادقة ترضي السمطة البحرية خاصة فيما يتعمؽ  -ق 
   بالتشريعات البحرية الميبية ذات العالقة بالمينة المطمكب االعتراؼ أك المصادقة عمييا . 

يجكز لمسمطة البحرية ، إذا اقتضت الظركؼ ذلؾ ، أف تسمح لبحار مف طرؼ آخر بأف يخدـ لمدة  -ك 
ال تتجاكز ثالثة أشير عمى متف السفف التي ترفع العمـ الميبي حينما يككف حامالن لشيادة مالئمة 
كصالحة صدرت كأقرت حسبما يقتضيو الطرؼ اآلخر لمعمؿ عمى السفف التي ترفع عممو كيتعيف 

 كافر إثبات مستندم بأف طمبان باإلقرار قد رفع لمسمطة البحرية . ت
 -دل الشيادات البحرية الصادرة مف دكلة أجنبية تقديـ الكثائؽ التالية :طالب المصادقة عمى أح عمى. 2

 الشيادة األىمية األصمية سارية المفعكؿ مف السمطة البحرية بتمؾ الدكلة الطرؼ باالتفاقية .  -أ 

ذالثالثالفصلذ

ذادلصادقةذباالعرتافذعلىذالشهاداتذالبحروةذ

ذالصادرةذمنذالدولذاألجنبوةذذذ

 منذاالتفاقوةذ(ذI/10)ذالالئحةذ
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مصادقتيا سارية المفعكؿ مف أحدل الكميات الشيادات الحتمية التي تتطمبيا الشيادة األىمية المراد   -ب 
 المعترؼ بيا مف قبؿ الدكلة الميبية .

شيادة صحية حديثة صادرة طبقان لممعايير الطبية الكاردة باالتفاقية الدكلية ذات الصمة تثبت لياقة   -ج 
 . ر السفف البحرية التجارية المتقدـ صحيان كعقميان لمعمؿ عمى ظي

 إفادة مف مالؾ السفينة المراد العمؿ عمييا . -د 
 جكاز سفر بحرم سارم المفعكؿ . -ق 
 البيانات المعد مف قبؿ اإلدارة المختصة بالسمطة البحرية .تعبئة نمكذج  -ك 
 دفع الرسـك المقررة . -ز 

 ( 16مبدة ) 
  -المتاحة مف خالؿ : بكافة الكسائؿد كالكثائؽ المقدمة ئلمسمطة البحرية التأكد مف صحة الشيا

ة كاألختاـ كالتكقيعات " األصمية " مف حيث البيانات كالمعمكمات كالجية المصدر  ةشيادأ (  التدقيؽ في ال
 . كالتكاريخ
السمطة البحرية التي أصدرت تمؾ الشيادة راسمة أك م التأكد مف خالؿ قاعدة البيانات الخاصة بالشيائدب (  

 الشيادة كالبيانات الكاردة بيا إذا دعت الضركرة ذلؾ . لمتأكد مف صحة
كلمسمطة البحرية الحؽ في االعتراؼ بالشيادات مف عدمو حتى كلك كانت صادرة مف دكلة طرؼ باالتفاقية كمف 

 ضمف القائمة البيضاء . 
 (  17مبدة ) 

األصمية ك ال ينظر إلى شيادات المصادقة أك كثائؽ اإلقرار كاالعتراؼ  الشيائدب طألغراض المصادقة يعتد فق
 الصادرة مف جيات أخرل . 

 (  18مبدة ) 
األصمية أك بالتاريخ المحددة  الكفاءةبانقضاء صالحية الشيادة ي صالحية كثيقة المصادقة باالعتراؼ ػػػػػػػػػتنتي

في حالة سحبيا طبقان لما قد يفرض عمى حامميا مف تدابير بحسب ما ىك كارد لكثيقة المصادقة باالعتراؼ أك  
  .إبالغ الجية التي أصدرت الشيادة األىمية بتمؾ التدابيرالبحرية في ىذه الالئحة مف تعميمات كعمى السمطة 

 
 (  19مبدة ) 
ئحة ، عمى حامميا أف يثبت السبب بمختمؼ اإلثباتات في حالة فقداف أم مف الشيادات المشار إلييا في ىذه الال

القانكنية ، كعمى السمطة البحرية أف تتحقؽ مف ذلؾ ، عند التأكد مف حسف النية ، يتـ إصدار كثيقة بديمة خالؿ 
مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير مف تاريخ اإلبالغ عف الضياع ، كتعطي السمطة البحرية لمكثيقة البديمة رقمان جديدان 

 ختمفان عف رقميا القديـ ، كيدكف ذلؾ في ممفات كسجالت كرقية كاإللكتركنية . م
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 (  20مبدة ) 
، إذا فقد حامميا أحد الشركط التي يفترض أف تتكفر فيو لنيميا السمطة البحرية تمغى كثيقة المصادقة الصادرة عف 
  -كما تمغى في أحدل الحاالت التالية :

المقدـ مف د ئكير في بيانات الكثيقة الصادرة مف السمطة البحرية أك الشياإذا تبث ارتكاب حامميا أم تز  ( أ
 .طرفو

 فقداف المياقة الصحية كالعقمية . ( ب
 إلغاء الشيادة األصمية مف قبؿ الجية المصدرة ليا .  ( ج
 . انتياء صالحية الشيادة األصمية ( ح

 
ذ  
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ذ

ذ

ذذ

 (  21مبدة ) ذ
ككف أف يالتي يحمميا  الكفاءةالمطمكبة كفؽ االتفاقية باإلضافة إلى الشيادة  تعمى كؿ رباف أك ضابط أكمؿ الدكرا

 متحصالن عمى دكرات كشيادات السالمة الحتمية التي تتطمبيا االتفاقية الدكلية . 
 

 (  22مبدة ) 
السمطة إصدار لكائح إضافية لبرامج الدارسة تتعمؽ بالكسائؿ كأية متطمبات لمبحارة تستدعييا الدارسة  لرئيسيجكز 

 البحرية في المؤسسات التعميمية المعتمدة بما ال يتعارض كنصكص ىذه الالئحة . 
  

 (  23مبدة ) 
 منذاالتفاقوةذ( I/12،ذذ I/6)ذالالئحةذ

تتكلى السمطة البحرية أعداد البرامج كالدكرات كتنظيميا كتحديد مستكيات كمؤىالت المحاضريف كالمدربيف قبؿ 
عداد الشيادات كيمكنيا أف تستعيف في  اعتماد تمؾ الدكرات ، كاإلشراؼ عمى التدريب كتنظيـ االمتحانات كا 

مف قبؿ السمطة البحرية في عمميات التدريب عمميات التدريب بأم أكاديمية أك كمية بحرية متخصصة معترؼ بيا 
 كالتأىيؿ لتنفيذ ىذه الدكرات الحتمية .

  -كيككف دكر مؤسسات التدريب في التأكيد عمى اآلتي :
كؿ التدريب كالتقييـ الخاصة بالبحارة الخاضعة ألحكاـ ىذه الالئحة تنفذ كفقان لمنصكص ذات العالقة  .1

 السمطة البحرية . رئيسبالالئحة المشار إلييا أك تمؾ التي يصدرىا 
 الفصؿ بيف التدريب كالتقييـ . .2
لالطالع ة السجالت متاحمعمكمات التي تدكف بيذه المسؾ كاحتفاظ بسجالت المتدربيف بالمؤسسة كتككف  .3

 عمييا مف قبؿ مدير السمطة البحرية كالشركات عند الطمب .
 كؿ المتدربيف يجب أف يككنكا أكفاء كمتدربيف جيدان . .4
كؿ عمميات التدريب كالتقييـ لمكفاءة كالشيادات كاألعتمادات كالتجديدات التي تقكـ بيا معاىد خاصة يجب  .5

دة لضماف التأكد مف تحقؽ األىداؼ المحددة بما فييا تمؾ المتعمقة أف تراقب مف خالؿ نظاـ معايير الجك 
 ( أعاله . 2مع مراعاة الفقرة ) ف بالمتدربيف كالمقيمي

عندما يككف التدريب كالتقييـ كالكفاءة كمنح الشيادات أك التجديد كاالعتماد تقـك بو مؤسسات تعميمية يجب  .6
 أف يتكفر بيا نظاـ معايير الجكدة . 

ذالفصلذالرابع

 )ذاحلتموةذ(البحروةذالدالمةذذهاداتذ
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معاىد التدريب المعتمدة استخداـ المحاكيات لتدريب البحارة كما ىك منصكص عميو في القسـ يجب عمى  .7
  (A-I/12  . مف االتفاقية عمى السفف ) 

 
 (  24مبدة ) 

ؿ عمييا كالن حسب تحدد شيادات السالمة الحتمية التي يجب عمى رباف أك ضابط أك بحار أك متدرب الحصك 
  -:( مف ىذه الالئحة عمى النحك التالي 9بالمادة ) رتبتو كفقان لما نص عميو 

 :  برحـــانجح .1
 . تقنيات سالمة األركاح في البحر 
 . تقنيات كمكافحة الحريؽ 
 . اإلسعافات األكلية  
  الشخصية كالمسئكليات االجتماعية .السالمة 
  مناكبة بحرية لمعمؿ عمى عجمة القيادة . ةدكر 
  دكرة إطالعية في التكعية األمنية. 
 دكرة منع كمكافحة التمكث البحرم. 
  أم دكرات أك شيادات حتمية يتـ فرضيا مف قبؿ المنظمة أك السمطة البحرية مستقبالن . 

 -ضجبط َىثخ يالحيخ : .2
  دكرة مكافحة الحريؽ متقدمة. 
 . اإلسعافات األكلية 
 دكرة مناكبة بحرية لمعمؿ عمى عجمة القيادة. 
  ( شيادة لمعمؿ عمى المنظكمة الدكلية لإلستغاثة كالسالمة البحريةGMDSS .) 
 . تدريب متقدـ في منع كمكافحة الحرائؽ 
 . التدريب عمى قيادة عائمات النجاة مف غير قكارب اإلنقاذ 
  ( الرادار البحرم كالتكقيع اآلليARPA .) 
  الخرائط اإللكتركنية (ECDIS  ). 
 كث البحرمدكرة منع كمكافحة التم . 
 .  أم دكرات أك شيادات حتمية يتـ فرضيا مف قبؿ المنظمة أك السمطة البحرية مستقبالن 

 -:يتعيف عمى كبار الضباط كالربابنة اجتياز الدكرات التالية األول : ثظ بضانرثبٌ / ان .3
 . العناية الطبية كفقان لما كرد بالفقرة الثانية أعاله 
  ( دكرة متقدمة في االتصاالتGMDSS .) 
 . شيادة سارية المفعكؿ 
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  .دكرة متقدمة في الرادار البحرم كالبحث كاإلنقاذ 
 . دكرة متقدمة في محاكاة الخرائط اإللكتركنية 
 .  أم دكرات أك شيادات حتمية يتـ فرضيا مف قبؿ المنظمة أك السمطة البحرية مستقبالن 

الميندسيف كبقية الميندسيف البحرييف يتعيف عمى كبراء كجري ادلهُذسني وادلهُذسني انجحريني :  .4
 -: اجتياز الدكرات التالية

  مكافحة الحريؽ متقدمة .تقنيات 
 . اإلسعافات األكلية 
  كعائمات النجاة مف غير قكارب اإلنقاذ السريعة قيادة قكارب اإلنقاذ تقنيات متقدمة في. 
  البحرية مستقبالن  .أم دكرات أك شيادات حتمية يتـ فرضيا مف قبؿ المنظمة أك السمطة 

 :  ادليكبَيكيني .5
 منع كمكافحة الحريؽ . دكر 
  . إسعافات األكلية 
 . السالمة الشخصية كالمسئكليات االجتماعية 
 .دكرة في التكعية 
 .  أم دكرات أك شيادات حتمية يتـ فرضيا مف قبؿ المنظمة أك السمطة البحرية مستقبالن 

 

ذ

ذذ

ذ

 (  25مبدة ) ذ
كاجبات كتحمؿ مسئكليات تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت  بأداءعمى كؿ الضباط كالبحارة المكمفيف  .1

) النفط ( أك ناقالت الكيمياكيات أف يحممكا شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف 
 ناقالت النفط كناقالت الكيماكيات . 

ى متف ناقالت النفط كناقالت عمى كؿ مرشح لشيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عم .2
( مف المدكنة كأف VI/ 1) -الكيماكيات أف يككف قد أنيى تدريبان عمى السالمة بمكجب أحكاـ القسـ ) أ ( 

   -يككف قد أنيى ما يمي :
ة بحريػػػػة معتمػػػػػػػػػػػػػدة مدتيا ال تقػػػػػػػؿ عف ثالثة أشير عمى األقؿ عمى متف ناقالت النفط ػػػدمػػػػخ -1

( مف القسـ ) أ (  1ك ناقالت كيماكيات كأف يستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الفقرة ) أ
- (V/1- 1. مف المدكنة ) 

ذام الفصلذاخل

 )ذالتدروبذعلىذأنواعذمعونةذمنذالدفنذ(ذذ
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أك دكرة تدريب أساسي معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت النفط ك ناقالت  -2
 -( )أ( مف القسـ 1المنصػػػػػكص عمييا في الفقرة )ػػػػػػاءة ى معيار الكفػػػػػػػػات كأف يستكفػػػػػػالكيماكي

 (V/1- 1. مف المدكنة ) 
عمى الربابنة كالضباط كبار الميندسيف كالضباط األكليف كالضباط الميندسيف الثانيف كأم أشخاص  -3

يتحممكف المسئكلية المباشرة عف تحميؿ البضائع كتفريغيا كالعناية بيا خالؿ العبكر كمناكلتيا 
صياريج أك عف عمميات أخرل تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت النفط أف يحممكا شيادة كتنظيؼ ال

 تدريب متقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت النفط .
يجب أف تتكافر في المرشح لشيادة تدريب متقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف  -4

  -ما يمي :ناقالت النفط كناقالت الكيماكيات 
أف يستكفى متطمبات اإلجازة لمتدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف  .أ 

 ناقالت النفط كناقالت الكيماكيات .
إضافة لككنو مؤىالن لإلجازة لمتدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف  .ب 

  -ناقالت النفط كناقالت الكيماكيات أف يككف قد أنيى ما يمي :
 خدمة بحرية معتمدة عمى متف ناقالت النفط لمدة ال تقؿ عف ثالثة أشير .  .ج 
قالت النفط لمدة شيران كاحدان  عمى األقؿ بصفة زائد أك قد أنيى تدريبان متقدمان معتمدان عمى متف نا -

عمى النصاب المقرر يتضمف عمى األقؿ ثالثة عمميات تحميؿ كثالث عمميات تفريػػػغ ، كيكػػػػػػػػػػػكف 
( مف V/1)  -مػػػكثقان في سجؿ تدريب معتمد مع مراعاة اإلرشادات الكارد في القسـ ) ب ( 

 المدكنة .
أف يكػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػد أنيى تدريبان متقدمان معتمدان عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت  -

( A-V/1-1)  -( مف القسـ ) أ (  2النفط كيستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الفقرة ) 
 مف المدكنة .  

