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منا رن  م مجلن   علنى  بننا  ( منن الدسنت  31) المادة بمقتضى بن الحسين نائب جاللة الملك المعظم فيصل نحن
 النظام اآلتي : ب ضع نأم  14/10/2003ال ز ا  بتا يخ 

 

 2003( لسنة 167) رقم نظام

 البحرية األردنية وتعديالته  للهيئة والعوائد واألجور  الرسوم نظام

  2002( لسنة 47رقم ) البحرية األردنيةالهيئة ( من قانون 20)أ( من المادة ) صادر بمقتضى الفقرة

 

 (1) المادة 

(  يعمل به من تا يخ  2003البح ية األ دنية لسنة  للهيئة يسمى هذا النظــام ) نظام ال ســ م  الع ائد  األج   
 نش م في الج يدة ال سمية .

 (2) المادة

تدل الق ينة على  لمالية حيثما   دت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدنام ما  العبا ات الت للكلمات يك ن
 غي  ذلك :

 
 . البح ية األ دنيةالهيئة :   الهيئة 

 .الهيئة إدا اة  مجل :   المجلــــــ 
 . المجل   ئي  : ال ئيـــــ 
 .الهيئة عام  مدي :   المديــــــ 
 .  بالمك ث داخل الميام اإلرليمية للسفن السماح:    ال ســـــ 
 منشأة مخصصة للمالحة البح ية على  جه االعتياد أيا كنان محم لهنا  يعتبن  جنز ا   أي:    السفينـــــة

 ملحقاتها الالزمة الستغاللها . السفينة جميع  من
 ت ا . عش ين م أ  را ب أ  ز  ق يقل ط ل أي منها عن أ بعة سفينة أي:     الصغي ة السفينة

السفينة ذات الس عة 
 العالية 

: أي سفينة تعمل بس عة عالية داخل الميام اإلرليمية أ  خا جها بغض النظ  عن ط لها أ  
 6حم لتها. 

: منشأة مخصصة للمالحة البح ية تعمل بالتشغيل الذاتي أ  ب اسطة القط  ألغن اض نقنل  الماع نة 
 7ألخ ى البضائع أ  المعدات أ  األعمال البح ية ا

 

                                                 
  ( لسنة 46صدر القانون الدائم للهيئة  البحرية األردنية رقم )2006تشرين األول سنة  1( تاريخ 4785في الجريدة الرسمية عدد رقم ) 6200 . 

6
والصادر في الجريدة  2009( لسنة 15تم إضافة تعريف )السفينة ذات السرعة العالية( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )  

 2009شباط  1( تاريخ 4948الرسمية العدد رقم )
والصادر في الجريدة  2011( لسنة 23تم إضافة تعريف )الماعونة( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية األردنية رقم )  7

 2011حزيران  1( تاريخ 5095الرسمية العدد رقم )
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 (3) المادة

في رطاع  العاملةمائتين  خمسين دينا ا  عند منح ت خيص ألي من الش كات أ  المؤسسات الهيئة  تست في  -أ
 -: من األنشطة  األعمال التالية أيا  النقل البح ي  التي تما   خا ج منطقة العقبة االرتصادية الخاصة 

 للبضائع البح يالنقل  .1
 . البح ية المعاينات .2
 . الحماية أنديةم اسلي  .3
 .  دفع  ج   إنقاذ  إسعاف السفن  الم اعين رط خدمات  .4
 .  تشغيل  تطقيم السفن إدا ةخدمات  .5
 . البح ية المالحة كال   .6
 استئجا   تأجي   بيع السفن .  سيطخدمات  .7
 السفن  معدات السالمة البح ية.  صيانةإصالح  .8
 بالم اد على اختالف أن اعها . السفنتز يد  .9

 ز يد السفن بالميام  ال ر د . ت .10
 . الشحن البح ي للبضائع  سطا خدمات  .11
 صيانة الحا يات .  .12
  تحكيم  تس ية خسائ  بح ية . استشا ات .13
 . للسفن ) تعقيم  إبادة ر ا ض ( صحيةخدمات  .14

 سن ية  يست في ال سم المق    فق أحكام الفق ة )أ( من هذم المادة عند تجديدها . ال خصة تك ن -ب
 8( دينا ا  عن إصدا  شهادة اعتماد للش كات . 150البح ية  سما  مقدا م )الهيئة تست في   -ج
( عش  ن دينا ا  عن إصدا  نم ذج صيانة لش كات الصيانة  التز يد الفني 20تست في الهيئة  سما  مقدا م )  -د

 9المعتمدة. 

 (4) المادة

 ن تحت العلم األ دني :ال س م المبينة أدنام عن تسجيل السفالهيئة  تست في
 

 الرقم الرسم نوع بالدينار االردني الرسم مقدار

 1 ألول مرة أو إعادة تسجيلها. سفينة تسجيل دينــار 100

( 500كل طن من الحمولة الصافية للسفينة حتى) دينارعن نصف
( طن من الحمولة 500) على( فلساًعن كل طن يزيد 250طن و)

 الصافيــة.

