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السيد حمد الفرحان-1

السيد حسين خرينو-2

السيد حنا غرغور-3

السيد مشهور الجازي-4

السيد توفيق قعوار -5

المؤسسين 
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1988-1986السيد حمد الفرحان                 -1

1994-1989السيد توفيق قعوار                  -2

2000-1995الكابتن محمد كاللدة                -3

2003-2001السيد نديم غرغور                 -4

2009-2004السيد ردين قعوار                   -5

2015-2010المهندس بسام الجازي              -6

2018-2016السيد غصوب قعوار               -7

-2019الدكتور دريد محاسنة               -8

النُقباء منذ 

التأسيس
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نقابة مالحة االردن 
2020  - 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
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Containers 35%

Cargo 19%

Cars 13%

Rent 13%

Interest 13%

Fees 4%

Conferences 3%
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إحصائية نقابة مالحة األردن 2020الصادرات و الواردات عام 

لجميع الموانئ 

Imports (TONS) 2020 Exports (TONS) 2020 Grand Total

MONTH  TOTAL Imports MONTH  TOTAL Exports Exports &Imports

JAN. 2020 780030 JAN. 2020 783032 1563062

FEB. 2020 706772 FEB. 2020 764726 1471498

MAR.2020 745601 MAR.2020 574457 1320058

APR. 2020 628464 APR. 2020 507865 1136329

MAY. 2020 784040 MAY. 2020 689973 1474013

JUN. 2020 923852 JUN. 2020 977105 1900957

JULY. 2020 1183271 JULY. 2020 592353 1775624

AUG. 2020 1268773 AUG. 2020 893298 2162071

SEP. 2020 1005436 SEP. 2020 900716 1906152

OCT.2020 794157 OCT.2020 686048 1480205

NOV.2020 787669 NOV.2020 720297 1507966

DEC.2020 757461 DEC.2020 825690 1583151

TOTAL  10365526 TOTAL  8915560 19281086
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ة  أنواع السفن التي وصلت ميناء العقب

لنهاية شهر كانون األول 
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نسبة الفرق 2020 2019 تفاصيل عدد السفن

-8% 279 303 الصب الجاف

11% 214 192 الصب السائل

-21% 79 100 البضائع المختلفة 

8% 328 305 الدحرجة 

38% 44 32 أخرى

-6% 325 347 الحاويات

-60% 300 748 نويبع-سفن العقبة 

-84% 11 70 السفن السياحية

-25% 1,580 2,097 المجموع
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نسبة الفرق 2020 2019 نوع البضائع

ميناء العقبة الجديد

-5% 2,666,311 2,806,722 الحبوب

14% 322,052 281,568 فحم

-34% 1,525,928 2,316,450 البضائع المختلفة 

0% 116,347 116,793 (سيارات)الدحرجة 

52% 1,235,976 810,779 (رأس)المواشي 

طن–ميناء الفوسفات 

-3% 4,515,801 4,637,516 الفوسفات

طن–الميناء الصناعي 

7% 820,950 768,326 الكبريت

5% 1,974,355 1,872,556 البوتاس

43% 942,681 659,616 األسمدة

10% 232,406 210,849 أمونيا

-12% 1,144,062 1,303,763 حامض الفوسفوريك

6% 5,114,454 4,815,110 طن-مجموع البضائع 
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نسبة الفرق 2020 2019 نوع البضائع

طن–رصيف النفط 

-23% 1,904,843 2,463,122 النفط الخام

-3% 936,598 967,865 ديزل

-37% 845,284 1,350,823 بنزين

-7% 66,828 71,690 أخرى

-23% 3,753,553 4,853,500 طن-مجموع البضائع 

طن–رصيف الغاز النفطي المسال 

-3% 425,148 439,039 الغاز النفطي المسال 

طن–رصيف الغاز الطبيعي المسال 

-42% 726,854 1,255,869 الغاز الطبيعي المسال 
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نسبة الفرق 2020 2019 نوع البضائع

وحدة مكافئة-ميناء الحاويات 

11% 117,856 105,962 (الممتلئة)الحاويات المصدرة 

8% 422,972 392,164 الحاويات المصدرة

7% 434,309 405,996 الحاويات المستوردة

7.4% 857,281 798,160 مجموع الحاويات

ميناء الركاب 

-74% 66,752 252,259 نويبع-المسافرين بحراً 

رصيف السفن السياحية 

-94% 10,936 188,322 سفن سياحية-المسافرين بحراً 
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العقار المسجل باسم النقابة      

عمارة مكونة من اربع ادوار في منطقة الشميساني تم االنتهاء من -1

2002بنائها عام 

2013مكتب في مدينة العقبة تم شرائه عام -2
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2020مشاركات مختلفة للنقابة خالل عام 
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الندوات  و النشاطات التي شاركت بها النقابة خالل العام السابق 

لمي ففي لقد تابعنا كل ما هو جديد ومفيد في عالم النقل البحري سواء على الصعيد المحلي او العربي والعا

عها سواء في الصعيد المحلي تابعنا الندوات والدورات وجميع الفعاليات والمشاركة الفاعله في ورشات العمل جمي

لصعبة عمان او العقبة وعقد الدورات المهمه لالعضاء في بداية العام وبعدها توقفت الدورات بسبب الظروف ا

ماعات بواسطة كما تمت المشاركه بكافة اجت. التي كانت تمر بها البلد والتي منعت بموجبها عقد الندوات الجماعية

.التقنية االلكترونية

ة وقد حرصت الهيئة اإلدارية على توطيد عالقات النقابة مع الجهات ذات العالقة ومن أهمها سلطة منطق1.

