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مياه و ال قباطنة القاطرات البحرية في الموانئ األردنية إجازة تعليمات
 األردنيةاإلقليمية 

  

حرية لباالهيئة  من قانون التاسعة المادة( من ك) للفقره ا  البحرية األردنية استنادالهيئة إدارة  مجلسعن  صادرة
 2002( لسنة 47األردنية رقم)

  

  (:1) المادة

اه الميل ئنيلة تعليمات إجازة قباطنة القاطرات البحرية للعمل  يلا الملئانأل ا ر  التعليمات ) هذه تسمى
 . الرسمية( ئيعم  بها من تاريخ نشرها يا الجري ة  2004اإلقليمية ا ر نية لسنة 

  

 (:2) المادة

 تل  ا لل  ئالعبارات التالية حيثما ئر ت يا هلذه التعليملات المعلانا المة  لة لهلا مل للكلمات يكئن 
 لقرينة على غير ذلك :ا

  
 البحرية ا ر نية.الهيئة النق / رئيس مجلس إ ارة  ئزير:   الئزير

 : ئزارة النق .  الئزارة
 البحرية ا ر نية.الهيئة : م ير عا   الم ير
 ا ر نية. البحريةالهيئة  :           الهيئة 
 ال ئلية. البحرية المنظمة :  المنظمة
 لنق  البحري ال الحة للمالحة.: ئسيلة ا السفينة

 القللللللللللللللللللللللللللاطرة
       البحرية

 هلائإةراج: الئح ة البحرية التا تستة   يا عمليات قطر ئجلر السلفن ئإ ةالهلا 
 أئ مساع تها. من ئإلى أر فة المئانأل أئ إنقاذها 

 ريلةبحال القلاطراتللقيلا  بععملا  قيلا ة الهيئلة : الضابط البحري المجلاز ملن قبل    القاطرة قبطان
 يا المئانأل ئالمياه اإلقليمية ا ر نية.

للشللةا الللذي أتلل  متطلبللات شللرئط عملل  المرشلل  الهيئللة : ئثيقللة ت لل ر عللن        اإلجازة
                      التعليمات. هذه بمئجب البحري

 الساحلية المالحة
    

  لفةئأر: حركة السلفن ال لالحة للمالحلة يلا الميلاه اإلقليميلة أئ ضلمن منلاط  
 ميناء العقبة.
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 (:3) المادة

 للة لجنللت تسللمى لجنللة متابعللة تطبيلل  هللذه التعليمللات ئإ لل ار الئثللائ  الرسللمية الةا الللئزير يشللك 
 القاطرات يا المملكة. بقباطنة

 : ئعضئية الم ير برئاسة

مون مأو من ينوو  ننو  الهيئة م يرية تسجي  السفن ئشؤئن العاملين يا البحر يا  م ير .1
  .ؤهل كبير مهندسين أو ربان أنالي بحاريحمل م

  .ةبير يا مجا  القطر ئاإلرشا  ئمن المقيمين يا م ينة العقبة إن أمكن .2
  

 (:4) المادة

 يللارقا اإلقليميلة ا ر نيلة بالعالملة رقل   للفر عللى شلاطأل البحلر ا حملر الشلمالا الشل الميلاه تحل  
 رال لفمل  ملخ ةلط الطلئ  الملار ملن نقطلة ةليج العقبة ليسير الحل  البحلري عللى ةلط مسلتقي  ئمتعا

ه ئملن هلذ العقبلة،كل  حيلي يلتقلا ملخ الةلط اللذي ين ل  ةلليج   84،2ئيمت  باتجاه الغلرب لمسلاية 
ملخ ةلط  نقطلت ليتعامل  آةلرالنقطة يتبخ الح  البحري الةط الذي ين   الةليج ئباتجاه الجنئب على 

 مركز ح ئ  ال ره. مقاب رقا الح ئ  مخ المملكة العربية السعئ ية على الشاطأل الش

   

 (:5) المادة

 اللالز فحلا ( ملن هلذه التعليملات إجلراء ال3من ةال  اللجنة المشار إليها يلا الملا ة )الهيئة  تتئلى 
 إلجازة قباطنة القاطرات البحرية ئالتئ ية بإ  ار الئثائ  الرسمية إلجازته  .

