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دراسة غرفة جتارة عمان حول
واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة
مقدمة:
انطالقاً من حرص غرفة تجارة عمان على تواصلها الدائم مع مختلف القطاعاات
التجاريااة والخدماتيااة ،للتعاارع علااى المشاااكل والقضااايا التااي تواجههااا وتعتاارض نموهااا
تمهيداً لمعالجتها بشتى السبل المتاحة.
ونظااراً ألهميااة نشااام الخاادمات اللوجسااتية والنقاال والتخلاايص فااي تساايير أعمااال
التجااار والمسااتوردين فااي ميناااء العقبااة ،وبناااءً علااى المعيقااات التااي هاارت مااؤخراً ماان
إضرابات وتأخير لمصالح التجار في المينااء ،وانعكااذ ذلال سالبًا علاى القطااع التجااري
بشكل خاص وعلى االقتصاد األردني علاى وجاه العماوم ،إلاى جاناب االرتفااع المتواصال
في تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل والتخلليف فلي مينلاع ال قملة وملا للر ملن ر لر مما لر
علللى ااءاع ال للاخ لتخللليف المنللانا مللن مينللاع الحاوتللات ونقلحللا وتسللليمحا اصللحا حا مللن
التجللار والمسللتورءتن .فقااد قاارر مجلااة إدارة الغرفااة بناااءً علااى توصااية لجنااة الدراسااات
والتشااريعات والتاادريب المنبعقااة عنااه ،إدرا دراسااة "واقععع الخععدمات التوةسععتية والنق ع
والتختيص في ميناء العقبة" ضمن أعمال خطة عمل وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية
بالغرفة.
وذلاال إيمان ااً ماان الغرفااة بااأن تطااور ونمااو هااذا النااوع ماان الخاادمات يعتباار عااامالً
أساسيا من عوامل نمو حركة التجارة الداخلياة والخارجياة ،وركيازة رئيساة فاي اساتغالل
إستراتيجية موقاع األردن الجغرافاي الاذي يمعال بواباة اقتصاادية للعدياد مان دول المنطقاة،
إلى جانب دور هذا النشام في تطوير وتعزيز الخدمات التجارية اللوجستية وشبكات النقل
التي من شأنها ربط مختلف أطراع المملكة داخلياً وخارجياً ،إضافة إلى دورها في تعزيز
قدرة انتقال عناصر اإلنتا من مكان ألخر ،وربط مناطق اإلنتا بمنااطق االساتهالف فاي
الوقت والزمان المناسبين.
وقد تمعلت أبرز مراحل إعداد هذه الدراسة بعقد جلسة تشاور وعصف ذهني
لمناقشة واقع أنشطة الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة ،بمشاركة
مندوبين من عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص ،وهي[ :غرفة تجارة عمان،
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،دائرة الجمارف األردنية ،وزارة النقل ،شركة
ميناء الحاويات ،النقابة اللوجستية األردنية ،نقابة مالحة األردن ،نقابة أصحاب شركات
ومكاتب تخليص ونقل البضائع ،نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األردنية العمومية]،
وتبعها زيارة ميدانية قام بها فريق البحث القائم على إعداد هذه الدراسة إلى ميناء العقبة
واألنشطة ذات الصلة ،وذلل بهدع التعرع على أرض الواقع على طبيعة الخدمات
المقدمة والمعيقات التي تحول دون تطور أداء الميناء ،ووضع التوصيات المناسبة بشأنها.
إضافة إلى عقد جلسة تشاور وعصف ذهني ثانية إلقرار التوصيات النهائية للدراسة .كما
قامت غرفة تجارة عمان كذلل بعقد جلسة ختامية موسعة شارف فيها مجموعة من
الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لمناقشة وبحث القضايا والتوصيات التي
تضمنتها الدراسة.
دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة

صفحة ( )3من ()95

الخالصة التنفيذية:
تناولت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة عمان حول "واقع الخدمات
اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة" العديد من المحاور والقضايا التفصيلية
المتعلقة بآليات العمل في ميناء العقبة والمعيقات التي تواجه نموها وتطورها بشكل
ينسجم مع المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية.
وقد خُل صت الدراسة إلى مجموعة متكاملة من التوصيات والمقترحات التي
تم تجميعها بناءً على ما ورد بها من قضايا ومعيقات من جهة ،وبناءً على آراء
مختلف الجهات المعنية بعمل الموانىء في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.
ويمكن استخالص أبرز ما ورد بالدراسة من توصيات ومقترحات ،عتى
النحو التالي( ،عتماً بأنها مذكورة بشك تفصيتي في الجزء الخامس من الدراسة):
 أوالً :رفا مستوى الم اتير وااسس واإل تراطات المطلو ة لتأسيس ركات
النق الحالية والمستقملية ،ووضا الحوافز المناسمة لدمج وإنتالف الشركات
والمؤسسات ال املة في هذا القطاع ،ما في ذلك إتجاء الحلول الكفيلة لم الجة
مشكلة رصحاب الشاحنات الفرءتة ،ووضا اآلليات المناسمة لنمان حقوقحم.
 ثانياً :وضا إطار تشرت ي مناسب لنمان حقوق جميا الحلقات المت لقة
النق  ،ما في ذلك تف ي اإللتزاخ تطميق و يقة النق والتقيد حا.
 ثالثاً :تحسين وتطوتر خدمات الميناع اارءني وزتاءة مستوى تنافسيتر.
 رابعاً :إعاءة النظر الكلف ال الية للمحروقات المستخدمة للنق ال اخ
والنرانب المرتف ة المفروضة عليحا كالنرتمة الخاصة وغيرها ،و شك
ت م على ت زتز وضا قطاع النق اارءني وتزتد من فرص نموه وتقدمر.
 خامساً :مراج ة وتحدتث مختلف التشرت ات التي تحكم ال م في منطقة
ال قمة والميناع ،ما في ذلك التشرت ات اامنية واإلجرانية .ووضا اآلليات
المناسمة لتوضيح وتطوتر عم النق المحري.
 سادساً :ت زتز ءور سلطة ال قمة االقتصاءتة الخاصة ،وم الجة ت دء
المرج يات الناظمة ل م ميناع ال قمة (خاصة في ظ تراجا ءور مؤسسة
الموانىع حالياً) ،ووضا استراتيجية ورؤتة واضحة لخارطة طرتق تنمن
تطوتر آليات ال م والخدمات المقدمة في منطقة ال قمة أكملحا.
 سابعاً :م الجة مشكلة تكدس الحاوتات في الميناع ،ما في ذلك مراج ة
مستوى الرسوخ المستوفاة على خدمات الميناع من مناولة وتخزتن وررضيات
وغيرها.
 ثامناً :ال م شك جدي للنحوض واإلرتقاع في مجال التدرتب لل املين في
المالحة والنق المحري.
 تاسعاً :تف ي عم المجلس التنسيقي الحالي لجميا الجحات الم نية م
الميناع في ال قمة .وتطوتر آليات عم الجحات الرقا ية ال املة هناك ،ما في
ذلك رفا مستوى التنسيق فيما ينحا و ين الجحات الممثلة للقطاع الخاص.
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الجزء األول:
أ  -لمحة حول ميناء العقبة:
تعتبر مدينة العقبة ،مركزا تجاريا هاما وملتقاً رئيساً لطرق التجارة وخطوم
المواصالت العالمية على مر العصور ،وقد شكلت منذ القدم همزة وصل ما بين
دول العالم في آسيا وأوروبا وأفريقيا وجسرا يربط شرق الوطن العربي بغربه.
فال شل أن الموانئ البحرية تعتبر من أهم المرافق االقتصادية للدول،
وبالتالي فإن ميناء العقبة يعتبر أحد العناصر الهامة في أنشطة النقل البحري
األردني ،ومركزا رئيسيا لنشام التجارة البحرية األردنية منذ العام  ،9191وله
دور بارز في تنمية االقتصاد الوطني من خالل عبور المستوردات والصادرات
األردنية ،إضافة إلى بضائع الترانزيت إلى الدول المجاورة ،ويظهر ذلل بشكل
جلي من خالل الحركة التجارية النشطة التي تتنفذ من خالل هذا الميناء بشقيها
في مجال الصادرات والمستوردات ،حيث يتم تصدير ما نسبته ( )%87تقريبا
من مجموع الصادرات األردنية ،واستيراد ما نسبته ( )%56من مجموع
المستوردات األردنية من خالل ميناء العقبة ،إضافة إلى أن كل طن من البضائع
المارة عبر الميناء– وحسب تقدير الخبراء المعنيين  -يرفد االقتصاد الوطني
بحوالي ( )56دينار أردني.
وقد شهد ميناء العقبة تطورا ملحو ا في أنشطته المختلفة واستطاع
المحافظة  -إلى حد ما  -على مّيزته المنافسة مع الموانئ المجاورة ،ليصبح احد
الموانئ الرئيسية في منطقة البحر األحمر ،فقد تم التوسع في بناء األرصفة
الحديعة والمتخصصة التي تتناسب مع مختلف أنواع السفن والبضائع ،وتحسين
آليات ومعدات وأدوات المناولة فيه وحوسبة أعمالة ،وإدخال التكنولوجيا المتقدمة
في عمل الموانئ ،وتطبيق المدونة الدولية ألمن السفن والموانئ من أجل تحقيق
األمن والسالمة للبضائع المستوردة منه والمصدرة له ،باإلضافة إلى تقديم
الخدمات اللوجستية العصرية بحيث أصبح يواكب الموانئ العالمية في الدول
المتقدمة.
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ب -نبذة حول أنشطة النق والتختيص والمالحة والخدمات التوةستية:
ب :1/قــطـــاع النـــقــل:
يلعب قطاع النقل دورا هام ًا ومحورياً على مستوى االقتصاد الوطني بشكل
عام ،واالجتماعي بشكل خاص ،حيث أن النمو واالزدهار اللذان يتحققان في هذا
القطاع ينعكة بشكل ايجابي ومباشر على قطاعات اقتصادية عديدة أخرى من
جهة ،وعلى المستوى الرفاه االجتماعي للمواطنين من جهة أخرى.
فعلى المستوى االقتصادي ،تتجلى مساهمة قطاع النقل في التنمية االقتصادية
واالستعمارية من خالل دوره المباشر والفعال في ربط القطاعات اإلنتاجية المختلفة
ورفدها بالمواد األولية واألساسية في العملية اإلنتاجية ،أي انه يربط مناطق اإلنتا
بمناطق االستهالف ،حيث أن إيصال المواد األولية إلى المصنع أو البضائع
االستهالكية إلى المستهلل ال يمكن إن يتم دون وجود نظام نقل فعال ومتطور يحقق
الكفاءة المناسبة في سير العملية اإلنتاجية بمختلف مراحلها ،وبذلل فان أي قصور
أو تراجع في قطاع النقل من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على عملية التدفق السلعي
واإلنتاجي ما بين المراكز اإلنتاجية واالستهالكية ،إضافة إلى مساهمته في تشغيل
األيدي العاملة وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من السكان سواء في مجال النقل
ذاته أو في أي مجاالت أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره ،كما ويلعب قطاع النقل
دوراً هاماً في احتساب تكاليف السلع والبضائع ،حيث تعتبر تكلفة النقل من أهم
العناصر المؤثرة في احتساب تكاليف السلع ونقل البضائع ،فانخفاضها أو ارتفاعها
يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تحديد السعر النهائي للمنتج على المستهلل النهائي.
أما على المستوى االجتماعي ،فتعتبر وسائل النقل وتطورها عامال أساسيًا
في تحديد اختيارات األفراد وآسرهم للمناطق التي يرغبون بالسكن بها وكذلل مكان
العمل ،حيث ان كعيرًا من المو فين والسكان يرون أن هنالل رابط ًا مباشرًا ما بين
أماكن عملهم وسكناهم بتوفر وسائط نقل ميسرة ومتطورة ،ولهذا فان دول العالم
بأسرها تولي اهتم ًام ًا خاص ًا بقطاع النقل لما له من انعكاسات مباشرة على سير
وتطور الحياة االقتصادية واالجتماعية على حد سواء.
ويتمتع األردن بموقع جغرافي واستراتيجي مم ّيز بين دول العالم ،فهو يحتل
موقع متوسط في قلب الشرق األوسط وعلى خطوم الترانزيت ما بين دول أوروبا
من جهة ودول الخليج من جهة أخرى ،ويعتبر حلقة وصل بين العديد من دول
المنطقة ،األمر الذي يجعل من قطاع النقل األردني عصب االقتصاد الوطني لما له
من خصوصية وأثار مباشرة على تطور ونمو االقتصاد الوطني بشكل عام ،وعلى
الحياة االجتماعية للسكان بشكل خاص.
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ويضم قطاع النقل األردني عدة قطاعات فرعية أبرزها (السكل الحديدية ،النقل
البري للركاب ،النقل البري للبضائع ،النقل البحري ،النقل الجوي ،التخزين في
المستودعات ،األنشطة الداعمة والمساندة).
وبالرغم من األحداث االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي شهدتها دول
المنطقة العربية ،خاصة ما يعرع (بالربيع العربي) وتأثيراتها على مجمل
إقتصادات المنطقة العربية ،إضافة إلى تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية التي
ألقت بظاللها على قطاع النقل ولو بشكل غير مباشر من حيث تراجع حجم التجارة
الدولية وتراجع الطلب العالمي الذي أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض حجم السلع
المستوردة أو السلع المارة بالترانزيت ،إال أن قطاع النقل األردني ما زال يُشكل
مساهمة مهمة ومباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي ،والجدول التالي يبين أهم
المؤشرات االقتصادية الخاصة بقطاع النقل في االقتصاد الوطني.
ةـــدول رقـــم ()1
أهــم المــؤشـــرات االقــتصــاديـــة الخـــاصـــة بقــطـــاع
النـــقــ والتــخــزيــــن واالتــصـــاالت لـــألعــــوام 8010-8002
( متيون دينار )
الــــصنـــف
الناتج المحتي اإلةمالــي بأسعــار السوق الجارية
القـيمة المضافة لقطاع النق والتخزين واالتصاالت
معـدل النمو لقطاع الــنقـ والتخــزيـن واالتـصاالت
مساهـمة قطاع النقـ والتـخـزين واالتـصاالت في
الناتـــج المحتي اإلةمالي
أعـداد العامـتين في قطاع النق والتخـزين
واالتصاالت
التـكــويــن الـرأسـمالي الثابــت اإلةمالي في قـطاع
الــنقـ والتخــزيـن واالتــصاالت

)*(8002
1332551
121258
%12501
%11523

)*(8002
1.21858
801152
%2501
%11521

)**(8010
127.8
882358
%15518
%18512

)**( 8011
8017.53
818.51
%.58
%1152

108.13

110228

---

---

35252

82158

---

---

(*) بيانات أولية(**) تقديرات ربعية
المصدر :وزارة النق

أما من حيث مساهمة قطاع النقل في تشغيل األيدي العاملة وتوفير فرص
العمل ،فقطاع النقل يلعب دوراً هاما في مكافحة البطالة ،حيث يعتبر العنصر
البشري العامل األساذ الذي تقوم علية سلسلة النقل التي تضم العديد من
االختصاصات (كالمهندسين ،عمال الميكانيل ،عمال الصيانة ،عمال الخدمات،
اإلداريين ،وغيرها) ،األمر الذي يعني توفير هذا القطاع لفرص عمل كعيرة من
مختلف االختصاصات.
وقد بلغت قوى العمل األردنية العاملة بقطاع النقل في العام  5001حوالي
( )990ألف عامل ،مقابل ( )905ألف عامل في العام  ،5001وبنسبة نمو بلغت
( ،)%8.7ومن الجدير بالذكر أن قطاع النقل والتخزين واالتصاالت استحوذ على
اقل نسبة تشغيل للعمالة الوافدة من بين جميع القطاعات االقتصادية األخرى ،إذ لم
تتجاوز هذه النسبة ( ،)%0.7األمر الذي يشير إلى قدرة قطاع النقل والتخزين
دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة
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واالتصاالت على إيجاد فرص عمل لشريحة كبيرة من العمالة األردنية سواء في
مجال النقل ذاته أو في أية مجاالت أخرى ترتبط به ،حيث أن أي تطور أو تقدم
يحصل في قطاع النقل من شأنه أن ينعكة بشكل مباشر على استيعاب أعداد
متزايدة من قوة العمل المحلية وبالتالي المساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة،
مما يعني ضرورة إيالء هذا القطاع المزيد من االهتمام والدراسات التي تهدع إلى
تطويره ودعمه بمختلف اإلمكانيات المتاحة .
وبلغ حجم التكوين الرأسمالي العابت اإلجمالي في قطاع النقل والتخزين
واالتصاالت للعام  5001ما مجموعه ( )574،5مليون دينار ،بانخفاض ملموذ
بلغ ( )566،8مليون دينار ،مقارنة بحجمه خالل العام  5007الذي بلغ في حينه
( )691،1مليون دينار ،ويعزى هذا االنخفاض إلى تداعيات وتأثيرات األزمة
المالية العالمية من حيث توفر السيولة العالمية وانعكاساتها على حجم االستعمارات
في قطاع النقل.
التخصصات

النفط
الخام

عدد الشركات
لتعام 8010
عدد الشركات
لتعام 8011

75
.2

ةــدول رقــــم ()8
أعداد الشركات المتخصصة والعامـتة في قطاع النق لألعوام 8011-8010
نق
نق
نق
النق
نق
نق
نق
االغنام
البضائع الحاويات السيارات المبرد المثقالت الزيوت
النباتية والمواشي
1
5
2
7
10
2.
12
35

25

15

.

7

5

8

المجموع

نق
الباطون
الجاهز
1

812

5

852

يبين الجدول السابق ،تنوع أعداد الشركات العاملة بقطاع النقل األردني والتي تغطي
وتلبي كافة احتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة سواء العاملة في مجال
االستيراد أو التصدير أو النقل الداخلي ،فقد بلغ عدد الشركات العاملة بهذا القطاع ما
مجموعه ( )597شركة خالل العام  ،5099مقابل ( )547شركة خالل العام
.5090
ويظهر الجدول بوضوح تر ّكز معظم هذه الشركات في نشام نقل الحاويات،
والتي بلغ عددها ( )79شركة خالل العام  ،5099وشكلت ما نسبته ( )%96من
إجمالي عدد الشركات العاملة في النقل ،مقابل ( )15شركة خالل العام  ،5090يلي
ذلل الشركات العاملة بمجال نقل النفط الخام والتي بلغ عددها ( )57شركة خالل
العام  5099وشكلت ما نسبته ( )%57.6من إجمالي عدد الشركات العاملة في
مجال النقل ،مقابل ( )89شركة خالل العام  ،5090ثم شركات نقل البضائع التي بلغ
عددها ( )69شركة وشكلت ما نسبته ( )%55.5من إجمالي عدد الشركات ،مقابل
( )41شركة خالل العام .5090
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ةــدول رقــــم ()5
التوزيع الجغـرافي لـتشـركات العامتة بقطاع الـنق
لألعـوام 8011-8010
الـمديـنة
عمان
الرمثا
معان
العقبة
أخرى
المجموع العام

حاويات البـضائع سيارات مبرد مثقالت أغنام زيوت

نفط
خام
87
82

53
15

15
.2

15
88
25

81
1
7
3
15
35

5
7

1

1

8

5
15

8
.

