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   .2011صدر أول عدد من الة االلكرتونية  يف أغسطس 


12/9/2011 







.

http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7/201985009832616
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 التخطيط العام مليناء دمياط

. 

  زيارة وزير النقل ميناء دمياط



                                                مركز العمليات بعد تطويره

 

 

 



 1979


26 1986 


 



1979 

 ز
زيارة السيد الوزير   

العمليات ملركز   

عرض التخطيط العام 

 مليناء  دمياط

261986  14    

2002 21516600   

 



 

 

 

 

  

12/9/2011 
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 تطور عدد األرصفة مبيناء دمياط  



 

 

26198614

21516600

2002

 رقم الرصيف الطول باملرت العمق باملرت نوع الرصيف

 4-1 1050 14.5 حاویات

 8-5 800 12 بضائع عامة

 12-9 900 12 بضائع صب

 14-13 600 14.5 حبوب

 16-15 600 14.5   حبوب

:إمجايل أطوال 3950    

 198614  16, 15  بإضافة األرصفة 2002المیناء عام 

تطور حركة السفن والبضائع 

 خالل اخلمس سنوات األخرية

 هليئة ميناء دمياط

 تطور عدد األرصفة

 مبيناء دمياط 

 العام             /

 2010 2009 2008 2007 2006 البیان



 ٣٢٥٦ ٣٢٥٣ ٢٩٧٧ ٣٠٨٧ ٣٠٠٥ 





 

٣٢٫١٧٤ ٣٢٫١٦٢ ٢٩٫٢٤٣ ٢٨٫٢٢٣ ٢٧٫٠٨٠ 

 تطور حركة السفن والبضائع خالل اخلمس سنوات األخرية هليئة ميناء دمياط
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 مشروعات الغاز والبرت وكيماويات



 

 

2532001564 

  

مشروعات الغاز 

 والبرتوكيماويات

 مشروعات 

 النقل النهري



20042004 



20052005. 

 

2010442011 

2005


– 

2010

 





780011500 
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 يف جمال تنمية املوارد البشرية 

 

 

 

 إمجايل العاملني

 اإلداريني

%38 بنسبة 760  

 النسب العاملية 

 الفنيني

%62 بنسبة 1216  

 النسب العاملية 

 إمجايل العاملني
  )عامل1976 (

  جمال التدريب 


20102011

  تدريب داخلي تدريب خارجي مؤمترات

 عدد الدورات عدد املتدربني

 260ا

 ت

26م  

مترات26ؤ  

 عدد الدورات عدد املتدربني

280 37 

 عدد املؤمترات عدد املوفدين

140 52 

لعام املايل   و قد مت عرض اإليرادات اجلارية ل 2011/2010  على السيد الوزير 2010/2009مقارنا بالعام املايل السابق 

:حيث  عرض نسبة االجناز ومعدل التطور كاآلتي   

 2010/2011 2009/2010 العام/                      البيان  

  %119  %128 نسبة االجناز

  %113  %111 معدل التطور

20092010

20102011 

 تنمية املوارد  البشرية

 

 التدريب

 

 معدل التطور لإليرادات 

 احملققة هليئة ميناء دمياط
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 املخطط املستقبلي مليناء دمياط 

 

 

  2017 / 2012املخطط املستقبلي للميناء خالل اخلطة اخلمسية القادمة 

 املخطط املستقبلي

  مليناء دمياط

 زيارة وزير النقل 

مشروع حمطة احلاويات 

 اجلديدة

 

 فدان125مساحة   

  

     546

1986

   

  

5461980 



1500 فدان     



  

  



  :وهناك خطة مستقبلية أعدتها هيئة امليناء لتنفيذها كاآلتي 

2013

DIPCO

2014 

34089

   

   

1119 

B.O.T  

404

1.105.000   

230017

Diaphragm Wall 

2015



2017  

300

 زيارة وزير النقل مشروع حمطة احلاويات اجلديدة
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  زيـــارة السيــد الوزير ملنطقــة رصيف البضــائع العــامة
 ومنطقة اخلدمات البحرية



  



  

  

5

3 

 زيارة السيد الوزير ملبىن اآللية 



 زيارة السيد الوزير حملطة الكهرباء 
   
  




  
10 
411

1330 
611  

17


   


SCADA

 افتتاح السيد الوزير

 حمطة الكهربا ء

وزيارة منطقة رصيف 

 البضائع العامة  

 ومنطقة اخلدمات البحرية

     ومبىن اإلدارة اآللية
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  اجتماع السيد الوزير مع قيادات امليناء والعاملني به

إجتماع سيادة الوزير بقيادات 

...اهليئة والعاملني به  

وضع حجر االساس لنادي 

 العاملني بهيئة ميناء دمياط



 



  

 



 قيام السيد الوزير بوضع حجر األساس لنادي العاملني بهيئة ميناء دمياط

  















12/9/2011
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  إحصائيات
أداء اخلطوط املالحية  يف نشاط  حمطة حاويات 

مقارنة 2011 لعام أغسطسدمياط  خالل شهر 
 .بالفرتة املثيلة من العام السابق 

   

CMA,UFS  



29

  CMA

   2011

 1 

 

2010



24  

UFS1 

2010



  101



1132010

10.6

 
أداء اخلطوط 

 املالحية 

10 

29

21
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  إحصائيات
أداء اخلطوط املالحية  يف نشاط  حمطة حاويات 

مقارنة 2011 لعام أغسطسدمياط  خالل شهر 
 .بالفرتة املثيلة من العام السابق 

 
أداء اخلطوط 

 املالحية 

11 

  

CMA   

  

 

  

  36% 

2011

 

2010





HLC   2011

17.1%   

201014.8%

APL2011

11.6%  

2010APL 

5.9 %





 شركة دمیاط لتداول الحاویات والبضائع: مصدر  البیانات  
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)كندا( ميناء مونرتيال    مونرتيالميناء  


267  

335و  

75%233  

Mount Royal 







 

50%  




5.3     

2000TEU).

