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 الدسة رد( مةن 31الثاني ابن الحسين ملك المملكة  ارددنية  الشايةمي  بمى اةم المةاد     هللاعبد    نحن
رإاةات   إلةم  بإصدادهربناء علم ما قدده مجلس ارعيان رالنراب نصادق علم الىانرن اآل ي رنأمد 

 :قرانين الدرل 
 

 2006( لسنة 46رقم )  قانون
 األردنية البحرية الهيئة  قانون

 
 (:1) دةالما

( ريعمة  بة  مةن  ةادير نيةده تةي  2006البحدي  ارددنية  لسةن  الشيئ   هذا الىانرن   قانرن    يسمم 
 الجديد  الدسمي  .

 
 

 التعاريف 

 (:2) المادة

حيثما رددت تي هذا الىانرن المعاني المخصص  لشا أدناه مةا لةت  ةد    ال الي للكلمات رالعبادات    يكرن
 غيد ذلك : علمالىدين  

 
 النى : رزاد    زاد الر

 : رزيد النى   الرزيد
 أحكات هذا الىانرن .  بمى امالبحدي  ارددني  المنيأ  الشيئ  :  الشيئ  

 الشيئ  : مجلس إداد    المجلس
 : دئيس المجلس  الدئيس
 الشيئ  مديد عات  : العات المديد
 البحدي: قطاع النى    الىطاع

 
 الهيئة  

 
 (:3) المادة

(   م ة  بيخصةي  اع بادية  ذات   ارددنية البحدية   الشيئة   تةي المملكة  سةلط   سةمم       نيأ -أ
المنىرل  رغيد المنىرل  الالزم  ل حىية    ارمرا اس ىال  مالي رإدادي رلشا بشذه الصف   ملك  

رلشا ح  ال ىااي رأن  نيب عنشةا تةي ارجةداءات   الىانرني أهداتشا رالىيات بجمي  ال صدتات  
 .  أر أي محات  ركل  لشذه الغاي  المدنيلمحامي العات الىاائي  ا

 .بالرزيدالشيئ   د بط  -ب 
تي مدين  العىب  رلشا إنياء تدرع رت ح مكا ب داخ  المملك  أر   للسلط يكرن المدكز الدئيسي       -ج

 .1خادجشا 
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 (:4) المادة

 : يليإلم  حىي  ما الشيئ    شدف 

  رسةائط نىة  رمعةدات ثاب ة  رم حدكة   مةنا ييم  علي  الىطاع رمداقب   ر طريده بك  م   نظيت -أ
 االق صادي  راالج ماعية  رذلةك   الدرل رعاملين رخدمات مداتى  رمالزم  ر رجيشي  رت  خطط  

 المعمر  ب  . الخاص م  مداعا  أحكات قانرن منطى  العىب  االق صادي  

 ر طريده . الىطاعدرد الىطاع الخاص رمساهم   تي  نمي    عزيز -ب

 المناتس  رمن  االح كاد تي الىطاع . يجي   -ج

 البيئ  البحدي  ردت  مس رى السالم  البحدي  . حماي تي  المساهم  -د 

 
 (:5) المادة

 المشات ال الي  : أهداتشاتي سبي   حىي  الشيئ     رلم 
  رال عارن م  الجشات  بال نسي دخص ممادس  العم  تي جمي  أنيط  الىطاع  منح     -أ

 الخاص  المعمر  ب  . االق صادي رذلك م  مداعا  أحكات قانرن منطى  العىب   المخ ص        
 السفن  حت العلت ارددني .  سجي    -ب 
 اليشادات الىانرني  للسفن ارددني  . إصداد    -ج
 ذلك يشادات ارهلي  . تيالرثائ  الدسمي  للعاملين تي الىطاع بما  إصداد     -د 
 رالمعدات البحدي  داخ  ميناء العىب   السفنا  الدقاب  رال ف يش البحدي علم بأعم الىيات  -هة

 الرطني  راال فاقيات الدرلي  ذات العالق  . لل يديعات رامن المياه ارقليمي  ارددني  رتىا          
 ي  .امن المياه ارقليمي  ارددن الساحلي أعما  اردياد رالىطد البحدي رالمالح   مداقب    - ر
 ارددني  رخادجشا . ارقليمي أعما  البحث رارنىاذ البحدي امن المياه  م ابع     -ز
ارددني  رعلم السفن ارددنية   ارقليمي البحدي  امن المياه  2رالكرادث تي الحرادث  ال حىي   -  ح

