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في بدایة اللقاء رحب نقیب مالحة األردن الدكتور درید محاسنة بالحضور الكرام وشكر عطوفة 

نایف باشا البخیت رئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة األقتصادیة الخاصة لحضوره 

والوفد المرافق حیث طلب النقیب من األعضاء التأكید على الخطط المستقبلیة لیتم بحثھا مع 

تصادیة الخاصة وشركة تطویر العقبة لتتناسب مع تطلعات السلطة وخططھا المنطقة اإلق

.المستقبلیة مع احتیاجات الوكالء لرفع كفاءة العقبة 

وبدوره شكر عطوفة نایف البخیت النقابة والحضور على ھذا اإلجتماع والذي یمثل روح التعاون 

ده لإلستماع الى الجمیع وتبادل اآلراء الصحیح ما بین القطاع العام والقطاع الخاص مبدیاً إستعدا

.واألفكار معھم لیرتقى بالعقبة بالمستوى الذي یتناسب مع التطلعات الملكیة السامیة لھا 

:وعلیھ تم البدء بالنقاش 

قالت بأنھ یجب أن یكون ھنالك جدول زمني لمخرجات ھذا اللقاء وتدوین :نادیا شاھین -1
مؤكده على طلب عقد إجتماع لبحث مستقبل ختصاصھالمالحظات ومتابعتھا كل با

البواخر السیاحیة حیث نواجھ أسئلھ من أصحاب البواخر واستفسارات یجب اإلجابة علیھا 
والتأكید على أن یكون إصطفاف البواخر على األرصفة حسب تصریح الوكیل واإلبتعاد 

.عن المفاجأت وقدوم بواخر دون علم الوكیل فیھا مسبقاً 

.أبدى إستغرابھ من قیام المیناء بفرض رسومین على السیارات :الحاج توفیق دوعر -2

أكد النقیب بأن الھدف من اإلجتماع ومن الجلسة لیس لبحث أمور العملیات والتي یمكن 
بحثھا الحقاً مع مدیر المیناء ولكن لوضع استراتیجیة ومعرفة مستقبل النقل للعراق 

دات في الموانئ البحریة ومدى حاجتنا لھا والبحث في وسوریا ومصر وآخر المستج
الى بناء أرصفة خاصة للبواخر السیاحیة والتدریب العمق اإلستراتیجي ھل نحن بحاجة 

.ومدى الحاجة لھ في بناء العنصر البشري في الموانئ وغیرھا 



ما معنیین بنسمع الكثیر من وفود ذھبت وجاءت الى العراق نحن:المھندس بسام الجازي-3
یحدث في العراق ونعلم أن ھنالك أزمة في الموانئ العراقیة مما یجب أن ینعكس إیجاباً 

،نعلم بذھاب وقدوم وفود للعراق ولكن لم یأتي لنا أحد یخبرنا ماذا یحدث في الواقع ، علینا 
.أي أن ھنالك تغیب كامل عما یحدث في العراق 

أن موقع العقبة لیس إستراتیجي من غیر بعد سیاسي لسوء الحظ :الكابتن محمد الكاللده -4
مع سوریا التجارةفإن وعلیھ تصعب المنافسة في بضائع الترانزیت وألسباب سیاسیة 

میناء جدید جید ولكن العمالة غالیة جداً مقارنة مع الموانئ األخرى عندنا ضعیفة جداً ، 
على التدریب بحیث یزید من وشبكة طرق جیدة ولكن التكلفة عالیة وعلیھ یجب التأكید 

.اإلنتاجیة 

أوافق على ما ذكره الدكتور درید بأن الھدف من الورشة رفع :الدكتور ھاني الطراونة -5
الكفاءة وتحسین األداء وھذا ما یجب التركیز علیھ وأضیف علیھا تحسین العنصر البشري 

إلدارة العلیا فإذا كان لیكون مسؤولیة تكاملیة وھذا یتم باختیار المتخصصین والخبراء با
فإن معظم مشاكلنا حتى في القطاع الخاص ھنالك تركیز على العنصر البشري وتدریبھ 

.سیتم حلھا 

أكد د وعدم الصبر لرؤیة النتائج لذا عادة یكون عندنا خوف من الجدی:غصوب قعوار-6
.على أننا  بحاجة الى متابعة وصبر لحل المشاكل التي نواجھھا 

یجب إعطاء دور أكبر للمشاركة مع القطاع الخاص حیث یتم مشاركة :نبیل الخطیب -7
القطاع الخاص ولكن ال یأخذ برأیھ في ذلك ، وكذلك یجب أن یكون ھنالك تشاركیة 

.صحیحة ما بین القطاع الخاص والعام 

یة سواء التركیز على اإلستراتیجیات ومن أھمھا الموانئ البر:الكابتن وحید أبو عجمیة -8
كانت بالمفرق أو معان وقال أن وجود میناء بري في معان خطأ جسیم لیس لھ أي مردود 
إقتصادي على الجمیع حیث الماضونة ھو الحل الصحیح وتساءل ھل ما زال المیناء 

