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استعراض ألحدث األخبار في مييينياء 

 1/1:0309/8101دمياط  عن الفترة 
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 أخبار بحرية )اقليمية وعالمية(  

 أخبار المنظمة البحرية الدولية 

 ملف العدد  

 ترجمنا لك  

 مصطلح بحرى جديد 

 منطقة بحرية هامة  

استعراض ألحيدث األخيبيار ايقيليييمييية 

  1/1:0309/8101والعالمية عن الفترة 

عين   IMOاستعراض ألحدث اخيبيار 

  1/1:0309/8101الفترة 

الجودة البيئية يدارة وتشغيل 

 الموانئ البحرية

 هندسة الموانئ 

 االمواج وقياسها وكيفية التنبؤ بها 

Navigational aids  

 جزيرة جاوة

 لوجستيات الموانئ

 الطاقة المتجددة

  التطوير اساس التنمية ومفتاح جذب االستثمارات

 عوامل التحول لمركز لوجيستي عالمي في سنغافورة

 قالوا  

  Damietta Port Panorama 

اهم اخبار مييينياء دمييياط  عين اليفيتيرة 

 باللغة اينجليزية 1/1:0309/8101
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 إعداد/ وفاء شطا 

ميناء دمياط يفوز بجائزة أفضل ميناء تجارى مصرى فى 

 مجال حماية البيئة البحرية

فاز ميناء دمياط بجائزة أفضل ميناء تجارى مصرى فى مجال 

حماية البيئة البحرية عن هذا العام، وذلك فى إطار االحتفالية 

التى أقيمت بميناء ايسكندرية اليوم بمناسبة اليوم البحرى 

نقل بحرى أفضل   –تحت شعار ) تراثنا  :1/1العالمى 

 ). /IMO 1لمستقبل أفضل 

وتسلم الدرع وشهادة التقدير اللواء أيمن صالح رئيس مجلس 

 إدارة الهيئة، .

شهد االحتفال الدكتور هشام عرفات وزير النقل وقائد القوات 

البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس األكاديمية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ونائب رئيس 

المنطقة االقتصادية بايضافة إلى العديد من أعضاء السلك 

الدبلوماسى وسفراء الدول األجنبية والشخصيات العامة 

 وأعضاء مجلس النواب وقيادات النقل البحرى.

وقال اللواء أيمن صالح: إن فوز ميناء دمياط بتلك الجائزة ييعيد 

تتويجا للجهود التى تبذلهيا اليهيييئية فيى اليتيطيبيييق اليتيام 

الشتراطات التداول النظيف وتطبيق المعايير العالمية لشحين 

وتفريغ البضائع المختلفة بالوسائل واألدوات المالئمة واليتيى 

تحافظ على البيئة البحرية من اليتيليوث إضيافية إليى إجيراء 

مناورات لمكافحة التلوث البحرى بصفة دائمة للتعير  عيليى 

أفضل الوسائل للتعامل مع أنواع الملوثات المختلفة، إضيافية 

إلى جاهزية الميناء بالوسائل الذاتية لمكافحة اليتيليوث بيعيد 

للحفاظ على بيييئية عيميل  ISO 14//1حصولها على شهادة 

نظيفة وهو ما يتم مراجعته دوريا عن طريق هيييئية اليليوييدز 

ريجستر وهى الجهة المانحة للشهادة، وأيضا تطبيق الميينياء 

لمنظومة إمداد السفن المتراكية عليى األرصيفية بياليطياقية 

الكهربائية بدال من اعتمادها على محركياتيهيا واليتيى تيعير  

) وألول مرة فى الموانى اليميصيريية ( وذليك  OPSبمنظومة 

 بهد  حماية البيئة البحرية من التلوث.              

1/1:03012 

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك فى مؤتمر دولى فى  

 أوزباكستان

شارك اللواء بحرى / أيمن صالح إبراهيم رئيس مجلس إدارة 

هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المؤتمر الدولى ) آسيا 

المنظور   –الوسطى فى نظام ممرات النقل الدولية 

ايستراتيجى والفرص غير المحققه ( والمنعقد  بطشقند  

 . :1/1من سبتمبر  11-/1بدولة أوزباكستان خالل يومى 

ناقش المؤتمر تطوير إمكانيات النقل العابر لجمهوريات آسيا 

الوسطى وتشكيل محور نقل مدمج مشترك ليكون بمثابة 

نقطة إتصال رئيسية تربط بين دول جنوب وجنوب شرق 

آسيا وأوروبا والشرق األوسط واألدنى كما تناول المؤتمر 

المراكز اللوجيستية الدولية الموجودة على الطرق 

الرئيسية للنقل ودراسة إستحداث األساليب المختلفة 

 لإلستخدام الفعال للموانئ لتطوير إمكانيات النقل وايمداد 

كما تنبع أهمية المشاركة فى المؤتمر كونه يناقش أفاق 

التعاون فى تشكيل منطقة نقل مشتركة ومتكامله خالل 

ممرات نقل وعبور جديدة ستتمكن من جذب المزيد من 

خطوط الشحن مع إزالة كافة العقبات أمام نقل البضائع 

ودراسة وضع نظام دولى معتر  به لتدريب المختصين فى 

 مجال النقل الدولى والخدمات اللوجيستية .

وأوضح اللواء صالح أن مشاركة ميناء دمياط فى هذا المؤتمر 

الدولى تأتى تتويجاً لجهودها المبذولة لتحويل الميناء إلى 

مركز لوجيستى يقدم كافة األمكانات والتسهيالت لخدمة 

النقل العابر نظراً لما يتمتع به من فرص إستثمارية متاحه 

 وبنية تحتية قوية لمرافق الميناء المختلفة .

جدير بالذكر أن مشاركة الهيئة فى هذا المؤتمر تأتى ترجمة 

لتوجهات وزارة النقل و الحكومة المصرية بعد الزييارة اليتيى 

قام بها الرئيس عيبيد اليفيتياح السيييسيى ميؤخيرا ليدولية 

أوزباكستان والتى وجه خاللها إلى اهيمييية تيطيويير أوجيه 

 /1/1:0301  التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين .
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دعًما للتنافسية.. خفض تكاليف النقل النهري عبر ميناء 

 دمياط 

  :1/1يوليو  11

وافق مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على التعامل مع النقل 

النهري معاملة السكك الحديدية من إعفاء السيارات 

المخصصة للنقل من رسوم الوزن الفارغ والوزن الزائد 

باعتباره نقال داخليا، كذلك القيام بوزن السيارات المخصصة 

لنقل القمح على الميزان الخاص بالسكة الحديد تحت الخلية 

 المخصصة له حال عدم وجود قطار.

وقال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة،  إن هذا القرار 

يأتي استكماالً لحزمة ايجراءات التى أعلنتها الهيئة بتقديم 

مزايا للمستثمرين المتعاملين معها وضمن خطة وزارة النقل 

لتفعيل وتنشيط النقل النهري باعتباره أحد أركان النقل متعدد 

 الوسائط بميناء دمياط.

أضا  صالح أن الهيئة فى سبيل تحقيق التوازن بين مصالحها 

ومصالح المستثمرين أصدرت القرار المتقدم بغرض خفض 

تكلفة سلسلة ايمداد التى تخدم النقل النهري، وأمال في 

تعظيم القدرة التنافسية للميناء وتحقيقاً لمصالح جميع 

 األطرا .

http://www.masrawy.com 

ميناء دمياط أول ميناء مصري يتعامل من خالل الشبكة 

   :G1G                                  40101/1  الحكومية الموحدة 

تأكيدا علي ريادة هيئة ميناء دمياط في تنفيذ كافة      

ايجراءات التي من شأنها تيسير و تبسيط إجراءات العمل ، و 

في إطار التنفيذ الكامل لخدمات الشباك الواحد للعمالء ، تم 

تنفيذ الربط ايلكتروني بين الهيئة و وزارة التخطيط و المتابعة 

و ايصالح ايداري كأول ميناء يتعامل من خالل الشبكة 

األمر الذي يمكن الهيئة من التعامل  G1Gالحكومية الموحدة 

اآللي مع الجهات الحكومية المختلفة و الذي من شأنه إلغاء 

 التعامل الورقي بينها و بين العمالء .

و في هذا الشأن أوضح اللواء بحري / أيمن صالح رئيس 

مجلس ايدارة أنه و كخطوة أولي لهذا الربط يتم تنفيذ 

التكامل مع كل من مصلحة السجل التجاري ، و وزارة المالية 

القيمة المضافة ( و ذلك تمهيدا يلغاء   –) مصلحة الضرائب 

المستندات الورقية التي يتقدم بها العميل للحصول علي 

 الخدمات التي تقدمها الهيئة .
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"تويوتا تسوشو اليابانية" تبحث فرص االستثمار 

 بميناء دمياط

 

 

 

 

 

10: 01/1: 

استقبل اللواء أيمن صالح رئيس ميناء دمياط، يويتشيرو    

ايواساكى مدير عام فرع مصر بشركة " تويوتا تسوشو" 

اليابانية، وذلك لدراسة أوجه التعاون المشترك بين 

الطرفين، فى حضور الربان طارق شاهين نائب رئيس 

الهيئة، وفريق من ايدارات المختصة بالهيئة، وذلك فى إطار 

االهتمام المتزايد من الشركات العالمية بالفرص 

 االستثمارية  بميناء دمياط.

بدأ اللقاء بعرض تقديمى عن أنشطة الشركة ومجاالت 

عملها فى مصر، منها إنشاء محطات الكهرباء والطاقة 

المتجددة، وبناء منصات التنقيب عن البترول وخدمات الغاز 

 والوقود والبتروكيماويات.

واستعرض رئيس ميناء دمياط المشروعات الجارية 

والمستقبلية بالميناء، وإمكانية مساهمة الشركة فى تلك 

المشروعات، وأبرزها محطة الحاويات الثانية والمركز 

اللوجيستى لخدمات سفن البترول، إضافة إلى إمكانية 

التعاون فى مجال تموين السفن بالغاز لخبرة اليابان فى 

هذا المجال، سواء بالتمويل عن طريق إحدى الجهات 

المانحة، أو كمشغل، أو فى مجال دراسات الجدوى، أو 

 البنية التحتية أو تقديم منح لتدريب العاملين.

وأعرب يويتشيرو ايواساكى، عن إعجابه بالميناء، وبهذه 

المشاريع المستقبلية، موضحا أن تلك المشروعات ستكون 

 محل دراسة وافية داخل الشركه .

www.youm7.com 

طاب شكر موجه خ

لي هيئة ميناء دمياط 

من شركة الريدى 

  للمالحة 

10:01/1:  

إشارة لما بذله السادة رئيس الهيئة ونائبه ورئيس اإلدارة المركزية 

 للحركة ومرشدى الميناء والعاملين على القاطرات

 ALBATROSSمن جهد فى سرعة التعامل مع عملية إنقاذ الباخرة  

 البضاعة المشحونه عليها بعد حدوث ميل لها. وإنقاذ

 

 



نائب رئيس هيئة ميناء دمياط لي"الوطن": ندشن مركزا 

 لخدمة شركات البترول

91 01 01/1:  

 

 

 

 

 

 

نائب رئيس هيئة ميناء دمياط في حواره لي"الوطن" نسعى 

يقامة مركز لوجيستي بحري لخدمة شركات البترول 

% ورواتب عاملينا 1ونستخدم نقل السكة الحديد بنسبة 

 األعلى بين الموانئ المصرية.

