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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بداية ي�سرين أ�ن انتهز يف هذه الفر�صة املنا�سبة العزيزة يف �إ�صدار
التقرير ال�سنوي لعام  2006والذي من خالله يحكي ق�صة النجاحات التي
متكنت امل ؤ��س�سة من حتقيقها واالجنازات التي متت خالل هذا العام والتي
كانت من أ�برزها ا�ستالم اربع قاطرات مت �إعادة بنا ؤ�ها وبكلفة �إجمالية
بلغت خم�سة ماليني دينار وملا لهذه القاطرات من اهمية يف تعزيز أ��سطول
النقل با إل�ضافة اىل زيادة االيرادات املتوقعة لها بحدود 000ر 570دينار
�سنوي .
ومن هنا ال بد يل ان أ��شري اىل ان قطاع ال�سكك ي�شهد تطور ًا ملمو�س ًا
وحقيقي ًا من خالل طرح عدة م�شاريع من أ�همها م�شروع القطار اخلفيف
بني الرزرقاء وعمان واخلا�ص بنقل الركاب  ,م�شروع ربط االردن بالدول
العربية املجاورة (ما�سرت بالن) .
ويف اخلتام ال ي�سعني اال ان اتقدم م�شكور ًا اىل جميع منت�سبي هذه
امل ؤ��س�سة وعلى ر أ��سهم معايل رئي�س جمل�س االدارة ال�سيد �سعود ن�صريات
وكذلك كل من �ساهم يف اخراج هذا التقرير اىل حيز الوجود متمني ًا من
اهلل العلي القدير ان يوفقنا جميع ًا و أ�ن يحفظ قائد هذا الوطن جاللة
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني .
م.ح�سني كري�شان
املدير العام
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رقم ال�صفحة

املقدمة و الت أ��سي�س
ا�ستهدفت اململكة االردنيه الها�شمية �إر�ساء قاعدة ناه�ضه من التطور امللحوظ على
خمتلف أال�صعدة االقت�صادية واالجتماعية واحل�ضارية وقد حظي قطاع النقل ب�صوره عامه
وال�سكك احلديدية ب�صوره خا�صة ب أ�فاق تطويرية وا�سعة النطاق � ،إذ يعود تاريخ ال�سكك
احلديدية يف اململكة أالردنية الها�شمية �إىل بدايات القرن الع�شرين حيث بو�شر ب�إن�شاء أ�ول
خط حديدي يقطع اململكة من �شمالها �إىل جنوبها يف بداية عام  ،1900ويقع هذا الق�سم
�ضمن اخلط الرئي�سي الذي يربط أالرا�ضي الرتكية باملدينة املنورة مرورا بالعا�صمة عمان
وقد أ�طلق عليه بكامله ا�سم «اخلط احلديدي احلجازي».
ونظرا لالهمية التي ميثلها الفو�سفات كم�صدر أ��سا�سي من م�صادر الدخل القومي
للمملكة فقد كان من ال�ضروري �إيجاد و�سيلة نقل اقت�صادية وذات طاقة ت�صميمية عالية،
لهذا با�شرت اجلهات املخت�صة يف اململكة ب�إن�شاء خط حديدي يربط مناطق تعدين الفو�سفات
يف جنوب اململكة مبيناء العقبة حيث بد أ� العمل بتقوية جزء اخلط احلديدي احلجازي من
مناجم احل�سا حتى حمطة بطن الغول و�إن�شاء خط جديد من بطن الغول حتى ميناء العقبة
يف ت�شرين ثاين عام  1972ومت افتتاحه ر�سميا بتاريخ  ،1975/11/14و أ��سندت �إدارة هذا
اخلط �إىل م ؤ��س�سة م�ستقلة أ�طلق عليها ا�سم (م ؤ��س�سة �سكة حديد العقبة) ويف العام  1982مت
ربط مناجم الفو�سفات يف وادي أالبي�ض باخلط احلديدي عند تفرع احل�سا وبطول (22كم)
لي�صبح الطول ا إلجمايل للخط (292كم) واجتهت النية ا آلن إلي�صال اخلط احلديدي لكل
من مناجم الفو�سفات يف ال�شيدية واملجمع ال�صناعي يف املنطقة ال�صناعية بالعقبة.
نظرا للتو�سعات الهادفة يف تطوير معامل النقل يف ال�سكك احلديدية يف أالردن فقد
أ�ر�ست احلكومة قواعد تطويرية من خالل �إحالة م�شروع درا�سة ا�سرتاتيجية تطوير ال�سكك
احلديدية أالردنية على �إحدى ال�شركات أالجنبية م�ستهدفة تطويرات جذرية يف جماالت
ال�سكك احلديدية يف اململكة �إذ يعد هذا امل�شروع باكورة من أالعمال اجلادة يف جماالت
التطوير و التح�سني امل�ستمر يف النقل احلديدي ب�صورة عامه .
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الو�ضع القانوين للم ؤ��س�سة
لقد ت أ��س�ست م ؤ��س�سة �سكة حديد العقبة مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة  1972حيث منح
امل ؤ��س�سة �شخ�صية اعتبارية وا�ستقالل مايل و أ�داري بحيث متار�س ال�سلطات وال�صالحيات
الالزمة إلن�شاء وادارة وت�شغيل و�صيانة اخلط احلديدي لغايات نقل أال�شخا�ص والب�ضائع
ولها أ�ن تقوم من اجل حتقيق غاياتها ب أ�ية أ�عمال فرعية أ�خرى جتارية أ�و مالية أ�و عقارية
أ�و هند�سية أ�و تدريبية أ�و �سياحية الزمة لهذا الغر�ض أ�و مت�صلة به أ�و مكملة له  ،ويجوز
للم ؤ��س�سة �إعطاء حق الت�شغيل احل�صري أ�و أ�ي ت�سمية أ�خرى اكرث دقة مع ت أ�جري موجوداتها
(معداتها وموادها املنقولة)  ،وتتبع امل ؤ��س�سة قانون �سكك احلديد االردنيه ل�سنة 1932
(ال�ساري املفعول) حيث أ�ن هناك حاليا درا�سة لتحديث هذا القانون يف وزارة النقل.
بناء على قرار جمل�س الوزراء املوقر بتاريخ  2005/12/21املوافقة على حتويل امل ؤ��س�سة
�إىل �شركة م�ساهمة عامة  ،فقد مت �إعداد م�شروع قانون �إلغاء قانون م ؤ��س�سة �سكة حديد العقبة
رقم ( )22ل�سنة  1972ومت �إحالته �إىل جمل�س االمة لل�سري به ح�سب املراحل الد�ستورية ومن
املتوقع حتويل امل ؤ��س�سة �إىل �شركة م�ساهمة عامه خالل الن�صف االول من عام . 2007

