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 دورية  الكترونية ربع سنوية
 من مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 ھيئة ميناء دمياط
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 منطقة بحرية ھامة

 أخبار ميناء دمياط

استعراض �ھم أخبار ميناء دمـيـاط فـى 
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠يوليو وحتى١الفترة من

. 

 أخبار بحرية عالمية

ويلقى الضوء على أھم ا*خبار الـبـحـريـة 
العالمية خ7ل شھر يولـيـو ، اغسـطـس 

 وسبتمبر
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 قالوا 

تعريف بالفرق بين مصطلحي الـدراسـات 
 .Researches and Studiesوالبحوث 

 لوجستيات الموانئ

وفيه استعراض لخطة تنمية مـحـور قـنـاة 
 السويس كمركز لوجيستي عالمي 

 ملف العدد

 ھندسة الموانئ

وفيه استعراض لمفھوم الخصخصة وأھم 
 السلبيات وا*يجابيات لھا

 قاموس المجلة

نظرا لYھمية التي يشكلھا النـيـل فـي 
نتعرف فـي   اقتصاديات دول حوض النيل

ھذا الباب على رحلة النيل من الـمـنـبـع 
 وحتى المصب

٦ 

١٢ 
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استعراض �ھم التوكي7ت الم7حية فـي 
مصر وأھمية النقل الـبـحـري الـعـالـمـي 

 خاصًة في مصر.

٩ 

١٥ 

٥ 

ويلقى الضوء على أھمية التكـريـك فـي 
 صيانة وتنمية الموانئ والمرافق.

 ترجمنا لك

وفيه عشر نصائح للتخلص مـن الـمـلـل 
 الوظيفي
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) سفينة ، كما يوجد بالمخطاف الخارجي ١٧بأرصفة الميناء (  
 .) سفن في انتظار انتھاء ا:جراءات٩(

 قطعة أثرية عبر ميناء دمياط ٩٨إحباط محاولة تھريب 

ضمن مـشمول حـاويتين مـن اGثـاث المنزلـي إلـى الوAيـات 
 .المتحــــدة اGمريكيــــة، عــــبر مينــــاء دميــــاط البحــــري

كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بـإدارة شـرطة 
موانئ دمياط البحري، قد أكدت اعتزام "جمال. أ. خ"، صـاحب 
إحدى شركات اAستيراد والتصدير الكائنة بدائرة مركز شـرطة 
كرموز با:سكندرية، بتھريب كمية من ا^ثار إلـى خـارج البـ\د 
وإخفائھا ضـمن مـشمول حـاويتين مـن اGثـاث المنزلـي إلـى 

 .الوAيات المتحدة اGمريكية، عبر ميناء دمياط البحري

وعقــب تقنيــن ا:جــراءات تــم تــشكيل لجنــة جمركيــة أمنيــة 
لتفتيش مشمول الرسـالة بحـضور لجنـة عليـا مـن المجلـس 
اGعلــى لeثــار لفحــص وجــرد محتويــات الحــاويتين، أســفرت 

قطعة أثرية ترجع لفترة اGسرة العلويـة،  ٩٨أعمالھا عن ضبط 
عبــارة عــن ضــبط عمــودين خــشبيين مطلييــن بلــون الــذھب، 
يشغلھما زخارف وتاج عمود مطلي بألوان الـذھب وتـابلو مـن 
الخشب عليه شعار الدولـة الملكيـة وكونـسول مـن المعـدن 
ومرآة كونسول من الخـشب، وكونـسول مـن المعـدن ومـرآة 
كونسول من الخشب، وكابول خشبي وفـانوس مـن المعـدن 

وبمواجھة المدعو  .وأباليك من المعدن ومرآة ذات إطار معدني
، مـدير وشـريك بـشركة Gعمـال ١٩٦٤" محمد. م. أ " مواليـد 

النقل، والمفوض من صاحب الشأن، مقيم بدمياط، أقر بـصحة 
واقعة الضبط ونفى علمه بما تحتويه الحاويتين من مضبوطات 

وقامت اGجھزة اGمنية باتخاذ كافـة ا:جـراءات  .لھا قيمة أثرية
 .القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 إعداد: وفاء شطا

، ALAM SURIAاستقبل ميناء دمياط، مـساء أمـس، الـسفينة 
طــن قمــح، وتــم تفــريخ حمولــة  ٨٦٠ألًفــا و ٢٧وعلــى متنھــا 

. ُيـذكر أن المينـاء اسـتقبل، الث\ثـاء  ٧السفينة علـى رصـيف 
ألف طن قمـح؛  ٦٣، محملة بكمية ORNAKالماضي، السفينة 

 ٨٦٠ألًفـا و ٩٠ليصبح رصيد صومعة الغـ\ل والحبـوب حوالـي 
 طًنا.

  Alam Suria ميناء دمياط يستقبل السفينة

 طن من القمح  ٦٣٠٠٠ة أوناك محملة ب ميناء دمياط يستقبل السفين

صرح ممدوح الشيطي المتحدث اAع\مي لھيئة ميناء دمـيـاط 
) ٦) سفينة حاويات، وعـدد (٢بأن الميناء استقبل اليوم عدد (

) ٢كما غــــادر المينـــــاء اليـــــــوم عـدد (.سفن بضائع عامة
) سفن بضائع عامة ورصيد صـومـعـة ٦سفينة حاويات وعدد (

 طن قمح.  ٦٠٠١٨الغ\ل والحبوب بلغ 

محملة  ORNAK وأضاف الشيطي أن الميناء استقبل السفينة
 طن قمح، و بذلك يصبح عدد السفن الموجودة  ٦٣٠٠٠بكمية 

آFف  ١٠رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتح=اد الغ=رف التجاري=ة: وص=ول 
 طن أسمنت مستورد إلي ميناء دمياط

كشف أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البنـاء باتحـاد 
آAف طن أسمنت مستورد مـن  ١٠الغرف التجارية، عن وصول 

تركيا قبل يومين إلى ميناء دمياط وجار تفريغھـا حاليـا. وأشـار 
جنيھاً وأنـه سـيتم  ٦٢٠إلى أن سعر الوصول للميناء  ”الزيني”

جنيھـاً علـى أن يـصل سـعره للمـستھلك  ٦٥٠بيعه للموزعين 
جنيھــاً للطــن. وأكــد أن اســتمرار شــحنات ا:ســمنت  ٦٧٠

المستورد يجبر، حسب وصفه مصنعي ا:سـمنت علـى عـدم 
إجراء أي زيادات جديدة على أسعار ا:سـمنت المحلـى، Aفتـا 

جنيھـاً  ٥٠إلى أن السعر كان قد شھد زيادة بعد العيد مباشرة 
 جنيھا للطن. ٧٥٠في الطن ليصل متوسط السعر 

 أشھر ٨ألف طن حديد تركي وصيني في  ٢٢٦مصر تستورد 

 ٦٩٦الـف و  ٢٢٦ارتفعت واردات مصر من حديد التـسليح الـي 
ـــسطس  ـــتى اغ ـــاير ح ـــن ين ـــترة بي ـــ\ل الف ـــا خ   ٢٠١٤طن

وكشف تقرير صادر عن الھيئة العامة للرقابـة علـى الـصادرات 
 ١٢والواردات دخول اول شحنات الحديد الصيني بكميـة بلغـت 

طنا خ\ل نفس الفترة بينما بلغت الواردات مـن  ٣٥٠الف طن و 
 طنا. ٣٤٦الف و  ٢١٤تركيا نحو 

وكـــشفت التقريـــر ان الـــواردات الـــتي وصـــلت الـــي مينـــاء 
طنا خ\ل الفترة  ٢٠٦الف و  ٦٨اAسكندرية من تركيا بلغت نحو 

بينما بلغت الواردات التركيـة الـواردة الـي مينـاء دميـاط بلغـت 
طنا ورغم ان اجمالي الشحنات التركية الواردة  ١٣٩الف و  ١٤٦

 رسالة اA ان اجمالي الحديد الوارد فيھا  ٦٣الي دمياط بلغت 
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قال ممدوح الشيطي، المتحدث ا:ع\مي لھيئة مينـاء دميـاط، 
إن إجمالي سـفن الحاويـات الـتي وصـلت للمينـاء خـ\ل ھـذا 

) ٤٢) سفينة حاويـا، وأن المينـاء اسـتقبل (١٩اGسبوع بلغت (
سفينة بضائع عامة من مختلف اGنواع، كما غادر الميناء خـ\ل 

) سـفينة ٤٢(   ) سفينة حاويات وعدد١٦اGسبوع نفسه عدد (
 .بضائع عامة

أضاف الشيطي أن الميناء استقبل خ\ل اAسبوع ثـ\ث سـفن 
طنـاً كمـا اسـتقبل سـفينة ذرة  ٨٤٨٢٣قمح بحمولـة إجماليـة 

أطنـان، وبـذلك وصـل رصـيد القمـح بالـصومعة  ٦٥٩٠٨حمولة 
طــــن، كمــــا اســــتقبل ســــفينتي زيــــت حمولــــة  ١٤٩٣٠١
 MARIT طن، واستقبل المينـاء سـفينة الغـاز ١٤٤٠٠  إجمالية

ــة  ــاً  ١١٥٣٠حمول كمــا اســتقبل للمــرة اGولــى الــسفينة  .طن
 .طناً من القمح ٣٣١٦٣محملة بـ ENERGYIVY العم\قة

ش=ونة بنھاي=ة  ١٦٤صومعة لتخزين نصف مليون ط=ن قم=ح ب=دمياط.. وتطوي=ر 
  مارس القادم

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن 
ألف طن قمح؛ حيث  ٥٠٠إنشاء صومعة بطاقة تخزينية نحو 

مليون طن  ٢٠ستتم زيادة طاقتھا خ\ل الفترة المقبلة إلى 
جاء ذلك خ\ل توقيع بروتوكول ومذكرة تفاھم بين  .سنويا

وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجموعة كبيرة من 
المستثمرين العرب، بحضور محمد العربي أمين مجلس 
الوحدة اAقتصادية والشيخ أحمد آل سويدان نائب رئيس 

وأضاف حنفي، أن إنشاء  .الغرفة التجارية ا:ماراتية اليوم
ألف  ٥٠٠مناطق لوجستية A تقل الطاقة التخزينية لديھا عن 

طن، Aفتا إلى أنه جار حفظ وتخزين القمح بطريقة تضمن عدم 
وأوضح أننا نھدف لمصر  .شونة ١٦٤إت\فه من خ\ل بدء تطوير 

أكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي لتجارة وتداول الحبوب 
والغ\ل والزيوت والسكر بمنطقة الشرق اGوسط، Aفتا إلى 
أنھا من أكبر اGسواق وأكبر المستوردين في كثير من 

وأوضح أن ذلك يحتاج  .المنتجات منھا الحبوب والزيوت والسكر
إلى تمويل مادي من طرق وأماكن لوجستية، كما أننا نحتاج 
لذراع أخرى وھي البورصة السلعية من أجل تأمين اGمن 

 .الغذائي، كما تكون مصر ھي صناعة السوق

شونة بنھاية مارس  ١٦٤وكشف حنفي، عن اAنتھاء من تطوير 
مليار  ١.٣٨المقبل وقبل بدء موسم حصاد القمح وبتكلفة 

جنيه، مشيراً إلي أنه جار إح\ل الشون بنظام عالمي حديث 
% من التكلفة نتيجة ٣٠بدA من الشون الترابية لتوفير حوالى 

تجنب الھدر في عمليات تداول اAقماح بالشون المكشوفة 
والترابية، با:ضافة لعمليات تصنيف القمح المصري Gول مرة 
حفاظا على حقوق المزارعين واستخ\ص بعض أصناف 

 .اAقماح مرتفعة الثمن وتصديرھا للخارج
وأوضح أن ذلك يحتاج إلى تمويل مادي :نشاء طرق وأماكن 
لوجستية وموانئ، كما أننا نحتاج لذراع آخر وھو البورصة 
السلعية من أجل تأمين اGمن الغذائي، وأن تكون مصر ھي 

أكد الوزير أنه تتم دراسة نقل السلع  .صناعة السوق للغذاء
بجميع أنواعھا عبر السفن ومحطات خاصة بالسكك الحديدية، 
وذلك لتقليل نفقات النقل، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على 
تنمية وتطوير الموانئ في المحافظات، مشيراً إلي أنه من 
المقرر تطوير ميناء السويس على غرار ميناء دمياط، حيث 

وطالب  .ستتم إقامة مناطق لوجستية لتخزين اGقماح والسلع
وزير التموين، وسائل ا:ع\م بالتحري بدقة عن اGخبار التي 
يتم نشرھا، مؤكدا أن "ھناك دوA أخرى ليس من مصلحتھا أن 

 .تصبح الدول العربية ھي المسئولة عن غذائھا

طنا من الحديد فيما بـلـغ عـدد الـرسـائـل  ١٣٩الف و  ١٤٦بلغ 
رسالة اA ان كميات الـحـديـد  ٩٤الواردة الي ميناء اAسكندرية 

 طــنــا مــن الــحــديــد. ٢٠٦الــف و  ٦٨الــواردة بــھــا بــلــغــت 
واشارت البيانات الي ان كميات الـحـديـد الـوارد مـن الصـيـن 

 ٥طنا من الـحـديـد جـاءت مـن خـ\ل  ٣٥٠الف و  ١٢والبالغة 
 رسائل.

 ٦٩٦ألـف و  ٢٢٦ارتفعت واردات مصر من حديد التسليح الي 
ــسطس  ــتى أغ ــاير ح ــن ين ــترة بي ــ\ل الف ــا خ   ٢٠١٤طن

وكشف تقرير صادر عن الھيئة العامة للرقابة علـى الـصادرات 
 ١٢والواردات دخول أول شحنات الحديد الصيني بكمية بلغـت 

طنا خ\ل نفس الفترة بينما بلغت الواردات من  ٣٥٠الف طن و 
 طنا. ٣٤٦الف و  ٢١٤تركيا نحو 

وكــشفت التقريــر أن الــواردات الــتي وصــلت الــي مينــاء 
طنا خ\ل الفترة  ٢٠٦ألف و  ٦٨اAسكندرية من تركيا بلغت نحو 

بينما بلغت الواردات التركية الواردة إلي مينـاء دميـاط بلغـت 
طنـا ورغـم أن إجمـالي الـشحنات التركيـة  ١٣٩الف و  ١٤٦

رسـالة اA ان إجمـالي الحديـد  ٦٣الواردة إلي دمياط بلغت 
طنا من الحديد فيما بلـغ عـدد  ١٣٩الف و  ١٤٦الوارد فيھا بلغ 

رسالة اA ان كميات  ٩٤الرسائل الواردة إلي ميناء ا:سكندرية 
 طنـا مـن الحديـد. ٢٠٦ألـف و  ٦٨الحديد الواردة بھا بلغـت 

واشارت البيانات إلي ان كميـات الحديـد الـوارد مـن الـصين 
 ٥طنا مـن الحديـد جـاءت مـن خـ\ل  ٣٥٠الف و  ١٢والبالغة 
 رسائل.