8
1
7

8

8

1
5

ب :8/المالحة:
ُيشكل قطاع النقل البحري عنصراً هاماً وأساسياً من عناصر اإلستراتيجية
الوطنية لقطاع النقل األردني التي تستند إليها وزارة النقل بالتعاون والمشاركة مع
مختلف القطاعات التي لها عالقة بقطاع النقل األردني.
وقد شهد قطاع النقل البحري في األردن خالل السنوات العشر الماضية
مشاريع كبيرة أسهمت في تطور ونمو حركة قطاع النقل البحري،والتي بدورها
انعكست بشكل ايجابي على تطور ونمو قطاع النقل ،أبرزها:
أوالً :توسعة ميناء الحاويات وإجراء الصيانة الالزمة لجميع أرصفة ميناء العقبة،
وتحديث اآلليات وتوسعه ارصفه ميناء الحاويات ،بشكل أدى إلى رفع قدرته
االستيعابية لمواجه أي زيادة في كمية البضائع المصدرة أو المستوردة.
ثانياً :قيام نقابة المالحة البحرية األردنية بتوسيع مظلتها لتشمل جميع األنشطة
البحرية األردنية ،حيث تقوم النقابة بمتابعة جميع األنشطة البحرية والقوانين مع
المختصين ،وقد بلغ عدد الشركات األعضاء المسجلين بالنقابة حالياً ( )55شركة
مالحية.
ثالثاً :تم إنشاء األكاديمية األردنية للدراسات البحرية ،وهي عضو في نقابة مالحة
األردن وتقوم بتخريج مجموعات كبيرة من الضبام والمهندسين البحريين سنوياً،
ويعملون في شتى المجاالت على البواخر في األردن ودول الخليج العربي والدول
األوروبية.
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ةدول رقم ()1
حـركة الـترانـزيت لألعـوام 8011 -8010
(ألف طن)
نـسبة التغير %
8011
8010
الدولة
55.5
949.9
999.1
العراق
44.551.5
69.9
سوريا
6.9
966.5
948.9
السعـودية
59.7
5.5
5.9
لـبنان
49.9
97.5
95.8
الكويـت
48.8
5.6
4.4
اإلمارات
589
اليمن
9.9
586.9
558
أخرى
6
551
611.5
المجموع العام

