
 

 

 

 

رقم العدد للجريدة الرسمية أو   تاسٌخ تىلٍعها اسى االتفالٍح  انتسهسم
 رقم قرار مجلس الوزراء

 

 اتفالٍح إَشاء انًُظًح انثحشٌح انذونٍح 1

IMO CONVENTION  

تاريخ  (417)قرار رقن  9/11/1973

24/5/2005 

 1982 اتفالٍح األيى انًتحذج نماَىٌ انثحاس نعاو  2

UNCOLS 82 

تاريخ  (5235)قرار رقن  24/6/1995

24/12/1994  

 1974اتفالٍح أحٍُا نُمم انشكاب و أيتعتهى فً انثحش نعاو  3

PAL 74 

تاريخ  (1263)قرار رقن  1/1/1996

13/6/1995 

 1969االتفالٍح انذونٍح نمٍاس حًىنح انسفٍ نعاو  5

TONNAGE CONVENTION 69 

تاريخ  (1263)قرار رقن  3/1/1996

13/6/1995 

 1989االتفالٍح انذونٍح نإلَمار نعاو  6

SALVAGE CONVENTION 89 

تاريخ  (1263)قرار رقن  3/10/1996

13/6/1995 

 1965اتفالٍح تسهٍم حشكح انًالحح انذونٍح نعاو 7

FAL 

 تحت اإلجراء 26/5/1997

 يزكشج انتفاهى نشلاتح دول انثحش انًتىسػ عهى انًىاَئ 8

PORT STATE CONTROL 

تاريخ  (2933)قرار رقن  30/7/1999

18/5/1999 

 90االتفالٍح انذونٍح نالستعذاد وانتصذي نهتهىث انزٌتً  9

OPRC 90 

14/7/2000 

 

تاريخ  (119)قرار رقن 

18/11/2003 

االتفالٍح انذونٍح نًستىٌاخ انتذسٌة وانتعهٍى وانشهاداخ  10

 95 وتعذٌالتها نعاو 1978نهعايهٍٍ فً انثحش نعاو 

STCW 78 

17/8/2000 

عذد الجريذة 

 ( 1522)الرسويت 

تاريخ  (2841)قرار رقن 

18/1/2000 

 1966االتفالٍح انذونٍح نخطىغ انتحًٍم نعاو 11

LOAD LINES 66 

تاريخ  (2520)قرار رقن  17/8/2000

14/12/1999 

 و1972االتفالٍح انذونٍح نًُع انتصادو  فـً عشض انثحش نعاو  12

COLREG 72 

تاريخ  (3663)قرار رقن  5/10/2000

25/4/2000 

اتفالٍح األيى انًتحذج نهُمم انثحشي نهثعائع نسُح  13

 HAMBURG RULES (لىاعذ هايثىسغ)1978

عذد الجريذة الرسويت  1/7/2001

 2141قرار رقن  (1556)

 20/2/2001تاريخ 

14 

 

 72االتفالٍح انذونٍح نساليح انحاوٌاخ نعاو 

CSC 72 

عذد الجريذة الرسويت  1/9/2001

تاريخ  (4499)

 قرار رقن 30/7/2001

تاريخ  (2673)

 األردنيةاالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة  
 الهاشمية



1/5/2001  

 اتفالٍح تتعهك 1976نسُح  (147)اتفالٍح انعًم انذونٍح سلى  15

تانًعاٌٍش انذٍَا انىاجة يشاعاتها فً انسفٍ انتجاسٌح  

 

17/8/2003 

 

 

 

 تاريخ 4644العذد 

 قرار رقن 16/2/2004

تاريخ (305)

9/12/2003 

االتفالٍح انذونٍح نهًسؤونٍح انًذٍَح عٍ أظشاس انتهىث انزٌتً  16

  1969نعاو 

CLC 69 

رقن كتاب رئيس الىزراء  12/1/2004

 تاريخ 1/7/4/9486رقن 

1/7/2003 

  التفالٍح ساليح األسواح فً انثحاس1988تشتىكىل عاو  17

SOLAS PROTOCOL 88 

عذد الجريذة الرسويت  14/1/2004

تاريخ  (4813)

 قرار رقن 7/5/2007

(2574) 

 نالتفالٍح انذونٍح نخطىغ انتحًٍم 1988تشتىكىل عاو  18

 1966نعاو

LL PROTOCOL 88 

عذد الجريذة الرسويت  14/1/2004

قرار رقن  (1522)

تاريخ  (2520)

4/12/1999 

يذوَح األيٍ انثحشي نهسفٍ وانًىاَئ  19

ISPS Code 

عذد الجريذة الرسويت  1/7/2004

(5674) 

