
 

 التي ترفع العلم األردني للسفن آلمنا التطقيم تعليمات

لسالمة األرواح في البحار لعام  الدولية االتفاقيةمن الفصل الخامس من  13 لالئحة مصادره استنادا ألحكا
والنوبات  الشهاداتالتدريب و إصدار  لمستويات  الدولية االتفاقية من (VIII/2) الالئحة وأحكام( 74)

الجمعية العمومية للمنظمة البحرية  وقرار  (95)وتعديالتها لعام  (1978)البحر لعام للعاملين في 
البحرية الهيئة ( فقرة )ك( من قانون 9( فقرة )ج( والمادة )5) المادة وأحكام A.890(21)رقم  الدولية

 2003 لعام  وتعديالته 2002(المؤقت لعام 47)رقماألردنية  

  

 األول الفصل
 عامة حكامأ

 (   1) ادةالم

ويعمل بها  األردني التي ترفع العلم للسفن اآلمن التطقيمالتعليمات )تعليمات مبادئ  هذه تسمى
 .)نشرها في الجريدة الرسمية تاريخاعتبـار مـن 

    (2) المادة

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها ما لم تدل 
 :  على غير ذلكالقرينة 

 
 البحرية األردنيةالهيئة : مدير عام  المدير

 المنظمة البحرية الدولية:  المنظمــــة
 البحرية األردنية الهيئة :  الهيئة 

والنوبةةةات  االتفاقيةةةة الدوليةةةة لمسةةةتويات التةةةدريه واتةةةدار الشةةةهادات:  االتفاقيــــــــــة
التةةادرة عةةن 1995 اموتعةةديهتها لعةة1978لعةةام  رحةةلعةةاملين فةةي البل

 المنظمة البحرية الدولية
الهيئةة الجهة الحكومية المكلفة بتطبيق أحكام االتفاقية وفةي األردن هةي :  اإلدارة البحرية

 البحرية األردنية
وسيلة النقل البحري التالحة للمهحة مةن غيةر السةفن التةي تبحةر فقةط :  السفينـــــــــــة

نةةةاطق أو ميةةةاه تطبةةةق عليهةةةا تعليمةةةات فةةةي الميةةةاه الداوليةةةة أو  ةةةمن م
 موانئال

اجةاةة تمةنل لل ةةباط والمهندسةين البحةريين مةةن قبةل اإلدارات البحريةةة :  شهادةاالهلية
كاديميةة تمةام متطلبةات الدراسةة األافي الدول األطراف في االتفاقية بعد 

والةةدورات الحتميةةة للسةةهمة و فتةةرة الودمةةة  فةةي المسسسةةات التعليميةةة
مقةةررة لكةةل نةةوو ومسةةتو  مةةن تلةةك الشةةهادات طبقةةا ألحكةةام ال البحريةةة

 يهاف االتفاقية وتوول حاملها بالودمة على متن السفن بالمستو  المحدد
وثيقة التطقيم اآلمن 

 للسفينة
للسةةفينة األردنيةة التةةي اتمةةت متطلبةةات التطبيةةق الهيئةةة وثيقةة تتةةدرعن : 

النوبةات فةي غرفةة األمن و تنظيم ساعات العمل والراحة عليها وتنظةيم 
 القيادة والمحركات وبما ي من األلتةام بهذه التعليمات على السفينة



 

مجموعة المهةام والواجبةات والمسةسوليات المحةددة فةي مدونةة اإلتفاقيةة :  الوظيفة
 والهةمةةة لتشةةايل السةةةفينة والحفةةاظ علةةى سةةةهمة األروا  فةةي البحةةةار

 وحماية البيئة البحرية
 والفئات الشوص الذي يعمل على متن السفينة من جميع الرته:    المـــــــه       

 الشوص المسسول عن قيادة السفينة وادارة طاقمها:  الربـــــان
 ابط سطل يلي الربان في الرتبة ويتولى قيادة السةفينة وادارة طاقمهةا :  ال ابط البحري األول

 في حال عجة الربان عن أداء مهامه
ال ةةابط البحةةري مةةن أع ةةاء الطةةاقم عةةدا الربةةان و ال ةةابط البحةةري :  ة ابط  نوبة مهحي

 األول
ال ةةةابط المهنةةةدؤ المسةةةسول عةةةن الةةةدفع الميكةةةانيكي للسةةةفينة وتشةةةايل :  كبير مهندسين بحريين

 والكهربائيةع أجهةتها ومنشأتها الميكانيكية وتيانة جمي
تشةةةايل وكةةةانيكي للسةةةفينة ل عةةةن الةةةدفع الميال ةةةابط المهنةةةدؤ المسةةةسو:  مهندؤ بحري ثاني

