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  الث�ثونو الثالث محضر اجتماع الھيئة العامة العادي
  لنقابة م�حة ا�ردن

  6/5/1820المنعقد بتاريخ 
  
  

  
من النظام ا0ساسي لنقابة م�حة ا�ردن والى قرار مجلس إدارة ) 15(استناداً لنص المادة 

لدعوة رقم وبناء على ا ، 2018-3-2 المنعقدة بتاريخ 287/2018 النقابة في جلسته رقم
، فقد اجتمعت الھيئة  الموجھة لكافة أعضاء الھيئة العامة 8/4/2018 تاريخ 2018 /ص/38

في فندق  2018 /6/5الموافق  0حدا يومظھر  بعد من  الواحدةالعامة للنقابة في تمام الساعة 
عضواً مستوفيي شروط ) 73( من أصل عضواً  )40(وبحضور  الرواققاعة/  ا�نتركونتينتال

ومدرجة أسمائھم في الكشف المرفق بھذا المحضر السنوية لعضوية ومسددي إشتراكاتھم ا
عضوا من  31من الحضور ين يوكان عدد أعضاء الوك�ء البحر , الموقع من قبل الحضور 

عضو  23عضو من اصل  9وحضر ا�جتماع كذلك  % 62وبنسبة الحضور  عضوا 50اصل 
 .  منتسب للنقابة 

وكذلك مدير عام  المھندس انمار الخصاونة/ النقل  عطوفة امين عام وزارةع وقد حضر ا�جتما
والسيد ستيفن يوجالنجام المدير  س محمد المبيضيندشركة العقبة لتشغيل المواني المھن

  .العقبةالتنفيذي لشركة ميناء حاويات 
 %62بته نسالنصاب القانوني بحضور ما  توفرقعوار السيد غصوب النقيب سعادة أعلن وقد  

وعليه  .للنقابة والنظام ا�ساسي التأسيسعقد و وبما يتوافقن يريالبح الوك�ء من ا�عضاء
   .الجلسةأعلنت قانونية 

   
  

وبعد ذلك بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول ا0عمال حيث تقرر تعيين الكابتن محمد 
  -: للجلسةراقبين مريمون سليمان و جورج دحدلالد�بيح مقرراً للجلسة والسادة 

  
 دير عام شركة تشغيل الموانيءمو بعطوفة امين عام وزارة النقل  بدأ سعادة النقيب الترحيب

واع�ن وقفة صمت  ، ا�جتماعبھذا  ھملمشاركت   والمدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة
الحديث عطوفة  أم بدث. رحمه W قة على روح المغفور له النقيب السابق نديم غرغورلمدة دقي

 ان ا�مورالمھندس محمد المبيضين عن التطورات ا�خيرة و المستجدات في نقل الميناء حيث 
وا�زالة ولم يتبقى من الميناء القديم ا� عدد والتي ھي ا�ن في مراحل الھدم  بموجب خطة تتم

بعين ا�عتبار  ذمع ا�خمحدود من الموظفين و ا�ليات للمتابعة لحين ا�نتھاء كليا من النقل 
قاموا  ة وبمساعدة الوك�ء البحرين الذين�ي اصابولم تسجل اي حاله  س�مة البضائع المخزنة

بتفريغ بضائعھم من الميناء بالوقت المناسب واكد ان الغواطس و ا�رصفة في الميناء الجديد 
نھاية شھر اب من ھذا العام وان ا�نتھاء الكلي للنقل سيتم مع  السفنمناسبة جدا لجميع انواع 

و النجاح وشكر النقابة  وتمنى للجميع التقدمو ھو موعد تسليم الميناء الجديد بكامل مراحله 
  .الميناء الجديد  لزيارةوقدم دعوة ل�عضاء بترتيب رحلة جماعية على ھذا ا�جتماع 
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للبواخر الذي يمثلھا بان ربة ومن خ�ل التج أكدجورج دحدل الذي وطلب المداخلة الكابتن 
جميع المواصفات العالمية و� يوجد اي م�حظة وشكر مدير الميناء لالميناء الجديد مكتمل 

،وطلب من عطوفة مدير شركة العقبه لتشغيل المميزالعمل لھذا ا�نجاز الوطني  والقائمين على
اتير من الميناء وغير وادارة الموانئ التعامل كما كان سابقا فيما يتعلق بالحصول على الفو

