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اإلى جميع العاملني يف قطاع ال�سكك احلديدية,,, 
اإلى الذين ي�سعون اإلى التطوير والتحديث يف �سبيل رفعة الوطن,,, 

اإلى الذين اآمنوا بالعمل بروح الفريق الواحد,,, 

بالعمل اجلاد  بالنهار  الليل  الغالية , الذين ي�ا�سل�ن  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  واأخت يف هذه  اأخ  اإلى كل 
والدوؤوب ول ياأل�ن جهدا يف �سبيل ا�ستمرارية العطاء والتط�ير والتحديث وبناء الأردن احلبيب,,, 

ان م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة لها الدور الفاعل يف نقل مادة الف��سفات ويف تنمية حمافظة معان 
باأ�سعار  امل�سدر  الف��سفات  مادة  بنقل  امل�ؤ�س�سة  قامت  فلقد  عامة  اجلن�ب  وحمافظات  خا�سة 
تف�سيلية مما كان له الأثر الكبري على التناف�سية ملادة الف��سفات يف ال�س�اق العاملية وكان له الأثر 

اليجابي الكبري على القت�ساد ال�طني.
ولقد اثبت القطاع ال�سككي باأنه قطاع مهم جدًا يف حتريك عجلة القت�ساد ورديفًا مهمًا جلميع 
قطاعات النقل وما له من اأهمية كربى يف املحافظة على البيئة وتخفي�س كلف النقل واحل�ادث 
على الطرق ومثال ذلك م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة التي ت�ا�سل الليل بالنهار بالعمل الدوؤوب لرفع 
بداأت  فقد  القطاع  ولأهمية هذا  الف��سفات.  �سركة  مع  امل�قعة  النقل  وتنفيذ خطة  القطاع  هذا 
ال�سم�يل  النقل بالعمل على تط�ير هذا القطاع بعمل املخطط  احلك�مة الأردنية ممثلة ب�زارة 
لل�سكك احلديدية الأردنية واإعداد الدرا�سات الالزمة لإن�ساء ال�سبكة ال�طنية لل�سكك احلديدية 
والتي تعد م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة ن�اة لها للت�سغيل بامل�ستقبل والتي و�سلت ملراحلها النهائية 

و نتمنى اأن يرى هذا امل�سروع الن�ر قريبًا بعد بدء عمليات الت�س�يق له والبدء باإن�سائه. 
ونظرًا لنقل امليناء والذي يهدد ا�ستمرارية عمل هذه امل�ؤ�س�سة ال�طنية ولتاليف ذلك وللمحافظة 
على م�رد الرزق للعاملني وللتقليل من م�سكلتي الفقر والبطالة يف ظل الظروف احلالية القاهرة 
ولإبقاء �سركة الف��سفات كمناف�س ق�ي يف ال�س�اق العاملية فال بد من اتخاذ الجراءات الالزمة 
�سكة  ال�سيدية بخط  تربط منجم  التي  ال�سيدية  و�سلة  باأن�ساء  وذلك  امل�ؤ�س�سة  اجل دمي�مة  من 

احلديد.
لذا علينا جميعًا اأن ن�سعى لتحقيق وتنفيذ م�سروع ال�سبكة ال�طنية ملا له من اأهمية كبرية يف تكامل 
ل  املعظم. ويف اخلتام  بن احل�سني  الثاين  امللك عبداهلل  لروؤى جاللة  النقل وحتقيقًا  قطاعات 
ي�سعني اإل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل اإلى معايل وزير النقل / رئي�س جمل�س الإدارة املهند�س عالء 
البطاينة ولع�ساء جمل�س الدارة لدعمهم املت�ا�سل وجلميع منت�سبي هذه امل�ؤ�س�سة وكذلك كل 
من �ساهم يف اإخراج هذا التقرير ال�سن�ي اإلى حيز ال�ج�د متمنيًا من اهلل العلي القدير اأن ي�فقنا 

جميعًا واأن يحفظ قائد هذا ال�طن جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.

واهلل ويل الت�فيق

اإلهـداء

م . حسين كريشان
المدير العام
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معلومات هامه عن مؤسسة سكة حديد العقبة

• عر�س اخلط احلديدي  )1050( مم.	
• ط�ل اخلط احلديدي من منجم الأبي�س وحتى نهاية اخلط يف امليناء م�سافا اإليه ط�ل اخلط من 	

حمطة التفرع وحتى منجم احل�سا )293.341( كيل�مرت.
• عدد الأنفاق امل�ج�دة على اخلط  )2( وجمم�ع اأط�الهما )116( مرت.	
• عدد اجل�س�ر امل�ج�دة على اخلط  )1044( ج�سر وجمم�ع اأط�الها )4422( مرت.	
• ا�سغر منحنى على اخلط احلديدي  )125( مرت.	
• اأعلى من�س�ب على اخلط احلديدي  )2.692 % ( ما بني حمطتي اليتم وعمران.	
• عدد املق�سات )التحاويل( امل�ج�دة على ط�ل اخلط احلديدي  )105( مق�سات.	
• اأعلى من�س�ب حمطة عن �سطح البحر  حمطة عقبة حجاز  )1141( مرت.	