فةةي حةةال عجةةة كبيةةر ةتهةةا الميكانيكيةةة والكهربائيةةة وتةةيانة جميةةع أجه
 المهندسين عن أداء مهامه

المهندؤ البحري من أع اء الطةاقم عةدا كبيةر المهندسةين او المهنةدؤ :   ابط  نوبة هندسية
 البحري الثاني

عةةةدا الربةةةان او ال ةةةابط  المهنةةةدؤ  ع ةةو الطةةةاقم علةةةى مةةةتن السةةةفينة:  بــــــــــــحار فئة )أ(
 البحري  والذي يقوم بالمساعدة في تأدية النوبة المهحية

ع ةةو الطةةاقم علةةى مةةتن السةةفينة عةةدا الربةةان او ال ةةابط  أو المهنةةدؤ :  بــــــــــــحار فئة )ه(
 البحري

ذي يقةوم  ع و الطاقم في قسةم المحركةات عةدا ال ةباط المهندسةين والة:  ميـــكانـيـكي  فئة)أ(
 بالمساعدة في تأدية النوبة الهندسية

 ع و الطاقم في قسم المحركات عدا ال باط المهندسين:  ميـــكانـيـكي  فئة)ه(
 وحدة حمولة السفينة الكلية بالطن:  طن كلي
 وحدة قدرة الدفع  للمحركات الرئيسية في السفينة:  كيلو وات

 
 
  
 الثاني الفصل

 ووثيقة التطقيم األمن  التطقيم األمن متطلبات

 (3) المادة

طن او  500وثيقة التطقيم اآلمن للسفينة األردنية التي تكون حمولتها  الكلية  الهيئة أ( تتدر 

 -اكبروبعد توفر الشروط التالية :
والرته األور   دد ال باط المهحيين والمهندسيينان يكون طاقم السفينة من حيث ع -1

وابحارها وتنفيذ عملياتها التجارية بشكل امن وال يشكل اي كاف لقيادة وتشايل السفينة 
تهديد للبيئة البحرية او المنشأت المهحية او ارتفة الموانئ واليعر ها الى اي وطر 

 منظور مهما كان نوعه. 



 

ان يحمل طاقم السفينة الشهادات التأهيلية والمتادقات عليها والوبرات البحرية الهةمة   -2
 السفينة طبقاً لمتطلبات األتفاقية  . لكل وظيفة على متن

ان تتهئم اجراءات وتعليمات العمل والوتف الوظيفي لكل من الربان وال باط  -3
والمهندسين البحريين وافراد الطاقم  مع ساعات العمل والراحة المحددة لكل منهم من 

ة للسفن و األمن مالك السفينة او شركة ادارتها وبما يتهئم مع متطلبات مدونة األدارة األمن
 البحري .

ان تكون لاة العمل واألتتال المعمول بها على متن السفينة مفهومة لكافة افراد الطاقم  -4
 من المهحين .  

طن كلي التي تبحر في مناطق  500وثيقة التطقيم اآلمن للسفن التي تقل عن الهيئة ه( تتدر 
ة اوالسفن الموتتة ألعمال محددة ساحلية او محددة او للقاطرات البحرية او السفن السريع

حسه طبيعة عملها ومناطق ابحارها بما تراه مناسباً لظروف سهمة عمل وابحار هذه الفئة من 
 السفن. 

  

 (4) المادة

   -متطلبات التطقيم األمن للسفن األردنية على النحو التالي:  تحدد
 قسم السطح      (أ

من  اقل الوظيفة
طن 1000
 كلي

 1001 من
 الى

3000 

 كلي طن

 3001 من
 الى

5000  
 كلي طن

 5001 من
 الى

10000 

 كلي طن

 10001 من
 الى

20000 

 كلي طن

من  اكبر
20001 

  
 كلي طن

 1 1 1 1 1 1 ربان

 1 1 1 1 1 1 اول ضابط

 ضابط
 بحري

- - - 1 1 2 

فئة  بـــحار
 )أ(

2 2 3 3 3 3 

فئة  بـــحار
 )ب(

  1 1 1 1 2 

 9 7 7 6 5 4 المجموع

  

 المحركات التي تعمل بنظام النوبةقسم   (ب
من  اقل الوظيفة

750 

 وات كيلو

 الى 750 من

1500 

 وات كيلو

 1501 من
 الى

3000  
 وات كيلو

 3001 من
 الى

6000 

 وات كيلو

 6001 من
 الى

8000 

 وات كيلو

من  اكبر
8001 

  
 وات كيلو

 كبير
مهندسين 

 بحريين

1 1 1 1 1 1 

 مهندس
بحري 
 ثاني

- - - 1 1 1 



 