 2 ( سنوات فأقل .10ئع عمرها )بضا سفينة تسجيل

( طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500ونصف دينار عن كل طن يزيد على )

 الصافية .

 3 ( سنوات فأقل .10ركاب عمرها ) سفينة تسجيل

                                                 
والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم  2009( لسنة 15عدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )( وذلك بموجب النظام الم3للمادة ) ضافة البند )ج(إتم   8

 2009شباط  1( تاريخ 4948)
الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم و 2015( لسنة 106( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )3للمادة ) ضافة البند )ج(إتم   9

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367)
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( طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500يزيد على ) ونصف دينار عن كل طن

 الصافيـة .

  ناقلة ) ناقلة نفط أو سوائل أو غاز ( عمرها سفينة تسجيل
 ( سنوات فأقل .10)

4 

( طن و 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) دينار نصف
( طن من الحمولة 500( فلساً عن كل طن يزيد على )250)

 .السفينةعمر ( ديناراً عن كل سنة من 25الصافية و )

( سنوات وال 10بضائع يزيد عمرها على ) سفينة تسجيل
 ( سنة .15يتجاوز )

5 

( طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500ونصف دينار عن كل طن يزيد على )

 ( ديناراً عن كل سنة من عمر السفينة .25الصافية و )

( سنوات وال 10مرها على )ركاب يزيد ع سفينة تسجيل
 ( سنة .15يتجاوز )

6 

( طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500ونصف دينار عن كل طن يزيد على )

 ( ديناراً عن كل سنة من عمر السفينة.25الصافية و )

ناقلة ) ناقلة نفط أو سوائل غاز ( يزيد عمرها  سفينة تسجيل
 .سنة( 15( سنوات وال يتجاوز )10) على

7 

( طن من الحمولة الصافية و 500عن كل طن حتى ) دينار نصف
( طن من الحمولة 500( فلساً عن كل طن يزيد على )250)

 .السفينةعمر  من( ديناراً عن كل سنة 50الصافية و )

( سنة وال يتجاوز 15بضائع يزيد عمرها على ) سفينة تسجيل
 ( سنة.20)

8 

عن كل طن من الحمولة الصافية ونصف دينار عن كل  واحد ردينا
( ديناراً عن 50الصافية و ) الحمولة( طن من 500طن يزيد على )

 كل سنة من عمر السفينة.

( سنة وال يتجاوز 15ركاب يزيد عمرها على ) سفينة تسجيل
 ( سنة.20)

9 

(طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500نار عن كل طن يزيد عن )ونصف دي

 ( دينار عن كل سنة من عمر السفينة .50الصافية و )

ائل أوغاز ( يزيد عمرها وناقلة ) ناقلة نفط أو س سفينة تسجيل
 .سنة( 20( سنة وال يتجاوز )15على )

10 

( طن و 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) دينار نصف
( طن من الحمولة 500طن يزيد على )( فلساً عن كل 250)

 ( ديناراً عن كل سنة من عمر السفينة .75الصافية و )

 11 ( سنة.20سفينة بضائع يزيد عمرها على ) تسجيل رسم

( طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500ونصف دينار عن كل طن يزيد على )

  عن كل سنة من عمر السفينة . ( ديناراً 75الصافية و )

 12 ( سنة.20ركاب يزيد عمرها على ) سفينة تسجيل

( طن 500عن كل طن من الحمولة الصافية حتى ) واحد دينار
من الحمولة  طن( 500ونصف دينار عن كل طن يزيد على )

 ( ديناراً عن كل سنة من عمر السفينة .75الصافية و )

أو سوائل أو غاز ( يزيد عمرها ناقلة ) ناقلة نفط  سفينة تسجيل
 ( سنة .20على )

13 

 14 وثائق سفينة قبل التسجيل . ومطابقة فحص ديناراً  25

 15 . سفينة قبل التسجيل وتفتيش معاينة (4)  ديناراً  500

 16 (1) أو شطب تسجيلهامؤقت تسجيل  شهادة إصدار دينار 100

 17 .  يلبدل فاقد لشهادة التسج شهادة إصدار ديناراً  50
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 18 . نسخة من شهادة التسجيل على مصادقة دنانير 5

 19 .10للسفن والقوارب محتويات شهادة التسجيل على تعديل ديناراً  25

 دينار 250
( 24( إلى )10تسجيل أو شطب سفينة صغيرة أو قارب طوله )

 11 متراً .
20 

  ديناراً  50
أو دراجة  نزهه أو زورق نزهه قاربأو شطب  تسجيل

 12 أو قارب صغير أو قارب رياضات مائية (1)ائيةم
21 

  دنانير 5
أو فك رهن أو شطب تسجيل أو تعديل على شهادة  تسجيل
 (1) ( متر.10زجاجي أو صيد طوله أقل من ) قاربتسجيل 