أكد الربان طارق شاهين، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط في 

حوار لي"الوطن" إعادة إحياء مشروع محطة الحاويات الجديدة 

موبكو سابقا، هذا بخال  سعي الميناء للوصول بالعمق 

متًرا والقضاء على العشوائيات بمشروع  :1التصميمي لي

القرية الفرنسية، وسعيها الدؤوب يقامة مركز لوجيستي 

بحري، لخدمة شركات البترول وهو ما سيضع ميناء دمياط 

في مرتبة متقدمة عالميًا مشيًرا الستخدام الميناء النقل 

 1.1%، كما حقق الميناء إيرادات 1بالسكة الحديد بنسبة 

 مليار جنيه 

وقال الربان طارق شاهين ايضا نعتمد على السكة الحديد 

% حيث كانت نسبة النقل 34% والنقل البري 1بنسبة 

% من قبل كما أن هناك ميزة متاحة حال 9بالسكة الحديد 

استخدام السكة الحديد للمتعاملين ولكن هناك معوقات 

تواجهنا ممثلة في عدم توافر ايطارات المناسبة الستيعاب 

نقل البضاعة، فمثال يمكن نقل حاويات البضائع الفارغة 

وبضائع الصب فنقل البضاعة دائما يحتاج للنقل من ميناء آلخر 

فالبد من استعداد الميناء اآلخر الستقبال البضاعة كالسكر و 

غيره فال يوجد مثال خط نقل من دمياط لقنا هذا بخال  قلة 

الجرارات وميزانية وزارة النقل ال تسمح بزيادة عددها والسكة 

الحديد خط واحد فقط حيث زادت نسبة النقل ونطمح 

 %./1الستخدام النقل بالسكة الحديد بنسبة 

www.nafeza1world.com 

 

 

 

 

 

 انعقاد مجلس إدارة  ميناء دمياط  بحضور وزير النقل   

 1/1:0:014 

بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء بحري  أييمين 

صالح رئيس الميناء وأعضاء مجليس ايدارة ، حيييث نياقيش 

المجلس عدداً من الموضوعات الهامة شملت المركز المياليي 

، ومشيروع ميوازنية :01/1    1/11للميناء عن العام الماليي 

، وحركة اليتيشيغيييل 01/13    :1/1هيئة الميناء للعام المالي 

،  :01/1   01   /9حيتيي  01/11   01   1بالميناء خالل الفترة من 

% خيالل هيذه  11والتي أوضحت زيادة عدد السفن بنسبة 

الفترة عن العام السابق وزييادة إجيمياليي طياقية اليمييينياء 

  % عن العام السابق . /1المحققة بنسبة 

و استعرض اللواء بحري ايمن صالح نمو ايرادات الميناء خيالل 

ميليييون عيام  :41السنوات السابقة حيث تطور االيراد مين 

، مشيراً إلى عيدد  :1/1مليار جنيه عام  1.1/1ليصبح  1/11

من اينجازات التي تم تحقيقها خالل األربع سنوات السابيقية، 

م وعيميق  /94والتي تمثلت في )رصيف بضائع عامة بطول 

،  1/14مليون جنيه وتم اينتهاء منه نوفمبر  141م بتكلفة  11

ميتير  ///2متر مربع و  ///9وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة 

 1/12مليون جنيه، وتم اينتيهياء فيي مياييو  11مربع بتكلفة 

طين  /1بدوي بقوة شيد   –،وإستالم قاطرتين بحريتين حمزة 

، وإنشياء 1/12مليون جنيه في ييونيييو  114للواحدة بتكلفة 

مليون جينيييه،  11متر بتكلفة  :متر وغاطس  /3رصيف بطول 

، و تيعيميييق اليميجيري 1/12وتم اينتهاء منه في نوفيميبير 

متر واألرصيفية  12متر وحوض الدوران إلي  11المالحي إلي 

مليون جنيه فيي فيبيرايير  1:3إلي العمق التصميمي بتكلفة 

،وإنشاء محطة معالجة مدمجة علي مسارين بيتيكيليفية 1/11

، وتطوير مركز اليعيميليييات 1/11مليون جنيه في أكتوبر  :4.4

 ).:1/1مليون جنيه في فبراير  11بالهيئة بتكلفة 

كما تم استعراض الموقف التنفييذي ليليميحيطية اليميتيعيددة 

األغراض التي يتم تنفيذها وفيي خيتيام ايجيتيمياع إعيتيميد 

المجلس المركز المالي والحساب الختامي لليمييينياء ، وأكيد 

الوزير علي ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبيير 

في اييرادات والنشاط التشغيليى للميناء خاصة وأن اليوزارة 

 www.dpa.gov.egتولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري 
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كما بحثت المحافظ السبل الممكنة للميناء لتفعيل المشاركية 

المجتمعية للنهوض بالمحافظة ومواطنيها من خيالل تيوفييير 

التدريبات المناسبة لحديثي التخرج للتدريب على الدخول في 

سوق العمل، وكذا المشاركة في رفع كفاءة ميادين وشيوارع 

 المحافظة .

 

   ميناء دمياط يطبق فاتورة السفن الشاملة الموحدة

1/1:03012 

، تطبيق تفيعيييل 1/1:03012بدأت هيئة ميناء دمياط، السبت 

ايصدار ايلكتروني لفاتورة السفن الشاملة الموحيدة، وذليك 

 لرحالت السفن. 

وأشارت مصادر بغرفة مالحة ايسكندرية أنه تم التنيوييه مين 

قبل هيئة الميناء للشركات المتعاملة معها بتفعييل اليفياتيورة 

الشاملة بدءا من اليوم، وذلك منعا الزدواج عملية اليتيحيصيييل 

 جهات تعمل بالميناء. 1لي

وحسب "المصادر" فإن الجهات التي سيتيضيميهيا اليفياتيورة 

الشاملة تضم قطاع النقل البحري، والهيئة المصرية لسيالمية 

المالحة البحرية، ومصلحة الجمارك، وشرطة المينياء، وقسيم 

 الجوازات بالميناء، بايضافة الى الحجر الصحي.

من جانبه، أشار عبدالعظيم الرييدي، رئيييس غيرفية ميالحية 

دمياط، أن تطبيق الفاتورة الشاملة يأتي بناء على ما اتخذ من 

قرارات خاصة بتطبيق الفاتورة الشاملة بالميوانيئ اليبيحيريية 

المصرية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس األعلى للموانئ ، وكيذا 

قرار اللجنة التنفيذية للمجلس األعلى للموانئ في جليسيتيه 

 المنعقدة في يونيه الماضي.

واستطرد أن هيئات الموانئ قامت بيتيوقيييع بيروتيوكيول ميع 

الجهات ذات الصلة بتطبيق الفاتورة الشاملة، وكذا قرار لجنية 

والتيي تضيم  ///1( لسنة /11تفعيل القرار الجمهوري رقم )

 معظم الجهات العاملة بالمينا.

www.almalnews.com 
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تشغيل جهاز الكشف ايشعاعى على الحاويات الصادر 

 بميناء دمياط

 

 

 

 

 

1/2/0102 

المخصص للكشف عين  ( /P1 ) تم بميناء دمياط تشغيل جهاز

 . الييييييحيييييياويييييييات الصييييييادر بييييييالييييييمييييييييييييينيييييياء

و في هذا االطار قال اللواء بحري/ ايمن صالح رئيس مجليس 

االدارة. ان هيئة الميناء قامت بحل وتذليل جيميييع اليعيقيبيات 

 . والمعوقات وتسهيل كيل ميا ييتيطيليبيه تشيغيييل اليجيهياز

وقد رات الهيئة تشغيل جهاز الكشف ايشعاعى عن الحاويات 

الصادر تبادلياً مع جهاز الرصد البيئى الميوجيود عيليى بيوابية 

الحاويات الوارد لمدة شهر وهى الفترة الالزمه ينشياء سيور 

فاصل بين الجهازين حيث يمكن بعد ذلك تشغيلهما فى وقيت 

واحد و قامت الهيئة بالفعل بالتعاقد على السور الخرساني و 

تم البدء في إنشائه وكذلك تم عمل الصيانه الالزمه للبيوابيات 

المعدنية للجهاز بعد توصيل وإطالق التيار الكهربائى المطلوب 

 لتشغيله . 

عوض تبحث مع رئيس هيئة ميناء دمياط سبل التعاون 

 المشترك

 

 

 

        

  

  :01/1 302األربعاء 

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمييياط،   اليليواء      

بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، لتلقى اليتيهينيئية 

لتوليها مهام عملها الجديد ، متمنيا ليهيا اليتيوفيييق والسيداد 

 بمنصبها الجديد.

كما بحثت المحافظ، أوجه التعاون المشترك بين اليميحيافيظية 

وهيئة الميناء، وذلك باعتبار الميناء وجهية اليميحيافيظية فيي 

 حركة الصادرات والواردات وأحد أهم الرعاة األساسيين، 

 .لتوفير الخامات الالزمة لمدينة دمياط لألثاث

 

 

 



 

ميناء دمياط يشارك في مؤتمر بعنوان منظومة نقل 

 الحاويات الفارغة

1/1:010: 

شاركت هيئة ميناء دمياط في فاعليات ورشة العمل التي      

نظمتها هيئة تنمية الصادرات بعنوان ) تطوير منظومة نقل 

الحاويات الفارغة من و إلي موانئ التصدير في مصر ( 

بمشاركة المهتمين و المختصين بمنظومة النقل و ذلك 

لمناقشة الدراسة التي أعدتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون 

مع أحد المكاتب ايستشارية المتخصصة و التي تناولت 

بالبحث الحاويات الفارغة و منظومة إنتقالها من و إلي 

المواني المصرية ، و إرتباطها بحركة الشاحنات للصادر أو 

الوارد و ما يستتبعه من إجراءات مثل كشف ايستخالص 

الجمركي و تغير أسعار النولون و الموازين و أيضا تناولت 

الدراسة البنية األساسية و المعلوماتية لمنظومة النقل و 

الفجوة بين الصادرات و الواردات و تكلفة العملية اللوجيستية 

للنقل و الهدر الناتج عن حركة هذه الحاويات علي الطرق 

بدون تنظيم ، كما تناولت الجوانب ايجرائية للمنظومة من 

تطوير للضمانات المالية للحاويات و ايكتفاء بالتعهدات 

المكتوبة عوضا عن الضمان المالي ، و أيضا ايستفادة من 

ايتفاقيات الدولية الخاصة بحركة التجارة و تبسيط النقل عبر 

إضافة إلي تطوير المنظومة الجمركية و تفعيل  . الطرق 

القانون الجديد للجمارك و التطبيق الكامل لمنظومة الشباك 

الواحد ، إضافة إلي ضرورة المراقبة اآللية ينتقال البضائع من 

 و إلي الموانئ .

و في هذا السياق أكدت رئيسة هيئة تنمية الصادرات علي 

ضرورة السعي للوصول إلي نتائج عملية سهلة التطبيق ذات 

أثر سريع و مباشر يلمسه القائمين علي منظومة النقل 

بالحاويات و العمل علي خفض التكلفة و الوقت و تحسين 

الجوانب البيئية ذات الصلة و الحد من اينبعاثات الملوثة 

 بجانب منع الحوادث و ايزدحامات المرورية .

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة هيئة ميناء دمياط علي تلبية 

دعوة المشاركة في ورشة العمل لمناقشة الدراسة و 

التوصيات الناتجة عنها و المشاركة بالرأي و ذلك من منطلق 

يقين الهيئة بضرورة إتباع ايسلوب العلمي لحل المشكالت و 

طبقا لمتغيرات التجارة العالمية و آليات السوق و مبادئ 

 اللوجيستيات و سالسل ايمداد .

 

 

 

 

رئيس هيئة ميناء دمياط: إرتفاع حركة السفن والبضائع 

0  1/11وإجمالي الحاويات المتداولة خالل العام المالي

مقارنة بالعام الماضي ومساهمة فعالة في  :1/1

 البنية التحتية للموانئ البحرية المصرية

   1/1:0:09/ 

اللواء بحرى / أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة  صرح 

وزارة النقل   ميناء دمياط أن الميناء وفقاً لخطة واستراتيجية 

حققت العديد من الخطوات التى ساهمت فى ايرتفاع 

الملحوظ فى معدالت أدائها ، فقد شهدت الميناء إرتفاعاً 

ملحوظاً في كل من حركة السفن والبضائع خالل العام 

 مقارنة بالعام الماضي . :01/1  1/11المالي الحالي 

سفينة العام  /123سفينة مقابل  9111حيث إستقبل الميناء 

 % .11الماضي بزيادة قدرها 

مليون  99.9مليون طن مقابل  /4وبلغت إجمالي طاقة الميناء 

 %. /1طن العام الماضي بمقدار زيادة بلغت 

مليون حاوية  مقابل  1.91و بلغت إجمالي الحاويات المتداولة 

 % . 99ألف حاوية العام الماضي بنسبة زيادة قدرها  /33

هذا وقد إنخفض متوسط وقت إنتظار السفن بالمخطا  

% وبالمثل إنخفض متوسط  12الخارجي بنسبة تصل إلى 

 فترات مكوث السفن على األرصفة بنفس النسبة .