 مهندس
 بحري

- - 1 1 1 2 

 ميكانيكي
بـــحار فئة 

 )أ(

1 1 2 3 3 3 

 ميكانيكي
بـــحار فئة 

 )ب(

- - 1 1 1 2 

 9 7 7 5 2 2 المجموع

  

 قسم المحركات التي التعمل بنظام النوبة.ج( 

من  اقل الوظيفة
750 

 وات كيلو

 الى 750 من

1500 

 وات كيلو

 1501 من
 الى

3000  
 وات كيلو

 3001 من
 الى

6000 

 وات كيلو

 6001 من
 الى

8000 

 وات كيلو

من  اكبر
8001 

  
 وات كيلو

 كبير
مهندسين 

 بحريين

1 1 1 1 1 1 

 مهندس
بحري 
 ثاني

- - - 1 1 1 

 مهندس
 بحري

- - - - 1 1 

 ميكانيكي
بـــحار فئة 

 )أ(

1 1 2 2 2 2 

 ميكانيكي
بـــحار فئة 

 )ب(

- - - - - 1 

 6 5 4 3 2 2 المجموع

  

 (5المادة )

يحتفظ بوثيقة التطقيم اآلمن على متن السفينة في كافة األوقات وتكون متاحة لاايات التفتيش على 
 وثائق السفينة من قبل األشواص المفو ين من قبل السلطة.

 (6المادة )

كافة يتولى ربان السفينة مسسولية األشراف على و ع ترتيبات تادية النوبة المهحية و الهندسية في 
اوقات ابحار السفينة او وجودها في المراسي وعلى األرتفة وبما ي من سهمة ابحار السفينة  

 . (A-VIII/2) طبقاً للفتل الثامن  من القسم  )أ( في مدونة األتفاقية 



 

 (7المادة )

ة بالرغم مماورد في المادة السادسة من هذه التعليمات يتولى كبير المهندسين على السفينة مسسولي
 مان و ع ترتيبات تادية النوبة الهندسية في كافة اوقات ابحار السفينة او وجودها في المراسي 

من الفتل الثامن من القسم  )أ(  2-3وعلى األرتفة وبما ي من سهمة ابحار السفينة  طبقاً للجةء 
 في مدونة األتفاقية .

  

 الثالث الفصل
 غرفة القيادة والمحركات فينوبات على السفن وتنظيم ال والراحة  العمل ساعات

  (8المادة ) 

تعيين المهحين للودمة تكون مسسولية تطقيم السفن األردنية على مالكيها او شركات ادارتها وكذلك 
  -على متن سفنها بموجه أحكام االتفاقية وعليها أن تكفل :

للقيةام بالوظةائف المناسةبة أ( ان يحمل كل مةه  معيةين فةي أيةة سةفينة مةن سةفنها الشةهادة المناسةبة  
لرتبته ووظيفته بموجه أحكام االتفاقية بما فيها الشهادات الواتة بالنظةام العةالمي لصتتةاالت 

 وشهادة  ابط امن السفينة. GMDSS)الواتة بالسهمة البحرية والحاالت الطارئة ) 
( مةةن هةةذه 4) فةةي المةةادة ان تكةةون سةةفنها مطقمةةة بموجةةه متطلبةةات التطقةةيم األمةةن الةةواردة ه(

 .التعليمات
ج( أن تلتةةةم بفتةةرات الراحةةة المحةةددة وان تحةةتفظ بالوثةةائق والبيانةةات المتتةةلة بةةالوبرة واألهليةةة 
والتدريه واللياقة الطبية لكل مه  يعمل على سفنها وان تجعل هذه الوثائق والبيانةات بمتنةاول 

 السلطة.
عريةةف او تحةةديث المعرفةةة علةةى مةةتن د( أن تقةةوم لةةد  تعيةةين مهحةةين جةةدد بوو ةةاعهم لةةدورات ت

للقيةةام بالوظةةةائف والمهةةام المحةةةددة لهةةم واكسةةةابهم المعرفةةة لصجةةةراءات فةةي اسةةةتودام  سةةفنها 
اسةةتعمالها فةةي ظةةروف التشةةايل الروتينةةي او الطةةارئ  للسةةفن  والمعةةدات الواجةةه التجهيةةةات

لاةة يفهمهةا هةذا وتوفير فرتة لكةل مةه  معةين حةديثاً لتلقةي المعلومةات األساسةية عةن عملةه ب
 المه .

أن تكةةون لةةديها وطةةط لتنسةةيق أنشةةطة الطةةةاقم عنةةد حةةاالت الطةةوارئ   وعنةةد تنفيةةذ تمةةةارين  ه(  
 السهمة البحرية في األوهء او مكافحة الحرائق أو منع التلوث البحري أو التوفيف من آثاره.

