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:  تم تأسیس لجنة وكالء المالحة بتاریخ* 

11/10/1978

**********************************************

: تم تسجیل النقابة رسمیا باسم نقابة وكالء المالحة بتاریخ* 

15/12/1985

**********************************************

: تغییراالسم الى نقابة مالحة االردن بتاریختم * 

01/12/2010
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السید حمد الفرحان -1

السید حسین خرینو -2

السید حنا غرغور -3

السید مشھور الجازي -4

السید توفیق قعوار  -5
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1988 - 1986السید حمد الفرحان                  -1

1994 - 1989السید توفیق قعوار                   -2

2000 - 1995الكابتن محمد كاللدة                 -3

 2003 - 2001السید ندیم غرغور                  -4

2009 - 2004السید ردین قعوار                   -5

 2015 - 2010المھندس بسام الجازي              -6

2018 - 2016السید غصوب قعوار                -7

 - 2019الدكتور درید محاسنة               -8
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2021 - 2010
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تطور موجودات النقابة   

Year Findings
2012 1249569
2013 1345756
2014

1452348
2015 1546406
2016 1609178
2017 1654290
2018 1679201
2019 1727631

2020 1677191

2021
1714409
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Containers35%

Cargo 19%

Cars 13%

Rent 13%

Interest 13%

Fees 4%

Conferences 3%
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إحصائیة نقابة مالحة األردن  2021الصادرات و الواردات عام 
لجمیع الموانئ 

Imports (TONS) 2021 Exports (TONS) 2021 Grand Total

MONTH TOTAL Imports MONTH TOTAL Exports Exports &Imports

JAN. 2021 638.772 JAN. 2021 803.704 ǤǤૠ

FEB. 2021 800.022 FEB. 2021 687.089 1.487.111

MAR.2021 619.655 MAR.2021 596.821 1.216.476

APR. 2021 698.135 APR. 2021 684.957 1.383.092

MAY. 2021 845.613 MAY. 2021 711.837 1.557.450

JUN. 2021 632.727 JUN. 2021 1.041.199 1.673.926

JULY. 2021 887.298 JULY. 2021 777.520 1.664.818

AUG. 2021 1.176.554 AUG. 2021 682.553 1.859107

SEP. 2021 790.993 SEP. 2021 808.638 1.599.631

OCT.2021 1.060.908 OCT.2021 1.046.111 2.107.019

NOV.2021
742.892

NOV.2021
689.411

1.432.303

DEC.2021 636.187 DEC.2021 1.171.456 1.807.643

TOTAL 9.529.757 TOTAL 9.701.296 19.231.053
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إحصائیة 2021الصادرات و الواردات من الحاویات عام 
نقابة مالحة األردن 

Imports (TEU) 2021 Exports (TEU) 2021 Grand Total TEU

MONTH TOTAL Imports MONTH TOTAL Exports Exports &Imports

JAN. 2021 29.204 JAN. 2021 28.281 57.485

FEB. 2021 28.041 FEB. 2021 28.990 57.031

MAR.2021 32.440 MAR.2021 28.292 60.732

APR. 2021 34.442 APR. 2021 32.915 67.358

MAY. 2021 33.457 MAY. 2021 30.378 63.835

JUN. 2021 33.217 JUN. 2021 34.044 67.261

JULY. 2021 31.013 JULY. 2021 28.071 59.084

AUG. 2021 34.880 AUG. 2021 35.861 70.741

SEP. 2021 34.362 SEP. 2021 29.431 63.793

OCT.2021 34.426 OCT.2021 32.070 66.496

NOV.2021 32.050 NOV.2021 31.884 63.934

DEC.2021 34.078 DEC.2021 33.833 67.911

TOTAL 391610 TOTAL 374.050 765.662
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ة  أنواع السفن التي وصلت میناء العقب
لنھایة شھر كانون األول 
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نسبة الفرق 2021 2020 تفاصیل عدد السفن

1% 281 279 الصب الجاف

-7% 199 214 الصب السائل

3% 81 79 البضائع المختلفة 

-3% 317 328 الدحرجة 

-11% 39 44 أخرى

-4% 311 325 الحاویات

96% 588 300 نویبع -سفن العقبة 

145% 27 11 السفن السیاحیة

17% 1843 1580 المجموع
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نسبة الفرق 2021 2020 نوع البضائع