مذكور بھا الخصم التشجيعي الخاص بالوكيل البحري وابراز الخصم عند السداد الفعلي للفاتوره 
  .كما كان سابقا 

قدم شرحاً موجزاً عن نشاطات النقابة خ�ل  حيث ا�عمالوبعد ذلك قام النقيب باستكمال جدول 
ي وا�جتماعي منوھاً الى قيام مجلس مركزاً على محاور ث�ثة ھي المالي والفن 2017عام 

ا\دارة خ�ل العام الماضي بمتابعة العديد من ا0مور الھامة وخاصة تلك ذات الصفة 
كما أكد النقيب على أھمية استمرار عقد الندوات والدورات وأھمية استمرار  .ا�ستراتيجية

مشاريع التدريب المستقبلية في  الفاعلة والمؤسسات ا�كاديمية البحريةالمشاركة والتعاون مع 
با\ضافة للتعاون مع جھات  النشاط،لمنتسبي ھذا القطاع والقطاعات ا�خرى المرتبطة بھذا 

  .خارجھايب سواء داخل المملكة أو متخصصة بالتدر
 
  :6/4/2017 المنعقد بتاريخ والث�ثون الثانيقراءة محضر اجتماع الھيئة    :أو�ً 

  
عضاء تقرر إعفاء مقرر الجلسة من قراءة محضر ا�جتماع بناء على اقتراح من بعض ا�

. والث�ثون الثاني اي استفسار عن محضر الھيئةمن السادة الحضور طلب النقيب و .السابق
 نبيل الخطيب من السادة أعضاء الھيئة العامة فقد اقترح السيد لعدم وجود أي استفساراتو

 دـالسي راحـوثنى على ا�قت ا0عضــاء،جميع  على موزعاً  هارـر باعتبـدقة على المحضالمصا
  .والث�ثون لثانيا محضرالة العامة با\جماع على ئحيث صادقت الھي عصام السقا

  
  :2017تقرير مجلس إدارة النقابة سنة  :ثانياً 

  
النقابة منذ نشأتھا  لتاريخ" كام�" عرض الكترونيالكابتن محمد د�بيح  أمين عام النقابةقدم 

منطقة العقبة سواء في الميناء الشمالي أو ميناء الوسط  وستنفذ فيالتي تنفذ  لمشاريعوجميع ا
ونشاط النقابة خ�ل العام . يات الكاملة للحركة في الموانيءئا�حصا الجنوبي وكذلك والميناء
الموقع ا�لكتروني للنقابة لتعم  لىعرض ا�لكتروني متوفر علالجميع بان ا وتم اع�م 2017

   .دة للجميعالفائ
في  واين وصلناوبعد ذلك فتح باب المناقشة حيث استفسر السيد ريمون عن موضوع ا�ستثمار 

  ذلك 
حيث تم  ابوعجمية ھنالك مجھود منه ومن الكابتن وحيد بانه كان اجاب محاسنة الدكتور دريد**

 اليھلبناء شي عدفعھا  والتي اكثرھا سوف � تبقي فائض بعدالحصول على بعض العروض 
دريد  مقر جديد للنقابة وكذلك اشار الدكتوران يتم شراء ارض لنادي او  بينوھنالك اخت�ف 

معان امكانية تخفيض الرسوم على الوك�ء او الدخول في استثمار الميناء البري في  الى محاسنة
  .فكرة النادي �خت�ف الوضع ا�جتماعي بين ا�عضاء وعدم شمول العقبة فيه واستبعاد

 5-3 وشراء ارض لcعضاءعلى اولوية اقامة نادي ترفيھي  أكدبتن وحيد ابو عجميه االك**
   .بذلكللقيام  الھيئة للمجلس وطلب بتفويضنمات لذلك ود

تھم القطاع البحري  مشاريعالمساھمه في اقامة  النقابةان من اھم اعمال  :سليمانريمون **
والتدريب ا�موال في مشاريع بحرية  لاستغ� وليس عمل نوادي ويوجد مقر للنقابة وعليه يجب

