
 
 

 2009( لسنة 109نظام رقم )

 نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه اإلقليمية األردنية 

 2006( لسنة 46البحرية األردنية رقم )الهيئة ( من قانون 5صادر بمقتضى المادة )

 (1) المادة

 ( ويعمل به 2009نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه اإلقليمية األردنية لسنة )  هذا النظامسمى ي
 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 (2المادة )

ما لم تدل أدناه لمعاني المخصصة لها التالية حيثما وردت في هذا النظام ا كون للكلمات والعباراتي
 القرينة على غير ذلك .

 
 وزير النقل:  الوزير
 البحرية األردنيةالهيئة :  الهيئة 
 الهيئة مجلس إدارة  : المجلس
 الهيئة مدير عام :  المدير

الخةا  باالتصةال مة  السةفن وندائةه  للهيئةةمركز اتصاالت ميناء العقبةة التةاب  :  مركز االتصاالت
 . (Aqaba Port Controlالالسلكي )

المياه اإلقليمية 
 األردنية 

الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة للمياه اإلقليميةة األردنيةة وتحةدد : 
صفر( علةى شةا ا البحةر األحمةر الشةمالي الشةرقي فةي خلةي  بالعالمة رقم )

مة  الخة  ( كيلةو متةرا حيةل تلتقةي 2.84العقبة وتتجه بخة  مسةتقيم لمسةافة )
الةذ  ينصةةل خلةةي  العقبةةةذ ومةةن هةةذه النق ةةة يتبةة  الحةةد البحةةر  الخةة  الةةذ  
ينصل الخلي  وباتجاه الجنوب إلى آخر نق ةة تتعامةد مة  خة  حةدود المملكةة 

 .لسعودية على الشا ا الشرقي مقابل مركز حدود الدرة العربية ا
مقدم خدمات 

 الق ر واإلرشاد
 .الجهة التي يعهد إليها بتقديم خدمات الق ر واإلرشاد للسفن في المياه اإلقليمية: 

: أ  منشاة مخصصة للمالحةة البحريةة علةى وجةه االعتيةاد أو فةي مرحلةة البنةاء  السفينة : 
أيا كان نوعها او  تسميتها أو حمولتهةا وملحقاتهةا الالزمةة السةتااللها وتعتبةر 

 ( مترا.24السفينة )صايرة( إذا قل  ولها عن )
  
 
  

 ( 3المادة )

 



كية وتنظيم دخول السفن إلى المياه اإلقليمية إدارة مركز االتصاالت البحرية الالسلالهيئة تتولى   -أ
األردنية وإصدار تصاريح عدم الممانعة لدى ماادرة السفن المياه اإلقليمية األردنية بعد التأكد 

 .من عدم وجود حجز فني أو قضائي عليها 
 لاايات تنفيذ الفقرة )أ( من هذه المادة :  -ب

فيها التنسيق المسبق م  الجهات   عليها في سياق قيامها بمهامها المنصوالهيئة تتولى  .1
 ذات العالقاة بما في ذلك مقدم خدمات الق ر واإلرشاد . 

 تجهيز أجهزة االتصال المناسبة والكوادر البشرية الالزمة لقيامها بمهامها . الهيئة تتولى  .2
  .تراعى أحكام التشريعات واالتفاقيات الدولية النافذة في المملكة  .3

 

 (4المادة )

جب على جمي  السفن االلتزام بالتعليمات التي يصةدرها مقةدم خةدمات الق ةر واإلرشةاد فةي الميةاه يتو
الهيئةة اإلقليمية األردنية وذلك استنادا لالتفاقيات والتشريعات والممارسات الدولية ذات العالقة وعلى 

 ابالغ دولة علم السفينة عن أ  مخالفة أل  منها . 

 

 (5المادة )

   ورد في أ  نظام آخر يتعارض م  أحكام هذا النظام . ال يعمل بأ  ن

 

 (6المادة )

هةةذا النظةةام بمةةا فةةي ذلةةك يصةةدر الةةوزير بنةةاء علةةى تنسةةيب المجلةةس التعليمةةات الالزمةةة لتنفيةةذ أحكةةام 
األمةةور المتعلقةةةة بةةدخول السةةةفن وماادرتهةةةا الميةةاه اإلقليميةةةة األردنيةةةة وتنظةةيم االتصةةةاالت البحريةةةة 

 . والبدالت المستوفاة من السفن  الالسلكية واألجور
 