میناء العقبة الجدید

-6% 2,517,896 2,666,311 الحبوب

-1% 318,827 322,052 فحم

19% 1,821,863 1,525,928 البضائع المختلفة 

-6% 109,766 116,347 )سیارات(الدحرجة 

18% 1,453,893 1,235,976 )رأس(المواشي 

طن–میناء الفوسفات 

17% 5,285,162 4,515,801 الفوسفات

طن–المیناء الصناعي 

31% 1,075,060 820,950 الكبریت

-7% 1,827,973 1,974,355 البوتاس

4% 984,024 942,681 األسمدة

6% 245,658 232,406 أمونیا

-17% 949,729 1,144,062 حامض الفوسفوریك

6% 5,082,444 5,114,454 طن -مجموع البضائع 
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نسبة الفرق 2021 2020 نوع البضائع

طن–رصیف النفط 

4% 1,971,777 1,904,843 النفط الخام

-2% 917,072 936,598 دیزل

14% 966,548 845,284 بنزین

-17% 55,210 66,828 أخرى

4% 3,910,607 3,753,553 طن -مجموع البضائع 

طن–رصیف الغاز النفطي المسال 

-2% 415,173 425,148 الغاز النفطي المسال 

طن–رصیف الغاز الطبیعي المسال 

-100% 0 726,854 الغاز الطبیعي المسال 
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نسبة الفرق  2021 2020 نوع البضائع

وحدة مكافئة -میناء الحاویات 

7% 125,753 117,856 )الممتلئة(الحاویات المصدرة 

-12% 374,052 422,972 الحاویات المصدرة

-10% 391,610 434,309 الحاویات المستوردة

-11 % 765,662 857,281 مجموع الحاویات

میناء الركاب 

244% 229,914 66,752 نویبع -المسافرین بحراً 

رصیف السفن السیاحیة 

118% 23,857 10,936 سفن سیاحیة -المسافرین بحراً 
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      العقار المسجل باسم النقابة

 عمارة مكونة من اربع ادوار في منطقة الشمیساني تم االنتھاء من -1
2002بنائھا عام 

2013مكتب في مدینة العقبة تم شرائھ عام  -2   

Captain M. Dalabieh





Captain M. Dalabieh



 غرفة نقابة مالحة االردن في مركز الحسین
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SOS مشاركة النقابة في دعم



2021مشاركات مختلفة للنقابة خالل عام 
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2021الندوات  و النشاطات التي شاركت بھا النقابة خالل العام

لمي ففي لقد تابعنا كل ما ھو جدید ومفید في عالم النقل البحري سواء على الصعید المحلي او العربي والعا
عھا سواء في الصعید المحلي تابعنا الندوات والدورات وجمیع الفعالیات والمشاركة الفاعلھ في ورشات العمل جمی

.. مع نھایة العام بعد حالة االنفراج التي مرت في البالد عمان او العقبة وعقد الدورات المھمة لألعضاء

ة وقد حرصت الھیئة اإلداریة على توطید عالقات النقابة مع الجھات ذات العالقة ومن أھمھا سلطة منطق1.
رة وتشغیل العقبة اإلقتصادیة وشركة تطویر العقبة ومیناء الحاویات والھیئة البحریة وشركة العقبة ألدا

.ووزارة النقل و وزارة الصناعة و التجارة  الموانئ

موظفین من شركات المالحة على شھادة الوكیل  10تابعت النقابة موضوع التدریب مع الفونازبا و حصل 2.
البحري  و كذلك استمرت النقابة بعقد الدورات و الندوات في قاعة التدریب في النقابة 

في العقبة و عمان وكذلك األندیة الریاضیة في  SOSلمركز السرطان و كذلك مدارس قامت النقابة بالتبرع 3.
العقبة 

على شرعیة  تابعت النقابة و باجتماعات مكثفة مع وزیر النقل و وزیر الصناعة و التجارة حتى تم الحصول4.
.قانونیة من رئاسة الوزراء باعتماد تعرفة النقابة بعد جھود كبیرة 
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میع اللجان لقد أشرفنا وشاركنا بالعدید من الدراسات العلمیة التي تھم قطاع النقل البحري، وتواجدنا في ج  -5
.  واإلجتماعات ذات العالقة

یة میناء العقبة قامت النقابة و بالتعاون مع شركة تطویر العقبة بعقد ورشة عمل عن بعد لمناقشة دراسة تنافس -6

نقل البحري قامت النقابة بعقد ورشة عمل عن بعد  بمشاركة منظمة الفونازبا لشرح اثار جائحة كورونا على ال -7
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ل على شاركنا في اجتماعات تفعیل النافذة الوطنیة الواحدة مع دائرة الجمارك وأعضاء النقابة من أجل العم. 8
.ضوعوراحة المستثمر والمواطن مع حفظ حقوق الوكیل البحري وتم عقد أكثر من اجتماع داخل النقابة لھذا الم

.تم اعتماد النقابة رسمیا من منظمة فونازبا الصدار شھادات فونازبا لمعیار الجودة . 10

.

