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 نبذة تاريخية :  

 

فنية حكومية تمثل سيادة الدولة على المياه بحرية كهيئة  إلنشاء "السلطة البحرية األردنية"  صدرت اإلرادة الملكية السامية •

القطاع بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين  اإلقليمية األردنية ويناط بها تنظيم ومراقبة 

الدولة االقتصادية واالجتماعية  وخدمات مرافقة   أسوة بما هو معمول به في معظم دول  ومالزمة وتوجيهية وفـق خطط 

بذات الموضوع كمتطلب أساسي لتطبيق االتفاقيات البحرية الدولية    (IMOأوصت المنظمة البحرية الدولية )، كما  العالم

 وللتأهيل للحصول على المساعدات الفنية لتطوير الصناعة البحرية في األردن. 

خاص   • وبشكل  البحرية  الدولية  االتفاقيات  لعام  تنص  البحار  لقانون  المتحدة  االمم  على    (UNCLOS)  1982اتفاقية 

جل تنفيذ التزامات تلك الدول في تطبيق وتوفير متطلبات  أمن     ارات البحرية )السلطات البحرية(نشاء االدإو  أوجود  ضرورة  

 . دارات البحريةمي والدولي في تطبيقها من هذه اإلقليتعاون اإلهذه االتفاقيات وتهيئة البيئة المناسبة لل

البحرية االردنية ثم صدر    2002صدر عام   • للسلطة  المؤقت  الالقانون  )القانون  الذي حدد     2006( لسنة  46دائم رقم 

 هداف ومهام السلطة البحرية. أ

واستكماال للصالحيات والمهام السيادية المكلفة بها السلطة البحرية وللحد من تضارب الصالحيات مع مؤسسة الموانىء   •

الذي نقل صالحيات    2008( لسنة  38لقانون السلطة البحرية رقم )والجهات االخرى في العقبة، فقد صدر القانون المعدل  

للمياه االقليمية واصدار تصاريح عدم الممانعة لمغادرة السفن للمياه االقليمية جديدة للسلطة البحرية وهي تنظيم دخول السفن  

وتوفير االتصاالت الالسلكية فيما بين السفن والشواطىء وتنظيم انشطة المالحة البحرية داخل المياه االقليمية والرقابة عليها 

 اية البيئة البحرية. والتاكد من استيفاء السفن لمتطلبات االمن البحري واالمن الصحي وحم

( من نصوص هذا 9ة وبموجب المادة )ادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميقانون إعصدر    2014نيسان من عام    30في   •

 .  لتصبح الهيئة البحرية األردنيةاسم السلطة البحرية األردنية تم تغيير القانون 
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 البحري في المملكة: قطاع النقل لستراتيجية المنظومة اإل في مجال :  أوالا 

 

 يتم متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في استراتيجية قطاع النقل البحري، ومن أهم هذه المشاريع الواردة في اإلستراتيجية 

لتكون  .1 البحرية األردنية  للهيئة  الموجودة على الخطة االستراتيجية  المشاريع  إدراج  التحديث االقتصادي،  ضمن رؤية 

 ضمن هذه المصفوفة.  

السفن .2 لتوفير االتصاالت الالسلكية مع  الساحلية وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة  المحطة  ، حيث تم نقل  إدامة عمل 

محظة الساحلية إلى مساحة أفضل ومجهزة للتكيف مع متطلبات عمل ضباط االتصاالت األجهزة والمعدات ومكاتب ال

 . البحرية

الجودة )ميقا بيكسل ( .3 البحرية بالكاميرات من خالل تركيب كاميرات عالية  الهيئة  لتغطي كافة    تحديث نظام مراقبة 

 أجزاء مبنى الهيئة البحرية داخليا وخارجيا .

تمهيداً لالستفادة من األنظمة االلكترونية الحكومية مثل تراسل و    SGNكة الحكومية األمنة  االنتهاء من الربط مع الشب  .4

gfmis    . 

سيرفرات ذات مواصفات عالية وتنصيب أنظمة   4من خالل تركيب    Data Centerتطوير غرفة الخوادم الرئيسية   .5

السيرفرات وأجهزة حماية   لل  Firewallتشغيل مرخصة على هذه  وكبائن   Core Switchesشبكة  وأجهزة تنظيم 

42U  . باإلضافة الى تطوير األنظمة العاملة عليها 

تحديث شبكة الحاسوب الداخلية ) السلكية والالسلكية ( من خالل تغيير للكوابل والكبائن والسويتشات وتنظيمها وترقيمها  .6

لتغطي كافة أجزاء    Access Pointsبشكل واضح ، باإلضافة الى تركيب أجهزة تقوية لخدمة االنترنت الالسلكية  

 مبنى الهيئة البحرية مع توفير نظام حماية للشبكة منعاً لالختراقات وحماية للبيانات من الضياع او السرقة 

تحديث العديد من أجهزة الحاسوب والطابعات التي يتعلق عملها بإصدار بطاقات الرخص والسجالت البحرية من خالل    .7

الية لتقوم بهذه الغاية وشراء عدد من اجهزة الكمبيوتر الحديئة ضمن خطة العادة تحديث شراء طابعات ذات مواصفات ع

 كافة اجهزة الموظفين 

 تطوير موقع الهيئة البحرية االلكتروني وتغذيته بالمعلومات بصورة محدثة أوال بأول .8

ل .9 الرقمي  بالتعاون مع وزارة االقتصاد  المعلومات وتحليلها  الهيئة  االنتهاء من مرحلة جمع  تقدمها  التي  الخدمات  كافة 

 .  2023البحرية تمهيداً للبدء بمشروع التحول الرقمي ) األتمتة ( خالل عام 

 كمؤسسة تنظيمية , تشريعية ورقابيةوضع الهيئة البحرية االردنية تفعيل العمل على اعادة  .10

 قاعة االجتماعات الرئيسية لتتناسبتجهيز وتركيب شاشات جديدة وانظمة صوت وتسجيل وكاميرا متحركة جديدة في  .11

 وحاجة العمل لذلك عبر االتصال المرئي التي يتم عقدها مع االجتماعات 

تجهيز وتركيب شاشات جديدة وانظمة صوت وتسجيل وكاميرا متحركة جديدة في قاعة االجتماعات الخاصة بمكتب   .12

 المدير العام لتتناسب مع االجتماعات عبر االتصال المرئي

ة كاملة دهان , تمديدات صحية , كهرباء ,  بالط للمطبخ باالضافة الى شبكة المياه للفيال ) السكن الوظيفي عمل صيان .13

 ( للمدير العام حيث انها كانت بحالة سيئة جدا وبدون صيانة لعدة سنوات 
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 للتتناسب مع المرحلة وتلبية احتياجات الهيئة  2023اعداد موازنة عام  .14

الستمرارية العمل   ن خطة الهيئة البحرية برفدها بعدد من الكوادر البشرية الضرورية تعيين عدد من الموظفين ضم .15

   بكفاءة عالية وبما يتناسب مع االزدياد المستمر باعمال الهيئة البحرية على الصعيدين المحلي والدولي 

ال  .16 من  لعدد  مسودات  إعداد  على  العمل  ومتابعة  البحري  للقطاع  الناظمة  التشريعات  )االنظمة تمراجعة  شريعات 

 مادها لنشرها في الجريدة الرسمية:  استعداد لعرضها على مجلس اإلدارة لغايات اعت والتعليمات(

 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة البحرية األردنية ✓

 النظام المعدل لنظام التنظيم اإلداري للهيئة البحرية األردنية بموجب التعديل المقترح على الهيكل التنظيمي.  ✓

 .لبحري في المملكة االردنية الهاشميةاعمال وكالء المالحة ووسطاء الشحن اتعليمات معدلة لتعليمات مزاولة   ✓

لتعليمات    ✓ معدلة  وشركاتتعليمات  مؤسسات  واعتماد  البحري  التعليم  ترخيص  االردنية   والتدريب  المملكة  في 

 .الهاشمية

 إعداد مسودات وصياغة قانونية للتعليمات المتعلقة باتفاقية سالمة الحاويات:  ✓

 مسودة تعليمات االختبار واالعتماد والرقابة على الحاويات   •

 مسودة تعليمات ساحات تخزين الحاويات الفارغة   •

  مسودة تعليمات صيانة الحاويات  •

 مسودة تعليمات معاينة الحاويات   •

( على  IMOمتابعة التصحيحات الواردة في تقرير التدقيق اإللزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية )مواصلة   .17

من   الفترة  خالل  األردنية  البحرية  للمتطلبات  24/10/2016  -16الهيئة  بحرية  كإدارة  األردن  التزام  من  للتأكد   ،

 واالتفاقيات والمدونات البحرية الدولية. 

الدولية   .18 لالتفاقية  له وفقاً  آفاق جديدة  البحري وفتح  التعليم والتدريب  لتعزيز وتوسيع  المناسب  المناخ  تهيئة  مواصلة 

لية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر وتعديالتها في ظل مواكبة المستجدات والتغييرات الدو

 والمحلية من التعليم عن بعد والتحول اإللكتروني.