  

 (:6) المادة

يلة ا ر نيلة ات البحريلة يلا الملئانأل ا ر نيلة ئ الميلاه اإلقليمالقلاطر قباطنلة إجازةمنح  شرئط تح   
 التالا: النحئعلى 

ا أر نلا الجنسلية أئ متعاقل اع ملخ الجهلة المةت لة للعمل  كقبطلان قلاطرة يل يكئن أن .1
 .ا ر نيةالمئانأل 

 حا الع على شها ة ا هلية لضابط بحري ثانا على ا ق .  يكئن أن .2
 سنة. 25يق  عمره عن  ال أن .3
ع بجناية أئ جنحة مةلة بالشر  أئ ا ةالق العامة. ال نأ .4  يكئن محكئما
 .التعليمات( من هذه 8ق  أت  متطلبات الت ريب الئار ة يا الما ة ) يكئن أن .5
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 (:7) المادة

 -المطلئب تق يمها إل  ار اإلجازة كما يلا: الئثائ  تح   

ح لهلا ملت مخ الجهات الم رئثيقة تثبت ع أئا ر نية  الجنسيةتثبت انت يحم   ئثيقة .1
 ر نية.ئ المياه اإلقليمية ا  ا ر نيةبممارسة عمليات قيا ة القاطرات يا المئانأل 

 من قب  السلطة. عليها م ا قالمفعئ   ساريةثانا  بحري ضابطأهليت  شها ة .2
 لياقتت ال حية للعم  كقبطان قاطرة. تثبت المفعئ  حية سارية  شها ة .3
 بحري ثانا.  ضابط شها ةالتا تتطلبها  حتميةال السالمة شها ات .4
 محكئمية. ع   شها ة .5
 اإلنجليزية . اللغة إجا ة .6

  

 (:8) المادة

 لتالا: قيا ة قاطرة بحرية للقباطنة المستج ين على النحئ ا إجازة لمنح الت ريب متطلبات تح   

ة بحريلال القلاطرات قيلا ةعللى  أشلهرتسلعة من ثالثة أشهر إللى ت ريبيت  يترهقضاء  .1
مجللازين لعمليللات  قللاطرات قباطنللةإشللرا   تحللتالسللفن علللى ئعمليللات منائرتهللا 

مللن  م لل قةالقطللر يللا مينللاء العقبللة علللى ان يثبللت ذلللك مللن ةللال  شللها ة ةبللرة 
 الجهات المعنية. 

ع  لتللل ريبقبطلللان قلللاطرة أتللل  ا لكللل  ةلللاابسلللج  الهيئلللة  تحلللتفظ .2  كايلللة ييلللت مللل ئنا
نفللذ القبطللان المتلل رب  التللاالجئيللة   ئا حللئائا ر للفة  السللفن عللن المعلئمللات

 ئأي الملللل ربعمليللللات قيللللا ة القللللاطرات ئمريقللللة بمالحظللللات قبطللللان القللللاطرة 
 .اللجنةالتا شارك بها ئذلك لعرضت على  المنائراتمالحظات عن 

 تهاقل رالبحريلة التلا ال تقل   القلاطرات أنئاعجميخ  على القاطرة قبطانت ريب  يت  .3
 الجئيلةكايلة الظلرئ   ئيلاالعقبلة  مينلاء ر لفةأئعللى كايلة  كيللئات 1400عن 

مل  التلا تح السفن ئمئانأل النفط ئالغاز ئإةراج السفن على  ئإ ةا  قطرباستثناء 
 ش ي ة الةطئرة. مئا 

  

 (:9)المادة

 يحا قباطنة القاطرات البحرية على النحئ التالا:  إجراءات تح   

 .المستج  طانللقب الفحا عملية إلجراءللسلطة  ةطاع  بطلب التق   .1
أن ال يتجللائز  علللىعمليللة الفحللا  إلجللراءالمناسللب  التئقيللت بتح يلل اللجنللة  تقللئ  .2