  .ا�جنسيةوكذلك حل مشكلة توغل المستوردين لدفع بدل في المجتمع المحلي  والمساھمة
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 الطلب من النقابة الخروج من باب الربا وأعادة النظر في الفوائد :الجازيالمھندس بسام **

ل اين وصل ئوايجاد طريقة �ستغ�لھا بطريقة او أخرى وتسا البنكية التي تتقاضاھا النقابة
القانون البحري وكيفية ايجاد طريقة لتوقف توغل الخطوط الم�حية على الوكيل البحري وايجاد 
طريقة لسد الثغرات وحماية الوكيل البحري وابداء الجھد ال�زم لتصحيح ھذا الخلل عن طريق 

  .الوزراءمجلس 
  
فتوى بخصوص الفوائد البنكية والتى � تمنع من المساھمة بھا للجھات  ھنالك :الحلوانيط�ل **

فيما يتعلق  اما. الشريعةكبعض الجمعيات او مركز السرطان وھنا نراعى احكام  المحتاجة
مع نائب رئيس  وبصراحة كاملةبالقوانين التي فيھا توغل على الوكيل البحري فقد تم مناقشة ذلك 

ذى اعلمنا بعدم قدرة الحكومة عمل اي شي حيث ھنالك اتفاقيات دولية ا�ردن الوزراء سابقا وال
  .موقع عليھا تمنع اجراء مثل ھذة التعدي�ت 

  
الراي  والطلب من النقابة اخذھذة الطروحات  واثني علىھذه كلھا امور حساسة  :الخطيبنبيل **

  .نونقاالقانوني حول احقية تحصيل رسوم ا�جنسية والتي � يحكمھا 
النقابة لھا مقر جيد في عمان و العقبة و� يوجد مبرر �نشاء مقر اخر مع عدم : عصام السقا **

موافقتي على انشاء نوادي فھذا ليس من اختصاص النقابة وبالنسبة للتوغل فھو يتم بمساعدة 
 مو احتراونحن كدولة يجب ان تحترم ا�تفاقيات الدولية الموقعين عليھا الوكيل البحري ا�ردني 

سياسة السوق المفتوح واتمنى ان النقل البري يحترم ھذة ا�تفاقيات وبالنسبة للنقابة فان 
ا�ستثمار ا�فضل ھو في ارض في العقبة في ايجاد ساحة لتفتيش الحاويات مع زيادة التدريب 

 في الندوات الخارجية وزيادة المساھمات في تنميةح الفرصة لبعض ا�عضاء المشاركة ومن
  .المجتمع المحلي 

  
المھندس انمار الخصاونه امين عام وزارة النقل افاد ان القانون البحري معروض مرة اخرى **

  .القانويالمسار  0خذ وسيرفع للتشريععلى مجلس الھيئة البحرية 
يجب ا�عتراف بان الوك�ء اكثرھم � يلتزمون بالتعرفة وتتم  :الطراونةالدكتور ھاني **

على  المناسبة ءاتا�جروعليه يجب تفعيل النظام ا�ساسي للنقابة بفرض  ن الوك�ءبيالمضاربة 
  .المخالفين وكذلك ايجاد التشريع المناسب للتعرفة

المناسبة  وتدريب الكفاءاتيجب المشاركة في عمل تامين جماعي للسرطان  :الھاديمحمد عبد **
  .للتعرفةفي العقبة و ايجاد حل قانوني 

   
ا�عتبار  بعينوسناخذ التي تم بحثھا رحات تسيتم دراسة كل ھذة المق :قعوارصوب النقيب غ**

البنكية وسيتم دراستھا من المجلس في  فوائدبقدر الفي المجتمع المحلي لتكون  زيادة المساھمات
�تخاذ القرارات المناسبة وفي حال الدخول في استثمار عالي سيتم دعوة الھيئة جلستة القادمة 

  .عليهللموافقة العامة 
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  :2017المالية الختامية للنقابة لسنة  البيانات :ثالثاً 
  
   دمج البندين الثالث والرابع المتعلقين بسماع تقرير مدققي  الكتور دريد محاسنة اقترح .1

الكابتن وحيد وثنى على ا�قتراح  2017عام مناقشة الميزانية الختامية لالحسابات و
   .أبوعجمية