اتفالٍح انذونٍح نمًع األعًال غٍش انًششوعح انًىجهح ظذ  20

 1988ساليح انًالحح انثحشٌح نعاو 

SUA  88 

( 4639)عذد الجريذة  2/7/2004

 قرار 15/1/2004تاريخ 

تاريخ  (7)رقن 

4/11/2003  

 تشأٌ وحائك 2003نسُح  (185)اتفالٍح انعًم انذونٍح سلى  21

هىٌح انثحاسج  

قرار  (3473)العذد رقن  9/2/2005

تاريخ  (1457)رقن 

20/4/2004 

تشوتىكىل نمًع األعًال غٍش انًششوعح انًىجهح ظذ ساليح  22

 1988انًُصاخ انخاتتح انمائًح فً انجشف انماسي نعاو 

SUA PROTOCOL 88 

( 4639)عذد الجريذة  2/7/2004

 قرار 15/1/2004تاريخ 

تاريخ  (7)رقن 

4/11/2003 

 1979االتفالٍح انذونٍح نهثحج واإلَمار انثحشي نعاو  23

SAR 1979 

عذد الجريذة الرسويت  02/07/2006

قرار رقن  (4741)رقن

تاريخ  (1357)

13/9/2005 

 1978 / 1973االتفالٍح انذونٍح نًُع انتهىث يٍ انسفٍ نعاو  24

MARPOL 73/78 

تاريخ  (5299)قرار رقن  02/09/2006

31/12/1994  

انًتعهك تاالتفالٍح انذونٍح نساليح  (1978)تشتىكىل عاو  25

 األسواح فً انثحاس

SOLAS PROTOCOL 1978 

عذد الجريذة الرسويت  10/10/2006

تاريخ  (4794)

30/11/2006 

االتفالٍح انذونٍح تشأٌ ظثػ انُظى نسفٍ النتصاق انشىائة  26

 2001نعاو 

ANTI FOULING SYSTEM 2001 

24/6/2010  

تاريخ  (1338)قرار رقن 

21/4/2008 

 



االتفالٍح انذونٍح تشاٌ انًسؤونٍح انًذٍَح عٍ أظشاس  27

 2001انتهىث تىلىد انسفٍ انزٌتً نعاو 

INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL 

LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION 

DAMAGE, 2001 

 

عذد الجريذة الرسويت  24/6/2010

 17/1تاريخ  (5010)

  قرار رقن 2010

تاريخ  (6824)

8/12/2009 

االتفالٍح انذونٍح نعثػ وإداسج يٍاِ االتزاٌ وإداسج يٍاِ  28

 2004انصاتىسج وانشواسة فً انسفٍ نعاو 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 

CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' 

BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 

تاريخ  (3954)قرار رقن تى االَعًاو 

16/4/2014 

اتفالٍح خذيح شثكاخ انثحاس انُظٍفح   29
BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE 

EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY 

(EMSA) 

AND JORDAN MARITIME COMMISSION 

FOR RECEIVING EMSA SATELLITE BASED  

OIL SPILL AND VESSEL DETECTION 

SERVICE (CLEAN SEA NET)  

 

 5296انعذد سلى 

 3/8/2014تاسٌخ 

تاريخ  (3382)قرار رقن 

26/2/2014 

 نتعذٌم االتفالٍح انًسؤونٍح انًذٍَح يٍ 1992تشتىكىل عاو  30

  1969أظشاس انتهىث تانزٌتً نعاو 
1992 PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL 

CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT 

OF AN INTERNATIONAL FUND FOR 

COMPENSATION FOR OIL POLLUTION 

DAMAGE (FUND 1992) 

 

تى َششها فً 

انجشٌذج انشسًٍح  

تن تىقعيها بقرار رقن 

تاريخ  (6936)

10/11/2014 

 IMSOاتفالٍح األلًاس انصُاعٍح  31
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL 

MARITIME SATELLITE ORGANIZATION 

 

نشرها بالجريذة 

عذد ) الرسويت

تاسٌخ (5304

1/10/2014 

تن تىقعيها بقرار رقن 

تاريخ  (5357)

31/8/2014  

32 

 
 MLC 2006اتفالٍح انعًانح 

MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 

 

تن تىقيعها بقرار رقن تى االَعًاو 

تاريخ  (6376)

15/11/2014 

 انًهحك انسادس يٍ اتفالٍح ياستىل 33
MARPOL ANNEX (VI) PREVENTION OF AIR  

POLLUTION FROM SHIPS 

تى االَعًاو 

دخىنها حٍز انُفار 

تتاسٌخ 

11/11/2015 

الوىافقت على االنضوام 

( 9541)قرار رقن 

وتفىيض السفير األردني 

إليذاع الىثائق واالنتظار 

بنشرها في الجريذة 

الرسويت   

34 UKHO   اتفالٍح انًكتة انثشٌطاًَ إلصذاس انخشائػ 

 (اتفالٍح حُائٍح )