يف كالميندسيف الثانيف ، كأم أشخاص عمى الربابنة كالضباط كبار الميندسيف كالضباط األكل  -5
يتحممكف المسئكلية المباشرة عف تحميؿ البضائع كتفريغيا كالعناية بيا خالؿ العبكر كمناكلتيا 
كتنظيؼ الصياريج أك عف عمميات أخرل تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت الكيمائيات أف يحممكا 

 مى متف ناقالت الكيمائيات .شيادة تدريب متقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع ع
عمى كؿ مرشح لشيادة تدريب متقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الكيمائيات  -6

  -ما يمي :
أف يستكفى متطمبات اإلجازة لمتدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف  .1

 ناقالت النفط كناقالت الكيمائيات .
نو مؤىالن لإلجازة لمتدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف باإلضافة إلى كك  .2

 ناقالت النفط كناقالت الكيمائيات ، أف يككف قد أنيى ما يمي:
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 .  خدمة بحرية عمى متف ناقالت الكيمائيات لمدة ال تقؿ عف ثالثة أشير .2.1            
  معتمدان عمى ناقالت كيمائيات لمدة شيران عمى األقؿ بصفة  د أنيى تدريبان ػػػػػػػػ. أك ق2.2            

   ة عمميات تحميؿ كثالثة ػػػػػػػػػػػػ، يتضمف عمى األقؿ ثالثالمقرر ى النصاب عمزائدة                  
 ع مراعاة اإلرشادات ػػػػػػػػتفريغ ، كيككف مكثقان في سجؿ تدريب معتمد ، معمميات                  

 مف المدكنة. V/1 ))   -الكاردة في الجزء ) ب (                  
د أنيى تدريبان متقدمان عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الكيمائيات أف يكػكف قػػػ .3

   - ( V/1-1 )( مف القسـ ) أ (  3كيستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الفقرة ) 
 مف المدكنة .

عمى السمطة البحريػػػػػػػػػػػة أف تضمػػػػػػػف إصػػػػػػػػػػدار شيػػػػػػػػػػػادة أىميػػػػػػػػػػة لممالحيف الذيف يتأىمكف  -7
( حسب االقتضاء ، أك إقرار شيادة كفاءة أك  6( أك )  4( أك )  2بمكجػػػػػػػػػػػػػػب الفقػػػػػػػػػػػػرة ) 

 شيادةِ أىمية مكجكدة حسب األصكؿ .    
 

 

 

ات كتحمؿ مسؤكليات تتصؿ بالبضائع أك معدات ػػػأداء كاجبػػػػػف بػػػػػػػػارة المكمفيػػػػػػعمى الضباط كالبح -1
البضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ أف يحممكا شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة 

 بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ .
عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ أساسي عمى كؿ مرشح لشيادة تدريب  -2

( مف المدكنة كأف يككف قد  VI/1)  –أف يككف قد أنيى تدريبان أساسيان بمكجب أحكاـ القسـ ) أ ( 
  -أنيى ما يمي :

الغاز المساؿ ، كأف  خدمة بحرية معتمدة مدتيا ثالثة أشير عمى األقؿ عمى متف ناقالت (1)
(  V/1-2)  –( مف الجزء ) أ (  1يستكفى معيار الكفاءة المنصكص  عميو في الفقرة ) 

 مف المدكنة .
عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز معتمدة أك دكرة تدريب أساسي  (2)

 –ء ) أ ( ( مف الجز 1المساؿ كأف يستكفى معيار الكفاءة المنصكص عميو في الفقرة )
(V/1-2 . مف المدكنة ) 

ف كالضباط األكليف كالضباط الميندسيف الثانيف أك أم ػػػػػػػػػار الميندسيػػػػبػػعمى الربابنة كالضباط ك -3
أشخاص يتحممكف المسؤكلية المباشرة عف تحميؿ البضائع كتفريغيا كالعناية بيا خالؿ العبكر 

  -: نبقالث الغبز املسبل
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تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ أف كمناكلتيا كتنظيؼ الصياريج أك عمميات أخرل 
 يحممكا شيادة تدريب متقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ.

عمى كؿ مرشح لشيادة تدريب متقدـ عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المساؿ  -4
  -ما يمي : 
ة لمتدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف أف يستكفى متطمبات اإلجاز  (1)

 ناقالت الغاز المساؿ.
باإلضافة إلى ككنو مؤىالن لإلجازة لمتدريب األساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى  (2)

  -متف ناقالت الغاز المساؿ أف يككف قد أنيى ما يمي :
 .مدة ال تقؿ عف ثالثة أشيرمساؿ ل ( خدمة بحرية عمى متف ناقالت غاز 2.1)
( أك قد أنيى تدريبان معتمدان عمى متف ناقالت غاز مساؿ لمدة شيران عمى األقؿ بصفة 2.2)

تفريغ ، ثالث عمميات تحميؿ كثالث ثالث زائدة عمى النصاب المقرر يتضمف عمى األقؿ 
 ( .V/1( ))ب ة اإلرشادات الكاردة في القسـكيككف مكثقان في سجؿ تدريب معتمد ، مع مراعا

أف يككف قد أنيى تدريبان متقدمان معتمدان عمى متف ناقالت غاز مساؿ كيستكفى معيار الكفاءة  (3)
 مف المدكنة .  ( V/1-2 )( مف القسـ ) أ (  2المنصكص عميو في الفقرة ) 

(  2ب الفقرة ) ػػة أف تضمف إصدار شيادة أىمية لممالحيف الذيف يتأىمكف بمكجػػػػعمى السمطة البحري -5
 ( ، حسب االقتضاء ، أك إقرار شيادة كفاءة أك شيادة أىمية مكجكدة حسب االقتضاء .  4أك ) 

 (  26مبدة ) 
الميندس ( يجب عمى الرباف ، كبير الميندسيف ، الضابط األكؿ  25باإلضافة إلى متطمبات الكاردة في المادة ) 

الثاني كأم شخص آخر لو مسئكلية مباشر في شحف كتفريغ البضائع أك العناية بيا خالؿ العبكر أك مناكلة عمى 
  -:ناقالت النفط إنياء اآلتي 

عف ال تقؿ ب ككاجباتيـ عمى نكع الناقمة التي يقكمكف بالخدمة عمييا لمدة ػػػػػػػػػرة تتناسػػػػػػػػػكؿ عمى خبػػػػالحص ( أ
 أشير.(  3) 

إنياء برنامج تدريب متخصص معتمد يتناسب مع كاجباتيـ شامالن التعميمات المنصكص عمييا في الفقرات  ( ب
 ( مف المدكنة .A-VI) ( مف القسـ  14إلى  8) 

 -الضابط األكؿ  - كبير الميندسيف - ( يجب عمى الرباف 25باإلضافة إلى متطمبات الكاردة في المادة ) 
ص آخر لو مسئكلية يباشر في شحف كتفريغ البضائع أك العناية بيا خالؿ العبكر ػػػػػػػػي كأم شخػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميندس الثان

  -ياكيات إنياء اآلتي :مأك مناكلة عمى ناقالت الك
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ال تقؿ عف اسب ككاجباتيـ عمى نكع الناقمة التي يقكمكف بالخدمة عمييا لمدة ػػػػػػػػػػرة تتنػػػػػكؿ عمى خبػػػػػػػالحص ( أ
 ( أشير. 3) 

إنياء برنامج تدريب متخصص معتمد يتناسب مع كاجباتيـ شامالن التعميمات المنصكص عمييا في الفقرات  ( ب
 ( مف المدكنة .A-VI( مف القسـ )  21إلى  15) 

دس ( يجب عمى الرباف ، كبير الميندسيف ، الضابط األكؿ المين 25باإلضافة إلى متطمبات الكاردة في المادة ) 
الثاني كأم شخص آخر لو مسئكلية مباشر في شحف كتفريغ البضائع أك العناية بيا خالؿ العبكر أك مناكلة عمى 

  -ناقالت الغاز إنياء اآلتي :
(  3الحصكؿ عمى خبرة تتناسب ككاجباتيـ عمى نكع الناقمة التي يقكمكف بالخدمة عمييا لمدة ال تقؿ عف ) ( أ

 أشير.
معتمد يتناسب مع كاجباتيـ شامالن التعميمات المنصكص عمييا في الفقرات  إنياء برنامج تدريب متخصص ( ب

 ( مف المدكنة .A-VI( مف القسـ )  34إلى  22) 
 

 (  27مبدة ) 
إصدار شيادة مناسبة لمربابنة كالضباط المؤىميف كفقان ألحكاـ المادتيف السابقتيف كما تقدره في السمطة البحرية عمى 

 شيادة مكجكدة ، كذلؾ كفقان ألحكاـ ىذه الالئحة كاالتفاقية .ىذا الشأف ، أك أقرار 
كيجكز لمسمطة البحرية إصدار شيادة تدريب إطالعي عمى الناقالت لمعامؿ بالبحر الذم يقدـ الدليؿ عمى استيفائو 

 لممتطمبات المحددة في المادتيف السابقتيف مف ىذه الالئحة . 
 

 (  28مبدة ) 
كالبحارة كاألشخاص المعينيف بتقديـ المساعدة لممسافريف في حاالت الطكارئ كغيرىـ مف عمى الربابنة كالضباط 

العامميف عمى متف سفف ركاب نكع المستخدمة في الرحالت الدكلية ، قبؿ أف يككف أف يتكلكا أية  مياـ عمى متف 
طالعي ، كفقان لمصفة كالمياـ ىذه السفف أف يككنكا قد أنيكا التدريبات األساسية لمسالمة البحرية كالتدريب اال

   -:  كالمسئكليات التي يعممكف بيا كفؽ اآلتي
المتعمؽ بإدارة الحشكد كاألزمات ، كذلؾ كفقان لما تحدده متطمبات  ف يككنكا قد اجتازكا البرنامج التدريبيأ -أ 

حديث مف المدكنة ( باإلضافة إلى الحصكؿ عمى دكرات ت A-V/2( مف القسـ )  1المدكنة الفقرة ) 
 المعرفة عمى فترات ال تتعدل الخمس سنكات . 

المتعمؽ بإدارة الحشكد كاألزمات ، كذلؾ كفقان لما تحدده متطمبات  قد اجتازكا  البرنامج التدريبي كاأف ككن -ب 
مف المدكنة ( باإلضافة إلى الحصكؿ عمى دكرات تحديث  A-V/2( مف القسـ ) 2المدكنة الفقرة ) 

 مف المدكنة ( .  A-V/2( مف القسـ )  2المعرفة ) دكرة تدريب ، مؤائمة كما جاء في الفقرة ) 
األشخاص مف الذيف يقدمكف خدمة مباشرة في صعكد أك نزكؿ الركاب في سفف الركاب ) نكع دحرجة (   -ج 

 مف المدكنة ( .  A-V/2( مف القسـ )  3ة المنصكص عميو في الفقرة ) أف يككنكا قد أنيكا تدريب السالم
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الرباف كالضابط األكؿ ككبير الميندسيف كالميندس الثاني أك أم شخص لو مسئكلية في حاالت الطكارئ   -د 
عمى سفف الركاب ) نكع دحرجة ( أف يككنكا قد أنييأ تدريب معتمد في إدارة الحشكد كاألزمات كالتصرؼ 

مف المدكنة (  باإلضافة إلى تحديث  A-V/2( مف القسـ )  5ي المنصكص عميو في الفقرة ) اإلنسان
 المعرفة عمى فترات ال تتعدل الخمس سنكات . 

 
 (  29مبدة ) 

عمى الرباف ، ضابط األكؿ ، كبير ميندسيف ، ميندس ثاني ،كاألشخاص الذيف يتكلكف المسئكلية المباشرة في 
كد الركاب كنزكليـ أك تحميؿ البضائع كتفريغيا كرصيا ، أك إغالؽ فتحات بدف السفينة ، عمى متف سفينة ػػػػػصع

( مف  4ركاب ، أف يككنكا قد أنيكا تدريبان معتمدان يتصؿ بسالمة الركاب كالبضائع كمتانة البدف ، كفقان لمفقرة ) 
رات   تحديث المعرفة عمى فترات ال تتعدل مف المدكنة (، باإلضافة إلى الحصكؿ عمى دك  A-V/2القسـ ) 

 الخمس سنكات . 
 (  30مبدة ) 

( مف ىذه الالئحة  29،28تحدد السمطة البحرية مدل انطباؽ التدريب المنصكص عمييا كفقان ألحكاـ المادتيف ) 
ؽ تثبت لبحرية إصدار كثائ كتكفؿ السمطة امية محالمستخدمة في الرحالت الككذلؾ العامميف عمى سفف ركاب 

 إنياء التدريب لكؿ شخص تتبيف أىميتو لمعمؿ عمى سفف ركاب نكع الدحرجة ، كفقان ألحكاـ االتفاقية .
ذ

ذ  
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ذ

ذ

ذ

ذ

 ذ
  (  31مبدة ) 

معتمدة مف السمطة البحرية تتكلى فحص كمعاينة جميع المرشحيف لاللتحاؽ بالدارسة تشكؿ لجنة طبية  -
بالكميات البحرية كالتجارية كبالدراسات التأىيمية أك بدكرات الترقية أك المتقدميف لمحصكؿ عمى الجكازات 

ة كالعقمية ألم عمى الحالة الصحي باإلطالعالبحرية أك تجديد كافة الكثائؽ البحرية ، كتقكـ ىذه المجنة 
يو مف قبؿ أطباء أخصائييف كمعتمديف رسميان كفقان لمتطمبات االتفاقية كعمى عممتقدـ بعد معاينتو كالكشؼ 

 النمكذج المعد لذلؾ مف قبؿ المنظمة .
لمدة سنتيف كحد أقصى ما لـ يادة صحية سارية المفعكؿ شكؿ العامميف عمى السفينة يجب أف يحممكا  -

( سنة كفي ىذه الحالة تككف مدة صالحية الشيادة سنة كاحدة كحد  18مف )  يكف عمر البحار أقؿ
 أقصى .

