
 

 في المملكة األردنیة الهاشمیة 2012لسنة  المیناء على رقابة الدولة تعلیمات     

 

( 46البحرية األردنية رقم) الهيئةك( من قانون /9البحرية األردنية بموجب المادة ) الهيئةصادرة عن مجلس إدارة 
 ( وتعديالته 2006لعام)

ومذكرة تفاهم البحر األبيض  A.882 (21) وتعديالته بالقرار رقم  A.787(19)  لقرار المنظمة البحرية الدولية رقم طبقا  

 واالتفاقيات الدولية ذات العالقة MED – MoU المتوسط لرقابة الدولة على الميناء

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 (1المـــادة )

نشرها في  " ويعمل بها من تاريخ2012تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقابة الدولة على الميناء لسنة 

 الجريدة الرسمية.

  

 (2المـــادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة 

 على غير ذلك:

 البحرية األردنيةالهيئة عام  : مدير المدير

 البحريه اآلردنية الهيئة :  الهيئة 

-Med  لرقابة الدولة على الميناء المتوسط تفاهم البحر األبيض: مذكرة  مذكرة التفاهم

MoU  وأي مذكرة تفاهم أخرى لرقابة الدولة على الميناء تلتزم المملكة

 األردنية الهاشمية بالتوقيع عليها

 ميناء العقبة:  الميناء

علةى أي منشاة عائمة وقائمة بذاتها ذاتيةة الةدفع مخصصةة للم حةة البحريةة :  السفينة

وجه االعتياد أو فةي مرحلةة البنةاء أيةا كةان نوعهةا أو تسةميتها أو محمولهةا  

ويعتبةةةر مةةةن السةةةفينة جميةةةع ملحقاتهةةةا ال زمةةةة السةةةت  لها وتعتبةةةر السةةةفينة 

 (مترا.24)ص يرة( إذا لم يتجاوز طولها )

ضةةةةةابط رقابةةةةةة الدولةةةةةة 

 على الميناء

 الرقابةة والتفتةي  البحرية للقيام بأعمةال الهيئةالشخص المعين المفوض من : 

علةةى متطلبةةات المعاهةةدات الدوليةةة علةةى السةةفن األجنبيةةة التةةي تصةةل إلةةى 



 

 الميناء.

أوجه القصور في تطبيق بنود االتفاقيات الدولية المختلفة والتةي يةتم تةدوينها :  المخالفات الفنية

 ي  السفينة. من قبل ضابط رقابة الدولة على الميناء أثناء قيامه بتفت

 المنظمة البحرية الدولية.:  المنظمة

مركةةز معلومةةات مةةذكرة تفةةاهم دول البحةةر األبةةيض المتوسةةط لرقابةةة الدولةةة :  مركز المعلومات

على الموانئ وأي مركز معلومات لمذكرة تفةاهم أخةرى لرقابةة الدولةة علةى 

 الميناء يلتزم األردن بالتوقيع عليها مستقب . 

االتفاقيةةةات البحريةةةة الدوليةةةة ذات الصةةةلة وتشةةةمل االتفاقيةةةات التاليةةةة وأيةةةة :  دوليةاالتفاقيات ال

 اتفاقيات دولية أخرى تصدر ذات ع قة.

 

 

 وتعدي تها. SOLAS)1974(رااالتفاقية الدولية لس مة األرواح في البح -

 (.MARPOL73/78)وتعدي تها1973ية لمنع التلوث البحري لعاماالتفاقية الدول -

 (STCW78) لضباط النوبة والعاملين في البحر لمستويات التدريب وإصدار الشهاداتاالتفاقية الدولية  -

 .وتعدي تها 1978لعام 

 .(LL66)1966االتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام  -

عمل الدولية )اتفاقية  منظمة ال1976اتفاقية)الحد األدنى للمستويات( الخاصة بالعمالة البحرية التجارية لعام -

 . ILO147))    147رقم 

 .(COLREG72)1972لعام  ري االتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البح -

 أية اتفاقية دولية أخرى تتعلق بالس مة البحرية وس مة البيئة البحرية حال دخولها حيز التنفيذ. -

 

 (3المـــادة )

 المياه اإلقليمية األردنية باستثناءميناء أو الوجودها في  األجنبية حال السفن تطبق هذه التعليمات على   

خدمات حكومية غير  المملكة األردنية الهاشمية ل اياتش لها تملكها أو أو السفن التي ت حربيةال السفن   

 تجارية.

