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.1

انيذف

تيذف ىزه انالئحت انَ ًضع ًتٌثْق اجشاءاث اعتًبد انًشاكض انطبْت ببنيْئت نهتأكذ ين تحقْق انًتطهببث انًحذدة نهخذيت
ًانًٌائًت يع يتطهببث االتفبقْت انذًنْت ً STCW 1978تعذّالتيب .
. 2يجبل انتطبْق
تسشٍ احكبو ىزه انالئحت عهَ جًْع يشاحم اعتًبد انًشاكض انطبْت .
.3

انتعشّفبث

ال ٌّجذ.
.4

انًشاجع

 1-4دنْم اإلداسة
 2-4الئحت يشاقبت اإلجشاءاث
 3-4نٌائح اإلجشاءاث
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1-5اعتًبد انًشاكض انطبْت  /االطببء
أًالً -:ششًط اختْبس انًشاكض انطبْت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أٌ رزٕافش ثبنًشكض انطجٗ األجٓضح انًُبسجخ نؼًم األخزجبساد انطجٛخ ٔانزٗ ركٌٕ يشٚحخ إلسزخذاو انجحبسح ٔسٓم
انٕطٕل إنٓٛب.
أٌ ٚزٕافش ثبنًشكض انطجٗ اإلحزٛبطبد ٔٔسبئم يُغ إَزقبل انؼذٖٔ.
أٌ ٚزٕافش ثبنًشكض انطجٗ انسشٚخ ٔاألحزشبو ٔانُظبفخ.
أٌ ٚزٕافش ثبنًشكض انطجٗ َظبو نًشاجؼخ ٔرقٛٛى ٔيؼبٚشح دٔسٚخ نألجٓضح ٔانًؼذاد انًسزخذيخ فٗ انكشف انطجٗ.
أٌ ٚهزضو انًشكضانطجٗ حبنخ إكزشبف أ ّٚيشبكم طحٛخ ثئرخبر اٜجشاءاد انالصيخ نًضٚذ يٍ انزحقق ٔإٚجبد انؼالج.
أٌ ٚكٌٕ انًشكض انطجٗ يضٔداً ثئشبساد يكزٕثخ ػٍ إجشاءاد انكشف انطجٗ نهجحبسح طجقبً S.T.C.W 78
ٔرؼذٚالرٓب ،ثًب فٓٛب إجشاءاد انشكٕٖ انًقذيخ يٍ انًؼزشض ٍٛػهٗ َزبئج انكشف انطجٗ.

ثبنْبً -:اإلشتشاطبث انتَ ّجب تٌافشىب ببألطببء انًعتًذّن -:
.1
.2
.3
.4

أٌ ٚكٌٕ األطجبء يؤْهٔ ٍٛٛرٖٔ خجشح كالً فٗ رخظظّ ٔفقبً نهسٛشح انزارٛخ.
أٌ ٚكٌٕ نذٖ اٜطجبء انذساٚخ ثبنظشٔف انحٛبرٛخ ػهٗ ظٓش انسفٍ ٔاإلحزٛبطبد انٕظٛفٛخ نهجحبسح ٔانهٛبقخ انطجٛخ
أثُبء انؼًم.
أٌ ٚكٌٕ نذٖ اٜطجبء انذساٚخ ثبٜدٔٚخ انجحشٚخ ٔانزٗ نٓب ػالقخ ثبنؼبيه ٍٛثبنجحش .
أٌ ٚكٌٕ األطجبء يسزقهٔ ٍٛٛال ٕٚجذ َفٕر ألطحبة انسفٍ أٔ انجحبسح أٔ ٔكالء رشغٛم انجحبسح ػهٓٛى خالل انحكى
انطجٗ.