 سفينة بضائع خMل أسبوع ٤٢حاوية و  ١٩ميناء دمياط يستقبل 

أكدت ھيئـة مينـاء دميـاط أن إجمـالي سـفن الحاويـات التـي  
سفينة حاويات كمـا  ١٩وصلت للميناء خ\ل ھذا اAسبوع بلغت 

ســـفينة بـــضائع عامـــة مـــن مختلـــف  ٤٢اســـتقبل المينـــاء 
فى  -اGنواع.وقال ممدوح الشيطي المتحدث ا:ع\مى للميناء 

إنه غادر الميناء فـى نفـس اGسـبوع  -تصريح له اليوم الجمعة 
 سفينة بضائع عامة. ٤٢سفينة حاويات و ١٦

وأضاف أن المينـاء اسـتقبل خـ\ل اGسـبوع ثـ\ث سـفن قمـح 
طنـا، كمـا اسـتقبل سـفينة ذرة  ٨٢٣ألفا و ٨٤بحمولة إجمالية 

ــة  ــا و ٦٥بحمول ــح  ٩٠٨ألف ــيد القم ــل رص ــذلك وص ــان، وب أطن
 طـــــــــن. ٣٠١ألفـــــــــا و ١٤٨بـــــــــصومعة المينـــــــــاء 

ألفا  ١٤وتابع أن الميناء استقبل سفينتي زيت بحمولة إجمالية 
" بحمولـة MARITطن، كما استقبل الميناء سفينة الغاز " ٤٠٠و

طنا ، فيمـا اسـتقبل المينـاء Gول مـرة الـسفينة  ٥٣٠ألفا و ١١
 طن قمح. ١٦٣ألفا و ٣٣" المحملة بـ ENERGYIVYالعم\قة "

 طناً  ١١٥٣٠حمولة  MARITسفينة الغاز ١٩ميناء دمياط يستقبل 

 المصادر

 الموقع الرسمي لھيئة  ميناء دمياط
www.akhbarak.net 
www.el-balad.com  
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 إعداد :ميادة منتصر

بعد أعوام من اAنشاء تنتھي المانيـا مـن تـدشـيـن أكـبـر 
سفينة في العالم و ھي كوانتوم أوف دو سيز ، تعد اGكبر 
في العالم والتي قامت ألمانيا بتصميمھا و تصنيعھا، يبـلـغ 

مترا ويمكن أن تحمل على متنھـا أربـعـة آAف  ٣٤٨طولھا 
  راكب. السفينة قامت بأول تجربة إبحار في بحر الشمال

 قمة دبى البحرية تنطلق اكتوبر المقبل

 : المغرب يستضيف مؤتمر المنظمة البحرية ٢٠١٤يوم البحرية العالمي 

تتنافس العديد من الدول Aستضافة ھذا الحدث العالـمـي 
والذي تم تنظيمه خ\ل السنوات الخمس اGخيرة في كـل 
من الوAيات المتحدة، وإيطاليا، واGرجنـتـيـن، والـبـحـريـن، 

وقد اختير موضوع ھذا العام لتسليط الضـوء عـلـى  وبيرو.
معاھدات المنظمة البحرية الدولية التي لـم تـدخـل حـيـز 
التنفيذ والمعاھدات التي لم تصدق عليـھـا بـعـض الـدول 
با:ضافة إلى التنفيذ الفعال للمعاھدات من أجل الحصـول 

 على نتائج مميزة. 

 ٢٠١٤وسينظم المغرب ھذه الفعاليـة الـمـوازيـة لـعـام   
والتي سيتم اAحتفاء بھا بمدينة طـنـجـة بـالـمـغـرب فـي 

.وسـيـتـم ٢٠١٤تشرين اGول/أكتـوبـر  ٢٩و  ٢٧الفترة بين 
التركيز على التنفيذ الفعال Aتفاقيات المنظمـة الـبـحـريـة 
الدولية وفرص اAستثمار والشراكة وتنمية قطاع الشحـن 

 البحري، والخدمات البحرية على الصعيد الدولي. 

إثر قـرار  ٢٠٠٥وتم ا:ع\ن عن اليوم العالمي للبحر سنة   
 ُأَممي وتوصية صادرة عن المنظمـة الـبـحـريـة الـدولـيـة.

وسيشھد ھذا الحدث تقديماً للتراث وا:مكانيات الـبـحـريـة 
التي يزخر بھا المغرب؛ كما أن ھذه المناسبة سـتـشـكـل 
فرصة للتعريف بالمرافق والموانئ البحرية لطنجـة الـتـي 
يلتقي فيھا المتوسط بالمحيط اGطلسي عبر مضيق جبـل 
طارق. وستشارك منظمات حكومية وغير حكومية دولـيـة 
وإقليمية منھا الصندوق الدولي للـتـعـويـض عـن اGضـرار 
الناجمة عن التلوث واAتحاد من أجل المتوسـط وجـامـعـة 

 .الدول العربية والمفوضية

أكتوبر المقبل لـتـكـون الـمـحـفـل  ٢٧وستعقد القمة في  
الرئيسي الذي يفتتح ويؤذن ببدء فعاليـات أسـبـوع دبـي 

 البحري، الحدث الذي تنظمه سلطة مدينة دبي الم\حيـة
 كل عامين.

فـي أول يـوم فـي   “  ويأتي انعقاد قمة دبي البـحـريـة  
، الذي تنظمه سلطة مـديـنـة دبـي “  أسبوع دبي البحري

الم\حية في إطار سعيھا الجاد لتعزيز قدرات دبي عـلـى 
استضافة أھم الفعاليات والمؤتمرات العالمية في القطاع 
البحري والتزامھا المتواصل بضـمـان أعـلـى مسـتـويـات 
الس\مة البحرية في المياه ا:قليمية :مارة دبي وتنظيـم 

 وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري.

وستجمع قمة دبي البحرية كبار صـنـاع الـقـرار ورؤسـاء 
ومديري مختلف الشركات العامة والخاصة العـامـلـة فـي 
القطاع البحري في دبي والمنطقة والعالم، با:ضافة إلى 
مشاركة متحدثين من كبار قادة الصناعة البحرية العالمية 

العـالـمـيـة، ”  بيمكو” من المنظمة البحرية الدولية وشركة 
والمنظمة الدولية لشركات التصنيف البحرية وغيرھا مـن 

 كبار الشركات البحرية.

ويتخلل القمة موضوعات عدة أخرى متنوعة تـھـم الشـأن 
البحري محلياً وإقليمياً ودولياً بمشـاركـة عـدد مـن كـبـار 
المسؤولين الحكوميين والمعنيين بالقطاع البحـري وأبـرز 
الخـبـراء ومشـغـلـي ومـالـكـي السـفـن فـي ا:مـارات 

 والمنطقة.

الـجـھـة الـحـكـومـيـة  أعلنت سلطة مدينة دبي الم\حـيـة  
المسؤولة عن عمليات ا:شراف وتنظـيـم وإدارة مـخـتـلـف 
الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، إط\قھا القمـة 

قـمـة دبـي ” البحرية العالمية اGولى من نوعھا تحت اسـم 
 .“البحرية

 أكبر سفينة في العالم تبدأ أول تجربة بحرية
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وقعت مجموعة اGحواض الجافة العالمـيـة والـمـ\حـة    
العالمية المزود العالمي للخدمات البحـريـة والـمـ\حـيـة 
وا:نشاءات البحرية لقطاعات النـفـط والـغـاز والـطـاقـة 
اتفاقية مع تحالف يضم "بتروفاك" و"سيمنس" و"تيـنـت" 

" Gلمانيا ٣لبناء منصة بحرية عم\قة تحمل اسم "بوروين 
كيلومتر قبالة الساحل اGلماني فـي  ١٠٠وتقع على بعد 

بحر الشمال وذلك Aست\م وتحويل ونـقـل تـيـار الـجـھـد 
العالي المستمر. وسيجرى تجھيز المنـصـة بـأحـدث مـا 
توصلت إليه تكنولوجيات الكھرباء المتـقـدمـة والـكـابـ\ت 
ونقل الطاقة الكھربائية عن طريق التيار المستمر والـذي 

 سيعرف باسم "بوروين جاما" بعد اAنتھاء من تشييدھا .

وستساھم المنصة الكھربائية في تـوفـيـر مصـدر مـھـم 
للطاقة البحرية المتجددة من الرياح من شأنه أن يـلـبـي 
الطلب المتزايد على موارد الطاقة. ونجحـت مـجـمـوعـة 
اGحواض الجافة العالمية في الفوز بعقد تقوم بـمـوجـبـه 
بتصنيع وتجھيز وتحميل منصة الـمـحـطـة الـكـھـربـائـيـة 

" والتي ستنقل الطاقة الكھربائية المتولدة من ٣"بوروين 
 مزارع الرياح البحرية إلى اGراضي اGلمانية .

ومن المقرر أن تدخل المحطة حيز التشغيل الفعلي فـي 
وسيتم وضع المنصة في بحر الشمال عـلـى  ٢٠١٩العام 

مترا .وفي ھذا ا:طار طلبت شـركـة  ٤٠عمق يبلغ تقريبا 
 -" تينيت " مشغل محطة التحويل الكھربائية اGلمـانـيـة 

الھولنديـة مـن كـونسـورتـيـوم يـتـألـف مـن شـركـتـي 
" ٣"سيمنس" و"بتروفاك" تجھيـز الـمـحـطـة "بـورويـن 

بوصلة نقل التيار الكھربائي تقوم بنقل طاقة كـھـربـائـيـة 
ميجاوات وھي تـعـادل  ٩٠٠متولدة من الرياح تبلغ تقريبا 

تقريبا كمية الطاقة الكھربائية المستھلكـة سـنـويـا مـن 
جانب مليون نسمة من أصحاب المنازل في ألمانيا .فيمـا 
تقوم شركة "سيمنس" بتجھيز المحطـة بـتـكـنـولـوجـيـا 
المحول الكھربائي للنقل الكفء للطاقة الكھربائـيـة عـن 
طريق التيار المستمر "إتش في دي سي".جدير بالـذكـر 
في ھذا المجال أنه يجري بشكل نمطي توليد الـطـاقـة 
الكھربائية المستدامة في مواقع بـعـيـدة عـن مـنـاطـق 
اAستھ\ك وھو اGمر الذي يضفي عـلـى أنـظـمـة نـقـل 
الطاقة الكھربائية أھمية توازي أھمية أنظـمـة الـتـولـيـد 
وفي ھذا المجال توفر تكنولوجيا نقل الطاقة الكھربائـيـة 
عن طريق التيار المستمر "إتش في دي سـي" مـزايـا 
تتعلق بقدرتھا على النقل الكفء للطاقة الكھربائية عـبـر 
المسافات الطويلة وتحويل الطاقة الكھربائية بـكـمـيـات 

 كبيرة.

التجارية بين مصر وتركيا مازالت ُمفعل=ة رغ=م الجف=اء  “الرورو” اتفاقية 
 السياسي

 المصادر

http://www.uworled.com/ 

 www.argaam.com 

Www.alitiihad.ae 

 www.shorouknews.com 

    ٣ب=وروين”اYحواض الجافة توقع اتفاقية بن=اء المن=صة البحري=ة العمMق=ة 
 لطاقة الرياح“

وبحسب ما تم إع\نه عقب تفعيل العمل باAتفاقية فـإنـھـا 
تھدف إلى تسھيل عملية نقل البضائع التركية على مـتـن 
شاحنات قادمة بحرا من الموانئ التركـيـة، إلـى مـوانـئ 
ا:سكندرية ودمياط وبورسعيد بالبحر المتوسط، ومنھا يتم 

سـفـاجـا »نقل البضائع برا إلى موانئ البحر اGحمر مـثـل 
، على أن يـتـم شـحـن تـلـك «ونويبع وبورتوفيق واGدبية

البضائع مرة أخرى عن طريق البحر بـھـدف نـقـلـھـا إلـى 
موانئ العقبة اGردني وجدة وضبا السـعـودى، وتـحـصـل 
مصر فى مقابل ذلك على رسوم شحن البضائع التـركـيـة 
خ\ل مغادرتھا موانئ البحر اGبيض، فيما تتجنب السـفـن 
التركية العبور من الممر الم\حي لقناة السـويـس ودفـع 

 رسوم المرور من خ\له.

الخبير البحري والمستشار السابق لوزير النـقـل لـقـطـاع 
، إن «الشـروق»النقل البحرى، أحمد سـلـطـان، قـال لــ

ل\لتفاف على العـبـور مـن  «باب خلفى»اAتفاقية بمثابة 
قناة السويس ودفع الرسوم المستحقة، مشيرا إلى عدم 
وجود دراسة موثقة ورسمية تقارن بين الخسارة المالـيـة 
الناجمة عن إيجاد بديل للتجارة التركية عن العبور من قناة 
السويس، ومقارنتھا بمكاسب مصر من اتفاقية النقل عبـر 

 طريق الرورو.

ولفت سلطان، إلى تأثير مرور الشاحنات الـتـركـيـة عـبـر 
الطرق البرية في مصر على تھالك شبكة الطـرق وزيـادة 
احتمالية الحوادث دون مردود واضح يـدخـل فـي خـزانـة 
الدولة لصيانتھا، موضحا أن الشاحنات، التي تنقل البضائع 
التركية، ذات خزانات وقود كبرى، وتحصل عـلـى الـوقـود 
المصري بأسعاره المحلية، وھو ما يعـد خسـارة مضـافـة 

 تتسبب فيھا اAتفاقية.