أ�هداف امل ؤ��س�سة
< توفري و�سيلة لنقل الفو�سفات من مناجم احل�سا ووادي أالبي�ض ومناجم ال�شيدية �إىل
ميناء العقبة للت�صدير.
< توفري املرافق والت�سهيالت الالزمة لنقل الب�ضائع من واىل ميناء العقبة.
<	�إنعا�ش �إقليم جنوب اململكة وهي املنطقة التي مير فيها القطارات.
<	�إر�ساء قاعدة تطويرية وا�سعة على �صعيد اململكة يف جماالت النقل يف ال�سكك احلديدية
�سيما امل�شاركة بال�شروع ب�إعداد خطة �شاملة لكل اململكة مع اخلط احلديدي وحتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف هذه املنطقة .
< اعتماد النقل بال�سكك احلديدية ملا يت�سم به من تكاليف خمف�ضه قيا�سا بطرق النقل
أالخرى.
< التوجه نحو حتديث �سبل التطوير من خالل نقل الب�ضائع من ميناء العقبة الوحيد أ
بالردن
بال�سكك احلديدية �إىل ميناء بري يتم �إن�شا ؤ�ه يف معان ومن ثم نقل الب�ضائع بوا�سطة
ال�سيارات �إىل داخل اململكة وخارجها حلني االنتهاء من تطوير ال�سكك احلديدية.


التقرير ال�سنوي 2006

عدد العاملني
< كان عدد العاملني يف امل ؤ��س�سة ( )1134عام  1999موظف وم�ستخدم ،انخف�ض هذا
العدد �إلــى ( )750موظف وم�ستخدم يعملون حاليا يف امل ؤ��س�سة (وذلك يف نهاية عام
 2006م ) .حيث نقل الباقون �إىل �شركة الفو�سفات أالردنية و امل ؤ��س�سات والدوائر
احلكومية املختلفة متهيد ًا خل�صخ�صة امل ؤ��س�سة  ،وا�ستطاع هذا العدد املتبقي القيام
ب�إعادة بناء أ��سطول امل ؤ��س�سة من املعدات املتحركة ورفع جاهزيتها وقدرتها على زيادة
كميات الفو�سفات املنقوله بالقطارات حيث مت ا�ستثمار الطاقات الب�شرية العامله
بكفاءه عاليه قيا�سا باحلجم ال�سابق.
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الهيكل التنظيمي
ي�شرف على �إدارة امل ؤ��س�سة جمل�س ادارة ير أ��سه معايل وزير النقل ويتوزع العمل يف
امل ؤ��س�سة على ع�شرة مديريات ح�سب طبيعة العمل واملهام املناطة بكل منها  ،وتدار هذه
املديريات من قبل مدراء متخ�ص�صون ير أ��سهم مدير عام يتم تعيينه من قبل جمل�س الوزراء
وم�ساعدين احدهما لل� ؤش�ون االداريه واملاليه واالخر لل� ؤش�ون الفنيه  ،وتنق�سم كل مديرية
اىل اق�سام و�شعب ت�سهيال الجناز العمل ومراقبته ،وهذه املديريات تنق�سم ح�سب الهيكل
التنظيمي التايل:
املدير العام
مدير مكتب املدير

الرقابة الداخلية

دائرة �ضبط اجلودة

امل�ست�شارون

امل�ساعد الفني

دائرة التخطيط

دائرة �صيانة
املن� آش�ت الهند�سية

دائرة اللوازم
وامل�ستودعات

دائرة االت�صاالت
واال�شارات

دائرة ال� ؤ
ش�ون

دائرة �صيانة
املعدات املتحركة

الدائرة املالية

دائرة الت�شغيل
دائرة مراقبة
القطارات
10

دائرة التدريب

امل�ساعد ا إلداري واملايل
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دائرة فرع العقبة

تعتمد امل ؤ��س�سة يف ت�سيري امورها االداريه واملاليه على االنظمه احلكوميه املتبعه مثل
نظام اخلدمه املدنيه ونظام اال�شغال احلكوميه ونظام اللوازم ونظام االنتقال وال�سفر بينما
تطبق نظام الت�شغيل الفني يف ت�سيري الرحالت.
كما وتعتـمد امل ؤ��س�سة يف ت�سـيري قطاراتها على نظام اال�شارات واالت�صاالت (نظام
الوحده املغلقه )  ،اذ ان امل ؤ��س�سه مكونه من ( )18حمطه و كل حمطه من املحطات جمهزة
بلوحة حتكم مرتبطه كهربائيا مع مق�صات (تفرعات) اخلطوط احلديديه وال ت�سمح الي
قطار بالدخول على اخلط الرئي�سي او اي خط فرعي اذا كان اخلط مغلق ًا  ،اما االت�صاالت
فيجري ت أ�مينها من مناجم الفو�سفات يف االبي�ض اىل ميناء العقبة بوا�سطة أ�جهزة �سلكيه و
ال�سلكية ت�ستخدم املوجات الرئي�سية يف معان.