جمم�ع القاطرات يف امل�ؤ�س�سة )23( قاطرة م�زعه كما يلي :

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

 U/20   عدد                                       )12( قاطرات  
 C/24   عدد                                       )4( قاطرات  

جمم�ع ال�ساحنات يف امل�ؤ�س�سة  )280( �ساحنه م�زعه كما يلي : 

)212( �ساحنه عدد ال�ساحنات يف اخلدمة    
)7(  �ساحنه  عدد ال�ساحنات التي بحاجه اإلى اإ�سالح  

)61(  �ساحنه عدد ال�ساحنات اخلدمات امل�سرتكة  
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المقدمة و التأسيس

اإلى  يعود تاريخ ال�سكك احلديدية يف اململكة الأردنية الها�سمية 

اأول خط حديدي يقطع  باإن�ساء  املا�سي فقد بو�سر  القرن  بداية 

هذا  ويقع   ,1900 عام  بداية  يف  جنوبها  اإلى  �سمالها  من  اململكة 

الرتكية  الأرا�سي  يربط  الذي  الرئي�سي  اخلط  �سمن  الق�سم  

بكامله  عليه  اأطلق  وقد  عمان  بالعا�سمة  مرورا  املنورة  باملدينة 

ا�سم اخلط احلديدي احلجازي.

ونظرا لأهمية الفو�سفات كم�سدر اأ�سا�سي من م�سادر الدخل القومي 

للمملكة فقد كان من ال�سروري اإيجاد و�سيلة نقل اقت�سادية وذات 

باإن�ساء  اململكة  يف  املخت�سة  اجلهات  با�سرت  ولهذا  عالية,  طاقة 

اململكة  جنوب  يف  الفو�سفات  تعدين  مناطق  يربط  حديدي  خط 

احلديدي  اخلط  جزء  بتقوية  العمل  بداأ  حيث  العقبة  مبيناء 

احلجازي من مناجم احل�سا حتى حمطة بطن الغول واإن�ساء خط 

عام  ثاين  ت�سرين  يف  العقبة  ميناء  حتى  الغول  بطن  من  جديد 

1972 ومت افتتاحه ر�سميا بتاريخ 1975/11/14, واأ�سندت اإدارة 

ا�سم )موؤ�س�سة �سكة  اأطلق عليها  اإلى موؤ�س�سة م�ستقلة  هذا اخلط 

حديد العقبة( ويف عام 1982 مت ربط مناجم الفو�سفات يف وادي 

)22كم(  وبطول  احل�سا  تفرع  عند  احلديدي  باخلط  الأبي�ض 

النية  وتتجه  )293.341(كم  للخط  الإجمايل  الطول  لي�سبح 

الآن لإي�سال اخلط احلديدي ملنجم الفو�سفات يف ال�سيدية.

10
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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 �سخ�سية 
اعتبارية وا�ستقالل مايل واإداري بحيث متار�س ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإن�ساء واإدارة وت�سغيل 
باأية  غاياتها  حتقيق  اجل  من  تق�م  اأن  ولها  والب�سائع  الأ�سخا�س  نقل  لغايات  احلديدي  اخلط  و�سيانة 
اأعمال فرعية اأخرى جتارية اأو مالية اأو عقارية اأو هند�سية اأو تدريبية اأو �سياحية لزمة لهذا الغر�س اأو 
مت�سلة به اأو مكملة له, ويج�ز للم�ؤ�س�سة اإعطاء حق الت�سغيل احل�سري اأو اأي ت�سمية اأخرى اأكرث دقة مع 

تاأجري م�ج�داتها )معداتها وم�ج�داتها املنق�لة(.

إدارة مؤسسة سكة حديد العقبة

اإدارة  باأعمالها )جمل�س  والقيام  امل�ؤ�س�سة  النقل ويت�لى �س�ؤون  العقبة ب�زير  ترتبط م�ؤ�س�سة �سكة حديد 
ومدير عام وجهاز تنفيذي(.

