
 

 أعمال االستشارات والدراسات البحرية  تعليمات مزاولة

 

البحرية األردنية الهيئة ( من قانون 9بموجب أحكام الفقرة )ك( من المادة ) البحرية األردنيةالهيئة صادرة عن مجلس إدارة 
 وتعديالته 2006( لسنة 46رقم )

 

 ( 1المادة )

 (ارات والدراسات البحريةاالستش تسمى هذه التعليمات )تعليمات مزاولة أعمال

 ( 2المادة)

المعاايه المصصصاة ل اا ماا لا  تادل ال ريياة  يكون للكلمات والعباارات التالياة حياماا وردت هاه هاذه التعليماات
 على غير ذلك: 

 

 وزارة الي ل:   الًــوزارة

 وزير الي ل:  الـوزيــر

 البحرية األردييةال يئة :  ال يئة 

 البحرية يئة المدير عا  :  المـديــر

 / م د  األعمال الشركة
الشصص الطبيعه او االعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمارصص : 

 من الج ة المصتصة لممارسة أعمال االستشارات والدراسات البحرية 

 اعمال االستشارات البحرية
ستشارات والدراسات البحرية هه المجاالت البحرية الفيية واإلدارية : اال

 صادية المصتلفة واإلقت

 

 (3المادة )

يسمح بمزاولة أعمال االستشارات والدراسات البحرية  هه المملكة من صالل شركة أو مؤسسة مرصصاة مان 
 : قبل

 إذا كان مركز الشركة خارج حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الهيئة  (أ

ن مركز الشركة داخل حدود منطقة إذا كاالهيئة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالتنسيق مع  (ب

( لسنة 22العقبة االقتصادية الخاصة ووفقا لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم )

 واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2000

 



 (4المادة )

 تحدد أعمال االستشارات والدراسات البحرية بما يله :
الفيياة واإلدارياة واإلقتصاادية المصتلفاة بحرياة هاه المجااالت البحرياة ت دي  االستشارات والدراسات ال -1

 ب ذا الصصوص .ال يئة وبما ال يتعارض مع التعليمات السارية والصادرة عن 

  (5المادة )

ترصيص ميفصل يشاطه بعد حصوله على االستشارات والدراسات البحرية يمارس م د  أعمال   (أ
 . ة أصرىبحريأو صدمات أية أعمال ترصيص عن 

مؤسسات التعلي  والتدريب البحري الته  ال يطبق شرط الحصول على ترصيص ميفصل على (ب
 . البحرية من صالل يشاط ا الرئيسهوالدراسات تمارس أعمال االستشارات 

 (6المادة )

 االستشارات والدراسات البحرية بما يله :أعمال تحدد شروط ميح ترصيص 
 ةمراقبمديرية المملكة األرديية ال اشمية  كشركة أو مؤسسة لدى مسجال هه  األعمالأن يكون م د   (أ

 الشركات هه وزارة الصياعة والتجارة .
 مال عن  عشرة أالف دييار أرديهالأن ال ي ل رأس  (ب
مدير عا  أرديه متفرغ يحمل ش ادة ربان بحري أو كبير م يدسين بحريين أو مؤهل له أن يكون  )ج

 .هه اإلقتصاد أو اإلدارة ، ولديه صبرة هه مجال مشابه ال ت ل عن صمس سيوات بحري مياسب 
 هي   المدير العا  لديه عن االاة أشصاص بمنأن ال ي ل عدد الموظفين  )د
مج زة بفاكس  2  (50موقع مست ل مكون من مكاتب بمساحة ال ت ل عن )األعمال هه مارس أن ي )ه

 اليتريت وهاتف وج از حاسوب مربوط بشبكة ا

 

 ( 7المادة ) 

 تحدد إجراءات ميح ترصيص مزاولة أعمال االستشارات والدراسات البحرية بما يله :
وه ااا أو المؤسسااة ت اادي  طلااب تسااجيل الااى وزارة الصااياعة والتجااارة محااددا هيااه غايااات الشااركة  -أ

 مات ( من هذه التعلي2لمادة )لتعريف أعمال االستشارات والدراسات البحرية الوارد هه ا
المواه ة ال يئة وعيد تواهر شروطه تصدر  تهدراست و  بال يئة لدى تحويل طلب التسجيل الى  -ب

 على الترصيص .المبدئية 
إذا كايت الشركة داصل حدود ميط ة الع بة االقتصادية الصاصة ي د  طلب تسجيل الشركة لدى  -ج

 : ليةسلطة ميط ة الع بة االقتصادية الصاصة مره اً به الواائق التا
 .بطلب الترصيص .1
مفوضين بإدارة صورة عن ع د التأسيس موضحا هيه أسماء الشركاء وغايات الشركة وال  .2

 .الشركة أو المؤسسة
 .صورة مصدقة عن سيد الملكية أو ع د اإليجار لمكتب الشركة .3
 .صورة مصدقة عن رصصة الم ن .4
 .جتماعهيسصة عن ع د عمل كل موظف وش ادة صادرة عن الضمان اال .5
   الشركة لدى دائرة ضريبة الدصل .رق .6



 

 

 ( 8المادة )

بعاد دهاع الرساو  السايوية لمدة سية واحادة االستشارات والدراسات البحرية أعمال رصصة مزاولة  يت  إصدار
 . من إلتزا  المرصص ب ذه التعليماتال يئة تح ق ويت  تجديدها سيوياً بعد لميح ا الم ررة 

 

 ( 9المادة )

أحكااا  هااذه التعليمااات صاااحب الرصصااة بماان التاازا  الحااق هااه التأكااد التااه تراهااا مياساابة  وبالطري ااة لل يئااة
مصالفاة شاروط  مايح التارصيص  هاه حاال ي اائه ه بشكلمؤقت أو الغائ بشكل وللمدير وقف العمل بالترصيص

 .زالة المصالفةوللمدة الته يراها المدير مياسبة إل بعد إصطار المرصص بذلك وعد  إزالة المصالفة

 

 ( 10المادة )

علااى كاهااة الج اات الماارصص ل اا مزاولااة أعمااال ( مان هااذه التعليماات 5( ماان المااادة )ماع مراعاااة الف ارة )ب
توهيااق أوضاااع ا وه اااً ل ااذه  هااه المملكااة األردييااة ال اشاامية ت اادي  أعمااال االستشااارات والدراسااات البحريااة

 ه التعليمات هه الجريدة الرسمية .التعليمات صالل مدة ال تتجاوز ستة أش ر من تاريخ يشر هذ

 
 

 

 


	1. بطلب الترخيص.

