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 -2كلمة النقيب
السادة أعضاء الهيئة العامة احملترمني
حتية واحترام وبعد،
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي السادة أعضاء مجلس إدارة نقابة مالحة االردن
أن أرحب بكم أجمـل تـرحيب فـي االجتماع الثاني والثالثون واالول لهذة الدورة لنقابتكم التي تكبر
بكم وتتقدم مبؤازرتكم وتتطور مبشاركاتكم ومناقشاتكم وافكاركم االيجابيـة.
راجيــا السماح لي بأن أسلط الضــوء على األنشطة التي قمنا بها خالل عام  2016وتابعناها-:
 - 1النشاط اإلداري واملالي:
واصلت النقابة أداء دورها الريادي خلدمة قطاع الشحن البحري بشكل خاص وقطاع النقل فـي
اململكة بشكل عام .فقد تابعت النقابة جميع األنشطة والندوات واحملاضرات والفعاليات احمللية
التي انعقدت فـي وزارة النقل و دائرة اجلمارك ووزارة الصناعة والتجارة ،كما شاركت نقابتكم
بكافة اجتماعات اللجنة الفنية لتسهيل التجارة وفـي جميع األنشطة التي قامت بها شركة تطوير
العقبة وامليناء الرئيسي وميناء احلاويات.
 -1من أهم املتابعات للهيئة اإلدارية كانت مع سلطة ميناء العقبة االقتصادية وشركة تطوير العقبة
وإدارة ميناء احلاويات حول قرار إلغاء خصم الوكيل التشجيعي ال  .٪5لالسف ،وبالرغم من كافة
املداوالت معهم ومع وزارة النقل اال اننا لم نستطع احراز اية نتيجة إيجابية وأعتقد ان الكثير
منكم يعلم باملواجهات التي متت واجلهود التي بذلت فـي هذا الصدد.
 -2قمنا بعقد عدة اجتماعات مع إدارة امليناء الرئيسي بخصوص عمليات التفريغ التي تتم وبحث
سبل تطويرها وخاصة فيما يخص تفريغ السيارات واالضرار املتكررة التي حتدث .وبنا ًء عليه يتم
اآلن دراسة إعادة تفريغ السيارات من قبل طاقم مؤسسة املوانىء مباشر ًة.
 -3قمنا بزيارة الهيئة البحرية لتاكيد التعاون وحسن العالقه وكذلك شاركنا باالحتفال باليوم
البحري االردني.
 -4ومع شركه تطوير العقبه والنقابة اللوجسته مت مراجعة رسوم القريه اللوجستيه  ALVعالوة
على ذلك ،فقد أشرفنا على وشاركنا بالعديد من الندوات واحملاضرات واملؤمترات احمللية
واإلقليمية والدولية وبإعداد الدراسات العلمية التي تهم قطاع النقل البحري ،وتواجدنا فـي جميع
اللجان واإلجتماعات ذات العالقة .وبنفس الوقت مت اإلتفاق مع األكادميية األردنية للدراسات
البحرية إلعداد ندوات متخصصة للعاملني فـي القطاع واجلهات ذات العالقة بنشاط الوكاالت
البحرية ،باالضافة العدإد دورات متقدمة يكون مستقب ً
ال إجتيازها أحد أركان قبول االعضاء
اجلدد بعضوية النقابة ،وذلك بهدف احملافظة على سوية مهنة وفنية عالية لكل من يود أن يتمتع
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مبمارسة عمل الوكيل البحري.
كما شاركت النقابة بإجتماعات الغرف املالحية العربية والغرف املالحية األوروبية .وشاركنا فـي
اجتماعات الفونازبا والتي نحن فيها أعضاء منذ سنني.
أما بخصوص املوقف املالي ،فقد زادت قيمة األصول النقدية خالل العام املنصرم وتعززت قوة
الوضع املالي لنقابتكم ،وقمنا بالفعاليات الالزمة للنهوض بصناعة النقل البحري وإستمرينا
بتطوير البرامج اإللكترونية لتحقيق األهداف التي تخدم مصلحة األعضاء .واستمرينا كذلك فـي
تقدمي التبرعات للجمعيات اخليرية إنطالقاً من القناعة التامة بأهمية املساهمة بخدمة املجتمع
احمللي وكذلك ملركز السرطان بناء على قراركم بذلك فـي االجتماع املاضي وسنستمر فـي ذلك
اذا وافقتم على ذلك وتقوم جلنة االستثمار بجهود كبيرة فـي البحث اآلمن ومعاينة مكان يصلح
لنادي ومقر منفصل للنقابة.
 - 2النشاط التدريبي:
مت عقد العديد من الندوات املميزة سواء فـي قاعة التدريب بالنقابة أو باملشاركة مع األكادميية
االردنية للدراسات البحرية البحرية أو باملشاركة مع الفعاليات املناسبة .وقد حققت هذه الندوات
الفوائد املرجوة منها واملتمثلة برفع سوية العاملني بقطاع املالحة بشكل خاص والقطاعات األخرى
ذات العالقة بشكل عام .وبهذه املناسبة أود أن أتوجه بالشكر لشركات املالحة التي دعمت النقابة
من خالل رعايتها تلك الندوات وساهمت فـي إجناح هذة األنشطة .كما استمرت النقابة بإصدار
األجندة السنوية التي حتتوي على معلومات مفيدة وذات قيمة عالية للقطاعات التي تتعامل فـي
النقل البحري .وفقنا اهلل جميعا ملا يحبه ويرضاه.
أما هيئة النقابة فـي منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة فقامت مبتابعة مستمرة ألدق التفاصيل
املتعلقة بالسادة أعضاء ومنتسبي نقابتكم املوقرة وساعدت قدر اإلمكان فـي التوصل الى حلول
لإلشكاالت التي تعرضت لها مع اجلهات ذات العالقة ومت عرضها على هيئة النقابة.
وبهذه املناسبة يسعدني أن أتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة نقابة
مالحة االردن واملدير التنفيذي وكادر العاملني بخالص شكري وتقديري لوزارة النقل وملفوضية
العقبة وللسلطة البحرية ولشركة تطويرالعقبة ولشركة ميناء احلاويات وامليناء الرئيسي وشركة
ميناء العقبة للخدمات البحرية ولدائرة اجلمارك العامة فـي عمان والعقبة وكل من ساهم بشكل
مباشر أو غير مباشر فـي متكني نقابتكم من حتقيق أهدافها النبيلة بدعم كافة األطياف ذات
العالقة بصناعة النقل البحري.
شاكرين لكم تعاونكم ودعمكم املستمر والذي بدونه ما كان لنا أن نحقق ما حتقق خلدمة قطاع
النقل البحري بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام فـي هذا الوطن الغالي.
النقـيـب
غصوب قعوار
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-3محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و الثالثون لنقابة مالحة االردن
املنعقد بتاريخ 2016/5/15
استناداً لنص املادة ( )15من النظام األساسي لنقابة مالحة االردن والى قرار مجلس إدارة النقابة
فـي جلسته رقم  2016/270واملنعقدة بتاريخ  2016/4/3وبناء على الدعوة رقم /53ص2016/
تاريخ  2016/4/20املوجهة لكافة أعضاء الهيئة العامة فقد اجتمعت الهيئة العامة للنقابة
فـي متام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم االحد املوافق  2016/5/15فـي فندق
االنتركونتينتال /عمان وبحضور ( )35عضواً من أصل ( )49عضو وكيل بحري مستوفـي شروط
العضوية ومسددي إشتراكاتهم ومدرجة أسمائهم فـي الكشف املرفق بهذا احملضر املوقع من قبل
احلضور حيث شكلت نسبة حضور الوكالء البحرين .٪71,4
كما حضر  13عضو منتسب من أصل  25عضو .حيث شكلت نسبة حضور الوكالء املنتسبني .٪52
