تعليمات مزاولة أعمال الصيانة البحرية و خدمات تموين السفن بالمواد في
المملكة األردنية الهاشمية
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية استنادا ً للفقرة (ك) من المادة التاسعة من قانون
الهيئة البحرية األردنية رقم ( )47لسنة 2002
المادة ()1
تسمى هذه التعليمات (تعليماات مااللاأ ماماال النايالأ الة وياأ ل اممات تمالي السا ةاالملام فا
المملكأ األومليأ الهاشميأ لعام  ) 2003ليعمل ةها ااتةاوا ً م تاويخ لشوها ف الجويمة الوسميأ.
المادة ()2
يكل للكلمات لالعةاوات التاليأ يثماا لومت فا هاذه التعليماات المعاال الم نناأ لهاا ماا لام تامل
القويلأ الى غيو ذلك :
اللايو
اللااوة
المميو
الهيئأ

 :لايو اللقل
 :لااوة اللقل
 :مميو اام الهيئأ الة ويأ األومليأ
 :الهيئأ الة ويأ األومليأ

المو ص

 :الش ص الطةيع مل االاتةاوي المسجل كشاوكأ مل مسسساأ لالماو ص
م الجهأ الم تنأ لمماوساأ ماماال النايالأ الة وياأ ل مماااات تمالي
الساا ةالملام ف المملكأ.

ململب هيئأ التنليف

 :المعاي الم لض م قةل إ مى هيئات التنليف الملليأ لمعايلأ الس يلأ.

المشغل ال ل

 :المكااا الم نااص لتل يااذ مامااال ال ااص لالناايالأ لا نا الة ااوي
لالماااالم ةالمعااامات لالتجهيااااات ال اماااأ لتل ياااذ األاماااال الم اااممة فااا
تو يص مااللأ الشوكأ مل المسسسأ المتعلق ةأامال النيالأ الة ويأ.