إذا انتيت مدة صالحية الشيادة الطبية أثناء الرحمة ، تظؿ الشيادة عندئذ سارية المفعكؿ إلى حيف   -
الكصكؿ إلى ميناء التكقؼ التالي الذم يتكاجد فيو طبيب يعترؼ بو الطرؼ ، شريطة أاّل يتجاكز ىذه 

 .المدة ثالثة أشير 
مؿ بدكف شيادة طبية صالحة حتى في الحاالت الطارئة ، يحكز لإلدارة أف تسمح لممالح بأف يع -

  -الكصكؿ إلى ميناء التكقؼ التالي الذم يتكاجد فيو الطبيب يعترؼ بو الطرؼ شريطة ما يمي :
 أاّل تزيد مدة ىذا اإلذف عمى ثالثة أشير . .1
 .أف يككف بحكزة المالح المعني شيادة طبية انتيت مدة صالحيتيا منذ مدة قصيرة   .2

دة الصحية الصادرة إذا قاـ دليؿ عمى تغيير جكىرم في الحالة الصحية لمجنة الحؽ في تعميؽ الشيا -
لحامميا منذ إصدار الشيادة الصحية األصمية ، حتى يعيد حامميا الكشؼ مرة أخرل أك يتـ تعميقيا لممدة 

 ر.حالتي ترل فييا المجنة أف المعني غير الئؽ لمعمؿ بالب
ستشفيات في شأف تحديد المعايير القياسية في اعتماد الميتـ التنسيؽ بيف السمطة البحرية كقطاع الصحة  -

كالمؤسسات الصحية التي سكؼ تقكـ بإجراء الكشؼ كالمعاينة كفقان لما ىك مبيف بالممحؽ ) ب ( مف ىذه 
 .الالئحة 

 (  32مبدة ) 
الذم بثبت لياقتيـ تصدر السمطة البحرية الشيادة الصحية الالزمة كفقان لمعايير االتفاقية كتقرير المجنة الطبية 

الصحية كالعقمية لمعمؿ عمى ظير السفف كتككف ىذه الشيادة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية كفقان لمنمكذج المعد مف 

ذدادسالفصلذال

ذالشهاداتذالطبوةذ

 منذاالتفاقوةذ(ذI/9)ذالالئحةذ
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قابمة لمتجديد بعد الخضكع بعد الخضكع  (  31لمدد المنصكص عمييا بالمادة ) قبؿ المنظمة كتككف صالحة 
 لنفس الفحكصات السابؽ ذكرىا.

ذ

ذ

ذ

ذ

 (  33مبدة ) 
المختصة بالتأكد مف أف جميع عمميات تدريب كتقييـ العامميف بالبحر لمحصكؿ السمطة البحرية  تقـك -1

مستندية ، بما في ذلؾ كسائط العرض ، كاإلجراءات ، ال البرامجذات ىيكؿ يكاكب عمى شياداتيـ 
يا مقييتفيذىا كرصدىا ك نالضركرية لتحقيؽ معايير الكفاءة المطمكبة ، كأف يتـ تكالمادة العممية 

 يا مف قبؿ أشخاص مؤىميف . مكدع
أف المدربيف كالمشرفيف متمتعكف بالمؤىالت المناسبة السمطة البحرية المختصة بالتأكد مف  تقـك -2

 عمى متف أك عمى البر . لألنماط كالمستكيات المعينة لتدريب البحارة أك لتقييـ كفاءتيـ سكاء
ينبغى أف يككف القائـ بعمميات تدريب البحارة أثناء الخدمة ، سكاء عمى متف السفينة أك عمى البر ،  -3

 كالمزمع استخداميا كمؤىؿ لمحصكؿ عمى الشيادة مستكفيان لما يمي : 
 تدريب المنفذ .المعيف مف الاإللماـ بالبرنامج التدريبي كتفيـ األىداؼ التدريبية المحددة لمنمط  .أ 
 التأىيؿ لالضطالع بالميمة التي ينفذ التدريب مف أجميا . .ب 
باستعماؿ أجيزة المحاكاة تمقى اإلرشادات المناسبة في استخداـ التقنيات التدريبية المتعمقة  .ج 

حاؿ تنفيذ التدريب بجياز محاكاة كأف يككف قد اكتسب خبرة تشغيمية عمى ذلؾ النمط المعيف 
 المستخدمة .   مف أجيزة المحاكاة

أك عمى ، سكاء عمى متف السفينة ينبغى أف يككف القائـ بعمميات التقييـ أثناء الخدمة لكفاءة البحارة  -4
 كالمزمع استخداميا كمؤىؿ لمحصكؿ عمى الشيادة مستكفيان لما يمي :  البر ،
 .المزمع تقييمياالتمتع بمستكل مناسب مف المعرفة كالفيـ لمكفاءة  -أ 
 أجميا .قييـ مف لالضطالع بالميمة التي ينفذ التالتأىيؿ  -ب 
 أك ممارساتو .في في أساليب التقييـ تمقى اإلرشادات المناسب  -ج 
 اكتساب خبرة عممية في التقييـ .  -د 
عممية في حاؿ استخداـ أجيزة المحاكاة في عممية التقييـ ،أف يككف قد اكتساب خبرة تقييـ  -ق 

 المحاكاة تحت إشراؼ مقيـ خبير كعمى نحك يرضيو .عمى ىذا النمط المعيف مف أجيزة 
 

ذدابعالالفصلذ

 التدروبذوالتقوومذومعاوريذالنوعوة
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تدريبي ، أك مؤىؿ يمنحو تتأكد السمطة البحرية المختصة في حاؿ االعتراؼ بدكرة تدريبية ، أك معيد  -5
التدريبي كجزء مف متطمباتو لمنح الشيادة المطمكبة ، مف أف مؤىالت كخبرات الدربيف كالمقيميف 

، كينبغي أف تشمؿ مثؿ ىذه المؤىالت كالخبرات كتطبيؽ معايير  مغطاة عند تطبيؽ معايير الجكدة
 الجكدة التدريب المناسب في التقنيات التدريبية ، ككسائؿ التدريب كالتقييـ كممارساتيا . 

 
 
 

يجب أف يؤكد نظاـ إدارة الجكدة المطبؽ بالسمطة البحرية المختصة أف األىداؼ التعميمية  .1
كالتدريبية المكجكدة كما يتصؿ بيا مف معايير الكفاءة المطمكبة تحقيقيا كاضحة ، كتحدد 

 مستكيات المعرفة كالفيـ كالميارات المناسبة االمتحانات كالتقييمات. 
يير الجكدة بالسمطة البحرية المختصة إدارة نظاـ إصدار الشيادات يجب أف يشمؿ نطاؽ تطبيؽ معا .2

البرامج كالدكرات التدريبية ، كاالمتحانات كالتقييمات كالخبرات كالتأىيؿ المطمكبة مف ، كجميع 
المدربيف كالمقيميف ، بما يراعى السياسات ، كالنظـ ، كعمميات الرقابة ، كالمراجعات الداخمية 

 مكضكعة لضماف تحقيؽ األىداؼ المحددة .لتأكيد الجكدة ال
 

 (  34مبدة ) 
يمنح كؿ ممتحف اجتاز امتحانات ىذه الدكرات بنجاح كفؽ المعايير المعمكؿ بيا في ىذا السياؽ شيادة تثبت 
نجاحو في الدكرات الحتمية صالحة لمدة خمس سنكات مف تاريخ إصدارىا قابمة لمتجديد بعد إثبات الميارة كفقان 

ت االتفاقية ، كتتضمف الشيادة بيانات بالغة العربية كاإلنجميزية عمى نمكذج معترؼ بو كمعتمد مف السمطة لمتطمبا
 البحرية . 

 (  35مبدة ) 
تمغى الشيادات الحتمية إذا  فقد حامميا أحد الشركط الكاجب تكفرىا فيو عند تقدمو لمحصكؿ عمييا أك تجديدىا 

 كما تعمؽ أك تمغى في حالة اتخاذ أم إجراء حياؿ الشيادات األىمية كفقان لألحكاـ الكاردة في ىذه الالئحة . 
 

 (  36مبدة ) 
 (منذاالتفاقوة I/8)ذالالئحةذ

 

فريقان مختصان مف المدققيف المؤىميف كالمشيكد ليـ بالكفاءة كالعمـ بأحكاـ السمطة البحرية  ئيسر أك  الكزير ُيعيف
، كذلؾ إلجراء تقكيـ دكرم مستقؿ أاّل يككنكا مكمفيف بممارسة المكمفيف بممارسة األنشطة المعنية ى االتفاقية كعم

  -:بغية التحقؽ مف اآلتي لنظاـ معايير النكعية المطبؽ 
صدار  -أ  أستيفاء نظاـ إدارة الجكدة لجميع النصكص العممية لالتفاقية الدكلية لمعايير التدريب كا 

 كتعديالتيا. 1978الشيادات كأعماؿ نكبة المالحظة لمعامميف بالبحر لسنة  

 ذ-معاوريذاجلودةذ:
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جراءات المتابعة لمترتيبات المخططة  -ب  إمتثاؿ جميع ضكابط اإلدارة الداخمية كتدابير الرصد كا 
 المكثقة كفعاليتيا في ضماف إنجاز األىداؼ المحددة . كاإلجراءات

 تكثيؽ نتائج كؿ تقييـ مستقؿ كتكجيو انتباه المسئكليف عف المجاؿ الخاضع لمتقييـ إلييا .  -ج 
 اتخاذ اإلجراءات في الكقت المناسب لتصحيح أكجو القصكر . -د 

برفعيا إلى السكرتير العاـ لممنظمة كؿ فترة السمطة البحرية الذم يقكـ  ئيسر كيقكـ ىذا الفريؽ بإحالة تقاريره إلى 
 عمى إاّل تزيد عمى خمس سنكات . 

 
ذذ

ذذذ

 (  37مبدة ) 
بفتح كمسؾ سجالت لقيد جميع كثائؽ اإلصدار كاإلقرار كاالعتراؼ كاالعتماد كالمعادالت السمطة البحرية قكـ ت

البحرية ، كذلؾ مف خالؿ ممفات كسجالت كدفاتر كبطاقات كرقية أك إلكتركنية كالتجديد الصادرة عف السمطة 
مبكبة حسب المستكيات كاإلصدارات تتضمف جميع الكثائؽ ، كما تمسؾ سجالت إلكتركنية تحفظ فييا كافة 

 المعمكمات الضركرية بيذا العمؿ اإلدارم .
 

 (  38مبدة ) 
المناىج كالمقررات كاالمتحانات لكؿ المستكيات مف الشيادات جميع  بفتح كمسؾ سجالت لقيدالسمطة البحرية قـك ت

كالتقييـ كأعضاء ىيئة التدريس كالممتحنيف المشاركيف في تمؾ متحانات األىمية كالحتمية ، ككذلؾ نتائج تمؾ اال
لكتركنية كفؽ المستكيات كاإلصدارات . الدكرات الدراسات ك   كذلؾ بممفات كرقية كا 

 

 (  39مبدة ) 
فتح ممفات شخصية لكؿ الربابنة كالبحارة تأخذ صفة السرية تحفظ بأرشيؼ خاص باإلدارة المختصة بالسمطة ت

  -البحرية تتضمف البيانات التالية :
 . االسـ بالكامؿ ، مكاف كتاريخ الميالد ، الجنسية ، كما ىك كارد بشيادة الميالد أك كتيب العائمة 
  (4 . صكر شخصية حديثة ) 
 قامة ، البريد اإللكتركني ، الياتؼ المحمكؿ .عنكاف اإل 
 .المستكل الدراسي 
 . المغات التي يجيدىا 
 . الشيادات العممية كتكاريخ الحصكؿ عمييا كجية إصدارىا 
 . الشيادات األىمية المتحصؿ عمييا كتكاريخ إصدارىا كجية إصدارىا كأرقاميا كحدكدىا أف كجدت 
  اريخ إصدارىا كجية إصدارىا كأرقاميا كصالحيتيا.الشيادات الحتمية المتحصؿ عمييا كتك 

ذثامنالفصلذال

 الدجالتذوالقوود
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 كصالحيتيا ، كأم مالحظات أف كجدت .عمييا كجية إصدارىا  الشيادة الطبية كتاريخ الحصكؿ 
  بياف بحالة الشيائد مف حيث ككنيا صالحة ، معمقة ، ممغية ، مبمغ عف فقدانيا ، تالفة مع مسؾ

 .   ، شامالن تكاريخ التغييرات سجؿ بالتغيرات التي تدخؿ عمى حالة كؿ شيادة
 . الكظائؼ التي عمؿ بيا عمى ظير السفف 
 . القيكد كالحدكد المفركضة عمى الشيادات التي يحمميا 
  الخدمة البحرية باألياـ كاألشير عمى السفف التجارية العاممة كالغير متكقفة باستثناء أياـ الصعكد كالنزكؿ

 ة المحركات .كبيانات تمؾ السفف مف حيث الحمكلة كقك 
  اسـ كعنكاف مالؾ السفينة التي يعمؿ عمييا المعنييف كصكرة مف عقد العمؿ البحرم كمدتو أك قرار

 التعييف.
   ثبات كفاءة سجؿ بالسيرة المينية لممعنييف مف شيادات حسػػػػف سيػػػػػػػػػػػرة كسمكؾ كشيادات شكر كتقدير كا 

نذار أك لك   ـ أك خصـ أك حكـ قضائي . أك ما يخالؼ ذلؾ مف رسائؿ تنبيو كا 
 
 
 

