
  33 من 1صفحة 
  وتعديالتيا 1791ومنح الشيادات والمناوبة لرجاؿ البحر لعاـ  اقية الدولية لمعايير التدريبالقرار الخاص بتطبيؽ االتف

 الجميورية العربية السورية 
 وزارة النقل

 / 351  قرار رقى /

 انخاص بتطبٍق االتفاقٍت انذونٍت نًعاٌٍر انتذرٌب

 1791وينح انشهاداث وانًناوبت نرجال انبحر نعاو 

 وتعذٌالتها

 وزٌر اننقم:

 العامة صالحيات المديريةالمتضمف مياـ و  1791/ لعاـ 151/ عمى أحكاـ المرسوـ التشريعي رقـبناًء  -
  .لمموانئ

 المتضمف إحداث وزارة النقؿ. 1791/ لعاـ 73عمى أحكاـ المرسـو التشريعي رقـ /و  -

 المتضمف تشكيؿ الحكومة. 0210/ لعاـ 012عمى أحكاـ المرسـو رقـ /و  -

القاضي بانضماـ الجميورية العربية السورية إلى االتفاقية  0222/ لعاـ 11وعمى أحكاـ القانوف رقـ/ -
 .وتعديالتيا 1791عايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لرجاؿ البحر لعاـ لم الدولية

 STCWبتطبيؽ االتفاقية الدولية القاضي  03/12/0221/ تاريخ 59/وعمى أحكاـ القانوف رقـ  -
 .وتعديالتيا

 19/3/0211/ت ب تاريخ 129كتاب المديرية العامة لمموانئ رقـ وعمى  -

 مقتضيات المصمحة العامة. وعمى -
 ٌقرر يا ٌهً: 

 انفصم األول

 تعاريف: -1-مادة
 يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة جانب كؿ منيا:

 : وزارة النقؿ.الوزارة -

 : وزير النقؿ.الوزير -

 ) اإلدارة البحرية المختصة(.ة العامة لمموانئ: المديريالمديرية -

 .ر العاـ لممديرية العامة لمموانئ: المديالعام المدير -

 .IMO: المنظمة البحرية الدولية ةلمنظما -

 .STCW 1791 ـالمناوبة لرجاؿ البحر لعالمعايير التدريب ومنح الشيادات و االتفاقية الدولية  :االتفاقية -

 الخاصة STCW ىي المدونة الصادرة عف المنظمة البحرية الدولية كممحؽ لالتفاقيةاالتفاقية:  مدونة -
 ؿ النوبة.التدريب ومنح الشيادات وأعما تبمستويا

 : الموائح الواردة في مرفؽ االتفاقية.الموائح -

 .الشخص الذي يعمؿ عمى متف السفينة مف جميع الرتب والفئات المالح: -

 .ماالشخص الذي يتولى قيادة سفينة  لربان:ا -
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حد أعضاء الطاقـ غير الرباف المعيف بصفتو تمؾ بموجب القوانيف أو الموائح الوطنية أو بمقتضى أ الضابط: -
 العاـ في حاؿ انعداـ ذلؾ التعييف.لعرؼ أو االتفاؽ ا

 مف مرفؽ االتفاقية. IIضابط مؤىؿ بموجب أحكاـ الفصؿ  ضابط السطح: -

 عجزالسفينة في حالة  ةمسؤولية قياد عمى عاتقوتقع و ضابط الذي يمي الرباف في الرتبة ال ول:ال ضابط ال -
 .عف القياـ بذلؾالرباف 

 .االتفاقيةمرفؽ مف  II/1 الالئحةبموجب أحكاـ  مالحيةلمؤىؿ لمقياـ بنوبة ا الضابط :نوبة مالحيةضابط  -

تشمؿ النوبة والصيانة والتصميحات التقنية التي تتـ بموجب لوائح الراديو واالتفاقية  الواجبات الراديوية: -
رة عف في صيغتيا المعدلة والتوصيات ذات الصمة الصاد 1791الدولية لسالمة األرواح في البحار لعاـ 

 المنظمة.

 بموجب أحكاـ لوائح الراديو. شيادة مناسبة منحتيا أو أقرتيا المديريةشخص يحمؿ  مشغل الراديو: -

شخص مؤىؿ  :(GMDSSالنظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية )نظام  لغراض مشغل الراديو -
 .االتفاقية مرفؽ مف IVالفصؿ بموجب أحكاـ 

 خالؼ الرباف أو الضباط.  عضو مف طاقـ السفينة البحار: -

 االتفاقية.مرفؽ مف  II/4بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  :نوبة مالحيةبحار  -

 االتفاقية.مرفؽ مف  III/4بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  :نوبة ىندسيةبحار  -

 االتفاقية.مرفؽ مف  II/5بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  سطح قادر: بحار -

 االتفاقية.مرفؽ مف  III/5بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  قادر:محركات  بحار -

 مف مرفؽ االتفاقية. III/3 أو III/0 أو III/1ىو ضابط مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  الضابط الميندس: -
المسؤوؿ عف الدفع الميكانيكي لمسفينة وتشغيؿ وصيانة ىو كبير الميندسيف  كبير الميندسين:ضابط  -

 .والكيربائية  نشآتيا الميكانيكيةم

تقع عمى عاتقو مسؤولية يمي كبير الميندسيف في الرتبة و  الذي ىو الضابط الميندس :يندس ثانضابط م -
في حاؿ عجز كبير  والكيربائية ةإدارة الدفع الميكانيكي لمسفينة وتشغيؿ وصيانة منشآتيا الميكانيكي

 .بذلؾالميندسيف عف القياـ 

آلالت المحركة بالسفينة تشغيؿ وصيانة ا ى مسؤوليةتولي الذي يندسالضابط المىو  :نوبة ىندسيةضابط  -
 مف مرفؽ االتفاقية. III/1ومؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  ىندسيةخالؿ نوبة 

 .ضابطًا ميندسًا ومعيف بصفتو ىذه ىو شخص قيد التدريب ليصبح ضابط ميندس مساعد: -

 .االتفاقيةمرفؽ مف  III/6ئحة ىو ضابط مؤىؿ بموجب أحكاـ الال :ضابط تقنيات الكترونية -

  .االتفاقية مرفؽ مفIII/ 7  ةىو بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئح :بحار تقنيات الكترونية -

 مالح في قسـ المحركات. :زيات -
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في  مف الدراسات النظريػػة البحرية الشخص الذي أتـ بنجاح مرحمة :/ميندسسطحطالب ضابط   -
راسييف في أكاديمية أو معيد بحري معترؼ بو بعد حصولو عمى اليندسية ال تقؿ عف عاميف د/المالحة

 .ما يعادليا مف الشيادات األجنبيةشيادة الثانوية أو 

 .كؿ دولة أصبحت االتفاقية سارية المفعوؿ عمييا طرف:  -

موافقتيا أو معتمدة مف قبميا بوثيقة سارية المفعوؿ أيًا كانت تسميتيا وصادرة عف المديرية أو  الشيادة: -
 ؤىؿ حامميا لشغؿ الوظائؼ المحددة فييا.ت

ىي الشيادة الصادرة والمعتمدة لمربابنة والضباط وعاممي الراديو ألغراض النظاـ العالمي  :شيادة الكفاءة -
مف مرفؽ  VII أو IV أو III أو IIالفصؿ  أحكاـبموجب  (GMDSSلالستغاثة والسالمة البحرية )نظاـ 

 ةشرعي بالصفة المحددة فييا ويؤدي الوظائؼ عمى مستوى المسؤوليؿ حامميا الاالتفاقية والتي تخو  
 .المحددة

تـ استيفاء جميع المتطمبات  بأنووتفيد  لممالحاءة والتي تمنح فىي شيادة بخالؼ شيادة الك :الىميةشيادة  -
  ة التي تنص عمييا االتفاقية.ريب أو الكفاءات أو الخدمة البحريبالتدالصمة  تذا

استيفاء  إلثباتشيادة األىمية التي تستخدـ  أوىي الوثائؽ بخالؼ شيادة الكفاءة  :نديةالوثائق المست -
 لؾ مف االتفاقية.ذالصمة ب تذاطمبات المت

 0220كانوف األوؿ  10ىي المدونة الدولية ألمف السفف والمرافؽ المينائية التي اعتمدت في  : ISPSمدونة -
في البحار المتعاقدة في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح  الصادر عف مؤتمر الحكومات /0/رقـ  بالقرار

SOLAS  يغة التي قد تعدؿ مف قبؿ المنظمةوفي الص 1791لعاـ. 

عمى متف السفينة عمى النحو المعرؼ في  األمنيةتشمؿ جميع المياـ والواجبات  :المنيةالواجبات  -
 وفي صيغتيا المعدلة 1791لعاـ  SOLAS ارفي البح في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح XI -2الفصؿ
 .ألمف السفف والمرافؽ المينائية ISPSومدونة 

ىو الشخص المسؤوؿ عمى متف السفينة تجاه الرباف والتي تعينو الشركة وتشمؿ تمؾ  ضابط أمن السفينة: -
 .المينائي ؽالمرفمف الشركة وضباط أمف وتحديثيا واالتصاؿ بضابط أ مف السفينةأالمسؤولية تنفيذ خطة 

شيادات تفرض االتفاقية الحصوؿ عمييا وتتعمؽ بضماف قدرة المالح عمى تأميف  الشيادات الحتمية: -
 السفينة. أمفو البضائع و سالمة  سالمتو الشخصية وسالمة

بحرية صادرة عف دولة  كفاءةعمى شيادة بناًء  صادرة عف المديرية شيادة باالعتراف:اإلقرار شيادة   -
 لعمؿ عمى متف السفف السورية بالوظيفة المحددة فييا. حامميا ا ؿتؤىالئحة البيضاء فة عمى المصن  

إدارة بحرية ومدعمة بوثيقة صادرة عف المديرية أو أي بدفتر البحارة ىي الخدمة المثبتة  الخدمة البحرية: -
 تعتمدىا المديرية.أخرى مصدقة أصواًل و 

 ترات تقؿ عف شير واحد.يومًا مكونة مف ف 32ىو شير تقويمي أو  الشير: -

التي قامت يع الدوؿ األطراؼ في االتفاقية و تشمؿ جمقائمة تصدر عف المنظمة و  الالئحة البيضاء: -
 ألحكاـ االتفاقية. الكامؿبالتطبيؽ 
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أو  ةنوبة المالحيػػػالىو التدريب عمى المياـ المطموبة ألعماؿ ومسؤوليات  :المعتمد التدريب البحري -
سجؿ تدريب معتمد مف قبؿ   خالؿمؤىؿ عمى السفينة مع إثبات الخدمة مف  ضابط تحت إشراؼاليندسية 

 صادرة عف رباف السفينة ومميورة بخاتـ السفينة.وثيقة مماثمة  المديرية أو أبة

والبرامج والدورات  يةلممقررات الدراسية النمط ةمنفذأية مؤسسة تعميمية بحرية  المعيد البحري المعترف بو: -
 المديرية.قبؿ مف  ةمعتمدو  االتفاقية أحكاـوفؽ لصادرة عف المنظمة و االتدريبية 

ىي مجموعة المياـ والواجبات والمسؤوليات المحددة في مدونة االتفاقية والالزمة لتشغيؿ السفينة  الوظيفة: -
 حماية البيئة البحرية. وأعمى سالمة األرواح في البحار  ظالحفا وأ

 كبير ميندسيف أوضابط لية المرتبط بالعمؿ كرباف أو ضابط أوؿ أو ىو مستوى المسؤو  مستوى اإلدارة: -
  .ميندس ثاف عمى متف السفف ضابط

عمى  نوبة ىندسية ضابط أو نوبة مالحية: مستوى المسؤولية المرتبطة بالعمؿ كضابط مستوى التشغيل -
 متف سفينة مبحرة.

الواجبات أو المسؤوليات المحددة عمى  الذي يرتبط بأداء المياـ أوىو مستوى المسؤولية  مستوى الدعم: -
 متف سفينة مبحرة تحت توجيو فرد يعمؿ عمى مستوى التشغيؿ أو اإلدارة.

 ىي المالحة في المياه الدولية خارج حدود الرحمة الساحمية. :الرحمة الدولية -

المجاورة  الدوؿئ ة وأحد موانىي الرحالت البحرية مابيف موانئ الجميورية العربية السوري الرحمة الساحمية: -
 .بموجب اتفاؽ مع ىذه الدوؿ

ىيئة أخرى أو شخص آخر مثؿ مدير السفينة أو مستأجر السفينة الذي يتولى مالؾ السفينة أو أي  الشركة: -
بكافة الواجبات  القياـمسؤولية تشغيؿ السفينة مف المالؾ والذي يوافؽ لدى تولي ىذه المسؤولية عمى 

 موائح عمى الشركة.والمسؤوليات التي تفرضيا ال

لجميع آالت الدفع  مقاسو بالكيمووات القصوىالخرج المستمرة  ىي مجموع استطاعة :استطاعة الدفع -
 .والمنصوص عمييا بشيادة تسجيؿ السفينة الرئيسية في السفينة

 : ىي سفينة مبنية ومستخدمة لنقؿ النفط والمنتجات النفطية السائبة.ناقمة نفط  -

مف المدونة  17سفينة مبنية ومستخدمة لنقؿ أي منتج سائؿ سائب مدرج في الفصؿ  :ناقمة مواد كيميائية -
 الدولية لمكيميائيات السائبة.