ا إلجنازات وامل�شاريع اال�ستثمارية
< قامت امل ؤ��س�سة بتوقيع اتفاقية مع �شركة (جيرنال �إليكرتيك ) تقوم من خاللها ال�شركة
ب�إعادة بناء  4قاطرات من القاطرات العاملة فيها ب�شكل كامل بكلفة بلغت  6,5مليون
دوالر ,والتي من املتوقع ا�ستالمها خالل اال�شهر القادمة.
< اعادة بناء احلزء ال�سفلي خلم�س و�سبعني �شاحنة وبكلفة مقدارها مليون وخم�سمائة
الف دينار اردين.
< اعادة بناء املخرطة وبكلفة مقدارها ثالثمائة الف دينار اردين.
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< متكنت امل ؤ��س�سة من نقل (  ) 2,278,038طن من الفو�سفات خ�لال ع��ام 2006
وبايرادات ماليه بلغت (  ) 9,177,832من مناجم احل�سا واالبي�ض وال�شيديه من
اخلطه املقرره وبن�سبة بلغت حوايل . %87
وهنالك عدة ا�سباب ادت للرتاجع يف كميات النقل منها:
 .1االجن��راف��ات التي تعر�ضت لها املنطقة يف بداية العام والتي ادت اىل
اجنراف يف خطوط امل ؤ��س�سة.
 .2توقف النقل بطلب من �شركة الفو�سفات وذلك ب�سبب امتالء امل�ستودعات يف
امليناء
 .3حادث هروب قطار الفو�سفات يف منطقة العقبة .

زيارة معايل وزير النقل ملنطقة االجنراف

< معاجلة م�شكلة تهريب الفو�سفات يف ال�شاحنات والتي عانت امل ؤ��س�سة منها فرتة طويلة
منذ ع�شر �سنوات تقريبا اثناء م�سريها على اخلط احلديدي فقد متت املعاجلة عن
طريق و�ضع مادة ا إل�سفنج على االطراف الداخلية لالبواب ال�سفلية .
< ت�سيري القطار ال�سياحي من العقبة باجتاه وادي رم لنقل ال�سياح و�إطالعهم على معامل
أالردن اجلميلة.
< نقل مادة الزجاج من مدينة معان �إىل ميناء العقبة للت�صدير مما ادى اىل زيادة يف
ايرادات امل ؤ��س�سة ,وجناح التجربة وهذا ي ؤ�كد ب�إن امل ؤ��س�سة قادرة على نقل مواد وب�ضائع
غري مادة الفو�سفات.
12
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< مت توقيع اتفاقية نقل جديدة مع �شركة الفو�سفات أالردنية على أ��س�س جتارية حيث مت
�إعطاء الوقت فيها أ�همية بالغة وقد حددت التزامات وم� ؤس�وليات ال�شركة وامل ؤ��س�سة
فيها ب�شكل متوازن.
< و�ضمن �سيا�سة امل ؤ��س�سه الراميه اىل ل�ضبط النفقات فقد قامت برتكيب بطاريات
حام�ضيه جلميع القاطرات والتي ادت بدورها لتوفري يف ا�ستهالك كميات الوقود وب�شكل
ملحوظ.
< ان امل ؤ��س�سه تقوم بدورها الوطني والرائد املتمثل يف خدمة جمتماعاتها املحيطه بها
من خالل امل�شاركه الفعاله يف ن�شاطاتها التي تقيمها يف املنا�سبات الوطنيه والر�سميه
باال�ضافه اىل تقدمي الدعم املادي مل ؤ��س�سات املجتمع الوطني وامل ؤ��س�سه ت ؤ�من بان توفري
الراحه النف�سيه للعاملني تنعك�س ايجابي ًا على اداء العاملني فيها الذين ترجمو معنى
االنتماء والوالء ال�صادق لهذا الوطن وقيادته الها�شميه احلكيمة.

عملية نقل الزجاج بوا�سطة قاطرات امل ؤ��س�سة
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< افتتاح مركز ًا التدريب وتكنولوجيا املعلومات ويتبع ملديرية التدريب وتكنولوجيا
املعلومات يف امل ؤ��س�سة .

احدى الدورات اخلا�صة بالكمبيوتر والتي عقدت يف مركز التديرب التابع للم ؤ��س�سة

< افتتاح مركز ًا التدريب وتكنولوجيا املعلومات ويتبع ملديرية التدريب وتكنولوجيا
املعلومات يف امل ؤ��س�سة .
ان امل ؤ��س�سه تعمل دائم ًا على مواكبة التطوير الذي �شهدته جماالت ال�سكك احلديديه
يف العامل وهذا املركز جاء لتحقيق هذه التطلعات علم ًا بانه جمهز باحدث الو�سائل التقنيه
الالزمه ومت ربطه باجهزه حا�سوب متطوره والذي من املتوقع ان يتم ربطه اي�ض ًا باجلامعات
االردن��ي��ه واملعاهد ومراكز التدريب املتخ�ص�صه يف اململكه العتماده كمركزا تدريبيا
متخ�ص�ص ًا يف جمال ال�سكك احلديديه  ،حيث �سيتخ�ص�ص باقامة الدورات واملحا�ضرات
االنعا�شيه املتطوره ملوظفي امل ؤ��س�سه واملجتمع املدين يف املحافظة وعقد الور�ش والندوات
واملحا�ضرات وا�ستقبال ال��زوار و�ضيوف امل ؤ��س�سه هذا وقد بذل عطوفة املهند�س ح�سني
كري�شان مدير عام امل ؤ��س�سه جهوده احلثيثه وبالتعاون مع كلية جمتمع معان با�ستحداث
تخ�ص�ص لل�سكك احلديديه لتدري�سه يف الكليه باال�ضافه اىل توقيع اتفاقيه لتبادل اخلربات
الفنيه بني امل ؤ��س�سه واخلطوط احلديديه الرو�سيه وجامعة بطر�سبريغ الرو�سيه يف جمال
ال�سكك كذلك توقيع اتفاقيه مع كليه احلجاوي للهند�سه وتوقيع اتفاقيه مع م ؤ��س�سة التدريب
املهني لتدريب وت أ�هيل العاملني يف امل ؤ��س�سه  ،ويف اطار اتفاقيه التعاون وتبادل اخلربات
الفنيه واالكادمييه املوقعه بني جامعة بطر�سبورغ الرو�سيه وامل ؤ��س�سه زار امل ؤ��س�سه وفد من
14

