
التي تحدث في منظومة المواني التطورات

بالعقبة
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مليون طن36

مليون طن4

الميناء األوسط

(صب جاف/ بضائع عامة )

ميناء النفط/ مليون طن 20

مليون طن 10

الميناء الصناعي

مليون وحدة مكافئة2

ميناء الحاويات  ميناء العقبة الجديد

بضائع عامة ، الصب )

(الجاف،  الدحرجة

ميناء الغاز النفطي/ مليون طن 4

مليون مسافر2

مليون بضائع عامة ودحرجة1

(  الجسر العربي)ميناء الركاب 

مليون طن 10

ميناء الفوسفات 

مليون مسافر1-السفن السياحية 

مليون قدم مكعب يوميا  715

ميناء الغاز الطبيعي المسال 

الطاقات االستيعابية للموانئ سنويا  

الموانئ االردنية في خدمة قطاعات االعمال 
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2 مرفأ الخدمات البحرية 

3 الميناء الصناعي 

4 ميناء الفوسفات 

5 ميناء الغاز الطبيعي 

6مرفأ الخدمات البحرية لموانئ الطاقة  

7ميناء النفط   

8ميناء الغاز البترولي  

9ميناء تصدير النفط العراقي   

منظومة الموانئ الجنوبية

1ميناء العقبة الجديد  
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2

3
4

1 السفن السياحية 

2 صب جاف/ رصيف مؤته 

3 الحاويات 

4 الجسر العربي/ محطة بواخر  الركاب 

منظومة الموانئ الشمالية والوسطى
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The New Port
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ميناء العقبة الجديد

9 Berths
Total 2000 M
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رصفة البضائع العامة أ

و السيارات
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9عدد االرصفة
م2030اجمالي طول االرصفة

م15-13الغاطس

الف طن100االزاحة

2الف م17مستودعات مغلقة بالكامل

2الف م12هناجر

2الف م265ساحات مكشوفة

2الف م25ساحة انتظار الشاحنات
شاحنة150وتتسع 

يتم مناولة البضائع العامة على هذه االرصفة:

(  الكبريت–الفحم السائب –المكيسات –الرخام –الخشب –الحديد -الحبوب ) 

(.السيارات)باإلضافة إلى سفن الرورو 

ميناء البضائع العامة–العقبة الجديد ميناء
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( م15)لكل منها والغاطس ( م250)وأطوالها 8،9يتكون ميناء الحبوب من رصيفين وتحمل أرقام 

وبقدرة ( 3)وتستخدم لمناولة الحبوب المستوردة والمصدرة كما يخدم الرصيفين مفرغات حبوب عدد 

.  مليون طن ( 14)ساعة، وحجم المناولة المقدرة سنويا /طن( 2400)

ألف طن 200الطاقة االستيعابية

ساعة/ طن ( 1800)محطة مجهزة بقدرة محطة تحميل الشاحنات 

ساعة / طن ( 800)خط تصدير بقدرةإعادة تصدير 

شاحنة ( 50)بسعة ساحة انتظار للشاحنات 

.  من قبل الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين/ اإلدارة والتشغيل *

ميناء الحبوب
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موانئ الطاقة
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ميناء النفط

بعد التطوير والتأهيلقبل التطوير والتأهيل

11عدد األرصفة

متر140متر140طول الرصيف

متر24متر24غاطس الرصيف
ألف طن 320ألف طن 320حمولة الناقلة

25التفريغ/أذرع التحميل 

مضخة11مضخات3الرفعمضخات

منصة مزدوجة اوتوماتيكية13منصة مزدوجة يدوية14منصات تحميل الصهاريج

نظام انذار واطفاء شامل كافة المرافق قديم يدوينظام انذار واطفاءمتطلبات السالمة

اوتوماتيكي

المساعدات المالحية نظام

لالصطفاف الليلي 
نظام حديث متكاملال يوجد

نظام حديث متكاملال يوجدالمراقبة المرئية االمنيةنظام

نظام السيطرة والتحكم بمنصات

التحميل
نظام حديث متكاملال يوجد

Captain M. Dalabiehمليون طن20مليون طن9قدرة المناولة السنوية



ميناء الغاز البترولي 

المسال

بعد االنشاءقبل االنشاء

ع رصيف قديم ومتواض)1عدد األرصفة

(متخصصوغير

1

متر185متر80طول الرصيف

متر11غاطس الرصيف متر7

2خراطيم/ ال يوجد التفريغ/أذرع التحميل 

ألف طن 20طن االف5حمولة الناقلة

قديم نظام انذار واطفاءمتطلبات السالمة

يدوي

نظام انذار واطفاء شامل كافة المرافق 

اوتوماتيكي
المساعدات المالحية نظام

لالصطفاف الليلي 
نظام حديث متكاملال يوجد

نظام حديث متكاملال يوجدالمراقبة المرئية االمنيةنظام

نظام السيطرة والتحكم بمنصات

التحميل
نظام حديث متكاملال يوجد

مليون طن4مليون طن1قدرة المناولة السنوية

LPG
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من قبل / اإلدارة والتشغيل * 

