
 تعليمات مزاولة أعمال المعاينات البحرية في المملكة األردنية الهاشمية 

 

البحرية الهيئة المادة التاسعة من قانون البحرية األردنية استناد للفقرة )ك( من الهيئة صادرة عن مجلس إدارة 

 2002( لسنة  47رقم )  األردنية

 (1المادة )

المعاينات البحرية في المملكة األردنية الهاشمية لسنة تسمى هذه التعليمات )تعليمات مزاولة أعمال 
 ( ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2003

 ( 2المادة)

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

 
 لوزارة النق : الوزارة
 وزير النقل:  الوزير
 البحرية األردنيةالهيئة :  الهيئة 
 البحرية األردنيةالهيئة مدير عام :  المدير

المعاين 
 البحري

: الشخص الطبيعي أو االعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من 
الجهة المختصة لممارسة أعمال المعاينات البحرية أو المعتمد من قبل إحدى 

 تصنيف الدولية للقيام بأعمال المعاينات البحرية. هيئات ال
المعاينات ل ة للمعاين البحري لمزاولة أعمـاالبحريالهيئة : وثيقة صادرة عن  اإلجازة

 البحرية.

 

 (3المادة )

يسمح بمزاولة أعمال المعاينات البحرية في المملكة من خالل شركة أو مؤسسة مسجله ومرخصة 
  من قبل الجهات التالية:

 
إذا كان مركزها خارج حدود منطقة العقبة االقتصادية  الخاصة بموجب أحكام هذه الهيئة ( أ 

  التعليمات.
إذا كان مركزها داخل حدود منطقة الهيئة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالتنسيق مع  (ب

 2000( لسنة 32صة رقم )العقبة االقتصادية الخاصة وفقاً لقانون منطقة العقبة االقتصادية الخا
  واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 
 



 (4المادة )

  -للقيام بما يلي:الهيئة يشكل المدير لجنة من موظفي 
دراسة المستندات والوثاائق المقدماة لياياات التارخيص وللجناة أن تطلاب تزويادها باأي وثاائق أو        (أ 

 على الترخيص. مستندات تراها ضرورية ليايات الموافقة 
الكشااف علااى الشااركات و المؤسسااات التااي تاازاول أعمااال المعاينااات البحريااة ومتابعااة التزامهااا      (ب

  بشروط الترخيص وأحكام هذه التعليمات. 

 (5المادة )

  -تحدد أعمال المعاين البحري  بما يلي :
ات التصانيف المعتمادة لادى معاينات السفن شريطة إبراز اعتماد للمعاين البحاري مان إحادى هيئا   (أ

    -أو تفويض رسمي من دولة علم السفينة وتشمل :الهيئة 
  معاينات السفن ألغراض منح أو تجديد الشهادات القانونية طبقاً لمتطلبات دولة علم السفينة. .1
  معاينات السفن ألغراض متطلبات هيئات التصنيف وتشمل : .2

ائياة والماكيناات والمعادات المسااعدة محركات السفينة الرئيسية ومولداتها الكهرب 1-2
وجميع األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية والمالحية ومعادات وونشاات 

 التفريغ والتحميل ومعدات ربط السفن. 
 بدن السفينة واألجزاء الميمورة منها تحت سطح البحر. 2-2
  معاينات الحوض الجاف وما شابه. 3-2

( بما فيها معاينة أضرار 2( و)1ة في البندين)معاينات السفن ليير األغراض المشمول .3
 السفينة واإلصالحات الطارئة والمعاينة لتأجير السفينة أو إنهاء اإلجارة ومعاينات اإلنقاذ. 

(  معايناااات البضاااائع بكافاااة أنواعهاااا ومعايناااات جاهزياااة السااافينة لنقااال البضاااائع وال ياااتم الساااما  ب
 لمرخص في المملكة أو بالتعاون معه بمزاولتها إال من خالل المعاين البحري ا

 (6المادة )

تتم مزاولة أعمال المعاينات البحرية من خاالل تارخيص منفصال عان أياة خادمات بحرياة أخارى بماا 
 فيها أعمال الوكاالت أو الصيانة البحرية أو وساطة الشحن البحري أو تمثيل أندية الحماية. 

