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œyʯŞ¦�ʙʷ ʲƆع �ŗǺœƀƈÀ®°ƙ¦�ŗšƚƆ

�ŴƆʯƃ¦�©œؕʙŬ�§ œ̡Ů ¦�ŗǺœƀƈŴőœ̫ ॺƃ¦�ȆƀƈÂ�ʝ ॻƄr

24/1/2022

نقابة اصحاب شركات التخلیص ونقل البضائع بناء على الدعوة الموجھة من نقابة مالحة االردن للسادة 

�ωϮѧѧο Ϯϣ�ΔѧѧθϗΎϨϤϟѧѧηϴك ϭ�ϥΎϤѧѧπ ϟ�ΪϬόΘϟ�ΔΣϼϤϟ�ΕΎϛήѧѧη�ϰϟ�ΔϤϳΪϘΗ�ΏϮϠτ Ϥϟ، م یوعااجتمعقد  تم

ϲ-النقابة  مقرفي  الظھر من بعد 24/1/2022�ΔϋΎѧѧδϟ�ϡΎϤΗ�ϲϓήѧѧθϋ�ΔϴϧΎΜϟالموافقثنیناال ϧΎѧѧδϴϤѧѧθϟ

:التالیھ اسمائھموبحضور السادة 

�ʥŵŴőœ̫ ॺƃ¦�ȆƀƈÂ�ʝ ॻƄr ʯƃ¦�©œؕʙŬ�§ œ̡Ů ¦�ŗǺœƀƈ:

1-�ʙ̔ʶƅ§řƅʨƁŕŷ�ʨŗ§�ʧʽʁ ţ�ǲ �ʅ ॽŲʖ Ƃ̔̒ƅ§

2-�ʙ̔ʶƅ§řŮÃ§± �̄ʧ Ŭ̔ŕǽʖ Ƃ̔̒ƅ§�ʖ œŕƊ

3-�ʙ̔ʶƅ§�ȑʛʹ ʵƅ§�ʛʽʁ ॽśʨʹ ŷ

4-�ʙ̔ʶƅ§řſƁ§ʨʷƅ§�ƓſŰ Ãʨʹ ŷ

�ʥŵÀ®°ƙ¦�ŗšƚƆ�ŗǺœƀƈ:

1-�ʧ ŗɦŕؔ ƅ§ƌॽ̋ ʳŷ�ʨŗ§�ʙ̔ţÃʖ Ƃ̔̒ƅ§�ʖ œŕƊ

2-�ʙ̔ʶƅ§Ɠʻ̔ƄŕȞʁ ƅ§�̄ ŕ̋ ŷʨʹ ŷ�©±§̄§�ʝ Ɔr ƈ

3-Ţॽŗƛʙƅ§�ʙ̋ ʴƈ�ʧ ŗɦŕؔ ƅ§ÀŕŸƅ§�ʧ ƈ̔ƛ§

ªعبد الرحمن عليالسید -4 ŕȄÃŕţ�ȈʽؗÃ��řǼŕƂƊ�ʨʹ ŷ

5-�ʙ̔ʶƅ§�¿Ɯƍ�ʛ ŷ̋ª ŕȄÃŕţ�ȈʽؗÃ��řǼŕƂƊ�ʨʹ ŷ

ركات شالتي تواجھ المشاكل والمعیقاتوبعد بحث بالحضور نائب النقیبفي بدایة االجتماع رحب 

ثناء أالتي تم مناقشتھاالتالیةالبنودفقد تقرر عرض مع شركات المالحة  ،  ل تعامالفي  التخلیص

والخروج بموقف موحد بھدف حل المشاكل وتذلیل علیھالالطالع على لجنة الحاویات األجتماع

:المعیقات
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 وضوالتي تحمل توقیع الشخص المفالمقدمة من شركات التخلیص یتم قبول شیكات التأمین أن

المصادق على صحة توقیعھ لتعھداسمھ في اوالمذكورعن الشركة حسب السجل التجاري

.ك المقدم البنك على الشیالحاجة الى مصادقة دون

 حلیا"معشرة االف دینار للحاویات الواردة ب بمبلغ محددالضمانشیك / شیكاتأن یتم تقدیم

خلیص.التشركة بین الوكیل وعلى قیمة الشیكاالتفاقالترانزیت یتموللحاویات لألردن

قبل   من ةلتنظیم إستالم الحاویات الواردمن قبل نقابة مالحة األردن سیتم اصدار تعھد موحد

جمیع الشركات . قبل لمنع اي لبس في ذلك وسیتم التعامل بھ منشركات التخلیص 

 ات أي من شركالتعمیم على جمیع الشركات المالحیة لبیان اذا كان ھنالك اي مشاكل معلقة مع

.ومتابعة حل ھذه المشاكل بذلك  ة أصحاب شركات التخلیص البالغ نقابالتخلیص وذلك

قبل وشركات التخلیص كات یالتخلیص بأي شكوى تتعلق بشأصحاب شركات  ة بابالغ نقا

ألتاحة المجال لنقابة أصحاب شركات التخلیص لحل المشكلة تقدیم الشیك للصرف بمدة اسبوع 

.لشركة التخلیصتبلیغ تبلیغ رسمي الھذایعتبر و

 رتنالكاوالطلب من شركات المالحة قبول تسدید األجور والمستحقات بواسطة شیكات على 

أي ب على ان یتم تفعیل اذونات التسلیم بعد التأكد من تحصیل قیمة الشیكات أولشركة ل العائد

اإللكتروني.من وسائل الدفع 

 ،  بحد اقصى یتم التفعیلبمجرد تقدیم المستندات المطلوبة وتسدید المستحقات لشركة المالحة

ه الكترونیا بعد سفر الباخرة من اخر میناء في اتجا تنھایة یوم العمل وذلك بعد تسجیل المنافس

میناء العقبة.

