تعليمات مزاولة أعمال صيانة معدات السالمة البحرية للسفن
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 أعمال صيانة معدات السالمة البحرية في المملكة األردنية
الهاشمية لسنة  )2003ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة ()2
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على
غير ذلك .
 :وزير النقل
الوزير
 :وزارة النقل
الوزارة
 :مدير عام الهيئة البحرية األردنية
المدير
 :الهيئة البحرية األردنية
الهيئة
 :الشخص الطبيعي أو االعتباري والمسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص له القياام
المرخص
بأعمال صيانة معدات السالمة البحرية في المملكة األردنية الهاشمية .
هيئة التصنيف  :هيئة التصنيف الدولية والمفوضة من حكومة علم السفينة .
المشغل الفني  :المكااا ان المخصاااص لتنفياااذ األعم ااا ال الفني ااا ة مااان فحاااص وصيانااا ة و صاااال
مع ا دات السااالمة البحريااة للساافن والماازود بالمعاادات الفنيااة الالزمااة للعمااال
المطلوبة.
المادة ()3
يسمح بمزاولة أعمال صيانة معدات السالمة للسفن في المملكة األردنية الهاشمية للمرخص من قبل
الجهات التالية :
أ ) الهيئة البحرية األردنية :ذا كان مركزه خارج حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب
أحكام هذه التعليمات .
ب ) سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة :بالتنسيق مع الهيئة البحرية األردنية ذا كان مركزه
داخل حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ووفقا ً لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتعديالته رقم ( )32لسنة  2000واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة ()4
يشكل المدير العام لجنة من موظفي الهيئة للقيام بما يلي :
أ ) دراسة المستندات والوثاائق المقدماة لغاياات التارخيص وللجناة أن تطلاب تزويادها باأي وثاائق أو
مستندات تراها ضرورية لغايات الموافقة على الترخيص .
ب ) الكشف على الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمال صايانة معادات الساالمة للسافن ومتابعاة
التزامها بشروط الترخيص وأحكام هذه التعليمات .
المادة ()5
تحدد أعمال المرخص لصيانة معدات السالمة للسفن على النحو التالي :
أ ) القيام بفحص وصيانة و صال وتعبئة أنظمة مكافحة الحريق على السفن بما فيهاا أنظماة افطفاا
الثابتة والطفايات المتحركة .
ب ) القيام بفحص وصيانة و صال رماثات النجاة وقوارب النجاة وأجهزة مناولتها .
ج ) القيام بتزويد السفن بمعدات السالمة ومستلزماتها .
د ) القيام بإصدار شهادات خدمة صيانة و صال معدات السالمة البحرية .
المادة ()6
يجوز الجماع باين أعماال صايانة معادات الساالمة البحرياة للسافن وباين أعماال الصايانة البحرياة فاي
حال تنفيذ المرخص لجميع المتطلبات الواردة في تعليمات مزاولاة أعماال الصايانة وتعليماات مزاولاة
معدات السالمة البحرية ،كل على حدا وال يجوز الجمع مع أعمال بحرية أخرى خالف ذلك .
المادة ()7
على المرخص الحصول على اعتماد من قبل الشركات الصانعة من اجل صيانة أنواع محددة من
معدات السالمة وااللتزام بتنفيذ أعمال الصيانة لمعدات السالمة البحرية للسفن وفقا للمتطلبات
الدولية الواردة في االتفاقيات والمدونات والقرارات البحرية الدولية .
المادة ()8
على المرخص تقديم طلب خطي لى الهيئة قبل تنفيذ العمل مرفقا ً به طلب من الوكيل أو ربان
السفينة ومحددا ً فيه نوع الفحص أو الصيانة أو التزويد ،وتقديم تقرير فني بعد جرا الصيانة أو
التزويد مع صور عن الشهادات التي تم صدارها.