التقرير ال�سنوي 2006

هذه اجلامعه لال�ستفاده من خربات اجلامعه يف جمال �صيانة ال�شاحنات والعربات وانظمة
الفرامل واالجزاء ال�سفليه لبواجي العربات كما اطلع الوفد على م�شاغل �صيانة القاطرات
وال�شاحنات يف معان والعقبه .
وملواكبة التطوير والتحديث يف جمال التدريب وتنمية املوارد الب�شريه فقد مت عقد دورات
تقويه البناء العاملني يف امل ؤ��س�سه يف املناهج الدرا�سيه مل�ستوى الثانويه العامة  .وكذلك عقد
برامج تدريبيه جلميع فئات املجتمع املحلي مبا فيه القطاع الن�سائي يف اجلنوب.
وقد بلغ جمموع الدورات التي عقدت يف مركز التدريب ( )91دورة خرجت من خاللها
( )997م�شارك وم�شاركة.

وفد جامعة بطر�سبورغ الرو�سيه الذي زار امل ؤ��س�سة
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واجلدول التايل يو�ضح عدد الدورات وانواعها وعدد امل�شاركني يف كل منها:
نوع الدورة

االدارية الداخلية االدارية اخلارجية

عدد الدورات
عدد امل�شاركني

44
821

32
55

الفنية

املجموع

15
121

91
997

< أ
	��ستمرارية التعاون ما بني امل ؤ��س�سة واالحتاد الدويل لل�سكك احلديدية واالحتاد العربي
لل�سكك احلديدية وذلك من خالل امل�شاركة يف االجتماعات واال�ستعانه باخلرباء يف
جم��االت ال�سكك احلديدية .وقد مت تفعيل دور �سكة حديد العقبة كع�ضو بارز
وفعال يف االحتاد الدويل لل�سكك احلديدية ،وذلك من خالل �إلتزام امل ؤ��س�سه بدفع
اال�شرتاك ال�سنوي لالحتاد بعد أ�ن مت �شطب مبلغ  32أ�لف يورو وت�سديد مبلغ ع�شرة
أ�الف يورو  ,حيث ا�ستفادت امل ؤ��س�سة من دعم االحتاد الدويل بعمل درا�ستني جمانيتني
ل�صالح امل ؤ��س�سة وهي:
االوىل :درا�سة ان�شاء امليناء ال�بري يف مدينة معان لنقل احلاويات بوا�سطة
القطارات.
وقد قامت امل ؤ��س�سة بتخ�صي�ص ار���ض لهذه الغاية ومب�ساحة  5000دومن وتقع
يف ال�شرق من مدينة معان وحماذية للمدينة ال�صناعية ومتر من خاللها �سكة
احلديد
ال�ث��ان�ي��ة :تقدمي امل�شورة الفنية يف عطاء بناء نظام اال���ش��ارات واالت�صاالت
للم ؤ��س�سة.
< قامت امل ؤ��س�سة ب�صيانة اخلطوط التي تعر�ضت لالجنرافات التي داهمت اخلط
احلديدي يف عام  2006والتي تعر�ضت لالنهيارات نتيجة أ
للمطار وال�سيول التي داهمت
املنطقة وبزمن قيا�سي بلغ اربعة ايام ومن االج��راءات الوقائية قامت امل ؤ��س�سة بعدة
اجراءات ل�صيانة تلك املناطق خوف ًا من تكرار االجنرافات يف اخلطوط احلديدية حيث
عملت من خالل كوادرها الفنية بعمل جدار حجري وا�سمنتي بطول  286م وارتفاع
 3,23م وتركيب �صناديق حديدية عدد  280يف منطقة االجنرافات وتدعيم اجنحة
هذه العبارة وفر�ش االر�ضيات امام العبارة وكذلك تدعيم املنطقة بال�صخر واحلجارة
يف منطقة االجنراف حيث كانت تكلفة هذه ال�صيانة حوايل  100الف دينار يف حال
16
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احالتها كعطاء �إال ان امل ؤ��س�سة ب�إدارتها وجهود العاملني مت اجناز هذا العمل بكلفة
مقدارها  11,700الف دينار �شاملة اجور احلرا�سة والزيوت وعالوات ال�سفر.
وت أ�تي هذه ال�صيانة من �ضمن �سيا�سية ادارة امل ؤ��س�سة الرامية أل�ستغالل كافة
املوارد املتاحة و�ضبط النفقات املرتتبة على ذلك  ,ومن اجلدير بالذكر ان العمل ما
زال جرايا على �صيانة اخلطوط احلديدية حيث مت �صيانة ما يقارب  .80كم ملعاجلة
ظاهرة التدرجات يف الق�ضبان احلديديه.
< حو�سبة امل ؤ��س�سة ب�شكل كامل وينتظر ان يتم ربط امل ؤ��س�سة بنظام احلكومة االلكرتوين.
< ح�صلت امل ؤ��س�سة على �شهادة االيزو  2000 :9001من �شركة  SGSال�سوي�سرية عام
.2006