تكثيف الرقابة والتفتيش على السفن التي تؤم ميناء العقبة والمرافق المينائية للتأكد من التزامها بمعايير السالمة واألمن  .19

 .وحماية البيئة البحرية من التلوثوالمتطلبات الدولية  البحري

قطع البحرية العاملة في المياه اإلقليمية للتأكد من تطبيق متطلبات السالمة البحرية وفقاً  مواصلة الرقابة والتفتيش على ال .20

 للتشريعات السارية.

   موائمة نظام اإلدارة في الهيئة البحرية األردنية ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة طبقاً  .21

 . 2022/ 12/6وقد تم اجتياز التدقيق الدوري بنجاح بتاريخ لداخلي واستكمال عمليات التدقيق ا(، ISOلمواصفة ) 

التنموي   .22 التنفيذي  البرنامج  المدرجة على  المشاريع  (، وتحضير مشاريع متوائمة مع 2022-2018لألعوام )متابعة 

  2020وكما أُدرجت في عام (، 2025-2021المستجدات الدولية إلدراجها ضمن البرنامج التنفيذي التنموي لألعوام )

 المشاريع التالية ضمن البرنامج : 

 األردني.  العلم تحت السفن تسجيل شجيعت ✓
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 البحري. والتدريب التعليم تعزيز ✓

 . (GloFouling) للسفن الحيوي الحشف إدارة ✓

 السفن.   عن الناتجة الدفيئة الغازات انبعاثات ضبط ✓

 والالسلكية.   السلكية الساحلية المحطة أجهزة تطوير ✓

 الهيئة.  وخدمات إجراءات  كافة وأتمتة اإللكتروني التحول مشروع ✓

  دورات تهم مصلحة العملة عن طريق ايفاد عدد كبير من موظفي الهئية البحرية في البشري رداالمو قدرات بناء ✓

محددة لترشيد االستهالك وتوفير الطاقة الكهربائية من خالل إدامة  وال  2021الموضوعة في عام سياسة  المتابعة تنفيذ   .23

 .لمبنى الهيئة البحرية األردنيةعمل خاليا الطاقة الشمسية وضبط اإلنفاق، والماء، والمحروقات 

بالتعاون مع شركائها الرئيسيين في القطاع البحري األردني في شهر شباط من كل عام  تقوم الهيئة البحرية األردنية   .24

(  نحو استراتيجية شاملة للقطاع البحري األردني)  السادسحيث كان عنوان اليوم البحري  يوم البحري األردني  لباالحتفال با

تزام بقانون الدفاع واألوامر الصادرة  ، وقد تم ذلك بطريقة مدمجة ما بين الوجاهي وعن بعد في ظل االل2022لعام  

 . بموجبه

لته  طيات  فياليوم  ذلك  حمل  وقد   كبيرة  نقاشية وكان هناك فرصة  واجهجلسات حوارية  التي  العقبات  القطاع  ت  حديد 

خدمة للمصلحة الوطنية والتي تعود في المنفعة على القطاع البحري في  البحري األردني وتسليط الضوء على العقبات  

وقد    2021وقد عرضت الهيئة البحرية األردنية من خالل فيديو قصير لخص إنجازاتها لعام  بالخير واالزدهار  األردن  

 كاآلتي:  الجلسات النقاشية كانت 

 . االستراتيجيات المتبعة لدى معاهد التعليم والتدريب البحري وسوق العمالة البحرية  ✓

 . وأعمال الوكاالت البحريةدور النقابات واستراتيجيتها في استدامة الشحن  ✓

 .  االستراتيجيات المتبعة في تنفيذ السالمة واألمن البحري ✓

 البحرية:  والدولية الوطنية ثانياا: في مجال تحديث وتطوير ومتابعة تطبيق التشريعات 

 

األردني" بما يتناسب  تحت عنوان "القانون البحري    1972( لسنة  12متابعة مشروع تحديث قانون التجارة البحرية رقم ) •

يات البحرية الدولية ذات العالقة،  مع التطورات البحرية العالمية والمعايير والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في االتفاق

، حيث أن هذا المشروع يعتبر واستكمال مراجعته من قبل ديوان التشريع والرأي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء

بذلك إلجراءا لجنة متأخراً  تشكيل  تم  بأنه  علماً  والرأي،  التشريع  ديوان  في  اإلجراءات  استكمال  بانتظار  دستورية  ت 

رقم ن ق   الكتاب  قواعد  لدراسة    2/2021/ 21تاريخ    7/2330بموجب  بنود  على  ضمن مشروع  هامبورغ  اإلبقاء 

لقانون البحري قبل مشروع اتضمينها ضمن النصوص التشريعية لالقانون البحري األردني أو اعتماد قواعد روتردام و

الدولية والتشريعات  المستجدات  مع  متوائماً  ليكون  الشؤون صدوره  وحدة  مع  اإلنجاز  النسب  مراجعة  تم  )مالحظة   ،

%( بعد انتهاء 95% على أعمال اللجنة فقط واإلنجاز من أعمال اللجنة  100القانونية وقد تم االتفاق على تقسيم نسبة  
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إلى اللجنة القانونية الوزارية ليصار إلى استكمال مناقشته والتنسيب برفعه إلى مجلس الوزراء  أعمال اللجنة سيتم رفعه 

 .ومن ثم يحال إلى مجلس النواب

جامعة  المشاركة في مراجعة القانون العربي االسترشادي والصادر عن مركز البحوث والدراسات القانونية والقضائية /   •

 ين المالحظات التي سجلت بالخصوص.  موتض الدول العربية

 إعداد التقرير الدوري لحالة حقوق االنسان ورفعه إلى وزارة النقل.   •

متابعة التعديالت التي تطرأ على االتفاقيات البحرية الدولية وإدخالها ضمن التعليمات السارية والتأكد من تطبيقها على  •

ا التي تؤم ميناء  بان األردن عضو موقع على )السفن األردنية والسفن األجنبية  اتفاقية وبروتوكول 40لعقبة، علما   )

 ومدونة بحرية دولية.

ادراج المملكة االردنية الهاشمية ضمن الدول التي تصنف البحارة عماال رئيسيين في المنظمة البحرية الدولية بعد اخذ   •

 موافقة دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية

البدء في العمل على منظومة وطنية شاملة لالمن البحري ومحاربة القرصنة والسطو المسلح ومحاربة الصيد الجائر    •

ل امتثاال  لجنة وطنية  بتشكيل  الوزراء  دولة رئيس  اخذ موافقة  القرصنة  طلبات  متبعد  بشأن قمع  مدونة سلوك جيبوتي 

 والسطو المسلح. 

-2024للفترة     Cئة  عن الفردنية الهاشمية لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية  البدء في االعداد لترشيح المملكة اال  •

 بعد اخذ موافقة معالي وزير النقل ووزارة الخارجية ودولة ريئس الوزراء    2025

البحرية  متابعة اتفاقيات تفويض هيئات التصنيف الدولية واعتمادها إلصدار الشهادات للسفن األردنية نيابة عن الهيئة   •

( اتفاقيات 16وفقا للمتطلبات الدولية بالخصوص للتأكد من االلتزام بهذه المتطلبات علما بأنه تم حتى تاريخه توقيع )

 تفويض إلصدار الشهادات. 

وجهاز   • مركز  ومتطلبات  إجراءات  تنفيذ  وإصدار  متابعة  التدريب  لمعايير  الدولية  االتفاقية  أحكام  لتطبيق  االمتحانات 

 (.STCWالنوبات للعاملين في البحر )الشهادات و

 . التنسيق ومتابعة وتنظيم اجتماعات ودراسة جدوى االنضمام للبروتوكوالت البحرية والدولية •

( والمنظمات األخرى ذات IMOمتابعة ودراسة كافة المنشورات والمراسالت الصادرة عن المنظمات البحرية الدولية ) •

الصلة وتبويبها وتوزيعها على األقسام والمديريات المعنية في الهيئة البحرية األردنية حيث شملت التعديالت التي طرأت  

 على الصكوك الدولية.  

 تقديم عرض تقديمي لمجموعة موانئ ابو ظبي عن التشريعات البحرية والمياه االقليمية االردنية  •

الصياغة القانونية لمسودة عدد من تعليمات الهيئة البحرية االردنية ووضعها على جدول اعمال مجلس ادارة  اعداد واتمام   •

 الهيئة.

المتدربين في   • البحرية لمجموعة من  التشريعات  العقبة حول  المهني /  التدريب  اعطاء محاظرة تشريعية لدى مؤسسة 

 مجال الشحن في المركز.