يُظهر الجدول أعاله ،حركة الترانزيت للبضائع المارة من ميناء العقبة
لألعوام  ،5099-5090حيث شهدت إرتفاعا بسيطا خالل العام  5099لتصل إلى
( )551ألف طن ،مقابل ( )611.5ألف طن خالل العام  ،5090و ُيعزى هذا إلى تأثر
ميناء العقبة بأحداث المنطقة العربية وخاصة الدول التي شهدت ما يسمى " الربيع
العربي" كالجمهورية العربية السورية التي شهدت حركة الترانزيت معها تراجعاً
واضحاً بنسبة (،)%44.5في حين لم تسجل حركة الترانزيت مع الجمهورية اليمنية
أي تقدم يذكر.
ب :5/قطاع التختيص ووساطة الشحن:
يعتبر قطاع التخليص واحداً من أهم القطاعات واألنشطة الخدماتية
االقتصادية التي تقوم على متابعة وإنجاز المعامالت واإلجراءات المتعلقة بالتجارة
الخارجية من صادرات ومستوردات ،ويقوم هذا القطاع بدوره كحلقة وصل ما بين
أصحاب البضائع والجهات الرسمية األخرى المعنية بالرقابة على السلع المصدرة
والمستوردة.
ويتركز دور شركات التخليص ونقل البضائع بالتزامها بالمسؤولية الكاملة
عن سالمة وآمن البضائع والسلع سواء المستوردة أو المصدرة منذ استالم مستندات
التخليص ولحين تسليم البضائع ألصحابها ،لقاء األتعاب والرسوم واألجور التي
تحققت على البضائع ،وعادة ما تتلخص آلية نقل البضائع داخل المملكة من خالل
االتفاق المباشر ما بين أصحاب البضائع وشركات النقل أو شركات التخليص التي
تعتبر الوسيط المفوض من التاجر لمتابعة عملية نقل بضائعه من المعبر الجمركي
دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة
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إلى مستودعات التاجر  ،ولهذا ترتبط أنشطة وعمل شركات ومكاتب تخليص ونقل
البضائع بعالقة مباشرة ووطيدة بمختلف مراحل وصول البضائع ونقلها على
الطرق ،األمر الذي يفرض على ال ُمخّلص أن يكون مطّلعاً بشكل كامل على
اإلجراءات والمتطلبات (وباألخص األنظمة والتشريعات) الحكومية ذات العالقة
بالتخليص على البضائع.
هذا ويبلغ عدد شركات مكاتب تخليص ونقل البضائع ما يقارب ()474
شركة ومكتب في مختلف أنحاء المملكة ،وهو عدد كبير جدا يفوق حاجة السوق
الفعلية ،علماً بأن هذه الشركات والمكاتب موزعّة على ( )98مركز تخليص
جمركي في المملكة ،وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في كل من (عمان ،العقبة،
المطار،العمري ،والكرامة) ،كما أن كل شركة من هذه الشركات لها فرع رئيسي
وثالث فروع أخرى بحد أدنى في المراكز الجمركية ،ويقدر حجم رؤوذ األموال
التي تتعامل بمهنة التخليص ونقل البضائع مضافا إليها كفاالت الترانزيت بما
مجموعه ( )90-7ماليين دينار أردني ،علماً بأن رؤوذ أموال شركات التخليص
من الفئة األولى يتوجب أن ال يقل عن ( )60ألف دينار أردني كحد أدنى للبدء
بمزاولة المهنة.
وبحسب تعليمات وأنظمة الشركات العاملة بالتخليص ونقل البضائع ،يتوجب
أن ال يقل عدد المو فين العاملين بالشركة أو الفرع عن ( )4مستخدمين ،على أن
تكون مؤهالت مديرها العام ومدراء فروعها من الحاصلين على الدرجة الجامعية
األولى ،وتجدر اإلشارة إلى أن مهن التخليص تعتبر من المهن المحصورة بالعمالة
األردنية فقط.
وقد شهد قطاع التخليص ونقل البضائع في السنوات األخيرة تطورات عديدة
أسهمت في تطور ونمو أنشطته بشكل إيجابي انعكة على االرتقاء بعمل
المخلصين ،أبرزها التحول إلى العمل المحوسب حسب نظام (االسيكودا) الدولي،
بحيث يستطيع مو ف التخليص بحسب هذا النظام إدخال المعلومات والبيانات
الخاصة به عن طريق شبكة االنترنت طالما لدية رقم دخول على النظام الذي يُمنح
للشركة من قبل دائرة الجمارف ،إلى جانب التزام معظم شركات التخليص ونقل
البضائع برفع الحد األدنى لرأذ المال إلى ( )60ألف دينار أردني وذلل بناءً على
أنظمة وتعليمات وزارة النقل التي تشترم هذا الحد من رأذ المال.
ومن الجدير بالذكر أن مهنه التخليص ونقل البضائع تتعامل مع نحو ()96
قانون ونظام وتعليمات ،أهمها ( قانون الجمارف ،النقل ،المواصفات والمقايية،
الصحة ،االستيراد والتصدير ،الطاقة ،األمن العام ،الزراعة ،النقل البري والبحري،
الغذاء والدواء ،مؤسسة الموانئ) وغيرها من القوانين واألنظمة والتعليمات ذات
العالقة.
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ب :1/الخدمات التوةستية:
شهد قطاع الخدمات اللوجستية تطورا ملموسا خالل السنوات األخيرة
الماضية ،وذلل انسجاماً مع تطور ونمو االقتصاد الوطني بشكل عام ،وتطور قطاع
النقل األردني على وجه الخصوص ،بحيث أصبح هذا القطاع قادرًا على المساهمة
بشكل فعال في توفير السلع والخدمات إلى العمالء والمستهلكين في األسواق
المستهدفة وفقاً لحاجاتهم ورغباتهم بأفضل الطرق الممكنة والكفاءة العالية من حيث
الوقت والمكان وسالمة المنتجات.
وترتبط الخدمات اللوجستية بأنشطة عديدة أهمها (النقل ،التخزين ،المناولة،
تدفق المعلومات والرقابة).
وقد شهد األردن خالل العقد األخير نشاطاً ملحو اً وتطوراً ملموس ًا في
الخدمات اللوجستية ،حيث تم إنشاء العديد من المشاريع الكبيرة في مجال الخدمات
اللوجستية بمدينة العقبة وباستعمارات محلية ودولية متنوعة ،كما تم تأسية النقابة
اللوجستية األردنية في العام  ،5008والتي تضم في عضويتها (وسطاء الشحن
العاملين في مجاالت الشحن البري والجوي والبحري ومقدمي الخدمات اللوجستية)،
وتعمل هذه النقابة حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تطوير
التشريعات الحالية ذات العالقة ،وتنظيم مهنة وسطاء الشحن ،وبناء قاعدة تشريعية
وتنظيمية للعاملين في نشام الخدمات اللوجستية.
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الجزء الثاني :الجتسة األولى لتتشاور والعصف الذهني:
العقبات التي تواجه نمو وتطور أنشطة الخدمات اللوجستية
والنق والتختيص في ميناء العقبة
قامت غرفة تجارة عمان بتنظيم الجلسة األولى للتشاور والعصف الذهني
بمشاركة مختلف األطراع المعنية بنشام ميناء العقبة ،وقد تضمنت هذه الجلسة
بحث ومناقشة مستفيضة للعقبات التي تؤدي إلى تراجع أنشطة الخدمات اللوجستية
والنقل والتخليص في ميناء العقبة وتحول دون نموها وتطورها بالشكل المنشود،
كما وتم وضع التوصيات والمقترحات المناسبة لمعالجة هذه العقبات واإلرتقاء
بمستوى هذه الخدمات بالشكل المنشود بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية الشاملة
والمستدامة.
وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه المعيقات والمقترحات المتعلقة بشأنها:
أوالً :تضخم حجم قطاع النقل البري:
تفوق حجلم رسلطول النقل اارءنلي حاجلة السلوق وقلوى ال لرض كثيلر ،وقلد
رءى هذا الفانض في عدء لركات النقل والشلاحنات المملوكلة لرفلراء إللى االنخفلاض
الطمي ي في حجم الطلب نتيجة الزءتاء حجم ال رض ،خاصة د تحرتلر نظلاخ اللدور
في ال قمة  ،علماً أن هذا الفانض فلي علدء الشلركات كلان نتيجلة الزءهلار سلوق النقل
إلى ال راق خالل السنوات السا قة.
وتجدر اإل ارة إلى رن عدء الشاحنات ال املة حاليلاً فلي سلوق النقل تمللر ركثلر
مللن خمسللة عشللر رلللف للاحنة ،ورن ( )%61مللن عللدء الشللاحنات اإلجمللالي مملوكللة
لرفراء  ،و( )%41منر مملوك لشركات النق الكمرى.
وتُقدر حجم الشاحنات الفاننة عن الحاجة الف لية للسوق المحليلة نحلو خمسلة
اآلف للاحنة ،و للالرغم مللن قيللاخ وزارة النق ل وضللا وتنفيللذ للض اآلليللات التللي مللن
أنحا الحد من تنخم هذا ااسطول من خالل عدخ السماح استيراء رؤوس القلاطرات
التللي تزتللد عمرهللا عللن سللنة واحللدة فقل تسللمق سللنة التخللليف ،إال رن هللذه المشللكلة ال
تزال تُشك ال دتد من ال قمات في مجال تطوتر قطاع النق اارءني.
والمطلوب في هذا الشأن العمل على رفع وتنفيعذ مسعتو المععارير واسسع
واسشتراطات المطلوبة لشركات النقعل البعري الااليعة والمسعتقبلية ،ووضع الاعواف
المناسبة لدمجها وإئتالفها  ،ووضع لليعة مناسعبة لتفعنيفها وإععادي تأهيلهعا وتاعدر
أسطولها بما رتناسع مع المتريعرات والمتطلبعات الااليعة والمسعتقبلية ،وبمعا رضعم
تقدرم مستو ممي م الخدمات التي رنشدها أصااب البضائ ووكالئهم.
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م التأكيد على ضروري تفعيل دور وزاري النقل في تنظيم وضبط قطاع النقعل البعري
بمختلف مجاالته ،خاصة في ظل عدم وجعود مرجعيعة واضعاة وماعددي لضعبط العمعل
بشكل كامل في هذا القطاع.
ثانياً :تدني مستو أسعار النقل نتيجة المنافسة الاادي:
ال ك رن مرونة ال رض والطلب في السلوق المحللي للنقل للر عالقلة مما لرة
تغير رجور نق المنانا سواع من حيث انخفاضحا الناجم عن كثرة حجلم ال لرض ،رو
من حيث ارتفاعحا الذي تمكلن رن تنلتج علن ازءتلاء حجلم الطللب مقا ل انخفلاض حجلم
ال رض ،وما رصاب سلوق النقل المحللي خلالل الفتلرة القرتملة الماضلية ملن إنخفلاض
حللاء فللي رجللور النق ل كللان نتيجللة طمي يللة لتحرتللر نظللاخ الللدور وارتفللاع حجللم عللرض
ركات النق  ،مقا انخفاض حجم الطلب الذي تقلف شك ملحوظ نتيجة توقف نقل
المنلللانا إللللى لللض ااسلللواق المجلللاورة  ،فلللال رض ووجلللوء الفلللانض الكميلللر لللدء
الشاحنات ال املة في القطاع رءى إلى انخفاض ااس ار وااجور.
وتُقدر الخمراع ان مستوى انخفاض رجور النقل قلد تصل فلي لض ااحيلان
ءون مسللتوى الكلللف الحقيقيللة ،ممللا تللؤءي طمي للة الحللال إلللى تراجللا مسللتوى جللوءة
الخللدمات المنشللوءة ،علم عاً بععأن الافععة اسكبععر م ع ايثععار السععلبية النخفععا اسجععور
تعععنعك بفعععوري مباشعععري علعععى الالقعععة اسخيعععري المعنيعععة بنقعععل البضعععائ أال وهعععي
الشاحنات المملوكة لألفراد.
و للالرغم مللن قيللاخ وزارة النقل وضللا حللد رءنللى اجللور النقل  ،إال رن تحرتللر
ال رساسلليًا لحلدوف لض الفوضلى فلي عمليلات تنظلليم
ءور النقل فلي المينلاع كلان علام ً
النق  ،مما رءى إلى عدخ إمكانية إلزاخ ري ناق حذا الحد ااءنى لرجور.
والمطلوب في هذا المجال وض إطار تشررعي ولليعة مناسعبة لضعمان حقعو
جميع الالقععات المتعلقععة بالنقععل بععد ً مع سععاحة المينععا مععروراً بععأي منطقععة جررافيععة
أردنية أو مجاوري وانتها ً بالوصول إلعى مسعتودعات المسعتوردر  ،و لع مع خعالل
تععدرل ومراجعععة وتاععدر كععل مع قعانون ونظععام وتعليمععات تععرخيي نععاقلي ووسععطا
الشا  ،وتطبيق قانون نقل البضائ على الطر با م ،وبشعكل رضعم الافعال علعى
مفالح مختلف اسطعرا المعنيعة فعي نشعان النقعل وراقعق مسعتو متقعدم مع جعودي
خدماته.
ثالثاً :تأثر قطاع النقل اسردني بأسوا الدول المجاوري:
رءى انخفاض مستوى النق إلى السوق ال راقي نتيجة الوضا اامنلي المتلرءي
وقرارات الحكومة ال راقية وسياساتحا الجدتدة إلى تأ ر نشاط النق في المملكلة درجلة
كميرة جداً  ،حيث قامت الحكومة ال راقيلة صصلدار علدة قلرارات لتقييلد االسلتيراء عملر
ميناع ال قمة ،وقامت فرض رسوخ إضافية (كرسوخ إعاءة اإلعمار) على المسلتورءات
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الوارءة عمر ميناع ال قمة ،مما رءى إلى توجر التجار ال راقيين لالسلتيراء عملر ملوانىع
الدول المجاورة كالجمحورتة ال ر ية السورتة وغيرها ،علمًا أن السلوق ال راقلي كلان
تشك نسمة كميرة لغت ( )%71من نشاط قطاع النق اارءني.
المطلععوب ،قيعععام مختلععف الجهعععات المعنيعععة ببععذل م رعععد معع الجهعععود واتخعععا
اإلجرا ات المناسبة التي م شأنها تاسي وتطورر خدمات المينعا اسردنعي وزرعادي
مسععتو تنافسععيته بمععا رعمععل علععى تسععهيل التعامععل م ع دول خارجيععة جدرععدي وبدرلععة
لدخول قطعاع النقعل اسردنعي إلعى أسعواقها ،كعدول الخلعيي العربعي ومفعر وفلسعطي ،
ومااولة التوس في تقدرم الخعدمات سسعوا العدول المجعاوري ،ومعا سعيتب لع مع
نمو وتطور في أدا قطاع النقل اسردني ومقدمي الخدمات اللوجستية والتخليي في
مينا العقبة.
رابعاً :عدم اإللتزام والتقيد بوثيقة النق :
ترى وزارة النقل أن عدم التزام الشركات الناقلة وشركات التخليص بإبرام
وثيقة النقل ،يُعد من أهم األسباب التي تحول دون استقرار مستوى األجور وتحسن
مستوى أداء نشام النقل والتخليص عبر ميناء العقبة ،خاصة وان هذه الوثيقة من
شأنها أن تضمن حقوق جميع األطراع المعنية بحلقات النقل ،وبالذات ألصحاب
الشاحنات الفردية .وتؤكد الوزارة بدورها على ضرورة تفعيل وتطبيق وإلزام العمل
بوثيقة النقل ،لما لها من اهمية بالغة في تنظيم عمليات النقل وضمان حقوق مختلف
األطراع من مستوردين وشركات نقل وناقلين فرديين ،خاصة وأن (بون التحميل)
ال يفي بالغرض المطلوب وال يمكن إحالله مكان وثيقة النقل نظراً لقلة المعلومات
الواردة فيه.
وعتيه ،فإن اإللتزام بتطبيق وثيقة النق يعتبر كافياً من حيث فرض رقابة
شامتة عتى أداء العامتين في مجال النق وتحسين آليات عمته ،خاصة اذا ما تم
تفعي التقيد بهذه الوثيقة بصورة صحيحة ،وضمن إةراءات ستيمة ومبسطة ،وفي
ظ اتفاقها مع المعايير الدولية .إضافة إلى ضرورة عقد ندوات وورش عم
توعوية إرشادية لتتعريف بأهمية تطبيق وثيقة النق وإيجابياتها.
خامساً :غياب آلية عم النق البحري:
يشكو العاملون في مجال الخدمات اللوجستية والمالحة من غياب اآلليات
الواضحة لعمل النقل البحري في ميناء العقبة ،مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تر ّدي
أداء هذا النوع من النشام والحيلولة دون نموه وتطوره بما يتناسب مع المستجدات
والمتغيرات الدولية.
والمطتوب هنا قيام ةميع الجهات المعنية في مجال النق البحري
وبالتنسيق مع القطاع الخاص العام في هذا المجال بوضع اآلليات المناسبة
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لتوضيح وتطوير عم النق البحري ،سواءً من حيث مراةعة وتعدي التشريعات
واألنظمة التي تحكمها كالقانون البحري (النقل البحري) ،أو من حيث وضع
السياسات واالستراتيجيات التي من شأنها النهوض بعم هذا النشاط بما ينسجم
مع الطموحات االقتصادية المستقبتية واالستفادة من الموقع الجغرافي المميز
لتممتكة.
سادساً :ازدياد كتف الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات:
ال شل أن االزدياد المتواصل ألسعار النفط عالمياً ،أدى بشكل مباشر إلى
ارتفاع كلف الخدمات المقدمة من قطاع النقل بشكل خاص ،فباإلضافة إلى االرتفاع
المتواصل للكلف بشكل عام كارتفاع مستوى المعيشة واالزدياد المستمر الرتفاع
أسعار المواد االستهالكية قاطبة ،كان ارتفاع كلف المحروقات (الديزل للشاحنات)
من أبرز العوامل التي أدت وما تزال تؤدي إلى تراجع أداء هذا القطاع بمختلف
الجوانب.
وعتيه ،يرى العامتون في قطاع النق أن هنالك حاةة متحة إلعادة النظر
بالكتف العالية لتمحروقات (السوالر) المستخدمة لتنق العام (نق البضائع)
والضرائب المرتفعة المفروضة عتيها كالضريبة الخاصة وغيرها ،وبشك يعم
عتى اإلسهام في تعزيز تنافسية خدمات النق بكافة األوةه الممكنة ،وتعزيز وضع
قطاع النق األردني ويزيد من فرص نموه وتقدمه.
سابعاً :إضرابات أصحاب الشاحنات الفردية:
لقد كان لإلضرابات التي نفذها أصحاب الشاحنات الفردية تأثيراً سلبياً
مباشراً على حركة االستيراد والنقل والتخليص في ميناء العقبة ،والتي كان وما يزال
سببها الرئية هو انخفاض أجور النقل لهؤالء الفئة من أصحاب الشاحنات وضياع
حقوقهم (حسب إدعاءاتهم) ما بين الشركات الناقلة وشركات التخليص.
حيث نفذ أصحاب الشاحنات الفردية نحو ثمانية إضرابات عن العم  ،سعي ًا
منهم لتنفيذ مطالبهم المتمثتة بتحقيق العدل والمساواة في توزيع العم ما بينهم
وبين شركات النق الكبرى.
ويتضمن الجزء الرابع من الدراسة (البند ثالعاً) شرح ًا تفصيلي ًا لمطالب
أصحاب الشاحنات الفردية والحلول المقترحة من قبلهم.
إن توقف العمل في الميناء نتيجة هذه اإلضرابات أمر غير مقبول لدى جميع
األطراع المعنية بالنشام االقتصادي في المملكة ،وذلل لما له من أثار سلبية عديدة
أبرزها توقف وتأخر تسليم الحاويات ونقلها إلى مقاصدها ،حيث كاد أن يصل األمر
إلى فرض رسوم ازدحام في ميناء العقبة بسبب تلل اإلضرابات.
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بناءً عتى ما تقدم ،فإن هنالك ضرورة متحة لقيام ةميع الجهات ذات
العالقة بإيجاد الحتول الكفيتة لمعالجة مشكتة الشاحنات الفردية والتعام بحزم
لتطبيق القوانين النافذة تحاشيا إللحاق الضرر باالقتصاد الوطني في حال تعط
العم مجدداً في الموانئ وميناء الحاويات تحديدًا.
ثامناً :تقادم التشريعات المتعتقة بعم الخدمات التوةستية والنق والتختيص:
يرى العاملون في نشام الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص أن التشريعات
والقوانين واألنظمة التي تحكم عمل هذه الخدمات قد أصبحت متقادمة وال تفي
بالغرض المطلوب منها ،وال تنسجم مع الواقع الفعلي آلليات عمل هذه الخدمات،
خاصة وأنها قد غّي بت في كعير من األحيان عملية تنظيم الخدمات اللوجستية وتأمين
مسؤولية الناقل.
وعتيه ،توصي الشركات والمؤسسات العامتة في هذا المجال بقيام الجهات
الحكومية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لمراةعة وتحديث التشريعات التي
تحكم العم في مجال الخدمات التوةستية والنق والتختيص ،كقانون النق البحري
(التجارة البحري) وقانون نق البضائع عتى الطرق وبشك ينسجم مع المتغيرات
والمستجدات المحتية واإلقتيمية والدولية.
تاسع ًا :تراكم الحاويات التي مضى عتى تخزينها ثالث شهور فأكثر:
يشكو العاملون في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء
العقبة من تراكم الحاويات التي مضى على تخزينها ثالث شهور فأكعر ،والتي
أصبحت بمقتضى الحال وحسب قانون الجمارف حاويات مُعدة لإلتالع ،إال أن
هنالل المئات من الحاويات التي ما تزال مخزنة في ساحات الميناء منذ سنوات (أي
أنها تالفة).
وتكمن مشكتة عدم قيام الجهات المعنية بإتالف هذه الحاويات بأربع
عوام  ،هي:
 .9عدم قيام أصحاب هذه الحاويات باإليعاز إلتالع هذه الحاويات بسبب تلف
وانعدام قيمة البضائع المخزنة فيها.
 .5عدم وجود مكان متخصص إلتالع الحاويات في منطقة العقبة ،إضافة إلى
محدودية القدرة االستيعابية لدى جمرف عمان الستقبال الحاويات الورادة
عبر ميناء العقبة إلتالفها.
 .9ارتفاع رسوم اإلتالع.
 .4إنعدام قيمة البضائع التالفة المخزنة داخل الحاويات ،وعدم تغطية قيمتها
لمصاريف اإلتالع.
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ولتحد من هذه المشكتة ،هنالك عدد من التوصيات المقترحة لمعالجتها،
وهي:
 .9تطبيق قانون الجمارف الذي ينص على ضرورة إتالع البضائع التي مضى
على تخزينها ثالث شهور فأكعر ،بعد بيعها بالمزاد العلني.
 .5تخفيض رسوم اإلتالع ،وتحويلها إلى رسم رمزي موحد (مقطوع).
 .9زيادة عدد اجتماعات لجان اإلتالع لعالث مرات أسبوعياً.
 .4إنشاء مكان مخصص إلتالع الحاويات في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة.
عاشراً :آليات عم شركة ميناء الحاويات:
يرى مجموعة من التجار والمستوردون ووكالئهم من العاملين في مجال
الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص أن هناف عدد من المشاكل والمعيقات التي
تواجه إنجاز أعمالهم مع شركة ميناء الحاويات ،يتمعل أبرزها بما يلي:
 .9تأخر قيام شركة ميناء الحاويات بمناولة البضائع والحاويات في الميناء
ألسباب غير مبررة ،مما يؤدي إلى تكبيد التجار والمستوردين لرسوم
أرضيات وتخزين مرتفعة وغرامات متواصلة ،إضافة إلى تعطل أعمالهم
وتكبد الخسائر نتيجة لذلل.
 .5س ّرية وعدم معرفة محتوى االتفاقية المبرمة ما بين الحكومة األردنية
وشركة ميناء الحاويات.
 .9عدم وجود الكوادر الكفوءة القادرة على العمل الفعال في مجال النقل
والمناولة في شركة ميناء الحاويات.
 .4عدم وجود ممعلين عن القطاع الخاص العامل في مجال الخدمات اللوجستية
والنقل والتخليص في مجلة إدارة شركة ميناء الحاويات.
وعتيه ،يرى العامتون في مجال الخدمات التوةستية والنق والتختيص في
ميناء العقبة أن هنالك بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها معالجة
المشاك الناةمة عن عدم قيام شركة ميناء الحاويات بعمتها المطتوب ،وهي:
 .9وجوب قيام سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بفرض سلطتها
ومراقبتها على أعمال شركة ميناء الحاويات بما يضمن القيام بدورها بالشكل
المناسب.
 .5اإلفرا عن محتوى االتفاقية المبرمة ما بين الحكومة األردنية وشركة ميناء
الحاويات وتوضيح بنودها لجميع العاملين في مجال الخدمات اللوجستية
والنقل والتخليص في ميناء العقبة ،وذلل من باب الشفافية والحاكمية
المؤسسية.
 .9إدرا عضوية مندوبين من العاملين في مجال الخدمات اللوجستية والنقل
والتخليص في مجلة إدارة شركة ميناء الحاويات ،بهدع المشاركة في
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تحسين أداء عمل الشركة ومعالجة العقبات التي تعترض تطور الخدمات في
الميناء بشكل متواصل.
 .4ضرورة قيام شركة ميناء الحاويات بتوخي العدالة والعمل الشفاع والمساواة
في التعامل ما بين البواخر الزائرة للميناء ،بشكل يضمن عدم تمييز إنجاز
أعمال واحدة على حساب األخرى.
حادي عشر :دور ستطة العقبة االقتصادية الخاصة ،وتعدد المرةعيات الناظمة
لعم ميناء العقبة:
يؤكد العاملون في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص أن هنالل
تعددًا وعدم وضوح للمرجعيات والمسؤوليات القائمة على متابعة ومراقبة العمل في
ميناء العقبة ،ففي حال هور أي عقبة او مشكلة تستلزم معالجتها في الميناء ال تكون
هنالل جهة متخصصة ومحددة لمتابعتها والعمل على معالجتها.
وبالتالي يستوةب لح مشكتة تعدد المرةعيات القيام بالخطوات التالية:
أ  -إيجاد مرجعية موحدة للرقابة واإلشراع على ميناء العقبة.
ب -تفعيل دور سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للقيام بواجبها اإلشرافي
والرقابي بشكل يلبي متطلبات تطوير عمل الميناء وخدماته المختلفة.
ت -تعيين مفوض موانىء متخصص في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
لمتابعة أمور تطوير الميناء بشكل مباشر.
ث -تعزيز عضوية القطاع الخاص لدى جميع الجهات العامة المعنية بعمل ميناء
العقبة.
ثاني عشر :عدم وةود استراتيجية لتطوير الخدمات التوةستية في ميناء العقبة:
يرى العاملون في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص ان عدم وجود
إ ستراتيجية واضحة ومحددة لتطوير آليات العمل في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة بمختلف المجاالت واألوجه االقتصادية والخدماتية ،قد أدى بشكل مباشر
إلى تردي وتراجع وضع الخدمات المقدمة لجميع األطراع ذات العالقة وعدم
انسجامها مع المستجدات االقتصادية التي تفرض استمرارية التحديث والتطوير
لإلرتقاء بأعمال هذه الخدمات.
وعتيه يوصي العامتون في مجال الخدمات التوةستية والنق والتختيص
ضرورة قيام المستثمرين الرئيسيين العامتين في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
بالتنسيق والتعاون ما بين مختتف الجهات المعنية لوضع استراتيجية ورؤية
واضحة لخارطة طريق تضمن تطوير آليات العم والخدمات المقدمة في منطقة
العقبة بشك يتناسب مع متطتبات التنمية االقتصادية وتسهي اإلةراءات بمختتف
السب المتاحة.
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ثالث عشر :ارتفاع رسوم الخدمات في ميناء العقبة:
يشكو التجار والمستوردون ووكالئهم من العاملين في مجال الخدمات
اللوجستية والنقل والتخليص من االرتفاع المتواصل لرسوم الخدمات المقدمة في
ميناء العقبة ،كرسوم التخزين واألرضيات والمناولة وغيرها من الخدمات العابتة
التي لم يطرأ عليها أي تطور أو تحديث ،مما يزيد من األعباء المالية التي يتكبدها
المستورد وبالتالي انعكاسها على كلف البضائع وأسعارها النهائية للمستهلل.
وعتيه ،يرى القطاع التجاري والخدمي ضرورة مراةعة مستوى رسوم
خدمات الميناء الرئيسي وميناء الحاويات من مناولة وتخزين وأرضيات وغيرها،
وتخفيضها بشك يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات المقدمة وبهوامش ربح
معقولة ،مما سيعم عتى زيادة تنافسية ميناء العقبة ما بين الدول المجاورة من
ةهة ،وانخفاض الكتف المستوفاة عتى البضائع المستوردة وأثرها عتى استقرار
أسعارها لتمستهتك النهائي من ةهة أخرى.
مع التأكيد عتى ضرورة إلزام شركة ميناء الحاويات بتحم كام المسؤولية عن
أي كتف ناةمة عن التأخير في معاينة الحاويات .إلى ةانب إعادة النظر بمدة
التخزين المجانية لتصبح كما كانت عتيه بالسابق (عشرة أيام) بدالً من سبعة أيام
كما هو معمول به حالياً.
رابع عشر :التخوف من مشروع نق الميناء:
هنالل تخ ّوع ،بل (رفض وتحفظ) لدى العاملين في الخدمات اللوجستية
والنقل والتخليص من مشروع نقل الميناء إلى موقعه الجديد الجاري العمل فيه
حالياً ،ويتمعل هذا التخوع من السلبيات المتوقع أن تنجم عن نقله ،وذلل لعدة أسباب
أهمها عدم أمكانية تلبية الميناء الجديد الحتياجات التجار والمستوردين فنياً من
حيث السعة والقدرة االستيعابية ،إلى جانب الكلفة المالية العالية إلنشاء الميناء
الجديد.
ويوصي العامتون في قطاع الخدمات التوةستية والنق والتختيص قيام ك من
ستطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة بعقد ةتسة تشاورية
متخصصة مع ةميع األطراف العامتة في ميناء العقبة بالقطاعين العام والخاص،
بحضور الخبراء التذين أقروا مشروع الميناء الجديد ،وذلك لبحث خطوات
وإةراءات نق الميناء ،وتوضيح أية مالبسات أو تخوفات لدى القطاع الخاص
بهذا الشأن.
عتماً بأن الجزء الثالث الدراسة يتضمن شرح تفصيتي لقضية نق الميناء.
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خامس عشر :افتقار الكوادر المؤهتة في مجال المالحة والنق البحري:
يرى العاملون في قطاع المالحة البحرية والخدمات اللوجستية بأن السوق
األردني يفتقر إلى الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل في هذا المجال ،مؤكدين أن
األثر السلبي لهذا االفتقار سيصبح جلياً في المستقبل القريب ،نظراً لكبر عمر
الخبراء الحاليين العاملين في هذا المجال وعدم التزامن الفعلي في تدريب وتأهيل
الخبرات الشابة.
وبذلك يوصي المعنيون في هذا المجال ضرورة العم بشك ةدي لتنهوض
واإلرتقاء في مجال التدريب لتعامتين في المالحة والنق البحري والخدمات
التوةستية لما لذلك من أهمية قصوى في استمرارية وتطور هذا القطاع الحيوي
الهام ،إضافة إلى تعزيز اواصر التعاون والتنسيق ما بين العامتين في هذه
المجاالت والجهات التي تمنح بعض أنواع التدريب المتخصص ،وهي:
أ  -اسكادرمية اسردنية للدراسات الباررة.
ب -نقابة مالحة اسردن.
ت -النقابة اللوجستية اسردنية.
سادس عشر :نظام الترخيص الجديد لتشاحنات المخصصة لنق السيارات:
ينص نظام االبعاد القصوى واالوزان االجمالية وقوة المحرف للمركبات رقم
( )45لسنة  /5005الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )91والمادة ( )54من
قانون السير رقم ( )48لسنة  5009بأنه يحدد طول المقطورة بما ال يتجاوز
()99.56م ،و يمكن بموافقة خاصة من المكتب الفني لشؤون السير السماح بأن
يصبح الطول ()95.60م (في حين كان الطول المسموح وفقاً للنظام السابق 54م).
مع األخذ بعين االعتبار بأن كافة الناقالت المرخصة والعاملة حالياً مازالت
وفق االطوال السابقة ( أي 54م) وبعضها ()95.60م  +وصلة خاصة سهلة الفل
والتركيب حسب الحاجة .
ويرى العاملون في قطاع النقل أن تفعيل هذا النظام مؤخراً له تداعيات
عديدة ،إذ كيف سيتم التعامل مع الناقالت العاملة والمرخصة سابقاً؟ ،وهل سيتم
تكليف اصحابها بتقليص اطوالها من ()54م لتصبح ( )99.56م؟ ،ام تركها على
حالها وتجديد الترخيص سنوياً؟
وفي حال بقيت على حالها فسوع يكون هنالل صنفين من الناقالت يؤديان
نفة الغرض لكن لكل واحدة مواصفات وقدرات مختلفة ،االمر الذي يعطي انطباع
بمحاباة فئة من المالف على حساب فئة أخرى ،وانعدام فرصة المنافسة بمستوى
الخدمات بين هاتين الفئتين نظراً النخفاض معدل تكلفة الوحدة المنقولة (السيارة) من
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مصاريف الديزل ورسوم الترخيص واستهالف االطارات واالجور بالفئة االولى
عنها بالفئة الجديدة.
وبالتالي فإن ذلل سيؤثر سلباً على تنافسية ميناء العقبة بالمستقبل القريب في
حال احالل اسطول ناقالت بسعة ( )5سيارات للناقلة الواحدة بدالً من ()90
سيارات .حيث من البديهي أن ترتفع تكلفة النقل ،وتتراجع انتاجية كل ناقلة بنسبة
( %40أي انخفاض قدرة تحميلها من  90سيارات الى  5سيارات) .
خاصة وأن هنالل أعداد هائلة من السيارات تصل سنوياً إلى ميناء العقبة،
حيث ورد لميناء العقبة خالل عام  5099نحو ( )594الف سيارة عبر معظمها
المملكة بطريق الترانزيت للدول المجاورة خاصة للسوق العراقي ،كما وصل لميناء
العقبة خالل العام  5090نحو ( )970ألف سيارة.
.

