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الئحة الشهادات 
التأهيلية البحرية 



الفصل األول 
أحكام تمهيدية 

المادة األولى: تعاريف: 
ألغراض هذه الالئحة، يقصد بالمصطلحات اآلتية المعنى المبين أمام كٍل منها، ما لم يقِض السياق خالف ذلك:   

 المملكة العربية السعودية.الـمملكة

الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه.السـلطة البحـريـة

رئيس الهيئة العامة للنقل.الـرئـيس

المنظمة البحرية الدولية IMOالـمنظمة

االتـفاقـية الـدولـية لمسـتويـات الـتدريـب وإصـدار الـشهادات وأعـمال الـنوبـة لـلعامـلين فـي االتـفاقـية
(STCW). البحر لعام 1987 في صيغتها المعدلة

 الئحة الشهادات التأهيلية البحرية.الـالئـحة

مدونة التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة في صيغتها المعدلة.الـمدونـة

المواد والنصوص الواردة في مالحق االتفاقية والمدونات الملحقة بها.لـوائـح االتـفاقـية

 الــالئــحة الــتنفيذيــة لــالتــفاقــية الــصادرة بــموجــب قــرار رئــيس الهــيئة الــعامــة لــلنقل رقــم الـالئـحة الـتنفيذيـة
(07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.

مــؤســسة مــرخــص لــها بــالــتعليم أو الــتدريــب البحــري أو كــالهــما داخــل الــمملكة وفــقاً الـمؤسـسة الــتعليمية البحـريـة
لمتطلبات االتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

الــشهادات الــصادرة أو الــمعتمدة مــن الســلطة البحــريــة والــتي تــعني اســتيفاء صــاحــبها الــشهادات الـتأهـيلية
لـــمتطلبات االتـــفاقـــية والـــتي تـــؤهـــله لـــلعمل فـــي البحـــر عـــلى مـــتن الـــسفن، وتـــتضمن 
شـهادات الـكفاءة، وشـهادات األهـلية، وشـهادات األهـلية لـلتدريـب البحـري، واإلقـرارات 

التي تؤكد إصدار شهادات األهلية للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري.

 Certificate of) شـهادة الـكفاءة
(Competency

الـشهادة الـصادرة لـلربـان والـضابـط األول (كـبير الـضباط) وضـابـط السـطح والـضابـط كـبير 
الـمهندسـين والـضابـط الـمهندس الـثانـي والـضابـط الـمهندس الـثالـث وضـابـط الـتقنيات 
II/و II/1 وذلـك بـموجـب أحـكام الـلوائـح ،(GMDSS) اإللـكترونـية والـضابـط مـشغل الـراديـو
2 وII/3 وIII/1 وIII/2 وIII/3 وIII/6 وIV/2 مـن االتـفاقـية والـتي تـخول حـامـلها الشـرعـي 
ان يخـدم بـالـصفة المحـددة فـيها ويـؤدي الـوظـائـف عـلى مسـتوى الـمسؤولـية المحـدد 

فيها.

 Certificate of) شـهادة األهـلية
(Proficiency

الـشهادة الـصادرة لـبحار سـطح وبـحار مـيكانـيكي وبـحار سـطح مـتمرس وبـحار مـيكانـيكي 
III/و III/4و II/5و II/4 مـتمرس وبـحار تـقنيات إلـكترونـية، وذلـك بـموجـب أحـكام الـلوائـح

5 وIII/7 من االتفاقية والتي تخول حاملها الشرعي أن يخدم بالصفة المحددة فيها.
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شـهادات األهـلية فـي الـتدريـب 
 Certificate of)البحـري

 Proficiency in Maritime
(Training

 Certificate of Proficiency in Maritime)شــهادات األهــلية فــي الــتدريــب البحــري
Training): أو شــهادات الــدورات الــحتمية وهــي بــخالف شــهادات الــكفاءة وشــهادات 
األهـلية صـادرة عـن مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة ومـعتمدة مـن قـبل السـلطة البحـريـة وتـمنح 
لـلربـان والـضابـط والـبحار وتـفيد بـأنـه تـم اسـتيفاء جـميع الـمتطلبات ذات الـصلة بـالـتدريـب 
 V/3و V/2-1و V/1-1 أو الـكفاءات أو الخـدمـة بـالبحـر وفـقا لـما تحـدده أحـكام الـلوائـح

وV/4 وVI/1 وVI/2 وVI/3 وVI/4 وVI/5 وVI/6 من االتفاقية.

إقـرار يـؤكـد إصـدار شـهادة أهـلية 
فـي الـتدريـب 

 Endorsement)البحـري
 attesting the issue of the

 Certificate of Proficiency in
( Maritime Training

وثـيقة صـادرة عـن السـلطة البحـريـة تـأكـيدًا إلصـدار شـهادة أهـلية فـي الـتدريـب البحـري 
(الـــدورات الـــحتمية) وُتـــمنح لـــلربـــان والـــضابـــط األول (كـــبير الـــضباط) وضـــابـــط الســـطح 
والــضابــط كــبير الــمهندســين والــضابــط الــمهندس الــثانــي والــضابــط الــمهندس الــثالــث 
وضــابــط الــتقنيات اإللــكترونــية، وتــفيد بــأنــه تــم اســتيفاء جــميع الــمتطلبات أو الــكفاءات 
لـلعمل عـلى مـتن نـاقـالت الـزيـت أو نـاقـالت الـكيميائـيات أو نـاقـالت الـغاز المسـّيل وذلـك 

بموجب أحكام اللوائح V/1-1 وV / 2-1 من االتفاقية.

شـهادات الـتدريـب البحـري 
 Certificate of Maritime)

(Training

وثـائـق تـصدر عـن مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة بـخالف شـهادات األهـلية فـي الـتدريـب البحـري 
ومـعتمدة مـن السـلطة البحـريـة وتـمنح لـلربـان والـضابـط والـبحار وغـيرهـم مـن الـعامـلين 
وتـفيد بـأنـه تـم اسـتيفاء جـميع الـمتطلبات أو الـكفاءات لـلعمل عـلى مـتن سـفن الـركـاب، 

وذلك بموجب أحكام الالئحة V/2 من االتفاقية.

إقـرار يـؤكـد االعــتراف بـشهادة 
 Endorsement)كـفاءة أجـنبية

 Attesting the Recognition of
 Foreign Certificate of

(Competency

وثــيقة صــادرة عــن الســلطة البحــريــة ويــمنح لــلربــابــنة والــضباط األجــانــب الــحاصــلين عــلى 
شهادات كفاءة أجنبية، للسماح لهم بالعمل على متن السفن السعودية.

(Dispensation) وثــيقة تــقوم مــقام شــهادة الــكفاءة بــصفة مــؤقــتة، تــمنحها الســلطة البحــريــة لــربــان أو وثـيقة اسـتثناء
لـضابـط لـيس بـحوزتـه شـهادة الـكفاءة الـمناسـبة، تـمّكنه مـن مـباشـرة وظـيفة مـعينة عـلى 

متن سفينة معينة لمدة محددة ال تتجاوز ستة أشهر.

الخـدمـة عـلى مـتن سـفينة مـا والـمثبتة بسجـل الخـدمـة البحـريـة والـمتصلة بـإصـدار شـهادة الخـدمـة بـالبحـر
أو تجديدها.

الرحالت التي تقوم بها السفن داخل البحر اإلقليمي للمملكة.رحـالت قـريـبة مـن الـساحـل

كـل مـنشأة عـائـمة مـعدة لـلعمل فـي الـمالحـة البحـريـة عـلى وجـه االعـتياد، ولـو لـم تهـدف الـسفينة
للربح، وُتعد ملحقات السفينة الالزمة الستغاللها جزءًا منها.

 السفينة التي تحمل أكثر من 12 راكبًا.سـفينة ركـاب

 سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة.نـاقـلة الـزيـت

سـفينة مـبنية ومسـتخدمـة لـنقل أي مـنتج سـائـب مـدرج فـي الـفصل (17) مـن نـاقـلة الـكيميائـيات
المدونة الدولية للكيميائيات السائبة.

سـفينة مـبنية ومسـتخدمـة لـنقل أي غـاز مسـيل سـائـب أو مـنتج آخـر مـدرج فـي الـفصل نـاقـلة الـغاز المسـيل
(19) من المدونة الدولية لناقالت الغاز.

الـسفن الـتي تـعمل فـي الـمياه 
الـقطبية

هــي الــسفن الــتي تــحقق مــتطلبات الــمدونــة الــدولــية لــلسفن الــتي تــعمل فــي الــمياه 
القطبية بحسب تعريفها في الالئحة XIV/1.1 من اتفاقية سوالس.

مــياه الــقطب الــشمالــي و/أو الــجنوبــي بحســب الــتعريــف الــوارد فــي لــوائــح اتــفاقــية الـمياه الـقطبية
 . XIV/4.1 إلى XIV/2.1 سوالس من
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عــملية مــنهجية ومســتقّلة ومــوّثــقة لــلحصول عــلى بــيانــات لــلتدقــيق وتــقييمه بــصورة الـتدقـيق
موضوعية من أجل تحديد مدى استيفاء معايير التدقيق.

مخــطط الــتدقــيق مــن قــبل الــمنظمة لــلدول األعــضاء فــي الــمنظمة البحــريــة الــدولــية مخـطط الـتدقـيق
والذي يأخذ بعين االعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.

شهـر تـقويـمي مـيالدي أو ثـالثـين يـوًمـا إذا كـانـت مـدة الخـدمـة البحـريـة مـكّونـة مـن فـترات الشهـر
تقل كل منها عن شهر واحد.

الـتدريـب عـلى الـمهام الـمطلوبـة ألعـمال ومـسؤولـيات الـنوبـة الـمالحـية أو الـهندسـية الـتدريـب البحـري المخـطط
تحت إشراف ضابط أو مهندس بحري مؤهل.

تــدريــب بحــري بــأحــد الــسفن الــمخصصة لــلتدريــب تــحت إشــراف مــباشــر مــن مــؤســسة الـتدريـب البحـري الـموجـه
تعليمية بحرية.

قــائــد الــسفينة والــمسؤول عــن ســالمــتها وســالمــة مــا عــليها مــن أرواح ومــمتلكات الـربـان
وحماية البيئة البحرية ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

أحـد أعـضاء الـطاقـم، غـير الـربـان، الـمعين بـصفته تـلك بـموجـب األنـظمة الـوطـنية ومـؤهـل الـضابـط
بموجب أحكام االتفاقية.

الـضابـط الـذي يـلي الـربـان فـي الـرتـبة وتـقع عـلى عـاتـقة مـسؤولـية قـيادة الـسفينة فـي الـضابـط األول (كـبير الـضباط)
حالة عجز الربان عن القيام بذلك ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

ضـابـط يـتولـى قـيادة الـسفينة ومـسؤول عـن الـخفارة الـمالحـية ومـؤهـل بـموجـب أحـكام ضـابـط السـطح
االتفاقية.

شـخص تـحت الـتدريـب بـغرفـة الـقيادة يـعين بـمقتضى الـلوائـح الـتنفيذيـة بهـدف تـأهـيله ضـابـط سـطح مـتدرب
ليعمل ضابط سطح.

الـضابـط الـمهندس األول (كـبير 
الـمهندسـين)

الـمهندس الـمسؤول عـن الـدفـع الـميكانـيكي لـلسفينة وتـشغيل تجهـيزاتـها الـميكانـيكية 
والكهربائية وصيانتها ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

 الـمهندس الـذي يـلي كـبير الـمهندسـين فـي الـرتـبة وتـقع عـلى عـاتـقة مـسؤولـية الـدفـع الـضابـط الـمهندس الـثانـي
الـميكانـيكي لـلسفينة وتـشغيل تجهـيزاتـها الـميكانـيكية والكهـربـائـية وصـيانـتها فـي حـالـة 

عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

الــمهندس الــذي يــتولــى تــشغيل وصــيانــة اآلالت المحــركــة بــالــسفينة، والــمسؤول عــن الـضابـط الـمهندس
الخفارة الهندسية ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

شـخص تـحت الـتدريـب بـقسم المحـركـات يـعين بـمقتضى الـلوائـح الـتنفيذيـة بهـدف تـأهـيله ضـابـط مـهندس مـتدرب
ليعمل ضابط مهندس.

الـــضابـــط الـــذي يـــقع عـــلى عـــاتـــقه مـــسؤولـــية تـــشغيل تجهـــيزات الـــسفينة الكهـــربـــائـــية ضـابـط الــتقنيات اإللـكترونـية
واإللكترونية وصيانتها ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

شــخص يحــمل شــهادة مــناســبة صــادرة أو مــعترف بــها مــن الســلطة البحــريــة بــمقتضى مـشغل الـراديـو
احـــكام لـــوائـــح الـــراديـــو واالتـــفاقـــية الـــدولـــية لســـالمـــة األرواح فـــي الـــبحار لـــعام 1974 

وتعديالتها.
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المادة الثانية: نطاق التطبيق: 
تسـري أحـكام هـذه الـالئـحة عـلى الـربـابـنة والـضباط والـبحارة الـسعوديـين واألجـانـب الـذيـن أتـموا دراسـتهم أو تـدريـبهم 

في مؤسسة تعليمية بحرية، أو الحاصلين على شهادة كفاءة أجنبية ويعملون على متن سفن سعودية. 

