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لكة للبضائع والركاب في المم البحريمزاولة أعمال خدمات النقل  تعليمات

 األردنية الهاشمية
  

البحرية ة الهيئون عة من قانللفقرة )ك( من المادة التاس استنادا  البحرية األردنية الهيئة عن مجلس إدارة   صادره
 2002 لسنة( 47األردنية رقم )

  

  

 (1) المادة

لكاة المم النقل البحري للبضائع والركاا  يا  )تعليمات مزاولة أعمال خدمات   تسمى هذه التعليمات 
 . ( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها ي  الجريدة الرسمية2003األردنية الهاشمية لعام 

  

 (2) المادة

ل ا لام تاديكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ي  هاذه التعليماات المعاان  المخ  اة لهاا ما 
 القرينة على غير ذلك :

  
 وزارة النقل:   الــــــوزارة
 وزير النقل:      الوزيــــــــر
 البحرية األردنيةالهيئة مدير عام  :       المـديـــــــر

 البحرية األردنيةالهيئة  :       الهيئة 
سا  والمارخص مان الشخص الطبيع  أو االعتباري المسجل كشارك  أو مسس:  الناقل البحري       

مزاولااة خاادمات النقاال البحااري للبضااائع  لممارسااة أعمااال  الجهااة المخت ااة
 أي ناقل آخر . سواء نفذ النقل يعلياً من جانب  أو من طرف  والركا  

 السفينة المجهزة والمخ  ة لنقل البضائع والركا  بكاية أنواعها.  :       السفينة
 قول على متن السفينة بموج  عقد للنقل ) تذكرة نقل (الشخص المن:                 الراك 
 السلعة أو العربة الت  يحملها الناقل بموج  عقد النقل.:         األمتعة

 متعلقاتاا العقاد المباارم مان قباال الناقال أو بالنيابااة عنا  لنقاال الراكا  وأمتعتاا  و:           عقد النقل
 بحراً.
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  (3) المادة

ة شاركة أو مسسساا  ة أعماال النقال البحاري للبضاائع والركاا  يا  المملكاة مان خا ل يسام  بمزاولا 
 من قبل الجهات التالية : مرخ ة  
أحكاام  البحرية إذا كاان مركزهاا خاارد حادود منطقاة العقباة االقت اادية الخا اة بموجا الهيئة    (أ

 هذه التعليمات.
ان مركزهاا البحرياة األردنياة إذا كاالهيئاة ق ماع سلطة منطقة العقبة االقت ادية الخا اة بالتنساي  ( 

 (32رقام ) داخل حدود منطقة العقبة االقت ادية وويقاً لقانون منطقاة العقباة االقت اادية الخا اة
   .نظمة والتعليمات ال ادرة بمقتضاهواأل 2003لسنة 

   

 ( 4) المادة

 -للقيام بما يل  :الهيئة يشكل المدير لجنة من موظف   
ثااائق أو ة المسااتندات والوثااائق المقدمااة لاايااات التارخيص وللجنااة أن تطلاا  تزوياادها ب يااة ودراسا أ( 

 مستندات تراها ضرورية لاايات الموايقة على الترخيص .
وط التزامهاا بشار  ( الكشف على الشركات والمسسساات التا  تازاول أعماال النقال البحاري ومتابعاة

 الترخيص وأحكام هذه التعليمات . 
  

 (5) المادة

 تحدد أعمال المرخص لنقل البضائع والركا  بكاية أنواعها على النحو التال : 
 القيام بنقل البضائع على السفن الت  تعود ملكيتها للمرخص.  .1
 القيام بنقل البضائع على السفن المست جرة بنمط عارية . .2
 محددة .  القيام بنقل البضائع على السفن المست جرة لرحلة أو لمدة زمنية .3
 القيام بنقل الركا  وأمتعتهم ومتعلقاتهم بموج  عقد النقل. .4

  

 ( 6) المادة

تااتم ممارسااة أعمااال النقاال البحااري للبضااائع والركااا  ماان خاا ل نشاااط وتاارخيص منف اال عاان أيااة  
 خدمات بحرية أخرى شريطة التقيد ب حكام قانون المنايسة غير

 2002( لساانة 49نون المنايسااة رقاام )وقااا 2000( لساانة 15المشااروعة واألساارار التجاريااة رقاام ) 
 وأي تعديل يطرأ عليهما . 
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 (7) المادة

 على شركة النقل البحري للبضائع والركا  التقيد بما يل :
لركاااا  اكايااة التشاااريعات والقااوانين الوطنياااة ومتطلبااات االتفاقياااات الدوليااة المتعلقااا  بنقاال  .1

الحة  ااركااا  وااللتاازام بتااويير ساافن وأمتعااتهم ومتعلقاااتهم وتحديااد مسااسولية الناقاال تجاااه ال
 تجارياً لاايات نقل البضائع والركا  وأمتعتهم ومتعلقاتهم . 

 الح ااول علااى الموايقااات ال زمااة ماان الجهااات المخت ااة للقيااام بنقاال المااواد الخطاارة أو .2
اقم و الحيوانااات الحيااة أو النباتااات والتقيااد بتااويير متطلبااات ي االها عاان مناااطق إعاشااة الطاا

 الركا .
  