% في  :: نسبة إشغاالت األرصفة بالميناء بلغت  مضيفا أن 

 % العام الماضي ..1:البضائع العامة مقابل 

% العام 21% مقابل 11أما بالنسبة ألرصفة الحاويات فبلغت 

قد شارك فى دعم البنيه  الماضي .و أضا  صالح أن الميناء 

التحتية للموانئ المصرية حيث تم مؤخراً إنشاء العديد من 

جارى إنشاء محطة متعددة األغرض بأطوال  المشروعات و

مليار جنية من  1.912متر بتكلفة  11-متر وعمق  /19أرصفة 

 . :1/1المخطط بدء التشغيل التجريبي لها مع نهاية 

وأشار  ان ذلك ساهم فى تحسن ترتيب مصر في مجال 

0  ٧١٠٢في تقرير التنافسية الدولية لعام  الموانئ البحرية 

حيث تحسن ترتيب البنية التحتية للموانئ المصرية  ٧١٠٢

0  1/14عام  11بعد أن كانت فى المرتبة  41احتلت المرتبة  و 

1/12  . 
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برنامج تدريبى بميناء دمياط لمجموعه من العاملين 

 بالهيئة ايقتصادية لتنمية محور قناة السويس

 

 

 

 

 

1/1:03014 

إستمراراً للتعاون البناء والمستمر بين هيئة ميناء دمييياط       

والهيئة ايقتصادية لتنميية ميحيور قينياة السيوييس وبياقيى 

الموانئ المصرية ، تقوم حالياً هيئة الميناء بتدريب ستيه مين 

العاملين بالهيئة ايقتصادية لمدة شهر ضمن برنامج تيدرييبيى 

شامل عملى ونظرى على الدورة الكاملة للسفن والمتضمنة 

حركة السفن والبضائع بدءاً من وصولها إلى منطقة اينيتيظيار 

الخارجى للميناء ثم التراكى على أحد األرصفة لتقوم بتفيرييغ 

وتستيف البضائع ثم التخزين داخل السيقيائيف أو السياحيات 

 وإنييتييهيياءاً بصيير  تييلييك الييبييضييائييع إلييى خييارج الييمييييينيياء .

هذا وقد أوضح اللواء بحرى / أيمن صالح رئيس مجلس ايدارة 

أن الميناء وطبقاً يستراتيجية وزارة النقل تعمل على تحقيييق 

التكامل بينها وبين بقية الموانئ المصرية إضافة إلى منطيقية 

محور قناة السويس وذلك لتبادل عناصر التميز اليتيى تيؤهيل 

الموانئ المصرية لمنافسة الموانئ األجنبيية فيى مينيطيقية 

 الشرق األوسط .

اختتام البرنامج التدريبي الخاص بشباب الخريجين  

 بهيئة ميناء دمياط

                

 

 

 

1/1:0309/ 

تأكيداً على إهتمام هيئة ميناء دمياط بالمجتمع المدنى 

المحيط وبتحقيق شراكة مجتمعية قوية تهد  إلى تدريب 

وتأهيل شباب الخريجين بغرض إكسابهم المهارات المطلوبة 

لسوق العمل ، وبعد برنامج تدريبى إستغرق ثالثة أشهر ، 

عقدت الهيئة ايختبارات التحريرية والشفوية للمتدربين من 

خريجى كليات الهندسة والحاصلين على الدبلومات الفنية 

 ذات التخصصات المختلفة وتحت إشرا  ايدارات المختصة  .

 

 

متدرباً ايختبارات  9:وقد إجتاز جميع المتدربين وعددهم  

بنجاح يدل على ايستفادة الجيدة المحققة من البرامج 

 التدريبية التى تلقوها. 

وفى هذا السياق أوضح اللواء بحرى / أيمن صالح رئيس 

مجلس ايدارة أن الهيئة تولى إهتماماً كبيراً بالمشاركة 

المجتمعية من منطلق شعورها بالمسؤلية ايجتماعية تجاه 

أبناء المجتمع ، حيث أن هذا البرنامج التدريبى يستهد  للمرة 

األولى للخريجين من التخصصات المذكورة وذلك ليقينها 

وهو ما تحققه …  بأهمية ربط الدراسة النظرية بالعملية 

 . الهيئة للمتدربين

 

ميناء دمياط يشارك فى منتدى الحوار المصرى 

 اييطالى

1/1:01/01 

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات منتدى الحوار المصرى 

اييطالى حول ايقتصاد البحرى والذى عقد فى مقر 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى 

بايسكندرية تحت رعاية وزارة النقل المصرية والسفارة 

اييطالية فى مصر وبحضور العديد من الهيئات والجهات 

العاملة فى التخصصات البحرية من هيئات الموانئ والخطوط 

المالحيه وهيئات التصنيف الدولية من الجانبين المصري 

 واييطالى. 

ميناء دمياط فى جلسات نقاشية و ورش  وقد شاركت هيئة

عمل مع عدد من الشركات العاملة فى قطاع الخدمات 

البحرية والمالحية وقطاع صناعة السفن والبنية التحتيه 

للموانئ وذلك بغرض التعر  على التقنيات الحديثة فى 

المجاالت البحرية إضافة إلى دراسة ايمكانيات المتاحة 

للوصول إلى تفاهمات مشتركة وإستغالل فرص التعاون فى 

قطاع المالحة بإيطاليا، حيث تم عرض الفرص ايستثمارية 

المتاحة بميناء دمياط على الجانب اييطالى والذى أبدى 

إهتماما كبيراً بالمشروعات المطروحة لإلستثمار بالميناء 

خاصة مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية إضافة إلى 

 إنشاء مشروع محطة لخدمات سفن الغاز والبترول .

وفى هذا السياق أوضح اللواء بحرى / أيمن صالح رئيس 

مجلس إدارة الهيئة أن المشاركة فى هذا المؤتمر تأتى 

ترجمة لإلهتمام بتطوير العالقات مع الموانئ اييطالية مشيراً 

إلى أنه توجد تفاهمات مشتركة لدراسة إمكانية إقامة خط 

منتظم بين ميناء دمياط وميناء جنوة  ( ROROلنقل البضائع ) 

اييطالي خاصة أن الميناء يملك كافة ايمكانات يقامة مثل 

 هذا النوع من الخطوط .

. 
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 اعداد/ دعاء محمد حسن

        

 
COSCO        ينهي صفقة االستحواذ علىOOCL 

 
 

 
 

1/1:0101 

 

وافقت شركة مكافحة االحتكار الصيينييية عيليى صيفيقية   

( قبل OOCLالصينية على شركة ) COSCOاستحواذ شركة 

يونيو, مقيابيل  /9يوم واحد من الموعد النهائي المحدد في 

مليار دوالر أمريكي ، حيث تم استيفاء جمييع الشيروط  1,9

 .Tradewindsالمسبقة للعرض وفقا لي 

٪ مين 1,/3بيي   COSCOوبمجرد إتمام الصفقة ، ستحتفظ 

، وبذلك تصبح ثالث أكبر ناقل ليليحياوييات فيي  OOILحصة 

 //4أسطول مدمج مكون من  COSCOالعالم. حيث ستدير 

، وفيقيا ليبيييانيات  TEUمليييون  1,1سفينة ، بسعة تتجاوز

Alphaliner  مما سيييؤدى إليى تيراجيع ،CMA CGM   مين

 مكانتها العالمية كثالث أكبر اسطول نقل بحرى. 

األمريكية -وقد أثرت مخاو  الحرب التجارية الصينية

والموافقة التنظيمية لالندماج سلبًا على قيمة أسهم 

OOCL حيث أثارت لجنة االستثمار األجنبي في الواليات .

على  COSCO( مخاو  بشأن سيطرة CFIUSالمتحدة )

امتياًزا  OOCLفي أبريل, حيث تمتلك   Long Beachمحطة 

،  Long Beachعاًما لتشغيل المرفق في ميناء  /4لمدة 

والذي يعد واحًدا من أكبر بوابات االستيراد بالواليات 

 المتحدة. 
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 مواني دبي العالمية : امتياز محطة حاويات دورالي  

           )Doralehما زال ساريًا ) 

1/1:01011 
 

أكدت شركة "موانئ دبي العالمية" التي تتخذ من دبي 

مقراً لها ، مرة أخرى على أن اتفاقية االمتياز الخاصة بميناء 

( ال تزال سارية المفعول على DTCدورالي للحاويات )

 الرغم من استيالء جيبوتي على المنشأة.

حذرت شركة "موانئ دبي العالمية" من أن "االستيالء غير 

القانوني" على المحطة من جانب الحكومة ال يمنح الحق 

 ألي طر  ثالث في انتهاك شروط اتفاقية االمتياز.

جاء هذا البيان في أعقاب تقارير إخبارية عن افتتاح المرحلة 

 األولى من منطقة التجارة الحرة الدولية الصينية. 

 DPويقال إن هذا ينتهك حقوق ايدارة الحصرية لشركة 

World. 

وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية "هذا مثال واضح 

آخر من جانب الحكومة الجيبوتية على انتهاك التزاماتها 

 التعاقدية وحقوق المستثمرين األجانب".

، استولت حكومة جيبوتي على المحطة ،  :1/1في فبراير 

على ميغيادرة اليبيالد وإنيهياء  DP Worldمما أجبر موظفي 

 اتفاقية االمتياز.

بدأت موانئ دبي العالمية تحكيًما ضد جيبوتي أمام محكمة 

 لندن للتحكيم الدولي وتنتظر نتائج هذه العملية.

worldmaritimenews.com                                                                                
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الموانئ العالمية توقع اتفاقية امتياز لميناء كروز   

 الكرواتي

1/1:03019 

وقعت شركة "بورتس بورتس هولدنج" العالمية لتشغيل 

عاًما لحقوق  /1الموانئ التركية اتفاقية امتياز لمدة 

التشغيل في ميناء غازينيكا للرحالت البحرية في زادار ، 

 كرواتيا.

وقد تم توقيع الصفقة بين الشركة التابعة لشركة زادار 

.(. وهيئة ميناء زادار. d.o.oالدولية لخدمات الموانئ )

،  :1/1وبموجب شروط العقد ، بدءاً من الربع الرابع من عام 

بإدارة جميع عمليات ميناء الرحالت  GPHستقوم شركة 

 على مدى فترة االمتياز. Gazenicaالبحرية في ميناء 

يشمل االمتياز ميناء سفن الركاب السياحية وخدمات محطة 

والمركبات  Ro-Roالخاويات  ومحطة عبارات دولية وخدمات 

 //14وخدمات الركاب. كما يحتوي على مساحة تجارية تبلغ 

 متر مربع ، مع إمكانية البيع بالتجزئة وأماكن المكاتب.

وتشمل البنية التحتية لموانئ الرحالت البحرية مشروًعا يبلغ 
متًرا للرصيف ايجمالي  /111متًرا و طول  19غاطسة  

الستيعاب السفن الكبيرة. يعد ميناء غازينيكا للرحالت 
،  :1/1البحرية هو ثاني ميناء بحري جديد تم توقيعه عام 
ميناء  11مما يزيد عدد الموانئ التي تعمل فيها الشركة إلى 

 worldmaritimenews.comدول.                               3في 

 

 بنما تحتفل بالذكرى الثانية لمشروع توسيع القناة

 
11 03 01/1:          

سجلت  شركة 

CMA CGM   زيادة

في اينتاج 

٪  3.1بنسبة 

حيث  :1/1على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 

مليون حاوية نمطية ، مما  2.13ارتفع حجم االنتاج إلى 

يعكس قوة تحالف المحيطات. وارجعت الشركة هذا النمو 

وخطوط آسيا / الخليج ،   Transpacificإلى قوة خطوط 

  بايضافة إلى الخدمات من وإلى أمريكا الجنوبية.

، رئيس مجلس ايدارة والرئيس  Rodolphe Saadéوقال 

إن النمو القوي في الحجم CMA CGM“ 8التنفيذي لمجموعة 

 CMA CGMوسعت ” يدل على قوتنا التجارية ونوعية خدماتنا.