 أسبئعين من تاريخ تق ي  الطلب.
 .المناسبة القاطرةالفحا باستة ا   عملية تت  .3
 .ئيح تالمشغلة للقبطان المستج  تئيير القاطرة لغايات ت ريبت  الجهة تتئلى .4
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 قبطللانليتسللنى للجنللة التعكلل  مللن قلل رة ئكفللاءة  مللرات علل ةإجللراء الفحللا علللى  يللت  .5
راج السلفن المنائرة على إ ةلا  أئ إةل ئ منفر اع  القاطرة قيا ةبعمليات  للقيا  القاطرة

 ئعلى أر فة مةتلفة.
  

 (:10)المادة

ت سلنة قبطلان القلاطرة المسلتج  اللذي لل  يملت عللى تعينيل  ملنح يت  المطلئباجتياز الفحا  عن  ( أ
طرة قلا قيلا ة إجلازة، اسلتئيى شلرئط ملنح اإلجلازةئالذي  التعليماتخ   ئر هذه ئاح ة من تاري

 . ئات ( كيلئ1400تق  ق رتها على )القاطرات التا ال بحرية لم ة سنة ئاح ة للقيا  بقيا ة 
ئاللذي    ةالملاقبطان القاطرة الحا   على اإلجازة المؤقتة الئار ة يلا الفقلرة )أ( ملن هلذه  يمنح( ب

ح يل ات  ئن أي ت  بحريلةقيا ة قلاطرة   ، إجازة  ح ئلت على اإلجازة المؤقتةسنة بع أنهى يترة
ن الجهلة ئذللك بعل  تزئيل  الهيئلة بكتلاب مل ا ر نيلةللقيا  بمةتل  عمليلات اإلرشلا  يلا الملئانأل 

حللا يانللت عملل  للل يها ئملل ئن ييللت سللاعات الةبللرة ئالكفللاءة، ئللهيئللة التللا عملل  بهللا يثبللت ييللت 
 .لز  االمرالمتق   ان 

  

 (:11)المادة

 جلازةا يق انلت أحل  شلرئط منحلت   أئ إيقا  أئ إلغاء إجازة أي قبطلان قلاطرة يلا حاللة سحب للم ير
ع أثنلاء عمللت  كقبطان إللى   ىأقاطرة أئ ضبط بحالة السلكر أثنلاء تع يتلت عمللت أئ ارتكلب ةطلع جسليما

يل  التحق ئبعل ضلر بسلالمة المالحلة أئ تلئي بحري أئ ا  ئقئع حا ي نتج عنت إ ابات يا ا رئاح
 معت. 

  

 (:12) المادة

 قلاطرةبطلان قباطنة القاطرات العاملين يا المئانأل ا ر نية من غيلر المسلتج ين إجلازة ق منح يت  ( أ
 الح للئ ( ملن هلذه التعليملات ملن اجل  7المن لئا عليهلا يلا الملا ة ) ئ يلا حلا  تقل ي  الئثلا

 يلا عليهلان الةضئع لفتلرة التل ريب أئ الفحلا المن لئا على إجازة قيا ة قاطرة بحرية ئ ئ
 هذه التعليمات.

ه هلذ ملنة )أ( القاطرات العاملين يا المئانأل ا ر نية الذين تنطب  عليه  أحكا  الفقر قباطنة على( ب
 .التعليمات( شهراع من تاريخ   ئر هذه 24الما ة تئيي  أئضاعه  ةال  يترة )

  

 (13المادة )

نيلة التلا ب من اللجنة  سباب مبررة ملنح اجلازة قبطلان قلاطرة للعمل  يلا الملئانأل االر للم ير بتنسي
ع للعم  بها ع ةا ا  . تتطلب ت ريبا
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 (: 14) المادة

 . سميةالرتعليمات  ا رة بهذا الة ئا اعتباراع من تاريخ نشر هذه التعليمات بالجري ة  أي تلغى

  