ويقول وليد توفيق، عضو شعبة وسائل النقل في اتـحـاد 
الصناعات المصرية، إنه منذ توقيع اتفاقية الرورو لـم يـتـم 
إع\ن بيانات عن مكاسبھا للجانب المصرى، مشيـرا إلـى 
أن تصريحات مسؤولين بالحكومة المصـريـة بشـأن عـدم 
وجود نية لمراجعة اAتفاقية يعتبر أمرا مسـتـغـربـا وغـيـر 
منطقى، فيما يخص الجانب التجاري وليـس السـيـاسـي 

 وحسب.

واعتبر توفيق أن تركيا ھي اGكثر قدرة على تحقيـق ربـح 
من تنمية تجارتھا مع دول الخليج وزيـادة الصـادرات عـبـر 
طريقة نقل الرورو، بينما A تحقق مصر مكـسـبـا شـبـيـھـا 
بسبب محدودية حجم صـادرات الـقـاھـرة، مشـيـرا إلـى 
ضرورة عمل ما يشبه دراسة جدوى ل\تفاقـيـة وإعـ\نـھـا 

 للرأي العام المصري.

وعلى الرغم من التباين الشديد في الع\قات المصـريـة 
التركية بين عھدي الرئيس المـعـزول مـحـمـد مـرسـى 
والحالي عبدالفتاح السيسى؛ فـإن اAتـفـاقـيـة ظـلـت 
سارية، ولم يتـم اAقـتـراب مـنـھـا خـ\ل فـتـرة حـكـم 
السيسي رغم مطالبات سياسيين وخبراء بإلغائھا فـي 

 ظل التوتر الحالي للع\قات بين البلدين.
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ونھر  ومن خصائصه أنه ھو الكرة اGرضية أنھار أطول النيل   
الـوطـن الـعـربـي"، يـقـع  يعتبران "أغزر نھرين فـي الفرات

وينساب إلى جھة الشـمـال، لـه رافـديـن  قارة أفريقيا في
ينبع النيل اGبيض فـي  والنيل اGزرق النيل اGبيض رئيسين
في وسط أفريقيـا، أبـعـد مصـدر  البحيرات العظمى منطقة

S 29°″ ٥٥.٩٢′ ١٦° ٢ عند ا:حداثـيـات رواندا يوجد في جنوب
19′52.32″E بحيرة فيكتـوريـا،  إلى تنزانيا ويجري من شمال

جنوب السودان، في حين أن الـنـيـل اGزرق  ثم أوغندا إلى
ـــدأ فـــي ـــب ـــا ي ـــان ـــرة ت ـــحـــي ـــا فـــي ب ـــي ـــوب ـــي ـــد  أث عـــن
ثــم يــجــري  N 37°15′53.11″E″ ٨.٨′ ٢° ١٢ ا:حــداثــيــات

من الجنوب الشرقي ثم يـجـتـمـع الـنـھـريـن  السودان إلى
إجمالي طول النھر .الخرطوم بالقرب من العاصمة السودانية

 ٣.٤ميل). يغطي حوض الـنـيـل مسـاحـة  ٤١٣٢(  كم ٦٦٥٠
، ويمر مسـاره بـعـشـر دول إفـريـقـيـة يـطـلـق ²كم مليون
 .دول حوض النيل عليھا

ويتكون مـن  الخرطوم السودان يجتمع نھر النيل في عاصمة
في  فرع النيل اGبيض فرعين رئيسيين يقوما بتغذيته وھما:

�إثيوبيا. شرق القارة، و"فرع النيل اGزرق" في

ھي المصدر اGساسي لـمـيـاه الـنـيـل  بحيرة فيكتوريا تعتبر 
ــل  ــدود ك ــي ح ــل ــرة ع ــي ــح ــب ــذه ال ــع ھ ــق ــض. ت ــي اGب

وكينيا، وھـذه الـبـحـيـرة بـدورھـا تـعـتـبـر  تنزانيا أوغندا، من
ــالــتــوازي، يــعــتــبــر .الــبــحــيــرات الــعــظــمــي ثــالــث نــھــر  ب

ھو الحد اGقصى لنھـر الـنـيـل، وھـو  بوروندي في روفيرونزا
يقطع نھـر كـاجـيـرا مسـارا  لنھر كاجيرا يشكل الفرع العلوي

 .ميل) قبل دخوله إلي بحيرة فيكتوريا ٤٢٩كم ( ٦٩٠طوله 

بعد مغادرة بحيرة فيكتوريا، يعرف الـنـيـل فـي ھـذا الـجـزء 
كـم ( ٥٠٠نيل فيكتوريا، ويستمر في مساره لمسافة  باسم
بـحـيـرة  حـتـى يصـل إلـي - ببحيرة كييوجـا ميل) مرورا ٣٠٠

 .ألبرت

نيـل ألـبـرت، ثـم  بعد مغادره بحيرة ألبرت، يعرف النيل باسم
لـيـعـرف عـنـدھـا  جمھورية جنوب السـودان يصل النيل إلي

يـمـتـد الـنـيـل  ببـحـر الـغـزال بحر الجبل، وعند اتصاله باسم
النيل اGبيـض،  ميل) يعرف فيھا باسم ٤٤٥كم ( ٧٢٠لمسافة 

ويستمر النيل في مساره حام\ً ھـذا اAسـم حـتـى يـدخـل 
 .الخرطوم جمھورية السودان ثم يمر بالعاصمة السودانية

بينما يطلق عليه اسم "النيل اGزرق" بعد  (ويطلق عليه اسم 
ويستمر ھذا النيـل حـامـ\ً  .السودانية ا:ثيوبية عبوره الحدود

كـيـلـومـتــر،  ١,٤٠٠اسـمـه السـودانـي فـي مسـار طـولـه 
فـي   –"النيل اGبيض"   –حتى يلتقي بالفرع ا^خر  (ميل ٨٥٠)

ليشك\ مـعـا مـن تـلـك الـنـقـطـة، مـروراً  بالخرطوم المقرن
البحر المتوسط، ما يـعـرف  مصر، وحتى المصب في بأراضي

 ."باسم "النيل

 إعداد ميادة منتصر

 مقدمة

ليشك\  الخرطوم مقرن بعد اتحاد النيلين اGبيض واGزرق في
معا نھر النيل، A يتبقى لنھر النيل سوي رافد واحد لتـغـذيـتـه 

، والذي يبلغ طـول نھر عطبرة أA وھو مصر بالمياه قبل دخوله
ميل) تقريـبـا. يـنـبـع ھـذا الـنـھـر مـن  ٥٠٠كم ( ٨٠٠مساره 

المرتفعات ا:ثيوبية أيضا، شمالي بحيرة تانا، ويتـصـل بـنـھـر 
ــة  ــي مســاف ــل ــل ع ــي ــن ــم ( ٣٠٠ال ــد  ٢٠٠ك ــع ــل) ب ــي م

 :ويعتبر النيل في السودان مميـزا لسـبـبـيـن.الخرطوم مدينة
الشـ\ل السـادس فـي   –؛ ستة ش\Aت مروره عليأولھما 

 .في مصـر  –السبلوقة (شمال الخرطوم) حتى ش\ل أسوان 
تغيير مسار النيل، حيث ينحني مسار النيل في اتجـاه ثانيھما 

 –شـمـاA   –جنوبي غربي، قبل أن يرجع لمسـاره اGصـلـي 
، ويطلق علي ھذا الجزء المنحني  للبحر المتوسط حتى يصل

اسم "اAنحناء العظيم للنيل بعد عودته لمساره اGصلي، يعبر 
النيل الحدود السودانية المصرية، ويستمر في مساره داخـل 

وھي بحيرة صناعية تقـع  - : بحيرة ناصر مصر حتى يصل إلي
يغادر النيل البحيرة ويتجه شـمـاA حـتـى  .السد العالي خلف

يصل إلي البحر المتوسط. علي طول ھذا المسار، يتفرع جزء 
، ويستـمـر حـتـى بحر يوسف ، ويسميأسيوط من النھر عند

ويصل نھـر الـنـيـل إلـى أقصـى الشـمـال .الفيوم يصل إلي
المصري، ليتفرع إلي فرعين: فرع دمياط شرقا وفـرع رشـيـد 

وھي تعتبر علي قـمـة  دلتا النيل غربا، ويحصران فيما بينھما
قائمة الدلتا في العالم، ويصب النيل في النھاية عبـر ھـذيـن 

 . مصر الفرعين في البحر المتوسط إلي

 النيل اYبيض

%) من المياه الـمـغـذيـة ٨٥-٨٠يأتي النيل اGزرق بنسبة (
فقط أثناء  الصيف لنھر النيل، ولكن ھذه المياه تصل إليه في

ھضبة الحبشة، بـيـنـمـا A  سقوط اGمطار الموسمية علي
يشكل في بقية اGيام من العام ذات النسـبـة حـيـث تـقـل 

 المياه. 
ينبع ھذا النھر من بحيرة تانيا الواقعة في مرتفعات إثيـوبـيـا 

 بشرق القارة اGفريقية.

 النيل اYزرق

 ملتقى النيل
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يشكل حوض النيل تنوعا جغرافيا فريدا، بدء من المرتـفـعـات 
في الجنوب ويقل اAرتفاع حتي يصل إلي سھول فسـيـحـة 
في أقصي الشمال. ولذلك نھر النيل ھو النھر الوحيد الـذي 

 تبعا لميل اGرض. الشمال إلي الجنوب يجري من

يشكل النيل أھمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيـل، 
ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون فـي كـل دول حـوض 
النيل علي مياھه من أجل ري محاصيلھم. ومن أشھـر ھـذه 
المحاصيل: القطن، القمح، قصب السكر، البلح، البقـولـيـات، 
والفواكه الحمضية. وفي مجال الصيد فيـعـتـمـد الصـيـادون 
علي اGسماك النيلية المتوفرة فيه، ويعـتـبـر السـمـك مـن 
اGك\ت المفضلة للكثير من شعوب ھذه الدول. كما يشـتـھـر 

تـمـسـاح  نھر النيل بوجود العديد من اGحياء المائية أھـمـھـا
والذي بتواجد في أغلب مسار النيل. أمـا فـي مـجـال  النيل

وتـقـوم عـلـيـه أحـد أنـواع  ومصر السودان السياحة، ففي
حاملة  الفلوكة السياحة وھي "السياحة النيلية"، حيث تبحر

السياح وزائرو الب\د في كل من بين السدين الثالث والـرابـع 
فـيـجـنـوب  وكـوسـتـي جـوبـا في شمال السـودان و، بـيـن

  وأسوان اGقصر و وقنا وسوھاج والمنيا والجيزة السودان

  بمصر

قيد البناء يـقـع  إثيوبي سد سد اGلفية الكبيرة أو سد النھضة
بالقرب من الـحـدود  قماز-بنيشنقول بوAية النيل اGزرق على

 ٤٠و  ٢٠السودانية، على مسـافـة تـتـراوح بـيـن -ا:ثيوبية
، سـوف ٢٠١٧سـنـة  كيلومتر وعند اكتمال إنشاءه، المرتقـب

القارة اGفـريـقـيـة، والـعـاشـر  في سد كھرومائي يصبح أكبر
تـقـدر تـكـلـفـة  عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكھربـاء

مليار دوAر أمريكي وھو واحد من ث\ثـة سـدود  ٤.٧ا:نجاز ب 
ويوجد قلـق  الطاقة الكھرومائيةفي إثيوبيا ُتشيد لغرض توليد

بــخــصــوص تــأثــيــره عــلــى تــدفــق  مصــريــيــن لــدى خــبــراء
 .وحصة مصر منھا النيل مياه

 التأثير على  مصر 
التأثير الدقيق للسد علـى دول المـصب غـير معـروف. مـصر 
تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة مـلء 
الخزان و انخفاض دائم بسبب التبخـر مـن خـزان يبلـغ حجـم 

علـى  النيـل الخزان حوالي ما يعادل التـدفق الـسنوي لنھـر
مليار مـتر مكعـب ) . مـن  ٦٥,٥الحدود السودانية المصرية ( 

المرجح أن تنتشر ھذه الخسارة إلى دول المصب على مدى 
عدة سنوات. وقد ورد أنه بخ\ل ملء الخـزان يمكـن أن ُيفقـد 

مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه ســنوياً، ممــا ١٩إلــى  ١١مــن 
سيتسبب في خسارة مليوني مـزارع دخلھـم خـ\ل الفـترة 
من ملء الخزان . ويـزعم أيـضاً، بأنھـا سـتؤثر علـى امـدادات 

% ، في حين يجري  ٤٠% إلى  ٢٥الكھرباء في مصر بنسبة 
بناء السد حالياً .حسابات الطاقة الكھرومائية في الواقع أقل 

في المئة من إجمالي إنتاج الكھربـاء فـي مـصر فـي  ١٢من 
[ مليار كيلو وات في الساعة ) ١٢١من أصل  ١٤(    ٢٠١٠عام 

% من إنتـاج ٢٥حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة  ]٢٤
الطاقة الكھرومائية وُسيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج 

%. سد النھضة ٣الكھرباء ا:جمالي المصري لما ھو أقل من 
ا:ثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيـضاً إلـى خفـض دائـم فـي 

بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدA  منسوب المياه في
الحالـي  التبخـر إثيوبيا. وھـذا مـن شـأنه تقليـل من ذلك في

مليارات متر مكعب سنويا ، ولكـن سـيكون مـن  G١٠كثر من 
:نتاج  أسوان في السد العالي من قدرةشأنه أيضاً أن يقلل 

ميجـاوات ١٠٠الطاقة الكھرومائيـة لتـصل قيمـة الخـسارة لــ

 اYھمية اFقتصادية

 المصادر

 موسوعة ويكيبديا
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 إعداد: ياسمين حمدي

 ٢٠١٠يونيو  –اFتحاد المركزي للتكريك 

يعد التكريك أمراً بالغ الحيوية  في مجال صـيـانـة وتـنـمـيـة 
الموانئ والمرافئ Gغراض الم\حة  والـمـعـالـجـة وإدارة 
الفيضانات حيث ينجم عنه كم ھائل من الرسوبيـات الـتـي 
ُتشكل مورداً ھاماً و مع ذلك يتم التخلص من الكثيـر مـنـھـا 
في ظل العقبات اAقتصادية واللوجستـيـة والـتـشـريـعـيـة 

 والبيئية الموجودة حالياً. 