مليون حاوية  1.1٪ إلى 11.2من طاقة أسطولها بنسبة 

لسفن حاويات  CMA CGM Jean Mermozنمطية مع إضافة 

حاوية صممت خصيصا  لتعمل بين آسيا وأوروبا  //1/1سعة 

وسفن من طراز آيس مجهزة بهياكل تمكنها من العمل على 

 طرق البلطيق.

٪ إلى 1./1كما قامت الشركة بزيادة عدد السفن بنسبة 

 Oceanسفينة وتطوير خدماتها مع إطالق خدمة  2/3

Alliance Day 1  من الخدمات بين الشرق والغرب بما  41مع

-أمريكا الشمالية وآسيا وشمال أوروبا وآسيا-في ذلك آسيا

 البحر األبيض المتوسط.

٪ تقريبًا في شركة 12وقد حصلت الشركة على حصة تبلغ 

CEVA Logistics  وتأمل في أن تسمح مشاريع التعاون بين ،

بتقديم حلول ذات قيمة مضافة  CMA CGMالمجموعتين لي 

 للعمالء من خالل سلسلة الخدمات اللوجستية.
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مليار دوالر  1بمقدار  Maerskارتفاع تكاليف وقود 

 /1/1أمريكي اعتباًرا من عام 

1/1:0:091 

من المتوقع أن تزيد فاتورة الوقود السنوي لشركة الشحن 

العمالقة الدنماركية إيه. بي. مولر ميرسك بمقدار ملياري 

 2./دوالر سنوياً على األقل ، وسط ارتفاع تكاليف الكبريت 

 ./1/1في المئة في عام 

 APقال سايمون بيرجولف ، مدير الشؤون التنظيمية في    

Moller-Maersk A 0 S  لي ،Bloomberg  أن القضايا الناشئة

عن اللوائح الجديدة قد أوجدت عاصفة كبيرة ، مع األخذ 

بعين االعتبار التوافر المحدود المتوقع للوقود المتوافق 

 واالستثمارات المطلوبة في البنية التحتية والبحوث .

مليار دوالر أمريكي  9.91وكما هو معلوم ، أنفقت الشركة 

على الوقود العام الماضي ، مما يعني أن األنظمة الجديدة 

 من المرجح أن تضاعف هذه التقديرات تقريبًا.

وتخطط ميرسك لالمتثال للقواعد الجديدة باستخدام وقود 

منخفض الكبريت. وقالت الشركة في وقت سابق إنها ال 

تستثمر في أجهزة التخلص من ثاني اكسيد الكربون  مع 

 األخذ بعين االعتبار الشئون التشغيلية المختلفة.

كجزء من جهودها لضمان توافر الوقود المناسب والمتوافق 

، وبموجب هذا المشروع ، ستتمكن ميرسك من تزويد 

 سفنها بالوقود المطابق.

،  /1/1من المتوقع أن يفرض تنظيم لوائح الكبريت لعام  

الذي يحظر على السفن استخدام أي وقود بحري يحتوي 

، عبًئا  /1/1يناير  1٪ اعتباًرا من 2./علي  الكبريت فوق 

ثقياًل على المالكين حيث من المرجح أن تقفز تكاليف 

مليار دوالر  /1الوقود السنوية لقطاع الشحن بما يصل إلى 

مليار دوالر أمريكي لقطاع  /1أمريكي ، بما في ذلك 

 الحاويات وحده.

وقد أثيرت مخاو  من أن بعض المالكين قد يختارون تفادي 

اللوائح وعدم االستثمار في أنواع الوقود المتوافقة ألن دفع 

 غرامة لعدم االمتثال سيكون أرخص بكثير. 

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك ، سورين سكو ، قد 

صرح في وقت سابق من هذا العام أن السبيل الوحيد 

لخلق مجال متكافئ مع اللوائح الجديدة هو فرض تطبيق 

 قوي ، بما في ذلك حظر السفن غير الممتثلة.

   worldmaritimenews.com  

 

 



كما تم تعريف المشاركين باستراتيجيات معالجة االنبعاثات  

مثل السفن البحرية ومعدات تداول  -الصادرة من عدة مصادر 

 البضائع والشاحنات.

وقد استفادت ورشة العمل من حزم تدريبية مختلفية  ، تيم 

تطويرها بشكل خاص في إطار الشراكة االستراتيجية بييين 

الذي تديره المنظمة اليبيحيريية اليدولييية   GloMEEPمشروع 

بشأن كفاءة استخدام الطاقة والرابطة اليدولييية ليليميوانيئ 

ويجري طرح هذه الحزمة في بلدان رائدة  .(IAPHوالمرافئ )

في جميع أنحاء العياليم ، تسيتيهيد  األفيراد مين ايدارات 

 والوزارات وسلطات الموانئ البحرية ومشغلي الموانئ.

Imo.news 

 اهم الموانئ تنضم لبرنامج العمل المناخي 

14 03 01/1: 

انضمت  موانئ كل من هامبورغ ، وبرشلونة ، وأنتويرب ، 

ولوس أنجلوس ، ولونغ بيتش ، وفانكوفر ، وروتردام لرابطة  

برنامج العمل المناخي من أجل مكافحة االحتباس الحراري 

  العالمي.

وذلك في إطار برنامج العمل العالمي للمناطق الساحلية ، 

ستعمل األطرا  معاً على عدد من المشاريع التي تعالج 

 قضية االحتباس الحراري العالمي.

قال أالرد كاستيل ، الرئيس والمدير التنفيذي في ميناء 

روتردام ،"لقد حددت اتفاقية باريس هدفاً واضحاً: اننا بحاجة 

إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة األرض إلى أقل من درجتين 

مئويتين. ومن الهام ايضا في هذا السياق الحد من 

االنبعاثات الناتجة عن انشطة النقل البحري. كمركز رئيسي 

"يسرني أن أرى أن في شبكة النقل البحري العالمية و 

سلطات الموانئ الدولية قد لعبت دوًرا رائًدا في هذا المجال 

، حيث تلتزم بمشاريع تعاونية يمكن أن تزيد من الحد من 

 انبعاثات الكربون في قطاع النقل البحري".

يركز برنامج العمل المناخي العالمي للموانئ على زيادة 

كفاءة سالسل التوريد باستخدام التكنولوجيا الرقمية ؛ 

النهوض بالسياسات العامة والطموحة )العامة( الرامية إلى 

الحد من االنبعاثات داخل المناطق الجغرافية األكبر ؛ وتسريع 

تطوير حلول الطاقة المتجددة التي تعمل على متن السفن 

وغيرها من الحلول األخرى الخالية من االنبعاثات.وتشمل 

المجاالت األخرى تطوير أنواع الوقود المستدام منخفض 

الكربون الصالح تجارياً للنقل البحري والبنية التحتية ألنظمة 

تزويد السفن بالكهرباء وتطوير منشآت تداول البضائع على 

                                  worldmaritimenews.comنحو كامل في الموانئ.
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 بنما والواليات المتحدة توقعان  اتفاقية النقل البحري

1/1:03019 

وقع وزير الشؤون البحرية في بينيميا ، جيورج بيركيات ،    

وأدميرال مارك ، مدير ايدارة البحرية  في الواليات المتحيدة 

اتفاقية رئيسية للتعاون في مجال الينيقيل اليبيحيري فيي 

  العاصمة  واشنطن.

سيعمل توقيع مذكرة التعاون على تحسين تبادل 

المعلومات والخبرات لتدريب البحارة ومشغلي الموانئ ؛ 

وسيشجع على عمل استثمارات القطاع الخاص و كإطار 

لعرض مشاريع االستثمار البحري. وقال الوزير بركات: "لقد 

روجت بنما للمستثمرين األمريكيين من أجل مواصلة تعزيز 

 مركز الخدمات اللوجستية في بنما"

وأضا  قائالُ: وبما أن الصناعة البحرية جزء مهم من    

التجارة العالمية ، فإن االتفاقية ستساهم في التنمية 

المستدامة وستعمل على تلبية توقعات العالم المتعلقة 

 بالسالمة البحرية وحماية البيئة.

"وبالمثل ، سيتم تعزيز عالقاتنا بين الواليات المتحدة وبنما 

في األنشطة التجارية البحرية ، والعالقات التي تعود إلى 

مع بناء قناة بنما ، واحدة من أهم المساعي  /1بداية القرن 

العالمية ، والتي تلعب دورا حيويا في كفاءة واستدامة 

 النقل البحري .

"من المهم أن نوضح أننا حققنا اليوم أحد األهدا  

الرئيسية التي اقترحتها ايدارتان منذ االجتماع الثنائي 

، عندما قدمنا المسودة األولى  1/11الذي عقد في عام 

لالتفاقية مع اهتمام بلدنا بتعزيز أواصر التفاهم والتعاون 

 البحري.

"إنها بداية لعالقة دائمة بين السلطة البحرية في بنما        

)AMP             وايدارة البحرية للواليات المتحدة األمريكية )

)MARAD."( 

mag.com-container 

 ورشة عمل  للحد من االنبعاثات في الموانئ

14 03 01/1:     

قامت  المنظمة البحريية اليدولييية ،بيعيميل ورشية عيميل 

للمشاركين ايقليميين من جورجيا وأوكرانيا وتيركيييا.وذليك 

 للحد من االنبعاثات في الموانئ .

سبتمبر( على كيفيية  11-/1وقد ركز الحدث ، في باتومي )

إجراء قوائم جرد وحساب االنبعاثات ، بما في ذلك اليغيازات 

 وملوثات الهواء. 



  "  Gulftainer  مليون دوالر في  //1" تبرم صفقة بقيمة

 )Wilmingtonميناء )

 

1/1:03013 

( ، وهي شركة تشيغيييل ميوانيئ Gulftainerقامت شركة )

مستقلة وشركات لوجستية مستقلة مقرهيا فيي ايميارات 

العربية المتحدة ، بوضع اللمسات األخيرة على امتياز ميدتيه 

( فيي اليوالييات اليميتيحيدة Delawareعاماً مع واليية ) /2

 ).Wilmingtonاألمريكية لتشغيل وتنمية ميناء )

اليتيابيعية  GT USAوستشهد االتفاقية ، التي وقعتها شركة 

( توسيع المحطة وتحويلها إليى واحيدة Gulftainerلشركة )

 من أكبر المرافق من نوعها على الساحل الشرقي.

في حفل التوقيع العام الذي عقد في وييليمينيجيتيون ، وقيع 

الحاكم جون كارني من والية ديالوير على االتفاقية ميع بيدر 

(  ، Gulftainerجعفر ، رئيس المجلس التنفيذي لشيركية )

بحضور ديالوير وزير الخارجية جييفيري بيوليوك ومسيؤولييين 

آخرين في الدولة ، فضال عن السيد. يوسف العتيبة ، سفييير 

 الدولة لدى الواليات المتحدة وكبار الشخصيات.

وتعليًقا على آخر األخبار ، قال بدر جعفر ، رئيييس ميجيليس 

(  " التنفيذي: "نحن فخيورون بياليتيزامينيا Gulftainerإدارة ")

 الطويل األمد تجاه والية ديالوير ومجتمعها واقتصادها.

(  الحيافيل  Gulftainer"يعتمد هذا االتفاق الهام على سجل )

عاًميا مين تيقيدييم اليتيميييز  49الذي يمتد تاريخة على مدار 

واالعتمادية في الموانئ والعمليات اللوجستية حول العالم ، 

ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة بييين اليقيطياعييين اليعيام 

والخاص ستدفع ميناء ويلمنجتون نيحيو أن تصيبيح اليبيوابية 

 الرئيسية للساحل الشرقي .

(  إلى الواليات المتيحيدة مين خيالل Gulftainer"منذ دخول)

، اكيتيشيفينيا  1/12عملياتنا في ميناء كانافيرال فيي عيام 

إمكانات كبيرة غير مستغلة في هيذا اليقيطياع وسينيواصيل 

 البحث عن فرص استثمارية جذابة في المنطقة".

