تعليمات إجازة قيادة القوارب واليخوت السياحية البحرية داخل وخارج
المياه اإلقليمية األردنية
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية استناد للفقرتين (د) و (و) من المادة الخامسة من قانون الهيئة
البحرية األردنية رقم( )47لسنة .2002

المادة ()1
تسمى هذه ال تعليمات ( تعليمات إجازة قيادة القوارب واليخوت السياحية البحرية داخل وخارج المياه
اإلقليمية األردنية لسنة  ) 2004ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليماات المعااني المخةةاة لهاا ماا لا تادل
القرينة على غير ذلك :
 :وزير النقل /رئيس مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية.
الوزير
 :مدير عا الهيئة البحرية األردنية.
المدير
 :الهيئة البحرية األردنية.
الهيئة
 :الوحدة البحرية الةالحة للمالحة التي تستخد في رحالت بحرية.
القارب ،يخت النزهة
 :الشااخا المجاااز ماان قباال الهيئااة للقيااا بمعمااال قيااادة القااارب أو يخاات
قائد القارب
النزهة .
 :الشخا الطبيعي أو االعتباار المساجل فاي ساجل تساجيل السا ن لاد
مالك القارب
الهيئة ويحق له التةرف بملكية القارب وتعيين من يلز لقيادته.
 :وثيقة تةدر عن الهيئة لقائد القارب أو يخت النزهاة الاذ أتا متطلباات
اإلجازة
شروط إجازته لقيادة قارب أو يخت نزهة.
الرحلااااااااااة السااااااااااياحية  :حركااة القااارب أو يخاات النزهااة الةااالا للمالحااة داخاال المياااه اإلقليميااة
األردنية.
الساحلية

المادة ()3
يشكل الوزير لجنه تسمى لجنة متابعة تطبيق هذه التعليمات وإةدار الوثائق الرسمية الخاةة لقيادة
القااوارب واليخااوت السااياحية البحريااة داخاال وخااارج المياااه اإلقليميااة األردنيااة فااي المملكااة األردنيااة
الهاشمية برئاسة مدير عا الهيئة البحرية األردنية وعضوية :
 .1مندوب عن الهيئة البحرية األردنية.
 .2مندوب عن القوة البحرية الملكية.
 .3مندوب عن دائرة المخابرات العامة.
 .4مندوب عن مديرية األمن العسكر  /شعبة استخبارات العقبة.
المادة ()4
تحدد المياه اإلقليمية األردنياة بالعالماة رقا ةا ر علاى شااطر البحار األحمار الشامالي الشارقي فاي
خليج العقبة ليسير الحد البحر على خاط مساتقي ومتعاماد ما خاط الطاول الماار مان نقطاة الةا ر
ويمتد باتجاه الغرب لمسافة  2.84ك حيث يلتقاي ما الخاط الاذ ينةاف خلايج العقباة ،ومان هاذه
النقطة يتب الحد البحر الخط الذ ينةف الخليج وباتجاه الجنوب على آخر نقطه ليتعامد ما خاط
الحدود م المملكة العربية السعودية على الشاطر الشرقي مقابل مركز حدود الدرة.
المادة ()5
تتولى الهيئة من خالل اللجنة المشار إليها في المادة ( )3من هاذه التعليماات إجارال ال حاا الاالز
إلجازة قيادة قارب أو يخت سياحي داخل وخارج المياه اإلقليمية األردنية والتوةية للمدير بإةدار
الوثائق الرسمية إلجازته .
المادة ()6
شااروط ماانا إجااازة قيااادة لقااارب أو يخاات سااياحي داخاال المياااه اإلقليميااة األردنيااة هااي علااى النحااو
التالي:
 .1أن يكااون طالااب اإلجااازة أردنااي الجنسااية أو أن يكااون مالكااا لقااارب أو يخاات سااياحي أو
متعاقدا للعمل كقائد قارب لد مالك لقارب أو يخت سياحي مسجل في األردن .
 .2أن يكون ملما في اإلسعافات األولية وإط ال الحريق والسالمة الشخةية.
 .3أن ال يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة واألخالق العامة.
 .4أن يجتاز ال حا المحدد لقائد قارب أو يخت سياحي طبقا ألحكاا الماادة ( )11مان هاذه
التعليمات.
المادة ()7
الوثااائق المطلااوب تقااديمها ماان طالااب اإلجااازة لقيااادة قااارب أو يخاات نزهااة داخاال المياااه اإلقليميااة
األردنية على النحو التالي:
 .1هوية شخةية ةادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات إلثبات الجنساية األردنياة أو
وثيقة تثبت ملكيته أو عمله لد مالك لقارب أو يخت سياحي مسجل في األردن.