المادة الثالثة: الغرض من الالئحة: 
تهـدف هـذه الـالئـحة إلـى وضـع الشـروط الـواجـب تـوافـرهـا فـي الـربـابـنة والـضباط والـبحارة إلصـدار شـهادات الـكفاءة 
وشــهادات األهــلية واإلقــرارات الــتي تــؤكــد إصــدار شــهادات األهــلية فــي الــتدريــب البحــري طــبقًا لــمتطلبات ومــعايــير 
االتـفاقـية بـغايـة ضـمان تـأهـيلهم وأهـليتهم لـلقيام بـالـواجـبات الـتي أوكـلت إلـيهم عـلى مـتن الـسفن مـن أجـل تـعزيـز 
سـالمـتها وسـالمـة األرواح وحـمايـة الـبيئة البحـريـة مـن الـتلوث، ووضـع اآللـيات الـمعتمدة إلجـراء االمـتحانـات وتجـديـد 

والحصول على بدل تالف أو فاقد وسحب الشهادات التأهيلية واالعتراف بشهادات الكفاءة األجنبية ومعادلتها. 

المادة الرابعة: أنواع الشهادات التأهيلية: 
يـتم مـنح الـشهادات الـتأهـيلية إلـى المسـتفيديـن طـبقًا ألحـكام هـذه الـالئـحة والجـداول الـمرفـقة بـها، وتـنقسم إلـى 

اآلتي: 
شهادات الكفاءة. 1.

الــشخص الــمسؤول عــلى مــتن الــسفينة، تــجاه الــربــان، عــن أمــن الــسفينة والــذي تــعينه ضـابـط أمـن الـسفينة
الشـركـة وتـشمل تـلك الـمسؤولـية تـنفيذ خـطة أمـن الـسفينة وتحـديـثها واالتـصال بـضابـط 

أمن الشركة وضباط أمن المرفق المينائي.

مــالــك الــسفينة أو أي شــركــة أو شــخص آخــر مــثل مــديــر الــسفينة أو مســتأجــر الــسفينة المجهـز
عــاريــة، والــذي يــتولــى مــسؤولــية تــشغيلها مــن الــمالــك ويــوافــق لــدى تــولــي هــذه 
الـمسؤولـية بـااللـتزام بـكافـة الـواجـبات والـمسؤولـيات الـتي تـفرضـها لـوائـح االتـفاقـية عـلى 

المجهز أو الشركة.

هو عضو في طاقم السفينة بخالف الربان أو أحد الضباط.الـبّحار

فــرد مــن أفــراد طــاقــم الــسفينة بــخالف الــربــان او أحــد ضــباط الــمالحــة يــشكل جــزء مــن بـحار سـطح
الخفارة المالحية ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

فـرد مـن أفـراد طـاقـم الـسفينة بـخالف الـربـان أو أحـد ضـباط الـمالحـة ومـؤهـل بـموجـب بـحار سـطح مـتمرس
أحكام االتفاقية.

فــرد مــن أفــراد طــاقــم الــسفينة لــيس بــضابــط كــبير مــهندســي الــسفينة أو أحــد الــضباط بـحار مـيكانـيكي
المهندسين وهو بشكل جزء من الخفارة الهندسية ومؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

فـرد مـن أفـراد الـطاقـم لـيس بـضابـط كـبير مـهندسـي الـسفينة أو أحـد الـمهندسـين وهـو بـحار مـيكانـيكي مـتمرس
مؤهل بموجب أحكام االتفاقية.

الـشخص الـذي يـتولـى أعـمال الـصيانـة الكهـربـائـية عـلى مـتن الـسفينة والـمؤهـل بـموجـب بـحار الــتقنيات اإللـكترونـية
أحكام االتفاقية.

الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.الحـمولـة (طـن كـلي)

مجــموع قــدرة الــدفــع الــمقننة المســتمرة الــقصوى، بــالــكيلوواط، لجــميع آالت الــدفــع قـدرة الـدفـع
الرئيسي للسفينة والمذكورة في شهادة تسجيل السفينة.

الـــشخص الـــطبيعي الـــُمتقدم بـــطلب إلـــى الســـلطة البحـــريـــة عـــبر الـــقنوات الـــمعتمدة المســتفيد
للحصول على أي من الشهادات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه الالئحة.
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شهادات األهلية. 2.

شهادات األهلية في التدريب البحري. 3.

اإلقرارات التي تؤكد إصدار شهادات األهلية في التدريب البحري. 4.

شهادات التدريب البحري. 5.

الفصل الثاني 
إجراءات إصدار الشهادات التأهيلية 

المادة الخامسة: إجراءات التقديم للحصول على الشهادات التأهيلية: 
1. لـلحصول عـلى شـهادة كـفاءة أو شـهادة أهـلية، عـلى المسـتفيد تـقديـم طـلب إلـى السـلطة البحـريـة عـبر الـقنوات 

المعتمدة مرفقا به اآلتي:  
نسخة من الشهادة التعليمية المطلوبة والحاصل عليها من قبل مؤسسة تعليمية بحرية. 1.
نسخة من إثبات الهوية. 2.
نـسخة مـن شـهادات األهـلية فـي الـتدريـب البحـري الـمطلوبـة (شـهادات الـدورات الـحتمية) وفـق الجـدول الـملحق رقـم (1) 3.

الخاص بقسم السطح والجدول الملحق رقم (2) الخاص بقسم المحركات. 
شهادة طبية سارية المفعول تثبت توفر الكفاءة البدنية. 4.
بيان في الخدمة بالبحر يثبت قضاء المدة المطلوبة. 5.
سجل تدريب مؤشر عليه من قبل ربان السفينة. 6.
صورة شخصية.  7.

2. لـلحصول عـلى إقـرار يـؤكـد إصـدار شـهادة أهـلية فـي الـتدريـب البحـري لـلعمل عـلى مـتن نـاقـالت الـزيـت أو الـكيميائـيات 
أو الغاز المّسيل، على المستفيد تقديم طلب إلى السلطة البحرية عبر القنوات المعتمدة مرفقا به اآلتي:  

نـسخة مـن شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب البحـري الـحاصـل عـليها مـن قـبل مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة فـي الـتدريـب األسـاسـي 1.
أو المتقدم. 

نسخة من إثبات الهوية. 2.

صورة شخصية.   3.

المادة السادسة: إصدار الشهادات التأهيلية : 
تـصدر شـهادات الـكفاءة مـن قـبل السـلطة البحـريـة طـبقا لـلنموذج الـمعتمد بـالـلغتين الـعربـية واإلنجـليزيـة، ويـبين فـيها 1.

الـوظـيفة والمسـتوى والـصفة والـقيود الـمفروضـة (إن وجـدت)، وذلـك بـعد اسـتيفاء الشـروط الـمطلوبـة والـموضـحة فـي 
الـملحق رقـم (1) بـالنسـبة لـقسم السـطح، والـملحق رقـم (2) بـالنسـبة لـقسم المحرـكاـت، وبعـد اجتـياز اختـبار الكـفاءة، وال 

تزيد مدة صالحيتها عن خمس (5) سنوات، على أن ترتبط مدة صالحيتها بسريان الشهادات اآلتية أيها أقرب: 
شهادة األهلية في التدريب األساسي للسالمة بمحاورها األربعة: 2.
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. -
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. -
شهادة التدريب في اإلسعافات األولية البسيطة. -
شهادة التدريب في السالمة الفردية والمسؤوليات اإلجتماعية. -

شهادة األهلية في التدريب على استخدام قوارب النجاة وزوارق اإلنقاذ غير زوارق اإلنقاذ السريعة. 1.

شهادة األهلية في التدريب المتقدم على تقنيات إطفاء الحرائق. 2.

شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى تـوفـير اإلسـعافـات الـطبية األولـية عـلى مـتن الـسفينة أو شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب 3.
على توفير العناية الطبية على متن السفينة حسب نوع شهادة الكفاءة.  

تـصدر شـهادات األهـلية مـن قـبل السـلطة البحـريـة طـبقا لـلنموذج الـمعتمد بـالـلغتين الـعربـية واإلنجـليزيـة، ويـبين فـيها 1.
الـوظـيفة والمسـتوى والـصفة والـقيود الـمفروضـة (إن وجـدت)، وذلـك بـعد اسـتيفاء الشـروط الـمطلوبـة والـموضـحة فـي 
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الـملحق رقـم (1) بـالنسـبة لـقسم السـطح، والـملحق رقـم (2) بـالنسـبة لـقسم المحـركـات، وال تـتضمن هـذه الـشهادات 
مدة صالحية. 

يــصدر اإلقــرار الــذي يــؤكــد إصــدار شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب البحــري الــمنصوص عــليها فــي الــفقرة (2) مــن الــمادة 2.
الـخامـسة؛ لـلعمل عـلى مـتن نـاقـالت الـزيـت والـكيميائـيات والـغاز المسـيل، مـن قـبل السـلطة البحـريـة بـالـلغتين الـعربـية 
واالنجــليزيــة طــبقا لــلنموذج الــمعتمد فــي الــملحق رقــم (7)، وذلــك بــعد اســتيفاء الشــروط الــمطلوبــة والــموضــحة فــي 

الملحق رقم (3)، ويرتبط صالحيته بصالحية شهادة األهلية في التدريب البحري الحاصل عليها. 
تـــصدر شـــهادات األهـــلية فـــي الـــتدريـــب البحـــري وشـــهادات الـــتدريـــب البحـــري (شـــهادات الـــدورات الـــحتمية) مـــن قـــبل 3.

الـمؤسـسات الـتعليمية البحـريـة طـبقًا لـلنموذج الـمعتمد ووفـقًا للشـروط الـمنصوص عـليها فـي الـملحقين رقـم (3) و(4)، 
بعد تقديمها للسلطة البحرية العتمادها. 

المادة السابعة: القيود على شهادات الكفاءة: 
يشـترط لـعمل الـربـان والـضابـط األول وضـابـط السـطح عـلى مـتن الـسفن المجهـزة بـنظم الـمعلومـات والـعرض اإللـكترونـي 1.

للخـرائـط الـحصول عـلى "شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب السـتخدام نـظم الـمعلومـات والـعرض اإللـكترونـي للخـرائـط" 
طـبقا ألحـكام الـقسمين ألـف-II/1 وألـف-II/ 2مـن مـدونـة االتـفاقـية، وفـي حـالـة عـدم الـحصول عـلى هـذه الـشهادة يـجب 

اإلشارة إلى هذا القيد بشهادة الكفاءة. 
يشــترط لــعمل الــربــان والــضابــط األول وضــابــط الســطح عــلى مــتن الــسفن المجهــزة بــمساعــدات التخــطيط اإللــكترونــي 2.

الـحصول عـلى "شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب السـتخدام الـرادار ومـساعـدات التخـطيط الـراداري االوتـومـاتـيكية" 
طـبقا ألحـكام الـقسمين ألـف-II/1 وألـف-II/ 2مـن مـدونـة االتـفاقـية، وفـي حـالـة عـدم الـحصول عـلى هـذه الـشهادة يـجب 

اإلشارة إلى هذا القيد بشهادة الكفاءة. 
يـجوز للسـلطة البحـريـة مـتى رأت ذلـك، فـرض قـيود أخـرى بـشهادة الـكفاءة عـلى الـربـان والـضابـط، وفـقًا لـنتائـج االخـتبارات 3.

الالزمة للحصول عليها، وبما ال يتعارض مع أحكام االتفاقية. 

المادة الثامنة: شروط واجراءات تجديد شهادات الكفاءة: 
.1
إتمام خدمة بحرية في الوظائف المذكورة بالشهادة لفترة ال تقل عما يلي: 2.
اثني عشر (12) شهرًا خالل السنوات الخمس (5) السابقة لتاريخ تقديم طلب التجديد. 3.
ثالثة (3) أشهر خدمة بحرية خالل الستة (6) أشهر التي تسبق التجديد مباشرة. 4.
الـقيام بـأحـد الـوظـائـف أو الـمهام الـتالـية الـمعادلـة والـمكافـئة للخـدمـة البحـريـة الـتي تـتطلبها الـفقرة (I) مـن هـذه الـمادة. 1.

وذلــك لــفترة ال تــقل عــن ســتة وثــالثــين (36) شهــرا خــالل الخــمس (5) ســنوات الــسابــقة لــتاريــخ الــتمديــد أو التجــديــد 
مباشرة:  

مفتش أو معاين بالسلطة البحرية في مجال سالمة السفن. 2.