النقابة ممثلة في مجلس أدارة شركة العقبة لتشغیل و إدارة الموانئ رسمیا  -12
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التدریب في قاعة التدریب في النقابة 
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االجتماع مع مدیر الجمارك لحل اإلشكاالت التي تھم القطاع 
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االجتماع مع شركة تطویر العقبة لبحث تعرفة الخدمات البحریة
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المشاركة مع غرفة تجارة عمان و مدیر الجمارك لبحث األمور التي تخص قطاع المالحة 
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اجتماع النقابة مع عطوفة مدیر عام الجمارك  الجمارك 
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اجتماع النقابة مع شركة میناء الحاویات 
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اجتماع النقابة مع وزارة الصناعة و التجارة 
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زیارة مركز التدریب البحري في العقبة 
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االصطفاف االجتماع مع شركة التطویر و االقتصادیة الخاصة و میناء الحاویات لمناقشة رسوم 
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اجتماع الھیئة العامة
الخامس و الثالثون  
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اجتماع الھیئة العامة للنقابة الخامس  والثالثون
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اجتماع الھیئة العامة للنقابة الخامس  والثالثون
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التي تحدث في منظومة المواني  التطورات
بالعقبة
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في االردن تطور الموانئ
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ملیون طن36

ملیون طن4
المیناء األوسط

)صب جاف/ بضائع عامة (

میناء النفط/ ملیون طن 20

ملیون طن 10
المیناء الصناعي

ملیون وحدة مكافئة2
میناء الحاویات     میناء العقبة الجدید

بضائع عامة ، الصب (
)الجاف،  الدحرجة

میناء الغاز النفطي/ ملیون طن  4

ملیون مسافر2

ملیون بضائع عامة ودحرجة1

)  الجسر العربي(میناء الركاب 

ملیون طن 10
میناء الفوسفات 

ملیون مسافر 1  -السفن السیاحیة 

715 ً ملیون قدم مكعب یومیا

میناء الغاز الطبیعي المسال        

 ً الطاقات االستیعابیة للموانئ سنویا

الموانئ االردنیة في خدمة قطاعات االعمال 
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1
7

8
9

2

3

456
2 مرفأ الخدمات البحریة  

3 المیناء الصناعي 

4 میناء الفوسفات 

5 میناء الغاز الطبیعي 

6مرفأ الخدمات البحریة لموانئ الطاقة  

7میناء النفط   

8میناء الغاز البترولي  

9میناء تصدیر النفط العراقي   

منظومة الموانئ الجنوبیة

1میناء العقبة الجدید  
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1

2

3
4

1 السفن السیاحیة   

2 صب جاف/رصیف مؤتھ   

3 الحاویات   

4 الجسر العربي محطة بواخر  الركاب /

منظومة الموانئ الشمالیة والوسطى
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The New Port
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میناء العقبة الجدید

9 Berths
Total 2000 M
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رصفة البضائع العامة أ
و السیارات
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9عدد االرصفة
م2030اجمالي طول االرصفة

م 15 - 13الغاطس

الف طن 100االزاحة

2الف م 17مستودعات مغلقة بالكامل

2الف م 12ھناجر

2الف م 265ساحات مكشوفة

2الف م 25ساحة انتظار الشاحنات
شاحنة 150وتتسع 

یتم مناولة البضائع العامة على ھذه االرصفة:

)  الكبریت–الفحم السائب –المكیسات –الرخام –الخشب –الحدید  -الحبوب (  

).السیارات(باإلضافة إلى سفن الرورو 

میناء البضائع العامة–العقبة الجدید  میناء
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) م15(لكل منھا والغاطس ) م250(وأطوالھا  8،9یتكون میناء الحبوب من رصیفین وتحمل أرقام 

وبقدرة ) 3(وتستخدم لمناولة الحبوب المستوردة والمصدرة كما یخدم الرصیفین مفرغات حبوب عدد 

.  ملیون طن ) 14(ساعة، وحجم المناولة المقدرة سنویا /طن) 2400(

ألف طن  200الطاقة االستیعابیة

ساعة/ طن ) 1800(محطة مجھزة بقدرة محطة تحمیل الشاحنات 

ساعة / طن ) 800( خط تصدیر بقدرةإعادة تصدیر 

شاحنة ) 50(بسعة ساحة انتظار للشاحنات 

.  من قبل الشركة العامة األردنیة للصوامع والتموین/ اإلدارة والتشغیل  *

میناء الحبوب
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بعد التطویر والتأھیلقبل التطویر والتأھیل