جمل�س الإدارة يتاألف من وزير النقل رئي�سًا وخم�سة اأع�ساء حك�ميني وع�س�ان من القطاع اخلا�س ويت�لى 
وميار�س يف  عليها  ت�سري  التي  العامة  ال�سيا�سة  ور�سم  اأم�رها  وت�سريف  امل�ؤ�س�سة  اأعمال  الإدارة  جمل�س 

�سبيل ذلك كافة ال�سالحيات مبا يف ذلك اإ�سدار التعليمات التي يراها �سرورية لتاأمني هذه الغاية. 
ويق�م املدير العام بتطبيق وتنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س ويت�لى اإدارة امل�ؤ�س�سة على ال�جه الذي 

يكفل حتقيق اأهدافها.
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الرؤية والرسالة واألهداف

الروؤية:

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

الر�سالة:
ال��س�ل مب�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة اإلى م�ست�ى رفيع ومناف�س يف جمال النقل على كافة امل�ست�يات وتلبية 
رغبات الزب�ن باأعلى كفاءة ممكنة مع الرتكيز على الرفاه ال�ظيفي للعاملني واملحافظة على �سالمة البيئة.

الأهداف الإ�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 )753( م�ظف وم�ستخدم يعمل�ن حاليا يف امل�ؤ�س�سة حيث يق�م هذا العدد 
امل�ؤ�س�سة  اأ�سط�ل  بناء  باإعادة  القيام  العدد  هذا  امل�ؤ�س�سة.ا�ستطاع  اأ�سط�ل  على جاهزية  املحافظة  على 

ورفع قدرتها على نقل الف��سفات وزيادة اإيرادات امل�ؤ�س�سة واأرباحها ال�سن�ية.

الهيكل التنظيمي

تدار امل�ؤ�س�سة من قبل جمل�س ادارة برئا�سة معايل وزير النقل, وتنق�سم امل�ؤ�س�سة الى عدة مديريات ح�سب 
طبيعة العمل واملهام املناطة بكل منها, وتدار هذه املديريات من قبل مدراء متخ�س�س�ن يراأ�سهم مدير 
لل�س�ؤون  والخر  واملاليه  الداريه  لل�س�ؤون  احدهما  وم�ساعدين  ال�زراء  جمل�س  قبل  من  تعيينه  يتم  عام 

الفنيه, وتنق�سم كل مديرية اإلى اأق�سام ت�سهياًل لإجناز العمل ومراقبته ح�سب الهيكل التنظيمي التايل:
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البنية التحتية 

اخلطوط احلديدية:

يبلغ ط�ل اخلط احلديدي )293.341( كم بعر�س )1050(  مم وامل�ؤ�س�سة قامت باإعادة تاأهيل جزء من 
اخلط اململ�ك للخط احلجازي بني حمطتي بطن الغ�ل واحل�سا بط�ل )168.9(كم , وامتدادا له قامت 

امل�ؤ�س�سة ببناء اخلط املكمل من بطن الغ�ل وحتى العقبة وبنف�س امل�ا�سفات )1050 مم (.
با�ستعمال  اخلط  من  اجلنوبية  املنطقة  يف  اخلطوط  كفاءة  رفع  بعملية  املوؤ�س�سة  قامت   1990 عام  ويف 

   S 49 الع�ار�س اخلر�سانية وق�سبان �سكك حديدية قيا�س
علما بان امل�ؤ�س�سة متلك العديد من الآليات الرئي�سية مثل ) ماكنة اللحام وتنظيف احل�سمة وك�سف عي�ب 

اخلط وماكنات تعديل وحت�سية اخلط (.  
وي�جد على هذا اخلط املمتد من حمطة الأبي�س وحتى حمطة امليناء  18 حمطة ل�سبط حركة القطارات 

والتالقيات ويبلغ طول اخلطوط الفرعية يف كل حمطة )450( مرتا تقريبا. 
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املغلقة بني حمطتني  ال�حدة  بنظام  يعمل  وات�سالت  اإ�سارات  بنظام  بع�سها  مع  املحطات  وترتبط هذه 
يف   )UHF( بنظام  يعمل  حيث  حمطة   كل  يف  حتكم  ول�حة  الال�سلكية  الإ�سارات  نظام  على  معتمدًا 

املحطات ال�سمالية,  ونظام )VHF( يف املحطات اجلن�بية .

المعدات المتحركة 
القاطرات 

اجلدول اأدناه يبني عدد واأن�اع وم�ا�سفات قاطرات امل�ؤ�س�سة.
املتحدة  ال�ليات  يف  الكرتيك  جرنال  �سركة  قبل  من  وم�سنعة  الديزل  مبادة  تعمل  القاطرات  جميع 

الأمريكية.

