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عر�س اخلط احلديدي / )1050( مم .

ط�ل اخلط احلديدي من منجم االبي�س وحتى نهاية اخلط يف امليناء م�سافا اليه ط�ل اخلط 

من حمطة التفرع وحتى منجم احل�سا / )293.341( كيل�مرت .

عدد االنفاق امل�ج�ده على اخلط  / )2( وجمم�ع اط�الهما )116( مرت.

عدد اجل�س�ر امل�ج�ده على اخلط / )1044( ج�سر وجمم�ع اط�الها )4422( مرت .

ا�سغر منحنى على اخلط احلديدي / )125( مرت.

اعلى من�س�ب على اخلط احلديدي / )2.692 % ( ما بني حمطتي اليتم وعمران.

عدد املق�سات )التحاويل( امل�ج�ده على ط�ل اخلط احلديدي / )105( مق�سات .

اعلى من�س�ب حمطه عن �سطح البحر / حمطة عقبة حجاز  )1141( مرت .

جمم�ع القاطرات يف امل�ؤ�س�سه /   )22( قاطره م�زعه كما يلي :

U/17   عدد /             )4( قاطرات / جميعها عامله /
U/18   عدد /             )3( قاطرات  / جميعها عامله /

U/20   عدد /              )12( قاطرات  / جميعها عامله /
C/24  عدد /              )3( قاطرات  / جميعها عامله /

جمم�ع عدد ال�ساحنات يف امل�ؤ�س�سة / )307( �ساحنه م�زعه كما يلي : 

عدد ال�ساحنات يف اخلدمة              )239( �ساحنه

عدد ال�ساحنات بحاجه اىل اإ�سالح             )7(  �ساحنه 

عدد ال�ساحنات اخلدمات امل�سرتكة )م�سطحة,ح�سمة,نقل و�سد وو�سل(    )61(  �ساحنه

معلومات هامه عن مؤسسة سكة حديد العقبة
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م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة

ردن / معان االأ

معان هاتف )) 0096232132114((

      فاك�س ))0096232131861((

الربيد االلكرتوين

E-mail: arc@wanadoo.jo
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المقدمة و التأسيس
ردنية الها�سمية اإىل بداية القرن املا�سي فقد ب��سر  يع�د تاريخ ال�سكك احلديدية يف اململكة االأ

باإن�ساء اأول خط حديدي يقطع اململكة من �سمالها اإىل جن�بها يف بداية عام 1900, ويقع هذا 

را�سي الرتكية باملدينة املن�رة مرورا بالعا�سمة  الق�سم  �سمن اخلط الرئي�سي الذي يربط االأ

عمان وقد اأطلق عليه بكامله ا�سم اخلط احلديدي احلجازي.

من  كان  فقد  للمملكة  الق�مي  الدخل  م�سادر  من  اأ�سا�سي  كم�سدر  الف��سفات  همية  الأ ونظرا 

ال�سروري اإيجاد و�سيلة نقل اقت�سادية وذات طاقة عالية, ولهذا با�سرت اجلهات املخت�سة يف 

اململكة باإن�ساء خط حديدي يربط مناطق تعدين الف��سفات يف جن�ب اململكة مبيناء العقبة حيث 

بداأ العمل بتق�ية جزء اخلط احلديدي احلجازي من مناجم احل�سا حتى حمطة بطن الغ�ل 

واإن�ساء خط جديد من بطن الغ�ل حتى ميناء العقبة يف ت�سرين ثاين عام 1972 ومت افتتاحه 

ر�سميا بتاريخ 1975/11/14, واأ�سندت اإدارة هذا اخلط اإىل م�ؤ�س�سة م�ستقلة اأطلق عليها ا�سم 

بي�س باخلط    )م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة( ويف عام 1982 مت ربط مناجم الف��سفات يف وادي االأ

احلديدي عند تفرع احل�سا وبط�ل )22كم( لي�سبح الط�ل االإجمايل للخط )293.341كم( 

واملجمع  ال�سيدية  يف  الف��سفات  منجم  من  لكل  احلديدي  اخلط  ي�سال  الإ ن  االآ النية  وتتجه 

ال�سناعي يف منطقة وادي/2 بالعقبة.