 

 



 

 الفصل الثاني

 التفتيش والمعـــاينـــات

 (4المـــادة )

طن  500والتي تكون حمولتها اإلجمالية الميناء أو المياه اإلقليمية األردنية  السفن األجنبية في .  تخضعأ

التعليمات للتفتي  والمعاينة من قبل  هنطبق عليها هذتوالتي  وسفن الركاب أيا كانت حمولتهاأكثر ف

 .صادرة وفقاً لما تتطلبه االتفاقيات الدوليةال اتالشهاد علىوتعتمد هذه المعاينات  الهيئة

من هذه المادة للتأكد من ( أالتدابير ال زمة بشأن السفن التي ال تخضع ألحكام الفقرة ) الهيئة دارةتتخذ إب.  

للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من خ ل الشهادات القانونية الصادرة عن دولة العلم لهذه  هامتثالا

 .السفينة

 ( 5المادة )

 وفقا لما يلي: اختيار السفن للتفتيشيتم 

أو أي مذكرة تفاهم أخرى لرقابة لدولة موقعة على مذكرة تفاهم البحر األبيض  الميناء ة التي تؤمنيالسف -أ

إذا كانت هذه السفينة تزور الميناء  خصوصا الدولة على الميناء يلتزم األردن بالتوقيع عليها مستقب 

 للمرة األولى أو بعد غياب لمدة اثني عشر شهرا أو أكثر.

أو أي مذكرة  حدى الدول الموقعة على مذكرة تفاهم البحر األبيضي صرح لها بم ادرة ميناء إفن التالس-ب

شريطة أن يتم إص ح  تفاهم أخرى لرقابة الدولة على الميناء يلتزم األردن بالتوقيع عليها مستقب 

ذا انقضت هذه العيوب وت في أوجه القصور التي تم م حظتها خ ل مهلة محددة وتنتفي هذه األولوية إ

 المهلة دون أن يتحقق ذلك.

بوجود قصور فيها  أو دولة العلم أو هيئة التصنيفبلغ عنها المرشدون أو هيئات الميناء ة التي ينيالسف -ج

 .الس مة البحريةؤثر على يقد 

 .الدوليةا ل تفاقيات معتمدة طبق غيرالتي تكون شهاداتها القانونية الخاصة بالبناء والمعدات  ةنيالسف -د

ومات المتعلقة بتفاصيل السفينة م باإلب غ عن كافة المعلبضائع خطرة أو ملوثة ولم تقالتي تحمل  ةنيالسف-ه

 البضائع الخطرة أو الملوثة التي تحملها حسب األصول.و

على  السابقةاألشهر الستة خ ل التي تم استبعادها أو التي فقدت تصنيفها ألسباب تتعلق بالس مة  ةنيالسف -و

 . اختيارها للتفتي 

 السفينة التي يرد بحقها معلومات من الجهات األمنية المختصة. -ز

 



 

 (6المـــادة )

ضباط رقابة الدولة على الميناء التي من قِبل  هذه التعليمات.  تجرى معاينات السفن ل رض تنفيذ أحكام أ

 .لهذه ال اية تعيينهم الهيئةتتولى 

 رقابة الدولة على الميناء مهام التفتي  على السفن على النحو التالي:ضباط ولى يت.  ب

بعد أن يقع االختيار على هذه بزيارة السفينة المنوي تفتيشها  يقوم ضابط رقابة الدولة على الميناء -

 السفينة وفقا لمذكرة التفاهم.

بإجراء  ولة على الميناءفي حال وجود سبب يستدعي إجراء التفتي  المفصل يقوم ضابط رقابة الد  -

 التفتي  المفصل على السفينة للتأكد من توافقها مع متطلبات الس مة البحرية الدولية والمحلية.

تدوين بيانات السفينة وص حية شهاداتها باإلضافة إلى نتيجة ب يقوم ضابط رقابة الدولة على الميناء  -

وجود مخالفات  على حالة السفينة ومعداتها  الفي ح أما  )أ(الكشف والمعاينة على نموذج التفتي  

وطاقمها باإلضافة إلى ظروف المعيشة والعمل والحالة الصحية لطاقم السفينة  فيتم تدوينها على نموذج 

 )ب(.التفتي 

يقوم ضابط رقابة الدولة على الميناء عند االنتهاء من التفتي  بتسليم ربان السفينة نسخة من نماذج   -

يبين فيه نتائج التفتي  وكذلك تفاصيل أي قرار تم اتخاذه واإلجراءات التصحيحية  و )ب(  )أ( التفتي 