المادة (:)3
ةالملام ف المملكأ األومليأ الهاشاميأ

يسمح ةمااللأ مامال النيالأ الة ويأ ل ممات تملي الس
ل شوكأ مل مسسسأ مو نأ م قةل الجهات التاليأ:
م
م) الهيئااأ الة ويااأ األومليااأ إذا كااا موكاهااا اااوق ااملم ملطقااأ العقةااأ االقتناااميأ ال انااأ
ةملجب م كام هذه التعليمات.
ب) سلطأ ملطقأ العقةأ االقتناميأ ال انأ ةالتلسيق مع الهيئأ الة ويأ األومليأ لفق م كاام هاذه
التعليمااات إذا كااا موكاهااا ما اال ااملم ملطقااأ العقةااأ االقتناااميأ ال انااأ للفق اا ً لقااالل
ملطقأ االقتناميأ ال انأ وقم ( )32لاأللظمأ لالتعليمات الناموة ةمقتضاه.
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المادة (:)4
يشكل المميو لجلأ م ملظ الهيئأ للقيام ةما يل -:
م) مواسأ المستلمات لاللثائق المقمماأ لغاياات التاو يص لللجلاأ م تطلاب تاليامها ةاأي لثاائق
مل مستلمات تواها ضولويأ لغايات الملافقأ الى التو يص.
ب) الكشااف الااى الشااوكات لالمسسسااات التا تاااالل مامااال الناايالأ الة ويااأ ل ااممات تماالي
الس ةالملام لمتاةعأ التاامها ةشولط التو يص لم كام هذه التعليمات.
المادة (:)5
ت مم مامال المو ص ةما يل -:
م) القيام ةإن لنيالأ لتلظيف ةم الس يلأ لاألجااء المغملوة ت ت سطح الة و.
ب) القيام ةإن لنيالأ معمات الس مأ الة ويأ.
ق) القيام ةإنا لنايالأ الم وكاات الوئيسايأ للسا لالماكيلاات لالمعامات المسااامة لجمياع
األجهاااة لالمعاامات الكهوةائيااأ لا لكتولليااأ لالم يااأ لمع امات لمللاااا الت وياال لالت مياال
لمعمات وةط الس ل مامال الل ام لالقص لال مامة.
م) تالياام المعاامات لاألجهاااة ال ليااأ ذات الع قااأ ةم وكااات الس ا لغااوف م وكاتهااا ل قطااع
الغياااو الميكاليكيااأ لالكهوةائيااأ لا لكتولليااأ لمعاامات الساا مأ الة ويااأ لمكاف ااأ ال ويااق
لالايلت المعمليأ لالملام الكيماليأ ال انأ ةنايالأ مواجال لمةاومات الم وكاات لتلظياف
غوف الم وكات لالغااات النلاايأ لغااات التةويم لاسطلالات القاص لالل اام لال امامة
لمستلاماتها.
ها) القيام ةتاليم الس ةالملام الغذائيأ لالطةيأ لاالساته كيأ لم ةاا العمال لمعامات السا مأ
الش نيأ.
ل) القيااام ةتالياام الس ا ةاااألملات الم يااأ لللاامهااا لال ااوائط الم يااأ ل الماالام لاألجهاااة
المكتةيأ لملام التلظيف ال انأ ةملاطق ا ااشأ لميأ مالام ضاولويأ ماماأ تشاغيل السا
ةاستثلاء قطع الغيااو الكهوةائياأ لالمكياليكياأ لاللل اات الكهوةائياأ لا لكتوللياأ لالمضا ات
لالمللاامات الكهوةائيااأ لالاياالت المعمليااأ لالماالام الكيماليااأ لالغااااات الناالاايأ لغ اااات
التةويم المست ممأ ف غوف الم وكات للس .
ا) تقميم ممات تلظيف الم ةا لمستلامات ا ااشأ لاألغطيأ لطلاقم الس .
المادة (:)6
ل لشاط لتاو يص مل نال اا مي اممات ة وياأ م اوى ةماا
تتم مماوسأ مامال المو ص م
فيهاااا ماماااال اللكااااالت الة وياااأ مل المعايلاااات الة وياااأ مل تمثيااال ملمياااأ ال ماياااأ مل لسااااطأ الشااا
الة وي.
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المادة (:)7
الى المو ص االلتاام ةالقيام ةأامال النيالأ لا ن الى السا طةقاا ً للمتطلةاات ال لياأ الالاومة
ف االت اقيات لالممللات لالةولتلكلالت الة ويأ المللياأ لت ات إشاواف ملاملب هيئاأ التناليف إذا
كاا لاالإل ا نا لالنايالأ يتطلااب ذلااك .لتقاميم تقويااو فلياا ً اا كاال امليااأ نايالأ يقاالم ةهااا إلااى
الهيئااأ  .لااللتاااام ةتالياام السا ةااالملام سااب متطلةااات الجاالمة لالن ا أ العامااأ طةقااا للتشااويعات
األومليأ الساويأ الم علل ل تقميم نلوة ا ممو تساليم المالام التا ياتم تاليامها للسا يلأ الاى الهيئاأ
مولسه م المالم للملام.
ملقعأ م الوةا لمميو اام ممل الس لالى قوطاسيأ ّ
المادة (:)8
الى المو ص تقميم طلاب طا إلاى الهيئاأ الة وياأ قةال تل ياذ مي امال موفقاا ً ةاه طلاب طا ما
وةا ال س يلأ ي مم فيه للإل النيالأ مل ا ن المطللب الى الس يلأ.
المادة (:)9
ةاااالملام