وتمثل صفقة الميناء أكبر عملية تديرها شركة إماراتيية فيي 

الواليات المتحدة ، فضالً عن أكبر استثمار على ايطالق تقوم 

 به شركة خاصة إماراتية في البالد .

www.dredgingtoday.com 
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كويجانو:  قناة بنما لم تتأثر بعد بالتوترات التجارية  

 بين الواليات المتحدة والصين

1/1:0301: 

ذكر  مدير المجرى المائي لقناة بنما : أن الحرب التجارية 

التي جرت بين القوى االقتصادية الكبرى في العالم 

) الواليات المتحدة والصين( ، لم يكن لها أي تأثير على 

 حجم التجارة في قناة بنما حتى اآلن.

ومع ذلك ، فإن هيئة القناة تراقب عن كثب التعريفات 

الجمركية  التي تفرضها الدولتان ، حيث أن الصين والواليات 

 المتحدة هما أكبر مستخدمي المجرى المائي.

وحتى اآلن ، لم تشهد القناة أي آثار حول هذا الجدال 

عاًما جيًدا جًدا لقناة  :1/1التجاري. وفي الواقع ، فإن عام 

بنما ، حيث شهد نمواً كبيراً في حمولة البضائع مثل فول 

الصويا و الغاز الطبيعي المسال ، وما زالت قناة بنما في 

حالة تأهب ومراقبة للتطورات في األسواق المختلفة التي 

 تخدمها.

www.World maritime news.com 

 

 لوائح بيئية جديدة حول رؤية "الشحن األخضر"

13 03 01/1:    

حذر"كيتاك ليم: االمين العام للمنظمة البحرية الدولية من 

أن صناعة الشحن العالمية قد تتعرض لضغوط متزايدة 

 لضمان التزامها بلوائح بيئية جديدة تلوح في األفق.

تم تقديم تقارير ليم في افتتاح المعرض التجاري البحري 

، وهو واحد من أهم األحداث في العالم  SMMفي هامبورج 

 بالنسبة لصناعة النقل البحري.

، ستقوم المنظمة البحرية  /1/1يناير  1واعتباًرا من 

الدولية بتكليف األعضاء باستخدام الوقود المحتوي على 

٪ على األكثر ، مقارنة مع النسبة 2./الكبريت بنسبة 

٪ عند السفر في أعالي 9.2السابقة التي كانت قدرها 

 البحار.

وبدالً من ذلك ، يمكن للسفن تركيب ما يسمى نظام 

تقنيات تنظيف العادم "جهاز التنظيف" للحد من التلوث 

 البيئي.

وأعرب إسبين بولسون ، رئيس غرفة الشحن الدولية ، عن 

ثقته في أن الصناعة ستنجح في نهاية المطا  في أن 

 تصبح أكثر استدامة بيئياً.

وأشار إلى أن أنواع الوقود التي امتثلت للوائح الجديدة ليم 

تتوافر بعد على الصعيد العالمي وأن أسعارها الدقيقة هي 

عامل تكلفة رئيسي لشركات الشيحين و ميا زاليت غييير 

  معروفة.

 

www.hellenicshippingnews.com 
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A Quarterly E-Publication by DPA  

: "تيميكييين 1/13اليوم العالمي للمالحة البحرية لعام 

   المرأة في المجتمع البحري"

   1 03  01/1: 

 تم اختيار تمكين المرأة في المجتمع البحري "كموضوع 

. حيث يتيح فرصة التوعييية 1/13اليوم البحري العالمي لعام 
بأهمية المساواة بين الجنسين ، بما يتمياشيى ميع أهيدا  

( ،و تسليط الضيوء SDGsالتنمية المستدامة لألمم المتحدة )
على المساهمة الهامة للمرأة من جميع أنحاء اليعياليم فيي 

 القطاع البحري.

( الموضوع اليذي IMOأقر مجلس المنظمة البحرية الدولية )

،  Kitack Limاقتراحه األمين العام للمنظمة البحرية الدولية 

بيميقير اليمينيظيمية  /11أثناء اجتماع المجلس في دورته الي 

 . البحرية الدولية في لندن

فقد صرح األمين العام للمنظمة ان ليليمينيظيمية اليبيحيريية " 

الدولية التزام قوي بالمساعدة في تحقيق أهدا  التينيمييية 

( وتواصل دعم مشاركة الميرأة فيي كيل SDGsالمستدامة )

من الوظائف الساحلية والبحرية ، بما يتماشى مع األهيدا  

من أهدا  التنيمييية اليميسيتيدامية:"  2المحددة في الهد  

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكيين اليجيميييع الينيسياء 

 والفتيات ".

، افتتح عدد قليل من معاهد التدريب البحيري  ::13في عام 

أبوابها للطالبات. كانت المنظمة البحرية الدولية في طلييعية 

وكاالت األمم المتحدة المتخصصة التي شيكيليت بيرنياميجيا 

عالميا يعر  باسم إدماج المرأة في القطاع البحري. نيفيذت 

على عدة مراحل ، ووضع إطار مؤسسي يدراج بعدا متعليق 

بنوع الجنس في سياسات وإجراءات اليمينيظيمية اليبيحيريية 

الدولية ، مع قرارات اعتمدت لضمان الوصول إليى اليتيدرييب 

 البحري وفرص العمل للمرأة في القطاع البحري.

"واليوم ، أصبحت" المرأة في البرنامج البحري "التي أعييدت 

، قوية. وقال السيد ليييم: "إن  IMOتسميتها حديثاً ، منظمة 

تمكين النساء يشجع االقتصادات المزدهرة في جميع أنيحياء 

العالم ، ويحفز النمو والتنمية ، و يفيدنا جميعاً فيي اليعيميل 

في المجتمع البحري العالمي في الوقت الذي نسعى فيييه 

 نحو شحن آمن ، ونظيف ومستدام".

سيضمن اختيار موضوع "تميكييين اليميرأة فيي اليميجيتيميع 

البحري" تجديد التركيز على برنامج المنظمة البحرية الدولية 

مين أهيدا   2في البرامج البحرية ، وعلى تحقيق اليهيد  

 .1/13التنمية المستدامة ، طوال عام 

 

 

 

 

 اعداد / شيماء جابر 

تيذهيب إليى  1/11الجائزة البحرية الدولية ليعيام 

 Birgit Sølling Olsenالسيدة 

1 03  01/1: 

، النائبة  Birgit Sølling Olsenوقع االختيار علي السيدة 

السابقة للمدير العام للهيئة البحرية الدنماركية ، ليييتيم 

وذلك  1/11منحها الجائزة البحرية الدولية المرموقة لعام

( IMOبعدما صوّت مجلس المنظمة البحريية اليدولييية )

يوليو( علي منيحيهيا  2-1في لندن ) 1/١في اجتماعه الي

الجائزة تقديراً لمساهمتها القيمة فيي عيميل وأهيدا  

المنظمة البحرية الدولية وللمالحة البحرية اليدولييية، و 

 . المجتمع ككل

مين قيبيل  Birgit Sølling Olsenتم ترشييح السيييدة 

الدنيميارك بيايضيافية إليى غيرفية الشيحين اليدولييية 

 P & Iوالمجموعة الدولية لجمعيات الحماية والتعويض )

Clubs  بناءا علي مساهمتيهيا اليكيبيييرة فيي أهيدا ،)

المنظمة البحرية الدولية و الجمع بين معرفتها الشاملية 

بالقانون البحري وفهم الجوانب التجارية وإمكانيات النمو 

 للصناعة البحرية.

عليى  Sølling Olsenأكدت الدنمارك على تركيز السيدة 

الحلول الدولية كعضو فيي اليوفيد اليدنيمياركيي أثينياء 

المداوالت في المنظمة البحرية الدولية ، وال سيما خالل 

المفاوضات المتعلقة بالصناديق الدولية للتعيوييض عين 

( ؛ وضع مبادئ توجيهييية دولييية IOPCالتلوث النفطي )

 Sølling Olsenلمكافحة القرصنة ؛ كما عملت السيييدة 

بال كلل من أجل ضمان معالجة قضايا اليبيحيارة ، سيواء 

في المنظمة البحرية الدولية أو في مينيظيمية اليعيميل 

الدولية ، بما في ذلك تدريب البحارة والتعليم ، وظيرو  

 العمل والسالمة الشخصية.
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    Birgit Sølling Olsenالسيدة 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي خريجة في القيانيون  Sølling Olsenحصلت السيدة 

تحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة كوبنهاغن ، 

على مهنتها البحرية كمستشار قانونيي لسيجيل الشيحين 

الدانماركي. وانتقلت إلى وزارة الصناعة الدانماركية )اليتيي 

شملت بعد ذلك الشؤون البحرية في إطار مسؤولياتها( في 

، وأصبحت مديرة لسياسة الشيحين اليدوليي و  ::13عام 

. وفيي 1332القانون البحري في وزارة الصناعة في عيام 

مديرة سيياسية  Sølling Olsen، أصبحت السيدة  1331عام 

 9//1الشحن في الهيئة  البحرية الدانماركية ومينيذ عيام 

، شغلت منصب نائب المديير  1/11وحتى تقاعدها في عام 

 العام للهيئة البحرية الدانماركية. 

 الجائزة البحرية الدولية             

تُمنح الجائزة البحرية الدولية سنويا مين قيبيل اليمينيظيمية 

البحرية الدولية للفرد أو المنظمة التي ُيحكم علييهيا بيأنيهيا 

قدمت أهم إسهام في عمل المنظمة وأهدافها. وتتكون من 

منحوتة على شكل دلفين ، وتتضمن جائزة ميالييية ، عينيد 

تقديم ورقة أكاديمية ميكيتيوبية حيول ميوضيوع ذي صيلية 

 بالمنظمة البحرية الدولية.

خالل حفيل  Sølling Olsenسيتم تقديم الجائزة إلى السيدة 

 1السنوي ، والذي سيعقد هذا العام في  IMOتوزيع جوائز 

، خالل الدورة المائة للجنة السالمة البحريية  :1/1ديسمبر 

 ).MSCالتابعة للمنظمة البحرية الدولية )

 

 

 تعزز الشحن اآلمن في آسيا IMOورشة    

 

1/1:01011 

يشكل الشحن البحري العمود الفقري للتجارة العياليمييية ،  

٪ من حجم اليتيجيارة اليعياليمييية. فيهيي /:حيث ينقل نحو 

الوسيلة الوحيدة للنقل العام التي تعتبر فعيالية مين حيييث 

 ////2التكلفة و استهالك الوقود. فيوميا ، تحميل حيواليي 

من طعام و مالبس ،  -سفينة تجارية كل ما يحتاجه االنسان 

وقود ، مواد الخام ، إلكترونيات ، أدوية وأكثر من ذلك. ولذليك 

فإن أمن التجارة البحرية أمر بالغ األهمية للناس في جميييع 

 أنحاء العالم.

تنفيييذ علي وتمثل ورش العمل الموجهة التي تساعد الدول 

تدابير المنظمة البحرية الدولية ،إحدى الطرق التي تدعم بها 

المنظمة البحرية الدولية األمن البحري. و قد وقعت آخر هذه 

الفعاليات ، التي تخص األمن البحري واليميوانيئ ليليبيليدان 

يوليو(. حيييث حضير  11-19اآلسيوية ، في نينغبو ، الصين )

مشاركا يمثلون الموانئ واليهيييئيات اليميعييّينية  /2أكثر من 

 .والوكاالت الوطنية األخرى من الدول اآلسيوية

( استعراض 1األهدا  الرئيسية لورشة العمل هي: )  وكانت

تنفيذ األمن البحري في المنطقة وتقييم التهديدات الجيدييدة 

( تعزيز التعاون بييين اليميوانيئ واليهيييئيات 1أو المتطورة ؛ )

المعينة في الدول المشاركة من خالل مناقشة حول تيبيادل 

( 9الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة باألمن البحيري ؛ )

تحديد التحديات التي تواجيه السيفين واليميوانيئ واألفيراد 

( مشياركية 4لغرض تيسير النقل البحري اآلمن والفعال ؛ و 

 .أفضل الممارسات والخبرات والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

، نائبة المدير العام السابقة للهيئة  Birgit Sølling Olsenالسيدة 
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   األمن البحري في القرن الحادي والعشرين

1/1:01019 

عمل  Kitack Limأبرز األمين العام للمنظمة البحرية الدولية 

المنظمة واستجابتها للمشهد األمني البحري المتغير. فقد 

قال في حديثه في ندوة "األمن البحري في القرن الحادي 

والعشرين" في كلية الحرب البحرية البرازيلية ، ريو دي 

يوليو( ، أن "التهديدات التي تواجه قطاعي  /1جانيرو )

الموانئ والشحن تتطوران باستمرار وكذلك استجابة 

المنظمة البحرية الدولية" وأكد "ان المنظمة البحرية 

 الدولية تتناول الثورة الرقمية في جميع جوانب عملها". . 