 (7المادة )

لمتطلباات الفنياة الاواردة فاي االتفاقياات والمادونات والبروتوكاوالت على المعاين البحاري االلتازام  با
البحرياااة الدولياااة أثنااااء قيامهاااا بالمعايناااات علاااى السااافن ويكاااون المعااااين البحاااري  والماااوظفين لدياااه 

 مسؤولين عن عمليات المعاينات والتقارير الخاصة بالمعاينات. 

 

 



 (8المادة )

سااعة مان انتهائهاا مبينااً  48ي عملية معاينة تقوم بها خاالل عن أالهيئة على المعاين البحري أشعار 
 باإلشعار الجهة التي طلبت تنفيذها محدداً فيه نوع المعاينة . 

 (9المادة)

  -تتم إجراءات المعاينة على البضائع أو السفن وعلى النحو التالي: 
 معاينة البضائع على السفينة وأثناء التفريغ والتخزين والشحن.  (أ
  معاينة البضائع السائبة قبل وبعد تفرييها من السفينة. (ب

ج( معاينة البضائع المنقولة ضمن حاويات على السفن أو فاي سااحات أو مساتودعات  المينااء أو 
 أثناء عملية معاينة الجمارك بموافقة الوكيل البحري للسفينة أو بحضوره. 

ءهااا وتصااوير البضااائع واخااذ العينااات د( يجااوز للمعاااين البحااري تصااوير الساافينة أو أحااد أجزا
الالزمااة ماان البضااائع أو مااواد الساافينة المكلااف بمعاينتهااا ليايااات الفحااص وبعااد اخااذ موافقااة 

 مؤسسة الموانئ على التصوير في حالة البضائع المحضور تصويرها. 

 (10المادة)

للشااركات أو المؤسسااات خااارج حاادود  تحاادد شااروط ماانح تاارخيص مزاولااة أعمااال المعاينااة البحريااة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بما يلي، وتستثنى من هذه الشروط مكاتب هيئاات التصانيف الدولياة 

  -األعضاء في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف:
أن يكااون المعاااين البحااري مسااجالً فااي المملكااة كشااركة أو مؤسسااة لاادى مديريااة مراقااب    (أ

 وزارة الصناعة والتجارة. الشركات في 
  ( ثالثين ألف دينار أردنيا .30000أن ال يقل راس مال الشركة المدفوع والمسجل عن)  (ب
  -أن  يكون له مديراً عاماً متفرغاً ومستوفيا الشروط التالية:  (ج

  أن يكون أردني الجنسية. .1
 أن يكون حاصالً على أحد المؤهالت والخبرات العملية التالية:  .2

( أرباااع سااانوات بوظيفااااة 4عااان ) تقااالشاااهادة مهنااادس بحاااري أول بخبااارة ال  1-2
  وات(. كيلو 3000مسوؤل على سفن ال تقل قدرة محركاتها عن ) مهندس

( أرباع ساانوات كضااابط بحااري 4عاان ) تقاالشاهادة ربااان أعااالي بحاار بخباارة ال  2-2
  (.طن 3000مسؤول على سفن ال تقل حمولتها اإلجمالية عن )

( ساااتة سااانوات بوظيفاااة 6عااان ) تقااالثااااني بخبااارة ال شاااهادة مهنااادس بحاااري  3-2
  وات(. كيلو 3000مسوؤل على سفن ال تقل قدرة محركاتها عن ) مهندس

( سااتة ساانوات كضااابط بحااري 6) عاانشااهادة ضااابط بحااري أول بخباارة ال تقاال  4-2
  (.طن 3000مسؤول على سفن ال تقل حمولتها اإلجمالية عن )

( 4) بناااء ساافن( بخباارة ال تقاال عاان ) البحريااةشااهادة البكااالوريوس فااي الهندسااة  5-2
  .السفنأو صيانة وإصال   البناء  أحواضأربع سنوات في مجال بناء السفن أو 

فااي مجااال المعاينااات البحريااة والخباارة  خباارةأحااد المااؤهالت العلميااة أعاااله مااع  6-2

أو األحاواض الجافاة بحيا  ال  البحرياةالبحرية و/أو المينائية في مجال الصيانة 
 ( سنوات.  6براته عن )تقل مجموع خ