22 

 دينار  1000
رسم سنوي للسفينة المسجلة تحت العلم األردني تزيد حمولتها 

 (2)( طنا . 150اإلجمالية على )
23 

 24 13( متراً .24رسم تسجيل قارب نزهة يزيد طوله على ) دينار  500

 25 (5) ( سنة .20رسم سنوي للسفينة التي يزيد عمرها على )  دينار  600

 26 14تسجيل سفينة ذات سرعة عالية .  دينار عن كل طن من الحمولة القائمة 2

 دينار 250
قارب  تسجيل أو شطب قارب رياضة صيد األسماك أو

 براشوت .
27 

                                                 
( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد للسفن والقوارب محتويات شهادة التسجيل على تعديلتم إضافة عبارة )للسفن والقوارب( ليصبح البند )  10

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2011سنة ( ل23واألجور للهيئة  البحرية األردنية رقم )
واالستعاضة عنه بالرسم الموضح اعاله وذلك بموجب  دينار 100 – (( متراً 24( إلى )10) صغيرة أو قارب طوله من سفينة( 1) أو شطب تسجيل)( : 20تم إلغاء نص البند )  11

 2009شباط  1( تاريخ 4948والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2009( لسنة 15عوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )النظام المعدل لنظام الرسوم وال
رية األردنية رقم البح للهيئة وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور  بعد عبارة )دراجة مائية(( أو قارب صغير أو قارب رياضات مائيةتم إضافة عبارة )  12

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2011( لسنة 23)
واالستعاضة عنه بالرسم الموضح اعاله وذلك  دينار 200 – ( (2)( متراً . 24رسم تسجيل قارب أو زورق سياحي أو نزهة يزيد طوله على ))( : 24تم إلغاء نص البند )  13

 2009شباط  1( تاريخ 4948والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2009( لسنة 15ظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )بموجب الن
والصادر في الجريدة  2009( لسنة 15قم )( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية ر29( و)28(، )27(، )26تم إضافة البنود رقم )  14

 2009شباط  1( تاريخ 4948الرسمية العدد رقم )
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 دينار  100
تسجيل أو شطب قارب سياحي أو قارب خدمات يقل طوله عن 

 15 ( أمتار.10)
28 

 دينار  100
رسم سنوي عن قارب سياحي أو قارب صغير يقل طوله عن 

ً 12( أمتار وال يزيد عدد ركابه على )8)  .( راكبا
29 

 دينار  200
 علىل طوله رسم سنوي عن قارب سياحي أو قارب صغير يق

 ( راكباً.12( أمتار ويزيد عدد ركابه على )8)
30 

 دينار 400
ويقل  ( أمتار8رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على )

 ( راكباً.12وال يزيد عدد ركابه على ) ( متراً 24عن )
31 

 دينار 600
( امتار ويقل 8رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على )

 ( راكباً.12عدد ركابه على )( متراً ويزيد 24عن )
32 

 33 تسجيل أو شطب ماعونة. دينار 250

 34 ( أمتار.10تسجيل أو شطب قارب شراعي يقل طوله عن ) دينار 50

 35 ( متراً.24-10تسجيل أو شطب قارب شراعي يقل طوله عن ) دينار 250

 دينار 100
رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن 

ً 12ار وال يزيد عدد ركابه على )( أمت8)  16 .( راكبا
36 

 دينار  150
رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن 

ً 12( أمتار ويزيد عدد ركابه على )8)  .( راكبا
37 

 دينار  300
رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله عن 

( 12على ) ( متراً وال يزيد عدد ركابه24( أمتار ويقل عن )8)
 ً  .راكبا

38 

 دينار  400
رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله عن 

( 12( متراً ويزيد عدد ركابه على )24( أمتار ويقل عن )8)
 ً  .راكبا

39 

 

                                                 
15  

واالستعاضة  (100-( متر10(/)تسجيل أو شطب قارب سياحي يقل طوله عن )29( و)600-( مترا  24(/)رسم سنوي لقارب سياحي يقل طوله عن )28تم إلغاء نص البندين )

البحرية األردنية رقم  للهيئة وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور  (35(، )34(، )33(، )32(، )31(، )30نود رقم )بالبنود أعاله وإضافة الب عنهما

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2011( لسنة 23)
والصادر في  2015( لسنة 106( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )4)(  للمادة 39(، )38(، )37، )(36د )وضافة البنإتم   16

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367الجريدة الرسمية العدد رقم )
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 (5) لمادةا

 -ال س م التالية :الهيئة  تست في 
 المالك الجديد .%( من  س م تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة  تست فى من 25) -أ

 ( دينا  عن تغيي  اسم السفينة أ  عالماتها .100) -ب

على أن ال يتجا ز هذا ال سم مبلغ  %( من ريمة الدين عن  هن السفينة عند تسجيل عقد ال هن1) -ج

 17 . ر( خمسة آآلف دينا5000)

