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شھد میناء دمیاط استعدادات غیر مسبوقة النطالق مشروع 
المركز العالمي للحبوب والغالل والسلع الغذائیة، الذى كان    
من المقرر أن يقوم الـرئیس عبـدالفتاح السیـسي بـإطالق            

 إشارة بدء تنفیذه فى منتصف ديسمبر .

كانت الھیئة الھندسیة للقوات المسلحة قـد بـدأت األعمـال         
الفنیة، وتشمل الجـسات األرضـیة والبحريـة، وأعمـال رفـع             
القاع وقیاس المستويات األرضیة والرفع المساحي وإنـشاء  

 األسوار للمشروع.

وكــشف الــدكتور خالــد حنفــى، وزيــر التمــوين والتجــارة              
الداخلیة، أثناء زيارته األخیرة لدمیاط أن المركز اللوجیـستي   
العالمي للسلع الغذائیة فـى محافظـة دمیـاط يھـدف إلـى               
تحويــل مــصر لمحــور لوجیــستي عــالمي لتخــزين وتــداول          
الحبوب وممارسة األنشطة اللوجیـستي وأنـشطة القیمـة          
المــضافة مــن خــالل التــصنیع والتغلیــف والتعبئــة للحبــوب          
والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غیر المكررة، والسكر الخام   
والمواد الغذائیة ذات الطابع االستراتیجي بحجم تداول يصل 

ملیــون طــن ســنويًا مــن الغــالل والــسلع           ٦٥إلــى حوالــى    
الغذائیة، ما يساھم فى تحقیق األمن الغذائي لمـصر ودول    

 المنطقة.

ــن                  ــذه أقــل مــن عامی ــستغرق تنفی ــشروع ي ــد أن الم وأك
ملیار جنیه، ويوفر اآلالف من فرص  ١٥باستثمارات تقدر بنحو 

العمـل، ويھـدف إلـى تحويـل مـصر إلـى محـور لوجیــستي                 
عالمي للحبوب والغـالل لتـأمین االحتیـاطي االسـتراتیجي           

 لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة.

ماليیـن    ٣وأضاف الوزير أن المشروع تبلغ مـساحته حوالـى     
ألف متر مربع منھا حوالى نصف ملیون متر داخل حدود  ٣٥٠و

میناء دمیاط، والباقى فى منطقة صناعیة غیر مستغلة تقـع    
 شمال شرق المیناء.

أن البیان الشھري الصادر عن اإلدارة   ONAذكرت وكالة أنباء 
 ٤٧العامة للحركة بمیناء دمیاط قد كشف أن المیناء استقبل 

، بنـسبة زيـادة     ٢٠١٤سفینة بضائع عامة، خالل شھر أكتوبر 
 .٢٠١٣% عن شھر أكتوبر من العام الماضي  ٤٢تصل إلى 

 ٩٣وبلغ عدد سفن الحاويات التي استقبلھا مینـاء دمیـاط         
% ١٢سفینة، خالل شھر أكتوبر من ھذا العام، بنسبة زيادة  

 عن نفس الشھر من العام الماضي.

كما أوضح البیان عن زيادة فى أعداد الحاويـات المتداولـة           
، TEUحاويـة     ٦٠٨١٧لتـصل إلــى      ٢٠١٤خـالل شــھر أكتوبـر      

ــل   ــة    ٤٤٧٦٠مقاب ــام          TEUحاوي ــر مــن الع فــى شــھر أكتوب
 %.٣٦الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 

 إعداد/ اسماء شعبان

السیسي يطلق مشروع المركز اللوجیستي العالمي 
 للحبوب والغالل بدمیاط 

١٢٢٠١٤-١٣ 

كما يتضمن  المشروع  إنشاء صوامع وقباب تخزينیة حديثة 
 ٢.٥مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينیـة مـن      ٣فى 

رصـیف بحـرى      ٢ملیون طـن، وإنـشاء      ٧.٥ملیون طن إلى 
متر، وإقامة رصیف     ٧٠٠الستقبال السفن العمالقة بطول 

متر وأنظمة تكنولوجیـة متقدمـة لربـط           ١٢٠٠نھرى بطول  
عناصره البحرية والتخزينیة والصناعیة بسیور نقل ومعدات 
حديثة تخفض التكلفة ونظام إلكتروني متكامل للمراقبـة       

 والسیطرة.

وأوضح الوزير أن المشروع سوف يتضمن أيضًا  مناطـق       
استثمارية صناعیة للغـالل والـسلع الغذائیـة ممـا يحقـق           
ــصاد            ــیرة لالقت ــة كب ــة وقومی ــصادية واجتماعی ــد اقت عوائ
القومي وإنشاء بنیة أساسیة قوية تتناسب مـع المعايیـر      

 العالمیة.

almasryalyoum.com  

% بالحاويات ٣٦% بأعداد سفن البضائع و٤٢زيادة 
 ٢٠١٤ في میناء دمیاط خالل أكتوبر 

٢٠١٤-١٢- ٢١  
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مـلـیـون       ١.٩وبلغ إجمالي كمیات البضائع المتداولة بالمیناء 

، بنسبة ٢٠١٣ملیون طن، خالل شھر أكتوبر  ١.٤طن، مقابل 
كانت ھیئة میناء دمـیـاط قـد        %.  ٣١زيادة تصل إلى حوالي 

أخطرت جمیع الجھات المختصة بتعديل المنشور المـالحـي   
للمیناء لیتواكب مع التقدم و التطور الحادث فـي أحـجـام و        
أنماط السفن وذلك لیتناسب مع السفن المتوقع استقبالھا 
خاصة بعد أعمال التعمیق التي أجـريـت لصـیـانـة الـمـمـر               

 المالحي والحفاظ على األعماق.

onaeg.com/      وكالة أنباءONA 

ھیئة میناء دمیاط تشـارك ضـمـن وفـد وزارة           
 النقل في مشروع قناة السويس

٢٠١٥-١-١٥  

قام المھندس/ ھاني ضاحي وزير النقل على رأس وفد          
كبیر يمثل وزارة النقل بكل ھیئاتھا وشـركاتھا التابعـة بزيـارة       

 .موقع الحفر بالقناة الجديدة

بدأ الوزير والوفد المرافق لـه زيارتـه مـن مبـنى المحاكـاة               
بھیئة قناة السويس باإلسماعیلیة حیث كـان فـي اسـتقبال         
الوفد الفريق مھاب ممیش رئیس ھیئة قناة السويس و شھد 
وزير النقل شرحا لمراحل تنفیذ المشروع الجديـد و الجـدوى         
االقتصادية والتنموية المستھدفة مـن انجـاز ھـذا المـشروع           

 القومي العمالق، والفرص 

والتحديات التي تواجھه، والفـرص المتاحـة إلقامـة تجمعـات        
عمرانیة وھیاكل اقتصادية مـن شـأنھا إحـداث طفـرة كبـیرة               

 .لالقتصاد المصري الذي يعد نقلة حضارية وتنموية كبیرة

قـال وزيـر النقــل ان مـا يـدعو للفخــر أن كـل التــصمیمات                     
الخاصـة بالمـشروع، تمـت بمعرفـة الخـبراء المـصريین، وأن               
أعمال الحفر تتم بالتوازى مع أعمال التكريـك، مـع ضـمان أال         

 .يتعارض ذلك مع أعمال المالحة بالقناة

مضیفا ان مصر بمـشروع قنـاة الـسويس الجديـدة، تبنـي               
اقتصاد على أسس قوية لعدة عقود مقبلة، فھو ال يزيد فقـط  
من الموارد العامة مـن خـالل مـضاعفة إيـرادات ھیئـة قنـاة                
السويس، وإنما يفتح آفاقا جديدة للتنمیة ويعید لمصر الريادة 
االقتصادية والسیاسیة فى المنطقة مرة أخرى، حیث يأتـي     
فى إطار إعادة بناء الدولة المصرية العصرية بما ينعكس على 

 .تحسین حیاة اإلنسان المصري

واشار وزير النقل ان مشروع قناة الـسويس الجديـدة مـع             
موانئ فى نطاق التنمیة بالمحور من شأنه أن يجعل  ٦وجود 

ھذا العمل ھو مشروع القرن ألن ھذه المنطقة ستكون أكبـر  
موقع داعم لالقتصاد القومى مضیفا إن أعمال الحفـر تـسیر         

 .بكفاءة وسرعة عالیة بفضل جھود القوات المسلحة

واضاف م/ضاحى خالل زيارته للمشروع أن اإلرادة المـصرية   
العظیمة تتولد من جديد لبناء ھرم جديد يضاف إلى الحضارة  
المـصرية، مؤكــدا تالحــم الـشعب المــصري بكامــل طوائفــه           
وشرائحه والتفافھم حول ھذا المشروع الذى يعتبر أمل مصر 
نحو تحقیق العبور الثاني لتحقیق التنمیة الشاملة والحقیقیة 
ــوع              ــاس جمـ ــرار وحمـ ــشیدا بإصـ ــار، مـ ــاء واالزدھـ والنمـ
الــشعب .المــصري علــى نیــل شــرف المــشاركة فــى ھــذا           

 المشروع العظیم .

www.dpa.gov.eg          
 www.masrawy.com نقال عن 

 زيادة حركة البضائع المتداولة بمیناء دمیاط
٢٠١٥-١-٢٠  

   

      

أعلن البیان الشھري لحركة السفن والبضائع الصادر عن مركز 
ملیون طن  ٢.٢المعلومات بھیئة میناء أن میناء دمیاط قد تداول 

 ١.٩من البضائع بجمیع أنواعھا مقابل  ٢٠١٤خالل شھر نوفمبر 
وذلـك بـالـرغـم مـن             ٢٠١٣ملیون طن خالل شھر نـوفـمـبـر       

االنخفاض الطفیف فى أعداد السفن الواردة للمیناء والـتـي     
سفینة عام  ١٩٠مقابل  ٢٠١٣سفینة خالل نوفمبر  ١٧٨بلغت 
٢٠١٤                                                                 

كما زادت أعداد الحاويات المتداولة بمیناء دمیاط لتصـل إلـى     
٤٥٨٠١ TEU  ٤٤٥٢٨مقابل  TEU         وذلـك     ٢٠١٣في نوفمـبـر

على الرغم من انخفاض سفن الحاويات في شھر نـوفـمـبـر       
ويعـود ذلـك فـي         ٢٠١٣سفن عن شھر نوفمبر  ٦بعدد  ٢٠١٤

أحجام وحموالت السـفـن الـواردة إلـى            زيادة األساس إلى
نـتـیـجـة زيـادة           ٢٠١٤المیناء خالل الشھور األخیرة من العام 

 متر . ١٤األعماق إلى 

 http://www.vetogate.com 

% بحركة البضائع  ١٤میناء دمیاط يحقق زيادة 
 المتداولة فى نوفمبر الماضي.

٢٠١٥-١- ٢٢   
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% بحركـة البـضائع المتداولـة      ١٤میناء دمیاط يحقق زيادة  
ــز                ــر صــادر عــن مرك فــى نوفمــبر الماضــي  كــشف تقري
المعلومات بمیناء دمیاط، يفید بأن المیناء حقق زيادة فـى     

% فـى شـھر نوفمبـر       ١٤حجم البضائع المتداولة بنـسبة      
. وأعلن البیان أن ٢٠١٣مقارنة بشھر نوفمبر من عام  ٢٠١٤

 ٢٠١٤ملیون طن خالل شھر نوفمبر  ٢.٢میناء دمیاط تداول 
ملیـون طـن خـالل        ١.٩من البضائع بجمیع أنواعھا مقابـل     

، بالرغم من االنخفاض الطفیف ٢٠١٣شھر نوفمبر من عام 
سفینة  ١٧٨فى أعداد السفن الواردة للمیناء والتي بلغت 

. ٢٠١٣سفینة خالل نوفمبر  ١٩٠مقابل  ٢٠١٤خالل نوفمبر 
كما زادت أعداد الحاويات المتداولة بمیناء دمیاط لتصل إلى 

٤٥٨٠١ TEU  ٤٤٥٢٨مقابل TEU     وذلـك   ٢٠١٣فى نوفمـبر ،
على الرغم من انخفاض سفن الحاويات فى شھر نوفمبر   

، ويعـود ذلـك     ٢٠١٣سفن عن شـھر نوفمـبر       ٦بعدد  ٢٠١٤
فى األساس إلى زيادة أحجام وحموالت الـسفن الـواردة        

نتیجـة    ٢٠١٤إلى المیناء خالل الشھور األخیرة مـن العـام      
 م. ١٤زيادة األعماق إلى 

www.youm7.com 

 

سفن بضائع عامة وحاويات، فیما  ١٠واستقبلت الھیئة الیوم   
سـفن بـضائع.وبلغ رصـید        ٣سـفن حاويـات، و    ٣غادر المینـاء    

طـن قمـح، كمـا        ٩٥١٢٩صومعة الحبوب والغـالل الیـوم نحـو          
 ٣٥٠٠استقبل المیناء السفینة "لومبا" والتي تحمـل حوالـي     

طن "میثانول"، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالمیناء 
سـفینة فـي      ١٢سفینة، وفي المخطـاف الخـارجي         ١٧إلى 

 .انتظار إجراءات الدخول

www.masrawy.com     قطاع الصوامع بدمیاط: استمرار تدفق القمـح
  الفرنسي واألوكراني

٢٠١٥-٢-٨  

فى استقبال السفن المحملة     ”  دمیاط“تستمر صومعة میناء        

بآالف األطنان من القمح الوارد من فرنسا وأوكرانیا. وقال                    

المھندس المعتز باهللا الحسیني رئیس قطاع الصوامع بدمیاط            

بأنه يتم حالیا تفريغ سفینه قمح          –فى تصريح له     –وبورسعید  

ألف طن، بینما غادر المیناء سفینة قمح                ٦٣فرنسي تحمل     

أوكرانیة انتھت من تفريغ حمولتھا. وأضاف أن رصید الصومعة               

الف طن قمح، ومن ناحیه أخرى أعلنت ھیئه میناء  ١١٠.٨٠٨حالیا 

سفینة، كما يوجد     ١٥دمیاط بأن عدد السفن المتواجدة بالمیناء        

 بمنطقة االنتظار سفینتین للبضائع العامة.

 المصدر : الیوم السابع 

سـفـن بضـائـع عـامـة              ١٠میناء دمیاط يستقبل 
 وحاويات

٢٠١٥ -٢-١٥  

شھدت حركة الشحن والتفريغ في ھیئة میناء دمیاط، الیوم               

األحد، نشاًطا ملحوًظا بعد أيام من تحسن الظروف الجوية التي    

 أثرت على العمل داخل المیناء،                                                       

 

تخطط إلقامة صومعة  «العامة للصوامع 
ألف طن ٧٠بمیناء بورسعید بسعة تخزينیة   

٢٢/٢/٢٠١٥ 

كشف اللواء مدحت عطیة رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة         

 ١٠لمیناء بورسعید، أن الشركة العامة للصوامع طلبت توفیر   

غرب، إلنشاء    –آالف متر مربع بأحد أرصفة میناء بورسعید           

صومعة للغالل، مشیرًا إلى أن الھیئة مازالت فى طور                   

التفاوض مع الشركة، وأنھا تدرس توفیر مساحة للشركة             

آالف متر مربع فقط، ألن مساحة میناء              ٨و  ٧تتراوح بین    

بورسعید غرب، وصلت ألقصى طاقة استیعابیة لھا وقال              

مصدر مسئول بالشركة العامة للصوامع ، إن الشركة                  

 ١٠تتفاوض حالیًا مع میناء بورسعید، للحصول على مساحة         

آالف متر، إلنشاء صوامع لتخزين القمح المستورد، مشیرًا            

 ٧٠إلى أن الشركة تستھدف إنشاء صومعة بسعة تخزينیة            

ألف طن، وانه سیتم تشكیل لجنة فور موافقة ھیئة میناء              

بورسعید على تخصیص األرض، لتحديد نوعیة الصوامع التى 

أشار إلى أن إنشاء صوامع بمیناء بورسعید،          سیتم بنائھا        

سیخفف الضغط على میناء دمیاط، والذى تبلغ السعة                 

ألف طن، بجانب صومعة يتم         ١٦٠التخزينیة بصوامعه نحو      

ملیون   ٢٦ألف طن، بتكلفة      ٧٠إنشاؤھا حالیًا بسعة تخزينیة     

                                                            ٢٠١٥دوالر، ومن المقرر االنتھاء منھا خالل عام                           

أوضح المصدر أن خالد حنفى وزير التموين قد و افق فى                

شھر نوفمبر الماضى، على إنشاء صومعة بسعة تخزينیة             

ألف طن، مشیرًا إلى أن الھدف من إنشاء صومعة                    ٥٠٠

ترانزيت بمیناء دمیاط، ھو استیراد القمح، وإعادة تصديره مرة 

أخرى، خاصة ان الصومعة ستكون داخل حدود ھیئة میناء            

 ألف متر، داخل حدود ھیئة المیناء ٥٦دمیاط، على مساحة 

 www.alborsanews.com                                                                     
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 إعداد/ میادة منتصر

أكد مصدر مسؤول أنه تمت دراسة عدد من المشروعات       
المشتركة الكبرى بین مصر واإلمارات، خالل زيارة الرئیس           