وقد أعلن النقيب املهندس بسام اجلازي قانونية اجللسة وبوشر السير باملواضيع املدرجة على
جدول األعمال املرفق مع الدعوة ،حيث تقرر تعيني الكابنت محمد الدالبيح مقرراً للجلسة والسادة:
رميون سليمان والكابنت جورج دحدل مراقبني للجلسة حيث مت ما يلي -:
بدأ سعادة النقيب الترحيب باألخوة األعضاء واألعضاء اجلدد املنضمني للنقابة خالل هذا
العام وكذلك مت الترحيب بعطوفة مدير عام مؤسسة املواني لتواجدة بيننا ومشاركته لنا فـي هذا
االجتماع وشكر االعضاء جميعا على تعاونهم الدائم ،كما مت الترحيب باملستشار القانوني للنقابة
االستاذ عزام ،واعلن أسفه لعدم حضور كال من مندوب االمن العام وممثل وزارة العمل .وبعد
ذلك قدم شرحاً موجزاً عن نشاطات النقابة خالل عام  2015مركزاً على محاور ثالثة هي املالي
والفني واالجتماعي منوهاً الى قيام مجلس اإلدارة خالل العام املاضي مبتابعة العديد من األمور
الهامة واالستراتيجية حيث مت االعتراف من قبل مجلس التشريع بقانونية التعرفة الصادرة عن
النقابة وأكد على ضرورة احملافظة على دور الوكيل البحري وحقوقة املكتسبة ودوره الفاعل فـي
خدمة قطاع النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص ومبا يخدم اقتصاد البلد.
أو ًال  :قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالثون املنعقد بتاريخ :2015/5/3
ولعدم وجود أي استفسارات من السادة أعضاء الهيئة العامة ،فقد اقترح السيد نبيل اخلطيب
املصادقة على احملضر باعتبار أن احملضر موزع على جميع األعضاء ،وثنى على االقتراح السيد
عصام السقا ،حيث صادقت الهيئة العامة باإلجماع على محضر الهيئة العامة الثالثون.
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قام الكابنت محمد الدالبيح بتقدمي عرضاً الكترونياً عن نشاطات النقابة منذ تأسيسها وقدم
سرداً عن احلركة فـي ميناء العقبة واملشاريع املستقبلية فـي املوانيء ونسب االجناز فيها مع جميع
انشطة النقابة خالل العام املاضي.
طلب السيد نبيل اخلطيب من املجلس دراسة شراء أرض لتكون نادي ألعضاء املالحة وليس
شرط أن تكون فـي مركز عمان الغربية الرتفاع أسعارها وذلك بعد ان شكر االدارة التنفيذية
ومجلس االدارة على جهودهم.
وطالب الدكتور دريد محاسنة وبعد موافقة الهيئه العامة أن يتم فـي االجتماع القادم تقدمي تقرير
مبا مت تنفيذه على أرض الواقع فـي هذا املوضوع.
ثاني ًا  :تقرير مجلس إدارة النقابة عن سنة :2015
أقترح السيد رميون سليمان عدم قراءة التقرير كونه موزع على كافة األعضاء والعرض االلكتروني
الذي قدمه مدير النقابة يغطي التقرير بالكامل وثنى على االقتراح السيد جورج دحدل .ولعدم
وجود أي استفسارات من السادة أعضاء الهيئة العامة فقد صادقت الهيئة العامة باإلجماع على
تقرير مجلس إدارة النقابة للسنة املالية .2015
ثالث ًا  :البيانات املالية اخلتامية للنقابة لسنة :2015
اقترح الدكتور دريد محاسنة دمج البندين الثالث والرابع املتعلقني بسماع تقرير مدققي احلسابات
ومناقشة امليزانية اخلتامية للعام  2015وثنى على االقتراح السيد رميون سليمان.
طلب النقيب من السيد صالح مدير مكتب اليمامة للتدقيق قراءة تقرير مدققي احلسابات
للسنة املالية  ،2015وبعد تالوته طرحت امليزانية العامة والبيانات اخلتامية للنقاش.
 استفسر السيد رميون سليمان عن املبلغ املدرج حتت بند مكافئات نهاية اخلدمة .حيث بنياملدقق ان هذا املبلغ يخصص حسب االصول احملاسبية بالنسبة لتعويض نهاية اخلدمة ويصرف
بعد انتهاء املوظف من اخلدمة فـي النقابة حيث مدير النقابة غير خاضع للضمان االجتماعي
حاليا ويحق له راتب شهر تعويض عن كل سنه خدمة.
 استفسر السيد رميون سليمان عن بند املكافات حيث أن هذا البند غير مذكور فـي العاماملاضي .حيث اجاب املدقق ان هذا البند كان يدمج مع بند الرواتب ويتم االن توضيحة فـي بند
منفصل لينسجم مع االصول احملاسبية.
 شكر النقيب االدارة التنفيذية للنقابة على جهودها املبذولة خالل العام املاضي. اقترح السيد رميون سليمان املصادقة على البيانات املالية وثنى على االقتراح السيد عصامالسقا ،ثم صادقت الهيئة العامة باإلجماع على إقرار امليزانية والبيانات املالية اخلتامية للسنة
املالية .2015
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رابع ًا  :مشروع املوازنة التقديرية للنقابة للسنة املالية :2016
طرح النقيب مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية  2016للمناقشة من قبل األعضاء.
 اقترح السيد نبيل اخلطيب بان تقوم النقابة فـي الدور الريادي لها فـي خدمة املجتمع بزيادة
بند التبرعات من اربعة االف دينار الى اربعة عشر الف دينار لتساهم فـي دعم مركز السرطان
وثنى على االقتراح الدكتور دريد محاسنه ووافقت الهيئة العامه على ذلك وطلب من مدير النقابة
اضافة ذلك على موازنة عام .2016
 اقترح السيد رميون سليمان املوافقة على مشروع املوازنة التقديرية كما جاءت وثنى على
االقتراح السيد نبيل اخلطيب.
 ثم وافقت الهيئة العامة باإلجماع على مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالـية  2016كما
عرضت على الهيئة العامة العادية.
خامس ًا  :تعيني مدقق حسابات النقابة للسنة املالية -:2016
اقترح السيد أنور صبيح التجديد ملكتب السادة اليمامة وثنى على االقتراح السيد عبد احلميد
الطوباسي ثم وافقت الهيئة العامة باإلجماع على تعيني السادة مكتب اليمامة كمدققني للسنة
املالية  2016ومت تفويض مجلس اإلدارة بتحديد اتعابهم السنوية.
سادس ًا  :انتخابات هيئة إدارية للنقابة للدورة -:2019 / 2016
أوضح النقيب أن املادة ( )32من النظام األساسي للنقابة تنص على إجراء انتخابات مجلس
إدارة النقابة مرة كل ثالث سنوات .وحيث أنه مع نهاية هذا االجتماع تنتهي دورة املجلس احلالي
للنقابة ،لذا سيتم إجراء انتخابات للهيئة اإلدارية للدورة القادمة وفقا للنظام اجلديد بواقع ستة
أعضاء من الوكالء البحرين وثالث أعضاء من فئة املنتسبني.
وقد مت تعيني السيد رميون سليمان رئيساً للجنة املشرفة على االنتخابات وكل من السيد عبد
احلميد الطوباسي والكابنت جورج دحدل أعضاء.
وبنا ًء عليه مت فتح باب الترشيح النتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة للدورة القادمـة /2016
 2019حيث أعرب السادة املذكورة أسمائهم أدناه عن رغبتهم بترشيح أنفسهم:
 - 1السيد غصوب قعوار
 - 2الدكتور دريد محاسنة
 - 3السيد مشهور اجلازي
 - 4الكابنت وحيد ابو عجمية
 - 5السيد زيد الكاللدة
 - 6السيد طالل احللواني

