تعليمات مزاولة أعمال الصيانة البحرية في المملكة االردنية الهاشمية
صادرة عن مجلس ادارة الهيئة البحرية االردنية استناد للفقره (ك) من الماده التاسعة من قانون الهيئة البحريه
االردنيه رقم( )47لسنة 2002

الماده ()1
تسمى هذه التعليمات (تعليماات مااللاا ااماال ال ايانا البحرياا ياا الممل اا انرةنياا اليا اميا لسانا
 ) 2003ليعمل بيا ااتبارا من تاريخ ن رها يا الجريةه الرسميه.
الماده ()2
ي لن لل لمات لالعبارات التاليه حيثماا لرةت ياا هاذه التعليماات المعاانا المل
القرينه الى غير ذلك :
اللاير
اللاارة
المةير
الييئا
المرلص
منةلب هيئا الت نيف
الم غل الفنا

اه لياا ماا لا تاةل

 :لاير النقل
 :لاارة النقل
 :مةير اا الييئا البحريا األرةنيا
 :الييئا البحريه اآلرةنيا
 :ال لص الطبيعا ال اناتباري المسجل ر ا ال مؤسسا لالمرلص مان
الجيا الملت ا لممارسا اامال ال يانا البحريا يا الممل ا.
 :المعاين المفلض من قبل احةى هيئات الت نيف الةلليا لمعاينا السفينا .
 :الم ااان المل اااص لتنفياااذ ااماااال الفحاااص لال ااايانا لان ااا البحاااري
لالماااالة بالمعااااةات لالتجيياااااات ال امااااا لتنفياااذ انامااااال المحااااةةه يااااا
ترليص مااللا ال ر ا ال المؤسسا المتعلق باامال ال يانا البحريا.

الماده ()3
يسمح بمااللا اامال ال يانا البحريا يا الممل ا من ل ل ر ا ال مؤسسا مسجله لمرل ا مان
قبل الجيات التاليا:
أ) الييئااا اذا ااان مر اهااا لااار حااةلة منطقااا العقبااا انقت اااةيا اللا ااا لبملجااب اح ااا هااذه
التعليمات.
ب) سلطا منطقا العقبا انقت اةيا اللا اا بالتنسايق ما الييئاا البحرياا انرةنياا اذا اان مر اهاا
ةالل حةلة منطقا العقبا انقت اةيا اللا ا لليقا ً لقانلن منطقا انقت اةيا اللا ا لتعةي تاه
رق ( )32لسنا  2000لاننظما لالتعليمات ال اةرة بمقتضاه.

الماده ()4
ي ل المةير لجنا من ملظفا الييئا للقيا بمايلا-:
أ) ةراسا المستنةات لاللثائق المقةما لغايات الترليص لللجنه ان تطلاب تالياةها بااي لثاائق ال
مستنةات تراها ضرلريا لغايات الملايقا الى الترليص.
ب) ال ااف الااى ال اار ات ل المؤسسااات التااا تاااالل اامااال ال اايانا البحريااا لمتابعااا التااميااا
ب رلط الترليص لاح ا هذه التعليمات.
الماده ()5
تحةة اامال المرلص بما يلا -:
ل يانا لتنظيف بةن السفينا لانجااء المغملرة تحت سطح البحر.
أ) ا
ل يانا معةات الس ما البحريا.
ب) ا
) ا ا ل اايانا المحر اات الرئيساايا للساافن لالما يناات لالمعااةات المساااةة لجميا انجياااة
لالمعااةات ال يربائيااا لانل ترلنيااا لالم حيااا لمعااةات للن ااات التفرياام لالتحمياال لمعااةات
ربط السفن ل اامال اللحا لالقص لالحةاةه.
ة) تالية المعةات لانجياة الفنيا ذات الع قا بمحر ات السفن لغارف محر اتياا ل قطا الغياار
المي اني يااا لال يربائيااا لانل ترلنيااا لمعااةات الس ا ما البحريااا لم ايحااا الحريااق لالاياالت
المعةنيااا لالماالاة ال يماليااا اللا ااا ب اايانا مراجاال لمباارةات المحر ااات لتنظيااف غاارف
المحر اااات لالغاااااات ال اااناايا لغاااااات التبرياااةص لاساااطلانات القاااص لاللحاااا لالحاااةاةة
لمستلاماتيا.
الماده ()6
تت ممارسا اامال ال يانا البحرياا مان لا ل تارليص منف ال اان اي لاةمات بحرياا الارى بماا
يييا اامال الل انت ل المعاينات البحرياا لتمثيال انةياا الحماياا ال لسااطا ال احن البحاري باساتثناء
لةمات تملين السفن.
الماده ()7
الى السافن طبقاا ً للمتطلباات الفنياا الالارةه
الى المرلص انلتاا بالقيا باامال ال يانا لان
يا انتفا قيات لالمةلنات لالبرلتل لنت البحريا الةللياا لتحات ا اراف مناةلب هيئاا الت انيف اذا
اان ناالال ان ا لال اايانا يتطلاب ذلااك .لتقاةي تقرياار ينااا اان اال املياا اايانا يقال بيااا الااى
الييئا .

