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  ترخيص واعتماد شركات / مؤسسات التعليم والتدريب البحريتعليمات 

 

 

( 46رقم )بحرية األردنية الالهيئة ( من قانون ك/9بموجب أحكام المادة ) البحرية األردنيةالهيئة صادرة عن مجلس إدارة 
( STCW)البحرية  لمنظمةارة عن لتطبيق أحكام االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة الصاد وتعديالته 2006لسنة 

 وتعديالتها الدولية  1978والنوبات )الخفارة( للمالحين لعام 

 ( 1المادة )

هاا  ويعما   (ترخيص واعتماا  رارتات م مسسساات التعلايل والتا ريح ال  ار تسمى هذه التعليمات )تعليمات 
 من تاريخ نررها في الجري ة الرسمية. 

 ( 2المادة)

   القريناةالمعااني المخصصاة لهاا ماا لال تا  ارات التالياة  يمماا ور ت فاي هاذه التعليمااتيتون للتلمات والع ا
 على غير ذلك: 

 

 م رئيس مجلس اإل ارة  وزير النق :  الـوزيــر

 األر نية  ال  ريةالهيئة م ير عال :  المـ يــر

 مجلس إ ارة الهيئة ال  رية :   المجلس 

 لية : المنظمة ال  رية ال و المنظمة 

 االتفاقية 
 ارة(: االتفاقية ال ولية لمعايير الت ريح واإلجازة والنو ات )الخف

( الصا رة عن المنظمة STCWوتع يالتها ) 1978للمال ين لعال 
 ال  رية ال ولية 

  ولة انضمت إلى االتفاقية وسرت أ تامها عليها.:   ولة طرف في االتفاقية 

 اإل ارة ال  رية 
ال ق أ ترية األر نية  اعت ارها الجهة ال تومية التي تط الهيئة ال  : 

 االتفاقية 

 : الجهة الممارسة ألعما  التعليل والت ريح ال  ر   الررتة م المسسسة التعليمية

 : الم اضرون ل ى الررتة م المسسسة التعليمية  الهيئة الت ريسية 

 اللجنة 
 ( من هذه4الما ة ): اللجنة المرتلة من ق   الوزير  مجح أ تال 

 التعليمات 
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 (3المادة )

سسسااة مالتعلاايل والتا ريح ال  اار  فااي المملتاة األر نيااة الهارامية ماان خاال  راارتة م يسام   مزاولااة أعماا  
 :تعليمية مرخصة من ق   الجهات التالية 

ويتم صة خاية الخارج حدود منطقة العقبة االقتصاد / إذا كان مركز الشركة البحرية األردنية الهيئة (أ

 الترخيص وفقاً ألحكام هذه التعليمات. 

 /لشركة ان مركز إذا كا البحرية األردنية الهيئةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالتنسيق مع  (ب

ً  ،داخل حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المؤسسة التعليمية منطقة   لقانونويتم الترخيص وفقا

 .ة واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهالعقبة االقتصادية الخاص

 (4المادة )

 يرت  الوزير لجنة  رئاسة م ير عال الهيئة ال  رية األر نية وعضوية ت  من :
 م ير م يرية الرسون الفنية والسالمة ال  رية في الهيئة. .1
 م ير م يرية تسجي  السفن وروسن العاملين في ال  ر في الهيئة. .2
 ال ولية والتخطيط في الهيئة. م ير م يرية العالقات  .3
 من وح عن وزراة النق .  .4

 وتجتمع اللجنة تلما اقتضت ال اجة وتتخذ قراراتها في اإلجماع أو  األغل ية. 

  (5المادة )

 ط  اللجنة المهال التالية : تنا
 مائقن ات وو راسة المستن ات والومائق المق مة لغايات الترخيص، وللجنة أن تطلح تزوي ها  مست  (أ

 . أخرى تراها ضرورية
تا عة ر  ومالترف على الررتات م المسسسات التعليمية التي تمارس أعما  التعليل والت ريح ال   (ح

 .التزامها  أ تال هذا القانون وهذه التعليمات ورروط الترخيص
 اعتما   الررتات م المسسسات التعليمية وفقاً أل تال االتفاقية.  (ج
ية لتعليمت م المسسسات التعليمية المرخصة لضمان سير المرا   االتفتيش والت قيق على الررتا ( 

 والت ري ية المختلفة  الرت  المطلوح. 

 (6المادة )

 تتل ممارسة أعما  الررتة م المسسسة التعليمياة المرخصاة  موجاح رخصاة منفصالة عان أ  خا مات   رياة
 أخرى.