ثبنثبً -:إجشاءاث انتقْى انذًسُ نهًشاكض انطبْت-:
ّتى إجشاء تقْى دًسُ نهًشاكض انطبْت انًعتًذة كم عبيْْن ين خالل نجنت انًتببعت
ًانتقْى.
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 -6إجشاءاث اعتًبد انًشاكض انطبْت
ٚ 1-6زقذو انًشكض انطج ٙانٗ سئٛس يجهس االداسح ثطهت الػزًبدِ كًشكض طجٗ .
ٚ 2-6قٕو سئٛس يجهس االداسح ثزحٕٚم انطهت انٗ انهجُخ انطجٛخانًخٕنخ ثفحض انطهجبدٔ ،يٍ ثى رسهٛى ششٔط انزقذو نالػزًبد
كًشكض طجٗ انٗ انجٓخ انطبنجخ ( انًشكض انطج / ٙاالطجبء )
 3-6رقٕو انهجُخ انًشكهخ ثفحض يهف انجٓخ انطبنجخٔ ،ثُبءا ػهٗ دساسخ انًهف َٔزبئج انضٚبسح انًٛذاَٛخ انز ٙرقٕو ثٓب انهجُخ ٚزى
قجٕل انطهت يٍ ػذيّ ٔاطذاس رقشٚش ثبنزٕطٛبد.
 4-6فٗ حبنخ قجٕل انطهت ٚزى ادساج انًشكض انطجٗ سجم قبئًخ انًشاكض انطجٛخ  /االطجبء انًؼزًذٌٔ
ٚ 5-6ظذس انزشخٛض نًذح أسثغ سُٕاد ٔٚجذد رهقبئٛب نًذد يًبثهخ يبنى رشركت أحذ انًخبنفبد نالشزشاطبد انًطهٕثخ انًُظٕص
ػهٓٛب أٔ االخطبس ثٕقف انُشبط أٔ إنغبئّ .

 -7إجشاءاث انشقببت عهَ انًشاكض انطبْت انًعتًذة
ٚ 1-7زى يزبثؼخ اداء انًشاكض انطجٛخانًؼزًذح  /االطجبء انًؼزًذٌٔ ػهٗ فزشاد ثُٛٛخ الرضٚذ ػٍ سزّ اشٓش يٍ خالل انضٚبسح
انًٛذاَٛخ نهًشاكض نهزأكذ يٍ اسزًشاس االنزضاو ثزطجٛق انششٔط انٕاسدح فٗ انجُذ سقى (ٔ )5كزبثخ رقشٚش ثزنك ثُبء ػهٗ انًُٕرج
انًشفق سقى (.)1/26/T
ٚ 2-7زى رقٛٛى انًشاكض انطجٛخ انًؼزًذح سُٕٚبً نهزأكذ يٍ اسزًشاس انًشكض انطج ٙنهًسزٕٚبد انًؤْهخ السزًشا االػزًبد كًشكض
طج ٙيؼزًذ ثُبءا ػهٗ انًُٕرج انًشفق سقى ()2/26/T
 3-7إرا نى رسجم انهجُخ خالل انًزبثؼخ انذٔسٚخ (كم سزخ أشٓش) أ٘ يهحٕظبد ػٍ قظٕس جسٛى ف ٙانخذيخ انًقذيخ رزى ػًهٛخ
انزقٛٛى انسُٕٚخ ف ٙيٕاػٛذْب ثًُٛب ارا سطذد أ٘ قظٕس جسٛى ف ٙاداء انخذيخ ٚزى رُفٛز ثُٕد انزقٛٛى انسُٕ٘ يجكشا ٔكزبثخ
رقشٚش ثحبالد انقظٕس انجسٛى.
ٚ 4-7زى اػطبء انًشكض انطج ٙانًؼزًذ فشطخ نزالف ٙأٔجّ انقظٕس انًشطٕدح خالل ثالثخ اشٓش ػهٗ اٌ رقٕو انهجُخ انًخزظخ
يٍ انٓٛئخ يٍ اػبدح انزقٛٛى فَٓ ٙبٚخ يذح انسًبح.
ٚ 5-7زى انزٕطٛخ ثبسزًشاس انزؼبيم يغ انًشكض انطج / ٙانطجٛت انًؼزًذ أ شطجّ يٍ سجالد قبئًخ انًشاكض انطجٛخ انًؼزًذح /
االطجبء انًؼزًذٌٔ ٔرنك يٍ خالل يحضش انزقٛٛى
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 يشفقبث:( )1/06/Tنًٌرج انًتببعت انذًسّت كم ستت أشيش
( )1/06/Tنًٌرج انتقْْى انسنٌُ
( )2/06/Tنًٌرج قبئًت انًشاكض انطبْت انًعتًذة ين انيْئت

-

اننًٌرج)2/06/T( :

قبئًت انًشاكض انطبْت انًعتًذة ين انيْئت انًصشّت نساليت انًالحت انبحشّت
يسهسم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تبسّخ االعتًبد
2007/4/24