معايل وزير النقل ي�ستلم �شهادة أاليزو 9001
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اهم منجزات املديريات يف امل ؤ��س�سة لعام 2006
جمل�س االدارة:

عقد جمل�س ادارة م ؤ��س�سة �سكة حديد العقبة خم�سة جل�سات ثالث منها يف مقر امل ؤ��س�سة
يف معان وجل�ستان يف عمان وقد مت اتخاذ كافة االجراءات الالزمة والتدابري الكفيلة لت�سيري
أ�مور العمل والتي من ابرزها املوافقة على �شراء ماكنة جلخ الق�ضبان احلديدية باال�ضافة
اىل عطاء الت أ�مني على القاطرات وال�شاحنات لعام  2006وامل�صادقة على قرارات جلنة
عطاءات امل ؤ��س�سة ب�شراء كافة املواد والقطع التبديلية للقاطرات وال�شاحنات واتخاذ كافة
االجراءات كافة االجراءات الالزمة لت�سيري امور العمل وتذليل كافة العقبات وال�صعوبات
التي تعرت�ض �سري العمل والتي من � أش�نها رفع جاهزية القاطرات وال�شاحنات والتي ت ؤ�دي اىل
رفع خطة النقل وزيادة االيرادات.

احدى اجتماعات جمل�س ادارة امل ؤ��س�سة

18
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نقل الفو�سفات:

< كميات الفو�سفات املنقوله بالقطارات ( )2278038طن
< كميات الفو�سفات ح�سب اخلطة املتفق عليها مع �شركة الفو�سفات ( )2621185طن
< ن�سبة تنفيذ اخلطة ( . ) %86.9

حتميل الفو�سفات يف احدى قاطرات امل ؤ��س�سة

تو�ضح الر�سومات البيانيه واجلداول املرفقه كميات نقل الفو�سفات ال�شهريه من املناجم
ون�سبة التنفيذ لكل منجم .

ال�شهر
كانون ثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
أ�يار
حزيران
متوز
�آب
أ�يلول
ت�شرين الولأ
ت�شرين الثاين
كانون أالول

االبي�ض
اخلطة الفعلي
16286 16296
9114 9114
11760 11760
24612 24612
25830 29400
21000 35280
19740 36456
5754 36456
18648 35280
14112 30576
21126 35280
24570 32928
212552 333428

احل�سا
اخلطة الفعلي
70098 70098
55230 55230
73836 73836
70560 70560
72828 70560
60606 70560
63252 72912
66864 72912
46116 70560
56238 61152
63262 70560
60564 65856
759454 824796

ال�شيدية
اخلطة الفعلي
139659 139659
86619 86619
124839 124839
100542 100542
108537 102668
128466 135135
127530 139640
113256 139640
107133 130631
99333 102317
61074 135135
109044 126126
1306032 1462951

املجموع
اخلطة الفعلي
226043 226053
150963 150963
210435 210435
195714 195714
207195 202628
210072 240975
210522 249008
185874 249008
171897 236471
169683 194045
145462 240975
194178 224910
2278038 2621185
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ال�صيانه اليومية والدورية
�صيانة القاطرات:

< اعادة بناء حمرك ديزل عدد واحد وتركيبه على القاطرة .315
< عمل ك�شف �سنتني اىل اربعه قاطرات .
< عمل ك�شف �سنوي اىل قاطرتني .
< تغري  RINGSللقاطرة 303
< تغري كمرب�سور عدد ثمانيه للقاطرات التاليه :
(  410و  301و  956و  310و  305و  315و  306و  ) 411وعمل �صيانه للقاطرة .412
< تركيب بطاريات قاعديه ل�سته ع�شر قاطرة .
< تركيب نظام حتاميل لقاطرتني بالتعاون مع مديريه �ضبط اجلودة .
< ت�صويب و�ضع كوابل القاطرات وتكليف مهند�س باملتابعه واال�شراف
< الرتكيز يف الك�شف اليومي على البواجي  ،مع عمل دورة تدريبيه للعاملني يف البواجي،
ومت تكليف جلنه للقيام باعطاء الدورة ومتابعه اداء العاملني اثناء الك�شف.
الك�شف املنتظم على دوائ��ر االن��ذار واحلمايه وعمل �صيانه �شامله جلميع بلفات رباط
ال�شاحنات ورباط القاطرات يف ور�شه الهواء والكمرب�سور بالتعاون والتن�سيق مع رئي�س
اللجنه الفنيه .
< اال�ستمرار يف عمل �صيانة للكمرب�سورات هواء القاطرات ح�سب كتالوجان ال�صيانة.
< اتباع نظام جتهيز حمرك كامل يف امل�شاغل وتوقيف قاطرة وتبديل حمرك الديزل لها
له من اخت�صار لوقت توقيف القاطرة .و يتم عمل خراطة وتوازن آلي مولد يتم فكه لل�صيانة
�إذا كان بحاجة.