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

شركة اخلليجان للوكاالت البحرية
شركة غرغور للمالحة
شركة اجلازي للمالحة والتخليص
شركة سي أم أي ٍ.سي جي أم
مؤسسة فيالدلفيا للوكاالت املالحية
شركة احلرية للمالحة والنقل والتخليص
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وبعد تسجيل أسماء املرشحني وإعالنها من قبل اللجنة املشرفة على االنتخابات سأل رئيس
اللجنة كافة احلضور فيما إذا كان هناك أي اعتراض على هذه األسماء ،وحيث لم يرد أي
اعتراض فقد مت إعالن فوزهم بالتزكية.
وعلية يكون أعضاء املجلس املمثلني لفئة الوكيل البحري هم:
 - 1السيد مشهور اجلازي
 - 2السيد طالل احللواني
 - 3الكابنت وحيد ابو عجمية
 - 4السيد غصوب قعوار
 - 5الدكتور دريد محاسنه
 - 6السيد زيد الكاللدة

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

شركة اجلازي للمالحة والتخليص
شركة احلرية للمالحة والنقل والتخليص
شركة سي ام اي.سي جي ام
شركة اخلليجان للوكاالت البحرية
شركة غرغور للمالحة
مؤسسة فيالدلفيا للوكاالت املالحية

بعد ذلك طلب رئيس جلنة اإلنتخاب من السادة األعضاء املنتسبني من يرغب للترشح عن مشغلي
السفن فترشح الدكتور عدنان جنار ممثل الشركة العربية الدارة السفن ولعدم وجود منافس فقد
فاز بالتزكية.
طلب رئيس جلنة اإلنتخاب من السادة املنتسبني األعضاء من يرغب للترشيح عن املعاينني
البحريني والصيانة البحرية فترشح املهندس محمد حماد ممثل شركة اخلليج للتعقيم ومكافحة
االفات ولعدم وجود منافس فقد فاز بالتزكية.
بعد ذلك طلب رئيس جلنة االنتخاب من السادة األعضاء املنتسبني من يرغب للترشح عن الفئات
االخرى فترشح :الدكتور مصطفى مساد  :ممثل األكادميية االردنية للدراسات البحرية.
ولعدم وجود منافس فاز بالتزكية.
وعليه يكون تشكيل مجلس إدارة النقابة للدورة القادمة  2019 / 2016كما يلي:
فئة الوكالء البحريني:
 - 1السيد مشهور اجلازي
 - 2السيد طالل احللواني
 - 3الكابنت وحيد ابو عجمية
 - 4السيد غصوب قعوار
 - 5الدكتور دريد محاسنة
 - 6السيد زيد الكاللدة

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

شركة اجلازي للمالحة والتخليص
شركة احلرية للمالحة والنقل والتخليص
شركة سي ام اي.سي جي ام
شركة اخلليجان للوكاالت البحرية
شركة غرغور للمالحة
مؤسسة فيالدلفيا للوكاالت املالحية
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فئة املنتسبني:
 - 7الدكتور مصطفى مساد
 - 8الدكتور عدنان جنار
 - 9املهندس محمد حماد

ممثل
ممثل
ممثل

االكادميية االردنية للدراسات البحرية
الشركة العربية الدارة السفن
شركة اخلليج للتعقيم ومكافحة االفات

وعليه ،فقد انتهى إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثالثون لنقابة مالحة االردن فـي متام
الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم األحد املوافق  2016/5/15بعد أن قام النقيب بتقدمي
الشكر والتقدير لشركة تطوير العقبة ومؤسسة املوانئ واإلدارة التنفيذية ومندوبي النقابة فـي
العقبة على جهودهم املبذولة خالل األعوام الثالثة املاضية ،ومتنى للمجلس اجلديد التوفيق
والنجاح خلدمة أعضاء ومنتسبي النقابة بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام واحملافظة على
مصالح هذا القطاع الهام ،ومبا يخدم املصلحة العامة للبلد.
املقرر
دمحم الدالبيح

أمني الرس

وحيد ابو عجمية

النقيب

غصوب قعوار

 - 4نشاط النقابة خالل عام 2016
شؤون إدارية وتنظيمية:
 - 1كعادتها استمرت النقابة بإرسال التقارير اليومية واالستفسارات اخلاصة باألعضاء وكالء
البواخر.
 - 2كما استمرت بإرسال التقارير اإلحصائية واألنظمة والقوانني املختلفة (بعد نشرها فـي
اجلريدة الرسمية) إلى كافة السادة أعضاء النقابة.
 - 3واستمرت النقابة بتزويد السادة األعضاء بالتقارير واألخبار املتعلقه بالشركات واألعضاء
عن طريق مواقعهم اإللكترونية.
 - 4واظبت النقابة على عقد اللقاءات مع السادة األعضاء فـي قاعة االجتماعات لبحث
املشاكل املهنية اخلاصة والعامة ذات العالقة باألعضاء وأعمالهم.
 - 5استمرت النقابة فـي عقد االجتماعات الشهرية للجنة احلاويات ومتابعة قراراتها وإصدار
التعليمات والتحسينات على التعرفة خدمة ملصلحة الوكيل البحري.
نشاط عضوية النقابة:
مت انضمام اربع شركات كوكالء بحريني وشركة كعضو واحد منتسب .وعليه أصبح عدد الشركات
العاملة واملرخصة لدى النقابة ما مجموعه ( )75شركة مالحية.
وجتدر اإلشارة إلى أن وكالء املالحة البحرية يلعبون دوراً رئيسياً فـي ترويج وتشجيع قدوم
البواخر مليناء العقبة وخدمة التجارة اخلارجية للمملكة عبر مينائنا الوطني الوحيد .وللوكالء
أيضاً دوراً بارزاً فـي تسهيل حركة التجارة من خالل اتصاالتهم مع العالم اخلارجي ومعرفتهم
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مبسارات النقل العاملية وكل ما يتعلق بتسهيل عملية انسياب البضائع وتخفيض تكاليف شحنها.
فضال عن الدور الرئيسي للوكيل املالحي املتمثل فـي حفظ حقوق الغير سواء كان هذا الغير
مسـتورداً أو مـصدراً أو نـاق ً
ال ،باإلضافة لدور الوكيل البحري باحلفاظ على مصلحة وحقوق
املؤسسات املصرفية ذات العالقة.
ومن ناحية أخرى فان باب عضوية النقابة سيبقى مفتوحاً أمام أي شركة أو مؤسسة تقع ضمن
فئة األنشطة املرخصة من قبل السلطة البحرية  /العقبة تود ممارسة مهنتها حيث تستطيع
التقدم بطلب عضوية للنقابة وفقاً للمادتني السابعة والثامنة من النظام األساسي وذلك بالتنسيق
مع السلطة البحرية ،ومن املعلوم ان مجلس إالدارة ال ينظر بأي طلب انتساب فيما إذا كان
غيرمستكمل لشروط العضوية ،وذلك من منطلق حرص النقابة على اتخاذ أقصى ما ميكن اتخاذه
من ضوابط وفق األنظمة والقوانني النافذة ،للحفاظ على السمعة اجليدة للوكيل البحري بشكل
خاص ولكافة أطياف قطاع النقل فـي األردن بشكل عام.
 - 5اجنازات مجلس اإلدارة
 - 1حتديث تعرفة الوكيل البحري بشكل مستمر من خالل اجتماعات جلنة احلاويات والتي
أصبحت تشكل مرجعاً جيداً ووحيداً للوكيل البحري.
 - 2توطيد العالقة مع كافة اجلهات املسؤولة عن النقل البحري سواء فـي عمان او فـي
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة .فقد اجتمع املجلس مع معالي وزير النقل حيث أكد على
أهمية إستمرار التنسيق بني الطرفني خدمة للصالح العام.
 - 3وقام معالي ناصر الشريدة رئيس مجلس املفوضية بالعقبة باالجتماع مع النقابة فـي
العقبة وأكد على اجلاهزية التامة حلل أي مشكلة عامة تواجه قطاع النقل.
 - 4عقد اكثر من اجتماع مع ميناء العقبة والهيئه البحرية فـي العقبة.
 - 5املشاركة بجميع اجتماعات جلنه تسهيل التجارة فـي وزارة النقل.
 6املشاركة فـي جميع اللجان املنبثقة عن وزارة النقل ووزارة التخطيط. - 7شاركت النقابة فـي جلنة تعديل وتوضيح التعرفة فـي امليناء الرئيسي.
 - 8قام املجلس مبحاوالت عديدة اليقاف قرار ميناء احلاويات بإلغاء اخلصم التشجيعي.
 - 9قام املجلس بزيارة ملركز احلسني للسرطان حيث سيتم وضع إسم النقابة على أحد
الغرف باملركز.
 - 10شاركت النقابة فـي اجتماعات وانتخابات الغرف املالحية فـي االسكندرية وحافظت
علي مركزها كنائب لرئيس مجلس االدارة.
 - 11متكنت جهود النقابة بان تكون ممثلة فـي مجلس أدارة الهيئة البحرية ومؤسسة املوانيء.
 - 12مت عقد ندوة فـي عمان باملشاركة مع معهد تدريب املوانيء فـي جمهورية مصر العربية
بعنوان التوجيهات االستراتيجية فـي صناعة النقل البحري.
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 -6وفيما يلي نبني أسماء الشركات األعضاء كما هي مقرونة باسم ممثل الشركة املعتمدة
لدى النقابة:

قائمة بأسماء شركات املالحة االعضاء وممثليها 2016/1/3
الرقم اسم الشركة
1

2
3

4
5

6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20
21

22
23

24
25

ممثل الشركة

شركة اخلليجان للوكاالت البحرية
شركة احلرية للمالحة والنقل والتخليص
مؤسسة فيالدلفيا للوكاالت املالحية
شركة االرز للوكاالت البحرية
شركة غرغور للمالحة
شركة اجلازي للمالحة والتخليص
الشركة العربية الدارة السفن
شركة اخلليج للتعقيم ومكافحة االفات
االكادميية االردنية للدراسات البحرية
شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية
الشركة الوطنية للخدمات املالحية
شركة امواج احلرير للوكاالت والنقل البحري
وكالة البحر االحمر للمالحة
شركة أمني قعوار واوالده
شركة مالترانس للوكاالت املالحية
الشركة العربية للنقل وتخليص البضائع
شركة تلستار للوكاالت البحرية
شركة اخلطوط البحرية الوطنية االردنية
شركة أورابيا للمالحة والنقل الدولي
الشركة الدولية للمالحة والشحن
شركة الشرق للمالحة
الشركة العاملية خلدمات احلاويات
شركة العقبة للمالحة
شركة املشرق للمالحة والترانزيت
وكاالت احمليط البحرية
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السيد غصوب قعوار
السيد طالل احللواني
السيد زيد الكاللدة
الكابنت وحيد ابو عجمية
الدكتور دريد محاسنة
السيد مشهور اجلازي
الدكتور عدنان النجار
املهندس محمد حماد
الدكتور مصطفى مساد
السيد أنور صبيح
السيد غالب حبايبه
السيد عايد اخلزاعلة
السيد محمد شعبان
السيدة ناديا شاهني
السيد نبيل اخلطيب
السيد رشاد طوقان
السيد عصام منعم بصل
السيد طارق الدجاني
السيد سعيد جورج بطريان
االنسة بيسان الشريف
السيد وليد خالد ابو حسان
السيد سمير سامي السايح
السيد ابراهيم عطيه
السيد تيسير بدير
السيد ندمي غرغور

26
27

28

29

30
31

32
33

34
35

36
37

38

39

40
41

42
43

44
45

46
47

48

49

50
51

52
53

54

وكالة دحدل للمالحة
شركة اجلسر العربي للمالحة
شركة رم للمالحة والنقل الدولي
شركة السندباد للمالحة والشحن
الشركة العاملية املثلى خلدمات الشحن
شركة عمون خلدمات النقل واملالحة
شركة بارول زعترة
الشركة االردنية املتحدة للمالحة
شركة املجموعة االردنية للوكاالت البحرية
شركة السالم للوكاالت البحرية
شركة البحر االبيض املتوسط للمالحة
الشركة االوروبية خلدمات الشحن
شركة خليج االردن خلدمات الشحن
شركة العمل للنقل الدولي (االردن)
شركة الرمز للوكاالت البحرية
شركة الشرق االوسط خلدمات احلاويات
شركة كرمي للمالحة والتخليص
شركة ميرسك االردن
الشركة االردنية الكونية للوكاالت املالحية
شركة شرف للوكاالت املالحية
الشركة االردنية الدولية للمالحة والنقل
الشركة البحرية للخدمات املالحية
شركة السهم السريع للوكاالت البحرية والشحن
شركة االبتكار للوكاالت البحرية
شركة باسفك انترناشونال الينز  -االردن
شركة العال للخدمات املالحية
شركة البحار السبعة للخدمات اللوجستية
شركة امير البحار للخدمات البحرية
الشركة االوروبية املتوسطية للمالحة
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الكابنت جورج دحدل
السيد كاظم هاشم طاهر
السيد صالح البيطار
السيد عبد احلميد الطوباسي
السيد بسام الزبن
السيد ندمي الناعوري
السيد سعيد جورج بطريان
السيد مخلد املناصير
الدكتور هاني الطروانه
السيد مؤيد قطقط
السيدة رانيا وليد قعوار
السيد عصام السقا
السيدة أميان بكيرات
السيد أغستني سمندر
السيد حنا داركجيان
السيد حسام قطان
السيد جورج نينو
السيد راكان ماضي
املهندس عبد الكرمي املناصير
السيد مهند البطاينة
السيد غازي الداود
السيد رميون سليمان
السيد يحي فاعور
السيد رجائي بشناق
السيد عماد سكاكيني
السيد وائل بقعوني
السيد عباس شقيرات
السيد طالل صايل
املهندس بسام اجلازي

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

شركة جدارا خلدمات النقل واملالحة
شركة البحر امليت للمالحة والشحن البحري
شركة الشويكيني للوكاالت البحرية
شركة محور املشرق للخدمات اللوجستية
شركة الكرمي للوكاالت البحرية
شركة خدمات دياموند للمالحة  /االردن
شركة صقر العقبة للوكاالت البحرية
املكتب الدولي لإلستشارات البحريه
الشركه املتحده للتجاره واملالحه
شركة الدلفني للمعاينات البحريه
شركة التاج خلدمات الشحن
شركة كونه وناجل للمالحه
شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية
الشركة العربية املتحده للوكاالت البحرية
الشركه االسكندنافيه للوكاالت املالحيه
شركة فينيقيا خلدمات النقل البحري
شركة الطرق الذهبية خلدمات الشحن
شركة ريــــــــان للوكاالت البحرية
مركز العقبه للتعليم والتدريب البحري
االسطوره للمالحه ووساطة الشحن البحري
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السيد كرمي الناعوري
السيد توفيق دوعر
السيد محمد الشويكيني
السيد بشير الزق
السيد خالد السواعير
السيد ياسر خوري
السيد علي خليل الهصيص
املهندس نظام األشقر
السيد رجا خوري
السيد حسام الزغل
السيد أنور احمد طاهر
السيد رامي النبر
املهندس عماد عبد القادر
السيد قيس حجازين
السيد غسان رفيق نايف
السيد سيف النفيعات
السيد احمد عمران
السيد محمد احمد صالح
الكابنت يوسف السرحان
السيد محمد يحي الزعبي

 - 7االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اململكة األردنية الهاشمية
التسلسل
1
2
3
4
5

اســم االتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ــة

تاريخ توقيعها

رقم العدد للجريدة
الرسمية أو رقم قرار
مجلس الوزراء

اتفاقية إنشاء املنظمة البحرية الدولية

1973\11\9

قرار رقم ()417
تاريخ 2005/5/24

1995\6\24

قرار رقم ()5235
تاريخ 1994/12/24

1996\1\1

قرار رقم ()1263
تاريخ 1995/6/13

1996\1\3

قرار رقم ()1263
تاريخ 1995/6/13

1996\10\3

قرار رقم ()1263
تاريخ 1995/6/13

1997\5\26

حتت اإلجراء

IMO CONVENTION

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982
UNCOLS 82

اتفاقية اثينا لنقل الركاب وأمتعتهم فـي البحر
لعام 1974
PAL 74

اإلتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام
1969
TONNAGE CONVENTION 69
اإلتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام 1989
SALVAGE CONVENTION 89

اتفاقية تسهيل حركة املالحة الدولية لعام 1965

6

FAL

7

مذكرة التفاهم لرقابة دول البحر املتوسط على
املوانئ

8
9
10
11

PORT STATE CONTROL

االتفاقية الدولية لإلستعداد والتصدي للتلوث
الزيتي 90
OPRC 90
اإلتفاقية الدولية ملستويات التدريب والتعليم
والشهادات للعاملني فـي البحر
لعام  1978وتعديالتها لعام 95
STCW 78
اإلتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966
LOAD LINES 66
اإلتفاقية الدولية ملنع التصادم فـي عرض البحر
لعام 1972
COLREG 72

13

1999\7\30

قرار رقم ()2933
تاريخ 1999/5/18

2000\7\14

قرار رقم ()119
تاريخ 18/11/2003

2000\8\17

عدد اجلريدة
الرسمية ()1522

قرار رقم ()2841
تاريخ 2000/1/18

2000\8\17

قرار رقم ()2520
تاريخ 1999/12/14

2000\10\5

قرار رقم ()3663
تاريخ 2000/4/25

12

13
14
15

اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع
لسنة (1978قواعد هامبورغ)