و بالرغم من عدم شيوع تلك الممارسة في جـمـيـع أنـحـاء 
العالم إA أن ھناك اعترافاً متزايداً بأھمية الرسوبيات كمورد 
ثمين والفائدة الجمة التي تنطوي عليھا الحلول ا:بـداعـيـة 
Aستخداماتھا. ويساھم إعادة تدوير الرسوبيات في مـجـال 
التنمية المستدامة بشكل كبير حيث يمكنه أن يـقـلـل مـن 
كمية المواد اGساسية المـسـتـخـدمـة فـي الـكـثـيـر مـن 
اGنشطة كأعمال البناء والتشييد، و بالفـعـل تـقـوم بـعـض 
الدول بالتوسع في استخدامھا فـعـلـي سـبـيـل الـمـثـال 

% من الرسوبيات، ٩٠أكثر من  ٢٠٠٣استخدمت اليابان عام 
وفي بلدان أخرى حالت بعض العقبات دون استخدام أكـثـر 
شموAً. تتمثل إحدى ھذه العقبات في  تكلفة التدوير التـي 
تتجاوز تكاليف التخلص التقليدي با:ضافة إلي الكثـيـر مـن 
التشريعات واللوائح المعقدة والمتضاربة و صعـوبـة إيـجـاد 
الخطط الم\ئمة ل\ستخدام الصحيح في الوقت المنـاسـب 
أو أسواق للمنتجات المعـالـجـة وأحـيـانـاّ الـتـصـور الـعـام 

 السلبي.

مؤخراً، تم اAعتراف بأن ا:زالة الكاملة لـلـرسـوبـيـات مـن 
النظام البيئي قد يغير من البنية التضاريسية لـقـاع الـبـحـر 
والخواص البيئية لذلك النظام  والبديل المطروح ھو ا:بـقـاء 
على إمدادات الرسوبيات داخل النظام المحلي مـن خـ\ل 
إعادة التغذية بمعدAت تحافظ على الـبـنـيـة والـخـصـائـص 
القائمة للنظام البيئي ويطلق عـلـى تـلـك الـمـمـارسـات 
"اAنتقال المستدام" أو "الحفاظ على الرواسب" ويـنـبـغـي 

 اعتبارھا كواحدة من استخدامات الرسوبيات المتعددة. 

ويفضل، في بعض الـحـاAت، اسـتـعـراض أسـالـيـب إدارة 
الرسوبيات قـبـل اسـتـخـدامـھـا خـارج الـنـظـام الـمـائـي 
المستخرجة منه. في دراسـة آجـراھـا اAتـحـاد الـمـركـزي 

حـول الـتـخـلـص مـن الـرسـوبـيـات  ٢٠٠٥للتكـريـك فـي 
% ١٠واستخدامھا في أوروبا، أظھرت الدراسة أن أقل مـن 

 A أن الـرقـم الـمـطـروح Aمن الرسوبيات تم استخـدامـه إ
يتضمن إعادة تدويرھا في الـنـھـر واGنـظـمـة السـاحـلـيـة 

% أخـرى تـم ٣٠المتاخمة وأشارت الـتـقـديـرات إلـي أن 
استخدامھا بھذه الطريقة وتتضمن اGمثلة نھر شيلدت حيـث 
ُأعيد شحن الرواسب للقطاعين الـھـولـنـدي والـبـلـجـيـكـي 
ومصب نھر ھامبر في المملكة المتحدة حيث يتـرسـب فـي 

مليون متر مكعب من الرسوبيات سنـويـاً    ٧المتوسط حوالي 
 داخل النظام البيئي للمصب.

فبمجرد تكريك إحدى المناطق يمكن اعتماد مجـمـوعـة مـن 
اAستخدامات للرواسب الناجمة من التكريك وتصـنـف تـلـك 

لـفـريـق  ١٠٤اAستخدامات ضمن فئتين وفقاً للتقريـر رقـم 
لشئون البيـئـة تـحـت  PIANCالتابعة لشركة  ١٤العمل رقم 

 وتتضمن التصنيفات:  CEDAإشراف اAتحاد المركزي للتكريك 
اAستخدامات الھندسية مثل استخدام الـرسـوبـيـات     ••••

كمواد للبنـاء والـعـزل والـدفـاع أثـنـاء الـفـيـضـانـات 
 واستص\ح اGراضي وصيانة الشواطئ.

التحسين البيئي بمـا فـي ذلـك إنشـاء وتـحـسـيـن     ••••
الموائل الطبيعية والمزارع السميكة والـمـنـتـجـعـات 

 الترفيھية.
يمثل التخطيط المبكر Aستخدام الرسوبيات قبل الـبـدء فـي 
التكريك أمراً أساسياً Aستخدامھا بنجاح أو إمكانية اAحتفـاظ 
بھا داخل المنظومة واضعاً تحقيق المنفـعـة الـبـيـئـيـة فـي 

 المقام اGول.
الـمـمـارسـات الـنـاجـحـة  PIANCتدارس فريق عمل شركة 

Aستخدام الرسوبيات حول العالم واستنتج أن ھناك العـديـد 
من اAمكانات لزيادة توظيفھا لكن يوجد الكثير من الـعـقـبـات 
التي تحول دون ذلك. :زالة تلك العقبات وتعظـيـم الـفـائـدة 

 ُيوصى باتخاذ عدداً من ا:جراءات: 
استخدام الرسوبيات المعالجة لتحضير موقع براونفيلد للبناء 

 ، بلجيكا). Fasiver(مشروع 

تجفيف الرسوبيات واستخـدامـاتـھـا: مـنـظـور جـوي Gرض 
 مشروع براونفيلد



 المصادر
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التواصل وھو ضـروري لـكـسـب تـأيـيـد الـجـمـھـور     ••••
والمشرعين وذوي الصلة من خ\ل التوعية بـقـيـمـة 
استخدام الـرسـوبـيـات كـمـورد قـيـم و اAعـتـراف 

 بإسھاماتھا في مجال التنمية المستدامة. 

استخدام اقتصاديـات صـحـيـحـة لـتـوفـيـر الـمـوارد     ••••
اGسـاسـيـة مـن خـ\ل اAعـتـراف بـاسـتـخـدامـات 
الرسوبيات والتقييم الدقيق للنفقات ومدي استفـادة 

 المجتمع.

وضع تفسير للتشريعات:  من المھم أA يتم تصـنـيـف     ••••
الرسوبيات من قبل السياسات الوطنـيـة كـنـفـايـات 
ويجب تبني تشريعات  تنظر إلى تلك المواد كـمـورد 

 محتمل مع تنقيح التشريعات الحالية.

التنسيق بين العرض والطـلـب عـلـى الـمـسـتـوى      ••••
 المحلي وا:قليمي و في مناطق مصبات اGنھار.

توظيف النھج الـفـنـيـة وا:داريـة والـتـي تـتـضـمـن     ••••
التخطيط ومواعيد التسليم وإدارة العمليـات ورقـابـة 

 الجودة.

التوعية بالمزايا والمخاطر البيئـيـة وتشـكـيـل فـھـم     ••••
 سليم لتلك المزايا على مستوي المشاريع الضخمة.

تشجيع التعزيز البيئي باستخدام الـرسـوبـيـات فـي     ••••
 ضوء التجربة العالمية في ھذا المجال.

تعكس نوعية الرسوبيات البيئة التي استخرجت منھا والتي 
تكون، في بعض الحاAت،  عرضة للتلوث من مصادر محلـيـة 
أو بعيدة. ووجود الملوثات A يحد من امكانية اسـتـخـدامـھـا 
ولكن يجب وضع ذلك في اAعتبار عند اختـيـار اAسـتـخـدام 
الم\ئم وقد يتطلب ذلك معالجتھا إما لمعـادلـتـھـا أو :زالـة 
الملوثات قبل اAستخدام و التي من المحتـمـل أن تسـبـب 

تـكـنـولـوجـيـات  PIANCفي رفع التكلفة. ويشمل تـقـريـر 
المعالجة المستخدمة حول العالم و من  ضمنھا مـجـمـوعـة 
من اAحتماAت اGخرى المقدمة وتتضمن تقنيات المعـالـجـة 
اGساسية كالفصل والنزح والتثبيت الـحـراري والـمـعـالـجـة 

 البيولوجية.

إعادة ضخ الرسوبيات المعالجة :نشاء م\حة جديدة 

 جزيرة تحت ا:نشاء باستخدام الرسوبيات

 استخدام الرسوبيات المعالجة Gغراض تنموية في دلتا 
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في القلب من مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس تـقـع 
محافظة ا:سماعيلية بموقعھا اAستـراتـيـجـي والـتـاريـخـي 
المھم حيث يعد المشروع طوق النجاة بالنسبة للـمـحـافـظـة 
ولمواطنيھا والذين يعانون ارتفاع نسبة البطالة بصورة كبـيـرة 
كما ان المشروع يمثل فرصة ذھبية Aيجاد تنميـة حـقـيـقـيـة 

% من مساحة المحافظة تـقـع شـرق ٤٨لمساحة تصل الي
قناة السويس، عانت لسنوات طويلة المـشـاكـل واAھـمـال، 
بشرط اA تتحول البيانات والتصريحات حول الـمـشـروع الـي 
مجرد أماني وفقاعات في الھـواء مـثـلـھـا مـثـل الـمـشـروع 

 .القومي لتنمية سيناء

 إعداد: ميادة منتصر

من المنتظر ان تضم خطة التطوير با:سمـاعـيـلـيـة ضـمـن 
محور إقليم قناة السويس ث\ثة مشروعات رئيسية، وھـي 
إحياء وتنمية مشروع وادي التكنولوجيا العـمـ\ق وتـنـمـيـة 
مدينة ا:سماعلية الجديدة وضاحيـة اGمـل غـرب الـقـنـاة 
وإنشاء نفق جديد أسفـل الـقـنـاة ومـن حـولـه مـنـطـقـة 
لوجستية وصناعيـة ومـراكـز خـدمـيـة وإداريـة وأنشـطـة 
سياحية وترفيھية. ويعد مشروع وادي التكنولوجـيـا قـطـبـا 
تنمويا ومجتمعا عمرانيا ضخما علي محور ا:سماعـيـلـيـة ـ 
العوجة ويعتمد أساسا علي الصناعـات عـالـيـة الـتـقـنـيـة 
كنشاط اقتصادي كما يضم أنشطة سكنية وبحثية وخدميـة 
وتواكبت فكرة إنشاء المشروع مـع الـمـشـروع الـقـومـي 

وتشير المھندسة نـعـيـمـة مـحـمـد ١٩٩٤لتنمية سيناء عام
محب مدير مشروع وادي التكنولوجيا الي ان المشروع يقع 

فدان وتضم الـمـرحـلـة اGولـي  ٥٠٠ألفا و ١٦علي مساحة
فدانا للمرحلة العاجلة،، كمـا  ٢١٥فدانا منھا ٣٠٣٠للمشروع

يتمتع المشروع بموقع استراتيجي حيث يبعد عن المـجـري 
كيلو مترات. وعن مينائـي  ١٠الم\حي لقناة السويس بنحو

كـيـلـو مـتـرا  ٨٠السويس وبورسعيد بمسافة A تزيد علـي
كيلو مترا، كما ان الـوادي يـوجـد فـي  ١٢٠وعن القاھرة بـ

اراضي سيناء والتي تتميز بوجود كميات كبيرة من الـرمـال 
البيضاء تحتوي علي نسبة عالية ونقية من السليكون الذي 
يعد المادة الخام الرئيسية التي تستخـدم فـي صـنـاعـات 
البرمجيات واAتصاAت، وتشـيـر الـي ان مشـروع الـوادي 
يختلف عن مشروع القرية الذكية في ان الـقـريـة الـذكـيـة 
تعمل في مجاAت اAتصاAت وتكنولوجيا المعلـومـات فـقـط 
والتي تعتبر نشاطا مكم\ A نشطة وادي التكنولوجيا الذي 
تعد انشطة البرمجيات احد انشطته الرئيسية. وتـؤكـد أنـه 
تم اAنتھاء من البنية اGساسية للمرحلة العاجلة للمشـروع 
من مياه الشرب والكھرباء والصرف الصحي ومجمع خدمات 
متكامل. وتضيف أنه يجري ا^ن إقامة تجمع سـكـنـي فـي 
وادي التكنولوجيا بتمويل قدره مـلـيـون جـنـيـه مـن وزارة 
اAسكان بھدف توطين العاملين في المشروع بالمـنـطـقـة، 

كـمـا يـتـم  ٢م ١٠٠منزل بمسـاحـة ١٠٠حيث يضم التجمع
انشاء منطقة خدمية متكاملة لخدمة التجـمـع السـكـانـي، 
وتؤكد انه من بين المشروعات التي ستضمھا ا:سماعيلية 

 ضمن محور قناة السويس، 

المشروع يشتمل علي انشـاء مـيـنـاء مـحـوري عـالـمـي 
ببورسعيد سيكون واحدا من أھم المواني علي المستـوي 
العالمي بعد اAنتھاء من المرحلة الثـانـيـة الـعـام الـقـادم، 

مـحـطـة تـداول لـلـحـاويـات والـتـخـزيـن  ١٥با:ضافة إلي
 والخدمات اللوجستية.

أما في ا:سماعيلية فسوف يشتمل المشروع علي ثـ\ثـة 
مشروعات رئيسية وھي: إحيـاء وتـنـمـيـة مشـروع وادي 
التكنولوجيا العم\ق وتنمية مدينة ا:سماعيلـيـة الـجـديـدة 
وضاحية اGمل غرب القناة وإنشاء نفق جديد اسفل القـنـاة 
ومن حوله منطقة لوجستية وصنـاعـيـة ومـراكـز خـدمـيـة 
وإدارية وأنشطة سياحية وترفھية كما يتضمـن الـمـشـروع 
انشاء منطقة ظھير زراعي خلف مناطق التـنـمـيـة الـثـ\ث 
اAسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد مما يسمح باستـيـعـاب 
ث\ثة م\يين نسمة دائمين با:ضافة لـثـ\ثـة آخـريـن فـي 
صورة إقامة مؤقتة يعمل أصحابھا في الشركات الصناعـيـة 

 التي ستقام في المنطقة.