�سنة ال�سنعالوزن/طنالعددالنوع

U17494.31974
U18394.31977
U201294.31980
C2441082007

- ال�ساحنات :
ت�ستعمل امل�ؤ�س�سة �ساحنات )Hopper( واجلدول اأدناه يبني ن�ع وم�ا�سفات �ساحنات امل�ؤ�س�سة 

وزن احلمولة / طنوزن فارغ / طناملن�ساأ�سنة ال�سنعال�سركة ال�سانعة

2142بريطانيا1974برميرتو

2042بلجيكا1979جريج

1842ك�ريا1986�سام�س�جن
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االنجازات والمشاريع االستثمارية

• قامت امل�ؤ�س�سة بنقل )2.055.204( طن ف��سفات خالل العام 2011,  اأي ما ن�سبته 100.7% من 	
اأن يتم من خاللها نقل )2.045.652(  اخلطة املقررة لنقل الف��سفات, والتي كان من املفرت�س 
العاملني  بتكرمي  الإدارة  قامت  فقد  لذلك  ونتيجة  دينار,  بلغت )13.198.318(  وباإيرادات  طن, 

خالل هذا العام ب�سرف مكافئات مالية جمزية نظري جهدهم يف اجناز هذه الن�سبة.

• الثالثة 	 الف��سفات  �سركة  مناجم  من  الكمية  هذه  نقل  من  العاملة  امل�ؤ�س�سة  قطارات  متكنت  وقد 
)الأبي�س, احل�سا, ال�سيدية(  مبعدل 5 قطارات ي�ميًا وخا�سة مناجم ال�سيدية التي كانت لها احل�سة 

الكربى من حركة نقل الف��سفات. 

• ومن �سمن الأهداف الإ�سرتاتيجية التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة اإلى حتقيقها لتنفيذ خطة النقل امل�قعة مع 	
�سركة مناجم الف��سفات الردنية يف اقل وقت وباأقل التكاليف  فقد قامت امل�ؤ�س�سة بالعمل على رفع 
كفاءة البنية التحتية للخطوط احلديدية حيث مت تنظيف ما جمموعه  )10( كم من اخلط احلديدي 
رفع  وكذلك  حديدي.  ق�سيب  و)756(  عار�سة   )2886( وا�ستبدال  املرتاكمة  والأتربة  الرمال  من 
جاهزية املعدات املتحركة يف امل�ؤ�س�سة من خالل تنفيذ اأعمال الإ�سالح وال�سيانة الدورية لـ)63( 
�ساحنة, بالإ�سافة اإلى ال�سيانة ال�سهرية والثالثة �سه�ر وال�ستة �سه�ر وال�سيانة ال�سن�ية للقاطرات 

مبا جمم�عه )77( قاطرة.



16

• و�سمن 	 ت�سعى  امل�ؤ�س�سة  اإن 
رفع  اإلى  الرامية  ا�سرتاتيجيتها 
وتط�ير  فيها  العاملني  كفاءة 
قدراتهم من خالل تنظيم العديد 
التدريب  مركز  يف  الدورات  من 
ال�سكك  قطاع  لرفد  لها,  التابع 
بالأيدي العاملة املدربة,  حيث  مت 
حتديد كافة الحتياجات التدريبية 
والالزمة  وامل�ستقبلية  احلالية 

الى  تنق�سم  امل�ؤ�س�سة ومت عك�سها على خطة تدريبية متكاملة  للعاملني يف  ال�ظيفي  لعملية الحالل 
ثالثة اق�سام رئي�سية هي :

-  اجل�انب التدريبية الدارية.
-  اجل�انب التدريبية الفنية.

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

• قدرات 	 ل�سقل  دورات  عقد  خالل  من  املحلي  املجتمع  بتنمية  املجتمعية  مب�س�ؤوليتها  امل�ؤ�س�سة  تق�م 
ومهارات  امل�ارد الب�سرية يف خمتلف املجالت يف امل�ؤ�س�سات والدوائر احلك�مية باقليم اجلن�ب.
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ومن اهم الدورات التي عقدت يف املديرية هي :

 ICDL دورات رخ�سة قيادة احلا�س�ب  -

-  دورة يف جمال �سبكات احلا�س�ب 

-  دورات يف اللغة الجنليزية 

-  دورات يف مهارات احلا�س�ب 

-  دورة طباعة با�ستخدام احلا�س�ب

-  دورة تدريبية للفنيني يف ميكانيك وكهرباء القاطرات. 