2001\7\1

Hamburg Rules

اإلتفاقية الدولية لسالمة احلاويات لعام 72
CSC 72
اتفاقية العمل الدولية رقم ( )147لسنة 1976
اتفاقية تتعلق باملعايير الدنيا الواجب مراعاتها
فـي السفن التجارية
اإلتفاقية الدولية للمسؤولية املدنية عن أضرار
التلوث الزيتي لعام 1969
CLC 69

2001\9\1

2003\8\17
2004\1\12

عدد اجلريدة الرسمية
()1556
قرار رقم  2141تاريخ
2001/2/20
عدد اجلريدة الرسمية
( )4499تاريخ
 2001/7/30قرار رقم
( )2673تاريخ 2001/5/1
العدد  4644تاريخ
 2004/2/16قرار رقم
( )305تاريخ 2003/12/9
رقم كتاب رئيس الوزراء
رقم  1/7/4/9486تاريخ
2003/7/1
عدد اجلريدة الرسمية
( )4813تاريخ 2007/5/7
قرار رقم ()2574

16

برتوكول عام  1988التفاقية سالمة األرواح فـي
البحار SOLAS PROTOCOL 88

2004\1\14

17

بروتوكول عام  1988لإلتفاقية الدولية خلطوط
التحميل لعام 1966
LL PROTOCOL 88

2004\1\14

عدد اجلريدة الرسمية
( )1522قرار رقم ()2520
تاريخ 1999/12/4

2004\7\1

عدد اجلريدة الرسمية
()5674

2004\7\2

عدد اجلريدة ()4639
تاريخ  2004/1/15قرار
رقم ( )7تاريخ 2003/11/4

2005\2\9

العدد رقم ()3473
قرار رقم ( )1457تاريخ
2004/4/20

2004\7\2

عدد اجلريدة ()4639
تاريخ  2004/1/15قرار
رقم ( )7تاريخ 2003/11/4

2006\7\2

عدد اجلريدة الرسمية
رقم( )4741قرار رقم
( )1357تاريخ 2005/9/13

2006\9\2

قرار رقم ( )5299تاريخ
31/12/1994

18
19
20
21
22
23

مدونة األمن البحري للسفن واملوانئ
ISPS Code

اإلتفاقية الدولية لقمع األعمال غير املشروعة
املوجه ضد سالمة املالحة البحرية لعام 1988
SUA 88
اتفاقية العمل الدولية رقم ( )185لسنة 2003
بشأن وثائق هوية البحارة

بروتوكول لقمع األعمال غير املشروعة املوجهة
ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة فـي اجلرف
القاري لعام 1988
SUA PROTOCOL 88
االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ البحري لعام
1979
SAR 1979
االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام
1978 /1973
MARPOL 73/78

14

بروتوكول عام ( )1978املتعلق باالتفاقية الدولية
لسالمة األرواح فـي البحار
SOLAS PROTOCOL 1978
االتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم لسفن
اإللتصاق الشوائب لعام 2001

2006\10\10

عدد اجلريدة الرسمية
( )4794تاريخ
2006/11/30

2010\6\24

قرار رقم ( )1338تاريخ
2008/4/21

26

االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن
أضرار التلوث بوقود السفن
الزيتي لعام 2001

2010\6\24

27

االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه االتزان
وإدارة مياه الصابورة والرواسب فـي السفن لعام
2004

مت االنضمام

24
25

ANI FOULING SYSTEM 2001

INTERNATIONAL CONVENTION ON
CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL
POLLUTION DAMAGE, 2001

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
’CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS
BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

عدد اجلريدة الرسمية
( )5010تاريخ 2010/1/17
قرار رقم ( )6824تاريخ
2009/12/8

قرار رقم ( )3954تاريخ
2014/4/16

اتفاقية خدمة شبكات البحار النظيفة

28

 BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THEمت نشرها فـي
EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY
اجلريدة الرسمية
(EMSA) AND JORDAN MARITIME
COMMISSION FOR RECEIVING EMSA
العدد رقم 5296
SATELLITE BASED
تاريخ 2014/8/3
OIL SPILL AND VESSEL DETECTION

قرار رقم ( )3382تاريخ
2014/2/26

SERVICE ((CLEAN SEA NET

برتوكول عام  1992لتعديل االتفاقية املسؤولية
املدنية من أضرار التلوث بالزيتي لعام 1969

29

PROTOCOL TO THE 1992
مت نشرها فـي
 INTERNATIONAL CONVENTION ON THEاجلريدة الرسمية

مت توقعيها بقرار
رقم ( )6936تاريخ
2014/11/10

30

اتفاقية األقمار الصناعية IMSO
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL
MARITIME SATELLITE ORGANIZATION

نشرها باجلريدة
الرسمية (عدد
 )5304تاريخ
2014/10/1

مت توقعيها بقرار
رقم ( )5357تاريخ
2014/8/31

31

اتفاقية العمالة MLC 2006
MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

32
33

ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL
FUND FOR COMPENSATION FOR OIL
)POLLUTION DAMAGE (FUND 1992

امللحق السادس من اتفاقية ماربول

MARPOL ANNEX (VI) PREVENTION
OF AIR

اتفاقية نيروبي الدولية إلزالة احلطام لعام 2007
Nairobi International Convention on the
Removal of Wrecks
15

مت االنضمام
مت االنضمام
مت االنضمام

مت توقيعها بقرار
رقم ( )6376تاريخ
2014/11/15

املوافقة على االنضمام
قرار رقم ( )9541وتفويض
السفير األردني إليداع
الوثائق واالنتظار بنشرها
فـي اجلريدة الرسمية

مذكرات التفاهم املوقعة مع الدول
التسلسل

1

اسم الدولة
اململكة األردنية اهلامشية وامجلهورية األوكرانية

2

اململكة األردنية اهلامشية ودولة اإلمارات العربية املتحدة

4

اململكة األردنية اهلامشية ودولة الربازيل

6

اململكة األردنية اهلامشية ومجهورية السودان

8

اململكة االردنية اهلامشية وامجلهورية التونسية

3

5

7
9

اململكة األردنية اهلامشية واململكة املغربية
اململكة األردنية اهلامشية ودولة قطر

اململكة االردنية اهلامشية ومجهورية مرص العربية

اململكة االردنية اهلامشية وامجلهورية المينية

10

اململكة االردنية اهلامشية وامجلهورية العربية الليبية

12

اململكة االردنية اهلامشية ومملكة البحرين

14

اململكة االردنية اهلامشية ودولة الكويت

16

اململكة االردنية اهلامشية وجنوب أفريقيا

18

اململكة االردنية اهلامشية وسلطنة معان

11

13

15

17
19

اململكة االردنية اهلامشية وامجلهورية العربية السورية

اململكة االردنية اهلامشية وامجلهورية اللبنانية
اململكة االردنية اهلامشية وليبرييا

اململكة االردنية اهلامشية وامجلهورية العراقية
اململكة االردنية اهلامشية ومجهورية روسيا االحتادية

20

اململكة االردنية اهلامشية ومجهورية مالطا

22

اململكة االردنية اهلامشية ومجهورية مرص

24

اململكة االردنية اهلامشية وبلغاريا

25

اململكة االردنية اهلامشية وهنغاري

21

23

اململكة االردنية اهلامشية وجزر الباهاما

اململكة االردنية اهلامشية ومجهورية الباكستان

التاريخ
2005\11\30
2008/6/12
2008/7/21
2008/10/23
2008/11/24
2008/11/26
مت تعديلها
2009/2/6
2009/4/21
2009/5/5
2009/10/19
2010/3/16
2010/3/19
2011/1/6
2011/3/21
2012/7/25
2012/12/25
2013/1/29
2013/6/13
2014/8/19
2014/9/11
2015/2/24
2015/4/29
2015/5/7
مت توقيعها بتاريخ
2015/5/27
وبانتظاروصول
النسخة االصلية من
وزارة النقل
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-8النشاط املالحي خالل عام 2016/

شهد ميناء العقبة خالل عام  2016نقصاً فـي عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة خالل العام
مقارنة مع عام  ،2015فقد بلغت أعداد السفن التي تعامل معها وكالء املالحة البحرية فـي العقبة
خالل عام  2016ما مجموعه ( )2435سفينة مقابل ما مجموعه ( )2676سفينة خالل .2015
أما حجم املناولة فقد بلغت نسبة النقص  ٪9عما كان عليه الوضع فـي عام  2015حيث بلغ
إجمالي حجم املناولة فـي ميناء العقبة ما مجموعه ( )16.766.061طن مقابل ما مجموعه
( )18.382.026طن خالل عام .2015
حيث نقصت الصادرات بنسبة  ٪13عما كانت عليه خالل عام  2015فـي حني نقصت الواردات
بنسبة  ٪7عما كانت عليه خالل عام  2015فقد بلغ حجم الصادرات خالل عام  2016ما مجموعه
( )4.547.560طن ،بينما كان مجموعها خالل عام  2015بواقع ( )5.233.379طن.
أما الواردات فقد بلغ حجمها خالل عام  )12.218.501( 2016طن فـي حني كان مجموعها خالل
عام  )13.148.647( 2015طن.