ف • المشكلة  اللجنة  في  متعدد المشاركة  الدولي  النقل  قانون  لتفعيل  الالزمة  التعليمات  لوضع  البري  النقل  تنظيم  هيئة  ي 

 الوسائط.
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اعطاء محاضرة عبر تقنية االتصال عن بعد للكادر التدريسي لمركز العقبة للتعليم والتدريب البحري عن قانون التجارة   •

 البحرية االردنية ومسودة القانون البحري 

ي االسترشادي البحري الوارد للهيئة البحرية من قبل المركز العربي للبحرث والدراسات القانونية مراجعة القانون العرب •

بيروت )جامعة الدول العربية( بواسطة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة واعداد قائمة بمالحظات الهيئة   /

 والدراسات القانونية.  البحرية االردنية على مشروع القانون وتزويد المركز العربي للبحرث

العمل مع الفريق الوطني )فريق الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة وتطوير منظومة النقل( لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية  •

 التحديث االقتصادي وادراج مشاريع الهيئة البحرية االردنية ضمن مصفوفة مشاريع النقل البحري.

للهيئة عبر منص • الوارده  الطلبات  النظام حسب  استقبال  اغالقها عن  اوال باول حتى مرحلة  ة بخدمتكم والتعامل معها 

 االصول. 

اجراء جميع ما يلزم من اعداد الئحة جوابية وبينات شخصية وخطية والمعلزمات والمستندات الالزمة للقضايا المقامة   •

 . 2017ادارة قضايا الدولة لسنة على الهيئة وتزويد ادارة قضايا الدولة بها ضمن المدد الزمنية وفقا لقانون 

 اعداد برنامج محوسب الرشفة جميع االعمال التي تقوم بها وحدة الشؤون القانونية. •

             

 في المملكة:  شؤون العاملين في البحر وثالثاا: في مجال تعزيز التعليم والتدريب البحري 

اإلجراءات الالزمة لتطوير وتحفيز عملية التعليم والتدريب البحري من تقوم الهيئة البحرية األردنية بمواصلة اتخاذ كافة 

 خالل ما يلي: 

من خالل إجراء االمتحانات ومراقبتها عن معاهد التعليم والتدريب البحري في األردن  اإلشراف على نشاطات   (1

يروس كورونا وإصدار  بعد خالل فترة الحظر ومن بعد ذلك واجهياً ضمن االلزام بمعايير السالمة والوقاية من ف

 الشهادات وفقا لالتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر والتعليمات السارية.  

 استمرار مراجعة المتطلبات الالزمة العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وبرامجها ومناهجها.  (2

ماد المناهج والبرامج التدريبية لألكاديمية األردنية للدراسات البحرية دراسة وتقييم المتطلبات الفنية الالزمة العت (3

 (.STCWطبقاً لمتطلبات االتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر )

والترخيص ومراكز التدريب والتعليم البحري وحسب المتطلبات الدولية المعتمدة  مؤسساتالكشف الدوري على  (4

 . لسنوي لهذه المؤسساتا

الدولية  (5 االتفاقية  أحكام  لتطبيق  امتحانات  البحرية من خالل مركز وجهاز  الكوادر  تقييم  على  األشراف  متابعة 

والمهندسين البحريين ( وتعديالتها لتقييم أهلية الربابنة والضباط  STCWلمعايير التدريب وإصدار الشهادات )

 .من خالل  لجانه الرئيسية والفنية

   اعادة تشكيل لجنة جهاز االمتحانات بما يتناسب مع التطورات الدولية على التعليم والتدريب البحري  (6

 

 31/12/2022مذكرات التفاهم الموقعة لتبادل االعتراف في الشهادات األهلية لغاية    
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 التاريخ   اسم الدولة  التسلسل 

 30/11/2005 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية األوكرانية  1

 12/6/2008 المملكة األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة  2

 21/7/2008 المملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية  3

 23/10/2008 المملكة األردنية الهاشمية ودولة البرازيل   4

 24/11/2008 المملكة األردنية الهاشمية ودولة قطر 5

 26/11/2008 المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية السودان   6

 23/11/2017 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية التونسية  7

 21/4/2009 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية  8

 2009/ 5/5 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية الليبية  9

 19/10/2009 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية  10

 16/3/2010 المملكة األردنية الهاشمية ومملكة البحرين  11

 19/3/2010 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية  12

 2011/ 6/1 المملكة األردنية الهاشمية ودولة الكويت   13

 21/3/2011 المملكة األردنية الهاشمية وليبيريا 14

 25/7/2012 المملكة األردنية الهاشمية وجنوب إفريقيا  15

 25/12/2012 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العراقية   16

 29/1/2013 المملكة األردنية الهاشمية وسلطنة ُعمان   17

 13/6/2013 المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية روسيا االتحادية  18

 20/10/2013 المملكة األردنية الهاشمية ورومانيا   19

 16/4/2014 ية والمملكة العربية السعودية  المملكة األردنية الهاشم 20

 19/8/2014 المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مالطا  21

 11/9/2014 المملكة األردنية الهاشمية وجزر الباهاما  22

 24/2/2015 المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية   23

 29/4/2015 المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية الباكستان  24

 2015/ 7/5 المملكة األردنية الهاشمية وبلغاريا  25

 27/5/2015 المملكة األردنية الهاشمية وهنغاريا  26

 15/10/2015 المملكة األردنية الهاشمية وبلجيكا  27

 28/2/2016 المملكة األردنية الهاشمية وباربادوس 28
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 26/4/2016 المملكة األردنية الهاشمية وهندوراس 29

 17/6/2016 المملكة األردنية الهاشمية والصين   30

 27/10/2016 المملكة األردنية الهاشمية وسنغافورة 31

 26/10/2017 المملكة األردنية الهاشمية وتركيا  32

 16/1/2018 المملكة األردنية الهاشمية وقبرص 33

 16/1/2018 المملكة األردنية الهاشمية واليونان   34

 2018/ 8/2 المملكة األردنية الهاشمية وتايلند  35

 2018/ 6/9 المملكة األردنية الهاشمية والفلبين   36

 2019/ 7/8 المملكة األردنية الهاشمية وكوريا  37

 2019/ 4/9 المملكة األردنية الهاشمية والدنمارك  38

 10/12/2019 المملكة األردنية الهاشمية وأذربيجان 39

 27/7/2020 المملكة االردنية الهاشمية وليتوانيا 40

 15/03/2022 استراليا 41

 4/12/2022 الديمقراطية الشعبيةية الجزائرالجمهورية  42

 

 

 شؤون العاملين في البحر : 

البحارة  • العلم األردني وشؤون  التي ترفع  السفن  العاملين على  البحارة األردنيين والبحارة األجانب  يتم متابعة شؤون 

واإلشراف على    التي تؤم ميناء العقبة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم على تلك السفناألجنبية  العاملين على السفن  

 . لومات الخاصة للعاملين في البحرالسجل العام واإللكتروني للبيانات والمع

أحكام   • تنفيذ  لعام    االتفاقيةمتابعة  البحر  في  للعاملين  والنوبات  الشهادات  وإصدار  التدريب  لمعايير    1978الدولية 

يملكون   األردني، وذلك بالتأكد من أن كافه الربابنة والضباط والمهندسين العاملين على السفن التي ترفع العلم  وتعديالتها

التي تؤهلهم للعمل على تلك السفن وكذلك شهادات النوبة الخاصة بأفراد الطاقم وحصولهم على الدورات    األهلية ادات  الشه

وتحديثها أو إلغاءها أو وقفها ومتابعة شهادات فحوصاتهم الطبية    تلك الشهادات  إلصدار   الالزمة التدريبية والخبرة العملية  

 ومتابعة ظروف تشغيلهم،  

لجهات المختصة في اإلشراف على التعليم والتدريب البحري بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في المملكة،  االشتراك مع ا •

  واالشتراك في تمثيل الهيئة في الفعاليات البحرية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التدريب والتعليم البحري

قائمة الدول التي تعتبر البحارة عماال رئيسيين وتذليل صدور تعميم من المنظمة البحرية الدولية بوضع االردن على   •

 العقبات امامهم 
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  1978كذلك يتم متابعة تنفيذ أحكام االتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام   •

لى السفن التي ترفع العلم األردني يملكون وتعديالتها، وذلك بالتأكد من أن كافه الربابنة والضباط والمهندسين العاملين ع

الشهادات األهلية التي تؤهلهم للعمل على تلك السفن وكذلك شهادات النوبة الخاصة بأفراد الطاقم وحصولهم على الدورات  

 . التدريبية والخبرة العملية الالزمة إلصدار تلك الشهادات

األطراف في  ار اعتراف بالشهادات األهلية الصادرة عن الدول  جل ذلك تقوم الهيئة البحرية األردنية بإصدار إقر أومن   •

االتفاقية والواردة على القائمة البيضاء بعد دراسة كافيه لملف الشخص المتقدم  وكذلك التحقق من أن الشهادة صحيحة  

يب وإصدار الشهادات  وسارية المفعول من مصدرها من خالل اللجنة الخاصة بمتابعة أحكام االتفاقية الدولية لمعايير التدر

 وتعديالتها.  1978والنوبات للعاملين في البحر لعام  

 على نظام التحقق من الشهادات األهلية وتفعيله على موقع الهيئة البحرية  GOCتفعيل التحقق من شهادات ال  •

با • البحر بطابعة سجالت بحرية جديدة  العاملين في  تم تزويد قسم شؤون  التحديث والتطوير  الى    الضافة  من منظور 

 اصالح الطابعه القديمه وحفظها كطابعه احتياط لتفادي التعطل .