 18أ  القا ب.  ( دينا  عن فك  هن السفينة25) -د

، (4)إلصدا  إجازة مالحية سن ية للسفينة  (1) للسفينة حم لة الصافية( فل  عن كل طن من ال100) -هـ

 .19( دينا  100على أن ال تقل ال س م المست فاة عن )

  (5)  : إصدا  إجازة مالحية سن ية للسفن الصغي ة على النح  التالي -     

الرسم نوع الرسم مقدار   

دينار 3 .(م 24إصدار إجازة مالحية لقارب صيد أقل من )    .1  

 دينار  5 20. أو لقارب صغيرإصدار إجازة مالحية لقارب زجاجي     .2

 دينار  25 22 21. داخل المياه اإلقليميةإصدار إجازة مالحية لقارب نزهة     .3

 دينار  50 إصدار إجازة مالحية لقارب سياحي .     .4

 دينار  10 23صدار إجازة مالحية لبدالة مائية. إ  .5

 دينار  250 (م. 24إصدار إجازة مالحية للقاطرات وقوارب السحب والجر التي يقل طولها عن )    .6

.  إصدار إجازة مالحية للقاطرات وقوارب السحب والجر وقوارب اإلرشاد التي يقل طولها 7
 24( متر . 24عن )

 دينار 250

                                                 
( 5000هذا الرسم مبلغ ) على أن ال يتجاوزلسفينة عند تسجيل عقد الرهن %( من قيمة الدين عن رهن ا1)عنه بالنص )( واالستعاضة 5يتم إلغاء نص الفقرة )ج( من المادة )  17

  2008( لسنة 39خمسة آآلف دينار( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور رقم )
( لسنة 23البحرية األردنية رقم ) للهيئة نظام الرسوم والعوائد واألجور وذلك بموجب النظام المعدل ل( بإضافة عبارة )او القارب( إلى آخر الفقرة )د( منها 5تعديل المادة )تم   18

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2011
لمعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  وذلك بموجب النظام ا( 5( دينار( إلى آخر الفقرة )هـ( من المادة )100تم إضافة عبارة )على أن ال تقل الرسوم المستوفاة عن )  19

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2015( لسنة 106البحرية رقم )
البحرية األردنية رقم  للهيئة لرسوم والعوائد واألجور وذلك بموجب النظام المعدل لنظام ا( من الفقرة )و( 2( بإضافة عبارة )او لقارب صغير( إلى آخر البند )5تعديل المادة )  20

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2011( لسنة 23)
( 15والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم ) ( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم5( بإلغاء عبارة )أو قارب خدمات( الواردة في الفقرة )و( من المادة )3يتم تعديل البند )  21

 2009شباط  1( تاريخ 4948والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2009لسنة 
 للهيئة سوم والعوائد واألجور وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الر( من الفقرة )و( 3( بإضافة عبارة )داخل المياه اإلقليمية( بعد عبارة )لقارب نزهة( في البند )5تعديل المادة )  22

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2011( لسنة 23البحرية األردنية رقم )
وذلك بموجب عنه بالنص أعاله  والستعاضة ((دنانير 10) إجازة مالحية لقارب تزلج أو دراجة مائية أو بدالةإصدار ( )5( من الفقرة )و( من المادة )5تعديل نص البند )  23

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2015( لسنة 106النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )
والصادر في  2009( لسنة 15ظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )( وذلك بموجب الن5( إلى الفقرة )و( من المادة )9(، )8(، )7يتم إضافة البنود )  24

 2009شباط  1( تاريخ 4948الجريدة الرسمية العدد رقم )
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 دينار 100 .  إصدار إجازة مالحية لقارب رياضة صيد األسماك أو قارب براشوت .8

 ديناراً  250 .  إصدار إجازة مالحية لقارب خدمات . 9

 دينار 100 25. إصدار إجازة مالحية لقارب نزهة خارج المياه اإلقليمية. 10

 دينار  50 26إصدار إجازة مالحية لدراجة مائية سياحية.  . 11

 دينار 25 إصدار إجازة مالحية لقارب تزلج أو دراجة مائية.  . 12

 
 (5)دينا ا ( .  20 سم كشف على األجزا  المغم  ة تحت الما  للسفن الصغي ة ) -ز

 27( . دناني  5)إج ا  تعديل على محت يات إجازة مالحية لقا ب  -ح

 28 دينا ا (.  250مالحية لماع نة )إصدا  إجازة  -ط

 دينا (. 25إصدا  إجازة مالحية لقا ب  ياضات مائية ) -ي

 29دينا ا (.  20يغ عن ح ادث الق ا ب )إصدا  نم ذج التبل -ك

 ( دينا ا .50خا ج الميام اإلرليمية لمدة أسب عين )إصدا  إجازة مالحية لقا ب  -ل

 (6) المادة

 ال س م التالية : 30 للسفنعن إصدا  الشهادات الهيئة  تست في
 

 الرسم مقدار الرسم نوع

 دينار 1000 . بسفينة ركاب الخاصة السالمة     .1

 دينار 500 . بسفينة بضائع الخاصة السالمة     .2

 (4) للتطقيم اآلمن للسفينة . األدنى الحد     .3

عن كل طن من الحمولة الصافية  فلس( 200)
على أن يستوفى مثلي هذا الرسم لسفن للسفينة 

 .الركاب أو الدحرجة 

                                                 
والصادر في  2011( لسنة 23ة األردنية رقم )البحري للهيئة وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور ( للفقرة )و( 10( بإضافة البند )5تعديل المادة )  25

