تعليمات مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري في المملكة األردنية
الهاشمية
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 خدمات وسطاء الشحن البحري في المملكةة ارردييةة الشاشةمية
لعام  )2003ويعمل بشا اعتبارا من تاريخ يشرها في الجريدة الرسمية.
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هةذه التعليمةات المعةايي المخ
القريية على غير ذلك :

ةة لشةا مةا لةم تةدل

 :مدير عام الشيئة البحرية اررديية
المدير
 :الشيئة البحرية اررديية
الشيئة
وسيط الشحن البحري  :الشخص الطبيعي أو االعتباري المسةجل كشةركة أو مسسسةة والمةرخص
من الجشة المخت ة لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري والمتعاقد مة
الياقةةةل البحةةةري أو ةةةاح البيةةةاعة لتقةةةديم خةةةدمات وسةةةاطة الشةةةحن
البحري.
خةةدمات وسةةيط الشةةحن  :الخدمات التي يقوم بشا وسطاء الشحن البحةري وتشةمل ترتية اسةتوم أو
تجمي البيةاعة مةن أ ةحابشا أو وكوئشةا وترتية شةحيشا بحةرا ل وتسةشيل
البحري
عمليةةة متمةةام عقةةد اليقةةل البحةةري بةةين الشةةاحن والياقةةل البحةةري أو مالةةك
السةةنيية او وكيلةةم م ة التقيةةد بالتشةةريعات ارردييةةة والمعةةايير واالتناقيةةات
الدولية المتعلقة بشذا اليشاط.
 :مستيد يثبت عقد اليقل ويعتبةر قرييةة علةى اسةتوم الياقةل للبيةاعة المةراد
وثيقةةة اليقةةل البحةةري
تحميلشةةا وشةةحيشا بحةةرا ل مو ةةوفة بالحالةةة التةةي سةةلمت بشةةا وتعطةةي الح ة
(بولي ة الشحن)
لحاملشا بتسلم تلك البياعة.
المادة ()3
يسةةمب بمزاولةةة أعمةةال خةةدمات وسةةيط الشةةحن البحةةري فةةي المملكةةة مةةن خةةول شةةركة أو مسسسةةة
مرخ ة من قبل الجشات التالية:
أ) الشيئة البحرية مذا كان مركزها خارج حدود ميطقة العقبة االقت ادية الخا ة بموج
أحكام هذه التعليمات.
) سةلطة ميطقةة العقبةةة االقت ةادية الخا ةةة بالتيسةي مة الشيئةةة مذا كةان مركزهةةا داخةل حةةدود
ميطقة العقبة االقت ادية الخا ة وفقةا ل لقةايون ميطقةة العقبةة االقت ةادية الخا ةة رقةم ()32
لسية  2000واريظمة والتعليمات ال ادرة بمقتياه.