يتولى اصدار سجل البحار الذي يمثل وثيقة تصدر عن الهيئة البحرية لتسهيل حرية مرور العاملين على متن السفن في   •

 العادي.  الموانئ البحرية ولتوثيق الخدمة البحرية للبحار والذي ال يعتبر بديال عن جواز السفر

 األردنية. اإلقليميةإجازة قيادة القوارب واليخوت السياحية البحرية داخل وخارج المياه اصدار رخصه  يتولى  •

المختلفه   • االهليه  الشهادات  باصدار  للبدء  الكتروني  برنامج  المعلومات تصميم  تكنولوجيا  قسم  بالتعاون مع  بطريقه تم 

 الكترونيه كامله .

البحرية   • السالمة  باإلرشادات  والمعرفة  الوعي  زيادة  الى  يهدف  بحيث  القوارب  لقياده  النظري  امتحان  أسئلة  تحديث 

 للقوارب.

ة على موقع التحقق من الشهادات  لتأكد من سالمه وصحه الشهادات الصادرة من قبل الهيئة البحرية  تحديث بيانات البحار •

 .  STCWبموجب اتفاقية   

عند استكمال مطالبات البرنامج )طابعات ملونه ,   2023تم عمل برنامج خاص بإصدار الشهادات سيتم تطبيقه في عام  •

 ماسح ضوئي ... (. 

بنسبة   2022مما أدى لزيادة إيرادات عام    2021مقارنه مع عام    2022في عام   اصدار الشهاداتشهدت ارتفاع في   •

(3.)% 

عام   ( اجتماع خالل20بواقع )  مع قسم شؤون العاملين في البحر  البحرية وبالتعاونقامت لجنة المصادقة على الشهادات   •

 . البحرية بكافة أنواعها ( شهادات2582) بإصدار عدد 2022

 ( تم إصدارها ألول مرة .112منها )   قاربرخصة قيادة ( 330) عدد   وإصدار •
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 قسم شؤون العاملين في البحر :

 (790)  تم إصدار شهادات أهلية عدد  .1

 (1045)   تم إصدار شهادة طبية عدد  .2

 (222)  تم إصدار شهادة إقرار مصادقة .3

 (229)  تم إصدار شهادة مشغل راديو  .4

 (296)  بحار تم اصدار شهادة نوبة  .5

 (367)   تم إصدار سجل بحار عدد  .6

 (    10) (  بدل فاقد   Seamen Bookتم اصدار ) .7

 (5) (  بدل تالف   Seamen Bookتم اصدار ) .8

 (330)   إصدار رخصة قيادة قارب  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجمالي اعداد لكل شهادة نوبه بحريه  خالل  السنة  (3)  جدول
ن    2022يبي 

 اجمالي العدد   الجنسية شهادات نوبه بحار   

 اجمالي اعداد لكل شهادة أهلية  خالل  السنة  (  2)  جدول
ن    2022يبي 

 اسم الشهادة االهلية   
 الجنسية

 اجمالي العدد  
ي 
ي  اردنن

 غي  اردنن

 151 114 37 شهادة ربان 

 161 106 55 شهادة ضابط اول مالحه  

 127 68 59 شهادة ضابط نوبه مالحية  

ن   130 75 55 كبي  مهندسي 

 91 54 37 مهندس ثان 

 82 31 51 ضابط نوبة هندسية  

ي كهرباء
 48 34 14 فنن

 790 482 308 المجموع 



12 | P a g e  
 

ي 
ي  اردنن

 غي  اردنن

 126 47 79 نوبه مالحية  

 52 7 45 هندسيةنوبة 

 76 69 7 نوبة سطح

 42 38 4 نوبة محرك  

 296 161 135 المجموع 
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 2022اعداد الشهادات البحرية وفق الجنسية خالل عام اعاله يوضح شكل البياني  •

 

 2009( يبين اعداد الشهادات لغاية سنة 1جدول )      

2009المجموع لغاية  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 نوع الشهادة / السنة   

 674 111 46 70 187 246 - - أهلية

 1456 - - - - - - - طبية 

 15 15 - - - - - - مشغل راديو 

 357 18 45 62 78 125 - - نوبة بحار

 788 77 75 128 96 105 131 148 مصادقة 

2009المجموع الكلي لغاية   3290 
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 2022ولغاية  2010اعداد الشهادات منذ عام ( يبين 2جدول )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 790 827 493 506 392 461 479 410 336 268 235 214 265 أهلية 

              

 1040 953 580 605 516 519 565 478 455 332 292 311 315 طبية 

مشغل  
 229 191 104 189 117 143 143 101 114 62 45 71 55 راديو 

 296 293 160 167 215 416 183 58 68 28 39 69 75 نوبة بحار

 222 205 132 149 130 92 142 103 59 67 56 115 117 مصادقة  

 2577 2469 1469 1616 1370 1631 1512 1150 1032 757 667 780 827 المجموع

2022  لغايةالمجموع الكلي   21147 
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منذ    STCW االتفاقيةبيانات الشهادات البحرية األردنية الصادرة بموجب إحصائية  

 (  2022- 2002)   2022انشاء الهيئة البحرية األردنية حنى عام  
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 وتأمين سالمة المالحة : رابعاا: في مجال التفتيش على السفن األجنبية ومتابعة السفن األردنية 

 السفن األجنبية التي تؤم ميناء العقبة 

ومن أجل المحافظة  (  MED MOU)تنفيذاً لمتطلبات االتفاقيات البحرية الدولية ومذكرة التفاهم لدول البحر األبيض المتوسط  

على السالمة البحرية واألمن البحري والبيئة البحرية، تقوم الهيئة البحرية بمتابعة السفن التي ترفع العلم األردني والتفتيش على 

األمن  ميناء العقبة والقطع البحرية العاملة في المياه اإلقليمية للتحقق من التزامها بمتطلبات السالمة و  تؤمالسفن األجنبية التي  

 نجاز ما يلي بهذا الخصوص: إ 2022البحري وفقا لالتفاقيات البحرية الدولية، وقد تم خالل عام 

 مذكرة التفاهم لدول البحر المتوسط للرقابة على الموانئ. المحددة من وفقاً للنسبة  ( سفينة331التفتيش على ) •

 THETISالميناء على األنظمة الموحدة الدولية الجديد )رفع التقارير الدورية فيما يخص السفن األجنبية والتي تؤم   •

MED( بالتوازي مع النظام )MEDSIS  وذلك لضمان كفاءة العمل ومتابعة كافة المعلومات التي تعكس الحالة الفنية )

 اينة الفنية. الجوالت التفتيشية والمعللسفن دولياً وقبل وصولها ميناء العقبة إلمكانية تقدير وضعها الفني واستهدافها في 

وإشارة   • والسفن حسب جهاز  القوارب  برمجية     AISمتابعة  أيلول   Time Zeroعبر  نهاية  في  تنصيبها  تم  والتي 

/2022 . 

 في قسم االتصاالت لمتابعة السفن وتتبعها   Time zeroتركيب وتشغيل نظام خرائط بحرية جديد من خالل برمجية  •

 البحرية   في قسم االتصاالت  VHF Duplexالبدء في تركيب وتشغيل جهاز االتصاالت  •

 لقسم االتصاالت بعد توقفها لمدة سنتين    IORISاعادة تفعيل برمجية  •

 ترفع العلم األردني أينما وجدت / القوارب والقطع البحرية العاملة في المياه اإلقليميةالتي  الوطنيةالسفن 

الصعيد  البحري على  القطاع  المتقدمة في  الدول  ليكون في مصاف  العلم األردني  لرفع سمعة  البحرية األردنية  الهيئة  تسعى 

يتطلب الكثير من الجهد المبذول في سبيل المحافظة  الدولي، حيث أن الكشف الفني والحسي على السفن األردنية أينما وجدت  

المنأى عن أن تكون مستهدفة للتفتيش من قبل ضباط رقابة الدول األخرى على الموانئ  على السفن التي ترفع العلم األردني ب

 التي تؤمها. 