 2011حزيران  1( تاريخ 5095الجريدة الرسمية العدد رقم )
والصادر في  2015( لسنة 106وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم ) (5( غلى الفقرة )و( من المادة )12(، )11إضافة البندين )  26

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367ريدة الرسمية العدد رقم )الج
والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم  2009( لسنة 15( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )5إضافة الفقرة )ح( إلى المادة )  27

 2009شباط  1( تاريخ 4948)
والصادر في الجريدة  2011( لسنة 23البحرية األردنية رقم ) للهيئة وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور ( 5قرتين )ط( و)ي( إلى المادة )إضافة الف  28

 2011حزيران  1( تاريخ 5095الرسمية العدد رقم )
والصادر في الجريدة الرسمية  2015( لسنة 106عدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )وذلك بموجب النظام الم( 5إضافة الفقرتين )ك(، )ل( إلى المادة )  29

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367العدد رقم )

والصادر  2021( لسنة 70والعوائد واألجور رقم ) ( من النظام األصلي بإلغاء كلمة )األردنية( الواردة في مطلعها وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم6تعديل المادة )  30

 2021آب  1(  تاريخ  5734بالجريدة الرسمية العدد رقم )
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 دينار 100 . (Stability Bookletشهادة نظام االتزان للسفينة ) على المصادقة     .4

  دينار 50 (1) .من سجالت السفينة أو المصادقة عليه سجل أي إصدار     .5

متطلبات نظام اإلدارة اآلمنة للسفينة  شهادات إصدار     .6
(DOC+SMC). 

 دينار 600

النظام العالمي لالتصاالت واالستغاثة والسالمة  شهادة إصدار     .7
(GMDSS. للسفينة ) 

 دينار 200

 دينار 500 . السفينة الدولية أمن شهادة     .8

 دينار 500 . خطة وشهادة أمن السفينة على التصديق     .9

خطة طوارئ للتلوث الزيتي للسفينة أو أي مصادقة  على المصادقة .10
 ( . MARPOL) البحريعلى متطلبات اتفاقية منع التلوث 

 دينار 300

 دينار 500 سرعة العالية .للسفن ذات ال السالمة شهادة .11

 دينار 500 . سفينة ذات السرعة العالية تشغيل رخصة .12

 دينار 100 . تقرير معاينة مستويات الضجيج للسفن على المصادقة .13

 دينار 200 شهادة إعفاء لسفينة عن أي شهادة . أي إصدار .14

 دينار 100 .الحريق(السالمة أو الطوارئ للسفينة )مخطط مكافحة  مخطط مصادقة .15

 دينار 250 31إصدار شهادة المسؤولية المدنية لمكافحة التلوث بالزيت .  .16

. أو بـدل تالفالهيئة . إصدار بدل فاقد ألي وثيقة أو شهادة صادرة عن 17
(2) 32 

 دينار 10

 دينار 500 . إصدار شهادة القوارب المحمولة بضغط الهواء )ديناميكياً(18 33

 ديناراً  25 تعديل على أي سجل أو شهادة أو إجازة مالحية لسفينة.. إجراء 19

 دينار 100 . المصادقة على كتيب إرشادات تثيبت البضائع للسفينة .20

 دينار  100    . المصادقة على مخطط البحث واإلنقاذ للسفينة. 21

                                                 
( 15) ( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم17( الوارد فيها ليصبح )16( وإعادة ترقيم البند )6( إلى المادة )16تم إضافة البند )  31

 2009شباط  1( تاريخ 4948والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2009لسنة 
( لسنة 23البحرية األردنية رقم ) للهيئة وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور ( منها 17( بإضافة عبارة )أو بدل تالف( إلى آخر البند )6تعديل المادة )  32

 2011حزيران  1( تاريخ 5095في الجريدة الرسمية العدد رقم )والصادر  2011
 2011( لسنة 23البحرية األردنية رقم ) للهيئة وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور ( 21(، )20(، )19(، )18( بإضافة البنود رقم )6تعديل المادة )  33

 2011حزيران  1( تاريخ 5095والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم )
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 دينار  100 34. المصادقة على مخطط اإلخالء للسفينة .      22

 دينار  75 ر شهادة صحية للسفينة .. إصدا23

 دينار  75 . المصادقة على احتجاج بحري للسفينة .24

 دينار  10 . إصدار تصريح مغادرة للسفينة.25

. إصدار أي شهادة أو مصادقة وفقاً لمتطلبات االتفاقيات الدولية من غير 26
 35الشهادات أو المصادقات المنصوص عليها في هذه المادة.   