 1( 7المادة ) 

 ما يلي :لما ور  في االتفاقية تأنواع التعليل والت ريح ال  ر  وفقاً ت    
 التعليل والت ريح ال  ر  الخاص  ال راسات االساسية  .1

                                                
  االتااقيصةفص" باممصال التعلصيم والتصدريل البحصرم ل ميصع الائصات المحصددة يصة المرخصصة للقيصام تحصدد اممصال الشصركة / المؤسسصة التعليممصادة األصصل"  استبدال نصص ال  1

كانون أول  16( تاريخ 5317رقم )واالستعاضة منه بالنص أماله وذلك بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة ف" ال ريدة الرسمية بالعدد 
2014  



231 

 

 ورات التعلاايل والتاا ريح ال  اار  الخاااص  الاا ورات التاهيليااة ال  ريااة لمسااتوى الاا عل والترااغي  والاا .2
 ال تمية الخاصة  ها.

ال ارة عل والترااغي  و االتعلاايل والتاا ريح ال  اار  الخاااص  الاا ورات التاهيليااة ال  ريااة لمسااتوى الاا  .3
 وال ورات ال تمية لجميع الفئات.

 2( 8المادة )

فقاااا وت ااا   اعماااا  الرااارتة م المسسساااة التعليمياااة المرخصاااة للقياااال  اعماااا  التعلااايل والتااا ريح ال  ااار   .1
 :للمتطل ات ال ولية الوار ة في االتفاقية تما يلي 

 
 او ات االساسية )المال ة و الهن سة(القيال  اعما  التعليل والت ريح ال  ر  الخاص  ال راس .أ
لهن سااة( االقيااال  اعمااا  التعلاايل والتاا ريح ال  اار  الخاااص  الاا ورات التاهيليااة ال  ريااة )المال ااة و  .ح

 لمستوى ال عل والترغي  وال ورات ال تمية الخاصة  ها او 
لهن سااة(  ااة و االقيااال  اعمااا  التعلاايل والتاا ريح ال  اار  الخاااص  الاا ورات التاهيليااة ال  ريااة )المال .ج

 لمستوى ال عل والترغي  واال ارة وال ورات ال تمية لجميع الفئات.
 
ي جميااع فااللراارتة م المسسسااة التعليميااة الماارخص لهااا القيااال  اعمااا  التعلاايل والتاا ريح ال  اار  الااوار ة  .2

 . ال نو  المذتورة اعاله اذا توافقت مع تافة المتطل ات الخاصة  االتفاقية

 ( 9المادة )

قااً لمختلفاة وفاالتعلايل والتا ريح ال  ار  الررتة م المسسسة التعليمياة المرخصاة االلتازال  القياال  أعماا   على
 ة ال  ريااةلمتطل ااات المنظمااة ال  ريااة ال وليااة الخاصااة  ااالتعليل والتاا ريح ال  اار  وتعليمااات وقاارارات الهيئاا

 األر نية.

 ( 10المادة )

 ل والت ريح ال  ر  للررتات م المسسسات التعليمية : رروط من  الترخيص للقيال  أعما  التعلي
فاي  أن تتون الررتة م المسسسة التعليمية مسجلة فاي المملتاة ترارتة أو مسسساة لا ى مراقاح الرارتات .1

 .وزارة الصناعة والتجارة أو سلطة منطقة العق ة االقتصا ية الخاصة وفقاً لمقتضى ال ا 
ساون ( سا عمائة وخم750000لتعليمية المسج  والم فوع عن )أن ال يق  رأس ما  الررتة م المسسسة ا .2

 ألف  ينارا أر نيا.
متراً مر عااً رااملة  (4000مسا ة ال تق  عن )  م نى مستق التزال الررتة م المسسسة التعليمية  توفير  3 .3

علاى أن يتضامن الم ناى عا   مناساح مان المرافق والمالعح والورش والمعام  وغيرهاا مان المتطل اات 
قاعات ال راسية المجهزة  الوسائ  التعليمية المختلفة وأن يتناسح ع   القاعات مع أع ا  الطالح وعلاى ال

أن ال يق  ع   القاعات عن امنتين للقسل ال  ر  وامنتين للقسل الهن سي وعلاى أن يتضامن الم ناى متاتاح 
ت يااة المختلفااة  سااح لرسساااا األقسااال ال  اار  والهن سااي ومتاتااح للم اضاارين مجهاازة  الوسااائ  المت

 المواصفات الم رجة في االتفاقية.