   (9المادة )

سفينة ومن اجل اعتبارات السهمة أو تلتةم الشركة باستثناء حاالت الظروف القاهرة لتشايل ال
 الحفاظ على البيئة البحرية  بما يلي : 

مناوبةةة أو كمهحةةين يشةةكلون أ( أن يحظةةى جميةةع افةةراد الطةةاقم المكلفةةين ك ةةباط مسةةسولين عةةن ال
 ساعة. 24ساعات من الراحة على األقل كل  10من مناوبة مهحية او هندسية بـ  جةءاً 

 ساعة على متن السفينة  24لراحة على أكثر من فترتين  وهل اله( عدم جواة توةيع ساعات ا
 ساعات . 6شريطة ان أال يقل طول أحدهما عن     



 

ج( بةةالرغم ممةةا ورد فةةي الفقةةرة )ه( مةةن هةةذه المةةادة   يجةةوة توفةةيف الحةةد األدنةةى مةةن الفتةةرات 
سةاعات  6 سةاعة الةى دون الةـ 24الةمنية لراحةة افةراد الطةاقم البالاةة عشةر سةاعات وةهل ال

على فترتين شريطة أن ال يطبق مثل هذا التوفةيف علةى مةد  فتةرة تةيةد عةن يةومين وبشةرط 
 ساعة وهل سبعة أيام. 70أن ال تقل مجموو ساعات الراحة عن 

 د( تلتةم الشركة بمسك سجهت واتة بتنظيم ساعات العمل والراحة للمهحيين على سفنها .

     (10) المادة

  يم األساسي المعتمد في االتفاقيةتاكد من أن جميع المهحين قد تلقوا التدريه والتعلتلتةم الشركة بال 
  السهمة أو منع ومكافحة التلوث باإل افة الى التدريه الحتمي على تقنيات النجاه الفردية وواجبات

   وذلك قبل تكليفهم بأية واجبات على السفينة. اءتهمواثبات كف

  
 

 الرابع الفصل
التطقيم  األمن لبعض انواع السفن المتخصصة في نقل انواع محددة من البضائع الخطرة  متطلبات

 وسفن الركاب والسفن السريعة وسفن الناقالت وسفن الدحرجة
 
 

 (  11) المادة

على مالكي السفن اوشركات اداراتها التأكد من ان ربان السفينة وال باط والمهندسين البحريين 
ن جةء من النوبة المهحية والهندسية والمهحين المكلفين بعمليات التحميل وبحارتها الذين يشكلو

 -والتفريغ العاملين على السفن التالية قد اتمو بنجا   متطلبات التدريه المحددة وعلى النحو التالي :

القسةم )أ( /مةن الفتةل الوةامؤ  A-V/2انهاء متطلبات التدريه المحددة في الهئحة   الناقهت   (أ
 .من مدونة األتفاقية

مةن الفتةل   A-V/2سةفن الركةاه الدحرجةة   انهةاء متطلبةات التةدريه المحةددة فةي الهئحةة   (ه
 .القسم )أ( من مدونة األتفاقية/الوامؤ 

مةةن   A-V/3الركةةاه غيةةر الدحرجةةة  انهةةاء متطلبةةات التةةدريه المحةةددة فةةي الهئحةةة   ج( سةةفن 
 .تفاقيةالقسم )أ( من مدونة األ/الفتل الوامؤ 

  

   (12) المادة

على ربان السفينة التي تحمل ب ائع وطرة واثناء تواجدها على الرتيف او في المرسى ان يقوم 
 -باتواذ احتياطات السهمة من وهل :

تنظيم اعمال مراقبة على عنابرالسفينة من برج القيادة او من اي مكان اور على متنهةا وكةذلك    (أ
الهندسية في غرفة المحركات ل مان جاهةية محركةات السةفينة فةي كةل  تنظيم اعمال المناوبة

 األوقات.
تنظةيم اعمةال المراقبةةة لعنةابر السةةفينة مةع األوةةذ بعةين األعتبةةار نةوو وجةةودة وطريقةة توةةةين   (ه

 الب ائع الوطرة واية ظروف محيطة بالسفينة و مكان اتطفافها على الرتيف او رسوها.   



 

 
 الفصل الخامس 

 م ختاميةاحكا

 (13المادة )

 تحتباتخاذ األجراءات التي تراها بحق مالك السفينة و/او شركة ادارتها وحجز السفينة  الحق للهيئة
وتم التحقق من  التعليماتطائلة وقف العمل بوثيقة التطقيم اآلمن للسفينة اذا ارتكبت اي مخالفة لهذه 

 وقوعها .

 (14لمادة )ا

 التعليماتات سابقة صادرة بهذا الخصوص اعتباراً من تاريخ نشر هذه التعليمات اي تعليم هذه يتلغ
 بالجريدة الرسمية.
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