 دينار  250

 (7) المادة 

،  فني حالنة النظنام( منن هنذا 6( )4بإج ا  أي من المعاينات الالزمنة لتطبينق أحكنام المنادتين )الهيئة  تق م -أ
تلننك المعاينننة  إصنندا   إلجنن ا تكليننف أي مننن هيئننات التصنننيف المعتمنندة لننديها  للهيئننة تعننذ  ذلننك يجنن ز 

 طبقنا  للمتطلبنات الفنينة فني المند نات  إبحا هنا منناطق الشهادات الخاصة بها  فقا  لن ع السفينة  حجمها 
  االتفاريات الد لية .

مننن  أيبتكليننف أي شننخص للقيننام بالمعاينننة أ  التفتنني  إلصنندا  الهيئننة الحاجننة بننأن تقنن م  اسننتدعت إذا -ب
   األجنن   اإلرامننة( مننن هننذا النظننام فتننتم إضننافة تكنناليف السننف  6 ) (4الشننهادات النن ا دة فنني المننادتين )

 حسب مقتضى الحال. النظام( من هذا 6 ) (4الي مية الى مقدا  ال س م المحددة في المادتين )
36 
في حال حجز سفينة ت فع العلم األ دني خالل سنة  احدة أكث  من م ة تق م الهيئة بمعاينتها  إج ا  كشف  -ج

إضنافة إلنى مصنا يف التنقنل  تفصيلي عليها على أن تتحمل ش كة اإلدا ة أ  مالك السفينة  سن م المعايننة
  اإلرامة للمعاينين من الهيئة. 

في حال تقديم السفينة طلب إعفا  منن بعنض المتطلبنات الفنينة  تطلنب إصندا  اإلعفنا  إجن ا  معايننة علنى  -د
السفينة تتحمل ش كة اإلدا ة أ  مالك السفينة مصا يف التنقل  اإلرامة للمعاينين من الهيئنة  تعتبن  شنهادة 

   ملغاة حال انتها  سبب صد  ها. اإلعفا

 (8) المادة

 -من العاملين في النقل البح ي ال س م التالية :الهيئة  تست في -أ
 

 بالدينار الرسم مقدار الرسم نوع

 50 .  بحريإصدار وثيقة مصادقة على شهادة أهلية لضابط أو مهندس  -1

 25 . إصدار شهادة طبية لمالح لمدة سنتين -2

 25 .  بحار لمدة عشر سنوات إصدار سجل -3

                                                 
والصادر في  2015( لسنة 106وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )( 6( إلى المادة )25(، )24(، )23(، )22إضافة البنود )  34

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367الجريدة الرسمية العدد رقم )
والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم  2021( لسنة 70وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )( 6( إلى المادة )26إضافة البند )  35

 2021آب  1( تاريخ 5734)
والصادر في الجريدة الرسمية العدد  2015( لسنة 106واألجور للهيئة  البحرية رقم )وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد ( 7إضافة البنود )ج(، )د( إلى المادة )  36

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367رقم )
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 50 . إصدار إجازة مرشد بحري -4

 50 . إصدار إجازة قبطان قاطرة -5

 25 37. داخل المياه اإلقليمية إصدار إجازة قائد قارب أو لنش -6

 75 . سنواتإصدار شهادة أهلية لضابط أو مهندس بحري لمدة خمس  -7

 25 . إصدار شهادة أهلية لبحار لمدة خمس سنوات -8

 50 . بحريتمديد صالحية وثيقة مصادقة على شهادة أهلية لضابط أو مهندس  -9

 100 . سنواتتمديد مدة العمل بشهادة أهلية لضابط أو مهندس بحري لمدة خمس  -10

 75 إصدار إجازة معاين بحري  -11

 75 . إصدار إجازة مهندس صيانة بحرية -12

 75 . إصدار إجازة فني صيانة بحرية -13

 50 . بحريإصدار شهادة إعفاء عن أي شهادة أهلية لضابط أو مهندس  -14

 10 .(1) أو أي وثيقة للمالحين مصادقة على شهادة خدمة بحرية -15

 10 (3)ألي عامل في النقل البحري . إصدار هوية  -16

 50 38داخل المياه اإلقليمية.  إصدار إجازة قائد قارب أو لنش -17

 75 39شهادة مشغل عام راديو.  إصدار -18

 
المنادة  هذممن  عند إصدا  أ  مصادرة أ  تمديد أي من ال ثائق المشا  إليها في الفق ة ) أ (الهيئة  تست في -ب

 لغي  األ دني مثلي ال سم المق   لأل دني.
 40عند إج ا  فحص ريادة را ب ال س م التالية : تست في الهيئة  -ج

 ( دناني 10إلرليمية  لكل م ة يج ي فيها الفحص.   )فحص ريادة را ب داخل الميام ا .1
 ( دينا  20فحص ريادة را ب خا ج الميام اإلرليمية  لكل م ة يج ي فيها الفحص.   ) .2