مدرب أو عضو في هيئة التدريس أو محاضر أو مقّيم الكفاءة بمؤسسة تعليمية. 3.

مرشد بحري. 4.

معاين بهيئة تصنيف معتمدة. 5.

مهندس بحري في مجال بناء وصنع وإصالح السفن. 6.

المدير الفني للميناء. 7.
اجتياز اختبار الكفاءة. 1.
إتمام دورة أو دورات تدريبية معتمدة. 2.
إتـمام خـدمـة بحـريـة مـعتمدة فـي الـوظـائـف الـمنصوص عـليها بـالـشهادة لـمدة ال تـقل عـن ثـالث (3) أشهـر كـإضـافـي أو فـي 3.

الرتبة التي تأتي مباشرة قبل الرتبة التي تخولها له الشهادة. 
على المستفيد تقديم طلب التجديد إلى السلطة البحرية مرفقًا به اآلتي: 1.
نسخة من شهادة الكفاءة المراد تجديدها . 2.
نسخة من إثبات الهوية. 3.
نسخة من شهادات األهلية في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتمية) المطلوبة حسب نوع الشهادة. 4.
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ما ُيثبت استيفاء أحد الشروط الُمشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة. 5.

شهادة طبية سارية المفعول تثبت توفر الكفاءة البدنية.  6.

صورة شخصية. 7.
تجـدد السـلطة البحـريـة شـهادة الـكفاءة بـعد الـتحقق مـن اسـتيفاء الـطلب للشـروط واالجـراءات المحـددة فـي الـفقرات (1، 1.

2) من هذه المادة. 

المادة التاسعة: إجراءات الحصول على شهادة تأهيلية بدل فاقد أو بدل تالف ومدة سريانها: 
1. لـلحصول عـلى شـهادة تـأهـيلية بـدل فـاقـد أو بـدل تـالـف، عـلى المسـتفيد تـقديـم طـلب إلـى السـلطة البحـريـة عـبر 

القنوات المعتمدة مرفقًا به اآلتي: 
نسخة من إثبات الهوية. 1.
الوثيقة األصلية لشهادة الكفاءة أو شهادة األهلية (في حالة طلب بدل تالف). 2.
إقرار بفقدان الوثيقة األصلية لشهادة الكفاءة أو لشهادة األهلية (في حالة طلب بدل فاقد). 3.
صورة شخصية. 4.

2. تسري الشهادة التأهيلية بدل الفاقد أو بدل التالف وفق سريان الشهادة األصلية، وتنتهي بانتهائها. 

المادة العاشرة: وثيقة االستثناء: 
للسـلطة البحـريـة اسـتثناء بـعض الـضباط مـن االسـتجابـة لـمقتضيات الـفصول II وIII وIV مـن االتـفاقـية عـلى أال يـعرض هـذا 1.

االستثناء السفينة أو الممتلكات أو البيئة البحرية للخطر. 
ُتـصدر السـلطة البحـريـة وثـيقة االسـتثناء وفـق الـفقرة (1) مـن هـذه الـمادة بـناء عـلى طـلب مـن قـبل المجهـز إلـى السـلطة 2.

البحرية عبر القنوات المعتمدة متضمنًا اآلتي: 
شهادة كفاءة الضابط المطلوب استثناءه. 1.
وثيقة تثبت الحد األدنى لتطقيم السفينة. 2.
.a ال تــمنح وثــيقة االســتثناء لــمباشــرة وظــيفة إال إذا كــان الــضابــط المســتثنى حــاصــًال عــلى شــهادة الــكفاءة الــتي تــمكنه مــن

مباشرة الوظيفة الشاغرة أو الوظيفة األدنى منها مباشرة. 
.b ال تــمنح وثــيقة االســتثناء فــيما يــتعلق بــوظــيفة ربــان أو وظــيفة ضــابــط كــبير الــمهندســين إال فــي حــاالت الــقوة الــقاهــرة

وألقصر مدة ممكنة. 
.c ال تـمنح وثـيقة االسـتثناء فـيما يـتعلق بـوظـيفة مـشغل الـراديـو إال فـي الـظروف الـتي تـنص عـليها األحـكام ذات الـعالقـة

من لوائح الراديو والمبينة بالبند باء-IV/2 من مدونة االتفاقية. 

المادة الحادية عشر: إقرار االعتراف بشهادة الكفاءة األجنبية: 
.a للسـلطة البحـريـة إصـدار "إقـرار يـؤكـد االعـتراف بـشهادة كـفاءة أجـنبية" لـالعـتراف بـشهادات الـكفاءة الـصادرة مـن قـبل

دول أطـراف فـي االتـفاقـية طـبقًا لـالئـحة I/10 مـنها، ولـلحصول عـلى هـذا اإلقـرار يـتعين تـقديـم طـلب إلـى السـلطة البحـريـة 
عبر القنوات المعتمدة مرفقًا به اآلتي: 

نسخة من شهادة الكفاءة الحاصل عليها. 2.

نسخة من إثبات الهوية (جواز السفر). 3.

نسخة من شهادات األهلية في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتمية) الحاصل عليها. 4.

شهادة طبية سارية المفعول تثبت توفر الكفاءة البدنية. 5.

نسخة من سجل الخدمة البحرية. 6.

نسخة من عقد العمل. 7.

صورة شخصية. 8.

.a ال يـعمل الـربـان أو الـضابـط أو مـشغل الـراديـو، الـحاصـل عـلى شـهادة كـفاءة أجـنبية‘ عـلى مـتن سـفينة سـعوديـة دون الـحصول
على اإلقرار الصادر بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 
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.b تـرتـبط مـدة صـالحـية اإلقـرار بـمدة صـالحـية الـشهادة الـتي تـم إقـرارهـا، وتنتهـي مـدة الـصالحـية بـسحب الـشهادة أو تـعليقها
أو إلـغائـها مـن قـبل الـطرف الـذي أصـدرهـا، وفـي كـل األحـوال يـجب أال تـتجاوز مـدة صـالحـية اإلقـرار عـن (5) خـمس سـنوات 

من تاريخ إصدارها. 
.c مـع عـدم اإلخـالل بـأحـكام الـفقرة (1) مـن هـذه الـمادة، للسـلطة البحـريـة – إلـى حـين إتـمام إجـراءات إصـدار اإلقـرار- تسـليم

المسـتفيد شـهادة مـطابـقة لـلنموذج الـمرفـق رقـم (5) الـملحق بهـذه الـالئـحة، تـثبت أنـه تـقدم لـديـها بـطلب لـلحصول عـلى 
اإلقــرار طــبقا ألحــكام الــالئــحة I/10 الــفقرة 5 مــن االتــفاقــية، وتــمكنه مــن الــعمل لــمدة ثــالثــة أشهــر عــلى مــتن ســفينة 

سعودية. 
.d .ال يمكن اإلعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة من دول غير أطراف في االتفاقية 

الفصل الثالث 
أحكام عامة للشهادات التأهيلية 

المادة الثانية عشر: لجنة اختبارات الكفاءة 
.a تـشكل بـقرار مـن الـرئـيس لـجنة تـتولـى إعـداد اخـتبارات الـكفاءة وتـقييمها ورصـد الـدرجـات واعـتماد الـنتائـج لـلتأكـد مـن أهـلية

الـربـابـنة والـضباط الـراغـبين فـي الـحصول عـلى شـهادات الـكفاءة بـموجـب أحـكام الـفصلين II وIII مـن االتـفاقـية والـذيـن تـتوفـر 
فــيهم الشــروط الــموضــحة فــي الــملحق رقــم (1) بــالنســبة لــقسم الســطح، والــملحق رقــم (2) بــالنســبة لــقسم المحــركــات 

المرفقين بهذه الالئحة. 
.b ُيحـدد فـي الـقرار رئـيس الـلجنة ونـائـبه واألعـضاء عـلى أن يـكون مـن بـينهم عـضو مـتخصص وربـان حـاصـل عـلى شـهادة كـفاءة

ولـديـه خـبرة ال تـقل عـن خـمس (5) سـنوات وضـابـط كـبير مـهندسـين حـاصـل عـلى شـهادة كـفاءة وخـبرة ال تـقل عـن خـمس (5) 
سنوات. 

.c تـجتمع الـلجنة بـدعـوة مـن رئـيسها أو نـائـبه وبـحضور أغـلبية أعـضائـها. وال يـعد االجـتماع مـكتمل الـنصاب إال بـحضور رئـيس
اللجنة أو نائبه واألعضاء المتخصصين (العضو المتخصص والربان أو ضابط كبير المهندسين حسب نوعية االختبار). 

.d يـجب أن يـكون فـي كـل األحـوال الـربـان والـضابـط كـبير الـمهندسـين والـعضو الـمتخصص حـاصـلين عـلى شـهادات كـفاءة أعـلى
من شهادات الكفاءة موضع االمتحان. 

.e  .تعد اللجنة محضر اجتماع تسجل فيه نتائج االختبارات ويوقع عليه األعضاء

المادة الثالثة عشرة: االختبارات:  
.a تـقوم الـلجنة بـإعـداد االخـتبارات بـالـلغة االنجـليزيـة حسـب نـوع شـهادة الـكفاءة مـوضـع االخـتبار وحسـب الـمهام المحـددة بـها

وتشتمل على قسمين (تحريري وشفهي). 
.b يـعتبر المسـتفيد الـخاضـع لـالخـتبار نـاجـحًا إذا حـصل عـلى مـعدل فـي الـقسمين (تحـريـري وشفهـي) ال يـقل عـن 60% مـن 

مجموع درجات االختبار. 

المادة الرابعة عشرة: توثيق الشهادات التأهيلية: 
تـعطى كـل شـهادة كـفاءة أو شـهادة أهـلية رقـم تـسجيل مـخصص لـها عـند إصـدارهـا أو تجـديـدهـا أو إصـدار بـدل فـاقـد أو 

تالف وتحفظ في سجالت معدة لهذا الغرض. 

المادة الخامسة عشرة: اإللغاء والتعليق للشهادات التأهيلية:  
للسـلطة البحـريـة أن تـعلق أو تـلغي شـهادة الـكفاءة أو شـهادة األهـلية أو إقـرار االعـتراف بـشهادات الـكفاءة األجـنبية 
أو شـهادة مـعادلـة الـشهادات الـتأهـيلية األجـنبية الـتي أصـدرتـها ألي ربـان أو ضـابـط أو بـحار، يـثبت بـعد إجـراء تـحقيق 
فـني مسـتقل، أنـه المتسـبب فـي تـعرض الـسفينة الـتي يشـتغل عـلى مـتنها إلـى خـلل أو حـادث مـن شـأنـه أن يـشكل 

خطرًا مباشرًا على سالمة األرواح أو الممتلكات في البحار أو على البيئة البحرية. 
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المادة السادسة عشرة: التحقق من االمتثال: 
تـخضع الـمؤسـسات الـتعليمية البحـريـة الـمعتمدة وبـرامـج وقـواعـد إصـدار الـشهادات الـتأهـيلية لـتدقـيق دوري مـن قـبل 
السـلطة البحـريـة وفـقًا لـقواعـد الـمنظمة البحـريـة الـدولـية وبـما يـتفق مـع مـعيار ومخـطط الـتدقـيق اإللـزامـي لـلتحقق 

من مدى تطبيق متطلبات االتفاقية وتنفيذ أحكامها.    

الفصل الرابع 
معادلة الشهادات التأهيلية األجنبية 

المادة السابعة عشرة: معادلة الشهادات التأهيلية األجنبية  
.a يــمكن لــلربــابــنة والــضباط والــبحارة الــسعوديــين الــحاصــلين عــلى شــهادات تــأهــيلية صــادرة عــن دول أجــنبية أطــراف فــي

االتـفاقـية مـعادلـة شـهاداتـهم والـحصول عـلى شـهادات مـعادلـة صـادرة عـن السـلطة البحـريـة وذلـك مـن خـالل طـلب يـقدمـه 
المستفيد إلى السلطة البحرية عبر القنوات المعتمدة مرفقًا بالوثائق التالية: 

.b .نسخة من شهادة الكفاءة أو شهادة األهلية األجنبية الحاصل عليها

.c :أحد الوثائق اآلتية
بـيان فـي الخـدمـة البحـريـة يـثبت أنـهم قـضوا اثـني عشـر (12) شهـرًا عـلى األقـل مـن الخـدمـة بـالبحـر فـي مـهام ذات صـلة 1.

بـشهادات كـفاءاتـهم أو شـهادات أهـليتهم عـلى مـتن سـفن تـجاريـة خـالل الخـمس (5) سـنوات الـتي تسـبق تـاريـخ تـقديـم 
طلب المعادلة أو. 

مـا يـثبت أنـهم قـضوا سـتة وثـالثـون (36) شهـرًا فـي وظـائـف ومـهام مـعادلـة ومـكافـئة للخـدمـة بـالبحـر وفـقًا لـلمادة 2.
الثامنة من هذه الالئحة، خالل الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ تقديم طلب المعادلة أو. 