الوضع القانوني للمؤسسة
تاأ�س�ست م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة مب�جب القان�ن رقم )22( ل�سنة 1972 حيث منح امل�ؤ�س�سة 

الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  متار�س  بحيث  واإداري  مايل  وا�ستقالل  اعتبارية  �سخ�سية 

�سخا�س والب�سائع ولها اأن تق�م  ن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة اخلط احلديدي لغايات نقل االأ الإ

اأو  هند�سية  اأو  عقارية  اأو  مالية  اأو  جتارية  اأخرى  فرعية  اأعمال  باأية  غاياتها  حتقيق  اجل  من 

تدريبية اأو �سياحية الزمة لهذا الغر�س اأو مت�سلة به اأو مكملة له , ويج�ز للم�ؤ�س�سة اعطاء حق 

اأخرى اكرث دقة مع تاأجري م�ج�داتها )معداتها وم�ج�داتها  اأي ت�سمية  اأو  الت�سغيل احل�سري 

املنق�لة( , وتتبع امل�ؤ�س�سة قان�ن �سكك احلديد االردنيه ل�سنة 1932 )ال�ساري املفع�ل( حيث ان 

هناك حاليا درا�سة لتعديل هذا القان�ن يف وزارة النقل.
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الر�ؤيا:

       نقل اآمن على م�ست�ى عاٍل من اجل�دة ومناف�س على امل�ست�ى املحلي واالقليمي.

الر�سالة:

     ال��س�ل مب�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة اىل م�ست�ى رفيع ومناف�س يف جمال النقل على كافة 

ال�ظيفي  الرفاه  على  الرتكيز  مع  ممكنة  كفائه  باأعلى  الزب�ن  رغبات  وتلبية  امل�ست�يات 

للعاملني واملحافظة على �سالمة البيئة.

االهداف اال�سرتاتيجية:

    · رفع القدرات امل�ؤ�س�سية للعاملني.
    · تعزيز قطاع النقل التجاري وال�سياحي ال�سككي

عدد العاملين
          يبلغ عدد امل�ظفني يف امل�ؤ�س�سة  )  750  ( م�ظف وم�ستخدم يعمل�ن حاليا يف امل�ؤ�س�سة , وقد 

اأ�سط�ل امل�ؤ�س�سة ورفع قدرتها على نقل الف��سفات  ا�ستطاع هذا العدد القيام باإعادة بناء 

وزيادة اإيرادات امل�ؤ�س�سة واأرباحها ال�سن�ية.

الرؤيا والرسالة واألهداف
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الهيكل التنظيمي
عدة  اىل  امل�ؤ�س�سة  وتنق�سم   , النقل  وزير  معايل  برئا�سة  ادارة  جمل�س  قبل  من  امل�ؤ�س�سة  تدار 

مديريات ح�سب طبيعة العمل واملهام املناطة بكل منها , وتدار هذه املديريات من قبل مدراء 

متخ�س�س�ن يراأ�سهم مدير عام يتم تعيينه من قبل جمل�س ال�زراء وم�ساعدين احدهما لل�س�ؤون 

االداريه واملاليه واالخر لل�س�ؤون الفنيه , وتنق�سم كل مديرية اىل اق�سام و�سعب ت�سهياًل الإجناز 

العمل ومراقبته, وهذه املديريات تنق�سم ح�سب الهيكل التنظيمي التايل:
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االنجازات والمشاريع االستثمارية
    متكنت امل�ؤ�س�سة من نقل )2,566,640( طن ف��سفات خالل عام 2008 وبن�سبة تنفيذ بلغت 

املتميز  داري  االإ التفكري  عن  وناجت  للم�ؤ�س�سة  ن�عية  نقلة  وهذه  املقررة   اخلطة  102%من 

وتف�ق العاملني على اأنف�سهم الإجناز هذه الن�سبة , بالرغم من اإمكانيات امل�ؤ�س�سة املت�ا�سعة 

وباإجمايل اإيرادات بلغت )15862643( دينار حمققة �سايف اإرباح )1704639(دينار, وقد 

عملت االدارة على �سرف املكافاآت واحل�افز لت�سجيع امل�ظفني والعمال على حت�سني انتاجهم 

مما انعك�س ايجابًا على كميات النقل وال��س�ل اىل ن�سبة اجناز رفيعة امل�ست�ى .وقد قامت 