مدرج في الفصؿ  أو أي منتج أخر سفينة مبنية ومستخدمة لنقؿ أي غاز مسي ؿ سائب ناقمة غاز مسّيل: -
 مف المدونة الدولية لناقالت الغاز. 19

 1791في البحار لعاـ  األرواحالنحو المعرؼ في االتفاقية الدولية لسالمة  ىي سفينة عمى :سفينة الركاب -
(SOLAS ،)  لة.في صيغتيا المعد 

الفئة الخاصة عمى النحو المعرؼ أماكف ذات أماكف دحرجة أو ىي سفينة ركاب  سفينة الدحرجة لمركاب: -
 .المعدلةفي صيغتيا  1791في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعاـ 
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والسفف  سفف السوريةالعامميف عمى متف الالمالحيف عمى  ةتتولى المديرية تطبيؽ أحكاـ االتفاقي -2-مادة
 األجنبية التي ترفع عمـ دولة طرؼ ما أثناء تواجدىا في المياه اإلقميمية السورية وذلؾ باستثناء

 العامميف عمى متف السفف التالية: المالحيف
غراض حكومية التي تممكيا دولة ما وتستخدميا أل ىالسفف األخر  –اإلمدادسفف –السفف الحربية  -1

 .تجارية غير

 سفف الصيد. -0

 .غراض تجاريةيخوت النزىة غير المستخدمة أل -3
 السفف الخشبية البدائية الصنع. -1

 :شياداتالإصدار  -3-مادة
ألغراض  الراديووعاممي  لمربابنة والضباط الكفاءةشيادات يفوض المدير العاـ لمموانئ بإصدار  - أ

 .(GMDSSالنظاـ العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية )نظاـ 
 يصدر المدير العاـ الشيادات التالية: - ب

 .لممالحيفشيادات األىمية  -1

 .باالعتراؼشيادات اإلقرار  -0

  .الشيادات الطبية لممالحيف -3

 .شيادات اإلعفاء -1

 الشيادات البديمة. -5

 شيادة الخدمات البحرية. -9

متمتعًا بالمياقة أو إعفاء أف يكوف ى شيادة كفاءة أو أىمية ألي متقدـ لمحصوؿ عم يشترط -4- مادة
البدنية والمعايير الصحية والعقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى متف السفف البحرية عمى أف يثبت ذلؾ 

 المديرية.صادرة عف طبية دولية بشيادة 

عمى شيادات الكفاءة  االعتراؼبشأف تبادؿ  ةثنائيال اتيتفاقاالتولى المديرية التوقيع عمى ت -5-مادة
لقواعد البيضاء في المنظمة وذلؾ وفقًا  الالئحةواألىمية مع دوؿ أطراؼ في االتفاقية ومدرجة عمى 

جراءات   .تصدرىا المديرية وا 
 انفصم انثانً

 باالعتراف راإلقراشهاداث 

إلى المديرية مف قبؿ الشركة أو ب مبعد التقدـ بط لممالحيف اإلقرار باالعتراؼ شيادةتمنح  -6-مادة
الطمب مف قبؿ صاحب العالقة ويمكف قبوؿ  األجانبالسورييف و قانوني بالنسبة لممالحيف وكيميا ال

 مرفقًا بالثبوتيات التالية:بالنسبة لممالحيف السورييف 

مصنفة عمى الالئحة البيضاء عف دولة صادرة سارية المفعوؿ  أىميةشيادة  أوكفاءة شيادة   -1
 التأكد مف صحة وصالحية ىذه الشيادة. عمى المديريةو 
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بالمياقة البدنية والمعايير الصحية والعقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى  شيادة طبية تثبت تمتع المالح -0
المديرية عف عمى أف تكوف ىذه الشيادة صادرة  ،وفؽ أحكاـ االتفاقية البحريةمتف السفف 

 .بالنسبة لممالحيف السورييف

لمعمؿ عمى متف السفف السورية عند الشؾ  كفاءتولممديرية إجراء اختبار لمتأكد مف يجوز  -
 .عف طريؽ لجنة تشكؿ ليذه الغاية بمستوى شيادتو

اإلقرار بكافة السبؿ المتاحة  واألىمية لطالبشيادات الكفاءة التأكد مف صحة  لممديريةحؽ ي -7-مادة
 والسيما مف خالؿ:

 .وطمب كؿ ما مف شأنو التثبت منيا واستيفائيا لمتطمبات االتفاقيةالتدقيؽ في الشيادة نفسيا  -1
التأكد مف وجود الطرؼ المصدر لمشيادة عمى الالئحة البيضاء ومراسمة ىذا الطرؼ بواسطة  -0

 بالشيادة حتىالقرار مف ناحية االعتراؼ أو عدمو  لممديريةويبقى  ،الفاكس أو البريد االلكتروني
 درة عف دوؿ مدرجة عمى الالئحة البيضاء.صا الشيادة ولو كانت ىذه

في بما يتوافؽ مع صالحية الشيادة األصمية  لممالحيف السورييف باالعتراؼاإلقرار شيادة تمنح  -8-مادة
إذا لـ يكف  لمدة سنة واحدةوتمنح  اتفاؽ ثنائي مع الطرؼ المصدر لمشيادة األصمية حاؿ وجود

أيًا كاف  لمدة سنة واحدة لممالحيف األجانب باالعتراؼ قراراإلشيادة نح تمبينما  ،ثنائي اتفاؽ ىناؾ
 .لمشيادة األصمية الطرؼ المصدر

باالعتراؼ مؤقتة لمدة ثالثة  إقرار شيادةيجوز لممديرية في حاالت الضرورة القصوى منح  -9-مادة 
عميو  شيادة أىمية لممالح في حاؿ كاف مف الصعب شيادة كفاءة أو عمى بناءً  ولمرة واحدة أشير

 .أو جرى تعينو خارج القطر لمسفر عمى متف السفينة اً اف مضطر استكماؿ كافة الثبوتيات وك
 اتشيادلوليس األىمية البحرية فقط الكفاءة و  شياداتاالعتراؼ بب اإلقرار اتشيادتمنح  -01-مادة

 .البحرية لمشيادةباالعتراؼ  اإلقرار
 انفصم انثانث

 االيتحاناث

 المتحانات عمى النحو التالي:تشكل لجان ل -00-مادة
 المجنة الرئيسية:  -0

 :وعضوية كؿ مفرئيسًا  مدير التفتيش البحري  -
 .واالمتحاناترئيس دائرة الشيادات  -

 رئيس شعبة االمتحانات. -

 رئيس شعبة الضباط والربابنة. -

 رباف. -

 .بير ميندسيفكضابط   -

 ؿ عف المعيد المعترؼ بو.ممث -
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 مناسبًا الستكماؿ أعماؿ المجنة المشار إلييا. ولرئيس المجنة أف يستعيف بمف يراه
 المجنة الفنية: -2

 وعضوية كؿ مف:رئيسًا  مدير التفتيش البحري   -
 رئيس دائرة الشيادات واإلمتحانات. -

 .رباف -

 .كبير ميندسيفضابط  -

 فقط. GMDSSبما يخص امتحاف شيادة  عف وزارة االتصاالت والتقانةممثؿ  -

                  ممثؿ عف المعيد المعترؼ بو. -
 .لرئيس المجنة أف يستعيف بمف يراه مناسبًا الستكماؿ أعماؿ المجنة المشار إليياو 

 المجنة اإلدارية: -3

 وعضوية كؿ مف: رئيساً  متحاناتاالرئيس دائرة الشيادات و  -
 والربابنة.رئيس شعبة الضباط  -

 .رئيس شعبة االمتحانات -

 .كماؿ أعماؿ المجنة المشار إليياولرئيس المجنة أف يستعيف بمف يراه مناسبًا الست
 :ميام المجان -02-مادة

 المجنة الرئيسية:
 اإلشراؼ عمى أعماؿ المجنتيف الفنية واإلدارية. -1

لمحصوؿ عمى  واتخاذ القرار بشأف استكماؿ متطمبات التقدـ لالمتحاناتتدقيؽ طمبات المتقدميف  -0
 .صالحيتيا دالبحرية أو لتجديواألىمية  الكفاءةشيادات 

صدار جداوؿ االمتحانات لمشيادات  واألىمية ديد مواعيد بدء امتحانات شيادات الكفاءةتح -3  لمختمفة. اوا 

مدونة االتفاقية وتعديالتيما وتحديد الدرجات العظمى رات النمطية و تحديد المواد اإلمتحانية وفقا لممقر  -1
 لكؿ مادة ونسب النجاح المئوية الدنيا. 

 صة بسير االمتحانات.ات الخاإقرار القواعد والتعميم -5

إقرار الحرماف مف التقدـ لالمتحاف لكؿ مف يثبت أنو ذكر بيانات غير صحيحة باستمارة طمب التقدـ  -9
 .وذلؾ لمدة ال تزيد عف سنةاألىمية و  الكفاءة لالمتحاف أو طمب تجديد صالحية شيادة

قراردراسة و  -9 عداد محضر بالنتائج يصدؽ مالن ا   .قبؿ المدير العاـف تائج النيائية لالمتحانات وا 

 البت بطمبات التظمـ واالعتراضات المقدمة مف المتقدميف لنيؿ الشيادات. -1

رسيا في أحد الجامعات أو المعاىد إقرار اإلعفاء مف امتحاف بعض المواد التي سبؽ لممتقدـ أف د -7
 لبحرية.ا

بحث كافة األمور المية و إقرار التعديالت عمى أنظمة االمتحانات بما يتوافؽ مع التطورات الدولية والع -12
 لتي لـ يرد بيا نص في ىذا القرار.الخاصة باالمتحانات وا
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 :المجنة الفنية لالمتحانات
 لمربابنة والضباط البحرييفالكفاءة  الخاصة بمنح شيادة النظرية والعممية إجراء االمتحانات -1

 .لممالحيف  األىميةوشيادات 

 .الخاصة بكؿ شيادة اتوتحديد أسئمة االمتحان -0

 موافاة المجنة الرئيسية بيذه النتائج.راؽ اإلمتحانية وتدويف النتائج و تصحيح األو  -3

  :المجنة اإلدارية

 .إعداد البالغات الالزمة لإلعالف عند بدء االمتحاف -1

 ..يصنيؼ األضابير ودراستيا بشكؿ أولقبوؿ طمبات التقدـ لالمتحاف وت -0

عداد الت -3   قارير الالزمة لذلؾ.قبوؿ طمبات تجديد الشيادات ودراستيا وا 

   .تأميف المتطمبات الالزمة إلجراء االمتحاف -1

 .بعد انتياء االمتحافقبؿ و تدقيؽ األوراؽ االمتحانية  -5

 .تحاناتمراقبة سير االم -9

 انفصم انرابع

 انكفاءةشهاداث 

شيادات الكفاءة لمربابنة والضباط وضباط الراديو ألغراض النظاـ  تفوض المديرية بإصدار -03-مادة
  .لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد وفقًا ألحكاـ ىذا القرار  GMDSSالعالمي لالستغاثة 

 :نوبة مالحيةشيادة ضابط  -04-مادة
 يمي: تحقيق ما لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادةيشترط 

 عمر المتقدـ عف عشريف سنة. ؿأال يق -1

ر الكفاءة الذي ينص عميو البند أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف واف يستوفي معيا -0
 مف مدونة االتفاقية. II/1 –ألؼ 

تمامو الثانوية و  حاصاًل عمى الشيادة أف يكوف  -3 شيرًا  فيوثالث ةست خدمة بحرية ال تقؿ عفلا 
  أو . في قسـ السطح

لدراسة بو إتماـ برنامج لمدراسة البحرية بنجاح في المعيد البحري المعترؼ بيا والتي ال تقؿ ا -
وذلؾ كجزء مف  ،شيراً  10وأدى خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف  أربعة أعواـ دراسيةعف 

موثقا في ويكوف  مف مدونة االتفاقية II1/–ألؼ برنامج تدريبي معتمد يستوفي متطمبات البند 
إذا استوفى  مف ىذه المادة الثانيويعفى مف البند أو وثيقة معتمدة،  سجؿ تدريب معتمد

 مف مدونة االتفاقية. II/1 –عيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ م البرنامج الدراسي

قاـ خالؿ الخدمة البحرية المطموبة بواجبات النوبة في غرفة القيادة لمدة ال تقؿ  قد أف يكوف -1
 عف ستة أشير تحت إشراؼ رباف أو ضابط مؤىؿ.