 أينما رجدت .
 درلي  رم ابع   نفيذها . رال رارقليمي للرزاد  باال فاقيات البحدي  الثنائي   ال رصي    - ط
راللجةةان البحديةة  ارقليميةة   راال حةةادات المملكةة  تةةي الشيئةةات رالمنظمةةات رالمجةةالس   مثيةة     -ي

 رالدرلي  رم ابع  تعالي شا .
 .الشيئ  ذات العالق  بعم   رالدرلي رال نسي  م  الجشات المحلي  رارقليمي   ال عارن    -ك
رالبيانات ذات العالق  بالىطاع ر بريبشةا ر حليلشةا رإصةداد  علرمات المالدداسات رجم   إعداد      - 

 الدردي  عن نياط الىطاع . رال ىاديدالنيدات 
تي قةانرن ال جةاد  البحدية  السةادي  عليشاصالحيات دائد  ميناء العىب  المنصرص  ممادس       -ت

 المفعر  .
ن لم طلبات ارمن البحدي رارمن الصحي ا خاذ ارجداءات الالزم  لل أكد من اس يفاء السف  3     -ن

رمراجشة  ثثةاد الشيئة  رحماي  البيئ  البحدي  راال صةاالت البحدية  الالسةلكي  بةين السةفن ر
الحرادث رالكرادث البحدي  رحجز السفن المخالف  م  مداعةا  أحكةات قةانرن منطىة  العىبة  

 االق صادي  الخاص  . 
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  المياه ارقليمي  رالداقب  عليشا، م  مداعا  أحكةات منطىة   نظيت أنيط  المالح  البحدي  داخ    -س
 العىب  االق صادي  الخاص  . 

 رتيد اال صاالت الالسلكي  الخاص  باليبك  العالمي  لالس غاث  رالسةالم  البحدية  تيمةا بةين       -ع
 السفن راليراطئ ر نظيمشا ر رثيىشا رالدقاب  عليشا . 

انع  لمغادد  السفن من المياه ارقليمي  بعةد ال أكةد مةن عةدت رجةرد إصداد  صاديح عدت المم    -ف
 حجز تني أر قاائي عليشا . 

 نظيت دخر  السفن إلم المياه ارقليمية  رالبحةث عةن اريةياء السةاقط  تةي البحةد راسة يفاء     -ص 
 الدسرت رارجرد رالبدالت بمى ام نظات يصدد لشذه الغاي  . 

 
 (:6) المادة
 يلي : مما الشيئ    ألف

 المجلس    -أ
 العات  المديد  -ب 
 ال نفيذي   الجشاز   -ج
 

 سالمجل

 
 (:7) المادة

 ك  من :  رعاري المجلس بدئاس  الرزيد   ييك   -أ
 للدئيس  نائبا   /المديد العات  -1
 4الملكي    البحدي قائد الىرات  -2
،  البحدي  رالكفاء  تي مجا  النى   ارددني  من ذري الخبد  الجنسي أيخاص من    5  أدبع  -3

الخاص يعينرن بىداد من مجلس الرزداء بناء علم  نسيب الرزيد    الىطاعاثنان منشت من  
لل جديد، ريجرز بالطديى  ذا شا إجداء  غييد علم عاري  أي منشت    قابل لمد  أدب  سنرات  

 للمد  الم بىي  من عاري   .   ل ب عيين بدي  
 أر أي صالحي  أخدى يفراشا ل  علم أن   عند غياب   الدئيس نائب الدئيس صالحيات   يمادس  -ب 

 يكرن ال فريض خطيا  رمحددا  .       
 من مجلس الرزداء بناءا  علم  نسيب الرزيد .  بىدادمكاتآت أعااء المجلس   حدد   -ج
 
 
 
 

 (:8) المادة
 أر رزراجشت أر رصرلشت أر لفدرعشت منفع  مبايد  أر غيد   المجلسيجرز أن يكرن رعااء  ال  -أ

 تي الىطاع طيل  مد  عاري   .  اس ثمادمبايد  تي أي     
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 الماد  تيالح  بجديم  اس ثماد الرظيف  أر إساء  االئ مان  هذهخالف عار المجلس أحكات  إذا -ب 

    جداء  لك المخالف  باراات  إلم ال ي حص  عليشا من المبالغريكرن ملزما  بدد جمي       
 لح  بشا ادد من ذلك .   جشال عريض الذي يس ح  ري      