                                                
 16( تاريخ 5317وذلك بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة ف" ال ريدة الرسمية بالعدد رقم )إضافة هذه المادة وإمادة ترقيم المواد   2

 2014كانون أول 
نه بالنص أماله وذلك بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة ف" ال ريدة الرسمية ( من هذه المادة واالستعاضة م3تعديل نص البند )  3

  2014كانون أول  16( تاريخ 5317بالعدد رقم )
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 فاقية.( وفقاً إل تال االت8م1 صو  الررتة م المسسسة التعليمية على رها ة الجو ة  سح الالئ ة ) .4
 توفير الوسائ  التعليمية المختلفة المناس ة لضمان جو ة التعليل والت ريح ال  ر  مم  :  .5

 .أجهزة ال اسوح 

 ت والمت رك.أجهزة العرض الما  

 .مع ات التتا ة المناس ة 

 .األجهزة والمع ات واأل وات ال  رية والفنية المتخصصة لغايات الت ريح 
وافاق يطة أن تتإع ا  وتوفير المناهج التعليمياة الخاصاة  المرا ا  المختلفاة وفقااً لمتطل اات االتفاقياة ورار .6

 لمختلفة.ال ولية للمستويات التعليمية ا هذه المناهج مع النماذج المعتم ة من ق   المنظمة ال  رية
متخصصاااين فاااي المال اااة ال  رياااة التااازال الرااارتة م المسسساااة التعليمياااة  تاااوفير م اضااارين متفااارغين  .7

 يلي : وفقاً لما  4 والهن سة ال  رية
ة يرترط فيمن يعين م اضراً أل  من التخصصات ال  رية المال ياة أن يتاون  اصاالً علاى راها  (أ

 على األق .ضا ط مال ة أو  
 يراترط فاايمن يعاين م اضااراً أل  مان التخصصااات ال  رياة الهن سااية األساساية أن يتااون  اصااالً  (ب

علااى رااها ة مهناا س   اار  ماااني علااى األقاا  أو رااها ة الماجسااتير فااي إ اا ى التخصصااات الفنيااة 

 ال  رية على األق .
ماا ن ساية خالفااً ليرترط فيمن يعين م اضراً في أ  مان تخصصاات العلاول األساساية والاورش اله (ج

 لهااا ور  فااي ال ناا ين )أ،ح( ماان هااذه المااا ة أن يتااون  اصااالً علااى  رجااة ال تااالوريوس أو مااا يعا
 على األق  في التخصص ذ  العالقة.

مان عا   المنااهج ال راساية  3:2عان نسا ة  المتفارغين ال  اريينيجح أن ال يق  ع   الم اضارين  (د
( طال ااً فاي تاا  24أن ال يقا  عا   الطاالح عان ) مان عا   الطاالح علاى 12:1أو نسا ة  )الماوا (

 6 تي تقول الهيئة  إجراا االمت انات الت ريرية عليها والمعتم ة ل ى الهيئة.الو 5  ورة تأهيلية.
يمتان اعتمااا  ضااا ط   اار  أو  أو مهنا س   اار  ماااني علااى أن يتاون ل يااة خ اارة   ريااة عمليااة  (ه

 ية ت   سح اختصاصةعلى السفن لت ريس الطل ة في ال راسات األساس
ا عان  الرغل من ما ور  أعاله، فإناة يراترط أن ال يقاول أ  م اضار  تا ريس أ  مقارر لا ورة يزيا  مساتواه

 رها ة األهلية التي ي ملها الم اضر.
 توفير المعام  والم اتيات والورش والمخت رات  سح متطل ات االتفاقية. .8
ال ولياة  توفير  ورات ت ري ية متخصصة  التوا ر الت ري ية ال  رية وذلك  سح نموذج المنظمة ال  رياة .9

IMO 6.09. 
 ساااح تاااوفير عااا   مناساااح مااان القاعاااات ال راساااية المناسااا ة والمجهااازة  الوساااائ  التعليمياااة المختلفاااة  .10

 7  الطالح. هذه القاعات مع أع او  يث يتناسح ع    المواصفات الم رجة في االتفاقية
لطل ااة تااوفير متت ااة متخصصااة ت تااو  علااى التتااح والمراجااع ال  ريااة المختلفااة ال  يمااة ليسااتفي  منهااا ا  .11

 تية.والم اضرون وال ا مون في التخصصات ال  رية، مع توفير أجهزة  اسوح مزو ة  الر تة العنت و

                                                
ات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية ( من هذه المادة بشطل النص  أو غير متارغين  واالستعاضة منه بالنص أماله وذلك بموجل التعليم7تعديل نص البند )  4

  2014كانون أول  16( تاريخ 5317والصادرة ف" ال ريدة الرسمية بالعدد رقم )
الت ريرية  التي تقول الهيئة  إجراا االمت انات وشطل العبارة :  (  كما هو أماله ومشار بخطين أسال التعديل 10( من المادة )7تعديل نص الاقرة )د( من البند )  5

آذار  16يخ ( تار5387قم )العدد ربالتعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة ف" ال ريدة الرسمية    وذلك بموجل عليها والمعتم ة ل ى الهيئة
2016. 