 .2سجل عدلي حديث.
 .3شهادة ةحية سارية الم عول تثبت لياقته الةحية للعمل كقائد قارب أو يخت سياحي.
المادة ()8
شروط منا إجازة قيادة لقارب أو يخت سياحي خارج المياه اإلقليمية األردنية هي على النحو التالي:
 .1أن يكااون طالااب اإلجااازة أردنااي الجنسااية أو أن يكااون مالكااا لقااارب أو يخاات سااياحي أو
متعاقدا للعمل كقائد قارب لد مالك لقارب أو يخت سياحي مسجل في األردن.
 .2أن يكون حاةال على شاهادة األهلياة ضاابط بحار ثااني أو لدياه خبارة لمادة ال تقال عان
سنتين في قيادة القوارب .
 .3أن يكون ملما باالتةاالت البحرية والمةطلحات ذات العالقة وان يتقن التخاطب باللغاة
اإلنجليزية على أجهزة االتةاالت البحرية .
 .4أن ال يقل عمره عن  20سنة.
 .5أن ال يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة واألخالق العامة.
 .6أن يجتاز ال حا حسب المادة ( )11من هذه التعليمات.
المادة ()9
الوثااائق المطلااوب تقااديمها ماان طالااب اإلجااازة لقيااادة قااارب أو يخاات نزهااة خااارج المياااه اإلقليميااة
األردنية هي على النحو التالي:
 .1هوية شخةية ةادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات إلثبات الجنساية األردنياة أو
وثيقة تثبت ملكيته أو عمله لد مالك لقارب أو يخت سياحي مسجل في األردن.
 .2شهادة أهليه ضابط بحر ثااني ساارية الم عاول مةاادق عليهاا مان قبال الهيئاة أو شاهادة
خبرة لمدة سنتين في قيادة القوارب .
 .3شهادات السالمة الحتمية التي تتطلبها شهادة ضابط بحر ثاني.
 .4سجل عدلي حديث.
 .5شهادة ةحية سارية الم عول تثبت لياقته الةحية للعمل كقائد قارب أو يخت سياحي.
 .6للجنة متابعة تطبيق هذه التعليمات تحديد مناطق اإلبحاار القريباة للميااه اإلقليمياة األردنياة
ومنا االستثنالات الالزمة م التمكيد على شروط السالمة البحرية .
المادة ()10
متطلبات التدريب لمنا إجاازة قياادة قاارب أو يخات نزهاة أو قاارب ساياحي داخال أو خاارج الميااه
اإلقليمية األردنية هي على النحو التالي:
 .1تحت ظ الهيئة بسجل خاا لكل قائد قارب أو يخت ساياحي مادونا فياه كافاة المعلوماات عان
طالب اإلجازة و التدريب أو الخبرة الذ حةل عليها ومرفقة بمالحظات مالك القاارب أو
اليخت وذلك لعرضه على اللجنة.

 .2تقد الهيئة نشارات توضايحية و تدريبياة لطاالبي إجاازة قاادة القاوارب أو اليخاوت الساياحية
وتشتمل على اإلسعافات األولية وإط اال الحرياق والساالمة الشخةاية واإلشاارات المالحياة
واالتةاااالت البحريااة وسااالمة األروال فااي البحااار ياات فحااا طالااب اإلجااازة كجاازل ماان
متطلبات الحةول على اإلجازة.
 .3حضور دورة مالحية تدريبية من جهة معتمدة لد الهيئة البحرية للمتقدمين للحةاول علاى
رخةة قيادة قارب أو يخت سياحي أو نزهة خارج المياه اإلقليمية .
 .4للجنة متابعة تطبياق هاذه التعليماات تحدياد منااطق اإلبحاار القريباة للميااه اإلقليمياة األردنياة
ومنا االستثنالات الالزمة م التمكيد على شروط السالمة البحرية .
المادة()11
إجاارالات فحااا قائااد قااارب أو يخاات سااياحي للحةااول علااى إجااازة قيااادة داخاال أو خااارج المياااه
اإلقليمية األردنية هي على النحو التالي:
 .1التقد خطيا للسلطة بطلب إجرال عملية ال حا.
 .2تقو اللجنة بتحديد التوقيت المناسب إلجرال عملية ال حا على أن ال يتجااوز أسابوعين
من تاريخ تقدي الطلب.
 .3ياات فحااا ط الااب اإلجااازة فااي المعلومااات الااواردة فااي النشاارات التوضاايحية والتدريبيااة
المقدمااة ماان الهيئااة البحريااة للمتقاادمين للحةااول علااى رخةااة قيااادة قارب/يخاات داخاال
وخارج المياه اإلقليمية وبالخرائط واألجهزة المالحياة للمتقادمين للحةاول علاى رخةاة
قيادة قارب .
 .4يت إجرال ال حا لمرة واحدة أو اكثر ليتسنى للجنة التمكد من قدرة وك االة قائاد القاارب
أو اليخاات السااياحي ماان القيااا بعمليااات القيااادة من ااردا و المناااورة علااى إدخااال وإخااراج
القارب أو اليخت على أرة ة مختل ة وربطه عليها بشكل أمن.
 .5عنااد اجتياااز ال حااا المطلااوب ياات إةاادار إجااازة قائااد قااارب أو يخاات سااياحي ل بحاار
داخل أو خارج المياه اإلقليمية األردنياة حساب تاوافر الشاروط والوثاائق المطلوباة لكال
نوع في هذه التعليمات.
المادة()12
للمدير سحب أو إيقاف أو إلغال إجازة أ قائد قارب أو يخت ساياحي فاي حالاة فقداناه أحاد شاروط
منا اإلجازة آو ارتكابه جر جزائي أو ضبط بحالة السكر أثنال تمديته عمله أو ارتكب خطم جسايما
أثنال عمله أد إلى وقوع حاادث ناتج عناه إةاابات فاي األروال أو تلاوث بحار أو اضار بساالمة
المالحة وبعد التحقق من المخال ة .
المادة ()13
تلغااى جمي ا التعليمااات السااابقة الةااادرة بهااذا الخةااوا اعتبااارا ماان تاااريخ نشاار هااذه التعليمااات
بالجريدة الرسمية.

