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 انهذفرهذف هزِ انالئحخ انٍ انزأكذ يٍ أٌ انعبيهٍُ عهً انسفٍ انحذَضخ انًجزكشح أو راد انطجُعخ انخبصخ يٍ حُش
خصبئص انًُبوساد واالثعبد وانغبطس وكزنك االجهضح وانًعذاد انًزىافشح عهُهب ،روٌ كفبءح ويهبسح يُبسجخ
إلرًبو انًُبوسح انًضيع اجشاءهب ثًب َزُبست يع ساليخ انسفُُخ وانًالحخ ويُع انزهىس واجشاءاد االيٍ
انجحشٌ انالصيخ.
-2يجبل انزطجُك
رسشي احكبو هزِ انالئحخ عهً اداسح انعًبنخ انجحشَخثبإلداسح انًشكضَخ نهزفزُش انجحشيىأٌ اَشطخ اخشي
يزعهمخ ثطجُعخ عًم االداسح وانىالعخ ضًٍ َطبق رطجُك يُظىيخ انجىدح .
-3انزعشَفبد
 1-3انزجبسة  :رجشثخ او سهسهخ يٍ انزجبسة انزً َزى انمُبو ثهب نًذح يحذودح ،ولذ رسزخذو فُهب َظى يزكبيهخ
الجم رمُُى اسبنُت ثذَهخ ألداء واججبد او اسزُفبء رشرُجبد خبصخنألفشاد انمبئًٍُ ثبنزجشثخ عهً انسفُُخ
رشزشطهب االرفبلُخ.
 2-3انسفٍ انحذَضخ انًجزكشح :هٍ انسفٍ راد انخصبئص انجذَذح انًجزكشح وانًضودح ثأجهضح حذَضخ رزطهت
يهبساد خبصخ فٍ إداسرهب.
 3-3انسفٍ راد انطجُعخ انخبصخ :يضم َبلالد انًىاد انخطشح أو انسفٍ راد انخصبئص غُش انعبدَخ فٍ
يُبوسارهب أو سفٍ انشكبة وسفٍ انشكبة طشاص سوسو (انذحشجخ).
-4انًشاجع
 1-4دنُم انجىدح .
 2-4لبَىٌ سلى 232نسُخ.1989
3-4االرفبلُخ انذونُخ  STCW 1978ورعذَالرهب انمبعذح .1/13
 4-4االرفبلُخ انذونُخ نساليخ االسواح فً انجحبس  SOLAS1974ورعذَالرهب.
5-4انًذوَخ انذونُخ أليٍ انسفٍ وانًشافك انًُُبئُخ. ISPS
6-4االرفبلُخ انذونُخ نًُع انزهىس فً انجحش ثبنضَذ ويالحمبرهب MARPOL73
 7-4انمشاس انىصاسٌ سلى  221نسُخ 2013
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 1تتقذو انشزكخ انًالحيخ او يبنك انسفينخ أو انتىكيم انخبص ثهب إلدارح انعًبنخ انجحزيخ نههيئخ انعبيخ نساليخ
انًالحخ انجحزيخ ثطهت انًىافقخ نطبقى انسفينخ انًشيع إجزاء انتجبرة نهب إلتًبو عًهيخ انتجبرة وفحض
انًؤهالد ويستىيبد انكفبءح انخبطخ ثبنعبيهيٍ عهيهب.
 2-5يتى فحض انًؤهالد انخبطخ ثطبقى تشغيم انسفينخ وانتأكذ يٍ استيفبءهى نًعبييز انكفبءح وانًهبرح انالسيخ
إلجزاء يثم هذه انتجزثخ ثًب يتىافق يع ضًبٌ ساليخ انسفينخ وساليخ انًالحخ وينع انتهىث وتطجيقبد االيٍ
انجحزي حست يتطهجبد يعبهذح  STCW 78وتعذيالتهب.
 3-5في حبل انتأكذ يٍ استيفبء طبقى انسفينخ نهشزوط انسبثقخ يتى إطذار يىافقخ انهيئخ عهي اجزاء انتجزثخ.
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