 
 

 

 (  40مبدة ) 
 

البحارة لمخدمة عمى ظير سفنيا ف يعيتتحمؿ الشركات المالكػة كالمشغمة لمسفف التي تحمؿ العمـ الميبي مسؤكلية ت
 -ك أف تتكفؿ اآلتي :

  لإلبحار مف جميع النكاحي قبؿ الشركع في الرحمة .صالحية السفينة 
   التأكد مف أف كؿ معيف عمى ظير أم سفينة مف سفنيا يحمؿ الشيادات المناسبة بمكجب أحكاـ االتفاقية

 كالتشريعات المحمية .
  لممحمؽ  أف سفنيا مطقمة بمكجػػػػػػػػػػب متطمبػػػات التطقيـ اآلمف الصادر مف السمطة البحرية كحد أدنى كفقان

 ) ج ( مف ىذه الالئحة.
 الشيادات كاإلقرارات النسخ األصمية لجميع نة يحمؿ معو السفيحار يعمؿ عمى أف كؿ رباف أك ب

 مكجب االتفاقية .كالمستندات الصادرة ب
  اتخاذ كافة التدابير الالزمة لمنع تعاطي الكحكؿ كالعقاقير المخدرة أك أم مؤثرات عقمية عمى ظير السفف

 ليا كأف تمتـز ببرامج الكشؼ الخاصة بذلؾ . التابعة

ذدعاتالفصلذال

ذذذذمدؤولواتذالشركاتذ

 منذاالتفاقوةذ( ذذI/14الالئحةذ)
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  أف تحتفظ بالكثائؽ كالبيانات المتصمة بالشيادات األىمية كالحتمية كالخبرة كالتدريب كالمياقة الصحية لكافة
أفراد الطاقـ الذم يعمؿ لدييا بحيث تككف ىذه الكثائؽ كالبيانات في متناكؿ السمطة البحرية أك أم مفتش 

 بحرم .
  طالعالشركة عند نعييف بحارة جدد بإخضاعيـ لدكرات تعريؼ كمكائمة أف تقكـ عمى السفينة المراد  كا 

العمؿ عمييا بشأف مياـ المحددة ليـ ككافة الترتيبات كالتجييزات كالمعدات الكاجب استعماليا في 
 الظركؼ الركتينية .

 تنفيذ الخطة في السالمة  ي حاالت الطكارئ كالتأكد مفأف تنشئ غرفة طكارئ لمتعامؿ مع الطاقـ ف
الشخصية كمنع التمكث البحرم كالتقميؿ مف األضرار كالمحافظة عمى سالمة السفينة كالركاب كالبضائع 

 المحمكلة عمييا . 
 ( مف  14تكافر اتصاالت شفيية فعالة عمى ظير السفينة في جميع األكقات طبقان لالئحة )  ضماف

 بصيغتيا المعدلة .   1974المة األركاح في البحار لعاـ الفصؿ الخامس مف االتفاقية الدكلية لس
 

 (  41مبدة ) 
 

اآلمف لمسفينة كالقياـ بتزكيدىا بالمطبكعات كالنشرات الحديثة المتعمقة بالسالمة شغيؿ تالسؤكلية متتحمؿ الشركات 
يتحدد فييا كتعميمات كتابية لرباف السفينة ة البحرية كبتكفير برامج تكجييية البحرية كالتشغيؿ اآلمف كحماية البيئ

 لإلطالعاإلجراءات المناسبة التي تتضمف منح جميع أفراد الطاقـ المعنييف حديثان عمى ظير السفينة فرصة كافية 
جراءات التشغيؿ ككافة الترتيبات األخرل الالزمة لمتشغيؿ اآلمف  عمى معدات السفينة ) التدريب اإلطالعي ( ، كا 
مف قبؿ تكميفيـ بالمياـ ، كعمى الشركات أك الرباف الذم يقـك بتعييف أم فرد مف أفراد الطاقـ البحرم ألجؿ القياـ 

 .بمسئكليات محددة ، تكفير ىذه الفرصة بمغة سيمة 

 ( 42مبدة ) 
 

المعتمد باالتفاقية ، باإلضافة إلى بأف يككف جميع البحارة قد تمقكا التدريب كالتعميـ األساسي الشركات متـز ت
كالكعي التدريب الحتمي عمى السالمة الشخصية كالسالمة البحرية كمنع كمكافحة الحريؽ كمنع التمكث البحرم 

ثبات كفاءاألمني  تيـ مف خالؿ عمميـ السابؽ كذلؾ قبؿ تكمفييـ بأية مياـ عمى ظير كاإلسعافات األكلية ، كا 
 .كالمدكنة ة التفاقيىك كارد باالسفينة طبقان لما 

 (  43مبدة ) 
 

تمتـز الشركات التي يقـك بتشغيؿ سفف اركاب باتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمتأكد مف أف الربابنة كالضباط  .1
( V/2سفف الركاب قد أنيكا التدريب الذم تتطمب الالئحة  )كالبحارة كغيرىـ مف العامميف عمى متف 

  -مف االتفاقية عمى النحك التالي :
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عمى الربابنة كالضباط كغيرىـ مف العامميف المعينيف عمى قائمة التفقد لمد يد المساعدة لمركاب  -أ 
في حاالت الطكارئ عمى متف سفف الركاب أف يككف قد أنيكا التدريب في إدارة الحشكد عمى النحك 

 مف المدكنة . (A-V/2) -(  مف القسـ )أ(  1المنصكص عميو في القفرة ) 

لذيف يقدمكف خدمات مباشرة في أماكف الركاب أف يككنكا قد أنيكا التدريب عمى عمى العامميف ا -ب 
 مف المدكنة . (A-V/2)  -( مف القسـ )أ(  2السالمة المنصكص عميو في الفقرة ) 

عمى الربابنة كالضباط كبار الميندسيف كالضباط األكليف كالضباط الميندسيف الثانيف كأم أشخاص  -ج 
التفقد بأنيـ يتكلكف المسئكلية عف سالمة الركاب في حاالت الطكارئ عمى معنييف عمى قائمة 

ف الركاب ، أف يككنكا قد أنيكا تدريبان معتمدان في ما يتعمؽ بإدارة األزمات كالسمكؾ ػػػمتف سف
 . مف المدكنة (A-V/2) -( مف القسـ )أ(  3البشرم ، عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة ) 

لضباط ككبار الميندسيف كالضباط األكليف كالضباط الميندسيف الثانيف كأم عمى الربابنة كا -د 
أشخاص يتكلكف المسئكلية المباشرة عف صعكد الركاب كنزكليـ ، أك تحميؿ البضائع كتفريغيا 
غالؽ فتحات بدف السفينة عمى متف سفف الركاب ، أف يككنكا قد أنيكا تدريبان معتمدان  كتستيفيا ، كا 

( 4لنحك المنصكص عميو في الفقرة )سالمة الركاب كالبضائع كمكانة البدف ، عمى افي ما يتعمؽ ب
 .مف المدكنة    (A-V/2)  -مف القسـ )أ( 

( VI/1-2 ك ) ( VI/1-1)ادات التي تمنح لمربابنة كالضباط بمكجب الالئحتيف ػػب اف تصدر الشيػػػػيج -

  . مف قبؿ السمطة البحرية فقط 
كاإلعفاءات عبر  تكاإلقرارايتكجب عمى السمطة البحرية إتاحة المعمكمات المتكافرة عف حالة شيادات الكفاءة 

كسائؿ الكتركنية كبالمغة االنجميزية كشركات أخرم تطمب التحقؽ مف صحة كصالحية الشيادات التي يبرزىا 
مف االتفاقية أك الذيف   (1/10)الالئحة  المالحكف الذيف يطالبكف بأف يتـ االعتراؼ بشياداتيـ بمكجب احكاـ

 عمى متف السفف. يسعكف لمعمؿ

  -: (VI/5)انالئحخ  -ئصذار شهبداد االههيخ نضجبط أيٍ انسفيُخ   *

  عمى كؿ مترشح الشيادة أىمية لضابط أمف السفينة أف يككف أف يككف قد أدم خدمة بحرية معتمدة
 شيران أك أف يككف لديو خدمة خبرة كافية ك مالئمة كمعرفة كافية بعمميات السفف . 12ال تقؿ عف 

  عمى كؿ مترشح لشيادة أىمية أمف السفينة أف يستكفي معيار الكفاءة المنصكص عمييا في القسـ
 ( . STCWمف مدكنة )  (A-VI/5)  -)أ( 

 ىؿ بمكجب أحكاـ الالئحة أنو مؤ  تضمف السمطة البحرية إصدار شيادة أىمية لكؿ مرشح تبيف
(VI/5 . ) 
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 -( : VI/6انالئحخ )  -* انتذريت وانتأهيم ادلتصهني ثبأليٍ جلًيغ ادلالحني 

 ع جميع المالحكف لتدريب إطالعي عمى المسائؿ األمنية  اك تكجيو أساسي في ػػػػب أف يخضػػػػػػيج
مف مدكنة  (A-VI/6)  -)أ( مف القسـ  4إلي 1ما يتعمؽ بالكعي األمني بمكجب الفقرات مف 

STCW . ف يستكفكا معيار الكفاءة المالئمة المنصكص عميو في ذلؾ البند  كا 
  تصدر السمطة البحرية شيادة تأىيؿ عندما ال يتضمف التأىيؿ لمشيادة التي يتعيف إصدارىا تدريبيان

 . األمنيعمى الكعي االمني كتفيد ىذه الشيادة بأف حامميا قد تابع دكرة تدريبية في الكعي 

 ( 44مبدة ) 
 

ة المجيزة لمسفينة أك مستأجر السفينة العارية بكضع خطة تدريب شاممة كبرنامج تدريبي عمى سفنيا الشركمتـز ت
 عمى مراحؿ لمضباط المسئكليف عف النكبات المالحية كاليندسية .

 
 ( 45مبدة ) 

 

بالشركة باإلضافة لضابط بحرم تدريب إدارة ال تخكيؿة المجيزة لمسفينة أك مستأجر السفينة العارية بالشرككمؼ ت
ظير السفينة بالتنسيؽ مع الجيات التي تقدـ كتقـك بعممية التعميـ عمى  تدريبالبرنامج مسئكلية إدارة  يتكلىمؤىؿ 

كالتدريب البحرم في المؤسسات التعميمية البحرية المعترؼ بيا مف قبؿ السمطة البحرية في تنفيذ البرنامج 
  التدريبي.

 ( 46مبدة ) 
 

كعمى سجؿ التدريب عمى السفينة مف أجؿ التأكد مف الرباف باإلشراؼ عمى حسف تنفيذ البرنامج التدريبي متـز ي
الخبرات كالتدريبات العممية في البحر ، كرصد كمتابعة التقدـ المحقؽ في أداء الطاقـ كصكالن إلى أىمية الطاقـ 

 .لممبتدئيف الجدد ميارة الطارئة ، كاكتساب الخبرة كال الحاالتلمقياـ بالكاجب عمى ما يراـ في 
 

 ( 47مبدة ) 
 

 -كالرباف بما يمي :تمتـز الشركة  ،التشغيمية القاىرة  حاالت الطكارئ كباستثناء 
  : تككف حدكد ساعات العمؿ كالراحة عمى النحك التالي 
 -ال يجكز أف يتجاكز الحد األقصى لساعات العمؿ : - أ

 ( ساعة . 24فترة )  ( ساعة خالؿ 14)  .1
   ( ساعة خالؿ فترة سبعة أياـ ، 72 ) .2

 ال يجكز أف تقؿ ساعات الراحة عف :   - ب
 ( ساعة . 24عشر ساعات خالؿ فترة )  .1
 ( ساعة خالؿ فترة سبعة أياـ. 77)  .2
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صمة ( ساعات كأاّل تتجاكز المدة الفا 6أحداىما عف ) ال يجكز تكزيع الراحة عمى أكثر مف فترتيف عمى أال تقؿ 
   ( ساعة .  14)  متتاليتيفراحة فترتيف  بيف 
  ( ساعات متصمة كحد أدنى شريطة أاّل يطبؽ ىذا  6( ساعات إلى )  10يجكز تقميؿ فترة الراحة البالغة )

 ( ساعة خالؿ سبعة أياـ. 77اإلجراء كالتقميص لفترة تزيد عف يكميف كبشرط أف ال تقؿ ساعات الراحة عف ) 
 بالمغتيف العربية سؾ سجالت خاصة بتنظيـ ساعات العمؿ كراحة البحارة عمى متف سفنيا تمتـز الشركات بم

 .  عمييا مف الرباف كمف البحارة كاإلنجميزية كيتمقى البحارة نسخة مف السجالت الخاصة بيـ مصادقان 
  يظؿ حؽ الرباف قائـ في مطالبة البحارة بإداء أم ساعات عمؿ ضركرية لسالمة السفينة أك األشخاص

الذيف عمى متنيا أك البضائع ، أك التقديـ المساعدة لسفف أخرل أك أشخاص معرضيف لخطر في البحر ، 
ساعات عمؿ ضركرية فيجكز لمرباف تعميؽ العمؿ بالجدكؿ الزمني لساعات الراحة كيطمب مف البحارة أداء 

إلى حيف عكدة األمكر إلى نصابيا ، عمى أف يتـ منح فترة راحة بديمة ألم مف البحارة الذيف أدكا عمالن في 
 فترة الراحة المدرجة . 