 ٢٠مشروعـات بـاسـتـثـمـارات ٧وفي السويس يجري طرح
مليار جنيه منھا محطات متـعـددة اGغـراض فـي اGدبـيـة 
ومشروعات المنطقة اAقتصادية الخاصة بالسخـنـة ورغـم 
ذلك فإن البعض يعتبرونه غزوا أجنبيا بينما يحذر آخرون من 
أن المشروع سيطرح للشعب من خ\ل أسھـم لـ\كـتـتـاب 
العام وفي حالة تكاسل الشعب في ا:سھام سوف تطـرح 

 :بالخارج

 اFسماعيلية
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تشكل منطقة شرق بورسعيد حجر الزاوية في ھذا   
المشروع. وأھم منطقة استثمار به .ان قاطرة التنمية 
بدأت تتحرك في إقليم قناة السويس ومنطقة شرق 
بورسعيد بشكل خاص. إن منطقة شرق بورسعيد نموذج 
للتنمية المتكاملة. ففي جنوبھا تقع مشروعات اAستثمار 
الزراعي في أراضي سھل الطينة. تجاورھا مباشرة 

كم وھي واحدة من  ٨٤المنطقة الصناعية علي مساحة
أكبر المناطق الصناعية في العالم. وتقرر تقسيمھا 

مراحل. تبدأ اGولي بطرح استثمارات في  ٣وتنميتھا إلي
كم.. كما تقرر أن تكون جميع  ٢٥منطقة مساحتھا

المشروعات بالمنطقة صديقة للبيئة. وأA تقل مساھمات 
%  وإذا تحركنا شماA في ٣٠رأس المال الوطني عن

المنطقة باتجاه البحر المتوسط.. فھناك الميناء المحوري 
ميناء محوريا علي مستوي ١٥العالمي. وھو واحد من أھم

العالم.. ويحتل المركز اGول علي مستوي العالم في 
مستوي النمو بحجم اGداء. فعلي الرغم من أنه تم 

مليون حاوية إA أنه قفز  ١.٥وبدأ بتداول ٢٠٠٤افتتاحه عام
حاليا ليحتل المركز اGول علي مواني إفريقيا. والثاني 

 ٣علي مواني البحر المتوسط بعد وصوله إلي تداول
مليون حاوية  ٥.٥م\يين حاوية سترتفع العام المقبل إلي

بعد افتتاح المرحلة الثانية من رصيف الحاويات. وسيصل 
إلي المركز السادس أو الخامس عالميا طبقا لما ھو 

مليون حاوية سنويا حتي  ١٥٥.٥مخطط له بتداول
محطة  ٥١ـ وھناك مخطط تم وضعه بإقامة ٢٠٢٠عام

متنوعة بالميناء في أنشطة تداول الحاويات ومحطات 
تخزين الزيوت والمنتجات البترولية ومحطات أخري 
للخدمات اللوجستية وتداول الحبوب.. وھناك عروض 
استثمار عالمية ومن بينھا اAستثمارات القطرية المتوقعة 

مليارات دوAر. وسيتم قريبا جدا طرح ١٠والتي تصل إلي
محطة الحاويات الثانية وھي مخصصة لرأس المال 
الوطني فقط.. وتتكامل مع مشروعات الميناء وھي 
المشروعات المقرر إقامتھا في المنطقة الحرة ظھير 

كم وھناك عروض  ٢٥الميناء والتي ستقام علي مساحة
من مستثمرين عالميين :قامة مشروعات متنوعة في 
ھذه المنطقة وإلي الشرق من الميناء ھناك مشروعات 
سياحية واستثمارات في ھذا المجال ستقام علي 
شاطئ البحر المتوسط في سيناء. أن التحرك اGخير من 
جانب الدولة Aستغ\ل منطقة شرق بورسعيد ضمن 
خطتھا لتنمية محور إقليم قناة السويس. ھذا الكنز الذي 
تؤكد كل الدراسات أنه سيغير وجه الحياة في مصر 
بالكامل لو أحسن استغ\له ويعد ھو المشروع اGول من 
نوعه في منطقة شرق البحر المتوسط.. ويھدف المشروع 
إلي تقديم خدمة تموين السفن بالوقود اثناء انتظارھا 
للمرور في قناة السويس استغ\A للموقع الفريد الذي 

ألف سفينة  ٢٠تتميز به القناة والتي يمر بھا أكثر من
% من التجارة العالمية المنقولة بحرا ١٠سنويا تمثل

% من تجارة الحاويات بالعالم والمحطة اGخرى ٢٢وحوالي
ألف متر  ٣٨٨لتداول الحبوب الغذائية وتقام علي مساحة

مترا.. كما تبلغ ٩٢٥مربع وسيخصص لھا رصيف بطول
ألف ٣٠٠السعة التخزينية للصوامع الخاصة بھذا المشروع

مليار جنيه، سنويا  ١.٨طن من الحبوب.. وتبلغ استثماراتھا
م\يين جنيه ١٠علي ھيئة مواني بورسعيد يقدر بـ

 فرصة عمل. ٦٠٠ويوفر

وحددت خطة تنمية محور قناة السويس أن المـركـز الـثـالـث 
في تنمية ھذا المحور وھو تـنـمـيـة مـنـطـقـة غـرب خـلـيـج 

ألف فدان، ويتضمن إنشاء منطقة  ٤٦السويس تبلغ مساحته 
لوجستية تتضمن الترسانة البحريـة وبـنـاء السـفـن، تـداول 
الحاويات، تجارة الترانزيت، خدمات ا:ص\ح والصيانة، شـحـن 
وتفتيش فنى. ع\وة على إنشاء منطقة صناعية بالصـنـاعـات 
البتروكيماوية، ومشروعات تموين السفن والخدمات البحريـة، 
تصنيع المعدات البحرية والھياكل المعدنية، تصنـيـع وتـعـبـئـة 
اGع\ف واGسماك، وكذلـك تـعـبـئـة اGسـمـدة الـكـيـمـاويـة 
واGسمنت وتصديره. كما تضمنت تنمية ھذه المنطقة تـنـفـيـذ 
أنشطة سياحية بإنشاء إسكان سياحي وفندقـى، مـنـاطـق 
ترفيھية، مطاعم، مسارح وسـيـنـمـات، وأنشـطـة ريـاضـيـة 
عالمية، فض\ً عن تنفيذ أنشطة بحرية بإنشاء مركز للـبـحـوث 
والدراسات البحرية، صناعة القوارب واليخوت، بناء الـوحـدات 
العائمة، تسويق المنـتـجـات الـبـحـريـة، تصـنـيـع مـنـتـجـات 

�اGلمونيوم.
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 مقدمة

ھي عبارة عن الشركات التي تمتلك السفن العم\قة لنقل 
الحاويات من دولة الي دولة ومن مـكـان الـي مـكـان اخـر 
ويختلف كل توكيل عن اAخر من حيث الخدمات التي يقدمھا 

حـالـة المـصـدر فـي للمستورد في حالة اAستيراد أو إلي 
 التصدير.

 إعداد: وفاء شطا

 أھداف التوكيMت البحرية

المشاركة الفعالة في نمو اAقتصاد الـوطـنـي مـن خـ\ل   
خلق فـرص  (Trade Facilitationتسھيل التجارة الخارجية (

عمل جديدة للمساھمة فـي حـل أزمـة الـبـطـالـة وزيـادة 
السكان وذلك بتفعيل وتنشيط الكـيـانـات الـقـائـمـة حـالـيـا 
وتحقيق أعلى معدل أداء في كل عناصر مـنـظـومـة الـنـقـل 
البحري ومن أھمھا الموانئ الرئيسية واGسطول الـتـجـاري 
وذلك للوصول لمستوى المنافسة العالمي مـع اسـتـغـ\ل 
الظھير في الموانئ الرئيسية بإنشاء مشروعات استثماريـة 

 للقيمة المضافة بواسطة القطاع الخاص.

 أوFً: اYھداف اFستراتيجية

% على اGقل من تجارة مصـر الـخـارجـيـة عـلـى ١٠نقل 
% فـقـط) وتشـجـيـع قـطـاع ٥السفن المصرية (حـالـيـا 

الخدمات البحرية (قطر ـ إرشاد ـ تـأديـة خـدمـات بـحـريـة 
الـخ)، وتـطـويـر …  لمنصات وحفارات البترول والغاز بالبحر 

صناعة بناء السفن وسفن الصيد واليخـوت مـع تشـجـيـع 
قيام القطاع الخاص بكل أنشطة النقل البحري: شـركـات 
شحن وتفريغ ـ توكي\ت م\حية ـ خطوط م\حـيـة ــ شـراء 

  سفن ـ تأجير سفن ـ خدمات بحرية

 ثانياً: الھدف اFستراتيجي في الموانئ

تحويل الموانئ الرئيسية والتخصصية إلى قاطرة النـمـو 
اAقتصادي المصري والنمو اAقتصادي لـلـمـحـــافـظـات 
والمـدن المجاورة مع التركيز على اسـتـغـ\ل الـظـھـيـر 
بواسطة القطاع الخـاص. مـع الـتـركـيـز عـلـى تـجـارة 
الترانزيت Aستغ\ل موقع مصـر والـتـزايـد الـمـضـطـرد 
والھائل الحالي في معدAت نمو التجارة العالمية المـارة 

المحيطة وانتقال الـمـوانـئ حول مصر وظروف الموانئ 
إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجيستية وحلقة مـن 
حلقات النقل متعدد الوسائط قادرة عـلـى الـمـنـافسـة 
العالمية الشرسة، وجاذبـة لـ\ـسـتـثـمـارات الـخـاصـة 
واGجنبية في مجال إدارة البنية الفوقية وفقا لـمـفـھـوم 

Land Lord  وفى مجال استثمارات صـنـاعـات الـقـيـمـة
المضافة داخل الميناء وفى منطقة الظھير ـ ومستخدمة 

ــ ومسـتـخـدمـة  (PPIمؤشرات أداء الموانئ العالمية (
ا:دارة ا:لكترونية كأول حلقات المجتمع المـصـري فـي 

 التعامل مع التجارة ا:لكترونية.

 أھم  التوكيMت البحرية في مصر

APL- ARAB SHIPPING - ARKAS - CARGO TRANS- 
CMA CGM- FAIR SHIP- GAC- HAMBURG SUD– IN-
TERLOG- IRISL- MESCO- UASC- ALEX TRANS 
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لفھم أھمية النقل البحري في حياتنا، وليس عـلـيـنـا إA أن   
ننظر إلى أنواع مختلفة من البضائع التي نستخدمھا كل يـوم. 
من الفأرة على شاشة الكمبيوتر، وقـمـيـص عـلـى ظـھـرك 
واGحذية على قدميك إلى وقود أن يـتـم إحضـارھـا الـقـوى 
سياراتنا والمصانع في مختلف أنحـاء الـعـالـم كـل يـوم، مـا 
نسميه ا^ن من الضروريات اGساسية للحياة الـحـديـثـة لـنـا 

من التجارة الـعـالـمـيـة  ١٪ ٩٠التجارة العالمية. ويتم نقل نحو 
، وصلت التجارة البحرية أكـثـر ٢٠٠٦عن طريق البحر. في عام 

٪ بالـمـقـارنـة ٤٩تريليون طن مي\ (أي بزيادة قدرھا  ٢  ٣٠من 
).ث\ثة أنواع رئيسية مـن الـبـضـائـع ١٩٩٦مع تداول في عام 

المنقولة بحرا والصب الجاف والنفط والبضائع فـي حـاويـات. 
٪ من تجارة العالم المنقـولـة ٢  ٣٨وشكلت الصب الجاف لمدة 

. شكلت تجارة النفط في ثاني أكـبـر نـوع ٢٠٠٦بحرا في عام 
) وحـاويـات الـبـضـائـع ٢٪ (٣٦من المحاسبة البضائع إلـى 

. وتتـم ھـذه الصـفـقـات بـواسـطـة ٢٪ ١٥وساھمت بنسبة 
إلى موانئ مخـتـلـفـة  ٣من  ٢٠،٠٠٠السفن التجارية أكثر من 

في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى سرعة نقل الـبـضـائـع 
 ٢  ٤٤٠مليار طن وحركة الحاويات من  ٢  ١٤.٨العالمية بنسبة 

. تشغيل ھذه السفن يدر دخ\ يقـدر ب ٤مليون حاوية نمطية 
دوAر  ١.٠٥مـلـيـار ( ٢دوAرا امريكيا  ٦٣٠سنوية تبلغ حوالي 

سنغافوري تريليون) في أسـعـار الشـحـن فـي اAقـتـصـاد 
 في المئة من مجموع التجارة العالمية. ٥العالمي. ان حوالي 

في السنوات اGخيرة، شـھـد الـعـالـم  واستشرافا للمستقبل
ومركز الثقل البحرية ينتقل الـى آسـيـا. زادت حصـة الـدول 

فـي  ٥٪ ٣٩ا^سيوية من التجارة العالمية المنقولة بحرا إلى 
)، وحيث يقطن ما يقرب ١٩٩٦٪ في ٣١(مقارنة مع  ٢٠٠٦عام 

. وتـقـع ٥من نصف اGسطول التجاري في العالم في آسـيـا 
فـي آسـيـا،  ٥  ٢٠من الموانئ في العـالـم أعـلـى  ١٣أيضا 

 من الحاويات في العالم.  ٥٪ ٣٦والتعامل مع حوالي 
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 التخليص الجمركي

عمليه اخراج البضائع التي يتم استيرادھا من اى دولـه مـن 
 -جمـرك الـمـيـنـاء  -داخل الحرم الجمركي ( جمرك المطار 

جمـرك  -وجمرك المطار للبضائع الواردة بالجو  جمرك البرى)
الميناء وھى البضائع الواردة عن طريق البحر وفى الـغـالـب 

 ٤٥،  ٤٠،  ٢٠تأتى الـبـضـائـع فـي حـاويـات مـقـاسـات 
ويتم اخراج البضائع بعد دفع الرسوم الجمركية الـمـفـروضـة 
للدولة المستوردة على البضائع وتختلـف نسـبـه الـرسـوم 

  الجمركية من دوله إلى أخرى

% مـن ٥في دول الخليج جميع البضائـع يـتـم دفـع  كمثال
وھى قيمه البضائع الموجودة بالفاتورة + قيمـه  CIFالقيمة 

الشحن الذى قم بدفعه الى وكيل الشحن + قيه الـتـامـيـن 
مثال (قيمه البضائع  --الذى قمت بدفعه الى شركه التامين 

جنيه مصري + قيمه الشحن الـذى قـمـت  ٧٠في الفاتورة 
 ٥جنيه + قـيـمـه الـتـامـيـن  ٢٥بدفعه الى شركه الشحن 

جـنـيـه مـعـنـى ذلـك  ١٠٠جنيه ) في ھذا المثال المجموع 
 % وھـى خـمـسـه جـنـيـھـات فـقـط٥ستقوم بدفع قيمه 

كذلك فى حاله اذا كانت الفاتورة غير اصليه يتم دفع مـاھـو 
% من قيمه البضائع اذا كانت الفاتورة بمبـلـغ اكـثـر ١قيمته 

الـف لایر  ٥٠الف لایر وفى حاله ان الفاتورة اقل من  ٥٠من 
لایر بحد اقل وفـى حـالـه شـھـاده  ٥٠٠ستقوم بدفع مبلغ 

الف لایر فـيـمـا اقـل  ٥٠المنشأ غير اصليه وقيمه الفاتورة 
الـف  ٥٠لایر واذا كانت الفاتورة اكثر مـن  ٥٠٠ستقوم بدفع 

لایر غرامه لعدم وجود شھاده منشأ  ١٠٠٠لایر ستقوم بدفع 
غير مسترده "" أي A يمكنك المطالبة بإرجاعـھـا ويـمـكـنـك 
المطالبة بإرجاع مبلغ الغرامة الذى قمت بدفع للفاتورة فقط 

 في كده زمنيه اقصاھا ث\ث شھور فقط . 