ويرى العاملون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أن تقليص طول
المقطورة من ( )54م إلى ()99.56م سوع تؤدي إلى فقدان العديد من الوفورات
التي يتم تحقيقها في حال اإلبقاء على طولها بمقدار ()54م ،أبرزها:
أ  -وفر استهالف االطارات.
ب  -انخفاض احتمالية الحوادث على الطرق.
ت  -انخفاض تكلفة الصيانة وقطع الغيار للناقالت العاملة على الطريق.
ث  -انخفاض تكلفة نقل السيارة الواحدة من المصاريف المباشرة وغير المباشرة.
 انخفاض استهالف الزيوت والشحومات.ح  -انخفاض الوقت المستنفذ على الطرق وتأثير ذلل على البيئة.
خ  -انخفاض االزدحام بميناء العقبة االردني.
كما سيكون هناف خسائر لميناء العقبة في حال التحول لموانئ بديلة (سوريا/
تركيا) ،وخسائر الصحاب الناقالت االردنية بمواجهة الناقليين االتراف و/أو
السوريين  ...الخ ،إضافة إلى انه سيكون هناف بطالة مقنعة بين سائقي هذه
الناقالت ،إلى جانب المشاكل المالية لمالف الناقالت بمواجهة البنوف االردنية
الممولة.
بناءً عتى ما تقدم ،يتضح بأن هنالك ضرورة قصوى إلعادة النظر بنظام
تقتيص طول المقطورة من ()81م إلى ()155.3م ،لما لذلك من آثار ستبية
مباشرة من شأنها إلحاق االقتصاد الوطني بخسائر مادية ومعنوية وتراةع في
مستوى تنافسية ميناء العقبة والناقتين األردنيين ،إلى ةانب األعباء المالية
اإلضافية التي ستترتب عتى تقتيص طول المقطورات من ازدياد في التكاليف
التشغيتية وارتفاع مستوى االزدحام في ميناء العقبة.
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سابع عشر :قرار هيئة تنظيم النق البري بتحمي حاوية واحدة لك شاحنة:

يرى العاملون في قطاع النقل بأن قرار هيئة تنظيم النقل البري بإلزام
الشاحنات بتحميل حاوية واحدة فقط بدالً من حاويتين كما كان معمول به سابقاً سوع
يؤدي إلى تحقيق العديد من الخسائر واآلثار السلبية واألعباء المالية اإلضافية على
أصحاب البضائع ،وعلى إزدياد مستوى اإلزدحام في ميناء العقبة.
وعليه ،فالمطلوب هنا قيام هيئة تنظيم النقل البري بإعادة دراسة قرار إلزام
الشاحنات بتحميل حاوية واحدة بدالً من حاويتين ،وبما يضمن عدم تحميل خسائر
وأعباء مالية إضافية للمستوردين من جهة ،وتخفيف مستوى االزدحام في ميناء
العقبة من جهة أخرى .مع التأكيد على ضرورة زيادة دقة الفحص الفني على
الشاحنات الناقلة من أجل تحقيق متطلبات السالمة العامة.
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الجزء الثالث:
الزيارة الميدانية لميناء العقبة واألنشطة ذات العالقة
قام فريق البحث بزيارة ميدانية إلى مدينة العقبة ،تم خاللها اإلطالع على
أرض الواقع على معظم األنشطة المتعلقة بعمل الميناء ،واإلجراءات المتبعة منذ
وصول الحاويات والبضائع على متن السفن لحين تسليمها ألصحابها من التجار
والمستوردين.
أوالً :لجنة نقابة أصحاب الشركات ومكاتب تختيص ونق البضائع بالعقبة:
تُمعل لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقبل البضائع في العقبة
جميع المخلصين الجمركيين الممارسين إلعمالهم في ميناء العقبة ،سواء في األنشطة
المتعلقة بميناء البضائع الرئيسي أو ميناء الحاويات ،وقد تم مقابلة مجموعة من
الممارسين الميدانيين ألعمال التخليص في الميناء ،وبعد محاورتهم بشأن العقبات
التي تواجه أعمالهم وتحول دون نموها وتطورها بالشكل المطلوب ،تبيّن وجود
العديد من المعيقات ( التي لم يتم ذكر معظمها في جلسة التشاور والعصف الذهني)،
مع عدد من الجهات الرسمية ،والتي يمكن إجمالها على النحو التالي:
أ  -دائرة الجمارك:
بالرغم من الكفاءة التي شهد لها مختلف األطراع المعنية بأنشطة ميناء
العقبة للجهود المتواصلة لدائرة الجمارف وتطور أداء عملها بشكل يعمل على
تسهيل اإلجراءات وتبسيطها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية واإلقليمية
والدولية ،إال أن هنالل بعض المعيقات التي ما تزال تتسبب بشكل أو بآخر بعملية
التخليص على البضائع ،أبرزها:
- 9يتم في بعض األحيان تغيير نوع المسارب (األحمر ،األصفر ،واألخضر)
التي تم تصنيف البضائع ضمنها عند وصولها لساحات الميناء ،والتي تعتمد
باألساذ على نوع البضائع ووصف المحتويات والرقم الضريبي للمستورد،
وذلل بناءً على عدة عوامل أهمها ،اإلجتهادات الفردية للمخمن الجمركي أو
نتيجة لإلخباريات التي قد تكون إخباريات كيدية في معظم األحيان.
فهذه البضائع تكون قد دخلت فور وصولها إلى المسرب األخضر ،وبالرغم
خمن الجمركي يقوم
حسن التاريخ والتعامالت السابقة للمستورد ،إال أن الم ّ
من ُ
بتغيير نوع مسربها من األخضر إلى األصفر أو األحمر ،مما يعني خضوع
بعض العينات من تلل البضائع للفحوص المخبرية واستغراقها لفترات قد
تصل إلى األسبوع ،مما يترتب على ذلل استيفاء رسوم تخزين إضافية
وغرامات أعطال للوكيل البحري.
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والمطتوب هنا قيام مندوبي دائرة الجمارك في ميناء العقبة باإللتزام ما
أمكن بالمسرب الذي تم تصنيف البضائع عتى أساسه عند دخولها لتميناء،
ومراعاة الحاةة الفعتية لفحص البضائع بناءً عتى السيرة السابقة لتعامالت
المستورد ومدى التزامه بمختتف النواحي الجمركية ومتطتبات األمن
والسالمة.
مع التأكيد عتى أهمية تخفيض نسبة البضائع التي يتم تسريبها ضمن
المسرب األحمر بهدف تسهي عمتية التختيص عتى البضائع ،وإلزام شركة
ميناء الحاويات بتنزي كام المواد المراد معاينتها بنفس اليوم.
- 5هنالل مبالغة واضحة في تخمين أسعار البضائع لغايات فرض الرسوم
الجمركية ،حيث تقوم دائرة الجمارف بتقدير أعلى لقيمة البضائع المستوردة
بناءً على أعلى األسعار الواردة من التجار اآلخرين المستوردين لذات النوع
من البضائع ،دون األخذ بعين االعتبار القيمة الحقيقية الواردة في الفواتير أو
األسعار العالمية التي قد تنخفض خالل فترات معينة أو األسعار الخاصة التي
يمكن للتاجر الحصول عليها من بلدان المنشأ ضمن عروض أو مزايا معينة
قد يمنحها المصدرين.
والمطتوب هنا ،قيام دائرة الجمارك بوضع آليات مرنة وفعالة تراعي
مختتف العوام التي قد تسهم في انخفاض أسعار البضائع او ارتفاعها من
بتد المنشأ ،بحيث يتم تخمين البضائع المستوردة استناداً إليها ،وعدم
اإلكتفاء بمقارنة األسعار لتبضائع المستوردة من التجار انفسهم ،وفرض
أعالها.
- 9هنالل غياب واضح للتنسيق الفعلي بين الدوائر المعنية بإنجاز البيانات
الجمركية (كدائرة الجمارف ،وزارة الزراعة ،مؤسسة المواصفات والمقايية،
وزارة الصحة ،المؤسسة العامة للغذاء والدواء ،شركة ميناء الحاويات .)....
حيث تقوم هذه الجهات بفرض تعليمات واشتراطات وإجراءات جديدة دون
علم الجهات األخرى بها ،مما يؤدي إلى خلق معيقات جديدة وارتباك ًا في
إنجاز المعامالت بشكل يؤثر على فترة التخليص على البضائع المستوردة
وتسليمها للتاجر المستورد.
والمطتوب هنا تفعي عم المجتس التنسيقي الحالي لجميع الجهات المعنية
بإنجاز البيانات الجمركية في ميناء العقبة ،وتعزيز مهمته في التنسيق
بجميع اإلةراءات المعنية بها وتوحيدها بشك يضمن انسياب البضائع
بسهولة ويسر وضمن آليات واضحة ومحددة.
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ب -دائرة المواصفات والمقاييس:
هنالل بعض المعيقات والقضايا سييها اشتراطات ومتطلبات مؤسسة
المواصفات والمقايية ،وهي:
- 9تقوم مؤسسة المواصفات والمقايية في بعض األحيان بفرض وتطبيق
قرارتها وتعليماتها الجديدة بشكل فوري ،دون منح أي فترة تمهيدية او انتقالية
للتاجر المستورد ،حيث أن هنالل العديد من البضائع التي تصل إلى الميناء
وتخضع بشكل فوري لبعض التعليمات والمواصفات التي تكون قد صدرت
مؤخراً من مؤسسة المواصفات قبل علم التاجر بها ،والتي كان آخرها (على
سبيل المعال) وجوب إعادة تصدير البضائع التي ال تحتوي على ما يُشير إلى
بلد المنشأ دون إتاحة الفرصة للتاجر المستورد لتعديل بطاقة البيان لهذه
البضائع او إضافة الصق ببلد المنشأ عليها ،مما يؤدي إلى إلحاق أضرار
بالغة بالتاجر المستورد بسبب صدور تعليمات جديدة لم تكن مطبقة سابقاً.
والمطتوب هنا ضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع
القطاع الخاص بشك أساسي عند إصدار أو تعدي أية مواصفة قياسية،
إضافة إلى منح فترة كافية لتمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية
والتعتيمات الجديدة وااللتزام بها.
- 5ال يتمتع مندوب مؤسسة المواصفات والمقايية بالصالحيات المطلوبة في
مواقع المعاينة إلنهاء المعامالت ،مما يترتب على ذلل ضرورة قيام وكيل
البضائع بمراجعة المركز الرئيسي للمؤسسة في العقبة للحصول على توقيع
المدير المفوض هناف إلنهاء المعاملة.
كما أن مؤسسة المواصفات والمقايية ال تمتلل نظام ربط الكتروني مباشر
ما بين مركزها الرئيسي ومندوبيها في المراكز الجمركية كالرابية وميناء
الحاويات ومستودعات القرية اللوجستية ،مما يؤثر سلباً على تأخير إنجاز
المعامالت واستغراقها لوقت طويل بسبب اضطرار وكيل البضائع لمراجعة
المركز الرئيسي بعد إنهاء معاملته في تلل المراكز الجمركية.
والمطتوب هنا قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتأسيس نظام إلكتروني
عصري يضمن الربط االلكتروني المباشر ما بين مندوبيها في الساحات
والمراكز الجمركية مع المركز الرئيسي لتمؤسسة ،وتفويض الصالحيات
المناسبة لمندوبي المؤسسة في تتك المراكز لتتوقيع عتى المعامالت
وإنهاءها في الموقع دون الحاةة لقيام المستورد أو وكيته بمراةعة المركز
الرئيسي لتمؤسسة بشك مباشر.
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ج  -الجهات الرقابية عتى الغذاء:
هنالل العديد من المعيقات واإلجراءات التي من شانها تعقيد إجراءات
التخليص على البضائع المستوردة ،نتيجة لبعض التعليمات واإلجراءات
المتبعة لدى الجهات الرقابية على الغذاء (وزارة الزراعة ،وزارة الصحة،
والمؤسسة العامة لتغذاء والدواء) ،وهي:
- 9هنالل غياب ملموذ في التنسيق الفعلي ما بين الجهات الرقابية على المواد
الغذائية وشركة ميناء الحاويات بشأن األوقات المناسبة لتنزيل الحاويات
ومعاينتها من قبل هذه الجهات ،حيث تقوم شركة ميناء الحاويات بتنزيل
الحاويات إلى ساحات المعاينة دون التنسيق مع هذه الجهات للقيام بشكل
فوري لمعاينة البضائع ،مما يؤدي إلى تحميل المستورد لرسوم وأرضيات
وغرامات نتيجة تأخر الجهات الرقابية بالقيام بفحص ومعاينة هذه البضائع
في األوقات المناسبة.
والمطتوب هنا ،وضع آلية مناسبة ما بين الجهات الرقابية الغذائية مع
شركة ميناء الحاويات لتتنسيق بشك دوري ومباشر بخصوص الحاويات
التي تم تنزيتها إلى ساحات المعاينة ،بشك يضمن قيام هذه الجهات
بإنجاز فحوصاتها وإةراءاتها بأسرع وقت ممكن ،تجنباً لتحمي المستورد
رسوم وغرامات إضافية وتضرر وتتف البضائع بسبب ضعف التنسيق ما
بين هذه الجهات.
- 5هنالل مبالغة واضحة في حجم العينات التي يتم أخذها من بضائع المواد
الغذائية المستوردة ،حيث تقوم الجهات الرقابية على الغذاء بأخذ عينات من
بضائع المواد الغذائية المستوردة حسب تاريخ التشغيلة المطبوع عليها كل
على حده ،فبالرغم من أن هذه البضائع تكون ومُنتجة من ذات المصنع
ومن ذات خط اإلنتا وواردة بذات الحاوية ،إال أن الجهات الرقابية
الغذائية تقوم بفحص عينة من كل تاريخ تشغيلة منها.
وتجدر اإلشارة إلى أن الحاوية الواحدة قد يصل عدد التشغيالت للبضائع
الواردة فيها إلى عشرين تشغيلة ،علماً بان الجهات الرقابية الغذائية تقوم
باستيفاء رسوم فحص ونقل وتوصيل لكل عينة على حده ،وبالتالي تكبيد
التاجر المستورد رسوماً وأعباءً مالية وجهدًا ووقت ًا إضافي ًا ال مبرر له.
والمطتوب هنا ،ضرورة قيام الجهات الرقابية الغذائية بإتباع منهجية
عمتية متطورة تتناسب مع فحص المواد الغذائية المستوردة ذات تواريخ
التشغيالت المتعددة ،دون الحاةة لفحص عينات من ك تاريخ تشغيتة
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عتى حده ،وبما يُحقق تخفيف األعباء عتى التاةر من ةهة وضمان
سالمة تتك البضائع وصالحيتها لالستهالك من ةهة أخرى.
إلى ةانب التأكيد عتى أهمية إختصار حجم العينات (بشك عام) ما امكن
تجنباً إللحاق المستوردين بالخسائر وارتفاع مستوى التكاليف وانعكاسها
بشك أو بأخر عتى المستهتك النهائي.
- 9في معظم األحيان ،هنالل تأخير في صدور نتائج الفحوص المخبرية التابعة
للجهات الرقابية الغذائية ،والتي قد يستغرق بعضها من أسبوع إلى شهر،
مما يترتب على ذلل تكبيد التاجر المستورد لرسوم أرضيات وتخزين
وغرامات ونقص في فترات صالحية المواد الغذائية المستوردة بسبب ذلل
التأخير.
والمطتوب هنا ،قيام الجهات الرقابية الغذائية ،ممثتة بك من وزارة
الزراعة ووزارة الصحة والمؤسسة العامة لتغذاء والدواء ،بتطوير آليات
عمتها ومنهجية فحص المواد الغذائية المستوردة ،لضمان صدور نتائج
فحوصاتها بوقت ال يتعدى أسبوع من تاريخ اخذ العينة ،خاصة وان
التاةر المستورد يقوم بدفع ةميع الرسوم والتكاليف المترتبة عتى ذلك.
د  -مؤسسة الموانىء:
يشكو المخلّصون من ارتفاع أجور المناولة ورسوم الخدمات التي تستوفيها
مؤسسة الموانىء في ميناء العقبة ،خاصة وان ارتفاع تلل األجور ال يتناسب
مع مستوى وجودة الخدمات المقدمة من الميناء ،وذلل في ل التراجع
الملحوظ في أداء وعمل الميناء كقدم اآلليات وساحات التخزين غير اآلمنة
وغيرها من العوا مل التي ال تتناسب مع ارتفاع مستوى أجور المناولة ورسوم
الخدمات التي ال يقابلها أي مزايا أو تطور بالخدمات.
والمطتوب هنا ،قيام مؤسسة الموانىء باتخاذ اإلةراءات الكفيتة لتطوير
آليات المناولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة بشك يتناسب مع مستوى
األةور والرسوم المستوفاة من أصحاب البضائع المستوردة ،وبما ينسجم
مع النمو االقتصادي ويتأقتم مع التطورات التكنولوةية الحديثة في تقديم
الخدمات.
هـ  -هيئة تنظيم العم اإلشعاعي والنووي:
ينص قانون الوقاية االشعاعية واألمان واألمن النووي رقم ( )49لسنة
 5008على أن تقوم هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي بالتحقق من عدم
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وجود تلوث اشعاعي يتجاوز الحد المسوح به في البضائع المستوردة إلى
المملكة ،وذلل من خالل مراقبتها للمستوردات الواردة عبر المنافذ الحدودية.
إال أن هنالل بعض اإل شكاليات في آليات عمل هذه الهيئة يتمعل أبرزها بعدم
توفر الصالحيات الالزمة لمندوبيها في المنافذ الجمركية لبيان عدم اختصاصها
في البضائع المستوردة ،مما يؤدي إلى تحويل تلل المعامالت إلى المركز
الرئيسي للهيئة ،وبالتالي تأخير إنجاز تلل المعامالت بشكل يعمل على تكبيد
المستوردين للوقت والجهد واألعباء المالية اإلضافية.
والمطتوب هنا ،ضرورة قيام هيئة تنظيم العم اإلشعاعي والنووي بتطوير
آلية عمتها من خالل منح الصالحيات الالزمة لمندوبيها في المراكز الجمركية
إلنهاء معامالت البضائع المستوردة وبيان عدم اختصاصها بتتك البضائع
دون الحاةة لتحويتها إلى المركز الرئيسي لتهيئة ،وبشك يُسهم في تسهي
وتبسيط إةراءات التختيص عتى البضائع المستوردة دون تأخير أو فرض أية
أعباء إضافية.
وةهة نظر المختصين الجمركيين في العقبة بشأن مشكتة الشاحنات الفردية:
أفاد ت لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع بالعقبة،
بأن عالقة المخلص الجمركي بعملية نقل البضائع تنحصر بالتنسيق ما بين
المخلص نفسه وشركة النقل فقط ،دون قيام المخلص بالتنسيق مع أصحاب
الشاحنات الفردية بأي شكل من األشكال.
ونفت اللجنة ما يقال بأن المخلصين الجمركيين هم أساذ المشكلة التي دفعت
بأصحاب الشاحنات الفردية لالعتصام والتوقف عن العمل ،مبررين ذلل بأن
المُخلّص يقوم بالتنسيق والطلب المباشر لنقل بضائع موكله من شركات النقل
المرخصة رسمياً ،والتي تقوم هي بتزويده إما بالشاحنات المملوكة للشركة
نفسها ،أو من خالل التعاقد مع أصحاب الشحنات الفردية المؤتلفة معها.
وعتيه ،يرى المُختّصون الجمركيون بأن مشكتة الشاحنات الفردية تقع ما
بين شركات النق الكبرى وأصحاب الشاحنات الفردية المؤتتفة ضمنها،
حيث تقوم شركات النق الكبرى بمنح أولوية العم لتشاحنات الممتوكة
لها ،وفي حال عدم قدرتها عتى تتبية الطتب عتى النق ضمن تتك الشاحنات
الممتوكة لها ،تقوم في حينه بالتعام مع الشاحنات الفردية المؤتتفة
ضمنها ،وبالتالي فإن أولوية العم تكون لشاحنات شركات النق ومن ثم
ألصحاب الشاحنات الفردية.
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ثانياً :شركة نافذ لتخدمات التوةستية ووةهة نظرها بشأن مشكتة الشاحنات
الفردية:
تأسست شركة نافذ للخدمات اللوجستية في شهر تشرين ثاني من العام  ،5006وهي
شركة خاصة تعمل على تنظيم دخول وخرو الشاحنات من وإلى منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة.
ويرى السيد رائد الخوالدة  /مدير العمليات والمساعدة في مركز الراشدية  /شركة
نافذ ،بأن مشكلة أصحاب الشاحنات الفردية واإلضرابات المتواصلة التي وصل
عددها إلى ثمانية إضرابات حتى شهر نيسان من العام  ،5095يمكن إيجاز أهم
أسبابها بما يلي:
أ  -قيام شركات النقل الكبرى بمنح أولوية العمل للشاحنات المملوكة لها ،ومن ثم
تكليف أصحاب الشاحنات الفردية المؤتلفة ضمنها بالقيام بعمليات النقل التي تزيد
عن قدرة الشاحنات المملوكة للشركة نفسها.
ب -عدم االلتزام والعمل بشكل فعلي بوثيقة النقل التي تشتمل على األجور وبيان
البضائع واالتجاه الجغرافي ،وتضمن حقوق جميع أطراع عملية النقل.
ظ لة موحدة لتنظيم وتنسيق مصالح وأعمال الشاحنات الفردية،
ت -عدم وجود م ّ
وتشتتها ما بين شركات النقل الكبرى.
ث -قيام بعض أصحاب الشاحنات الفردية أنفسهم بأجور متدنية للقيام بعمليات النقل،
دون وساطة شركات النقل ،مما أدى إلى هور المنافسة غير العادلة وتراجع
مستوى األجور الفعلية للنقل ضمن الشاحنات الفردية.
قيام شركات التخليص (في بعض األحيان) بالتعامل بصورة مباشرة مع أصحابالشاحنات الفردية ،والتعاقد معهم لنقل البضائع بأجور أقل من الحد األدنى
لألجور المعمول به.
وعتيه ،يقترح مدير العمتيات والمساعدة في مركز الراشدية  /شركة نافذ ،أن الح
األفض لمعالجة مشكتة الشاحنات الفردية يتمث بالعم عتى إنشاء شركة واحدة
تجمع كافة أصحاب الشاحنات الفردية ،لتنسيق العم فيما بينهم ،وبشك يضمن
تحقيق العدل والمساواة في توزيع العم بشك متساوٍ دون محاباة ةهة عتى
حساب األخرى ،إضافة إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية بتفعي اإللتزام بوثيقة
النق لضمان حقوق مختتف األطراف المعنية.
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ثالثاً :أصحاب الشاحنات الفردية:
قام فريق البحث بمقابلة مجموعة من أصحاب الشاحنات الفردية (بالتعاون مع هيئة
تنظيم النقل البري) في مدينة العقبة  /مجمع الراشدية.
وقد أفاد أصحاب هذه الشاحنات الفردية بأن هنالل لم ًا كبيرًا واقع ًا عليهم نتيجة
قيام شركات النقل الكبرى وشركات التخليص بتركيز العمل في مجال النقل على فئة
معينة من الشاحنات التي تكون مملوكة بالكامل لشركات النقل ،موضحين بأن عملهم
ينحصر بما يتبقى فقط من عمل فائض عن حاجة وقدرة شركات النقل الكبرى.
كما أفاد أصحاب الشاحنات الفردية بأن شركات التخليص لها دور كبير في ضياع
حقوقهم ،وذلل من خالل قيام هذه الشركات بالتعامل بشكل مباشر مع بعض أصحاب
الشاحنات الفردية ودفع الحد األدنى لألجور ،ومن ثم استيفاء الحد األعلى لألجور
من التجار وأصحاب البضائع ،والتي تزيد بشكل كبير عن تلل المدفوعة فعلياً.
أما بخصوص المطالب الفعتية ألصحاب الشاحنات الفردية ،فهي تتتخص بإيجاز
بما يتي:
 .9تأسية شركة واحدة تجمع كافة أصحاب الشاحنات الفردية لتنظيم ورعاية
مصالحهم وتوزيع العمل فيما بينهم وبين شركات النقل الكبرى بشكل عادل
وشفاع.أو:
 .5إعادة نظام الدور المعمول به منذ عام .9155
 .9تعبيت األجر الحقيقي والفعلي من العقبة إلى عمان بـ ( )600دينار للسيارة
(التريال) و( )900دينار للشاحنة (الرأذ).
 .4فتح مكتب صرع في عمان أو العقبة ،على أن يتقاضى عمولة  %4على
النقلة الواحدة.
 .6إلزام شركات التخليص بعمل كفالة مالية بقيمة البضائع التي بحوزتهم في
مكاتب الصرع لضمان حقوق السائقين والمستعمرين.
 .5تسهيل اإلجراءات داخل ميناء الحاويات ،حيث ُيمنع حاليا نزول السائق من
سيارته ألي سبب ،إضافة إلى وجود رادارات مراقبة لتصيد السائقين
ومخالفتهم .
 .8فرض تأمين على الحاوية المحملة على هر السيارة لضمان سالمة البضائع
والناقل تؤخذ من السائق بمقدار دينارين كما هو متبع سابقا.
 .7إعادة النظر في آلية فرض المخالفات داخل ميناء الحاويات.
 .1إلغاء دفع مبلغ الدينارين التي تستوفى كفحص نووي في ميناء الحاويات،
رغم أن عملية الفحص صورية فقط.
 .90إعادة عملية تنظيم التسريب من مجمع الراشدية إلى الحكومة وإلغاء العقد
المبرم مع شركة نافذ التي رفعت عملية التسريب للشاحنة الواحدة من دينار
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ونصف إلى سبعة دنانير ونصف دون قيام هذه الشركة بتقديم أية خدمة تذكر
للسائقين أو مجمع الراشدية.
وعتيه ،فإن هناك ضرورة متحة لقيام ةميع الجهات ذات العالقة بإيجاد الحتول
الكفيتة لمعالجة مشكتة الشاحنات الفردية والتعام بحزم لتطبيق القوانين النافذة،
تحاشيا إللحاق الضرر باالقتصاد الوطني في حال تعط العم مجدداً في الموانئ،
وميناء الحاويات تحديدًا.
رابعاً :شركة تطوير العقبة:
تأسست شركة تطوير العقبة في العام  5004لتكون الذراع التطويري لمنطقة العقبة
االقتصادية الخاصة كشركة مملوكة من قبل الحكومة األردنية وسلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة.
وقد تم تكليف شركة تطوير العقبة رسمياً بتطوير منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وبناء البنية التحتية والفوقية الالزمة ،وتوسيع القائم منها ،وإيجاد العوامل الممكنة
لألعمال الضرورية للمنطقة ،وإدارة وتشغيل مرافقها الرئيسية .وعليه فقد تم نقل
ملكية حزمة من األصول وحقوق التطوير (األراضي ،المطار ،الميناء ،وخدمات
المرافق العامة) للشركة لتقوم بدورها األساسي وتطوير المنطقة من خالل استقطاب
مُطوّرين ومُشّغلين وفق أفضل األسة العالمية سعياً لتنفيذ المخطط التنظيمي
الشمولي لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
وبمقابلة السيد أمين قعوار  /مدير العمتيات التنفيذي لشركة تطوير العقبة ،فقد تم
بحث عدد من المحاور المتعلقة بعمل وأداء ميناء العقبة ،تمعلت فيما يلي:
أ  -مشكتة الشاحنات الفردية:
أفاد السيد قعوار أن مشكلة الشاحنات الفردية وإضرابهم عن العمل لعدة
مرات كان له أكبر األثر في إلحاق أضرار كبيرة باالقتصاد الوطني ،مبيناً أن
السبب الرئية في هذه المشكلة يكمن في تعدد الحلقات المتعلقة بعملية النقل بدءً
من التاجر مروراً بشركات التخليص وشركات النقل الكبرى وسماسرة النقل
وانتهاءً بأصحاب الشاحنات الفردية انفسهم.
وأفاد بان هنالل بعض الحلول التي من شأنها تخفيف وطأة هذه المشكلة
ومعالجتها بشكل تدريجي ،وذلل من خالل:
- 9تأسية مكتب تنسيقي موحد إلدارة العالقة ما بين شركات النقل
وأصحاب الشاحنات الفردية المؤتلفة ضمنها.
- 5تأسية مظلة واحدة تضم كافة أصحاب الشاحنات الفردية ،لتنظيم
ورعاية مصالحهم ضمن أسة عادلة وشفافة.
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- 9تعزيز دور وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري إلدارة مشكلة الشاحنات
الفردية ،وتنظيم أعمالها ضمن آليات وأسة واضحة ومرنة تكفل تحقيق
المساواة بين مختلف أطراع عملية النقل.
ب -مشروع ميناء العقبة الجديد:
أكد السيد أمين قعوار ان موقع الميناء الحالي قد تم بيعه رسمياً من قب
الحكومة األردنية لشركة (معبر) اإلماراتية ،وذلك مقاب مبتغ مقداره ()300
متيون دينار ،قامت الحكومة األردنية باستغالله لجدولة ديونها لدى نادي
باريس ،وبالتالي فإن الموقع الحالي لتميناء هو ليس متكاً لتحكومة األردنية،
ويتوةب إخالءه وتستيمه لشركة معبر اإلماراتية خالل العام .8011
علماً بأن شركة (معبر) اإلماراتية ستقوم باستغالل الموقع الحالي للميناء لبناء
مدينة استعمارية سكنية واقتصادية متطورة.
أما بخصوص الميناء الجديد ،فقد تم إحالة العطاءات الخاصة باستكمال التصاميم
الهندسية والبحرية للمشروع ،ومن المفترض االنتهاء من كافة أعماله خالل العام
 ،5094علماً بأن هذه المشروع قد تم اعتماده وإقراره بناءً على دراسات وأسة
علمية دولية تضمن تلبية احتياجات االقتصاد الوطني ومتطلباته المستقبلية ،كما
أن مشروع الميناء الجديد قابل للتوسعة في المستقبل حسب االحتياجات الفعلية
والقدرات االستيعابية التي قد تتغير في المستقبل البعيد.
ت -تعدد المرةعيات في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة:
أوضح مدير العمليات التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن التطور والنمو الذي
تشهده منطقة العقبة االقتصادية الخاصة يتطلب تواجد العديد من المؤسسات
والجهات المعنية بتسيير و تنظيم آليات العمل في المنطقة ،مبيناً أن العودة إلى
مظلة رسمية واحدة لتنظيم وإدارة منطقة العقبة يعتبر اآلن غير منطقي وال
ينسجم مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة.
إال أنه أكد كذلل على ضرورة إيجاد آلية واضحة لتعزيز أواصر التعاون
والتنسيق المباشر ما بين جميع هذه الجهات ،بما يضمن توحيد الجهود وتظافرها
بشكل بعيد كل البعد عن اإلزدواجية في اتخاذ القرارات وتضارب المصالح.
ث -المشاريع الحالية والمستقبتية لتطوير ميناء العقبة:
يوجد العديد من المشاريع التي بدأت شركة تطوير العقبة بشكل فعلي بتنفيذها
وتطويرها بهدع رفع كفاءة عمل الميناء ،والوصول به إلى مستويات مميزة من
الخدمة واألداء ،وهذه المشاريع بإيجاز كما يلي:
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تطوير وتحديث ميناء الركاب الحالي  /ميناء الوسط :تقوم شركةتطوير العقبة حالياً بإعادة تأهيل وتحديث محطة الركاب والساحات وبناء
أرصفة جديدة تستوعب ثالث سفن ركاب أو (رورو).
إنشاء ميناء الركاب الجديد  /الميناء الجنوبي :تقوم شركة تطوير العقبةبالتنسيق مع شركة الجسر العربي لالستعمار في هذا المشروع.
تطوير وتحديث ميناء الحاويات :تم إنجاز التصميم األولي وإنهاء تقييماألثر البيئي وعمل المسوحات المائية والجيوتقنية وإنجاز وثائق العطاء
وطرحه دولياً والبدء بالتنفيذ.
تطوير وتحديث ميناء النفط الحالي بهدف تطويره ورفع مستوياتالسالمة واألمن وإيجاد وسائ تخزين بديتة :تم تنفيذ كافة متطلبات
مذكرة التفاهم بين مختلف األطراع المعنية وتوقيع اتفاقية التطوير
والتشغيل ،ويجري حالياً العمل على إنشاء الشركة الخاصة إلدارة
وتشغيل ميناء النفط.
تطوير أرصفة مناولة المواد السائتة والكيماوية والغاز البترولي :تمإنجاز أعمال التصميم األولي وجاري العمل على تقييم األثر البيئي ،كما
تم إنجاز المسوحات المائية والبدء بالمسوحات الجيوتقنية ،وقد تم البدء
بالعمل على إنجاز وثائق العطاء ليتم طرحه دولياً.
تطوير وتحديث األرصفة المتخصصة لمناولة األسمنت والفوسفاتوالبوتاس :تم توقيع مجموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير
وإدارة وتشغيل ورفع كفاءة وقدرات مناولة هذه األرصفة مع مجموعة
من الشركات الوطنية.
تطوير وتحديث الخدمات البحرية لقطر وإرشاد وإدخال وإخراج السفن:تم إدخال تسعة قطع بحرية جديدة (قاطرات وقوارب) ،والتي من شأنها
رفع مستويات أداء القطر واإلرشاد إلى المعايير الدولية.
مشروع ميناء العقبة الجديد :تم إحالة العطاءات الخاصة باستكمالالتصاميم الهندسية والبحرية للمشروع ،ومن المفترض االنتهاء من كافة
أعماله خالل العام .5094