الماده ()8
الى المرلص تقةي طلب لطا الى الييئا قبل تنفيذ اي امل مريقا ً به طلب لطا من ربان السافينا
المطللب الى السفينا.
يحةة ييه نلال ال يانا ال ان

الماده ()9
الى المرلص انلتاا بتالية السافن باالملاة الالارةة ياا الفقارة (ة) مان المااةة ( )5ليقاا ً لمتطلباات
الجاالةة العالميااا لمتطلبااات الس ا ما البحريااا الةلليااا لحسااب الت ااريعات انرةنيااا الساااريا ل تقااةي
االرة ااان اماار تساالي الماالاة التااا ت ا تاليااةها للساافينا الااى الييئااا ملقعااا ماان الربااان لمااةير اااا
المرلص لالى قرطاسيا مرلسه من المالة للملاة.
الماده ()10
تحةة رلط منح ترليص مااللا اامال ال يانا البحريا للمرل ين بما يلا -:
أ) ان ي لن المرلص مسج ً يا الممل ا ار ا ال مؤسساا لاةى مةيرياا مراقاب ال ار ات ياا
لاارة ال نااا لالتجارة.
ب) ان نيقل راس مال ال ر ا المةيلال لالمسجل ان()10000ا رة الف ةينارا ً ارةنيا ً .
) ان ي لن له مةيرا ً ااما ً متفرغا ً مستلييا ال رلط التاليا-:
 .1ان ي لن ارةنا الجنسيا.
 .2ان ي لن حا ً الى احة المؤه ت لاللبرات العمليا التاليا:
 )1.2ياةة مينةس بحري الل بلبرة نتقل ان ( )4ارب سنلات بلظيفاا ميناةس مسالؤل
الى سفن نتقل قةرة محر اتيا ان ( 3000يلل لات).
 )2.2ياةة مينةس بحري ثانا بلبرة نتقل ان ( )6ارب سنلات بلظيفا مينةس مسالؤل
الى سفن نتقل قةرة محر اتيا ان ( 3000يلل لات).
 )3.2ياةة الب اللريس يا الينةسا البحريا بنااء سافن بلبارة نتقال اان ( )4اربا سانلات
السفن.
يا مجال بناء السفن ال احلاض البناء ال يانا لا
 )4.2ياةة الب اللريس يا الينةسا المي اني ا بلبرة نتقل ان ( )6ستا سانلات ياا مجاال
السفن.
يانا لا
 )5.2احةى المؤه ت العلميا اا ه م لبرة ياا مجاال ال ايانا البحرياا لاللباره البحرياا
ل/ال المينائياااا ياااا مجاااال ال ااايانا البحرياااا بحياااه نتقااال مجمااالال لبراتاااه اااان ()6
سنلات.
ة) ان نيقاال اااةة الماالظفين لااةى الماارلص ااان  3ا االاص بمااا ياايي المااةير العااا بماان بيااني
ميناااةس ال ترلناااا ياااا حالاااا قياماااه بممارساااا ااماااال ا ااا انجيااااة الم حياااا لاجيااااة
انت انت لمعةات السفينا انل ترلنيا.
ه) ان يمارس المرلص ااماله يا ملق مستقل م لن من م اتب بمساحا نتقل اان ( )50متارا ً
مربعا ً لمجياة بياتف ليا س ل بجياا حاسلب مربلط ب ب ا اننترنت.
ا) تلييرم ااغل ينااا لاااةى الماارلص الاااى ان تتاالير يياااه المعااةات لالتجييااااات ال امااا للقياااا
بملتلااف امليااات ال اايانا لان ا المااذ لرة يااا الماااةة ( )5ماان هااذه التعليمااات لمجيااا
بمعةات الس ما العاما لم ايحا الحرائق ال اما .
) يااا حالااا قيااا الماارلص باامااال ا ا ل اايانا لتنظيااف بااةن الساافينا لانجااااء المغماالرة
تحات ساطح البحار لتساتةاا تلااك اناماال لجالة غطااس يااان اليياا تعياين غطاساين حا اال
احةهما الاى اياةة غطاس ةللياا بمساتلى نيقال اان ( )3نجال للةياه معاةات غطاس تحمال
ارقااا لاضااحا ل ااف ب ا حيتيا يتضاامن تلااك انرقااا ص لاليياانااة القيااا باامااال اايانا
التنظيااف بااةن الساافينا لانجااااء المغماالرة تحاات سااطح البحاار الح االل الااى ملايقااا القاالة