  أھمية النقل البحري العالمي والتجارة التي تنتقل عن طريق البحر

ث\ث من الدول اGكبر في العالم لبـنـاء السـفـن فـي آسـيـا 
٪ من حصة السوق العالمية. با:ضافة ٦  ٩٠المحاسبية لمدة 

إلى نمو عمليات الموانئ في العالم، وقد ساھمت الشـحـن 
وبناء السفن أيضا إلى حد كبير في اAقتصاد الـعـالـمـي مـن 
خ\ل مطالبته لدعم الخدمات مثل تمويل السفـن، الـتـأمـيـن 
البحري، والقانونية البحري وخدمات التحكيم والتعليم البحري 

) وغيرھا وتقدر محـفـظـة الشـحـن R    &Dوالبحث والتطوير (
العالمي للمصارف التجارية أن تكون الوAيات المتحـدة حـول 

. حـالـيـا، فـإن الـقـيـمـة ٢٠٠٦في عام  ٧$   ٢٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣٥مدرجة فـي  ١٨٢السوقية لشركات النقل البحري العامة 

) ٨$(   ٣٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠بورصة حول الوAيات الـمـتـحـدة ھـو 
والتبادAت ا^سيويـة الـكـبـرى (الـتـي تضـم ھـونـغ كـونـغ 

٪ من القيمة العالميـة. ٣٤وسنغافورة وطوكيو) لحساب بقدر 
وقد نمت أدوات إدارة المخاطر مثل الـتـداول فـي اتـفـاقـات 

) أيضا بشكل كـبـيـر مـع الـقـيـمـة FFAsالشحن إلى اGمام (
مليارات دوAر أمـريـكـي  ٧اAسمية للعقود حيث ارتفعت من 

في  ٩$    ٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠إلى الوAيات المتحدة  ٢٠٠٢في عام 
 .٢٠٠٦عام 

مع سنغافورة في موقع استراتيجي في آسيا، ونحن نتمـتـع 
بوضع جيد ل\ستفادة من ھذه الفرص نمو. تـحـقـيـقـا لـھـذه 
الغاية، سوف سنغافورة مواصلة العمل من أجل تطوير البنية 
التحتية المتكاملة جيدا اGعمال وتھيئة بيئة اGعمال التجارية، 
واGيدي العاملة الماھرة والمتقدمة البحري البحث والتطـويـر 
والتكنولوجيا لدعم النمو المستمر ل\لكتلة البحرية سنغافورة 

 التي تخدم اAحتياجات العالمية.

  أھمية النقل البحري بمصر

يحتل النقل البحري مكانًـا ھـاًمـا ومـؤثـرا فـي اAقـتـصـاد 
المصري فھو حلقة اAتصال التي تربط مصر بكل دول العالم 
كما تعتبر مصر عصب النقل البحري العالمـي وذلـك نـظـرا 
لمرور أغلب تجارة العالم بقناة السويس أھم قناة مـ\حـيـة 
واGكثر إشغاA على مستوى العالم ويذكـر الـتـاريـخ إعـ\ن 
بريطانيا وفرنسا الحرب على مصر بالتواطؤ مـع إسـرائـيـل 
حتى تستعيد القوتان العظمتان فـي حـيـنـھـا (بـريـطـانـيـا 
وفرنسا) السيطرة والسيادة على القناة بعد قـرار الـزعـيـم 
جمال عبد الـنـاصـر بـتـأمـيـم الـقـنـاة وبـعـودة سـيـادتـھـا 
ومستحقاتھا وواجباتھا للشعب الذي بنـاھـا عـلـى الـتـراب 
الوطني المصري بدماء وأرواح ا^Aف من المصريـيـن عـلـى 
مدار سنين، قطاع النقل البحري ھو أيضـا الشـريـان الـذي 
يغذي كافة قطاعات اAقتصاد القومي، ويؤثر فـي الـتـجـارة 

 ٤٠الخارجية في كافة القطاعات ا:نتاجية وتمـتـلـك مصـر 
موانئ صيد،  ٦موانئ تعدينية،  ٦ميناء تجارًيا،  ١٣ميناء منھا 

موانئ بترول، إضافة إلى ذلـك زادت  ١٠موانئ سياحية و ٥
مليون طن كـمـا زاد عـدد  ٦٦.٨سعة الموانئ البحرية إلى 

رصيًفا مما أسھم في زيادة حركة الركاب  ١٧٥اGرصفة إلى 
ألـف راكـب. كـذلـك زادت  ٧٤٠على الموانئ المصرية إلى 

 ٢سفينة بحمولة كلية  ١٣٥وحدات اGسطول المصري إلى 
 ١٠٩١٦مليون طن، ونتيجة لذلك زادت حركة البضائـع إلـى 

  ألف طن بضائع.
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تعني الخصخصة في التعبير اAقتصادي نقل الملكية الـعـامـة 
أو إسناد إدارتھا إلى القطـاع الـخـاص. تـأخـذ الـخـصـخـصـة 
أسلوبين، اGول: ھو بيع أصول مملوكة للدولة إلـى الـقـطـاع 
الخاص. والثاني: ھو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت 
تضطلع بھا في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخـاص 
في تقديم تلك الخدمات. وتوصف عملية الخـصـخـصـة الـيـوم 
بأنھا ظاھرة عالمية، ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة فـي 
العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطـلـع 
بھا مؤسسة حكومية، يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة 

، أمـا ١٦٧٦خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 
استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلـة عـمـلـيـة 
:حداث تحول مبرمج في اقتصاديـات الـدول فـقـد بـدأ فـي 
السبعينيات من القرن العشرين. وكلمة الخصخصة صـار لـھـا 
أكثر من دAلة سياسية Aرتباطھا بـإنـجـاز عـمـلـيـة الـتـحـول 
اAقتصادي واAجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطـيـط 
المركزي، وكذلك ما تستھدفه الخصخصة من تسھيل انـدمـاج 
الدول النامية فـي اAقـتـصـاد الـعـالـمـي، وإعـادة ھـيـكـلـة 
اقتصادياتھا لتتماشى مع نمط وآليات اAقتصاد الحر. وأصبحت 
الخصخصة من البنود اGساسية التي يتبناھا كل مـن الـبـنـك 
والصندوق الدوليّين كإحدى المعـالـجـات لـØوضـاع الـمـالـيـة 
المتدھورة في الدول النامية، حيث تمثل الملكية العامة فـي 

% من الناتج المحلي ا:جمالي فـي ١٠الدول النامية حوالي 
المتوسط، اGمر الـذي يـدل عـلـى أن ھـنـاك الـعـديـد مـن 
المؤسسات العامة ما تزال في أيدي الحكـومـات. اتـجـاھـات 
الخصخصة في الدول النامية تزايدت وتيرة اGخذ بالخصخصـة 
باعتبارھا عنصًرا حاسًما في عملية التحول اAقتـصـادي فـي 
جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فـقـد طـبـقـت 
برامج واسعة في كل من بـريـطـانـيـا والـيـابـان وھـي دول 
صناعية، كما طبقت في أصغر اAقـتـصـاديـات حـجـًمـا مـثـل 
نيوزلندا وشيلي. ووفًقا Gحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون 

، فقد زادت الـحـكـومـات فـي ٢٠٠٠اAقتصادي والتنمية في 
العالم أجمع من بيع أنصبتھا في الشركات العامة إلى القطاع 

% مـا ١٠الخاص، وبلغت قيمة حصيلة الخصخصة ما يـفـوق 
مـلـيـار دوAر  ١٤٥تحقق قبل عشرة سنوات، أي ما يـعـادل 

ملـيـار  ١٤أمريكي، وتمت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتھا 
% من حجم اGسھم في أكبر شركـة عـامـة ٣٤.٥دوAر تمثل 

وصـلـت مـبـيـعـات  ١٩٩٧  -  ١٩٩٦للكھرباء. وخ\ل السنـوات 
مليار دوAر أمريكـي، وفـي  ٥٣المؤسسات العامة في أوروبا 

مليـارات، ولـعـل ھـذا  ٩ملياًرا، وفي آسيا  ١٧أمريكا ال\تينية 
يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك لØصول ا:نتاجية فـي 
اAقتصاد. أما بيانات البنك الدولي الصادرة فـي عـام ألـفـيـن 
فتبين أن الخصخصة صارت اتجاًھـا مـعـروًفـا خـ\ل الـعـشـر 

فقد زاد عدد الـدول الـتـي طـبـقـت بـرامـج  سنوات الماضية
إلى أكثر من  ١٩٨٨دولة في عام  ١٢وعمليات الخصخصة من 

. ويذكر أن بيانات البـنـك الـدولـي غـطـت ١٩٩٥دولة عام  ٨٠
مـلـيـار دوAر فـي  ١٣٥دولة باعت أصول قيمتھا  ٨٨حوالي 
دوAر  ٥٠.٠٠٠عملية، تقدر كل واحدة منھا بأكثـر مـن  ٣,٨٠٠

 ، وتقسيمھا على النحو التالي:١٩٩٥ – ١٩٨٨خ\ل الفترة من 

 الخصخصة مفھوم -١

 إعداد : وفاء شطا

دول أمريكا ال\تينية قادت عمليات خصخصة بإجمـالـي     ••••
% مـن جـمـلـة ٤٦مليار دوAر أو ما يعادل  ٥٤مبيعات 

 قيمة اGصول العامة المخصخصة في العالم.
في شرق آسيا التي احتلت المرتبة الثانـيـة، وصـلـت     ••••

% مـن جـمـلـة ٢٥ملياًرا بما يعادل  ٢٨المبيعات إلى 
 اGصول العامة المخصخصة في العالم.

في أوروبا ووسط آسـيـا بـمـا يشـمـل دول اAتـحـاد     ••••
السوفييتي السابق ودول اAقتصـاد الـمـخـطـط فـي 

% ١٧ملياًرا بما يعادل  ٢٠شرق أوروبا بلغت المبيعات 
 من جملة اGصول العامة المخصخصة في العالم.

حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيـع نسـبـتـھـا     ••••
 % من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم.١٢

 دروس مستفادة من الخصخصة

قامت ماليزيا بمحاوAت ناجحة في الـخـصـخـصـة بـدأت فـي 
، وشملت أنجح عمليات الخصخصـة شـركـة الـخـطـوط ١٩٨٢

الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء "ك\نغ"، فعند تحويـل 
الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسھمھا للبيع، وفي الـوقـت 
نفسه عرض اكتتاب عام في أسـھـم جـديـدة، أمـا مـحـطـة 
الحاويات فبدأت ببيع اGصول المنقولة وإيجار اGصول الثابـتـة، 
وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بـيـع اGسـھـم 
للمواطنين الماليزيين. والدرس الـمـسـتـفـاد مـن الـتـجـربـة 
الماليزية أن اGدوات والسياسات التي اسـتـخـدمـت :نـجـاز 
الخصخصة قد تم اختيارھا بعناية، وھي تـتـراوح بـيـن أكـثـر 
اGدوات شموAً كتصفية المؤسسات الـعـامـة تـمـاًمـا، وبـيـن 
أوسطھا كـبـيـع أسـھـم الـمـؤسـسـة لـلـعـامـلـيـن وصـغـار 
المستثمرين، أو أقلھا صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة 
إلى فروع صغيرة أو دمجھا في مؤسسة كبـيـرة، والـعـنـاصـر 
المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطـة بـالـھـدف مـن بـرنـامـج 
الخصخصة، والوضع المالي للمؤسسة الـعـامـة، وإمـكـانـيـة 
حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص، والـظـروف السـيـاسـيـة 

 المواتية.

