
)طواقم السفن(البروتكول الخاص بالقادمین والمغادرین من البحارة 
من وإلى 

المملكة األردنیة الھاشمیة 
بحراً عبر میناء العقبة 
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أھمیة ومعززات إنشاء واعتماد ھذا البروتكول 

• ً الدولیةلتزاماتھااتطبیق في )األردنیةالبحریةالھیئة(البحریةبإدارتھممثالً األردنالتزاملمدىتجسدیا
MLC( ةالبحریالعمالةاتفاقیةومنھاالدولیةالبحریةاالتفاقیاتإلىاالنضمامجراءعلیھاالمترتبة 2006(.

ً محوریمركزاً األردنوجعلالبحریةاألردنبوابةوھوالعقبةمیناءوتنافسیة لسمعة تعزیزاً • ً ا لجمیعإقلیمیا
.البحریةالعالمخارطة على ووضعھالمجاورة،الدول

ً األردنیةالبحریةالشھادة لسمعة تعزیزاً • وفتحألردنییناالبحارةمناألردنیةالبحریةللكفاءاتوتسویقا
.أمامھمالفرصأبواب

ً مردوداً تأمین• .الھاشمیةاألدرنیةالمملكة في النقل في العاملةالشركاتلجمیعواعداً مالیا

العالمیةیھوالعّمالالدولیةالبحریةالمنظمات على البروتكولتعمیمخاللمنالعالمدولومشاركةالمبادرة•
.IMO، FONASBA، ITFمثل
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ایام من وصول السفینة الى میناء العقبة ترتیبات نزول البحارة قبل 10

الحصول على قائمة باسماء الطاقم 
المغادر و بیاناتھم من مكتب االدارة 

ة البحریة  للسفیینة وارسال القائم
للجھات المعنیھ في المملكة للموافقھ 

.علیھا

الحصول على المتطلبات 
الصحیة في دول البحارة أو 

دولة الترانزیت و اتباع 
اجراءاتھا و الحصول على 

الموافقة الستقبالھم

التنسیق مع وكالة الطیران لتحدید موعد 
و تاریخ ووجھة المغادرة وابالغ ادارة 
السفینھ عن ذلك لترتیب نزول الطاقم 

.فور وصول السفینة الى العقبة التنسیق مع شركة النقل البري المعتمدة
من قبل وزارة الصحة االردنیة لتأكید جاھزیة 
الحافلة المناسبة بالموعد المناسب والمحاذیر 

.المطلوبة امنیا وصحیا

مركز الوطني التنسیق مع ال
لألمن وإدارة األزمات 

لترتیبات االقامة في فنادق 
الحجر حسب الظروف 

وتنسیق عملیات النقل الداخلي

عدم تنفیذ اي اجراء لحین الحصول على 
مركز الوطني لألمن وإدارة موافقة ال

األزمات على كافة الخطوات السابقة

1

االدارة البحریة للسفینة

2

3

4

5

7
1
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مة على الوكیل البحري تقدیم قائ
د باألسماء والوثائق للطاقم المرا

تبدیلھ للھیئة البحریة ألخذ 
ارض الموافقات من الھیئة بما ال یتع
ة مع المتطلبات والمعاییر الدولی

والتطقیم اآلمن للسفینة 

6

بالنسبة للبحارة األردنیین فیتم معاملتھم من خالل الھیئة البحریة األردنیة :مالحظة 
مع عطوفة محافظ العقبة 



اجراءات نزول البحارة عند الوصول الى میناء العقبة 

4

2

1

5

اجراء فحص الطاقم بحسب 
ات القائمة الموافق علیھا ومتطلب

وزارة الصحة في االردن ودولة 
رك االستقبال وعدم السماح بالتح

قبل موافقة وزارة الصحة 
والمركز الوطني لالمن وادراة 

االزمات

6

انزال الطاقم عن السفینة بحسب 
اجراءات وزارة الصحة والداخلیھ 

وموافقة مركز ادارة االزمات

ختم جوازات البحارة عند وصولھم أرض 
المیناء في العقبة وتحدید موعد النزول 

مع كافة الجھات المعنیة 

ل نقل البحارة في باصات شركة النق
ة البري المعتمدة من قبل وزارة الصح

االردنیة وبحسب اجراءاتھا، وفقاً 
ر أو لترتیبات اإلقامة في فنادق الحج

السفر 

ختم جوازات البحارة المغادرین في مطار 
الملكة علیاء الدولي ومغادرتھم المملكة 

للوجھة المحددة والموافق علیھا

3

1

2

3

45
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وبعد الحصول على موافقة المركز الوطني لالمن واالزمات
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الى مطارات المملكة األردنیة الھاشمیة عند الوصول اجراءات وصول والتحاق البحارة البدالء 