11عدد األرصفة

متر 140متر 140طول الرصیف

متر 24متر 24غاطس الرصیف
ألف طن  320ألف طن  320حمولة الناقلة
25التفریغ /أذرع التحمیل 

مضخة 11مضخات 3الرفع مضخات
منصة مزدوجة اوتوماتیكیة 13منصة مزدوجة یدویة 14منصات تحمیل الصھاریج

نظام انذار واطفاء شامل كافة المرافق قدیم یدوي نظام انذار واطفاءمتطلبات السالمة
  اوتوماتیكي

المساعدات المالحیة  نظام
لالصطفاف اللیلي 

نظام حدیث متكاملال یوجد

نظام حدیث متكاملال یوجدالمراقبة المرئیة االمنیة نظام
 نظام السیطرة والتحكم بمنصات

التحمیل
نظام حدیث متكاملال یوجد

Captainملیون طن 20ملیون طن 9قدرة المناولة السنویة M. Dalabieh



�ƑƃÂʙʯʮƃ¦�±œźƃ¦�  œ́̒Ɔ
¾œɹ ƃy¦

بعد االنشاءقبل االنشاء

ع رصیف قدیم ومتواض( 1عدد األرصفة
)متخصص وغیر

1

متر 185متر 80طول الرصیف

متر 11غاطس الرصیف متر 7
2خراطیم/ ال یوجد التفریغ /أذرع التحمیل 
ألف طن  20طن  االف 5حمولة الناقلة

قدیم  نظام انذار واطفاءمتطلبات السالمة
یدوي

نظام انذار واطفاء شامل كافة المرافق 
  اوتوماتیكي

المساعدات المالحیة  نظام
لالصطفاف اللیلي 

نظام حدیث متكاملال یوجد

نظام حدیث متكاملال یوجدالمراقبة المرئیة االمنیة نظام
 نظام السیطرة والتحكم بمنصات

التحمیل
نظام حدیث متكاملال یوجد

ملیون طن 4ملیون طن 1قدرة المناولة السنویة

LPG
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من قبل / اإلدارة والتشغیل * 

شركة الكھرباء الوطنیة 

NEPCO

ţॻɻ ƃ¦�  œ́̒Ɔ
�¬œॺʁ ƃ¦�ʗy šƕ¦�¬œॺŮ

بعد االنشاءاالنشاء قبل 

1عدد األرصفة

متر 281طول الرصیف

متر 20–18عمق الرصیف

قدرة المناولة 
السنویة

ملیون قدم مكعب بالیوم 715

 /أذرع التحمیل 
التفریغ

2عدد 

QFLEXألف متر مكعب  215حمولة الناقلة

 نظام انذار واطفاء شامل كافة المرافقمتطلبات السالمة
  اوتوماتیكي

المساعدات  نظام
 المالحیة لالصطفاف

اللیلي 

نظام حدیث متكامل

المراقبة  نظام
المرئیة االمنیة

نظام حدیث متكامل

نظام السیطرة 
والتحكم بمنصات 

التحمیل

نظام حدیث متكامل
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Specialized Tug Jetty
Constructed By ADC

FSRU
Leased By MEMR

Onshore Facilities
Constructed By ADC

¬œॺʁ ƃ¦�ʗy šƕ¦�¬œॺŮ �ţॻɻ ƃ¦�  œ́̒Ɔ
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.من قبل شركة الموانئ الصناعیة/ اإلدارة والتشغیل للمیناء الصناعي  *

��œŶǺ¦°��Ƒŵœ́ʁ ƃ¦�  œ́̒ ƃy¦
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میناء الفوسفات الجدید  -خامسا 

جدید
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المیناء الرئیسي القدیم میناء العقبة جدید الخاصیة رصیف 

PHم11- A

میناء مخصص ومجھزة بالكامل مع 

أفضل المعاییر القابلة للتطبیق 

 والصدیقة للبیئة لوقف تطایر مادة

ى الفوسفات عند مناولتھا والقضاء عل

 تلوث الھواء مع القدرة على التعامل مع

مالیین طن سنویاً من  6إلى  4

.  الفوسفات

 رصیف واحد فقط مزود محمالت بواخر

ساعة /طن1200بقدرة تحمیل  2عدد 

.لكل محمل

نسبة اإلشغال لھذا الرصیف للعام 

%.43بلغت  2017

م 21:الغاطس
رصیف 

الفوسفات 

الجدید

م210 م 190:الطول

تم االنتھاء من العمر االفتراضي في عام ( 1959تم تشییده في عام 

2009.(

العمر 

30:االفتراضي

مناولة الفوسفات

)طن 100000ال یمكن التعامل مع السفن التي یزید حجمھا عن (تالف 

PHم 15- B ا

م180

.2016تم االنتھاء من العمر االفتراضي في عام  1966تم تشییده عام 

مناولة الفوسفات

)طن 100000ال یمكن التعامل مع السفن التي یزید حجمھا عن (تالف  :الوضع الحالي

�ŗŽŮ °ƕ¦�ŗƈ°œƀƆ��©œŽŪʦŽƃ¦
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 رصیفیناالرصفةعدد 
)متر 150یستوعب كل منھما سفینة طولھا لغایة (