رة وتشغيل العقبة اإلقتصادية وشركة تطوير العقبة وميناء الحاويات والهيئة البحرية وشركة العقبة ألدا

.الموانئ

الهيئة عاون مع وإصدار التصاريح بالتالتي تتعلق في جائحة كورونا تابعت النقابة جميع تفاصيل االزمة 2.

.استدامة العمل و اإلبقاء على ميناء العقبة عامل دون اغالقلبحرية للحفاظ على ا

.مة العامة السالالبحرية لعدم تعطل اللجان والمحافظة على للهيئة قامت النقابة بالتبرع بالمواد المعقمة 3.

Captain M. Dalabieh



نار بعد ان تم قامت النقابة بالمساهمة في التبرع لصندوق همة وطن باسم الشركات المالحية بمبلغ ماىة ألف دي. 4

.أعضاء الهيىة العامة جميعاةاخذ موافق

.ي ئع الميناشكلت النقابة خلية أزمات للمتابعة اليومية للحركة في الميناء وابالغ األعضاء يوميا في الوض. 5

ميع اللجان لقد أشرفنا وشاركنا بالعديد من الدراسات العلمية التي تهم قطاع النقل البحري، وتواجدنا في ج. 6

.  واإلجتماعات ذات العالقة

ق الوكيل تم عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء الهيئه العامة كل باختصاصه وتم دراسة تعرفه جديدة تحفظ ح. 7

جتماعات مع وقد شملت االتصاالت االبحري وتشمل جميع نشاطاته وجاري العمل على أعطائها الصفة التشريعية

.  وزير الصناعة و التجارة و وزير النقل و غرف التجارة و الصناعة 
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ل على شاركنا في اجتماعات تفعيل النافذة الوطنية الواحدة مع دائرة الجمارك وأعضاء النقابة من أجل العم. 8

.ضوعوراحة المستثمر والمواطن مع حفظ حقوق الوكيل البحري وتم عقد أكثر من اجتماع داخل النقابة لهذا الم

. تم تحديث قاعة االجتماعات للتناسب الدور الملقى عليها . 9

.تم اعتماد النقابة رسميا من منظمة فونازبا الصدار شهادات فونازبا لمعيار الجودة . 10

اون مع السفارة تم التنسيق مع المركز الكندى اللوجستي العطاء دورات تدريبية تهم القطاع البحري و بالتع. 11

.الكندية في عمان 

أصبحت النقابة ممثلة في مجلس أدارة شركة العقبة لتشغيل و إدارة الموانئ رسميا -12
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غرفة نقابة مالحة االردن في مركز الحسين 
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اجتماعات النقابة مع غرفة تجارة عمان لوضع الخطط االزمة لتخفيف اضرار الكورونا



اجتماع النقابة مع النقابات للتشاور



اجتماع الهيئة العامة 

2019
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اجتماع النقابة مع الجمارك لتطبيق النافذة الواحدة 
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التي تحدث في منظومة المواني التطورات

بالعقبة
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في االردنتطور الموانئ
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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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1
7

8
9

2

3

45
6

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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1

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

Captain M. Dalabieh



( 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

Captain M. Dalabieh



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

Captain M. Dalabieh



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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م9-م 6

.مجهز بالكامل مع خدمة الصيانة، وورشة عمل ومبنى اإلدارةمرفأ خدمات بحري -

.طن700يستوعب المرفأ قطع بحرية تزن -

بكامل طاقتهيعمل-

:الغاطس

الخدمات 

البحرية

:الطول

العمر 

:االفتراضي

:االستخدام

:الوضع الحالي

الخدمات البحرية
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.من قبل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية / اإلدارة والتشغيل للمنزلق البحري ورصيف القاطرات *

الخدمات البحرية
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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)م ورمبة سفينة بعرض (120)ويمكن ربط سفن رورو على واجهة الرصيف الشمالية بطول 

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

العائمرصيف مؤته

Captain M. Dalabieh



شركة العقبة إلدارة وتشغيل الموانئ

(4ساحة )مركز جمرك سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

المركز يسهل متطلبات الجمارك: الوصف للتخليص والتفتيش على البضائع في والجهات األخرى 

حاويات وجميع الخدمات المطلوبة األخرى من خالل تقديم األيدي العاملة واآلليات والمعدات وأدوات ال

. دونم( 156)وتبلغ مساحة المركز اإلجمالية يقع مباشرة على الطريق الخلفيو.المناولة األخرى

:المهام 
.التخليص الجمركي والمعاينة والتفتيش1)

.مركز لوجستي للبضائع بالحاويات2)

.التخزين على المدى القصير3)

.محطة لشحن الحاويات إلى وجهاتها4)

65رمبات المعاينة عدد

35األرضية مواقع للمعاينة
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علىالمحافظةبهدفيابانيةبمنحة1996عامالبحريالتلوثلمكافحةحمزةاألميرمركزأنشئ
عنالناتجةالزيوتإزالةطريقعنوذلك,نادرةبحريةحياةمنتحتويهوماالعقبةخليجمياه

يةالبيئوالمناطقللشواطئوصولهاومنعالعقبةخليجمياهفيالبحريالتلوثحاالتمختلف
.الحساسة

:التلوثلمكافحةحمزهاألميرمركز
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مشاريع واعدة للنقل السككي والموانئ البرية

ميناء معان البري

ميناء معان البري

To IRAQ
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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 المستقبلية للميناء القديم 
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References:
ADC presentation and Reports 
JSA information 
ACT statistic report
Aqaba Port Statistic reports 
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