 .نوبة مالحيةط الدورات الحتمية الخاصة بضابحاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ ب -5
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 شيادة ضابط أول -05-مادة
 :طن او اكثر 3111حمولتيا  تبمغلمعمل عمى متن السفن التي  أواًل:

 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 وعشريف سنة. يفتاثنعمر المتقدـ عف  ؿأال يق -1

 .نوبة مالحيةأف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط  -0

 ف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البندأعميـ والتدريب المعتمديف و أف يكوف قد أنيى الت -3
 تبمغ لسفف التياعمى متف ابنة والضباط االوليف لمرب وذلؾ بالنسبة مف مدونة االتفاقية II/2 –ألؼ  

 .أو أكثر طف 3222 حمولتيا االجمالية

وذلؾ بعد حصولو عمى  حيةنوية مالعشر شيرًا بوظيفة ضابط  اثنيأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف  -1
 .نوبة مالحيةشيادة ضابط 

 .األوؿضابط الالخاصة بالدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5

 طن: 3111و 511ثانيًا: لمعمل عمى متن السفن التي تتراوح حمولتيا بين 
 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 .قدـ عف اثنتيف وعشريف سنةعمر المت ؿأال يق -1

 أف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط نوبة مالحية. -0

 ف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البندأأف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف و  -3
لسفف التي عمى متف المربابنة والضباط االوليف  وذلؾ بالنسبة مف مدونة االتفاقية II/2 –ألؼ  
 طف. 3222و 522مالية بيف تيا اإلجتراوح حمولت

أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شيرًا بوظيفة ضابط نوية مالحية وذلؾ بعد حصولو عمى  -1
 شيادة ضابط نوبة مالحية.

 .األوؿضابط البالحتمية الخاصة الدورات ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5

 شيادة ربان -06-مادة
 :طن او اكثر 3111لسفن التي تبمغ حمولتيا لمعمل عمى متن ا أواًل:

 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 .وعشريف سنة أربعيقؿ عمر المتقدـ عف  أال -1

 اثني عشر شيراً عف لمدة ال تقؿ أتـ خدمة بحرية يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط أوؿ و  أف -0
 أو أوؿ. شيادة ضابطوذلؾ بعد حصولو عمى  أوؿضابط بوظيفة 

وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شيرًا  نوبة مالحيةأف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط  -
أف يكوف قد أنيى و  ،بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة مالحية بوظيفة ضابط نوبة مالحية

مف مدونة  II/2-لكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار ا
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ولتيا االجمالية لسفف التي تبمغ حمعمى متف ااالتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف 
  .طف أو أكثر 3222

  الربابنة.الخاصة بالدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3

 طن: 1131و 511لمعمل عمى متن السفن التي تتراوح حمولتيا بين  ثانيًا:
 شترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:ي

 أال يقؿ عمر المتقدـ عف أربع وعشريف سنة. -1

بوظيفة أف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط أوؿ وأتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف اثني عشر شيرًا  -0
 أوضابط أوؿ وذلؾ بعد حصولو عمى شيادة ضابط أوؿ. 

وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شيرًا  بة مالحيةنو أف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط  -
أف يكوف قد أنيى و  بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة مالحية، بوظيفة ضابط نوبة مالحية

مف مدونة  II/2–التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ 
بيف  حمولتيا االجمالية تتراوحلسفف التي عمى متف اوالضباط االوليف االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة 

  .طف 3222 و 522

  الربابنة.الدورات الحتمية الخاصة بب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3

 :طن 511شيادة ضابط مالحة ساحمية لمعمل عمى السفن التي تقل حمولتيا اإلجمالية عن -07-مادة
 ان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:يشترط لمتقدم المتح

 .سنة عشرة ثمانيعف أال يقؿ عمر المتقدـ  -1
 أف يجيد القراءة والكتابة وأف يكوف مممًا بالمصطمحات البحرية. -0

 في قسـ السطح.شيرًا  ستة وثالثيف أتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف -3

 البندالذي ينص عميو كفاءة معتمديف واف يستوفي معيار الال التدريبو  التعميـ أنيىيكوف قد  أف -1
مالحية عمى متف سفف تقؿ  نوبةبالنسبة لمضباط المسؤوليف عف  مف مدونة االتفاقية II/3 – ألؼ 

 وتقوـ برحالت قريبة مف الساحؿ. طف 522عف  اإلجماليةحمولتيا 

 .نوبة مالحيةبضباط الدورات الحتمية الخاصة ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5

 :طن511عن اإلجماليةلسفن التي تقل حمولتيا ا شيادة ربان مالحة ساحمية لمعمل عمى -80-مادة
 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة. -1

 أف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط مالحة ساحمية. -0

يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عميو في واف  ،معتمديفالتدريب الو  تعميـال أنيىيكوف قد  أف -3
عف  اإلجماليةعمى متف سفف تقؿ حمولتيا  مربابنةمف مدونة االتفاقية بالنسبة ل II/3 – ألؼالبند 
 وتقوـ برحالت قريبة مف الساحؿ.طف  522

 مسؤوؿ عف نوبة مالحية. ضابطلمدة ال تقؿ عف اثني عشر شيرًا بوظيفة  أتـ خدمة بحرية -1
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 . بالربابنةالدورات الحتمية الخاصة ب ات أىمية سارية المفعوؿحاصؿ عمى شياد -5

عمى كؿ ضابط مسؤوؿ عف نوبة مالحية ويخدـ عؿ متف سفينة تقؿ حمولتيا اإلجمالية عف  -09-مادة
طف  522جماليةتبمغ حمولتيا اإلطف وال تقـو برحالت ساحمية أف يحمؿ شيادة كفاءة لسفف  522

 .أو أكثر
طف وال تقـو برحالت  522سفينة تقؿ حمولتيا اإلجمالية عف  متف يخدـ عمى افرب عمى كؿ -21-مادة

 522تتراوح حمولتيا اإلجمالية بيف  سففمتف عمى  كربافساحمية أف يحمؿ شيادة كفاءة لمخدمة 
 .طف 3222و

كيمو وات أو  751لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  نوبة ىندسيةشيادة ضابط  -20-مادة
  رأكث

 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة. -1

أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عمييا في  -0
 مف مدونة االتفاقية. III/1 –البند ألؼ 

ف شيرًا في قسـ يوثالث ةبحرية ال تقؿ عف ستوأتـ خدمة  كوف حاصاًل عمى شيادة الثانويةأف ي -3
  أو كيمو وات. 952ال تقؿ قدرة آالتيا عف  عمى متف سفف المحركات

حائزًا عمى شيادة إتماـ الدراسة في أحد المعاىد المتوسطة باختصاص ميكانيؾ عاـ أو محركات  -
ال تقؿ قدرة  سفف متف عمى بحرية، وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثيف شيرًا في قسـ المحركات

   أو. كيمو وات 952آالتيا عف 

ال ما يعادليا، وأتـ خدمة بحرية  أو أو الميكانيكية في اليندسة البحريةاإلجازة حائزًا عمى شيادة  -
   أو. كيمو وات 952في قسـ المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة آالتيا عف  ستة أشيرتقؿ عف 

المعترؼ بو والتي ال تقؿ الدراسة بو عف  يجاح في المعيد البحر أتـ برنامجًا لمدراسة اليندسية بن -
خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني تدريبًا عمى ميارات العمؿ في الورش و وأتـ أربع سنوات دراسية 

مف مدونة  III/1 –البند ألؼ يستوفي متطمبات كجزء مف برنامج تدريبي معتمد عشر شيرا 
ويعفى مف البند  ،ثقًا في سجؿ تدريب معتمد أو وثيقة معتمدةاالتفاقية، واف يكوف ىذا التدريب مو 

 إذا استوفى البرنامج الدراسي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند الثاني مف ىذه المادة
 مف مدونة االتفاقية. III/1 –ألؼ  

أف يكوف قد قاـ خالؿ الخدمة البحرية المطموبة بواجبات النوبة في غرفة المحركات لمدة ال  -1
 تقؿ عف ستة أشير تحت إشراؼ ضابط كبير ميندسيف أو ضابط ميندس مؤىؿ.

 .نوبة ىندسيةضابط بالدورات الحتمية الخاصة ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5

 

 شيادة ضابط ميندس ثان: -22-مادة
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 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 :كيمو وات أو أكثر 3111مغ قدرة محركاتيا : لمعمل عمى السفن التي تبأوالً 
 يف وعشريف سنة.تأال يقؿ عمر المتقدـ عف اثن -1

 .نوبة ىندسيةأف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط  -0

سفف ال  متف عمى وذلؾ نوبة ىندسيةإتماـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شيرًا بوظيفة ضابط  -3
  .شيادة ضابط نوبة ىندسيةعمى بعد حصولو  / كيمو وات952تقؿ قدرة محركاتيا عف/

 أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند -1
 مف مدونة االتفاقية.  III/2 –ألؼ  

 بضابط ميندس ثاف.الدورات الحتمية الخاصة ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5
 :/ كيمو وات3111- 751تبمغ قدرة محركاتيا / : لمعمل عمى السفن التيثانياً 

 يف وعشريف سنة.تأال يقؿ عمر المتقدـ عف اثن -1

   .نوبة ىندسيةأف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط  -0

وذلؾ  أو ضابط ميندس مساعدميندس  ضابط إتماـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شيرًا بوظيفة -3
 .يمو وات/ ك952سفف ال تقؿ قدرة محركاتيا عف/متف عمى 

 أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند -1
 مف مدونة االتفاقية. III/3 –ألؼ  

 الدورات الحتمية الخاصة بضابط ميندس ثاف.ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5

 :شيادة ضابط كبير ميندسين -23-مادة
 متحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:يشترط لمتقدم ال

 :كيمو وات أو أكثر 3111: لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا أوالً 
 أال يقؿ عمر المتقدـ عف خمس وعشريف سنة. -1

 وأتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف  أف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط ميندس ثاف -0
 أو .ميندس ثافلؾ بعد حصولو عمى شيادة ضابط وذ ميندس ثافاثني عشر شيرًا بوظيفة ضابط 

وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شيرًا  ىندسيةأف يكوف حاصاًل عمى شيادة ضابط نوبة  -
يكوف قد أنيى التعميـ ، وأف ىندسيةبعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة  ىندسيةبوظيفة ضابط نوبة 

مف مدونة  III/2 –ءة الذي ينص عميو البند ألؼ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفا
 االتفاقية.

 الدورات الحتمية الخاصة بضابط كبير الميندسيف.ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3
 / كيمو وات: 3111- 751لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا / ثانيًا:

 وعشريف سنة. المتقدـ عف خمس أال يقؿ عمر -1

 نوبة ىندسية.اصاًل عمى شيادة ضابط أف يكوف ح -0
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لمدة ال تقؿ عف أربعة وعشريف شيرًا ىندسية بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة قد أتـ خدمة بحرية  -3
وىو مؤىؿ لمخدمة عمى أف تتضمف ىذه الخدمة عمى األقؿ اثني عشر شيرا بوظيفة ضابط ميندس 

 .ثاف كضابط ميندس

 لمعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب ا -1
 مف مدونة االتفاقية. III/3–ألؼ 

 كبير الميندسيف.ضابط الدورات الحتمية الخاصة بب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -5
 751المجيزة بآالت دفع رئيسي قدرتيا  لسفنا لمعمل عمى لكترونيةإشيادة ضابط تقنيات  -24-مادة

 :رأكث كيموواط أو

 يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة. -1
أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معايير الكفاءة الذي ينص عمييا  -0

 مف مدونة االتفاقية. III/6 –البند ألؼ 

خدمة بحرية تدريبا عمى ميارات العمؿ في الورش و أتـ و  يةأف يكوف حاصاًل عمى شيادة الثانو   -3
في قسـ كخدمة بحرية  منيا عمى االقؿ ثالثيف شيراً  ف شيراً يوثالث ةعف ست مدتو يقؿال 

 أو كيمو وات. 952عف  آالتياال تقؿ قدرة  سفف متف عمى المحركات

تمامو  لخدمة عمى شيادة إتماـ الدراسة في أحد المعاىد المتوسطة باختصاص  اً حائز  - كيرباء وا 
  آالتياال تقؿ قدرة عمى متف سفف بحرية ال تقؿ عف ثالثيف شيرًا في قسـ المحركات 

 أوكيمو وات بعد حصولو عمى شيادة المعيد.  952عف 

تمامو لخدمة بحرية اإلجازةعمى شيادة  اً حائز   -  في احد فروع اليندسة الكيربائية أو ما يعادليا وا 

  آالتياسفف ال تقؿ قدرة  متف عمى في قسـ المحركات شيراً ال تقؿ عف اثني عشر 
 أو .كيمو وات 952عف 

والتي ال تقؿ الدراسة بو  المعيد البحري المعترؼ بو بنجاح في لمدراسة اليندسية إتمامو برنامج -
 مدتو خدمة بحرية ال تقؿو  تدريبا عمى ميارات العمؿ في الورشوأنيى  عمى عف أربع سنوات

كجزء مف برنامج تدريبي خدمة بحرية  عمى االقؿ ستة أشيرمنيا  ،شيرا اثني عشرعف 
 ىذه المادة في الثاني ويعفى مف البند .مف مدونة االتفاقية III9/–البند ألؼ  متطمباتستوفى ي

مف مدونة  III/6 –معايير الكفاءة الذي ينص عمييا البند ألؼ  ى البرنامج الدراسيستوفا إذا
 االتفاقية.