شركة الكهرباء الوطنية 

NEPCO

ميناء الشيخ

صباح األحمد الصباح

بعد االنشاءاالنشاءقبل 

1عدد األرصفة

متر281طول الرصيف

متر20–18عمق الرصيف

قدرة المناولة 

السنوية
مليون قدم مكعب باليوم715

/أذرع التحميل 

التفريغ
2عدد 

QFLEXألف متر مكعب 215حمولة الناقلة

نظام انذار واطفاء شامل كافة المرافقمتطلبات السالمة

اوتوماتيكي
المساعدات نظام

المالحية لالصطفاف

الليلي 

نظام حديث متكامل

المراقبة نظام

المرئية االمنية
نظام حديث متكامل

نظام السيطرة 

والتحكم بمنصات 

التحميل

نظام حديث متكامل
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Specialized Tug Jetty 
Constructed By ADC 

FSRU
Leased By MEMR

Onshore Facilities
Constructed By ADC 

ميناء الشيخ صباح األحمد الصباح
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.من قبل شركة الموانئ الصناعية/ اإلدارة والتشغيل للميناء الصناعي *

الميناء الصناعي-رابعا 
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الميناء الصناعي
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ميناء الفوسفات الجديد -خامسا 

جديد
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الميناء الرئيسي القديم ميناء العقبة جديد الخاصية رصيف 

                                                PH Aم11-

ميناء مخصص ومجهزة بالكامل مع 

أفضل المعايير القابلة للتطبيق 

والصديقة للبيئة لوقف تطاير مادة

ى الفوسفات عند مناولتها والقضاء عل

تلوث الهواء مع القدرة على التعامل مع

ماليين طن سنويا  من 6إلى 4

. الفوسفات

رصيف واحد فقط مزود محمالت بواخر

ساعة /طن1200بقدرة تحميل 2عدد 

.لكل محمل

نسبة اإلشغال لهذا الرصيف للعام 

%.43بلغت 2017

م21:الغاطس

رصيف 

الفوسفات 

الجديد

م210 م190:الطول

تم االنتهاء من العمر االفتراضي في عام )1959تم تشييده في عام 

2009.)

العمر 

30:االفتراضي

مناولة الفوسفات

(طن100000ال يمكن التعامل مع السفن التي يزيد حجمها عن )تالف 

ا                                                PH Bم 15-

م180

.2016تم االنتهاء من العمر االفتراضي في عام 1966تم تشييده عام 

مناولة الفوسفات

(طن100000ال يمكن التعامل مع السفن التي يزيد حجمها عن )تالف  :الوضع الحالي

الفوسفات/ مقارنة األرصفة 
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رصيفيناالرصفةعدد 

(متر150يستوعب كل منهما سفينة طولها لغاية )
متر10الغاطس 

:القدرة االستيعابية

المسافرينسعة صالة•

عدد مسافرين•

عدد المركبات •

االستيعاب•

الرحلة/ 1600

مليون مسافر سنويا2

مليون سيارة سنويا1

سفينة 2

ميناء الركاب -خامسا
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New Yards

AQABA CONTAINER TERMINAL

ميناء الحاويات

Developer
ADC & ACT

Contractor
BAM & MAG

Investment 
220 MJOD 

Contract
BOT - PPP

Capacity
2.4 Million TEUs/ Year

Stage No. of berths Current Status Duration
Stage 1 2berths for a total length of 550m Completed 2011 – 2013

Stage 2 2berths for a total length of 460m Completed 2011 – 2013
Stage 3 1berth for a total length of 250m In study phase 2017 – 2018
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7

روافع 

جسرية

مشغل عالمي  / ميناء الحاويات 

حركة مناولة 35

بالساعة

يوم واحد وقت 

المكوث لحاويات 

الترانزيت
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وغاطـس م( 35)م وعـرض (150)رصيف عائـم بطول م( 23) سفن البضائع العامة ويستخدم لتفريـغ ألف طن ( 53)لغاية بإزاحة يستقبل سفن 

. والحبوب وتحميل مباشر إلى الشاحنات 

.م(8.5)سفينة بعرض ورمبةم (120)ويمكن ربط سفن رورو على واجهة الرصيف الشمالية بطول 

.وسيتم استخدام هذا الموقع إلنجاز رصيف للسفن السياحية في حال الحاجة لذلك

العائمرصيف مؤته
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