% من مدد الطلبة  واالستعاضة منه بالنص أماله وذلك 15:1ة ( :  ي ل أن ال يقل مدد المحاضرين من نسب10( من المادة )7تعديل نص الاقرة )د( من البند )  6

 .2014ول كانون أ 16( تاريخ 5317بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة ف" ال ريدة الرسمية بالعدد رقم )
ملى  لى درجة الماجستيرممحاضراً ألم من التخصصات الهندسية أن يكون حاصالً  ( من هذه المادة :   يشترط فيمن يعين7شطل نص البند )و( من البند ) مالحظة : 
 األقل .

المادة ( من هذه المادة باستبدال مبارة  حسل المواصاات العالمية ذات العالقة  بالعبارة  حسل المواصاات المدرجة ف" االتااقية  وذلك بموجل 10تعديل نص البند )  7

  2010أيار  2( تاريخ 5028صادرة ف" ال ريدة الرسمية بالعدد رقم )( من التعليمات ال2رقم )
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 لطوارئ.اة  ما فيها ت ري ات الالزماعتما   رتة س ا ة مناس ة مزو ة  منصة قفز إلجراا الت ري ات   .12
 توفير مالعح ومرافق ترفيهية مناس ة.  .13
 تع ئة نماذج رروط من  الترخيص  سح األصو .  .14

 ( 11المادة )

 ت    إجرااات من  ترخيص أعما  التعليل والت ريح ال  ر   ما يلي : 
غاياات  م ا  اً فياةتق يل طلح تسجي  أنرطة التعليل والت ريح ال  ر  إلى وزارة الصاناعة والتجاارة  .1

 ( من هذه التعليمات.6و 3الررتة م المسسسة التعليمية ووفقاً للما تين )
ماوذج مان  نيق ل طلح التسجي  إلى الهيئة ل راستة وإص ار الموافقة الم  ئية وتسليل طال ة الترخيص  .2

 س أوالتاارخيص، ويجااوز للهيئااة أن ترساا  الموافقااة الم  ئيااة ونمااوذج ماان  التاارخيص  واسااطة الفااات
 ال ري  اإللتتروني لطال ة الترخيص.

ق تقول طال ة الترخيص  تق يل نماوذج راروط مان  التارخيص مع اأ  ساح األصاو  ومرفقااً  اة الوماائ .3
 التالية : 

صااورة مصاا قة عاان عقاا  التأساايس موضاا اً فيااة أسااماا الراارتة م المسسسااة التعليميااة ورااها ة  .1
نهاا فااي رتة م المسسساة التعليمياة والتوقياع عتساجيلها وراها ة ت اين أساماا المفوضاين  ااإ ارة الرا

 األمور اإل ارية والمالية والقضائية مص قة  سح األصو . 
 صورة مص قة عن سن  الملتية أو عق  اإليجار لم نى الررتة م المسسسة التعليمية. .2
 صورة مص قة عن رخصة المهن. .3
ً نسخة عن عق  عم  ت  موظف ل ى الررتة م المسسسة التعليمية  .4   من وزارة العم .مص قا
رااها ة صااا رة عااان المسسسااة العامااة للضااامان االجتماااعي تتضاامن اساااماا مااوظفي الرااارتة م  .5

 المسسسة التعليمية الخاضعين للضمان االجتماعي.
 رقل الررتة م المسسسة التعليمية ل ى  ائرة ضري ة ال خ . .6
 الومائق الخاصة  مسهالت وخ رة م ير عال الررتة م المسسسة التعليمية. .7
 الومائق الخاصة  مسهالت وخ رة أعضاا الهيئة الت ريسية. .8

 الترف علاى موقاع الرارتة م المسسساة التعليمياة للتأتا  مان تاوفر الراروط الاوار ة فاي تقول اللجنة   .4
تقياايل مسسسااات التعلاايل ( ماان هااذه التعليمااات والتأتاا  ماان المعلومااات الااوار ة فااي نمااوذج 9المااا ة )

 8 الهيئة. والت ريح ال  ر  المعتم  من
 ة إذا م اتتقول اللجنة  التنسيح إلى الم ير  إص ار رخصة مزاولة العم  للرارتة م المسسساة التعليميا .5

 لها توفر تافة المتطل ات. 
ها سانويا تص ر الهيئة رخصة المزاولة  ع   فع الرسول السنوية المقررة لم ة سنة وا ا ة وياتل تج يا  .6

  قرار اللجنة. 

