التاريخ 2018/5/17 :

محضر االجتماع المنعقد مع مديرعام شركة العقبه الدارة وتشغيل السفن
واعضاء النقابه بالعقبه
2018/5/16

تم عقد االجتماع مع عطوفة المھندس محمد المبيضين مدير عام شركة العقبه الدارة وتشغيل والس/فن
في مكتب النقابه //العقبه ،وبحضور امين عام النقابه والسادة االعضاء التاليه اسمائھم :
 -1الكابتن جورج دحدل
 -2السيد جبرا جورج
 -3السيد منير معمر
 -4السيد محمود عارف
 -5السيد سالم قاقيش
 -6السيد رجائي بشناق
 -7السيد عدنان العموري
 -8السيد سامر الروسان
 -9السيد ھشام الجعافره
السيد خالد جمال
-10
السيد ايمن الغرايبه
-11
السيد رائد محمد صالح
-12
السيد منھل حنا المدانات
-13
السيد احمد يوسف البطوش
-14
السيد سعيد ابو حامده
-15
السيد يحي سعدي قطينه
-16
السيد عبد ﷲ يحي قطينه
-17
السيد عادل احمد خريسات
-18
السيد فتحي احمد
-19
السيد عامر علي القطاطشه
-20
السيد عبد الرحمن طالب علي
-21
السيد حسام محمد الدالبيح
-22
السيد محمد الحرازنه
-23

وكالة دحدل للمالحه
دحدل وكالة دحدل للمالحه
شركة أمين قعوار وأوالده
شركة امين قعوار واوالده
شركة االبتكار للوكاالت البحريه
شركة االبتكار للوكاالت البحريه
مجموعة شركات شرف للمالحة
شركة المجموعه االردنيه للوكاالت البحريه
شركة الحريه للمالحه والنقل والتخليص
شركة الحريه للمالحه والنقل والتخليص
مجموعة شركات الناعوري
شركة امير البحار للخدمات المالحيه
شركة امير البحار للخدمات المالحيه
الشركه البحريه للخدمات المالحيه
شركة امواج الحرير للوكاالت البحريه
شركة امواج الحرير للوكاالت البحريه
شركة امواج الحرير للوكاالت البحريه
شركة دياموند للمالحه
شركة غرغور للمالحه
شركة غرغور للمالحه
شركة غرغور للمالحه
الھيئه البحريه االردنيه
شركة باسفك االردن

وقائع االجتماع :

بدأ االجتماع بالترحيب بعطوفة مدير عام شركة العقبه الدارة وتشغيل السفن وبعد ذلك بدأ عطوفة المدير
بتوضيح التالي:
 -1عملية النقل تتم بكل سالسه وحسب الخطه الموضوعه وھنالك اشكاليات بسيطه يتم تجاوزھا
وبالتنسيق مع النقابه.
 -2جميع االرصفه ستكون جاھزه بتاريخ  2018/8/1ويعود العمل الى مساره الحقيقي وللوصول
لذلك التاريخ فإنه سوف يتم االستعانه يالميناء القديم بھدف التفريغ ولكن دون اجراء عمليات
تخزين لعدم توفر البنيه التحتيه االن .
 -3لحل مشكلة بواخر الرورو فإنه سيتم استعمال الميناء القديم في حالة عدم توفر امكانيات في
الميناء الجديد ويتم تخزين السيارات بمده التتجاوز  3ايام وتكون ھنالك ساحات جاھزه في
 ALVلنقل السيارات اليھا وتخزينھا عند الحاجه دون تحمل كلف على الوكيل وبنفس شروط
الميناء وذلك النھاء حاالت االنتظار .
 -4بدء العمل بتطويل  80م لالرصفه الخارجيه والتي ھي االن  320م لتصبح  400م وبغاطس
 12.5م .
 -5سيكون الغاطس داخل الميناء الجديد  14م وبعمق المكان  15م .
 -6سيتم االنتھاء قريبا من المواد االسترشاديه داخل الميناء الجديد وسيتم عمل برنامج تكثيفي
للتدريب واستقطاب الكفاءات الالزمه للنھوض في الميناء .
سيكون ھنالك شرط اساسي في قبول الجامعيين في الميناء بالحصول على  TOFELللعمل
في الميناء .
 -7جميع الساحات والتخزين وغيره مزوده بكاميرات مراقبه .
 -8يكون ھناك تواصل يومي مع نقابة مالحة االردن لحل اي مشكله تواجه الوكالء .
 -9سيتم تخصيص مكتب للنقابه داخل الميناء الستعماله من قبل الوكالء اثناء تواجدھم في الميناء
الجديد ،وسيكون ھنالك ايضا مكاتب للمخلصين وغيرھم داخل الميناء .
المقرر
الكابتن محمد الدالبيح