20
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عمليات �صيانة ال�شاحنات يف م�شاغل معان
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< القيام بكافة االعمال الالزمه من اجل �صيانة ال�شاحنات واملتمثله مبا يلي :

نوع العمل/االجراء

�إ�صالح �شاحنات يف امل�شاغل
�إ�صالح �شاحنات يف املحطات
�إ�صالح �شاحنات على القطارات
فح�ص �ستوكات
�صيانة دوريه لل�شاحنات
رفع جنوح �شاحنات
رفع جنوح قاطرات
تركيب تيل بولت
تركيب طمبونات
ت�شليح بيل �شاحنات
كب�س بيل على عجالت �شاحنات
تنظيف بيل �شاحنات
ت�شليح بيل قاطرات
كب�س بيل قاطرات
تنظيف بيل قاطرات
جتهيز وفح�ص بيل �شاحنات
ت�شليح بيل �شاحنات
كب�س بيل على عجالت �شاحنات
تنظيف بيل �شاحنات
�إ�صالح منظمات
�إ�صالح أ��سالك االج�سرت
�إ�صالح بلفات حتميل
كب�س خراطيم بلف حتميل
ت�شليح خراطيم بلف حتميل
كب�س خراطيم 70
ت�شليح خراطيم 70
22
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عدد املرات
4658
40
178
73
47
81
21
29
17
354
228
731
55
57
269
370
531
35
5
257
191
381
777
665
72
242

اخلطوط
<
<
<
<
<
<
<

تنظيف حمطات التحميل (منجم احل�سا وحمطة حجاز) وحمطة التفريغ ( ميناء
العقبه) من الفو�سفات املرتاكم منذ عدة �سنوات .
ت�سيري ماكنة كف البل�ص وب�شكل م�ستمر إلزالة الرمال بني حمطتي ح�صوة وعمران.
تغيري  750دامر من الدوامر املتدرجة ما بني حمطتي عمران وح�صوة.
نقل حوايل  1300دامر من الدوامر املتدرجة اىل معان
تغيري مق�صات عدد  2يف حمطة رم وحمطة الدي�سي (مق�صات جديدة)
بناء جدران ا�ستنادية ملناطق االجنراف على كم  71, 98وو�ضع عبارة ا�ضافية على كم
.471
القيام بكافة اعمال �صيانة اخلطوط احلديدية ح�سب الربامج املعده لذلك من حيث
الك�شف على اخلط م�شيا على االقدام وبالقطارات والعربات االليه وحتديد االعطال
واجراء ال�صيانه اليدويه واالليه الالزمه لها واملتمثله مبا يلي :
املنطقه ال�شماليه املنطقه الو�سطى املنطقه اجلنوبيه
العمل الذي مت
تغيري ق�ضبان حديديه
834
114
207
تغيري عوار�ض ا�سمنتيه
430
470
84
تغيري عوار�ض خ�شبيه
25
5
227
35
25
855
تغيري جوانط عاديه
25
8
28
تغيري جوانط عازله
2
املق�صات التي مت تغريها
27
11
25
عدد املق�صات التي مت حلامها
�شاحنات احل�صمه التي مت تفريغها
10
8
2
157
126
2
عدد حلامات الثريموت
الك�شف على املق�صات
2
2
2

املجموع
1155
948
257
915
61
2
63
20
783
6
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عمليات �صيانة اخلطوط
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التخطيط
<
<
<
<

<

التعاقد مع مربمج للنظام لعمل انظمة منف�صلة لكل من ق�سم املراقبة وق�سم امل�شرتيات
الداخلية واخلارجية ونظام خا�ص ب�صيانة ال�شاحنات ,
ؤ
متابعة امور �صيانة اجهزة احلا�سوب املوجودة يف امل��س�سة باال�ضافة اىل ال�صيانة
الدورية لل�شبكة املحلية.
ؤ
عمل نظام ار�شفة لربيد امل��س�سة وقد مت احالة العطاء على �شركة حملية  ,و�سيتم العمل
على تنفيذه يف الن�صف االول من عام .2007
عمل ا�ستبانات خا�صة للم ؤ��س�سة منها ا�ستبانة الر�ضا الوظيفي وقد مت توزيعها على
املوظفني كما مت االنتهاء من ا�ستبانة خا�صة بواقع االجتماعات يف م ؤ��س�سة �سكة حديد
العقبة خا�صة مبدراء الدوائر ور ؤ��ساء االق�سام وكانت نتائجها جيدة ب�شكل عام .كذلك
مت جمع بيانات كاملة لعدد من االق�سام يف امل ؤ��س�سة ت�ضم عدد املوظفني و�سنوات عملهم
يف امل ؤ��س�سة بهدف ايجاد البديل اجلاهز يف الوقت املنا�سب كما ت�ضم االدوات املوجودة
يف كل ق�سم بهدف معرفة الواقع امل�ستقبلي وح�صر احتياجات كل ق�سم و�سيتم جمع
بيانات االق�سام االخرى خالل الن�صف االول من عام .2007
متابعة تقارير جلنة ال�شاحنات وعمل درا�سة �شهرية عن واقع اعطال ال�شاحنات يف
امل ؤ��س�سة

اال�شارات
<
<
<
<

ت�صنيع (( الذنب املغناطي�سي )) للقطارات وع�شر اجهزة (( )) L.V.Dوجهاز
اقفال الدعامة وطقم م�ساعد ملق�ص الهروب يف ال�سوق املحلي بدل ا�ستريادها من
اخلارج لعدم توفر اي قطع غيار بديله.
احل�صول على اجهزة راديو  340 GPواجهزة راديو حممول نوع  GP300عدد  41من
�سلطة املياه.
مت عمل ال�صيانة الدورية جلميع املحطات ح�سب نظام االيزو .
ا�صالح جميع االعطال الطارئة وعمل ال�صيانة الوقائية من خالل القيام بعمل اللحام
للجوانط الكهربائيه ومرابط الكوابل وذللك بوا�سطة ا�ستخدام ماكنة اللحام التابعة
للق�سم.
التقرير ال�سنوي 2006
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االت�صاالت واملولدات
<
<
<
<

تركيب مق�سم الكرتوين نوع MD110وهو يعمل االن باملو�س�سة .وقد مت ايفاد مهند�س
وفني للمركز االقليمي ل�شركة اريك�سون ال�سويدية الخذ دورة على املق�سم واالطالع على
التجهيزات الفنية للمق�سم.
عقد دورة على انظمة االت�صاالت املوجودة باملو�س�سة للفنييني اجلدد وحتت ا�شراف
الفنيني القدامى باملو�س�سة))UHF,VHF,INTERNET ADSL(( .
درا�سة امكانية حتويل خطوط املو�س�سة مع عمل جدوى اقت�صادية اىل خطوط ISDN
 PRIوالعمل على حتويل هذه اخلطوط خالل العام القادم.
عمل جميع برامج ال�صيانة الدورية والوقائية ح�سب نظام االيزو .