مـا يـثبت أنـهم اسـتوفـوا مـعايـير الـكفاءة الـمنصوص عـليها بـمدونـة االتـفاقـية، كـل حسـب اخـتصاصـه وكـفاءتـه، بـعد اجـتياز 3.
تدريب خاص معتمد من قبل السلطة البحرية أو. 

ما يثبت اجتياز اختبار الكفاءة بنجاح. 4.

نسخ من الشهادات العلمية وشهادات األهلية في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتمية) المطلوبة. 1.

شهادة طبية سارية المفعول تثبت توفر الكفاءة البدنية. 2.

صورة شخصية.   3.
.a :باإلضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، على الربابنة وضباط السطح إرفاق الوثائق التالية لطلبهم
.b . BRMما يثبت متابعتهم تدريب في إدارة موارد السطح
.c .ما يثبت متابعتهم تدريب في مجال التشريع البحري الدولي والوطني
.d .(GOC) شهادة كفاءة مشغل الراديو ألغراض النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية
.e . (ECDIS)شهادة األهلية في التدريب على استخدام نظم المعلومات والعرض اإللكتروني للخرائط
.f .(ARPA) شهادة األهلية في التدريب على استخدام الرادار ومساعدات التخطيط الرادارى االوتوماتيكية
.a :باإلضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، على الضباط المهندسين إرفاق الوثائق التالية لطلبهم
.b .ERM ما يثبت متابعتهم تدريب في إدارة موارد غرفة المحركات
.c  .ما يثبت متابعتهم تدريب في مجال التشريع البحري الدولي والوطني
.a دون اإلخـــالل بـــالشـــروط الـــمذكـــورة بـــالـــمادة 16 والـــمادة 17 أعـــاله ، يـــجب أن تـــكون الـــشهادة الـــعلمية الـــمقدمـــة مـــن

المسـتفيد هـي شـهادة جـامـعية مـتخصصة صـادرة عـن الـمملكة أو عـن دولـة فـي الـقائـمة الـبيضاء أو صـادرة عـن قـد أبـرمـت 
مـع الـمملكة مـذكـرة تـفاهـم لـإلعـتراف الـمتبادل لـلشهادات طـبقًا لـالئـحة I/10 مـن االتـفاقـية، وفـي غـياب ذلـك أو فـي حـال 

تقديم شهادة تدريب بدًال عن الشهادة العلمية، يخضع المستفيد إلى اختبار الكفاءة الذي تجريه السلطة البحرية. 
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الفصل الخامس 
األحكام الختامية 

المادة الثامنة عشرة: سريان الالئحة   
تـعد هـذه الـالئـحة مـتممة ألحـكام االتـفاقـية والـمدونـة والـلوائـح ذات الـصلة الـمعمول بـها وتـعود مـرجـعية وتفسـير 

هذه الالئحة إلى االتفاقية. 

المادة التاسعة عشرة: النفاذ 
 تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام. 

المادة العشرون: أحكام عامة 
ال يخــل تــطبيق أحــكام هــذه الــالئــحة بــأي الــتزامــات أخــرى مــفروضــة وفــقًا لــألنــظمة والــلوائــح األخــرى الــمعمول بــها 

بالمملكة. 
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الـملحق رقـم 1 
جـدول الشـروط الـمطلوبـة إلصـدار شـهادات الـكفاءة وشـهادات األهـلية الـخاصـة بـقسم السـطح

نوع الشهادة
الئــــــــحــة 
 STCW
المعنية

الشــــروط الــــمطلوبــــة إلصــــدار شــــهادات الــــكفاءة 
وشهادات األهلية

شــهادة كــفاءة ضــابــط مــسؤول عــن الــخفارة الــمالحــية 
عــلى مــتن ســفن تــبلغ حــمولــتها الــكلية 500  طــن أو 

أكثر 

 Certificate of Competency of officer in
 charge of a navigational watch on board
 Seagoing ships of 500 Gross Tonnage or

more

II/1

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة تــــعليمية مــــالحــــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونةII/ 1 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـرالـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 12 
شهـرا فـي خـطة ضـابـط سـطح مـتدرب ضـمن بـرنـامـج 
تـدريـب بحـري مخـطط أو خـدمـة بـالبحـر ال تـقل مـدتـها 

عن 36 شهرا. 
- شـهادة الـكفاءة الـعامـة لـمشغل الـراديـو ألغـراض 

النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى اسـتخدام نـظم 

المعلومات والعرض اإللكتروني للخرائط. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
الــــــــرادارى  الـتـخــــــــطـيـط  ومــــــــسـاعــــــــدات  الــــــــرادار 

االوتوماتيكية . 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شــــهادة الــــتدريــــب فــــي اإلســــعافــــات األولــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق . 
- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب عــــلى تــــوفــــير 

اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 
- شهادة األهلية في تدريب ضابط أمن السفينة. 
- سجل تدريب مؤشر عليه من قبل ربان السفينة. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شــهادة كــفاءة ضــابــط مــسؤول عــن الــخفارة الــمالحــية 
عــلى مــتن ســفن تــقل حــمولــتها الــكلية        عــن 500 

طن وتقوم برحالت قريبة من الساحل 

 Certificate of Competency of officer in
 charge of a navigational watch on board
 Seagoing ships less than 500 Gross

Tonnage engaged on near coastal voyages

II/3

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة تــــعليمية مــــالحــــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن  
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونةII/ 3 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 12 
شهـرا فـي خـطة ضـابـط سـطح مـتدرب ضـمن بـرنـامـج 
تـدريـب بحـري مخـطط أو خـدمـة بـالبحـر ال تـقل مـدتـها 

عن 36 شهرا. 
-  شـــــهادة الـــــكفاءة الـــــمقيدة لـــــمشغل الـــــراديـــــو 
ألغــراض الــنظام الــعالــمي لــالســتغاثــة والســالمــة 

البحرية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شــــهادة الــــتدريــــب فــــي اإلســــعافــــات األولــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب عــــلى تــــوفــــير 

اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 
- شهادة األهلية في مجال الوعي األمني. 

-  سجل تدريب مؤشر عليه من قبل ربان السفينة. 
3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شـــهادة كـــفاءة ضـــابـــط أول (كـــبيرالـــضباط) عـــلى مـــتن 
سفن تبلغ حمولتها الكلية 3000 طن أو أكثر 

 Certificate of Competency of chief mate on
 board

 Seagoing ships of 3000 Gross Tonnage or
more

II/2

/1 أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
المالحية. 

- شــــهادة تــــعليمية مــــالحــــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة II/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 12 

شهرا في خطة ضابط سطح. 
-  شـهادة الـكفاءة الـعامـة لـمشغل الـراديـو ألغـراض 

النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية . 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى اسـتخدام نـظم 

المعلومات والعرض اإللكتروني للخرائط. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
الــــــــرادارى  الـتـخــــــــطـيـط  ومــــــــسـاعــــــــدات  الــــــــرادار 

االوتوماتيكية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى تـوفـير الـعنايـة 

الطبية على متن السفينة . 
- شهادة األهلية في تدريب ضابط أمن السفينة. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شـــهادة كـــفاءة ضـــابـــط أول (كـــبيرالـــضباط) عـــلى مـــتن 
سفن تتراوح حمولتها الكلية بين 500 و3000 طن 

 Certificate of Competency of chief mate on
 board seagoing ships of between 500 and

.3000 Gross Tonnage

II/2

1 أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
المالحية. 

- شــــهادة تــــعليمية مــــالحــــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن  
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة II/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 12 

شهرا في خطة ضابط سطح. 
-  شـهادة الـكفاءة الـعامـة لـمشغل الـراديـو ألغـراض 

النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى اسـتخدام نـظم 

المعلومات والعرض اإللكتروني للخرائط. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
الــــــــرادارى  الـتـخــــــــطـيـط  ومــــــــسـاعــــــــدات  الــــــــرادار 

االوتوماتيكية . 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى تـوفـير الـعنايـة 

الطبية على متن السفينة . 
- شهادة األهلية في تدريب ضابط أمن السفينة. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شــهادة كــفاءة ربــان عــلى مــتن ســفن تــبلغ حــمولــتها 
الكلية 3000 طن أو أكثر 

 Certificate of Competency of master on
 board

 Seagoing ships of 3000 Gross Tonnage or
more

II/2

/1 أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
المالحية. 

- شــــهادة تــــعليمية مــــالحــــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة II/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 36 
شهــرا كــضابــط ســطح أو 24 شهــرا مــنها 12 شهــرا 
كــضابــط أول (كــبير الــضباط) عــلى مــتن ســفن تــبلغ 

حمولتها االجمالية 3000 او أكثر. 
- شــهادة كــفاءة مــشغل الــراديــو ألغــراض الــنظام 

العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية . 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى اسـتخدام نـظم 

المعلومات والعرض اإللكتروني للخرائط. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
الــــــــرادارى  الـتـخــــــــطـيـط  ومــــــــسـاعــــــــدات  الــــــــرادار 

االوتوماتيكية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى تـوفـير الـعنايـة 

الطبية على متن السفينة. 
- شهادة األهلية في تدريب ضابط أمن السفينة. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شــهادة كــفاءة ربــان عــلى مــتن ســفن تــتراوح حــمولــتها 
الكلية بين 500 و3000 طن 

 Certificate of Competency of master on
 board

 Seagoing ships of between 500 and 3000
Gross Tonnage

II/2

1 أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
المالحية. 

- شــــهادة تــــعليمية مــــالحــــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة II/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 36 
شهــرا كــضابــط ســطح أو 24 شهــرا مــنها 12 شهــرا 
كـضابـط أول (كـبير الـضباط) عـلى مـتن سـفن تـتراوح 

حمولتها بين 500 و3000. 
- شـهادة الـكفاءة الـعامـة لـمشغل الـراديـو ألغـراض 

النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية . 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى اسـتخدام نـظم 

المعلومات والعرض اإللكتروني للخرائط. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
الــــــــرادارى  الـتـخــــــــطـيـط  ومــــــــسـاعــــــــدات  الــــــــرادار 

االوتوماتيكية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى تـوفـير الـعنايـة 

الطبية على متن السفينة. 
- شهادة األهلية في تدريب ضابط أمن السفينة. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شــهادة كــفاءة ربــان عــلى مــتن ســفن تــقل حــمولــتها 
الكلية عن 500 طن وتقوم برحالت قريبة من الساحل 

 Certificate of Competency of master on
 board

 Seagoing ships of less than 500 Gross
.Tonnage engaged on near coastal voyages

II/3

1 أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
المالحية (مالحة قريبة من الساحل). 

- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 
البدنية. 

- بــــيان فــــي الخــــدمــــة بــــالبحــــر يــــثبت قــــضاء مــــدة 
12شهرا في خطة ضابط سطح. 

-  شـــــهادة الـــــكفاءة الـــــمقيدة لـــــمشغل الـــــراديـــــو 
ألغــراض الــنظام الــعالــمي لــالســتغاثــة والســالمــة 

البحرية. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قـــوارب الـــنجاة وزوارق اإلنـــقاذ غـــير زوارق اإلنـــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب عـلى تـوفـير الـعنايـة 

الطبية على متن السفينة. 
- شهادة األهلية في تدريب ضابط أمن السفينة. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
شـــهادة الـــكفاءة الـــعامـــة لـــمشغل الـــراديـــو ألغـــراض 
الــنظام الــعالــمي لــالســتغاثــة والســالمــة البحــريــة عــلى 

متن سفن تقوم برحالت دولية 

 Certificate of Competency of General Radio
 Operator (GOC) related to the GMDSS on

 board
 Seagoing ships engaged on international

.voyages

IV/2

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- الـشهادة الـعامـة لـعمال الـراديـو الـمتحصل عـليها 
مــن قــبل مــؤســسة تــعليمية بحــريــة طــبقا ألحــكام 
الــالئــحة IV/2 والــقسم ألــف IV/2 والجــدول ألــف - 

IV/2 من االتفاقية. 

- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 
البدنية.
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شـــهادة الـــكفاءة الـــمقيدة لـــمشغل الـــراديـــو ألغـــراض 
الــنظام الــعالــمي لــالســتغاثــة والســالمــة البحــريــة عــلى 

متن سفن تقوم برحالت قريبة من الساحل. 

 Certificate of Competency of Restricted
 Radio Operator (ROC) related to the GMDSS

 on board
 Seagoing ships engaged on near coastal

voyages

IV/2

1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- الـشهادة الـمقيدة لـعمال الـراديـو الـمتحصل عـليها 
مــن قــبل مــؤســسة تــعليمية بحــريــة طــبقا ألحــكام 
الــالئــحة IV/2 والــقسم ألــف IV/2 والجــدول ألــف - 

IV/2 من االتفاقية. 

- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 
البدنية.

شـهادة أهـلية بـحار يـشكل جـزءا مـن الـخفارة الـمالحـية 
عـلى مـتن سـفن تـبلغ حـمولـتها اإلجـمالـية 500 طـن أو 

أكثر 

 Certificate of proficiency of rating forming
 part of a navigational watch on board
 Seagoing ships of 500 Gross Tonnage or

.more

II/4

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شـهادة تـعليمية مـالحـة بحـريـة حـاصـل عـليها مـن 
قــبل مــؤســسة تــعليمية بحــريــة تســتجيب لــمعايــير 
الــــكفاءة طــــبقا لــــلقسم ألــــف II/ 4 مــــن مــــدونــــة 

 .STCW
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 6 أشهـر 
عـــلى األقـــل مـــن الـــتدريـــب والـــخبرة عـــلى ســـطح 
الـــسفينة أو مـــا يـــثيت الـــقيام بـــتدريـــب خـــاص قـــبل 
األبـحار أو عـلى مـتن الـسفن، بـما فـي ذلـك فـترة مـن 

الخدمة البحرية ال تقل عن شهرين. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي -

األمني.
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شــهادة أهــلية بــحار ســطح مــتمرس عــلى مــتن ســفن 
تبلغ حمولتها اإلجمالية 500 طن أو أكثر 

 Certificate of proficiency of rating as able
 seafarer deck on board Seagoing ships of

.500 Gross Tonnage or more

II/5

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة أهــــلية بــــحار يــــشكل جــــزءا مــــن الــــخفارة 
المالحية.  

- شــهادة تــعليمية مــالحــة بحــريــة حــاصــل عــليه مــن 
قــــــبل مــــــؤســــــسة تــــــعليمية بحــــــريــــــة يســــــتجيب 
لـمعايـيرالـكفاءة طـبقا لـلقسم ألـف II/ 5 مـن مـدونـة 

 .STCW
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بــيان فــي الخــدمــة بــالبحــر يــثبت قــضاء مــدة 12 

شهرا في خطة بحار سطح. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي -

األمني.

الـملحق رقـم 2 
جـدول الشـروط الـمطلوبـة إلصـدار شـهادات الـكفاءة وشـهادات األهـلية الـخاصـة بـقسم المحـركـات

نوع الشهادة
الــــــــالئــــــــحــــــــــــة 

المعنية
الشـــــروط الـــــمطلوبـــــة إلصـــــدار شـــــهادات الـــــكفاءة 

وشهادات األهلية
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شـــهادة كـــفاءة ضـــابـــط مـــسؤول عـــن الـــخفارة 
الـهندسـية عـلى مـتن سـفن مجهـزة بـآالت دفـع 

رئيسية قدرتها 750 كيلو واط أو أكثر 

 Certificate of Competency of officer in
 charge of an engineering watch on
 board seagoing ships powered by
 main propulsion machinery of 750

.Kw or more

III/1

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة تسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/ 1 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـــيان يـــثبت إنـــهاء، عـــلى حـــد ســـواء، تـــدريـــبا عـــلى 
مـهارات الـعمل بـالـورش وخـدمـة بـالبحـر لـمدة ال تـقل 
عـــن 12شهـــرا فـــي خـــطة ضـــابـــط مـــهندس مـــتدرب 
ضـمن بـرنـامـج تـدريـب بحـري مـوجـه مـنها 6 أشهـر فـي 
غـرفـة المحـركـات تـحت إشـراف كـبير الـمهندسـين أو 
أحـد الـضباط الـمهندسـين الـمؤهـلين أو قـضاء خـدمـة 
بــالبحــر ال تــقل مــدتــها عــن 36 شهــرا مــنها 30 شهــرا 

قي قسم المحركات. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قــــوارب الــــنجاة وزوارق اإلنــــقاذ غــــير زوارق اإلنــــقاذ 

السريعة. 
- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب الــــمتقدم عــــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـــــهادة األهـــــلية فـــــي الـــــتدريـــــب عـــــلى تـــــوفـــــير 

اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني.  
- سجـــــل تـــــدريـــــب مـــــؤشـــــر عـــــليه مـــــن قـــــبل كـــــبير 

المهندسين. 
3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شهادة كفاءة ضابط 
مــهندس ثــانــي عــلى مــتن ســفن مجهــزة بــآالت 

دفع رئيسية قدرتها 3000 كيلو واط أو أكثر 

 Certificate of Competency of second
 engineer officer on board

 seagoing ships powered by main
 propulsion machinery of 3000 Kw or

.more

III/2

1/ أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
الهندسية. 

- شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـرالـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 12 شهـرا 
فـي خـطة ضـابـط مـهندس عـلى مـتن سـفن مجهـزة 
بـآالت دفـع رئيسـية تـبلغ قـدرتـها 3000 كـيلو واط أو 

أكثر. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب الســتخدام مــراكــب 
الخالص وزوارق اإلنقاذ غير زوارق اإلنقاذ السريعة. 

- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب فــــي الــــتقنيات 
المتقدمة لمكافحة الحرائق. 

- شـــــهادة األهـــــلية فـــــي الـــــتدريـــــب عـــــلى تـــــوفـــــير 
اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 

- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 
األمني.  

- دفـــــتر تـــــدريـــــب مـــــؤشـــــر عـــــليه مـــــن قـــــبل كـــــبير 
المهندسين. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شهادة كفاءة 
ضـــابـــط كـــبير الـــمهندســـين عـــلى مـــتن ســـفن 
مجهـزة بـآالت دفـع رئيسـية قـدرتـها 3000 كـيلو 

واط أو أكثر 

 Certificate of Competency of chief
 engineer officer on board seagoing
 ships powered by main propulsion

.machinery of 3000 KW or more

III/2

1/ أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
الهندسية. 

 - شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة ال تـقل 
عـن36  شهـرا فـي خـطة ضـابـط مـهندس ثـالـث أو 24 
شهـرا مـنها 12 شهـرا عـلى األقـل مـن هـذه الخـدمـة 
البحــريــة كــضابــط مــهندس ثــانــي عــلى مــتن ســفن 
مجهـزة بـآالت دفـع رئيسـية تـبلغ قـدرتـها 3000 كـيلو 

واط أو أكثر. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب الســتخدام مــراكــب 
الخالص وزوارق اإلنقاذ غير زوارق اإلنقاذ السريعة. 

- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب فــــي الــــتقنيات 
المتقدمة لمكافحة الحرائق. 

- شـــــهادة األهـــــلية فـــــي الـــــتدريـــــب عـــــلى تـــــوفـــــير 
اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 

- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 
األمني. 

3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شـهادة كـفاءة ضـابـط مـهندس ثـانـي عـلى مـتن 
ســــفن مجهــــزة بــــآالت دفــــع رئيســــية تــــتراوح 

قدرتها بين 750 و3000 كيلو واط 

 Certificate of Competency of second
 engineer officer on board

 seagoing ships powered by main
 propulsion machinery of between

.750 and 3000 Kw

III/3

1/ أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
الهندسية. 

- شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 12 شهـرا 
فــي خــطة ضــابــط مــهندس ثــالــث عــلى مــتن ســفن 
مجهـزة بـآالت دفـع رئيسـية تـتراوح قـدرتـها بـين 750 

و 3000 كيلو واط. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قــــوارب الــــنجاة وزوارق اإلنــــقاذ غــــير زوارق اإلنــــقاذ 

السريعة. 
- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب الــــمتقدم عــــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـــــهادة األهـــــلية فـــــي الـــــتدريـــــب عـــــلى تـــــوفـــــير 

اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني. 
3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شهادة كفاءة 
ضـــابـــط كـــبير الـــمهندســـين عـــلى مـــتن ســـفن 
مجهـزة بـآالت دفـع رئيسـية تـتراوح قـدرتـها بـين 

750 و3000 كيلو واط 

 Certificate of Competency of chief
 engineer officer on board Seagoing
 ships powered by main propulsion
 machinery of between 750 and 3000

.Kw

III/3

1/ أن ال يقل عمره عن 20 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة كــــفاءة ضــــابــــط مــــسؤول عــــن الــــخفارة 
الهندسية.  

- شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/ 2 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة ال تـقل 
عـن36  شهـرا فـي خـطة ضـابـط مـهندس ثـالـث أو 24 
شهـرا مـنها 12 شهـرا عـلى األقـل مـن هـذه الخـدمـة 
البحــريــة كــضابــط مــهندس ثــانــي عــلى مــتن ســفن 
مجهـزة بـآالت دفـع رئيسـية تـتراوح قـدرتـها بـين 750 

و 3000 كيلو واط. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قــــوارب الــــنجاة وزوارق اإلنــــقاذ غــــير زوارق اإلنــــقاذ 

السريعة. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب الـــمتقدم تـــقنيات 

إطفاء الحرائق. 
- شـــــهادة األهـــــلية فـــــي الـــــتدريـــــب عـــــلى تـــــوفـــــير 

اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني. 
3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شهادة كفاءة ضابط 
الــتقنيات اإللــكترونــية عــلى مــتن ســفن مجهــزة 
بـآالت دفـع رئيسـية قـدرتـها 750 كـيلو واط أو 

أكثر 

Certificate of Competency of electric-
 technical officer on board

 seagoing ship powered by main
 propulsion machinery of 750 Kw or

.more

III/6

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شـــهادة تـــعليمية تـــقنيات إلـــكترونـــية صـــادرة عـــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/6 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 12 شهـرا 
فـي خـطة ضـابـط الـتقنيات اإللـكترونـية مـتدرب ضـمن 
بـرنـامـج تـدريـب بحـري مـوجـه، أو ان يـكون أنهـى تـدريـباً 
عـــلى مـــهارات الـــعمل فـــي الـــورش وخـــدمـــة بحـــريـــة 
مـــعتمدة ال تـــقل مـــدتـــها عـــن 36 شهـــرا، مـــنها 30 

شهرا على األقل في قسم المحركات. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شـــهادة األهـــلية فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام 
قــــوارب الــــنجاة وزوارق اإلنــــقاذ غــــير زوارق اإلنــــقاذ 

السريعة. 
- شــــهادة األهــــلية فــــي الــــتدريــــب الــــمتقدم عــــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق. 
- شـــــهادة األهـــــلية فـــــي الـــــتدريـــــب عـــــلى تـــــوفـــــير 

اإلسعافات الطبية األولية على متن السفينة. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني. 
- سجـــــل تـــــدريـــــب مـــــؤشـــــر عـــــليه مـــــن قـــــبل كـــــبير 

المهندسين. 
3/ أن يجتاز بنجاح اختبارالكفاءة.
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شهادة أهلية 
بــحار يــشكل جــزءا مــن الــخفارة الــهندســية عــلى 
مـتن سـفن مجهـزة بـآالت دفـع رئيسـية قـدرتـها 

750 كيلو واط أو أكثر 

 Certificate of proficiency of rating
 forming a part of a watch in engine

 room on board
 seagoing ship powered by main
 propulsion machinery of 750 Kw or

.more

III/4

/1 أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/4 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 6 أشهـر 
عــلى األقــل مــن الــتدريــب والــخبرة بــغرفــة محــركــات 
الـــسفينة أو مـــا يـــثيت الـــقيام بـــتدريـــب خـــاص قـــبل 
األبـحار أو عـلى مـتن الـسفن، بـما فـي ذلـك فـترة مـن 

الخدمة البحرية ال تقل عن شهرين. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة. 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شــــــهادة الــــــتدريــــــب فــــــي الســــــالمــــــة الــــــفرديــــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني.

شهادة أهلية بحار 
مــيكانــيكي مــتمرس عــلى مــتن ســفن مجهــزة 
بـآالت دفـع رئيسـية قـدرتـها 750 كـيلو واط أو 

أكثر 

 Certificate of proficiency of rating as
 able seafarer engine on board

 seagoing ship powered by main
 propulsion machinery of 750 Kw or

more

III/5

/ أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــــهادة أهــــلية بــــحار يــــشكل جــــزءا مــــن الــــخفارة 
الهندسية.  