وكانت السفن المستقلة ، المعروفة باسم السفن البحرية 

، إحدى القضايا التي أثارها األمين العام  (MASS)المستقلة 

، والتي قالت إن المنظمة البحرية الدولية تقوم حاليا بتقييم 

الجوانب التنظيمية في هذا المجال ، والتي تشمل النظر 

في الموضوع من جوانب السالمة ، األمن والمسؤولية 

القانونية واالستجابات للحوادث وحماية البيئة البحرية. كما 

أبرز األمين العام قلق المنظمة المتزايد بشأن األمن 

السيبراني ، والتعرض المحتمل لتقنية المعلومات على 

 متن السفن ونظم تكنولوجيا التشغيل.

التأكيد على أن الصناعة البحرية يمكنها  Limواصل السيد 

أن تقود وتدعم اقتصاًدا متناميًا وتساعد في تحقيق عالم 

أفضل ، وبالتالي ، فإن الشحن اآلمن هو عنصر أساسي 

 في الدائرة االوسع من الصناعة نفسها.

 Chris، تحدث   MASSوفي حدث جانبي تقني حول 

Trelawny  ( من المنظمة الدوليةIMO ، عن هذه المسألة )

حيث قدم لمحة عن كيفية عمل العملية التنظيمية في 

المنظمة البحرية الدولية ، ويبحث في هذه المسالة فريق 

المراسلة  الذي وضع في لجنة السالمة البحرية التابعة 

( التي بدأت عملها. MSC 33للمنظمة البحرية الدولية )

ترحب المنظمة البحرية الدولية بالمدخالت الواردة من 

الدول األعضاء فيها إلى المجموعة ، التي تمر بعملية تحديد 

النطاق في المشهد التنظيمي الحالي المتعلق 

 . بالمجموعة 

 

 

 

1/1:0:091 

من المقرر أن تصبح ايدارة البحرية للصومال عاملة بالكامل 

بحلول نهاية العام ، مما يمكن البلد من االضطالع 

بمسؤولياته المتعلقة بالعلم والميناء والسواحل على نحو 

فعال بما يتسق مع صكوك المنظمة البحرية الدولية. اجتمع 

مسؤولون حكوميون صوماليون في ورشة عمل برعاية 

 91-11المنظمة البحرية الدولية عقدت في كيغالي ، رواندا )

آب / أغسطس( ووافقوا على إعادة هيكلة ايدارة المنشأة 

حديثا ، وهي جزء من وزارة الموانئ والنقل البحري ، بحلول 

 .:1/1كانون األول / ديسمبر  91

وتشمل الخطوات التالية ، التي وافق عليها المسؤولون ، 

بعثة لتقييم االحتياجات وورش عمل أخرى تقوم بها المنظمة 

البحرية الدولية ؛ سن قانون الشحن الصومالي ؛ واتخاذ 

الخطوات الالزمة لالنضمام إلى جميع معاهدات المنظمة 

البحرية الدولية الرئيسية المشار إليها في قانون الشحن 

في الصومال. كما دعا بيان صدر بعد ورشة عمل الحكومة 

الفيدرالية في الصومال إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكي 

تصبح من الدول الموقعة على مذكرة تفاهم المحيط الهندي 

 بشأن مراقبة دولة الميناء.

وقد قامت المنظمة البحرية الدولية ، وبعثة األمم المتحدة 

، وحكومة  (UNSOM)لتقديم المساعدة في الصومال 

من كبار  11جمهورية رواندا بتيسير ورش العمل. وحضرها 

المسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك الوزراء ونواب الوزراء 

وأعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين من الحكومة والدول 

األعضاء االتحادية ، برئاسة ، هون. مريم عويس جامع ، وزير 

الموانئ والنقل البحري. ومثل المنظمة البحرية الدولية 

 ويليام أزوه ، وكيروجا ميشيني ، وبوريتي ثيريمو  . 

 

 

 

خطوة جديدة لإلدارة البحرية الوطنية الصومالية 

 تأهبها للعمل

IMO—وكالة متخصصة تيابيعية    -المنظمة البحرية الدولية

بأمن و سالمة النقل البحري ومنع لألمم المتحدة معنية 

  .التلوث البحري الناجم عن السفن

و يمكن االطالع على األخبار على ميوقيعيهيا اليرسيميي : 

www.imo.org 
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 حماية المحيطات وأعالي البحار

1/1:0301 

تخضع السفن التي تبحر عبر محيطات العالم لقواعد صارمة 

تتعلق بالبيئة والسالمة واألمن ، تطبق طوال رحلتها. تم 

تسليط الضوء على ايطار التنظيمي الشامل الذي طورته 

المنظمة البحرية الدولية للنقل البحري الدولي خالل مؤتمر 

األمم المتحدة بشأن المحيطات في نيويورك ، الواليات 

أيلول / سبتمبر(. يتخذ المؤتمر  11إلى  4المتحدة )من 

الخطوات األولى نحو وضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن 

الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري 

المعروفة  -في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية 

تسهم العديد من تدابير المنظمة البحرية .كما "BBNJ" باسم

الدولية بشكل فعال في حفظ التنوع البيولوجي البحري 

في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ، بما في 

 ذلك االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن

(MARPOL)  التي  -واالتفاقية الدولية يدارة مياه الصابورة

تهد  إلى منع نقل األحياء المائية المحتمل ان تكون غازية 

فضال عن اتفاقية لندن وبروتوكول تنظيم إلقاء  -النوع 

النفايات في البحر. وقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية 

العديد من التدابير الوقائية ، التي يجب على جميع السفن 

االلتزام بها ، سواء داخل المناطق البحرية الحساسة أو 

خارجها وفي المناطق الخاصة ومناطق التحكم في 

 االنبعاثات.

وتشمل هذه القواعد الصارمة التصريفات المصاحبة 

للتشغيل؛ وكذلك المناطق التي ينبغي تجنبها وأنظمة 

أخرى لتوجيه السفن ، بما في ذلك تلك التي تهد  إلى 

ايبقاء على الشحن بعيدا عن مناطق تكاثر الحيتان. ُيعد 

القانون القطبي للمنظمة البحرية الدولية إلزامياً بالنسبة 

للسفن التي تعمل في المنطقة القطبية الشمالية 

وأنتاركتيكا. كما أصدرت المنظمة البحرية الدولية إرشادات 

 .بشأن حماية الحياة البحرية من ضجيج السفن تحت الماء

 

 قضايا متعلقة بسالمة شحن البضائع

1/1:0301/ 

يقع تصنيف بعض الشحنات الخطرة المحتملة على جدول 

أعمال اللجنة الفرعية التابعة للمنظمة البحرية الدولية 

سبتمبر(.  CCC 2  ،1/-14المعنية بنقل البضائع والحاويات )

ستنظر اللجنة الفرعية في ظاهرة محددة حديثا تؤثر على 

بعض شحنات البوكسيت ، والمعروفة باسم الفصل 

الديناميكي ، والتي يمكن أن تسبب عدم استقرار البضائع 

 والسفن.

نقل األسمدة القائمة على نترات األمونيوم مطروح ايضا 

للمناقشة. تم تحديد المشاكل المحتملة بعد الحوادث التي 

 MV Cheshireو حادث ) MV Purple Beach (1/12)شملت 

. سيتم تقديم التوصيات الناشئة عن التحقيق في 1/11)

MV Cheshire  إلى اللجنة الفرعية. وسُتنظر في المقترحات

المتعلقة بتعديل الجداول ذات الصلة ، وذلك يدراجها 

مستقبال في مدونة الشحنات البحرية الدولية الصلبة )

IMSBC التي تعد كتاب قواعد الصناعة بشأن كيفية ، )

 التعامل مع هذه الشحنات.

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة الفرعية في المسائل المتعلقة 

بمواصلة تطوير المدونة الدولية للسالمة على السفن التي 

تستخدم الغازات أو غيرها من أنواع الوقود ذات االنبعاثات 

( ، بما في ذلك وضع مشروع األحكام IGF Codeالمنخفضة )

التقنية للسفن التي تستخدم الميثيل / الكحول اييثيلي 

كوقود و متطلبات مشاريع خاليا الوقود. ويجري أيضا وضع 

مشروع مبادئ توجيهية مؤقتة بشأن استخدام الصلب 

األوستنيتي عالي المنجنيز الستخدامه في التطبيقات 

المبردة مثل صهاريج الشحن وخزانات الوقود وأنابيب ناقالت 

الغاز الطبيعي المسال وسفن تعمل بالغاز الطبيعي 

المسال. كما ستناقش اللجنة الفرعية وضع مسودة 

تعديالت لقانون الممارسات اآلمنة لتكديس البضائع وتأمينها 

)CSS Code المتعلقة بالربط او التثبيت المعتمد على )

الطقس ، بهد  ضمان أعلى مستوى من تأمين البضائع ، 

 مع مراعاة العوامل الجوية المتوقعة وعوامل أخرى. .

IMO—وكالة متخصصة تيابيعية    -المنظمة البحرية الدولية

بأمن و سالمة النقل البحري ومنع لألمم المتحدة معنية 

  .التلوث البحري الناجم عن السفن

و يمكن االطالع على األخبار على ميوقيعيهيا اليرسيميي : 

www.imo.org 

 



 

 اعداد / مياده منتصر 

تلعب الموانئ البحرية اليوم دوراً هاماً فيى التنمية 

االقتصادية للدول وزيادة دخلها القومي ، كما اصبح عدد 

الموانئ ومدى كفأتها وحجم الصادرات والواردات 

المتداولة بها أحد المؤشرات األساسية للحكم على مدى 

قوة وإزدهار إقتصاد الدولة، ويعتبر مدى تقدم الخدمات 

الفنية والنظم اللوجستية والبنية األساسية داخل 

الموانىء البحرية أحد العوامل الرئيسية فى مواجهة 

 التنافسية العالمية.

 منظومة ايدارة البيئية للموانى البحرية

إن الهد  األساسى لمنظومة ايدارة البيئية هو تحقيق 

متطلبات الجودة و السالمة للعمليات الخاصة بمختلف 

أنشطة الميناء و إن المنظومة المتكاملة لإلدارة البيئية 

هي السبيل األمثل للدخول فى عالم المنافسة من أجل 

نجاح عمليات تسويق الميناء عالميا، كما تعتمد القدرة 

التنافسية للموانئ البحرية على قوة و سالمة وتطبيق 

 المنظومة اللوجيستية لإلدارة البيئية.

وإن منظومة ايدارة البيئية للموانئ البحرية تشمل 

وسائل و طرق انتقال وتداول وتخزين البضائع المختلفة و 

الحاويات داخل الميناء و كيفية توصيلها و تسليمها الى 

أصحابها بأقل التكاليف و أسرع وقت مع توافر وسائل 

 األمن و األمان ،

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

و تشمل المنظومة قدرة الميناء على تطبيق نظم  

السالمة البحرية فى استقبال عبارات الركاب و ناقالت 

و سفن الحاويات والبضائع  .G.P.Lالبترول و الكيماويات و 

و كيفية التصر  و التعامل معها عند حدوث …  المختلفة 

تسربات أو حوادث داخل الميناء ... ومدى قدرة الميناء من 

خالل تلك المنظومة على التكييف و السيطرة و التعامل 

 مع الحدث فى يسر و سهولة. 

 أيضا مدى قدرة وإستعداد الميناء من حيث : 

  . توافر أطقم األفراد المدربة 

  .معدات المكافحة وكيفية استخدامها 

   وجود تسهيالت مناسبة الستقبال المخلفات

 مختلفة األنواع و الكميات .
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  العوامل المؤثرة فى تقييم التلوث للبيئة البحرية :

نوعية و كمية الملوثات الداخلة بالطرق المباشرة  -1

 وغير المباشرة إلى البيئة البحرية للميناء .