ت ااامم شاااولط مااالح تاااو يص مااللاااأ ماماااال النااايالأ الة وياااأ ل اااممات تمااالي السااا
للمو ني ةما يل -:
ً
م) م يكل المو ص مسج ف المملكأ كشوكأ مل مسسسأ لمى مميوياأ مواقاب الشاوكات فا
لااوة النلااأ لالتجاوة.
ً
ب) م ال يقل واا مال الشوكأ الممفلإل لالمسجل ا ( )50000مسي ملف ميلاوا مومليا.
ق) م يكل له مميوا ً ااما ً مت وغا ً مستلفٍ الشولط التاليأ-:
 .1م يكل مومل الجلسيأ.
 .2م يكل ان ً الى م م المسه ت لال ةوات العمليأ التاليأ:
 )2.2شااهامة مهلااما ة ااوي ملل ة ةااوة ال تقاال اا ( )4موةااع سااللات ةلظي ااأ مهلااما
مسسلل الى س ال تقل قموة م وكاتها ا ( 3000كيلل لات).
)2.3شااهامة مهلااما ة ااوي ثااال ة ةااوة ال تقاال ا ا ( )6ساات سااللات ةلظي ااأ مهلااما
مسسلل الى س ال تقل قموة م وكاتها ا ( 3000كيلل لات).
 )2.4شهامة الةكااللويلا فا الهلمساأ الة وياأ ةلااء سا ة ةاوة ال تقال اا ( )4موةاع
سللات ف مجال ةلاء الس مل م لاض الةلاء مل نيالأ لإن الس .
 )2.5شهامة الةكااللويلا فا الهلمساأ الميكاليكياأ ة ةاوة ال تقال اا ( )6سات ساللات
ف مجال نيالأ لإن الس .
 )2.6إ اامى المااسه ت العلميااأ ما ا ه مااع ةااوة ف ا مجااال الناايالأ الة ويااأ لال ةااوة
الة ويأ ل/مل الميلائيأ ف مجال النيالأ الة وياأ ة ياال ال تقال مجمالإل ةواتاه
ا ( )6ست سللات.
م) م ال يقل امم الملظ ي لامى الماو ص اا ( )5مشا اص ةماا فايهم الماميو العاام ما ةيالهم
مهلااما إلكتوللااا فااا الااأ قياماااه ةمماوساااأ ماماااال إناا األجهااااة الم ياااأ لمجهااااة
االتناالت لمعمات الس يلأ ا لكتولليأ.