 .عبد الفتاح السیسي لإلمارات
وقال إن أبرز تلك المشروعات "شراكة بحرية عالمیة"                 
ويتمثل ذلك في میناء جبل علي ومیناء جدة ومحور قناة               
السويس، موضًحا أنه يتم اإلعداد لإلعالن تفاصیله في                
المؤتمر االقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل بشرم          

 .الشیخ
وقال حامد علي المتحدث اإلعالمي الرسمي لمجلس               
األعمال المصري اإلماراتي، إن التعاون االقتصادي بین كل          
من اإلمارات والسعودية ومصر، قائم بالفعل ولكن في ظل           
الحدث الجديد وھو مشروع محور قناة السويس فإن الوضع          

 .سیكون أكثر حتمیة لترابط الدول الثالث
لما لدى كل منھا من إمكانات بحرية عالمیة ويتمثل ذلك في 
میناء جبل علي ومیناء جدة ومحور قناة السويس، فالعالقة          
بین تلك الموانئ ال تمثل عالقة تضاد ولكنھا تمثل عالقة                

 .تكامل واتحاد
وأوضح حامد علي، أنه يجب النظر إلى ھذا األمر بعین                  
االعتبار ومحاولة االستفادة من المواقع الجغرافیة لكل من         
ھذه الموانئ وما تتضمنه من ممیزات تنتج في األخیر كیاًنا           
بحرًيا قوًيا يكون له الكلمة العلیا في التجارة بین الشرق               

 .والغرب وبین جمیع قارات العالم
وأضاف قائًال: ولكن قبل كل شيء يجب تأسیس شركة                
ثالثیة حكومیة بین ھذه الدول وتندرج كل منھا تحت الوزارة           
المعنیة بشؤون الموانئ والمالحة ويتم رسم مالمح التعاون 
المأمول بین ھذه الوزارات وكذلك رسم خريطة طريق                 
للمضي قدمًا في خطواتھا لتحقیق الھدف المرجو من ھذا           

 ."االتحاد
وشرح حامد علي أوجه المزايا والفوائد الـمـتـحـقـقـة جـراء          
تأسیس ھذا االتحاد بقوله: سینتج عن ھـذا تـوجـه أنـظـار           
المستثمرين لھذه الخطوة من قبل الدول العربیة الثالث وبدًال 
من تصنیع وتجمیع السیارات في دول شرق آسیا والصـیـن   
وكوريا ثم شحنھا إلى الشرق األوسط وأوروبا سیتم تجمیع 
ھذه الصناعات في النقاط الثالث المتمثلة فـي الـمـوانـئ         

 .الثالثة لتقلیل تكلفة الشحن

وكذلك الحال للصناعات األوروبـیـة فسـتـكـون الـمـنـطـقـة               
الصناعیة حول محور قناة السويس أداة لجذب االسـتـثـمـار       
في الصناعات الثقیلة ومن ثم شحنھا مـبـاشـرة إلـى دول         

 .العالم
وسوف يمثل میناء جدة كونه من أحد أكبر الموانئ للحاويات 
بلعب دور كبیر في عملیات النقل البحري ولیكون میناء جبل 
علي والمنطقة الحرة في جبل علي بمثابة نقطة الـتـوزيـع      

 .لدول آسیا وما تالھا
وأضاف قائًال: "أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستیـة والـتـي        
سیكون لھا األثر الكبیر في صناعة وفحص وتقديم الخدمـات  
الالزمة للسفن العابرة والطفرة العمرانیة الـتـي سـتـحـدث        
حول محور قناة السويس والتي سیتم االستفادة بالخبـرات  
الكبیرة الموجودة في دولة اإلمـارات الـعـربـیـة الـمـتـحـدة                

 .والمملكة العربیة السعودية في القطاع العمراني والخدمي
إلى أن نرى جمیعًا قوة العرب تظھر في اتحاد أكبر في جمیع 
المجاالت لصد كل المؤامرات التي تحاك ضـد أوطـانـنـا مـن          
الداخل والخارج ولیقود العرب قاطرة االقتصاد العالمي بـمـا     

 ."لديھم من ثروات متنوعة ومتعددة
وفي اإلطار ذاته، قال المھندس عبد الفتـاح الـديـدي رجـل         
األعمال المصري إن المشروعات البحرية ساھمـت بصـورة     
فعالة في النھضة التي طرأت على كل من الدولتین المملكة 

 .العربیة السعودية ودولة اإلمارات
مشیًرا إلي أن الدولتین قد قطعتا خطوات إيـجـابـیـة عـلـى         
جمیع المستويات سواء كانت في مـجـاالت الـنـقـل الـبـري            
والبحري والجوي، كما أخذتا على عاتقھما االسـتـفـادة مـن       
التكنولوجیا الحديثة في جمیع المجاالت والسیما في المجال 

 . البحري

السیسي ناقش مشروع شراكة اقتصادية 
بحرية عالمیة تربط بین جبل علي وجدة 

 ومحور قناة السويس.
٢٠/١/٢٠١٥ 

موانئ دبي العالمیة" في المركز األول 
حوكمة للعالم  -بمؤشر "ستاندرد آند بورز

  العربي" للعام الثاني

 
اصدرت "موانئ دبي العالمیة" للعام الثاني على التوالي    

مؤشر "ستاندرد آند بورز / حوكمة للعالم العربي" للمعیار 
االجتماعي البیئي والحوكمة وحلت في المركز األول على 

الذي يعد األول من نوعه على اإلطالق في العالم ھذا المؤشر 
العربي ويقوم بتصنیف شفافیة الشركات اإلقلیمیة المدرجة 
في البورصات وإقراراتھا وفقا للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة 

 وإجراءات الحوكمة المؤسسیة 
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/ شركة من     ١٥٠وقد تم اختیار المشتركین من بین أھم /           
أنحاء العالم العربي على أساس رسملة السوق اإلجمالیة         
واإلدراج في بورصات البحرين ومصر واألردن ولبنان والكويت 
والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربیة السعودية وتونس         
ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وتجري إعادة تشكیل                  
المؤشر في شھر ديسمبر من كل عام حیث يتم اإلعالن عن 

ويقوم المؤشر بجمع المعلومات     . الشركات العشر األفضل   
في المجال العام وبشكل أساسي من التقرير السنوي               
والحسابات السنوية من أجل تقییم الشركة المتصدرة ويتم         

/ مجال بما في ذلك االنبعاثات  ٢٠٠تحلیل كل منھا في نحو/ 
الكربونیة واستھالك المیاه والطاقة وصحة الموظفین                 
وسالمتھم واالستثمارات المجتمعیة والحوكمة المؤسسیة      
والتقارير المالیة والتدقیق واستقاللیة مجلس اإلدارة                

/   ٥٠ومكافآت المدراء التنفیذيین ويضم المؤشر أفضل /             
 . شركة من حیث األداء

ومن المتوقع إضافة ملیوني حاوية نـمـطـیـة جـديـدة فـي            
النصف الثاني من الـعـام الـجـاري إلـى طـاقـة الـمـیـنـاء                    

  ."مـلـیـون حـاويـة نـمـطـیـة                ١٩االستیعابیة لتصل إلـى      
وأضاف سعادة سلطان أحمد بن سلیم:" نظـرا إلـى األداء         

، نتوقع أن يتمـاشـى   ٢٠١٤القوي في أحجام المناولة خالل 
أداءنا لكامل العام الجاري مع توقعات السوق خاصة وأن عام 

يحمل العديد من التطورات المثیـرة حـیـث سـنـقـوم            ٢٠١٥
بافتتاح طاقة استیعابیة جديدة في ھولندا وتركیـا والـھـنـد       
واإلمارات العربیة المتحدة، إضافة إلى تطوير مركز لوجستي 
في بلجیكا وتوفیر المزيد من الحلول القائـمـة عـلـى دمـج          
خدمات الموانئ والمراكز اللوجستیة لعمالئـنـا مـع إتـمـام          

واختتم قائال: "على الـرغـم      ."عملیة االستحواذ على جافزا
من مواصلة بعض محطاتنا العمل في بیئة اقـتـصـاد كـلـي        
مشحونة بالتحديات، فمن المتوقع بشكـل عـام أن تـكـون           

، حیث ٢٠١٥ظروف السوق عبر محفظة أعمالنا مؤاتیة خالل 
سیؤدي ذلك، مقرونا بإضافة طاقة استیعابیة جديـدة، إلـى     
وضعنا في موقع جید يتیح لنا تحقـیـق نـمـو فـي أحـجـام              

  ."المناولة يتماشى مع أداء السوق ھذا العام أو يتفوقعلیه
ال تضم أحجام المناولة اإلجمالیة على أساس المقارنة   [١]

المثلیة األحجام التي تمت مناولتھا في "إمـبـرابـورت فـي        
وتلك من "لندن غیتواي"  ٢٠١٤البرازيل من يناير وحتى يونیو 

في المملكة المتحدة والتي تمت مناولتھا في الفـتـرة مـن      
ــر                       ــوبـــ ــتـــ ــى أكـــ ــتـــ ــر وحـــ ــايـــ ــنـــ .٢٠١٤يـــ   

المحطات الموحدة ھي المـحـطـات الـبـحـريـة حـیـث                [٢]
ــم                      ــدي ــق ــر ت ــی ــاي ــع ــب م ــوج ــم ــرة ب ــط ــی ــة س ــرك ــش ــل ل
ــة      ــیـــ ــمـــ ــالـــ ــعـــ ــةالـــ ــیـــ ــالـــ ــمـــ ــرالـــ ــاريـــ ــقـــ ــتـــ  الـــ

ال تشمل األحجام الموحدة عـلـى أسـاس الـمـقـارنـة              [٣]
المثلیة األحجام من من "لندن غیـتـواي" فـي الـمـمـلـكـة               
المتحدة والتي تمت مناولتھا في الفترة من يـنـايـر وحـتـى        

، كما تضیط النتائج في ضوء إخراج محطة "سي ٢٠١٤أكتوبر 
 " في ھونغ كونغ من محفظة المحطات الموحدة٣تي 

موانئ دبي العالمیة" تحقق نموا بنسبة 
% في أحجام المناولة عبر محفظتھا ٨.٩

٢٠١٤العالمیة خالل عام   
٣/٢/٢٠١٥ 

علنت موانئ دبي العالمیة المحدودة، مشغل المحطات أ         
 ٦٠)، عن قیامھا بمناولة ٢٠١٥فبراير  ٣البحرية العالمي، الیوم (

قدما) عبر محفظـة أعـمـالـھـا          ٢٠ملیون حاوية نمطیة (قیاس  
، مسجلة زيادة في أحجام المـنـاولـة    ٢٠١٤العالمیة خالل عام 

%، فیما ٨.٩اإلجمالیة على أساس التقارير المحاسبیة بنسبة 
% مـقـارنـة     ٨.٠] ١بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلیة[

بالعام الماضي، وقد ساھمت األحجام الجـديـدة مـن "لـنـدن           
غیتواي" في المملكة المتحدة و"إمبرابورت" في البرازيل في   

مدفوعا إلى حد  ٢٠١٤تحقیق ھذه الزيادةوجاء النمو خالل عام 
كبیر بأداء محطاتنا في آسیا والمحیط الھادئ وشـبـه الـقـارة         
الھندية وأوروبا واإلمارات العربیة المتحدة التـي حـقـقـت أداء         

ملیون حاوية نمطیة بنسبة نـمـو      ١٥.٢مذھال من خالل مناولة 
% لكامل العام. في حین تحسن أداء أوروبا نتیـجـة     ١١.٨بلغت 

ــالل                ــوةخ ــق ــمــوب ــن ــل ــة ل ــاول ــن ــم ــجــام ال ــودة أح ــع   . ٢٠١٤ل
] التابعة لموانئ دبي العالمیـة فـقـد       ٢أما المحطات الموحدة[ 

ملیون حاوية نمطیة خالل العام المنصـرم،   ٢٨.٣قامت بمناولة 
]،  ٣% على أساس المقارنة الـمـثـلـیـة[         ٩.٥بنسبة نمو بلغت 

بینما بلغت نسبة النمو في األحجام الموحـدة عـلـى أسـاس         
% بما يعكس تسییل أصولنا في ھونغ ٨.٧التقارير المحاسبیة 

ــي.                         ــاضـ ــمـ ــام الـ ــعـ ــن الـ ــو مـ ــیـ ــونـ ــي يـ ــغ فـ ــونـ   كـ
وفي إطار تعلیقه على ھذه النتائج، قال سعادة سلطان أحمد 
 بن سلیم، رئیس مـجـلـس إدارة مـوانـئ دبـي الـعـالـمـیـة:                   
" نعتقد بأننا تمكّنا من خالل تحقیق نمو في أحجام الـمـنـاولـة      

% من تـخـطـي نسـبـة         ٨.٩بنسبة  ٢٠١٤اإلجمالیة خالل عام 
%. ويؤكد ھذا األداء عـلـى       ٥النمو في السوق والبالغة تقريبا 

صواب استراتیجیتنا القاضیة بتركیز محفظة أعمالنا على بضائع 
المنشأ والمقصد وعلى األسواق األسرع نموا ، كما ساھمـت  
مشاريعنا الجديدة في "لندن غیـتـواي" و"إمـبـرابـورت" فـي               
                  .   تـــــحـــــقـــــیـــــق ھـــــذا األداء الـــــمـــــتـــــمـــــیـــــز

إضافة إلى ذلك، واصل مرفقنا الرئیسي في جبل علي تحقیق 
مـلـیـون حـاويـة        ١٥.٢أرقام قیاسیة مرتفعة من خالل مناولـة    

. لقد أدت زيادة الطاقة االستیعابیـة بـواقـع      ٢٠١٤نمطیة خالل 
ملیوني حاوية نمطیة خالل الربع الثالث من العام إلى تخفیـف  
القیود على الطاقة االستیعابیة ووفرت طـاقـة اسـتـیـعـابـیـة           
تساعدنا في مواصلة تحقیق المزيد من الـنـمـو فـي أحـجـام           

  المناولة في جبل علي.



 

 

http://www.argaam.com 

http://www.egynews.net 

http://www.tahrirnews.com 
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تخطط البحرية لتطوير ھذا النموذج لیكون أكثر تقدًما مع       
المزيد من التعزيزات االستخباراتیة، وقدرات االتصاالت              
والسرعة والقدرة الحاسوبیة وزيادة عمر البطارية لمدة             
أطول، ومن المرجح أن يزود بأجھزة استشعار من أجل إنجار 

 .مھام أخرى أكثر تعقیًدا، مثل تحرير البحارة

بدء فعالیات التدريب البحري المشترك 
١٥مرجان “المصري السعودي   

٢٠١٥/٢/٩ 

انطلقت فعالیات المناورة البحرية المصرية السعودية                 
والتى تجريھا وحدات من القوات        ″  ١٥مرجان  ”  المشتركة  

البحرية المصرية والبحرية الملكیة السعودية ، والتى تستمر        
 . لعدة أيام بنطاق البحر االحمر بالمملكة العربیة السعودية

يشارك فى التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية من             
المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل واإلمداد وطائرات        
مكافحة الغواصات وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفیذ             
العديد من األنشطة التدريبیة منھا قیام الجانبان بتخطیط              
وإدارة أعمال قتال مشتركة نھارًا ولیًال لتأمین النطاق البحري 
بالبحر األحمر ، والتدريب على أعمال االعتراض البحري                
واإلمداد والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات ، وأعمال مكافحة 
التھريب والقرصنة البحرية وتنفیذ حق الزيارة والتفتیش               
واقتحام السفن المشتبه بھا بمشاركة عناصر من القوات             

 . الخاصة البحرية من الجانبین

بدأت فعالیات التدريب بعقد العديد من اللقاءات والمحاضرات         
العامة والتخصصیة لتحقیق التقارب فى المفاھیم والتكتیكات 
القتالیة للقوات المشاركة من الجانبین ، واستكمال إجراءات         
تنظیم التعاون استعدادا لتنفیذ باقي األنشطة وااللتزامات           

 . التدريبیة المخطط لھا عملیًا بالبحر

يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات              
المسلحة مع الدول الصديقة والشقیقة لتعزيز آفاق التعاون         
وتبادل الخبرات التدريبیة للقوات المشاركة من البلدين اللتان 
تربطھما أواصر متینة من الشراكة والتعاون االستراتیجي فى 
العديد من المجاالت إلرساء دعائم األمن واالستقرار بالشرق        

 . األوسط

البحرية األمريكیة تطلق روبوًتا لمكافحة 
 الحرائق  
٢٠١٥/٢/٢٠ 

، أحدث   SAFFiR "أعلنت البحرية االمريكیة عن "سافیر              
الروبوتات اإللكترونیة المستخدمة لمكافحة الحرائق على            

 ."السفن، وفًقا لما نشره موقع "إنجادجیت

أطلق مھندسو البحرية األمريكیة وجامعة فرجینیا للتكنولوجیا، 
آخر تصمیماتھم التكنولوجیة، التي تم اإلعالن عنھا بعد عدة            
أشھر من التجارب، وھو الروبوت التكنولوجي الذى أثبت                
نجاحه في العمل بكفاءة والتنقل عبر األرضیات غیر المستوية، 
ويستخدم التصوير الحراري إلخماد الحرائق، وخاصة على متن 

 .السفن
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 ترجمة وإعداد/ ياسمین حمدي

خبیر القانون البحري الدكتور خوسیه أوزيیو سالجادو يـفـوز     
  ٢٠١٣بجائزة المنظمة البحرية الدولیة لعام 

 ٢٠١٤دیسمبر/كانون األول  ٢

تسلم أمس دكتور خوسیـه أوزيـبـیـو سـالـغـادو، الـخـبـیـر                  
المكسیكي ومؤلف دلیل القانون البـحـري الـدولـي جـائـزة           

لمساھمته الممیزة في  ٢٠١٣المنظمة البحرية الدولیة لعام 
 أعمال وأھداف المنظمة. 