الخيواص الكيميائية للبيئة البحرية مثل : ) درجة  -1 

نسبة  -الرقم الهيدروجيني  -درجة الحرارة  -الملوحة 

االكسجين المذاب ( و التي تؤثر فى مسار وسمية 

 الملوثات و طرق نموها و تكاثرها .

كثافة حركة السفن داخل الميناء و التي تؤثر فى  -9

 توزيع الملوثات داخل عامود المياه للبيئة البحرية .  

شدة و اتجاه حركة الرياح خالل فصول السنة والتي  -4

تؤثر و تتحكم فى توزيع و انتشار الملوثات داخل البيئة 

 البحرية.

اتجاه و سرعة تيار المياه داخل البيئة البحرية و الذى  -2

يساعد على تبادل توزيع الملوثات فى المناطق 

 المختلفة .

طبيعة و شكل أرصفة الميناء , فكلما كانت مغلقة  -1

ساعد ذلك على تركيز ونمو الملوثات نتيجة لطول زمن 

تواجدها داخل المنطقة المغلقة و بالتالي تقليل تبادل 

انتقال تيار المياه من و إلى المسطح المائي داخل 

  Time Flushingاألرصفة والذى يعر  باسم 

المطالب الرئيسية لتقييم اآلثار البيئية للموانئ 

  البحرية

تحديد مصادر التلوث و خاصة األرضية و التي تحتاج  -1

 إلى السيطرة عليها و منع حدوثها

 تحديد نسب و أنواع الملوثات فى الميناء . -1

العوامل التي تتحكم فى حدوث عملية التلوث فى  -9

 الميناء .

رسم خريطة بيانية لسطح وقاع الميناء محدد بها  -4

 نسب الملوثات و أنواعها .

إعطاء قاعدة بيانات لجميع الدارسين لالسترشاد بها  -2

 فى دراستهم المستقبلية .

مساعدة الدارسين و الباحثين لوضع تقييم بيئي  -1

 سليم للميناء .

طرح الحلول و التوصيات و المقترحات و طرق العالج  -1

 لالرتقاء ببيئة الميناء 

 

 انواع التلوث داخل الميناء

 تلوث مائى
 تلوث هوائى

 تلــوث أرضى
 مخلفات الصرف الصناعي

 مخلفات الصرف الصحي

 مخلفات الصرف الزراعي
 مخلفات السفن

 التلوث اإلشعاعي
 

 :مياه الصابورةوأمثلة ذلك 

 التلوث الحرارى                
 التلوث الضوضائى               

التلوث الناتج عن ضعف الخطة اللوجيستية فى تحريك 
 و نقل البضائع داخل الميناء ) التلوث االرضى ( .

 المخلفات البترولية بكافة أنواعها .

  المشاكل البيئية داخل الموانئ البحرية ترجع الى:

_ أسباب هندسية : قصور فى التصميم والمواصفات 

الهندسية الخاصة باألرصفة و الطرقات المالحية و مداخل 

الميناء والتى تتسبب فى حدوث حوادث التلوث و 

 اينسكاب .

أسباب تشغيلية : ضعف أنظمة مرور و عبور و إرشاد    –

السفن داخل الميناء مما يؤدى الى إزدحام الطرقات 

 المالحية

عدم وجود منظومة إدارة بيئية لوجستية متكاملة داخل   –

الميناء تكون وظيفتها األساسية ربط جميع ايدارات و 

القطاعات فى منظومة سهلة التنفيذ محددة المهام 

 معلومة األهدا .

أهدا  خطة استراتيجية األداء البيئي الموانئ 

 البحرية

تخفيف الضوضاء الصادرة عن أنشطة العمليات داخل  -

 الميناء .

مخلفات  -توافر تسهيالت الستقبال مياه الصر  الصحي  -

 مياه الصابورة و كيفية التخلص منها . –القمامة  –السفن 

سالمة عملية التموين وايمداد سواء بالوقود أو المياه  -

 للسفن المتواجدة داخل الميناء .

 سالمة تداول البضائع داخل الميناء ) البضائع الخطرة ( . -

متابعة عمليات الحفر و ايصالح و التكريك داخل الميناء  -

 ومعالجة اآلثار الناتجة عنها.

متابعة إجراء عمليات الرصد البيئي للمسطح المائي و  -

القاع وعامود المياه للتأكد من خلوها من الملوثات أو 

 تحديد نوعية الملوثات و اكتشا  مصادر جديدة للتلوث .
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التغييرات الخاصة بالكائنات و النباتات البحرية و  -

الظرو  و المالبسات البيئية المحتمل والمتوقع حدوثها 

 و مدى تأثير ذلك على تكاثرها و هجرتها .

التغييرات الخاصة بالعوامل الجوية و المناخية لمنطقة  -

كثافة   –كثافة األمطار   –الميناء )درجة حرارة الهواء 

الصغط   –درجة الرطوبة   –تواجد السحب و الغيوم 

 سرعة الرياح( . –فترات تساقط األمطار  –الجوي 

التغييرات الخاصة بنوعية الهواء ) نسبة تواجد الغازات  -

 والغازات القابلة لالشتعال ( –الضارة 

التغيرات الخاصة بمنطقة الميناء )الضوضاء داخل  -

المسطح المائي و الناتجة عن المعدات الثابتة و 

المتحركة و األوناش و الوحدات البحرية و محركات 

 سيارات النقل و حركة السيارات داخل الميناء( .

التغييرات الخاصة بالمناطق المحيطة و المجاورة  -

لمنطقة الميناء ) الظهير الخلفي ( و مدى تأثير 

التجمعات السكانية و المنشآت الصناعية بأنشطة عمل 

 الميناء . 

عناصر جودة خطة المنظومة البيئية داخل الموانىء  

 البحرية

تشمل خطة المنظومة البيئية و السالمة على البنود 

  التالية:

خطة أمنية محكمة لكشف و مراقبة البضائع و  -2

الحاويات و التأكد من سالمة ما بداخلها و خاصة المواد 

المشعة مع توافر المعدات و األجهزة الالزمة للكشف 

عن أمتعة المسافرين و السيارات و الشاحنات المتعاملة 

مع الميناء ... مع وضع نظام إلكترونى شامل و فعال 

 لمراقبة مداخل و مخارج الميناء .

خطة كاملة و نظام شامل و فعال لمكافحة الحرائق  -1

عند حدوثها مع ضرورة وجود مخزون كا  من معدات 

 مكافحة الحرائق.

وجود مراكز لمكافحة التلوث البحرى محتوية على  -9

 العديد من معدات مكافحة التلوث البحري مثل :

)Skimmers - Booms - Dispersant   مع وجود طاقم )

كافي من العاملين المدربين على كيفية استخدام تلك 

 المعدات .

خطة لإلشرا  على مخلفات أحواض السفن و  -4

شركات وورش بناء و إصالح السفن للتأكد من التخلص 

 منها حسب الطرق و المعايير البيئية.

 

 . أهدا  المنظومة البيئية و السالمة داخل الموانئ البحرية   

_ سالمة السفينة منذ دخولها حرم الميناء الى تراكيها 

على الرصيف مع ضمان سالمتها من جميع المخاطر و 

 األضرار.

 سالمة عمليات الشحن و التفريغ من و الى السفينة . -

توافر وسائل األمن و السالمة المتواجدة على رصيف  -

التراكى و التأكد من االختيار األمثل لنوعية الرصيف و 

إمكانياته حسب نوعية السفينة المتراكية و كمية و أنواع 

 البضاعة التي عليها .

سالمة و تأمين البضاعة منذ خروجها من السفينة إلى  -

المخازن الجمركية داخل الميناء او إلى خارج الميناء 

مباشرة أو العكس مع التأكد من سالمة و أمن العاملين 

 فى مجال تداول و نقل تلك البضائع.

سالمة و نظافة كل من المسطح المائي و األرضي  - 

لمنطقة الميناء و التأكد من عدم تعرضها للملوثات المختلفة 

 مع تأمينها ضد مخاطر الحوادث و اينسكابات .

سالمة المحيط الهوائي لمنطقة الميناء من الملوثات  -

الغازات   –ذرات الغبار   –الهوائية الضارة بالبيئة )األتربة 

 الدخان االسود ( –المعلقات الهوائية  –الضارة 

سالمة و أمن منطقة الظهير الخلفي للميناء والتأكد من  -

عدم تأثرها بالملوثات المختلفة حاليا و مستقبال و عدم 

السماح بتواجد األنشطة و الصناعات الملوثة للبيئة بتلك 

 المناطق .

سالمة وأمن منطقة الميناء من التلوث السمعى و  -

الضوضائى و مدى تأثير ذلك على دقة و كفأة العمل و على 

 القدرة اينتاجية و الذهنية لألفراد المتواجدين داخلها  .

التأكد من تطبيق قواعد السالمة واألمن للعاملين  -

 بمنطقة الميناء فى مختلف القطاعات و ايدارات  .

 النقاط  الرئيسية التى يجب مراعاتها فى المنظومة البيئية للميناء

–التغييرات الساحلية المتوقعة ) عمليات المد و الجزر  -

النحر ( بالنسبة لمنطقة الشاطئ و   –التآكل   –الترسيب 

 السواحل البحرية المجاورة له .

التغييرات الخاصة بنوعية المياه و تشمل ) درجات الحرارة  -

معامل   –االكسجين الذائب   –الرقم الهيدروجيني  -

 االنكسار الضوئى ( .

التغييرات الخاصة بهيدرولوجية المياه و تشمل ) المياه  -

سرعة و   –التيارات البحرية الرأسية و األفقية   –الجوفية 

توزيع   –سرعة المياه السطحية   –اتجاه تيارات المياه 

 التيارات داخل عامود المسطح المائي ( .
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 عوامل نجاح المنظومة البيئية و السالمة للموانئ البحرية:

نظام الكترونى شامل يشمل ربط جميع ايدارات و  -
القطاعات المختلفة للميناء محددا لدور كل إدارة فى تلك 

 المنظومة.
نظام شامل و خطة كاملة لصيانة المعدات و اآلالت و  -

 القطع و الوحدات البحرية العاملة بالميناء .
توافر المعدات و اآلالت واألجهزة الحديثة للكشف عن  -

 الملوثات بجميع أنواعها :
 إشعاعية •بيولوجية    •كيميائية  •
وجود محارق مختلفة األنواع للتخلص الفوري من  -

جميع النفايات و البضائع الفاسدة تعمل بتكنولوجيا 
حديثة و جديدة و بحيث ال تؤثر فى البيئة الهوائية 

 لمنطقة الميناء .
وجود تسهيالت داخل الميناء الستقبال المخلفات  •

 والملوثات و تشمل :

 Ballastتسهيالت الستقبال مياه الصابورة الملوثة ) •
water ( 

 )Sewageتسهيالت الستقبال مياه الصر  الصحي ) •

تسهيالت الستقبال المياه الملوثة باآلثار البترولية ناتج  •
 ) Polluted waterغسيل الصهاريج  )

تسهيالت الستقبال المخلفات الصلبة ) القمامة ( ) •
garbage( 

تسهيالت الستقبال المواد الزيتية و الرواسب البترولية  •
)Oil sludge ( 

على أن تكون تلك التسهيالت فى حالة جيدة و صالحة  -
لالستخدام و االستعمال و يتم الكشف الدوري عليها 
بصفة دورية مع عمل الصيانة الالزمة لها حسب خطة 

 موضوعة.

نظام فعال بأسماء الشركات المتخصصة ذات  - 
ايمكانيات الفنية و المالية لالستعانة بها للعمل داخل 
الميناء فى المجاالت و التخصصات المختلفة حسب 
اختصاص و خبرة كل منها ... على أن تخضع هذه 
الشركات لنظام مراقبة صارم و محدد لتحديد مدى 
كفأتها واستعدادها للعمل حسب معدالت و قياسات 
الجودة على أن يتم تجديد و تحديث هذا النظام كل فترة 

 لالستفادة من الخبرات الجديدة.

طاقم من الخبراء و العلماء والمستشارين فى جميع  -
إدارة   –التسويق   –اللوجستيات   –التخصصات ) ايدارة 
 –مكافحة التلوث بجميع أنواعه   –األزمات و الكوارث 

القانون ( لمساعدة القائمين على ادارة –التخطيط 
الميناء فى سرعة اتخاذ القرار السليم فى الوقت 
المناسب و حسب القواعد و الشروط العلمية و 

 القانونية.

