
  

 مية الوكاالت البحرية في المملكة األردنية الهاش أعمالمزاولة  تعليمات

نون قا من عةالتاس)ك( من المادة  للفقرة ا  البحرية األردنية استنادالهيئة إدارة  مجلسعن  صادرة

 2002( لسنة 47) البحرية األردنية رقمالهيئة 

 (: 1) المادة

 لسيةة اشيميةالهالوكاالت البحرية في  المملكية ادريةيية  التعليمات ) تعليمات مزاولة أعمال هذه تسمى
 تاريخ ةشرها ف  الجريية الرسمية.  من( ويعمل بها اعتبارا 2003

 (:2) المادة

 تييللي   والعبارات التالية حيثميا وريت في  هيذه التعليميات المعياة  الملههية لهيا ميا للكلمات يكون
 القريةة على غير ذلك : 

  البحرية ادريةيةهيئة العا   ميير:  الميير

  البحرية ادريةيةالهيئة :  الهيئة 

  أو االعتبيياري المسييجل كشييركة أو ماسسيية والمييرل  ميين  الطبيعيي الشييل   : البحري الوكيل
ري أو الوكالة البحرية وكيالً عين الةاليل البحي أعمالالجهة الملتهة لممارسة 

ه  ه المبرمة مع أي ميةضمن حيوي وكالت مستأجرهامالك أو مشغل السفيةة أو 
  .المفعولللقواةين وادةظمة والتعليمات السارية  ووفقاأو من يمثله   

 

     : (3المادة )

مسيييجلة  ماسسييياتأعميييال الوكييياالت البحريييية فييي  المملكييية مييين ليييالل شيييركات أو  بمزاولييية يسيييم 
  ومرلهة من لبل الجهات التالية:

ذه هيقبية االلتهيايية اللاهية وبموجيك أحكيا  كان مركزها لارج حيوي مةطقية الع إذاالهيئة  .1
 . التعليمات

يوي إذا كيان مركزهييا ياليل حييالهيئيية مةطقيية العقبية االلتهييايية اللاهية بالتةسييي  ميع  سيلطة .2
ً  العقبة االلتهايية اللاهة مةطقة ( 32لي  )رمةطقية العقبية االلتهيايية اللاهية  لقاةون ووفقا
 قتضاه. بم الهايرةوادةظمة والتعليمات  2003لسةة 

 

 : (4المادة )

  -: للقيا  بما يل الهيئة لجةة من موظف   الميير يشكل
ثيائ  تزويييها بيأي و والوثائ  المقيمة لغاييات التيرلي  وللجةية أن تطليك المستةيات يراسة .1

 الترلي .  على الموافقة تراها ضرورية لغايات مستةياتأو 
هيا ومتابعية التزام البحريية وكياالتال أعميالالشيركات والماسسيات التي  تيزاول  على الكشف .2

 . التعليمات بشروط الترلي  وأحكا  هذه



  

 : (5المادة )

شيروط لتوكيله وفقيا  وحسك ةطاق البحريةالمالحة  وكالء ليماتالوكيل البحري بتقيي   أعمال تحيي
  -وكالته بما يل :

 وتسيلي غ مرسيى للسيفن لتفريي أو رهييف تيأمين إجراءاتميةائ  وتشمل تسهيل  وكيل أعمال .1
 . المواةئ ف  البضائعشحن  اوتحميل  أو

 وكيييالً فيي  المييواةئ التيي  عييين فيهييا  السييفيةة مالييكلييط مالحيي  وتشييمل تمثيييل  وكيييل أعمييال .2
ً  المييواةئالحهييول علييى أي ليييمات تحتاجهييا السييفيةة فيي   فيي  رباةهييا مهميية وتسييهيل  وفقييا

  للقواةين وادةظمة والتعليمات السارية المفعول.
لرحليية وكيييل ةقييل الركياك أو البضييائع بحييراً وتةظييي  وتسيهيل إجييراءات إتمييا  ا البأعميي لقييا ا .3

  .المعةية الجهات للسفيةة بالتةسي  مع البحرية

 (:6المادة )

 أعمال الوكاالت البحرية من لالل ترلي  مةفهل عين أي لييمات بحريية أليرا بميا ممارسة تت  
يييي التق شييريطة ليييمات وسييطاء الشييحن البحييري باسييتثةاءالبحرييية أعمييال الهييياةة والمعايةييات  فيهييا