أعداد البواخر

انواع البواخر التي أمت ميناء العقبة خالل عام  2015مقارنة بعام 2014
النـوع

2016

2015

النسبة املئوية

عامة

128

161

%20-

ركاب

768

999

حاويات

441

432

رورو

430

393

سواح

112

59

صب جاف

334

351

صب سائل

192

224

أخرى

30

57

املجموع العام

2676

2435

17

%23%2
%9
%90
%5%14%47%9-

مجموع الصادرات خالل عام  2016مقارنة بعام 2015
الصب اجلاف باألطنان
2015
2016
النـوع
فوسفات
بوتاس
أسمدة
أخرى
املجموع العام

1.265.117
1.679.099
1.423.709
40.150

1.492.893
1.179.060
1.216.824
17.320

4.408.075

3.906.097

النسبة املئوية
%18%29.7%14.5%0.5%11.4-

مجموع الصادرات خالل عام  2016مقارنة بعام 2015
بضائع مختلفة باألطنان
النـوع

2016

2015

النسبة املئوية

أقطرمة
إعادة تصدير
ترانزيت
مختلفة
املجموع العام

0
32.444
88.924
520.095

0
114.701
113.781
596.831

%0
%71.7%21.8%12.8-

825.313

641.463

%22.3-

مـجمــوع صـادرات  /واردات احلـاويات لعام  2016مقارنة بعام 2015
أعداد احلاويات

زادت نسبة احلاويات املتكافئة الصادرة واملستوردة من خالل ميناء احلاويات هذا العام بواقع  ٪4.6عن
العام السابق ،حيث زادت نسبة احلاويات املستوردة بواقع  ٪5.6واحلاويات املصدرة بواقع  ٪3.6فـي
ميناء احلاويات مع بقاء التعليمات احلصرية اخلاصة مبنع إستيراد احلاويات إال من خالل ميناء العقبة
وحسب اجلدول التالي:

النـوع

2016

2015

النسبة املئوية

احلاويات املستوردة

399.299

378.212

%5.6

احلاويات املصدرة

393.542

380.007

%3.6

املجموع

792.841

758.219

%4.6
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حركة الركاب

أعداد الركاب الذين استعملوا خط العقبة  /نويبع كذلك خالل عام  2015 / 2016واعداد السياح
خالل الفترة اعاله:

النـوع

2016

2015

النسبة املئوية

العقبة نويبع  -قادم

145.323

212.466

%31.6-

172.126

199.940

%13.9-

62.289

44.432

%40.2-

62.177

44.301

%40.1-

441.915

501.139

%11.8-

العقبة نويبع  -مغادر
سواح قادمني
سواح مغادرين
إجمالي الركاب

حركة املستوردات

جدول حركة املستوردات خالل عام :2015 / 2016
النـوع

2016

2015

صب سائل

5.271.284

6.856.676

4.181.102

3.126.688

551.512

687.880

2.214.603

2.477.403

12.218.501

13.148.647

صب جاف
سيارات
بضائع مختلفة
املجموع

19

بضائع الترانزيت
نقصت بضائع الترانزيت املستوردة خالل هذا العام عما كانت عليه خالل عام 2016
حيث بلغت هذا العام ( )182.257طن مقارنة مبجموعها خالل عام)401.481( 2015
طن وكان توزيعها كمايلي:
الدولة

 / 2016طن

 / 2015طن

العراق

0

26.957

0

13.343

74.849

103.021

0

1.478

46.019

80.955

اإلمارات

6.084

8.181

أخرى

55.305

167.146

املجموع العام

182.257

401.481

سوريا
السعودية
لبنان
الكويت

 -9نشاط هيئة النقابة  /العقبة خالل عام 2016

تابعت هيئة النقابة انشطتها فـي منطقة العقبة خالل عام  2016حيث كان من أهمها:
 متابعة شؤون مديرية احلدود. املتابعة مع جمرك العقبة فـي جميع القضايا التي تهم الوكالء املالحيني. املتابعة احلثيثة مع املنطقة االقتصادية اخلاصة فيما يتعلق بأمور النقابة والوكالء. حضور جميع الندوات واملؤمترات واالجتماعات ذات العالقة بقطاع النقل البحري التيعقدت فـي العقبة.
 الكشف على املكاتب اجلديدة للشركات التي تقدمت بطلبات انتساب لعضوية النقابة. تقدمي بعض اخلدمات والتبرعات للمجتمع احمللي.علما بأن هيئة النقابة فـي العقبة كانت وما زالت على استعداد دائم وعلى مدار الساعة للعمل
حلل أي أشكال يواجه الشركات املنضوية حتت راية النقابة والعمل على جتاوز أي أشكال مع
مؤسسة املوانئ  /ميناء احلاويات  /جمرك العقبة /جمرك االقتصادية /شركة تطوير العقبة
والسلطة البحرية .وذلك استمراراً لتأدية رسالة مجلس ادارة نقابتكم فـي خدمة االعضاء بشكل
خاص وقطاع النقل بشكل عام.
20

21

22

نقابة مالحة االردن
عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
القوائم املالية وتقرير مدقق احلسابات املستقل
للسنة املالية املنتهية فـي  31كانون األول 2016

23

نقابة مالحة االردن
عمان-اململكة األردنية الهاشمية

ال ــمحتوي ـ ــات
 31كانون األول 2016
تقرير مدقق احلسابات املستقل
قائمة املركز املالي
قائمة الدخل
قائمة التدفقات النقدية
ايضاحات حول القوائم املالية