.البري في معان قائم 

لسنا وكالء فقط ولكن نحن مع التجارة العالمیة وھذا مصدرأننا  دریدالدكتوروضح 
رزقنا لذلك یجب أن یكون ھنالك تنافس على أماكن التجارة إلستیراد بواخر القمح وغیرھا 
ونحن خالل األسابیع القادمة سیكون لنا موزانة خاصة للتدریب وتحسین وضع میناء 

.العقبة 

عن استمراره  في حضور اللقاء المفتوح ألسباب خارجھ عن إرادتھ درید إعتذر الدكتور 
.ندس بسام الجازي إدارة الحوار وطلب من المھ

الغرامات الجمركیة توجھ عائق ویجب ایجاد الحل المناسب لھا لما تشكلھ :رجائي بشناق -9
مكثفة بین النقابة و الجمارك ولألسف لآلن لم من مشاكل لنا مع العلم انا ھنالك اجتماعات 

.ي حلول نبلغ بأ

یجب التفكیر أوالً داخلیاً قبل التفكیر إستراتیجیاً حیث یجب علینا :عوضالكابتن عیسى -10
،وتساءل عدم إخراج القانون البحري للوجود التفكیر في السلسلة كاملة ودلیل على ذلك 



من شأنھ ن ھذایة تخلق التنافس وسرعة التفریغ أللماذا ال یكون ھنالك شركات استفادور
.أن ینقل المیناء الى الوضع الصحیح

المنطقة المحیطة باألردن مثل السعودیة یوجد فیھا درجة تطور سریع في  :ماضيراكان -11
سف ال زلنا متأخرین بھذا ونحن لألالتسھیل على التاجر واستعمال الثورة اإللكترونیة 

منھا، ومیناء معان التخلص، باإلضافة للحاویات الموجودة في المیناء ومتى یتمالجانب
.دتھالبري ما ھي فائ

ما ھي خطط المنطقة اإلقتصادیة الخاصة للخمسة عشر السنین القادمة :سلیمانعامر -12
.لتطویر الموانئ 

نحن بحاجة الى قرار سیاسي فقط للبدء بالعمل بالعراق وسوریا ونحن :عصام السقا -13
وبوجود مسؤولین العقبة یجب أن نقوم بترتیب بیتنا الداخلي من أصطفاف للبواخر و 

.ك و المیناء البري كلھا مشكل یجب حلھا الجمار

نایف باشا باإلجابة عن ھذه االسئلة حیث وضح في البدایة بأن التوجھ عطوفة قام بعد ذلك -14
أرجو إعطائي نوعیة العام واألفكار كلھا موجودة وبالنسبة للمشاركة مع القطاع الخاص 

حكومیة فیما یتعلق وقال أنھ سیكون ھنالك إجراءات.المشاركة وآلیات عمل ذلك 
بالنسبة للمیناء البري في المفرق ھو میناء جید وھو أما ،بالشاحنات وسیتم إعالمكم بھا

للترانزیت بین موانئ البحر المتوسط والدول المجاورة وھو میناء بري ناجح ولیس لھ 
دراسات لبحث الجدوى أن ھنالكعالقة في میناء معان البري والذي أكد بخصوصھ

دیة لھذا المشروع وقال بأنھ لن یتم تنفیذ أي مشروع بدون جدوى إقتصادیة وإذا اإلقتصا
مثل ھذه المشاریع لن یتحملھا المواطن بأي شكل من األشكال ، وعند انتھاء الدراسة تنفذ

.ھذا العام سوف تعرض وتناقش من قبل الجمیع وقبل نھایة 

األلمانیة أن ھنالك توافق مع الجامعة بالنسبة للتدریب فقد أعلمني الدكتور درید محاسنة
للدخول ببرامج تدریب وسیكون ھنالك جلسات أخرى ولكن أرغب بسماع أراء جدیدة 

.المیناءبشأن تطور الوضع في 

أفھم أن الخالصة ھو تقییم الوضع الحالي في المنطقة الخاصة :بشار أبو رمان عطوفة -15
لم تشھد زیادة ملحوظة ھذه اللحظة لغایةوكیف یتم ربطھا بقواعد السوق حیث أن األرقام 

.ولكن أي نسبة زیادة بالتجارة مع العراق ستنعكس بأرقام عالیة على العقبة 

ولكن ھنالك جوانب أخرى یجب أن تشمل سلسلة النقل ھنالك دراسات كثیرة لتقییم الوضع
.الكاملة مع التركیز على نوعیة الخدمة 

ستمرارافق بالخدمات المقدمة إلومع زیادة عدد البواخر السیاحیة یجب أن یكون ھنالك تو
.قدومھا للعقبة 

الخدمة وھنالك دراسات إلنشاء مرسى للسفن السیاحیة لحل ھذه المشكلة حیث أن جودة 
ھو الھاجس لشركة تطویر العقبة وھو مطبق في جمیع اإلتفاقیات وھناك استثمارات ھائلة 

وھنالك أفكار كثیرة وكثیرة باألجھزة للمساعدة في عملیات التفریغ في المیناء الجدید



للمشاركة مع القطاع الخاص في جمیع المشاریع السیاحیة مع التفكیر بإنشاء محكمة 
.بحریة في العقبة