وفي احتفالیة خاصة أقیمت أمـس سـلـم األمـیـن الـعـام                
للمنظمة البحرية، السید كوجي سكیمیزو، الجائزة لـدكـتـور    
سالغادو مبرًزا مسیرته المھنـیـة الـمـتـمـیـزة كـأكـاديـمـي                

عاًما من فترة  ٤٠متخصص في القانون البحري الدولي خالل 
عمله كأستاذ في الجامعة الوطنیة المكسیكیة المستـقـلـة    
وسنوات عمله الطويلة مع المنظمة البحرية والـتـي تـرجـع       
إلي الثمانینات من القرن الفائت حین كان عضًوا في الـوفـد   

 ٩٠المكسیكي لدي المنظمة. و للدكتور سالغادو أكثر مـن       
مقاًلا منشوًرا في الدوريات العالمیة والمحلیة، باإلضافة إلى 

 ستة كتب حول القانون البحري الدولي.

وتمنح المنظمة البحرية الدولیة جائزتھا السنـويـة لـفـرد أو          
لمنظمة والتي قدمت أبرز االسـھـامـات ألعـمـال وأھـداف             
المنظمة. الجائزة عبارة عن تمثال على شكل دولفین وجائزة 
مالیة إثر تقديم ورقة بحثیة حول موضوع ذي صلة للمنظمـة  

 البحرية.

انضمت المنظمة البحرية الدولیة لوكاالت أخرى تابعة لألمـم  
المتحدة في الدعوة إلى تضافر الـجـھـود التـخـاذ إجـراءات             
سريعة من قبل المجتمع الدولي لمعالجة المشاكـل الـتـي      
تتعلق بالخسائر في األرواح واإلصابات والصدمات النفسـیـة   
واالنتھاكات الخطیرة في حـقـوق اإلنسـان الـتـي تـمـس                

 المھاجرين وطالبي اللجوء المسافرين عبر البحر.

وفي بیان مشترك أصدرته البحرية الدولیة والمنظمة الدولیة 
 للھجرة ومفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین وھیومن 

ھجرة     البحریة الدولیة تنضم لمنظمات األمم المتحدة في الدعوة للعمل على معالجة ال
 غیر الشرعیة عبر البحر

 ٢٠١٤دیسمبر/كانون األول  ١١

 األمین العام، السید سكیمیزو، یقدم الجائزة للدكتور خوسیھ أوزیبیو سالجادو.

ر السواحل             ة وخف ي          ١٦٠,٠٠٠أنقذت السفن التجاریة والقوات البحری ا ف شخًص
 .٢٠١٤المتوسط حتى اآلن خالل 

رايتس وتش أكدت فیه على أھمیة التعاون الوثیق بین دول   
العبور و دول المقصد وغیرھا من الـقـطـاعـات       المنشأ ودول 

ذات الصلة للحد من الخسائر في األرواح في عرض الـبـحـر       
وضمان احترام دول الوصول لحقوق اإلنسان وكرامته مؤكـًدا  

 على حماية حقوق المھاجرين وطالبي اللجوء والالجئین.

وأضاف البیان أن التعاون في ھذا المجال أمر حتمي لتحديـد  
ومالحقة ومعاقبة العصابات اإلجرامیة المسئولة عن انتھاكات 
حقوق اإلنسان و ترتیب عملیات النقل البحري الغیر قانونـیـة   

 “.في خرق واضح لجمیع قوانین السالمة البحرية

كما أكد البیان على أن األشخاص الذين يقومون بھذه الرحالت 
لیسوا مجرمین ولكن المجرم الحقیقي ھـو الـذي يسـتـغـل          
حاجتھم للحماية وآمالھم في مستقبل أفضل معرًضا أرواحھم 

 للخطر ومنتھًكا حقوقھم اإلنسانیة من أجل الربح. 

وأشاد األمین العام لألمم المتحدة بمجھود فرق االنقاذ بـمـا     
في ذلك صناعة النقل البحري والتي استجابت للوضع بإصدار 
كتیب إرشادات أعدته غرفة المالحة الدولیة حول عـمـلـیـات       

 االنقاذ الذي تتم على نطاق واسع في البحر.

وأشار األمین العام للمنظمة البحرية الدولیة إلى أن الھجـرة  
الغیر شرعیة عبر البحار تتم في قوارب صغیرة، غیر آمنة، بما 
يخالف قوانین السالمة حیث قد يصل عدد األفراد في القارب 

 الواحد إلى خمسمائة فردًا.

ة حول          ی دول األمین العام للمنظمة البحریة یرحب بالتحول في موقف غرفة المالحة ال
 میاه الصابورة 

 ٢٠١٤دیسمبر/كانون األول  ٢٢

رحب األمین العام للمنظـمـة الـبـحـريـة الـدولـیـة، كـوجـي                  
سكیمیزو، بإعادة نظر غرفة المالحة الدولیة في موقفھا تجاه 
تصديق الحكومات على االتفاقیة الدولیة إلدارة میاه الصابورة 

 .٢٠٠٤والرواسب لعام 

ديسـمـبـر/كـانـون       ١٧وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في 
األول صرحت غرفة المالحة الدولیة بانھا لن تثني، بعد الیوم، 
من عزم الحكومات التي لم تصدق على التعديالت بعد بحیث 
تدخل حیز النفاذ عاجًلا أو آجًلا  لكي يتم اعتمادھا وتطبیقـھـا   
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 عن المنظمة 

IMO—وكالة متخصصـة تـابـعـة لـألمـم              -المنظمة البحرية الدولیة
بأمن و سالمة النقل البحري ومنـع الـتـلـوث       المتحدة معنیة   

  .البحري الناجم عن السفن

تعتبر الجمعیة ھي الھیئة التوجیھیة للمنظـمـة الـبـحـريـة         
دولة عضـو و     ١٦٩الدولیة. و يشارك في حضورھا كافة الـ 

غـالـبـا مـا        ثالثة اتحادات وكذا المنظمات الغیر حكومیة. و   
تجتمع الجمعیة مرة كل عامین في جلسات منتظمة. وھي 
مسئولة عن اعتماد برنامج العمل وعملیات الـتـصـويـت و         
إقرار المیزانیة وتحديد االتفاقیات المالیة للمنظمة باإلضافة 

  إلى انتخاب المجلس.

 المصادر 

المنظمة البحرية الدولیة، و يمكـن اإلطـالع عـلـى األخـبـار عـلـى                 
  موقعھا الرسمي : 

 www.imo.org  

 في أسرع وقت ممكن.

وخالل اجتماعه مع رئیس مجلـس إدارة الـغـرفـة الـدولـیـة              
للمالحة أعرب سكیمیزو عن رغبته في أن تقوم الحـكـومـات    
وخاصة تلك التي تمتلك أساطیل تجارية ضخمة تحمل علمھا 
أن تتخذ اإلجراءات الالزمة نحو التصديق على االتفاقیة فـي    

 أسرع وقت ممكن. 

وتعالج االتفاقیة الدولیة إلدارة مـیـاه الصـابـورة والـرواسـب           
مشكلة األحیاء المائیة والطفیلیات   ٢٠١٤والتي اعتمدت في 

التي تطلق في بیئاتھا غیر األصلیة بعد نقلھا حول العالم في 
میاه الصابورة المحمولة في صھاريج السفن وقد تظل ھـذه    
الكائنات على قید الحیاة متفوقة على األنواع المحلیة لتجتاح 
بیئتھا الطبیعیة متسببة في قدر ھائل من الضـرر لـلـنـظـام          
البیئي المحلي. وتقتضي اتفاقیة میاه الصـابـورة مـعـالـجـة          
وإدارة میاه الصھاريج لقتل ھذه األحیاء أو الفصائل الـمـائـیـة     

 الدقیقة.

 “التعلیم والتدریب البحري”تحت شعار :  ٢٠١٥الیوم البحري العالمي لعام 
 ٢٠١٤دیسمبر/كانون األول  ٢٣

أطلق األمین العام للمنظمـة الـبـحـريـة الـدولـیـة كـوجـي                  
الیوم البحري العالمي لھذا العام،تحت عـنـوان :        سیكیمیزو 

الـطـلـبـة      ، وصـرح مـخـاطـبـا            ” التعلیم والتدريب الـبـحـري     “ 
أن التعلیم ) WMUوالموظفین في الجامعة البحرية العالمیة (

والتدريب البحري ضروري لالستمرارية طويلة األجل للقطاع، 
 سواء في عرض البحر أو على البر.

، ال تزال المعايیر الفعالة لـلـتـدريـب     “  Sekimizu وقال السید 
حجر األساس لصناعة نقل بحري آمنة ومستقرة، مما يتطلب 
الحفاظ على الجودة والمھارات العـمـلـیـة وكـفـاءة الـمـوارد             

 ”.البشرية المؤھلة

تتیح الـفـرصـة     ٢٠١٥و أضاف أن فكرة الیوم البحري العالمي 
لتسلیط الضوء علي أھمیة الموضوع أمام الـجـمـیـع لـیـس           

 فحسب في مجال الشحن البحري.

إن االتفاقیة الدولیة لمعايیر التدريب والشھادات والمراقبـة  “  
 و مدونة االتفاقیة بصیغتھا المعدلة، )١٩٧٨(  للبحارة، لعام

قد وضعت معیارًا دولیًا لتدريب وتعلیم البحارة. اال أن كـفـاءة      
العنصر البشري وتنمیة مھارات وقدرات البحارة يـكـون مـن        

 ”.خالل التعلیم والتدريب البحري الفعال

علي صعید آخر قام السید سیكیمیزو بزيارة میدانیة للموقع  
وھو  Tornhusetالجديد للجامعة البحرية الدولیة في مالمو ،

مقر اثري لقبطان المیناء شھد تطويرا فريدا قام به المعماري 
مـن   Tyrone Cobcroft بـالـتـعـاون مـع        Kim Utzon الشھیر

المعمارية بأسترالیا. يفتتح المقر الجـديـد      Terrior مؤسسة
 .٢٠١٥للجامعة البحرية في مايو 

يركز موضوع الیوم البحري العالمي على أنشطة العام ويتم 
االحتفال بالیوم نفسه بمقر المنظمة البحرية الدولیـة وفـي     
كل أنحاء العالم في األسبوع األخیر من شـھـر سـبـتـمـبـر.            

، تتم احتفالیة رسمیة تتزامن مع الیوم ٢٠٠٥واعتبارا من عام 
البحري العالمي وتستضیفھا أحدي الدول األعضاء بالمنظمة 

 البحرية الدولیة.
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عبارة عن مـجـمـوعـة مـن           التجاري  األسطول البحري      
السفن التي تكون في تشكیل واحد للقیام بغرض حـربـي   
أو مدني. يقال أن األسطول الحربى ھو المناظر للـجـیـش     
البرى. كما يعد األسطول أكبـر تشـكـیـل مـن تشـكـیـالت                
 البحرية. وعادة يكون محمل بالغواصات والطائرات والسفن

عادة ما يتم تسمیة األسطول باسم البحر أو الـمـحـیـط           .
الذي يعمل به، إال أن البحرية األمريكیة تعتمد األرقام فـي    
تسمیة أساطیلھا، مثل األسطول السـادس الـذي يـخـدم         

 البحر األبیض المتوسط. .في
 

 الدراسات التي أجريت فى مجال تطوير االسطول البحري

بحث تنمیة األسطول التجاري البحري الوطنـي فـي ظـل        

التطور التكنولوجي لصناعة النقل البحري و خدمات التجارة 

  )٢٠٠٠البحرية في منظومة النقل الدولي (نوفمبر 

 :الجھة المعدة للدراسة

 –مركز البحوث و االستشارات لقـطـاع الـنـقـل الـبـحـرى               

 األكاديمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا

 :الھدف من الدراسة

تحديد السبل الالزمة لتنمیة األسطول التجـاري الـبـحـري       

 .الوطني
 :النتائج

  احتواء األسطول التجاري البحري الوطني على سفینة

 .حاويات واحدة
             يتسم التوزيع العمري لسـفـن األسـطـول الـتـجـاري

سفینة مـن األسـطـول         ٩٩الوطني بتباين واضح حیث أن 
 ٢٨سنة بینـمـا تـقـع          ٢٠% يزيد عمرھا عن   ٥٣.٤٩وتمثل 

سنـة أي     ٢٠-١٥% في الفئة العمرية  ٢١.١٧سفینة تمثل 
% مـن سـفـن األسـطـول             ٧٥.٢أن نسبة إجمالیة قدرھا 

 .سنة ١٥التجاري المصري قد تجاوزت عمر 
          أعداد سفن األسطول التجاري المصري الـتـي تـقـل

 .%١٣.٩٥سفینة بنسبة  ١٨سنوات تبلغ  ١٠أعمارھا عن 
إن قیام ھیئات المواني بفرض رسوم على السفن الـتـي     
تدخل الترسانات المصرية لإلصالح يؤدى إلى ارتفاع تكالیف 

 .االصالح

 

 :التوصیات 
   ضرورة زيادة درجة مساھمة وحدات األسطول التجـاري

 .المصري في نقل تجارة مصر الخارجیة
                    التركیز على ضـرورة اسـتـیـفـاء األسـطـول الـوطـنـي

 .لمتطلبات القواعد الدولیة إلدارة السالمة البحرية
   أھمیة تطبیق األسالیب غیر التقلیدية في التمويل مثـل

 .التأجیر التشغیلي
إنشاء شركات مساھـمـة وطـنـیـة بـمـشـاركـة الـبـنـوك و                     

 .المؤسسات و رجال األعمال

 استعراض لبعض تجارب الدول فى تحديث اساطیلھا الوطنیة

استعرض اللواء بحرى محمد يوسف، رئیس الشركة القابضة  
للنقل البحري والبرى، عددا من تجارب بعض الدول في                 
تحديث أساطیلھا الوطنیة وعلى رأسھا الواليات المتحدة             
األمريكیة والتي تنص اتفاقیات تصدير فائض الحاصالت                
الزراعیة على أال تقل نسبة المنقول من الصادرات على                

% وترصد بلیون دوالر سنويا لمالك       ٧٥السفن األمريكیة عن    
ومشغلي السفن األمريكیة نظیر التزامھم بتقديم مساعدة          
بحرية أثناء الطوارئ ووقت الحروب، باإلضافة إلعفاء أرباح              
شركات المالحة األمريكیة من نسبة من الضرائب لفترة                
معینة لتشجیع تملك وتشغیل السفن الرافعة للعلم الوطني، 
كما تمنح مالك السفن وشركات بناء السفن إعانات تشغیلیة       
لمعادلة تكالیف التشغیل مع تكالیف التشغیل في الدول              

 األخرى.