أسى انًشكض انطبِ انًعتًذ
يسزشفٗ سأط انز ٍٛانؼسكش٘

تبسّخ أخش تقْْى سنٌُ
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االداسة انطبْت

ًَٕرج T/26-1

تقشّش نجنت يتببعت اداء انًشاكض انطبْت انًعتًذة
اننصف سنٌُ
أسى انًشكض انطبِ انًعتًذ:
انتبسّخ:
تقشّشيتببعت سقى:

ثُبءا ػهٗ يب جبء ف ٙالئحخ اػزًبد انًشاكض انطجٛخ سقى (طٔ )26/رؼهًٛبد انسٛذ سئٛس االداسح انطجٛخ ثبنٓٛئخ ثبنًزبثؼخ انذٔسٚخ نهًشاكض انطجٛخ
انًؼزًذح نهزأكذ يٍ ضًبٌ جٕدح انخذيخ انًقذيخ طجقب نهًؼبٛٚش انًقشسح ف ٙانقشاس انٕصاس٘ سقى  330نسُخ ٔ 2013إسشبداد انًُظًخ انجحشٚخ
انذٔنٛخ نسُخ ٔ 2013يؼبْذح  STCW 78كًب ػذنذ ،فقذ قبو انسٛذ انذكزٕس  /يذٚش االداسح انطجٛخ ثضٚبسح انًشكض انطج ٙانًؼزًذ انًشبس انٛخ
أػالِ ٔرى فحض ٔيشاجؼخ كم يٍ انجُٕد انزبنٛخ انٕاسدح ف ٙانجذٔل:
سقى
انجُذ
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

انُزٛجخ
غٛشيشضٛخ
يشضٛخ

انجُذ

االطجبء انقبئً ٍٛػهٗ انكشف انطج ٙيؤْه ٍٛانزأْٛم انكبف ٙألجشاء انفحٕص انطجٛخ يٍ
حٛث انزخظض ٔانخجشح.
اٌ ٚكٌٕ انًشكض انطج ٙرزٕافش نذ ّٚاألجٓضح انًُبسجخ نؼقذ االخزجبساد انطجٛخ ٔانزٗ
ركٌٕ يشٚحّ السزخذاو انجحبسح ٔسٓم انٕطٕل انٓٛب ٔرؼًم ثظٕسح يشضٛخ
ٚزٕافش فٗ انًشكض انطج ٙانسشٚخ ٔاالحزشبو ٔانُظبفخ
انًشكض انطج ٙيضٔد ثئسشبداد يكزٕثّ ػٍ اجشاءاد االخزجبس انطج ٙنهجحبسح طجقب
نًؼبْذح STCW 78
اٌ ٚهزضو انًشكض انطج ٙفٗ حبنخ اكزشبف أ٘ يشبكم طح ّٛثبرخبر االجشاءاد انالصيخ
نًضٚذ يٍ انزحقق ٔاٚجبد انؼالج سٕاء كبٌ انجحبس رى اطذاس شٓبدح طج ّٛنّ أ نى ٚزى
اطذاس شٓبدح نّ.
االطالع ػهٗ اجشاءاد انشكٕٖ يٍ االشخبص انًؼزشض ٍٛػهٗ َزبئج انكشف انطجٙ
انًشكض انطج ٙيسزقال ٔال ٕٚجذ َفٕر ألطحبة انسفٍ أ انجحبسح أٔ ٔكالء رشغٛم
انجحبسح ػه ّٛخالل انحكى انطجٙ

ٔقذ رى اَزٓبء انزقٛٛى ف ٙرًبو انسبػخ  ..................يٍ ٕٚو  ...................انًٕافق  ................ثبنُزٛجخ االرٛخ:
 -1انًشكض انطج ٙانًؼزًذ يهزضو ثبالشزشاطبد ٔانًؼبٛٚش
 -2انًشكض انطج ٙانًؼزًذ غٛش يهزضو ثبالشزشاطبد ٔانًؼبٛٚش
 -3انًشكض انطجٚ ٙحزبج انٗ ارخبر اجشاءاد رظحٛحّ خالل ثالثخ اشٓش