متر 10الغاطس 

:القدرة االستیعابیة

المسافرین سعة صالة•

عدد مسافرین•
عدد المركبات •
  االستیعاب•

الرحلة/  1600
ملیون مسافر سنویا 2
ملیون سیارة سنویا 1
سفینة  2

œɹƆœŤ���§ œؕʙƃ¦�  œ́̒Ɔ
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New Yards

AQABA CONTAINER TERMINAL

میناء الحاویات

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 of550m Completed 2011 – 2013
Stage 2 2berths for a total length of460m Completed 2011 – 2013
Stage 3 1berth for a total length of250m In study phase 2017 – 2018
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7
روافع 
جسریة

مشغل عالمي  / میناء الحاویات 

حركة مناولة  35
بالساعة

یوم واحد وقت 
المكوث لحاویات 

الترانزیت
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م9 -م 6

.مجھز بالكامل مع خدمة الصیانة، وورشة عمل ومبنى اإلدارةمرفأ خدمات بحري -

.طن 700یستوعب المرفأ قطع بحریة تزن -

بكامل طاقتھ یعمل-

:الغاطس

الخدمات 

البحریة

:الطول

العمر 

:االفتراضي

:االستخدام

:الوضع الحالي

�ŗȂʙʲॺƃ¦�©œƆʗr ƃ¦
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.من قبل شركة میناء العقبة للخدمات البحریة / اإلدارة والتشغیل للمنزلق البحري ورصیف القاطرات  *

ŗȂʙʲॺƃ¦�©œƆʗr ƃ¦
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وغاطـس  م) 35(م وعـرض )150(رصیف عائـم بطول م) 23( سفن البضائع العامة ویستخدم لتفریـغ ألف طن ) 53(لغایة بإزاحة یستقبل سفن 
. والحبوب وتحمیل مباشر إلى الشاحنات 

.م)8.5(م ورمبة سفینة بعرض )120(ویمكن ربط سفن رورو على واجھة الرصیف الشمالیة بطول 

.وسیتم استخدام ھذا الموقع إلنجاز رصیف للسفن السیاحیة في حال الحاجة لذلك

العائم رصيف مؤته
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شركة العقبة إلدارة وتشغیل الموانئ

)4ساحة (مركز جمرك سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 

المركز یسھل متطلبات الجمارك: الوصف للتخلیص والتفتیش على البضائع في والجھات األخرى  

حاویات وجمیع الخدمات المطلوبة األخرى من خالل تقدیم األیدي العاملة واآللیات والمعدات وأدوات ال

. دونم) 156(وتبلغ مساحة المركز اإلجمالیة  یقع مباشرة على الطریق الخلفيو .المناولة األخرى

:المھام 
.التخلیص الجمركي والمعاینة والتفتیش1)

.مركز لوجستي للبضائع بالحاویات2)

.التخزین على المدى القصیر3)

.محطة لشحن الحاویات إلى وجھاتھا4)

65رمبات المعاینة  عدد

35األرضیة  مواقع للمعاینة
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 على المحافظة بھدف یابانیة بمنحة 1996 عام البحري التلوث لمكافحة حمزة األمیر مركز أنشئ
 عن الناتجة الزیوت إزالة طریق عن وذلك ،نادرة بحریة حیاة من تحتویھ وما العقبة خلیج میاه

 یةالبیئ والمناطق للشواطئ وصولھا ومنع العقبة خلیج میاه في البحري التلوث حاالت مختلف
.الحساسة

:التلوث لمكافحة حمزه األمیر مركز
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Vessel Cruise berths

Project Value
50 MJOD

Stage
Design

Period
2018-2020

Developer
Al-Maabar

Capacity
2 cruise/Day

3000 Pax /Cruise

Financing
Al-Maabar

No. of Berths
2

Existing two berths 1 & 2 in the main port will be handed over to Al-Ma’abar to be
used for accommodating cruise ships.

الخطط المستقبلیة للمیناء القدیم 
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ADC presentation and Reports
JSA information
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