للتدقيق قراءة تقرير مدققي  اليمامهمدير مكتب  صالح احمد صالحلنقيب من السيد طلب ا .2
والبيانات الختامية العامة طرحت الميزانية وبعد ت�وته , 2017الحسابات للسنة المالية 

 .للنقاش
الميزانية و ھل بھا كشوف  والدائنة فيالذمم المدينة عن  الدكتور ھاني الطراونةاستفسر .3

   .دهموجوومفصلة 
  
  :الد�بيح محمدالكابتن أجاب  

  
ھر تظ 12ربعين يوم لذلك حسابات شھر ا تحصل بعد فترة 12ر الخاصة في شھر الفواتيان  

المبالغ محصلة وھذ واضح من عدد الذين يحق لھم الحضور  ھذهجميع  مدينه، ولكندائما 
   .صولوحسب ا�تزامات وطبعا يوجد قوائم محاسبية بذلك لا� والمسددين جميع

  
المصادقة إقفال باب المناقشة واقترح السيد نبيل الخطيب ولعدم وجود اي استفسارات اخرى 

 با0جماع علىالعامة ووافقت الھيئة  الطراونة ھاني نى على ا�قتراح الدكتورثعلى الميزانية و
عضاء السادة أ وابراء ذمة 2017للسنة المنتھية  والميزانية العامةالمصادقة على التقرير 

  .ا�دارةمجلس 
    

  -: 2018مشروع الموازنة التقديرية للنقابة للسنة المالية  :رابعاً 
  

السادة من قبل العامة  مناقشةلل 2018طرح النقيب مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 
   .ا0عضاء

وتفويض  الف دينار 32والبالغة طالب ا�عضاء برفع الدعم للمؤسسات بقدر الفوائد البنكية 
الحسين  دعم مؤسسةالمجلس لتوزيعھا حسب ا�صول و في العقبة مع ا�ستمرار في 

 لمتبقيعضاء النقابة وتخصيص المبلغ اأسرطان كدعم سنوي لھذة المؤسسة �ھتمامھم بلل
 العقبةمدينة  0نشطةدعم و المختلفة الخاصة ا�قتصادية العقبة منطقةت للمساھمة في نشاطا

  .دينار 11300 بعد ھذا القرار عالموازنه ليصبح الفائضاجراء التصحيح 
  

  .ا�قتراح جماع على ھذا\با الھيئة العامةوافقت ولعدم وجود نقاط اخرى للبحث 
  
 2018الموازنة التقديرية للعام  والموافقة علىانھاء النقاش  ريمون سليمانواقترح السيد  

 الھيئة العامةدكتور ھاني الطراونة ووافقت وثني على ا�قتراح البعد اجراء التصحيح ال�زم 
   .2018المصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للنقابة للسنة المالية  با0جماع على

  
   -: 2018تعيين مدقق حسابات النقابة للسنة المالية  :خامساً 

   
السيد اح وثنى على ا�قتراليمامة للتدقيق التجديد لمكتب السادة محمد شعبان  السيد اقترح
كمدققين  اليمامةالسادة مؤسسة على تعيين ثم وافقت الھيئة العامة با�جماع  .سكاكينيعماد 

    .السنوية أتعابھموتم تفويض مجلس ا\دارة بتحديد  2018للسنة المالية 
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م في تمام�حة ا�ردن  لنقابة الث�ثونو لثالثا وعليه فقد انتھى اجتماع الھيئة العامة العادي
السيد  بعد أن قام النقيب 6/5/2018الموافق  ا�حدمن بعد ظھر يوم  والنصف الساعة الثانية
ھذا ا�جتماع  في ركتة لمشا لعطوفة امين عام الوزارة بتقديم الشكر والتقدير غصوب قعوار
 وا\دارة التنفيذيةشركة تشغيل الموانيء و العقبة  ميناء حاوياتادارة شركة لوكذلك الشكر 

وتمنى للجميع الصحة  العام الماضيولة خ�ل ندوبي النقابة في العقبة على جھودھم المبذوم
المجتمع المحلي وتعزيز اقتصاد قطاع النقل البحري من جھة ووالعافية والتوفيق في خدمة 

 . من جھة أخرى أردننا الغالي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  النقيب              أمين السر       المقرر
    

  قعوار غصوب          حيد ابو عجميةو        محمد الد�بيح
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