 (9) المادة

البحن ي  التند يبأي مؤسسة تعليمية بح ية  اعتماد مناهجها  ب امج التعليم المطبقة لنديها  مؤسسنة  ت خيص يتم
 مننح الشنهادات  الن بنات للعناملين فني  التند يبريات التي ت تبط بهنا المملكنة  طبقنا  لمسنت يات  فقا  ألحكام االتفا

  األج   التالية : ال س مالهيئة البح   لهذم الغاية تست في 
 

الرسم بالدينار مقدار نوع الرسم  

 1000 . يةأو تدريب تعليميةرسم ترخيص سنوي لبرنامج أو منهاج تدريب أو تعليم بحري لمؤسسة  -1

 50 الرتب . مختلفأجر إمتحان تقييم للحصول على شهادة أهلية بحرية للمالحين من  -2

 50 .بحريةأجر استشارات بحرية أو تقييم لشهادات  -3

 
                                                 

لمعدل لنظام الرسوم عنه بالنص أعاله وذلك بموجب النظام ا دينار( واالستعاضة 5 -إصدار إجازة قائد قارب أو لنش)( : 6( بإلغاء نص البند )8تعدل الفقرة )أ( من المادة )  37

 2009شباط  1( تاريخ 4948والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2009( لسنة 15والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )
والصادر في الجريدة الرسمية  2009لسنة ( 15( وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )8( إلى المادة )18( و)17إضافة البندين )  38

 2009شباط  1( تاريخ 4948العدد رقم )
( دينار وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم 75( دينار ليصبح )200تعديل الرسم المستوفى إلصدار شهادة مشغل عام راديو : )  39

 2014نيسان  30( تاريخ 5283الجريدة الرسمية العدد رقم )والصادر في  2014( لسنة 49)
والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم  2015( لسنة 106وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )( 8إضافة البند )ج( إلى المادة )  40

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367)
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 (10) المادة

  س م التالية :عن تفتي   معاينة السفن الالهيئة  تست في
 

الرسم بالدينار مقدار الرسم نوع  

 500 إعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء . -1

 25 العقبة. ميناءالتفتيش على عالمات السفينة لكل رحلة تدخل فيها السفينة إلى  -2

التفتيش السنوي لرقابة دولة العلم على السفن األردنية التي تقل الحمولة اإلجمالية لها عن  -3
 41     ( طن.500)

150 

 100 كشف لتصويب المالحظات على السفن األردنية.إعادة ال -4

 (11) المادة

ي منا   سنما   ثالثنينعن  س  السفن غي  األ دنينة فني المينام اإلرليمينة األ دنينة منن ثمانينة أينام إلنى الهيئة  تست في
ا م مائتننان  سننما  مقنندالهيئننة فتسننت في  ي مننا  مقنندا م خمسنن ن دينننا ا  عننن كننل ينن م أمننا إذا زادت المنندة علننى ثالثننين 

  خمس ن دينا ا  عن كل ي م .

 (12) المادة

أ   رناط ات سنم إشن اف  متابعنة علنى عملينات إنقناذ أ  إسنعاف للسنفن التني تشنا ك بهنا سنفن أ  الهيئنة  تست في
الهيئنة أ  المسنعف  تسنت في  للمنقنذ%( منن المبلنغ اإلجمنالي لمكافنأة اإلنقناذ التني تسنتحق 5ر ا ب أ دنية بنسبة )

أجنبية ش يطة أن تنتهي عملينة اإلنقناذ أ  اإلسنعاف فني  ر ا بحالة مشا كة سفن أ  راط ات أ   فيفسها النسبة ن
 .األ دنيةالميام اإلرليمية 

 42 (13) المادة

 تستوفي الهيئة رسماً عن كل يوم تكون فيه السفية تحت الحجر الصحي في المياه اإلقليمية على النحو التالي: 

 سم اليومي )بالدينار(الر الحمولة اإلجمالية

 100 طن 100إلى  1من 

 150 طن 200إلى  101من 

 200 طن 300إلى  201من 

 250 طن فأكثر 301

 

 

                                                 
والصادر في الجريدة الرسمية  2015( لسنة 106وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )( 10( إلى المادة )4(، )3ة البندين )إضاف  41

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367العدد رقم )
وذلك ( وعلى التوالي 21( إلى )14( الواردة في النظام لتصبح من )20( إلى )13ويعاد ترقيم المواد من ) (13مادة جديدة بالنص أعاله على النظام وتعطى الرقم )إضافة   42

 2021آب  1( تاريخ 5734والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2021( لسنة 70بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )
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 (14) المادة

المقن  ة  ال سن مأي  سنم   د الننص علينه فني هنذا النظنام إذا لنم يلتنزم منن يت تنب علينه أينا  منن  مقندا  يضاعف
 43 .من تا يخ استحقاره ي ما  تسعين ل خالالهيئة بمقتضام بتسديدم إلى 

 