يذّش االداسة انطبْت
انتٌقْع :
7

الئحت اجشاءاث اعتًبد انًشاكض انطبْت
ًثْقت يشاقبت

االداسح انطجٛخ

ًَٕرج T/26-2

تقشّش نجنت انتقْْى انسنٌُ ألداء انًشاكض انطبْت انًعتًذة
أسى انًشكض انطج ٙانًؼزًذ:انزبسٚخ:
رقشٚش يزبثؼخ سقى:
أػضبء انهجُخ:
............................................... -1
............................................... -2
............................................... -3
ثُبءا ػهٗ يب جبء ف ٙالئحخ اػزًبد انًشاكض انطجٛخ سقى (طٔ )26/رؼهًٛبد انسٛذ سئٛس االداسح انطجٛخ ثبنٓٛئخ ثبنًزبثؼخ انذٔسٚخ نهًشاكض انطجٛخ
انًؼزًذح نهزأكذ يٍ ضًبٌ جٕدح انخذيخ انًقذيخ طجقب نهًؼبٛٚش انًقشسح ف ٙانقشاس انٕصاس٘ سقى  330نسُخ ٔ 2013إسشبداد انًُظًخ انجحشٚخ
انذٔنٛخ نسُخ ٔ 2013يؼبْذح  STCW 78كًب ػذنذ ،فقذ قبيذ انهجُخ ثضٚبسح انًشكض انطج ٙانًؼزًذ انًشبس انٛخ أػالِ ٔرى فحض ٔيشاجؼخ
كم يٍ انجُٕد انزبنٛخ انٕاسدح ف ٙانجذٔل:
سقى
انجُذ
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

انُزٛجخ
يشضٛخ غٛش يشضٛخ

انجُذ

االطجبء انقبئً ٍٛػهٗ انكشف انطج ٙيؤْه ٍٛانزأْٛم انكبف ٙألجشاء انفحٕص انطجٛخ يٍ
حٛث انزخظض ٔانخجشح.
اٌ ٚكٌٕ انًشكض انطج ٙرزٕافش نذ ّٚاألجٓضح انًُبسجخ نؼقذ االخزجبساد انطجٛخ ٔانزٗ ركٌٕ
يشٚحّ السزخذاو انجحبسح ٔسٓم انٕطٕل انٓٛب ٔرؼًم ثظٕسح يشضٛخ
اٌ ٚكٌٕ انًشكض انطج ٙانًؼزًذ نذَ ّٚظبو يشاجؼخ ٔرقٛٛى ٔيؼبٚشح دٔسٚخ نألجٓضح
ٔانًؼذاد انًسزخذيخ فٗ انكشف انطج ٙانالصو نزقٛٛى انهٛبقخ انطجٛخ نهجحبسح.
انًشكض انطج ٙيضٔد ثئسشبداد يكزٕثّ ػٍ اجشاءاد االخزجبس انطج ٙنهجحبسح طجقب
نًؼبْذح STCW 78
اٌ ٚهزضو انًشكض انطج ٙفٗ حبنخ اكزشبف أ٘ يشبكم طح ّٛثبرخبر االجشاءاد انالصيخ
نًضٚذ يٍ انزحقق ٔاٚجبد انؼالج سٕاء كبٌ انجحبس رى اطذاس شٓبدح طج ّٛنّ أ نى ٚزى
اطذاس شٓبدح نّ.
االطالع ػهٗ اجشاءاد انشكٕٖ يٍ االشخبص انًؼزشض ٍٛػهٗ َزبئج انكشف انطجٙ
انًشكض انطج ٙيسزقال ٔال ٕٚجذ َفٕر ألطحبة انسفٍ أ انجحبسح أٔ ٔكالء رشغٛم انجحبسح
ػه ّٛخالل انحكى انطجٙ
حشكخ سٛش انسجالد رزى ثذقخ ٔال ٚشٕثٓب انخطأ أٔ انسٕٓ

-8
ٔقذ رى اَزٓبء انزقٛٛى ف ٙرًبو انسبػخ  ..................يٍ ٕٚو  ...................انًٕافق  ................ثبنُزٛجخ االرٛخ:
 -4انًشكض انطج ٙانًؼزًذ يهزضو ثبالشزشاطبد ٔانًؼبٛٚش
 -5انًشكض انطج ٙانًؼزًذ غٛش يهزضو ثبالشزشاطبد ٔانًؼبٛٚش
 -6انًشكض انطجٚ ٙحزبج انٗ ارخبر اجشاءاد رظحٛحّ خالل ثالثخ اشٓش
أػضبء انهجُخ :
............................................... -1

.............................................. -2

............................................... -3
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