تعقیباً على ما تحدث عنھ الحاج توفیق وعد بأنھ سیتم بحث ھذه :كابتن منصور عطوفة ال-16
موظف من قبل األكادیمیة 500وبالنسبة لموضوع التدریب فقد تم تدریب .النقطة 

.البحریة العربیة في مصر وسیتم إنھاء المرحلة الثانیة قریباً 

في المستوى اقد تم استیعاب موظفین عمال لیسوعلماً بأنھ واستجابة للضغوط المحلیة ف
.لوضعھم في األماكن المناسبة المطلوب ولكن سیتم تدریبھم وسیتم تقسیم العمال وفرزھم 

بالنسبة للغرامات الجمركیة تم مخاطبة مدیر الجمارك ونحن :سلیمان نجادات عطوفة -17
یة قامت السلطة بتفریغھا حاو700نتابع ذلك معھم وبالنسبة للحاویات فقد كان ھنالك 

وعلى نفقة السلطة ولكن بعض الحاویات ملیئة بمواد كیمیائیة ولھا طرق صعبة في 
حاویة 200اإلتالف بالتعاون مع مصنع اإلسمنت بالطفیلة ونحن نقوم بذلك وقد تم تفریغ 

.لآلن ونحن نعمل باستمرار إلنھاء ھذا الوضع 

بعد  ال یتم تسلیم المیناء القدیم اإلأنیناء القدیم نرجو بالنسبة للم: كابتن محمد الدالبیح -18
حل مشكلة إصطفاف البواخر السیاحیة والمثقالت وكذلك األعماق وبالنسبة للمیناء البري 
في معان یمكن اإلستفادة منھ بأن یكون میناء لتجمیع المشتقات النفطیة وإیصالھا بواسطة 
أنابیب للعقبة ، وعلیھ یمكن اإلستفادة من المیناء البري في معان وتنظیف العقبة من 

لمدراءمع الطلب من الرئیس حل مشكلة منع السفر.الحوادث التي تسببھا الشاحنات و
.الحاویاتالمالحیة من قبل الجمارك لخالفات على الشركات

أشكرك على ھذا الرأي وسنقوم ببحث إستعمال النفط للمیناء البري :نایف باشا عطوفة -19
ء  بتنفیذ ھذا المشروع وغیر وبالنسبة للبواخر السیاحیة سیتم الطلب من مرسى زاید البد

وبحثھ رفع الموضوع للمسؤولین لحلھ بالنسبة للجمارك سأ.قوم بتنفیذه ذلك یوجد بدیل سن
.مع دولة الرئیس 

ستمرار وبعد اإلنتھاء من اإلستالم سیكون یتم البحث باألعماق بإ:بشار أبو رمان عطوفة -20
، أما فیما یخص المثقالت ھنالك متابعة وستقوم جھة أخرى بإجراء القیاسات الالزمة 

.فالعمل جاري مع وزارة األشغال لعمل الطریق البدیل لذلك 

یجب على من یقومون بعمل الدراسات أخذ رأي الوكالء العاملین من قبل :نادیا شاھین -21
.مین بالدراسات إلعطائھم المعلومات الصحیحة القائ

.ھناك توافق دائماً وإتصال مع النقابة :بشار أبو رمان عطوفة -22

.أرغب بسماع آلیة الشراكة وما ھو المطلوب منا :نایف باشا عطوفة -23

نحن مستعدون لإلجابة والمشاركة إذا كان ھنالك مشروع محدد:الدكتور ھاني الطراونة -24

كان الرأي الفاصل للجمیع بعدم وبعد ذلك تم مناقشة موضوع میناء معان البري حیث 
جدوى المشروع وكذلك یجب الجلوس باستمرار لبحث كیفیة فتح األسواق الجدیدة حیث 



وضح رئیس السلطة أن ھنالك تطویر لقطاع النقل بعد عمل السكك الحدیدیة حیث أن 
یع الجوانب وكیفیة إعادة ھیكلة قطاع النقل في مشروع السكة قائم ویجب دراستھ من جم

.األردن بما یتالئم مع ھذه المستجدات 

نایف البخیت والحضور جمیعاً  عطوفةھندس بسام الجازي بتوجیھ الشكر لوبعدھا قام الم
.للمشاركة في ھذا اللقاء المفتوح وتمنى أن یكون ھناك لقاء آخر  

:الخالصة 

:المواضیع التي ھي بحاجة الى متابعھ من قبل نقابة المالحة 

.وضع آلیة لرفع مستوى العمالة في المیناء والعملیات المینائیة -1
.إیجاد حل للغرامات الجمركیة والقضایا المقامة ضد الوكیل البحري -2
.إعادة النظر في الجدوى اإلقتصادیة لمیناء معان البري -3
.التأكید على إنشاء رصیف خاص للبواخر السیاحیة -4
.متابعة موضوع األعماق في المیناء الجدید -5
.متابعة موضوع الطریق البدیل للمثقالت -6
.المشاركة في أي دراسات تبحث في األمور المینائیة إلعطائھم الرأي الواقعي بذلك -7

كابتن محمد دالبیح:المقرر