 الخاصة بضابط تقنيات الكترونية.الدورات الحتمية ب شيادات أىمية سارية المفعوؿحاصؿ عمى  -1

إذا خدموا  السابقةيجوز لممديرية اعتبار أف المالحيف استوفوا المتطمبات اإللزامية الدنيا لممادة  -25-مادة
التي رة  خالؿ األشير الستيف األخي اً شير  ثمانية عشربصفة ذات صمة بمؤىالتيـ لمدة ال تقؿ عف 

 .1/1/0210تاريخ تسبؽ 
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 :GMDSSالراديو لغراض النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية شيادة  -26-مادة
عمى  GMDSS النظاـ العالمي لالستغاثة والسالمة البحريةمف يتقدـ المتحاف شيادة عمى  يشترط

فاقية الدولية لسالمة األرواح وفؽ االت المذكورتشارؾ في النظاـ  يتوجب عمييا أف متف السفف التي
 يستوفي ما يمي: أف SOLASفي البحار 

 .سنةً  11يقؿ عمره عف  أال -1

ف يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عميو المعتمديف وأ التدريبو  التعميـ أنيىيكوف قد  أف -0
 .مف مدونة االتفاقية IV/2 – ألؼفي البند 

عمى سفف مجيزة بآالت دفع  ميندس ثافندس مؤىؿ لمخدمة كضابط يجوز لكؿ ضابط مي -27-مادة
كيمو وات أو أكثر أف يخدـ كضابط كبير ميندسيف عمى متف سفف مجيزة  3222رئيسية قدرتيا 

يكوف قد تـ إقرار الشيادة عمى ىذا  كيمو وات شريطة أف  3222دفع رئيسي بقدرة تقؿ عف باالت 
 .النحو

 انفصم انخايس

 نهساليت انبحرٌت تانحتًٍانشهاداث 
تمنح الشيادات الحتمية لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد بعد إثبات الميارة وفقا لمتطمبات  -28-دة ما

 المديرية. عمييا مف قبؿدؽ المعيد المعترؼ بو ويصااالتفاقية وتصدر عف 
 :لضباطوا مربابنةلالدورات الحتمية  -29-مادة

  :نوبة مالحيةضابط بالنسبة لشيادة  -أوالً 
 .مركز القيادةرد دورة ادارة موا -1

 دورة الرادار واآلربا عمى مستوى التشغيؿ. -0

 دورة الخرائط االلكترونية. -3
 دورة تقنيات الخالص الفردي. -1

  .دورة منع الحرائؽ ومكافحتيا -5

 البسيطة. دورة اإلسعافات األولية -9

 دورة السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية.  -9

 .نقاذ غير زوارؽ االنقاذ السريعةوزوارؽ اال دورة الكفاءة في عائمات النجاة -1

 دورة في االطفاء المتقدـ. -7

 .والعناية الطبيةدورة اإلسعافات األولية  -12

 أمنية.تدريب أمني لممالحيف المكمفيف بواجبات  دورة  -11

 )*(.GMDSS دورة   -10

 .وفؽ متطمبات االتفاقية تفرضيا المنظمة جديدةأية دورة حتمية 
 : والربان بالنسبة لشيادة ضابط أول -ثانيًا 
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با يؿ حيث تستبدؿ بدورة الرادار واآلر السابقة باستثناء دورة الرادار واالربا عمى مستوى التشغالدورات  نفس
 عمى مستوى االدارة.

 .(كبير ميندسين -ميندس ثان  - تقنيات الكترونية - نوبة ىندسية) ضابط بالنسبة لشيادة -ثالثاً 
 دورة ادارة موارد المحرؾ. -1

 الخالص الفردي. دورة تقنيات -0

 منع الحرائؽ ومكافحتيا.دورة  -3

 البسيطة. اإلسعافات األوليةدورة  -1

 السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية. دورة  -5

 دورة الكفاءة في عائمات النجاة وزوارؽ االنقاذ غير زوارؽ االنقاذ السريعة. -9

 دورة في االطفاء المتقدـ. -9
 ة.دورة اإلسعافات األولية والعناية الطبي -1
 أمنية.تدريب أمني لممالحيف المكمفيف بواجبات  دورة  -7

 (*)دورة في العنفات البخارية البحرية.  -12

 (*)دورة في تجييزات الجيد العالي. -11

 أية دورة حتمية جديدة تفرضيا المنظمة وفؽ متطمبات االتفاقية.     

 :الخاصة بالبحارةالدورات الحتمية  -31-مادة 

 ا.دورة منع الحرائؽ ومكافحتي -

 دورة اإلسعافات األولية. -

 .الشخصية والمسؤوليات االجتماعية دورة السالمة -

 تقنيات سالمة األرواح.دورة  -

 دورة التوعية األمنية. -

 )*( أمنية.تدريب أمني لممالحيف المكمفيف بواجبات  دورة  -

 .)*( دورة اختيارية               
 
 
 
 
 

 انسادسانفصم 

 انًسرحٍن ٌٍنانعسكر انبحرٌٍنشهاداث انضباط 

 :شيادة ضابط أول -30-مادة
 :طن او اكثر 3111أواًل: لمعمل عمى متن السفن التي تبمغ حمولتيا 
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المتحاف ضابط أوؿ شريطة أف يحقؽ التقدـ  المسرح برتبة رائد فما فوؽ العسكري مضابط البحريل يحؽ
 الشروط التالية:

 عيف شيرًا.ثمانية وأربأف يكوف لديو خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف  -1

فاءة الذي ينص عميو البند أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الك -0
مف مدونة االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف عمى متف لسفف التي  II/2–ألؼ 

 طف أو أكثر. 3222تبمغ حمولتيا االجمالية 
     .ضابط األوؿالالخاصة بالدورات الحتمية ب عوؿحاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المف -3

 طن: 3111و 511ثانيًا: لمعمل عمى متن السفن التي تتراوح حمولتيا بين 
يحؽ لمضابط البحري العسكري المسرح برتبة رائد فما فوؽ التقدـ المتحاف ضابط أوؿ شريطة أف يحقؽ 

 الشروط التالية:

 عف ثمانية وأربعيف شيرًا.أف يكوف لديو خدمة بحرية لمدة ال تقؿ   -1

ف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند أأف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف و  -0
وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف لمسفف التي تتراوح  مف مدونة االتفاقية II/2 –ألؼ 

 طف. 3222و 522حمولتيا االجمالية بيف 

     الدورات الحتمية الخاصة بالضابط األوؿ.ب سارية المفعوؿ حاصؿ عمى شيادات أىمية -3
 :نوبة مالحيةشيادة ضابط  -32-مادة
شريطة أف  نوبة مالحيةضابط  فالمتحاالتقدـ  ومادوف المسرح برتبة نقيب العسكري مضابط البحريل يحؽ

 يحقؽ الشروط التالية:
 .يراً ف شيوثالث ةستأف يكوف لديو خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف  -1

أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف واف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند  -0
 مف مدونة االتفاقية. II/1 –ألؼ 

 .نوبة مالحيةالخاصة بضابط الدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3

كيمووات أو  3111قدرة محركاتيا  التي تبمغلسفن عمى اكبير ميندسين ضابط  شيادة -33-مادة
 :أكثر
كبير  ضابط المتحافالتقدـ دـ فما فوؽ المسرح برتبة مق العسكري مضابط الميندس البحريل يحؽ

 الشروط التالية: ؽشريطة تحقيميندسيف 
قدرة  تبمغسفف متف عمى ستيف شيرًا أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف  -1

 .كيمو وات 952 محركاتيا

 أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند -0
 مف مدونة االتفاقية. III/2 –ألؼ  

 .كبير ميندسيفالخاصة بضابط الدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3
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 3111 -751بين التي تبمغ قدرة محركاتيا  لسفنعمى اكبير ميندسين ضابط  شيادة -34-مادة
 كيمووات أو أكثر:

ضابط كبير  المتحافالتقدـ برتبة مقدـ فما فوؽ المسرح  العسكري مضابط الميندس البحريل يحؽ
 شريطة تحقيؽ الشروط التالية: ميندسيف

قدرة  بمغتسفف متف أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ستيف شيرًا عمى  -1
 .أو أكثر كيمو وات 952 محركاتيا

 لكفاءة الذي ينص عميو البندأف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار ا -0
 مف مدونة االتفاقية.III/3  -ألؼ 

 الخاصة بضابط كبير ميندسيف.الدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3

 :كيمووات أو أكثر 3111عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  ميندس ثانابط ض شيادة -35-مادة
ميندس ثاف شريطة ضابط المتحاف التقدـ المسرح برتبة نقيب  العسكري مضابط الميندس البحريل يحؽ

 أف يحقؽ الشروط التالية:
عمى متف سفف  ثمانية وأربعيف شيراً أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف  -1

 .أو أكثر كيمو وات  952قدرة محركاتيا  تبمغ

أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ  -0
– 2/III  .مف مدونة االتفاقية 

 .الخاصة بضابط ميندس ثافالدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3

 1311 -751بين  امى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيميندس ثان عضابط  شيادة -36-دةما
 كيمووات:

ميندس ثاف شريطة ضابط المتحاف التقدـ المسرح برتبة نقيب  العسكري مضابط الميندس البحريل يحؽ
 أف يحقؽ الشروط التالية:

سفف  متف عمىية وأربعيف شيرًا أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ثمان -1
 .أو أكثر كيمو وات 952 تبمغ قدرة محركاتيا

أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند  -0
 مف مدونة االتفاقية.  III/3 -ألؼ

 .ثافميندس الخاصة بضابط الدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3

 :نوبة ىندسيةضابط شيادة  -37-مادة
 نوبة ىندسيةضابط المتحاف التقدـ المسرح برتبة مالـز أوؿ  العسكري مضابط الميندس البحرييحؽ ل

 الشروط التالية: شريطة أف يحقؽ
 . شيراً  ستة وثالثيفأف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف  -1
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تعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عمييا أف يكوف قد أنيى ال -0
 مف مدونة االتفاقية. III/1 –في البند ألؼ 

 .نوبة ىندسيةالخاصة بضابط الدورات الحتمية ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -3
 انسابعانفصم 

 انشهاداث األههٍت

 العامميف في قسـ السطح : البحارةـ ويشمؿ ىذا القس :: قسم السطحأوالً  -38-مادة
 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: :عاديبحار  -0

 .عاماً  19أال يقؿ عمره عف  -

  .الدورات الحتمية لمبحارةب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -
 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية:: نوبة مالحيةبحار  -2

 .عاماً  19أال يقؿ عمره عف  -

وقاـ بواجبات تتعمؽ بالنوبة المالحية أشير عمى متف السفف  ستةخدمة بحرية ال تقؿ عف  أتـ -
و عمى متف السفف وفترة مف الخدمة البحرية ال تقؿ عف قبؿ االبحار أإما تدريبا خاصًا  أتـأو 

 .شيريف يقـو خالليا بواجبات تتعمؽ بالنوبة المالحية

 االتفاقية. مدونة مف II/4 – ألؼ دالبنفي معيار الكفاءة المحدد  يستوفيأف  -

 بالبحارة.الدورات الحتمية الخاصة ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -

 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية:قادر:  بحار سطح -3

 .عاماً 11أال يقؿ عمره عف  -

 .نوبة مالحيةبحار يستوفي متطمبات شيادة  أف -

و أ بوظيقة بحار نوبة مالحية عمى متف السفف اً ر شي ثمانية عشرخدمة بحرية ال تقؿ عف أتـ  -
   .كمؿ تدريبا معتمداً وأبوظيفة بحار نوبة مالحية  شيرا 10ال تقؿ عف  بحرية خدمة

 االتفاقية. مدونة مف II/5 –ألؼ  البندالكفاءة المحدد في يستوفي معيار  أف -

 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: رئيس بحارة:  -4

 .اً عام 02أال يقؿ عمره عف  -

 قادر. بحار سطحعمى شيادة  أف يكوف حائزاً  -

 قادر. بحار سطحبعد حصولو عمى شيادة  اً شير  اثني عشر ؿ عفخدمة بحرية ال تق أتـ -

 