 إعداد/ وفاء شطا
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٢٠١٣توزيع سفن األسطول التجاري المصري طبقًا للنوع لعام   

)الحمولة الساكنة (بالطن   

 أنواع السفن
 اإلجمالي سفن غیر عاملة سفن عاملة

 حمولة عدد حمولة عدد حمولة عدد

بضائع الرورو/سفن 
 ١٣١٠٨ ٣ ٣١٣٣ ١ ٩٩٧٥ ٢ الحاويات

 ١٢٠ ١ ٠ ٠  ١٢٠  ١ بضائع الرورو/عبارات

 ٢٦٨٩٦٠ ٣٦ ١١٦٣٥٨ ٢٦ ١٥٢٦٠٢ ١٠ بضائع عامة

 ٢٦٠٧٢ ٣ ٠ ٠ ٢٦٠٧٢ ٣  بضائع عامة/رورو

 ٢٦٢٢٥ ١  ٠  ٠ ٢٦٢٢٥ ١ حاويات/بضائع عامة

 ٦٨٧٧٥ ٥  ٠  ٠ ٦٨٧٧٥ ٥ سفینة حاويات

 ١١٤٦٨ ٤  ١٠٧٣٤  ٢ ٧٣٤ ٢ سفینة ركاب

 ١١٣٧١ ٤ ٠ ٠ ١١٣٧١ ٤ سفینة ركاب/بضائع رورو

 ٤٥٠ ١ ٤٥٠ ١ ٠ ٠ عبارة ركاب

 ٢٣٠٣٢٢ ١٦ ٣٤٨٤٠ ١ ١٩٥٤٨٢ ١٥ ناقلة بترول

 ٧٧٩١٦٠ ١٢ ٢٢٠٣١ ١ ٧٥٧١٢٩ ١١ ناقلة صب

 ٦٧٥ ١ ٦٧٥ ١ ٠ ٠ لنش نقل ركاب

 ١٣٣٢ ٢ ١٣٣٢ ٢ ٠ ٠ صید

 ٢٥٥٠٩ ٢٥ ١١٠٣ ١ ٢٤٤٠٦ ٢٤ خدمات خاصة أخرى

خدمات تدريبات إنقاذ 
 ٨٥٥١ ٣ ٠ ٠ ٨٥٥١ ٣ وإرشاد

 ٥١٠١ ٦ ٠ ٠ ٥١٠١ ٦ خدمة وقاطرة

 ٦٤٠٠ ٢ ٠ ٠ ٦٤٠٠ ٢ سفینة إنزال

 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ عائمة اخرى

 ١٨٤٠٣ ١٦ ١٠٠٦ ١ ١٧٣٩٧ ١٥ قاطرة

 ١٣١٧٦ ٩ ٠ ٠ ١٣١٧٦ ٩ قاطرة/إمدادات

 ١٠٨٠١ ١ ٠ ٠ ١٠٨٠١ ١ كراكة

 ١٥٢٥٩٧٩ ١٥٢ ١٩١٦٦٢ ٣٧ ١٣٣٤٣١٧ ١١٥ اإلجمالي

 مصدر البیانات: الھیئة المصرية لسالمة المالحة البحرية
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وأشار خالل محاضرة ألقاھا عن الرؤية المستقبلیة لتطوير            
األسطول البحري التجاري المصري والتشخیص للوضع              

شركات    إلى تجربة كوريا الجنوبیة في تشجیع           الحالي،   
المالحة لنظام اإلعارة مع خیار الشراء حیث بلغت نسبة                 

% وتقديمھا قروضا    ٣٠حمولة األسطول وفق ھذا النظام          
لمالك السفن لمعاونتھم على سداد فوائد وأقساط السفن          
المرھونة، باإلضافة لمنح الحكومة مزايا ضريبیة متعددة               
للشركات المالحیة وقیام الحكومة بتمويل بناء السفن                  
للشركات المالحیة مع السماح لھم باستیراد السفن                    
المستعملة وتسھیل إجراءات االستیراد وإعفائھا من الرسوم 
الجمركیة، كما وفرت التمويل الالزم لالستیراد، الفتا إلى أن           
القانون الخاص بنظام حجز البضائع في كوريا يشترط أن تم            

أضاف يوسف:  .نقل معظم نقلیات الصب على سفنھا الوطنیة
أنه في مالیزيا تم إنشاء بنك للصناعة لتطوير النقل البحري            
من خالل منح قروض ألصحاب الشركات العاملة في ھذا               
القطاع كما قدمت الحكومة دعما لقطاع النقل البحري                  
خصص لتمويل السفن من بنك الصناعة والصندوق                      
االستثماري بالترسانات الخارجیة، كما تم اللجوء إلى التمويل 
الخارجي من البنوك األجنبیة عند الحاجة لبناء السفن                  
بالترسانات الخارجیة، والدخول كضامن للمستثمر لدى البنوك 
التي تقوم بزيادة قیمة القروض المقدمة مع تشجیع البنوك           
على تخفیض أسعار الفائدة وطول فترة السداد واللجوء               
الستخدام أسلوب اإلعارة التمويلیة، وفي السیاق نفسه            
دعم الحكومة لتجديد موارد الصندوق االستثماري وإعفاء            
عاملي قطاع النقل البحري من الضريبة على الدخل مما               

% من   ٩٥يترتب علیه قیام األسطول المالیزي بنقل نحو              
 تجارتھا الخارجیة.

تم اعتماد تشريع يتیح لشركات  : أنه في أوروجوايواستطرد
النقل البحري لتخفیض التكالیف والحصول على إعفاءات             
جمركیة، كذلك تبسیط الوثائق المتصلة بسجل النقل البحري 
واإلعفاءات من رسوم وضرائب وتأمین تسجیل السفن وأن           

الجنسیة  % من الضباط والطاقم يحملون        ٧٥يكون نسبة     
األوروجواية، باإلضافة لتخفیض سعر الوقود للسفن الوطنیة       
المشاركة في التجارة الدولیة والساحلیة والنھرية بنسبة           

% تقريبا، وتخفیض الضريبة على الدخل              ٥٠تصل إلى      
الصناعي وضريبة القیم المضافة وضريبة الملكیة وذلك               

صندوق التنمیة البحرية    لشركات النقل البحري، كذلك إنشاء    
التجارية لتوفیر التمويل لتحديث األسطول والذي يمول من           

% من اإليراد للرسوم القنصلیة بجمیع أنحاء العالم         ١٠نسبة  
والقروض التي يمنحھا الصندوق تتمثل في ( سعر الفائدة             

% من   ٨٠سنوات ومقدار المساھمة         ٨% لمدة سماح      ٧
مجموع قیمة السفینة وفي حالة السفن المستعملة ال يزيد          

 عاما ١٥عمرھا على 
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وزارة النقل صندوقا لتنمیة  أنه في سیريالنكا انشأتوأضاف: 
%مـن إيـرادات      ٢٠قطاع النقل البحري يتم تدعیمه بنسـبـة     

% مـن إيـرادات الشـركـات            ١التوكیالت المالحیـة ونسـبـة        
المالحیة ويتم استخدام تلك الحصیلة في إصـالح وصـیـانـة         
سفن األسطول التجاري وتدعیمه بسـفـن جـديـدة، وتـقـدم           
اإلعفاءات الضريبیة لصناعة بناء السفن واستثمار المكاسـب  
الرأسمالیة من بیع السفن في مجال النقل البحري، كما يتم 
تدعیم األسطول الوطني لشراء سفن حاويات من الـقـروض     
طويلة األجل التي منحـتـھـا الـحـكـومـة لـھـیـئـة الـمـالحـة                     
السیريالنكـیـة، ويـتـم أيضـا تشـجـیـع شـركـات الـمـالحـة                        
السیريالنكیة على االشـتـراك فـي شـركـات رأس الـمـال                  
المشترك والتعاون مع رأس المال األجـنـبـي فـي مـجـاالت           
مختلفة، باإلضافة إلى إعفاء العاملین على سفـن شـركـات      

ستـعـرض الـلـواء       واالمالحة السیريالنكیة من ضرائب الدخل 
بحرى محمد يوسف، رئیس الشركة القابضة للنقل الـبـحـرى    
والبرى، عددا من تجارب بعض الدول في تحديث أساطیـلـھـا    
الوطنیة وعلى رأسھا الواليات المتحدة األمريكیة والتي تنص 
اتفاقیات تصدير فائض الحاصالت الزراعیة على أال تقل نسبة 

% ٧٥المنقول من الصادرات على السفن األمـريـكـیـة عـن          
وترصد بلیون دوالر سنويا لمالك ومشغلي السفن األمريكیـة  
نظیر التزامھم بتقديم مساعدة بحرية أثناء الـطـوارئ ووقـت      
الحروب، باإلضافة إلعفاء أرباح شركات المالحة األمريكیة من 
نسبة من الضرائب لفترة معینة لتشجیع تـمـلـك وتشـغـیـل           
السفن الرافعة للعلم الوطني، كمـا تـمـنـح مـالك السـفـن              
وشركات بناء السفن إعانات تشغیلیـة لـمـعـادلـة تـكـالـیـف              

 التشغیل مع تكالیف التشغیل في الدول األخرى. 

وأشار خالل محاضرة ألقاھا عن الرؤية المستقبلیة لـتـطـويـر     
األسطول البحري التجاري المصري والتـشـخـیـص لـلـوضـع          
الحالي، إلى تجربة كوريا الجنوبیة فـي تشـجـیـع شـركـات             
المالحة لنظام اإلعارة مع خیار الشراء حیث بـلـغـت نسـبـة          

% وتقديـمـھـا قـروضـا         ٣٠حمولة األسطول وفق ھذا النظام 
لمالك السفن لمعاونتھم على سداد فوائد وأقساط السـفـن   
المرھونة، باإلضافة لمنح الحكومة مزايا ضـريـبـیـة مـتـعـددة          
للشركات المالحیة وقیام الحكومة بـتـمـويـل بـنـاء السـفـن             
للشركات المالحیة مع السمـاح لـھـم بـاسـتـیـراد السـفـن                
المستعملة وتسھیل إجراءات االستیراد وإعفائھا من الرسوم 
الجمركیة، كما وفرت التمويل الالزم لالستیراد، الفتا إلـى أن    
القانون الخاص بنظام حجز البضائع في كوريا يشترط أنـیـتـم    
نقل معظم نقلیات الصب على سفنـھـا الـوطـنـیـة. وأضـاف             
يوسف: أنه في مالیزيا تم إنشاء بنك للصناعة لتطوير النـقـل    
البحري من خالل منح قروض ألصحاب الشركات العاملة فـي  
ھذا القطاع كما قدمت الحكومة دعما لقطاع النقل الـبـحـري    
خصص لتمويل السـفـن مـن بـنـك الصـنـاعـة والصـنـدوق                   
االستثماري بالترسانات الخارجیة، كما تم اللجوء إلى التمويل 
الخارجي من البنوك األجنبیة عند الـحـاجـة لـبـنـاء السـفـن             
بالترسانات الخارجیة، والدخول كضامن للمستثمر لدى البنوك 
التي تقوم بزيادة قیمة القروض المقدمة مع تشجیع البـنـوك   
على تخفیض أسعار الفائدة وطول فتـرة السـداد والـلـجـوء          
الستخدام أسلوب اإلعارة التمويلیة، وفي السیـاق نـفـسـه       
دعم الحكومة لتجديد موارد الصندوق االستثـمـاري وإعـفـاء       
عاملي قطاع النقل البحري من الضريبة على الـدخـل مـمـا         

% مـن     ٩٥يترتب علیه قیام األسطول المالیزي بنقـل نـحـو        
 . تجارتھا الخارجیة
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واستطرد: أنه في أوروجواي تم اعتماد تشريع يتیح                      
لشركات النقل البحري لتخفیض التكالیف والحصول على            
إعفاءات جمركیة، كذلك تبسیط الوثائق المتصلة بسجل النقل 
البحري واإلعفاءات من رسوم وضرائب وتأمین تسجیل                 

% من الضباط والطاقم          ٧٥السفن وأن يكون نسبة              
الجنسیة األوروجواية، باإلضافة لتخفیض سعر               يحملون

الوقود للسفن الوطنیة المشاركة في التجارة الدولیة                  
% تقريبا، وتخفیض   ٥٠والساحلیة والنھرية بنسبة تصل إلى      

الضريبة على الدخل الصناعي وضريبة القیم المضافة                 
وضريبة الملكیة وذلك لشركات النقل البحري، كذلك                     

صندوق التنمیة البحرية التجارية لتوفیر التمويل                 إنشاء
% من اإليراد    ١٠لتحديث األسطول والذي يمول من نسبة          

للرسوم القنصلیة بجمیع أنحاء العالم والقروض التي يمنحھا        
 ٨% لمدة سماح       ٧الصندوق تتمثل في ( سعر الفائدة             

% من مجموع قیمة السفینة      ٨٠سنوات ومقدار المساھمة    
 .عاما١٥وفي حالة السفن المستعملة ال يزيد عمرھا على 

وأضاف: أنه في سیريالنكا انشأت وزارة النقل صندوقا لتنمیة 
%من إيرادات   ٢٠قطاع النقل البحري يتم تدعیمه بنسبة             

% من إيرادات الشركات          ١التوكیالت المالحیة ونسبة          
المالحیة ويتم استخدام تلك الحصیلة في إصالح وصیانة               
سفن األسطول التجاري وتدعیمه بسفن جديدة، وتقدم               
اإلعفاءات الضريبیة لصناعة بناء السفن واستثمار المكاسب        
الرأسمالیة من بیع السفن في مجال النقل البحري، كما يتم      
تدعیم األسطول الوطني لشراء سفن حاويات من القروض           
طويلة األجل التي منحتھا الحكومة لھیئة المالحة                        
السیريالنكیة، ويتم أيضا تشجیع شركات المالحة                        
السیريالنكیة على االشتراك في شركات رأس المال                   
المشترك والتعاون مع رأس المال األجنبي في مجاالت                
مختلفة، باإلضافة إلى إعفاء العاملین على سفن شركات             

 .المالحة السیريالنكیة من ضرائب الدخل
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تسھیل عملیات نقل البضائع واالستیراد والتصدير والعمل 
على زيادة حصة مصر من حركة التجارة ھـدف تسـعـى        
الدولة لتحقیقه من خالل عدة مـحـاور ، وھـو مـا أكـده                
الرئیس عبد الفتاح السیسى، ومن أھم ھـذه الـمـحـاور         
إنشاء شبكة من الموانئ الجافة ، خالل الفترة المـقـبـلـة     
لخدمة حركـة الصـادرات والـواردات، والـتـخـفـیـف مـن                  
اإلجراءات التي تتم مع الحاويات فى الموانئ الـبـحـريـة،     
وسرعة إنھاء إجراءات الجمارك والضرائب والتفتیش على 

%من حركة التجارة المصرية تمر  ٩٠الحاويات. خاصة وأن 
على الموانئ على البحرين المتوسط واألحمر ومع إنشاء 
الموانئ الجافة الجديدة سیتم تسـھـیـل خـروج ودخـول          

 الشاحنات والحاويات. 

الحقیقة أن مصر متأخرة جًدا فى إنشاء ھـذه الـمـوانـئ         
ولكن مع وجود االرادة السیاسیة لمالحقة الـتـطـور فـى       
عالم النقل والتجارة وإعادة مصر الى موقـعـھـا الـريـادي        
المناسب لمكانتھا فى حركة التجارة العالمیة فإنه سیتم 

 طرح ھذه المشروعات خالل الفترة المقبلة.

وسوف تقوم الدولة من جانبھا   بتوفیر قـطـع األراضـي         
الالزمة مع إنشاء وسائط النقل المتعددة من طرق ونـقـل   
نھرى وسكة حديد بالقرب منھا كما تـم تشـكـیـل لـجـنـة            
لتعديل تشريعي لقانون الجمارك لسھولة الـعـمـل كـمـا          
سیتم تعديل قرار إنشاء ھیئة الموانئ البـريـة والـجـافـة        
لیوفر اإلطار القانوني إلدارة تلـك الـمـوانـئ واألنشـطـة           

 اللوجستیة.

الموانئ الجافة أصبحت ضرورة إلنعاش حـركـة الـتـجـارة        
وتنشیط الصادرات المصرية بـعـد أن ثـبـت عـدم قـدرة                 
المستودعات الجمركیة على استیعاب الـحـاويـات مـمـا          
يؤدى الى زيادة األعباء نتیجة تركھا مددا طـويـلـة عـلـى          
أرصفة الموانئ البحرية، بجانب تعرضھا للتلف ، كما تأتى 
أھمیة إنشاء الموانئ الجافة نتیجة زيـادة الـتـنـافسـیـة           
والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمیة مـمـا أدى إلـى        

 زيادة 

الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرھا عـن طـريـق        
تطبیق المفاھیم اللوجستیة المتعلقة بسـالـسـل اإلمـداد         
ومراكز التوزيع والموانى الجافة وغیرھا بھدف تقلیل تكالیف 
اإلنتاج؛ وتخفیف التكدس واالزدحام بـالـمـوانـى الـبـحـريـة             
وتسھیل عملیات اإلنـتـاج والـتـوزيـع، وتـقـديـم الـخـدمـات                  
اللوجستیة من خالل منظومة متكاملة تضم عملیات النـقـل   
المتعدد الوسائط للبضائع ومحطات تداول الحاويات والبنیـة  
 التحتیة المناسبة وشبكات الطرق والمواصالت واالتصاالت .

 ٣٣٥وفى ضوء تلك التطورات صدر القرار الجمـھـورى رقـم        
بإسناد تبعیة الموانى الجافة للھیـئـة الـعـامـة         ٢٠٠٤لسنة 

للموانى البرية ومنذ ذلك التاريخ تسعى الھیئة لتفعیل ھـذا  
 ٧النشاط ، وتمتلك الھیئة العامة للموانى البرية والـجـافـة      

قطع أراض إلنشاء مراكز لوجیستیة بـمـدن الـعـاشـر مـن             
رمضان وبرج العرب الجديدة والسادس من اكتوبر والسادات 

 وسوھاج الجديدة وبنى سويف الجديدة ودمیاط الجديدة .

  

 تعریف الموانئ الجافة :  
میناء أو محطة  يسمى احیانا المیناء الداخلي وھو عبارة عن 

وانما يكون على الیابسة. الستقبال البضائع وال يكون بالبحر 
ويستخدم المیناء الجاف كمركز لتجمیع البضائع القادمة من 
البحر استعدادا لتوزيعھا الي الجھات الموردة وذلك بـھـدف      
تخفیف الضغط على الطاقة التخزينیة و المساحة الجمركیة 

  التي تكتظ بھا الموانىء البحرية .

وتوجد عدة موانئ جافة ويتم الـنـقـل الـیـھـا عـن طـريـق                  
الشاحنات والقطارات ويتم أيضًا فیھا التخزين بالمستودعات 
و شحن البضائع و صیانة مركبات الشحن والنقل والتخفیـف  
على الموانئ البحرية فى حجم المساحة ويتم بـھـا أيضـًا        
التخلیص الجمركي. ومنھـا الـمـیـنـاءالـجـاف بـالـمـمـلـكـة                   

 وأنغوال وأندونیسیا والمكسیك ومصر  العربیة

 إعداد/ أسماء شعبان
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وعن ضرورة وجود لوائح تقضى بتوزيع الحاويات جغرافیا 
من میناء الوصول إلى المستودع الجمركي أو الـمـیـنـاء       

 الجاف دون تدخل من الوكیل المالحي.