- شــــهادة تــــعليمية هــــندســــة بحــــريــــة صــــادرة عــــن 
مـؤسـسة تـعليمية بحـريـة وتسـتجيب لـمعايـير الـكفاءة 

 .STCW من مدونة III/5 طبقا للقسم ألف
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 12 شهـرا 

في خطة بحار ميكانيكي. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني.
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الـملحق رقـم 3 
جـدول الشـروط الـمطلوبـة لـلحصول عـلى شـهادات األهـلية فـي الـتدريـب البحـري وشـهادات الـتدريـب البحـري وشـروط 

تجـديـدهـا 

شهادة أهلية بحار 
الــتقنيات اإللــكترونــية عــلى مــتن ســفن مجهــزة 
بـآالت دفـع رئيسـية قـدرتـها 750 كـيلو واط أو 

أكثر 

Certificate of proficiency of electro-
 technical rating

 on board seagoing ship powered by
 main propulsion machinery of 750

.Kw or more

III/7

1/ أن ال يقل عمره عن 18 سنة. 
 /2أن يكون حاصال على: 

- شــهادة تــعليمية فــي مــجال الــتقنيات اإللــكترونــية 
صـــادرة عـــن مـــؤســـسة تـــعليمية بحـــريـــة وتســـتجيب 
لـمعايـير الـكفاءة طـبقا لـلقسم ألـف III/7 مـن مـدونـة 

 .STCW
- شـهادة طـبية سـاريـة الـمفعول تـثبت تـوفـر الـكفاءة 

البدنية. 
- بـيان فـي الخـدمـة بـالبحـر يـثبت قـضاء مـدة 12 شهـرا 
عـلى األقـل مـن الـتدريـب والـخبرة أو مـا يـثيت الـقيام 
بتـدريبـ معـتمد، يتـضمن فتـرة منـ الخدـمةـ البحرـيةـ ال 

تقل عن 6 أشهر. 
- شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب األسـاسـي للسـالمـة 

بمحاورها األربعة: 
شهادة التدريب في تقنيات االنقاذ الشخصية. •
شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها. •
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي اإلســـــعافـــــات األولـــــية •

البسيطة. 
شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة •

والمسؤوليات اإلجتماعية. 
- شــهادة األهــلية فــي الــتدريــب فــي مــجال الــوعــي 

األمني.
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نوع الشهادة اســـــم الـــــشهادة بـــــالـــــلغة 
االنجليزية

الشـــروط الـــمطلوبـــة لـــلحصول 
على الشهادة الشـروط الـمطلوبـة لتجـديـد 

الشهادة
الالئحة المعنية

مدة الصالحية رمز الشهادة
شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب عــلى اســتخدام 
الــــــــمـعـلـومــــــــات  نــــــــظـم 
والــــــعرض اإللــــــكترونــــــي 

للخرائط.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in using
 E l e c t r o n i c C h a r t
 D i s p l a y a n d
.Information Systems

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـــــالئـــــحة I/12 والـــــقسم 
I/ والـــقسم ب I/12 ألـــف
12 من مدونة االتفاقية.

I/12

دائمة (ECDIS)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب عــلى اســتخدام 
الــــــــرادار ومــــــــسـاعــــــــدات 
الــــــــرادارى  الــتــخــــــــطــيــط 

األوتوماتيكية.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in using
 Radar and Automatic

.Radar Plotting Aids

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـــــالئـــــحة I/12 والـــــقسم 
I/ والـــقسم ب I/12 ألـــف
12 من مدونة االتفاقية.

I/12

دائمة (ARPA)

- شــــهادة األهــــلية فــــي 
الــــــتدريــــــب األســــــاســــــي 
للســــــالمــــــة بــــــمحاورهــــــا 

األربعة: 
شــهادة الــتدريــب عــلى •

االنــــــــقــاذ  تــــــــقــنــيــات 
الشخصية . 

شــهادة الــتدريــب عــلى •
الـــحــــــــرائــــــــق  مــــــــنـــع 

ومكافحتها. 
شــهادة الــتدريــب عــلى •

اإلســــعافــــات األولــــية 
البسيطة. 

شــهادة الــتدريــب عــلى •
الســـــالمـــــة الـــــفرديـــــة 
والــــــــمــــســــؤولــــــــيــــات 

اإلجتماعية.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Basic
 Training (BT) with its

 :4 sections
 C e r t i f i c a t e f o r -
 training in personal
 survival techniques

 .PST
 C e r t i f i c a t e f o r -
 t r a i n i n g i n f i r e
 p r e v e n t i o n a n d

 .firefighting FPFF
 C e r t i f i c a t e f o r -
 t r a i n i n g i n
 elementary first aid

 .EFA
 C e r t i f i c a t e f o r -
 training in personal
 safety and social
 r e s p o n s i b i l i t i e s

.PSSR

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــــالئــــحة VI/1 والــــقسم 
ألـف VI/1 (الـفقرتـين1و2) 
 VI /1-1والجـــــداول ألـــــف

  VI /1-2وألف
 VI/1-4 وألــــف VI /1-3وألــــف

من االتفاقية.

إتــــمام دورة تــــدريــــبية -
تـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 VI/1 الــــــــقـسـم ألــــــــف
VI /والجـــدولـــين ألـــف
 VI /1-21-1 وألــــــــف

من االتفاقية.

VI/1

5 سنوات
 PST / FPFF / EFA /)

(PSSR
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شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب عــلى اســتخدام 
قـــــــوارب الـــــــنجاة وزوارق 
اإلنـقاذ غـير زوارق اإلنـقاذ 

السريعة.

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Survival craft and
 Rescue Boats other
 t h a n f a s t r e s c u e

.boats training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــــالئــــحة VI/2 والــــقسم 
ألـفVI /2 والجـدول ألـف 

-VI /2-1 من االتفاقية.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 VI /2الــــــــقـسـم ألــــــــف
VI /- والجــــدول ألــــف

1-2 من االتفاقية .
VI/2

5 سنوات (SRB)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب عــلى اســتخدام 

زوارق اإلنقاذ السريعة.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Fast
 R e s c u e B o a t s

.Training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــــالئــــحة VI/2 والــــقسم 
ألــف VI/2 والجــدول ألــف 

- VI/2-2 من االتفاقية.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 VI/2 الــــــــقـسـم ألــــــــف
VI/ - والجــــدول ألــــف

2-2 من االتفاقية.

VI/2

5 سنوات (FRB)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 

تقنيات إطفاء الحرائق.

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 A d v a n c e d F i r e

.Fighting Training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــــالئــــحة VI/3 والــــقسم 
ألــف VI/3 والجــدول ألــف 

- VI/3 من االتفاقية.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 VI/3 الــــــــقـسـم ألــــــــف
 VI/3 - والجــدول ألــف

من االتفاقية.

VI/3

5 سنوات (AFF)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــــتدريــــب عــــلى تــــوفــــير 
االســـــــعافـــــــات الـــــــطبية 
األولــــــــيـة عــــــــلـى مــــــــتـن 

السفينة.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Medical
 First Aid Training on

.board

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــالئــحة VI/4 (الــفقرة 1) 
 VI /4ألــــــــف والــــــــقــســم 
(الـــــفقرات مـــــن 1الـــــى3) 
 VI /4-1- والجـــدول ألـــف

من االتفاقية.

VI/4

دائمة (MFT)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــــتدريــــب عــــلى تــــوفــــير 
الـعنايـة الـطبية عـلى مـتن 

السفينة.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Medical
 Care Tra in ing on

.board

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 

VI/4
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دائمة (MCT)

معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــالئــحة VI/4 (الــفقرة2 ) 
 VI /4ألــــــــف والــــــــقــســم 
(الــــفقرات مــــن4  الــــى 6) 
 VI /4-- والجـــــدول ألـــــف

2من االتفاقية.
شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــــــتدريــــــب فــــــي مــــــجال 

الوعي األمني.

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Security Awareness

.Training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة VI/6 (الـفقرات 1 
والــــــــقــــســــم  و3)  و2 
ألــــفVI /6 (الــــفقرتــــين 4 
VI/ - و5) والجــدول ألــف

1-6 من االتفاقية.

VI/6

دائمة

(SAT)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
تــدريــب الــبحارة الــمكلفين 

بالواجبات األمنية.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in training
 for Seafarers with
 Designated Security

.Duties

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة VI/6 (الـفقرتـين4 
 VI / 6و5) والــقسم ألــف
(الــــفقرات مــــن 6 الــــى 9) 
 VI /6-2- والجـــدول ألـــف

من االتفاقية.

VI/6

دائمة (SDSD)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
تـــــدريـــــب ضـــــابـــــط أمـــــن 

السفينة.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in training
 for Ship Security

.Officers

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــــالئــــحة VI/5 والــــقسم 
ألــف VI/5 والجــدول ألــف 

-VI/5 من االتفاقية.

VI/5

دائمة (SSO)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب األســاســي عــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 
نــاقــالت الــزيــت ونــاقــالت 

الكيميائيات.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Basic
 Training for Oil and
 C h e m i c a l t a n k e r

.cargo operations

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة V/1-1 (الـفقرتـين 
V /1و2) والـــــقسم ألـــــف

V/1-1
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5 سنوات (BTOC)

الـالئـحة V/1-1 (الـفقرتـين 
V /1و2) والـــــقسم ألـــــف
1-1 (الـفقرة 1) والجـدول 
ألــــــــف -V /1-1-1 مــــــــن 

االتفاقية. 
أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -

شـــــــهادة األهـــــــلية فـــــــي 
الــــــتدريــــــب األســــــاســــــي 
للســـالمـــة طـــبقا ألحـــكام 
مــــــــن   VI/1 الــــــــالئــــــــحــة 

االتفاقية. 
أن يــــثبت قــــضاء خــــدمــــة -

بـالبحـر ال تـقل عـن  3أشهـر 
عـــلى مـــتن ســـفن نـــاقـــلة 

للزيت.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 V /1-1الـــــقسم ألـــــف
(الــــفقرة 1) والجــــدول 
ألــــف -V /1-1-1 مــــن 

االتفاقية.

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 

ناقالت الزيت.

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Advanced Training for
 O i l Ta n k e r ca rg o

.operations

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـــــــهادة األهـــــــلية فـــــــي 
الــتدريــب األســاســي عــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 
نــاقــالت الــزيــت ونــاقــالت 

الكيميائيات. 
أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -

شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة V/1-1 (الـفقرتـين 
V /3و4) والـــــقسم ألـــــف
1-1 (الـفقرة 2) والجـدول 
مــــــــن   V/2-1-1- ألــــــــف 

االتفاقية. 
أن يــــثبت قــــضاء خــــدمــــة -

بـالبحـر ال تـقل عـن 3 أشهـر 
عـــلى مـــتن ســـفن نـــاقـــلة 

للزيت أو،  
أنھـى تدريــبا مــعتمدا عــلى -

مـتن نـاقـالت زيـت لـمدة شـھر 
عـــلى األقل بـــصفة زائــــــدة 
عـــــــلى الـــــــنصاب الـــــــمقرر 
یــتضمن عــلى األقل ثــالث 
عـــملیات تحـــمیل وثــــــالث 
عـــملیات تـــفریـــغ، ویـــكون 
موثــــقا فــــي ســجل تدریب 

معتمد.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 V /1-1الـــــقسم ألـــــف
(الــــفقرة 2) والجــــدول 
ألـــــف -V/2-1-1 مـــــن 

االتفاقية.

V/1-1

5 سنوات (ATOT)
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شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 

ناقالت الكيميائيات.

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Advanced Training for
 C h e m i c a l Ta n k e r

.cargo operations

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـــــــهادة األهـــــــلية فـــــــي 
الــتدريــب األســاســي عــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 
نــاقــالت الــزيــت ونــاقــالت 

الكيميائيات. 
أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -

شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة V/1-1 (الـفقرتـين 
V /5و6) والـــــقسم ألـــــف
1-1 (الـفقرة 3) والجـدول 
ألــــــــف - V/3-1-1 مــــــــن 

االتفاقية. 
أن يــــثبت قــــضاء خــــدمــــة -

بـالبحـر ال تـقل عـن 3 أشهـر 
عـــلى مـــتن ســـفن نـــاقـــلة 

للكيميائيات أو، 
أنھـى تدريــبا مــعتمدا عــلى -

مـتن نـاقـالت الــكيميائــيات 
لـــــمدة   شـــھر عـــلى األقل 
بـصفة زائــدة عــلى الــنصاب 
الـــمقرر یــتضمن عــلى األقل 
ثــــالث عــــملیات تحــــمیل 
وثــــالث عــــمليات تـــفریـــغ، 
ویــكون موثـــقا فـــي ســجل 

تدریب معتمد.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 V /1-1الـــــقسم ألـــــف
(الــــفقرة 3) والجــــدول 
ألــــف - V/3-1-1 مــــن 

االتفاقية.

V/1-1

5 سنوات (ATCT)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب األســاســي عــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 

ناقالت الغاز المسيل.

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Basic
 Training for Liquified
 Gas tanker cargo

.operations

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـــــــهادة األهـــــــلية فـــــــي 
الــــــتدريــــــب األســــــاســــــي 
للســـالمـــة طـــبقا ألحـــكام 
مــــــــن   VI/1 الــــــــالئــــــــحــة 

V/2-1
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5 سنوات (BTLG)

للســـالمـــة طـــبقا ألحـــكام 
مــــــــن   VI/1 الــــــــالئــــــــحــة 

االتفاقية. 
أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -

شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة V/1-2 (الـفقرتـين 
V /1و2) والـــــقسم ألـــــف
2-1 (الـفقرة 1) والجـدول 
ألــــــــف -V /1-2-1 مــــــــن 

االتفاقية. 
أن يــــثبت قــــضاء خــــدمــــة -

بـالبحـر ال تـقل عـن 3 أشهـر 
عـــلى مـــتن نـــاقـــالت الـــغاز 

المسيل.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 V /1-2الـــــقسم ألـــــف
(الــــفقرة 1) والجــــدول 
ألــــف -V /1-2-1 مــــن 

االتفاقية.