�سركة الف��سفات بتقدمي ال�سكر للم�ؤ�س�سة على اجله�د التي بذلت والدور الفاعل للم�ؤ�س�سة 

يف االجناز الكبري الذي حققته �سركة الف��سفات خالل العام 2008.
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   ومل يت�قف تف�ق العاملني على اإمكانيات م�ؤ�س�ستهم املت�ا�سعة عند حتقيق ن�سبة نقل اأعلى 

بل �سجلت تف�قًا يف كافة املجاالت حيث متكن العاملني من اإعادة بناء )17( �ساحنة من 

ال�ساحنات امل�سط�بة والتي تعر�ست اىل ح�ادث يف ال�سابق اإ�سافة اإىل عمل �سيانة دورية 

وقائية لـ)33(�ساحنة.

      كما قام العاملني بتنظيف 11 كم من اخلط احلديدي ب�ا�سطة ماكينة تنظيف احل�سمة  , 

واإزالة الرمال يف املنطقة اجلن�بية وال��سطى وتنظيف خط التحميل يف حمطة عقبة حجاز 

وتنظيف املق�سات يف منجم احل�سا , عدا عن اعمال ال�سيانة امل�ستمرة للخط�ط وتنظيف 

الرمال يف حال تراكمها .

    وقد قامت امل�ؤ�س�سة بت�قيع اتفاقيه لتبادل اخلربات الفنيه بني امل�ؤ�س�سه واخلط�ط احلديديه 

الرو�سية وجامعة �سان بطر�سبريغ الرو�سية يف جمال ال�سكك لرفد امل�ؤ�س�سة وال�س�ق املحلي 

بالكفاءات الفنية امل�ؤهلة علميا وفنيا لقطاع ال�سكك احلديدية .

        وكان هناك عدة زيارات من اخلرباء املخت�سني من اجلانب الرو�سي لدرا�سة ال��سع وبع�س 

امل�ساكل التي ت�اجهها امل�ؤ�س�سة ومت  اال�ستفادة من خربتهم يف هذا املجال وكذلك مت عر�س 

امل�ساكل التي تعاين منها اخلط�ط احلديدية مثل التدرجات والرمال حيث ابدى اجلانب 

الرو�سي اهتماما وا�سحا لعمل الدرا�سة العلمية واإيجاد احلل العملي لهذه امل�ساكل.
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   والتعاون امل�ستمر مع مركز امللك عبداهلل الثاين للت�سميم والتط�ير وقد مت ا�سالح العديد من 

الل�حات االلكرتونيه وقطع اال�سارات واالت�ساالت وحماولة ت�سنيع العديد من قطع الغيار 

ب�ا�سطة   )Track M8( للقطارات التتبع  نظام  كذلك مت جتربة  وال�ساحنات  للقاطرات 

نظام )GPRS( بنجاح ومت اعداد الدرا�سات الالزمة لتفعيل هذا النظام .
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    كما كان دور القيادة االدارية وا�سحًا يف رفع كفاءة العاملني من خالل ان�ساء مركز تدريب 

يف فرع العقبة يتبع ملديرية التدريب التقني وتكن�ل�جيا املعل�مات يف امل�ؤ�س�سة .

االحالل  لعملية  والالزمة  وامل�ستقبلية  التدريبية احلالية  االحتياجات  كافة  وقد مت حتديد       

ثالثة  اىل  تنق�سم  متكاملة  تدريبية  خطة  على  عك�سها  ومت  امل�ؤ�س�سة  يف  للعاملني  ال�ظيفي 

اق�سام رئي�سية هي:

       اجل�انب التدريبية االدارية.

       اجل�انب التدريبية الفنية.

       اجل�انب التدريبية يف تكن�ل�جيا املعل�مات واحلا�س�ب.

    تق�م مديرية التدريب التقني وتكن�ل�جيا املعل�مات برفد القطاع الفني الداخلي يف امل�ؤ�س�سة 

باملهنيني امل�ؤهلني بتخ�س�سات ال�سكك احلديدية النادرة وتدريب الطالب من اجلامعات 

املحلي  املجتمع  بتنمية  االجتماعية  مب�س�ؤوليتها  امل�ؤ�س�سة  تق�م  وكما  امل�ؤ�س�سة   يف  العربية 

يف  املجاالت  خمتلف  يف  الب�سرية  امل�ارد  ومهارات   قدرات  ل�سقل  دورات  عقد  خالل  من 

امل�ؤ�س�سات والدوائر احلك�مية باقليم اجلن�ب .
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ومن اأهم الدورات التي عقدت مبركز التدريب وتكن�ل�جيا املعل�مات

امل�ؤ�س�سة ) �سائقي القطارات وم�ساعديهم , ماآمري  للعاملني يف  واإنعا�س   تاأهيل  و     تدريب 

..., ال�ساحنات  ,فاح�سي  احلديدية  اخلط�ط  واليات  العربات  �سائقي   , واملفتاحيه  احلركة 

الخ(. 