المادة ()9
علااى الماارخص االلتاازام بالقيااام بأعمااال صاايانة معاادات السااالمة البحريااة للساافن حسااب متطلبااات
االتفاقياااات والمااادونات البحرياااة الدولياااة ومعاااايير الجاااودة والساااالمة البحرياااة الدولياااة والتشاااريعات
الوطنية.
المادة ()10
تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح ترخيص مزاولة أعمال صيانة معدات السالمة البحرية بما يلي:
ا) أن يكاون الماارخص مسااجالً فااي المملكااة كشااركة أو مؤسساة لاادى مديريااة مراقااب الشااركات فااي
وزارة الصناعة والتجارة.
ب) أن ال يقل رأس مال المرخص المدفوع والمسجل عن ( )10000عشرة آالف دينار أردني .
ج) أن يدير المرخص مديرا ً عاما ً أردني الجنسية متفرغا ً ومستوفٍ للشروط التالية :
 أن يكون حاصالً على شاهادة مهنادس بحاري أول أو ثااني ماع خبارة بحرياة ال تقال عان ()3ثالث سنوات مع حصوله على دورات متقدمة في مجال صيانة معدات السالمة البحرية .
 أن يكااون حاص االً علااى شااهادة البكااالوريوس فااي بنااا الساافن أو هندسااة الميكانيااك أو أجهاازةالساالمة للسافن ماع خبارة فاي مجاال الصاايانة للسافن أو معادات الساالمة البحرياة ال تقال عاان
( )3ثااالث ساانوات مااع حصااوله علااى دورات متقدمااة فااي مجااال صاايانة معاادات الساااالمة
البحرية .
د) أن ال يقل عدد الموظفين عن ( )3ثالث أشخاص بما فيهم المادير العاام ،علاى أن يكاون الماوظفين
مؤهلين في مجال فحص وصيانة معدات السالمة.
اع ومجها ٍاز بهاااتف وف ااكس وبجهاااز
ه ا ) تااوفير مكتااب بمساااحة ال تقاال عاان ( )50خمسااين متا ٍار مربا ٍ
حاسوب مربوط بشبكة " افنترنت " .
و) توفير مشغل فني مناسب يحتوي على المعادات الالزماة للقياام بأعماال الفحاص والصايانة لمعادات
السالمة البحرية للسفن ومطابق لما ورد في قرار المنظمة البحرية الدولياة رقام (()A.761)18
وملحقاته واعتماده من هيئة تصنيف معتمدة من الهيئة البحرية األردنية.
ز) تقديم صوره مصدقة عن سند الملكية أو عقد افيجار لمكاتب الشركة والمشغل الفني .
) تقاااديم صاااوره مصااادقة عااان عقاااد التأسااايس موضاااحا فياااه أساااما المسااااهمين الشاااركا وغاياااات
المرخص وشهادة التساجيل وشاهادة تباين المفوضاين باإدارة المارخص والتوقياع عناه فاي األماور
افدارية والمالية والقضائية .
ط) تقديم نسخة عن عقد العمل لكل موظف لدى المرخص مصدقة من وزارة العمال وشاهادة صاادرة
عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تتضمن أساما ماوظفي المارخص الخاضاعين للضامان
االجتماعي لديه .
ي) تقديم صوره مصدقة عن رخصة المهن .
ك) فاااي حاااال تقاااديم طلاااب تااارخيص لممارساااة فحاااص وصااايانة وتعبئاااة طفاياااات الحرياااق و صااادار
الشااهادات فيجااب الحصااول علااى اعتماااد ماان الشااركة الصااانعة وموافقااة الاادفاع الماادني ،وللساافن

األجنبية الحصول بافضافة لى اعتماد الشركة الصانعة على اعتماد مان هيئاة التصانيف للسافينة
أو دولة علمها.
ل) في حاال تقاديم طلاب تارخيص لصايانة و صادار الشاهادات لرماثاات النجااة فيجاب الحصاول علاى
اعتماد من الشركة الصانعة  ،وللسفن األجنبية الحصاول بافضاافة لاى اعتمااد الشاركة الصاانعة
علااى اعتماااد ماان هيئااة التصاانيف للساافينة أو دولااة علمهااا وعلااى الماارخص تجهيااز مكااان آماان
لتخازين شاارات االساتغاثة مااع الحصاول علاى الموافقاات الالزمااة مان الجهاات ذات العالقاة ماان
اجل استيرادها وتخزينها .
م) رقم المرخص لدى دائرة ضريبة الدخل .
المادة ()11
تحدد جرا ات منح ترخيص مزاولة أعمال صيانة معدات السالمة البحرية للسفن على النحو التالي:
أ -تكون افجرا ات للمرخص خارج حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة على النحو التالي :
 تقديم طلب لى الهيئة مع رفاق كافة الوثاثق الواردة في المادة (. )10 الكشف من خالل اللجنة المختصة ومنح الموافقة في حال تحقيق كافة المتطلبات الاواردة فايهذه التعليمات .
 يصادر المادير رخصااة المزاولاة للمارخص بعااد دفاع الرسااوم المقاررة لمادة ساانة واحاده ويااتمتجديدها سنويا بعد قيام اللجنة بالكشف على المرخص .
ب -ذا كان مركز المرخص داخل حدود منطقة العقباة االقتصاادية الخاصاة تكاون افجارا ات علاى
النحو التالي:
 تقديم طلب لى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة . يتم تحويل الطلب لى الهيئة مع رفاق كافة الوثائق الواردة في المادة (. )10 تقوم الهيئة بالكشف على المرخص من خالل اللجنة المختصة ومنح الموافقة في حال تحقياقجميع المتطلبات الواردة في هذه التعليمات .
 يتم صدار ترخيص المزاولة من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالمادة ()12
للهيئة وبالطريقة التي تراها مناسبة وفي أي وقات التأكاد مان التازام المارخص بأحكاام هاذه التعليماات
وللماادير وقااف العماال بااالترخيص بشااكل مؤقاات أو لغائااه نهائي اا ً وذلااك فااي حااال مخالفااة شااروط ماانح
الترخيص وعدم زالة المخالفة بعد خطار المارخص للمادة التاي يراهاا المادير مناسابة فزالاة أساباب
المخالفة .

المادة ()13
على كافة الجهات المرخص لهاا مزاولاة أعماال صايانة معادات الساالمة البحرياة تصاويب أوضااعها
وفقا ً لهذه التعليمات خالل ستة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المادة ()14
تلغااى جميااع التعليمااات السااابقة الصااادرة بهااذا الخصااوص اعتبااارا ً ماان تاااريخ نشاار هااذه التعليمااات
بالجريدة الرسمية .