4

1

2

5

ده اجراء فحص الطاقم قبل مغادرتھ من بل
ات وقبل وصولھ مطار عمان بحسب متطلب

وزارة الصحة في االردن

وصول الطاقم من الطائرة التزامن 
مع وصول السفینة میناء العقبة 

وبحسب اجراءات وزارة الصحة 
والداخلیھ وموافقة مركز ادارة 

االزمات

ختم جوازات البحارة 
الملتحقین فور وصولھم میناء

العقبة والحاق الطاقم على 
السفینة 

نقل نقل البحارة في باصات شركة ال
البري المعتمدة من قبل وزارة 

، الصحة االردنیة وبحسب اجراءاتھا
جر لترتیبات اإلقامة في فنادق الح

م للتأكد من إلحاقھ(وحسب الظروف 
بوجود و)بالسفن فور وصولھم العقبة

.مندوب الھیئة البحریة

ختم جوازات الطاقم القادمین في مطارات 
المملكة األردنیة الھاشمیة

3

6 6

1

2

3

45
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لھاشمیة من على موافقة مركز الوطني لألمن وادارة االزمات على اسماء البحارة الملتحقین والقادمین عبر مطارات المملكة األردنیة ابعد الحصول 
خالل الھیئة البحریة األردنیة  

9/8/2020



اجراءات وصول والتحاق البحارة االردنیین على السفینة في حال عدم توفر بدالء

2

اجراء فحص الطاقم االردني
بحسب متطلبات وزارة 

الصحة في االردن وعلم 
السفینة

ختم الجوازات في 
میناء العقبة والحاق 
الطاقم االردني على 

السفینة  وبوجود 
مندوب الھیئة البحریة 

األردنیة

مدة من نقل البحارة في باصات شركة النقل البري المعت
قبل وزارة الصحة االردنیة ومركز االزمات  وبحسب 

اجراءاتھا الى العقبة ومنھا للسفینھ 

4

بة وفي قبل وصول السفینة میناء العق
حال عدم توفر بدیل من خارج 

فینة المملكة عن االفراد المغادرین للس
ف یقوم الوكیل بالتواصل مع مختل

سب الجھات لتأمین األطقم االردنیة بح
الطلب للحصول على موافقة ادارة 

مة السفینة على الحاقھم وتجھیز قائ
.كةباسمائھم للجھات المعنیھ في الممل

1

A
S
M
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Crew repatriation preparation procedure 10 days prior to the vessel ETA Aqaba Port

Collecting the crew list from the
Ship management office

Collecting and filling the
Country of citizenship/transit
medical requirement and the
procedure to accept them at
their final destination

Coordinate with the travelling
agency for the flight details,
and schedule

Coordination with the MOH approved
land transport company for the
transportation of the crew

Coordination with the
NCSCM for the Hotel
quarantine procedure if
required

Withhold any procedure until

getting the official approval from the
National Center for Security and
Crisis Management. NCSCM

1

Ship Management office

2

3

4

5

6

1

6

9/8/2020
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The maritime agent shall submit a list of the na
mes and documents of the crew to be replaced
by the Maritime Authority to obtain approval
from the Commission in a manner that does not
contradict international requirements and
standards and the safe boarding of the ship

7



Ship Crew departure arrangement upon vessel arrival Aqaba Port and NSMCM approval on the
leaving crew list

4

1

Carry out the required Covid-19 and
other Medical tests as required by the
MOH in Jordan and crew final and
transit destination country.

6

2

Carry out the sign off
procedure as required by the
Jordanian MOH, MOI and
NCSCM approval

Stamp the Crew passport at Aqaba
port by the Immigration office Carry out the land transport of the

signing off crew by the approved MOH
transport company.

The ship agent Coordination
with the NCSCM for the
quarantine hotel stay if
necessary, until leaving the
country

Stamp the Crew passport at
Amman port by the
Immigration office

3

6

1

2

3

4

5

5
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Signing on crew arrival and joining procedure upon arrival Amman Airport

4

1

2

Carry out the required MOH medical
tests for the coming crew

Carry out the signing on crew
procedure as required by the
Jordanian MOH, MOI and
NCSCM approval

3

6

6
1

2

3

4

5

5

Stamp the Crew passport at
Amman airport by the
Immigration office

Stamp the Crew passport at
Aqaba port by the Immigration
office and join the vessel

The ship agent
Coordination with the
NCSCM for the quarantine
hotel stay if necessary,
until leaving the country

Carry out the land transport of the
signing off crew by the approved MOH
transport company from Amman to
Aqaba9/8/2020

Jordan Maritime Commission



Jordanian crew signing on procedure if the ship owner/manager fails to join his own crew

2

4

In case of ship owner/manager
failure to join the new crew, The
Jordanian Ship Management
and crewing companies will
provide the Ship owner/Manager
through the Agent with the
required crew list and CV for
their review and approval after
getting the NCSCM and MOH.

1

4

Carry out the land transport of the
signing off crew by the approved MOH
transport company to Aqaba

Stamp the Crew
passport at Aqaba port
by the Immigration
office and join the
vessel

Carry out the required Covid-19 and
other Medical tests as required by the
MOH in Jordan for the joining crew
and Ship Flag requirement

1

ASM

9/8/2020
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