خامساً :مؤسسة الموانىء:
لعبت مؤسسة الموانئ األردنية ،على مدار سنوات عديدة مضت ،دورًا هام ًا في
خدمة االقتصاد الوطني بشكل عام ،ومنطقة العقبة وقطاع النقل بشكل خاص ،إذ إنها
اعتبرت المحرف التنموي الرئيسي في مدينة العقبة ولسنوات عديدة ،لكون أنشطتها
تتداخل مع قطاعات اقتصادية مختلفة كالسياحة ،والصناعة ،والتجارة ،وشركات
التخليص والنقل ،والجمارف ،والبنوف ،األمر الذي جعل منها إحدى أهم المؤسسات
الحكومية التي لها دور مميز في خدمة االقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة ،فقد
بلغت ايرادتها في العام  5099نحو ( )89مليون دينار ،والوفر المحول منها لشركة
تطوير العقبة بلغ ( )91مليون دينار.
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إال انه وبعد تأسية سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،وشركة تطوير
العقبة ،أصبحت مؤسسة الموانئ تعاني من مشاكل وعراقيل داخلية كعيرة ،أثرت
على أدائها ونشاطها بشكل سلبي ،مما أدى إلى تراجع دورها التنموي التي كانت
تقوم به سابقاً ،خاصة في ل تداخل الصالحيات والواجبات وتعدد المسؤوليات
وإزدواجية القرارات بين المؤسسات العامة القائمة بمنطقة العقبة (سلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة ،شركة تطوير العقبة ،السلطة البحرية ،ومؤسسة
الموانئ).
تفيد مؤسسة الموانىء بأن إنشاء الميناء الجديد (المذكور في الجزء العاني من
الدراسة  /البندالرابع عشر) ،سوع يكون له آثار سلبية عديدة على أداء وعمل
الميناء بشكل عام ،وذلل لمحدودية قدرته وطاقته االستيعابية لعدد البواخر وكميات
البضائع المستوردة المخطط لها ضمن الدراسات التي تم إعدادها بهذا الخصوص
من قبل شركة تطوير العقبة ،التي أصبحت مؤسسة الموانىء تخضع تحت سلطتها
حالياً.
وأوضح الكابتن منصور قوقزة  /مساعد المدير العام لشؤون العمتيات البحرية
واألرصفة المتخصصة في مؤسسة الموانىء ،بان مشروع الميناء الجديد ال يلبي
الطموح المستقبلي لزيادة كميات البضائع المستوردة وعدد البواخر الزائرة ،مؤكداً
أن مؤسسة الموانىء قد قدمت مالحظاتها التفصيلية حول هذا المشروع بشكل
منهجي وعلمي يوضح عدم قدرة الميناء الجديد على تلبية الطموحات المستقبلية ،إال
أنه لم يتم األخذ بتوصياتها بعين االعتبار.
وبخصوص شكاوى التجار والمخلصين حول ارتفاع أجور المناولة ورسوم
الخدمات في ميناء العقبة ،أكدت المؤسسة بأن أجورها تتناسب مع مستوى الخدمات
المقدمة ،كما أن هذه األجور تعتبر منافسة مع األجور التي يتم استيفاؤها في موانىء
البلدان المجاورة.
وبشأن المعيقات التي تواجه تطور أداء الميناء ،أفاد مساعد المدير العام لشؤون
العمليات البحرية واألرصفة المتخصصة في مؤسسة الموانىء ،بأن أبرزها يتمعل
بترهل الهيكل اإلداري لمؤسسة الموانىء ،وعدم تطوير كادرها اإلداري والتنفيذي
بالشكل المطلوب ،و ُيعزى ذلل إلى إتفاقية التشغيل المبرمة ما بين المؤسسة وشركة
تطوير العقبة ،والتوجه نحو إنشاء الميناء الجديد ،إضافة إلى تعدد وازدواجية
القرار ات والصالحيات والجهات المنظمة لعمل الميناء ،وضعف التنسيق والتعاون
الفعلي الشفاع فيما بينهم.
وبذلك فإن التشوهات الهيكتية وتراةع دور مؤسسة الموانىء وفقدانها لمركزها
القانوني ةاء نتيجة إللغاء قانون المؤسسة ودخولها ضمن اتفاقية تشغي مع
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شركة تطوير العقبة ،مما يستدعي إعادة إحياء هذه المؤسسة الهامة وتعزيز
دورها من خالل إعادة إستقالليتها القانونية أو تحويتها إلى شركة.
سادساً :شركة ميناء الحاويات:
قام فريق البحث بزيارة ميدانية إلى ميناء الحاويات ،بمرافقة ممعلها السيد عالء
فخري يعقوب من الدائرة التجارية بالشركة.
قامت شركة تطوير العقبة ( )ADCباعتبارها الشركة المسؤولة عن تنفيذ الخطة
الشمولية لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة في العام  ،5005بتوقيع اتفاقية مع شركة
(أي بي مولر لمحطات الحاويات /عضو مجموعه أي بي موللر  -ميرسل) لمدة 56
عام ًا إلنشاء شركة ميناء حاويات العقبة ،وبموجب هذه االتفاقية تتولى هذه الشركة
إعادة هيكلة ميناء الحاويات وإدارته وتشغيله وتسويقه.
وتبلغ مساحة ميناء الحاويات ( )600مترًا مربع ًا ،يديره ويشرع على تنفيذ خدماته
وأعماله نحو ( )700مو ف ،وترى شركة ميناء الحاويات بأن ميناء حاويات العقبة
يُعتبر من أفضل موانىء الحاويات في المنطقة من حيث مستوى جودة خدماته
وسرعة تنفيذها ضمن أعلى مستويات أسة التكنولوجيا والسالمة العامة ،ويُعزى
إرتفاع مستوى األجور المستوفاة في ميناء حاويات العقبة مقارنة بموانىء الدول
المجاورة إلى الخدمات المتقدمة والتطور الدائم الذي تحاول شركة ميناء الحاويات
توفيره لتنفيذ أعمالها بشكل عصري ينسجم مع المتغيرات والمتطلبات الدولية.
وتقوم شركة ميناء الحاويات حالياً بعدة مشاريع لتتوسعة والتطوير ،أهمها:
- 9توسعة الرصيف الرئيسي ليصبح ما مساحته ( )9000متر بدالً من ()640
متر حالياً ،وسيتم االنتهاء من توسعته في العام  ،5094مما سيعمل على
مضاعفة القدرة االستيعابية للبواخر في ميناء الحاويات.
- 5إنشاء ساحات تخزين إضافية لتصبح قدرة التخزين لدى هذه الساحات بما
مقداره ( )9.6مليون وحدة مكافئة ) ،(TEUوذلل بدالً من القدرة الحالية
لساحات التخزين التي تستوعب ( )760ألف وحدة مكافئة ).(TEU
- 9قامت الشركة بتجميع كافة النقام والمراكز المتعلقة بعملية التحميل والتنزيل
(المركز الجمركي ،الفحص النووي ،القبان ،والترصيص) بموقع واحد،
وذلل بهدع تسهيل عملية دخول وخرو الحاويات من وإلى البوابة الرئيسية
للميناء.
كما تمتلل شركة ميناء الحاويات نظام الكتروني متطور لمتابعة الحاويات منذ
تحميلها في بلدان المنشأ ولغاية وصولها وخروجها بشكل كامل من ساحات الميناء.
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وتُقدر القدرة االستيعابية لميناء الحاويات حالياً بما مقداره ( )600حركة لنقل
الحاويات من على متن السفن وإليها ،وبمعدل ( )60حاوية يتم تحميلها وتنزيلها كل
ساعة.
وتتمعل إجراءات شحن الحاويات المصدرة خار المملكة من خالل عدة
إجراءات تبدأ بوصول الحاويات على متن الشاحنات إلى مجمع الراشدية (تبعد نحو
 40كيلو متر من الميناء) ،حيث تقوم شركة نافذ للخدمات اللوجستية المتواجدة في
مجمع الراشدية بالتنسيق مع ميناء الحاويات لوصول الشاحنات إلى الساحة رقم ()9
ضمن الوقت المتفق عليه ،وتقوم شركة ميناء الحاويات بدورها في تفقد هذه
الحاويات ونظافتها وخلوها من األضرار ،ومن ثم إخرا المعاملة جمركياً بعد
إجراء عمليات الوزن والفحص النووي والترصيص ،وبعد وصول الشاحنات إلى
ساحات الميناء الداخلية يتم تحميل الحاويات على متن السفن.
أما بشأن اإلجراءات الخاصة بالحاويات الواردة ،فيتم تنزيلها من على متن
السفن ضمن آليات شركة ميناء الحاويات ونقلها إلى الساحات الداخلية للميناء ،سواء
تلل المخصصة للمعاينة أو المخصصة للتخزين ،حيث يتوفر لدى ميناء الحاويات
عدة ساحات للمعاينة الجمركية أوللتخزين االعتيادي ،أو ساحات التخزين المبرد
التي تحتوي على ( )100وصلة كهربائية قابلة للزيادة من خالل مولدات كهربائية
متخصصة عند الحاجة ،علماً بان هنالل بعض الساحات المخصصة ألنواع معينة
من البضائع أهمها المواد الخطرة (كالبرولين) ،والمواد الخاصة (كالدخان والبضائع
ذات الكلف العالية).
وبحسب إحصائ يات شركة ميناء الحاويات ،فإن تحميل وخرو الحاويات من
ساحات التخزين ،بعد استكمال كافة إجراءاتها الجمركية إلى البوابة الرئيسية للميناء
تستغرق فترة ال تزيد عن ( )54دقيقة في األحوال العادية ،وفترة ال تزيد عن
الساعة الواحدة في حال اإلزدحام غير الطبيعي.
وبخصوص تك ّدس بعض الحاويات في ساحات التخزين في ميناء الحاويات،
فإن شركة ميناء الحاويات تُحمل كامل مسؤولية تكدذ هذه الحاويات لدائرة
الجمارف التي يفرض عليها قانون الجمارف بيع محتويات هذه الحاويات بالمزاد
العلني بعد مرور فترة ثالثة أشهر من تاريخ تخزينها ،حيث ال تقوم دائرة الجمارف
بدورها المطلوب في هذا المجال ،مما يؤدي إلى تك ّدذ الحاويات بشكل غير مقبول
في ساحات التخزين بميناء الحاويات ويزيد من إزدحامها بشكل يعمل على تراكم
الخسائر لمختلف األطراع المعنية ،بدءً من المستوردين أصحاب البضائع ومروراً
بدائرة الجمارف والمخلصين الجمركيين وانتهاءً بشركة ميناء الحاويات ،كما أن
مشكلة إضراب الشاحنات الفردية كان لها أثر كبير أيضاً في تك ّدذ الحاويات في
ساحات الميناء .عتماً بأن شركة ميناء الحاويات ال تستوفي أية رسوم تخزين أو
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أرضيات أو غرامات عتى الحاويات التي تحتوي عتى بضائع تالفة مهما بتغت فترة
تخزينها.
وبالتالي فإن مسؤولية تكدذ الحاويات في ساحات التخزين لمدة تزيد عن ثالثة
أشهر تقع (حسب وجهة نظر شركة ميناء الحاويات) بشكل كامل على دائرة
الجمارف التي يفرض عليها القانون القيام ببيع محتوى هذه الحاويات بالمزاد العلني.
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الجزء الرابع:
تعتيمات تحديد عدد رحالت سيارات الشحن
قامت هيئة تنظيم النقل البري بتاريخ  5095/9/59بإصدار تعليمات تنص
على قيام الهيئة بتطبيق نظام الكتروني إعتباراً من تاريخ  5095/4/9لتحديد عدد
رحالت سيارات الشحن على الشاحنات األردنية المخصصة لنقل الحاويات ،والتي
تدخل من ساحة المسربة والتفتيش في مجمع الراشدية وتخر من مركز جمرف
وادي اليتم ،وعلى النحو التالي:







احتساب الرحلة من دخول مجمع الراشدية إلى خروجها من مركز جمرف
وادي اليتم.
تقوم الهيئة وقبل نهاية كل شهر بتحديد عدد الرحالت للشهر التالي( .تم
تحديدها لشهر نيسان بعدد ثمانية رحالت لك شاحنة).
يحتسب الشهر من الساعة العانية عشرة من صباح أول يوم من كل شهر
وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة وتسعة وخمسين دقيقة من منتصف
الليل من آخر يوم في الشهر.
تقوم شركة نافذ للخدمات اللوجستية بالتعميم على الشركات عدد الرحالت
المعتمد ،أو أي تعديل على العدد المعتمد من خالل نظام خدمة العمالء عند
تفعيل التغيير بهذا الخصوص.
يعرض نظام دخول وخرو الشاحنات عدد الرحالت المستخدمة والعدد
المتبقي للقاطرة أو المقطورة لذلل الشهر عند تقديم كل تصريح.
عندما ينتهي العدد المسموح للقاطرة أو المقطورة ،تظهر إحدى أو كال
العبارات التالية على نظام دخول وخرو الشاحنات عند تقديم التصريح
وحسب الحالة( :القاطرة تجاوزت عدد الرحالت لهذا الشهر) و/أو (المقطورة
تجاوزت عدد الرحالت لهذا الشهر).