 مش ل السفينة أو شركة إدارة السفينة . مالك أو التي يجب أن يقوم بها ربان أو

 التقارير

 (7المـــادة )

احد النموذجين بإصدار تقرير يراعي فيه حسب مقتضى الحال يقوم ضابط رقابة الدولة على الميناء 

 المعتمدين في مذكرة التفاهم:

من هذه التعليمات ( 4في المادة ) على السفينة المنصوص عليهالمعاينة التفتي  وبعد إكمال  النموذج )أ( -أ

 تنطبق عليها تلك المادة. على نحٍو مرٍض ألي سفينة

المنصوص على السفينة اينة المعالتفتي  وبعد إكمال باإلضافة للنموذج )أ(  يتم إصدار النموذج )ب(  -ب

في حال وجود مخالفات  تنطبق عليها تلك المادة ( على نحٍو مرٍض ألي سفينة4عليها في المادة )

 .تعرض الس مة البحرية والبيئة البحرية للخطر

 

 

 



 

 المنع من السفر

 (8المادة )

الميناء أو المياه اإلقليمية األردنية  أألجنبية الموجودة داخلالسفينة  وجود مخالفات فنية فيإذا تبيّن   -أ
وإعالم كافة الجهات أن تقرر منع السفينة من السفر إلى أن يتم تصويب تلك المخالفات  للهيئةيجوز ف

 .  ذات العالقة التخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ قرار المنع من السفر كل حسب اختصاصه
 
في حالة تعذر إص ح ومعالجة المخالفات الفنية التي أدت إلى منع السفينة من السفر ألي سبب من  -ب

مثل عدم توفر اإلمكانات ال زمة لإلص ح أو لقصر فترة بقاء السفينة في  الهيئةاألسباب التي تقتنع بها 
أو إلى اقرب  ير تجاريةألغراض غ خرآالسماح للسفينة بالسفرالى ميناء  للهيئةميناء  فانه يجوز ال

السفينة بدون  إبحارمع مراعاة ضمان إمكانية  الهيئةلشروط الم ئمة التي تحددها ل وفقا إص ح  حوض
خطر على الس مة أو الصحة أو البيئة بعد إب غ  دولة علم هذه السفينة أو هيئة التصنيف الدولية لهذه 

خطرا ذلك بشرط أالّ يشّكل ل أو شركة إدارة السفينة السفينة والمنظمة البحرية الدولية ومالك أو مش 
 على الس مة والبيئة البحرية.

 

 التـــدابير التصحيحيـــة

 (9المـــادة )

( من هذه التعليمات إلجراءات التفتي  المشار إليها 4في حال عدم امتثال السفن الواردة في المادة ) -أ

فعلى ر حالة السفينة الفنية تجعلها غير صالحة لإلبحاتبين  أن ومن هذه التعليمات ( 6) في المادة 

ها للشروط الم ئمة التي تحددها امتثال التي تضمنالتدابير التصحيحية اتخاذ   السفينة وبشكل فوريً 

 من اجل إعادة تفتي  السفينة. الهيئةوينب ي إخطار   إلص ح أوجه القصور  الهيئة

ه يتم فيها إعادة التفتي  استنادا لنظام الرسوم والعوائد يتم تقاضي رسوم إعادة التفتي  عن كل مر -ب

 .الهيئةواألجور الساري لدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الفصل الثالث

 اإلبـــالغ

 (10المـــادة )

لمتطلبات عن وقوع انتهاك من هذه التعليمات ( 6الذي تم إجراؤه عم ً بأحكام المادة )التفتي  أسفر  إذا -أ
كما يتعين عليها تزويد إدارة السفينة ومالكها ودولة إب غ السفينة بذلك   الهيئةعلى فيتعين   االتفاقيات الدولية

 نتهاك.الهذا ا علمها والمنظمة وهيئة تصنيفها بتقرير يثبت
من هذه المادة  مركز المعلومات  )أ(أن تخطر  إضافة إلى األطراف المذكورة في الفقرة  الهيئةعلى   -ب

 وحسب اإلجراءات المتبعة. بجميع المعلومات ذات الصلة باالنتهاك 

 

 تـــأخير الســـفن دون مبـــرر

 (11المـــادة )

 إبحارها دون مبرر. أو تأخير جميع الجهود الممكنة لتفادي منع السفن من السفر الهيئةتبذل 
 

 أحكام ختامية

 (12المـــادة )

 السفر وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.يحق للسفينة االعتراض على منعها من 

 

 (13المـــادة )

 تل ى أي تعليمات صادرة بهذا الخصوص سابقا.