 ( 12المادة )

ة التعليميا يئة من خال  اللجنة المختصة  االتفتيش والتا قيق الا ور  السانو  علاى الرارتة م المسسساةتقول اله
 للتأت  من مطا قتها لمستويات التعليل والت ريح ال  ر  ورروط الترخيص. 

 ( 13المادة )

                                                
 ( من هذه المادة بشطل نص العبارة  منح الترخيص  واالستعاضة منه بالنص أماله وذلك بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية4تعديل نص البند )  8

 2014كانون أول  16( تاريخ 5317)األردنية والصادرة ف" ال ريدة الرسمية بالعدد رقم 
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الهيئااة،  يجااوز للراارتة م المسسسااة التعليميااة إنراااا وفاات  فااروع ومتاتااح لهااا  اخاا  وخااارج المملتااة  موافقااة
 ياث تت ما  الرارتة م المسسساة التعليمياة  9 لت  فرع  رت  منفص رريطة االلتزال  تافة رروط الترخيص 

 تافة مصاريف ونفقات التفتيش والت قيق السنو  عليها خارج المملتة. 

 10( 14المادة )

ن االتفاقياة ما 8م1لالئ اة على الررتة م المسسساة التعليمياة االلتازال  المتطل اات الخاصاة  نظاال الجاو ة وفقااً 
ذا ها  مان عما  وااللتزال  توفير  لي  إجرااات العم  الخاص  مرا   التعليل والت ريح ال  ر . وللهيئة التأت

 الررتة م المسسسة التعليمية  رت   ور . النظال والت قيق على 

 ( 15المادة )

ذه هاة  أ تاال ل الرارتة م المسسساة التعليمياللسلطة في أ  وقت و الطريقة التي تراها مناس ة التأتا  مان التازا
ذا خالفاات إالتعليمااات، وللماا ير  تنساايح ماان اللجنااة وقااف العماا   ااالترخيص مسقتاااً أو إلغاااا التاارخيص نهائياااً 
ير راهاا الما يالررتة م المسسسة التعليمية رروط الترخيص ولل تقل  إزالة المخالفاة  عا  إخطارهاا للما ة التاي 

 لمخالفة. مناس ة إلزالة تلك ا

 ( 16المادة )

( 167) تستوفى الرسول المنصوص عليها في نظال الرسول والعوائ  واألجاور للسالطة ال  رياة األر نياة رقال
وتع يالتاااة مقا ااا  تااارخيص الرااارتات م المسسساااات التعليمياااة عنااا  التااارخيص وعنااا  تج يااا   2003لسااانة 

 الترخيص. 

 ( 17المادة )

ميااة راارتة م مسسسااة تعليميااة   ريااة أو تلياة   ريااة تماان  رااها ات علتسار  أ تااال هااذه التعليمااات علاى أ  
ت أو ه التعليمااسواا أنرئت ق   نفاذ أ تال هاذ  رية ط قاً لالتفاقية  ما في ذلك الجامعات ال تومية والخاصة 

 .  ع ها وتمن  رها ة األهلية من ق   الهيئة

 ( 18المادة )

هاراامية التعلاايل والتاا ريح ال  اار  فااي المملتااة األر نيااة ال علااى تافااة الجهااات الماارخص لهااا  مزاولااة أعمااا 
يماات فاي تصويح أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خاال  ما ة ال تتجااوز الساتة أراهر مان تااريخ نرار هاذه التعل

 الجري ة الرسمية. 

 ( 19المادة )

 عن  تط يق أ تال هذه التعليمات تراعى أ تال هذه االتفاقية. 

  
                                                

ئة البحرية األردنية تعديل نص هذه المادة بإضافة مبارة  لكل فرع بشكل مناصل  ليصبح نص المادة كما هو أماله وذلك بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهي  9

 2014كانون األول لعام  16( تاريخ 5317والصادرة من ال ريدة الرسمية بالعدد رقم )
( 5317بموجل التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة من ال ريدة الرسمية بالعدد رقم )إضافة هذه المادة وإمادة ترقيم المواد وذلك   10

 2014كانون األول لعام  16تاريخ 