مةافسية ولياةون ال 2000 ( لسيةة15) وادسيرار التجاريية رلي  المشيروعةبأحكا  لاةون المةافسة غيير 
 وأي تعييل يطرأ عليه.  2002( لسةة 49) رل 
ي أ الحيياأو ممثيل أةييية الحمايية فعلييه التقييي بمبيي مراسيلحال ممارسة الوكييل البحيري للييمات   وف

 ومها  مراسل أو ممثل أةيية الحماية. البحريةوالفهل بين مها  الوكالة 
  

 (: 7المادة )

 سيهيلبت  متعلقيةالالبحري التقيي بكافة القيواةين وادةظمية والتعليميات واالتفالييات اليوليية  الوكيل على
 ل تبيييايلوالتقيييي بةمييياذج بييوال  الشييحن وإليييرار الوهييول وتسييهي اليوليييةحركيية التجييارة البحريييية 

 عن السفن والبضائع إلكتروةيا.  والبياةاتالمعلومات 
  

 (:8المـادة )

 الرلابيةت البحري التةسي  مع ربابةية السيفن االلتيزا  بتسيهيل جمييـع إجيـراءات ومتطلبيـا الوكيل على
 على السفن عةي وهولها إلى المياه اإللليمية والمواةئ ادريةية. 

  

 (:9المادة )

ة حييوي مةطقية العقبي رلي  مزاولة أعمال الوكاالت البحرية للمرلهيين ليارجمة  ت شروط تحيي 
  -اللاهة بما يل : االلتهايية

 الوكيل البحري مسجالً ف  المملكة كشركة أو ماسسة ليا مييرية مرالبة  يكون أن   (أ

 الهةاعة والتجارة.  وزارةالشركات ف      



  

 ( ثالثين ألف ييةاراً أريةيا. 30000عن )يقل رأس المال الميفوع والمسجل  ال أن (ك
  -يكون له مييراً عاماً متفرغاً مستوفياً الشروط التالية: أن( ج

  أرية  الجةسية. يكون أن .1
       لييه لبرة ف  مجال الةقل البحري أو المالحة ال تقل ميتها عن:          تتوفر أن .2

 هاية الجامعية ادولى. إذا كان حاهالً على الش سةوات أربع  (أ
  إذا كان حاهالً على شهاية يبلو  كلية مجتمع. سةوات ست  (ك
 العامة.  الثاةويةسةوات إذا كان حاهالً على شهاية اليراسة  ثماة (  ج
 ( أشلا  بما فيه  الميير العا . 3ال يقل عيي الموظفين لييه عن ) أن  ( ي
 ف  مولع مستقل مكون من مكاتك  تمارس الشركة أو الماسسة أعمالها أن( هـ

 ومجهزة بهاتف وفاكس و بجهاز حاسوك   2 (50) عنبمساحة ال تقل      
 مربوط بشبكة اإلةترةت.      
 افة كتغطية يقي  ما يثبت اةه لي  الكفالة البةكية المطلوبة مةه لماسسة المواةئ ل أن( و

   فن إيارة أعمال الوكالة بيالت ليمات الميةاء والمهاريف الت  تةشأ ع رسو     
 الت  تطلبها ماسسة المواةئ.  وبالقيمةالميةاء     
 ف  المملكة.  البحرية( أن يكون عضواً ف  ةقابة وكالء المالحة ز

هـ( يح  لمالك السفيةة أو من يمثله طلك ليمات بحرية من شركات ليمات بحرية 
 بإعال  الطرف اآللر مرلهة للعمل ف  المةطقة اللاهة على أن يقو   كل طرف

 بذلك . 
 أن يكييون حاهييالً علييى يورة تيريبييية معتمييية ال تقييل ميييتها عيين عشييرين سيياعة تيريبييية فيي  .3

 مجال العمل. 