24

YAMAMAH AUDITING OFFICE
Telefax 5345440
P.O.Box 237 Amman 11947

مكتــب اليمام ــه لتدقي ــق احلس ــابات
تلفاكس 5345440
ص.ب  237عمان 11947

تقرير مدقق احلسابات

الساده /أعضاء الهيئة العامة لنقابة مالحة االردن احملترمني
عمان – اململكة االردنية الهاشمية
الراي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية لنقابة مالحة األردن ،والتي تتكون من قائمة املركز املالي كما فـي 31
كانون األول  ،2016وكل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية فـي ذلك التاريخ،
واإليضاحات حول القوائم املالية مبا فـي ذلك ملخص للسياسات احملاسبية الهامة.
فـي رأينا ،إن القوائم املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املالي للنقابة
كما فـي  31كانون األول  ،2016وأدائه املالي وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقاً
للمعايير الدولية للتقارير املالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه املعايير موضحة الحقاً فـي
تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية.
نحن مستقلني عن النقابة وفقاً ملتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني واملتطلبات
األخالقية األخرى وفقاً لتلك املتطلبات ومتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني.
فـي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية،
وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من أخطاء
جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم املالية ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة النقابة على اإلستمرار واإلفصاح،
وعندما ينطبق ذلك عن أمور تتعلق باإلستمرارية واستخدام أساس اإلستمرارية احملاسبي ،ما لم تنوي
اإلدارة تصفيه النقابة أو إيقاف أعمالها أو ال يوجد بدي ً
ال واقعيا غير ذلك.
إن األشخاص املسؤولني عن احلوكمة هم املسؤولني على اإلشراف على عملية التقارير املالية.
مسؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية
إن أهدافنا هي احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من األخطاء
اجلوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.
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عال من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي مت القيام به وفقاً
التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري ،إن وجد.
إن األخطاء ميكن أن تنشأ من اإلحتيال أو اخلطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت ،بشكل فردي أو إجمالي،
ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات اإلقتصادية املتخذة من قبل املستخدمني على أساس هذه
القوائم املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم مبمارسة اإلجتهاد املهني واحملافظة على
تطبيق مبدأ الشك املهني خالل التدقيق ،باإلضافة الى:
 حتديد وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية ،سوا ًء كانت ناشئة عن إحتيال أو
خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك املخاطر ،واحلصول على أدلة تدقيق
كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا .إن خطر عدم إكتشاف اإلخطاء اجلوهرية الناجتة عن إحتيال
أعلى من اخلطر الناجت عن اخلطأ ،حيث أن اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،التزوير ،احلذف
املتعمد ،سوء التمثيل أو جتاوز للرقابة الداخلية.
 احلصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة
حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية فـي النقابة.
 تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات ذات
العالقة املعدة من قبل اإلدارة.
 اإلستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية احملاسبي ،وبناءاً على أدلة التدقيق
التي مت احلصول عليها ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ،فإننا مطالبون أن نلفت
اإلنتباه فـي تقرير تدقيقنا إلى اإليضاحات ذات العالقة فـي القوائم املالية ،وإذا كان اإلفصاح عن
هذه املعلومات غير مالئم ،فستقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي مت
احلصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك ،فإنه من املمكن أن تتسبب أحداث أو ظروف
مستقبلية فـي توقف النقابة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
 تقييم العرض العام والشكل واحملتوى للقوائم املالية مبا فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم
املالية متثل املعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤولني عن احلوكمة ،والتي هي من ضمن أمور أخرى ،نطاق وتوقيت
التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ،مبا فـي ذلك أية نقاط ضعف هامة فـي الرقابة الداخلية
التي مت حتديدها خالل تدقيقنا.
تقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
حتتفظ النقابة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وتتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع القوائم
املالية املرفقة ونوصي باملصادقة عليها.

صالح احمد صالـح
اجازة رقم 406

عمان  -اململكة االردنية الهاشمية
2016/3/1
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مجموع املوجودات

صافـي القيمة الدفتريه

االستهالك املتراكم

التكلفه

املوجودات الثابته

مجموع املوجودات املتداوله

مصاريف مدفوعة مقدماً

تأمينــــات مستردة

ذمم مدينـــــة-صافـي

نقد فـي الصندوق والبنوك

املوجودات املتداولة

املوجودات

1609178

565742

()226688

792430

__

400

2881

3349

1546406

581380

مجموع املطلوبات والوفر
املتراكم

مجموع الوفر املتــــراكم

()208883

وفر السنــــــة احلاليــــــة

الوفر املتراكم

مجموع املطلوبات املتداوله

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

مصاريــــف مستحقة

ذمــــم دائــــنــة

790263

965026

____

770

أمانــــــــــــات

ايجارمقبوض مقدماً

2881

8002

10635

دينـــــار

1609178

1585340

66897

1518443

23838

2320

1546406

1518443

90166

1428277

27963

12240

دينـــــار

9093

املطلوبات املتداولة

الوفر من سنوات سابقــــة

1043436

140

770

56128

907776

دينـــــار

56480

986398

دينـــــار

2016/12/31

2015/12/31

املطلوبات والوفر املتراكم

2016/12/31

قائمة (أ)

2015/12/31

" ان االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة وتقرأ معها"

2

1

ايضاح

نقابة مالحة االردن

قائمة املركز املالي كما فـي  31كانون األول 2016
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نقابة مالحة االردن
عمان-اململكة األردنية الهاشمية
قائمة الدخل للسنة املالية املنتهية فـي  31كانون األول 2016
2016/12/31

2015/12/31

267566

276358

()200669

()186192

66897

90166

دين ـ ــار

االيـــــرادات -ايضاح 3
املصاريف االدارية والعمومية-ايضاح 4

وفر الســــنة – القائمة أ

قائمة (ب)

دين ـ ــار

" إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة وتقرأ معها "

28
26

نقابة مالحة االردن
عمان-اململكة األردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية
املنتهية فـي  31كانون األول 2016

التدفقات النقدية من عمليات
التشغيل

2016/12/31
دين ـ ــار
66897

وفر السنة  -قائمة ب

استهالك املوجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من عمليات
التشغيل
(زيادة) نقص ذمم مدينة

(زيادة) نقص مصاريف مدفوعة مقدماً

(زيادة) نقص امانات (مدينة)
زيادة (نقص) ذمم دائنة
ايراد مقبوض مقدما

قائمة (ج)

2015/12/31
دين ـ ــار
90166

17805

18937

84702

109103

352

()5180

()140

ـــ

ـــ

ـــ

1542

1135

ـــ

()582

4653

()471

()400

400

زيادة (نقص) مخصص تعويض نهاية اخلدمة

()9920

3410

صافـي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

80789

107815

التدفقات النقدية من االستثمار
شراء موجودات ثابتة

()2167

()8793

()2167

()8793

78622

99022

907776

808754

986398

907776

زيادة (نقص) مصاريف مستحقة
زيادة (نقص) أمانات دائنة

صافـي التدفقات من االستثمار

صافـي الزيادة (النقص) فـي النقد

رصيد النقد فـي بداية السنة

رصيد النقد فـي نهاية السنة  -قائمة أ

" إن االيضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة وتقرأ معها "
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نقابة مالحة االردن
عمان-اململكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم املالية لسنة 2016
 تأسست نقابة مالحة األردن بتاريخ  2009/5/23مبوجب قرار الهيئة العامة باجتماعها غيرالعادي املنعقد بذلك التاريخ حيث كانت البداية بتاريخ  1985/10/15حتت اسم نقابة وكالء
املالحة البحرية وسجلت لدى وزارة العمل مبوجب قانون العمل رقمم  8لسنة .1996
 أهداف وغايات النقابة كما وردت فـي املادة  5من النظام األساسي للنقابة هي: العمل على تنظيم املهنة ورفع مستواها ومستوى العاملني فيها فنياً وثقافياً واجتماعياً مبا فـي ذلك
منع املنافسة غير املشروعة بينهم فـي اطار حماية حقوق الغير ،سواء من خالل اتخاذ االجراءات
الالزمة بالتعاون مع السلطات املختصة أو من خالل اصدار التعريفات املوحدة للخدمات التي يقدمها
األعضاء وغير املشمولة بتشريع أو تعليمات رسمية وذلك وفقاً ملقتضيات الظروف واملستجدات ،ومبا
ال يتعارض مع التشريعات والقوانني املعمول بها.
 العمل على تطوير صناعة النقل البحري وتنمية وازدهار اعمال املالحة البحرية مبا فـي ذلك اتخاذ
كافة االجراءات الالزمة بالتعاون أو التنسيق مع السلطات املختصة لتوفير كافة اخلدمات والتسهيالت
الالزمة للبواخر والبضائع والركاب ورفع الكفاءة املهنية ألعضاء النقابة وانشاء معاهد متخصصة
واالشراف على تنظيم الندوات التثقيفية لألعضاء واملستخدمني لديهم.
 العمل على حتقيق التضامن بني أعضاء النقابة وتنمية روح التعاون فيما بينهم.
 العناية باملصالح املشتركة ألعضاء النقابة والدفاع عن حقوق النقابة واألعضاء مهنياً أمام كافة
الدوائر والسلطات والهيئات العامة واخلاصة.
 حل املنازعات بني األعضاء وابداء الرأي فـي أية منازعات فيما بينهم وبني أية جهة أخرى.
 دراسة أية مسألة حتيلها على النقابة اجلهات املختصة مبا ال يتعارض مع عمل النقابة وأهدافها.