 
 (:9)المادة
 ال الي  : رالصالحيات المجلس المشات  ي رلم

 الم على  بالىطاع رتىا  لخطط الدرل  االق صادي  راالج ماعي   للرزاد السياس  العام    نفيذ    -أ
 رالميادي  الالزم  لشا . رالبدامجالخطط  رإقداد      

 ربالطديى  ال ي يرات  عليشا مجلس الرزداء.  اررج تي الشيئ  أمرا   اس ثماد  -ب 
 بمراتى  من مجلس الرزداء .الشيئ  رعما   الالزم ا فاقيات الىدرض  عىد    -ج
 ب رقيعشا .الشيئ  راال فاقيات م  الغيد ر فريض من ينرب عن  العىرد  إبدات    -د 
 ت الرظائف ررصفشا رجدر   يكيالالشيئ  ال نفيذي تي  للجشازالشيك  ال نظيمي  إقداد -هة

 الرظيفي .      
 بال رقي  نياب  عن  تي اليؤرن ال ي يحددها لشذه الغاي  .  المفراينأعااء المجلس   حديد    -ر
 . الشيئ  أر خادجشا ريداع أمرا   المملك بنك أر أكثد من البنرك العامل  تي  اع ماد   -ز
 العمرمي  رالحسابات الخ امي  للسلط   ي رالميزانميدرع المرازن  العام  السنري   إقداد  -ح

 للمصادق  عليشا . الرزداءعن أعمالشا رأنيط شا ردتعشا إلم مجلس  السنريرال ىديد       
 مدق  حسابات قانرني للسلط  ر حديد أ عاب  .  عيين  -ط
 . الىانرن ردتعشا إلم مجلس الرزداء هذاميدرعات ارنظم  الالزم  ل نفيذ أحكات  إعداد   -ي
 .رإجداءا شاالشيئ  ال عليمات الم على  بعم   را   -ك
 .  بمشام اللجان الالزم  لمساعد  المجلس علم قيام    يكي   - 
 .علي مشات أخدى يدى الدئيس عداشا  أي   -ت
 

 (:10)المادة
 أر نائب  عند غياب  مد  راحد  ك  يشدين أر كلما دعت  الدئيسالمجلس بدعر  من  يج م    -أ

   بحارد ما ال يى  عن ثلثي أعاائ  علم أن يكرن من بينشت  قانرنيا  الحاج  ريكرن اج ماع       
 قدادا   بأكثدي  أصرات أعاائ  علم ارق ، رعلم العار المخالف  ري خذ الدئيس أر نائب  ،      
 تي محاد االج ماع . خطيا   ثبيت مخالف        
 من أعاائ  علم ارق   ثالث ناء علم طلب خطي من الدئيس دعر  المجلس لالج ماع ب علم -ب 

 رخال  مد  ال   جارز سبع  أيات من  ادير  سلم  الطلب .      
 ذري الخبد  راالخ صاص لحارد اج ماعا    منأن يىدد دعر  أي يخص  للمجلس  -ج

 درن أن يكرن ل  ح  ال صريت . علي لالس ئناس بدأي  تي المرارعات المطدرح       
 أمين سد للمجلس ي رلم إعداد جدار  اج ماعا   ر درين الشيئ   مرظفيالمديد العات أحد  يعين -د  

 السجالت رالملفات الخاص  ب  رم ابع   نفيذ قدادا   . رحفظرقائعشا رمحاادها      
 
 

 (:11)المادة
 من الحاالت ال الي  : أيالعاري  تي المجلس تي   ن شي -أ
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 االس ىال  .  -1
م  الي ين أر أدب  جلسات غيةد م  الية  خةال  السةن  الراحةد    جلس ينحارد  ال غيب عن   -2

 . المجلسدرن عذد يىبل  
 . العاري تىدان أحد يدرط  -3

 ( من هذه الماد  عاري  أي من أالرادد  تي الفىد    ارسباب يغدت ري سبب من  إذا -ب 
 ( من هذا الىانرن 7( من الماد   أ( من الفىد   4رحكات البند   رتىا  أعااء المجلس المعينين      
 جديد بدال  من  ركما  مد  العاري  الياغد  .  عارتي ت  عيين      

 
 والجهاز التنفيذي  العام المدير

 
 (:12)  المادة

رالخبد  بىداد من مجلس الرزداء بناء علم  نسيب الرزيد ر نشم    الكفاء المديد العات من ذري    يعين
 ا. ذا ش بالطديى  خدما    

 
 (:13) المادة

 ال نفيذي للسلط  رمسؤرال  عن حسن سيد أعمالشا اردادي   للجشازيكرن المديد العات دئيسا   -
  -لدى الغيد، ري رلم المشات رالراجبات ال الي  : ريمثلشارالمالي  رالفني     
 صددها المجلس. رالىدادات ال ي ي ال عليمات السياس  العام  للسلط  ربدامجشا ر نفيذ   طبي     -أ

 الىطاع رعداشا علم المجلس لدداس شا  ب طريدالبدامج رالخطط رالميادي  الم على   إعداد   -ب 
 رإقدادها .       