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الـــتدريـــب الـــمتقدم عـــلى 
الــــــــمـعـلـقـة  الــــــــعـمـلـيـات 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 

ناقالت الغاز المسيل.

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Advanced Training for
 Liquified Gas tanker

.cargo operations

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـــــــهادة األهـــــــلية فـــــــي 
الــتدريــب األســاســي عــلى 
الــــــــعـمـلـيـات الــــــــمـتـعـلـقـة 
بـــــالـــــبضائـــــع عـــــلى مـــــتن 

ناقالت الغاز المسيل. 
أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -

شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحة V/2-1 (الـفقرتـين 
V /3و4) والـــــقسم ألـــــف
1-2 (الـفقرة 2) والجـدول 
مــــــــن   V/2-2-1- ألــــــــف 

االتفاقية. 
أن يــــثبت قــــضاء خــــدمــــة -

بـالبحـر ال تـقل عـن 3 أشهـر 
عــلى مــتن نــاقــالت لــلغاز 

المسيل أو، 
أنھـى تدريــبا مــعتمدا عــلى -

مـتن نـاقـالت الـغاز المسـيل 
لـــــمدة   شـــھر عـــلى األقل 
بـصفة زائــدة عــلى الــنصاب 
الـــمقرر یــتضمن عــلى األقل 
ثــــالث عــــملیات تحــــمیل 
وثـــــالث عـــملیات تـــفریـــغ، 
ویــكون موثـــقا فـــي ســجل 

تدریب معتمد.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
 V /2-1الـــــقسم ألـــــف
(الــــفقرة 2) والجــــدول 
ألــــــف -V/2-2-1 مــــــن 

االتفاقية.

V/2-1

5 سنوات (ATLG)
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شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي 
الســــــالمــــــة لــــــلعامــــــلين 
بــــالخــــدمــــات الــــمباشــــرة 

للركاب.

 Certificate of Safety
 Training for personal
 p r o v i d i n g d i r e c t
 service to passengers
.in passenger spaces

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـــالئـــحةV/2  (الـــفقرة 6) 
  V/2ألــــــــف والــــــــقـــســـم 
(الفقرة 2) من االتفاقية.

V/2

دائمة (ST)

شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي 
إدارة الحشود.

 Certificate of Crowd
 M a n a g e m e n t

.Training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـــالئـــحةV/2  (الـــفقرة 7) 
  V/2ألــــــــف والــــــــقـــســـم 
(الـفقرة3 ) مـن االتـفاقـية 
.V/2-1 - والجدول ألف

V/2

دائمة (CMT)

شــــهادة الــــتدريــــب عــــلى 
والــســــــــلــوك  األزمــــــــات 

البشري.

 Certificate of Crisis
 m a n a g e m e n t a n d
 H u m a n B e h a v i o r

.Training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـــالئـــحةV/2  (الـــفقرة 8) 
  V/2ألــــــــف والــــــــقـــســـم 
(الـفقرة 4) والجـدول ألـف 
-V/2-2   من االتفاقية.

V/2

دائمة

(HBT)

شـــــهادة الـــــتدريـــــب فـــــي 
سـالمـة الـركـاب والـبضائـع 

وسالمة البدن.

 C e r t i f i c a t e o f
 Passenger safety,
 Cargo safety and Hull

.integrity Training

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـــهادة تـــدريـــب مســـلمة 
مـن معهـد بحـري مـعترف 
بـــــــه يســـــــتجيب ألحـــــــكام 
الـــالئـــحةV/2  (الـــفقرة 9) 
  V/2ألــــــــف والــــــــقـــســـم 

(الفقرة 5).

V/2

دائمة

(PCHT)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب األســاســي فــي 
مـجال الخـدمـة عـلى مـتن 
الـــــسفن ذات محـــــركـــــات 
تــــعمل بــــالــــغاز(خــــاضــــعة 

.(IGF لمدونة

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Basic
 Training for Service
 on Ships subject to

the IGF Code

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـالئـحةV/3  (الـفقرتـين 3 

بــــــــيــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
الـالئـحةV/3  (الـفقرتـين 
والــــــــقــســم   (4 و   3
ألــف-V/3  (الــفقرة 1) 
والجـــدول ألـــف -3-1/

V   من االتفاقية.
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V/3
the IGF Code ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 

الـالئـحةV/3  (الـفقرتـين 3 
  V/3-و 4) والـــقسم ألـــف
(الـفقرة 1) والجـدول ألـف 
-V/3-1   من االتفاقية.

والجـــدول ألـــف -3-1/
V   من االتفاقية.

5 سنوات (BTSS IGF Code)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الـــتدريـــب الـــمتقدم فـــي 
مـجال الخـدمـة عـلى مـتن 
الـــــسفن ذات محـــــركـــــات 
تــــعمل بــــالــــغاز(خــــاضــــعة 

.(IGF لمدونة

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Advanced Training for
 Serv ice on Ships
 subject to the IGF

Code

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــــالئــــحةV/3  (الــــفقرات 
مـــن 7  إلـــى9 ) والـــقسم 
ألــــــــفV/3  (الــــــــفـقـرة 2) 
   V/2-2- والجـــــدول ألـــــف

من االتفاقية. 
أن يـكون قـد أكـمل خـدمـة -

بــالبحــر لــفترة ال تــقل عــن 
شهـــــــر ومـــــــقّرة رســـــــميا 
ويـكون قـد نـفذ خـاللـها مـا 
ال يـقل عـن ثـالثـة عـمليات 
فـي مـجال إمـداد الخـزانـات 
بـــــالـــــوقـــــود عـــــلى مـــــتن 
الـسفن الـخاضـعة لـمدونـة 
IGF أو الــإلســتعاضــة عــن 
عــــــــمـلـيـتـيـن مــــــــن هــــــــذه 
الـــعمليات الـــثالث بـــدورة 
تـدريـبية بـالـمحاكـاة ومـقّرة 
رسميا في نفس المجال.

بــــــــتــدريــــــــب - الــــــــقــيــام 
يـســــــــتـجـيـب ألحــــــــكـام 
الـالئـحةV/3  (الـفقرات 
إلــــــــى9 )  مــــــــن 7  
  V/3والــــــــقـسـم ألــــــــف
(الــــفقرة 2) والجــــدول 
ألـــــــف -V/2-2   مـــــــن 

االتفاقية.
V/3

5 سنوات (ATSS IGF Code)

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الــتدريــب األســاســي فــي 
مـجال الخـدمـة عـلى مـتن 
الــسفن الــتي تــعمل فــي 

المياه القطبية

 C e r t i f i c a t e o f
 Proficiency in Basic
 Training for Service
 on Ships operating in

Polar Waters

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن  -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الـــالئـــحةV/4  (الـــفقرة 2) 
  -V/4ألــــــــف والــــــــقــســم 
(الـفقرة 1) والجـدول ألـف 
-V/4-1   من االتفاقية.

V/4 (BTSS Polar Waters)

دائمة

شــــــهادة األهــــــلية فــــــي 
الـــتدريـــب الـــمتقدم فـــي 
مـجال الخـدمـة عـلى مـتن 
الــسفن الــتي تــعمل فــي 

المياه القطبية

 C e r t i f i c a t e o f
 P r o f i c i e n c y i n
 Advanced Training for
 Serv ice on Ships
 operating in Polar

Waters

أال يـقل عـمر الـمتقدم عـن -
18سنة. 

أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -
شـــــــهادة األهـــــــلية فـــــــي 
الــتدريــب األســاســي فــي 
مــجال الخــدمــة عــلى مــتن 
الـــسفن الـــتي تـــعمل فـــي 

V/4
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دائمة (ATSS Polar Waters)

مــجال الخــدمــة عــلى مــتن 
الـــسفن الـــتي تـــعمل فـــي 

المياه القطبية. 
أن يـــــكون حـــــاصـــــال عـــــلى -

شـهادة تـدريـب صـادرة عـن 
معهــد بحــري مــعترف بــه 
ألحــــــــكــام  وتــســــــــتــجــيــب 
الــالئــحةV/4  ( الــفقرتــين 
  V/2-3 و4) والـقسم ألـف
(الـفقرة 2) والجـدول ألـف 

-V/4-2  من االتفاقية. 
أن يــكون قــد خــدم لــفترة -

شهــريــن عــلى األقــل فــي 
قـــــــسم الســـــــطح عـــــــلى 
مســــــتوى اإلدارة أو عــــــبر 
أداء مـــهام الـــخفارة عـــلى 
المســـتوى الـــعملي عـــلى 
مـــتن ســـفينة تـــعمل فـــي 

المياه القطبية.

الـملحق رقـم 4 
شـهادات األهـلية فـي الـتدريـب البحـري وشـهادات الـتدريـب البحـري (شـهادات الـدورات الــحتمية) الـمطلوبـة لـلعمل 

عـلى مـتن أنـواع مـعينة مـن الـسفن حسـب الـوظـيفة

الوظيفة*
ســــــــفــيــنــة 

ركاب
ســفينة نــاقــلة 

زيت*

ســــــــفـــيـــنـــة 
نــــــــاقــــــــلـــــــة 
كيميائيات*

ســــــــفــيــنــة 
نــاقــلة غــاز 

مسيل*

ذات  ســــــــفـــيـــنـــة 
مـحــــــــرك يــــــــعـمـل 
بــــالــــغاز(خــــاضــــعة 

.(IGF لمدونة

ســــــفينة تــــــعمل فــــــي 
المياه القطبية 

(تـخص الـربـابـنة وضـباط 
قسم السطح)
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الربان  
 +

ضباط أول 
 +

ضابط سطح* 
 +

كــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــر 
المهندسين 

  +
ضــــــــــــــابــــــــــــــط 
مهندس ثاني  

 +
ضــــــــــــــابــــــــــــــط 

مهندس* 
 +

ضابط 
الــــــــتـــقـــنـــيـــات 

اإللكترونية*

أن يــــــــكـون 
حاــــــــــــــــصال 

على: 

-  شــــهادة 
الـــــتدريـــــب 
فــــــــــــــــــــــــي 
الســــالمــــة 
لــــلعامــــلين 
الــــقائــــمين 
بخــــدمــــات 
مــــــباشــــــرة 

للركاب. 
- شــــــهادة 
الـــــتدريـــــب 
عــــلى إدارة 

الحشود. 
- شــــــهادة 
الـــــتدريـــــب 
فــــــــــــــــــــــــي 
ســـــــالمـــــــة 
الـــــــركـــــــاب 
والــــبضائــــع 
وســــالمــــة 

البدن.  
- شــــــهادة 
الـــــتدريـــــب 
فــــــي إدارة 
األزمــــــــــات 
والســــلوك 

البشري. 
- شــــــهادة 
األهــــــــلـــيـــة 
فــــــــــــــــــــــــي 
الـــــتدريـــــب 
عــــــــلــــــــــــــى 
اســــــتخدام 

زوارق 
اإلنــــــــقــــــاذ 

السريعة.

يــــــــكــــون  أن 
حاصال على: 

  
شــــــــهــادة    -
األهـــــلية فـــــي 
الــــــــتـــــــدريــــــــب 
األســــــــاســــــــي 
عــــــــلـــــــــــــــــــــــــى 
الــــــــعـــمـــلـــيـــات 
الــــــــمــتــعــلــقــة 
بـالـبضائـع عـلى 
مـــتن نـــاقـــالت 
الــــــــــــــزيــــــــــــــت 
ونـــــــــاقـــــــــالت 

الكيميائيات. 
شــــــــهــــادة   -
األهـــــلية فـــــي 
الــــــــتـــــــدريــــــــب 
الـمتقدم عـلى 
الــــــــعـــمـــلـــيـــات 
الــــــــمــتــعــلــقــة 
بـالـبضائـع عـلى 
مـــتن نـــاقـــالت 

الزيت.

يــــــــكــون  أن 
حاــــــــــــــــــصال 

على: 

-  شـــــــهادة 
األهـلية فـي 
الـــــــتدريـــــــب 
األســــاســــي 
عــــــــلـــــــــــــــــى 
الــــــــعـمـلـيـات 
الــــــــمـتـعـلـقـة 
بــــالــــبضائــــع 
عــــلى مــــتن 
نــــــــاقــــــــالت 
الــــــــــزيــــــــــت 
ونـــــاقـــــالت 
الـكيميائـيات

 .
- شــــــــهـادة 
األهـلية فـي 
الـــــــتدريـــــــب 
الــــــــمـتـقـدم 
عــــــــلـــــــــــــــــى 
الــــــــعـمـلـيـات 
الــــــــمـتـعـلـقـة 
بــــالــــبضائــــع 

على متن  
نــــــــاقــــــــالت 
الـكيميائـيات

.

