
 تعليمات مزاولة خدمات تموين السفن بالمواد في المملكة األردنية الهاشمية 

 

البحرية الهيئة البحرية األردنية استناد للفقرة )ك( من المادة التاسعة من قانون الهيئة صادرة عن مجلس إدارة 

 2002( لسنة 47األردنية رقم )

  (1المادة )

تمالي  السا   لاالملات اام المملألاخ اة تلياخ ال ا اميخ  تسمى هذه التعليمات )تعليماات مااللاخ ماتمات
 ( ليعمل ل ا اعتلا ا م  تا يخ ل  ها ام الج يتة ال سميخ.  2003لسلخ 

 ( 2المادة )

يألل  للأللمات لالعلا ات التاليخ حيثما ل تت ام هاذه التعليماات المعاالم المم  اخ ل اا ماا لا  تاتل  
 الق يلخ على غي  ذلك : 

 للقللاي  ا : اللاي 
 : لاا ة اللقل اللاا ة
 اللح يخ اة تليخال يئخ : متي  عا   المتي 
 اللح يخ اة تليخال يئخ :  ال يئخ 

ما  الج اخ لالما مص  ال مص الطليعم أل االعتلا ي المسجل أل ا ألخ أل مسسساخ:         ممل  الس  
           متمات تملي  الســ   لالملات.                   الممت خ لمما سخ 

  (3المادة )

يسمح لمااللخ أعمال تملي  الس   لالملات ام المملألخ م  مالل   ألخ ال مسسسخ م م خ ما  بلال 
 :  الج ات التاليخ

ل ل اذه ال يئخ    (أ إذا ألا  م ألا ممل  الس    ما ج حتلت ملطقخ العقلخ االبت اتيخ  الما اخ للاقاا
 التعليمات. 

اللح ياخ اال تلياخ اذا ألاا  م ألاهاا ال يئاخ بت اتيخ الما خ لالتلسيق مع سلطخ ملطقخ العقلخ اال( ب
ل لقااالل  ملطقاااخ االبت اااتيخ الما اااخ  تاماال حااتلت ملطقاااخ العقلااخ االبت ااااتيخ الما ااخ للاقاااا

  لاةلظمخ لالتعليمات ال ات ة لمقتضاه. 2000( لسلخ 32لتعتيالته  ب  )

  (4المادة )

  -للقيا  لما يلم:خ ال يئي ألل المتي  لجلخ م  ملظ م  
لثائق أل  ت اسخ المستلتات لاللثائق المقتمخ لغايات الت ميص لللجلخ أ  تطلب تاليتها لأي  ( أ

 مستلتات ت اها ض ل يخ لغايات الملااقخ على الت ميص. 
تملي  الس   لمتالعخ التاام ا ل  لط أعمال الأل ف على ال  ألات لالمسسسات التم تاالل ( ب

 ألا  هذه التعليمات. الت ميص لأح



  (5المادة )

  -تحتت أعمال ممل  الس   للس   التم ت ل إلى ميلاء العقلخ لما يلم :
 تاليت الس   لالملات الغذائيخ لالطليخ لاالست الأليخ لماللس العمل لمعتات السالمخ ال م يخ.   ( أ
لماالات لاةج اااة المألتليااخ تالياات الساا   لاااةتلات المالحيااخ لللاام ااا لالماا ائط المالحيااخ ل ا( ب

لملات التلظيف الما اخ لملااطق ااعا اخ لأياخ مالات ضا ل يخ اتاماخ ت اغيل السا   لاساتثلاء 
بطع الغيا  الأل  لائيخ لالميألاليأليخ لالللحاات الأل  لائياخ لاالألت للياخ لالمضامات لالمللاتات 

لغااااااات التل ياااات الأل  لائيااااخ لالاياااالت المعتليااااخ لالماااالات الأليماليااااخ لالغااااااات ال اااالاعيخ 
    المستمتمخ ام غ ف مح ألات الس  .

 ج( تقتي  متمات تلظيف الماللس لمستلامات ااعا خ لاةغطيخ لطاب  الس  . 

 ( 6المادة )

تت  مما سخ أعمال متمات تملي  الس   لالملات م  ماالل تا ميص مل  ال عا  أي ماتمات أما   
لاساتثلاء أعماال ال ايالخ اللح ي مايخ أل لساطخ ال ح  لما اي ا المعايلات اللح يخ أل تمثيل ألتيخ الح

 . اللح يخ

 (7المادة )

علااى مماال  الساا   االلتاااا  لتالياات الساا   لااالملات حسااب متطللااات الجاالتة لال ااحخ العامااخ طلقااا  
للت  يعات اة تليخ السا يخ الم علل ل تقتي   ل ة ع  أم  تسالي  المالات التام يات  تالياتها للسا يلخ 

 لملبعخ م  ال لا  لمتي  عا  ممل  الس    لعلى ب طاسيخ م لسه م  المالت للملات. ئخ ال يإلى 

 ( 8المادة ) 

             -تحتت   لط ملح ت ميص مااللخ أعمال تملي  الس   لالملات لما يلم : 
ام أ  يألل  ممل  الس   مسجالل ام المملألخ أل  ألخ أل مسسسخ لت  متي يخ م ابب ال  ألات   (أ

 لاا ة ال لاعخ لالتجا ة. 
  (ع  ة ألف تيلا  أ تلم.10000أ  ال يقل  اس مال ال  ألخ المتالع لالمسجل ع  ) (ب