 ايجاد بيئة اقتصادية مستقرة

 التنوع في استخدام أدوات التحول

للسياسات اAقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أھمية 
بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم اسـتـقـرار 
اGسعار وتقييد حرية التجارة A يكتب له النجاح طوي\ً، وتجربـة 
سري\نكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة ھيئة اAتصـاAت 
السلكية وال\سلكية استھدفت الحكومة في البداية اAتـفـاق 
على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظـم الـھـيـئـة وإدارة 
جديدة، ولم يسمح للقطاع الخاص بـالـدخـول إA بـعـد فـتـرة 

 طويلة من ترتيب أوضاع الھيئة. 
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من أھم آثار الخصخصة ھو ما يتعرض له العمال والموظفون   
من فقدان وظائفھم أو وضع شروط مجحفة من قـبـل ا:دارة 
الجديدة، وھنا تلعب الحكومات دوًرا رائًدا في تحـديـد مـبـادئ 
توجيھية، مثل أA يكون ھناك إضـرار بـالـعـمـالـة عـنـد إجـراء 
الخصخصة، وأن يتم استيعابھم بشروط مناسبـة وعـادلـة أو 
ضمان حصولھم على مكافآت مناسبـة. والسـمـاح لـلـعـمـال 
بشراء أسھم المؤسسات المـخـصـصـة، مـمـا يـخـفـف حـدة 
المعارضة لھذه الخطوة التي غالًبا ما يـكـون ھـؤAء الـعـمـال 
ضحيتھا، وھو الدرس الذي تعلمته الدول النامية مـن تـجـربـة 

% مـن ٨٢بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الـوطـنـيـــة 
 أسھمھا إلى العمال السابقين والجدد.

 التدرج واFنتقائية

تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية فـي  
 المشروعات العامة على عدة مخاطر من أبرزھا:

إن تحويل اGرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيھـا ••••
ستؤثر في اGجل المتوسـط  -خاصة اGجانب  -الم\ك الجدد 

على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، رغم ما يكـون فـي 
اGجل القصير من تخفيض عبء الدَّين من خ\ل إلـغـاء دفـع 
الفوائد واGقساط المستحقة عن الديون الـتـي سـتـقـايـض 

 بحقوق الملكية.
يصبح لØجانب المستثمرين نصيب في الـدخـل الـمـحـلـي ••••

المخفض، وھو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى حقـوق 
ملكية، وسيظل مستمًرّا طالما بقيت المشـاريـع مـمـلـوكـة 

 لØجانب.
إتاحة الفرصة للھيمنة اAقتصادية عبر الشركـات مـتـعـددة ••••

الجنسية من خ\ل امت\كھا للمشروعات المحلـيـة، ويـكـون 
ذلك غالًبا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منھا الـبـلـد 
مثل حرية تحـديـد اGسـعـار واGجـور، ونـوعـيـة الـتـقـنـيـة 
المستخدمة، وا:عفاءات الجمركية والضريبيـة، اGمـر الـذي 

 يتعارض مع السياسات القومية.
ين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيـدفـع الـبـنـك •••• تحويل الدَّ

المركزي إلى التوسع :صدار النقود لمواجھة طلب تـحـويـل 
الدين الخارجي إلى نقد محلـي، مـمـا يسـھـم فـي زيـادة 
التضخم وارتفاع اGسعار، ويذكر في ھذا الصدد أن تـحـويــل 

% من الدين المستحق في أربع دول في أمريكيا ال\تينية ٥
قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتـراوح بـيـن 

٥٩ ٣٣.% 

A بد من وضع ترتـيـبـات مـعـقـولـة  مراعاة المصلحة العامة••••
ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص مـن 
اAصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعـض الـحـكـومـات 
تختار سياسة اAحتفاظ باGغلبية في ملكية الـمـؤسـسـات. 
وعند إتمام عمليات البيع بالكامـل يـنـبـغـي تـوفـيـر ا:طـار 
السياسي المناسب لنقل الملكية، خاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق 
بالقرارات الخاصة بنسبة اGسھم المطروحة للمستـثـمـريـن 

 المحليين مقابل التي تطرح للمستثمرين اGجانب.

من الخطأ أن يتم الـبـيـع أو تجنب القرارات غير المدروسة ••••
نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكـثـيـًرا 
ما أدت القـرارات اAرتـجـالـيـة وغـيـر الشـوريـة إلـى بـيـع 
المؤسسات بأقل من سعرھا في السوق إلى مجموعة من 
أصدقاء الحكومة، وكـان ذلـك فـتـًحـا لـبـاب مـن الـفـسـاد 

 .والرشاوى

ين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية dخطورة مقايضة الد 

Email : info@dpa.gov.eg 

التدرج في إتمام عملية الخصخصـة يـفـضـي إلـى نـتـائـج 
إيجابية، وفي المقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الـفـشـل 
في تحقيق الھدف المعلن من الخصخصة؛ لـذلـك نـجـد أن 
بريطانيا التي يضرب بھا المثل في تجربة الخصخصة كـانـت 
انتقائية ومتدرجة، ولم تتعدَّ عمليات الخصخصة أصابع الـيـد 
خ\ل حكومة المحافظين التي تبنّت ھذه السـيـاسـة فـي 
عھد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعـت 
فيه كل المؤسسات العامة ب\ حدود وفـي أي وقـت فـي 
دول اAتحاد السوفييتي السـابـق، وحسـب تـعـبـيـر أحـد 
السياسيين في ھذه الب\د فإن عمليات البيع والخصـخـصـة 
كانت تتم كل ث\ث أو أربع ساعات. بينما نجد أن الـتـجـربـة 
الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتـقـائـيـة فـي آن 

 واحد.

 تحديد مبادئ توجيھية واضحة

 دور الخصخصة كسياسة اقتصادية لfصMح المالي

ُيْنكر دور الخصخصة إذا توِخّيَت شروط نجاحھا في تـقـلـيـل 
عدم التوازن المالي الذي تعاني منه معظم الدول النامـيـة. 
ويمكن أن تدلنا أرقام الـعـائـدات الـمـالـيـة مـن عـمـلـيـات 
الخصخصة، على أن العديد من الدول بـدأت تـجـنـي ثـمـار 

، ومـثـال ذلـك ١٩٩٦-  ١٩٩٠الخصخصة في الـفـتـرة مـن 
 ١٦.٣مليار دوAر، واGرجـنـتـيـن  ٢٢.٤البرازيل التي حققت 

ملياًرا كنتيجة لعملية الخصـخـصـة.  ٢٤.٩ملياًرا، والمكسيك 
وكذلك اAقتصاديات الصغيرة مثل بيرو التي حققـت مـلـيـار 

مليارات. إن عملية  ٣.٨مليارات، وبولندا  ٣.٧دوAر، والفلبين 
التخصيص في ضوء الدروس المستفادة A بد منھا :طـ\ق 
المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، ليـس عـلـى 
الصعيد اAقتصادي فقط، وإنما لتشمل النواحي اAجتماعيـة 
والسياسية، وبغير إزالة القـيـود أمـام إطـ\ق الـمـبـادرات 
الفردية والخاصة التي في مجموعھـا تشـكـل الـمـبـادرات 
الجماعية. وA سبيل لھذه المجتمعات فـي الـوصـول إلـى 
مراقي التحضر، إA عندما تسود قـيـم الـعـدل والـمـسـاواة 

 والحرية.

الخصخصة عديدة ومتنوعة وتعتمد فـي الـغـالـب أساليب 
على القطاع المنوي خصخصته. فھناك الـخـصـخـصـة عـن 
طريق إعادة ھيكلة المؤسسات، وخصخصـة عـن طـريـق 

خصخصـة تنظيم القطاع، وخصخصة عن طريق نقل ا:دارة 
وتـكـون عـن طـريـق عن طريق إعادة ھيكلة المؤسسات 

تحويل مؤسسة معينة من القطـاع الـعـام إلـى الـقـطـاع 
الخاص. ومثال ذلك أن تكون لـلـدولـة خـطـوط طـيـران أو 
مؤسسة لتنقـيـب واسـتـخـراج الـمـعـادن، فـخـصـخـصـة 
المؤسسة تكون عن طريق تحويل المؤسسة إلى شـركـة 
مساھمة عامة مملوكة للحكومة، ويتم بعد ذلك بيع أسھـم 
الحكومة في تلك الشركة للقطاع الخاص. وبـذلـك تـكـون 
ملكية وإدارة المؤسسة انتقلت من الـقـطـاع الـعـام إلـى 
القطاع الخاص. ويتم اللجوء إلى ھذا النوع من الخصخـصـة 
لعدة أسباب، منھا: تفادي الـتـرھـل ا:داري الـذي يـكـون 
ظاھرا في المؤسسة مما يـؤثـر عـلـى نـوع الـخـدمـة أو 
السلعة التي تنتجھا المؤسسة، تفادي اGعـبـاء الـمـاديـة 
الكبيرة التي تكون تفشت في المؤسسة نتيجة الـفـسـاد 
ا:داري والتوظيف العشوائي والفائض عن الحاجة والـذي 
يكون أساسه الواسطة والمحسوبية، وأخيرا عدم اكـتـراث 
القطاع العام (وافتقاره) Gسس العمل الـتـجـاري بـحـيـث 
تكون المؤسسة تحقق خسائر بدA من اGرباح. أخيرا A بـد 
من ا:شارة أن الحكومة عادة تبقي جزء من أسھمھـا فـي 
الشركة المخصصة دون أن تبيعھا للقطاع الـخـاص، وذلـك 
كي تضمن تدفق جزء من أرباح تلك الشركة للخزينـة حـال 

 تحققھا.



 موسوعة ويكيبديا

 المصادر
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ويكون ربح الحكومة في ھذا اGسلوب عبـارة عـن الـرسـم 
السنوي الذي تدفعه الشركة التي تدير المشروع للحكومـة 
با:ضافة إلى أيلولة كافة التوسيعات، التحديثات، المـبـانـي 
والبنية التحتية إلى الحكومة بعد انقضاء عقد ا:دارة. وھناك 

 ,BOOTأشكال عديدة لھذا اGسلوب من التخاصية وتشمل: 
BTO, BOO, BLOT  شـكـال ذاتGأن ھـذه ا Aوغـيـرھـا، إ

تطبيقات مغايرة فمنھا ما A يقوم على أساس نقل مـلـكـيـة 
 المشروع إلى الحكومة بعد فترة العقد.
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أساليب الخصخصة عديدة ومتنوعة وتعتـمـد فـي الـغـالـب 
على القطاع المنوي خصخصته. فھناك الـخـصـخـصـة عـن 

وخصخـصـة عـن طـريـق طريق إعادة ھيكلة المؤسسات، 
 .تنظيم القطاع، وخصخصة عن طريق نقل ا:دارة

وتـكـون عـن إعادة ھيكلة المؤسسات خصخصة عن طريق 
طريق تحويل مؤسسة معينة من القطاع العام إلى القطـاع 
الخاص. ومثال ذلك أن تكـون لـلـدولـة خـطـوط طـيـران أو 
مؤسسة لتنقيب واستخراج المعادن، فخصخصة المؤسسة 
تكون عن طريق تحويل المؤسسة إلى شركـة مسـاھـمـة 
عامة مملوكة للحكومة، ويتم بعد ذلك بيع أسھم الحـكـومـة 
في تلك الشركة للقطاع الخاص. وبذلك تكون ملكية وإدارة 
المؤسسة انتقلت من القطاع العام إلى القـطـاع الـخـاص. 
ويتم اللجوء إلى ھذا النوع من الخصخصـة لـعـدة أسـبـاب، 
منھا: تفادي الـتـرھـل ا:داري الـذي يـكـون ظـاھـرا فـي 
المؤسسة مما يؤثر على نوع الخدمـة أو السـلـعـة الـتـي 
تنتجھا المؤسسة، تفادي اGعباء المادية الكبيرة التي تكون 
تفشت في المؤسسة نتيجة الفساد ا:داري والـتـوظـيـف 
العشوائي والفائض عن الحـاجـة والـذي يـكـون أسـاسـه 
الواسطة والمحسوبية، وأخيرا عدم اكتراث القـطـاع الـعـام 
(وافتقاره) Gسس العمل التجاري بحيث تكون الـمـؤسـسـة 
تحقق خسائر بدA من اGرباح. أخيرا A بـد مـن ا:شـارة أن 
الحكومة عادة تبقـي جـزء مـن أسـھـمـھـا فـي الشـركـة 
المخصخصة دون أن تبيعھا للقـطـاع الـخـاص، وذلـك كـي 
تضمن تدفق جزء من أرباح تلك الشـركـة لـلـخـزيـنـة حـال 

 تحققھا.

ُيعتمد ھذا اGسلوب مـن خصخصة عن طريق تنظيم القطاع 
الخصخصة عندما يراد خصخصة قطاع كـامـل كـالـكـھـربـاء 
واAتصاAت والنقل (أو حتى جزء كبير من القطـاع كـالـنـقـل 
البري أو البحري). وتتم الخصخصة بتحرير القطاع المـعـنـي 
الذي كان محتكرا في السابق من قبل القطاع العام. إA أن 
ھذا التحرير A يكون عشوائيا فالقطاع العام يـقـوم بـإنشـاء 
ھيئة أو مؤسسة تنظيمية لمراقبة اGمور التنظيـمـيـة فـي 
القطاع المعني (كھيئة تنظيم قطاع اAتصـاAت). وتـتـولـى 
ھذه الھيئة كافة اGمور التنظيمية المتعلقة بالقطاع المعني 
كإصدار الرخص للشركات العاملة فـي الـقـطـاع، تـحـديـد 
التعرفة، تنظيم المنافسة بين الشركات في القطـاع...الـخ. 
وبعد إنشاء ھذه الھيئة يحرر القطاع أمام الشركات الخاصـة 

الـمـعـنـيـة بـطـلـبـات بحيث يكون لھا الحق بالتقدم للھيئـة 
ترخيص :قامة مشاريع ضمن ذلك القطاع. ويتم اللجوء إلى 
ھذا النوع من الخصخصة لعدة أسباب، منھا: رفـع نـوعـيـة، 
أداء، وسرعة الخدمة المعينة في القطاع المعني، وتطـويـر 
القطاع بشكل كامل. فقد تكون الحكومة غير قـادرة عـلـى 
اAستثمار في البنية التحتية أو التكـنـولـوجـيـا الـمـطـلـوبـة 
لتطوير القطاع، فتنسحب من ھـذا الـقـطـاع لـتـقـوم بـدور 
المنظم بينما تترك للشركات المختلفـة مـھـمـة الـتـطـويـر. 
فالمنافسة بين مختلف الشركات في القطاع تقتضي رفـع 
مستوى الخدمة عن طريق اAستثمار المباشر في الـبـنـيـة 
التحتية وموارد التكنولوجيا. وتكون أرباح الحكومة مـن ھـذا 
النوع من الخصخصة بشكل حصـة مـقـتـطـعـة مـن أربـاح 
الشركات العاملة في القطاع المعني، بحيث تشتمل عـادة 
الرخصة الممنوحة Gي شركة عاملة فـي الـقـطـاع عـلـى 
 شرط يتم بموجبة اقتطاع نسبة من أرباح الشركة للحكومة.