 
 ( 48مبدة ) 

 

عمييا في الفصؿ الثامف مف  ات بمراعاة ترتيبات كمبادئ المناكبة البحرية المنصكصالشركالسمطة البحرية تمـز 
 االتفاقية كعمى الشركات أف تمتـز بذلؾ :

 : االستثُبءاد-  
مؿ المتطمبات الخاصة أف حجـ السفينة كقكتيا كحالة إبحارىا ذات طبيعة تفي بكا الرئيسإذا اعتبر       

رباف حدة كيستثنى مؾ التعميمات غير مقنعة كغير عممية فعمية أف يأخذ في االعتبار ظركؼ كؿ حالة عمى تب
كضباط تمؾ السفينة كالسفف ذات نفس الدرجة مف تمؾ المتطمبات الخاصة باالتفاقية ، مع اآلخذ في االعتبار 

  سالمة السفف األخرل التي قد ستعمؿ في ىذه المياه. 
 : اإلػفبءاد-  

أف يصدر كطبقان لممادة الثامنة مف االتفاقية بالسماح لمرباف  الرئيسفي حاالت االستثناء الضركرم فعمي 
أىمية غير مناسبة ، إذا ما كاف ( أشير كبشيادة  6لكي يعمؿ عمى سفينة محددة كلمدة محددة ال تتعدل ) 

كات أك البيئة باإلضافة إلى أف ذلؾ الشخص الذم سيصدر مال يشكؿ خطران عمى الناس كالممت الرئيسخيار 
 .اء ذك كفاءة عالية لشغؿ الكظيفة لو اإلعف
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ذ

ذ

 

 
 ( 49مبدة ) 

 

لمندكبي السمطة البحرية حؽ الصعكد عمى السفف الميبية أينما كجدت كالسفف األجنبية متى تكاجدت في أحد 
بعرض التأكد مف تنفيذ اإلجراءات الدكلية في شأف رقابة دكلة العمـ كرقابة دكلة المكانئ أك المياه اإلقميمية الميبية 

 الميناء طبقان لما نص عميو بالمادة العاشرة مف االتفاقية .
 

 ( 50مبدة ) 
 

يككف الغرض مف الرقابة كالتفتيش التأكد مف أف السفف الخاضعة ألحكاـ االتفاقية تتقيد بجميع متطمبات االتفاقية 
 الدكلية المعنية بالسالمة كاألمف البحرييف كحماية البيئة ك البحرية .

 
 ( 51مبدة ) 

 

ذتوىلذاألذخاصذادلخولنيذبالرقابةذاختاذذاإلجراءاتذالتالوةذللتأكدذمنذ:ذو

أف جميع المالحيف العامميف عمى ظير السفينة يحممكف المؤىالت كالشيادات كالكثائؽ األصمية سارية  .1
 المفعكؿ. 

( مف ىذه الالئحة  47تشغيؿ البحارة لعدد مف الساعات يتعدل الحد اآلمف كفقان لما نص عميو بالمادة ) عدـ  .2
 فيما يخص سالمة السفينة باستثناء الحاالت الطارئة .

أف عدد كمستكيات البحارة العامميف عمى متف السفينة تتطابؽ مع متطمبات شيادة التطقيـ اآلمف الصادرة عف  .3
 ة .السمطة البحري

أف السفينة مجيزة بجميع معدات السالمة كاآلماف كفقان لما ىك كارد في االتفاقية الدكلية لسالمة األركاح في  .4
 ـ كتعديالتيا . 1974البحار لعاـ 

 ( .  ISM CODEأف تطبيؽ متطمبات إدارة السالمة يتـ حسب ما جاء في مدكنة اإلدارة اآلمنة الدكلية )  .5
 تعكف باألىمية لمتشغيؿ اآلمف كالذم يمنع أك يقمؿ حدكث التمكث البحرم .أفراد الطاقـ يتمجميع أف  .6
 أف ىيكؿ السفينة كمعداتيا صالحة لمعمؿ كتؤمف متطمبات السالمة األفراد الطاقـ كالبيئة البحرية . .7
القيادة ، امتثاؿ البحارة لممبادئ المعتمدة في أعماؿ المناكبة كالمحددة مف قبؿ دكلة العمـ في مياـ نكبات غرفة  .8

 كحجرة التحكـ في محركات السفينة .

ذذراعالفصلذال

ذذذذاإلجراءاتذالرقابوةذ

 منذاالتفاقوةذ( ذذI/4الالئحةذ)
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أىمية البحارة ، بحيث يحؽ لممراقب أك المفتش أف يختار عددان عشكائيَا مف طاقـ السفينة مف مختمؼ الرتب  .9
كالكظائؼ كيجرم ليـ اختبار لمتأكد مف كفاءتيـ سكاء في كاجباتيـ كمياميـ كقدرتيـ كميارتيـ عمى القياـ 

 نقاذ كحماية البيئة البحرية .بمياـ السالمة كاإل
 انيف الخاصة بمنظمة العمؿ الدكلية كخصكصَا فيما يتعمؽ بالعامميف بالبحر .أف السفينة تطبؽ القك  .10
اف تطبيؽ متطمبات االمف البحرم يتـ كفقان لما جاء في المدكنة الدكلية ألمف السفف كالمرافؽ المينائية  .11

(ISPS)  بحيث تتضمف إجراءات الرقابة التحقؽ مف شيائد العامميف الغير مخكليف بمياـ أمنية ككذلؾ
مف  (XI/2)تقييـ كفاءة المخكليف بمياـ  أمنية في حالة كجكد اسباب جمية لذلؾ كما ىك كارد في الفصؿ 

 .كتعديالتيا 1974لسالمة االركاح في البحر  الدكليةاالتفاقية 
 

 ( 52مبدة ) 
 

( مف ىذه الالئحة  3تخضع كؿ السفف عدا تمؾ التي لـ يتـ استثنائيا مف تطبيؽ االتفاقية بمكجب المادة )   .1
عند تكاجدىا في المكانئ أك المياه اإلقميمية الميبية لمرقابة بكاسطة مندكبي السمطة البحرية المخكليف لمتحقؽ 

الشيادات األىمية كالحتمية المناسبة لكظائفيـ عمى مف أف جميع أفراد الطاقـ العامميف عمى تمؾ السفف يحممكف 
 ظير السفينة طبقان ألحكاـ االتفاقية .

تقبؿ تمؾ الشيادات ما لـ يككف ىناؾ دالئؿ كاضحة عمى أف تمؾ الشيادات قد تـ الحصكؿ عمييا بطريؽ  .2
 خر .صادرة لشخص أككف الغش أك التزكير  أك أف ت

ذه المادة يجب أف تبذؿ كافة الجيكد الممكنة في سبيؿ تجنب احتجاز لدل ممارسة الرقابة تطبيقان ألحكاـ ى .3
جة ألم خمؿ غير نجـ عف عيب غير كاضح كغير مؤكد في السفينة أك تأخير إبحارىا دكف مبرر نتي

 الشيادات الخاصة بطاقـ السفينة .
 
 ( 53مبدة ) 

 

في الحاالت التي يتـ اكتشاؼ أم قصكر في تطبيؽ متطمبات االتفاقية يتكجب عمى المفتش البحرم أف يعد تقريران  
عمى النمكذج المعد لذلؾ كيرفعو إلى السمطة البحرية كنسخة منو إلى الرباف بغية اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

ككف ليا بإيقاؼ السفينة كعدـ السماح ليا باإلبحار لقصكر ، كفي حالة عدـ اتخاذ اإلجراءات المذككرة يالتصحيح 
 كفرض الغرامة المناسبة عمييا بمكجب القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا .
ذ

ذ

ذ  
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 ( 54مبدة ) 

 

احتجاز لسفينة ترفع العمـ الميبي يتـ بكاسطة يجب عمى الرباف أك الشركة إبالغ السمطة البحرية المختصة بأم 
سمطات رقابة بالمكانئ األخرل كبأم حادث أك ظرؼ طارئ يحدث عمييا ، كبالبحارة الذيف يعممكف عمييا كيتـ 

حتجاز أك الحادث أك الظرؼ الطارئ ، يبيف اإلبالغ بمكجب تقرير يقدـ خالؿ أربع كعشريف ساعة مف كقكع اال
فيو تاريخ ككقت كمكاف حدكثو كبيانات أم سفينة أخرل أك أم شيء آخر أك ممتمكات أك أشخاص آخريف ليـ 

 صمة بو ، باإلضافة إلى طبيعة كجسامة الحادث كاألسباب المحتممة لكقكعو . 
 

 ( 55مبدة ) 
 

لمشار إليو في المادة  السابقة ، إذا رأت ضركرة لذلؾ ، أف التقرير اعند استالـ مسمطة البحرية المختصة ل
، كذلؾ بمعرفة ضابط مختص طارئ الظرؼ أك الحادث أك الحتجاز الاتجرم تحقيقان حكؿ األسباب التي أدت إلى 

ءة أك لجنة ، مع إتاحة حؽ الدفاع لممخالؼ . فإذا ثبت مف التحقيقات كجكد تقصير أك سكء تصرؼ أك عدـ كفا
مف جانب إم بحار جاز لمسمطة البحرية سحب أم اعتماد أك شيادة أك أم كثيقة أخرل ، أك تعميقيا لمدة ال تزيد 
ذا كاف االعتماد قد صدر عمى الشيادة صادرة مف الخارج ، فيتـ إبالغ الجية التي أصدرت الشيادة  عمى سنة ، كا 

 باإلجراء الذم اتخذتو السمطة كأسبابو .
تقصير أك إىماؿ مف جانب الشركة القائمة عمى تشغيؿ السفينة تتـ مطالبة الشركة  كفي حالة ثبكت

 بتكاليؼ التحقيقات التي أجرتيا بخصكص ذلؾ الحادث أك الظرؼ الطارئ . 
 

 ( 56مبدة ) 
 

 ةنبالربا( مف ىذه الالئحة ، يحظر عمى  61مع عدـ اإلخالؿ بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة ) 
كالبحارة اإلدالء ببيانات كاذبة أك خاطئة أك تقديـ كثائؽ مزكرة بقصد الحصكؿ عمى متف السفف الميبية كالضباط 

كتخطر المنظمة البحرية بالشيادة أك االعتماد ، إذا تبيف لمسمطة البحرية المختصة مخالفتيـ ذلؾ فيجكز ليا إلغاء 
اـ بإحداث تغييرات أك تعديالت في شيادة أك أك سحب الشيادة أك االعتماد الصادرة عنيا . كفي حالة القي

دارة  بالغ السمطة الكطنية كا  االعتماد ، يككف لمسمطة البحرية المختصة الحؽ في التحفظ عمى تمؾ الكثائؽ ، كا 
الجية التي تـ تزكير الشيادة الصادرة عنيا ، كيجكز ليا أف تضع قيدان عمى تكظيفيـ عمى متف السفف الميبية 

 البحرية بالكاقعة كاإلجراء المتخذ .كتخطر المنظمة 

ذديذعشراالفصلذاحل

ذذذذاإلخطاراتذوالتحقوقاتذوالعقوباتذذ

 منذاالتفاقوةذ( ذذI/5الالئحةذ)
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 ( 57مبدة ) 
 

بشأف األمف كالنظاـ كالتأديب عمى السفف تعمؽ كثيقة المصادقة  1992( لسنة  18رقـ ) مع مراعاة أحكاـ القانكف 
باالعتراؼ أك اإلقرار ، إذا فقد البحار أحد الشركط التي يفترض أف تتكفر غيو أك أرتكب إحدل المخالفات التالية 

  -كتككف مدة التعميؽ كحد أقصى حسب الجدكؿ التالي :
 

 مـــــــــــــــــدة التعليـــــــــــــــق املخـــــــــــــــــــــــالفــــــــــــــــة
 شير كتضاعؼ العقكبة في حالة العكد  12 تعاطي المخدرات أك المؤثرات العقمية ثبت بحقو 

 شير كتضاعؼ العقكبة في حالة العكد  12 السفينةتمرد عمى أكامر الرباف عمى متف 
 المحكمة النيائي تعمؽ الكثيقة حتى صدكر قرار  اتيامو بارتكاب جـر جنائي عمى متف السفينة 

تتسبب في إتالؼ معدات السالمة أك تجييزات السفينة 
أك البضائع المنقكلة عمى متف السفينة أك ارتكب فعالن 

 أدل إلى تمكث البيئة البحرية 

 تعمؽ الكثيقة حتى صدكر قرار المحكمة النيائي

إذا ضبط في حالة سكر إثناء النكبة أك في أكقات 
 العمؿ الرسمية 

 أشير 6

كانيف كالقرارات كاألنظمة ك التعميقات عدـ االمتثاؿ لمق
الميبية في المكانئ الكطنية أك الصادرة مف الدكؿ 

 األجنبية في المكانئ األجنبية 

 أشير 6

نقؿ بضائع بقصد االتجار الغير مشركع بيا بدكف أذف 
 كمعرفة الرباف أك المجيز أك المشغؿ لمسفينة 

أشير مع دفع الغرامات التي تكقع عمى ىذه البضائع  6
 مع أجيزة الجمارؾ 

 أشير  6 ترؾ السفينة بدكف مناكبة في المكانئ
 أشير مع إعادة كشؼ المياقة الطبية قبؿ الصعكد  3 التمارض المستمر 

 أشير  3 التأخير المستمر عف مكاعيد العمؿ كالنكبة 
 

 ( 58مبدة ) 
 

السفينة التي يعمؿ عمييا البحار مرتكب المخالفة بإعداد تقرير بيذه المخالفة كتدكينيا بدفتر الحكادث رباف قكـ ي
الرسمي لمسفينة كيعتمد كيكقع مف قبؿ الرباف كأحد ضباط القسـ الذم يتبعو البحار المخالؼ ، كيقدـ التقرير 

 لمتفتيش البحرم بالميناء .
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 ( 59مبدة ) 
 

دراسة التقرير المذككر في المادة السابقة كيجرم تحقيؽ حكؿ المخالفة مسمطة البحرية البحرم التابع لتكلى التفتيش ي
قة بالمخالفة ، كما لو أف يطمب كافة المعمكمات الالزمة مف الجيات  الكاردة ، كتجمع كافة المعمكمات ذات العال

الميبية ، كيرفع ىذا التقرير ثمية معتمدة عف طريؽ الماألمنية سكاء كانت في ليبيا أك في الخارج بالطرؽ الرسمية الم
إلى مدير السمطة البحرية التخاذ القرار المناسب حياؿ ىذه المخالفة ، كفقان ألحكاـ ىذه الالئحة كالتشريعات ذات 

 العالقة .
 