وقد صدرت هذه التعليمات بعد أن كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً تعليمات تنص
على تحديد عدد الرحالت لكل شاحنة بواقع رحلة واحدة كل ( )47ساعة ،أي بواقع
( )94 – 95رحلة شهرياً ،في حين أن التعليمات الجديدة قد حددت عدد الرحالت
بواقع ( )7رحالت شهرياً فقط.
من الواضح أن هيئة تنظيم النقل البري قامت بإصدار هذه التعليمات سعياً منها
لمعالجة مشكلة أصحاب الشاحنات الفردية ،إال أن هذه التعليمات لم تلق ردود الفعل
اإليجابية المتوقعة من مختلف األطراع المتعلقة بعملية النقل.
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حيث تعتبر شركات النق أن هذه التعليمات تُعد محاباة واضحة ألصحاب
الشاحنات الفردية ،وتتعارض مع أبسط قواعد المنافسة العادلة في ل السوق الحر
القائم على أسة العرض والطلب.
أما التجار وشركات التختيص ،فيعتبرون أن تلل التعليمات هي عودة غير
مباشرة لنظام الدور القديم ،مما يعني إضطرارهم للتعامل مع بعض شركات النقل
أو أصحاب الشاحنات الفردية اللذين يقدمون خدمات دون المستوى المطلوب.
وحسب آراء أصحاب الشاحنات الفردية ،فإن هذه التعليمات ال ُتعتبر حالً جذري ًا
لمعالجة المشكلة القائمة ،مؤكدين على أهمية قيام الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات
عملية أخرى أهمها :زيادة أجور نقل الحاويات على متن الشاحنات ،وتأسية شركة
أو مظلة واحدة ألصحاب الشاحنات الفردية لتنظيم ورعاية مصالحهم ،مع األخذ
بعين االعتبار تحديد نسبة ال تقل عن ( )%50من حاجة سوق النقل لهذه الشركة
والشاحنات التابعة لها.
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الجزء الخامس:
نتائج أعمال وتوصيات الجتسة التشاورية الختامية الموسعة
من القطاعين العام والخاص
عقدت غرفة تجارة عمان جلسة حوارتلة موسل ة ومتخصصلة لمناقشلة و حلث
خالصلللة الم يقلللات والتوصللليات (آنفلللة اللللذكر) التلللي تنلللمنتحا الدراسلللة حلللول واقلللا
الخدمات اللوجستية والنق والتخليف في ميناع ال قمة ،وقلد لارك فلي الجلسلة رنليس
ورعناع لجنلة الدراسلات والتشلرت ات والتلدرتب فلي الغرفلة ،حنلور م لالي وزتلر
النقل  ،وكل مللن عطوفللة مللدتر عللاخ ءانللرة الجمللارك ،مللدتر عللاخ مؤسسللة المواصللفات
والمقاتيس ،مدتر عاخ مؤسسة الموانئ ،مدتر عاخ هيئلة تنظليم ال مل اإل ل اعي والنلووي،
مساعد رمين عاخ وزارة الصناعة والتجارة ،مساعد مفوّض اإلتراءات والجمارك سللطة
منطقللة ال قمللة االقتصللاءتة الخاصللة ،الللرنيس التنفيللذي لشللركة تطللوتر ال قمللة ،نانللب مللدتر
الرقا ة على الغذاع في المؤسسة ال امة للغذاع واللدواع ،الملدتر التنفيلذي التجلاري لشلركة
ميناع الحاوتات ،إلى جانب ممثلي القطاع الخاص من مختللف النقا لات الم نيلة كنقا لة
مالحللة اارءن ،نقا للة رصللحاب للركات ومكاتللب التخللليف ونق ل المنللانا ،النقا للة اللوجسللتية
اارءنية ،النقا ة ال امة لتجار الكحر انيات واإللكترونيات ،النقا لة ال املة لتجلار الملواء
الغذانية ،النقا ة ال امة لتجار ااقمشة واالمسة ،النقا ة ال امة لوكالع السيارات وتجلار
قطللا السلليارات ولوازمحللا ،هيئللة مسللتثمري المنللاطق الحللرة اارءنيللة ،جم يللة تجللار
السيراميك وااءوات الصحية.
وقللد قللاخ المشللاركين مللن القطللاعين ال للاخ والخللاص محللث ومناقشللة خالصللة
التوصيات التي خرجت حا الدراسة ،وتمكن إتجلاز ر لرز ملا جلاع فلي هلذه المناقشلات
محللورتن رنيسلليين ،ااول تتنللاول المللداخالت والمالحظللات ،والمحللور الثللاني تتنللاول
التوصيات:
الماععور اسول :المععداخالت والمالحظععات التععي تععم طرحهععا ومناقشععتها خععالل الجلسععة
الختامية الموسعة ما بي القطاعي العام والخاص:
 أشار معالي الدكتور هاشم المحاميد  /وزير النقل ،إلى ان وزارة النقل
وهيئة تنظيم النقل البري تقومان حالياً بإعداد مشروع نظام "تنظيم
وتصنيف ناقتي الشحن" ،الذي من شأنه العمل على زيادة كفاءة شركات
النقل والناقلين األفراد ،والذي من المتوقع ان يتم اإلنتهاء منه والبدء
بتنفيذه قبل بداية العام المقبل .5099
كما أكد معالي وزير النقل أن الوزارة قامت بتشكي لجنة وطنية لتسهي
التجارة والنق بهدع وضع األسة المناسبة لتوحيد مرجعيات النقل في
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المملكة ،وتطوير آليات عمله بما يضمن رفع مستوى أدائه بالشكل
المنشود.
 أوضح المهندذ زهير حتر  /مدير مديرية النقل على الطرق في وزارة
النقل ،ان هنالل عدة ضوابط وإةراءات قد تم اتخاذها خالل السنوات
األخيرة لتحد من إغراق قطاع النق األردني ،يتمعل أبرزها بعدم السماح
باستيراد الشاحنات التي يقل عمرها عن سنة واحدة من تاريخ الصنع،
وأربع سنوات لغايات تبديل الشاحنات الموجودة أصالً في المملكة.
 أوضح عطوفة السيد محمد المبيضين  /مدير عام مؤسسة الموانىء ،أن
التأثير الستبي لتضاؤل مستوى النق إلى السوق العراقي يعتبر أمراً
سياسي ًا محض ًا ناةم ًا عن قرارات الحكومة العراقية ،مؤكداً ان تعرفة
الخدمات في الميناء تُعتبر منافسة ومعتدلة مقارنة بتعرفة الموانىء
األخرى في دول المنطقة ،مبيناً ان هنالل خصماً تشجيعياً يصل إلى ما
نسبته ( )%60على رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لبضائع
الترانزيت العراقية المارة عبر ميناء العقبة ،كما أن هنالل مباحعات جارية
ومستمرة ما بين الجانبين األردني والعراقي لتحفيز وتسهيل مرور بضائع
الترانزيت العراقية عبر ميناء العقبة بشتى السبل الممكنة.
 أشار عقيد جمارف خالد العبابنة  /مدير الترانزيت والتخليص في دائرة
الجمارف ،إلى ان قرارات الحكومة العراقية المتعتقة بفرض رسوم إعادة
إعمار بواقع ( )%3وضريبة دخ بواقع ( )%8على بضائع الترانزيت
المارة عبر ميناء العقبة تعتبر هي أهم المعيقات التي تحد من قيام التجار
العراقيين بالتعامل مع ميناء العقبة.
 أوضح الكابتن محمد الدالبيح  /مدير نقابة مالحة األردن ،أن النقابة
بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية قد أنجزت ما يزيد عن
مائة مادة من مسودة مشروع القانون البحري ،مؤكداً أن كامل مواد
مشروع القانون ستكون جاهزة لعرضها على ديوان التشريع قبل نهاية
العام الحالي .5095
 أكد معظم المشاركين أن هنالل غياب ًا واضح ًا لدور وزارة النق في ضبط
وتنظيم ورعاية قطاع النقل األردني ،مؤكدين على اهمية تفعيل دورها
كجهة رقابية متخصصة.
 أوضح عقيد جمارف منذر المعدي  /المدير السابق لجمرف العقبة ،أن
مشكتة تكدس الحاويات في ميناء الحاويات أصبحت اآلن أق ضرراً
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بكثير عما كانت عتيه سابقاً ،خاصة في ل قيام شركة ميناء الحاويات
بإعفاء أصحاب الحاويات التي مضى على تخزينها اكعر من ثالثة شهور
وتحتوي على بضائع تالفة من رسوم األرضيات والتخزين.
كما أشار كذلل إلى قرار دائرة الجمارف الذي صدر مؤخراً والذي سمح
ببيع محتوى الحاويات التي مضى على تخزينها اكعر من ثالثة شهر
بالمزاد العلني وبما نسبته ( )%80فقط من قيمتها التخمينية ،بدالً مما كان
معمول به سابقاً بضرورة بيعها بما ال يقل عن كامل قيمتها التقديرية ،مما
أدى إلى تخفيض حجم تراكم الحاويات الموجودة في الميناء.
 ورداً على عدم توفر مناطق مخصصة إلتالع الحاويات في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة ،أوضح المهندذ غسان غانم  /الرئية التنفيذي
لشركة تطوير العقبة أن هنالك توةه ًا إلنشاء موقع مخصص إلتالف
الحاويات في العقبة في حال توفرت اإلةراءات والضوابط البيئية
المناسبة لذلل.
في حين أشار السيد أحمد آل خطاب  /مساعد مفوض شؤون اإليرادات
والجمارف في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،إلى ان الرسوم
الحالية إلتالف الحاويات تعتبر معتدلة وال تزيد عن مائة دينار لتطن
الواحد ،مبيناً ان مشكلة إتالع الحاويات بشكل عام تكمن في عامل
رئيسي يتمعل في األضرار البيئية والسلبيات الناجمة عنها.
 بيّن السيد (ريشارد ديفيدسين)  /المدير التنفيذي التجاري لشركة ميناء
الحاويات ،أن شركة ميناء الحاويات تقوم بجهود متواصتة لتحسين أداء
ميناء الحاويات واإلرتقاء بخدماته لمستوى ةودة يضاهي الموانىء في
دول المنطقة ،مبيناً ان العمل جارٍ حالياً لزيادة القدرة االستيعابية لميناء
الحاويات ،وتخفيض الفترة التي تستغرقها تنزيل وتحميل الحاويات
وخروجها من حرم الميناء ،وذلل من خالل تركيب جهاز الفحص
االلكتروني (سكانر) الذي سيعمل على فحص ومعاينة البضائع الواردة
في الحاويات دون الحاجة لتنزيل البضائع من أماكنها.
وأشار إلى ان التعرفة التي تفرضها شركة ميناء الحاويات عتى
األرضيات والتخزين والمناولة وغيرها تعتبر رسوماً معتدلة تتناسب مع
جودة الخدمات المقدمة وضمن المعدل المعمول به في موانىء دول
المنطقة.
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 أكد المهندذ غسان غانم  /الرئية التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن قرار
نق ميناء العقبة إلى المنطقة الجنوبية قد ةاء بناءً عتى دراسات
وتخطيطات من شركات دولية متخصصة ،مبيناً أن مشروع الميناء الجديد
يراعي مختلف اإلحتياجات الحالية والمستقبلية وسيتمتع بكفاءة تشغيلية
عالية المستوى ومدروسة بشكل تفصيلي دقيق.
في حين أشار السيد عبد المجيد القرالة  /مدير العمتيات في مؤسسة
الموانىء ،أن مشروع الميناء الجديد لن يتبي الحاةة الفعتية لتممتكة،
سواءً من حيث المساحة أو من حيث القدرة االستيعابية الحالية
والمستقبلية ،وخاصة فيما يتعلق باألمور الفنية كعمق الغاطة لرصيف
الميناء الجديد.
 أوضح المهندذ زهير حتر  /مدير مديرية النقل على الطرق في وزارة
النقل ،ان تعديل وتفعيل نظام األبعاد القصوى واألوزان اإلجمالية
للشاحنات بما ال يتجاوز ( )99.56متر للشاحنة الواحدة يأتي ضمن
ضروريات ومتطتبات السالمة العامة ،خاصة وأن طبيعة وشبكات الطرق
في الممتكة تقتضي تخفيض أطوال الشاحنات من ( )54متر إلى
( )99.56متر ،وكما هو معمول به في معظم بلدان العالم.
 أكد عقيد جمارف منذر المعدي  /المدير السابق لمركز جمرف العقبة ،ان
هنالل تعتيمات صدرت مؤخراً تقضي باإللتزام بالمسارب الجمركية
بأقصى درةة ممكنة للحد من تغيير نوع المسارب التي تم تصنيف
البضائع ضمنها عند وصولها لساحات الميناء ،خاصة في ل التوجه
الحالي لتركيب جهاز الفحص اإللكتروني (سكانر).
 بخصوص المبالغة في تخمين أسعار البضائع لغايات فرض الرسوم
الجمركية ،أكد عقيد جمارف خالد العبابنة ،ان المراكز الجمركية تبذل
أقصى ةهدها لقبول سعر الصفقة والقيمة المقدمة كما وردت من
المستورد ،إال في بعض الحاالت التي يُشل بأن فيها تالعباً واضحاً
باألسعار ،مبيناً أن نسبة القضايا والشكاوى المتعلقة بالمبالغة بقيمة
التخمين ال تتجاوز ( )%9من إجمالي المعامالت الجمركية.
 أوضح عطوفة الدكتور حيدر الزبن  /مدير عام مؤسسة المواصفات
والمقايية ،أن ةميع القرارات والتعتيمات التي تصدر عن مؤسسة
المواصفات والمقاييس تكون صادرة بمشاركة ممثتي القطاع الخاص
األعضاء في مجتس إدارة المؤسسة ،مبيناً ان إدارة المؤسسة تقوم بمنح
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المستوردين فترات كافية ومناسبة قبل البدء بتطبيق أي تعليمات او
قرارات جديدة.
وأشار عطوفة الدكتور الزبن إلى أن جميع القرارات والتعليمات التي
تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقايية تهدع بشكلٍ أساسي إلى حماية
المستهلل األردني وتحقيق متطلبات السالمة العامة ضمن األسة
والمعايير الدولية.
وأضاع عطوفة الدكتور الزبن أن مدراء ومندوبي مؤسسة المواصفات
والمقاييس في المراكز الجمركية يتمتعون بتفويض وصالحيات مدير
عام المؤسسة ،مبيناً أن هنالل جهوداً متواصلة للعمل في المستقبل
القريب على إتمام عمتيات الربط االلكتروني ما بين المندوبين في المعابر
الجمركية والمركز الرئيسي للمؤسسة.
 أكد المشاركون في الجلسة من القطاع الخاص على رفضهم التام إلدخال
أي بضائع او ستع قد تكون مضرة بالمواطن األردني أو ال تحقق قواعد
السالمة العامة أو أن تكون مخالفة للمواصفات القياسية األردنية ،مؤكدين
في الوقت ذاته على ضرورة مرونة التعامل مع بعض البضائع التي ال
تُشكل خطورة أو ضرر على سالمة المستهلل.
 أشار الدكتور فؤاد دعاذ  /نائب مدير الرقابة على الغذاء في المؤسسة
العامة للغذاء والدواء ،إلى أن هناف تعتيمات وأسس ةديدة قيد الدراسة
واإلعداد لمعالجة مشكتة تضخم حجم العينات التي يتم اخذها من بضائع
المواد الغذائية المستوردة ،مبيناً ان مشروع هذه التعليمات سيأخذ بعين
االعتبار آراء وتوجهات مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام
والخاص ،وبما يضمن تحقيق مزيد من المرونة وتخفيف لألعباء والكلف
المادية المترتبة على المستورد.
 أوضح الدكتور جمال شرع  /رئية هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي
والنووي ،ان الهيئة قامت مؤخراً بتحديث ةميع أةهزة الفحص
الموةودة في المعابر الجمركية بهدف تسهي وتبسيط وزيادة دقة
الفحص النووي للبضائع المستوردة ،كما يتم حالياً تدريب ورفع كفاءة
مو في الهيئة إلنجاز مهامهم واعمالهم ضمن مستوى متقدم من الجودة
والسرعة في اإلنجاز.
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وأكد الدكتور شرع على أن الرسوم التي يتم إستيفاؤها من قبل الهيئة
تعتبر رسوماً معتدلة لتلبية وسد الكلف التشغيلية الناجمة عن عمل الهيئة
في فحص المواد المستوردة وضمان خلوها من االشعاعات الضارة.
 أشار السيد محمد المبيضين  /مدير عام مؤسسة الموانىء ،أن التشوهات
الهيكلية وتراجع دور مؤسسة الموانىء وفقدانها لمركزها القانوني جاء
نتيجة إللغاء قانون المؤسسة ودخولها ضمن اتفاقية تشغيل مع شركة
تطوير العقبة ،مؤكداً على ضرورة إعادة إحياء هذه المؤسسة الهامة
وتعزيز دورها من خالل إعادة إستقالليتها القانونية أو تحويلها إلى شركة.
المحور الثاني :التوصيات التي خرج بها المشاركون في الجتسة الختامية
الموسعة ما بين القطاعين العام والخاص:
 التأكيد على أن معالجة قضايا ومشاكل الناقلين األفراد (أصحاب
الشاحنات الفردية) تُعد الركيزة األساسية لمعالجة االختالالت الرئيسة
التي تحد من نمو وتطور قطاع النقل بشكل عام.
 ضرورة وضع تعليمات رسمية وواضحة لتنظيم العالقة والتعامل ما بين
شركات النقل وأصحاب الشاحنات الفردية المؤتلفة معهم ،وبشكل يعمل
على ضمان حقوق مختلف األطراع المعنية بحلقة النقل بما في ذلل
مصالح وحقوق أصحاب الشاحنات الفردية.
 هنالل حاجة مُلحّة لوضع خطة أو سياسة أو استراتيجية وطنية شاملة
ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل ،تأخذ بعين االعتبار جميع الحلقات العاملة
ضمن قطاع النقل والمعيقات التي تواجه أدائها ،والتطلعات المستقبلية
لإلرتقاء بأداء هذا القطاع بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات المحلية
واإلقليمية والدولية ،على أن تكون الجهات الحكومية المعنية قادرة على
تنفيذها ومتابعتها بشكل مرن وفعال.
 وضع اآلليات المناسبة لتحفيز شركات النقل لتحديث أسطولها البري ،بما
يضمن رفع مستوى كفائتها بشكل يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق
أسة السالمة العامة.
 ضرورة البحث عن أسواق خارجية جديدة وبديلة لدخول قطاع النقل
األردني إلى أسواقها ،كدول الخليج العربي ومصر وفلسطين ،وذلل لسد
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وتلبية حجم العرض الزائد عن حاجة السوق األردني في قطاع النقل
األردني.
 ضرورة تنظيم وتحديد أجور وبدالت النقل بناءً على طبيعة ومستوى
الخدمة الفعلية المقدمة من شركات النقل أو الناقلين األفراد وضمن
هوامش ربح معقولة تضمن تحقيق مصالح مختلف األطراع المعنية.
 تفعيل وتطبيق وإلزام العمل بوثيقة النقل ،لما لها من اهمية بالغة في تنظيم
عمليات النقل وضمان حقوق مختلف األطراع من مستوردين وشركات
نقل وناقلين فرديين ،خاصة وأن (بون التحميل) ال يفي بالغرض المطلوب
وال يمكن إحالله مكان وثيقة النقل نظراً لقلة المعلومات الواردة فيه.
إضافة إلى ضرورة عقد ندوات وورش عمل توعوية إرشادية للتعريف
بأهمية تطبيق وثيقة النقل وإيجابياتها.
 هنالل أولوية قصوى لمعالجة وتعديل قانون سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة بشكل يعمل على الحد من إزدواجية الصالحيات
والقرارات في منطقة العقبة ،وإعادة بناء تسلسل المرجعيات بما يضمن
تسهيل وتبسيط آليات العمل لجميع الحلقات المعنية بالعمل االقتصادي في
منطقة العقبة.
 إعادة النظر بأسعار المحروقات (السوالر) للشاحنات ،حيث تصل نسبة
كلف المحروقات بما يزيد عن ( )%50من إجمالي الكلف التشغيلية للنقل،
وذلل بهدع زيادة وتعزيز تنافسية قطاع النقل األردني ورفع مستوى
أداءه.
 ضرورة تخصيص موقع في منطقة العقبة إلتالع الحاويات التي تحتوي
على بضائع تالفة ،ضمن أسة مرنة واجور معتدلة.
 وضع اآلليات المناسبة والمرنة للتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات
القياسية األردنية التي تصل إلى المعابر الجمركية ،بحيث يتم إعادة العمل
بمنح المستورد أحقية القيام بإجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلة بطاقة
البيان على السلع المستوردة من جهة ،أو السماح بإعادة تصدير البضائع
إلى المناطق الحرة في المملكة مع وضع إشارة على تلل البضائع لضمان
عدم دخولها لإلستهالف المحلي ،ودون الحاجة إلجبار المستورد على
إعادة تصدير تلل البضائع إلى بلد المنشأ.
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 إعادة النظر بآلية عمل هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي ،وخاصة ما
يتعلق منها بإرتفاع الرسوم والكلف التي تتقاضاها الهيئة على فحص
المواد المستوردة ،وضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد الدول التي تحتا
البضائع الواردة منها إلى الفحص النووي ،وبشكل يعمل على عدم
إخضاع جميع المستوردات من جميع البلدان بشكل جزافي لهذا الفحص،
وبما يضمن تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع وتخفيف
األعباء والكلف المالية الناجمة عنها والتي تترتب بالنهاية على المستهلل
النهائي (المواطن).
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الجزء السادس:
خالصة التوصيات والمقترحات
بناءً على ما تم اإلشارة إليه من معيقات ومقترحات تم طرحها ومناقشتها
والتأكيد عليها خالل جلسات التشاور والعصف الذهني التي شارف بها مجموعة من
العاملين في أنشطة الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة ،ونتائج
الزيارة الميدانية التي قام بها فريق البحث إلى ميناء العقبة واألنشطة المتعلقة به،
والجلسة الختامية الموسعة للقطاعين العام والخاص ،يمكن إيجاز التوصيات التي
خلصت إليها هذه الدراسة بما يلي:
 .9العمل على رفع مستوى وتنفيذ المعايير واألسة واألشتراطات المطلوبة
لشركات النقل البري الحالية والمستقبلية ،ووضع الحوافز المناسبة لدمجها
وإئتالفها ،ووضع آلية مناسبة لتصنيفها وإعادة تأهيلها وتحديث أسطولها بما
يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الحالية والمستقبلية ،وبما يضمن تقديم
مستوى مميز من الخدمات التي ينشدها أصحاب البضائع ووكالئهم .مع
التأكيد على ضرورة تفعيل دور وزارة النقل في ضبط وتنظيم عمل قطاع
النقل البري بمختلف مجاالته.
 .5هنالل حاجة مُلحّة لوضع خطة أو سياسة أو استراتيجية وطنية شاملة
ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل ،تأخذ بعين االعتبار جميع الحلقات العاملة
ضمن قطاع النقل والمعيقات التي تواجه أدائها ،والتطلعات المستقبلية
لإلرتقاء بأداء هذا القطاع بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات المحلية
واإلقليمية والدولية ،على أن تكون الجهات الحكومية المعنية قادرة على
تنفيذها ومتابعتها بشكل مرن وفعال.
 .9وضااع إطااار تشااريعي وآلياات مناساابة لضاامان حقااوق جميااع الحلقااات المتعلقااة
بالنقل بدءً من ساحة الميناء ،مروراً باأي منطقاة جغرافياة أردنياة أو مجااورة،
وانتهااااءً بالوصاااول إلاااى مساااتودعات المساااتوردين ،وذلااال مااان خاااالل تعاااديل
ومراجعة وتحاديث كال مان قاانون ونظاام وتعليماات تارخيص نااقلي ووساطاء
الشااحن ،وتطبيااق قااانون نقاال البضااائع علااى الطاارق بحاازم ،وبشااكل يضاامن
الحفاظ على مصالح مختلف األطراع المعنية في نشام النقال ويحقاق مساتوى
متقدم من جودة خدماته.
 .4قياااام مختلاااف الجهاااات المعنياااة بباااذل مزياااد مااان الجهاااود واتخااااذ اإلجاااراءات
المناساابة التااي ماان شااأنها تحسااين وتطااوير خاادمات الميناااء األردنااي وزيااادة
مستوى تنافسيته بما يعمل على تسهيل التعامل مع دول خارجياة جديادة وبديلاة
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لاادخول قطاااع النقاال األردنااي إلااى أسااواقها ،كاادول الخلاايج العربااي ومصاار
وفلسطين ،ومحاولة التوسع في تقديم الخدمات ألساواق الادول المجااورة ،وماا
سيتبع ذلال مان نماو وتطاور فاي أداء قطااع النقال األردناي ومقادمي الخادمات
اللوجستية والتخليص في ميناء العقبة.
 .6اإللتزام بتطبيق وثيقة النقل وتفعيل التقيد بها ،لما لها من أهمية بالغة في
تنظيم وضمان حقوق مختلف األطراع من مستوردين وشركات نقل وناقلين
فرديين ،خاصة إذا ما تم تفعيل التقيد بهذه الوثيقة بصورة صحيحة ،وضمن
سطة ،وفي ل اتفاقها مع المعايير الدولية .إضافة إلى
إجراءات سليمة ومب ّ
ضرورة عقد ندوات وورش عمل توعوية إرشادية للتعريف بأهمية تطبيق
وثيقة النقل وإيجابياتها.
علماً بأن (بون التحميل) ال يفي بالغرض المطلوب وال يمكن إحالله مكان
وثيقة النقل نظراً لقلة المعلومات الواردة فيه.
 .5قيام جميع الجهات المعنية في مجال النقل البحري وبالتنسيق مع القطاع
الخاص العامل في هذا المجال بوضع اآلليات المناسبة لتوضيح وتطوير
آليات عمل النقل البحري ،سواءً من حيث مراجعة وتعديل التشريعات
واألنظمة التي تحكمها كالقانون البحري ،أو من حيث وضع السياسات
واالستراتيجيات التي من شأنها النهوض بعمل هذا النشام بما ينسجم مع
الطموحات االقتصادية المستقبلية واالستفادة من الموقع الجغرافي المميز
للمملكة.
 .8إعادة النظر بالكلف العالية للمحروقات (السوالر) المستخدمة للنقل العام (نقل
البضائع) والضرائب المرتفعة المفروضة عليها كالضريبة الخاصة وغيرها،
وبشكل يعمل على اإلسهام في تعزيز تنافسية خدمات النقل بكافة السُبُل
الممكنة ،ويزيد من فرص نمو وتقدم قطاع النقل األردني.
.7
أ  -إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكلة الشاحنات الفردية والتعامل بحزم
لتطبيق القوانين النافذة منعاً ألي إضرابات مستقبلية ،وتفادياً إللحاق
الضرر باالقتصاد الوطني في حال تعطل العمل مجدداً في الميناء.
ب -التأكيد على أهمية وضع تعليمات رسمية وواضحة لتنظيم العالقة
والتعامل ما بين شركات النقل وأصحاب الشاحنات الفردية المؤتلفة معهم،
وبشكل يعمل على ضمان حقوق مختلف األطراع المعنية بحلقة النقل بما
في ذلل مصالح وحقوق أصحاب الشاحنات الفردية.
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ت -تنظيم وتحديد أجور وبدالت النقل بناءً على طبيعة ومستوى الخدمة
الفعلية المقدمة من شركات النقل أو الناقلين األفراد وضمن هوامش ربح
معقولة تضمن تحقيق مصالح مختلف األطراع المعنية.
 .1مراجعة وتحديث التشريعات التي تحكم العمل في مجال الخدمات اللوجستية
والنقل والتخليص كقانون النقل البحري وقانون نقل البضائع على الطرق،
وذلل بالتع اون والتنسيق ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،وبشكل
ينسجم مع المتغيرات والمستجدات المحلية واإلقليمية والدولية.
 .90معالجة مشكلة تك ّدذ الحاويات التي مضى على تخزينها ثالثة شهور
فأكعر ،من خالل:
أ  -تطبيق قانون الجمارف الذي ينص على ضرورة إتالع البضائع التي
مضى على تخزينها ثالث شهور فأكعر ،بعد بيعها بالمزاد العلني.
ب  -تخفيض رسوم اإلتالع ،وتحويلها إلى رسم رمزي موحد (مقطوع).
ت  -زيادة عدد اجتماعات لجان اإلتالع لعالث مرات أسبوعياً.
ث  -إنشاء مكان مخصص إلتالع الحاويات في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة.
 .99معالجة المشاكل الناجمة عن عدم قيام شركة ميناء الحاويات بعملها
المطلوب ،من خالل:
أ  -قيام سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بفرض سلطتها
ومراقبتها على أعمال شركة ميناء الحاويات بما يضمن القيام بدورها
بالشكل المناسب.
ب  -اإلفرا عن محتوى االتفاقية المبرمة ما بين الحكومة األردنية
وشركة ميناء الحاويات وتوضيح بنودها لجميع العاملين في مجال
الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة.
ت  -إدرا عضوية مندوبين من العاملين في مجال الخدمات اللوجستية
والنقل والتخليص في مجلة إدارة شركة ميناء الحاويات ،بهدع
المشاركة في تحسين أداء عمل الشركة ومعالجة العقبات التي
تعترض تطور الخدمات في الميناء بشكل متواصل.
ث  -ضرورة قيام شركة ميناء الحاويات بتوخي العدالة والعمل الشفاع
والمساواة في التعامل ما بين البواخر الزائرة للميناء ،بشكل يضمن
عدم تمييز إنجاز أعمال واحدة على حساب األخرى.
 .95تعزيز دور سلطة العقبة االقتصادية الخاصة ،ومعالجة تعدد المرجعيات
النا مة لعمل ميناء العقبة ،من خالل:
أ  -إيجاد مرجعية موحدة للرقابة واإلشراع على ميناء العقبة.
دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة

صفحة ( )92من ()95

ب  -تعديل قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بشكل يعمل
على الحد من إزدواجية الصالحيات والقرارات في منطقة العقبة،
وإعادة بناء تسلسل المرجعيات بما يضمن تسهيل وتبسيط آليات
العمل لجميع الحلقات المعنية بالعمل االقتصادي في منطقة العقبة.
ت  -تفعيل دور سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للقيام بواجبها
اإلشرافي والرقابي بشكل يلبي متطلبات تطوير عمل الميناء
وخدماته المختلفة.
ث  -تعيين مفوض موانىء متخصص في سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة لمتابعة أمور تطوير الميناء بشكل مباشر.
 تعزيز عضوية القطاع الخاص لدى جميع الجهات العامة المعنيةبعمل ميناء العقبة.
 .99وضع استراتيجية ورؤية واضحة لخارطة طريق تضمن تطوير آليات
العمل والخدمات المقدمة في منطقة العقبة بشكل يتناسب مع متطلبات التنمية
االقتصادية وتسهيل اإلجراءات بمختلف السبل المتاحة.
 .94مراجعة مستوى الرسوم المستوفاة على خدمات ميناء الحاويات من مناولة
وتخزين وأرضيات وغيرها ،وتخفيضها بشكل يتناسب مع طبيعة وحجم
الخدمات المقدمة وبهوامش ربح معقولة ،وبشكل يضمن زيادة تنافسية ميناء
العقبة ما بين الدول المجاورة من جهة ،وانخفاض الكلف المستوفاة على
البضائع المستوردة وأثرها على استقرار أسعارها للمستهلل النهائي من جهة
أخرى .مع التأكيد على ضرورة إلزام شركة ميناء الحاويات بتحمل كامل
المسؤولية عن أي كلف ناجمة عن التأخير في معاينة الحاويات .إلى جانب
إعادة النظر بمدة التخزين المجانية لتصبح كما كانت عليه بالسابق (عشرة
أيام) بدالً من سبعة أيام كما هو معمول به حالياً.
 .96ضرورة قيام كل من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وشركة تطوير
العقبة بعقد جلسة تشاورية متخصصة مع جميع األطراع العاملة في ميناء
العقبة بالقطاعين العام والخاص ،بحضور الخبراء اللذين أقروا مشروع
الميناء الجديد ،وذلل لبحث خطوات وإجراءات نقل الميناء ،وتوضيح أية
مالبسات أو تخوفات لدى القطاع الخاص بهذا الشأن ،علماً بأن العاملين في
قطاعات النقل والتخليص والخدمات اللوجستية قد أبدوا رفضهم وتحفظهم
على نقل الميناء ألسباب مالية وفنية وتشغيلية.
 .95ضرورة العمل بشكل جدي للنهوض واإلرتقاء في مجال التدريب للعاملين
في المالحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية لما لذلل من أهمية قصوى
في استمرارية وتطور هذا القطاع الحيوي الهام ،إضافة إلى تعزيز اواصر
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التعاون والتنسيق ما بين العاملين في هذه المجاالت والجهات التي تمنح
بعض أنواع التدريب المتخصص ،وهي:
ف -ااكاءتمية اارءنية للدراسات المحرتة.
ج -نقا ة مالحة اارءن.
ح -النقا ة اللوجستية اارءنية.
 .98هنالل ضرورة قصوى إلعادة النظر بنظام االبعاد القصوى واالوزان
االجمالية وقوة المحرف للمركبات رقم ( )45لسنة  /5005الصادر بمقتضى
الفقرة (أ) من المادة ( )91والمادة ( )54من قانون السير رقم ( )48لسنة
 5009الذي ينص على تقليص طول المقطورة من ()54م إلى ()99.56م،
لما لذلل من آثار سلبية مباشرة من شأنها إلحاق االقتصاد الوطني بخسائر
مادية ومعنوية وتراجع في مستوى تنافسية ميناء العقبة والناقلين األردنيين،
إلى جانب األعباء المالية اإلضافية التي ستترتب على تقليص طول
المقطورات من ازدياد في التكاليف التشغيلية وارتفاع مستوى االزدحام في
ميناء العقبة.
 .97ضرورة قيام هيئة تنظيم النقل البري بإعادة دراسة قرار إلزام الشاحنات
بتحميل حاوية واحدة بدالً من حاويتين ،وبما يضمن عدم تحميل خسائر
وأعباء مالية إضافية للمستوردين من جهة ،وتخفيف مستوى االزدحام في
ميناء العقبة من جهة أخرى .مع التأكيد على ضرورة زيادة دقة الفحص الفني
على الشاحنات الناقلة من أجل تحقيق متطلبات السالمة العامة.
 .91ضرورة قيام دائرة الجمارف في ميناء العقبة باإللتزام ما أمكن بالمسرب
الذي تم تصنيف البضائع على أساسه عند دخولها للميناء ،ومراعاة الحاجة
الفعلية لفحص البضائع بناءً على السيرة السابقة لتعامالت المستورد ومدى
التزامه بمختلف النواحي الجمركية ومتطلبات األمن والسالمة .مع التأكيد
على أهمية تخفيض نسبة البضائع التي يتم تسريبها ضمن المسرب األحمر
بهدع تسهيل عملية التخليص على البضائع ،وإلزام شركة ميناء الحاويات
بتنزيل كامل المواد المراد معاينتها بنفة اليوم.
 .50قيام دائرة الجمارف بوضع آليات مرنة وفعالة تراعي مختلف العوامل التي
قد تسهم في انخفاض أسعار البضائع او ارتفاعها من بلد المنشأ ،بحيث يتم
تخمين قيمة البضائع المستوردة استناداً إليها ،وعدم اإلكتفاء بمقارنة األسعار
للبضائع المستوردة من التجار انفسهم وفرض أعالها.
 .59تفعيل عمل المجلة التنسيقي الحالي لجميع الجهات المعنية بإنجاز البيانات
الجمركية في ميناء العقبة ،وتعزيز مهمته في التنسيق بجميع اإلجراءات
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المعنية بها وتوحيدها بشكل يضمن انسياب البضائع بسهولة ويسر وضمن
آليات واضحة ومحددة.
 .55ضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقايية بتعزيز مستوى التنسيق مع
القطاع الخاص بشكل أساسي عند إصدار أو تعديل أية مواصفة قياسية،
إضافة إلى منح فترة كافية للمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية
والتعليمات الجديدة وااللتزام بها.
 .59وضع اآلليات المناسبة والمرنة للتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات
القياسية األردنية التي تصل إلى المعابر الجمركية ،بحيث يتم إعادة العمل
بمنح المستورد أحقية القيام بإجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلة بطاقة البيان
على السلع المستوردة من جهة ،أو السماح بإعادة تصدير البضائع إلى
المناطق الحرة في المملكة مع وضع إشارة على تلل البضائع لضمان عدم
دخولها لإلستهالف المحلي ،ودون الحاجة إلجبار المستورد على إعادة
تصدير تلل البضائع إلى بلد المنشأ.
 .54الطلب من مؤسسة المواصفات والمقايية تأسية نظام إلكتروني عصري
يضمن الربط االلكتروني المباشر ما بين مندوبيها في الساحات والمراكز
الجمركية مع المركز الرئيسي للمؤسسة ،وتفويض الصالحيات المناسبة
لمندوبي المؤسسة في تلل المراكز للتوقيع على المعامالت وإنهاءها في
الموقع دون الحاجة لقيام المستورد أو وكيله بمراجعة المركز الرئيسي
للمؤسسة بشكل مباشر.
 .56وضع آلية مناسبة ما بين الجهات الرقابية على المواد الغذائية المستوردة مع
شركة ميناء الحاويات للتنسيق بشكل دوري ومباشر بخصوص الحاويات
التي يتم تنزيلها إلى ساحات المعاينة ،بشكل يضمن قيام هذه الجهات بإنجاز
فحوصاتها وإجراءاتها بأسرع وقت ممكن ،تجنباً لتكبيد المستورد رسوماً
وغرامات إضافية وتضرر وتلف البضائع بسبب ضعف التنسيق ما بين هذه
الجهات.
 .55ضرورة قيام الجهات الرقابية الغذائية بإتباع منهجية عملية متطورة تتناسب
مع فحص المواد الغذائية المستوردة ذات تواريخ التشغيالت المتعددة دون
الحاجة لفحص عينات من كل تاريخ تشغيلة على حده ،وبما يضمن تخفيف
األعباء على التاجر من جهة وضمان سالمة تلل البضائع وصالحيتها
لالستهالف من جهة أخرى .إلى جانب التأكيد على أهمية إختصار حجم
العينات (بشكل عام) ما امكن تجنباً إللحاق المستوردين بالخسائر وارتفاع
مستوى التكاليف وانعكاسها بشكل أو بأخر على المستهلل النهائي.
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 .58ضرورة قيام الجهات الرقابية الغذائية ،ممعلة بكل من (وزارة الزراعة
ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء) ،بتطوير آليات عملها
ومنهجية فحص المواد الغذائية المستوردة ،لضمان صدور نتائج فحوصاتها
بوقت ال يتعدى أسبوع من تاريخ اخذ العينة ،خاصة وان التاجر المستورد
يقوم بدفع جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلل.
 .57ت فويض مدير عام مؤسسة الموانئ كامل الصالحيات الالزمة لتطوير الهيكل
اإلداري للمؤسسة ،وتعزيز دورها ورفع مستوى كفاءة خدماتها المقدمة في
الميناء بما ينسجم مع التطور االقتصادي في المملكة.
.51
أ  -إعادة النظر بآلية عمل هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي ،وخاصة ما
يتعلق منها بإرتفاع الرسوم والكلف التي تتقاضاها الهيئة على فحص
المواد المستوردة ،وضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد الدول التي تحتا
البضائع الواردة منها إلى الفحص النووي ،وبشكل يعمل على عدم
إخضاع جميع المستوردات من جميع البلدان بشكل جزافي لهذا الفحص،
وبما يضمن تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع وتخفيف
األعباء والكلف المالية الناجمة عنها والتي تترتب بالنهاية على المستهلل
النهائي (المواطن).
ب -منح الصالحيات الالزمة لمندوبي هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي
في المراكز الجمركية إلنهاء معامالت البضائع المستوردة وبيان عدم
اختصاصها بتلل البضائع دون الحاجة لتحويلها إلى المركز الرئيسي
للهيئة ،وبشكل يُسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع
المستوردة دون تأخير أو فرض أية أعباء إضافية.
********************************************

دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة

صفحة ( )96من ()95

قائمة المشاركين بجتسة التشاور والعصف الذهني األولى لدراسة غرفة تجارة
عمان حول
"واقع الخدمات التوةستية والنق والتختيص في ميناء العقبة"
السبت 8018/1/11
الرقم
1
8
5
1
3
.
7

السادة
العين رياض الصيفي
م.باسم فراج
طارق الطباع
محمد البقاعي
حسان العمد
أحمد آل خطاب
عميد ةمارك/
منذر المعدي
عقيد ةمارك/
ةالل القضاة
م .زهير حتر
عالء يعقوب
نبي الخطيب
عبداهلل الجبور
م .بسام الجازي
الكابتن محمد الدالبيح
عبد المنعم العزايزة

1.

تيسير الخضري

عضو الهيئة اإلدارية

17

عطية البشابشة

عضو الهيئة اإلدارية

12

م.ةمال اهدي

عضو الهيئة اإلدارية

12

ستيم ةدعون

خبير نقل وتخليص

80
81

مهند العطار
هشام الدويك

المدير العام
مساعد المدير العام
فريــــــق البحــــث

88
85

صبري الخصيب
مأمون صيدم

2
2
10
11
18
15
11
13

المنصب
رئية مجلة اإلدارة
أمين سر مجلة اإلدارة
أمين صندوق مجلة اإلدارة
نائب أمين سر مجلة اإلدارة
نائب أمين صندوق مجلة اإلدارة
مساعد مفوض اإليرادات والجمارف
مدير جمرف العقبة

الجهة
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
دائرة الجمارف األردنية

مدير جمرف عمان

دائرة الجمارف األردنية

مدير مديرية النقل على الطرق
الدائرة التجارية
نقيب
مدير
نقيب
مدير
نقيب

وزارة النقل
شركة ميناء الحاويات
النقابة اللوجستية األردنية
نقابة وكالء الشحن اللوجستية األردنية
نقابة مالحة األردن
نقابة مالحة األردن
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تختيص
ونق البضائع
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تختيص
ونق البضائع
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تختيص
ونق البضائع
نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األردنية
العمومية

النقيب السابق لنقابة أصحاب شركات
ومكاتب تخليص ونقل البضائع
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان

رئيس وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية

باحث اقتصادي

دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة

غرفة تجارة عمان/فريق البحث
غرفة تجارة عمان /فريق البحث

صفحة ( )97من ()95

قائمة المشاركين بجتسات البحث والتشاور ضمن الزيارة الميدانية لفريق البحث
لميناء العقبة واألنشطة المتعتقة به
 3-5نيسان 8018
دراسة غرفة تجارة عمان حول
"واقع الخدمات التوةستية والنق والتختيص في ميناء العقبة"
الرقم
1
8

السادة
أمين قعوار
م .معين الزعبي

5

كابتن منصور قوقزة

1
3
.
7

م .وليد القرامسة
عالء يعقوب
رائد الخوالدة
سمير الزعبي

2

محمد ةالل

2

خالد فرحان

10
11

صبري الخصيب
مأمون صيدم

المنصب
مدير العمليات التنفيذي
مدير تنفيذ مشاريع النقل والبنية
التحتية
مساعد المدير العام لشؤون العمليات
البحرية واألرصفة المتخصصة
مدير دائرة التطوير والتدريب
الدائرة التجارية
مدير العمليات والمساعدة
لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب
تخليص ونقل البضائع  /العقبة
لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب
تخليص ونقل البضائع  /العقبة
لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب
تخليص ونقل البضائع  /العقبة
فريــق البحــث
رئيس وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية

باحث اقتصادي
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الجهة
شركة تطوير العقبة
شركة تطوير العقبة
مؤسسة الموانىء
مؤسسة الموانىء
شركة ميناء الحاويات
شركة نافذ للخدمات اللوجستية
لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب
تخليص ونقل البضائع  /العقبة
لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب
تخليص ونقل البضائع  /العقبة
لجنة نقابة أصحاب شركات ومكاتب
تخليص ونقل البضائع  /العقبة
غرفة تجارة عمان/فريق البحث
غرفة تجارة عمان /فريق البحث

صفحة ( )98من ()95

قائمة المشاركين بجتسة التشاور والعصف الذهني الثانية إلقرار توصيات دراسة
غرفة تجارة عمان حول
"واقع الخدمات التوةستية والنق والتختيص في ميناء العقبة"
السبت 8018/./2
الرقم
1
8
5
1

السادة
ريم بدران
حسان العمد
نبي الخطيب
عبد المنعم العزايزة

المنصب
النائب العاني لرئية مجلة اإلدراة
نائب أمين صندوق مجلة اإلدارة
نقيب
نقيب

3
.

انور صبيح
تيسير الخضري

أمين السر
عضو الهيئة اإلدارية

7

عطية البشابشة

عضو الهيئة اإلدارية

2

م.ةمال اهدي

عضو الهيئة اإلدارية

2

ستيم ةدعون

خبير نقل وتخليص

10

هشام الدويك

مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية
فريــق البحــث

11
18

صبري الخصيب
مأمون صيدم

رئيس وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية

الجهة
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
النقابة اللوجستية األردنية
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تختيص
ونق البضائع

نقابة مالحة األردن
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تختيص
ونق البضائع
نقابة أصحاب شركات ومكاتب تختيص
ونق البضائع
نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األردنية
العمومية

النقيب السابق لنقابة أصحاب شركات
ومكاتب تخليص ونقل البضائع
غرفة تجارة عمان

باحث اقتصادي

دراسة حول واقع اخلدمات اللوجستية والنقل والتخليص يف ميناء العقبة

غرفة تجارة عمان/فريق البحث
غرفة تجارة عمان /فريق البحث

صفحة ( )95من ()95