 (:10المادة )

ليييارج حييييوي مةطقييية العقبييية  البحرييييةإجيييراءات مييية  تيييرلي  مزاولييية أعميييال الوكييياالت  تحييييي 
  -االلتهايية اللاهة بما يل :

 ل الوكيل البحري الى وزارة الهةاعة والتجارة محييا فيه غايات طلك تسجي تقيي   ( أ
 ( من هذه التعليمات. 5الماسسة وفقاً للماية )/الشركة     
 ليراسته وإهيار الموافقة المبيئية وتسلي  طالك الهيئة طلك التسجيل الى  يحول ( ك

 أن  للهيئةويجوز شروط الترلي  لغايات استكمال إجراءات تسجيله  ةموذجالترلي       
 روة . وتهير الموافقة المبيئية بواسطة الفاكس أو البريي اإللكت الترلي ترسل ةموذج      
  طالك الترلي  بتقيي  ةموذج شروط مة  الترلي  معبأ حسك ادهول ومرفقا  يقو  (ج

  -التالية : الوثائ به      
مسيياهمين وغايييات عيين عقييي التأسيييس موضييحاً فيييه أسييماء الشييركاء /ال مهيييلة هييور -1

ولييع وشهاية تبيين المفوضيين بيإيارة الشيركة أو الماسسية والت التسجيلالشركة وشهاية 
والماليييية والقضيييائية مهييييلة حسيييك ادهيييول مييين وزارة  اإليارييييةعةهيييا فييي  ادميييور 

  .والتجارةالهةاعة 
  عن سةي الملكية أو عقي اإليجار لمكاتك الوكيل البحري. مهيلة هورة -2
  ن رلهة المهن.ع مهيلة هورة -3



  

عقيي عميل كيل موظيف ليييه مهييلاً مين وزارة العميل وشيهاية هيايرة عين  عين ةسلة -4
االجتميياع  تتضييمن أسييماء مييوظف  الشركة/الماسسيية الييذين  للضييمانالماسسيية العاميية 

  الوكيل البحري. ليالضعوا للضمان االجتماع  
  .اليللالبحري ليا يائرة ضريبة  الوكيل  رل  -5
  برة وماهالت ميير عا  الوكيل البحري .بل اللاهة الوثائ  -6
و  عن الكفالة البةكيية المطلوبية مةيه لماسسية الميواةئ لتغطيية كافية رسي مهيلة هورة -7

ء. الميةيياء والمهيياريف التيي  تةشييأ عيين إيارة أعمييال الوكاليية فيي  الميةييا ليييماتبيييالت 
 تطلبها ماسسة المواةئ.  الت وبالقيمة 

  مالحة البحرية.الى ةقابة وكالء ال اةتساك شهاية -8
   فالوارية  الشروط لشركة أو الماسسة للتأكي من توفراللجةة بالكشف على مولع ا تقو ( ي
 .هري ف  ةموذج شروط مة  الت الوارية( من هذه التعليمات ومطابقة المعلومات 9الماية )   
  لعملا مزاولة رلهةالبحرية بإهيار الهيئة اللجةة بالتوهية الى ميير عا   تقو ( ـه

 ليماتهذه التع ف  الواريةأو الماسسة بعي استكمال كافة الشروط لمة  الترلي  كة للشر     
 بعي البحرية بإهيار رلهة مزاولة العمل للوكيل البحري لمية سةة واحية والهيئة  تقو ( و
 لجةة   الالعمل يت  تجيييها سةويا بعي ليا مزاولة رلهة لمة الرسو  السةوية المقررة  يفع   
 من التزامه بهذه التعليمات.  والتأكيبإجراء الكشف على الوكيل البحري    
 

 (: 11المادة )

 عيا يير التعليميات ولمي  في  أي وليت التأكيي مين التيزا  الشيركة أو الماسسية بأحكيا  هيذه للهيئية يح 
ط شيرو فيةملالالبحرية ولف العميل بيالترلي  بشيكل ماليت أو إلغائيه بشيكل ةهيائ  في  حيال الهيئة 

 للهيئية  المييير العيا يراهيامة  الترلي  وعي  إزالة الملالفية بعيي إلطارهيا بيذلك ضيمن الميية التي  
 البحرية. 

  

 (: 12المادة )

 الجهييات المييرل  لهييا بمزاوليية أعمييال الوكيياالت البحرييية فيي  المملكيية تهييويك وتوفييي  كافيية علييى
  لتعليمات.ا بهذهتة اشهر من تاريخ بيء العمل وفقاً لهذه التعليمات لالل فترة ال تتجاوز س أوضاعها

 (:13) المادة

ات تلغييى جميييع التعليمييات السييابقة الهييايرة بهييذا اللهييو  اعتبيياراً ميين تيياريخ ةشيير هييذه التعليميي
 بالجريية الرسمية

  
 


