تعليمات مزاولة خدمات صحية للسفن( تعقيم وإبادة قوارض )
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 (تعليمات مزاولة خدممات صديية للسدن ( تعيديو واددامو ردوا ف لدم المملكدة
األ منية الهاشمية لسنة  2003ويعمل دها اعتدا ا ً م تا يخ نش ها لم الج يمو ال سمية .

المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك :

الوزي
الوزا و
الممي
الهيئة
الم خص
المخز

 :وزي النيل
 :وزا و النيل
 :ممي عاو الهيئة الدي ية األ منية
 :الهيئة الدي ية األ منية
 :الشخص الطديعم أو االعتدا ي والمسدجل كشد كة أو مسسسدة والمد خص لدي الييداو
دأعمددال خددممات صدديية للسددن ( تعيددديو وادددامو رددوا ف لددم المملكددة األ منيدددة
الهاشمية.
 :المكا اآلم المخصص لتخزي موام ومعمات التعييو .

المادة ()3
يسددم دمزاولددة خددممات صدديية للسددن ( تعيدديو وادددامو رددوا ف لددم المملكددة م د خ د ل ش د كة أو
مسسسة م خصة م ردل الجهات التالية :
أ الهيئة اذا كا م كزها خا ج يموم منطية العيدة االرتصامية الخاصة دموجب أيكاو هذه
التعليمات .

ب سددلطة منطيددة العيدددة االرتصددامية الخاصددة دالتنسددي م د الهيئددة اذا كددا م كزهددا ماخددل يددموم
منطيدة العيددة االرتصددامية الخاصدة ووليدا ً ليدانو منطيددة العيددة االرتصددامية الخاصدة وتعمي تددي
ردددددددددددددو (  32لسننننننننننننننة  2000واألنظمنننننننننننننة والتعليمنننننننننننننات الصنننننننننننننادرة بمقت ننننننننننننناه
المادة ()4
يشكل الممي العاو لجنة م موظنم الهيئة لليياو دما يلم -:
أ م اسة المستنمات والوثائ الميممة لغايات الت خيص وللجنة أ تطلدب تزويدمها ددأي وثدائ أو
مستنمات ت اها ض و ية لغايات الموالية على الت خيص .
ب الكشف على الش كات أو المسسسات التم تزاول أعمال خدممات صديية للسدن ( تعيديو واددامو
روا ف ومتادعة التزامها دهذه التعليمات .
المادة ()5
تيمم أعمال الم خص للخممات الصيية للسن (تعييو وادامو روا ف على النيو التالم :
أ .تدخي  /تعييو  /ش عناد السن .
ب  .تدخي  /تعييو  /ش أماك اإلعاشة.
ج .اصما شهامات ادامو النئ ا .
المادة ()6
تتو مزاولة أعمال خممات صيية للسن ( تعييو وادامو روا ف م خ ل نشاط وتد خيص مننصدل
ع د أي خددممات دي يددة أخ د ه دمددا ليهددا أعمددال الوكدداالت الدي يددة أو الصدديانة الدي يددة أو وسدداطة
الشي الدي ي أو تمثيل أنمية اليماية.
المادة ()7
علددى الم د خص االلتددزاو دأعمددال خددممات صدديية للسددن ( تعيدديو وادددامو رددوا ف وليددا للمتطلدددات
الصيية المولية والتش يعات الوطنية الميلية ومتطلدات الجومو العالمية والس مة الدي ية .
المادة ()8
ب خطم ٍ للهيئة رددل تننيدذ العمدل ددأ د ٍ وعشد ي سداعة م ليدا ً ليدي طلدب مد
على الم خص تيميو طل ٍ
ً
دا السنينة أو وكيلها ميمما ليي نوع العمل المطلوب  ،وكذلك اليصول على مواليدة اما و مسسسدة
الموانئ .