البحريا المل ياا قبال الباةء بياذه اناماال .لاذا انات تلاك ال ار ا ال المؤسساا تماارس ااماال
ايانا التنظياف باةن السافينا لانجاااء المغمالرة تحات ساطح البحار يقاط ةلن القياا بااماال
يانا يلق الماء يت لن معفاه من تلييرالم غل الفنا المن لص اليه يا الفقرة (ا) مان هاذه
الماةة.
الماده ()11
تحةة اجراءات منح ترليص مااللا اامال ال يانا البحرياا لاار حاةلة منطقاا العقباا انقت ااةيا
اللا ا بما يلا-:
أ) تقةي طلب تسجيل ال ايانا البحرياا الاى لاارة ال انااا لالتجاارة محاةةا يياه غاياات ال ار ا
ليقا ً للماةة ( )5من هذه التعليمات.
ب) يحلل طلاب التساجيل الاى الييئاا لةراساته لا اةار الملايقاا المبةئياا لتسالي طالاب التارليص
نملذ رلط الترليص لغاياات اسات مال اجاراءات تساجيله ليجالا للييئاا ان ترسال نمالذ
الترليص لت ةر الملايقا المبةئيا بلاسطا الفا س ال البرية انل ترلنا.
) يقال طالااب التاارليص بتقااةي نمالذ اارلط ماانح التاارليص معباف حسااب ان االل لمريقااا بااه
اللثائق التاليا -:
 -1لر م ةقا ان اقة التاسيس ملضحا ييه اسماء ال ر اء المسااهمين لغاياات ال ار ا
ل اياةة التسااجيل ل اياةة تبااين المفلضااين بااةارة ال اار ا ال المؤسسااا لالتلقيا انيااا يااا
انملر انةاريا لالماليا لالقضائيا م ةقا حسب ان لل من لاارة ال نااا لالتجارة.
 -2لرة م ةقا ان سنة المل يا ال اقة انيجار لم اتب المرلص لالم غل الفنا.
 -3لرة م ةقا ان رل ا المين.
 -4نسلا ان اقة امل ل ملظف لةى المرلص م اةقا ً مان لاارة العمال ل اياةة ااةرة
اان المؤسساا العاماا للضامان انجتماااا تتضامن اساماء مالظفا ال ار ا الاذين لضاعلا
للضمان انجتمااا لةييا
 -5رق المرلص لةى ةائرة ضريبا الةلل.
 -6اللثائق اللا ا بمؤه ت للبرة مةير اا المرلص .
ة) تقاال اللجنااا الم ا لا بملجااب هااذه التعليمااات بال ااف الااى ملق ا الماارلص للتا ااة ماان تاالير
ال رلط اللارةة يا المااةة ( )10مان هاذه التعليماات لمطابقاا المعللماات الالارةة ياا نمالذ
رلط منح الترليص .
ه) تقل اللجنا بالتل يا الى المةير با ةار رل ا مااللا العمل للمرلص.
ل) ي اةر الماةير رل اا المااللاا للمارلص بعاة ةيا الرسال السانليا المقاررة لماةة سانا لاحاةة
ليت تجةياةها سانليا بتنسايب مان اللجناا لتات ملاطباا الجياات ذات الع قاا بعمال ال ار ا ال
المؤسسا ن ةار ت اريح الةللل ال اما ليا.
الماده ()12
للييئا لبالطريقا التا تراها مناسبا ليا اي لقات التا اة مان التااا المارلص باح اا هاذه التعليماات
لللمةير لقف العمل بالترليص مؤقتا ً ال الغائه نيائياا ً لذلاك ياا حاال ملالفاا ارلط مانح التارليص
لاة ااالا الملالفا بعة الطار المرلص للمةة التا يراها المةير مناسبا ناالا الملالفا .

الماده ()13
الى ايا الجيات المرلص ليا بمااللا اامال ال يانا البحرياا ياا الممل اا تليياق الضااايا ليقاا ً
ليذه التعليمات ل ل مةة نتتجالا الستا ا ير من تاريخ ن ر هذه التعليمات يا الجريةة الرسميا.
المادة ()14
تلغى جميا التعليماات الساابقا ال ااةرة بياذا الل الص ااتباارا ً مان تااريخ ن ار هاذه التعليماات ياا
الجريةة الرسميا.