المادة ()4
يشكل المدير لجية من موظني الشيئة للقيام بما يلي-:
أ) دراسة المستيدات والوثائ المقدمة لغايات الترخيص وللجية أن تطل تزويدها بأي وثائ
أو مستيدات تراها يرورية لغايات الموافقة على الترخيص.
) الكشف على الشركات والمسسسات التي تزاول أعمال وسيط الشحن البحري ومتابعة
التزامشا بشروط الترخيص وأحكام هذه التعليمات.
المادة ()5
تحدد أعمال شركات خدمات وسطاء الشحن البحري ما يلي -:
أ) القيام بتمثيل اح البياعة المشحوية بحرا ل لدى الياقل البحري.
) القيام بإجراءات تيظيم استوم و/أو تجمي البيائ من أ حابشا أو وكوئشا وتسشيل
عملية شحيشا بحرا ل أو تخزييشا في ميياء التحميل .
ج) القيام بتسشيل عملية متمام عقد اليقل البحري بين الشةاحن والياقةل البحةري و/او وكوئشةم
البحريين.
د) القيةةام بتقةةديم الخةةدمات والمعلومةةات لكةةل مةةن الم ةةدرين والمسةةتوردين عةةن البيةةائ
وطرق شحيشا وتأمييشا وممكايية ربطشا بحركة السنن وخطوط الموحة البحرية.
المادة ()6
تتم ممارسة أعمال وسيط الشحن البحري من خول ترخيص مين ل عن أية خدمات بحريةة أخةرى
بما فيشا أعمال الوكاالت أو ال ياية أو المعاييات البحرية باستثياء أعمال الوكاالت البحريةة شةريطة
التقيةةد بأحكةةام قةةايون الميافسةةة غيةةر المشةةروعة وارسةةرار التجاريةةة رقةةم ( )15لسةةية  2000وقةةايون
الميافسة رقم ( )49لسية  2002وأي تعديل يطرأ عليم.
المادة ()7
على وسيط الشحن البحةري التقيةد بكافةة القةوايين و اريظمةة والتعليمةات واالتناقيةات الدوليةة المتعلقةة
بتسشيل حركة التجارة البحرية الدولية والتقيد بيماذج بوالص الشحن ومقرار الو ةول وتسةشيل تبةادل
المعلومةةات والبيايةةةات عةةةن السةةنن والبيةةةائ ملكتروييةةةا.ل والتقيةةةد بمتطلبةةات وطةةةرق تغليةةةف وويةةة
عومات الشحن وف ةل البيةائ واتبةات متطلبةات شةحن البيةائ الخطةرة حسة المةدويات الدوليةة
المعمول بشا.

المادة ()8
تحدد شروط ميب ترخيص مزاولة أعمال وسيط الشحن البحري للشركات /المسسسات خةارج حةدود
ميطقة العقبة االقت ادية الخا ة بما يلي-:
أ) أن يكون وسيط الشحن مسجول في المملكة كشركة أو مسسسة لدى مديرية مراقبةة الشةركات فةي
وزارة ال ياعة والتجارة.
) أن ال يقل رأس المال المدفوت والمسجل عن ( )30000ثوثين ألف دييارا ل اردييا ل .
ج) أن يكون لم مديرا ل عاما ل متنرغا ل مستوفيا ل الشروط التالية-:
 .1أن يكون أرديي الجيسية.
 .2أن تتوفر لديم خبرة في مجال اليقل البحري أو الموحة ال تقل مدتشا عن:
 أرب سيوات مذا كان حا ول على الششادة الجامعية ارولى.
 ست سيوات مذا كان حا ول على ششادة دبلوم كلية مجتم .
 ثمايي سيوات مذا كان حا ول على ششادة الدراسة الثايوية العامة.
 أن ال يقل عدد الموظنين في الشركة عن ( )3أشخاص بما فيشم المدير العام.
 أن تمارس الشركة أو المسسسة أعمالشا في موقة مسةتقل مكةون مةن مكاتة بمسةاحة ال
تقل عن ( )50م 2ومجشزة بشاتف وفاكس و بجشاز حاسو مربوط بشبكة اإليتريت.
 .3أن يكون حا ول على دورة تدريبية معتمةدة ال تقةل مةدتشا عةن عشةرين سةاعة تدريبيةة فةي
مجال العمل.
المادة ()9
تحةةدد مجةةراءات مةةيب تةةرخيص مزاولةةة أعمةةال وسةةيط الشةةحن البحةةري خةةارج حةةدود ميطقةةة العقبةةة
االقت ادية الخا ة بما يلي -:
أ) تقةةديم طل ة تسةةجيل وسةةيط الشةةحن البحةةري ملةةى وزارة ال ةةياعة والتجةةارة محةةددا فيةةم غايةةات
الشركة/المسسسة وفقا ل للمادة ( )5من هذه التعليمات.
) يحول طلة التسةجيل ملةى الشيئةة لدراسةتم وم ةدار الموافقةة المبدئيةة وتسةليم طالة التةرخيص
يموذج شروط الترخيص لغايةات اسةتكمال مجةراءات تسةجيلم ويجةوز للشيئةة أن ترسةل يمةوذج
الترخيص وت در الموافقة المبدئية بواسطة الناكس أو البريد اإللكترويي.
ج) يقةوم طالة التةةرخيص بتقةةديم يمةوذج شةةروط مةةيب التةةرخيص معبةأ حسة ار ةةول ومرفقةةا بةةم
الوثائ التالية -:
 -1ور م د قة عن عقد التأسيس مويةحا فيةم أسةماء المسةاهمين وغايةات الشةركة وشةشادة
التسةةجيل وشةةشادة تبةةين المنويةةين بةةإدارة الشةةركة أو المسسسةةة والتوقية عيشةةا فةةي ارمةةور
اإلدارية والمالية والقيائية م دقة حس ار ول من وزارة ال ياعة والتجارة.
 -2ورة م دقة عن سيد الملكية أو عقد اإليجار لمكات وسيط الشحن البحري.
 -3ورة م دقة عن رخ ة المشن.
ل
 -4يسةخة عةةن عقةةد عمةل كةةل موظةةف لةدى وسةةيط الشةةحن البحةري م ةةدقا مةةن وزارة العمةةل
وشةةةشادة ةةةادرة عةةةن المسسسةةةة العامةةةة لليةةةمان االجتمةةةاعي تتيةةةمن أسةةةماء مةةةوظني
الشركة/المسسسة الذين خيعوا لليمان االجتماعي لديم.