-  دورة تاأ�سي�سية للعاملني اجلدد بق�سم ال�ساحنات 

-  دورة متخ�س�سة يف الإ�سارات

-  دورة تاأهيلية لفاح�سي ال�ساحنات 

-  دورة �سائقي قطارات 

-  دورة نظام ه�اء ل�سائقي القطارات 

-  دورة تاأهيل ماأم�ر حركة قطارات

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

عدد امل�ساركنيعدد الدوراتا�سم الدورة

34403الدورات الإدارية

32813الزيارات+الندوات

22406دورات الق�سم الفني

881622املجموع
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• نظمت م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة بالتعاون مع اخلط احلديد احلجازي و�سمن فعاليات معان مدينة 	
الثقافة الأردين 2011 رحالت يف القطار البخاري مب�ساركة فعاليات ر�سمية وثقافية يف املحافظة.

وتاأتي فكرة ت�سيري رحالت متعددة لأبناء املدينة عرب القطار البخاري بهدف تعزيز روح الت�ا�سل 
مابني املا�سي واحلا�سر وال�سعي نح� حتقيق الأف�سل م�ستقبال عرب ا�ستخدام القطارات ك�نها تعد 

من و�سائط النقل املهمة والآمنة لنقل الركاب.
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• �سكة 	 م�ؤ�س�سة  عام  مدير  رعى 
املهند�س  عط�فة  العقبة  حديد 
فعاليات  افتتاح  كري�سان  ح�سني 
�سكك  ملجم�عة  التا�سع  الجتماع 
العقبة  مدينة  يف  الأو�سط  ال�سرق 
مب�ساركة عدة دول عربية و عاملية 
العديد  مناق�سة  و  بحث  بهدف 
هذه  تخ�س  التي  الق�سايا  من 
تط�ير  يف  يتعلق  وما  املجم�عة 

القطاع ال�سككي يف املنطقة.

هذا وقد رحب  عط�فته بطلب ان�سمام �سركة �سكك حديد قطر و �سركة مرتا الإيرانية كاأع�ساء جدد يف 
جمم�عة �سكك حديد ال�سرق الأو�سط. 

الربامج  بعقد  الأو�سط  ال�سرق  �سكك  ا�ستمرار جمم�عة  على  املهند�س ح�سني كري�سان  اأكد عط�فة  وقد 
التدريبية يف جمال ت�سغيل و �سيانة ال�سكك احلديدية وذلك لت�فري امل�ارد الب�سرية املدربة امل�ؤهلة و رفع 
كفاءة العاملني يف هيئات ال�سكك احلديدية وذلك ل�سمان ت�فري اأيدي عاملة وطنية تعمل على تط�ير 

و حت�سني اأداء �سبكات ال�سكك بال�سكل املر�سي. 

وقال املن�سق العام للم�ؤمتر من�سق احتاد �سكك حديد ال�سرق الأو�سط ب�ل فريون اأن الجتماع يهدف اإلى 
و�سع خطوات عملية ب�سان مو�سوع �سكك احلديد يف الأردن وخا�سة امل�سروع الوطني وو�سع نقاط م�سرتكة 
لتحديد الأهداف امل�ستقبلية للعمل ال�سككي للدول الأع�ساء بالحتاد ومناق�سة م��س�ع طلب انت�ساب قطر 

والإمارات العربية واإيران. 
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أهم منجزات المديريات في المؤسسة لعام 2011

مجلس اإلدارة

كافة  اتخاذ  مت  وقد  العام  هذا  خالل  جل�سات  �ستة  العقبة  حديد  �سكة  م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  عقد  لقد 
الإجراءات الالزمة والتدابري الكفيلة لت�سيري اأم�ر العمل والتي من اأبرزها :

للقاطرات  التبديلية  والقطع  امل�اد  كافة  ب�سراء  امل�ؤ�س�سة  عطاءات  جلنة  قرارات  على  امل�سادقة    -
وال�ساحنات واخلطوط واآليات �سيانة اخلطوط والتاأمني.

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

-  اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لت�سيري اأم�ر العمل وتذليل كافة العقبات وال�سع�بات التي تعرت�س 
�سري العمل والتي من �ساأنها رفع جاهزية القاطرات وال�ساحنات والتي ت�ؤدي اإلى رفع خطة النقل 

وزيادة الإيرادات.