أن يـــــــكون 
حاــــــــــــــصال 

على: 

-  شـــهادة 
األهــــــــلــيــة 
فــــــــــــــــــــــي 
الـــــتدريـــــب 
األســاســي 
عــــــــلـــــــــــــى 
الــــعمليات 
الـــــمتعلقة 
بـــالـــبضائـــع 
عـــلى مـــتن 
نــــــاقــــــالت 
الــــــــغـــــــــــــاز 

المسيل. 
- شـــــهادة 
األهــــــــلــيــة 
فــــــــــــــــــــــي 
الـــــتدريـــــب 
الـــــــمتقدم 
عــــــــلـــــــــــــى 
الــــعمليات 
الـــــمتعلقة 
بـــالـــبضائـــع 
على متن  
نــــــاقــــــالت 
الــــــــغـــــــــــــاز 

المسيل.

أن يكــــون حاــــصال 
على: 

شــــــــهــــادة    -
فــــــــي  األهــــــــلــيــة 
الــــــــتـــــــــــــــــدريــــــــب 
األســــاســــي فــــي 
مـــــجال الخـــــدمـــــة 
عـلى مـتن الـسفن 
ذات محـــــــركـــــــات 
تــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــل 
بــــالــــغاز(خــــاضــــعة 

 .(IGF لمدونة
- شـهادة األهـلية 
فــــــي الــــــتدريــــــب 
الــــــــمـتـقـدم فــــــــي 
مـــــجال الخـــــدمـــــة 
عـلى مـتن الـسفن 
ذات محـــــــركـــــــات 
تــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــل 
بــــالــــغاز(خــــاضــــعة 

.(IGF لمدونة

1/أن يـــــــكون الـــــــربـــــــان 
حاصال على: 

- شــهادة األهــلية فــي 
الــتدريــب الــمتقدم فــي 
مــــجال الخــــدمــــة عــــلى 
مـــــــتن الـــــــسفن الـــــــتي 
تـــــــعمل فـــــــي الـــــــمياه 

القطبية. 

2/أن يــــــكون ضــــــابــــــط 
السطح حاصال على: 

- شــهادة األهــلية فــي 
الـتدريـب األسـاسـي فـي 
مــــجال الخــــدمــــة عــــلى 
مـــــــتن الـــــــسفن الـــــــتي 
تـــــــعمل فـــــــي الـــــــمياه 

القطبية
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 يـجب أن يـكون أصـحاب هـذه الـوظـائـف حـاصـلين عـلى شـهادة األهـلية فـي الـتدريـب الـمتقدم إذا كـانـوا يتحـملون الـمسؤولـية *
الـمباشـرة عـن تحـميل الـبضاعـة وتـفريـغها والـعنايـة بـها خـالل الـعبور ومـناولـتها وتـنظيف الـصهاريـج أو عـن عـمليات أخـرى تـتصل 

بالبضائع على متن السفن الناقالت. 

بـــــحارة قـــــسم 
السطح* 

 +
بـــــحارة قـــــسم 

المحركات*

أن يــــــــكـون 
حاــــــــــــــــصال 

على: 
-  شــــهادة 
الـــــتدريـــــب 
فــــــــــــــــــــــــي 
الســــالمــــة 
لــــلعامــــلين 
الــــقائــــمين 
بخــــدمــــات 
مــــــباشــــــرة 

للركاب. 
- شــــــهادة 
الـــــتدريـــــب 
عــــلى إدارة 

الحشود.

يــــــــكــــون  أن 
حاصال على:  

شــــــــهــــادة   -
األهـــــلية فـــــي 
الــــــــتـــــــدريــــــــب 
األســــــــاســــــــي 
عــــــــلـــــــــــــــــــــــــى 
الــــــــعـــمـــلـــيـــات 
الــــــــمــتــعــلــقــة 
بـالـبضائـع عـلى 
مـــتن نـــاقـــالت 
الــــــــــــــزيــــــــــــــت 
ونـــــــــاقـــــــــالت 

الكيميائيات.

يــــــــكــون  أن 
حاــــــــــــــــــصال 

على: 
- شــــــــهـادة 
األهـلية فـي 
الـــــــتدريـــــــب 
األســــاســــي 
عــــــــلـــــــــــــــــى 
الــــــــعـمـلـيـات 
الــــــــمـتـعـلـقـة 
بــــالــــبضائــــع 
عــــلى مــــتن 
نــــــــاقــــــــالت 
الــــــــــزيــــــــــت 
ونـــــاقـــــالت 
الـكيميائـيات

.

أن يـــــــكون 
حاــــــــــــــصال 

على: 
- شـــــهادة 
األهــــــــلــيــة 
فــــــــــــــــــــــي 
الـــــتدريـــــب 
األســاســي 
عــــــــلـــــــــــــى 
الــــعمليات 
الـــــمتعلقة 
بـــالـــبضائـــع 
عـــلى مـــتن 
نــــــاقــــــالت 
الــــــــغـــــــــــــاز 

المسيل.

أن يكــــون حاــــصال 
على: 

- شـهادة األهـلية 
فــــــي الــــــتدريــــــب 
األســــاســــي فــــي 
مـــــجال الخـــــدمـــــة 
عـلى مـتن الـسفن 
ذات محـــــــركـــــــات 
تــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــل 
بــــالــــغاز(خــــاضــــعة 

.(IGF لمدونة
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امللحق رقم 5 

استمارة إستالم طلب للحصول على إقرار يؤكد االعتراف بشهادة كفاءة 
أجنبية (الالئحة I/10 (الفقرة 5) من االتفاقية الدولية STCW في صيغتها املعدلة) 

 Form of Receipt of Applica5on for Endorsement a:es5ng the recogni5on of
 foreign cer5ficate of competency

 (Regula;on I/10 (paragraph 5) of STCW as amended) 

 Company Name
إسم الشركة
 Address
العنوان
 Email

البريد اإللكتروني

.1
يتم 
تعب
أته
ا 

من 
قبل 
الش
ركة

1.
To 
be 
co

mpl
ete
d 

by 
the 
co
mp
any
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رقم شهادة الكفاءة CoC No:
تاريخ اإلصدار Issued on
تاريخ الصالحية Date of validity

السلطة التي أصدرتها Issuing Authority

الوظيفة املطلوبة Func;on Required
إسم السفينة Name of the Ship

رقم املنظمة البحرية الدولية .IMO no
نوع السفينة Type of the Ship

الحمولة اإلجمالية :Gross Tonnage
قدرة الدفع (بالكيلواط) :Propulsion power (Kw)



.1
يتم 
تعب
أته

ا 
من 
قبل 
الس
لطة 
الب
حر
ية

1.
To 
be 
co
mpl
ete
d 
by 
(TG
A)

نؤكد استالم الطلب أعاله بتاريخ 
………….. وتعتبر استمارة 

االستالم هذه دليل موثق على أن 
الطلب أعاله قد تم تقديمه إلى 
السلطة البحرية وفًقا لـإتفاقية 

STCW بصيغتها املعدلة، الالئحة 
I\10 الفقرة 5، وتخول البحار 

We confirm receipt of the 
a b o v e a p p l i c a t i o n o n 
………………. This form of 
Receipt of Appl icat ion is 
documentary evidence that the 
above application has been 
submitted to the (TGA) in 
accordance with STCW78 as 
amended, Regulation I/10 التاريخ Date:

إسم الشخص املخول له رسميا Name Duly Authorized 
Official

التوقيع Signature:
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اسم العائلة للبحار Surname of seafarer
االسم األول للبحار Fist Name(s) of seafarer

تاريخ امليالد Date of Birth
الجنسية Na;onality



امللحق رقم 6 

إقرار يؤكد االعتراف بشهادة 
بمقتضى أحكام االتفاقية الدولية 

ملستويات التدريب 
ENDORSEMENT ATTESTING THE وإصدار الشهادات وأعمال النوبة 
 RECOGNITION OF A CERTIFICATE
 UNDER THE PROVISIONS OF THE

 INTERNATIONAL CONVENTION OF
 STANDARDS OF TRAINING, تشهــــد حــــكومــــة املــــملكة الــــعربــــية

السعودية أن الشهادة رقم:

The Government of the 
Kingdom of Saudi Arabia 
c e r ; fi e s t h a t t h e  املـــمنوحـــة مـــن قـــبل أو نـــيابـــة عـــن

حكومة:

has been issued by or on 
b e h a l f o f t h e 
Government of: هـي شـهادة مـعترف بـها بـموجـب

أحـــــــــــــكام الـــــــــــــالئـــــــــــــحة I/10 مـــــــــــــن 
اإلتــــفاقــــية املــــذكــــورة أعــــاله، فــــي 
صــــيغتها املــــعدلــــة، وأن الــــحامــــل 
مـــخول بـــأداء الـــوظـــائـــف الـــتالـــية، 

is duly recognized in 
accordance with the 
provisions of regula;on 
I / 1 0 o f t h e a b o v e 
c o n v e n ; o n , a s 
a m e n d e d , a n d t h e 

القيود املفروضة (إن وجدت) املستوى الوظيفة
LIMITATIONS APPLYING (IF 

ANY)
LEVEL FUNCTION

ويـــمكن لـــحامـــل هـــذا اإلقـــرار أن يـــعمل بـــالـــصفة أو 
الــــصفات الــــتالــــية املحــــددة فــــي املــــتطلبات املُــــطبّقة 

The lawful holder of this endorsement may serve in 
the following capacity or capaci;es specified in the 
applicable safe manning requirements of the 
Administra;on:

القيود املفروضة (إن وجدت) الصفة

 LIMITATIONS APPLYING (IF
ANY)

CAPACITY

وينبغي االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذا 
اإلقرار أثناء العمل على منت السفينة، بموجب 
أحكام الفقرة 11 من الالئحة I/2 من االتفاقية.

The original of this endorsement must be kept 
available in accordance with regula;on I\2, 
paragraph 11 of the Conven;on while its holder is 
serving on a ship

االسم الكامل لحامل اإلقرار:
Name of the Endorsement holder:

الجنسية: Na5onality:

تاريخ امليالد: Date of birth:

إقرار رقم: Endorsement No:

إقرار صادر في: Endorsement issued on:

(الختم الرسمي)

(Official seal)
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30 
 

 7رقم الملحق 
 
 

 
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 

ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION OF 

STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR 
SEAFARERS, 1978, AS AMENDED 

 

The Government of Saudi Arabia certifies that the Certificate of Proficiency in 
………………… Training for ………………….. cargo operations, No 
………………….. has been issued to the Officer …………………………….. by 

………………………………., and the lawful holder has been found qualified in 

accordance with the provisions of regulation ……………………. paragraph ……………. 
of the above convention, as amended, and the section A-…………… 

paragraph…………… of the annex of this convention, until: 00/00/0000 
 

 

 )الختم الرسمي(  مدير عام اعتماد الت  يل ال حر  و ؤون ال حارة

General Director of Maritime Qualification 
Accreditation and Seafarers’ Affairs 

  

   

 

………………………………… 

……………………………………… 

  

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 المم كة العربية السعود ة

 
إقرار يؤكد إصدار  هادة أ  ية ل تدريب ال حر  بمقتضى أحكام االتفاقية الدولية 

م وتعديالتها1978لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة ل مالحي  لعام   

 
 ع ى العم يات ……… هادة ا   ية في التدريب تشهد حكومة المملكة العربية السعودية أن 

 قد صدرت لل اب   .…………… رقم  ..…………المتع قة بال ضا   ع ى مت  
 تتوفر  ي  الكفاءة حسب ما ، وتبين أن حاملها.………………من قبل  ………………
من االتفاقية المذكورة أعاله، في صيغتها المعدلة، والقسم  ..… الفقرة ..……تقت ي  أحكام الالئحة 

 0000/00/00، حتى: من مدونة هذه االتفاقية ..…… الفقرة.……أل -
 

 

 
 
 

 
 

 

 من 11ينبغي االحتفاظ بالنسخة األصلية من هذا اإلقرار أثناء العمل على متن السفينة، بموجب أحكام الفقرة 

  من اإلتفاقية.I/2الالئحة 
 

The original of this endorsement must be kept available in accordance with 
regulation I\2, paragraph 11 of the Convention while its holder is serving on a ship. 

The holder of the Certificate:   :حامل الشهادة 

Nationality: Saudi   جنسيةال سعود:  

Date of birth: 00/00/0000 :تاري  الميالد 

Signature   التوقي 

   

 :Endorsement No ..…………………… إقرار رقم:
 :issued on 00/00/0000 صادر في:

 الصورة الشخصية
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