 -1نقد فـي الصندوق والبنوك
يتألف هذا البند مما يلي:

البيان

2016/12/31

2015/12/31

5438

133

1069

1069

18158

20274

__

1915

13339

13296

358765

354944

361852

294167

227777

221978

986398

907776

دين ـ ــار

الصندوق
السلفة النثرية
البنك األهلي األردني /جاري
بنك االسكان للتجارة والتمويل/جاري
البنك االردني الكويتي  /جاري
البنك األهلي األردني -وديعة
البنك االردني الكويتي  -وديعة
البنك االردني الكويتي  -وديعة
املجموع
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دين ـ ــار

2016/12/31

صافـي القيمة الدفتـــــرية فـي

الرصيد فـي 2016/12/31

اضاف ــات السن ـ ــة

رصيد 2016/1/1

االستهـ ــالك املت ــراكم

الرصيد فـي 2016/12/31

اضافات السنــــة

رصيد 2016/1/1

التكلف ـ ــة

 -1يتألف هذا البند مما يلي :

264250

__

__

__

264250

__

264250

أراضي

 -2املوجودات الثابتة واستهالكاتها املتراكمة

158514

111370

5398

105972

269884

__

269884

مب ـ ــاني

__

15054

346

14708

15054

__

15054

مصعد

23650

33500

6450

27050

57150

__

57150

سيارات

13570

22973

1674

21299

36543

1851

34692

أثاث
ومفروشات

3678

36107

1742

34364

39784

316

39468

أجهزة
مكتبية

102080

7685

2195

5490

565742

226688

17805

792430

2167

790263

208883

109765

__

109765

مكتب
العقبة

املجموع
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2015/12/31

صافـي القيمة الدفتـــــرية فـي

الرصيد فـي 2015/12/31

اضاف ــات السن ـ ــة

الرصيد فـي 2015/1/1

االستهـ ــالك املت ــراكم

الرصيد فـي 2015/12/31

حذوفات السنــــة

اضافات السنــــة

رصيد 2015/1/1

التكلف ـ ــة

264250

__

__

__

264250

__

__

264250

أراضي

163912

105972

5398

100574

269884

__

__

269884

مب ـ ــاني

346

14708

1196

13512

15054

__

__

15054

مصعد

30100

27050

6450

20600

57150

__

__

57150

سيارات

13393

21299

1757

19542

34692

__

6964

27728

أثاث
ومفروشات

5104

34364

1941

32423

39468

__

1829

37639

أجهزة
مكتبية

104275

5490

2195

3295

581380

208883

18937

790263

__

8793

781470

189946

109765

__

__

109765

مكتب
العقبة

املجموع

32

 -3االيرادات

تتألف مما يلي:
2016/12/31

2015/12/31

101889

97092

50426

51367

29721

37622

44016

43013

10153

7709

5000

3000

فوائد بنكيـــــة

1926

7152

24435

29403

املجموع

267566

276358

البيان

دين ـ ــار

رســـــوم حاويـــات
رســــــوم بـــواخر

رســــوم سيــــارات

ايجــــارات املــبنى
اشتــراكـــــــــــات

انتســـــــــــاب

نـــــدوات اجـــــندات
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دين ـ ــار

 -4املصاريف االدارية والعمومية
 -1تتألف مما يلي:

2016/12/31
دين ـ ــار

البيان

84905

رواتب وأجـــــــور
ضمــــــــان اجتمـــاعي
تأميـــــــــــن
نــــــدوات ودورات
ســـــفر وتنــــــــقالت
هاتف وبريد وأنترنت
كهـــرباء ومياه وتــــدفئة
اشتـــــراكــــات
نظــــــــــــافة
دعــــــايــــة واعالن
اتعـــــــــــاب محاسبة
اتعاب تدقيق احلسابات
اتعــــاب محامــــــاة ()2015 - 2016
صيانـــــــة واصالح
مصاريف الهيـــئة العـــامة
متنـــــــــــوعة
ضيـــــــــــافة
تبـــــــــرعات
استشــــــــارات وتطوير
قرطاســــــــــية ومطبوعات
مكــافئات نهاية اخلدمة
ايجــــــــــــارات
ضريبــــــــة مسقفــــــــات
استهـــــــــــالكات
مكافـــــآت
مصاريف مؤمترات
املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

3467
9849
3487
3619
2048
6160
3770
205

81372
2854

10942
2945
2591
2007
3968
3834
248

1683

1418

2000

1500

1920

1920

4640
4660

871
4510

2960

2757

4308
1578

3346
1802

11150

2400

1392

1499

3124
3580
9000
4857

2627
3410
9000
4100

17805

18937

2700

6517

5802

200669
34

2015/12/31
دين ـ ــار

8817

186192

ب -تشمــل املصــاريف أعاله ; مصاريف املبنى االستثماري ومكتب العقب ــة كما يلي:

مصاريف املبن ــى

 -1تتألف مما يلي:
2016

البيان
رواتب وأجـــور
انارة وميــاه وتدفئــة
صيـــانة وتصليــحات
رســـوم (مسقفـــات)
املجم ــوع

2015/12/31

دين ـ ــار

دين ـ ــار

6688

6342

4489

3119

891

1537

4857

4100

16925

15098

ب -بلغت ايرادات املبنى لسنة  44016 2016دين ــار ولسنة  43013 2015دينـ ــار.
ج -تشمل االيرادات مبلغ  9000دينار القيمة التقديرية إليجار مكاتب النقابة.

مصاريف مكتب العقبـ ــة

تتألف مما يلي:

2016

البيان

2015/12/31

دين ـ ــار

دين ـ ــار

1725

1900

تأميــــن

50

_

تنقـــالت وسفريــــات

_

290

بريـــد وهاتـــف

479

352

انارة وميـــاه وتدفئـــة

260

159

صيانـــة وتصليـــحات

563

20

استهــــــالك

3623

3623

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

6700

6344

رواتب وأجــــور
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 -12مسودة مشروع املوازنة التقديرية
نقابة مالحة األردن للسنة املالية 2017
اوال

مشروع الواردات
التقديرية

أ

مجموع الواردات من
االشتراكات
وتشمل على

املوازنة التقديرية
2016
دينار

املوازنة التقديرية
2017
دينار

238,700

243,000

1

رسوم حاويات

95,000

100,000

2

رسوم بواخر

50,000

50,000

3

رسوم سيارات

37,000

29,000

4

ايجارات املبنى

40,000

44,000

5

اشتراكات

7,700

10,000

6

ندوات واجندات
وانتساب
مجموع الفوائد
البنكية
املجموع

9,000

10,000

32,000

25,000

270,700

268,000

198,500

218,500

1

رواتب وعالوات
ومكافآت واجازات

80,000

85,000

2

اشتراكات الضمان

4,000

4,000

3

تأمني صحي وتأمني
األصول

9,000

9,500

4

ندوات دورات تدريبية

4,000

4,000

5

تنقالت وسفريات

3,500

3,500

ب
أ+ب

مجموع املصاريف
ثانيا
االدارية والعمومية
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6

مخصص املؤمتر
البحري

8,000

10,000

7

قرطاسية ومطبوعات

2,000

2,000

8

برق وبريد وهاتف

2,000

2,000

9

مصاريف انارة ومياه

1,500

1,500

10

استهالك

9,000

9,000

11

اشتراكات

4,500

4,500

12

تنظيفات ومواد
تنظيف

500

1,000

13

اعالنات

2,000

2,000

14

اتعاب محاسبية

2,000

2,400

15

اتعاب مهنية (تدقيق)

2,000

2,000

16

اتعاب محاماة

2,000

2,300

17

مخصص نهاية
اخلدمة

3,500

3,800

18

تصليحات وصيانة

3,500

3,500

19

ايجار (مكتب +قاعه)

9,000

9,000

20

مصاريف اجتماعات
الهيئة العامة

3,500

3,500

21

متفرقة

3,500

3,500

22

مخصص دراسات
واستشارات

4,000

4,000

23

مصاريف ضيافة

2,500

2,500

24

مكافات

7,000

7,000

25

تبرعات

14,000

25,000
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26

مصاريف مكتب العقبه

12,000

12,000

وتشمل
6,000

6,000
100

أ

رواتب واجور و مكافات

ب

تأمني

100

جـ

بريد وهاتف

250

250

د

اناره ومياه وتدفئه

600

600

هـ

نظافه

350

350

و

صيانه وتصليحات

400

400

ز

متفرقه

350

350

ح

ضيافه

350

350

ط

استهالك

3,600

3,600

مصاريف املبنى
واالستهالك
استهالك املوجودات
الثابتة

24,700

24,700

7,000

7,000

28

حراسة

6,500

6,500

29

تدفئة ومياة وكهرباء

4,500

4,500

30

رسوم مسقفات

4,200

4,200

31

صيانة

2,500

2,500

223,200

243,200

47,500

24,800

ثالثا
27

رابعا

مجموع جميع انواع
املصاريف

خامسا الوفر
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