 أشخاص بما فيهم المدير العام.  3د( أن ال يقل عدد الموظفين لدى المعاين البحري عن 
ه( أن يماارس المعاااين البحاري أعمالااه فاي موقااع مساتقل مكااون مان مكاتااب بمسااحة ال تقاال عاان 

  ( متراً مربعاً ومجهزة بهاتف وفاكس و بجهاز حاسوب مربوط بشبكة اإلنترنت. 50)

 (11المادة )

إجااراءات ماانح تاارخيص مزاولااة أعمااال المعاااين البحااري خااارج حاادود منطقااة العقبااة االقتصااادية 
 -الخاصة بما يلي:

أ( تقاااديم طلاااب تساااجيل المعايناااة البحرياااة إلاااى وزارة  الصاااناعة والتجاااارة محاااددا فياااه غاياااات 
 ( من هذه التعليمات. 5الشركة/المؤسسة وفقاً للمادة )

لدراسته وإصادار الموافقاة المبدئياة وتساليم طالاب التارخيص الهيئة جيل إلى ب( يحول طلب التس
أن ترسال  نماوذج  للهيئاةنموذج شروط الترخيص ليايات استكمال إجراءات تسجيله ويجوز 

 الترخيص وتصدر الموافقة المبدئية بواسطة الفاكس أو البريد اإللكتروني. 
التارخيص معباأ حساب األصاول ومرفقاا باه  ج( يقوم طالب الترخيص بتقديم نماوذج شاروط مانح

  -الوثائق التالية:
صور مصدقة عن عقد التأسيس موضحا فيه أسماء المساهمين وغايات  .1

الشركة/المؤسسة وشهادة التسجيل وشهادة تبين المفوضين بإدارة الشركة أو المؤسسة 
من وزارة  والتوقيع عنها في األمور اإلدارية والمالية والقضائية مصدقة حسب األصول

  الصناعة والتجارة.
  صورة مصدقة عن سند الملكية أو عقد اإليجار لمكاتب المعاين البحري. .2
  صورة مصدقة عن رخصة المهن. .3
نسخة عن عقد عمل كل موظف لدى المعاين البحري مصدقاً من وزارة العمل وشهادة  .4

كة الذين صادرة عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تتضمن أسماء موظفي الشر
  خضعوا للضمان االجتماعي لديه.

  رقم  المعاين البحري لدى دائرة ضريبة الدخل. .5
  لوثائق الخاصة بمؤهالت وخبرة مدير عام المعاين البحري .ا .6

د( تقوم اللجناة المشاكلة بموجاب هاذه التعليماات بالكشاف علاى موقاع المعااين البحاري للتأكاد مان 
( مان هاذه التعليماات ومطابقاة المعلوماات الاواردة فاي 10توفر الشروط الاواردة فاي الماادة )
 نموذج شروط منح الترخيص . 

 هـ( تقوم اللجنة بالتوصية إلى المدير بإصدار رخصة مزاولة العمل للمعاين البحري. 
و( يصدر المدير رخصة المزاولة للمعااين البحاري بعاد دفاع الرساوم السانوية المقاررة لمادة سانة 

نويا بتنساايب ماان اللجنااة وتااتم مخاطبااة الجهااات ذات العالقااة بعماال واحاادة ويااتم تجدياادها ساا
 المعاين البحري إلصدار تصاريح الدخول الالزمة لها. 

 (12المادة )

وبالطريقااة التااي تراهااا مناساابة وفااي أي وقاات التأكااد ماان التاازام المعاااين البحااري بأحكااام هااذه  للهيئااة
إليائاه نهائيااً وذلاك فاي حاال مخالفاة شاروط مانح التعليمات وللمدير وقف العمل بالترخيص مؤقتااً أو 

الترخيص وعدم إزالة المخالفة بعد إخطار المعااين البحاري  للمادة التاي يراهاا المادير مناسابة إلزالاة 
 المخالفة . 



 (13المادة )

على كافة الجهات المرخص لها مزاولة أعمال المعاينات البحرية في المملكة  توفيق أوضااعها وفقااً  
 لتعليمات خالل مدة ال تتجاوز الستة اشهر من تاريخ  نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. لهذه ا

 

 (14المادة )

تليى جميع التعليماات الساابقة الصاادرة بهاذا الخصاوص اعتباار مان تااريخ نشار هاذه التعليماات فاي  
 الجريدة الرسمية

  
 