    دورة متخ�س�سة يف �سيانة وت�سغيل القاطرات احلديثة 

دارة العليا واملت��سطة .     دورات االإ

     دورات اإدارة اأالزمات .

     دورة القيادة واتخاذ القرارات

اجلدول التايل يبني عدد الدورات االدارية والفنية التي عقدت يف املركز وعدد امل�ساركني فيها:

المجموعالفنيةاإلدارية نوع الدورة

483078عدد الدورات

10451951240عدد امل�ساركني
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    كما كان دور امل�ؤ�س�سة فاعال ومميزا على م�ست�ى العربي والدويل حيث ا�ست�سافت امل�ؤ�س�سة 

ال�سرق االو�سط  الثالثة ملجم�عة �سكك حديد  العلمية  الندوة  اأيار من عام 2008  يف �سهر 

)RAME( بالتعاون مع االحتاد الدويل لل�سكك احلديدية )UIC( ومب�ساركة دول �س�ريا 

وايران وال�سع�دية وتركيا باال�سافة اىل الدولة املنظمة االردن ممثلة مب�ؤ�س�سة �سكة حديد 

القطاع  هذا  وتط�ير  احلديدية  بال�سكك  اخلا�سة  م�ر  االأ كافة  مناق�سة  مت  حيث  العقبة, 

بال�سكك  البع�س  بع�سها  الدول مع  لربط هذه  املنا�سبة  لية  واالآ و�سط  االأ ال�سرق  يف منطقة 

احلديدية .

  كما ا�ست�سافت امل�ؤ�س�سة الندوة العلمية الثالثة ع�سر لالحتاد العربي لل�سكك احلديدية يف 

�سهر ت�سرين ثاين من عام 2008 ومب�ساركة اأع�ساء االحتاد العربي لل�سكك احلديدية ودول 

اجنبية �سديقة , حيث مت التعرف على جتارب الدول امل�ساركة يف جمال ال�سكك احلديدية 

خاللها  من  مت  احلديدية  ال�سكك  مب��س�ع  اخلا�سة  العمل  اوراق  من  عدد  تقدمي  مت  كما 

مناق�سة عدة ام�ر خا�سة بتط�ير قطاع النقل بال�سكك احلديدية يف ال�طن العربي .
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انتخاب  احلديدية  لل�سكك  العربي  لالحتاد  ع�سر  الثالثة  العلمية  الندوة  نهاية  يف  مت  وقد    

حتاد  م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة ممثلة مبديرها العام املهند�س ح�سني كري�سان رئي�سًا لالإ

العربي لل�سكك احلديدية يف دورته الرابعة والثالثني , وهذا اأن دل فاإمنا يدل على الدور 

قليمي . الكبري والفاعل للم�ؤ�س�سة على امل�ست�ى العربي واالإ
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اهم منجزات المديريات في المؤسسة لعام 2008
جمل�س االداره :-

جراءات    لقد عقد جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة خم�س جل�سات وقد مت اتخاذ كافة االإ

الالزمة والتدابري الكفيلة لت�سيري اأم�ر العمل والتي من اأبرزها :

 امل�سادقة على قرارات جلنة عطاءات امل�ؤ�س�سة ب�سراء كافة امل�اد والقطع التبديلية للقاطرات 

وال�ساحنات.

  امل�افقة على امليزانية العم�مية واحل�سابات اخلتامية للم�ؤ�س�سة.

التي  اأم�ر العمل وتذليل كافة العقبات وال�سع�بات  جراءات الالزمة لت�سيري   اتخاذ كافة االإ

تعرت�س �سري العمل والتي من �ساأنها رفع جاهزية القاطرات وال�ساحنات والتي ت�ؤدي اإىل 

يرادات. رفع خطة النقل وزيادة االإ
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 كميات الف��سفات املنق�لة )2,566,640  ( طن

 كميات الف��سفات ح�سب اخلطة املتفق عليها مع �سركة الف��سفات )2,516,012( طن

 ن�سبة تنفيذ اخلطة  ) %102 ( .