تى تىلٍعها تمشاس سلى 

4928 

 20/7/2014تاسٌخ

تن استالم النسخت الوىقعت 

هن قبلهن وهخاطبت 

الىزارة لنشرها في 

الجريذة الرسويت 

 يسىدج اتفالٍح انخذيح تٍٍ انىكانح األوسوتٍح نهساليح انثحشٌح 35
BILATERAL AGREEMENT FOR COOPERATION 

BETWEEN THE UNITED KINGDOM 

HYDROGRAPHIC OFFICE AND  

JORDAN MARITIME COMMISSION  

 

تى تىلٍعها 

28/9/2015 

تن تىقيعها ودخىلها حيس 

النفار بتاريخ 

11/11/2015 

 

 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Bunker-Oil-Pollution-Damage-(BUNKER).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-the-Establishment-of-an-International-Fund-for-Compensation-for-Oil-Pollution-Damage-(FUND).aspx


 

 

 

 

يزكشاخ انتفاهى انًىلعح يع انذول  

 

 

 اسى انذونح انتسهسم

 

 انتاسٌخ

 

30/11/2005 المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية األوكرانية  1  

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

 21/7/2008المملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية    3

 23/10/2008المملكة األردنية الهاشمية ودولة البرازيل   4

 24/11/2008المملكة األردنية الهاشمية ودولة قطر   5

 26/11/2008المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية السودان  6

 6/2/2009المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية التونسية  8

 21/4/2009المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية  9

 5/5/2009المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية العربية الليبية  10

 19/10/2009المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية  11

 16/3/2010المملكة االردنية الهاشمية ومملكة البحرين  12

 19/3/2010المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية   13

 6/1/2011المملكة االردنية الهاشمية ودولة الكويت  14

 21/3/2011المملكة االردنية الهاشمية وليبيريا  15

 25/7/2012المملكة االردنية الهاشمية وجنوب أفريقيا  16

 25/12/2012المملكة االردنية الهاشمية والجمهورية العراقية   17

 29/1/2013المملكة االردنية الهاشمية وسلطنة عمان  18

 13/6/2013المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية روسيا االتحادية  19

 19/8/2014المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية مالطا  20

 11/9/2014 انًًهكح االسدٍَح انهاشًٍح وجزس انثاهايا 21

 24/2/2015المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية مصر  22

 29/4/2015المملكة االردنية الهاشمية وجمهورية الباكستان  23

 7/5/2015المملكة االردنية الهاشمية وبلغاريا  24

  27/5/2015المملكة االردنية الهاشمية وهنغاريا  25

 28/2/2016المملكة االردنية الهاشمية وباربادوس  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

اتفالٍاخ انتعاوٌ فً يجال انُمم انثحشي 

 

 
 

تاسٌخ تىلٍعها انذونح انتسهسم 

 2015/10/10تم توقيعها في  اتفاقية بحرية بين األردن والهند 1

اتفاقية نقل بحري بين االردن  2
وتركيا 

2010/10/24 

اتفاقية للتعاون الفني البحري  3
والموانيء بين االردن والسودان 

2013/6/13 

اتفاقية التعاون في مجال النقل  4
البحري التجاري والموانيء بين 

االردن وقطر 

1997/7/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

                                                     RS  

                                                        ABS  

                                                          NKK  

                                                         HELENIC  

                                                           LR  

تىلٍع عذد يٍ اتفالٍاخ اعتًاد وتفىٌط هٍ اخ انتصٍُ  انذونٍح    

نهمٍاو تأعًال انًعاٌُاخ وإصذاس انشهاداخ انماَىٍَح ٍَاتح عٍ انسهطح 

انثحشٌح األسدٍَح ويتاتعح وظع انششوغ انتً تُظى اعتًاد هٍ اخ انتصٍُ  

ظًٍ  وخاسد َطاق انشاتطح انذونٍح نهٍ اخ انتصٍُ  غثما

نمشاس انًُظًح انثحشٌح انذونٍح انمشاس 

A.739(18)  

وانخا  تانخطىغ انتىجٍهٍح نتفىٌط هٍ اخ انتصٍُ  تانٍُاتح عٍ اإلداساخ 

 أو انسهطاخ انثحشٌح وهً عهى انُحى انتانً 

 
                                                          BV  

                                                         DNV   

                                                         GL   

                                                         KR  

                                                           IMCS   

                                                         RINA   

                                                        POLSKI   

                                                        TASNEEF
  

                                                        CRS   

 