 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: :ابط سطحطالب ض -5
 عمى شيادة الثانوية. يكوف حائزاً  أف -

 .ي معترؼ بوالبحرية في معيد بحر األساسية أنيى بنجاح الدراسات  -

 .لمبحارة الدورات الحتمية الخاصةب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -
 العامميف في قسـ المحركات: البحارةويشمؿ ىذا القسـ  :قسم المحركات: ثانياً 
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 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: زيات: -0

 .عاماً  19أال يقؿ عمره عف  -

 .لدورات الحتمية الخاصة بالبحارةاب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -
 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: :نوبة ىندسيةبحار  -2

 .عاماً 19أال يقؿ عمره عف  -

وقاـ بواجبات عمى متف السفف  خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة أشير في غرفة المحركات أتـ -
عمى متف السفف تتعمؽ بالنوبة في غرفة المحركات أو أتـ تدريبا خاصًا إما قبؿ االبحار او 

وفترة مف الخدمة البحرية ال تقؿ عف شيريف يقـو خالليا بواجبات تتعمؽ بالنوبة في غرفة 
 .المحركات

 الدورات الحتمية الخاصة بالبحارة.ب حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ -

   .االتفاقية مدونة مف III/4 – البند ألؼمعيار الكفاءة المحدد في  يستوفيأف  -

 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: قادر: حركاتبحار م -3

 .اً عام11أال يقؿ عمره عف  -

 .نوبة ىندسيةبحار أف يستوفي متطمبات شيادة  -

بوظيفة بحار نوبة ىندسية  في غرفة المحركات اً شير  اثني عشرال تقؿ عف  خدمة بحريةأتـ  -
  .داً او ال تقؿ عف ستة اشير بوظيفة بحار نوبة ىندسية واكمؿ تدريبا معتم

   .االتفاقيةمف مدونة  III/5- البند ألؼالكفاءة المحدد في  معيار يستوفيأف  -

 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية: ميندس:ضابط طالب  -4

 .يكوف حائزًا عمى شيادة الثانوية أف -

 أنيى بنجاح الدراسات األساسية اليندسية في معيد بحري معترؼ بو. -

 الدورات الحتمية الخاصة لمبحارة.ب فعوؿحاصؿ عمى شيادات أىمية سارية الم -

 اط أو أكثر:كيموو 952لمسفف المجيزة بآالت دفع رئيسي قدرتيا  لكترونيةا تقنيات بحار .3
 يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية:

 .عاماً 11أال يقؿ عمره عف  -

 .اً شير  اثني عشرأنيى خدمة بحرية ال تقؿ عف  -

 .مف مدونة االتفاقية III/7 –لؼ البند أأف يمبي معيار الكفاءة المحدد في  -

 :نقاذ السريعةالستخدام مراكب الخالص وزوارق اإلنقاذ وزوارق اإل االىمية  اتشيادال :ثالثاً 
 زوارق االنقاذ السريعةبخالف الستخدام مراكب الخالص وزوارق االنقاذ شيادة أىمية  تصدر -1

  يمبي المتطمبات التالية: شخص لكل
 سنة. 11أال يقؿ عمره عف  -
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، أو اتبع دورة تدريبية معتمدة وادى شيراً  اثني عشرال تقؿ عف خدمة بحرية  أنيىيكوف قد  أف -
  خدمة بحورة ال تقؿ عف ستة أشير.

في  الستخداـ مراكب الخالص وزوارؽ االنقاذأف يستوفي معيار الكفاءة بالنسبة لشيادة األىمية  -
 .تفاقيةمف مدونة اال VI/2 –ألؼ مف البند  1الى  1الفقرات مف 

 لكل شخص يمبي المتطمبات التالية:  الستخدام زوارق االنقاذ السريعةتصدر شيادة أىمية  -2
 زوارؽ االنقاذ السريعةبخالؼ الستخداـ مراكب الخالص وزوارؽ االنقاذ اف يحمؿ شيادة أىمية  -

 أف يكوف قد اتبع دورة تدريبية معتمدة.  -

في الفقرات مف  السريعة زوارؽ االنقاذالستخداـ ىمية أف يستوفي معيار الكفاءة بالنسبة لشيادة األ -
 .مف مدونة االتفاقية VI/2 –مف البند ألؼ  12الى  9

 شيادة ضابط أمن السفينة: :رابعاً 
 يمبي المتطمبات التالية:  شخصتصدر شيادة أىمية كضابط أمن السفينة لكل 

 و معرفة بكافة عمميات السفف. شيرًا ولدي اثني عشرأف يكوف قد أنيى خدمة بحرية ال تقؿ عف  -

الى  1ط امف السفينة في الفقرات مف أف يستوفي معيار الكفاءة بالنسبة لشيادة األىمية كضاب -
 مف مدونة االتفاقية. VI/5 –مف البند ألؼ  1

تقنيات  بحار -قادر بحار محركات –قادر بحار سطح) اعتبار أف المالحيف لممديريةيجوز  -39-مادة
بصفة ذات صمة بمؤىالتيـ لمدة ال تقؿ عف  االمتطمبات اإللزامية الدنيا إذا خدمو  استوفو ا لكترونية(إ

 تاريخ صدور ىذا القرار.التي تسبؽ  شير الستيف األخيرةاألخالؿ  اً شير  ثمانية عشر
 انثاين انفصم

انًعاٌٍر انًتعهقت بًتطهباث انتذرٌب نهًالحٍن نهعًم عهى 

 أنىاع خاصت ين انسفن

 ناقالت الزيت وناقالتلممالحيف لمعمؿ عمى متف  أىميةشيادات  بإصدار المديرية قوـت -41-مادة
 .الكيميائيات

بأداء واجبات وتحمؿ مسؤوليات محددة تتصؿ بالبضائع أو  المكمفيف لبحارةوا الضباطعمى يشترط : أوالً 
 تدريب أساسيشيادة ناقالت الكيميائيات أف يحمموا  وأعمى متف ناقالت الزيت معدات البضائع 

 .ناقالت الزيت وناقالت الكيميائياتعمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن 
 ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي:

 .مف مدونة االتفاقية VI/1 -السالمة بموجب أحكاـ البند ألؼ إتماـ دورة التدريب االطالعي عمى -1
وناقالت الكيميائيات وأف يستوفي أتف ناقالت الزيت خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى ماتـ  -0

 أو مف مدونة االتفاقية.  V/1-1- مف البند ألؼ 1 معيار الكفاءة وفؽ الفقرة

متف ناقالت الزيت وناقالت  عمى دورة تدريب أساسي معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع  -3
 مف مدونة االتفاقية.  V/1-1-البند ألؼ  مف 1وفؽ الفقرة وأف يستوفي معيار الكفاءة  الكيميائيات
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واي أشخاص يتحمموف  (ميندس ثاف -كبير الميندسيف-األوؿلربابنة والضباط )ا عمى: يشترط ثانياً 
ومناولتيا وتنظيؼ  أثناء النقؿ والعناية بيا المسؤولية المباشرة عف تحميؿ البضائع وتفريغيا

شيادة تدريب ى متف ناقالت الزيت أف يحمموا عمعف عمميات اخرى تتصؿ بالبضائع الصياريج او 
 .ناقالت الزيتعمى متن  عمى العمميات المتعمقة بالبضائع متقدم

 ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي:

الحصوؿ عمى شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى ناقالت الزيت  -1
 وناقالت الكيميائيات.

 أو  تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت الزيت.ال خدمة بحريةاتـ  -0

نيى تدريبًا معتمدًا عمى متف ناقالت زيت لمدة شير عمى االقؿ بصفة زائدة عمى النصاب أ -
قؿ ثالث عمميات تحميؿ وثالث عمميات تفريغ وموثقًا في سجؿ تدريب قرر يتضمف عمى األالم

   V/1. - اءب معتمد مع مراعاة االرشادات الواردة في البند

دورة تدريب متقدـ معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت وأف نيى أ -3
 مف مدونة االتفاقية.  V/1-1- مف البند ألؼ 0 يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة

واي أشخاص يتحمموف  (ميندس ثاف -كبير الميندسيف-األوؿلربابنة والضباط )ا عمى : يشترطاً ثالث
ومناولتيا وتنظيؼ  أثناء النقؿ والعناية بيامسؤولية المباشرة عف تحميؿ البضائع وتفريغيا ال

عمى متف ناقالت الكيميائيات أف يحمموا  بالبضائع الصياريج او عف اية عمميات اخرى تتصؿ
 .الكيميائيات ناقالتعمى متن  شيادة تدريب متقدم عمى العمميات المتعمقة بالبضائع

 ى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي:ولمحصوؿ عم  
الحصوؿ عمى شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى ناقالت الزيت وناقالت  -1

 الكيميائيات.

 أو خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت الكيميائيات.اتـ  -0

ى االقؿ بصفة زائدة عمى النصاب لمدة شير عم الكيميائياتنيى تدريبًا معتمدًا عمى متف ناقالت أ -
المقرر يتضمف عمى االقؿ ثالث عمميات تحميؿ وثالث عمميات تفريغ وموثقًا في سجؿ تدريب 

   V/1. - باء معتمد مع مراعاة االرشادات الواردة في البند

دورة تدريب متقدـ معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت وأف نيى أ -3
 مف مدونة االتفاقية.  V/1-1- ألؼمف البند  3 في معيار الكفاءة وفؽ الفقرةيستو 

 

 متف ناقالت الغاز المسيؿ: لمعمؿشيادات أىمية لممالحيف  بإصدار المديرية تقوـ -40-مادة

المكمفيف بأداء واجبات وتحمؿ مسؤوليات محددة تتصؿ بالبضائع أو  لبحارةوا عمى الضباطيشترط  :أوالً 
عمى  شيادة تدريب أساسيعمى متف ناقالت الغاز المسيؿ أف يحمموا عمى متف بضائع معدات ال

 .ناقالت الغاز المسيلالعمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن 
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 يمي: وؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ماولمحص
 مف مدونة االتفاقية. VI/1 -إتماـ دورة التدريب األساسي بموجب أحكاـ البند ألؼ -1

بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت غاز مسيؿ وأف يستوفي معيار الكفاءة خدمة اتـ  -0
 أومف مدونة االتفاقية. V/1-2 – مف البند ألؼ 1 وفؽ الفقرة

 دورة تدريب أساسي معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ وأف  -3
 مف مدونة االتفاقية. V/1-2 –ألؼ البند  مف 1 يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة

واي أشخاص يتحمموف  (ميندس ثاف -كبير الميندسيف-األوؿلربابنة والضباط )ا عمى: يشترط ثانياً 
ومناولتيا وتنظيؼ الصياريج  أثناء النقؿ والعناية بيا المسؤولية المباشرة عف تحميؿ البضائع وتفريغيا

عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ أف يحمموا  بالبضائعصؿ او المسؤوليف عف اية عمميات اخرى تت
 .ناقالت الغاز المسيلعمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن  شيادة تدريب متقدم

 ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي:
 .الحصوؿ عمى شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع ناقالت الغاز المسيؿ -1

 أو بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت غاز مسيؿ.خدمة  -0

نيى تدريبًا معتمدًا عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ لمدة شير عمى االقؿ بصفة زائدة عمى أ -
النصاب المقرر يتضمف عمى االقؿ ثالث عمميات تحميؿ وثالث عمميات تفريغ وموثقًا في سجؿ 

   V/1. - باء واردة في البندتدريب معتمد مع مراعاة االرشادات ال

مسيؿ الغاز الدورة تدريب متقدـ معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت نيى أ -3
 مف مدونة االتفاقية. V/1-2 –ألؼ البند مف  0 وأف يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة

 .عمى متف سفف الركاب لمعمؿ فلممالحيتدريب الإنياء  تضمف المديرية إصدار وثائؽ تثبت -42-مادة
 التدريب إتماـعمى متف سفف الركاب ومسؤوليات قبؿ اف يكمفوا بواجبات  المالحيفيشترط عمى حيث 

 :وفؽ واجباتيـ ومسؤولياتيـ والصفة التي يعمموف بيا عمى النحو التالي

لمساعدة لمركاب عمى الربابنة والضباط وغيرىـ مف العامميف المعينيف عمى قائمة التفقد لمد يد ا -1
مف  V/2 -مف البند ألؼ 1إدارة الحشود وفؽ الفقرة  تدريب فيالنياء إفي حاالت الطوارئ 

 مدونة االتفاقية.
التدريب عمى نياء إ الذيف يقدموف خدمات مباشرة لمركاب في أماكف الركاب العامميفعمى  -0

 مف مدونة االتفاقية. V/2 -مف البند ألؼ 0السالمة وفؽ الفقرة 

وغيرىـ الربابنة والضباط كبار الميندسيف والضباط االوليف والضباط الميندسيف الثانيف عمى  -3
مف العامميف المعينيف عمى قائمة التفقد بأنيـ يتولوف المسؤولية عف سالمة الركاب في حاالت 