دائرة المراقبة  / نقل الفوسفات:-
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النسبة اإلجمالي المناجم الشمالية الشيدية
الشهر

اإلجمالية الخطة الفعلي الخطة الفعلي الخطة الفعلي

%80.5 221040 177888 105840 73248 115200 104640 كان�ن/1

%94.2 206304 194384 98784 82824 107520 111560 �سباط

%101.1 221040 223566 105840 89166 115200 134400 ذار
آ
ا

%100.3 213672 214302 102312 79422 111360 134880 ني�سان

%99.4 221040 219710 105840 53550 115200 166160 ايار

%97.9 213672 209250 102312 61530 111360 147720 حزيران

%102.7 221040 227002 105840 63882 115200 163120 مت�ز

%105.7 221040 233654 105840 68334 115200 165320 اب

%154.7 131132 202850 15932 53970 115200 148880 ايل�ل

%109.3 211320 230896 99960 59136 111360 171760 ت�سرين/1

%101.6 213672 217060 102312 56700 111360 160260 ت�سرين/2

98% 221040 216078 105840 42798 115200 173280 كان�ن/1

%102.0 2516012 2566640 1156652 784560 1359360 1781980 املجم�ع

من  ال�سهرية  الف��سفات  نقل  كميات  املرفقة  البيانية   والر�س�مات  اأدناه  اجلدول  ي��سح   

املناجم ون�سبة التنفيذ لكل منجم .
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م�ساغل العقبة �معان

دائرة صيانة  المعدات المتحركة

العجل  مات�رات  اىل  الرئي�سي  امل�لد  من  ال�ا�سلة  الرئي�سية  الكهرباء  ك�ابل  جتديد  اعادة   

وت�سفيح ج�سم القاطرة ا�سفل حمرك الديزل ) 412 ( .

 مت عمل افره�ل كمربو�س�ر اىل �سبعة قاطرات 

 مت الك�سف على الك��سنيت املتحرك ملعظم القاطرات .

 مت عمل افره�ل ب�اجي للقاطرات املجددة وعددها ثالثة, اثنتني منها حتت ا�سراف خبري 

�سركة جرنال اليكرتيك .

 عمل ك�سف دوري  على القاطرات على النح� التايل :

الك�سف ال�سهري )76( , كل ثالثة �سه�ر )23( , والك�سف كل �ستة �سه�ر )18( 

عمال الالزمة من اجل �سيانة ال�ساحنات  القيام بكافة االأ

 اإعادة بناء 17 �ساحنة من �ساحنات احل�ادث .
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عمال الالزمة من اجل �سيانة ال�ساحنات واملتمثلة مبا يلي :- القيام بكافة االأ

العددنوع العمل
2740اإ�سالح �ساحنات يف امل�ساغل

248اإ�سالح �ساحنات على القطارات

33�سيانة دوريه لل�ساحنات

17�سيانة ثقيلة لل�ساحنات

656نزع بيل �ساحنات

416كب�س بيل على عجالت �ساحنات

50رفع جن�ح �ساحنات

7رفع جن�ح قاطرات

168كب�س بيل قاطرات

289تنظيف بيل قاطرات

624جتهيز وفح�س بيل �ساحنات

283نزع عجالت �ساحنات

157كب�س عجالت �ساحنات

743خراطة عجالت �ساحنات

183فح�س عجالت �ساحنات

570خراطة بنات وبك�سات طمب�ن

13خراطة القاطرات
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لها  ون�سبة اجلاهزية  امل�ؤ�س�سة  الف��سفات يف  لنقل  املعدة  ال�ساحنات  التايل يبني عدد  اجلدول 

مقارنة مع العدد الكلي:

النسبة %عدد الشاحنات الكلي عدد الشاحنات العاملةلسنة/2008

23825493.7كان�ن ثاين

23525193.7�سباط

23525193.7اآذار

23525193.7ني�سان

23725194.4اأيار

23825194.8حزيران

24025195.6مت�ز

24025195.6اأب

23424495.9اأيل�ل

23624496.7ت�سرين اأول

23724596.7ت�سرين ثاين

23924697كان�ن اأول
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 مت تنظيف 11 كم من اخلط احلديدي ب�ا�سطة ماكينة تنظيف احل�سمة .