 ما يلي:   2022حيث تم خالل عام 

 . بهامتابعة القاطرات التابعة لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية واإلشراف على أعمال الصيانة الخاصة  •

)قارب نزهة، دراجة    من القوارب بكافة أنواعها( من القطع البحرية العاملة في المياه اإلقليمية  1118الكشف على عدد ) •

ر، قارب خدمات، قارب مراقبة، قارب أبحاث، قارب ، قارب صيد، قارب صغيمائية، قارب زجاجي، قارب سياحي

 .ماعونة، بدالة(، وإصدار إجازة مالحية لها

 . أكد من مطابقتها للسالمة البحريةعلى قوارب أجنبية والتالفني الكشف إجراء  •

 للشركات.  لقطع الغيار تصريح عمل صيانة أو تزويد (379)إصدار عدد  •
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التابعة لشركة العقبة للخدمات البحرية والتأكيد على ضرورة  الكشف الفني السنوي على قاطرات وقوارب الخدمات  إجراء   •

 إبقائها في حالة فنية مناسبة وآمنة.

 .  ى السفن التي ترفع العلم األردنيعلالفني  متابعة الكشف السنوي  •

ير تحت الماء بوجود هيئة التصنيف المعتمدة  والتصويلة لحضور الكشف  آ  العبارةاإلشراف على مجريات الكشف على   •

 .لها

( والتدقيق بموجب مدونة ISPS Codeالتدقيق بموجب مدونة األمن البحري على السفن والمرافق المينائية )إجراء   •

من قبل معاينين الهيئة البحرية األردنية والعاملة    ، القرنةدباءحال  السفنالذي خضعت له  و (  ISM Code) اإلدارة اآلمنة

 شركة العامة لنقل البحري. لدى ال

الحدباء والمثنى وبغداد والبصرة،  )  ق العودة للوطن والرعاية الصحية  للسفنح (MLC)صدار شهادة المسؤولية المدنية  إ •

 (.  9  خيراتال ،ةيل، آكوين نفرتيتي، سيناء، ميرةاأل

والتأكد نم مطابقتها إلجراءات الهيئة   ستقبال الزيوت العادمة ومعالجتهاامرافق  الشركات المعتمدة والتي توفر  متابعة   •

 . البحرية األردنية

 الكشف الفني على شركة بدر للصيانة والخدمات البحرية .  •

 . مالحية للسفنتجديد اإلجازة الإصدار و •

 طرات.قالعدد سبع اإلشراف واعتماد خطة إدارة النفايات  •

 .  األردنية للقوارب والسفنالسالمة والحريق ط مراجعة خط •

 . 3ء للقاطرة هاشم اإلشراف وإعتماد قائمة تجمع الطوارى •

   ببعض أعمال المعاينات الفنية وإصدار الشهادات للسفن األردنية ووفقاً لالتفاقيات الثنائية الدولية.  تفويض هيئات التصنيف   •

 Oil Record Book  ،GMDSS Record Book  ،Garbage Recordمراجعة السجالت البحرية وتدقيقها ) •

Book  ،BWM Record Book ،Ozone Record Bookية.  ( والصادرة عن الهيئة البحرية األردن 

وتجديد التأمين الخاص بهم  سليم  الدورية التابعة للهيئة البحرية األردنية األردن وصيانة قوارب  متابعة واإلشراف على   •

 لمدة عام، وجرد مستودع قطع الغيار الخاص بهم.

العالقة    القيام بجوالت سالمة على أرصفة الميناء المختلفة ومنطقة المرسى والتنسيب بمخاطبة األطراف المعنية ذات •

 .والبيئة البحريةم تسجيلها في كل جولة حفاظا على سالمة األرواح والممتلكات تبمعالجة وإصالح المالحظات التي ي

وجوالت بحرية بقارب الهيئة لرصد    يالقيام بجوالت تفتيشية على نادي اليخوت ورصيف الثورة العربية الكبرى وتاالب •

 مخالفات القوارب والدراجات المائية.

 برمجة العديد من األنظمة االلكترونية لتسهيل عمل مديريات االتصاالت وتسجيل السفن . •

 تنظيم اصطفاف القوارب الزجاجية والسريعة على الشاطئ األوسط وتحديد أماكن االصطفاف. •

إلى جميع مالك وشركات إدارة السفن األردنية والشركات المالكة للسفن التي    2022  لعاماإلعالنات المالحية    تعميم •

 ترفع العلم األردني . 
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 ISPS MARPOLو  FIRE SAFETYالرئيسية مثل )القيام بحمالت استثنائية للتأكد من تطبيق المتطلبات الدولية   •

ANNEX I, IV & V .) 

األوسط ورصيف ساحة الثورة العربية الكبرى للتاكد من وضع اإلشارات القيام بجوالت سالمة بحرية شملت الشاطئ   •

 التحذيرية من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. 

 

 مديرية الشوؤن الفنية والسالمة البحريةلتفتيش على السفن والقوارب في نوي التقرير الس
 2107 التي امت ميناء العقبة االجنبية عدد السفن 

 331 السفن التي تم تفتيشها عدد 
 331 عدد تقارير السفن التي تم ادخالها لمركز المعلومات 

 10 عدد السفن التي تم حجزها السباب فنية
 12 عدد السفن التي تم حجزها ومنعها من السفر  
 169 عدد التقارير التي تم اصدارها بمخالفات فنية

 162 فنيةبدون مخالفات عدد التقارير التي تم اصدارها 
 86 عدد الشهادات الصادرة للسفن 

 12 عدد مخططات السفن التي تم تصديقها
 30 عدد االجازات المالحية للسفن 

 33 عدد الكشف السنوي للقاطرات والسفن االردنية
 379 عدد معامالت الصيانة التي تم التصريح بها 

 1118 القطع البحرية التي تم الكشف عليهاعدد 
 1118 عدد االجازات المالحية التي تم اصدارها للقوارب

 36 عدد السجالت التي تم اصدارها للسفن االردنية
 47 التي تم اصدارها للسفن االردنية عفاءات  عدد اال

 2 التي تم حجزها السباب فنية  االردنيةالسفن عدد 
 16 تي تم الكشف عليهاعدد شركات الصيانة ال

 16 الحوادث البحرية التي تم التحقيق فيها عدد 
 24 عدد مرات الكشف على المرافق المينائية من الناحية االمنية والسالمة

 

 %  16 مت ميناء العقبةأنسبة السفن التي تم تفتيشها / عدد السفن التي 
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 خامساا: في مجال تسجيل السفن والقطع البحرية العاملة في المياه اإلقليمية :  

تم االنتهاء من تصميم برنامج حاسوبي خاص بقسم تسجيل السفن لجميع القوارب المسجله فعليا في الهيئه وتم نقل كافة   •

 . 2023ام  والبدء باستخدامه من بداية عالبيانات الحقيقيه عليه استنادا الى السجل الرسمي 

تم تركيب سكانر متطور لقسم تسجيل السفن والشروع بعمل ارشفه الكترونيه لكافة ملفات القوارب والسفن المسجله تحت   •

 .  2023العلم االردني . ومن المتوقع االنتهاء منه في النصف االول من عام 

تم التنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات بخصوص اتمتة قسم الشؤون التجاريه بشكل الكتروني و التسيق بخصوص الية   •

 . 2023البدء في استخدامه من بداية عام الدفع االلكتروني للشركات و 

 ه. سجل لقطعه  بحري  550القيام بتجديد السجالت الورقية للقطع البحرية حيث تم االنتهاء من تجديد  •

دراسة المعامالت المقدمه من قبل مالك القوارب والمتضمنه تعديل االطوال والخروج بقرار تعديلها لمره واحده وعمل   •

 تعديل على سندات التسجيل وذلك بأضافة مالحظه تفيد بتاريخ تعديل االطوال حتى ال يتم التعديل مره أخرى. 

وجود إستراتيجية واضحة  من ألهمية ام األردني من خالل تعزيز وتشجيع واستقطاب تسجيل السفن تحت العلمتابعة  •

أعداد السفن والقوارب والقطع البحرية   2022، حيث بلغت لغاية نهاية عام المعالم وخارطة طريق لهذا المجال الهام

 المسجلة لدى الهيئة البحرية األردنية كما يلي:

 قسم تسجيل السفن :  

 ( 199)  تعديل على سند تسجيل •

 (29)  معامالت شطب القارب  •

 (22)  فك رهن سفينة / قارب  •

 (13)  رهن سفينة / قارب  •

 (33)  تسجيل قارب جديد  •

 (19)  معامالت بدل فاقد  •

 ( 154)  نقل ملكية قطعة بحرية •

 ( 134)   موافقات امنية  •

 (  1)  تسجيل سفينة عدد  •

 (1)  شطب سفينة/قارب •

   ( وثيقه455مجموع الوثائق التي تم اصدارها من القسم:  ) 

 

 العدد  السفينة / القارب / قطع أخرى 

 (30) * السفن   

 ( 1643) * القوارب
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 العدد                  صفة القارب 

 1 صيد

 5 ابحاث

 4 باراشوت 

 113 بداله 

 5 جر

 62 خدمات

 1 خدمات/ارشاد

 2 خدمات/ربط ومناوره 

 1 خدمات/صيانه كهربائيه

 462 دراجه 

 4 مائيه/تزلجرياضات 

 105 زجاجي

 76 سياحي

 2 سيطرة /دورية

 2 شراعي 

 54 صغير

 159 صيد

 1 قاطره

 14 ماعونه

 565 نزهة

 2 نزهه/مجداف 

 3 يخت 

 1643 المجموع
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   31/12/2022السفن التي ترفع العلم األردني )الوطنية( والمسجلة حتى 