 ( 60مبدة ) 
 

بالغ أصحاب العالقة  رئيسيتكلى التفتيش البحرم تدكيف كتكثيؽ قرار  السمطة البحرية في سجؿ البحار كا 
لزاـ المخالؼ بتسميـ الشيادات الخاصة بو كعمى السمطة البحرية إرساؿ تقرير باإلجراءات  بمضمكف القرار ، كا 

  االتفاقية .طراؼ بالمتخذة إلى المنظمة البحرية الدكلية لتعميميا عمى الدكؿ األ
 

 ( 61مبدة ) 
 

مع عدـ اإلخالؿ بأية عقكبات أشد تنص عمييا التشريعات النافذة يتـ اتخاذ التدابير كالعقكبات المالية كالتأديبية مع 
إيقاؼ كسحب تراخيص مزاكلة النشاط ككذلؾ حضر التعامؿ مع شركة أك مالؾ أك مشغؿ أك مجيز أك رباف 

 (  مف ىذه الالئحة.  47( إلى )  40يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ المكاد مف ) 
ذ  
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 ( 62مبدة ) 
 

تنفيذان ألحكاـ ىذه الالئحة كفؽ لسمطة البحرية المختصة تحدد رسـك مقابؿ الشيادات التي تصدرىا أك تعتمدىا ا
 الكشؼ الكارد بالممحؽ ) د ( مف ىذه الالئحة .

 
 ( 63مبدة ) 

 

خالؿ خمسة  الكزيرنصكص عميو في ىذه الالئحة أماـ لسمطة البحرية الممف قرارات ا يجكز لذكم الشأف التظمـ
عشرة يكمان مف تاريخ صدكرىا ، كينظر الكزير التظمـ كيصدر قراره في شأنو خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ تقديمو ، 

 كيككف قراره في ىذا الشأف نيائيان .
 

 ( 64مبدة ) 
 

قراران بتنظيـ اإلجراءات الخاصة بإصدار بطاقة بحار لغير الميبييف العامميف عمى سمطة البحرية المختصة ال ردصت
السفف التجارية مف غير السفف الخاضعة ألحكاـ ىذه الالئحة ، كالتي تعمؿ بيف المكانئ الميبية كمكانئ الدكؿ 

مدة سريانيا ككيفية استخراجيا المجاكرة متجاكزة المياه اإلقميمية لمدكلة ، كيحدد القرار بيانات البطاقة كشكميا ك 
 كتجديدىا كغير ذلؾ مف األحكاـ المتعمقة بيا .

 
 ( 65مبدة ) 

 

بما يتمشى مع التعديالت التي قد تطرأ تنفيذ أحكاـ ىذه الالئحة اقتراح القرارات التنظيمية الالزمة لمسمطة البحرية ل
 عمى االتفاقية عمى أف تصدرىا ىذه القرارات مف الكزير .

 
 
 
 
 

 صدر في :
 الدم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 2013/     /     ؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكاف
  ....... " المجنة "  " (  اجتماعات مستكيات التدريبالالئحة التنفيذية لمتطمبات مستكيات التدريب ( ) مكتبة )  18/07/2013بتاريخ " رقيةd/   

ذنيذعشراثالفصلذال

 أحكامذختاموة
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ط انساليخ وانجحبرح ُخ وضجبنهرثبث يتوط ويتغهجبد انتذراحلذ األدًَ يٍ شر أواًل :
  -ثقسى انسغح :

عؿ متف سفف تبمغ حمكلتيا عف كرباف ألعالي البحار  كفاءة عمى كؿ مف يتقدـ لمحصكؿ عمى شيادة أىمية -أ 
 ف يستكفي الشركط التالية :أ طف ( فأكثر  3000) 
 ضابط أكؿ .شيادة أف يككف حاصالن عمى  .1
 أف يككف قد اجتاز الكشؼ الطبي بنجاح . .2
عمى متف السفف التي تبمغ نكبة مالحية  فكضابط  مسئكؿ عاستكفى متطمبات اإلجازة أف يككف قد  .3

(  36( طف أك أكثر كأف يككف قد عمؿ بتمؾ الصفة لمدة ال تقؿ عف )  500حمكلتيا اإلجمالية ) 
( شيران إذا أمضى المرشح فترة  24شيران أال أنو يجكز تخفيض ىذه المدة المقررة لفترة ال تقؿ عف ) 

 شيران . 12مة بحرية كضابط أكؿ لمدة ال تقؿ عف ) خد
 تعميميان كتدريبيان معتمديف كأف يستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الجزء كف قد أنيى ػػػػأف يك .4

 (A-II/2  مف المدكنة ). 
 . في ىذه الالئحة  ( 24أف يككف قد اجتاز الدكرات الحتمية المنصكص عمييا في المادة )  .5

 
 أف يستكفي الشركط التالية : كضابط بحرم أكؿ عمى كؿ مف يتقدـ لمحصكؿ عمى شيادة أىمية    -ب 

 أف يككف حاصؿ عمى شيادة أىمية كضابط مسئكؿ عف نكبة مالحية . .1
 أف يجتاز كشؼ المياقة الطبية بنجاح . .2
البحار ستكفي متطمبات اإلجازة كضابط مسئكؿ عف نكبة مالحية عمى متف سفف تعمؿ أعالي يأف  .3

 .( شيران  12قؿ عف ) ت ( طف أك أكثر لمدة ال 3000تبمغ  حمكلتيا اإلجمالية ) 
في المعيد المعترؼ بو كأف يستكفي معيار المعتمدة التدريب التأىيمية رة ك أف يككف قد أنيى الد .4

 األكليفضباط الربابنة ك كذلؾ بالنسبة لم( مف المدكنة  II/2) الكفاءة المنصكص عميو في الجزء 
 طف ( أك أكثر . 3000)  تياحمكلالتي تبمغ سفف متف العمى 

 ( في ىذه الالئحة  . 24أف يككف قد اجتاز الدكرات الحتمية المنصكص عمييا في المادة )  .5
 

 يهحق ) أ ( 
 غهجبد احلذ األدًَيت

 انؼبيهني انتذريت  وانتأهيم يٍ شروط  
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طف (  500سفف حمكلة ) متف كؿ مف يتقدـ لنيؿ شيادة أىمية كضابط مسئكؿ عف نكبة مالحية عمى    -ج 
  -أك أكثر أف يستكفي الشركط التالية :

 سنة ( عند بداية االمتحانات لنيؿ الشيادة األىمية. 18أف ال يقؿ عمره عف )  .1
 أف يجتاز كشؼ المياقة الطبية بنجاح . .2
تعمؿ في سفف عمى متف ( شيران  36خدمة بحرية معتمدة ال تقؿ عف ) مدة أف يككف قد أنيى ) أ (.  .3

 .أك أكثر طف (  3000) كتبمغ حمكلتيا اإلجمالية البحار أعالي 
كذلؾ كجزء مف شيران (  12) ) ب ( أك أف يككف قد أنيى مدة خدمة بحرية معتمدة ال تقؿ مدتو عف 

 ان مكثقمف مدكنة كيككف (  A-II/1) برنامج تدريبي معتمد عمى متف السفينة يستكفى متطمبات الجزء 
 ب معتمد .تدريسجؿ في 

قؿ عف ال تفي غرفة القيادة لمدة بكاجبات المناكبة خالؿ الخدمة البحرية المطمكبة أف يككف قد قاـ  .4
 . تحت أشراؼ الرباف أك ضابط مؤىؿ ستة أشير 

أف يككف قد أنيى الدكرة التأىيمية المعتمدة في المعيد البحرم المعترؼ بو بحيث يستكفى معيار  .5
 مف المدكنة . (  A-II/1)الكفاءة المنصكص عميو في 

 ( مف أحكاـ ىذه الالئحة . 24أف يككف قد اجتاز الدكرات الحتمية المنصكص عنيا في المادة )  .6
     

(  500عمى بحار يشكؿ جزءان مف نكبة مالحية عمى متف سفينة تعمؿ في أعالي البحار كتبمغ حمكلتيا )   -د 
 طف أك أكثر أف يككف حامالن اهجازة ألداء ىذه الكاجبات . 

 

 لإلجازة أف تتكافر فيو الشركط التالية :  كؿ مرشحعمى  .1
 .سنة (  18يقؿ عمره عف )  الّ أ .أ 
 المياقة الصحية الطبية بنجاح .أف يككف قد اجتاز كشؼ  .ب 
 . ير عمى األقؿ مف التدريب كالخبرة( أش 6أف يككف قد أدل خدمة بحرية معتمدة تتضمف )  .ج 
ار أك عمى متف السفف ، بما في ذلؾ فترة مف الخدمة البحرية ػػان قبؿ اإلبحػػػاصػػأك تدريبان خ .د 

 ال تقؿ عف شيريف . 
 .  ( مف المدكنة A-II/4ستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الجزء ) أف ي .2

 

يجب ربط مدة الخدمة البحرية كالتدريب كالخبرة التي تتطمبيما الفقرتاف الفرعيتاف ) ج ( ، ) د (  .3
بكظائؼ المناكبة المالحية كيجب أف تتضمف كاجبات تحت اإلشراؼ المباشر لمرباف أ كالضباط المسئكؿ 

 عف النكبة المالحية أك بحار مؤىؿ . 
 ( مف أحكاـ ىذه الالئحة .  24ككف قد أنيى الدكرات الحتمية المنصكص عمييا في المادة ) أف ي .4
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( طف أك أكثر أف  500سطح يعمؿ عمى متف سفينة تبمغ حمكلتيا اإلجمالية )  –عمى كؿ مالح متمرس ق. 
 يككف مجازان حسب األصكؿ ككفقان لمتطمبات االتفاقية .

  -عمى كؿ مرشح لإلجازة ما يمي : -
 ( سنة . 18أال يقؿ عمره عف )  .أ 
 أف يستكفى متطمبات اإلجازة كبحار يشكؿ جزءان مف النكبة المالحية . .ب 
باإلضافة إلى ككنو مؤىالن ليخدـ كبحار جزءان مف النكبة المالحية ، أف يككف قد أدل خدمة بحرية  .ج 

  -معتمدة مف قسـ السطح عمى النحك التالي :
 .( شيران  18ال تقؿ مدتيا عف )  .أ 
 ( شيران كأ ف يككف قد أكمؿ تدريبان معتمدان 12أك ال تقؿ مدتيا عف ) .ب 

 . ( مف المدكنة II/5)   –أف يستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الجزء ) أ (  .أ 
 
نضجبط  موانتأهييٍ شروط ويتغهجبد انتذريت ادلغهىة بً : احلذ األدًَ ثبَي 

  -: خسُذقسى اذلاذلُذسيني وادليكبَيكيني يف 
ضابط كبير ميندسيف عمى متف سفينة تعمؿ بأعالي البحار مجيزة بآالت دفع رئيسي تبمغ كؿ عمى  .أ 

 طف ( كيمك كات أك أكثر أف يحمؿ شيادة كفاءة . 3000قدرتيا ) 
 : ستكفي ما يمي أف يإجازة مرشح عمى كؿ  .1

 أف يككف قد اجتاز كشؼ المياقة الطبية بنجاح . .أ 
كضابط مسئكؿ عف مناكبة ىندسية عمى متف سفف تعمؿ بأعالي أف يستكفي متطمبات اإلجازة  .ب 

( كيمك كاط أك أكثر كأف يككف قد أدل خدمة  750البحار كمجيزة بآالت دفع رئيسي تبمغ ) 
أاّل أنو يجكز تخفيض ىذه المدة لفترة  ان ( شير  36) دة ال تقؿ عف ػػمة لػػػػػػة بتمؾ الصفػػػػػبحري

أمضى المرشح فترة مف ىذه الخدمة البحرية كضابط أكؿ لمدة  ران إذاػػ( شي 24ال تقؿ عف ) 
 ( شيران .  12ال تقؿ عف ) 

يف كأف يستكفي معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الجزء عتمدالتدريب المك أف يككف قد أنيى الدراسة  .2
(A-III/2)  مف المدكنة. 

 ( مف أحكاـ ىذه الالئحة .  24أف يككف قد أنيى الدكرات الحتمية المنصكص عمييا في المادة )  .3
 

دفع  مجيزة بآالتك تعمؿ بأعالي البحار التي سفف المتف  المتطمبات الدنيا إلجازة الضباط الثانييف عمى   -ب 
 .( كيمك كات أك أكثر  3000رئيسي تبمغ قدرتيا ) 

 

(  3000عمى كؿ ضابط ميندس ثاف يعمؿ عمى متف سفف مجيزة بآالت دفع رئيسي تبمغ قدرتيا )  .1
 .كفاءةشيادة طف كيمكات أك أكثر أف يحمؿ 
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 -عمى كؿ مرشح لإلجازة أف يستكفي ما يمي : .2
 ) أ ( أف يجتاز كشؼ المياقة الطبية بنجاح .       
ىندسية عمى متف سفف تعمؿ ئكؿ عف مناكبة ) ب( أف يستكفي متطمبات اإلجازة كضابط مس       

( كيمك كاط أك أكثر كأف يككف قدل  750بأعمى البحار كمجيزة بآالت دفع رئيسي تبمغ قدرتيا ) 
 ( شيران .  12أدل خدمة بحرية بتمؾ الصفة لمدة ال تقؿ عف ) 

كص عمييا في أف يككف قد أنيى الدراسة كالتدريب المعتمديف ، كأف يستكفي معيار الكفاءة المنص .3
 ( مف المدكنة .   A-III/2الجزء ) 

  ( مف أحكاـ ىذه الالئحة. 26أف يككف قد أنيى الدكرات الحتمية المنصكص عمييا في المادة )  .4
 

 المتطمبات اإللزامية الدنيا اإلجازة الضابط المسئكليف عف مناكبة ىندسية غرفة المحركات :    -ج 
 

ىندسية في غرفة محركات عمى متف سفينة مجيزة بآالت دفع مسئكؿ عف المناكبة عمى كؿ ضابط  .1
  أف يحمؿ شيادة كفاءة .أك أكثر  كيمك كات(  750 رئيسي قدرتيا )

  -عمى كؿ مرشح لألجازة أف تتكافر فيو الشركط التالية : .2
 سنة (. 18أف ال يقؿ عمره عف )  .أ 
 أف يككف قد أنيى اجتاز كشؼ المياقة الطبية بنجاح . .ب 
أف يككف قد أنيى ، عمى حد سكاء ، تدريبان عمى ميارات العمؿ في الكرش كخدمة بحرية لمدة  .ج 

( شيران كجزء مف برنامج تدريبي معتمد يتضمف تدريبان عمى متف السفف  12ال تقؿ عف ) 
( مف المدكنة كأف يككف ىذا التدريب مكثقان في سجؿ دفترم  A-III/1يستكفي متطمبات الجزء ) 

(  36دريب أك أف يككف قد أدل بخالؼ ذلؾ خدمة بحرية معتمدة ال تقؿ مدتيا عف ) معتمد لمت
 ( شيران في خدمة المحركات .  30شيران ، منيا ما ال يقؿ عف ) 

أدل أثناء الخدمة البحرية المطمكبة ، كاجبات مناكبة في غرفة المحركات تحت د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػػػأف يك .3
 .شير أ(  6ال تقؿ عف ) إشراؼ كبير الميندسيف أك ضابط ميندس مؤىؿ لمدة 

أف يككف قد أنيى الدراسة المقررة كالتدريب المعتمد كأف يستكفي معايير الكفاءة المنصكص عمييا في  .4
 .نة مف المدك (  A-III/1الجزء )

 ( مف ىذه الالئحة. 26أف يككف قد أنيى الدكرات الحتمية المنصكص عمييا في المادة )  .5
 

 
 

  -:ما يمي :  المتطمبات الدنيا إلجازة البحارة الذيف يشكمكف جزء مف نكبة ىندسية في غرفة المحركات -د 
 

متف سفينة تعمؿ في غرفة المحركات ألداء كاجبات الخفارة عمى مف نكبة  ان جزءعمى كؿ بحار يشكؿ  .1
أف يككف  أكثر( كيمك كات أك  750في أعالي البحار كمجيزة بآالت دفع رئيسي تبمغ قدرتيا مف ) 

 الن إلجازة ألداء ىذه الكاجبات .محا
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 .سنة (  18أف ال يقؿ عمره عف ) ) أ (  .2
 )ب( أف يككف قد اجتاز كشؼ المياقة الطبية بنجاح .