تامني اللوازم وقطع الغيار
ت أ�مني دميومة �سري العمل يف امل ؤ��س�سة ب�شكل عام وانتظام �سري القطارات ب�شكل
خا�ص فقد مت تنفيذ العمليات ال�شرائيه التالية :
البيان
قطع فنيه و�سيارات
ادوات �سالمه عامه
اثاث وجتهيزات مكنبيه
قطع غيار للقاطرات
قطع غيار لل�شاحنات
قطع غيار للخطوط
قطع غيار لال�شارات
26
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العدد
امل�شرتيات الداخلية
187
9
65
امل�شرتيات اخلارجية
43
5
5
1

املبلغ (دينار)
106544
4211
22233
765790
1009170
318009
6014

املحروقات
< مت توريد الكميات التالية
ديزل (  ) 8461232لرت
زيت قاطرات (  ) 147145لرت
زيوت خمتلفه (  ) 18407لرت
< مت �صرف الكميات التاليه
ديزل (  ) 8486031لرت
زيت قاطرات (  ) 157099لرت
زيوت خمتلفه (  ) 28676لرت

الو�ضع املايل للم ؤ��س�سة
حققت امل ؤ��س�سة �إيرادات �إجمالية قدرها ( )9,625,701ت�سعة ماليني و�ستمائة وخم�س
وع�شرون الف و�سبعمائة وواح��د دينارا منها ( )9,177,833ت�سعة ماليني ومئة و�سبعة
و�سبعون أ�لفا وثمامنائة وثالث وثالثون دينارا �إي��رادات ت�شغيلية يف حني بلغت ا إلي��رادات
أالخرى (  )447,868اربعماية وو�سبعة واربعون الف وثمامنئة وثمان و�ستون دينارا.
بلغ �إجمايل امل�صاريف ( )9,496,786ت�سعة ماليني وواربعمئة و�ستة وت�سعون الف
وو�سبعمئة و�ست وثمانون دينارا وبلغت امل�صاريف الت�شغيلية وا إلدارية منها() 7,721,118
�سبعة ماليني و�سبعمائة وواحد وع�شرون الفا ومائة وثمانية ع�شر دينارا وبلغت اال�ستهالكات
( )1,775,665مليون وو�سبعمائة وخم�س و�سبعون أ�لفا و�ستماية وخم�س و�ستون دينارا.
ا�ستنادا �إىل املعلومات املتقدمة ومبقابلة ا إليرادات بامل�صروفات تكون امل ؤ��س�سة قد حققت
�صايف �إي��رادات بلغت ( )128,915مائه وثمان وع�شرون أ�لفا ووت�سعمائة وخم�س ع�شرة
دينارا .كما مت رفع ا�صول موجودات امل ؤ��س�سة مبا مقداره ( )3,186,321ثالثة ماليني ومئة
و�ست وثمانون الفا وثالثمئة وواحد وع�شرون دينار .

التقرير ال�سنوي 2006

27

اجلداول التالية تو�ضح ايرادات امل ؤ��س�سة وم�صروفاتها بالتف�صيل وح�سب املعطيات

ك�شف االيرادات حتى 2006 / 12 / 31
حركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �شهـــــــــــــر 12
الر�صيد
املدور منــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــه
من �شهر 11

البيـــــــــــــــــــــــــــان

ايرادات نقل الفو�سفات
ايرادات الفوائد البنكية
ايرادات مالية اخرى
43040.910
ايرادات االيجارات
ايرادات اثمان ن�سخ العطاات 4435.000
4177.000
ايرادات نقل املوظفني
100720.000
ايرادات حوادث
12270.000
ايراد اطراف خارجية
229114.889
ايرادات مواد مباعة
8964.831
ايرادات غرامات خمتلفة
2535.000
ايرادات تدريب
8857349.171
املجموع

759008.4
319.38
8663.28
4451.25
125.000
382.000

8418824.442
33267.099

3488
6314.6
9802.6

4805.750
400
778155.1

الر�صيد
املدور مالحظات
اىل �شهر 1
9177833
33586.48
8663.28
47492.160
4560.000
4559.000
100720
12270
230432.639
2650.231
2935.000
9625702

ك�شف امل�صاريف التجميعي حتى 2006 / 12 / 31
البيـــــــــــــــــــــــــــان
الرواتب واالجور والعالوات
حتليل م�صاريف املحروقات
حتليل م�صاريف قطع الغيار
حتليل امل�صاريف اخلارجية
حتليل امل�صاريف اخلارجية
حتليل امل�صاريف العمومية
حتليل م�صاريف اال�ستهالك
املجموع
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حتى  2006حتى �شهر 12
/ 11 / 30
2976903.875
242536
2734367.874
2617716.358 263448.632 2354267.726
857738.26 91635.042 766102.984
263427.035 83613.206 179813.829
803985.526 6273.547
797711.979
201347.614 7709.288
193638.326
1775667.841 170129.671 1605538.17
9496786.51 695215.7
7025903
املجموع