136

هاااا) م يماااااوا المااااو ص مامالااااه فاااا ملقااااع مساااتقل مكاااال ماااا مكاتااااب ةمسااااا أ ال تقاااال
ا ()80م 2لمجهاة ةهاتف لفاكا ل ةجهاا اسلب موةلط ةشةكأ ا لتولت.
ا) تاالفيو مشااغ ً فلي اا ً لاامى المااو ص تتاالفو فيااه المعاامات لالتجهياااات ال امااأ للقيااام ةم تلااف
املياات الناايالأ لا نا المااذكلوة فا المااامة ( )5ما هااذه التعليماات لمجهاااا ً ةمعاامات
الس مأ العامأ لمكاف أ ال وائق ال امأ .
) ف الأ قياام الماو ص ةأاماال إنا لنايالأ لتلظياف ةام السا يلأ لاألجاااء المغمالوة
ت ت سطح الة و تستما لجلم غطاا فعليه تعيي غطاساي انال م امهما الاى شاهامة
غطااا ملليااأ ةمسااتلى ال يقاال اا ( )3لجاالم للميااه معاامات غطااا ت ماال موقامااا لاض ا أ
لكشا ا ً ةنا يتها يتضام تلااك األوقاام لاليااه الاام القياام ةأامااال نايالأ مل تلظيااف ةام
الس يلأ لاألجااء المغملوة ت ات ساطح الة او ال نالل الاى ملافقاأ القالة الة وياأ الملكياأ
قةل الةمء ةهاذه األاماال .لإذا كاا الماو ص يمااوا ماماال نايالأ مل تلظياف ةام السا يلأ
لاألجااااء المغماالوة ت اات سااطح الة ااو فقااط مل القيااام ةأامااال ناايالأ فاال الماااء فيكاال
مع ى م تلفيو المشغل ال ل الملنلص اليه ف ال قوة (ا) م هذه المامة.
المادة (:)10
ت مم إجواءات ملح تو يص مااللأ مامال النيالأ الة ويأ اوق املم ملطقاأ العقةاأ االقتنااميأ
ال انأ ةما يل -:
م) تقميم طلب تسجيل النيالأ الة وياأ الاى لااوة النالااأ لالتجااوة م امما فياه غاياات الشاوكأ
لفقا ً للمامة ( )5م هذه التعليمات.
ب) ي لل طلب التسجيل إلى الهيئأ لمواسته لإناماو الملافقاأ المةمئياأ لتساليم طالاب التاو يص
لملذق شولط التو يص لغايات استكمال إجواءات تسجيله ليجلا للهيئاأ م توسال لمالذق
التو يص لتنمو الملافقأ المةمئيأ ةلاسطأ ال اكا مل الةويم ا لكتولل .
ق) يقلم طالب التو يص ةتقميم لمالذق شاولط مالح التاو يص معةاأ ساب األنالل لموفقاا ةاه
اللثائق التاليأ -:
 .1نلو منمقأ ا اقم التأسيا ملضا ا فياه مساماء الشاوكاء مل اسام ناا ب المسسساأ
المسااهمي لغايااات الشوكأ/المسسسااأ لشااهامة التساجيل لشااهامة تةااي الم لضااي ةااإماوة
الشااوكأ مل المسسسااأ لالتلقيااع اله اا ف ا األماالو ا ماويااأ لالماليااأ لالقضااائيأ مناامقأ
سب األنلل م لااوة النلااأ لالتجاوة.
 .2نلوة منمقأ ا سلم الملكيأ مل اقم ا يجاو لمكاتب المو ص لالمشغل ال ل .
 .3نلوة منمقأ ا و نأ المه .
ً
 .4لس ا أ ا ا اقاام اماال كاال ملظااف لاامى المااو ص مناامقا م ا لااوة العماال لشااهامة
ناموة ا المسسسأ العامأ للضاما االجتمااا تتضام مساماء مالظ الشاوكأ الاذي
ضعلا للضما االجتماا لميه
 .5وقم المو ص لمى مائوة ضويةأ الم ل.
 .6اللثائق ال انأ ةمسه ت ل ةوة مميو اام المو ص .
م) تقالم اللجلااأ المشاكلأ ةملجااب هااذه التعليماات ةالكشااف الاى ملقااع المااو ص للتأكام ما تاالفو
الشااولط الاالاومة ف ا المااامة ( )10م ا هااذه التعليمااات لالتأكاام م ا المعللمااات الاالاومة ف ا
لملذق التو يص .
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ها) تقلم اللجلأ ةالتلنيأ إلى المميو ةإنماو و نأ مااللأ العمل للمو ص.
ل) ينمو المميو و نأ المااللأ للمو ص ةعم مفاع الوسالم السالليأ المقاووة لمامة سالأ لا امة
ليتم تجميمها سلليا ةتلسيب م اللجلاأ لتاتم م اطةاأ الجهاات ذات الع قاأ ةعمال الماو ص
نماو تناويح الم لل ال امأ لها.
المادة (:)11
للهيئأ لةالطويقأ الت تواها ملاسةأ لف مي لقت التأكام ما التااام الماو ص ةأ كاام هاذه التعليماات
لللمميو لقف العمل ةالتو يص مسقتا ً مل إلغائه لهائيا ً لذلك ف ال
م ال ااأ شااولط التااو يص لااامم إاالااأ الم ال ااأ ةعاام إ طاااو المااو ص للماامة الت ا يواهااا المااميو
ملاسةأ االأ الم ال أ .
المادة (:)12
الى كافأ الجهات المو ص لها ةمااللأ مامال النيالأ الة ويأ ل اممات تمالي السا فا المملكاأ
تلفيق ملضااها لفقا ً لهذه التعليمات ل ممة ال تتجالا الستأ اشهو م تاويخ لشاو هاذه التعليماات
ف الجويمة الوسميأ.
المادة ()13
تلغى جميع التعليمات الناموة ةهذا ال نلص ااتةاوا م تاويخ لشوها ةالجويمة الوسميأ.
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