المادة ()9
تيمم الش وط الواجب تول ها العتمام ومدن خصدة مزاولدة أعمدال خدممات صديية للسدن ( تعيديو
وادامو روا ف للش كة أو المسسسة دما يلم :
أ أ يكدو المد خص مسدج ً لددم المملكددة كشد كة أو مسسسددي لددمه م اردب الشد كات لددم وزا و
الصناعة والتجا و.
ب أ ال ييل أس مال الم خص المملوع والمسجل ع (  10000عش و آالف مينا أ منم.
ج أ يمي الم خص ممي ٌ عا ٌو أ منم الجنسية متن غا ً مستوفٍ للش وط التالية :
 أ يكددو ياص د ً علددى شددهامو دكددالو يوس صددية عامددي أو صددية الديئددة أو ز اعددة م دخد و لم مجال تعييو وتدخي السن لمدمو ال تيدل عد ( 4أ دد سدنوات مد يصدولي علدى
مو ات م جهات معتممو لم هذا المجال .
 أ يكو ياص ً على شهامو مدلوو صية عامة أو صدية الديئدة أو الز اعدة مد خدد و لدممجال تعييو وتدخي السن لممو ال تيل ع ( 6ست سنوات م يصدولي علدى مو ات مد
جهات معتممو لم هذا المجال.
م أ ال ييددل عددمم المددوظني عدد ( 3ث ثددة أشددخاص دمددا لدديهو المددمي العدداو ،علددى أ يكددو
الموظني مسهلي لم هذا المجال.
ومجهدز دهداتف ولداكس ودجهدداز
ٍ
هد ( تدولي مكتددب دمسداية ال تيدل عد ( 50خمسدي متد ٍ م دد ٍ
ياسوب م دوط دشدكة " اإلنت نت " .
و تولي المخز المناسب لمه الم خص لتخزي موام ومعمات التعييو للسن .
ز تيددميو صددو ه مصددمرة ع د عيددم التأسدديس موضدديا ً ليددي أسددمام المسدداهمي الش د كام وغايددات
الم خص وشهامو التسجيل وشهامو تدي المنوضي دإما و الم خص والتوري عني لدم األمدو
اإلما ية والمالية واليضائية .
ح تيميو صو ه مصمرة ع سنم الملكية أو عيم اإليجا لمكاتب الم خص والمخز .
ط تيددميو نسددخة ع د عيددم العمددل لكددل موظددف لددمه الم د خص مصددمرة م د وزا و العمددل وسددهامه
صام ه ع المسسسة العامة للضما االجتماعم تتضم أسمام مدوظنم المد خص الخاضدعي
للضما االجتماعم .
ي تيميو صو ه ع خصة المه سا ية المنعول .
ك اليصول على موالية وزا و الز اعة والصية .
ل لغايات اصما شهامات ادامو النئد ا للسدن األجنديدة علدى الشد كة أو المسسسدة اليصدول علدى
اعتمام م هيئة التصنيف للسنينة أو مولدة علمهدا  ،وعلدى اعتمدام مد الهيئدة الدي يدة األ منيدة
للسن التم ت ل العلو األ منم .
و تيميو رو الم خص لمه مائ و ض يدة المخل .
المادة ()10
على الم خص اليصول على المواليات الديئية ال زمة م الجهات ذات الع رة للتخلص م
لض ت الموام السامة المستخممة لم عمليات التدخي .

المادة ()11
على الم خص اتخاذ اإلج امات التالية عنم اليياو دعملية التدخي للسنينة
-

من أي شخص مد الصدعوم الدى السدنينة خد ل عمليدة التدخيد داسدتثنام األشدخاص الدذي
ييومو دعملية التدخي .
وض اإلشا ات التيذي ية ال زمة لم مكا دا ز.
اتخاذ كالة االيتياطات ال زمة للميالظة على س مة األ واح والسنينة.
اجد ام عمليددة التدخي د أو التعيدديو أو ال د ش خددا ج األ صددنة لددم مكددا ال تشددكل ليددي هددذه
العملية خط ا ً على الديئة والصية العامة ودموالية الهيئة والتنسي م الجهات المعنية.

المادة ()12
اج امات من تص ي مزاولة أعمال خممات صيية للسن ( تعييو وادامو روا ف

على النيو

التالم :
أ -اذا كددا م كددز الش د كة أو المسسسددة خددا ج يددموم منطيددة العيدددة االرتصددامية الخاصددة تكددو
اإلج امات على النيو التالم :
 تيميو طلب الى الهيئة م ا لاق كالة الوثائ الوا مو لم المامو (. 10 يددتو الكشددف مد خ د ل اللجنددة المختصددة ومددن المواليددة لددم يددال تييي د كالددة المتطلددداتالوا مو لم هذه التعليمات .
 يصم الممي خصة المزاولة للمد خص دعدم ملد ال سدوو الميد و لمدمو سدنة وايدمو ويدتوتجميمها سنويا دعم رياو اللجنة دالكشف على الم خص.
ب -اذا كا م كز الم خص ماخل يموم منطية العيدة االرتصامية الخاصة تكدو اإلجد امات علدى
النيو التالم :
 تيميو طلب الى سلطة منطية العيدة االرتصامية الخاصة . يتو تيويل الطلب الى الهيئة م ا لاق كالة الوثائ الوا مو لم المامو (. 10 تيددوو الهيئددة دالكشددف م د خ د ل اللجنددة المختصددة ومددن المواليددة لددم يددال تييي د جمي دالمتطلدات الوا مو لم هذه التعليمات .
 يتو اصما تص ي المزوالة م ردل سلطة منطية العيدة االرتصامية الخاصة .المادة ()13
للهيئة ودالط يية التم ت اها مناسدة ولم أي ورت التأكم م التزاو الم خص دأيكاو هذه التعليمات
وللممي ورف العمل دالت خيص دشكل مسرت أو الغائي نهائيا ً وذلك لم يال مخالنة ش وط من
الت خيص وعمو ازالة المخالنة دعم أخطا الم خص للممو التم ي اها الممي مناسدة إلزالة أسداب
المخالنة.

المادة ()14
على كالة الجهات الم خص لها دمزاولة اعمال خممات صيية للسن (تعييو وادامو روا ف
تصويب أوضاعها وليا ً لهذه التعليمات خ ل ستة اشه م تا يخ نش ها دالج يمو ال سمية .

المادة ()15
تلغى جمي التعليمات السادية الصام و دهذا الخصوص اعتدا ا م
دالج يمو ال سمية .

تا يخ نش هذه التعليمات