أن  أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئیس مصلحة الجمارك
لــديــنــا بــالــفــعــل قــرارات وقــوانــیــن تســمــح بــنــقــل              

وتحصیل الرسوم الـجـمـركـیـة عـلـیـھـا فـي                   الحاويات
المستودعات الجمركیة حسب المنـاطـق الـجـغـرافـیـة          
التابعة لھا وأما كون الوكیل المالحي يرغب فى تحصیـل  

ق بین الوكیل لالتفاالجمارك بمیناء الوصول فھو أمر يرجع 
والعمیل أما عن المستودع الجمركي والذى يسـتـقـبـل       
الشاحنات والرسائل الواردة لألخرين لتستمر البـضـاعـة    
بھا لحین اإلفراج عنھا خالل المدة القانونیة المحددة لھـا  
بنص القانون  والتي تصل إلى تسـعـة أشـھـر يسـمـح           
خاللھا ببقاء البضاعة داخل الموانئ والمستودعات البرية 
وتلك المدة تمكن العمالء من وقت أطول من المسـمـوح   
بھا فى الموانئ البحرية والمطارات والمحـددة بـأربـعـة       
أشھر وتحول البضائع بعدھا للمھامل ، لذا فإن المـوانـئ   

 الجافة تعد طريق مصر للتجارة العالمیة 

داخل الموانئ الجافة ، وكذلك تشريعات خاصة   المتعاملین
مصـلـحـة    » تحدد طبیعة التعامل بین وزارة النقل والمالیـة 

بالنسبة للنقل متعـدد الـوسـائـط وأھـم تـلـك               «الجمارك
لضـمـان تـأمـیـن          «مرحل البضائع» التشريعات الخاصة بـ

وصول البضائع فى التوقیتات والحالة الـمـنـاسـبـة ومـنـع          
تھريبھا، كما سیتم تفعیل أنظمة الكترونیة يـلـتـزم فـیـھـا           
المستثمر بتطبیقھا بالتنسیق مع الجمارك من خالل تتـبـع   
الحاويات باألقمار الصناعیة منذ وصولھا میناء الوصول حتى 

 دخولھا المیناء الجاف. 

والذى يستقبل الشـاحـنـات        أما عن المستودع الجمركي
والرسائل الواردة لآلخرين لتستمر البضاعـة بـھـا لـحـیـن           
اإلفراج عنھا خالل المدة القانونیة المحددة لھا بنص القانون 
والتي تصل إلى تسعة أشھر يسمح خاللھا ببقاء البضاعـة  
داخل الموانئ والمستودعات البرية، وتلك الـمـدة تـمـكـن        
العمالء من وقت أطول من المسموح بھـا فـى الـمـوانـى          
البحرية والمطارات والمحددة بأربعة أشھر فـقـط وتـحـول       

 البضائع بعدھا إلى المعامل .

تفید فى سحب البضائع  «الجافة» وقال إن الموانئ البرية
بسرعة من الموانئ البحرية لكى ال تتكدس بھا نظرا لعدم 
توافر مخازن بھا لتوضع فیھا تلك البضائع، وأضاف أن لدينـا  
العدد الكافي فى الوقـت الـراھـن مـن الـمـسـتـودعـات                
والموانئ البرية والمنتشرة فى كل أرجاء الجمھورية، أمـا    
فى حالة رغبة أحد المستثمرين بالعمل فى مجال الموانى 
الجافة فیتقدم لمصلحة الجمارك إلنشاء دائرة جمركیة بناء 

 على القرارات التي تنظم العمل بالمصلحة. 
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 اتمام النقل متعدد الوسائط  -

 تحیق المفاھیم اللوجستیة إلنتاج سلع بأسعار تنافسیة -

 منع تكدس الموانئ البحرية  -

 دور المیناء الجاف فى تفعیل دور الموانئ البحریة:
تحول المیناء اآلن إلى حلقة من حلقات النقل وأصبح مكان 
لتغییر وسیط النقل وبالتالي لزم األمر لـتـوافـر مـنـاطـق           
خلفیة للموانئ يتم فیھا تجمیع البضائع المصدرة لـحـیـن      
وصول سفنھا على حسب الجدولة الموضـوعـة مسـبـقـا        
وأيضا بحسب البضائع الواردة للبالد وفور تـفـريـغـھـا مـن         
السفن مباشرة لحین تسلیمھا ألصحابھا ، قـد يـتـم فـى          

 المناطق الخلفیة المشار إلیھا عملیات أخرى  .

تحقق قیمة مضافة مثل أنشطة الفرز والتجزئة والتجمیع 
والتعبئة والتغلیف ووضع العالمات التجارية ، وھـذا الـدور      
الذى تقوم به الموانئ الجافة وبالتالى يمكن زيادة انتاجیة 

بشكل ملحوظ دون أىـة       Productivityالموانئ البحرية 
 استثمارات .

يوضح العمید جمال حجازي رئیس الھیئة العامة للموانـئ  
فى مـجـال     البرية والجافة أنه رغم ضخامة حجم التداول

ماليین حاوية سنويا إال أنه ال    ٥الحاويات والذى يتعدى الـ 
مستودعا  ١٢يوجد لدينا فى مصر حالیا سوى ما يقرب من 

جمركیا تعمل فى ذلك المجال وھـى كـیـانـات بسـیـطـة            
وتتعامل فى أحجام قلیلة  من البضائع وال تتـنـاسـب مـع       

ولذا أسند للـھـیـئـة مـھـمـة إنشـاء              حجم التداول بالدولة
إال أن ھذا العـمـل لـم يـفـعـل            ٢٠٠٤الموانئ الجافة عام 

سـوى مـنـذ عـامـیـن بـنـاء عـلـى الـمـخـطـط                         النشاط   
ــل  ــامـ ــاون                  الشـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــئـ ــیـ ــه ھـ ــدتـ ــذى أعـ الـ

بالـتـنـسـیـق والـتـعـاون مـع وزارة                  «الشیجا»  الیابانیة
واالستعانة بالدراسات المحلیة من مركز الدراسات   النقل

والبحوث االستشارية باألكاديمیة العربیة للنقل الـبـحـري    
لتنظیم عمـلـیـة الـنـقـل داخـل جـمـھـوريـة مصـر                      وذلك

، من ٢٠٢٧حتى  ٢٠١٢من عام  عاما بداية ١٥فى   العربیة
 خالل إنشاء شبكة موانى جافة داخل الجمھورية

ويشیر حجازي إلى أن الھیئة حـرصـت خـالل الـعـامـیـن              
الماضیین على المحاور التي يسـتـلـزمـھـا الـعـمـل فـى              

لضمان تحقیق الھدف المرجو منھا بدايـة    الموانئ الجافة
مـواصـفـات      من اختیار المواقع التي تنطبق علیھا شروط

إنشاء الموانئ الجافة وبالفعل تم تحديد سـبـع مـنـاطـق        
اكـتـوبـر       ٦داخل الدولة تصلح لھذا الغرض وھى مديـنـة     

فدانا وبـرج   ٢٥٠فدان ، والعاشر من رمضان  ٤٠٠بمساحة 
فدانا، وفى الصعـیـد    ٧٥ومدينة السادات   فدانا ٩٠العرب 

مدينة بنى سويف الجديدة مائة فدان وسوھاج الـجـديـدة    
مائة فدان، وفى شمال الجـمـھـوريـة دمـیـاط الـجـديـدة              

 فدانا.   ١٥

وفى المحور التنفیذي لمشروع الموانئ الجافة أكد العمید 
جمال حجازي أنه حرص على عقد حوار مجتمعي مع أكثر 

شركة وجمعیة رجال أعمال بـالـمـدن الـجـديـدة          ١٥٠من 
للوقوف على متطلباتھم والتسـھـیـالت الـتـي تـلـزمـھـم              
للتعامل مع الموانئ الجافة ألن الھیئة فى المـقـام األول     
مھمتھا الجانب التنظیمي فقط ولكن العمل سـیـقـوم بـه       

خالل  طرح إنشاء المواني  ھؤالء المستثمرون حیث سیتم
بنظام الشراكة بین القطاعین  ٢٠١٥  النصف األول من عام

 الخاص والعام. 

أما عن المحور التشريعي فكان يستلزم إصدار تشريعـات  
 خاصة بالجمارك من أجل منح تسھیالت للمستثمرين 

 توزیع جغرافي 

 المصادر

http://www.ahram.org. 
اعد الملف: محمد ھنیدى وكريمة عبد الغنى فى 

 جريدة االھرام 
http:/https://sites.google.com 

www.arab-eng.org  

 موسوعة ويكیبیديا

 مصدر الخطورة

وعن اآللیات التى تضمن ضبط الـعـمـل بـالـمـسـتـودعـات              
الجمركیة والموانى الجافة وعدم التھرب من الجمارك أكـد    
عبد الـعـزيـز أن الـخـطـورة ال تـتـأتـى داخـل الـمـوانـى                          
والمستودعات الجمركیة ولكن فى طريق نقلھا من المینـاء  
البحرى للمستودع والتى يستلزم أن تكون المسافة مؤمنة 
ولذلك يصاحب الشحنة مندوب جمركـى حـتـى وصـولـھـا           
للمیناء والمستودع البرى ولیس لدينا مشكلة فى ذلك وبعد 
وصولھا داخل المستودع تسـتـقـبـلـھـا لـجـنـة جـمـركـیـة                  

 ومختارة بعناية وذات خبرة عالیة.   كاملة
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 إعداد وترجمة/ إيمان مصطفى

“ دولینج”. ويعرف    Entrepreneurshipمع بدية القرن الواحد و العشرين، ظھر ما يعرف باسم مصطلح ريادة األعمال                  
ظروف المخاطرة وعدم    تحت عملیة خلق منظمة اقتصادية مبدعة من أجل تحقیق الربح أو النمو      ”بأنه مصطلح ريادة األعمال 

عملیة االنتفاع بتشكیلة واسعة من المھارات من أجل تحقیق قیمة مضافة لمجال    ”إلى أن الريادة ھي  “بارو”ويشیر “. التأكد
محدد من مجاالت النشاط البشري . وتكون المحصلة لھذا الجھد إما زيادة في الدخل او استقاللیة أعلى باإلضافة إلى                              

      “.نتیجة الجھد اإلبداعي المبذول  اإلحساس بالفخر
 مدونة ریادة األعمال                

تمر في رحلتك لكي تكون رائد أعمال ناجح على سلسلة  
من العثرات واألخطاء بشكل متكرر قبل العثور على الفكرة 
أو التجارة الناجحة. بالنسبة للكثیرين، تعد النقطة                   

بین الیأس واالستمرار بالرغم من الصعاب ھي          الفاصلة  
الحصول على المشورة من الناس الذين فعلوا ذلك من             

 وأن تكون ذكیًا بقدر كاٍف فتأخذ بالنصیحة. –قبل 
رائد أعمال ناجح إطالعنا على أفضل النصائح  ١٢طلبنا من 

التي حصلوا علیھا في رحلتھم نحو النجاح، نعرضھا فیما           
 يلي:

يقول جون تافر مقدم البرامج وصاحب مطعم في لقاء مع           
Business Insider         في يوم ما منذ سنوات طوال، عندما :

في وجھي    Hyattكنت أصغر سنًا، نظر نائب رئیس فندق    
. تعلمت بعدھا أّلا أنظر      ”أنت تنظر، ولكنك ال ترى     “وقال:  

فقط للصورة الكبیرة، ولكن أيضًا لكل التفاصیل الصغیرة           
من تنسیق الطاوالت، ونظم اإلضاءة، و مضايقات العمالء.         
تعلمت أن أرى حقًا ولیس مجرد أن ألقي نظرة على                  

 أعمالي. 

  النصیحة األولي:  تابع كل تفاصیل تجارتك

: في يوم ما منذ سنوات طـوال،     Business Insiderلقاء مع 
فـي     Hyattعندما كنت أصغر سنًا، نظر نائب رئیس فنـدق    

. تعلمت بعدھـا أّلـا      ”أنت تنظر، ولكنك ال ترى“وجھي وقال:  
أنظر فقط للصورة الكبیرة، ولكن أيضاً لكل التفاصیل الصغیرة 
من تنسیق الطاوالت، ونظم اإلضاءة، و مضايقات العمالء. ..     
تعلمت أن أرى حقًا ولیس مجـرد أن ألـقـي نـظـرة عـلـى                

 أعمالي. 

  النصیحة الثانیة:  ال تیأس

يقول سكوت أدامز، مبدع شخصیة                                       
الكارتونیة: حصلت على أفضل نصیحة        Dilbert ديلبرت  

قبل أن أصبح رساماً للكاريكاتیر. فقد طلبت مشورة رسام 
الذي كان له برنامج      –الكاريكاتیر المحترف جاك كاسادي     

منذ سنوات على     (Funny Business)تلفزيوني يسمى 
إنھا مھنة  ”وأعطاني ھذه النصیحة:        -قناة بي.بي.إس 

ويتابع أدامز: قد تبدو ھذه          “.  تنافسیة ولكن ال تیأس      
النصیحة غیر ھامة، ولكن اسمحوا لي أن أروي لكم باقي 
القصة. رسمت بعض رسوم الكاريكاتیر وأرسلتھا إلى            

حسنا، لقد  »مجالت مختلفة لكنھا ُرفضت، لذلك قلت:           
بعد عام، حصلت على رسالة ثانیة من                   .«حاولت

كاسادي؛ كان ينظف مكتبه فوجد بعض أعمالي وقرر              
الكتابة لي للتأكد من أني لم أيأس. فقررت حینھا أن                 

 أحاول ثانیة. 

كان علي أن أفعل شیئا آخر لجلب الحظ . وكما اتضح،                
كانت واحدة من الستة أشخاص على كوكب األرض الذين 
قد يعجبوا بأعمالي امرأة متزوجة من الرجل الذي كان             

ديلبرت ويمارس نفس المھنة. وقد   صورة طبق األصل من
تطلب األمر محاولة أخرى إضافیة، وھذا لم يكن لیحدث            

 !دون نصیحة كاسادي القیمة لي، وھي: ال تیأس
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 النصیحة الثالثة: الراحة مدمرة  

والـتـي   -تقول سارة روتمان، مؤسسة وكالة مودكو للدعاية
: -فیرا وانغ، وترو ريلیجـن، وتـوري بـورش         من بین عمالئھا

أفضل نصیحة حصلت علیھا كانت من أول محاسبة تعاملت 
معھا عندما كنت أناقش إطالق شركتي؛ كنا نـتـحـدث عـن       

لیـكـن   »خطة عملي وكم أقترض من المال للبداية فقالت:  
معك من المال ما يكفي فقط لالستمرار ال لإلنفـاق بـبـذخ،      

 من المھم أن تبقى خائفة في البداية.

وتضیف سارة: مع أنني أعتقد أن (الجوع) أنسـب لـوصـف        
ھذا الشعور من (الخوف) إّلا أّنھا كانت في الواقع نصیـحـة     
غالیة. لقد كان ھذا الجوع حافزاً مھمًا للغاية خالل مسیرتي 
بأكملھا. الراحة مدمرة. وكان ھذا الشعور يدفعني إلي بذل  

 قصارى جھدي لتستمر الشركة وتنمو وتتطور.

 النصیحة الرابعة: ال توجد طرق مختصرة 

يقول الملیاردير مارك كیوبان، مالك داالس مافريكس :أفضل 
نصیحة حصلت علیھا كانت: قم بعملك، تفوق في عـمـلـك،     
ــرة.                         ــصـ ــتـ ــخـ ــرق مـ ــد طـ ــوجـ ــدا، ال تـ ــیـ ــر جـ ــكـ  فـ

الذي كان يصـنـع الـمـفـروشـات           -جاءت النصیحة من والده 
عندما كان مارك في المدرسة الثانوية. ويـقـول       -للسیارات

كیوبان عن والده :كان دائمًا مشجعًا للغاية ولكنه أيضًا كـان    
 واقعًیا.

 النصیحة الخامسة: اطلب المساعدة 

يقول تشیب ويلسون، مؤسس لولولیمون : استغرقت وقتًا 
طويًال لكي أفھم ذلك؛ فقد كانـت الـنـصـیـحـة أن أطـلـب               
المساعدة وأنني ال أعرف كل شـيء؛ فـالـنـاس يـحـبـون              
المساعدة وأنا لست مضطرا أن أكون عـلـى عـلـم بـكـل             
شيء. حصل ويلسون على تلك النصیـحـة فـي مـنـتـدى            

وتعلم خاللھا  ١٩٩١حضرھا عام   الندمارك، في ورشة عمل
كیف يثق باآلخرين ويشركھم في اإلدارة مما كـان لـه أثـر        

يـديـرھـا        كبیر في نجاح لولولیمون، حیث كان في البدايـة 
 ھي وشركة أخرى في ذات الوقت. 

 النصیحة السادسة: اختر الرفیق قبل الطريق 

يقول رائد األعمال والكاتب تیم فیريـس:إن أفضـل نصـیـحـة           
أنت متوسط األشخـاص  »حصلت علیھا على اإلطالق كانت:  

تیم فیريس ھـو     «الخمسة الذين تقضي معھم معظم وقتك. 
ساعات أسبوعـیـا) وقـد        ٤مؤلف الكتاب األكثر مبیعا (العمل  

حصل على ھذه النصیحة من مدرب المصارعة عنـدمـا كـان      
أنا أعمل دائمًا بتـلـك   »في المدرسة الثانوية ولم ينسھا أبدًا.  

النصیحة سواء كان ذلك في اخـتـیـار الشـركـات الـنـاشـئـة              
لالستثمار فیھا، أو اختیار المستثمرين، أو الفرق الرياضیة، أو 

 الصحبة لتناول العشاء. باستمرار أفكر في ھذا. 

 النصیحة السابعة: اختر مجالك حیث يمكنك أن تؤثر 

 

يقول مارك لیمونیس، رئیس مجلس إدارة شركة كامـبـنـج    
 -ورلد:: أفضل نصیحة حصلت علیھا كانت من لي يـاكـوكـا       

وكانت بسـیـطـة جـدًا:        -الذي كان مؤثرًا جدًا في مسیرتي
ادخل في األعمال التجارية حیث يمكنك أن تكون مـؤثـرًا     »

ولست ھامشیا. ادخل في األعمال التجارية حیث يمكـنـك    
لقد آتت  «أن تكون عامل تغییر، حیث يمكنك أن تحدث فرقا.

 تلك النصیحة ثمارھا بالنسبة لي. 

 النصیحة الثامنة: البساطة ھي كل شيء 

إيـكـر :        ٥يقول دان ھوران، رئیس مجلس إدارة مـزارع        
البساطة مھمة حقا. أحیانا علیك أن تـدرس األمـر جـیـدًا           
لُتقدم شيء بشكل بسیط، قد يكون األمر معـقـدا ولـكـن       
علیك تقديمه ببساطة، ال سّیما عندما يتعلق األمر بالناس؛ 

 عندما يشتري الناس شیئا فانھم ال يريدون محاضرة.
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يقول ديفید الي، رئیس مجلس إدارة ھالو للـتـصـمـیـم :        
عندما كنت شابًا كان والدي يقول لي دائما: نحن جمیـعـًا    

ساعة في الیوم فقط، ما نختار أن نـفـعلـه فـي        ٢٤لدينا 
ذلك الوقت ھو الذي يحدد مستقبلنا؛ فالوقت ھو الشيء 

 الوحید الذي ال يمكننا أبدًا استعادته. 

 النصیحة العاشرة: استفد من االھانة  

يمكنك أن تطلق علیه علم النفس العكسي، فقد كـانـت     
 اإلھانة ھي التي دفعت كوركوران لتحقیق النجاح.

تقول باربارا كوركوران، قطب العقارات:  إنه شيء غريـب   
أن أفضل نصیحة حصلت علیھا ھي أسوأ نصیحة وكانـت  
من صديقي وشريكي في أول أعمالي عندما قـال لـي       

بـالـطـبـع شـعـرت          .«لن تستطیعي أن تنجحي بدونـي »
باأللم، ولكن حمدًا هللا أنه قال لي ذلك ألن كالمه حفزني 
أن أبني تجارتي الكبیرة بدونه. كان علي أن أحاول بـكـل    

 الطرق لكي ال أمنحه فرصة أن يراني فاشلة.

النصیحة الحادية عشرة: إذا كنت ال تسمع كلمة (ال)              
 مرات عديدة كل يوم، فأنت ال تبذل جھدًا كافیًا 

عـن   يتحدث شفقت إسالم، رئیس مجلس إدارة نیوزكريد
تجربته قائًال: قال لي العديد من الناس (ال)، وأنا ال أعـرف     
ما اذا كان يمكنني أن أنسب الفضل لشخص واحد، ولكن 
ما أعرفه ھو إذا كنت ال تسمع كلمة (ال) مرات عديدة كـل    
يوم فربما كنت ال تفعل الصواب أو ربـمـا كـنـت ال تـدفـع             

 .«نفسك لألمام بما فیه الكفاية

ويضیف إسالم: أعتقد أّن ھذه نصیحة جیدة ألي شـخـص    
يبدأ في تأسیس شركة ألنه سیسمع (ال) مرات عـديـدة،     
وأعتقد أّنه شيء طبیعي وجید ألّنك تحاول أن تفعل شیئًا 
جديدًا، شیئًا خارج عن المألوف، فحتمًا سـیـكـون ھـنـاك        

 رافضین.

النصیحة الثانیة عشرة :تعلم أن تقول ال وركز على ما             
 يمكنك اتقانه .

بعض الشـركـات الصـغـیـرة تـنـشـىء             »ويضیف اتكینسون: 
عالمات تجارية لخدمات ألنھا تريد أن يصل مسئولي الدعايـة  
لكل العمالء، لذلك ھم يحاولون أن يحوروا منتجاتھم لـتـخـدم    
ثالث مجموعات مختلفة في أول عامیـن، والـوصـول لـذلـك          
صعب للغاية. فنحن نتوقع من جمیع الخدمات أن تقدم شىء 
واحد بشكل جید، مثل أن تسمح لك بالبحث في كل مكان، أو 

حرفًا، أو أن تنشر صور ألصدقائك. إنھـا مـعـادلـة         ١٤٠إدخال 
 بسیطة جدًا تكررھا مرارًا حتى تصل للنجاح.

يقول دان أتكینسون، رئیس مجلس إدارة:  أحد األشـیـاء       
التي أدركتھا متأخراً ھي أّن التركیز له أھمیة كبرى. علیك 
رفض األفكار الممتازة حتى تصل إلى األفكار العبـقـريـة.    
في كل خطوة علیك أن تختار الطريق الذي تسلكه. وھـو   
شيء صعب أن تفعله كرائد أعمال ألنك لست متأكدًا في 

 أي مسار قد تذھب.

  موقع: برينیور مصر دوت كوم
preneur-masr.com 
 مدونة: ريادة األعمال

Entrepreneurship.blogspot.com   
 مقال

 12 Successful Entrepreneurs Share the Best 
Advice They Ever Got 

 النصیحة التاسعة: الوقت من ذھب 



 

 



 

  

A Quarterly E-Publication by DPA  ٢٧ 

 

 المساعدات المالحیة

    LIGHT HOUSE الفنار

الفنار ھو بناء أو ھیكل مزود بنور كبیر صمم أساسًا لكي                   
يستخدم كمساعد مالحي . وتختلف شكل الفنارات وفقًا               
لمجموعة من العوامل مثل موقعھا وأھمیتھا النسبیة ونوع            
األرض المقامة علیھا ، ومدى قوة الرياح المعرضة لھا ونوعیة           
خلفیة األرض بالنسبة لھا والمسافة المطلوب رؤيته                     
علیھا ..... الخ. ويمكن إنشاء الفنارات على األرض أو في                 
المیاه غیر العمیقة ، ويساعد شكل الفنار ولونه على التمییز           
بین ھذه الفنارات نھارًا بینما تستخدم خصائص األنوار التي            

 . تظھرھا وألوانھا في التمییز لیًال

مساعدة للمالحة منذ      أدوات استخدمت المنارات المالحیة    
آالف السنین، ومع ذلك فقد تراجعت أھمیتھا منذ األربعینیات          
من القرن العشرين، بسبب تطور وسائل المالحة االلكترونیة         

. فعلى سبیل المثال،      المالحة المتقدمة وتزايد استخدامھا.   
ھبط عدد المنارات المالحیة التي كانت تعمل في الواليات              

منارة تقريًبا في بداية       ١,٥٠٠المتحدة األمريكیة من حوالي       
منارة مالحیة في الوقت           ٣٤٠القرن العشرين إلى نحو          

منارة مالحیة      ١,٤٠٠الحاضر. وفي الحقیقة، يوجد نحو              
    تستخدم حالًیا على نطاق عالمي

  

 إعداد / وفاء شطا

 تمییز المنارات المالحیة.

صدر كل منارة مالحیة نمًطا ممیًزا من الضوء يظھر بخاصیته             ت
إشارات المنارات  الممیزة. توجد خمسة أنواع أساسیة من            

 المالحیة، ھي:

مجموعة —الضوء المستتر—الومیض المتقطع—الضوء الثابت
مجموعة األنوار المستترة.والضوء الثابت —األنوار المتقطعة

حزمة أشعة ثابتة. ويتصف الومیض المتقطع بفترات من 
الظلمة أطول من الفترات المضیئة. أما الضوء المستتر أو 

الكاسف، فیتصف بفترة من الضوء أطول من فترة الظلمة. 
ويصدر النوع الرابع من إشارات المنارة اثنین أو أكثر من الضوء 

 المتوھج على فترات منتظمة. أما النوع الخامس من تلك

،األشارات فیتصف بالضوء الثابت مع فترتین أو أكثر من الظُّلمة 
وبفواصل منتظمة. وتوجد اختالفات عديدة بین أنماط التمییز 

األساسیة. فعلى سبیل المثال، قد تتناوب ومضات من الضوء 
تدون الخصائص  المتقطع األبیض مع ومضات من الضوء األحمر

الممیزة للمنارات المالحیة ومواقعھا أيًضا في منشورات 
قوائم الفنارات. ويقوم البحارة بتعیین نوع المنارة  تدعى

المالحیة التي تقع تحت بصرھم، ثم يعینون موقعھم بالتالي 
من خالل مالحظة خاصیة المنارة المالحیة الممیزة، ومطالعة 

قوائم اإلنارة. ويمكن تمییز المنارات المالحیة في وقتنا الحاضر 
 من خالل بنائھا. فمعظم المنارات المالحیة أبراج بسیطة مبنیة، 
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 TRANSIT خط االنطباق—٣

وھو مساعد مالحي ثابت (غیر عائم) يتكون مـن عـالمـتـیـن          
مالحیتین أو أكثر يحددان عند رؤيتھما منطبقتین إتجاھًا معینًا . 
وعادة تزود خطوط االنطباق بأنوار كي تستخدم لیًال وتـكـون     
ذات ألوان واضحة كي تستخدم نھارًا ، وتسـتـخـدم خـطـوط          
االنطباق بكثرة في تحديد محاور الممرات المالحیة خاصًة في 
حالة تواجد أخطار مالحیة غیر ظاھرة على جـانـبـي الـمـمـر         

 .وكذلك تبین حدود الممرات المالحیة

إما من الحجر، أو القرمید، أو الخشب، أو الفوالذ. وبعض                   
المنارات المالحیة أبراج من الھیاكل المعدنیة، بینما يحتوي             
بعضھا اآلخر على تراكیب بنیوية تشبه المنازل في أعلى               
سطح منبسط متعدد األرجل. وفي المناطق التي يكون بناء           
المنارات المالحیة فیھا متشابًھا، تمیز تلك المنارات المالحیة          
بوساطة نمط العالمة الممیزة لھا أثناء النھار، وھي تصمیم             
يحتوي على مربعات وخطوط مقلمة، تدھن بألوان زاھیة على 

 جدران المنارة

 كیف تعمل المنارات المالحیة.

تسلط المنارات المالحیة ضوؤھا خالل عدسات خاصة، تعمل 
على زيادة كثافة الضوء المنبعث من مصابیحھا. وكثیر من 

بعدسة فرسنل أو العدسة التقلیدية،  المنارات المالحیة مزودة
وھي عدسة مركبة ضخمة تحیط بالمصباح. وكل وجه من 
عدسة فرسنل محاط بحلقة من موشورات مثلثة الشكل 

تعكس الضوء وتقويه. وتستطیع ھذه العدسة أن تسلط الضوء 
كم. ويبلغ قیاس بعض  ٣٢على امتداد مسافة تزيد عن 

م١,٨م في االرتفاع وقطرھا  ٢,٤عدسات فرسنل   

تنتج عدسة فرسنل ومیًضا متقطًعا بفواصل متعاقبة من                
الضوء والظلمة أوتوماتیكیا. ويمكن إحداث تأثیر الومیض                
المتقطع أيًضا بترتیب موشورات قسم من العدسة، بحیث             
تمنع الضوء من الھروب، ثم بعد ذلك تدور العدسة حول                     
المصباح. ويمكن الحصول على سلسلة متتالیة من الومضات     
الضوئیة المتقطعة وبألوان، متعددة من خالل تغطیة جوانب           

  العدسة بزجاج ملون

تولِّد بعض المنارات المالحیة ضوؤھا من خالل استخدام                
مصابیح ذات حزم شعاعیة محكمة اإلغالق، تؤرجح الشعاع           
عبر األفق، مثل النور الكشاف. وفي ھذا النوع من المصابیح،    
يتم جمع الشعیرات والعاكس والعدسة مًعا في وحدة منفردة. 
ويتوقف عدد المرات التي يمكن خاللھا رؤية الضوء لفترة                 

 معینة على مدى السرعة التي يدور فیھا المصباح.

تعتمد المسافة التي يمكن رؤية إشارة المنارة المالحیة منھا         
على عدد من العوامل تشمل: قوة الشعاع وارتفاع الضوء.              
وتؤثر الغیوم والدخان والطقس الرديء ـ مثل الضباب والمطر          
والثلج ـ على الرؤية أيًضا. ونتیجة لذلك، توجد لدى كثیر من               
المنارات المالحیة أبواق للتحذير من الضباب، أو أجراس أو              
وسائل أخرى، إلحداث الصوت، تستخدم إشارات تحذيرية             
للسفن في ھذه الظروف. وكثیر من المنارات المالحیة مزودة     

ترسل إشارات راديوية يمكن التقاطھا على         بمنارات راديوية 
  ظھر السفینة، بوساطة مكشافات اتجاه راديوية

 BEACONالعالمة المالحیة (بیكون)—٢

بالعالمة المالحیة أي عالمة تعمل كمؤشر لإلرشاد أو             يقصد
التحذير والعالمة المالحیة غالبًا ما تكون ثابتة (غیر عائمة) كما 
قد تكون مزودة بنور أو غیر مزودة ، وكذلك البعض منھا مزود              
بجھاز إرسال للذبذبات كي تلتقط من بعض الرادارات المالحیة 

 لتوضیحھا 

 LIGHT VESSEL سفینة الفنار—٤

تقوم سفینة الفنار بنفس عمل الفنار ، إال أنھا تأخذ شـكـل   
سفینة نظراً ألنھا توضع في أماكن يصعب بناء الفنارات بھا . 
تعمل سفینة الفنار كـمـسـاعـد مـالحـي عـائـم وتـثـبـت                    
بالمخاطیف في النقاط الموقعة على الخريطة الخاصة بھا. 
تظھر سفینة الفنار لیًال نورًا ذا خصائص معینة في أعـلـى     
الصاري ، كما تظھر نورًا أخر أقـل المـعـانـًا فـي مـقـدمـة               
السفینة لكي توضح اتجاه مقدمة السفینة ومن ثم معرفـة  
اتجاه التیارات البحرية أو الرياح ، وعادةً تكون مجھزة بصفارة 

 . الضباب أو منارة ال سلكیة

 BUOYS) العوامات (الشمندورات -٥
 

وھي مساعد مالحي عائم مثبت بالمخاطیف وھناك أنـواع  
كثیرة من العوامات تخدم أغراضًا مختلـفـة وتـعـتـبـر أكـثـر             

 مساعدات المالحة استخدامًا في العالم .
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قناة السويس ھي ممر مائي صناعي بمستوى البحر             
يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ                      
السويس لیصل البحر المتوسط بالبحر األحمر ، وھي              
تفصل بین قارتي آسیا وأفريقیا وتعد أقصر الطرق البحرية 
بین أوروبا والبلدان الواقعة حول المحیط الھندي وغرب            
المحیط الھادي وھي أكثر القنوات المالحیة كثافة من              

 حیث االستخدام.
وتستخدمھا السفن الحديثة بكثرة عددية كبیرة ألنھا               
األسرع واألقصر للمرور من المحیط األطلنطي إلى                 
المحیط الھندي ، وتمثل الرسوم التي تدفعھا السفن نظیر 
عبور القناة مصدرا ھامًا للدخل في مصر تجرى قناة                  

السويس بین میناء بورسعید وخلیج السويس وفى ارض         
تختلف طبیعتھا من منطقة إلى أخرى فطبقات األرض في 
بور سعید والمنطقة المحیطة بھا عبارة عن تربة رسوبیة          
ناتجة عن تراكم طمي النیل القادم من فرع دمیاط وتمتد            
التربة بھذه الطبیعة حتى القنطرة أي إلي مسافة أربعین    
كیلومترا جنوب بور سعید وبعدھا يختلط الطمي بالرمل           
الناعم حیث تتكون المنطقة الوسطى من القناة مابین            
القنطرة وكبريت ومعظم أجزاء ھذه المنطقة من الرمال آما 
المنطقة الجنوبیة فتربتھا متماسكة تتخللھا عروق صخرية 
في بعض األماكن بعضھا من صخور رملیة ھشة وبعضھا          
من أحجار الكالسیوم وتختلف المیول الجانبیة للقطاع             

في القطاع    ١:  ٤المائي للقناة طبقا لطبیعة التربة فھي        
 في القطاع الجنوبي . ١: ٣الشمالي 

 إعداد: میادة منتصر

 لمحة تاريخیة لمحة عن القناة

أول قناة تربط بین البحر األبیض المتوسط والبحر االحمر           
مباشرة. قناة السويس ھي ممر مائي في تمتد من                 
بورسعید إلى السويس لربط البحر األبیض المتوسط مع          
البحر األحمر. وھي واحدة من أھم الممرات العالمیة                

 المائیة...
 .١٨٦٩من نوفمبر  ١٧افتتحت للمالحة فى 

.١٩٥٦من يولیو     ٢٦قامت مصر بتأمیم قناة السويس فى       
قرارا   ١٩٥٦يولیو    ٢٦(أعلن الرئیس جمال عبد الناصر فى       

%، مما أثار ١٠٠بجعل قناة السويس تحت اإلدارة المصرية 
غضب الدول الكبرى الذى أدى بدوره إلى العدوان الثالثي  

الذي تسبب فى إغالق       ١٩٥٦أكتوبر    ٢٩على مصر في     
 .)١٩٥٧قناة السويس ، وأعید فتحھا في مارس 

أغلقت القناة خمس مرات ، وكانت آخر مرة ھي أخطر               
سنوات، ثم أعید فتحھا          ٨المرات ألنھا استمرت لمدة         

 .١٩٧٥يونیو  ٥للمالحة في 
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وتتمیز قناة السويس بأنھا ذات مستوى واحد ويختلف               
ارتفاع متوسط منسوب المیاه في حدود ضیقة واقصى            

سم وفى الجنوب     ٦٥ارتفاع للمد في الشمال حوالي           
متر. وتقوم بحماية ضفاف القناة من االنھیار           ١.٩٠حوالي  

نتیجة التیارات واألمواج الناجمة عن مرور السفن تكسیان         
حجرية وستائر حديدية يختلف تصمیمھا حسب طبیعة              
التربة في كل منطقة وعلى جانبي القناة توجد شمعات            

مترا لربط السفن     ١٢٥للرباط على مسافات متساوية كل       
في حاالت الطوارئ وكذا عالمات كیلو مترية ، ويمتد موازيا 
للقناة من جھة الغرب خط للسكك الحديدية وترعة للمیاه           

 العذبة. 
ويحدد الطريق المالحي عالمات لإلرشاد ( شمندورات )           
منھا المضیئة والعاكسة التي تحدد طريق السفن أثناء             

 اللیل .
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 أطول قناة مالحیة في العالم بدون أھوسة. 
             نسبة الحوادث فیھا تكاد تكون معدومة بمقارانتھا

 .بالقنوات األخرى
 تتم حركة المالحة فیھا لیًال و نھارًا. 
               مھیأة لعملیات التوسیع والتعمیق كلما لزم األمر

لمجابھة ما يحدث من تطوير في أحجام وحموالت             
 .السفن

 مزودة بنظام إدارة حركة السفن )VTMS)  وھو نظام ،
يقوم على استخدام أحدث شبكات الرادار والكمبیوتر 
، لیكشف ويتابع حركة السفن على طول القناة ،               

 .ويتیح بذلك إمكانیة التدخل في أوقات الطوارئ
              ، تستوعب القناة عبور السفن بـحـمـولـة مـخـفـفـة

 والضخمة (VLCCs) لحامالت النفط الخام الكبیرة جدًا
(ULCCs) وكل السفن الفارغة مھما كانت حمولتھا ،. 

محطة إرشاد تقع      ١٥يوجد على الضفة الغربیة للقناة          
كم ) وذلك      ١٠على مسافات متساوية تقريبا ( حوالي           

لمتابعة حركة السفن بالقناة وتقديم خدمات في حاالت           
الطوارئ ، كما يوجد في كل من بور سعید والسويس                
واإلسماعیلیة مكاتب حركة تعمل على تنظیم حركة                
المالحة في القناة وترتبط مكاتب الحركة بعضھا ببعض            
وبالمحطات البحرية وكذلك بالسفن العابرة من خالل               
شبكة اتصاالت سلكیة والسلكیة يجرى تطويرھا بأحدث          
شبكات االتصال باستخدام كوابل األلیاف الضوئیة كما تم         
تطوير وسائل االتصاالت بالسفن عن طريق وحدة اتصال          
عبر األقمار الصناعیة وكذلك استكمال التغطیة الرادارية         
لتشمل منطقة قناة السويس وھذا يساعد على التعرف          
على السفن أتوماتیكیا بمجرد دخولھا منطقة الرادار على  

كم من بور سعید والسويس وكذلك متابعة             ٣٥مسافة  
السفن أثناء عبورھا مع إمكانیة تسجیل واسترجاع صور           

والقناة في أغلب مسارھا ممر       وتوقیتات عبور السفن .     
يسمح بالمرور في اتجاه واحد ، غیر أن بالقناة أربع مناطق 
مزدوجة بھا ست تفريعات تسمح بالمالحة في اتجاھین           
ومن المعلوم أنه كلما ازداد طول األجزاء المزدوجة من              
القناة كلما قل زمن عبور السفن وكذلك زاد عدد السفن            

 التي يمكن عبورھا

 طبیعة القناة

تمتد قناة السويس بین میناء              
بورسعید على البحر األبیض              
المتوسط شماال وحتى میناء             
السويس على خلیج السويس          
جنوبا حیث تتباين طبیعة التربة في 
ھذه المنطقة من التربة الطینیة         
شماال إلي التربة الصخرية جنوبا.       
في بورسعید والمناطق المحیطة     
بھا من ترسب الطمي والطین عبر      
آالف السنین القادم مع میاه النیل       
ومن خالل فرع دمیاط. يمتد ھذا           
التكوين الطیني للتربة حتى مدينة     

كم جنوب بورسعید        ٤٠القنطرة،   
 .حیث يختلط الطمي مع الرمال 

تتكون التربة في القطاع األوسط        
من القناة في المنطقة بین                
القنطرة وكبريت من خلیط من            

في حین   الرمال الناعمة والخشنة  
تتكون التربة في القطاع الجنوبي      
من طبقات من الصخور الرملیة           

 .والصخور الجیرية

تقع قناة السويس في مستوى سطح البحر ويتغیر                
مستوى سطح الماء تغیر طفیف. يبلغ إرتفاع المد في             

سم ويتسبب ذلك في إحداث تیارات        ٦٥الشمال حوالي   
بحرية بین البحر األبیض المتوسط وبحیرة التمساح. يبلغ         

متر ويتسبب ذلك في  ١.٩ارتفاع المد في الجنوب حوالي 
 إحداث تیارات بحرية بین خلیج السويس والبحیرات المرة.
تغطى جوانب القناة بتكیسات حجرية وستائر حديدية            
يختلف تصمیمھا طبقا لطبیعة المنطقة وذلك لحمايتھا من 
االنھیار نتیجة الضغط الواقع من األمواج الناشئة عن مرور 

 السفن في القناة.
تمتد شمعات الرباط على طول جانبي القناة بمعدل                

متر وذلك لرباط السفن في حاالت         ١٢٥شمعة رباط كل    
الطوارئ. توجد أيضا عالمات كیلومتريه على طول القناة         
لمساعدة السفن على تحديد موقعھا في المجري                
المالحي. يتحدد المجرى المالحي للقناة بواسطة                

 شمندورات مزودة بعاكس راداري وإضاءة لیلیة.
يختلف المیل الجانبي للمقطع العرضي للقناة تبعا                 

 ٣:١في الشمال و      ٤:١لطبیعة التربة حیث تكون النسبة      
  في الجنوب

 ممیزات قناة السويس



 

 

 المصادر

 الصناعى لقناة السويسبالقمر صورة 
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 طرق التجارة وتوفیر الوقت

الموقع الجغرافي لقناة السويس يجعلھا أقصر طـريـق بـیـن       
الشرق والغرب بالمقارنة مع رأس الرجـاء الصـالـح. طـريـق           
القناة يحقق وفورات في المسافة بـیـن مـوانـئ الشـمـال             
والجنوب من القناة ، األمر الذي يترجـم كـوفـر فـي الـوقـت             

المھم لـم تـكـن        واستھالك الوقود وتكالیف تشغیل السفینة
القناة كغیرھا من القنوات ؛ فھي فريدة من حـیـث الـمـوقـع          
الجغرافي حیث الربط بین الشرق والغرب فكان لھا السـبـق     
والدور الرائد فى قصر المسافة التي يتـكـبـدھـا الـمـالحـون          
والتجار عبر رأس الرجاء الصالح من ثم كانـت شـريـان خـیـر          

لقد جعلت القناة المصرية بحق  .وسالم ورخاء للبشرية جمعاء
العالم القديم فى رباط دائم عبر شريانھا الحیوي فاذا كـانـت     
شبكة المعلومات الدولیة ازالة الـحـواجـز وسـاعـدة عـلـى              
العولمة عبر وصلة نت فالقناة ربطت بین القارات الثالث عـبـر   

ــاة                    ــنـ ــى" قـ ــمـ ــاه تسـ ــیـ ــة مـ ــلـ ــس  وصـ ــويـ  . "السـ
من ھنا كان للقناة المصرية الـفـضـل فـى رفـع الـمـعـانـاة                  
االقتصادية عن كاھل الدول التـي تسـتـخـدم رأس الـرجـاء             
الصالح فى التقلیل من زمن الرحلة ومن استخدام الـوقـود،     

 .اضافة الى عامل االمن واالمان داخل الممر المائي المصري
يجب مقارنتھا بقناة اخرى لھا دور  السويس والبراز اھمیة قناة

فى خدمة التجارة العالمیة من ثم وقع االختیار على قناة بنما 
 : لبیان السمات والخصائص بین القناتین

 
 تربط بین البحرين المتوسط واالحمر  السويس قناة

بین المحیط األطلنطي والمحیط الھادي قناة بنما بینما 
 والبحر الكاريبي

  
 ٨٠كم بینما طول قناة بنما  ١٦٢ السويس طول قناة 

م بینما عمق  ٢٠ السويس كم عمق المیاه فى قناة
 م١٣قناة بنما 

 
 م بینما قناة ١٦.٢ السويس اكبر غاطس للعبور بقناة

 م١٢.٣بنما
 
  اقصى سفینة محملة يمكن ان تعبر القناة حوالى

طن واكثر من نصف ملیون طن فارغة بینما  ١٥٠٠٠٠
 طن ٧٠٠٠٠اقصى حمولة فى قناة بنما حوالى 

ذات منسوب واحد لذا ال توجد اھوسة  السويس قناة -
بینما قناة بنما ذات مناسیب مختلفة لذا يوجد بھا  

 أھوسة . 
 

ومما سبق يحسدنا العالم على ھذا الممر المائي الـعـظـیـم     
الذى يعد ھبة من اهللا للمصريین الذين شقـوا تـلـك الـقـنـاة           
بسواعدھم لیثبتوا للعالم اجمع ان الشعب القادر على بـنـاء     
االھرامات و حفر القناة قادر على بناء مصر الحـديـثـة ولـكـن        

يـنـايـر قـادرون        ٢٥باإلصرار والعزيمة والتحدي وان ابناء ثورة 
 . على نھضة مصر الحديثة فى كل وقت وحین

 أسباب حفر قناة السويس الجديدة

كشف الفريق إيھاب ممیش، رئیس ھیئة قنـاة السـويـس،      

عن أن فكرة حفر قناة جديدة بدأت بطرح رؤيته حول تنمـیـة   

قناة السويس بھدف تقلیل زمن انـتـظـار السـفـن وكـذلـك            

االستفادة من زيادة حركة التجارة العالمیة التي سـتـصـل      

حالیا، ممـا يصـب      ٤٩مقابل  ٢٠٢٠سفینة عام  ٩٨إلى نحو 

مباشرة فى زيادة الدخل القومي من عائدات مـنـتـظـر أن         

  .ر سنوياالملیار دو ١٠٠تصل إلى 

وأشار ممیش إلى أن تنامى حـركـة الـتـجـارة الـعـالـمـیـة               

ستفادة منھا بزيادة دخل القناة وضـخـھـا فـى الـعـائـد            ال وا

القومي لمصر ھو الھدف الرئیسي لحفر قـنـاة السـويـس         

وھذا ما سیتناوله العدد القادم من المجلة أن شاء  .الجديدة

 اهللا.
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مما سبق يتضح لنا جلیا حاجة البنیة التحتیة للـمـیـنـاء إلـى        
تطوير يشمل التعمق وتوسیع الممر المالحي الذى يـحـتـاج      

 خبرات وتنفیذ كفء وخطة مدروسة وفترة زمنیة طويلة.

ھناك مسألة أخرى تتعلق بطول السفینة وارتفاع حدھـا        

الحر وارتفاع طبقات الحاويات عـلـى السـطـح إذ أن ھـذه                

العناصر تؤدى إلى تعرض قطاع كبیر من السفـیـنـة لـلـريـاح         

 Very large containerخاصة عندما تتعرض سفن الحاويات 

ship (VLCS وسفن الحاويات (Ultra large container ship 

(ULCS  عقده فما فوق . حـیـث أنـه        ٧) لرياح تصل قوتھا إلى

بسبب كبر مساحة القطاع المعرض للرياح تتعرض السفن (  

VLCS)  ،(ULCS أثناء رباطھا على األرصفة لقطع حبال الرباط (

بـعـیـدًا عـن الـرصـیـف              drifting offوحدوث إزاحة للسفینة 

 مسببًا مخاطر للمیناء والسفن األخرى. 

كما عبر مرشدو السفن بالموانئ أنه أثناء قیامھم بـعـمـلـیـة        

عقده فما فوق  ٧أثناء وجود رياح قوة  vlcs  ،ulcsرباط السفن 

يقابلون صعوبات عند مناورة ھـذه السـفـن وربـاطـه عـلـى              

 األرصفة. 

نـجـد أن      ULCSكما أنه بالمقارنة مع سفینة الحـاويـات           

مساحة القطاع المعرض للرياح بالمتر المربع تقترب من ثالثة 

أضعاف لذلك عندما تتعرض ھذه المساحة الكـبـیـرة لـلـريـاح         

العاصفة تكون لھا سیطرة قوية على السفینة يعانى مـنـھـا      

المرشدون البحريون عند مناورة السفینة كما قد تؤثر عـلـى     

 حبال رباط السفینة.

 دعاء محمد حسن

بسبب للتطور السريع في أحجام التجارة العالمیـة وأن         

الزيادة في أحجام التجارة أدى إلى زيادة حمـوالت السـفـن      

سواء ناقالت البضائع السائبة، أو سفن الحاويات أو نـاقـالت       

السیارات وذلك خالل السنوات القلیلة الماضیة مما أدى إلى 

أن تصبح الموانئ ذات سعه حرجه وانخفضت إنتاجیتھا وعلى 

وجه الخصوص الموانئ المحورية التي علیھا أن تسـتـقـبـل       

 سفن حاويات ذات حموالت كبیره.

 Feedersنجد أن الموانئ المحورية التي كانت تستقبل سفن 

حاوية مكافئة أصبحت اآلن في حـاجـة إلـى         ٦٠٠٠حمولتھا 

تعمیق الممر المالحي المؤدى إلى مدخل المیناء مـع األخـذ     

(االنجذاب نحو القـاع) الـذى        Squatفي االعتبار تأثیر ظاھرة 

يساوى نصف غاطس السفینة بمعنى أن السفینة التي يبلغ 

 Under Keelمتر تحتاج إلى سماح أسفل القاع  ١٥غاطسھا 

Clearance  متر مسافة أمان أي أن العمق اآلمن  ٧.٥يساوى

متر. كما أن الجدول يشیر إلـى    ٢٢.٥إلبحار ھذه السفینة ھو 

% معنى ذلك أنـه إذا كـان          ١٧٧أن التغیر في العرض أصبح 

ى آن واحد   Panamaxالممر المالحي يسمح بمرور سفینتین 

أحداھما داخله واألخرى خارجه من المیناء قد ال يسمح عرض 

الممر المالحي بمرور سفینتین في آن واحد آخذا في االعتبار 

تأثیر االنجذاب الذى سیحدث بین السفینتین أثنـاء االقـتـراب      

Interaction Effect   لذا فالممر المالحي الذى كان آمنا فـي .

الماضي سیصبح غیر آمن لمرور سفینتین حمولتھما تتـجـاوز   

حاوية ومن ثم ستضطر سلطات المـیـنـاء لـلـسـمـاح           ١٢٥٠٠

لسفینة واحده فقط بالمرور وما يترتب على ذلك مـن زيـادة       

مدة بقاء السفن بالمیناء أو زيادة مدة بقـاء السـفـیـنـة فـي           

 االنتظار على المخطاف.

الي جانب أيضا زيادة طول سفینة الحاويات وذلك له تـأثـیـره    

أيضا على مناورة السفینة داخل المیناء وما يترتب على ذلك 

من حاجة السفینة إلى عدد من القاطرات لمساعدتھا عـلـى   

المناورة، كما قد ال يسمح لھا ھذا الـطـول بـالـدوران داخـل          

 المیناء.

 دكتور ربان/ مدحت عباس خلوصي مستشار القانون البحري بمیناء جدة اإلسالمي

 كبر مساحة القطاع المعرض للرياح
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لذلك نجد أنه من أجل تجنب قـطـع حـبـال الـربـاط تـقـلـل                

المسافة بین شمعات الرباط مع زيادة قوة تحمل األخـیـرة.     

وقد أعلن میناء روتردام بالنسبة لمحطات الحاويات الجديدة 

أن تنصف المسافة بین شمعات الرباط مع زيادة قوة تحملھا 

متر إلى  ٢٢.٥حیث نصفت المسافة بین شمعات الرباط من 

متر مع زيادة قوة التحمل اآلمنة لشمعـات الـربـاط مـن          ١٢

 متر. ٢٤٠طن إلى ١٠٠

مما سبق يتضح لنا حاجة البنیة التحتیة للمیناء إلى التطوير 

وعلى الرغم من اآلثار التي سببھا الـكـسـاد االقـتـصـادي           

إال أنـه حـدث        ٢٠٠٨والذى أثر على طلبات بناء السفن عام 

ومالك ، السفن يسعـون دائـمـا إلـى          ٢٠٠٩نمو ضئیل عام 

تحقیق اقتصاديات الحجم وترسانات بناء السـفـن لـديـھـم          

الرغبة دائما في بناء سفن أكبر لـذلـك يـجـب أال تـتـوقـف              

عملیات التطوير في الموانئ ويجب أن نضع في اعتبارنا أن 

تطوير الموانئ وتعمیقھا يستغرق عشرات السنوات أما بناء 

سفن جديدة فال يستغرق أكثر من شھور. لذلك يجب عـلـى   

الموانئ أن تكون دائما على أھبة االستعداد لمواجـھـة أي     

 تقدم.

 ): تطوير الموانئ (تجھیزات المیناء
 

في ھذا  الجزء سأتناول جانب آخر من التطوير في الموانئ 

الذى يشمل التجھیزات المطلوبة لتقـديـم الـخـدمـة لـھـذه            

 السفن .

 بالنسبة لسفن الحاويات - ١

بالنسبة لسفن الحاويات نجد أن مشغل محطـة الـبـضـائـع        

دائما تحت ضغط يدفعه إلى تحسین األداء بالنسبة للمحطة. 

أمـر بـنـاء لسـفـن             ١٢٠كان ھناك أكثر من    ٢٠٠٨فى عام 

 ١٢٠٠٠التي تزيد حمولتھا عـلـى         Post Panamaxحاويات 

حاوية مكافئة وذلك قبل حدوث األزمة االقتصادية األخیرة إال 

أنه بعد حدوث األزمة وبالرغم من إلغاء طلبات بـنـاء سـفـن       

مازالت ترسانات البناء تبـنـى سـفـن        ٢٠٠٨جديدة فى عام 

Post Panamax     ومازالت السعه العالمیة للسفن فى نـمـو

  Post Panamaxولكن بنسبة ضئیلة حیث أن سفن الحاويات 

 ٣٩٥حاوية مكافئة أصبح طولھـا     ١٤٥٠٠التي تبلغ حمولتھا 

% عــن ســفــیــنــة الــحــاويــات           ٤٠مــتــر بــزيــادة قــدرھــا        

Panamax     على ذلك ستحتاج ھذه السفینة  إلى عـدد مـن

  ship – to – shoreالرافعات 

وذلـك يضـع       Panamaxأكثر مما تحتاج إلیه سفینة الحاويات 

ضغطًا على الموانئ التي علیھا تزيد من عدد الرافعات التي 

الـتـي     Post Panamaxستستخدم لشحن أو تفريغ السفینة 

 مترًا.  ٣٩٥يبلغ طولھا 

معنى أن المیناء سیواجه صعوبـتـان الصـعـوبـة األولـى أن             

 ١٠-٨السفینة قد تحتاج من أجل شحنھا أو تفـريـغـھـا إلـى          

للعمل متزامنًا من أجل تشغیل السـفـیـنـة وأن         stscرافعات

مـتـرًا      ٤٠تكون الرافعة قادرة على الرفع الرتفاع يصل إلـى    

مترًا أما الصعوبة  ٦٥وقادرة على االمتداد لمسافة تصل إلى 

الثانیة التي سیواجھھا مشغل المحطة فھي عندما تصل إلى 

بنفس الحمولة فى آن واحـد عـنـدئـذ           ulcsالمیناء سفینتان 

 ستكون التكلفة على المیناء عالیة جدًا. 

ومسألة أخرى ھي حاجة مشغل المحطة لمنـاولـة بضـائـع       

السفینتین معًا دون أن تفقد السفینة میزة اقتصاديات الحجم. 

الحل للقضاء على الصعوبات عالیة ھو تزويد المیناء برافعـات  

حـاويـات    ٤قدم في كل حركة أو  ٤٠قادرة على رفع حاويتان 

 ٥٠  -٤٠صممـت ألداء        STSCقدم فى كل حركة.  الرافعة  ٢٠

يتوقع أن     Tander spreaderحركة / ساعة، وعند تزويدھا بـ 

حركة / ساعة كما سیحتاج مشغل المحـطـة     ٨٠  –  ٦٠تؤدى 

 ٥٦)  و        Rail – Mounted gantry (R M G  رافـعـة     ٢٠إلى 

Trailer .لخدمة السفینة  

المبدأ األساسي في التشغیل ھو الـمـیـكـنـة عـلـى وجـه             

الخصوص في محطات الحاويات والھدف من ذلك ھو خفـض  

األيدي العاملة مع زيادة الكفاءة اإلنتاجیة. ويجب أن نتذكر أن  

 ٤٠٠حركة إلـى       ٢٥٠متطلبات الخطوط المالحیة تتراوح بین 

حركة لكل ساعة بینما في الواقع أن أغلب محطات الحاويات 

حركة / سـاعـة. وقـد           ١٢٠إلى  ٥٠الیوم يتراوح إنتاجھا بین 

سجلت محطة حاويات مرسك في میناء روتـردام إنـتـاجـیـة        

 .٢٠٠٨حركة / ساعة في أغسطس  ١٧٨قدرھا 

 بالنسبة لناقالت البضائع السائبة: - ٢
 

مـحـل     Panamaxبعد أن حلت ناقالت البـضـائـع السـائـبـة           

الناقالت الصغیرة ودخولھا الخدمة كان على الموانئ تقیـیـم   

وضعھا الحالي وتقییم األنظمة المستخدمة فى الشحن مـن  

أجل توسعة اإلنتاجیة ومراجعة إمكانیة زيادة اإلنتاجیـة فـى     

ظل ھذه األنظمة، واإلعداد للحاجة المـسـتـقـبـلـیـة وعـلـى            

الموانئ عند إعداد خطتھا المستقبلیة أن تضع فى اعتبارھا 

 عامالن أساسیان ھما زيادة اإلنتاجیة مع الحفاظ على البیئة.

إذا لم يكن فى مقدور المیناء السعة المـالئـمـة السـتـقـبـال          

فمن الضروري علیه مناولة السفن  Panamaxالسفن الكبیرة 

الصغیرة بمعدل أكبر بأن يشتمل التطوير والتعديـل أنـظـمـة       

 المناولة بحیث توضع خطة لتطوير تجھیزات الشحن .

وكذلك تجھیزات ومعدات النقل والتخزين ويمكن عن طـريـق     

 ھذا التطوير مناولة أحجام كبیرة من البضائع.
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أما بالنسبة للحفاظ على البیئة فإننا نـجـد أن نـوعـیـة ھـذه             

البضائع بسبب طبیعتھا وزيادة حجمھا واتساع مناولتھا تـدق    

ناقوس الخطر على البیئة إذا أن ھذه البضائع بسبب طبیعتھا 

وزيادة حجم مناولتھا تثیر األتربة التي تتصاعد أثناء المـنـاولـة    

مؤثرة على البیئة من ناحیة ومھددة للصحة من ناحیة أخـرى  

لما لھا من آثار سیئة على الجھاز التنفسي لإلنسان مسببـه  

اإلصابة بأمراض الجھاز التنفسى، باإلضافة إلى تأثیرھا على 

الرؤية ناھیك عن تأثیرھا على اآلالت والفقد فى المنتج الذى 

يحدث أثناء عملیة المناولة. لذلك يتعین أن تشـمـل عـمـلـیـة            

التطوير التحكم فى األتربة المتصاعدة أثناء المناولة باستخدام 

 Hdroأقل تجھیزات إثارة لألتربة والكاتمة لھا مثل تطبیق الــ    

Foam .على سیور النقل  

 بالنسبة لناقالت السیارات  - ٣

 RO/ROولدت التجارة الحاجة إلى سفن ناقالت السـیـارات       

متر  ٢٠٠التي زاد حجمھا وطولھا الذى يصل اآلن إلى أكثر من 

وبذلك اختلفت ھذه السفن عن تلك التي كانت فى الماضـي   

كما أن ناقالت السیارات الیوم تختلف فى بنائھا عن تلك التي 

كان لھا باب بالمؤخر فالناقالت الحديثة لھا باب بالمؤخر والركن 

وعلى ذلك تربط ھذه السفن على األرصفة بالجانب مـن ثـم       

أصبحت تشغل مسافة أطول من الرصیف على ذلك أصبـحـت   

الموانئ التي تتعامل معھا ھذه السفن فى حاجة إلى زيـادة  

عدد أرصفتھا كما يتعین أن تسمح ھذه األرصفة بـاسـتـقـبـال      

ھذه السفن ويتعین أن يوضع فى االعتبار عند التطوير إعـداد  

 الساحات المفتوحة الالزمة الستقبالھا.

 مركز صیانة الرافعات  - ٤ 

أظھرت اإلحصاءات التي أجرتھا ھیئات التأمین التبادلـي عـام     

% مـن     ١٦عن الحوادث التي تقع فـى الـمـوانـئ أن              ٢٠٠٩

الحوادث التي تقع يرجع سببھا لمسألة عیوب الصیـانـة كـمـا       

% وقـد     ٢٦أوضحت اإلحصائیة أيضا أن تكلفة اإلصالح تمـثـل     

میناء ومحطة بضـائـع. مـن ذلـك           ٤٠٠شملت ھذه اإلحصائیة 

يتبین لنا أھمیة وضرورة الصیانة لما لھا من دور ھام فى تجنب 

الحوادث والحفاظ على كفاءة المعدات والتجھیزات عالوة على 

تجنب األعطال فى العمل. كما أن الرافعات قد زادت میكنتـھـا    

 وفنیتھا لذلك يتعین أن تلقى صیانتھا اھتماما كبیرًا. 

www.international-mag.com 

 المصادر
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جـامـعـة     الـطـرق   أستاذ ھندسةأسامة عقیل وقال  الدكتور 
عین شمس: بضرورة تنفیذ طرق خاصـة لـلـنـقـل الـثـقـیـل               

ــدة ألن                      ــدي ــرق ج ــاء ط ــل إنش ــب ــات ق ــن % ٥٠والشــاح
سببھا سیارات النقل ،مؤكدا أن تـكـلـفـة        الطرق حوادث من

مـلـیـارات جـنـیـه وأن           ٦إنشاء طرق جـديـدة لـلـشـاحـنـات            
أضعاف ھذا الـمـبـلـغ، وجـدد طـلـبـه              الطرق حوادث خسائر

الرئیسة إلى خارج  الطرق منبضرورة نقل الشاحنات الثقیلة 
 المدينة وضرورة تأمین المقطورات.

 
نبیل خبیر استـشـاري فـى الـطـرق          السید عماد الدين قال 

والكباري  بمراجعة النقاط السوداء التي يتكرر في الحـوادث  
باستمرار، الفًتا إلى أن أھم نقطة فیھا ھي إعـادة تـأھـیـل         
القائد ألن مصر تعتبر من أكبر الدول التي تعانى من مشكلة 

 عدم تأھیل القائدين.

 
واستطرد الخبیر االستشاري أن وزارة الداخلیة تلعب دورا 

فعال في الحد من تلك المشكلة من خالل مواجھة المخدرات 
باعتبارھا السبب الرئیسي في معظم تلك الحوادث نظرا لما 

يتعاطیه السائقین أثناء القیادة، مؤكًدا أھمیة إنشاء وحدات 
صحیة على الطرق السريعة لسرعة اإلنقاذ وتقلیل الخسائر 

 .في حالة وقوع أي حادث
 
 

 إعداد/ وفاء شطا

ھــي الــحــوادث الــتــي تــحــدث فــي الــطــرق عــنــد                        
بأخرى أو إنسان أو حیوانات أو اصطدامھا في  سیارة اصطدام

منشأة أو أشیاء أخرى، وتنتج عن ھذه الحوادث خسائر مادية 
 .وإصابات بشرية وحاالت وفاة

 
اثناء االجتماع االول   وزير النقل المھندس ھاني ضاحي   قال 

للجنة الخاصة بإنشاء نظم النقل الذكیة إلى أن نظـم االدارة    
الذكیة للطرق تھدف إلي رفع مستـوي األمـان لـلـحـد مـن             
الحوادث علي الطرق وتحسین الحركة المرورية وبناء قاعـدة  
بیانات معرفیة للحركة عـلـى الـطـرق وتـحـسـیـن الـقـدرة                   
االستیعابیة للطرق وتقلیل استھالك الوقود وتـلـوث الـھـواء         
وتقلیل زمن الرحالت وسرعة رد الفعل أوقات األحداث الطارئة 

  والتحصیل اآللي لرسوم الطرق والموازين
 

أستاذ تصمیم النقل وھـنـدسـة    د. مصطفى صبري  فیما قال 
المرور بجامعة عین شمس إنه يمكن اتخاذ التدابیر الكفـیـلـة    
بالحد من حوادث الطرق بقدر االمكان إال أنه يصعب مـنـعـھـا       

% من أسباب وقوعھا ترجع ألخطـاء الـعـنـصـر         ٨٠موضحا أن 
البشرى وينطبق ذلك على حادث أسوان االخیر نتیجة تصادم 

 سیارات میكروباص على الطريق الصحراوي  ٣بین 

 

رئیس الجمعیة المصرية    عادل الكاشف    وعلق  المھندس      
لسالمة المرور إنه على عكس المعتقدات الشائعة لدى               
العامة بأن حوادث الطرق مرتبطة بالدرجة األولى بسالمة            
تصمیم وتنفیذ الطريق فقد ثبت علمیا ومن خالل التجارب              
السابقة والتحقیقات بالحوادث أن الطرق مسئولة عن                 

% فقط بینما تمثل األسباب الخاصة بالمرور ٣الحوادث بنسبة 
% أخطاء تتعلق بالعنصر      ٨٠و  ٧٠% وما بین      ٢٠الى    ١٥من  

 . البشرى



 

 

 

حوادث السیر  أناللواء سامي عبدالمجید قال الخبیر األمني، 

على الطرق ترجع لنقص الرقابة والحمالت المـروريـة عـلـى       

الطرق السريعة، بما توفره من رقابة وضبط وردع، خاصة بعد 

يناير، مما أسھم في حالة انفـالت مـروري وتـجـاوز          ٢٥ثورة 

للسرعات المقررة لكافة السیارات، وعدم االلـتـزام بـارتـداء         

أحزمة األمان، ضاربًا المثل بتوقف حمـالت "تـحـلـیـل الـدم"            

لسائقي النقل للكشف عن تعاطي المواد المـخـدرة، وھـي      

حمالت كانت يومیة، وفي الحال يتم ضبط السائق وإحـالـتـه      

للنیابة العامة التي تأمر بحبسه ثم محاكمته إذا كـان نـاتـج          

التحلیل إيجابیًا للمخدرات وتسلیم السیارة لصاحبـھـا، إذ إن       

غالبیة سائقي النقل يتعاطون المخدرات لألسف، ويتسببون 

 بوقوع نسبة كبیرة من حوادث الطرق

 

أستاذ عـلـم االجـتـمـاع        الدكتور رشاد عبداللطیف، بینما قال 

بجامعة حلوان لـ"العربیة.نت"، إن كثرة حوادث الطرق تـرجـع     

لغیاب الرقابة األمنیة، مما يتیح لألفراد خرق القانون وارتكاب 

المخالفات المرورية بتجاوز السرعة المقـررة والـدخـول مـن         

الیمین وسیر سیارات النقل نھارًا، مشیراً إلى أھمیة الدوريات 

األمنیة ووضع كامیرات وإشارات أوتـومـاتـیـكـیـة بـالشـوارع             

لتسجیل المخالفات، مشددًا عـلـى تـربـیـة وتـدريـب أفـراد               

المجتمع على احترام قواعد المرور منذ طفولتھـم لـیـشـبـوا        

 على احترام المرور وقواعده

المنسق العام لإلحالل الـمـروري ان     اللواء احمد عاصم قال  

الدراسات العلمیة أثبتت في الفترة االخیرة ان اسباب حوادث 

% ١٢% منھا الي سلوكیات قائدي المركبات و٨٠الطرق تعود

% ٥% عـوامـل جـويـة و           ٢الي ١منھا الي عیوب بالمركبة و

عیوب ھندسیة لشبكة الطرق ويشیر الـي ان سـلـوكـیـات            

قائدي المركبات السلبیة تتمثـل فـي الـرعـونـة واالھـمـال              

واالستھتار والالمباالة اثناء القیادة باإلضافة الي عدم المعرفة 

 وعدم الخبرة 

استاذ ھندسة الطرق بكلـیـة   الدكتور مجدي صالح الدين قال 

الھندسة جامعة القاھرة ان جزءا كبیرا من حـوادث الـطـرق        

سببھا حالة الطريق نفسه لكنه لم يكن ھناك دراسه واضحة 

لتأكید نسبتھا خاصة وان التحقیق في حوادث الطرق لم يكن 

 ١٠دقیقا وانما يمكن تقديرھا بنسبة تقريـبـیـة تـتـراوح بـیـن           

% ويري انه احیانا تصمیم الطريق واحیانا حالـتـه قـد      ١٥الي

 يكونان سبب لوقوع الحوادث

 طرق ومشكالتأخطاء بشر 
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قالوا
 

وتشیر الدكتورة سوسن فايد استاذ علم النفس السیاسي  

بالمركز القومي للبحوث الجنائیة واالجتماعیة الى ان ھناك 

حزمة من العوامل التي تؤثر في سلوكیات المواطن وتدفعه 

للتعرض للحوادث فضعف ثقافته وامیته وعدم ادراكه لقواعد 

المرور السلیمة وعدم التزامه بقوانینھا وعدم صحوته اثناء 

القیادة وعدم التزامه باإلشارات والالفتات وفي أغلب األحیان 

 تكون أسباب الحوادث المرورية

 المصادر

www.egynews.net  
www.wataninet.com  
www.alarabiya.net  
www.ahram.org.eg  



 

 



 

 