-  امل�افقة على م�ازنة امل�ؤ�س�سة لعام 2012
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دائرة المراقبة  / نقل الفوسفات

عدد القطارات وال�ساحنات وكميات الأطنان املحملة من املناجم الثالثة :

املجموعمنجم الأبي�ضمنجم ال�سيديةمنجم احل�سا

3031316671686عدد القطارات املحملة

846440500189850862اأعداد ال�ساحنات املحملة

3554881620000797162055204كميات الأطنان املحملة

مقارنة الكميات املنق�لة مع اخلطة:

ن�سبة التنفيذفعلياخلطة

98%17201686قطار

100,7%20400002055204طن
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ون�سبة  املناجم  من  ال�سهرية  الف��سفات  نقل  كميات  املرفقة  البيانية   والر�س�مات  اأدناه  اجلدول  ي��سح 
التنفيذ لكميات النقل مقارنة مع اخلطة امل�قعة مع �سركة الف��سفات :- 

املجموع  منجم الأبي�ض منجم احل�سا منجم ال�سيدية
ال�سهر

طن فعلي طن فعلي طن فعلي طن فعلي

155452 18816 26796 109840 كان�ن ثاين

163054 9408 32886 120760 �سباط

188294 8232 28182 151880 اآذار

180328 7056 35112 138160 ني�سان

159120 5880 29400 123840 اأيار

154380 3528 24612 126240 حزيران

189500 11760 34020 143720 مت�ز

170720 3528 31752 135440 اآب

175096 2142 17514 155440 اأيل�ل

189120 5880 35280 147960 ت�سرين الأول

167252 3486 32886 130880 ت�سرين الثاين

162888 0 27048 135840 كان�ن الأول

2055204 1620000 79716 355488 املجموع
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دائرة صيانة  المعدات المتحركة

مشاغل العقبة

ال�سيانة الوقائية الدورية  

القاطرات  تعطى  اأن  بد  , كان ل  لها  الأمثل  وال�ستثمار  للقاطرات  امل�ث�قة  الت�سغيل  ل�سمان عملية 
�سيانة وقائية دورية وب�س�رة منتظمة  والتي عادة ما حتدد من قبل ال�سركات امل�سنعة للقاطرات 

على اأ�سا�س فرتات زمنية اأو امل�سافات الكيل� مرتية املقط�عة.

يف قاطراتنا وامل�سنعة من قبل �سركة GE فاأن ال�سركة حددت ال�سيانة ال�قائية للقاطرات كالتايل: 
ال�سيانة الي�مية , ال�سيانة ال�سهرية , ال�سيانة بحجم ثالثة �سه�ر, ال�سيانة بحجم �ستة �سه�ر 

و ال�سيانة بحجم ال�سن�ي وال�سيانة بحجم �سنتان.

خالل عام 2011 قامت م�ساغل العقبة بعمل �سيانة وقائية ودورية للقاطرات كما ه� مبني يف اجلدول 
التايل:

عدد القاطراتنوع ال�سيانة الوقائية 

64ال�سهرية

16بحجم ثالثة �سه�ر

6بحجم �ستة �سه�ر

9بحجم �سن�ي
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ال�سيانة العالجية والإ�سالحية

خالل عام 2011 تعاملت م�ساغل العقبة ل�سيانة القاطرات مع الأعطال كما هي مدونة يف اجلدول التايل  :

عدد الأعطالنوع العطل 

415مالحظات الب�اجي 

118حمرك الديزل 

457الدوائر الكهربائية 

52ال�ساغط ودوائر اله�اء 

231تزحلق العجل واملا�س الأر�سي

ن�سب الجناز لالأهداف املو�سوعة لعام 2011 ح�سب خطة ال�سيانة واملعوقات

فيما يلي وكما ه� مبني يف اجلدول ن�سب الجناز لالأهداف امل��س�عة لعام 2011 ح�سب خطة ال�سيانة 
واملع�قات 

مربرات التاأخري يف الجنازن�سبة الإجنازالهدفالرقم

100%�سيانة �سهرية 64 قاطرة1

100%�سيانة 3 �سه�ر 16 قاطرة2

100%�سيانة 6 �سه�ر 6 قاطرات3

100%�سيانة �سن�ية 9 قاطرات4

50%اأعادة بناء ثالثة م�لدات رئي�سية 5

م�لدات  ثالثة  بناء  اأعادة  يف  التاأخري 
رئي�سية  فقط لالأ�سباب التالية: 

تاأخر و�س�ل الأع�ساء الدوارة املعاد 
بنائها يف اخلارج 
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مشاغل معان

القيام بكافة الأعمال الالزمة من اجل �سيانة ال�ساحنات واملتمثلة مبا يلي :-

العددنوع العمل

2427اإ�سالح �ساحنات يف امل�ساغل

185اإ�سالح �ساحنات على القطارات

63�سيانة وقائية دوريه لل�ساحنات

566نزع بيل �ساحنات

278كب�س بيل على عجالت �ساحنات

90كب�س بيل قاطرات

158تنظيف بيل قاطرات

716جتهيز وفح�س بيل �ساحنات

285نزع عجالت �ساحنات

136كب�س عجالت �ساحنات

302خراطة عجالت �ساحنات

196فح�س عجالت �ساحنات

1236خراطة بنات وبك�سات طمب�ن

2خراطة عجالت قاطرات



26

دائرة صيانة المنشآت الهندسية

-  تنظيف اخلط احلديدي من الرمال والف��سفات ما بني حمطتي ح�س�ة ورم وحمطتي عمران والعقبة  
ومل�سافة 10 كيل� مرت. 