 (8) المادة

للشااركات والمسسسااات  تحادد شااروط ماان  رخ ااة مزاولااة أعمااال النقال البحااري للبضااائع والركااا  
 -خارد حدود منطقة العقبة االقت ادية الخا ة بما يل  : 

ركات يا  أن يكون الناقل البحري مسج ً ي  المملكة كشركة أو مسسسة لدى مديرية مراقباة الشا   (أ
  رة وزارة ال ناعة والتجا

 ( مائة ألف ديناراً أردنيا.100000أن ال يقل رأس مال الشركة عن ) ( 
  -د( أن يكون ل  مديراً عاماً متفرغاً مستويياً للشروط التالية :

 أن يكون أردن  الجنسية. .1
      -أن تتوير لدي  خبره ي  مجال النقل البحري أو الم حة ال تقل مدتها عن : .2

   ً على الشهادة الجامعية األولىأ( أربع سنوات إذا كان حا
  ( ست سنوات إذا كان حا  ً على شهادة دبلوم كلية مجتمع
 د( ثمان  سنوات إذا كان حا  ً على شهادة الثانوية العامة

 أشخاص بما ييهم المدير العام  8د( أن ال يقل عدد الموظفين لدي  عن 
بمسااحة ال  تقل مكاون مان مكاتا  هـ( أن تمارس الشركة / المسسساة أعمالهاا يا  موقاع مسا

وبجهااز حاساو  مرباوط   خمسون متراً مربعاً ومجهزه بهاتف ويااكس  ( 50تقل عن )
                                  بشبكة اإلنترنت.

 (9) المادة

 تحدد إجراءات من  رخ اة مزاولاة أعماال النقال البحاري للبضاائع والركاا  للشاركات والمسسساات
 -قة العقبة االقت ادية الخا ة بما يل :خارد حدود منط

حاددا أ( تقاديم طلا  تساجيل الشاركة أو المسسساة إلاى وزارة ال اناعة والتجاارة/ مديرياة الشاركات م
 ( من هذه التعليمات.5يي  غايات الشركة طبقاً للمادة )

ص خيلدراساات  وإ اادار الموايقااة المبدئيااة وتسااليم طالاا  التاارالهيئااة  ( يحااول طلاا  التسااجيل إلااى 
 نموذد الترخيص وت در الموايقة المبدئية بواسطة الفاكس أو البريد اإللكترون .

د( يقااوم طالاا  التاارخيص بتقااديم نمااوذد شااروط ماان  التاارخيص معباا  حساا  األ ااول ومريقاااً باا  
 -الوثائق التالية :  
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 ااورة م اادقة عاان عقااد الت ساايس موضااحا يياا  أسااماء المساااهمين أو المااالكين أو الشااركاء  -1
مسسساة ات الشركة وشهادة التسجيل ووثيقة تبين أسماء المفوضاين باادارة الشاركة أو الوغاي

ارة م ادقة حسا  األ اول مان وز والتوقيع عنها ي  األماور اإلدارياة والمالياة والقضاائية 
 ال ناعة والتجارة.

  ورة م دقة عن سند الملكية أو عقد اإليجار لمكات  الناقل البحري . -2
 ة المهن لدى الناقل البحري.م دقة عن رخ   ورة  -3
 ااوره م اادقة عاان عقااد عماال لكاال موظااف بالشااركة م اادقة ماان وزارة العماال و شااهادة  -4

  ادره عن المسسسة العامة للضمان االجتماع  تتضمن أسماء موظف  الشاركة / المسسساة
 الذين خضعوا للضمان االجتماع  لدي  .

 ضريبة الدخل. رقم الناقل البحري لدى  -5
 بخبرة ومسه ت مدير عام الناقل البحري .  ة الوثائق الخا  -6
   رخ ة مزاولة العمل.لمن  و ل ديع الرسوم السنوية المقررة  -7

  الماادة بالكشف على موقع الشركة أو المسسساة للت كاد مان تاوير الشاروط الاواردة ياالهيئة د( تقوم  
 لترخيص . ( من هذه التعليمات ومطابقة المعلومات الواردة ي  نموذد شروط من  ا9)
د مزاولااة العماال للشااركة أو المسسسااة بعاا تقااوم اللجنااة بالتو ااية إلااى الماادير با اادار رخ ااة ه( 

   استكمال كاية الشروط لمن  الترخيص الواردة ي  هذه التعليمات .
 قررة لمان و( يقوم المدير با دار رخ ة مزاولة العمل لمدة سنة واحدة بعد ديع الرسوم السنوية الم

 تجدياادها ساانويا بعااد قيااام اللجنااة باااجراء الكشااف الساانوي علااى ويااتم  ة العماال رخ ااة مزاولاا
 . المرخص والت كد من التزام  بهذه التعليمات 

    

 (10) المادة

ل وقاف العما ديرالتعليمات وللم  ب حكام هذه ي  أي وقت القيام بالت كد من التزام الشركة  للهيئةيحق  
 ل نهاائ  يا  حاال مخالفاة شاروط مان  التارخيص وعادم إزالاةبالترخيص بشكل مسقت أو إلاائ  بشاك

 .لفة ضمن المدة الت  يراها المديرالمخا
  

 (11) المادة

ياق ت اوي  وتوي على كاية الجهات المرخص لها مزاولة أعماال النقال البحاري للبضاائع يا  المملكاة
 ت.التعليما ء العمل بهذهأوضاعها ويقاً لهذه التعليمات خ ل يترة ال تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بد

  

   (12) المادة

مااات تلاااى جميااع التعليمااات السااابقة ال ااادرة بهااذا الخ ااوص اعتباااراً ماان تاااريخ نشاار هااذه التعلي 
  بالجريدة الرسمية. 