مف البند  3 وفؽ الفقرة البشريمات والسموؾ تعمؽ بإدارة األز نياء تدريب معتمد فيما يإالطوارئ 
 مف مدونة االتفاقية. V/2 -ألؼ
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عمى الربابنة والضباط كبار الميندسيف والضباط االوليف والضباط الميندسيف الثانيف واي  -4
تحميؿ البضائع وتفريغيا  أو ،وليـأشخاص يتولوف المسؤولية المباشرة عف صعود الركاب ونز 

بسالمة الركاب  صؿفيما يت معتمد  تدريبنياء إورصرصتيا، أو اغالؽ فتحات بدف السفينة 
 مف مدونة االتفاقية. V/2 -مف البند ألؼ 1والبضائع ومنعة البدف وفؽ الفقرة 

وفؽ الصفة التي يعمموف بيا وواجباتيـ  عمى متف سفف الركاب العامميف يشترط عمى المالحيف -5
ومسؤولياتيـ عمى أف يخضعوا لتدريب تحديثي مالئـ كؿ خمس سنوات كحد أقصى باستثناء 

 .تدريب عمى السالمةدورة ال
 انتاسعانفصم 

 تجذٌذ صالحٍت انشهاداث

ويتـ التحقؽ وعماؿ الراديو والضباط  ةالمديرية بإصدار التجديد لشيادات الكفاءة لمربابن تفوض -43-مادة
 عمى أف يكوف: وعمى فترات ال تتجاوز خمس سنوات مف استمرار الكفاءة 

والعقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى متف السفف البحرية عمى  متمتعًا بالمياقة البدنية والمعايير الصحية -0
 سفي ىذا القرار وطبقا لممقايي ةأف يثبت ذلؾ بشيادة صادرة عف المجنة الطبية المختصة والوارد

 والمعايير الواردة في االتفاقية.

 يمي: مف مدونة االتفاقية وذلؾ وفؽ ما I/11 –إثبات استمرار الكفاءة المينية بموجب البند ألؼ  -2

خدمة بحرية تؤدى فييا الوظيفة المناسبة لمشيادة ال يقؿ مجموعيا عف اثني عشر شيرًا  -
 أو خالؿ السنوات الخمس السابقة.

خدمة بحرية تؤدى فييا الوظيفة المناسبة لمشيادة ال يقؿ مجموعيا عف ثالثة أشير خالؿ  -
 أو األشير الستة التي تسبؽ التمديد مباشرة.

أعمااًل تتناسب واجباتيا ومسؤولياتيا مع درجة الشيادة التي يحمميا ومارس  كم ؼ بوظائؼ -
)اثني عشر شيرًا خالؿ السنوات الخمس السابقة( وىذا  مكافئة الخدمة البحرية الواردة أعاله

 يعود تقديره إلى لجنة االمتحانات الرئيسية.

 أو اجتياز االمتحاف المعتمد لدرجة الشيادة المطموب تجديدىا. -

 مناسبة معتمدة بنجاح.أو دورات عدـ اجتياز االمتحاف المعتمد يتوجب إتماـ دورة  في حالة -

المعاىدات الدولية التي أدخمت عمى تتضمف التعديالت الحديثة إتماـ دورة تحديث المعرفة التي   -3
 البحرية وأي تعديؿ الوطنية فيما يتعمؽ بسالمة األرواح في البحار واألمف وحماية البيئة والقوانيف

 لمعايير الكفاءة ذات الصمة.
خمس  تتجاوز اللمعامميف عمى الناقالت وعمى فترات لشيادات االتجديد  تقوـ المديرية بإصدار -44-مادة

يتـ إثبات استمرار ( مف المادة السابقة في حيف 3عمى أف يستوفوا متطمبات البنديف )ا،سنوات 
 وفؽ مايمي:الكفاءة المينية 
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ال يقؿ مجموعيا عف بالنسبة لمناقالت الوظيفة المناسبة لمشيادة خدمة بحرية تؤدى فييا  -
 أو خالؿ السنوات الخمس السابقة.أشير  ثالثة

 إتماـ دورة أو دورات مناسبة معتمدة بنجاح. -
تضمف المديرية بالتنسيؽ مع المعيد المعترؼ بو إعداد وتحديث مقررات دورة تحديث المعرفة  -45-مادة

 .قررات مف قبؿ المديريةدوريًا وتعتمد ىذه الم
 انعاشرانفصم 

 انبحرٌت اثانخذي شهادة

 وفؽ اآلتي:لممالحيف  البحرية اتلخدماتمنح المديرية شيادة -46-مادة
 . دفتر البحارةتحسب الخدمة البحرية مف واقع  -أ 
 تعتبر خدمة سنة ونصؼ عمى سفف المالحة الساحمية معادلة لخدمة سنة واحدة  -ب 

 .ى متف السفف والزوارؽ الحربية مساوية لخدمة سنة واحدة تعتبر خدمة سنة ونصؼ عم -ج 

والقواطر التي  اإلقميميةالتي تعمؿ خارج المياه  تعتبر خدمة سنتيف عمى سفف الصيد واليخوت -د 
 مساوية لخدمة سنة واحدة. كيمو وات 1222مف  أكثراستطاعتيا 

بنوع الوظيفة التي كاف  ال تحسب مدة الخدمة البحرية مؤىمة لمتقدـ لالمتحاف إال إذا دعمت -ه 
يشغميا المتقدـ عمى السفينة وفقا لما ىو مثبت بعقد تشغيؿ طاقـ السفينة أو كما ىو مبيف 

 .بدفتر البحارة

أو  الكفاءة مدة الخدمة البحرية المؤىمة لمتقدـ لمحصوؿ عمى أي شيادة مف شيادات تحسب -و 
عمى أف يكوف عمى األقؿ اثني  ،تاريخ التقدـ لالمتحافالسابقة لسنوات الخالؿ عشر األىمية 

، وال تحسب مدة الخدمة األخيرة بحرية خالؿ السنوات الخمسالخدمة المدة  عشر شيرًا مف
 البحرية التي تؤدى قبؿ سف السادسة عشر.

 انحادي عشر انفصم

 اثاإلعفاء

 لية:ضمف الشروط التا الكفاءة لممالحيف الحائزيف عمى شيادات إعفاءً  تمنح المديرية -47-مادة
 . لممديرية تقدير ذلؾ ال يكوف ذلؾ إال في حاالت الضرورة القصوى ويعودأ -1

شرة مف الرتبة ولرتبة أدنى مبا كفاءةشيادة  ىال يعطى اإلعفاء إال لممالحيف الحائزيف عمأ -0
 .المطموبة

وضابط الراديو ألغراض النظاـ العالمي  أف ال يعطى إعفاء لمضابط المسؤوؿ عف الراديو -3
 .GMDSSلالستغاثة 

أف يصدر اإلعفاء لمدة ال تتجاوز ستة أشير لكافة رتب الضباط باستثناء الرباف وكبير  -1
 .وذلؾ في الحاالت القاىرة ثالثة أشيرالميندسيف المذيف ال يجوز إعطاؤىما إعفاء ألكثر مف 
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يفة أف تتأكد المديرية مف أف طالب اإلعفاء يتمتع  بالكفاءة  المناسبة التي تؤىمو إلدارة الوظ -5
وليا أف تطمب مف المستدعي إثبات ذلؾ بكافة السبؿ المتاحة ومف بينيا  الشاغرة المطموبة،

 .الرئيسية لالمتحاناتمجنة الإخضاعو الختبار أو امتحاف تحدده 

عمى المديرية أف تتأكد أف منح ىذا اإلعفاء ليس مف شأنو أف يعرض األشخاص والممتمكات أو  -9
 البيئة لمخطر.

 .اإلقراراتوليس  الكفاءة األصمية شياداتعفاء عمى يقتصر منح اإل -9

ميندس ثاف أو ضابط أوؿ، فال يمنح ضابط إذا كاف طالب اإلعفاء ممف يحمموف شيادة  -48-مادة
 شيرًا. ثمانية عشرقيامو بخدمة فعمية لموظيفة التي يشغميا مدة ال تقؿ عف  إذا أثبت إال   إعفاءً 

 مدوف عمييا طبيعة اإلعفاء ومدتو.يعطى طالب اإلعفاء شيادة  -49-مادة
لو  ؽعمى إعطائو اإلعفاء األوؿ وال يح سنتيف ال يعطى أي إعفاء لممالح إاَل بعد مضي -51-مادة

 الحصوؿ عمى أكثر مف ثالثة إعفاءات طيمة خدماتو البحرية.
ت الشيادا دائرة تدوف شيادات اإلعفاء في سجؿ خاص وتعطى أرقامًا خاصة وعمى رئيس -50-مادة

ا إلى المدير العاـ وترسؿ أف يقدـ نياية كؿ سنة تقريرًا باإلعفاءات وأسبابيا ومددى واالمتحانات
 .بداية كؿ عاـفي المنظمة أميف عاـ ف ىذه اإلعفاءات إلى نسخة ع

 عشر انثانًانفصم 

 انشهاداث انبذٌهت

والبند  VII/1 -د ألؼوالبن VIIيمكف لممديرية أف تصدر شيادات بديمة وفؽ أحكاـ الفصؿ  -52-مادة
اذا لـز االمر وتمتـز المديرية بإرساؿ المعمومات الى المنظمة البحرية الدولية حوؿ  VII/2 -ألؼ

 .مف ىذا القرار 90المادة  أحكاـوفؽ  قبؿ إصدارىاأي شيادة بديمة 
 عشر انثانثانفصم 

 يسك انسجالث وانقٍىد

اإلقرارات التي تصدرىا لمربابنة والضباط دات و لجميع الشيا  تقـو المديرية بمسؾ سجالت -53-مادة 
وممفات تتضمف جميع الوثائؽ العائدة لكؿ مالح  ،وكذلؾ لجميع اإلعفاءات الصادرة عنيا والبحارة

 كما تمسؾ سجالت إلكترونية تحفظ فييا كافة المعمومات الضرورية.
 تالية:تتضمف السجالت المشار إلييا في المادة أعاله المعمومات ال -54-مادة

اسـ المالح ومكاف وتاريخ الوالدة، الجنسية، الجنس، صورة شخصية، عنوانو ورقـ الياتؼ  -1
 والفاكس والبريد اإللكتروني.

 التي يحمميا وتواريخيا والجيات التي أصدرتيا.الشيادات العممية وشيادات الكفاءة واألىمية  -0

رقميا وتاريخ إصدارىا وانتيائيا التي يحمميا المالح، و  اإلقرارنوع الشيادة أو اإلعفاء أو  -3
 (.صالحة، معمقة، ضائعة، متمفةوتجديداتيا والحاالت المتعمقة بيا )

 الوظائؼ التي يقوـ بيا، والقيود والحدود المفروضة عمى وظائؼ معينة في حاؿ وجودىا. -1
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فيما يتعمؽ بصحة المالح في حاؿ  تالشيادة الطبية وتاريخ إصدارىا وصالحيتيا والمالحظا -5
 ودىا.وج

يمكف لمدوؿ األطراؼ في المنظمة والشركات الخاصة وغيرىا مف المعنييف في أمور النقؿ  -55-مادة
وبالمغتيف  والمالحة البحرية اإلطالع عمى قاعدة المعمومات اإللكترونية المتاحة مف قبؿ المديرية

 .العربية واإلنكميزية
 عشر انرابعانفصم 

 انشهادة انطبٍت

الطبية  الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية بشأف الفحوصات االتفاقياتأحكاـ  مع مراعاة -56-مادة
-مف مرفؽ االتفاقية وكذلؾ البند ألؼ I/9والسيما الالئحة  لالتفاقية وتعديالتيا وتطبيقاً ، لممالحيف

9/I 9-و باء/I  فأف المديرية: مف مدونة االتفاقية 
ايير تصدر عنيا لتقييـ المياقة الطبية تعترؼ بأطباء اختصاصييف ومؤىميف وفؽ آليات ومع - أ

 لممالحيف.