  -:استكفى ما يمي أف يككف قد  .3
 .( أشير  6لمدة ال تقؿ عف ) ان كخبرة تدريبخدمة بحرية معتمدة تتضمف  -أ 
ػة بحريالدمة ان ، إما قبؿ اإلبحار أك عمى متف السفينة ، كيتضمف فترة مف الخػػأك تدريبان خاص -ب 

 . شيريف ال تقؿ عف 
 ( مف المدكنة . A-III/4أف يستكفى معيار الكفاءة المنصكص عمييا في الجزء )  -ج 

 

رة ػػاف ) أ ، ب ( مف الفقػػػػػػػػالخدمة البحرية كالتدريب كالخبرة التي تتطمبيما الفقرتاف الفرعيت يتعيف ربط .4
تحت األشراؼ المباشر كاجبات  أداء( بكظائؼ المناكبة في غرفة المحركات كيجب أف تتضمف  3) 

 لضابط ميندس مؤىؿ . 
  .( مف أحكاـ ىذه الالئحة  26) أف يككف قد أنيى الدكرات الحتمية المنصكص عميا في المادة  .5

 
ذ

( كيمك 750محركات يعمؿ عمى متف سفينة مجيزة بآالت دفع رئيسي تبمغ قدرتيا ) –عمى كؿ مالح متمرس ق.
 كات أك أكثر مجازان حسب األصكؿ .

  -عمى كؿ مرشح لإلجازة ما يمي : .1
 ( سنة . 18أال يقؿ عمره عف )    .أ 
جزءان مف نكبة فػػػػػػػػػػػي غػػػرفػػػػػػػػػػة محركػػػػات مطقمة  أف يستكفى متطمبات اإلجازة كبحار يشكؿ .ب 

 أك معيف ألداء كاجبات في غرفة محركات ال تخضع إلشراؼ دائـ .
إضافة لككنو مؤىالن ليخدـ كبحار يشكؿ جزءان مف نكبة في غرفة المحركات ، أف يككف قد أدل خدمة  .2

  -: بحرية معتمدة مف قسـ المحركات عمى النحك التالي
 ( شيران . 12ال تقؿ مدتيا عف )   .أ 

 ( أشير ك أف يككف قد أكمؿ تدريبان معتمدان.6أك ال تقؿ مدتيا عف ) .ب 
 ( مف المدكنة .  III/5)   –أف يستكفى معيار الكفاءة المنصكص عميو في الجزء ) أ (  .3

ذ

ذIII/6الالئحةذ)  عمى كؿ ضابط تقنيات إلكتركنية -1 ذذ ذ بآالت دفع  ةيعمؿ عمى متف السفف المجيز  (
 كيمك كات أف يحمؿ شيادة كفاءة .  (750رئيسي تبمغ قدرتيا )

  -عمى كؿ مرشح لإلجازة ما يمي : -2
 ( سنة . 18أال يقؿ عمره عف )    .أ 
أف يككف قد أنيى ، عمى حد سكاء ، تدريبان عمى ميارات العمؿ في الكرش كخدمة بحرية معتمدة لمدة  .ب 

( أشير عمى األقؿ خدمة بحرية تككف جزءان مف برنامج تدريبي  6( شيران ، منيا )  12ال تقؿ عف ) 
يب مكثقان في ( مف المدكنة كأف يككف ىذا التدر  A-III/6)  -معتمد يستكفى متطمبات القسـ ) أ ( 
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سجؿ دفترم معتمد لمتدريب ، أك أف يككف قد أنيػػػػػػػػػى بخالؼ ذلؾ ، كعمى حدا السكاء تدريبان عمى 
( شيران عمى  30( شيران ، منيا )  36ميارات العمؿ في الكرش كخدمة بحرية ال تقؿ مدتيا عف ) 

 األقؿ في خدمة بحرية في قسـ المحركات .
( فاءة المنصكص عمييا في القسـ )أكتدريبان معتمديف كأف يستكفى معايير الكأف يككف قد أنيى تعميمان  -3

-  (A-III/6 . مف المدكنة ) 
(  A-VI/1)  -ـ )أ( ػػػػػف القسػػػػػػ( م2يا في الفقرة )ى معيار الكفاءة المنصكص عميػأف يستكف -4

( مػػػػف القسػػػـ 4( إلػػػػى )1) فػػرات مػػػػ( كالفق A-VI/2)  -( مف القسـ )أ(  4( إلى ) 1كالفقرات مف )
 . (  A-VI/4) -( مف القسـ )أ( 3( إلى )1( كالفقرات مف ) A-VI/3)  -( )أ

يعمؿ عمى متف السفف المجيزة بآالت دفع رئيسي (ذذذذذIII/7الالئحةذعمى كؿ بحار تقنيات إلكتركنية )  . ك
 األصكؿ .( كيمك كات أف يككف مجازان ) مؤىالن ( حسب 750تبمغ قدرتيا )

  -عمى كؿ مرشح لإلجازة ما يمي : .1
 ( سنة . 18أال يقؿ عمره عف )    - أ
 أف يككف قد استكفى اآلتي :   - ب

 ( شيرا. 12أنيى خدمة بحرية معتمدة تتضمف تدريبان كخبرة لمدة ال تقؿ عف )  (2
 ( أشير. 6أك قد أنيى تدريبان معتمدان يتضمف مدة معتمدة ال تقؿ عف )  (3
( كأدل خدمة  A-III/7تكفي الكفاءات التقنية التي ينص عمييا الجدكؿ ) أك أف يحمؿ مؤىالت تس (4

 ( أشير . 3بحرية معتمدة ال تقؿ مدتيا عف ) 
 .( مف المدكنة A-III/7)  -أف يستكفى معايير الكفاءة المنصكص عمييا في القسـ ) أ (  .2

 
    :(GMDSSشهبدح يشغم ػبو نهًُظىيخ انذونيخ نالستغبثخ وانساليخ انجحريخ ) :  بً نثثب

الدكلية لالستغاثة كالسالمة البحرية يحتاج إلى مصادقة شيادة مشغؿ عاـ لمنظكمة مرشح يشترط في كؿ 
 (GMDSS)  ( كفؽ الالئحةIV  مف االتفاقية تكافر ما يمي ):-  

 ة مف تاريخ التقديـ اإلصدار شيادة المصادقة .يسنة ميالد(  18) ف ال يقؿ عمره عف أ .1
أف يحمؿ شيادة مشغؿ عاـ لممنظكمة صادرة عف مؤسسة معتمدة في بعد قضاءه تعميميان معتمدان كامتحانان  .2

 ( مف المدكنة .  A-IV/2كتقييمان يتطابؽ مع قكاعد الكفاءة المكضحة في لقسـ ) 
السالمة الشخصية كالمسئكليات االجتماعية المعتمد في نجاح التدريب ف يقدـ دليالن مكثقان بأنو قد أتـ بأ .3

(A-V1/1-4 مف المدكنة ، الكفاءة ) ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسريعفي سفف اإلنقاذ كزكارؽ النجاة مف غير زكارؽ النجاة
 (A-V1/2-1  مف المدكنة ، ك ) المتقدمة ؽ ائحر المكافحة منع (A-V1/3  كدكرة ) مف المدكنة

 .مف المدكنة (  A-V1/4-1كاإلسعافػػػػػػػػػػػػػػػات األكلية ) 
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بان قانكنيان أف كؿ مف يشتغؿ كبأم كظيفة عمى ظير السفف المبحرة أف يحمؿ شيادة صحية سارية يعد مطم .1-1
المفعكؿ تثبت لياقتو الصحية لمقياـ بالمياـ المنكطة بو ، كتصدر ىذه الشيادة الصحية ىف جية معتمدة 

  (18البحار أقؿ مف )لـ يكف عمر  ما سنتيف(  2مف قبؿ السمطة البحرية كمدة صالحيتيا ال تزيد عف ) 
 . سنة كفي ىذه الحالة تككف صالحية الشيادة سنة كاحدة كحد أقصى 

 
لمختصة الحؽ في تعميؽ الشيادة الصحية الصادرة عنيا لمبحار إذا كاف لدييا أدلة بأف لمجية الطبية ا .1-2

اء كشؼ لمبحار بعد إجراء الكشؼ الطبي األصمي حتى يتـ إجر ىناؾ تغيير جذرم في المياقة الصحية 
 طبي جديد أك تعميقيا لممدة التي ترل فييا أف البحار غير الئؽ صحيان .

 
إتباع التكجييات في تقييـ القدرات الجسيمة لمبحارة كقكة  الرئيس يجب عمى األطباء المعتمدكف مف قبؿ  .1-3

  -: نظرىـ كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي
 

 دنيم تقييى احلذ األدًَ نقذراد انجحبرح :  .أ.1-3

 تشخيص الطبيب كقناعتو بأف المرشح الميمة / الكظيفة / حدث / الحالة عمى ظير السفينة
الحركة عمى أسطح منزلقة كغير مستكية كغير ثابتة عمى 

 سطح السفينة 
دكف مساعدة لمتسمؽ إلى أعمى ػػػػػػػػادر بػػػػػػػػق

 كأسفؿ الساللـ العمكدية . 
 قادر بدكف مساعدة. ة الحركة ما بيف الفراغات كأقساـ السفين

إغالؽ كفتح أبكاب المانعة لنفاذ المياه ، أنظمة الرفع فتح 
غالؽ الصمامات كاستعماؿ المعدات اليدكية    كا 

دراؾ كرفع كاستعماؿ معظػػػػػػػػػػػػـ  قادر عمى فيـ كا 
أدكات السفينػػػػػػػػػػػة كتحػػػػػػػػػػػػػريؾ يديو كذراعيو أفقيان 

 كرأسيان كتحريؾ الساعد لفتح المقابض .   
الحركة داخؿ السفينة كاستعماؿ األدكات كالمعدات ، القدرة 

النجاة  عمى أتباع حاالت الطكارئ بما في ذلؾ لباس سترة
مر كمعرفة مخازف السفينة كالتخزيف في األرفؼ بدؿ الغ –

العالية كالصيانة العامة لمسفينة كالتحكـ في األعطاؿ 
 كاليركب مف األماكف ذات الدخاف الكثيؼ . 

 
ليس لديو أم أعراض التي يمكف أف تمنع 

 حركتو. 

 

 يهحق )ة ( 
 غهجبد وشروط انهيبقخ انغجيخ نهؼبيهني ثبنجحر  يت
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 الكقكؼ كالسير لمدة أطكؿ .قادر عمى  ( ساعات  4الكقكؼ لممراقبة لممدة ال تقؿ عف ) 
 يفي بمتطمبات قكة درجات النظر المحددة.  المرئية كالتنبييات كالتعميمات   تاالستجابة لإلنذارا

 .السمع المحددة يفي بمتطمبات قكة  االستجابة لإلنذارات السمعية كالتعميمات  
تقديـ تقارير شفيية أك تكجيو االنتباه إلى حاالت يشؾ 

 بإنياء حاالت طكارئ 
 قادر عمى المحادثة العادية بطالقة . 