ل يحمل الجلسيخ اة تليخ.   ج( أ  يألل  لل  ألخ متي ال عامال أ تليا مت  غا
 . أ ماص لما اي   المتي  العا  3  يقل عتت الملظ ي  لت  ممل  الس   ع أ  ال ت( 
( 50ع  ) أ  يما س ممل  الس   أعماله ام ملبع مستقل مألل  م  مألاتب لمساحخ ال تقل هـ(

ل لمج اة ل اتف لااألس ل لج اا حاسلب م للط ل لألخ االت لت.   مت ال م لعا

 

 

 

 



 ( 9المادة )

تحااتت إجاا اءات ماالح تاا ميص مااللااخ أعمااال مااتمات مماال  الساا   مااا ج  حااتلت ملطقااخ العقلااخ 
  - خ لما يلم:االبت اتيخ  الما

تقااااتي  طلااااب تسااااجيل مماااال  الساااا    إلااااى لاا ة  ال اااالاعخ لالتجااااا ة محااااتتا ايااااه غايااااات   أ( 
ل للماتة )  ( م  هذه التعليمات. 5ال  ألخ/المسسسخ لاقا
لت اسااته لإ ااتا  الملااقااخ الملتئيااخ لتساالي  طالااب التاا ميص ال يئااخ ب( يحاالل طلااب التسااجيل إلااى 

أ  ت ساال  لماالذج  لل يئااخمال إجاا اءات تسااجيله ليجاالا لماالذج  اا لط التاا ميص لغايااات اسااتأل
 الت ميص لت ت  الملااقخ الملتئيخ للاسطخ ال األس أل الل يت االألت للم. 

يقاال  طالااب التاا ميص لتقااتي  لماالذج  اا لط ماالح التاا ميص معلااأ حسااب اة االل لم اقااا لااه  ج( 
  -اللثائق التاليخ :

المساهمي  لغايات ال  ألخ/المسسسخ  ل   م تبخ ع  عقت التأسيس ملضحا ايه أسماء  -1
ل  اتة التسجيل ل  اتة تلي  الم لضي  لإتا ة ال  ألخ أل المسسسخ لالتلبيع عل ا ام 

  اةمل  ااتا يخ لالماليخ لالقضائيخ م تبخ حسب اة لل م  لاا ة ال لاعخ لالتجا ة.
   ل ة م تبخ ع  سلت الملأليخ أل عقت اايجا  لمألاتب ممل  الس  . -2
  م تبخ ع   م خ الم  . ل ة  -3
ل م  لاا ة العمل ل  اتة  ات ة  -4 لسمخ ع  عقت عمل ألل ملظف لت  ممل  الس   م تبا

ع  المسسسخ العامخ للضما  االجتماعم تتضم  أسماء ملظ م ال  ألخ الذي  مضعلا 
  للضما  االجتماعم لتي ا

   ب   ممل  الس   لت  تائ ة ض يلخ التمل. -5
  مل ة متي  عا  ممل  الس   .اللثائق الما خ لمسهالت ل -6
تقال  اللجلااخ الم ااأللخ لملجااب هاذه التعليمااات لالأل ااف علااى ملبااع ممال  الساا   للتأألاات ماا  تاالا   ت( 

(  ماا  هااذه التعليمااات لمطالقااخ المعللمااات الاالا تة ااام لماالذج 8ال اا لط الاالا تة ااام الماااتة )
   لط ملح الت ميص . 

 ا   م خ مااللخ العمل  لممل  الس  . هـ( تقل  اللجلخ لالتل يخ إلى المتي  لإ ت
ي ت  المتي   م خ المااللخ لممل  الس   لعت تااع ال سال  السالليخ المقا  ة لماتة سالخ لاحاتة   ل(

لياات   تجتيااتها ساالليا لتلساايب ماا  اللجلااخ لتاات  مماطلااخ الج ااات ذات العالبااخ لعماال ال اا ألخ أل 
 المسسسخ ا تا  ت ا يح التملل الالامخ ل ا. 

 (10) المادة

للالط يقااخ التاام ت اهااا ملاساالخ لااام أي لباات التأألاات ماا  التاااا  مماال  الساا   لأحألااا  هااذه  لل يئااخ
ل لذلاك اام حاال ممال اخ  ا لط مالح  ل أل إلغائه ل ائيا التعليمات  لللمتي  لبف العمل لالت ميص مسبتا

ملاساالخ ااالااخ التا ميص لعاات  إاالاخ الممال ااخ لعاات إمطاا  مماال  الساا   لللماتة التاام ي اهااا الماتي  
 الممال خ . 

 

 

 



 (11لمادة )ا

ل ل اذه  على ألااخ الج ات الم مص ل ا مااللخ أعمال تملي  السا   اام المملألاخ تلاياق ألضااع ا لاقاا
 التعليمات مالل متة ال تتجالا الستخ ا    م  تا يخ  ل   هذه التعليمات ام الج يتة ال سميخ. 

 (12المادة ) 

)لظاااا  تمااالي  السااا   لاااالملات الغذائياااخ( لتعتيالتاااه  1984( لسااالخ 46) يلباااف العمااال لاللظاااا   بااا 
 م  تا يخ ل  ها لالج يتة ال سميخ. ال ليستلتل ل ذه التعليمات اعتلا 

  
 