برئاسة رئيس دائرة الشيادات واالمتحانات وعضوية رؤساء الشعب في الدائرة المذكورة  تشكؿ لجنة - ب
ميمتيا تمقي نتائج الفحوص الطبية مف االطباء المعترؼ بيـ واتخاذ القرار استنادا لمحكـ الطبي 

 ووضع القيود إف وجدت. عدـ إصدارىابإصدار الشيادة الطبية لممالح أو 

قبؿ األطباء لمتقرير الموقع مف   استناداً بالمالحيف الخاصة الدولية الشيادات الطبية  تصدر - ت
 مدير التفتيش البحري ويخوؿالمادة في البند )ب( مف ىذه المعترؼ بيـ والمجنة المذكورة 

 المعد ليذه الغاية لمنموذج ة وفقاً العربية واالنكميزي وتصدر بالمغتيف ،ى الشيادةبالتصديؽ عم
 وذلؾ بعد التحقؽ مما يمي:

 .سنةً  19أال يقؿ عمر المالح عف  -1

 .عف المديرية ةدر اصال أف يستوفي معايير المياقة الطبية -0

 (.البري  كافيًا ليويتو )صورة عف جواز سفرهأف يقدـ المالح إثباتًا  -3

لـ يكف عمر المالح أقؿ مف  ف تاريخ صدورىا ماة صالحة لمدة سنتيف متبقى الشيادة الطبي   -57-مادة
 .وفي ىذه الحالة تكوف صالحية الشيادة سنة واحدة سنةً  11

إذا انتيت مدة صالحية الشيادة الطبية أثناء الرحمة تبقى ىذه الشيادة سارية المفعوؿ حتى  -58-مادة
عمى أال تتجاوز ىذه  ريةالمديبو عترؼ توقؼ التالي الذي يتواجد فيو طبيب الوصوؿ إلى ميناء الت

  المدة ثالثة أشير.
دوف شيادة طبية صالحة الحاالت الطارئة يجوز لممديرية أف تسمح لممالح بأف يعمؿ بفي  -59-مادة

 شريطة مايمي: الطرؼعترؼ بو يإلى ميناء التوقؼ التالي الذي يتواجد فيو طبيب  حتى الوصوؿ
 .تزيد مدة ىذا اإلذف عف ثالثة أشير أال   -1

 .يكوف بحوزة المالح شيادة طبية انتيت مدة صالحيتيا منذ مدة قصيرةأف  -0

 عشر انخايسانفصم 
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 يسؤونٍاث انشركاث

تحمؿ الشركات مسؤولية تعييف  ،مدونة االتفاقية مف I/14 الالئحةإف المديرية وبموجب أحكاـ  -61-مادة
 :يمي متف سفنيا، وتشترط عمى ىذه الشركات أف تضمف ما  المالحيف لمخدمة عمى

 ة سفينة مف سفنيا يحمؿ الشيادة المناسبة بموجب أحكاـ االتفاقية.معيف في أي   مالحكؿ  أف   -
 مة بموجب متطمبات التطقيـ اآلمف الصادرة عف المديرية.سفنيا مطق   أف   -

المالحيف المعينيف في أي مف سفنيا خضعوا لتدريب تجديدي وتحديثي عمى النحو الذي  أف   -
 تقتضيو االتفاقية.

 مالح، لكؿ ةالمتصمة بالخبرة والتدريب والمياقة الطبية والكفاءالحديثة ف تحتفظ بالوثائؽ والبيانات أ -
 يعمؿ لدييا وأف تجعؿ ىذه الوثائؽ والبيانات بمتناوؿ المديرية.

أف يتـ إطالع المالحيف لدى تعيينيـ عمى متف أي سفينة مف سفنيا عمى الواجبات المحددة ليـ  -
وميزات السفينة بواجباتيـ  واإلجراءات السفينية بات والتجييزات والمعداتالترتيوعمى جميع 

  .المعتادة أو عند الطوارئ

الحيوية لمسالمة  وظائؼالعند الطوارئ وعند تنفيذ  تو بفعاليةأنشط يستطيع تنسيؽالسفينة  طاقـ إف   -
 .السيئة التخفيؼ مف آثاره أو منع التموثول األمفو 

مف 4 , 3 فف وفي جميع األوقات اتصاالت شفيية فعالة بموجب الفقرتيفأف يتوفر عمى جميع الس -
 .SOLAS مف االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار Vمف الفصؿ  14الالئحة 

 ضماف تنفيذ اإلجراءات الواردة في المادةتتحمؿ الشركات والربابنة وأعضاء الطاقـ مسؤولية  -60-مادة
كؿ فرد مف أفراد الطاقـ  يسيـ أفضمف بما ي ،الحاجة مف تدابير أخرى وإليواتخاذ ما تدعو  أعاله

  إسياـ المستنير والعارؼ في التشغيؿ اآلمف لمسفينة. 
توفر الشركة تعميمات خطية لرباف كؿ سفينة تنطبؽ عمييا االتفاقية وتحدد فبيا  أفيجب  -62-مادة

المعينيف حديثا عمى متف السفينة فرصة  السياسات واالجراءات المتبعة لضماف منح جميع المالحيف
كافية لالطالع عمى المعدات المتنية واجراءات التشغيؿ والترتيبات االخرى الالزمة لالداء المناسب 

 :ما يمي واإلجراءاتتمؾ السياسات  قبؿ تكميفيـ بتمؾ المياـ وتشمؿ وذلؾلمياميـ 
 ما يمي:  لتعرؼ عمىتخصيص فترة كافية تتيح لممالحيف المعينيف حديثا فرصة ا -1

 و يشغميا.أالمعدات المحددة التي سيستخدميا المالح  -
والسالمة وحماية البيئة واالمف ومواجية حاالت الطوارئ الخاصة  النوبةجراءات وترتيبات إ -

 بالسفينة التي يجب اف يكوف المالح ممما بيا لكي يؤدي المياـ التي توكؿ اليو بشكؿ سميـ.
ضماف توفير فرصة لكؿ مالح معيف  ةالطاقـ لالضطالع بمسؤولي أفراد تعييف فرد مطمع مف -0

 بمغة يفيميا ىذا المالح. األساسيةحديثا لكي يحصؿ عمى المعمومات 

المكمفيف بواجبات ومسؤوليات  األفراديكوف الربابنة والضباط وغيرىـ مف  أفتضمف الشركات  -63-مادة
التدريب االطالعي لبموغ  امموف عمييا قد استكممو محددة عمى متف سفف الدحرجة لمركاب التي يع
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 ةمراعا ، معبيا اإلطالعالمسؤوليات التي يتـ القدرات المناسبة لموظيفة التي يتـ شغميا والواجبات و 
        مف مدونة االتفاقية. I/14 –اإلرشادات الواردة في البند باء 

لمناوبة البحرية، جميع اإلجراءات المرعية تطبؽ المديرية فيما يتعمؽ بترتيبات ومبادئ ا -64-مادة
 ، VIII/1 –ف مرفؽ االتفاقية والبند ألؼ المنصوص عمييا في الفصؿ الثامف م

مف مدونة االتفاقية وعمى  VIII/2-، والبند باء VIII/1-والبند باء،  VIII/2–ألؼ والبند 
 بمضمونيا. ـالشركات والمالحيف االلتزا

التشغيمية القاىرة" والتي ال يمكف تأجيميا في ضوء اعتبارات السالمة أو باستثناء "الظروؼ  -65-مادة
المكمفيف كضباط مسؤوليف عف  صالحفاظ عمى البيئة، تمتـز الشركات بأف يحظى جميع األشخا

أولئؾ الذيف تنطوي وظائفيـ عمى واجبات معينة في مجاؿ و نوبة أو كبحارة يشكموف جزءًا مف نوبة 
 واالمف بفترة راحة ال تقؿ عما يمي: السالمة ومنع التموث

 ساعة، 01ساعات عمى األقؿ مف الراحة في أي فترة مدتيا 12  -

 أياـ. 9ساعة في في أي فترة مدتيا  99ما يوازي   -

 ساعات 9تقسيـ ساعات الراحة الى أكثر مف فترتيف، ال يقؿ طوؿ إحداىما عف  زال يجو 
 ساعة.  11متتاليتيف وال تتجاوز األوقات الفاصمة بيف فترتي راحة  

 العربيةغة المحة اليومية لممالحيف بتمتـز الشركات بمسؾ سجالت بساعات العمؿ والرا -66-مادة  
وبالمغة اإلنكميزية بغية إمكانية تحقؽ المديرية مف االلتزاـ بأحكاـ االتفاقية ويتمقى المالحوف نسخة 

 ف الرباف ومف المالحيف.عف السجالت الخاصة بيـ مصدقة مف الرباف أو شخص مفوض م
تمتـز المديرية باتخاذ تدابير كافية لتفادي نيؿ الكحوؿ والعقاقير مف قدرة العامميف في النوبات  -67-مادة

ويتـ ذلؾ بإلزاـ الشركات بتنفيذ  ،او المكمفيف بواجبات متصمة بالسالمة واالمف والبيئة البحرية
حوؿ وحظر استيالؾ الكحوؿ خالؿ أربع ساعات سياسة مكتوبة لمنع االدماف عمى العقاقير والك

% أو 2025ال تزيد نسبة الكحوؿ في الدـ عف أيجب  و مف بدء خدمة المالح كعضو في نوبة،
مغ /ليتر كحوؿ في النفس وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط والمالحيف االخريف اثناء أدائيـ  005

 .التي تعيف ليـ الواجبات المتصمة بالسالمة واالمف والبيئة البحرية
 
 

 عشر انسادسانفصم 

 يعاٌٍر اننىعٍت –إرسال انًعهىياث  – إجراءاث انرقابت

ؼ في االتفاقية عندما اطر دوؿ أ التي ترفع أعالـتتولى المديرية الرقابة عمى جميع السفف  -68-مادة
( 0)المادةفي  باستثناء السفف المذكورةوالمياه اإلقميمية السورية  تالموانئ والمصباتكوف في أحد 
 :بالرقابة لمتأكد مف المديرية قبؿمف  مفوضوفويقـو أشخاص 
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 ، يحمموف شياداتوالذيف تشترط االتفاقية إجازتيـجميع المالحيف العامميف عمى متف السفينة  أف   -1
سارية المفعوؿ والشيادات الحتمية والشيادات  إقرارات باالعتراؼأو  إعفاءات صالحةأو  مناسبة
مف أحكاـ  5مستند يثبت اف طمب إقرار قد قدـ الى المديرية بموجب الفقرة قدموا ، أو الطبية

 .I/10الالئحة 
شيادات المالحيف العامميف عمى متف السفينة تتطابؽ مع متطمبات شيادة التطقيـ أف  عدد و  -0

 .اآلمف

، بحيث يةعمى التقيد بمعايير النوبة واألمف وفؽ متطمبات االتفاقالمالحيف وكفاءة تقييـ قدرة  -3
لموظفي الرقابة أف يختاروا عددًا مف طاقـ السفينة عمى اختالؼ رتبيـ وأف يجروا ليـ  يمكف

واإلنقاذ وحماية  اختبارًا متنيًا لكفاءتيـ سواء لجية وظائفيـ أو قدرتيـ عمى القياـ بمياـ السالمة
المعايير ليست  جمية تحمؿ عمى االعتقاد بأف ىذهوذلؾ في حاؿ وجود أسباب  ،البيئة البحرية

 موضع احتراـ وذلؾ بسبب حصوؿ ما يمي:

 نة لحادث تصادـ أو ارتطاـ أو جنوح.تعرض السفي -

تصريؼ مواد في البحر مف السفينة بما يتعارض مع أي إتفاقية دولية عندما تكوف أو  -
 السفينة مبحرة أو راسية أو مرصوفة.

بما اعتمدتو المنظمة مف تدابير قيادة السفينة بطريقة عشوائية أو غير أمنة بما يخؿ أو  -
 .لتحقيؽ المالحة اآلمنة

أو البيئة لمخطر أو يتيدد تشغيؿ السفينة عمى نحو يعرض األشخاص أو الممتمكات أو  -
 األمف.

 لمخطر: أو البيئة الممتمكات أو األشخاصتعرض  العيوب التي تعتبر أنيا -69-مادة
أو مستند يثبت اف  الح أو إقرار مناسبعدـ امتالؾ المالحيف لشيادة مناسبة أو إلعفاء ص -

 .I/10مف أحكاـ الالئحة  5طمب إقرار قد قدـ الى المديرية بموجب الفقرة 

 .التطقيـ اآلمفعدـ التقيد بمتطمبات  -

 عدـ استيفاء ترتيبات النوبة المالحية أو اليندسية لممتطمبات التي حددتيا اإلدارة لمسفينة. -

ات الضرورية لممالحة اآلمنة أو االتصاالت الراديوية عدـ توفر شخص مؤىؿ لتشغيؿ المعد -
 لمسالمة أو لمنع التموث البحري أثناء نوبة ما.

