اسم اجراء العمل :إجراء إصدار إجازة قيادة قارب/يخت سياحي (داخل  /خارج المياه االقليمية)

 -001-الغاية

تحديد إجراء إصدار إجازة قيادة قارب  /يخت سياحي (داخل  /خارج المياه االقليمية)

 -002المجالجميع األشخاص المتقدمين للحصول على إجازة قيادة قارب  /يخت سياحي (داخل  /خارج المياه االقليمية)

 -003-المسؤوليات

مديرية تسجيل السفن وشؤون العاملين في البحر  /رئيس قسم شؤون العاملين في البحر

 -004وصف اإلجراء•
•

استالم طلب الحصول على إجازة قيادة قارب  /يخت سياحي ( داخل /خارج ) المياه اإلقليمية

مستوفياً المعلومات المطلوب تعبئتها في القسم األول من الطلب والخاص بالمتقدم لطلب اإلجازة والتي تشمل البيانات التاليه

 :االسم الكامل (رباعي) /الرقم الوطني /مكان وتاريخ الوالدة  /المؤهل العلمي /الخبرة العملية /المهنة  /الوظيفة /فصيلة الدم
 /التوقيع /العنوان.

ومستوفياً الشروط التالية :

 .1شروط الحصول على اجازة قيادة قارب  /يخت سياحي داخل االقليميه:
-

أن يكون اردني الجنسيه او مالكاً لقارب او يخت سياحي او متعاقداً للعمل كقائد قارب لدى مالك لقارب او يخت

-

ان اليقل عمره عن  18سنه

سياحي مسجل في االردن

-

ان يجتاز فحص العيون لدى مركز طبي معتمد

ان اليكون محكوماً بجنايه او جنحه مخله بالشرف واالمانه
ان يكون ملماً في االسعافات االوليه واطفاء الحريق والسالمه الشخصيه.

ان يجتاز الفحص المحدد لقائد قارب او يخت سياحي طبقاًالحكام الماده ( )11من هذه التعليمات.

 .2شروط الحصول على إجازة قيادة قارب  /يخت سياحي (داخل /خارج المياه اإلقليميه):

مراجعة الطلب وتجهيز الملف كامالً
-

يسلم الطلب للموظف في قسم شؤون العاملين في البحر وتتم مراجعته للموافقة عليه .

إجراء الفحص الطبي المطلوب لدى طبيب عيون مختص للحصول على شهادة فحص نظر وسالمه عيون .

-

يرسل طلب موافقة على إصدار إجازة قيادة قارب/يخت (داخل/خارج المياه االقليميه) الى الجهات المختصة بمنح

-

عند اكتمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة يتم تعبئة القسم الثالث من الطلب والخاص بمدير مديرية تسجيل

-

يحدد موعد امتحان نظري لمتقدمي إجازات قيادة القوارب بعد اكتمال الموافقات االمنية .

الموافقات على إصدار إجازة قيادة قارب/يخت (داخل/خارج المياه االقليميه) لألشخاص طالبي إصدار إجازات القيادة.

السفن وشؤون العاملين في البحر.
-

يحدد موعد امتحان عملي لألشخاص المتقدمين ألول مره للحصول على إجازة قيادة قارب ويتم اتخاذ قرار بإصدار

-

تسديد الرسوم المقررة .

إجازات لألشخاص طالبي التجديد أو التمديد آو إصدار بدل فاقد بناءاً على ق اررات اللجنة .
-

إصدار إجازة قيادة قارب /يخت سياحي حسب نوع اإلجازة داخل أو خارج المياه االقليميه تحمل رقم متسلسل وتحمل

-

تحفظ في السجل الخاص بإصدار إجازات قيادة القوارب (داخل /خارج المياه االقليميه) وتعبأ كافة البيانات الخاصة

-

يتم تعبئة القسم الخامس من الطلب من قبل رئيس القسم ويوقع مستلم اإلجازة على صوره من اإلجازه تثبت استالمه

-

يتم ادخال المعلومات الخاصه باالجازه وحاملها في سجل خاص بالحاسوب .

تاريخ إصدار وتاريخ انتهاء.
بالسجل حسب األصول.

للنسخه أالصليه من االجازه.

النماذج المستخدمة :
-

طلب الحصول على إجازة قيادة قارب JMC-SA-F-04 :