 الرقم الرسمي اسم السفينة    التسلسل 

1 AYLAH 05 

2 SINAA 07 

3 BABEL 08 

4 XPRESS 09 

5 PETRA WONDER 010 

6 TABA 011 

7 BAGHDAD 35 

8 RAPIDO GEE 126 

9 THE PRINCESS 55 

10 CAPITANO GEE 74 

11 ALKHAIRAT 9 128 

12 CAPO GEE 129 

13 QUEEN NIFERTITI 99 

14 MAFRAQ 106 

15 AQABA  107 

16 AMMAN 108 

17 TURBO JET 109 

18 WHITE PRINCE 111 

19 OCEANO GEE 127 

20 BASRAH 115 

21 ALMOTHANNA  116 

22 AL-HADBAA 117 

23 HASHIM 3 119 

24 JARASH 3 121 

25 PETRA 3 120 

26 TAREQ 3 122 
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ا:  نشطة القطاع البحري فقد قامت  أتنظيم أنشطة الخدمات البحرية ومنح رخص العمل في في مجال سادسا

 الهيئة البحرية بانجاز مايلي :  

 الشركات التي تقوم بمزاولة األنشطة في قطاع النقل البحري : 

 

يتم الترخيص والكشف على الشركات العاملة في قطاع النقل البحري استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة البحرية   •

 وكما يلي:  العقبة االقتصادية الخاصةحدود منطقة وخارج بهذا الخصوص داخل 

 قسم الشركات : 

قطاع النقل البحري داخل حدود منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  واجراء  تم تجديد الترخيص للشركات العاملة في  .1

 ( 173) الكشف الفني على هذه الشركات

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  واجراء  تم تجديد الترخيص للشركات العاملة في قطاع النقل البحري خارج حدود  .2

 ( 218) الكشف الفني على هذه الشركات

 

 21   الصيانة البحرية  -

 18  صيانة بحرية وتموين سفن  -

27 RAZZO GEE 130 

28 FALCO GEE 133 

29 LORD GEE 134 
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  19   معاينات بحرية  -

 49    وكالء مالحة  -

 144   وسطاء شحن بحري -

 53  وكالء مالحة ووسطاء شحن  -

 3   نقل الركاب والبضائع -

 12  سفنوتعقيم الخدمات صحية  -

 18  صيانة بحرية وتموين سفن  -

 30  نقل بحري سياحي للركاب -

 3   تسيير القوارب السريعة -

 1   دراسات واستشارات -

 12   تموين السفن بالمواد -

 2   المؤسسات التعليمية  -

 2  معالجة الزيوت العادمة من السفن -

 3   الرياضات المائية  -

 1   ادارة وتشغيل الميناء  -

 

 391  مجموع الشركات المرخصة             
 
 

 (21)    اصدار شهادة اعتماد عدد  .3

 (243)   اصدار بطاقات تعريف عدد  .4

 (29)   اصدار اجازة معاين بحري  .5

 (44) اصدار امانة عمان رخص موافقات رخص مهن عدد  .6

 (13)   اصدار إجازة مهندس صيانة  .7

 (19)  التعامل مع شكاوي على الشركات المختلفه  .8

 

ا: متابعة تطبيق متطلبات األمن البحري على السفن والموانئ   سابعا

تم تشكيل لجنة السالمة البحرية من مختلف الجهات ذات العالقة من شركاء القطاع ومشغلي األرصفة المينائية لمتابعة سالمة 

 ومن أهم اإلنجازات التي حققتها هذه اللجنة ما يلي:   الموانئ والسفن

 . Forest 6حادثة السفينة القيام بالجوالت الميدانية الالزمة لتقييم الضرر واألثر الناتج من  •
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للسفن والقوارب بشكل عام، حيث كانت اإلحصائية لعام   • البحرية  (  5عدد )  2022إعداد تقارير إحصائية بالحوادث 

 حوادث بحرية فيما يخص القوارب والقطع البحرية.  

االتصاالت البحرية قسم  بالتعاون مع    ئيةمنشآت الميناالحظات ترد بخصوص سالمة السفن ومتابعة أي شكاوى أو مال •

 والجهات المعنية األخرى. 

لمتطلبات مدونة األمن البحري  تقوم لجنة متابعة تطبيق األمن البحري على السفن والمرافق المينائية بتنفيذ مهامها وفقاً  وكما  

   ومن أهم اإلنجازات التي حققتها هذه اللجنة:  ( ISPS Codeللسفن والمرافق المينائية )

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق متطلبات مدونة األمن البحري والموانئ من خالل متابعة تنفيذ الخطط األمنية للمرافق   •

 المينائية وللسفن التي ترفع  العلم األردني وطلب وضع خطط أمنية للموانئ الجديدة.  

عداد  وإ  ،ف على المرافق المينائية في العقبةمتابعة خفر السواحل األمريكي ومرافقتهم أثناء برنامجهم السنوي في الكش •

 تقرير حول الزيارة.   

ومتابعة الجوالت الميدانية على المناطق القيام بجوالت أمن وسالمة على الميناء الرئيسي واألرصفة المينائية األخرى   •

 . الشاطئية

البيانات الجكومية الشاملة من خالل تزويد المركز التعاون مع المركز الوطني لألمن وإدارة االزمات لتفعيل مشروع  •

 بكافة المعلومات المطلوبة والية تحديثها خالل الفترات القادمة . 

 

وتأمين سالمة   : في مجال تنظيم عمليات دخول وخروج السفن من وإلى المياه اإلقليمية األردنية ثامنا

 :    المالحة

 

متابعة السفن داخل المياه اإلقليمية واستقبال االتصاالت من تلك السفن ورسائل االستغاثة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بمنع  •

 السفر بحق السفن المحجوزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.  

مواصلة التفتيش على السفن التي تؤم الميناء وعلى جميع أنواع شهاداتها وجميع المرافق الصحية وغرف نوم المعيشة  •

 للعاملين على متنها والمستشفى وأماكن الطعام والمستودعات ومنح تلك السفن حرية االتصال داخل المياه اإلقليمية.  

 بمعايير ومتطلبات السالمة البحرية والتشريعات واألنظمة الدولية. متابعة المرافق المينائية للتأكد من التزامها  •

 متابعة تطوير وتحديث أجهزة االتصاالت المستخدمة في عمل االتصاالت البحرية .   •

 متابعة تسيير معامالت تسفير وإلحاق بحارة على السفن األجنبية والسفن األردنية.  •

في منطقة المرسى، وإصدار    XIN HAITONG 10 فينة الصينية  متابعة حادثة التلوث البحري الذي تسببت به الس •

الكتب الالزمة لحجزها بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة التي طلبت حجزها بموجب كتابهم رقم ) م  

  7030/ 02/03وفقا لقانون البيئة الساري، وفك حجزها بموجب كتابهم رقم م ب /  2022/ 8/5( تاريخ    2/3/6123ب/  

 24/5/2022تاريخ 
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مع القوة البحرية لمناقشة االصطفاف    2022/ 12/5عقد اجتماع وجاهي في مبنى الهيئة البحرية يوم الخميس الموافق   •

 الليلي لسفن األمونيا على رصيف األسمدة الغربي.

الموافق   • الخميس  البحرية يوم  الهيئة  المعن  12/5/2022عقد اجتماع وجاهي في مبنى  الجهات  ية وبحضور مع كافة 

 شركة تطوير العقبة  لمناقشة المساعدات المالحية وادامتها وصيانتها. 

 عقد االجتماعات المتتالية عن بعد مع مجموعة موانئ أبو ظبي والرد على استفسارتهم بخصوص المنصة االلكترونية. •

الطوارئ والتعامل مع الحدث  وتفعيل غرفة       forest 6 من الباخرةانفجار حاوية الكلوريين الساعة الخامسة مساء   •

 على مدار الساعة الى تاريخ طباعة التقرير .

 مع األطراف المعنية Flower of Sea التسرب النفطي من السفينةحادثة متابعة  •

 متابعة وصول القوارب السياحية والتنسيق مع اللجان الخاصة بمتابعتها  •

 راتيكمتابعة اصدار وتجديد الشهادات الصحية للسفن مع قسم الب •

التنسيق مع القوة البحرية والزوارق الملكية، وشركة العقبة إلدارة وتشغيل الموانئ بخصوص رسو السفن في منطقة  •

 . 6المرسى خاصة رقم 

نتيجة شحط السفينة لوتس واالستمرار    9/2022/ 13متابعة غرفة العمليات التي تم تفعيلها في الهيئة البحرية األردنية يوم   •

 ة المراسالت الخاصة بذلك. بمتابعتها ومتابع

المتابعة والتنسيق مع السفن في المياه اإلقليمية األردنية والقوة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ومشغلي  •

 األرصفة بخصوص السفن المحتجزة في منطقة المرسى وعلى األرصفة وفي منطقة انتظار في البحر.