 ألجؿقدرا كافيا مف الراحة وصالحيف لمعمؿ  انالو  أشخاصعدـ التمكف مف توفير  -
 والنوبات الالحقة.عند بداية رحمة ما  األولىاالضطالع بالنوبة 

أعاله، فإنو سبعوف المادة ير أو عيوب بحسب ما نصت عميو في حاؿ اكتشاؼ أي تقص -71-مادة
يتوجب عمى الموظؼ المفوض بالرقابة أف يعد تقريرًا بذلؾ وفقًا لمنموذج المعتمد ليذه الغاية 

بإبالغ إلى المديرية التي تقوـ  تقريره  ويرفع خطياً  بإبالغ رباف السفينةويقوـ متضمنًا العيوب 
، بغية اتخاذ اإلجراءات ي أو السمطة البحرية التابعة لياالدبموماس قنصؿ دولة العمـ أو ممثميا
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ذا لـ تتخذ اإلجراءات المناسبة  ،المناسبة أف ىذه العيوب تعرض  وتقررلتصحيح العيوب وا 
الحؽ بإيقاؼ السفينة وعدـ السماح ليا  لممديريةيكوف  الممتمكات أو البيئة لمخطر وأاألشخاص 

، وذلؾ حتى توفر الحد يا بموجب النصوص المرعية اإلجراءاسبة عميبالسفر وفرض الغرامة المن
 .بالوقائع المتعمقة بالتدابير المتخذة ويتعيف إبالغ األميف العاـ فوراً األدنى لمسالمة 

عمى الموظفيف المكمفيف بالرقابة أف يتخذوا كافة اإلجراءات التي تحوؿ دوف تأخير أو إيقاؼ  -70-مادة 
ذالو ياعالسفينة بشكؿ ال د عمى ذلؾ النحو فانو يحؽ ليا الحصوؿ تأخيرىا  أوتـ حجز السفينة  ، وا 

 عمى تعويض عف أي خسارة أو ضرر يترتب عمى ذلؾ.
 :إرسال المعمومات -72-مادة

 العاـ لممنظمة بالسرعة الممكنة ما يمي: األميف إلى ترسؿ المديرية
الصادرة بشأف مختمؼ المسائؿ والصكوؾ  والمراسيـ والموائح واألوامرنصوص القوانيف  -

 االتفاقية. إطارالواقعة في 

التفاصيؿ الكاممة عف برامج الدورات الدراسية ومددىا وكذلؾ االمتحانات الوطنية وغير ذلؾ  -
 مف المتطمبات المتعمقة بمنح كؿ شيادة بما يخص االتفاقية.

 بما يخص االتفاقية.كافية مف نماذج الشيادات الصادرة  أعداد -

 I/7 –مف مرفؽ االتفاقية والبند ألؼ  I/7ـ المديرية بما يخص إرساؿ المعمومات بأحكاـ الالئحة تمتز و  
 مف مدونة االتفاقية.

  :معايير النوعية -73-مادة

 واإلعفاءاتوالطبية  واألىميةعمى منح شيادات الكفاءة والنوعية مجودة نظاـ ل بتطبيؽ المديرية تقـو -
التقييمات والخبرات كذلؾ عمى و  أنواعيااـ االمتحانات بمختمؼ نظو والتجديدات  واإلقرارات

 . بما يكفؿ الرصد المستمر لتطبيؽ أحكاـ االتفاقية وبموغ األىداؼ المحددة المقي ميفالمطموبة مف 
حقؽ معايير الجودة مف حيث المناىج التعميمية يكوف المعيد المعترؼ بو ي أفتكفؿ المديرية  -

 يبية والمؤىالت العممية لممدربيف.تدر والبرامج والدورات ال
تقييمات دورية مستقمة عمى تطبيؽ معايير الجودة والنوعية مف قبؿ جية مستقمة  إجراءتكفؿ المديرية  -

 إدراجياالتي يتـ الواردة في الفقرتيف السابقتيف ويتضمف ىذا التقييـ جميع التغييرات  األنشطةعمى 
تعديالت  أيةالمعيد المعترؼ بو واف يكوف متماشيا مع ارة أو اإلدالمتبعة مف قبؿ  اإلجراءاتعمى 
 .االتفاقيةعمى 

ف تكوف أالمطموبة والموثقة و  اإلجراءاتتحقؽ جميع عمميات الرقابة والتدقيؽ والمتابعة  أفيجب  -
 الجودة. إدارةالمحددة في نظاـ  األىداؼ إلىالة في الوصوؿ فع  

التصحيحية في الوقت المناسب  اإلجراءاتذ لنتائج المترتبة وتتخمستقؿ ودراسة اؽ كؿ تقييـ يوثيتـ ت -
 .األداءلتالفي النواقص وتحسيف 

 عشر انسابعانفصم 
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 انعقىباث

تطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى شيادات الكفاءة واألىمية واإلقرار باالعتراؼ واإلعفاءات  -74-مادة 
 .لمصادؽ عمييا مف قبؿ المديريةعف المعيد المعترؼ بو واالصادرة و  عف المديريةالصادرة 

الشيادة أو تمفيا، عمى حامميا أف يتقدـ بطمب إلى المديرية يبيف أسباب الفقد  ففي حاؿ فقدا -75-مادة 
أو التمؼ، ويتـ إصدار شيادة جديدة بعد تسديد الرسـ المقرر لممنح و تعطييا المديرية رقمًا جديدًا 

جديد ولكف بنفس تاريخ الصالحية لمشيادة األصمية ويدوف  مختمفًا عف رقميا القديـ وبتاريخ إصدار
 ذلؾ في ممؼ المستدعي والسجؿ اإللكتروني.

 إذا فقد المالح أحد شروط نيميا أو في إحدى الحاالت التالية:شيادة التمغى  -76-مادة
 ارتكب تزويرًا في الوثائؽ المقدمة منو إلى المديرية. -
 ثبت بحقو جـر االتجار بالمخدرات. -
 اىـ بنقؿ أشخاص خمسة عمى السفينة التي يعمؿ عمى متنيا.س -
تمرد عمى أوامر الرباف أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عناصر القوة القاىرة ونتج عف ىذا  -

 التمرد ضرر باألرواح أو الممتمكات أو البيئة البحرية عندما يثبت ذلؾ.
مجددًا إال بعد  شيادة اإلقرار باالعتراؼب أديف بجـر جزائي ارتكبو عمى السفينة وال يحؽ لو طم -

 إبراز سجؿ عدلي خاؿ مف أي حكـ عميو.
 شيادة إذا فقد المالح أحد شروط نيميا أو لألسباب التالية:التعمؽ  -77-مادة
  لمدة تسعة أشير.تعمؽ ثبت بحقو جـر تعاطي المخدرات  -

اصر القوة القاىرة لممرة تمرد عمى أوامر الرباف أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عن -
 شيرا" وعند التكرار تطبؽ المادة السابقة. 01لمدة تعمؽ األولى 

 حتى صدور الحكـ النيائي .تعمؽ اتيـ بارتكاب جـر جزائي عمى متف السفينة  -
 أشير. 9لمدة تعمؽ تسبب بإتالؼ معدات السالمة أو البضائع عمى متف السفينة  -

 3لمدة تعمؽ أثناء المناوبة  99المذكورة في المادة  ةالمسموح متجاوزًا نسبة الكحوؿضبط  -
 أشير وفي حاؿ التكرار تضاعؼ المدة.

لمدة تعمؽ ارتكب لثالث مرات تقصيرًا في أداء المناوبة أو ارتكب فعاًل أدى إلى تموث بيئي  -
 ستة أشير وفي حاؿ التكرار تضاعؼ المدة.

لمدة شير واحد تعمؽ سفينة أو البضائع ارتكب سيوًا ممحوظًا أدى أو قد يؤدي إلى أضرار بال -
وفي حاؿ التكرار تضاعؼ المدة أما إذا كاف السيو بسيطًا يكتفى بتوجيو تنبيو إلى المالح 

 تحت طائمة التعميؽ في حاؿ التكرار.
لـ يمتثؿ لمقوانيف والقرارات الصادرة عف الجميورية العربية السورية أو الدوؿ األجنبية المرعية  -

 لمدة ستة أشير. تعمؽاإلجراء 
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شيادة حكمًا في حاؿ سحبيا أو إلغائيا طبقًا لما يفرض عمى حامميا مف تدابير التنتيي  -78-مادة
بالنسبة و  ،0221/ لعاـ 59القانوف / مع أحكاـ  بحسب ما ىو وارد في ىذا القرار وبما ال يتعارض

 التدابيرؾ بتم األصمية شيادةعمى المديرية إبالغ الجية التي أصدرت اللشيادة اإلقرار باالعتراؼ 
مف قبؿ الطرؼ   األصميةشيادة الأو تمغى في حاؿ تعميؽ أو إلغاء  باالعتراؼ وتعمؽ شيادة اإلقرار

 الصادرة عنو.
يقوـ رباف السفينة التي يعمؿ عمى متنيا المالح مرتكب المخالفة بتنظيـ تقرير بيذه المخالفة  -79-مادة

إلى  حة ويوقع ىذا التقرير فضاًل عف الرباف ضابط ينتمي المالوتدوينيا في سجؿ يوميات السفين
قسمو وفي حاؿ تنظيـ تقرير بحؽ ضابط فيجب أف يوقع مف قبؿ ضابطيف عمى األقؿ ويرسؿ ىذا 

 (.12التقرير إلى المديرية ليتـ دراستو مف قبؿ المجنة التأديبية الواردة في المادة )
 قبل المدير العام( مؤّلفة من:تشكل لجنة تأديبية )تسمى من  -81-مادة
 رئيساً     رئيس دائرة الشيادات واالمتحانات. -

 عضواً                     رباف. -

 عضواً                كبير ميندسيف.  -

 عضواً                       ممثؿ عف الشركة. -
تراىا مناسبة وعمى أف  تنظر المجنة في التقرير وتجري تحقيقًا حوؿ المخالفة الواردة فيو بالطريقة التي

 تستعمؿ كافة الوسائؿ الممكنة وتتخذ القرار المناسب بحؽ المخالؼ ويصدؽ قرارىا المدير العاـ.
تتولى المديرية إبالغ أصحاب العالقة مضموف قرار المجنة وتكمؼ المالح المعني عند  -80-مادة

دع تقريرًا بالتدابير المتخذة في االقتضاء تسميـ شيادتو تحت طائمة اتخاذ تدابير اشد بحقو كما تو 
حاؿ البت بيا لممنظمة لتعميميا عمى جميع مرافئ الدوؿ األطراؼ بعد أف يتـ تدويف خالصة قرار 

 المجنة في سجؿ المالح لدى المديرية.
 عشر انثاينانفصم 

 أحكاو ختايٍت

 .حكاـ االتفاقيةأيحؽ لممديرية سحب االعتراؼ مف المعيد المعترؼ بو عند عدـ تحقيؽ  -82- مادة
تصادؽ المديرية عمى الشيادات األىمية والشيادات الحتمية لمسالمة البحرية الصادرة عف  -83–مادة 

 المعيد المعترؼ بو.
بحرية والذيف ال تتوفر فييـ  أىميةكفاءة أو السورييف الحامميف لشيادات تسوى أوضاع  -84-مادة

مف تاريخ دخوؿ سوريا  اً ال تتجاوز السنتيف اعتبار قالية ذا القرار وخالؿ فترة انتالشروط المطموبة بي
وشروط  تووفؽ اختبارا مناسباً  يكوف لدييـ تعميماً  شريطة أف تالالئحة البيضاء بإصدار الشيادا

 .0219وذلؾ قبؿ تاريخ االوؿ مف كانوف الثاني  المديريةتحددىا 
 وفقًا لما يمي:لممالحيف تر البحارة تدوف المينة )الرتبة( عمى دف -85-مادة
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مف قبؿ  ـبالنسبة لممالحيف الحاصميف عمى شيادة سورية وفقًا لدرجة الشيادة الممنوحة لي -0
 المديرية.

عمى شيادة بحرية مف دوؿ مدرجة عمى الالئحة البيضاء وفقًا  يفالحاصم يفبالنسبة لممالح -2
ار مف حيث بحيث تتوافؽ مع الشروط الواردة في ىذا القر  ـلدرجة الشيادة الممنوحة لي

 الثانوية.حصوليـ عمى شيادة الخدمة المطموبة والسف و 
يحؽ لممديرية تفويض القنصميات السورية في الخارج والممثؿ الرسمي لسورية بتفويضات  -86-مادة

 محددة بما يتعمؽ بتنفيذ ىذا القرار.
لمقرار الوزاري رقـ  باالعتراؼ وفقاً  اإلقراراألىمية و الكفاءة و تستوفى رسوـ منح الشيادات  -87-مادة

ماثمة لمرسـ بقيمة م لشيادات والوثائؽ الواردة أعالهتستوفى رسوـ تجديد اكما  0221لعاـ  1197
 الوارد في القرار المشار إليو أعاله.المذكور عند المنح و 

 قدرهارد ذكرىا في ىذا القرار بمبمغ و يحدد رسـ دخوؿ االمتحاف ألي شيادة مف الشيادات الو  -88-مادة
 األجانب.دوالر أمريكي لمعرب و  052ومبمغ  رية بالنسبة لممواطنيف السورييف،ليرة سو  1222

 .ينيى العمؿ بكؿ صؾ مخالؼ -89-مادة
 .مف يمـز لتنفيذه ىذا القرار يبمغ -91-مادة

 ـ  0211 /  3/  05ىػ              الموافػػؽ في        1135دمشػؽ في        /      /  
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