والعربات  القطارات  ب�ا�سطة  واملراقبني  املهند�سني  قبل  من  احلديدي  اخلط  على  الك�سف   

لية ح�سب التايل :املنطقة ال�سمالية 101 مرة , املنطقة ال��سطى 75 مرة املنطقة اجلن�بية  االآ

95 مرة

�س�ل .  مت الك�سف على املق�سات يف جميع املحطات وح�سب االأ

عمال اليدوية الالزمة للخط قبل تركيب املثبتات ورفع اخلط وعمل   قيام فرق ال�سيانة باالأ

اال�ستقامات للخط وتنظيف التحاويل.

اإزالة الرمال يف املنطقة اجلن�بية وال��سطى وتنظيف خط التحميل يف حمطة عقبة حجاز   

وتنظيف التحاويل يف منجم احل�سا .

 اإجراء ال�سيانة اليدوية واالليه الالزمة لها واملتمثلة مبا يلي :-

دائرة صيانة المنشآت الثابتة
اخلطوط 

المجموعالعمل الذي تم

1155تغيري ق�سبان حديدية

257تغيري ع�ار�س اإ�سمنتية

948تغيري ع�ار�س خ�سبية

915تغيري جبائر عادية

61تغيري جبائر عازله

5التحاويل التي مت تغريها

63عدد التحاويل التي مت حلامها

20�ساحنات احل�سمه التي مت تفريغها

783عدد حلامات الثريم�ت

6الك�سف على التحاويل
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ا�سط�ل  جاهزية  لرفع  �ساحنة  �سبعني  ل�سراء  االقت�سادية  اجلدوى  لدرا�سة  جاري  العمل   

ال�ساحنات امل�ج�د لدى امل�ؤ�س�سة.

 مت االنتهاء من اعداد ق�ائم االحالل ال�ظيفي باإنتظار عقد اجتماع للم�سادقة عليه .

 متابعة ام�ر �سيانة احلا�س�ب امل�ج�دة يف امل�ؤ�س�سة باال�سافة اىل ال�سيانة الدورية لل�سبكة 

املحلية اخلا�سة بامل�ؤ�س�سة .

 القيام باالجراءات املنا�سبة لعمل م�قع الكرتوين جديد للم�ؤ�س�سة يتما�سى واملرتبة التي و�سلت 

لها امل�ؤ�س�سة على م�ست�ى املحلي واالقليمي .

دائرة التخطيط
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ق�سم االت�ساالت �اال�سارات

 مت عمل ال�سيانة الدورية جلميع املحطات ح�سب نظام االيزو .

 ا�سالح جميع االعطال الطارئة وعمل ال�سيانة ال�قائية من خالل القيام بعمل اللحام للجبائر 

العادية ومرابط الك�ابل وذلك ب�ا�سطة ا�ستخدام ماكنة اللحام التابعة للق�سم.

 مت خماطبة مركز امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني من اجل حتديث وتط�ير اجهزة اال�سارات 

واالت�ساالت يف  اال�سارات  واقع  واالت�ساالت وقد مت عقد عدة اجتماعات واطالعهم على 

امل�ؤ�س�سة بهدف التحديث.

 مت اعادة بناء مق�س كهربائي ) Point Machine ( من خملفات احل�ادث .

املولدات 

 عمل جميع برامج ال�سيانة الدورية وال�قائية ح�سب نظام االيزو .

 ا�سالح جميع االعطال .

 مت خماطبة �سركة الكهرباء / معان من اجل اي�سال التيار الكهربائي ملحطة اجلرذان وحمطة 

عنيزة والعمل جاري على اإي�سالها.

 مت خماطبة �سركة الكهرباء / العقبة بخ�س��س اي�سال التيار الكهربائي ملحطة ح�س�ة وقد 

مت تاأجيلها نظرًا للتكلفة املالية العالية  .

 مت ا�سالح م�لدات عدد )2(يف ال�سركة متخ�س�سة/ عمان من اأجل دمي�مة عملها .

