
 )مكونات ملفات الطلبات( المســـاطــر االداريــة التي تخـص المـواطنيــن

 طلب شهادة ضابط مالحة تجارية ملف (1

 طلب خطي، -

 نسخة من عقد االزدياد، -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها لدبلوم ضابط مالحة تجارية معترف به، -

 لبطاقة التعريف الوطنية، نسخة طبق األصل مصادق عليها -

 شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مرخص له من طرف مديرية المالحة التجارية، -

 صور التعريف، -

 ،STCWنسخ من شواهد  -

 بالنسبة لضباط السطح. GOC GMDSSنسخة طبق األصل مصادق عليها لشهادة  -

  STCWملف طلب شهادة  (2

 : يتكون هذا الملف من الوثائق التالية

مصادق  لألصلصلية او نسخة مطابقة شهادة ألتكوين ) باألمروثيقة تثبت خضوع المعني  -

 : التكوين من طرفو تسلم هذه الوثيقة حسب نوع  عليها(،

 هيل الضباط أمن طرف مديرية المالحة التجارية اذا تعلق االمر بتكوين و ت طبيب مرخص له

 .االستعجالية على متن السفن الطبية المسؤولين عن االسعافات

  فيما يخص شهادة القدرة على تشغيل قوارب االنقاذ رئيس مصلحة المالحة التجارية لطنجة

 السريعة.

  المعهد العالي للدراسات البحرية(ISEM) .بالنسبة لباقي الشواهد 
 

  ملف طلب تجديد شهادة ضابط المالحة التجارية (3

 ؛طلب خطي -

    ،تطابق المعايير باألمران الحالة الصحية للمعني  بتشهادة طبية تث -

 مشابهة من شأنها اتباث مدة االبحار الفعلية ؛كشف بمدة االبحار او كل وثيقة  -

 الشهادة االصلية المراد تجديدها ؛ -

 صور التعريف.    -    
 

 STCM( ملف طلب تجديد شهادة 4

 ؛طلب خطي -   

 تطابق المعايير؛ باألمران الحالة الصحية للمعني  طبية تثبتشهادة    -   

 الحفاظ  تثبت مدة االبحار الفعلية و كذا  هة من شأنها إثباتار اوكل وثيقة مشابكشف بمدة االبح -   

  على الكفاءة المهنية،     

 الشهادة االصلية المراد تجديدها؛ -   
 

  : مسلمة من طرف دولة خارجيةملف طلب اعتراف بشهادة ضابط المالحة التجارية 5)  

يودع هذا الطلب من طرف مجهز السفينة او ممثله الذي يرغب في تشغيل ضباط المالحة    

التجارية االجانب على متن سفن المالحة التجارية التي تضرب العلم المغربي لدى رئيس مصلحة المالحة 

 التجارية للميناء الذي سيتم فيه امتطاء السفينة.



 .باألمرط المالحة التجارية و صورتان للمعني يرفق بالطلب نسخة من رخصة مزاولة مهنة ضاب

ال مؤقتا االشتغ باألمراشهر يخول للمعني  3لمدة  لحصافر ايداع هذا الطلب على تسليم و صل يس

 على متن السفن المغربية.

 

 

 : شهادة ضابط المالحة التجارية ( ملف طلب نسخة عوض االصل من6

 ؛طلب خطي -

 ؛بضياع الشهادة االصلية تصريح -

 دة االبحار؛نسخة من كشف بم -

 صورة للتعريف. -
 

 STCW( ملف طلب نسخة عوض االصل من شواهد 7

 ؛طلب خطـي -   

 تصريح بالضياع للشهادة االصلية المسلمة من طرف مديرية المالحة التجارية  -   

 .دة االبحاركشف بم -  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 