 المرظفين رالمس خدمين .  أعما الجشاز ال نفيذي للسلط  راريداف علم  إداد    -ج
 لك أنراع الرظائف ررصفشا الرظيفي تي ذ  بماالشيك  ال نظيمي للجشاز ال نفيذي للسلط   اق داح    -د 

 براجبا شا . الشيئ   لىياتر رتيد ارمكانات البيدي  رالفني  الالزم        
 .  العالق رالجشات ارخدى ذات الشيئ  العم  بين   نسي  -هة
 العمرمي  رالحسابات الخ امي  للسلط   رالميزاني ميدرع المرازن  العام  السنري   إعداد    -ر

 رعداشا علم المجلس. رأنيط شارال ىديد السنري عن أعمالشا       
 البحدي  السادي المفعر  .  ال جاد صالحيات المديد المنصرص عليشا تي قانرن  ممادس   -ز 
 . الشيئ  بعم   عالق بأي أعما  أر مشات يكلف  المجلس بشا لشا  الىيات   -ح
 

 (:14) المادة

 المنصرص عليشا تي هذا الىانرن رارنظم  الصادد   حيا  صالللمديد العات  فريض أي من  -
 المخ صين علم أن يكرن ال فريض خطيا  رمحددا  رتىا  لم طلبات الشيئ  بمى ااه ري من مرظفي    
 العم  .   

///mj`123490 
 

 المالية  األمور 

 

 (:15) المادة
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ي اليرت ارر  من يشد كانرن الثاني من  ، ر بدأ السن  المالي  للسلط  تالمس ىل للسلط  مرازن شا    يكرن 
الحادي رالثالثين من   سن  ك    اليرت  ذا شا   ر ن شي تي  أما  يشد كانرن ارر  من السن   المالي     السن  ، 

 . ذا شا اررلم للسلط  ت بدأ من  ادير مبايد شا لعملشا ر ن شي تي نشاي  السن  
 

 (:16) المادة

 -:  مما يلي للسلط   كرن المرادد المالي   -
 دعت  ىدم  الحكرم  للسلط  تي المرازن  العام  .   أي     -أ

 رحكات هذا الىانرن رارنظم  الصادد    رتىا  رالادائب رالعرائد ال ي   أ م للسلط   الدسرت   -ب 
 بمى ااه رال يديعات الناتذ  ذات العالق  .        

 . للغيدالشيئ  ربد  الخدمات ال ي  ىدمشا  ارجرد    -ج
 الشيئ   الناتذ  رالم على  بمشات  ال يديعات الم أ ي  من  طبي  العىربات الرادد  تي  غدامات ال    -د 

 . الىانرن المحدد  تي هذا       
 . الشيئ  اس ثماد أمرا   دي   -هة
 يىبلشا المجلس يديط  مراتى     أخدىرال بدعات رالشبات رالىدرض رأي مرادد   المساعدات    -ر

 ا إذا كانت من مصدد غيد أددني.  مجلس الرزداء عليش        
 

 (:17) المادة

      المع مد  ري ت  دقي  حسابا شا من قب    الدرلي تي  نظيت حسابا شا معاييد المحاسب  الشيئ    ع مد     -أ
 مدق  حسابات قانرني .       

 كما  إلم مث  إجمالي نفىا شا السنري   ارعلمباح ياطات مالي   ص  تي حدها الشيئ    ح فظ  -ب  
 ريحر    زن شا كلف  الميادي  غيد المددج  تي مرا  ل غطي  هي رادد  تي مرازن  السن  السابى        
 /*-.  العام  الفائض عن ذلك إلم الخزين        

 
 (:18) المادة

 رحكات قانرن  حصي  ارمرا  ارميدي    رتىا  أمراال  عام  ي ت  حصيلشا  الشيئ  أمرا    ع بد      -أ
 عمر  ب . الم      

 الرزادات رالدرائد الحكرمي  رالمؤسسات   بشابارعفاءات رال سشيالت ال ي   م   الشيئ      م      -ب 
 الدسمي  العام  .       