سفن التي  ، وقد بلغ عدد الوالخروج للسفن والقطع البحرية للمياه اإلقليمية ومراقبة نشاطهامتابعة وتنظيم عمليات الدخول   •

وتم   اإلقليمية  المياه  معها  دخلت  بما  (  2107)التعامل  للمالحةسفينة  العربي  الجسر  شركة  سفن  نهاية    فيها  حتى 

 وكما يلي: 31/12/2022

 

 

 عدد السفن األجنبية  الشهر

 152  كانون الثاني  

 157  شباط 

 189  آذار  

 174  نيسان 

 173  أيار 

 158  حزيران  

 183  تموز  
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 182  آب 

 164  أيلول  

 178  تشرين أول 

 196  تشرين الثاني 

 201  كانون أول 

 2107  المجموع  

 

وتطبيق  والمحلية : في مجال تعزيز األتصال مع المنظمات والفعاليات البحرية الدولية واإلقليمية  تاسعا

 المتطلبات الدولية في النقل البحري:   

 

للمجلس التنفيذي لألكاديمية العربية    ( 44الدورة رقم )( و  43في أعمال الدورة رقم ) مشاركة الهيئة البحرية األردنية   •

 .للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واحتفاالت األكاديمية بمرور خمسون عام على إنشائها

استعراض المستجدات التي يشهدها القطاع النقل البحري وتم أيضاً بحث آلية التطوير وتحديث االتفاقية السابقة في مجال   •

أعمال اللجنة الفنية األردنية المصرية السابعة للنقل البحري حيث اختتمت أعمالها في إطار العمل  النقل البحري من خالل  

خالل   العربية  مصر  وجمهورية  الهاشمية  األردنية  المملكة  بين  البحري  النقل  مجال  في  والتعاون  -23المشترك 

24/8/2022 . 

برات مع الجانب األمريكي في مجال تطبيق المدونة استقبال وفد من خفر السواحل األمريكي ضمن البرامج تبادل الخ •

 الدولية ألمن السفن والموانئ.  

 .  في دولة سيشيل  IORISبرمجية  و CRIMARIOالمؤتمر الدولي الخاص في المشاركة في  •

االنجازات عام على تأسيس الوكالة األوروبية للسالمة البحرية واالطالع على أهم    20المشاركة في احتفاالت مرور   •

 والمستجدات في القطاع البحري الدولي.  

اعمالها اختتمت أعمال اللجنة الفنية األردنية للنقل البحري  في إطار العمل المشترك في مجال النقل البحري والموانئ   •

لبحث آلية التطوير والتحديث لعدد من االتفاقيات ذات من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية  مع كل  

 . العالقة 

مثل  العالم  مذكرات التفاهم لتبادل االعتراف بالشهادات االهلية بين االردن وعدد من دول  وتجديد  متابعة اجراءات توقيع    •

، الكويتبروناي دار السالم، المغرب،  ,  ، المكسيك، استراليابنغالدش، المملكة المتحدة، إسبانيا، فنلندا،  قطر،  السعودية)

 ماليزيا، الهند (

 متابعة تنفيذ بنود محاضر االجتماعات للجان العليا فيما يخص النقل البحـري مع الـدول .  •

 مجال النقل البحري . متابعة تنفيذ بنود محاضر االجتماعات للجان العليا فيما يخص  •
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 الجزائر وليتوانيا . ، استرالياتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل االعتراف بالشهادات االهلية البحرية بين االردن وكل من  •

الصلة   • الدولية والمنظمات االخرى ذات  البحرية  المنظمة  الصادرة عن  المنشورات والمراسالت  متابعة ودراسة كافة 

التي طرأت    2022و  2021ر وأقسام الهيئة البحرية االردنية حيث شملت تعديالت عام  وتبويبها وتوزيعها على دوائ

 على الصكوك والصادرة من المنظمة البحرية الدولية . 

 .  LRو   ABSو  RINAتوقيع اتفاقية مع هيئات التصنيف مثل  •

 مهورية مصر العربية . متابعة التنسيق مع جهات التعليم البحري لتؤامة معاهد التعليم البحري في االردن وج •

 متابعة االتفاقيات البحرية الثنائية والمتعلقة بالنقل البحري .  •

متابعة مخرجات اجتماعات ونتائج وتوصيات اللجان الفنية البرية والبحرية ومتعدد الوسائط في جامعة الدول العربية   •

وحضور اجتماع مجلس وزراء النقل العرب االعداد الجتماعات مجلس وزراء النقل العرب في جامعة الدول العربية  و

 .  69والمكتب التنفيذي في دورته  35في دورته 

 (  79ودورتها   78حضور اجتماعات المنظمة البحرية الدولية عن بعد ) لجنة حماية البيئة في دورتها   •

 (  106ودورتها   105في دورتها   MSCحضور اجتماعات المنظمة البحرية الدولية عن بعد ) لجنة السالمة البحرية  •

حضور اجتماعات المنظمة البحرية الدولية عن بعد ) الدورة االسنثنائية لمجلس المنظمة البحرية الدولية ولجنة التعاون  •

 التقني (

 لمرئي  حضور اجتماعات الكومسيك عبر االتصال ا •

البحري من خالل يوم عقدته الهيئة البحرية األردنية تزامناً مع اليوم الذي اعتمدته  االحتفال بيوم المرأة العالمي في القطاع   •

 المنظمة البحرية الدولية اعترافاً بدور المرأة الجوهري في صناعة النقل البحري .  

 دنية احتفاءاً بعيد االستقالل السادس والسبعون في مسيرة القوارب البحرية.  رشاركت الهيئة البحرية اال •

 EMSAالصادر عن الوكالة األوروبية للسالمة البحرية  SAFEMED Vتم المشاركة في اطالق المشروع  •

 

 االتفاقيات البحرية الدولية التي وقعت عليها المملكة االردنية الهاشمية     

 اسم االتفاقية  التسلسل 

 اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية 1
IMO CONVENTION 

 1982 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 2
(UNCOLS) 

 1974لعام ( PAL)اتفاقية أثينا لنقل الركاب و أمتعتهم في البحر  3

 1974اتفاقية قواعد السلوك التحاد الخطوط البحرية لعام  4

 1974لعام   (SOLAS) اتفاقية سالمة األرواح في البحار 5

لعام  (TONNAGE CONVENTION) االتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 6
1969 
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 1989لعام  (SALVAGE CONVENTION) االتفاقية الدولية لإلنقاذ 7

 1965  لعام( FAL)اتفاقية تسهيل حركة المالحة الدولية  8

 التفاهم لرقابة دول البحر المتوسط على الموانئمذكرة  9

 90االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي للتلوث الزيتي  10

      البحراالتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتعليم والشهادات للعاملين في  11
(STCW 78)  ا  وتعديالته 1978لعام 

 1966لعام  (LOAD LINES) االتفاقية الدولية لخطوط التحميل 12

 1972لعام  (COLREG)  فـي عرض البحر  االتفاقية الدولية لمنع التصادم 13

 HAMBURG) )قواعد هامبورغ(  اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع  14
RULES1978 ( لعام 

 72لعام  (CSC) االتفاقية الدولية لسالمة الحاويات 15

اتفاقية تتعلق بالمعايير الدنيا الواجب   1976( لسنة 147الدولية رقم )اتفاقية العمل  16
 مراعاتها في السفن التجارية 

 1969لعام  (CLC) االتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي 17

 التفاقية سالمة األرواح في البحار  1988برتوكول عام  18
SOLAS PROTOCOL 88 

 1966 لالتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1988برتوكول عام  19
LL PROTOCOL 88 

 مدونة األمن البحري للسفن والموانئ 20
ISPS Code 

21 
اتفاقية الدولية لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية لعام  

1988 
SUA  88 

 بشأن وثائق هوية البحارة 2003( لسنة 185)اتفاقية العمل الدولية رقم  22

23 
بروتوكول لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة  

 1988في الجرف القاري لعام 
SUA PROTOCOL 88 

 1979االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ البحري لعام  24
SAR 1979 

25 
القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان للسفن في غربي  مدونة السلوك بشأن قمع 

 2009المحيط الهندي وخليج عدن لعام  
 

 1978/  1973االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  26
MARPOL 73/78 

 ( المتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار 1978برتوكول عام ) 27

 2001بشأن ضبط النظم لسفن اللتصاق الشوائب لعام  االتفاقية الدولية 28

 االتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن أضرار  29
 2001التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 

االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه االتزان وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن   30
 2004لعام 
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 شبكات البحار النظيفةاتفاقية خدمة  31