 مياـ الطكارئ عمى متف السفينة : 
 
 
 
 

 النجاة  -
 
 

 مكافحة الحريؽ  -
 اإلخالء   -

ال يعاني مف أم إعاقة محددة أك حالة طبية تـ 
عمى تشخيصيا كيمكنيا أف تحد مف قدرتو 

كارئ الضركرية ػػػػػػػاـ الطػػػػػػػػػػػػػػػاـ بميػػػػػػػػػػػػػالقي
 .لسالمة السفينة

 قادر عمى القياـ بما يمي :  
 إرتداء سترة نجاة . -
 الزحؼ . -
ي درجات ػػػػػػػػر فػػػػػػػػيػػاس بالتغيػػػػاإلحس -

 الحرارة.
 استخداـ معدات مكافحة الحريؽ . -
يشكؿ إرتداء جياز التنفس ) حينما  -

  . (جزءان مف ميامو
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 ر :هرؤيخ كًب هى يغهىة يٍ ادلذياألدًَ نادلستىي  .ب.1-3

 
 تـــــــــــــرتبــــــال

 

  رؤَت األلىان النظر املببشر       القرة / 
 حقل النظر

 
العينين معاً بمساعدة /أو بدون   العين األخرى العين الجيدة العشٍ اللُلٍ

 مساعدة
 الضباط 

 
كالككادر المطمكبيف 

 بأداء النكبة 

6/6 
 
 

6/66 

6/21 
 

 
6/66 

ار ػػػػػػػػػػػػػالنظر المطمكب لإلبح
در ػػػػدكؿ كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) مثالن ج

ة ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمعمكمات المالحي
 اؿ معدات كأدكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستعم
 القيادة كتعريؼة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرف
ا ػػمػػػار( كػػػػػػػػػاعدة لإلبحالمس 
د عرؼ بكاسطة تمييز ػػػػػػق

  األلكاف

ؿ ألكاف ػػػػػػػػػػحق
 عادم

النظر المطمكب 
بالقياـ الكظائؼ 

ي ػػػػػػػة فػػػػػػػالمطمكب
ة ءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلض

 المحدكدة 

 كؿ الميندسيف 
 

اط كالككادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالضب
كنيف لجزء مف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمك
ة مراقبة المحركات ػػغرف

 بمساعدة كبدكف مساعدة  

6/21 
 
 

6/66 

6/21 
 
 

6/66 

راءة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنظر المطمكب لق
العدادات بكضكح لتشغيؿ 

 ةػػػػػػػػػػاألجيزة كمعرفة األنظم
د ػػػػػػػػػػػػػػا قػػمػػػكات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمككن

جربة ة تػػػػػػكاسطػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػع
  األلكافتمييز 

حقكؿ نظر 
 كافية 

 النظر المطمكب
 افةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألداء ك

ؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكظائ 
 يػػػػػػػة فػػػػػػػالمطمكب

اءة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلض 
 .المحدكدة

 ػػػػػػاط الراديػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػضبػػػػػػػػػػ
ك مساعدكا  كالكيربائيكف

ضباط الكيرباء مساعد 
 غير مساعدة 

6/21 
 
 
 

6/21 
 
 

 

راءة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنظر المطمكب لق
العدادات بكضكح لتشغيؿ 

ة ػػػػػػػػػػػاألجيزة كمعرفة األنظم
 دػػػػػػػػػا قػػمػػػكات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمككن

جربة ة تػػػكاسطػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػػع
  األلكافتمييز 

حقكؿ نظر 
 كافية 

 النظر المطمكب
 ألداء كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة

ؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكظائ 
 يػػػػػػػة فػػػػػػػالمطمكب

اءة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلض 
 .المحدكدة
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 : تشغيم اآليٍ ػهً انسفٍ انهيجيخ احلذ األدًَ نشهبدح  .1-1

ال يسمح ألم سفينة باإلبحار ما لـ تكف حاصمة عمى شيادة األدنى اآلمف لمعامميف عمى السفينة 
     طبقان لما ىك مذككر في ىذه الشيادة .كمزكدة بالطاقـ 

  -احلصىل ػهً شهبدح : .1-2

مسجمة في المكانئ سفينة تشغيؿ  الجيات الطبيعية أك االعتبارية التي تقكـ بإدارة أكعمى كافة   
الميبية كتقكـ برحالت دكلية ، التقدـ بطمب إلى السمطة البحرية إلصدار شيادة الحد األدنى اآلمف لمتشغيؿ 

 عمى النمكذج المعد لذلؾ .

كتتكلى السمطة البحرية دراسة الطمب المقدـ فإذا ارتأت أف أفراد الطاقـ يفي بمتطمبات التشغيؿ 
 متطمبات حماية البيئة البحرية تقكـ بإصدار الشيادة المطمكبة .اآلمنة 

 -ئصذار انشهبدح : .1-3

تصدر السمطة البحرية شيادة بالحد  األدنى لمتشغيؿ اآلمف عمى السفينة طبقان ألحكاـ الباب 
نان ـ كتعديالتيا مبي 1974( مف االتفاقية الدكلية لسالمة األركاح في البحار لسنة  14) الالئحة الخامس 

بيا العدد الالـز مف الطاقـ المؤىميف كمستكل شياداتيـ التأىيمية كفقان لما تنص عميو االتفاقية الدكلية 
 ـ كتعديالتيا . 1978كمنح الشيائد كالمناكبة لمعاميف بالبحر لعاـ ب يلمستكيات التدر 

 -استخذاو يالحيني ئضبفيني : .1-4

ف في رتب مختمفة عما ىك محدد بشيادة يجكز أف يعمؿ عمى السفينة عدد إضافي مف المالحيي
  -الحد األدنى الممنكحة مف قبؿ السمطة البحرية بشرط تكفر ما يمي :

 السكف المالئـ كالمناسب . -أ 
 معدات إنقاذ الحياة الالزمة عددان كنكعية. -ب 
 دراية كمعرفة المضافيف لمطاقـ بمتطمبات التدريب عمى السالمة .  -ج 

 

 يهحق )ج ( 
 غهجبد احلذ األدًَ نهتشغيم اآليٍ نهسفٍ يت

 حذ األدًَ نهتغقيى اآليٍ ػهً انسفٍ انهيجيخ
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  -ادلتغهجبد اخلبصخ : . 2-1
أك الرحمة لمتطمبات خاصة فعمى السمطة البحرية تدكينيا في الشيادة التي السفينة إذا ما استدعت ظركؼ 

 تمنح لمسفينة خاصة المتعمقة باآلتي : 

 طف(. 1000لمميندسيف البحرييف عمى ناقالت النفط التي حمكلتيا الكمية أكبر مف ) ضافي اإلدد الع - أ
( عمى  GMDSS( مف ضباط السطح مف الحاصميف عمى شيادة مشغؿ عاـ راديك )  2تكفر عدد )  - ب

 راديك. طف ( أك ضابط  300السفف التي حمكلتيا الكمية أكبر مف ) 
 :انؼذد ادلإهم يٍ انغبقى انىاجت تىافرِ ػهً انسفٍ انهيجيخ  .2-2

 

 ذ-مذالدطحذ:قد 
ذ

 

سفف ركاب تحمؿ 
 راكب 250أكثر مف 

 

 أكثر مف
 طف 15000

 بيف 
14999 – 5000 

 طف

 بيف 
14999 – 16000 

 طف

 بيف 
1599 – 500 

 طف

 

أقؿ مف 
500 

 الحمكلة 
 الكمية
 الرتبة    

 الرباف 1 1 1 1 1 1

 الضابط األكؿ 1 1 1 1 1 1
 ضابط سطح - (1)1 (1)1 1 1 (1)2

بحار يحمؿ  2 2 2 3 3 3
 شيادة مناكبة

 بحار - - - 1 2 3
 

 ذنددةذقدمذاهل:- 
 باسفف رك

 تحمؿ أكثر
 250مف 

ذراكب

ذ11200

ذذ>

ذ11200

ذ<

ذ7450

ذ>

ذ7450

ذ<

ذ3000

ذ>

ذ3000

ذ<

ذ1500

ذ>

ذ750ذ<1500
ذ>

ذ750
ذ<

 
ذقدرة المحرؾ

 كبير ميندسيفذ-ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1
1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 1

 ميندس ثافذ-ذ-ذ-ذ(2)
1ذ1ذ1ذ2 (3)2

1ذ(ذ3)ذ
 ضابط ميندسذ1ذ-ذ-ذ-ذ-ذ(ذ3)ذ

ميكانيكي يحمؿ ذ-ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ2ذ3ذ3ذ3 3
 شيادة مناكبة  

 ميكانيكيذ1ذ- - - - - - - - - -
 المجمكعذ6ذ6ذ7ذ8ذ9ذ10ذ12ذ13ذ14ذ15 17
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 : منىرج عهت احلصىل ػهً شهبدح احلذ األدًَ نهتغقيى  .2-3

 ت :ـــــــــــبمــــبث عــــــــــــــــــــــــــــــــمعلىم 
 اسى انسفيُخ ييُبء تسجيم رقى انتسجيم رقى اإلميى َىع انسفيُخ انقريُخيذح  

      
 

 

 : األبعـــــــــــــــــــبد املسجـــــــــــــلت
 انغىل انكهي /و  انؼرض  انؼًق احلًىنخ انكهيخ  احلًىنخ انصبفيخ  

     
 : احملركــــــــــــبثقــــــــــــــــىة 

 ػذد وَىع احملركبد   ػذد ادلىنذاد قذرح انذفغ انسرػخ / ػقذح   
     

 شهبدح انتشغيم اآليل انتحكـــــــــــــى يــــــٍ غرفخ انقيبدح 
 َؼى ال َؼى ال

 

 ت :ـــــــــــمالـــالس ـــــــــــــداثمع
 ػذد سرتاد انُجبح  َىع يؼذاد اإلَزال  احلًىنخ ػذد انركبة 

    
 ػذد ػىايبد انُجبح احلًىنخ 

  
 

 أوَبش راتيخ  َظبو االتصبل انذويل  يىجخ راتي 
 َؼى ال َؼى ال َؼى ال

 

 

  ريـــبث أخــــــــــــبُبن

 نــــــــــــىع احلمىلت 
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 : أفــــــــــــــــــراد الطـــــــــــــبقم
  كبير الميندسيف  ربػػػػػػػػػاف  
  ثافميندس   ضابط أكؿ 
  ميندس ثاف  ضابط ثاف
  ضابط ميندس  ضابط سطح
  مساعد ضابط ميندس  بحار أكؿ
  كيربائي  بحار مبتدئي
  ميندس تكييؼ  مشغؿ راديك
  ميكانيكي  طباخ 

  مشغؿ مضخات 
 

 

 :مــــــــــــــــــالك ومإجرٌ أو مشغلٍ السفُنــــــــــــت
 اسـ كعنكاف المالؾ أك المؤجر 

 
  رقـ ىاتؼ  

  بريد مصكر 
  رقـ الياتؼ  اسـ كعنكاف المشغؿ 

  بريد مصكر 
  بريد إلكتركني 

    أقر بأن املعلىمبث والبُبنبث أعاله صحُحت وعلً مسئىلُتٍ
 .................................................................................... -االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ :
 ................................................................................... -التكقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع :

 /       /   -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ :التاريػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 

 خصىصُبث أخري أن وجدث : 
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المبينة فيما يمي تكرد لخزينة مصمحة المكانئ كالنقؿ " السمطة البحرية المختصة " كذلؾ مقابؿ  الرسـك
 الشيادات التي تصدرىا أك تعتمدىا تنفيذان ألحكاـ ىذه الالئحة :

 يالحظبد قيًخ انرسى انفئخ اسى انشهبدح ر.د
 كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر –ضابط أكؿ  - رباف رسـك دخكؿ  االمتحانات .1

ضابط  –ميندس ثاف  - ميندسيف 
 مشغؿ راديك –ضابط ميندس  –ثاف 

25 
خمسة 
كعشركف 
 دينار ليبي

إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء تقييـ الكفاءة 
عمى ممؼ  كاإلطالع

المتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ كاعتماد المكافقة 
 الدخكؿ االمتحانات 

 كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر –ضابط أكؿ  -رباف دكرات السالمة البحرية   .2
ضابط  –ميندس ثاف - ميندسيف 

مشغؿ  – ضابط ميندس –ثاف
ميف  –ميكانيكية  -بحارة -راديك
 أخرل 

15  
 خمسة عشر
  دينار ليبي

تقييـ المتقدـ بشأف التأىيؿ 
تػػػػػف لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمى م

 .أنكاع السفف الخاصة بذلؾ

 ادة األىميةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشي .3
 كالترخيص باالعتماد

 كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر –ضابط أكؿ  -رباف
ضابط  –ميندس ثاف -ميندسيف 

-مشغؿ راديك –ضابط ميندس –ثاف
 ميف أخرل –ميكانيكية  -بحارة 

25 
خمسة 
كعشركف 
 دينار ليبي

اإلشراؼ عمى االمتحانات 
كفتح كحفظ ممؼ المتقدـ 
صػػػػػػػػػػػػػػػدار الشيادة األىمية  كا 

دراج المع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمات في كا 
 الصفحات المحمية كالدكلية 

باالعتراؼ  المصادقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .4
 عمى شيادة أىمية 

 كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر –ضابط أكؿ  -رباف
ضابط  –ميندس ثاف -ميندسيف 

-مشغؿ راديك –ضابط ميندس –ثاف
 ميف أخرل –ميكانيكية  -بحارة 

75   
خمسة 

كسبعكف دينار 
 ليبي

كفتح كحفظ ممؼ المتقدـ 
صػػػػػػػػػػػػػػػدار الشيادة األىمية  كا 
دراج المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمات في  كا 
 الصفحات المحمية كالدكلية

 25 - بدؿ فاقد  .5
خمسة 
كعشركف 
 دينار ليبي

دراج ػػػػػػػػػػػػإصػػػػػػػػػػػػػػػدار شي ادة كا 
 كتعريؼ بيا كماتػػػػػػػػالمعمػػػػ

 

 يهحق )د ( 
انرسىو انتي حتصم يقبثم اإلصذار وادلصبدقخ ػهً 

 انشهبئذ نهؼبيهني ثبنجحر 
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 يالحظبد قيًخ انرسى انفئخ اسى انشهبدح ر.د
تجػػػػػػػػػديػػػػػػػػػد الشيادة األىمية  .6

 كالتراخيص باالعتماد 
- 20 

 عشركف دينار 
دراج تجديػػػػػػػػػػػػػػػػد شيػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  كا 

 المعمػػػػػػػػػػػػكمات كتعريؼ بيا
تجديد شيادة المصادقة  .7

باالعتػػػػػػػػػػػػػراؼ عمى شيادة 
 األىمية

- 25 
خمسة كعشركف 

 دينار ليبي

دراج  تجديػػػػػػػػػد الشيػػػػػػػػػػػػػػػػػادة كا 
 المعمػػػػػػػػػػػػكمات كتعريؼ بيا

  15 - بطاقة صحية  .8
 خمسة عشر
 دينار ليبي

صرؼ البطاقة كاعتمادىا 
بعد التأكػػػػػػػػػػػػػد مف المياقػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الصحية ألجؿ أىمية العمؿ 

 عمى السفف 
اعتماد أم نمكذج أك  .9

مستندات أخرل تحددىا 
المصمحة تتعمؽ باالتفاقية 

 كتعديالتيا  

- 20  
 عشركف 
 دينار ليبي

اعتماد مستندات كشيادات 
إفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الخػػػػػػػدمة البحرية 
 + طبؽ األصؿ ..... إلخ 
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