دائرة صيانة االتصاالت واإلشارات
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     لتاأمني دمي�مة �سري العمل يف امل�ؤ�س�سة ب�سكل عام وانتظام �سري القطارات ب�سكل خا�س قامت 

وثمانية  وخم�سماية  ماليني  ثمانية   )8558272( قيمتها  بلغت  �سراء  بعمليات  الل�ازم  دائرة 

وخم�س�ن الفا ومئتان واثنان و�سبع�ن دينارا حيث مت تنفيذ  العمليات ال�سرائية التالية:-

دائرة اللوازم والعطاءات
تامني اللوازم �قطع الغيار �اخلدمات 

المبلغ بالدينار االردنيعدد عمليات الشراءنوع المشتريات

امل�سرتيات اخلارجية

ال�سراء عن طريق العطاءات 

272553033

امل�سرتيات اخلارجية

ال�سراء عن طريق جلنة امل�سرتيات

111978568

521101911امل�سرتيات املحلية

4924760--م�سرتيات املحروقات 

كميات الصرفكميات التوريدالمادة
82022488355537ديزل

5012360318بنزين

161229148521زي�ت قاطرات

1595617389زي�ت خمتلفة

املحر�قات 

ي�جد ار�سدة مدورة للمحروقات من ال�سنة ال�سابقة 
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حققت امل�ؤ�س�سة اإيرادات اإجمالية قدرها )15862643( دينار , خم�سة ع�سر ملي�ن وثمامنائه 

واثنان و�ست�ن الفًا و�ستمائة وثالثة واربع�ن دينارًا ال غري

بلغ اإجمايل امل�ساريف الت�سغيلية واالدارية واال�ستهالك )14158004( دينار , اربعة ع�سر ملي�ن 

ومائة وثمان وخم�س�ن الفًا واربعة دنانري ال غري 

حيث بلغت �سايف االرباح )1704639( دينار , ملي�ن و�سبعمائه واربعة االف و�ستمائه وت�سعه 

وثالث�ن دينارًا ال غري 

وقد قامت امل�ؤ�س�سة بت�سديد اق�ساط  قر�س بنك االردن بقيمة ) 1509620( دينار اردين 

خالل  اردين  دينار   )1043550( بقيمة  الف��سفات  �سركة  �سلفة  بت�سديد  قامت   وكذلك 

عام 2008.

الدائرة المالية / الوضع المالي للمؤسسة 
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التخل�س من  الق�ة والعمل على   معرفة نقاط ال�سعف والق�ة يف كل دائرة وا�ستغالل نقاط 

نقاط ال�سعف.

 اال�ستفادة من الفر�س املتاحة وم�اجهة التهديدات املتاأتية من البيئة اخلارجية �س�اء كانت 

حملية او خارجية ) عاملية (.

 ت�قيع اتفاقيات ط�يلة االجل مع �سركة الف��سفات .

االحالل  اجل  من  بامل�ؤ�س�سة  العمل  يف  لال�ستمرار  امل�ؤهلة  الب�سرية   بالك�ادر  امل�ؤ�س�سة  رفد   

ال�ظيفي.

 تنفيذ برامج ال�سيانة ) ال�قائية والعالجية ( للبنية التحتية واملعدات الثابتة واملتحركة يف 

امل�ؤ�س�سة بكفاآة عالية.

النقل  �سيا�سة  وتبني  النقل  تن�يع  خالل  من  الف��سفات  �سركة  على  االعتماد  من  التخفيف   

املتعدد والتخل�س من �سيا�سة الزب�ن ال�حيد.

 اال�ستغالل االمثل مل�ارد وم�ج�دات امل�ؤ�س�سة.

 النه��س بقطاع النقل ال�سككي باالردن والعمل على حتقيق ربحية للم�ؤ�س�سة من خالل النقل 

املعاك�س.

 بناء خط ثالث يف حمطة عمران وكذلك خط تدوير يف حمطة عقبة حجاز وذلك للتقليل من 

دورة القطارات.

 زيادة اعداد وان�اع ال�ساحنات العاملة بامل�ؤ�س�سة لتلبية احتياجات امل�ؤ�س�سة امل�ستقبلية 

األنشطة والخطط المستقبلية : 
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المخططات والرسوم البيانية
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ت بالقاطرات خالل عام 2008 م
صل

ط البياني لعدد االعطال الشهرية التي ح
المخط
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مؤسسة سكة حديد العقبة في صور
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