-  تغيري الق�سبان احلديدية املتدرجة ما بني حمطتي عمران والعقبة ومل�سافة 1.5 كم على جهتي اخلط احلديدي.

-  الك�سف على اجل�س�ر والعبارات وعلى ط�ل اخلط احلديدي والتفرعات التابعة له واإجراء ال�سيانة املطل�بة.

-  تنظيف خط التحميل يف حمطة عقبة حجاز وتنظيف املق�سات يف حمطتي منجم احل�سا ومنجم الأبي�س.

-  الك�سف على منعطفات اخلط احلديدي والأنفاق والتحويالت من قبل فنيي اخلطوط.

-  القيام بكافة اأعمال �سيانة اخلطوط احلديدية ح�سب الربامج املعدة لذلك من حيث الك�سف على 
اخلط �سريا على الأقدام وب�ا�سطة القطارات والعربات الآلية وحتديد الأعطال واإجراء ال�سيانة 

اليدوية والآلية الالزمة لها واملتمثلة مبا يلي :-

العددالعمل الذي مت

756تغيري ق�سبان حديديه
2886تغيري ع�ار�س

2144تغيري ج�انط عاديه
49تغيري ج�انط عازله

92عدد املق�سات التي مت حلامها
41�ساحنات احل�سمة التي مت تفريغها

618عدد حلامات الثريم�ت
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دائرة التخطيط
-  جتهيز اإ�سرتاتيجية النقل اخلا�سة بعمل امل�ؤ�س�سة لالأع�ام 2012-2014 �سمن خطة وزارة النقل.

-  متابعة تنفيذ الدوائر الفنية للم�ساريع اخلا�سة بالربنامج التنم�ي التنفيذي لعام 2011.

-  متابعة اأم�ر �سيانة احلا�س�ب امل�ج�دة يف امل�ؤ�س�سة بالإ�سافة اإلى ال�سيانة الدورية لل�سبكة املحلية, والعمل 
على حتديثها .

-  حت�سري اتفاقية النقل مع �سركة الف��سفات الأردنية بالتعاون مع الدوائر املخت�سة وت�قيعها.

املعل�مات حيث مت عقد عدة  تكن�ل�جيا  امل�ظفني يف جمال  لتدريب  التدريب  دائرة  مع  امل�ستمر  التعاون    -
دورات يف مركز التدريب التابع للم�ؤ�س�سة خا�سة مب�ا�سيع تكن�ل�جيا املعل�مات من قبل مهند�سي الدائرة.

اجلداول التالية ت��سح اخلطة التنفيذية اخلا�سة باإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة لالأع�ام )2014-2012(:

اخلطة التنفيذية ملوؤ�س�سة �سكة حديد العقبة )2012 - 2014(

الربامج وامل�ساريع:

1 - جتديد وتنظيف اخلطوط احلديدية :

تنظيف اخلط من الرمالالأعوام
كم

تغيري عوار�ض
عدد

تغيري ق�سبان حديدية
عدد

2012102500600

2013102500600

2014102500600
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2 - �سيانة وتاأهيل املعدات املتحركة :

عام 2012  

�سيانة ثالثة �سيانة �سهرية
�سه�ر

�سيانة �ستة
 �سه�ر

�سيانة 
�سيانة �سنتان�سن�ية

79161335العدد

عام 2013

�سيانة ثالثة �سيانة �سهرية
�سه�ر

�سيانة �ستة 
�سه�ر

�سيانة 
�سيانة �سنتان�سن�ية

7622747العدد

عام 2014

�سيانة ثالثة �سيانة �سهرية
�سه�ر

�سيانة �ستة 
�سه�ر

�سيانة 
�سيانة �سنتان�سن�ية

7720954العدد

3 - رفع كفاءة العاملني يف املوؤ�س�سة وتنمية املجتمع املحلي : 

ن�سبة الجناز الكلية من اخلطةعدد الدوراتالأعوام

201281%30

201381%30

2014108%40

100%270العدد الكلي
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دائرة صيانة اإلشارات واإلتصاالت

تق�سم دائرة الإ�سارات والت�سالت وامل�لدات وفقا للمهام وال�اجبات اإلى ثالثة اأق�سام:

ق�سم الإت�سالت . أ- 
ق�سم الإ�سارات.ب- 

ج -    ق�سم امل�لدات.