تطبيقات مغايرة فمنھا ما A يقوم على أساس نقل مـلـكـيـة 
 المشروع إلى الحكومة بعد فترة العقد.

ھـذا اGسـلـوب مـن عتمد يخصخصة عن طريق نقل ا:دارة 
) ١الخصخصة لنفس اGسباب المنصوص عليھا في الفقرة (

أع\ه. إA أنه يتم تبنيه عندما يكون للحكومة مشروع كـبـيـر 
يحتاج لموارد مالية ضخمة A تستطيع الحكـومـة تـوفـيـرھـا 
كتوسعة مطار معين أو إنشاء سكة حديد. فيتم تنفيـذ ھـذا 
المشروع عن طريق إعطاء شركة خاصـة (عـادة بـمـوجـب 

-١٥الحق ببناء وإدارة المشروع لمدة معينة (ما بين عطاء) 
سنة) واAحتفاظ بمعظم الموارد المالية الـنـاتـجـة عـنـد  ٣٠

 ). BOT: Build, Operate Transferإدارة المشروع (
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 الفرق بين مصطلحي البحث والدراسة

ھناك العديد من التداخ\ت بين مصطلحي البحث والـدراسـة، 
 فيقول البعض:

إن البحث ھو الدراسة، ويقول البعض ا^خر: إن ھـنـاك فـرًقـا 
 بينھما.

ويؤكد الدكتور "حسن الساعاتي" ھذا الخلط والتداخـل بـيـن 
ھذين المصطلحين في ميدان البحث العلـمـي، وفـي كـتـب 
المناھج، وأنھما يَِردان بمعنى واحد، أو أن البحث يحتوي عم\ً 
ميدانيًّا؛ أي: تجمع بياناته من أفراد البحث مباشرة، بينما تقوم 
الدراسة على بيانـات مـن الـكـتـب والـدوريـات والـنـشـرات 
الرسمية، وغير ذلك من المصادر العلمية، وھكذا يكون البحث 
نشاطاً علميًّا عمليًّا، وتكون الدراسة نشاطًا عـلـمـيًّـا نـظـريًّـا، 

 وھذا في رأيه بعيد عن الصواب.

من الناحية اللغوية يعـنـي "بـحـث  و يقول "الساعاتي" أيًضا:
الشيء" طلبه والتفتيش عنه، ومـعـنـى "بـحـث اGمـر" ھـو 
اAجتھاد فيه، وتعرُّف حقيقته، ومعنى "البحـث" ھـو السـؤال 
واAستقصاء، وبذل الجھد في موضوع ما، وجـمـع الـمـسـائـل 
 التي تتصل به، وھكذا يكون البحث ثمرة ھذا الجھد ونتيـجـتـه.

فھو استخراج الحقيقـة الـعـلـمـيـة،  أما البحث في اAصط\ح،
والبحث عنھا في مظانھا، وإظھارھا لط\ب العلم، وكـل ذلـك 
وفق طرائق المنھج العلمي. أو ھو إيجاد حل مشكلة ما وفق 

 الطريقة العلمية.

ويعني مصطلح "الدراسة" عند "الساعاتي": قـراءة الـكـتـب 
وحفظھا وَفھمھا، بمعنى أن ثمرة الدراسة تعود بالفائدة علـى 
الدارس من داخل ذاته؛ إذ إنھا تثري ذھنه بمـا يَـخـتـزنـه مـن 
معارف ومعلومات، ولكن نتيجة البحث A يفيد منـھـا الـبـاحـث 
فحسب، بل العلم والمجتمع أيًضا، فالباحث يزداد علًما وخبرة، 
والعلم يزداد إضافة جديدة، والمجتمع يزداد نموًّا على نحو ما، 
ومراكز البحوث تشترط لـتـعـيـيـن أعضـاء ھـيـئـة الـتـدريـس 
والباحثين من خبراء ومستشارين، أن يكونوا من الذين أجـروا 

 بحوثًا مبتكرة تضيف إلى العلم جديًدا.

وخ\صة ذلك أن كل عمل علمي يظھر فيه جھد اAسـتـقـصـاء 
سـواء بـاAطـ\ع  -والتفتيش في جمع المادة التي يتطلبـھـا 

على العديد من المراجع، أو بالعمل الميداني أو بھما مًعا، ثـم 
ھو بحث بكل معانـي الـكـلـمـة، أمـا أن  -تحليلھا وتفسيرھا 

 ،ًAيدرس المتخصص موضوًعا، ثم يكتب فـيـه كـتـابًـا أو مـقـا
يحتوي على عناصره التي يشرحھا ويوضحھا بما يـدل عـلـى 
س\مة َفھم الموضوع وجودة استيعابه إياه، فإن كتابه ھذا أو 
مقالته ھذه تُعد دراسة بكل معاني الكلمة، وليس بحًثـا بـأي 

 حال من اGحوال.

أساسيين للبحث، ھما البحوث الكمية، والبحـوث الـنـوعـيـة. 
وكان اھتمام معظم البحوث في الماضي يركز على البـحـوث 
الكمية، ثم تطورت أساليب البحث وظھرت البحوث الـنـوعـيـة 
التي تحاول ما أمكن البعد عن اGرقام والعمليات ا:حصائـيـة. 
ومع تطور عملية البحث لم يعد اGمر قاصرا على اAختيار بين 
البحوث الكمية والبحوث النوعية، فقد وجد الباحثون أن ذلـك 
يعتبر أسلوبا قاصرا عن استخدام إمكانيات البحث الـعـلـمـي 
بشكل كامل. إذ أدى التطور الذي مر بالبحث الـعـلـمـي فـي 
العقدين اGخيرين إلى النظر إلى عملية البحث نظـرة أوسـع 
وأشمل، ولم يعد الموقف ھو اAختيار بين البـحـوث الـكـمـيـة 
والبحوث النوعية، ذلك أن أي بحث يقع بشـكـل عـام عـلـى 
متصل يتراوح بين الـبـحـوث الـكـمـيـة والـبـحـوث الـنـوعـيـة 

(Newman & Benz, 1998)  وخير ما يمكن قوله فـي ھـذا ،
الصدد أن البحث ينزع إلى أن يكون إما كميا في معـظـمـه أو 
نوعيا في معظمه، إA أن عملية البحث اليوم غالبا ما تـحـاول 
تحقيق التوازن بين النوعين، حتى أنه ظھر في العقد اGخـيـر 
نوع من البحوث يجمع بين النوعين وأصـبـح يـطـلـق عـلـيـه 
البحوث المختلطة التي تستخدم في بحث واحـد أسـالـيـب 

 البحث الكمي والبحث النوعي. 

 أشرف غازي

 المصادر 

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50482/ 
https://www.massira.jo/content/ 

 الفرق بين البحث الكمي و النوعي والمختلط 

Quantitative vs. Qualitative Research 

تطور البحث العلمي في العقدين اGخيرين، وتعـددت طـرقـه 
بدرجة كبيرة مما أتاح للباحثين مجاAت عديدة يختارون مـنـھـا 

 ما يناسب أھدافھم. ويمكن القول أن ھناك توجھين 



إن  الضغط  النفسي في مكان العمل ھو ببساطة جزء .١
من عالم العمل اليوم. بـالـطـبـع، يـعـانـي الـعـديـد مـن 
الموظفين من الضغط النفسي حًقا بيـنـمـا تـعـتـصـرھـم 
شركاتھم كالليمون. ولكن ھناك أيًضـا مـمـن يشـعـرون 
بالعكس تماًما و ھو الملل الوظيفي حيث يشعـرون بـأن 
المھام الموكلة إليھم أقل من قدراتھم الفعليـة، و أنـھـم 
يفتقدون للدافع و التحدي و بالتالي يشعرون بملل A حـد 
له و يتولد لديھم عدم اAھتمام بما يفعلونه كل يـوم فـي 

وھـي  Kelly Servicesالعمل. و طبًقا لـدراسـة أجـرتـھـا
وكالة دولية للتوظيف، فإن متـوسـط الـعـدد ا:جـمـالـي 

 %. ٢٧للموظفين الذين يشعرون بالضغط النفسي يبلغ 

% الباقية، فتشير الدراسة إلي أن ٧٣اما عن نسبة ال.٢
مسـتـوي  “ الموظفين يصنفون أنفسھم في نقطة ما بين 

 الضغط النفسي مناسب تماًما 
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إعداد : ايمان مصطفى   
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 الملل الوظيفي لفيليب روفلين و بيتر فيردر.     

ھل يؤرقك كثيًرا أن تجد نفسك تـحـدق فـي شـاشـة .١
 A حاسوبك  طوال اليوم و أنت شارد الذھن تماًما و كأنك

 تري شيًئا مما يعرض عليھا؟

ھل تقضي فترة ما بعد الظھر في تـوجـيـه الـرسـائـل .٢
 Gصدقائك عبر اAنترنت و مواقع التواصل اAجتماعي؟

ھل A تمنحك وظـيـفـتـك أي شـعـور بـالـرضـا عـلـي  .٣
 ا:ط\ق؟

ھل تشعر بـالـتـعـب و الـخـمـول والـ\مـبـاAة بصـورة .٤
 مستمرة؟

 

فمن المحتمل أنك A تعانـي مـن “  نعم” إن كان جوابك ب 
اAحتراق الوظيفي بمعني انطفاء رغـبـتـك فـي الـعـمـل 
بسبب قلة حجمه بالقياس لخبراتك و مھاراتك أو بسـبـب 

الـمـلـل تكراره المستمر بل ما تعانـي مـنـه حـًقـا ھـو  
الذي بدأ يصبح، بوتيرة متسارعة جـًدا ، الـوبـاء الوظيفي 

الجديد الذي يھدد معظم الشركات والمنظمات. و عـلـي 
الرغم من أن الملل الوظيفي أصبح أمـًرا مسـتـشـريًـا و 
 Aمتفشًيا في المكاتب الوظيفية في جميع أرجاء العالم، إ
أن أصحاب اGعمال لـم يـبـدؤوا فـي ا:حسـاس بـھـذه 
 Aالمشكلة و التعرف علي أبعادھا و مخاطرھا المختلفة إ

 في الوقت الحالي. 
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فيما يلي عشرة نصائح اخترناھا لـك لـلـتـغـلـب  ١
 على الملل الوظيفي:

اطلب النصيحة من أولـئـك :أوAً: اطلب النصيحة ٢
الذين A يشعرون بالمـلـل الـوظـيـفـي، وحـاول 

 .اAستفادة مما يقولونه لك

فكر بطرق إبداعية تضفي مزيداً من الـمـتـعـة   ثانًيا: ابتكر
على عملك، واطرحھا على زمـ\ئـك ومـدرائـك، نـاقـش 
معھم كيف يمكن أن تؤدي ھذه اAقتراحات إلى إنتـاجـيـة 

 .أفضل

قيم عملك بنظرة تحليـلـيـة وواقـعـيـة انظر بواقعية ثالًثا: 
 .لمعرفة ما إذا كانت ھناك طرق أفضل للقيام به

اقتنص أي فرصة لـلـقـيـام بـمـھـام رابًعا: اقتنص الفرص 
جديدة، وانظر إلى كل السبل الممكنة لترتفع إلى صفوف 
جديدة، بحيث يمكنك التحكم في الوظيـفـة بـدAً مـن أن 

 .تتحكم ھي بك

إذا ُكلفت بـمـھـام جـديـدة، :خامًسا : تعلم مھارات جديدة
فيمكنك تعلم الكثير من خ\لھا، وحتى إذا كـنـت مـقـيـداً 
بعمل ممل، فيمكنك استغ\ل الوقت في تـعـلـم مـھـارة 
جديدة تجذبك، يمكنك اAستماع إلى تسجي\ت تعلـيـمـيـة 
عبر ا:نترنت، أو تعلم لغة جديـدة، أو اسـتـغـ\ل فـتـرات 
 A الراحة في إنجاز مشاريعك الشخصيـة إذا كـان ذلـك

 .يتعارض مع سياسة الشركة

ادفع نفسك لقبول تحديات مـھـنـيـة سادًسا :تحدَّ نفسك 
جديدة، اكتب خطة تساعدك في تحديد أھـداف مـھـنـيـة 
قصيرة وبعيدة المدى، وكرس بعض الوقت يومياً للـعـمـل 
نحو تحقيق ھذه اGھداف، اعتمد على قوائم الـمـراجـعـة 
اليومية، بحيث تبقيك على تركيز واط\ع بالمـھـام الـتـي 
يجب عليك عملھا، بدAً من السماح للـمـلـل بـالسـيـطـرة 

 .على ذھنك

 :سابًعا: اجتماعات ذات قيمة

تكاد تكون اAجتماعات أحد أكـثـر أوقـات الـعـمـل مـلـ\ً، 
فمعظم الوقت الذي يھدر فـي اAجـتـمـاعـات بـإمـكـانـك 

عمل حقيقي، أفضل ما يـمـكـن إنجاز اAستفادة منه في 
 فعله ھو تغيير مجرى 
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ثامًنا: حارب ا:رھاق قد A تكون المشكـلـة مـتـعـلـقـة حـقـاً 
بعملك، بل إنك تشعر با:رھاق، وA تملك الـطـاقـة الـ\زمـة 
:نجاز عملك، التغذية الجيدة والنوم لساعات كافية كـفـيـلـة 
بتجاوز ما أنت فيه، كما إن ممارسة بعض التمارين الرياضيـة 

 .ستساعد على تحريك دورتك الدموية وتشعرك بالنشاط

تاسًعا: تذكر حياتك الشخصية تذكر أن حياتك الشخصية قـد 
تكون غنية بالتجارب ا:يجابية التي تخفف من الملل الذي قد 

 .تشعر به في العمل

نعم، فأحياناً قد يكون الملل حالة يجب :أخيًرا: قدم استقالتك
علينا أن نتعامل معھا، ولكن في أحيان أخرى قد يشير ذلـك 

 إلى أن ھذه الوظيفة A تناسبك
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www.damietta-port.gov.eg 

Whenever you set sail, wherever your 
ship goes, you are always welcome at 

 Damietta Port 