 ر دقيىشا . الشيئ   حسابات  مداقب ديران المحاسب    ي رلم      -ج
 
 
 
 
 

 عامة أحكام
 

 (:19) المادة

 ملكي  ارمرا  المنىرل  الشيئ  ، إلم المجلسسيب ، بىداد من مجلس الرزداء بناء علم  ن ؤر    -أ
             رالعىادات راربني  رالمنيآت رارجشز  ارداايرغيد المنىرل  رالمرجردات بما تيشا       
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 لغايات الشيئ  مؤسس  المرانئ رالادردي  لعم   إلمرالمعدات راآلليات رالرثائ  العائد        
 .بمسؤرليا شالىيات  نفيذ راجبا شا را      

 رالمس خدمرن العاملرن لدى رزاد  النى  رمؤسس  المرانئ الذين  ح اج إليشت   المرظفرن  ينى     -ب 
 لدى أي   السابى  بكام  حىرقشت رام يازا شت راالل زامات الم د ب  عليشت ر ع بد خدما شت الشيئ         
 . الشيئ   من ها ين الجش ين جزءا  من خدما شت لدى       

 
 6(:20) المادة

 لمىاصد  نفيذ أحكات هذا الىانرن، يع بد من دجا  الاابط  العدلي  المديد العات أر المرظف   -
 المفرض من قبل ، رري منشما ابط أي مخالف  رحكات هذا الىانرن رارنظم  رال عليمات    
 المس ندات رال حفظ علم الصادد  بمى ااه رال ف يش ردخر  أي مكان تي المرانئ رالسفن ر دقي     
 .اي منشا    

 
 (:21) المادة

 ال ي  ىدمشا ر حدد مىاديدها بمى ام   الخدمات ارجرد رالدسرت رالعرائد مىاب  الشيئ    س رتي    -أ
 أنظم  خاص   صدد لشذه الغاي  .      
   لمرظفين ا يؤرنتي ذلك  بما الىانرن هذامجلس الرزداء ارنظم  الالزم  ل نفيذ أحكات   يصدد -ب 

 رحكات هذا الىانرن   من المخالفين الشيئ  رالعرائد رالغدامات رالدسرت ارااتي  ال ي  س رتيشا      
 .7  رارنظم  رال عليمات الصادد  بمى ااه، رإجداء المصالح  عليشا     

  رقانرن 1971( لسن  42النى  دقت   رزاد ارنظم  رال عليمات الصادد  بمرجب قانرن   بىم  -ج
 المحدد  تي هذا الشيئ  رراجبات  بمشاترالم على   1985( لسن  36مؤسس  المرانئ دقت       
 بشا رتىا  رحكات هذا الىانرن خال  مد  ال  غيدهاالىانرن سادي  المفعر  إلم أن  عد  أر يس بد       
  سس  المرانئ رمديدها العات مح  مؤالشيئ  ر ح   ب   جارز سن  راحد  من  ادير العم       
 تي أي من  لك ارنظم  رال عليمات . عليشمارمديدها العات حيثما ردد النص      

 (:22) المادة

 أحكام  م  أحكات هذا الىانرن .    عادض يعم  بأحكات أي  يدي  ثخد إلم المدى الذي    ال   -

 
 (:23) المادة

 .   الىانرن الرزداء رالرزداء مكلفرن ب نفيذ أحكات هذا  دئيس   -

 
وذلك بموجب القانون ( على التوالي 23(، )22(، ) 21( لتصبح )22(، )21(، )20وبالتالي إعادة ترقيم المواد )   (20يعدل القانون األصلي بإضافة المادة )  6

 2008تموز   31( تاريخ 4921العدد رقم )  ادر في الجريدة الرسميةص وال 2008( لسنة  38ابحرية األردنية رقم )الهيئة المعدل لقانون 
القانون األصلي بإلغاء عبارة )نظام الموظفين( واالستعاضة عنها بعبارة )شؤون الموظفين والعوائد والغرامات  ( من 20تعدل الفقرة )ب( من المادة )  7

وذلك بموجب  من المخالفين إلحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإجراء المصالحة عليها( الهيئة والرسوم اإلضافية التي تستوفيها 

 2008تموز  31( تاريخ 4921العدد رقم ) ادر في الجريدة الرسميةص وال 2008( لسنة  38بحرية األردنية رقم )لاالهيئة لقانون  القانون المعدل