الموظف المناوب لشركة المالحة یتم مراجعة ةفي حالھ االذونات االضطراری

.على ان یتم عقد اجتماع الحق للمتابعةوعلیھ انتھى االجتماع 

°ʙƀy ƃ¦

�Šॻŕƙʗƃ¦�ʗy ʲƆ�ʥʯŕœؒƃ¦
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ƊƈŋȁÂ�ʔŞʦو/أو شركة/مؤسسة تخلیص مفوضھ من المستفید/أو وسیط شحن تسلیم وصوصھا جھة حجز و/أو وكیل التسلیم التي نكون بخأذونات ȁyÂ
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-�ƏƄŵ�ŗʢżœ̡ ƃy¦ال��ŗȂÂœ̡اƒ�Ƒʯƃ¦�©œȂÂœ̡ƃ�ʤʯœƌƆƚʯŪ ¦�©œȂÂœ̡ƃ¦���ŗȂÂœ̡ƃ¦�̈ ®œŵȀÂ�ȏ¢�ʥƆ�ŗॻƃœŤ�œƋœ́yƄʯŪ¦�œؕyÂ�ŗŽॻʢƈÂ�ŗy ॻƄŪ�ŗŹ°œŽƃ¦

�§ʦ ŵ̒řœyॻƄŶř�ʔʴš�̈°ʙƀy ƃ¦�ŗšœɹƃ¦�Â¢�ŗॺɿŶƃ¦�  œ́̒Ɔ�Əƃ¤�ʤؒ

-ŗȂÂœ̡ƃ¦�ʤɹ ʱǺ�ȖʲƄƒ�ʗſ�°ʙŰ �ȏ¢�ŗy ॻɾ�Ŵż®Â¢�Â�ʃ ॻʢ ř́�°ʦŞ¦�Â¢�Â�°ʦŞ¢ال�œƀżÂ�ŠॻƄʁ ʯل�Ȋʳƃ¦�Ɗॺƃœʠʸƃ̄Â�ȏʙʲॺƃ¦ʣ�ª Âʗš�¾œš�Ƒż

��©œȂÂœ̡ƃ¦���ŗȂÂœ̡Ƅƃ�ƑőʚŞ�°ʙŰ �ȏ¢
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�ŗȂʙʯżʗƃ¦�ʙh Ƃ¢�œƌƒ¢�ŗॻɾʦʴƃ¦�Â¦
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œƌ ż̒�©œȂÂœ̡ƃ¦�ʤؒ Ƅʮſ�ʥƆ�ŗƀॺɹ Ɔ�ŗƀż¦ʦ Ǻy�ƙ¦

-œǺ�ŗȂÂœ̡ƃ¦�«ÂʙŤ�¿ʗŵŗॻƈ®°ƕ¦�ŗؒ Ƅy ƃy¦�®Âʗš�«°œŤ�» ƚźƃŗॻy Ŭœƌƃ¦�ʤؒ Ƅʮſ�ʥƆ�ŗƀॺɹ Ɔ�ŗƀż¦ʦ Ǻy�ƙ¦

-ƌŶʯƈÂ�ʤȜǻʗƃ�œƌŕ�¾ʦ Ŷyy ƃ¦Â�̈®ʗ̡ ƃy¦�¾œʠŵƕ¦�¾ʗŕ�ŗżʙŶř�ƏƄŵ�œ́ŶƄʟ¦�ʗſ�œ́ƈœǺ�ʙƀƈƃ¦�ƉʘƋ�Ŵżʗŕ�ʗ�¾œš�Ƒż�©ƙʗʮ�œƌƀƀ̡ ř
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�°¦ʙŰ ¢�Â¢�¾œʠŵ¢�ʗſ�ȖʲƄřʤؒ ʯؕʙɻ ǺʗƌŶʯƃ¦�¦ʘƌŕ�®°Â�œƆ�ŗŽƃœrƆ�ŗɦ ॻʯƈ�Ȇſœ́ƃ¦�Ȋʳƃ¦�Â¢�Âʥ ƈ̒¦ʦſ�ȏ¢Â�¾ʦŶŽy ƃ¦�ŗȂ°œŪ

ʙʯšƙ¦�Ȗőœż�¾ʦʮƀǺ�¦ʦƄ̫¦¿و  Žř…

ŗؕ ʙŬ:
ŴॻɾʦʯƃœǺ�µ ʦŽy ƃ¦:

Ŵॻɾʦʯƃ¦�ʤʯr ƃ¦Â

�ƏƄŵ�ʣ ʮ́ƃ¦�ŗſ®œʁ Ɔŗ̡ ŮŴॻɾʦʯƃ¦:


