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 ھیئة میناء دمیاط
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 أخبار میناء دمیاط

استعراض ألحدث األخبار في میناء دمیاط  
وحــتــى    ٢٠١٥/٣/١عــن الــفــتــرة مــن       

 أخبار إقلیمیة وعالمیة

استعراض ألبرز األخبار العالمیة والدولـیـة   
 في مجال النقل البحري و واللوجستیات.

 أخبار المنظمة البحرية الدولیة

عرض ألبرز أخبار المنظمة البحرية الدولیة 
وحــتــى    ٢٠١٥/٣/١عـن الــفـتــرة مـن          

٢٠١٥/٦/٢٠. 

 ملف العدد

المؤتـمـر االقـتـصـادي .. بـوابـة األمـل                   
 لمستقبل مصر 

 ھندسة الموانئ

 األرصفة البحرية

 مصطلح بحري حديد

 محطات الغاز المسال

 لوجستیات الموانئ

 قالوا

 أخبار میناء دمیاط

 نقل البضائع

 منطقة بحرية ھامة

 قناة السويس الجديدة

قانون الخدمة المدنیة الجديد. بیـن مـؤيـد       
 ومعارض



 

رئیس میناء دمیاط يشارك في مؤتمر دولي بأبو 
 ظبي

٢٠١٥مارس  ١١   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارك اللواء بحري أيمن صالح رئیس ھیئة میناء دمیاط فـي  
فعالیات المؤتمر الدولي الستراتیجیات إدارة الموانـئ بـأبـو      

 .ظبي ممثال للموانئ البحرية المصرية
ناقش المؤتمر أحدث التقنیات والحلول لزيادة كفاءة الموانئ 
واستكشاف الفرص المتاحة في صناعة الـنـقـل الـبـحـري           
بمنطقة الشرق األوسط بصفـة خـاصـة وعـلـى مسـتـوى              

 .الموانئ العالمیة بصفة عامة
واستعرض اللواء أيمن ممیزات میناء دمیاط والـمـشـروعـات       
الجارية والمتاحة للمیناء بھدف جذب مزيد من االستثـمـارات   
وإمكانیات المركز اللوجیستي العالـمـي لـتـداول الـحـبـوب            

 .والغالل والسلع الغذائیة المزمع إقامته بالمیناء
h p://www.alwafd.org 

 
میناء دمیاط يشارك في المؤتمر البحري الدولي  

٤مارلوج   
١ 

٢٠١٥ابريل   
في المؤتمر الدولي للنقل البحري  دمیاط شاركت ھیئة میناء

والذي أقیم بھیـلـتـون جـريـن بـالزا            ٤واللوجستیات مارلوج 

   بعنوان " منظومة التنمیة المستدامة للمشروعات العمالقة
وأقیم المؤتمر تحت رعاية الدكتور نبیل العربي األمین العـام  

 لجامعة الدول العربیة، 

والمھندس ھاني ضاحي وزير النقل وعقد المؤتمر ھذا العام 

ومؤسسة " میناء فالینسیا "  السويسبالتعاون مع ھیئة قناة

وشاركت ھیئة المیناء في فعالیات المؤتمر كـمـا    .اإلسباني

المعرض الذي أقیم على ھـامـش    شاركت بجناح متمیز في

المؤتمر للخدمات والمعدات البحرية فـي مـجـال الـمـوانـئ           

والنقل البحري والبترول ونظم الـمـعـلـومـات والـحـاسـبـات            

البحرية والذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال 

خدمات الموانئ والنقل البحري وتكنولـوجـیـا الـمـعـلـومـات           

 .وعـلـى مسـتـوى الـدول الـعـربـیـة                مصـر  واالتصاالت في

من جانبه قال ممـدوح الشـیـطـى الـمـتـحـدث اإلعـالمـي                 

دمیاط إن المؤتمر فرصة ممتازة لـلـقـاء الـعـديـد مـن             لمیناء

 .الشخصیات العاملة وذات الخبرة فـي الـمـجـال الـبـحـري           

حیث التقى اللواء بحري أيمن صالح رئیس الـھـیـئـة عـلـى           

ھامش المؤتمر بكارولینا الكوك القنصل البريطاني في مصر 

وناقش معھا سبل التعاون وفـرص االسـتـثـمـار الـمـتـاحـة              

وإمكانیة مشاركة الشركات البريطانیة فـي الـمـشـروعـات        

المطروحة بالمیناء، كما التقى برئیس ھیئة میناء فالینسـیـا   

اإلسباني وناقش معه إمكانیة دعم فـرص الـتـعـاون بـیـن             

المیناءين وتبادل الخبرات خاصة في مجال التدريب وكـذلـك     

مذكرات تفاھم مبدئیة تتم ترجمتھا فـیـمـا بـعـد إلـى              عمل

اتفاقیات يتم توقیعھا بین المیناءين كما وجه له الدعوة لزيارة 

ــل                        ــاجـ ــعـ ــب الـ ــريـ ــقـ ــي الـ ــاط فـ ــیـ ــاء دمـ ــنـ ــیـ  .مـ

الـدكـتـور     المعرض واستقبل رئیس الھیئة بجناح المیناء في

مھاب ممیش رئیس ھیئة  والفريق وزير التموين خالد حنفي

والدكتور إسمـاعـیـل عـبـد الـغـفـار رئـیـس                  السويس قناة

األكاديمیة العربـیـة لـلـنـقـل الـبـحـري والـدكـتـور ھـانـي                       

 .وقیادات النقل البحري محافظ اإلسكندرية المسیري

 

h p://www.vetogate.com 

 إعداد/ میادة منتصر
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تقرير النقل البحري عن میناء دمیاط يؤكد استعادة 
 االقتصاد المصري عافیته

  ٢٠١٥مايو  ١٣ 
 

 

 

 

 
 Business Monitor International (BMI)أصدرت مؤسسة 

تقريرھا عن النقل البحري فى مصر، عن الربع الثالث من عام 
. وتضمن التـقـريـر عـن        ٢٠١٥، والصادر فى شھر إبريل ٢٠١٥

میناء دمیاط ما يلى: تسود نظرية إيجابیة عن قطـاع الـنـقـل        
البحري فى مصر بالنظر إلى استعادة االقـتـصـاد الـمـصـري         
عافیته بعد فترة من االضطرابات بسبب األوضاع السیـاسـیـة    
ويبدو ذلك من خالل زيادة حجم التداول فى الموانئ المصرية. 
وفى میناء دمیاط الذى يعد المدخل الرئیسي لـمـدن الـدلـتـا        
ومدينة اإلسكندرية تم اإلعالن عن توقیع عقد إلنشاء رصـیـف   

م، ما يعنى زيادة قدرة المینـاء   ١٧م وعمق  ٦٣٠بحرى بطول 
على استعادة السفن العمالقة من األجیال الحديثـة وتـنـقـذ       
المیناء من تحوله إلى مرفق لخدمات الفیدرز وسیؤدى ذلـك    
بالتالي إلى تقلیل التكلفة على المصدرين والمـسـتـورديـن.     
ومن اإليجابیات التي يشھدھا القطاع توقف اإلضرابات تماًمـا  

 والبدء فى خطط للتوسع فى الموانئ ومنھا میناء دمیاط.

.com7www.youm 

رئیس میناء دمیاط: قادرون على استقبال السفن 
مترا ١٤العمالقة بغاطس   

٢٠١٥مايو  ١٨  
 

 

 

 

 

 

 

اللواء أيمن صالح رئیس ھیئة میناء دمیاط، إن أربع سفن   قال
متًرا وصلت المیناء خالل األيام الـقـلـیـلـة       ١٤عمالقة بغاطس 

الماضیة، مشیًرا إلى أنه أصبح من المألوف مشاھدة ثالث أو 
أربع سفن على أرصفة محطة الحاويات يتم التعامـل مـعـھـا       

وأضـاف صـالـح، فـي بـیـان             بالشحن والتفريغ في آن واحد. 
صحفي، الیوم االثنین أنه من المنتظـر دخـول ثـالث سـفـن            
عمالقة إلى المیناء خالل الساعات المقبلة. واستقبل المیناء  

أخرى لبضائع عامة، كما وصل إلـى   ٦سفن حاويات و ٧الیوم 
سفن بضائع  ٩طن زيت، وغادرت  ٥٨٩األرصفة سفینة تحمل 

 عامة وحاويات

سفینـة،   ٢٢ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالمیناء إلى 
سفینة في ١٢وفي منطقة المخطاف الخارجي للمیناء تواجدت 

انتظار إتمام إجراءات الدخول. وبلغ رصیـد صـومـعـة الـحـبـوب             
 طن قمح . ٧٠٣٨٠بالمیناء والغالل 

www.akhbarak.net 

سفن بضائع عامة وحاويات ٧میناء دمیاط يستقبل   
      ٢٠١٥مايو  ٠٣

سفن بضائع عامـة   ٣استقبلت ھیئة میناء دمیاط، الیوم األحد، 
 GENERAL" سفن حاويات، كمـا اسـتـقـبـلـت السـفـیـنـة               ٤و

SHIKHLINSKY"  آالف طن قمح، وبلغ إجمال  ٥محملة بحوالي
 .ألف طن قمح ٧٦رصید صومعة الحبوب والغالل بالمیناء حوالي 

سفن بضائع عامة وسفینتي حاويـات، ووصـل      ٦وغادر المیناء 

سفـیـنـة، وفـي        ٢٠إجمال عدد السفن الموجودة بالمیناء إلى 
سفن فى انتظار إتمام إجـراءات     ٧منطقة المخطاف الخارجي 

سـفـیـنـة        ٢٠ووصل المیناء خالل األسبوع الـحـالـي،       .الدخول
ألف طن قمح  ١٣٠سفینة بضائع عامة، تحمل نحو  ٢٨حاويات و

 .طن ذرة ٤٨٤٠٠طن زيت و ٥٤٨٠و

 

سفینة بمیناء دمیاط بعد أعمال رفع  ٣٠ألول مرة.. رسو 
  قدرته

 ٢٠١٥يونیه  ٦

قال اللواء بحرى أيمن صالح، رئیس ھیئة میناء دمیاط، إنه ألول 
سفینة على أرصـفـة مـیـنـاء           ٣٠مرة منذ إنشاء المیناء يتواجد 

دمیاط. وأضاف أن إدارة الھیئة نجحت فى تحقیق ھذا اإلنـجـاز      
من خالل عدة عوامل منھا أعمال التطھیر، التـي قـامـت بـھـا،          
والتي رفعت قدرة المیناء على استقبال السفن العمالقة مـن    

مترا، ما سمح باستقبال سفن لـم     ١٤متر حتى  ١٣.٢٥غاطس
تدخل المیناء من قبل وترتب علیة عودة خطوط عالمیة كانت قد 

 ھجرت المیناء لسنوات طويلة.

  .com7www.youm 

h p://www.akhbarak.net 
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وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشھد المزيـد مـن السـفـن         
األكبر حجًما وغاطًسا نظًرا لما ستقوم به الھیئة مـن أعـمـال      
تعمیق جديدة. وأشار "صالح" إلى أن المیناء حقق فائًضا فى 

% عـن     ٧ملیون جنیه، وبـزيـادة        ١٢٥المیزانیة يقدر بحوالي 
المستھدف، وھو ما لم تتمكن ھیئة المیناء من تحقیقه خـالل  
السنوات الماضیة، موضًحا أن النجاحات األخیرة التي حققھـا  
المیناء إنما ھي نتیجة مباشرة للجھود المتمیزة التي يبذلھـا  
العاملون بالھیئة بمختلف إداراتھا، مشـیـًدا بـقـدرات اإلدارة           
  البحرية ومرشدي المیناء وتفوقھم فى قیادة السفن العمالقة

  میناء دمیاط يحقق رقمًا قیاسیًا جديدًا
٢٠١٥يونیه  ٩  

حقق میناء دمیاط رقمًا قیاسیًا جديدًا باستقباله سفینـة         
 UACCمترًا ، وھى السفینة    ١٢.١٠صب سائل ذات غاطس 

MANAMA  .  صرح بذلك اللواء بحرى / أيمن صالح رئیس ھیئة
 ٤٣٣٧٥المیناء ، وأضاف بأن الحمولة الكلیة للسفینة بـلـغـت      

طن ، وھى محملة بالزيت .وقد أكد رئیس المـیـنـاء أن ھـذه          
السفینة تعد أكبر سفن الزيوت التي وصلت للمیناء من حیـث  
الغاطس ، وأن المیناء لم يسبق له استقبال سفـیـنـة زيـوت       

 ١٨٣ذات غاطس مماثل .و أضاف صالح بأن طول السفینة بلغ 
مترًا ، وانه تم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  ٣٣مترًا ، وعرضھا 

لتأمین السفینة حیث أن البضائع المحملة بھا تصنف ضـمـن     
 البضائع الخطرة .

h p://www.dpa.gov.eg 
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البحرية اإليطالیة تستعید قارب صید احتجز قرب 
 لیبیا

١٧/٥/٢٠١٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
قالت وزارة الدفاع إن عنـاصـر مـن قـوات          -(ايطالیا) (رويترز)     

البحرية اإليطالیة اعتلوا يوم الجمعة قارب صید مـن صـقـلـیـة        
واحتجزوا جنديا لیبیا كان على متنه بعد احتجاز القـارب اثـنـاء      
اللیل قبالة ساحل البلد الواقـع بشـمـال افـريـقـیـا. وتسـود                
الفوضى منطقة البحر المتوسط ما بین ايطالیا ولـیـبـیـا فـي          
السنوات االخیرة حیث يغامر مئات االالف بخوض رحلة خطـرة  
الى أوروبا للفرار من الصراعات في لیبیا وأماكن أخـرى فـي       

وجاء في بیان لوزارة الدفـاع   .شمال أفريقیا والشرق االوسط
ان زورق سحب يتبع فیما يبدو قوات االمن اللیبیة أوقف زورق 
الصید االيطالي في وقت مبكر يوم الجمعة على مسافة نحـو  

كیلومترا من میناء مصراتة. واعترضت البحرية االيـطـالـیـة         ٩٠
القارب وسیطرت علیه ولم تواجه مقاومة من الجندي اللیبـي  

 .الوحید الذي كان على متنه والذي نقل الى سفینة ايطـالـیـة   
وكـان مـتـحـدث        .وقالت الوزارة إن صیادا أصیب بجروح طفیفة

باسم رابطة لصید االسماك في صقلیة قـد قـال فـي وقـت           
سابق ان قراصنة ھم المسؤولون عن الحادث علـى األرجـح.     

وقـال     .ولم يتم االبالغ عن حوادث من ھذا الـنـوع مـن قـبـل           
المتحدث فرانشیسكو میتسابیللي لرويترز "على االرجح ھـذا  
عمل من أعمال القرصنة الن زورق السحب الذي اقتـرب مـن     
القارب لم يكن به ما يشیر إلى الحكومة اللیـبـیـة." وقـال إن           
قارب الصید كان علیه طاقم مـن ثـالثـة ايـطـالـیـیـن وأربـعـة                 

واستغل مھربو المھاجرين الفوضى في لیبیا حـیـث    .تونسیین
يتقاضون االف الدوالرات من االفارقة لتمكینھم من عبور البحر 

 المتوسط سعیا وراء حیاة أفضل في أوروبا.

www.alaan.tv  

خبیر في المالحة البحرية: إغالق مضیق باب 
  المندب يعني حتمیًا إغالق قناة السويس

١٩/٤/٢٠١٥ 

مع  اإلمارات العربیة المتحدة (ألفة الجامي) -أخبار اآلن | دبي
مـن   تصاعد انتھاكات الحوثیین في الیمن، ازادت الـمـخـاوف        

عرقلة حركة المـالحـة عـبـر مضـیـق بـاب الـمـنـدب                   احتمال 
االستراتیجي، وھو ما قد يؤثر بدوره عـلـى حـركـة الـتـجـارة              
العالمیة وخاصة النفط. الخبیر في المالحة الـبـحـريـة ايـمـن            

 الحسیني 

وفي مداخلة مع أخبار اآلن عبر عن قلقه وخوفه من امكانیة 
وما سیترتب على ھذا االغالق من  غلق مضیق باب المندب، 

بـاعـتـبـار ان قـنـاة              لـمـصـر    تبعیات اقتصادية واستراتیجیة 
السويس ومضیق باب مندب عملة لعملة واحـدة تـتـواصـل         
النشاطات بینھما باستمرار، وال يستطیع اي طرف ان يستمر 
في نشاطه في صورة انعدام نشاط الطرف اآلخر. فـإغـالق      
مضیق باب المندب يعني بالضرورة حرمان مصر مـن عـبـور        

وتـذھـب    .سفنھا عبر قناة السويس المنفذ االساسي لمصر
 ٤% من إنتاج النفط العالمي، أي نـحـو        ٧التقديرات إلى أن 

ماليین طن، تمر يومیا عبر المضیق باتجاه قـنـاة السـويـس         
ومنھا إلى بقیة أنحاء العالم. ويمر عبر المضیق سنويا ما يزيد 

وبحـسـب    .ألف سفینة محملة بشتى أنواع البضائع ٢١على 
، ٢٠١٣تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكیة فـي عـام         

بلغت كمیة النفط التي عبرت يومیًا مضیق باب المندب قرابة 
% من تجارة النفط  ٦ماليین برمیل من النفط، ما يساوي  ٣.٨

ويعتبر باب المندب ممرا مائیا استراتیجیا يصل البحر  .العالمیة
األحمر بخلیج عدن وبحر العرب، ويشترك في حدوده البحرية 

ــبـــوتـــي                    ــا وجـــیـ ــیـــمـــن كـــل مـــن أريـــتـــريـ  .مـــع الـ
كیلومترا بدءا من رأس منھالـي   ٣٠ويبلغ عرض المضیق نحو 

 فـي الـیــمــن وصــوال إلــى رأس ســیـان فــي جــیـبــوتــي                   
كانت أھمیة باب المندب محدودة حتى حفر قناة السـويـس     

وربط البحر األحمر وما يلیه بالبحر المتوسط. ومنذ   ١٨٦٩عام 
ذلك الحین تحول باب المندب إلى أحد أھم مـمـرات الـنـقـل        
والمعابر على الطريق البحرية بین بـلـدان أوربـیـة والـبـحـر            
المتوسط، وعالم المحیط الھندي وشرقي أفريقیا، ال سیـمـا   

 .مع ازدياد توريدات النفط الخلیجي إلى األسواق العـالـمـیـة    
ويسمح عرض وعمق القناة الغربیة للمضیق لشـتـى أنـواع      
السفن وناقالت النفط بعبور الممر بیـسـر عـلـى مـحـوريـن            

 .متعاكسین متباعدين

 تايوان تدشن أول سفن بحرية مصنعة محلیا
٣١/٣/٢٠١٥ 

دشنت تايوان الیوم الثالثاء أول سفینتـیـن تـم صـنـعـتـھـمـا              
محلیا .ونقلت وكالة األنباء المركزية عن الرئیس التايواني ما  
يونج جیو القول إن الفرقیطة الصاروخیة وسفینة اإلمـدادات  
يظھران " إرادة الحكومة لتعزيز قواتنا البحرية " وتـحـسـیـن         
القدرة على بناء السفن .وقالت الوكالة إن فرقیطة تو جیانج ، 

 ٦٦ر٣٩ملیار دوالر تايواني (   ٢ر١طن ، تكلفت  ٥٠٠التي تزن 
ملیون دوالر) .وقالت البحرية إن فرالقیطة مزودة بصاروخـي    
ھسیونج فینج الثاني وھسیونج فینج الثالث ، المصنـوعـیـن    

 محلیا والمضادين للسفن 

 إعداد/ وفاء شطا
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.وأوضحت الوكـالـة    ٤٦ملي وطوربید طراز مارك  ٧٦،وسالح 
میل بحري ويمكن أن تحمل طاقم  ٢٠٠٠إن نطاق الفرقیطة 

شخصا . وأضافت الوكالة أن     ٤١عمل يصل عدد أفراده إلى 
التدريب على الفرقیطة بدأ بالفعل .وتكلف بـنـاء سـفـیـنـة            

ملـیـون دوالر      ١٣٠ملیار دوالر تايواني (   ٤األمداد بان شي 
أمريكي ) . ويمكن أن تحمل السفینة طاقم عمل يصل عـدد   

 . میل بحري ٨٠٠٠شخصا ومداھا  ١٦٥أفراده إلى 

 www.annaharkw.com 

فريق الغوص الكويتي ينتشل أنبوب نفط جانحا 
 في ساحل الخیران

٢١/٤/٢٠١٥ 

تمكن فريق الغوص الكويتي التابع  --(كونا)  ٤ - ٢١ -الكويت 
المبرة التطوعیة البیئیة من انتشال أنبوب نفط جانح في             

مترا يحوي كمیات كبیرة من النفط.  ٧٠ساحل الخیران بطول 
وقال رئیس الفريق ولید الفاضل لوكالة االنباء الكويتیة                
(كونا) الیوم إن االنبوب النفطي سبب تلوثا كبیرا في موقع          
جنوحه عند الساحل الجنوبي للخیران ما تطلب تدخال                 
سريعا النتشاله وسحبه إلى مكان آمن. وأوضح الفاضل أن          
الفريق انتشل ھذا االنبوب من خالل استخدام الحقائب              
الھوائیة لتعويم األنبوب للتمكن من سحبه بسالم إلى داخل 
خور المفتح بمرافقة الدوريات البحرية لإلدارة العامة لخفر           
السواحل ومركز االنقاذ البحري التابع لھا. وأضاف أنه تم              
إبعاد القوارب والیخوت أثناء سحب االنبوب لتجنب وقوع              
الحوادث البحرية الفتا الى أن أجزاء من االنبوب كانت عائمة     
ومتصلة بسالسل حديدية كبیرة أوقفت جنوحه في البحر           
بعد أن علقت في الصخور. وذكر أن األنبوب كان يشكل                 
خطورة مالحیة كبیرة على السفن والقوارب اضافة إلى              
تلويثه للبیئة البحرية والساحلیة مؤكدا الحرص الكبیر من            
قبل الفريق على كل ما يخص البیئة البحرية ومتابعتھا                 
باستمرار. وأشار الى أن الفريق يتواصل حالیا مع شركة             
نفط الكويت للتخلص من االنبوب بطريقة احترافیة حیث تم          
وضع األنبوب في الساحل الداخلي للخیران وتثبیته بكتل            

 .خرسانیة

www.annaharkw.com 

 قوات بحرية وجوية مسلحة مصرية تصل البحرين
٢٢/٤/٢٠١٥ 

وصلت إلى قاعدتي سلمان البحرىة، وعیسى الجوية              
بالبحرين، األربعاء، تشكیالت من قوات البحرية والجوية               

ا)  –المصرية، للمشاركة في التدريب المشترك (حمد              
، الذي ُيمثل أحد أقوى وأكبر         «ا  –حمد  »ويشمل التدريب    

التدريبات المشتركة بمنطقة الخلیج العربي على العديد من 
األنشطة والفعالیات، لتوحید المفاھیم القتالیة، ونقل وتبادل 
الخبرات التدريبیة بین القوات المشاركة للبلدين، والتدريب         
على إدارة أعمال القتال الجوي والبحري المشترك                    
باستخدام أحدث التكتیكات الجوية والبحرية، وأسالیب              

 .القتال الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

ُيذكر أن القوات المسلحة المصرية تشترك مع مملكه البحرين           
في العديد من التدريبات المشتركة في كافة التخصصات                 
الجوية والبحرية والبرية، والتي تساھم في تعزيز أوجه التعاون 

 العسكري.

 .com22www.masr 

موانئ دبي العالمیة" تستحوذ على محطة حاويات "
 "فیرفیو" في برنس روبرت في كندا

٢/٤/٢٠١٥ 

أعلنت موانئ دبي العالمیة المحدودة الیوم عن توقیع اتفاق             
تستحوذ بموجبه من "بنك دوتشي" على محطة "فیرفیو" في         
كولومبیا البريطانیة بكندا والتابعة لمؤسسة "ماھر القابضة             

تمثل "فیرفیو" فرصة للنمو في      للمحطات" (أم تي أتش سي.    
سوق يتمیز بتزايد الطلب وھي محطة بحرية متخصصة متصلة   

 ٨٥٠بشبكة سكك حديدية كفوءة وتصل طاقتھا االستیعابیة إلى 
 ١.٣٥قدما) سوف ترتفع إلى          ٢٠ألف حاوية نمطیة (قیاس        

ملیون حاوية نمطیة عند االنتھاء من المرحلة الثانیة التي تم              
اإلعالن عنھا مؤخرا. تصل المدة الزمنیة لعقد االمتیاز حتى عام          

بعد إنجاز المرحلة         ٢٠٥٦قابلة للتجديد لغاية عام              ٢٠٣٤
ملیون   ٤٥٧ملیون دوالر كندي (     ٥٨٠تبلغ قیمة الصفقة       الثانیة.

دوالر أمريكي*) مقابل مجموعة األسھم غیر المسددة لـ"                
فیرفیو" على أسس خالیة من الديون وخالیة من النقد (رھنا             
بالتعديالت الرسمیة). ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف          

بعد الحصول على الموافقات التنظیمیة             ٢٠١٥الثاني من     
  المعمول بھا. الكندية 

وبالمناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سلیم، رئیس مجلس 
 :إدارة مــــــوانــــــئ دبــــــي الــــــعــــــالــــــمــــــیــــــة                  

 
يصب االستحواذ على محطة ثـانـیـة فـي كـنـدا فـي إطـار                   "

استراتیجیة موانئ دبي العالمیة لتوسیع انتشارھا الـعـالـمـي     
انطالقا من رؤية صاحب السمو الشیخ مـحـمـد بـن راشـد آل              
مكتوم نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الـوزراء حـاكـم دبـي           

فـي كـافـة         ١لتعزيز فرص الدولة بالوصول الى المـركـز رقـم        
تعد القیمة التي تضیفھا ھذه الصفقة مجدية حیث أن  .المجاالت

زيادة طاقة استیعابیة إلى محفظة أعمالنا سیتیح لنـا تسـريـع      
وتیرة النمو المستمر لموانئ دبي العالمیة وتـحـقـیـق قـیـمـة            
للمساھمین إذ نملك سجال حافال بالخبرات المتراكمة في مجال 
الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستیة اكتسبناھا مـن  

نحرص في موانئ دبي العالمیة  .خالل محفظة أعمالنا العالمیة
على مشاركة خبراتنا ھذه مع الشركاء التجاريین للدولة بھـدف  
تطوير التعاون والتنسیق تنفیذا لتوجیھـات الـقـیـادة بـتـوثـیـق             
العالقات االقتصادية مع مختلف مناطق العالم واالھتمام بـريـط   
طرق وممرات التجارة العالمیة من خالل تطوير البنى التحـتـیـة    

 .األساسیة
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وأضاف سعادته " ان عملیات االستحواذ والتوسع تتم وفقـا   
الستراتیجیتنا الشاملة القائمة على انتقاء افضـل الـفـرص      
لالستثمار والعمل في المحطات و الموانئ ،الـتـي تـجـعـل        
انتشارنا يتكامل على الصعید الجغرافي عبر أكثر مـنـاطـق      
العالم نموا في التجارة و احتیاجا لخدمات الموانئ، ونـحـن     
ننطلق في ھذه االستراتیجیة من التخطیط المسبق الـذي  
نتعلمه من قیادتنا الرشیدة، فقد حددت لنـا رؤيـة االمـارات        

خطة الطريق للتقدم الى أمام على  ٢٠٢١وخطة دبي  ٢٠٢١
طريق تحقیق أھداف الدولة للسنوات المقبلة والمساھمـة  
الفاعلة في تعزيز النمو في االقتصاد العالمي، مـن خـالل       
اطالق روح االبداع و االبتكار الى الحد االقصى و تـطـويـر و        
استخدام افضل التطبیقات الذكیة لتقنیة المعلومات مواكبة 

وقـال سـعـادة         ."لتحول دبي الى المدينة االذكى عالـمـیـا   
سلطان أحمد بن سلّیم: " تمثل تـوسـعـات مـوانـئ دبـي               
العالمیة دعما قويا لصناعة الموانئ العالمیة وحركة التجارة 
الدولیة فنحن نحرص على ان نقدم قیمة مضافة حقـیـقـیـة     
لكافة الموانئ و المحطات التي نستثمر في تـطـويـرھـا و         
ادارتھا، ونكرس كافة طاقاتنا لتطوير االداء التشغیلي فیـھـا   
بما لدينا من خبرات تكونت عبر سنوات عملنا الطويلـة فـي     
قطاع الموانئ، فعلى المستوى التنظیمـي أصـبـح لـديـنـا           
طاقات كبیرة في مجال زيادة كفاءة التشغیـل الـمـدعـومـة        
بأحدث التقنیات المتقدمة مع اقصى االھتمـام بـتـدريـب و         
تطوير مواردنا من الموظفین و العاملین في كافة مـوانـئـنـا       

تـعـتـبـر        ."لنحقق نقلة نوعیة فعلیة في اداء ھذه المـوانـئ  
موانئ دبي العالمیة المحدودة مستثمرا بارزا في كندا حیث 
تشغل محطة "سنتیرم" في میناء "مترو فانكوفر". وسـوف       
تعود ھذه الصفقة بمنافع عديدة بارزة على كندا بشكل عام 
وعلى مجتمعات مقاطعة "كولومبیا البريطـانـیـة" ومـديـنـة           
"برينس روبرت" و"فیرست نايشـونـز" وعـلـى الـمـورديـن                

ــا               ــھــ ــنــ ــالء، ومــ ــمــ ــعــ ــن والــ ــورديــ ــتــ ــســ ــمــ  :والــ
إنجاز المرحلة الثانیة من التوسعة المتوقع في الـنـصـف       * 

ما يؤدي إلى إضافة المزيد من الطـاقـة    ٢٠١٧األول من عام 
االستیعابیة والفعالیة لمنفذ وممر كندا إلى آسیا والمحـیـط   
الھادئ، عالوة على توفیر أكثر من نصف ملیون ساعة عمل 

  .وظـیـفـة دائـمـة          ٥٠٠في عملیـات الـبـنـاء وأكـثـر مـن                
إجراء دراسة جدوى فیـمـا يـتـعـلـق بـتـطـويـر األراضـي                   * 

المخصصة للمزيد من التوسعة والتي قـد تـرفـع الـطـاقـة             
  .مــلــیــون حــاويــة نــمــطــیــة        ٢.٤٥االســتــیــعــابــیــة إلــى      

االستفادة من خبرة موانئ دبي العـالـمـیـة فـي أفضـل            * 
الممارسات العالمیة المستوى في تطوير وتشغیل محطات 
ــة                ــیـــ ــاجـــ ــتـــ ــز اإلنـــ ــزيـــ ــعـــ ــات وتـــ ــاويـــ ــحـــ  الـــ

 

االستفادة من ممارسات األمن والسالمة المتقدمة الـتـي      *
 توفرھا موانئ دبي العالمیة على امتداد سلسـلـة الـتـوريـد       

 زيادة صـافـیـة فـي مسـتـويـات الـتـوظـیـف فـي كـنـدا                           * 
ــو                        *  ــی ــرف ــی ــي إدارة "ف ــارزة ف ــة ب ــدي ــن ــة ك ــارك  "مش

*تعزيز المنافسة في تقديم خدمات محطات الحاويات عـلـى    
وبدوره، علق محمد شـرف، الـمـديـر         .الساحل الغربي لكندا

توفر محطة "فیرفیو" أسرع نـفـاذ      :التنفیذي للمجموعة قائال
لسفن الحاويات العابرة بین آسیا وأمريكا الشمالیة كما تقدم 
 أعلى معدالت إنتاجیة على الساحل الغربي وشبكة سـكـك    
حديدية فعالة تصل المحطة مع المناطق الداخلیة. يمثل عقد 
االمتیاز طويل األجل، والقدرة على إجراء المزيد من التوسعة 
بعد إنجاز المرحلة الثانیة الحالیة، فرصة رائـعـة بـالـنـسـبـة            
لموانئ دبي العالمیة. يسرنا اإلعالن عن ھذه الصفقة كـمـا      
نتطلع إلى تعزيز عملیات المیناء تـحـت إدارة مـوانـئ دبـي            

 ."العالمیة

www.argaam.com  

طن بضائع عامة من  ٥٣موانئ السويس تستقبل 
 شرق اسیا

٢٠١٥-٤-٢٢ 

قال عبد الرحیم مصطفى ان مواني السويس استقبلت الیوم 
طن بضائع عامة من دول شرق اسیا والسعودية ،  ٥٣األربعاء 

موضحا فى بیان اعالمي الیوم أن میناء الزيتیـات اسـتـقـبـل        
طن بوتاجاز قـادمـة    ٦٠٠٠السفینة استمید جاز و على متنھا 

كما يشھد مـیـنـاء االدبـیـة وصـول           .من میناء ينبع السعودي 
طن زيوت و يـغـادر        ٤٠السفینة انس كستمونا و على متنھا 
 طن بضائع عامة ٤٠٠٠المیناء السفینة شمس و على متنھا 

و يستقبل میناء السخنة السفینة بى ام بى و على مـتـنـھـا     .
حاوية و تـغـادر الـیـوم            ١٥١٩طن بضائع عامة داخل  ٢٩٥٤٨

متجھة الى العقبة ، میناء الـغـردقـة يسـتـقـبـل السـفـیـنـة                
 .السیاحیة بیرلین

www.almydan.com  

 TOC Asiaموانئ قطر" تشارك بمعرض ومؤتمر 
  في سنغافورة

٢٠١٥-٤-٢٢ 

شاركت الشركة القطرية إلدارة الـمـوانـئ "مـوانـئ قـطـر"             
و  ٢١والذي انعقد لمدة يومین في  TOC Asia بمعرض ومؤتمر

وشھد جـنـاح الشـركـة فـي            .ابريل بجمھورية سنغافورة ٢٢
المعرض إقبال كبیر من قبل الزوار خالل فترة المعرض، وقام 
القائمین على الجناح بتعريف الزوار بشركة "موانئ قـطـر"،       
كما قدموا شرح عن میناء حمد، واإلمكانیات الـتـي يـوفـرھـا        
والمراحل التي تم إنشائھا والمرافق األساسیة التي يضمھا 
من خالل الصور لمیناء حمد ، وكذلك عرض فیلم توضیحي عن 

 . المشروع
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السلفادور توقع اتفاقیة تعاون فـنـي مـع الـمـنـظـمـة             

 البحرية الدولیة 
٢٠١٥مارس/آذار  ٢٤تاريخ:   

وقعت جمھورية السلفادور يوم االثنین الموافق الثالث                 
والعشرين من مارس /آذار في سان سلفادور، اتفاقیة جديدة 

 لدعم تنفیذ معاھداتھا مع المنظمة البحرية الدولیة.

ووقع كال من األمین  العام للمنظمة البحرية، السید كوجي             
سیكیمیزو والذي كان في زيارة الي أمريكا الوسطي، و                
السید ھوجو مارتینیز وزير الشئون الخارجیة بالسلفادور              
خطاب التفاھم الخاص بالتعاون الفني بین حكومة السلفادور 
والمنظمة البحرية الدولیة والذي يوضح نیة المنظمة البحرية         
الدولیة لمساعدة السلفادور في تنفیذ االتفاقیات الدولیة            
الھامة بما في ذلك اتفاقیة منع التلوث المعروفة باسم                  

التفاقیة الدولیة لمعايیر التدريب واإلجازة والخفارة      ماربول و ا  
للعاملین على متن سفن الصید واتفاقیة اوبرسي الخاصة           

 باالستعداد و التصدي والتعاون في میدان التلوث الزيتي. 

 ازالة حطام السفن 
٢٠١٥أبريل/نیسان  ٢تاريخ:   

ألقي السید جان دو بوي خطاًبا  افتتاحًیا نیابة عن المنظمة               
البحرية الدولیة في االجتماع الذي عقد حول تفاقیة نیروبي             
الدولیة المتعلقة بإزالة الحطام لعام والذي عقد في جامعة              

ن. نظم ھذا    ايرازموس بروتردام في الثاني من ابريل/نیسا         
جمعیة القانون البحري بھولندا وحضره نحو مائة                  الحدث

المحامین و المتخصصین بصناعة النقل البحري        وخمسون من 
و سبعة من قضاة المحاكم. اعتمدت اتفاقیة نیروبي في مؤتمر 

 والتي  ١٩٩٧المنظمة البحرية الدولیة الذي عقد في كینیا عام 

من المنتظر دخولھا حیز النفاذ بحلول الرابع عشر من               
. وتوفر اتفاقیة االساس القانوني         ٢٠١٥ابريل/نیسان/   

للدول للتخلص من حطام السفن والتي من المحتمل ان          
تؤثر سلبا علي سالمة األرواح والبضائع والممتلكات في         

 عرض البحر فضال عن البیئة البحرية. 

 التعاون من أجل انقاذ األرواح 

٢٠١٥ابريل/نیسان  ١٥: تاريخ   

ساھمت المنظمة البحرية الدولیة في الورشة االقلیمیة          
السادسة للبحث واالنقاذ بالمحیط الھادئ  والتي عقدت           

الي  ١٣في الفترة من   كالیدونیا الجديدة في نومیا عاصمة
أبريل/ نیسان لتحسین سبل التعاون في عملیات                 ١٧

البحث واالنقاذ البحرية والجوية.  حضر الورشة والتي                
اشترك في تنظیمھا كال من المنظمة البحرية الدولیة و               

البرنامج وبتمويل من     SPC(أمانة جماعة المحیط الھادئ (     
المتكامل للتعاون التقني التابع للمنظمة البحرية الدولیة         

(ITCP)           أكثر من خمسین مشارًكا من بلدان جزر المحیط ،
الھادئ بما في ذلك جزر كوك، فیجي، ناورو ونیوي، وبابوا           

 غینیا الجديدة، جزر سلیمان، وتونغا، وأقالیم فرنسا).

 ترجمة وإعداد/إيمان مصطفى
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وتھدف ورشة العمل إلى تحسین االستعداد البحري، مع              
التركیز على زيادة فعالیة تشريعات البحث واإلنقاذ و االلیات           
والتخطیط والتشغیل  وذلك من خالل توفیر منتدى لتبادل              
أفضل الممارسات والمعرفة وتبادل الدروس المستفادة             
لتعزيز فھم قضايا البحث واإلنقاذ اإلقلیمیة وأھمیة جھود              
البحث واإلنقاذ بدًءا من االستعداد والدوريات البحرية الي              

 عملیات االنقاذ الجماعیة.  

وحضر السید أوسامو ماروموتو، المسئول الفني بقسم              
السالمة البحرية، ورشة العمل ممثًال عن المنظمة البحرية           
الدولیة والتي حضرھا أيًضا لفیف من خبراء من استرالیا                

 وفرنسا ونیوزيلندا والواليات المتحدة.

 نحو عبارات أكثر أماًنا
  ٢٠١٥أبريل/نیسان  ٢٤تاريخ: 

اعتمد مؤتمر المنظمة البحرية الدولیة المعني بسالمة              
العبارات المحلیة والذي عقد في مانیال في الرابع                      
والعشرين من ابريل/نیسان المبادئ التوجیھیة للمساعدة       
في عملیة الحد من ازدياد عدد الحوادث الخاصة بھذا النوع          
من السفن وذلك عن طريق تقییم اذا ما كانت أي سفینة              
صالحة للغرض الذي تستخدم من أجله أم ال . وكانت                    
توقعات العامة بمعايیر سالمة أكثر صرامة فیما يتعلق                
بالعبارات المحلیة كمثلھا من السفن الدولیة األخري ھي           
محور الرسالة التي وجھھا السید كوجي سیكیمیزو األمین      
العام للمنظمة البحرية الدولیة في كلمته التي ألقاھا أثناء         

 افتتاح المؤتمر. 

 عن المنظمة 

IMO—وكـالـة مـتـخـصـصـة             -المنظمة البحرية الدولیة

بأمن و سـالمـة الـنـقـل        تابعة لألمم المتحدة معنیة 
  .البحري ومنع التلوث البحري الناجم عن السفن

تعتبر الجمعیة ھي الھیئة التوجیھیة للمنـظـمـة    
البحرية الدولیة. و يشارك في حضورھا كافة الـ    

دولة عضو و ثالثة اتحادات وكذا المنظـمـات    ١٦٩
غالبا ما تجتمع الجمعیة مرة كل  الغیر حكومیة. و

عامین في جلسات منتظمة. وھي مسئولة عن  
اعتماد برنامج العمل وعملیات التصويت و إقـرار    
المیزانیة وتحديد االتفاقیات المالیة لـلـمـنـظـمـة       

  باإلضافة إلى انتخاب المجلس.

 المصادر 

المنظمة البحرية الدولیة، و يمكن اإلطالع على األخـبـار     
  على موقعھا الرسمي : 

 www.imo.org  

ورشة عمل لتعزيز التأھب في حاالت حوادث الـتـلـوث      
 البحري

  ٢٠١٥يونیو/ حزيران  ١٠تاريخ: 

أجرت المنظمة البحرية الدولیة ورشة عمل لتعزيز                    
االستعداد واالستجابة في حاالت حوادث التلوث الناتجة          

في الغردقة، مصر في      (HNS(عن المواد الخطرة والضارة     
لھیئة يونیو/ حزيران استضافتھا ا        ١٠الي     ٨الفترة من    

 اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن           
PERSGA)   (          وتھدف الورشة الي المساعدة في تطوير

خطط الطوارئ الوطنیة واالقلیمیة للتصدي لحاالت                 
انسكاب المواد الخطرة والضارة في منطقة البحر االحمر          
وخلیج عدن والتي تعد منطقة بحرية ھامة تتمیز بنظامھا           

 الوقت ذاتھ.البیئي المتنوع والفريد في 

وتعرف الورشة المشاركین بھا بالمتطلبات                  
االساسیة واالختالفات مابین تقنیات االستجابة           
لحاالت االنسكاب الزيتي واالخري الناتجة عن              
انسكاب المواد الخطرة والضارة. تأتي ھذه الورشة 
ضمن سعي المنظمة البحرية الدولیة المستمر            

الخاصة لتحسین تنفیذ االتفاقیات الدولیة                     
باالستعداد و التصدي والتعاون في میدان التلوث          
الزيتي والمعروفة اجماال باسم (اوبرسي) و                
البروتوكول الخاص بالتعامل مع حاالت التلوث               

). OPRC-HNSالناتجة عن المواد الخطرة او الضارة (
ويمثل المنظمة البحرية في ھذه الورشة السید           
مراد كوريك من شعبة البیئة البحرية بالمنظمة              

 البحرية الدولیة.

A Quarterly E-Publication by DPA  

ية
نو

س
ع 

رب
 

 
شر

ع
س  

ام
خ

 ال
دد

لع
ا

 
 

م 
عا

ال
س 

ام
خ

ال



 

 
A Quarterly E-Publication by DPA  

المؤتمر االقتصادي ..بوابة األمل لمستقبل المؤتمر االقتصادي ..بوابة األمل لمستقبل المؤتمر االقتصادي ..بوابة األمل لمستقبل 

اطار استكمال الحكومة المصرية  لخارطة الطريق   فى   
التي وضعھا رئیس الجمھورية عبد الفتاح السیسى ومن 

نظمت  مصـر مـؤتـمـرًا          أجل تحقیق نموا اقتصاديا للبالد
دعم وتنمیة االقتصاد المـصـري: مصـر       ” اقتصاديًا بعنوان 

 ١٥وحتى  ١٣في شرم الشیخ فى الفترة من  “المستقبل
آذار (مارس) ، آمله في أن يستقطب استثمارات محلیـة    
وخارجیة في إطار العالقات المتمیزة التـي تـربـط مصـر         
بشركاء التنمیة، وحرصًا على دعم جھود التـنـمـیـة فـي        
المرحلة الحالیة. أملة  أن يكون بوابة األمل التي تستطیع 
مصر، أن تحقق من خاللھا أكبر قدر مـن االسـتـثـمـارات          
لتتجاوز محنتھا االقتصادية وقد وصفه الرئیس عبد الفتاح 

وھو حـكـايـة مصـريـة فـى             ”  ذراع مصر“السیسي بانه 
  . اإلصالح، واإلرادة، والتنمیة

وتعّول مصر على المؤتمر فى اجتذاب استثمارات ضخمة 
تمكّنھا من رفع معدالت النمو االقتصادي إلى مستـويـات   
تعزز من قدرتھا على مواجھة مشكلـة الـبـطـالـة الـتـى            
تفاقمت خالل السنوات األربعة الماضـیـة، وكـذا تـدفـق          
المزيد من النقد األجنبي لمواجھة تـراجـع االحـتـیـاطـي         
النقدى، إضافة إلى رأب الصدع الـذى أصـاب الـمـوازنـة          
العامة للدولة وإحداث نشاط حقیقي وسريع لـألنشـطـة    

 االقتصادية المختلفة.

 االستعدادات  للمؤتمر ..

قامت وزارتا التعاون الدولي واالستثمار بدور الـمـنـسـق     
العام للمؤتمر ،كما قامت بتنظیم المؤتمر وحـدة خـاصـة        
مختلطة تم تشكیلھا في وزارة التعاون الـدولـي، وتضـم      
خبرات واسعة في مجاالت عديدة من بیـنـھـا االقـتـصـاد         
واالستثمار واالعالم ويعقد المؤتمر تحت رعـايـة رئـیـس         

  . الجمھورية
 .. اھداف المؤتمر

يھدف المؤتمر إلى تسريع وتیرة نمو قطاعات االقـتـصـاد      
المصري المختلفة وتحقیق العدالة االجتماعیة للمصريین 

 إعداد: أسماء شعبان

موجھة للعالم، وھى رؤية واضحة وملھمة ..    الرسالة األولى
ولكن واقعیة لتنمیة االقتصاد المصري خالل السنوات القلیلة 
 المقبلة وخطة عمل واضحة ومحددة حول كیفیة تحقیق النمو

موجھة للشعب المصـري، وھـى االلـتـزام         ..  الرسالة الثانیة
بخلق فرص عمل جديدة، وإطالق مبادرات خاصـة بـتـنـمـیـة         
مھارات المواطن المصري، باإلضافة إلى شرح كیف يمكن أن 
تسھم البرامج التي تطلقھا قطاعات الحكومة الـمـخـتـلـفـة         
ومشروعاتھا الضخمة في مخاطـبـة طـمـوحـات الـمـواطـن             
لتحسین مستواه المعیشي وخطط لتحسین حیاة الشـرائـح   
األكثر فقرا في المجتمع مـن خـالل مشـروعـات اإلسـكـان             

 والصحة والتعلیم

إلى مجتمع االستثمـار الـعـالـمـي وھـى            الرسالة الثالثة ..  
توضیح أين تكمن فرص االستثمار التي تؤھل مصر لـتـصـبـح     
وجھة عالمیة لالستثمار واستعراضھا فـي كـل قـطـاع مـن            
القطاعات وتقديم مشروعات محددة قابلة لالستثمار، وشرح 
ما سیقدمه برنامج الحـكـومـة اإلصـالحـي مـن تسـھـیـالت                
للمستثمرين عبر تسـھـیـل اإلجـراءات وإزالـة الـمـعـوقـات                  

 التشريعیة أمام االستثمارات

إلى القطاع الخاص المصري تھدف إلى الفھم  الرسالة أخیرة
الواضح لكیفیة قیام الحكومة بمساعدة أعمالھم على النـمـو   
من خالل برامج مساندة وتغییر اإلجراءات التنظیمیة والـتـزام   
واضح بتطوير البنیة التحتیة فـي الـقـطـاعـات الـرئـیـسـیـة                 
المختلفة، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وھما القطاعان 
الحیويان لنمو أعمالھم وتوفیر فرص للتعاون مع مـؤسـسـات    

 .مالیة دولیة ومستثمرين دولیین

وكما يرى الخبراء االقتصاديین فـإن األجـنـدة الـتـنـظـیـمـیـة               
لفاعلیات المؤتمر البد وأن تكون في منتھى الوضوح والدقـة،  
ألن ذلك سوف يولد انطباعًا جیدًا لدى المشاركیـن يـعـكـس       
احترافیة الحكومة المصرية وحرصھا على أن يكون التعـامـل   
في المستقبل يختلف تماماً عن أسلوب التعامل المتبع سواء 

 في الماضي أو في الوقت الراھن . 

 



 ومن أبرز الشخیصات فى المؤتمر..

د/ أحمد زويل . الحائز على جائزة نوبل وأسـتـاذ كـرسـى           
 لینوس بولینج بمعھد كالیفورنیا للتكنولوجیا

 محمد العريان . المستشار اإلقتصادى األعلى بألیانز

نجیب سويرس . رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفـیـذى    
 لشركة أوراسكوم  لإلتصاالت

 أحمد ھیكل . رئیس مؤسسة القاعة القابضة

أحمد بوزر . نائب الرئیس التنفیذى ورئیس شركة كوكاكوال  
 العالمیة

سامى اسكندر . الرئیس التنفیذى للعملیات بـمـجـمـوعـة         
 الغاز البريطانیة (بى جى)

 تحديات وطموحات..

تتمثل أھم التحديات أمام الحكومة المصرية للخروج بـھـذا     
المؤتمر بشكل يحقق نتائج كبیرة تتناسب مع الطـمـوحـات    
واآلمال المنعقدة علیه لتحقیق طفرة كبیرة في االقتـصـاد   

% على األقـل     ٦المصري وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 
سنويًا، ومن ھذه التحديات ما ھو أمني، اقتـصـادي أو مـا        

 يتعلق منھا بالبیئة التشريعیة واإلجراءات التنظیمیة.

 التحدي األمني ..

األساس في رأس المال سواء أجنبیا أو وطنـیـا، الـحـرص       
الشديد والجبن، فعملیة اتخاذ القرار االسـتـثـمـاري بضـخ          
أموال خاصة في دول أخرى تحكمھا عوامل كثیرة يأتي في 
مقدمتھا أمن واستقـرار ھـذه الـدول حـتـى ال تـتـعـرض                   
استثماراته إلى أي مخاطر وبالتالي تزيد تكلفة الـتـأمـیـن       

 علیھا.

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في الجانب األمني فإنه 
ما زالت ھناك عملیات نوعیة تقوم بھا الجماعات اإلرھابیـة  
للفت االنتباه، والتأكید على أن الوضع األمني في مصر غیر 
مستقر، رغبة منھا في ضرب االقتصاد المصـري وإفشـال     
حكومة الرئیس عبدالفتاح السـیـسـي سـواء مـن خـالل               
عملیات كبیرة تتم بالتحديد في منطقة شمال سیناء، أو من 
خالل عملیات صغیرة ومتفرقة بتفجیر عبوات بدائیة الصنـع  
في مناطق حیوية داخل القاھرة والمحافظات، بـاإلضـافـة    
إلى استھداف المرافق العامة ومنھا أبراج الكھرباء وخطوط 
السكك الحديدية.وھو تحدى تسعـى الـحـكـومـة جـاھـدة             
للتغلب علیه ويبذل جنودھا البواسل ارواحھم للحفاظ على 

 امن مصر ..

 التحدي االقتصادي ..

تتمثل أھم التحديات االقتصادية التي تواجه الحكومة قبـل  
استضافة المؤتمر االقتصادي في سرعة إعـادة ھـیـكـلـة        
االقتصاد، واتخاذ عدد من اإلجراءات اإلصالحیة التي بدأتھـا  
حكومة الرئیس عبد الفتاح السیسي من خالل تـخـفـیـض       
دعم المنتجات البترولیة، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة 

ملیـار جـنـیـه فـي خـطـوة أشـادت بـھـا                      ٥٠العامة بنحو 
المؤسسات المالیة الدولیة ومنھا صندوق النقد الـدولـي،     
والبنك الدولي وعدد آخر من الـمـؤسـسـات سـاعـد فـي            
تحسین ترتیب مصر في التصنیف االئتماني ألول مرة مـنـذ   
فترة طويلة، ومن حسن الطالع ما حدث من انخفاض أسعار 

% مما سـوف يسـاعـد       ٥٠النفط عالمیًا بنسبة وصلت إلى 
 ملیار جنیه أخرى. ٥٠على خفض عجز الموازنة بمقدار 

يضاف إلى ذلك ما تقوم به الحـكـومـة مـن خـالل الـبـنـك               
المركزي المصري لضبط األمور المتعلقة بسـوق الصـرف       
والعمل على الحد من الفارق بین السعر الرسمي للـدوالر  
والسعر في السوق السوداء، حیـث إن الـمـسـتـثـمـريـن             

 التحدي التشريعي والتنظیمي ..

تتمثل أھم التحديات التشريعیة في ضرورة تـعـديـل قـانـون        
االستثمار أو إصدار قانون جديد على أن يتضمن التأكید على 
احترام الدولة لعقودھا وإنـفـاذھـا، وعـدم حـمـايـة الـغـش                
والفساد، وعلى عدم جواز تأمیم أو مصادرة الـمـشـروعـات       
وضوابط نزاع ملكیتھا، كما البد من احتـوائـه عـلـى ضـوابـط           

 إصدار القرارات التنظیمیة للمشروعات االستثمارية.

وكذلك إنشاء كیان موحد وتحديد اختصاصاته وتشكیل واختیار 
العاملین بدقة، مع ضرورة وضع دلـیـل اإلجـراءات الـخـاصـة           
بالموافقات والتصاريح والتراخیص، وقائمة شروط خاصة لكل 

 نوع من المشروعات وتلقي االستثمارات واإلجابة علیھا.

وتعد مسألة البضائع للمنطقة الحرة وما يـتـعـلـق بـھـا مـن            
إجراءات من الموضوعات الضرورة التي يجب أن يتعرض لـھـا   
القانون الجديد بالتفصیل وبشكل محـدد لـكـافـة اإلجـراءات          
والقواعد التي تحكم العمل داخل المنطقـة الـحـرة ومـنـھـا           
المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركیة، بـإجـراءات الـفـحـص        

 الجمركي.

اللجنة الـوزاريـة لـفـض       “ وباإلضافة إلى ذلك ال بد من تناول 
وتشكیلھا، واختصاصات اللجنة، ونصاب ”  منازعات االستثمار

 الحضور واتخاذ القرارات، ومواعید إصدارالقرارات.

 زيارات السیسي الخارجیة .. 

استھدفت زيارات الرئیس عبد الفتاح السیسي  الخـارجـیـة     
المتعددة إلى روسیا والصین ،الكويت ،االمـارات ، فـرنسـا،           
إيطالیا والجزائر  الترويج الجید لھذا المؤتمر الھام والـتـأكـیـد       
على أن مصر لديھا قدرات استثمارية ھائلة لكنھا  اھـمـلـت      
فقط السیما خالل السنوات االربع االخیرة كما ھـدفـت إلـى      
تعريف العالم والمسؤولین في ھذه الدول بمصـر الـجـديـدة       

 للحیلولة دون إعطاء الفرصة ألحد لعزل مصر.

كما كان الھدف من رحالته الخارجیة لـلـدول الـعـربـیـة ھـو              
تنسیق المواقف بین الدول العربیة خاصـة وأن الـمـنـطـقـة           
العربیة تمر حالیا بأضعف احوالھا ،ولذلك فنحن بحاجـة الـي      

 التنسیق العربي للخروج من األزمة باقل قدر من الخسائر.

كما تبعث تلك الرحالت  الخارجیة  رسالة طمأنة الي العـالـم   
بأن مصر آمنة ومنفتحة مما يصب فـي مصـلـحـة تشـجـیـع            
الحركة السیاحیة القادمة الي مصر . وبالتالـى يـؤدى إلـى         

 تحسین اداء االقتصاد المصري .

أكد الرئیس عبدالفتاح السیسى على الـجـھـود الـمـبـذولـة          
لتحسین مناخ االستثمار فى مصر، وذلك من خالل صـیـاغـة    

، تیسـیـرا   «الشباك الواحد»قانون االستثمار الموحد، ونظام 
على المستثمرين، مشیرا إلى أنه سیتم اإلعالن عـن ھـذه     

 االصالحات التشريعیة أثناء المؤتمر االقتصادى .

واوضحت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجالء االھواني أنـه  
تقديرا من الحكومة ألھمیة تسوية منازعات االستثمار، فقـد  
تم تشكیل لجنة تابعة لمجلس الـوزراء، لـتـسـويـة نـزاعـات            
االستثمار على أساس من سیادة القانون وتحقیق الـتـوازن   

 العقدي بین أطراف العقود.

 درجة التصنیف االئتمانى ..

إن حزم الدعم الخلیجي الـجـديـدة الـتـي تصـل قـیـمـتـھـا                  
ملیار دوالر سیكون لھا أثر إيجابي وسـريـع عـلـى         ١٢.٥إلى

االقتصاد المصري خالل الفترة الـحـالـیـة مـن خـالل زيـادة              
احتیاطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي المصري لیصـل  

ملیار دوالر كما سیـؤدي ذلـك إلـى قـیـام وكـاالت                ١٩إلى 
التصنیف االئتماني العالمیة برفع درجة التصنیف االئتمـانـي   

 لمصر خالل الفترة المقبلة.
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بمیناء دمیاط الذي أعلن عنه وزير التموين د. خالد حـنـفـي     
ومركز التجارة العالمي للحبوب بمنطقة السخنة باإلضـافـة   
إلى استثمارات اإلنتاج الـحـیـوانـي والـداجـنـي والـثـروة                

 السمكیة. 

*بلغت حصیلة أعمال وزارة  
الكھرباء فى إطار فعـالـیـات    
المؤتمر تعاقـدا واتـفـاقـیـة        
إطـاريـة ومـذكــرة تـفـاھــم          
واتفاقیات إتاحة لمشروعات 
الــطـــاقــة الـــمــتـــجـــددة       

 ١٤٠.١٧باستثمارات تبـلـغ     
 ٤٣٣١٠ملیار دوالر إلنـتـاج       

 میجاوات من الكھرباء .

*العاصمة االدارية الجديدة التي ستسھم فى خلق فـرص   
استثمار على مستوى الخريطة الـمـصـريـة فـى سـیـنـاء             
والساحل الشمالي الغربى، وستقلل ھذا الضـغـط عـلـى       
المناطق الكبرى ھذا بحسب تصريح الدكتور مصطفى بدرة 

 أستاذ االقتصاد بالجامعات المصرية .

*أن الودائع العربیة وحزمة المساعـدات مـن السـعـوديـة           
واالمارات والكويت سوف تساعد البـنـك الـمـركـزي خـالل           
المرحلة المقبلة في السیطرة على سوق صرف الـعـمـلـة     
االجنبیة ونجاح الخطوات التي اتخذھا البنك المركزي مؤخرا 
لكبح جماح أسعار الدوالر األمريكي مقابل الجنیه المصري. 
مما  سیسھم فى خلق سوق مصرفیة مصرية قوية قادرة 
على تلبیة احتیاج الشركات وفتح االعتمادات المستندية لھا 
وسوف يعطى ذلك انطباًعا قويا للمستثمرين بوجود سـنـد   
حقیقي لھم متمثال في الجھاز المصـرفـي الـقـوي. مـمـا            
ينعكس بصورة ايجابیة قوية على مناخ االستثـمـار وجـذب      
مزيد من المستثمرين االجانب والـعـرب الـذيـن يـدرسـون           
االستثمار في مصر وأيضا تشجیع المستثمرين المصريیـن  
وكل ذلك سیساعد على سـرعـة دوران عـجـلـة اإلنـتـاج                

 واالستثمار في مصر . 

 المؤتمر االقتصادي .. فى عیون خبراء االقتصاد.. 

تتبلور أھمیة المؤتمر االقتـصـادي مـن خـالل آراء خـبـراء               
وزيـر االقـتـصـاد       ”  سلطان أبـو عـلـى       “ االقتصاد حیث أكد 

، أن المؤتمر االقتصادي مھم جدا بالنسبة لمصر من األسبق
حیث إنه يوفر عمالة ويقود بمصر إلى النـمـو االقـتـصـادي        
المطلوب، الفتا إلى أن عدم استقرار األوضاع وغیرھا يـؤثـر   

 سواء كان خارجیا أو داخلیا.

، أستاذ االقتصاد، إن المؤتمـر  ” فخري الفقي“وقال الدكتور 
االقتصادي يعني لمصر بوابة األمل التي تستطیع أن تعـبـر   
من خاللھا إلى أكبر قدر من االسـتـثـمـارات الـتـي تـمـول             
المشروعات والتي تود الدولة أن تقوم على أكتافھا. وأشار 
إلى أن ھذا المؤتمر، میزته أننا نستطیع من خالله أن نجذب 
أكبر قدر ممكن من االستثمار باإلضافة إلى أنه ال يحملنا أية 
مديونیة ويزود النقد األجنبي والناتج ويزود فرص الـعـمـل،      
ويدعم االحتیاطي ويسند العملة، باإلضافة إلى أنه يـدعـم     
الموازنة العامة للدولة من خـالل الضـرائـب، ويـعـدل لـنـا              

 المیزان التجاري المصري عن طريق الصادرات.

وأضاف أن المستثمر األجنبي ذكى، يدرك ببعد نظره أھمیة 
االستثمار في قناة السويس وأنھا أھم قناة على القنـوات  
المائیة في العالم، لذلك سیحرص المستثـمـر أن يـحـجـز          
لنفسه موطأ قدم على المحور حتى يستطیع أن يصدر مـا    

 ينتجه بسھولة.

 

إلى أن نـجـاح   ، أستاذ االقتصاد، ” رشاد عبده“ ولفت الدكتور 
المؤتمر يعنى خروج مصر من أزمتھا االقتصادية، مـؤكـدا أن     
الجماعات اإلرھابیة لیس من صالحھا أن تسترد مصر عافیتھا 
وأن تنمو اقتصاديا. كما أشار إلى أھمیة االستثمارات التـى   
توفر عمالت أجنبیة وبالتالي تعزز من االحتیاطـي الـنـقـدي       
المنخفض، وتعلن مشروعات جديدة، وتخلق فـرص عـمـل        
وتساھم في حل مشكلة الـبـطـالـة، وتـحـسـن مسـتـوى              
الخدمات من خالل الضرائب، وتعمل على زيادة قـدرة مصـر     

 ”.اإلنتاجیة، وتدوير عجلة االقتصاد بالكامل

 المؤتمر االقتصادي فى عیون الصحف األجنبیة.. 

اھتمت العديد من الصحف العالمیـة بـمـتـابـعـة الـمـؤتـمـر               
 االقتصادي المصري في شرم الشیخ

أن “  األمريـكـیـة   ”  وول ستريت جورنال“فقد اعتبرت صحیفة  
المؤتمر ُيعد أحدث تحرك من جانب دول الخلیج العربي لدعم 

وأن إدارة الرئیس ”.  عبد الفتاح السیسي“ الرئیس المصري 
لم تقـدم أي دعـم اقـتـصـادي أو              ”  باراك أوباما“ األمريكي 

عسكري جديد لمصر في المؤتمر الدولي بشرم الشیخ، كما 
ترى أن االنتعاش االقتصادي في مصر يتوقف أيضـا عـلـى        
الحفاظ على األمن الداخلي، ففي األشھر القلیلة الماضیـة  
كان ھناك ارتفاع في وتیرة المواجھة بین الحكومة وجماعة 
اإلخوان المسلمین، مضیفة أن خبراء اقتصاد يعـتـقـدون أن      

” السـیـسـي   “ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الرئیس 
ھي معالجة البطالة في مصر، حیث تشھد الـبـالد نسـبـة         
عالیة من البطالة، وتعتبر أحد األسباب الرئیسیة التي قادت 

فـي عـام     ”  حسنـي مـبـارك     “ إلى سقوط الرئیس األسبق 
” واشنطن بـوسـت  ” .على صعید متصل؛ قالت صحیفة  ٢٠١١

إن المؤتمر االقتصادي تجاھل العامل الـبـسـیـط،      األمريكیة،
مشیرة إلى أن ھناك  تخوفات  تسـیـطـر عـلـى الـعـمـال                 
المصريین، من أن يتكرر معھم نفس المشاكل االستثماريـة  

 التي واجھتھم خالل عھد الرئیس المخلوع حسني مبارك

إن مصـر       األمريكیـة ”  ھفنجتون بوست“ بینما قالت صحیفة 
وھي محور العالم العربي وأفريقیا وآسیا وأوروبا ترغب في 
أن تصبح أحد األبطال االقتصاديین في العالم، وسط التنـوع  
الدينامیكي والديموغرافي، وحضارتھا القديمة الـتـي لـھـا         
مكانة خاصة في تاريخ البشرية، واألزھـر، ودورھـا الـرائـد           
خالل فترة السبیعینات، فھي تحتل الكثـیـر مـن عـنـوانـیـن            
الصحف العالمیة. وترى الصحیفـة أنـه رغـم االضـطـرابـات              
السیاسیة، إال أن مصر لديھا قوة اقتصادية متنوعة تـتـمـثـل     
في الزراعة واستغالل التعدين، مشیرة إلى أن القاھرة ومن 
خالل المؤتمر االقتصادي تسطـیـع جـذب وجـھـات الـنـظـر               
االقتصادية المحتملة، وھذه المرة األولى التي تشھد فیـھـا   

عـامـا، حـیـث          ٢٥مثل ھذه التعبئة االقتصادية القوية منـذ    
 تجمعات للشركات الدولیة.

إن األمريكیة ” نیويرك تايمز“وفي ھذا السیاق، قالت صحیفة 
ملیار دوالر لمصر، يشیر إلـى اعـتـمـاد          ١٢منح دول الخلیج 

الحكومة المصرية على دعم ملوك الخلیج وبالدھم الغـنـیـة    
 بالنفط.

www.egynews.net 

http://elbadil.com  
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 إعداد/ وفاء شطا

 الرصیف البحري

  

ھیكل غیر مبني، يحتوي                 ھو ھیكل مرفوع أو               
وممرات، عادة يتم دعمھا بركائز                   ودعامات جسر على

موزعة على نطاق واسع. والھیكل األخف للرصیف          أعمدة أو
البحري يسمح ألمواج المد والجزر والتیارات بالتدفق دون              

أو  للرصیف عائق تقريًبا، في حین أن األساسات األكثر صالبة       
يمكن أن تكون      للرصیف الركائز القريبة من بعضھا البعض        

حاجًزا لألمواج، وبالتالي فھي أكثر عرضة ألن يترسب          بمثابة
بھا الغرين. ويمكن أن تتراوح األرصفة البحرية من حیث الحجم 
والتعقید من ھیكل خشبي خفیف الوزن وصغیر إلى ھیاكل            

اللغة اإلنجلیزية   متر. في   ١٦٠٠ضخمة تمتد إلى أكثر من          
الرصیف البحري)     ) pier األمريكیة، قد تكون كلمة             

 للمرسى. مرادًفا

 

وقد تم بناء األرصفة البحرية ألغراض عدة، ونظًرا ألن ھذه                
األغراض المختلفة تنطوي على فروق إقلیمیة متفاوتة، فإن         

يمیل إلى أن ينطوي على فروق             رصیف بحري   المصطلح
دقیقة في المعنى في أجزاء مختلفة من العالم. وبالتالي              

وأسترالیا، حیث تم بناء العديد من الموانئ،  فیأمريكا الشمالیة
حتى وقت قريب، على طراز التعدد في األرصفة البحرية، فإن 
المصطلح يمیل إلى الداللة ضمًنا على مرفق حالي أو سابق 

 أوروبا،  لمناولة البضائع. وعلى الجانب اآلخر وفي

 

حیث تستخدم الموانئ عادة أحواًضا وأرصفة شاطئیة بشكل     
، فإن المصطلح يرتبط بشكل (piers) أكثر من األرصفة البحرية

الذي  الفیكتوري أساسي بصورة الرصیف البحري الترفیھي      
حديد الزھر. ومع ذلك، فإن األرصفة البحرية              تم بناؤه من    

 .األولى تسبق تاريخ العصر الفیكتوري

  األرصفة البحريةانواع 

يمكن تصنیف األرصفة البحرية إلى مجموعات مختلفة وفًقا 
للغرض الرئیسي. ومع ذلك ھناك تداخل كبیر بین ھذه               
الفئات. على سبیل المثال، عادة ما تسمح األرصفة                  
البحرية الخاصة بالترفیه برسو البواخر الترفیھیة وغیرھا          
من السفن المشابھة، في حین أنه تم تحويل األرصفة               
البحرية العاملة إلى االستخدام الترفیھي بعدما أصبحت          
قديمة مقارنة بالتطورات المتقدمة في تكنولوجیا مناولة          

  .البضائع
  األرصفة البحرية العاملة

تم بناء األرصفة البحرية لركوب المسافرين السفن ونزولھم 
منھا ولمناولة البضائع من وإلى السفن أو كما ھو الحال             

الرصیف البحري في ويجان) القوارب القنوية. وتنقسم  في
األرصفة البحرية نفسھا إلى مجموعتین مختلفتین. وغالًبا        
ما توجد األرصفة البحرية األطول في الموانئ التي                   

كبیرة، حیث يمتد الرصیف البحري فیھا  نطاقات مد وجزر بھا
إلى مسافة بعیدة بما فیه الكفاية للوصول إلى المیاه                
العمیقة حیث يكون الجزر في أدنى مستوياته. ومثل ھذه          

ألحواض السفن    األرصفة البحرية وفرت بديًال اقتصادًيا         
تكون فیھا أحجام البضاعة منخفضة، أو التي    المغلقةالتي

تم فیھا مناولة البضائع كبیرة الحجم المتخصصة، كما ھو           
األرصفة البحرية لنقل الفحم. وتم بناء النوع             الحال في 

اآلخر من األرصفة البحرية العاملة، التي ُيطلق علیھا في          
كثیر من األحیان اسم الرصیف اإلصبع، في الموانئ ذات            

 النطاقات األقل في المد والجزر. 

وكانت المیزة الرئیسیة ھنا ھي إعطاء طول أكبر للمرسى 

لكي ترسو علیه السفن مقارنة بجانب الرصیف الساحلي        

الخطي، وغالًبا ما تكون مثل ھذه األرصفة أقصر. وعادة ما   

فردية بطول الرصیف    سقیفة عبور  يحمل كل رصیف بحري   

البحري، حیث تقوم السفن باإلرساء فیھا على الشاطئ.          

وبعض الموانئ الرئیسیة تألفت من عدد كبیر من مثل ھذه 

األرصفة البحرية بطول مقدمة الشاطئ، ومن األمثلة على 

 نھر ذلك واجھة

سان  في إمبراكاديرو أو نیويورك في ھدسون 

 .فرانسیسكو
الشحن بالحاويات، مع حاجته إلى              وقد جعل ظھور      

مساحات كبیرة لمناولة الحاويات بجوار ألرصفة الشحن،          
 األرصفة البحرية العاملة بآلیة لمناولة البضائع العامة، على 
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الرغم من أن بعض ھذه األرصفة ال يزال موجوًدا لمناولة                 
سفن الركاب أو الشحنات السائبة. ومن األمثلة على ذلك،            

بروغريسو، يوكاتان،    ذلك الرصیف البحري المستخدم في        
خلیج  أمیال في   ٤حیث يمتد الرصیف البحري إلى أكثر من           

المكسیك، مما يجعله أطول رصیف بحري في العالم. ويزود           
رصیف بروغريسو الكثیر من شبه الجزيرة بوسیلة النقل               

للسفن  الخاص بصناعات الصید والبضائع وُيعتبر میناءً                
في المنطقة. وتم ھدم الكثیر من األرصفة البحرية  السیاحیة

العاملة األخرى، أو ظلت مھجورة، ولكن تم تطوير البعض               
لیصبح أرصفة ترفیھیة. وأفضل مثال معروف على ذلك                  

  في سان فرانسیسكو. ٣٩الرصیف البحري  ھو

 
أسترالیا،  في جولد كوست    على ونھر تويد    ساوثبورت في

توجد أرصفة بحرية بھا معدات لدعم نظام تجاوز الرمال الذي           
 .وقنوات المالحة الشواطئ الرملیة يحافظ على فاعلیة

 

  األرصفة البحرية الترفیھیة

 

إنجلترا، خالل  تم بناء األرصفة البحرية الترفیھیة ألول مرة في
رصیف رايد، الذي تم بناؤه  . وكان أول الھیاكل ھو١٩القرن الـ 
ورصیف اليث ترينیتي تشاين، الذي تم  ،١٨١٣/٤في عام 

ورصیف برايتون تشاين، الذي تم بناؤه عام  ،١٨٢١بناؤه عام 
 . وأقدم ھذه األرصفة ھو الذي ال يزال باقًیا. ١٨٢٣

 

ألول مرة توجه    السكك الحديدية  وفي ذلك الوقت أتاح تقديم    
السیاحة نحو المنتجعات الساحلیة المخصصة. ومع ذلك، فقد 
كانت نطاقات المد والجزر الكبیرة في الكثیر من ھذه                     
المنتجعات تعني أنه في أوقات كثیرة من الیوم، لم يكن البحر 
مرئًیا من الیابسة. وكان الرصیف البحري الترفیھي ھو الحل          
لھذه المنتجعات، األمر الذي يتیح ألصحاب العطالت قضاء              

أطول .عطالتھم فوق وعلى جانب البحر في جمیع األوقات           
فیساوث  موجود رصیف بحري ترفیھي في العالم                     

مصب نھر   میل) إلى  ١.٣٤متر (   ٢,١٥٨إيسیكس، ويمتد    إيند،
م)، فإن أطول      ٨٣٦.٦٨قدم (     ٢,٧٤٥وبطول يبلغ      .التايمز

رصیف بحري على الساحل الغربي للواليات المتحدة                   
 .ھوسانتا كروز وورف

 

وغالًبا ما تشمل األرصفة البحرية الترفیھیة وسائل ترفیھیة           

 

الترفیھیة قد تكون مفتوحة في الھواء الطلق أو مغلقة أو  
مفتوحة جزئًیا أو مغلقة جزئًیا. وأحیاًنا يكون لدى الرصیف         

 .مرسیان

 

وكان يتم إنشاء األرصفة البحرية الترفیھیة األولى من             
في  الحديدية الخشبیة، وقد تم إدخال الھیاكل           المواد

مارغیت، إنجلترا.    في   ١٨٥٥عملیة اإلنشاء في عام          
وتعرضت األرصفة البحرية في مارغیت للتدمیر في                

ولم يتم إصالحھا نھائًیا. وأقدم         ١٩٧٨عواصف في عام      
رصیف بحري ترفیھي تم بناؤه من الحديد الذي ال يزال               

ساوث بورت،    موجوًدا ھو ذلك الرصیف الموجود في            
ومع ذلك فإن أقدم  - ١٨٦٠إنجلترا، ويعود تاريخه إلى عام 

رصیف بحري حديدي في العالم يعود تاريخ إنشاؤه إلى           
وقد  .جرافیسیند، كینت   وھو موجود في        ١٨٣٤عام   

اشترى مجلس جرافیشام مؤخًرا ھذا الرصیف البحري           
 .الخاص بالركاب وقام بتجديده

 

 أرصفة الصید

يتم بناء العديد من األرصفة البحرية لغرض تمكین                    
الصیادين ممن لیست لديھم قوارب من الوصول إلى               
مناطق صید األسماك التي يصعب الوصول إلیھا دون ھذه 

 األرصفة.

 

 h p://ar.wikipedia.org 
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بل أن تصبح رائد أعمال بفترة طويلة، أال تتذكر أنك قلت              ق

ردد ”.  ستكون لدّي أعمالي الخاصة يومًا ما!          “لنفسك،   

العديد من الناس في سائر أرجاء العالم ھذه الكلمات                 

نفسھا مع حماس في نبرتھم وبريق في أعینھم، حتى              

عندما لم يكن بعضھم قد تجاوز العاشرة، أو عندما ناھز               

ولكنك عندما فكرت في     .  بعضھم اآلخر الثمانین من العمر     

تأسیس عملك الخاص، فاألرجح أن أفكارك انصبت على            

نوع األعمال التي ستؤسسھا. لعلك حلمت بإنشاء مطعم،        

أو شركة إنشاءات، أو تولي مسؤولیة شركة التأمین التي          

تملكھا العائلة. لقد فكرت في كیفیة جني األموال، وفي            

كیفیة االستمرار وزيادة النشاطات والتوسع، وفكرت في          

السبیل المناسب إلى إدارة األعمال بصورة أفضل وأسرع         

من منافسیك. لعل أفكارك األولى لم تركز على الناس               

الذين سیعملون تحت إدارتك، أو على أي نوع من القادة              

 .ستكون

واألرجح أنك، عند ھذه النقطة، قد برھنت على أنك صاحب 

إلیك   أعمال ناجح، ولكن ھل برھنت على أنك قائد فعال؟          

الطريقة التي تساعدك على معرفة اإلجابة. خصص بضع          

 دقائق من وقتك وأجب على ھذه األسئلة: 

              ،ھل ُيشعرك القدوم إلى العمل يومیًا بالسعادة

وھل تستمتع بالعمل مع األشخاص الذين يعملون         

 لصالحك؟

 ھل خلقت بیئة عمل إيجابیة لنفسك ولموظفیك؟ 

                  ھل يشعر موظفوك بالراحة في طرح األسئلة

 والمشكالت علیك؟ ما الذي يجعلك واثقًا من ذلك؟

                     ھل أمّنت التركیز األفضل لألعمال ولنفسك

 ولموظفیك؟

 ھل يعمل لديك األشخاص المناسبون حقًا؟ 

إذا أجبت باإليجاب على معظم ھذه األسئلة، فقد أصبحت            

قائداً فعاًال. ولكن، ماذا لو أجبت بالنفي، أو لم تكن متأكدًا؟ ال 

تشعر باإلحباط، فأنت ببساطة مالك أعمال يحتاج إلى                 

التطور كي يصبح قائدًا من السھل تمامًا أن يغمرك العمل             

واالنشغال نظرًا ألنك مالك أعمال، ومن السھل أن تنسى            

أھمیة أن تكون قائدًا فعاًال ألعمالك. فالتفاصیل الیومیة قد           

توقفك عند نقطة تنسیك أن موظفیك يحتاجون إلى وقتك            

واھتمامك، وأنھم يحتاجون إلى التوجیه الذي ال يمكن                 

 .لغیرك، كمالك أعمال، أن يقدمه لھم

تخیل أنك قادر على االستفادة من مساعدة صغیرة كي               

 :تغدو قائدًا أفضل؟ إلیك بعض النصائح المفیدة للبدء

أن يعرف قائد األعمال والموظفون التركیز االستراتیجي             

للشركة، وكیف يمكن شرحه بوضوح وبساطة ألي شخص          

 كان.

  



           باعتبارك قائدًا علیك أن تساعد موظفیك على إدراك

العالقة بین مواقعھم والتركیز االستراتیجي للشركة،       

وأن تخبرھم بمدى أھمیتھم ھم، ال بمجرد أھمیة               

 .مواقعھم الوظیفیة

  اثِن على موظفیك عندما يقومون بأمٍر صائٍب، فالتقدير

 .يختصر المسافة نحو بناء قوة عمل مخلصة

  احرص على التواصل المنتظم مع كل من في شركتك

بسبل مختلفة، وال تكتِف بمجرد التواصل معھم من            

وقت آلخر. مثًال، باشر بعقد اجتماعات أسبوعیة                

للعاملین، وابدأ إقامة محادثات فردية مع موظفیك،           

وقم بإعداد نشرة إخبارية، أو أطلق مسابقة شھرية.         

يوجد الكثیر من السبیل التي تتیح إبقاء خطوط                  

 .التواصل مفتوحة بینكم

                    عزز اإلحساس بالفخر لدى موظفیك من خالل

االستماع آلرائھم، عندما يكون ذلك مالئمًا، أو عندما           

يتعلق األمر بإجراء تغییرات في الشركة. سیقدّرون           

 .ذلك حقًا، حتى إن لم تطبق دائمًا أفكارھم

                 إذا قدمت لھم مكافآت جزاء أدائھم الجید، فحاول

تقديم شيء شخصي ال يتوقف عند مجرد تقديم                

النقود. حاول معرفة ما يحب موظفوك ممارسته في         

أوقات فراغھم من ھوايات واھتمامات. ومن ثم،                

دوالر (يرجح    ١,٠٠٠وعوضًا عن تقديم مكافأة قیمتھا        

أن ينفقھا الموظفون في دفع فواتیرھم، وھو أمر              

يمكن نسیانه بسھولة)، أرسل ھواة المسیر في              

رحلة جبلیة لشخصین مع إقامة في غرفة جمیلة              

قريبة من طرق مسیر رائعة. أو امنح مساعدتك                 

المغرمة بالتسوق قسیمة تسوق من متجرھا                 

المفضل. سیتذكرون ھذه اللفتات اللطیفة زمنًا أطول       

 .بكثیر من تذكر مكافأة نقدية، وسینظرون إلیك بمحبة

 إلیك آخر نصیحة ولعلھا أشّدھا أھمیة: 

            عندما يتعلق األمر بالمشاعر، احرص على التجاوب

مع موظفیك بدًال من القیام بمجرد رد الفعل. مثًال، إذا           

أتاك موظف قائًال إن األرقام قد انخفضت بمقدار                 

ماذا؟ ھل جننت!    “دوالر، وكانت ردة فعلك،         ٥٠,٠٠٠

، فمن المرجح أال يرغب ذلك             ”كیف حدث ذلك؟؟    

الموظف في إعطائك المعلومات في المرة القادمة.         

ساعدني كي أدرك كیف     “ولكن إن استجبت بقولك،      

 ، ”توصلت إلى ھذا الرقم

  تكون قد أبديت اھتمامًا حقیقیًا وتركت موظفك يعرف

 .أنك موجود كي تمد له يد العون

تذكر أن التحول إلى قائد عظیم ھو عملیة تعلم متواصلة ال            

تتوقف. يستمتع القادة العظام بالتحديات والدروس                   

 .المستفادة، حتى إن كانت مؤلمة

إن نوع القائد الذي تصبو إلیه أمر يتوقف علیك أنت وحدك.             

ولكن إن رغبت في التعلم كي تصبح قائدًا عظیمًا فخذ ھذه 

 :النصائح اإلضافیة بعین االعتبار

              أدرك موقعك الحالي كقائد. ھل تحتاج إلى القیام

 بشيء لتحسین مھارات القیادة لديك؟

           كن منفتحًا للتقییم الذاتي الناقد عندما يتعلق األمر

 .بمھارات القیادة

  رّحب بالتطور الشخصي والمھني من خالل اكتساب

مھارات جديدة. وقم بتوظیف مدرب أعمال، وابحث           

عن مرشد وناصح، واقرأ الكتب التي تتناول موضوع         

 .القیادة أو انضم إلى دورات في ھذا المجال

 المصادر

              www.moutarjam.comموقع: 
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 مقدمة تاريخیة:

فـي الـواليـات الـمـتـحـدة               ١٩١٤بدأت فكرة إسالة الغاز عام   
قامت بريطانـیـا بـأول       ١٩١٧األمريكیة كبراءة اختراع وفي عام 

عملیة تجارية غرب فیرجینیا إال أن االستغالل الفعلي للغاز أخذ 
مجراه عندما وقعت بريطانیا عقدًا مدته خمسة عشر عامًا مـع    

لتزويد األولى بأقل من حوالي ملیون طن من  ١٩٦١الجزائر عام 
الغاز الطبیعي المسال سنويًا. بعد ذلك انتشرت عملیات الغـاز   

 ٤٠المسال في أنحاء العالم تدريجیا حتى وصلت إلى ما يقارب 
میناء للغاز المسال حالیا وشملت بلدانا عربیة مثل سـي جـاز     

 بمصر، قطر غاز وراس جاز بقطر، ويمن ال ان جي في الیمن.

 عملیات معالجة وإسالة الغاز

أو  Liquefied natural gasالغاز الطبیعي المسال (باإلنكلیزية: 
LNG   ھو غاز طبیعي تمت معالجته وإسالته بالتبريد. يستخرج (

الغاز من حقول النفط والغاز ثم ينقل عبر أنابیب خـاصـة إلـى        
منشأة المعالجة حیث تتم عملیات معالجة إضـافـیـة، تـبـريـد،            

 وإسالة الغاز تحت الظروف الجوية.

 خصائص الغاز المسال

مئوية تحت  ١٦١.٥يحفظ في الصورة السائلة عند درجة حرارة 
 ٣كـجـم\م      ٤٤٠الصفر والضغط الجوي تقريبا. كثافته حـوالـي     

(أقل من نصف كثافة الماء) عندما يكون سائال، عندما يصبح غاز 
 مرة عن حالته السائلة. ٦٠٠ويزداد حجمه حوالي 

لیس له طعم، لون، وال رائحة. يمكن االستدالل علـى تسـربـه       
إلى الجو المحیط من السحب أو الغیوم الناشئة حـول مـكـان        
التسرب بسبب امتصاصه لحرارة الجو وبالتالي تكثف بخار الماء 

 في الھواء على صورة سحب.

غیر سام ولكنه يسبب االختناق. يسبـب تـھـشـم الـمـعـادن،             
البالستیك، المطاط وأي مواد كان يتوقع انھا مرنه أو لدنة فـي  

 الظروف العادية لتصبح أشبه بالزجاج المحطم.

يسبب حروقا باردة (تدعى لسعة الصقیع) إذا ما المس الجسم 
 بسبب فرق درجة الحرارة الھائل بین الجسم و الغاز المسال.

يسبب انفجارا باردا (ال احتراق فیه) عنـد خـلـطـه مـع الـمـاء                
 وتسمى ھذه الظاھرة المرحلة االنتقالیة السريعة.

میغا جول\كجم وھي نظـیـفـة جـدا         ٤٩طاقة احتراقه حوالي 
مقارنة بباقي مواد االحتراق النفطیة مثل الـديـزل والـبـنـزيـن         

 ويعتبر المیثان المكون الرئیسي فیه.

 

 لماذا الغاز المسال؟

يعتقد البعض ان الغاز يمكن استخدامه كوقود في حـالـتـه      
السائلة وھذا خطأ ولكن السبب الحقیقي وراء إسالة الغاز 
ھو تسھیل عملیة نقله فقط. أثبتـت الـدراسـات واألبـحـاث          
االقتصادية أن تكالیف نقل الغاز في الحالة السـائـلـة عـبـر        
البحار والمحیطات أقل كلفة بكثیر منھا عن نقله في الحالة 
الغازية. السبب يعود إلى أن الغاز المسال (غالبا المـیـثـان)    

مرة منه في الحـالـة الـغـازيـة.         ٦٠٠يأخذ حیزا أقل بحوالي 
وفي حالة التفكیر بضغط الغاز في الحاويات البحرية بھـدف  
تقلیل الحجم فسیتوجب تصمیم الجدران الحاوية بسمـاكـة   
كبیرة كافیة لتحمل ضغط الغاز وبالتالي تشكل عبئا ثـقـیـال      
على السفن. أما الغاز المسال ومع أن كثافـتـه أكـثـر مـن           
كثافة الغاز الطبیعي بكثیر إال أنھا تظل أقل بكثیر من كثافـة  
الفوالذ مثال والذي يستخدم في تصمیم الحاوية عند الضغط 

 الجوي.

 عملیات المعالجة واإلسالة

يمكن تلخیص العملیات الالزمة إلنتاج الغاز الطبیعي 
 المسال كما يلي:

أوال يمرر الغاز المستخرج من األرض عبر أنابیب لنقله إلى 
 مركز المعالجة.

تبدأ معالجة الغاز عن الظروف القیاسیة (غالـبـا مـا يـكـون           
منضغطا في حرارة الجو العادية) بإزالة المواد الغیر الزمـة     
والمواد التي قد تشكل ضررا على المشاءة والبیئـة. مـثـل       
ھذه المواد الماء، الـزيـوت الـنـفـطـیـة، الـغـازات والـمـواد                    
الھیدروكربونیة المتكثفة، غاز ثاني أكسید الكـربـون لـكـون        
ھذه المواد مسببا في انسداد أنابیب التبريد فیما بعد (ألنھا 
جمیعا ستتجمد وتصبح مواد صلبه قبل الوصول لدرجة تبريد 

 وتسییل الغاز بكثیر).

 اعداد/ دعاء محمد حسن
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كذلك غاز كبريتید الھیدروجین والذي تم حضره دولیا (غـاز     
سام ويسبب المطر الحمضي) والزئبق ألنه يتسبـب فـي      

 تآكل وانھیار االواني واالنابیب المصنوعة من االلمنیوم.

بعدھا تبدأ عملیة تبريد الغاز على مراحل وھنا تختلف طرق 
التبريد من شركة ألخرى وحسب طبیعة الموقع والـجـدوى   
االقتصادية. في الغالب تبدأ عملیة التبريد بمبردات البروبان 
(التي يتم تبريدھا بالماء أوال ثم بغاز البروبان نفسه). يـتـم      
فصل بعض الغازات المكونة للغاز الطبیعي وفـقـا لـدرجـة       
غلیانھا مثل المیثان، اإليثان، البروبان، البیوتـان، الـبـنـتـان            
وماعاله ويفاد من بعضھا في عملیة التبريد ومن الـبـعـض      
االخر كوقود ضمن المنشأة. الجدير ذكره أن غـاز الـبـنـتـان         
ومافوقه تعتبر غازات ثقیلة ويجب فصلھا كي ال تتسبب في 
عملیة التجمد واالنسداد. يصبح الغاز الطبیعي المـضـغـوط     

 تحت الصفر. ٣٦أصال في درجات حرارة حوالي 

تأتي المرحلة الثانیة من التبريد وھي األھم حیث يبرد الغاز 
أكثر فأكثر بمبردات غازية مستخلـصـة مـن نـفـس الـغـاز              
الطبیعي عادة مثل المبرد المختلط والمكون من خلیط من 
غاز االيثان والبروبان. في ھـذه الـمـرحـلـة يصـبـح الـغـاز                 

 ١٥٠الطبیعي المضغوط نسبیا باردا في درجات أدنى من   
 تحت الصفر.

بمجرد تحرير الغاز المضغوط عبر ما يسمى صمام طمسون 
ينخفض ضغطه حتى يقترب من الضغط الـجـوي وبسـبـب       
كفاءة العزل الحراري يحدث تحول في الطاقة (قانون الغـاز   

تـحـت      ١٥٨المثالي) وتنخفض درجة الحرارة حتى حوالي 
الصفر وھي قريبه جدا من درجة اإلسالة. في الـحـقـیـقـة       
يكون الغاز قدا أصبح سائال عند ھذه الدرجة لكونه مـايـزال   

 تحت ضعط أعلى من الضغط الجوي بقلیل. 

تحدث أخیرا عملیة اإلسالة الطبیعیة في إناء يعـرف بـإنـاء      
التبخیر النھائي حیث يھبط ضغط الغاز للضغط الجوي تقريبا 

ويصبح الغاز عـنـدھـا       ١٦١.٥-وتھبط معه درجة الحراة إلى 
سائال يمكن ضخه إلى خزانات تبريد ذات عزل حراي عالـي  
الكفاءة كما يمكن ضخه فیما بعد إلى حاويات النقل فـیـمـا      

 بعد (سفن بحرية في الغالب).

 شركات الغاز المسال.

تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبیعي المسال في الـعـالـم      
بینما تعتبر الجزائر أول منتج له. فیما يلي بعض الشـركـات    

 المنتجة مع متوسط إنتاجھا السنوي:

 ملیون طن للعام ٤.٤نورث ويست: 

 ملیون طن للعام ٥.٥سي جاز: 

ملـیـون طـن       ٦.٧الشركة الیمنیة للغاز الطبیعي المسال:  
 للعام

 ملیون طن للعام ٧.٦تانجو: 

 ملیون طن للعام ٩.٦ساخالین: 

 ملیون طن للعام ٧.٨قطر غاز: 

 ملیون طن للعام ١٥.٦راس غاز قطر: 

 المخاطر

ال يشكل الغاز المسال خطرا كبیرا اال عند التعـامـل مـعـه       
 بنوع من اإلھمال. من ھذه المخاطر:

انفجار اإلناء الحاوي له عند ارتفاع درجة حرارته عن درجة 
درجة مئوية) ويمكن ان يكون مصـحـوبـا        ١٦١.٥-اإلسالة (

باحتراق إذا وجد مصدر إشعال في الھواء الـجـوي وفـي        
 ھذه الحالة يصبح من الصعب السیطرة علیه.

يمكن لكمیات كافیة متسربة من الغاز المسال أن تسـبـب   
االختناق وبالتالي الموت باإلضافة إلى تـجـمـد الـجـسـم           

 بسبب البرودة الشديدة.

 االنفجار البارد عند مالمسته للماء.

تمثل حادثة سكیكدا المأساويه التي وقعت في الـجـزائـر    
دلیال قاطعا على مدى الخطر حیث راح ضحیتھا  ٢٠٠٤عام 

فردا). كما أن حـادثـة      ٢٧كل من كان في المنشأة تقريبا ( 
 ٣٧في الواليات المتحدة وقـتـلـت       ١٩٧٣قبلھا وقعت عام 

فردا وأخرى أكثر مأساوية كانت حدثت قبلھا في كلیفالنـد  
 قتیال. ١٢٨نجم عنھا  ١٩٤٤عام 

 ناقالت الغاز

 liquefied natural gasناقالت الغاز الطبیعي المـسـال     
carriers                   مراكب بحرية معـدة لـنـقـل الـغـاز الـطـبـیـعـي

المضغوط (بروبان، بوتان، میتان وغیره) في صھاريج تحت   
) ٣كـغ/سـم   ١٨ـ ١٠( ٢میغانیوتن/م ١.٨و ١ضغط يراوح بین 

 .مع التبريد الشديد
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 طرق نقل الغاز

نتیجة للتطور الھائل الذي طرأ على تقانات النقل المختلفة، 
وطرائق الفصل والمعالجة المطبقة على الغازات الطبیعة، 
بھدف الحصول على الغازات المسالة (الممیَّـعـة)، تـنـقـل          

 الغازات الطبیعیة بطريقتین:

: التي تـربـط بـیـن          pipelinesـ عن طريق خطوط األنابیب١
مناطق اإلنتاج وأماكن االستھالك، وھي الطريقـة األمـثـل      

 اقتصاديًا لنقل الغاز.

: وتسـتـلـزم       methane carriersـ عن طريق ناقالت الغاز ٢
 liquefaction ofوسیلة النقل ھذه إسالة الغاز الطبیعي   

natural gas            عند الضغط الجوي ودرجـة حـرارة سـالـبـة ،
ْم. وتمتاز بتقلیص حجم غاز المـیـتـان فـي         ١٦١.٤٩-تعادل 

 الحال السائلة إلى درجة كبیرة.

مكانـة   liquefied natural gasيحتل الغاز الطبیعي المسال 
مھمة جدًا في تلبیة الزيادات الكبیرة في اسـتـھـالك الـغـاز        
الطبیعي سواء في العملیات المنزلیة أو مادة أولـیـة فـي        

 الصناعات البتروكیمیاوية.

ولدى تعريض الغاز الطبیعي لدرجات حرارة منخفضـة جـدًا     
وعند الضغط الجوي يتكثف متحوًال إلـى الـطـور السـائـل،            

مرة مقارنة مع الحیز الذي يمـكـن    ٦٠٠وينخفض حجمه نحو 
أن يشغله فیما لو بقي بحالته الغازية، فیسمح بنقل كمیات 

 كبیرة جدًا من الغاز المسال وتخزينھا.

إن الغازات الطبیعیة المسالة ھي سوائل نظیفة غیر سامة 
وال رائحة لھا، وأخف من الھواء وترتفع إلى األعلى دوماً وھذا 
ما يجعلھا أقل خطرًا من أنواع الوقود األخـرى مـثـل غـازي         
البروبان أو البوتان األثقل من الـھـواء، الـتـي تـمـیـل إلـى                 

 االستقرار قرب من سطح األرض

 ) يوضح مراحل عملیة نقل الغازات الطبیعیة المسالة.١الشكل(

 تشتمل عملیات نقل الغاز الطبیعي المسال على الخطوات الرئیسیة اآلتیة :

 أ ـ فصل الغاز الطبیعي ومعالجته ونقله بخطوط األنابیب إلى وحدات اإلسالة أو التمییع. 

ب ـ معالجة الغاز الطبیعي المنتج قبل دخوله إلى وحدات اإلسالة، لتوفیر الشروط أو المواصفات الالزمة لعملیة اإلسالة 
liquefaction specifications. 

 .fractionationت ـ إسالة الغاز، وتترافق في أغلب األحیان مع عملیة التكسیر 

 ث ـ تخزين الغاز الطبیعي المسال وتحمیله.

 ج ـ النقل بناقالت الغاز.

 ح ـ االستقبال والتخزين الطويل األمد.

 .regasificationخ ـ تحويل الغاز المسال إلى الطور الغازي 

 أنواع ناقالت الغازات الطبیعیة المسالة وكیفیة تصمیمھا

، إذ   ١٩٧٠ومن ثم تطورت بسرعة في عـام       ١٩٦٠بدأت عملیة نقل الغازات الطبیعیة المسالة باستخدام الناقالت في عام 
 ).٣م١٢٥٠٠٠تزايدت الطاقة التحمیلیة لھذه الناقالت من عام إلى آخر وبلغت في اآلونة األخیرة نحو (

، إذ   double hullتصنع السفن المستخدمة في نقل الغاز الطبیعي المسال وفق مواصفات محددة، وتجھز بھیكل مضاعف 
الفاصل بین الھیكل الداخلي  void spaceوقاية إضافیة من االصطدام، في حین يمأل الحیز  inner hullيكون الھیكل الداخلي 
 .ballast waterوالخارجي بماء موازن 

 وقد ُطبقت تقانتان رئیستان في عملیة تصمیم الناقالت:

: وفیھا ُترسل القوى المتولدة عن شحن الغاز المسال بوساطة غشاء integrated tanks technologyالخزانات المتكاملة أ ـ 
 إلى الھیكل الداخلي للسفینة. metallic membraneمعدني 
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ُتصنَّع الخزانات وفق ھذه التقانة من غشاء مرن من الفوالذ 
 flexible stainless steel membraneغیر القابل للصـدأ    

وحـاجـز ثـانـوي          insulatorويستند إلى الھـیـكـل بـعـازل          
secondary barrier      مصمم لمنع أي تسرب قد يطرأ عـلـى

شحنة الغاز المسال. وغالبًا ما ُيصنَّع ھذا الغشاء من أنـواع   
خاصة من الفوالذ القادر عـلـى تـحـمـل درجـات الـحـرارة               

 المنخفضة جدا.

من ثالثة  ٢تتألف ھذه الخزانات كما ھو موضح بالشكل 
 أقسام رئیسیة وھي:

 :primary barrier) الحاجز األولي ١

ُمصـنَّـع      waffled membraneويتكوَّن من غشاء مـجـوف      
بصفائح مسطحة من الفوالذ غیر القابل للصدأ ملحومة مـع  
صفائح مضلعة متعامدة مع الصفائح السابقة وذلك للحد من 

الناتجة من تغـیـرات    thermal stressesاإلجھادات الحرارية 
درجة الحرارة، وتساعد منظومات التضلیع المضاعف علـى  

الـتـي      bending stressesالتخفیف من إجھادات االنحناء   
تتعرض لھا الصفائح المضلعة وتقـلـیـص إجـھـادات الشـد           

tensile stresses .التي تمتصھا األجزاء المسطحة 

 ) الطبقة العازلة: ٢

في بادئ األمر كانت عملیة العزل تتم بخمس طبقـات مـن     
(خشب استوائي خفیف الوزن) أما في  balsaخشب البلزا 

التصامیم الحديثة فقد استبدل به طبقات البلزا طبقات مـن  
 fiber glassواللیف الزجاجي  plywoodالخشب المعاكس 

 .polyurethaneالمدعَّم بالبولي أوريتان 

 : secondary barrier) الحاجز الثانوي ٣

يتكوَّن من صفیحة من األلمنیوم محصورة بین طبقتین مـن    
 اللیف الزجاجي.

 self- supporting tanksتقانة الخزانات ذاتـیـة الـدعـم :         
technology           ُتبنى ھذه الخزانات على أسـاس أن تـقـاوم

جمیع اإلجھادات المتولدة عن وزن شحنة الـغـاز الـمـسـال        
النرويجیـة أول مـن        Moss Rosenbergفیھا. وكانت شركة 

 أدخل مفھوم الخزانات الكروية ذاتیة الدعم.

في مثل ھذه الحال تحمل ناقالت الغاز المسال أربعة إلـى  
. وُتـعـزل      ٤ستة خزانات كروية، كما ھو موضـح بـالشـكـل         

الخزانات الكروية مع ترك فراغ بینھا وبین الطبقة الـعـازلـة،    
 يمأل بالھواء الجاف أو بغاز خامل (اآلزوت).

 )  األجزاء الرئیسیة للخزانات  المصّنعة وفق تقانة الخزانات المتكاملة٢الشكل (

 ) الرسم التخطیطي لسفینة مجھزة بخزانات متكاملة.٣الشكل (

 ) الرسم التخطیطي لسفینة مجھزة بخزانات ذاتیة الدعم.٤الشكل (

 cylindricalيستند كل خزان كروي إلى قاعدة أسطوانیة 
skirt  ترتكز على قاعدة الناقلة، في حین يوضع حاجز أمان

ثان عند قاعدة الخزانات لحماية ھیكل السفیـنـة مـن أي        
تسرب. ومھما كان تصمیم الحاملة أو نوعیة الطبقة العازلة 
المستعملة، يمكن أن يحدث فقدان لكمـیـة يسـیـرة مـن          
الحرارة بین داخل الخزان وخارجه مما يسبب تبخر كمـیـة   
من الغاز المسال وتحولھا إلى غاز. يستعمل ھـذا الـغـاز         
وقودًا لتغذية نظام الدفع التوربیني المحرك للناقلة. ففي  

% يومیَا من شـحـنـة       ٠.١السفن الحديثة يمثل البخر نحو 
الغاز المسال الكلیة، إذ تعتمد نسبة البخر أساسًا عـلـى     
نوعیة العزل وعلى نتائج الدراسات االقتصادية والـفـنـیـة.     
وتراوح حمولة الناقالت عادة بین بضع عشـرات األطـنـان        

ألف متر مكعب  ٧٠ألف طن. وقد يصل الحجم إلى  ٣٥ـ ٢٥و
 أو أكثر.

 

 

  www.arab-ency.com  

موسوعة ویكیبیدیا                                                       
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 إعداد: میادة منتصر

 المشروع بداية

مشروع القناة الجديدة دشنه الرئیس عبد الفتاح السیسي         

الذى أعلن عن عمل قناة ثانیة موازية للقناة األصلیة، تنطلق 

من منطقة البالح بمدينة القنطرة شرق باالسماعیلیة، حتى  

كیلومترا، منھا حفر     ٧٢بالسويس، بطول    منطقة الدفرسوار 

كیلومترا توسعة وتعمیقا         ٣٧كیلومترا حفرا جافًّا، و          ٣٥

السويس)، وذلك للتغلب على مشكلة انتظار السفن        (لقناة

ساعة، بینما    ١١خارج المجرى المالحي لفترات ال تقل عن          

ساعات   ٣القناة الجديدة ستجعل فترة االنتظار ال تتجاوز             

فقط، فضال عن الطفرة التي ستحدث بزيادة السفن بالقناة          

سفینة، مما يرفع من قیمة العائد          ٩٦إلى    ٤٧الجديدة من   

 المادي للقناة الجديدة 

 اسباب حفر القناة

ھي ركیزة االقتصاد العالـمـي فـى الـعـصـر            السويس قناة

الحديث، والمالحة فیھا على شكل عبور قافلة واحـدة مـن       

تضم عددا من السفن، قادمة من الـبـحـر األحـمـر،          الجنوب

السويس، باإلضافة إلى قافلتین من الشمـال،   مرورا بمدينة

تـبـدأ    .قادمتین من البحر المتوسط، مرورا بمدينة بورسعـیـد  

القافلة األولى من الشمال من مدينة بورسعید فى الـعـبـور    

من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صـبـاحـا    

فى اتجاه واحد، حتى تصل إلى البحیرات الكبرى، ثم تبدأ فى 

 االنتظار فى منطقة غرب البحیرات حتى مرور 

السـويـس،وبـالـتـالـي ال          القادمة من خلیج  لجنوبا قافلة 

ُيسمح لقافلة الشمال بالعبـور حـتـى عـبـور كـل قـوافـل                 

سـاعـة، ومـع         ١١الجنوب، مما يصل بساعات االنتظار إلى 

مـن مـنـطـقـة          الـجـنـوب    عبور آخر سفـیـنـة فـى قـافـلـة           

باالسماعیلیة، تبدأ قافلة الشمال بالدخول من منطقة  البالح

السويس، وتستمر فى الـعـبـور حـتـى         بورسعید فى اتجاه

تصل إلى منطقة البحیرات .تنقـسـم السـفـن مـن حـیـث               

االنتظار إلى شرق وغرب القناة، ويتمیز شرق القنـاة بـأنـه      

أكثر عمقا من الغرب، ويستقبل السفن التي يصل عمـقـھـا    

 E»  ومنطـقـة   «E 01»  قدما داخل المناطق ٤٥إلى أكثر من 

سـفـن      ٨، والتي ال تستقبل أكثر من   «E 03»، ومنطقة«02

قدما، ومع زيادة السفن األكثر مـن   ٤٥ذات غاطس أكبر من 

قدما فى شركات المالحة العالمـیـة، ولـحـل مشـكـلـة             ٤٥

االنتظار بمنطقة البحیرات بدأ الفريق مھاب ممیـش،  فـى       

التفكیر فى حل ذلك المشكلة، وتسھیل مرور السفن التي 

 .قـدمـا     ٦٦قـدمـا، حـتـى            ٤٥يصل عمقھا إلى أكثـر مـن       
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بـدأ    سنـوات  ٨حل مشكلة مرور السفن قبل موعدھا ب)٢(

التفكیر فى القناة الجديدة لتسھیل مرور السـفـن كـبـیـرة          

قـدمـا، دون إعـاقـة أو              ٦٦الحجم، التي يزيد عمقھا على 

انتظار لمرور السفن األخرى، كما سبقت اإلشارة، وجـاءت    

حتى الكیلومتر  ٦١فكرة إنشاء القناة الجديدة من الكیلومتر 

جـنـوب االسـمـاعـیـلـیـة،            ، مع توسیع البحیرات الكبرى٩٥

كیلومـتـرا    ٧٢االسماعیلیة، بإجمالي  ومنطقة البالح شمال

 .لتحقق القناة الجديدة أكبر قدر من األمان لعبور السفن

 القناة منطقة للدعم اللوجیستي 

ويواكب حفر القناة إنشاء الخدمات اللـوجسـتـیـة لـخـدمـة          

 ٤٧المشروع الجديد، وھنا يرتفع معدل عبور السـفـن مـن        

سفینة، وتسھـم ھـذه      ٩٧سفینة يومیا فى المتوسط إلى 

الزيادة فى دفع عجلة االقتـصـاد الـمـصـري إلـى األمـام،              

%، بـاعـتـبـار أن اإليـراد             ٢٥٠لتحقیق أكبر عائد يصل إلى 

مـلـیـون       ٣٢٣ملیارات و ٥الحالى، طبقا للسنة األخیرة، بلغ 

دوالر، إال أنه من المتوقع أن يصل اإليراد بعد إنشاء الـقـنـاة    

 ملیار دوالر. ١٣الجديدة إلى 

سیناء، وذلـك مـن        مشروع محور القناة سیمتد تنمويا إلى

خالل إنشاء الخدمات اللوجیستیة، وزيـادة فـرص الـعـمـل          

ــاء مـــدن                     ــیـــون فـــرصـــة ألبـــنـ لـــتـــصـــل إلـــى مـــلـ

المجاورة، كما أنھا ستـزيـد مـن       وسیناءوالمحافظات القناة

دخل العملة الصعبة. ويعد المشروع من أضخم المشروعات 

التنموية، وعلى الرغم من أن بیوت الخبرة العالمیة أكدت أن 

سنوات، فإن مسؤولي القـنـاة    ٥بناء المشروع سیستغرق 

سنوات، حتى جـاء السـیـسـي          ٣أعلنوا االنتھاء منه خالل 

بإرادته المصرية لیعلن التحدي فى إنھاء المشروع فى سنة 

عمـق الـقـنـاه فـى            واحدة عمق القناة وتأثیره على العائد

سفن فقط، من التي يزيد عمقھا  ٨الوقت الحالي يستوعب 

قدما فى مناطق االنتظار، وكان ھذا ھو الدافع وراء  ٤٥على 

إنشاء قناة سويس جديدة، والعمل على تعمیق كل مناطق 

قدما، حتى تـتـمـكـن السـفـن            ٦٦االنتظار حتى تصل إلى 

السـويـس، خصـوصـا أن          العمالقة من المـرور مـن قـنـاة        

السنوات المقبلة ستشھد تطويرا فى حجم السفن، بحیث 

سفن بحجم سفینة واحدة عمالقة، وذلك من  ٤ستصبح كل 

 أجل توفیر الوقود، وكان ھذا السبب وراء الدراسة التي 

وقدمتھا للرئیس السیسى،       وضعتھا ھیئة قناةالسويس     

ومن ثم الھیئة الھندسیة للقوات المسلحة، وكشفت مصادر 

سفینة فى    ٩٧ستمر    ٢٠٢٣بھیئة القناة عن أنه فى عام          

الیوم، وفى ظل الوضع الھندسي الحالي للقناة فإنه من             

المستحیل أن تمر كل ھذه السفن، مما سیؤدى إلى                   

االنتظار باأليام فى المجرى المالحى، وبالتالي سینعكس          

ھذا على تصنیف القناة، باعتبارھا أھم مجرى مالحي                 

 .عالمي

٪ من العاملین فى القناة الجديدة ٩٥رئیس الھیئة الھندسیة:

اللواء أركان حرب كامل الوزيرى، رئیس الھیئة         من المدنیین 

الھندسیة للقوات المسلحة، قال فى تصريحات خاصة                

«الدستور األصلي  »ل إنه ال يوجد شيء صعب على               

الجديدة  السويس المصريین، وإن العمل فى حفر قناة             

لن أخذل الشعب      »سینتھى خالل شھر، متابعا بقوله             

المصرى، وقرار الرئیس عبد الفتاح السیسي بتقلیص مدة          

العمل واالنتھاء من المشروع فى عام واحد، على رأسي             

، مشیرا إلى أن ھذا القرار ال مجال فیه للحديث            «من فوق 

مرة أخرى، وأنه يتم االلتزام به من أكبر قیادة فى الموقع               

  .إلى أصغر ضابط

الوزيرى قال إن كل شركة وضعت خطة إلنھاء العمل طبقا             

لحجم األعمال الموجودة فى موقع العمل، وآخر الیوم إذا لم 

ينفذ العمل المحدد لن يتركه الضابط المسؤول، بل سیقوم          

بزيادة المعدات المطلوبة حتى يساعده ذلك على إنھاء               

الحفر فى المدة المحددة، إلعطاء فرصة لھیئة                            

أن تدخل بالكراكات فى المرحلة التالیة من           السويس قناة

العمل، وأشار إلى أنه بسواعد األبطال الذين يعملون فى            

%، أو  ٩٥المنطقة، سواء المدنیین الذين تصل نسبتھم إلى        

% من العسكريین الذين يتابعون العمل، لن تكون رسالة ٥ال

الرئیس الموجھة إلیھم كالما، فھو يتذكر كالمه ويعمل على          

تنفیذه، وھو دائما على تواصل مع القائمین على موقع                

العمل، كما أنه يريد القدوم إلى وسط العاملین لتوجیه عدد           

من الرسائل، مفادھا أن المشروع مھم للغاية، ولیس مجرد       

حديث، مؤكدا أن زيارة السیسي لھم فى الخامسة صباحا           
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كانت مفاجأة للجمیع، ورفعت روحھم المعنوية من أقدم قائد          

إلى أحدث جندى، كما رفعت الروح المعنوية للسائقین                  

وأصحاب الشركات، موضحا أنه عندما يشعر الناس بأن أكبر            

مسؤول فى الدولة موجود مع العمال، ويأتي فجرا لمتابعتھم     

أقسم باهللا أن   »يوم الجمعة الماضیة، ودون سابق إنذار قائال    

العمال فوجئوا بأن الرئیس جاء إلیھم، وكان ذلك بمثابة                   

 .«تشجیع لھم، حتى يشعروا بأھمیة العمل الذى يقومون به          

الضباط وقائدي القطاعات والشركات، ھم من              »وأضاف   

يعلمون يوما بیوم بمعدل اإلنتاج الیومى، ويعلمون حجم                 

المشكالت واألزمات، ونحن نقوم بحل المشكالت بشكل               

، مشیرا إلى أن كل شركة تتولى أعمال كیلومتر،                «فورى

وملتزمة بإنجاز أعمال معینة فى الیوم، وأن الشركات فى              

الفترة الماضیة كانت تقوم بتجھیز المعسكرات اإلدارية لھا             

بالتوازي مع تنفیذ أعمال الحفر، فالبعض يقوم بالحفر، بینما            

البعض اآلخر يقوم بتجھیز المعسكرات، الفتا إلى أنه خالل              

األيام األربعة القادمة، سیتم االنتھاء من المعسكرات الخاصة        

 باإلعاشة.

 مرشدون مالحیون: ال وقت للراحة                                             
تحدث عدد من المرشدين المالحیین عن طبیعة عملھم                  

ساعة متواصلة، بینما  ٢٤المرھقة التي تصل إلى العمل لمدة 

ساعة يكونون فیھا جاھزين           ٤٨يتم منحھم فترة راحة           

 .لالستدعاء

السويس،  قال أحمد السید، أحد المرشدين المالحیین بقناة        

إن ھناك عمال مستمرا، لتعريف ربان السفن بالمسار الصحیح، 

مؤكدا أنھم مسؤولون عن سالمة وأمن المالحة، حیث يوجد           

طبقا لتعلیمات  السويس مرشدون داخل الممر المالحي بقناة

الھیئة والمسارات، كما يوجد مرشدون فى الممرات يعملون          

على متابعة دخول السفن وخروجھا ويتم توخى الحذر من             

 .التصادم بأشیاء ثابتة                                                               

محمد سعید، أحد المرشدين فى بورسعید، قال إن العمل فى 

مھمته إرشاد سفن القافلتین األولى والثانیة،        السويس قناة

من البحر إلى القناة، حیث إن العمل باإلرشاد بھیئة                        

ھدفه إرشاد السفن للرباط فى مرابط وأرصفة  السويس قناة

الھیئة فى میناء بورسعید، استعدادا لدخول القناة، كما أنه             

يقوم بإرشاد السفن من البحر والرباط على أرصفة میناء                

بورسعید فى المیناء القديم والمیناء الحديث، أو المسمى             

بالمحورى، وأوضح أن المرشد يعمل فى ورديات فترتھا تبدأ            

من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة صباح الیوم التالى، أي 

 . ساعة فى الیوم ٢٤

وعن طبیعة عمل اإلرشاد فى بورسعید، قال إنه المیناء                  

مداخل، وأشار    ٣الوحید على مستوى الجمھورية الذى له          

 ٢٠٠إلى أن مرشدي البوغاز فى بورسعید يعملون أكثر من             

ساعة شھريا، ويدل على ذلك عدد السفن الذى يتم إرشادھا 

سفینة إرشاد فى         ٤٠خالل الوردية الواحدة، بمتوسط           

متوسط فترة إرشاد من ساعة إلى ساعتین ونصف الساعة،       

مرشدين فى الوردية الواحدة، لیكون نصیب          ٨موزعة على   

  .ساعة عمل موزعة على مدار الیوم ١٥كل مرشد على األقل 

عمال المشروع: أجدادنا حفروا القناه بالسُّخرة.. ونحن               

 نحفرھا بُحرية                                                                       
الجديدة يحملون على عاتقھم        السويس العمال فى قناة    

تنفیذ المشروع خالل عام، ولديھم قناعة بأن المعدات مھما          

بلغت ضخامتھا لن تستطیع وحدھا إنجاز المشروع دون إرادة 

حقیقیة، وإيمان قوى بأن العمل فى المشروع لیس مجرد            

مصدر لجلب الرزق فقط، وإنما ھو مصدر خیر لمصر وأھلھا،        

وأن إنجازه خالل عام أمر غیر قابل للنقاش، بل يسعى                  

 .العمال جاھدين أن ينتھى المشروع خالل مدة أقل من عام      

الجديدة بتناول وجبة     السويس يبدأ العامل يومه فى قناة       

اإلفطار الذى توفرھا له القوات المسلحة، وذلك فى                    

السادسة صباحا، لیبدأ العمل بعد ذلك مباشرة فى الوردية          

األولى، والتي تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى                

السادسة مساء، ويتم توزيع األدوار على العمال من خالل            

السويس، والتي يبلغ      الشركات المتعاقدة مع ھیئة قناة        

سیناء،  شركة أغلب عمالھا من منطقة شمال ٣٠عددھا نحو 

 .اإلسماعیلیة والقلیل منھم من محافظة
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ممیش: ما أنجزناه في قناة السويس الجديدة معجزة 
  عالمیة بكل المقايیس

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الفريق مھاب ممیش، رئیس ھیئة قناة السويس، إنَّ ما تم 

إنجازه إلى اخن في مشروع حفر قناة السويس الجديدة                 

وفي تصريحات له اعتبر ممیش . معجزة عالمیة بكل المقايیس

أنَّ "ھذه الجھود توضح للعالم أجمع أنَّ مصر قادرة بأبنائھا                

المخلصین على تحقیق المستحیل، وأنھا تمتلك سواعد أثبتت 

جدارتھا على مر العصور". وأشار ممیش إلى أنَّ مصر تشھد            

أكبر عملیة تحريك رمال في العالم بمشروع القناة لم تحدث             

% من أعمال   ٦٦على مر العصور، موضًحا أنه تم االنتھاء من           

التكريك ورفع الرمال المشبعة بالمیاه في قطاعات المشروع         

% من كراكات العالم. ولفت ٧٥كراكة تمثل  ٣٩الثالثة بواسطة 

كیلو متر، على  ١٠٠إلى أنه جارٍ إنشاء "تكسیات" جديدة بطول 

ملیون    ٥٠٠جانبي قناة السويس الجديدة بتكلفة تقديرية             

جنیه، فضًال عن تركیب العالمات المالحیة و"الشمندورات"             

ماكن والتي تساعد   ألشمندورات، بمختلف ا    ١١٠البالغ عددھا   

نتھاء إلفي عملیة المالحة داخل القناة الجديدة، ومن المقرر ا          

وأضاف رئیس الھیئة أنَّ العمل      .من تركیبھا نھاية مايو الجاري    

يتم على قدم وساق بمختلف القطاعات الفتتاح القناة الجديدة 

أغسطس ، التي ستساھم في زيادة الدخل القومي            ٦في  

من العملة الصعبة، وتقلیل زمن االنتظار للسفن العابرة في            

لقافلتي الشمال    القناة، ما يؤدي إلى تقلیل زمن العبور              

 .ساعة ١٨ساعة بدًال من  ١١والجنوب لیكون 

، السبت،  "cbc extra" وأضاف ممیش، في تصريحات لفضائیة 

من على متن ثالث أكبر سفینة ناقلة للحاويات في العالم                

باإلسماعیلیة: "كان من الضروري أن نفكر في استقبال وجذب 

ھذه السفن العمالقة للمرور في قناة السويس، وبخاصًة أنَّ           

سفینة مثل ھذه تدفع نحو ملیون دوالر في العبور، وھو ما كان 

وتابع: "الخرائط   ."دافًعا لدينا لحفر قناة السويس الجديدة            

ألف من العاملین  ٤٠أكثر من  شارك في بنائھاالجديدة للقناة، 

ساھم في خلق فرص عمل جديدة،           بقناة السويس، وھذا   

بعد االنتھاء من المشروع ستتخطى        وفرص العمل المنتظرة   

 ."الملیون فرصة
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 دعاء محمد حسن

 كیفیة عمل قطاع نقل البضائع

إن فھم المقصود بنقل البضائع يساعد على تفسیر القرارات            

العملیة والمتوازنة المأخوذة في إطار ھذه الخطة. وذلك                

سیتناول ھذا الفصل المبادئ األساسیة لقطاع نقل البضائع،         

وما المقصود به، والصعوبات التي تكتنفه، ومدى دعمه                  

لالقتصاد، وكیفیة اتخاذ القرارات بشكل عام حول طرق نقل             

 البضائع.

 ما المقصود بنقل البضائع؟

نقل البضائع ھو حركة البضائع أو األحمال. وقد تتمثل عملیة             

نقل البضائع في نقل منتج مكتمل الصنع  نھائي إلى متجر               

لعرضه على الزبائن، أو نقل مواد خام إلى مواقع اإلنشاءات، أو 

نقل النفايات  إلى مواقع الدفن المخصصة لھا، أو نقل الوقود            

إلى محطات التوزيع، أو خدمات البريد السريع أو غیر ذلك من            

األنشطة المتعددة األخرى. وقد يتراوح من نقل الطرود                   

الصغیرة إلى نقل أضخم الحموالت غیر المألوفة واستخدام             

كافة أنواع وسائل النقل مثل سفن نقل البضائع، والطائرات،           

والقطارات، والشاحنات، والعربات المقفلة. ويتضمن ھذا              

القطاع شركات متخصصة في نقل بضائع اآلخرين والشركات         

التي تقوم بنقل البضائع الخاصة بھا، ووكالء يقومون نیابة عن           

آخرين بنقل البضائع في إطار نظام دعم متكامل ومتعدد                 

الوسائط. وعملیًا، ُيستخدم ُمصطلح نقل البضائع أحیانًا في            

وصف البضائع التي يتم نقلھا. في حین يتضمن نقل البضائع            

أيضًا نقل مواد عبر خطوط أنابیب، مثل النفط أو الغاز. وتجدر              

اإلشارة إلى أن ھذه الخطة لم تتضمن نقل المواد عبر خطوط        

األنابیب حیث إن ھذه الخطوط تخضع للملكیة الخاصة أو أنھا            

 تخضع للوائح تنظیمیة محددة ومستقلة.

 تعريف عربات نقل البضائع: 

ُيقصد بھا أي وسائل نقل مادية ُتستخدم ألغراض نقل البضائع 

أو تحمیل أي نوع منھا سواء كان ذلك لألغراض التجارية أو ألي 

 أغراض أخرى 

 تعريف نقل البضائع:

ُيقصد به حركة البضائع أو األحمال أي نوع منھا وعلى كافة               

أنواع وسائل النقل سواء كان ذلك لألغراض التجارية أو ألي              

 أغراض أخرى.

 تعريف عربات نقل البضائع:  

ُيقصد بھا أي وسائل نقل مادية ُتستخدم ألغراض نقل                 

البضائع أو تحمیل أي نوع منھا سواء كان ذلك لألغراض                

 التجارية أو ألي أغراض أخرى 

 تعريف نقل البضائع:

ُيقصد به حركة البضائع أو األحمال أي نوع منھا وعلى كافة  

لألغراض التجارية أو ألي أنواع وسائل النقل سواء كان ذلك 

 .  أغراض أخرى.

ما المقصود بخدمات الدعم اللوجستي سالسل 
 اإلمداد؟

غالبًا ما تتضمن سلسلة اإلمداد كافة الخدمات المرتبطة            

بنقل البضائع والدعم. حتى إن أكثر المنتجات التي تتسم            

بالبساطة تحتاج إلى المرور بسلسلة من عملیات نقل               

البضائع المعقدة والمرتبطة ببعضھا البعض. فالنقل يمثل          

عنصرًا واحدًا فقط من سلسلة إمداد تضم التخزين                     

والمناولة والمعالجة للمنتجات التي تشكل أجزاًء أساسیة        

أخرى من السلسلة. ودائمًا ما تتضمن سالسل اإلمداد              

مجموعة من العوامل التقنیة، والمؤسسیة، واالقتصادية         

فضًال عن مجموعة من العوامل األخرى التي تؤثر في                 

عملیات شراء البضائع واإلمداد بھا والتكالیف ذات الصلة             

لعوامل سلسلة اإلمداد المتنوعة. ھذا فضًال عن أنھا تتسم   

بالتعقید في الغالب وال يمكن توثیقھا بسھولة. وفي حقیقة 

األمر، يختلف كل عمل عن اآلخر، ويحمل متطلبات مختلفة ، 

 فضًال عن أن ھذه المتطلبات تتغیر مع مرور الوقت.

حتى إن أبسط أنواع األمثلة التي توضح عملیة نقل البضائع 

تتسم بالتعقید التمر ھو أبسط المنتجات التي نجنیھا من            

النخیل المحلي. ولكن في واقع الحال، نجد أن التمر الذي           

يتم إنتاجه محلیًا يتوجب نقله أيضًا من أماكن متعددة إلى            

إمارة أبوظبي، وغالبًا ما يتم تعزيزه بمواد أو أغطیة، وعادًة           

ما تتم تعبئة التمر ووضع ملصقات علیه لتصنیفه. والمواد            

الخام التي ُتستخدم في كافة ھذه العملیات اإلضافیة قد           

 يتم استیرادھا من أي مكان في العالم. 

 



لذا فإن العديد من أنظمة العملیات المعقدة والبرامج تتحد       

سويًا إلخراج منتج متمیز للعمیل، استنادًا إلى الكفاءة              

التي تتسم بھا سلسلة اإلمداد الجوي والبحري والبري            

والسكك الحديدية لحركة نقل البضائع على مستوى               

 العالم.

 ما العالقة بین نقل البضائع سالسل اإلمداد؟

نقل البضائع ھو مجال رئیسي قائم بذاته، ُيضیف إلى               

النشاط االقتصادي الشامل، ألنه يلعب دورًا رئیسیًا في           

كافة األنشطة االقتصادية التي تتسم في الغالب بطبیعة        

حساسة. حیث ُكمّین حركة االقتصاد من النمو، ويؤثر على 

طبیعته وأداءه، ويتأثر باحتیاجاته ومتطلباته. كما أن نقل            

البضائع يؤثر على تكالیف السلع التي نقوم بشرائھا،               

وعلى المكان والزمان الذي تتوافر فیھما أيضًا. وببساطة          

شديدة، ُيشكل نقل البضائع جزءًا أساسیًا من الحیاة في          

أبوظبي. و ُيعد نقل البضائع المتسم بالكفاءة والفعالیة أمراً 

 حیويًا في بناء المستقبل االقتصادي.

 اختیار وسائل نقل البضائع

إن الخیار األفضل لنقل البضائع لیس دائماً ھو األرخص، بل 

إن األمر قد يعتمد كثیرًا على نوع البضائع التي يتم نقلھا.            

وبشكل عام، يعتبر نقل المنتجات كبیرة الحجم ذات القیمة 

المنخفضة ھي أكثر المنتجات حساسیة من حیث الكلفة، 

حیث يمكن أن ُتشكل تكلفة النقل نسبة كبیرة من التكلفة 

النھائیة التي يتحملھا المشتري، في حین تكون نسبة             

التكلفة الخاصة بنقل األجھزة اإللكترونیة مثل أجھزة                

 الھواتف الجوالة قلیلة جًدا. 

ومن ثّم فإن المنتجات اإللكترونیة ھذه قد تكون أقل                   

 حساسیة من حیث الكلفة.

ومع ذلك، فإن جودة الخدمة والعوامل األخرى المطلوبة           

لنقل منتجات مثل أجھزة الھواتف المتحركة تختلف على           

األرجح اختالفًا ؛كبیرًا عن تلك الخاصة بمنتجات كبیرة                

الحجم منخفضة القیمة مثل المنتجات والمواد المستخدمة 

في اإلنشاءات. لذلك، فإن خیار النقل المُكّلف المصحوب          

بدرجة أمان أعلى وسرعة أكبر قد يمثل الخیار األفضل              

لنقل المنتجات االلكترونیة. لذا فإن عملیة صنع القرار               

الخاص بنقل البضائع ھي معقدة، حیث تتأثر بعدد من               

العوامل منھا األعراف والممارسات وطبیعة الشركاء               

 االستراتیجیین في سلسلة اإلمداد.

ما الذي يؤثر في صناعة القرارات المرتبطة بنقل               
 البضائع؟

تتأثر عملیة اختیار كیف ومتى وأين يتم نقل البضائع                  

( كوكالء نقل     ٣بالعديد من العوامل. فقد تخضع لرغبة             

( المشتري  LPsالبضائع، أو قد تخضع في الواقع للشركة         

أو البائع أو ألطراف ثالثة التي تقوم بنقل البضائع. وفي كل 

حالة ھناك بعض العوامل المشتركة تؤثر في مستوى              

 الخدمة، والمصداقیة، واإلتاحة، والمواكبة، والتكلفة.

 ما ھي الوسائل المختلفة لنقل البضائع؟ 

يوجد عدد من الوسائل المختلفة لنقل البضائع؛ والتي غالًبا ما             

ُتصنف من خالل الطرق، والجو، والبحر، والسكك الحديدية.                 

وعادة، فإن احتیاجات الزبائن ھي التي تحدد أفضل وسیلة لنقل 

البضائع. فعلى سبیل المثال، الكمیات الكبیرة من المنتجات               

النھائیة المصنوعة في آسیا يتم نقلھا بعناية في حاويات على             

متن سفن نقل ضخمة إلى أبوظبي. في حین أن البضائع ذات               

األوزان الخفیفة والقیمة الكبیرة المطلوب نقلھا في وقت زمني          

قصیر خالل مسافات طويلة يتم في الغالب نقلھا جًوا. أما البضائع 

التي يتم نقلھا إلى منافذ البیع بالتجزئة في مراكز التسوق، غالبًا 

ما يتم نقلھا على الطرق من خالل عربات بضائع متوسطة                    

الحجم. كما أن البضائع التي يتم نقلھا باستخدام وسائل نقل               

جوية، وبحرية، وعبر السكك الحديدية غالبًا ما يتم نقلھا                       

باستخدام وسیلة نقل أخرى في بداية ونھاية رحلتھا، والتي               

تكون في الغالب الطرق البرية. إال أن عملیات النقل التي تتم                

بواسطة وسائل النقل البحرية وتتطلب مرحلة أخرى من النقل            

عبر السكك الحديدية سوف ُتصبح أمرًا مھمًا في المستقبل في          

أبوظبي. وتقوم الجھات المسؤولة عن الموانئ الجوية والبحرية         

والسكك الحديدية فیما بینھا بوضع الترتیبات المناسبة لھذا                 

النموذج من عملیات نقل البضائع المتعدد الوسائط. كما تتم أيضًا    

عملیات نقل متعدد الوسائط بین الشاحنات الكبیرة والصغیرة             

 ألغراض التجمیع والتوزيع. 

ويتم تنفیذ ھذه الخدمة عادًة من خالل شركات خاصة. وبشكل             

عام، ھناك متخصصون مثل وكالء نقل البضائع يساھمون في              

تحديد الخیارات الخاصة بعملیات النقل سواء كانت من خالل                

وسیلة واحدة أو متعددة الوسائط حسب ما تلبي احتیاجات                 

 الزبائن على الوجه األمثل. 

بالنسبة لوسائل نقل البضائع العاملة في أبوظبي، عند استخدام 

أكثر من وسیلة نقل، مثًال عند استخدام النقل البحري والبري أو            

النقل البري وعبر السكك الحديدية، فإن تكلفة نقل البضائع من            

وسیلة ألخرى يمكن أن تكون مرتفعة، وغالبًا ما تكون مؤثرة في            

عملیة صنع القرار المرتبط باختیار نوع وسیلة النقل التي سیتم           

 استخدامھا.

 مستودع لوجستي للبضائع

)، أو ما يعرف بالعربیة َفنُّ          Logisticsاللوجستیة (باإلنجلیزية:    

السَّْوِقیَّات، ھو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات 

والموارد األخرى كالمنتجات الخدمات وحتى البشرية من منطقة        

اإلنتاج إلى منطقة االستھالك. ومن الصعب أو حتى من                       

المستحیل إنجاز أية تجارة عالمیة أو عملیة (استیراد/تصدير )             

عالمیة أو عملیة نقل للمواد األولیة أو المنتجات وتصنیعھا دون             

دعم لوجستي احترافي. وتتضمن اللوجستیات: تجمیع                    

المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغلیف           

 (الصندقة).
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 اللوجستیة اإلدارية

اللوجستیة اإلدارية ھي جزء من سلسلة توريد المواد والتي 

تقوم بالتخطیط والتطبیق والتحكم بتدفق البضائع وتخزينھا        

بشكل مرن وفّعال وذلك بین نقطة اإلنتاج ونقطة االستھالك       

لھدف إرضاء المستھلك. مفھوم بسیط آخر وھو: كل ما                 

يتعلق بشحن وتفريغ وتستیف وتخزين البضائع وأيضا                 

توصیلھا للعمیل من مكان وصولھا إلى مكان العمیل وايضًا            

اللوجستیات أيضا عبارة عن نقل الركاب من مكان إلى اخر            

عن طريق البر أو البحر أو الجو وأيضا أھم ما يمیز                            

اللوجستیات ھي نقل البضائع من مكان إلى مكان دون                

 حدوث تلفیا بأى طرق سواء برًا أو بحرًا أو جوًا.

 PL3)لوجستیة الطرف الثالث (وتسمى أيضًا 

النوع األول: في أبسط حاالته تتولى شركة القیام               
باستالم بضاعة لشركة أخرى وتوضیبھا ونقلھا وتخزينھا              

 وتوزيعھا.

 service developer” ُمطور الخدمات ” النوع الثاني: يسمى 
ويقدم لزبائنه خدمات متقدمة تضیف قیمة مثل البحث                 

 والمتابعة وخدمات لوجستیة خاصة مثل تغلیف خاص

يتولى  customer adaptor”  ُمحور الزبون    ”  النوع الثالث:    
 جمیع النشاطات اللوجستیة للشركة ولكنه ال يطورھا.

:    customer developer”  مطور الزبون     ”  النوع الرابع:     
ويتولى النشاطات اللوجستیة بالكامل ويتولى تطويرھا             

 ويتكامل مع كیان الشركة تمامًا.

أنظمة إدارة المستودعات وأنظمة التحكم 
 المستودعي  

ھناك فرق شاسع بین كٍل من أنظمة إدارة المستودعات              
وأنظمة التحكم المستودعیة، إال أنه يمكن تعريف إدارة                

 Warehousing Management Systemالمستودعات     
(WMS         بالقسم المسؤول عن التنبئي بالخطط األسبوعیة (

باالعتماد على اإلحصائیات والمؤشرات وعوامل أخرى. بینما 
 Warehousing Controlتعمل أنظمة التحكم المستودعاتیة 

System (WCS              كمشرف على التحركات اللوجستیة (
الحقیقة بشكل مباشر محاوال القیام بتنفیذ المھام                      

 اللوجستیة بأكمل وجه ممكن.

 لوجستیة اإلنتاج
ھذا المصطلح ُيستخدم لوصف المھام اللوجستیة المتعلقة        

باإلنتاج كتوريد البضائع األساسیة إلى المصنع وكذلك توزيع        

 المنتجات بعد انتھاء تصنیعھا. 

إضافة إلى ذلك تحرص اللوجستیة على توفیر تدفق ماھر            

للبضائع يضمن استمرارية اإلنتاج بالشكل األنسب معتبرين        

في ذلك التكالیف ومستوى الخدمة وغیرھا من االعتبارات          

 اللوجستیة الھامة.

www.dot.abudhabi.ae 

 لوجستیة الطوارئ
ھو مصطلح يستخدم من قبل الخدمات اللوجستیة ( االمداد          

والنقل ) وسلسلة التوريد، والصناعات التحويلیة للداللة على 

المواعید الزمنیة المحددة والحرجة عبر وسائط النقل                   

المستخدمة لنقل البضائع أو األشیاء بسرعة في حالة                  

الطوارئ واالسباب في تجنید الطوارئ في الخدمات                   

اللوجستیة يمكن أن تكون تأخیر اإلنتاج فعلیا التأخیر المتوقع      

في اإلنتاج أو الحاجة الملحة لمعدات متخصصة لمنع مثل              

ھذه األحداث مثل بعض المشاكل التي تحدث اثناء ھبوط               

)، AOGطائرات (المعروف أيضا باسم "الطائرات على األرض"، 

وتأخر السفن، أو فشل االتصاالت السلكیة والالسلكیة. يتم          

الحصول عادة في مثل تلك الحاالت علي طوارئ الخدمات             

اللوجستیة المتخصصة التي تقدمھا الشركات المانحة                

 والمتخصصة

 استخدام اللوجستیات
ال تخلو أي منظمة "حكومیة او خاصة" من عدة أقسام                    

وإدارات تعمل باللوجستیات، فعالوة على الشركات الخاصة         

والمصانع واالسواق الكبرى، تستفید الحكومات من علم              

اللوجستیات وذلك عن طريق االستفادة من خططه                     

ومعلوماته في إدارة أقسامھا، وعلى سبیل المثال وزارة              

الصحة العامة واإلسعاف الطبي باإلضافة إلى إدارة نقل               

األدوية، باإلضافة إلى وزارة الدفاع والقوة البرية والبحرية             

وتزويد الجنود بالعتاد الالزم والمعدات بل حتى القوات                   

المساندة، باإلضافة إلى قواعد الدفاع المدني لدعم وإرسال      

االحتیاجات لمناطق الكوارث والحرائق وطرق إدارتھا                   

والتخطیط لتسھیل مھمة النقل الیھا، باإلضافة إلى وزارة              

 النقل وإدارة الطرق وغیرھا من اإلدارات الحكومیة االخرى.

 

 ة ويكیبیدياعموسو                                                         
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قانون الخدمة المدنیة الجدید. بین قانون الخدمة المدنیة الجدید. بین قانون الخدمة المدنیة الجدید. بین 
 اعداد : أسماء شعبان

 مقدمة :

أثار قانون الخدمة المدنیة الجديد  موجة من الـتـسـاؤالت          
خالل األيام األخیرة الماضیة، حول مواده وأسلوب التـعـیـیـن     
والترقیة، ھذا إلي جانب تعیین األقـارب ومـھـام الـمـوظـف           

 نفسه، فضال عن أسباب إصدار ھذا القانون.

 لماذا قانون الخدمة المدنیة؟

يذكر أن أسباب اصدار قانون الخدمة المدنیة الجديـد جـاء         
نتیجة لسوء الخدمات المقدمة من الجھـاز اإلداري لـلـدولـة         
وعدم رضاء المواطنین عنھا، وانتشار مظاھر الفساد في عدد 
كبیر من الجھات الحكومیة وخاصة في التعیینات، فضال عـن    
كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لـلـخـدمـة     
المدنیة وتقادمھا وتضاربھا. باإلضافة إلى وجود نظـام أجـور      
معقد وغیر واضح وغیر عادل ويرسخ للتفاوت الشـديـد فـي      
الدخول، وغیاب نظام موضوعي لتقییم أداء العاملین وھو ما 

% من الموظفین يحصلون على تـقـديـر مـمـتـاز،          ٩٨.٥جعل 
عالوة على انتشاء ظواھر التسیب وعدم االنضباط في العديد 
من الجھات الحكومیة، والمركزية داخل األجھزة الحـكـومـیـة     

 .وتغول البیروقراطیة

 فلسفة القانون

يقوم المشروع الجديد على فلسفة جديدة داخل الـجـھـاز        
اإلداري للدولة، مفادھا أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي 
يجب تقديھا بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتیسیر وھو 
الھدف من وجود الجھاز، وأن تنظیم أوضاع العاملین المدنیین 
بالدولة ھي وسیلة ولیست غاية ألن الـغـايـة ھـي خـدمـة           

 الشعب. 

فما بین مؤيد ومعارض اختلفت اآلراء حـول ھـذا الـقـانـون.            
يرون أن القانون الجديد يساھم في تطوير جدول  فالمؤيدون

األجور للعاملین المدنیین بالدولة من خالل منظومة جـديـدة     
لألجور إلي جانب أنه سیتم من خالله فتح المجال لـتـرقـیـة       
الكفاءات باالختیار في وظائف الخدمة المدنیة دون الـتـقـیـد       
باألقدمیات في الوظائف وغیرھا من الممیزات، أما عـن رأي    

المستشار خالـد الـقـوشـي       المؤيدين للقانون فیتحدث عنه 
قـائـًال "ان      الخبیر القانوني والدستوري والمحامي الدولـي    

مشروع القانون تضمن التأكید علـي ان وظـائـف الـخـدمـة             
المدنیة ضد المواطنین علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو   
وسائط كما ان القائمین بھا مكلفون بخدمة الشعب كما تكفل 
الدولة حقوقھم وحمايتھم وقیامھم بأداء واجباتھم في رعاية 

 مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة".

وأشار القوشي الي "ان نطاق تطبیق القانون يسري علي  
الوظائف في الوزارات والمصالح واألجھزة الحكومیة ووحدات 
اإلدارة المحلیة والھیئات العامة مع فتح الباب للھیئات العامة 
لوضح نظام الخدمة الخاص بھا وذلك عند النص في قوانیـن  

موضحًا ان المشروع الجديد يتضمن اعادة تعـريـف وظـائـف       
اإلدارة العلیا وھي الوظائف التي تحول شاغلیھا جانبًا مـن  
وضع السیاسات واتـخـاذ الـقـرارات االسـتـراتـیـجـیـة مـن                  
المستويین التالیین للسلطة المختـصـة وظـائـف الـدرجـة           
الممتازة والعالیة حالیًا ويكون شغلھا بمسابقة ولمدة ثـالث  
سنوات كما انه تم استحداث وظائف اإلدارة التنفیذية وھي 

مدير إدارة  -مدير عام »الوظائف التي تلي الوظائف القیادية 
وتخول شاغلھا جانبًا من اإلدارة الوسطي بأنشـطـة    «حالیًا

 االنتاج.

الدكتورة آية ماھر أسـتـاذة الـمـوارد الـبـشـريـة               وتقول     
إنه "وفقًا بالجامعة األلمانیة وعضو المجلس األعلي للثقافة 

للمشروع الجديد سیتم فتح المـجـال لـتـرقـیـة الـكـفـاءات              
باالختیار في وظائف الخدمة المدنیة دون التقید باألقدمیات 
في الوظائف. وتشیر الدكتورة آية إلي أنـه مـن مـمـیـزات             
مشروع ھذا القانون أنه شدد علي الشروط الـتـي يـجـب         
توافرھا فیمن يتقدم لشغل الوظیفة أال يـكـون قـد سـبـق          
الحكم علیه بعقوبة جنائیة أو أي عقوبة في جريمة مـخـلـة    
بالشرف واألمانة دون تضمن جواز تعیین من يحكـم عـلـیـه       
بحكم مشمول بوقف التنفیذ حتي ال يضم الجھاز اإلداري من 
ھو لیس أھًال لتحمل المسئولیات وذلك لضـمـان تـحـقـیـق         

 االنضباط الالزم داخل الجھاز اإلداري للدولة".

وحول رأيھا في آراء المعارضین قالت إنه ھناك سـوء فـھـم      
في بنود المشروع والبد من عمل جـلـسـات حـوار لشـرح            
وتوضیح بنود مشروع القانون وذلك من خالل عمل تـمـھـیـد     
 إداري له حتي يتسني للجمیع فھم القانون بطريقة صحیحة 

www.dar.akhbarelyom.com 
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الحالي والذي يتسم بالتعقید وعدم الوضوح وغیاب العدالة  
ويرسخ للتفاوت الشديد في الـدخـول، كـمـا أن الـقـانـون              

عاًما وھو أطـول   ٣٦ُيطبق منذ  ١٩٧٨لسنة  ٤٧الحالي رقم 
 ".١٩٥١قوانین الخدمة المدنیة عمًرا منذ عام 

وتابع "من ھذا المنطلق يأتي مشروع القانون الجديد والذي 
يھدف إلى القضاء على أبواب الفساد فـي تـعـیـیـن أبـنـاء            
المسؤولین وزوجاتھم، كما سیقضي على التشوھات فـي  
نظام األجور، وسیرسخ االلتزام بالحیدة وااللتزام الوظیفي، 
كما ُيفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظیـفـي وھـي      
بمثابة األداة التشريعیة الداعمة لھا، وكذلك يتبنى المشروع 
الجديد نظاما جديدًا لتقويم أداء الموظف ُيبني عـلـى رضـاء      

 المواطن عن الخدمات التي يؤديھا الجھاز اإلداري للدولة".

"إن  الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة    –مي صالح قالت     
التعديالت التي طرحتھا وزارة التخطیط والمتابعة واإلصـالح    

الخاص بالعاملـیـن    ١٩٧٨لسنة  ٤٧اإلداري على قانون رقم 
 ٤المدنیین بالدولة بشأن منح المرأة العاملة إجـازة وضـع         

أشھر بأجر كامل ھو بمثابة خطوة إلى األمـام؛   ٣أشھر بدل 
ألنه يمثل اعتراًفا من الدولة بما تساھم به المرأة العـامـلـة    
في الناتج والدخل القومي المصري، وأن مطالب الـنـسـاء      
العامالت بحقوقھن لیست رفاھیة، بل ھـي ضـرورة تـؤكـد         
أھمیة عدم فقدان نصف المجتمع كأيٍد عاطلة عن الـعـمـل      
والمشاركة الحقیقیة في التنمیة االقتصادية واالجتماعـیـة   

 للدولة".

وأضافت صالح "أن التعديالت الخاصة بمد فترة إجازة الوضع  
ال تمثل منحة أو میزة فقط للمرأة العاملة، بل ھي قـرارات    
من شأنھا إقرار المصلحة الفضلى للطفل وفًقا لـلـتـعـريـف      
الدولي ومطالب منظمة الصحة العالمیة بأھمیة رعاية األم 
لرضیعھا خالل األربعة أشھر األولى وعدم تعرضه ألي غـذاء  
خارجي من ألبان صناعیة أو غیر ذلك، بل يعتمد خالل ھـذه  
الفترة على لبن األم فقط؛ حفاًظا على صحته، وذلك وفـًقـا     

 لمعايیر التغذية العالمیة".

جیھان عبد الرحمن رئیس الـجـھـاز الـمـركـزى         وأوضحت     
، "أن قانون الخدمة المدنیة الجديد يحـافـظ   للتنظیم واإلدارة

على الحقوق الحالیة للعاملین المدنیین بالدولة، من حـیـث   
الدرجات الوظیفیة واألجور وغیرھا، مشیرة إلى أن شـغـل       
الوظائف على أساس الكفاءة من خالل مسابقـة مـركـزيـة       
ينفذھا الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة، وتتم الـمـفـاضـلـة      
على أساس أسبقیة التدريب وعند التساوى يقـدم األكـبـر      
فى مرتبة الحصول على المؤھل المطلوب لشغل الوظائف 
ثم الدرجة األعلى. وقالت جیھان عبد الرحمن رئیس الجھاز  
المركزى للتنظیم واإلدارة، إن قانون الخدمة المدنیة الجديد 
يستھدف بناء صف ثاٍن من القیادات، من حـیـث أن تـكـون           
وظیفة المستوى الرابع تعادل الدرجة األولى ومـديـر إدارة     

سـنـوات، ويـخـول          ٣حالیًا، ويكون شغلھا بمسابقة ولمدة   
لشاغلیھا جانب من اإلدارة الـوسـطـى بـأنشـطـة اإلنـتـاج             

 والخدمات أو تصريف شئون الجھات التى يعملون بھا".

 الیوم السابع 

فیما يري المعارضون أن القانون الجديد يخالـف نصـوص         
الدستور ويقضي علي الضمانات التأديبیة للموظف الـعـام     
ويفتح الباب للتستر علي الفساد المالـي واإلداري داخـل       
مؤسسات الدولة. ويأتي علي رأس المعارضین لـلـقـانـون        
اعالن نادي النیابة اإلدارية الذي طالب بتعديل القانون طبقًا 

من الدستور حیث ان مـا جـاء        ١٧٩لما ورد في نص المادة 
 بمشروع القانون يسلب جزءًا من اختصاصات النیابة اإلدارية 

مما يجعل ھذا المشروع غیر دستوري وتبرر النیابـة اإلداريـة     
رفضھا لمشروع القانون بأنه يقضي علي الضمانات التأديبیة 
للموظف العام ويفتح الباب للتستر علي الـفـسـاد الـمـالـي           
واإلداري داخل مؤسسات الدولة كما أنه بھذه الصیغة ترفضه 
النیابة اإلدارية ألنه يقید دورھا في التحقق مع الوظائف العلیا 

 مطلقًا.

الناشطة العمالیة المصرية (فاطمـة رمضـان)      وقد انتقدت     
 القانون ووصفته "بأنه ال يعترف بالحوار االجتماعى ويشیر 

الستمرار الفساد والبیروقراطیة ويعطى امـتـیـازات جـديـدة          
 واضافیة للجھات االمنیة".

اعترض الدكتور رأفت فوده الفقیه الدستوري  علـى الـمـادة      
التي تنص على أن اإلجازة بدون مرتب ال تدخـل فـي فـتـرة         
الترقیة، قائًال: إن ھذه المادة جديدة مشیرًا إلـى أن ھـنـاك           
الكثیر من الدول تأخذ بھذا النمط لكن المفـروض أن اإلجـازة       
حق، وكونھا بدون مرتب فھي سلطة تقديرية لجـھـة اإلدارة،     
فان قدرت فالقانون يعطیھا الحق أن تطلب، فإن طلـبـت فـال      
تعاقب على حقھا حیث ال يعاقب المـوظـف عـلـى حـقـه إن             

 استخدمه .

ويرى فوده، أن حرمان الموظف من الترقیة وأخذه إجازة بدون 
مرتب عمل قانوني لكنه غیر إنساني، منوھًا إلى أن مـن ال        
يأخذ أجازات ھو من ال يترقى، وبالتالي فالقانون يحث الناس 

 على أال يأخذوا األجازات بدون مرتب وھى من حقھم.

http://moheet.com 
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   التفتيش الطوعى واإللزامى للسفنالتفتيش الطوعى واإللزامى للسفنالتفتيش الطوعى واإللزامى للسفن

ُاثیرت ضجة فى الفترة األخیرة  حول ما نشـرتـه  صـحـیـفـة           
ابـريـل      ١٠"المونیتور" الشرق أوسطیة في تقريرھا يـوم (        

)، والرسالة الموجھة من المنظمة البـحـريـة الـدولـیـة          ٢٠١٥
لوزارة النقل المصرية مفاداھا أن مصر ستواجه الـتـفـتـیـش      

دون االستفادة من  ٢٠١٦اإللزامي على السفن البحرية عام 
التفتیش الطوعي الذي يتم حالیا على مستوى العالم كلـه    
والغرض من ھذا التفتیش حسبما ذكر في التقرير، ھو قیاس 
االمتثال لمعايیر سالمة الشحن التي وضعتھا الـمـنـظـمـات        
 الدولیة التي تحرص على تطبیقھا المنظمة البحرية العالمیة
وإال  تواجه بعقوبات صارخه تؤثر علي النشاط البحري لـھـذه   

 الدول.

ھذا وقد نوھت الصحیفة إلى أن ھیئة السـالمـة الـبـحـريـة           
المصرية طالبت أكثر من مرة بتأجیل عملیات التفتیـش كـان     

على الرغم مـن أنـه كـان         ٢٠١٤سبتمبر عام  ٢٣آخرھا في 
. وكانت المنظمة البحرية الدولیة تقديـرا    ٢٠٠٧مقرر منذ عام 

لمصر قد حددت موعدا وجاء طلب تأجیله ثم تم تحديد موعـد  
 آخر وتم تأجیله أيضا بناء على طلب مصري.
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وسوف نعرض بعض األراء لخبراء ومتخصصین لتوضیح مدى 
 أھمیة األمر 

"فـي أعـقـاب       قال "أحمد أمین"، مستشار وزيـر الـنـقـل:            
المفاوضات بین مصر والمنظمة البحرية الدولیة أنه تم تحديد 

إلجراء عمـلـیـات الـتـفـتـیـش            ٢٠١٥موعد في سبتمبر عام 
طواعیًة قبل خضوع مصر لعملیات الـتـفـتـیـش اإللـزامـي،            
مشیرًا إلى أن ھذا الموعد يعتبر بمثابة الـفـرصـة األخـیـرة          

 لمصر..

عن مخاوفه من أن عملیات أعرب محمد الحداد خبیر بحري ”
التفتیش اإللزامیة تھدد عملیات المالحة في قناة السويس 
ويكون لھا تأثیر سلبي على دخل الدولة مـن أربـاح قـنـاة           
السويس، حیث تعتبر وسیلة مـھـمـة إلنـعـاش االقـتـصـاد             
المصري، إضافة إلى تأثیرھا على مشروع قناة السـويـس     

 الجديدة 

وطالب الخبیر البحري، بضرورة إنشاء وزارة للبحرية التجارية 
تضم كل المقومات البحرية المصرية بما فیھا ھـیـئـة قـنـاة        
السويس ومشروع التنمیة، محذًرا من تـفـتـیـت مـقـومـات          
االقتصاد البحري بین الوزارات والھیئات المختلفة حـتـى ال     

 “.تكون جزر منعزلة يصعب تسويقھا

الـمـنـظـمـة      "أن  وقال النقیب "سعدي أيوب"، خبیر بحري:     
البحرية الدولیة لیس لھا الحق في فرض عـقـوبـات عـلـى        
دولة أو حظر الشحن فـي بـعـض الـطـرق الـمـالحـیـة أو                  
المواني، بل ما تفرضه المنظمة على الطرق الـبـحـريـة أو       
السفن أو المواني مجرد توصیات لكي تستفید منھا الدولـة  

 في تصحیح أخطائھا في النظم البحرية.

وأضاف أيوب أن المنظمة البحرية بإمكانھا أن تصنف الـدول    
في مرتبة سیئة وتضعھا ضمن القائمة البیضاء أو القـائـمـة    
الرمادية او القائمة السوداء، مشیرًة إلى أن قناة السويـس  
واحدة من أفضل الطرق المالحیة في العالم، مـتـوقـعـًا أن       

 المنظمة لن تصدر اي تحذيرات بعد عملیات التفتیش لھا.

وتابع أيوب حتى لو صدرت تحذيرات من المنظمة الـبـحـريـة     
المالحة في قناة السويبس النھا  الدولیة لمصر فلن تتوقف 

طريق فريد من نوعه وال غني عنه، مشـیـرًة إلـى أن أي            
طريق آخر غیر قناة السويس سیكون أكثر تكلفة ويتـطـلـب    
المزيد من الوقت للعبور وربما تواجـه السـفـن والـمـوانـي           

 “ .خطورة

وقال وائل قدورة، وھو عضو سابق في مجلس إدارة ھیئة 
إنه من المستحیل فرض عقوبـات تـحـظـر       ”   قناة السويس 

الشحن عبر قناة السويس، ألنـھـا ھـي طـريـق الشـحـن              
الدولي الذي ينظمه االتفاقیات الدولیة (اتفاقیة اسـتـخـدام     
القسطنطینیة) التي تمنع حظر الشحن فـي الـقـنـاة ألي          
سبب من األسباب، ووفقا لقدورة، الشيء الـوحـیـد الـذي         
يمكن أن تفعله المنظمة البحرية الـدولـیـة بشـأن الـقـنـاة            

 ”.وموانیھا ھو إصدار توصیات أو تحذيرات 

قال عبده علي عبدالكريم، خبیر بحري، والمستشار السابق 
أن التحذيرات مـن الـتـعـامـل مـع           ” لھیئة السالمة البحرية، 

الموانئ المصرية تصدر بسبب ھذه القضايا، وأشار إلى أن 
الشحن المصري يأتي في مرتبة منخفـضـة فـي قـائـمـة           
رمادية للدول في تصنیف الشحن لمذكرة تفـاھـم بـاريـس       

 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولیة                                                                               

 

وأشارت الدراسة، التي قام بھا "عبدالكريم"، إلى أن معظـم    
٪ من السفن المصرية من دخول موانیھا ٤٥دول العالم منعت 

، وذلك بسبب تصنیـف  ٢٠١١عاما اعتبارا من عام  ٢٠ألكثر من 
منخفض، وإدراجھا في القائمة السوداء للمنظمة الـبـحـريـة       

 ”الدولیة 

أشار إلیه السیدجمال العفیفي، كبیر مفتشي دولة الـعـمـل      
و أحد الذين شاركوا بالھیئة المصرية لسالمة المالحة البحرية 

في حضور ورشة تنفیذ  نظام المراجعة الـتـطـوعـي لـلـدول         
األعضاء في المنظمة البحرية الـدولـیـة فـي إطـار مشـروع             

مـارس/آذار      ٦إلـي     ٤في مالطا عن الفترة من   ٢سايفمید 
بأنه:  نظًرا لألحداث السیاسیة التي شھدتھا مصر منـذ    ٢٠٠٨

و بداية ثورات الربیع العربي التي عايشتھـا   ٢٠١٠نھاية العام 
 ٢٠١١يناير التي شھدتھا مصر مطلع العام  ٢٥المنطقة و ثورة 

و تبعات ذلك، فقد جاءت قرارات  التأجیل مرة بعد أخري و ھـو  
 األمر الذي تفھمته 

المنظمة البحرية نظًرا لألوضاع األمنـیـة وتـغـیـیـر الـقـیـادات              
السیاسیة و صانعي القرار و قد كان جاء قرار التأجیل األخیـر  

 .  ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  عام  ٢٣في  

أوضحت السیدة/ سعاد عبدالمقصود مدير عام الـمـعـاھـدات      
بأن األمر لیس بـالـخـطـورة الـتـي         ”في قطاع النقل البحري  

تداولتھا بعض الصحف و أنه في حالة خضوع مصر للتفتـیـش   
االلزامي سیصبح لديھا الفرصة والوقت الكافي  لـتـصـحـیـح        
الملحوظات المأخوذة علیھا و أن ھذا األمر في صـالـح مصـر        

 “ في المقام األول واألخیر ولن يعود علیھا بالضرر.

وقالت "ناتاشا براون"، المتحدثة باسم وسائل اإلعـالم فـي         
"إن التفتیش سوف يغطي جـمـیـع    المنظمة البحرية الدولیة، 

وكاالت الشحن التي تعمل مع الدولة فـي اإلشـراف عـلـى           
القطاع، وأن المنظمة البحرية الدولیة ال تفرض عقوبات علـى  
المخالفین، بل تصدر المنظمة مجموعة من التوصیات من أجل 
تصحیح األخطاء، فضال عن التصنیفات لجمیع الدول وفقا لمدى 

 “ قدرتھا على االلتزام بمعايیر المنظمة البحرية الدولیة.
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 المصادر

 موسوعة ويكیبديا 

 بوابة الوفد

monitor.com-http://www.al 

http://www.elfagr.org 

http://gate.ahram.org.eg 
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