    44 (15) المادة

 تنأمين سنالمة المالحنة  الندخ ل تست في  س م التسجيل  إصدا  إجازة مالحية  نقل الملكية  ال هن البحن ي  ال
 .الحك مية الق ا ب الممل كة للعائلة المالكة  للد ائ  الصغي ةالسفن السفن  للميام اإلرليمية عن 

 46   45 (16) المادة

مقندا م   سنم تنأمين سنالمة المالحنةتنا يخ دخن ل السنفن المينام اإلرليمينة األ دنينة ألي غن ض منن الهيئنة  ست فيت
 ( ثالث ن فلسا  عن كل طن من الحم لة القائمة المسجلة أ  الحم لة اإلجمالية للسفينة أيهما اكث  . 30)

 48    47 (17) المادة

( فلسنا  عنن كنل طنن منن 30مقندا م ) إلرليمينة األ دنينة  سنم دخن لمن تا يخ دخ ل السنفن المينام االهيئة تست في 
 .الحم لة القائمة المسجلة أ  الحم لة اإلجمالية للسفينة أيهما اكث  

 ( 18) المادة

 سنم دخن ل   سنم تنأمين يالمنة المالحننة للقن ا ب األجنبينة التني تنؤم ألي غن ض المينام اإلرليميننة الهيئنة تسنت في 
 .مائة دينا  عن كل را ب  (100األ دنية مقدا م )

 49 (19) المادة

 ( دينا .500تست في الهيئة عن المصادرة على التقييم األمني لم فق مينائي  سما  مقدا م ) -أ

 ( دينا .750تست في الهيئة عن المصادرة على الخطة األمنية لم فق مينائي  سما  مقدا م ) -ب
                                                 

( 106وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم )بإلغاء عبارة )ثالثة أشهر( واالستعاضة عنها بعبارة )تسعين يوما (  (13)تعدل المادة   43

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2015لسنة 
السفن الصغيرة والقوارب المملوكة للعائلة المالكة  (1)السفن وال تستوفي رسوم التسجيل وإصدار إجازة مالحية ونقل الملكية والرهن البحري عن  ( : )14يلغى نص المادة )  44

والصادر في الجريدة  2009( لسنة 15واالستعاضة عنه بالنص أعاله وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم ) وللدوائر الحكومية(

 2009شباط  1( تاريخ 4948الرسمية العدد رقم )
رسم تأمين سالمة المالحة للسفن التي تؤم ألي غرض المياه اإلقليمية األردنية مقداره ثالثون فلسا  عن كل طن من الحمولة الصافية الهيئة تستوفي ( : )14يلغى نص المادة )  45

والصادر في الجريدة الرسمية  2009( لسنة 15لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم ) المعدل تعاضة عنه بالنص أعاله وذلك بموجب النظام( واالس(2) للسفينة .

 2009شباط  1( تاريخ 4948العدد رقم )
وذلك بموجب النظام المعدل  بالنص أعاله( واالستعاضة عنها رليمية األ دنية ألي غ ض سم تأمين سالمة المالحة للسفن التي تؤم الميام اإلعبارة )بإلغاء  (15تعدل المادة )  46

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2015( لسنة 106والعوائد واألجور للهيئة  البحرية رقم ) لنظام الرسوم
لنظام الرسوم والعوائد  المعدل وذلك بموجب النظام( 19( و)18( الواردتين فيه لتصبحا )17( و)16( وإعادة ترقيم المادتين )17( و)61يعدل النظام األصلي بإضافة المادتين )  47

 2009شباط  1( تاريخ 4948والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2009( لسنة 15واألجور للهيئة  البحرية رقم )
والعوائد واألجور  وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم بالنص أعاله( واالستعاضة عنها الميام اإلرليمية األ دنية إلىلسفن دخ ل ا سم رة )عبابإلغاء  (16تعدل المادة )  48

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2015( لسنة 106للهيئة  البحرية رقم )
والعوائد واألجور  وذلك بموجب النظام المعدل لنظام الرسوم (20(، )19( لتصبح المادتين رقم )19(، )18بنصوص البنود )أ(، )ب( ويعاد ترقيم المادتين ) (18)المادة إضافة   49

 2015تشرين الثاني  16( تاريخ 5367والصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 2015( لسنة 106للهيئة  البحرية رقم )
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 . 2004( لسنة 125تم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم )  – 1
 .  2004( لسنة 125تم إضافة هذا البند بموجب النظام المعدل رقم ) – 2
 . 2005( لسنة 51تم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم )– 3
 .  2007( لسنة 52تم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم ) – 4
 . 2007( لسنة 52تم إضافة هذا البند بموجب النظام المعدل رقم ) – 5

 ( 20) المادة

 .النظامي  التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المجل  بنا  على تنسيب المد يصد 

 (21) المادة

 . تعديالته 1972( لسنة 39) نظام تسجيل السفن في مينا  العقبة  رم يلغى -أ
 .النظاميعمل بأي نص   د في أي نظام آخ  يتعا ض مع أحكام هذا  ال -ب

 

 