32 
لتعديل االتفاقية المسؤولية المدنية من أضرار التلوث بالزيتي  1992برتوكول عام 

 1969لعام 
 

 اتفاقية األقمار الصناعية  33

 2006  (MLCالعمل البحري )اتفاقية  34

 الملحق السادس من اتفاقية ماربول 35
MARPOL ANNEX (VI) 

 (UKHO) المكتب البريطاني إلصدار الخرائطثنائية مع اتفاقية  36

 اتفاقية الخدمة بين الوكالة األوروبية للسالمة البحرية  37

 2007اتفاقية نيروبي الزالة الحطام لعام  38

 1972( لعام London Convention)اتفاقية لندن  39

يستهدفان للسفن في غربي  مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين  40
 تعديالت جدة  –المحيط الهندي وخليج عدن لعام  

 

 31/12/2022هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة بموجب اتفاقية لغاية      

 التاريخ   االتفاقية الموقعة مع هيئة التصنيف التسلسل 

 7/7 /2008 (RSالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف الروسية ) 1

 22/9/2008 (ABSالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف األمريكية ) 2

 1/11/2008 ( NKKالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف اليابانية ) 3

4 
الهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف اليونانية  

(HELENIC) 
11/9/2008 

 30/10/2008 (  LRالتصنيف البريطانية )الهيئة البحرية األردنية وهيئة  5

 8/10/2008 ( BVالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف الفرنسية ) 6

7 
 (DNVالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف النرويجية )

 ( GLوهيئة التصنيف األلمانية )
3/10/2016 

 12/4/2011 (KRالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف الكورية ) 8

 11/3/2011 ( IMCSالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف اليونانية ) 9

 4/4 /2011 ( RINAالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف اإليطالية ) 10

11 
الهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف البولندية 

(POLSKI ) 
13/5/2013 
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12 
التصنيف اإلماراتية الهيئة البحرية األردنية وهيئة 

(TASNEEF) 
24/2/2015 

 19/6/2015 ( CRSالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف الكرواتية ) 13

 27/9/2016 (PHOENIXالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف ) 14

 10/11/2018 (IRSالهيئة البحرية األردنية وهيئة التصنيف الهندية ) 15

 1/11/2018 (DBSالبحرية األردنية وهيئة التصنيف )الهيئة  16

 

 : في مجال تطوير وتنمية العنصر البشري :  عاشرا

الهيئة  • موظفين  لجميع  العدالة  يكفل  بما  والمكافاءات  والحوافز  اإلضافي  العمل  لتوزيع  محددة  سياسة وضوابط  وضع 

  .والتعليمات ذات العالقة الصادرة بمقتضاه، وبما يتفق مع نظام الخدمة المدنية البحرية األردنية

تم وضع سياسة عامة مكتوبة لتحديد معايير وضوابط منح كتب الشكر وقد تم عرضها على لجنة التخطيط والتنسيق  •

 والمتابعة وقد تم اعتمادها حسب األصول.  

 ( دورة تدريبية.  18( اثنان وعشرون موظف في الهيئة البحرية األردنية بعدد )81تم إلحاق عدد ) •

ممثلين عن  موظفين الهيئة البحرية األردنية وة، ألحقت الهيئة  ردنياأل  ةالبحري  ةقر الهيئعبر تقنية الفيديو عن بعد في م •

،  ة مثل شركة ميناء الحاويات، شركة الموانئ الصناعي  ةفي المجال البيئي من الموانئ والشركات البحري  ةشركاء الهيئ

تطبيقاُ البيئة البحرية وفقاً و  الدورة التدريبية في مجال ة لحضور  شركة تطوير العقبو  الموانئ،وتشغيل  دارة  إل  ةشركة العقب

  (.EMSA( ومالحقها، وقد عقد التدريب من قبل الوكالة األوروبية للسالمة البحرية ) MARPOLالتفاقية )

والممارسات السلبية في البيئة  تعريفية "بالمخالفات البيئية وعقوباتها للسلوكيات  الورشة  شاركت الهيئة البحرية األردنية بال •

في المملكة ومنطقة العقبة نظمة البيئية السارية  البحرية والناشئة عن مستخدمي ومرتادي الشواطئ في العقبة حسب األ

" وبحضور مندوبين عن الجهات الحكومية واألمنية من الشركاء في مجال التنفيذ والرقابة على االنشطة التي يتم الخاصة

 . شواطئ مدينة العقبة من مستخدمين ومرتادين إليهاممارستها في 

 :  والرقابة الداخليةوالحوسبة  : في المجاالت الماليةحادي عشر

ذلك  الهيئة البحرية األردنية واألثر الكبير في حماية موجودات   2022األردنية في عام  لدور الرقابي في الهيئة البحرية  استمر ا

قوانين  التشريعات الوطنية من  بوااللتزام    ،التي قد تحدث  األخطاء، والتقليل من  ومتابعتها  داريةإلوالقرارات ا م بالسياسات  االلتزاب

ق أهداف الهيئة البحرية تحقيمما أدى إلى  ،  يقة تضمن انسياب العملبطر  ءصادرة عن مجلس الوزراارات وتعاميم  روأنظمة وق

  األردنية.

الفعلية حققت الهيئة البحرية األردنية نتائج مالية متميزة منذ إنشاءها حيث بلغت اإليرادات  قد  المالية فوعلى صعيد اإليرادات  

  .دينار وتسعون ومئتان وسبعمائة وسبعة وتسعون الفا ثالثة ماليين ( 3797290) 31/12/2022ولغاية  2022لعام 

مليون وثالثة مائة واربعة وسبعون  (  1374668)  12/2022/ 31ولغاية    2022في حين بلغت النفقات االجمالية الفعلية لعام  

  .الفا وستة مائة وثمانية وستون دينار
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 بما يلي:   قسم تكنولوجيا المعلوماتنجازات تكنولوجيا المعلومات قام وعلى صعيد إ

 الحكومية اآلمنة. متابعة عملية الربط على الشبكة  •

( COMSYS)ية  ر حبرنامج قسم االتصاالت البتحديث غرفة السيرفرات وطرح عطاء أجهزة السيرفرات، وتحديث   •

يتم فيه رصد وتسجيل كافة بيانات السفن التي تدخل وتخرج من المياه اإلقليمية، كما يعد البرنامج    QR Codeوإضافة  

 دورية وفورية وذلك كون السجالت الورقية تشكل عبء كبير على القسم باإلضافة إلى الوقت الذي يهدر.  تقارير 

 ة والتحديث عليها. متابعة نسخ البيانات االحتياطي ومتابعة عمل السيرفرات وصيانة االجهز •

 مكانية توظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لتحسين عمل الهيئة. إدراسة   •

 السير بإجراءات إضافة الهيئة على منصة المحادثة اإللكترونية  •

 تحديث نظام مراقبه الكاميرات   •

 التعاون مع المركز الوطني لألمن واداره االزمات لتفعيل مشروع البيانات الحكومية •

  6643معاملة صادر وارد من والى ديوان الهيئة البحرية )الصادر عدد     10191تم اجراء ومتابعة ما يقارب من   •

   معامله ( 3548معامله والوارد عدد 

 اجتماع(  77عقد اكثر من )  •

 امر حركه  (1037اصدار عدد ) •

 وزاره النقل / مديرية تتبع المركبات الحكومية عمتابعه جهاز التتبع وحركة السيارات م •

 وصل  4847عدد وصوالت القبض ب( دينار 3797290تحصيل ايرادات بمبلغ ) •

 (  دينار 1374668( مستند   بمبلغ  ) 1074اعداد مستند صرف عدد ) •

 المالية  تالمتابعة مع البنك المركزي ووزارة المالية لصرف السقوف والحواال •

 التوثيق االسبوعي مع مديريه ماليه العقبة / وزارة المالية  والتوريد اليومي للبنك المركزي واعداد القيود المالية  •

/ أ ( من نظام الرقابة الداخلية و    9يتم اعداد خطة عمل وحدة الرقابة الداخلية للهيئة البحرية االردنية استنادا للمادة ) •

 المصادقة عليها من رئيس مجلس االدارة حسب األصول .  و يتم 2011( لسنة 3تعديالته رقم )

 بعض اللجان في الهيئة .   المشاركة يإجتماعات •

 المشاركة بإنهاء متطلبات هيئة النزاهة و مكافحة الفساد فيما يخص مؤشر النزاهة الوطني .  •

مالحظاتها أوال بأول و دون العمل على تدقيق مستندات صرف النفقات و مستندات الرواتب و العمل على تصويب   •

 حدوث تأخير في اإلجراءات . 

 متابعة لجنة المشتريات و العطاءات في الهيئة و متابعة االحاالت الصادرة منها .  •

 متابعة شؤون قسم الحركة و المركبات .  •

على الوفر  متابعة ترشيد االنفاق فيما يخص مصروف الهيئة من الكهرباء و التأكد من ضمان االستمرار بالمحافظة   •

 الكهربائي المتحقق لدى الهيئة .
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