1967





12 




• 

• 

• 

• 

• 

• 



/http://www.port-montreal.com: المصدر    







•

•
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  مونرتيالميناء 
 


50 






TEU 

     



4ب     80 
185 14    
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Contrecoeur 40 



15 

260,000 


100 

/http://www.port-montreal.com: المصدر   
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 مولد مشسي جديد:1

  يقوم بفصل املاء لتوليد وقود اهليدروجني
  
7/7/2011 







Nanoptek 


Solar Hydrogen Generator 300 















php.showthread/vb/com.cafe-tunisia.www://http 

    أحدث االخرتاعات

14 

          27/7/2011للطي                                                                        حاويات شحن قابلة:2

 

 Cargo  : 
  

! ! 
 75

 25 %! 
topic-339t/net.ahlamontada.2011rbe3bnatalwtanal://http 

                احدث االخرتاعات العلمية شركة يابانيـة تبـني أعلـى بـرج لإلرسـال يف العـامل                 : 3
 2011,  یولیو13



634 

610   

2012  

333 

 


 html.6649_post-blog/07/2011/com.blogspot.tech4super://http 
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 مدينة العدد
 مرسى مطروح

حمافظة  من مدن مصرية هي مدينة مطروح أو مرسى مطروح
 . مطروح، وهي عاصمة تلك احملافظة

  298 

  217 .139653 
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 املناطق األثرية مبرسى مطروح

•  

•



•

•

•

•

•

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

 

• 

• 


 أهم املزارات املدينة السياحية يف مرسى مطروح
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 2012املنظمة البحرية الدولية تقرر عقد مؤمتر سالمة سفن الصيد يف جنوب أفريقيا يف 
 2011 یولیو 4
2012

199319771993




2012 MSC) 
20111993 و 

1993 ،
1993 

 الذكـــري املئـوية األولــي " املنظمـــة البحــــرية الدوليـــة حتيــي
ليكون موضوع يوم البـحـارة الـعـاملـي "   علي غرق السفينة تيتانيك 

           2012لعام  

 "106 ،2712011" 

  

2012 




1503 1914 1929 ،1948 1960 

IMCO1974 







14 1912





 أخبار املنظمة البحرية الدولية 

16 
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 2011 یولیو 12                                                                  2010منح جائزة البحرية الدولية لعام 

2010 


2010   
NOAA1992

MEPC)19952010
David Beddoe

11 2011
  

PSSAs

  Florida Keys  2002   
Papahānaumokuākea2007

Galapagos2005
 

 املنظمة البحرية الدولية تعتمد التدابري اإللزامية لكفـــــاءة طاقة الشحــــــن الدويل يف اجتـــماع البيئة
 2011 15          2011 يوليو 15 إيل 11 من (MEPC) للجنة محاية البيئة البحرية62الدورة .  باملنظمة

 (MEPC)    (IMO)
621115 2011



EEDI) SEEMP


4001 2013

EEDI400    19 
400 

 





MEPCEEDI

EEDIEEDISEEMP   

 أخبار املنظمة البحرية الدولية 

17 
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للمنظمة البحرية الدولية ) باالو(انضمام مجهورية 
 170لتصبح العضو 

12 2011



  

8  2011   



170 



 أخبار املنظمة البحرية الدولية 

 األمني العام للمنظمة البحرية الدولية يعرب عن حزنه اثر كارثة العبارة التنزانية
12 2011 

      

Spice Islander I    10 2011  

 



(MRCC)  

  2009   187  619   

12 
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www.imo.org
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 القاموس البحري
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          Shipping النقل البحري



































































Shipping


Shippingadvice note 


shippingagency 

shipping agent 

Shippingbills 

Shippingbusiness 

ShippingCargo Assistant 

ShippingCargo Controller               

ShippingCargo 
Representative  

Shippingcharges 

Shippingclerk 

Shippingcompany 

Shippingconference 

Shippingdirectory 

Shippingdocuments 

Shippingexchange 

Shippingexpenses 

shippingguarantee 


Shippinghouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 




































































Shipping industry 
 

Shipping instructions 
 
shipping invoice 
 
Shipping law 
 
Shipping Legislation 
 
Shipping line 
 
Shipping order 
 
Shipping note 
 
Shipping notice 

 
Shipping port 

 
Shipping record 
 
shipping room 

 
Shipping routes 

 
Shipping shares 

 
Shipping ton                                            
 
Shipping trade 
 
shipping traffic 

 
shipping tribunal 
 
merchant shipping act 

 
member of 
the shipping tribunal 
 
president of 
the shipping tribunal   

 