مالحظات

اخلطط وامل�شاريع امل�ستقبلية لعام 2007
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

�شراء ماكنة جلخ الق�ضبان من أ�جل حل م�شكة التدرجات يف اخلط احلديدي.
حيث ان هذه املاكنة تتميز ب�إعادة ت�شكيل الق�ضبان احلديدية ذات الت�شوهات العالية
(تدرجات الق�ضبان احلديديه).
ان�شاء و�صلة ال�شيدية والتي متتد مل�سافة  23كم وح�سب الدرا�سات الفنية التي قامت بها
�شركة �سي�سرتا الفرن�سية ليتم نقل الفو�سفات مبا�شرة من مناجم ال�شيدية .
حو�سبة جميع االق�سام اخلا�صة مبديرية اللوزام وربطها بالنظام بامل ؤ��س�سة.
�صيانة امل�ستودعات الرئي�سية ب�شكل كامل ومبا يتنا�سب مع موا�صفات االيزو
ان�شاء م�ستودع مرجتع يف امل�ستودعات الرئي�سية
اقامة دورات لت أ�هيل موظفي امل ؤ��س�سة ورفع كف أ�تهم اداريا وفنيا ويف كافة امل�ستويلت.
التعاون البناء مع اجلامعات االردنية ومراكز التدريب يف اململكة واعتماد مديرية
التدريب يف امل ؤ��س�سة مركز ًا ألقليم اجلنوب
جتديد اخلط القدمي الواقع بني حمطة معان وال�شيدية.
عمل �صيانة للج�سور والعبارات التي بحاجة ل�صيانة .
�شراء ع�شر مق�صات كهربائية .
�شراء او ت�صنيع اجهزة  L.V.Dحملي ًا لعدم توفرها يف املن� أش�.
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اخلطط وامل�شاريع امل�ستقبلية لعام 2007
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

30

�شراء ماكنة جلخ الق�ضبان من أ�جل حل م�شكة التدرجات يف اخلط احلديدي.
حيث ان هذه املاكنة تتميز ب�إعادة ت�شكيل الق�ضبان احلديدية ذات الت�شوهات العالية
(تدرجات الق�ضبان احلديديه).
ان�شاء و�صلة ال�شيدية والتي متتد مل�سافة  23كم وح�سب الدرا�سات الفنية التي قامت بها
�شركة �سي�سرتا الفرن�سية ليتم نقل الفو�سفات مبا�شرة من مناجم ال�شيدية .
حو�سبة جميع االق�سام اخلا�صة مبديرية اللوزام وربطها بالنظام بامل ؤ��س�سة.
�صيانة امل�ستودعات الرئي�سية ب�شكل كامل ومبا يتنا�سب مع موا�صفات االيزو
ان�شاء م�ستودع مرجتع يف امل�ستودعات الرئي�سية
اقامة دورات لت أ�هيل موظفي امل ؤ��س�سة ورفع كف أ�تهم اداريا وفنيا ويف كافة امل�ستويلت.
التعاون البناء مع اجلامعات االردنية ومراكز التدريب يف اململكة واعتماد مديرية
التدريب يف امل ؤ��س�سة مركز ًا ألقليم اجلنوب
جتديد اخلط القدمي الواقع بني حمطة معان وال�شيدية.
عمل �صيانة للج�سور والعبارات التي بحاجة ل�صيانة .
�شراء ع�شر مق�صات كهربائية .
�شراء او ت�صنيع اجهزة  L .V.Dحملي ًا لعدم توفرها يف املن� أش�.
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معلومات هامة
عر�ض اخلط احلديدي  )1050( /ملم .
طول اخلط احلديدي من منجم االبي�ض وحتى نهاية اخلط يف امليناء م�ضافا اليه طول
اخلط من حمطة التفرع وحتى منجم احل�سا  )293.341( /كيلومرت .
عدد االنفاق املوجوده على اخلط  )2( /وجمموع اطوالهما ( ) 116 = 75+41مرت.
عدد اجل�سور املوجوده على اخلط  )1044( /ج�سر وجمموع اطوالها ( )4422مرت .
اق�صر منحنى على اخلط احلديدي  )125( /مرت عدد (. )3
اعلى من�سوب على اخلط احلديدي  ) % 2.692( /ما بني حمطتي امليناء والعقبه .
عدد املق�صات (التفرعات) املوجوده على طول اخلط احلديدي  )105( /مق�صات .
اعلى حمطه مرتفعه عن �سطح البحر  /حمطة عقبة حجاز ( )1141مرت .

التقرير ال�سنوي 2006

31

جمموع القاطرات يف امل ؤ��س�سة  )18(/قاطره موزعه كما يلي :
 17-Uعدد  )3( /قاطرات  /جميعها عامله /
 18-Uعدد  )3( /قاطرات  /جميعها عامله /
 20-Uعدد  )12( /قاطرات  /جميعها عامله /
جمموع ال�شاحنات يف امل ؤ��س�سة � )398( /شاحنه موزعه كما يلي :
(� )229شاحنة
�شاحنات يف اخلدمة
�شاحنات بحاجه اىل ا�صالح (� )22شاحنة
�شاحنات اخرى:
(� )40شاحنة
�شاحنات فالت
(� )5شاحنة
�شاحنات خدمات
(� )20شاحنة
�شاحنات ح�صمه
(� )50شاحنة
�شاحنات م�شطوبه
(� )32شاحنة
�شاحنات احلادث
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م ؤ��س�سة �سكة حديد العقبة
االردن  /معان

معان هاتف (( ))0096232132114
فاك�س (( )) 0096232131861
الربيد االلرتوين:

E-mail : arc@wanadoo.jo
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