وفيما يلي عر�س لأهم منجزات كل ق�سم من الأق�سام ال�سابقة خالل العام 2011:

اأ - ق�سم الإت�سالت :

اإ�سالح الكيبل ال�ا�سل بني حمطة امليناء وحمطة العقبة اإثر انقطاعه, واإعادة الرتميم .

اإ�سالح جميع خطوط التليفونات الداخلية يف املوؤ�س�سة و كذلك خطوط الربيد و الفاك�س التابعة للموؤ�س�سة .

القيام ب�سيانة جمم�عة من الأجهزة اخلا�سة بالق�سم :

   اإ�سالح اأجهزة رادي� م�بايل.أ- 
   اإ�سالح اأجهزة رادي� ووكي ت�كي.ب- 

     ج -   اإ�سالح اأجهزة منظم كهرباء لأجهزة الرادي�.

ب - ق�سم الإ�سارات: 

-  مت جتديد حمطتي ح�س�ة وعقبة حجاز.
-  عمل ال�سيانة للمحطات وعددها 18 حمطة من حمطة الأبي�س ولغاية ميناء العقبة وت�سمل ال�سيانة البن�د 

املدرجة يف تعليمات الآيزو.
-  مت اإ�سالح جمم�عة من الكرتات التابعة لق�سم الإ�سارات يف ال�س�ق املحلي وباأ�سعار معق�لة.

ج – ق�سم املولدات :

-  العمل على ال�سيانة الي�مية والدورية للم�لدات يف جميع املحطات.
-  مت اإعادة بناء م�لد من اأجل احل�ادث.

-  مت اإ�سالح امل�لد الحتياطي يف معان على الرغم من عدم وج�د قطع غيار للم�لد لقدم ن�عه.
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دائرة اللوازم والعطاءات
اأول: العطاءات 

اأ -  مت طرح )  25  ( عطاء خالل ال�سنة جلميع دوائر امل�ؤ�س�سة.

ب –  متابعة ت�ريد العطاءات املحالة �سابقًا خالل عام2010.

ثانيا: امل�سرتيات 

اأ - امل�سرتيات اخلارجية: 

قامت دائرة الل�ازم والعطاءات بتنفيذ )  34  ( عملية �سراء خارجي لدوائر امل�ؤ�س�سة املختلفة حيث 
بلغت القيمة الإجمالية لها )710550 ( دينارًا اردنيًا.

ب -  امل�سرتيات املحلية :

بقيمة  املختلفة  امل�ؤ�س�سة  لدوائر  حملي  �سراء  عمليات   بتنفيذ  والعطاءات  الل�ازم  دائرة  قامت 
اإجمالية بلغت ح�ايل )  148000  ( دينارًا اردنيًا.

ثالثا : امل�ستودعات و�سبط املخزون 

اأ – مت العمل على اجلرد ال�سن�ي مل�ست�دعات امل�ؤ�س�سة ومطابقة اأر�سدة الدائرة املالية مع اأر�سدة 
امل�ست�دعات 

رابعًا:  املحروقات 

املحروقات 

ال�سرفيات/باللرتالوارد/باللرتاملادة

62194666330435�س�لر

4342827835بنزين

123464123400زي�ت 
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-  حققت امل�ؤ�س�سة اإيرادات اإجمالية قدرها )13.198.318( دينار,  ثالثة ع�سر  ملي�نا ومئة وثمانية وت�سع�ن 
األفا وثالثمئة وثمانية ع�سر دينارا.

-  اجمايل النفقات )13.096.043( ثالثة ع�سر ملي�ن و�ست وت�سع�ن الفًا وثالثة واربع�ن دينارا اردنيا.

واثنان  ومئتان  الفًا  وخم�س�ن  وخم�سة  مئة   ,   )155.222( قيمته  ما   2011 لعام  املالية  الف�ائ�س  بلغت    -
وع�سرون دينارًا.





المخططات 
والرسوم البيانية
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المخطط البياني الشهري لكميات الفوسفات  المنقولة  لعام 2011

المخطط البياني الشهري لعدد القطارات المنقولة خالل عام 2011 حيث 
بلغت )1686( قطار 
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اعطال القاطرت خالل عام 2011

استهالك الديزل والزيت خالل عام 2011 من قبل القاطرات
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الصيانة الوقائية للقاطرات خالل عام 2011

اعطال القاطرات التي تم اصالحها في مشاغل العقبة لعام 2011
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المخطط البياني لالطنان المنقولة بالقطارات منذ افتتاح المؤسسة عام 
1975 - حتى عام 2011
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