 -5رقم وسيط الشحن البحري لدى دائرة يريبة الدخل.
 -6الوثائ الخا ة بخبرة ومسهوت مدير عام وسيط الشحن البحري.
د) تقةةوم اللجيةةة بالكشةةف علةةى موقةة الشةةركة أو المسسسةةة للتأكةةد مةةن تةةوفر الشةةروط الةةواردة فةةي
المادة( )9من هذه التعليمات ومطابقة المعلومات الواردة في يموذج شروط ميب الت ريب .
ه) تقةةوم اللجيةةة بالتو ةةية ملةةى مةةدير عةةام الشيئةةة البحريةةة بإ ةةدار رخ ةةة مزاولةةة العمةةل للشةةركة أو
المسسسة بعد استكمال كافة الشروط لميب الترخيص الواردة في هذه التعليمات .
و) تقوم الشيئة البحرية بإ دار رخ ة مزاولةة العمةل لوسةيط الشةحن البحةري لمةدة سةية واحةدة بعةد
دف ة الرسةةوم السةةيوية المقةةررة لمةةيب رخ ةة مزاولةةة العمةةل يةةتم تجديةةدها سةةيويا بعةةد قيةةام اللجيةةة
بإجراء الكشف على وسيط الشحن البحري والتأكد من التزامم بشذه التعليمات.
المادة ()10
يحة للشيئةةة فةةي أي وقةةت التأكةةد مةةن التةةزام الشةركة أو المسسسةةة بأحكةةام هةةذه التعليمةةات ولمةةدير عةةام
الشيئة البحرية وقف العمةل بةالترخيص بشةكل مسقةت أو ملغائةم بشةكل يشةائي فةي حةال مخالنةة شةروط
ميب الترخيص وعدم مزالة المخالنة وبعد مخطارهم بذلك يمن المدة التي يراها المدير.

المادة ()11
على كافة الجشات المرخص لشا مزاولة أعمةال وسةيط الشةحن البحةري فةي المملكةة ت ةوي وتوفية
أوياعشا وفقا ل لشذه التعليمات خول فترة ال تتجاوز ستة اششر من تاريخ بدء العمل بشذه التعليمات.
المادة ()12
تلغةةى جميةة التعليمةةات السةةابقة ال ةةادرة بشةةذا الخ ةةوص اعتبةةار مةةن تةةاريخ يشةةر هةةذه التعليمةةات
بالجريدة الرسمية.