خطة متطورة و طموحة للبرامج التدريبية لجميع  - 
مستويات ايدارة و العاملين داخل الميناء والتأكد من 
جدية تلك الدورات العملية و العلمية فى تطوير و تحديث 

 و رفع كفأه العاملين.

خطة يدارة المخلفات الناتجة من أنظمة العمل داخل  -
 الميناء و إعادة تصنيعها لإلستفادة منها مرة أخرى ...

)Recovering- Separation- Recycling  وذلك بإنشاء )
وحدات ومصانع للقيام بعمليات الفرز والتدوير والمعالجة 

 بغرض إعادة االستخدام.

 

خطة قومية لعمليات الرصد البيئي للمسطح المائي  -2

والقاع و عامود المياه للتأكد من خلوها من الملوثات مع 

 تحديد نوعيه الملوثات أو اكتشا  مصادر جديدة للتلوث

خطة للتنبؤات المناخية و الجوية و النووات المتوقع  -1

 حدوثها .

خطة طوارئ كاملة تستخدم عند حدوث الكوارث موضحا  -1

بها األدوار األساسية و المهام الفرعية و العاجلة لجميع 

 الهيئات و ايدارات داخل الميناء .

خطة للتعامل مع البضائع الخطرة تشمل عمليات  -/

التداول و النقل والتخزين و ايسعافات األولية و كيفية 

 التصر  و التعامل أثناء حدوث الحوادث .

خطة للسيطرة على المسطح المائي داخل و خارج  -3

الميناء ليال و نهارا مع إعطاء سلطة كاملة للمسئولين عن 

تلك الخطة فى اتخاذ إجراءات العقاب الفوري و تطبيق 

القوانين و المعاهدات وايتفاقيات المحلية و الدولية 

 الخاصة بحماية البيئة البحرية والحفاظ على مكوناتها .

خطة للتعامل مع النفايات الصلبة و السائلة و الغازية  -/1

بجميع أنواعها و كيفية التخلص منها بالطرق البيئية 

 السليمة .

خطة لنشر التوعية البيئية لألفراد و المسئولين و  -11

 العاملين بالدائرة الجمركية.

خطة للدورات التدريبية الحتمية و الملزمة لألفراد و  -11

 –المسئولين و المتعاملين مع أنشطة الميناء )األمن 

 المكافحة (. –السالمة 

خطة شاملة لصيانة المعدات و اآلآلت و المواعين و  -19

اللنشات العاملة داخل الميناء و التأكد من تطبيق نظم 

 السالمة و الجودة عليها .

خطة لتبادل المعلومات بنظام التبادل ايلكتروني -14

للبيانات لخدمة الخطوط المالحية و السفن العاملة مع 

 الميناء و الطاقات المتاحة لألساطيل الوطنية .

خطة لربط الميناء بشبكة متكاملة من السكك  -12

 الحديدية و الطرق البرية والنهرية و المطارات .

خطة لزيادة المساحات الخضراء داخل المسطح  -11

 األرضي للميناء و الحفاظ عليها .

توافر أساليب و أماكن للترفيه لطاقم السفن و  -11

 العبارات و كذلك الركاب أثناء تواجدهم بالميناء .

 

 

 

د 
د
ع
ف ال
مل

 

review.com-http://www.inter 

مقال  الدكتور المهندس/ محمد محرم // الخبير 

 الكيميائى للهندسة البيئية

http://www.inter-review.com/


 

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

 اعداد /  أسماء شعبان 

 العالقه بين الرياح وحركة األمواج :

ينما تهب ريح ذات قوة معلومة لفترة او لمسافة غير ح
محدودة على سطح المياه تنشأ امواج لها ارتفاع معين 

 ومدة زمنية معينة، ويمكن مالحظة ما يلي :

بالنسبة لرياح ذات قوه معينه يزداد ارتفاع الموجه مع   - 
 ازدياد المسافة التي هبت عليها الرياح.

كلما ازدادت فترة هبوب الرياح بقوه معلومة، ازدادت   - 
سرعة حركة األمواج،وبالتالي تزداد فترات األمواج 

 وارتفاعاتها.

بالنسبة لرياح تهب على مسافة معلومة، نجد ان كلما   -
 اشتد هبوبها فان ارتفاع األمواج يزداد.

بالنسبة لرياح تهب على مسافة معلومة  نجد ان كلما   -
اشتد هبوبها تعظم قوة األمواج، وبالتدريج تزداد مددها 

 وارتفاعاتها.

 مضاعفييات األمييواج :

تعمل المياه الضحلة واألرصفة الصخرية والجزر الساحلية 
عند فتحات الخلجان على اضمحالل األمواج. فاألمواج 
الطويلة التي تندفع من عرض المحيط نحو السواحل 
الشماليه لواليات انجلترا الجديدة بالواليات المتحدة، قلما 
تصل اليها بكامل عنفوانها، إذ يستهلك قسم كبير من 
طاقتها اثناء مرورها بالشطآن الصخرية والتالل البحرية 
والجزر المتاخمة للسواحل،وتعمل الشعاب المرجانية ايضا 
على استنفاذ طاقة األمواج، حيث تتكسر عليها فتصل إلى 

  السواحل الضعيفة، وقد ال تصلها اطالقا.

ويعمل الجليد والثلج المتساقط واألمطار على تهيدئية قيوة 
األمواج، وقد تقضي عليها. فاألمواج تتكيسير عيليى حيوا  
الجليد،كما تعمل بلوراته عل تخفيف حدتها، وهطول المطير 
المفاجئ يستنفذ طاقة الموج العالي. وللزيوت أيضا تيأثييير 
مهدئ لألمواج المتحركة في عرض البحر. وتستيعييين بيهيا 

 .   السفن بألقائها في الموج الثائر في حاالت الطوارئ

تنشأ األمواج عندما يضطرب سطح البحر. وأهم ما  مقدمه

يميز حركة الموجة أنها حينما تمر على سطح الماء بسرعة 

معينة، فان المياه نفسها تعلو وتنخفض في حركة متسقة 

منتظمة. وهناك ارتباط بين طول الموجه وقوتها وعمق 

المياه حيث تقاس بعمليات حسابيه تفسر االختال  في 

اتجاه او خط سير األمواج التي تنشأ في مياه عميقه، وحين 

تصل الى مياه ضحلة. وتنشأ األمواج عادة مع هبوب الرياح 

والعواصف، فمعظم األمواج ناتجة عن تأثير حركة الرياح 

على الماء. غير ان األمواج قد تنشأ بتأثير حركات المد 

والجزر. كما تنشأ ايضا من تأثير الزالزل والبراكين في قاع 

المحيط. ونظام سير األمواج في البحار والمحيطات نظام 

مضطرب، فهو خليط من األمواج في شكل مجموعات او 

سالسل، تختلط ببعضها في تناسق وتسابق وتالحق 

  مستمر.

لكل موجة ارتفاع يقاس من قاعها الى قمتها ولها طول     

يعبر عنه بالمسافة بين قمتها وقمة الموجه التاليه لها اما 

مدة الموجه فهو تعبير يقصد به الفترة الزمنية بين لحظتي 

مرور قمتين متتاليتين بنقطة معينة. وهذه المقاييس متغيره 

وغير ثابتة وتربط بعمق المياه وبحركة الرياح. وجدير بالذكر 

ان كتلة المياه ال تتحرك وال تنتقل مع الموجة، ولكن الذي 

ينتقل هو الطاقة الدافعة. فجزئيات الماء في مسار دائري او 

بيضاوي يتعامد على خط مرور الموجة، ثم تعود قريبا جدا 

من مكانها األصلي. ولو تحركت كتل الماء مع األمواج بالفعل 

ألصبحت المالحة البحرية مستحيلة ولتعذرت السكني بجوار 

 السواحل البحريه.

وتنشأ أكبر االمواج في المحيطات التساع المجال الذي    

يعبر عنه بطول االمتداد وهو المسافة التي تقطعها االمواج 

مدفوعة برياح دائمة الهبوب في اتجاه واحد دون ان 

يعترضها عائق. وكلما كبرت األمواج كلما ازداد ارتفاعها. 

فامتداد االمواج الضخمة في المحيطات التي تدفعها رياح 

 ///1تصل في سرعتها سرعة العواصف. يصل الى نحو 

 كيلو متر. فاألمواج الضخمة ال يمكن ان تنشأ في بحر ضيق .
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 انواع االمواج  :

 األمييواج الزلزالييية: -1

يطلق اسم األمواج المدية على نوعين متباينين من األمواج 

ليس ألحدهما صلة بحركات المد والنوع األول ينشأ عن 

الزالزل التي تحدث في قاع المحيط، والثاني تسببه الرياح 

 الشديدة أو العواصف العاتية.

وتنشأ معظم األمواج الزلزالية البحرية التي يطلق عليها  

تسونامي في األخاديد واألحواض البحرية العميقة. ففي 

أخاديد اتكاما وألوشيان واليابان، مثال، نشأت امواج اطاحت 

بحياة الكثيرين من البشر. فمثل هذه األخاديد تحتل من قاع 

المحيط مكانا ضعيفا غير ثابت يصيبه االختالل وعدم ايتزان، 

مما يولد الكثير من الزالزل التي تسبب األمواج الثائرة 

 الكبيرة،التي تدمر المنشآت الساحلية.

وقد تعرضت سواحل كثيرة لدمار تلك األمواج التسونامية 

خالل فترات التاريخ منها بعض سواحل البحر المتوسط 

الشرقي، وسواحل شبه جزيرة إيبريا وسواحل غرب امريكا 

الجنوبيه، وسواحل اليابان وجزر هاواي. وقد تعرضت األخيرة 

( لتلك األمواج التسونامية المدمرة  1:41في ابريل سنة ) 

فأحدثت في سواحلها التخريب والتدمير. فقد حدث زلزال 

 //91في أخدود الوشيان الذي يبعد عن جزر هاواي بحوالي 

كيلو متر فنشأت عنه امواج هائلة بلغ طول الموجه بين كل 

كيلو متر ووصلت األمواج الى  142قمتين متتاليتين حوال 

كيلو متر!! وقد  /12جزر هاواي في سرعه مذهله بلغت نحو 

تعاون المختصون في الزالزل واألمواج والمد في وضع نظام 

لحماية جزر هاواي، وذلك بإنشاء شبكة من محطات التنبؤ 

موزعة في المحيط الهادي، لتحذير سكان الجزر من أخطار 

 تلك األمواج المدميرة.

 األمييواج الداخلييية:- 1

هناك أمواج داخلية باطنية تحرك المياه داخل ظلمات البحار 

والمحيطات. وقد تحدثت اآلية الكريمة من سورة النور عن 

هذه الحقيقة: "أَْو َكظُلَُماتٍ فِى بَْحٍر لُّجٍِّىّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمّن 

َفْوقِِه َمْوٌج ِمّن َفْوقِِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها َفْوَق بَْعضٍ إَِذآ 

 أَْخَرَج يََدُه لَْم يََكْد يََراَها"( 

كما تحدث عنها علماء كثيرون في العصر الحديث حيث  

تطورت وسائل الغوص ومراقبة حركة المياه في البحر. يقول 

األستاذ الجليل عبد المجيد الزنداني في مقال رائع مطول 

 عن هذه األمواج ما اقتبسنا منه ما يلي:

"إن األمواج الداخلية التي تحدث في عمق المحيط معروفة 

أيًضا، غير أنها لم تعر  علميًّا إال منذ أقل من مئة سنة وهي 

تحدث داخل البحر ي إال في حاالت قليلة معروفة ي وعلى 

امتداد سطوح طبقات المياه المختلفة الكثافة والمتفاوتة في 

درجة حرارتها وملوحتها، وتشير اآلية الكريمة ي على ما يبدو ي 

 إلى هذه األنواع من األمواج".

" تنشأ في المضايق والقنوات أمواج داخلية ذات أشكال 

خاصة. واألمواج الداخلية ظاهرة شائعة في مضيق جبل 

طارق. وقد يتسبب التدفق الداخلي للتيار السطحي القوي، 

والتدفق الخارجي للتيار السفلي، في دخول األمواج 

الداخلية من المحيط األطلنطي إلى المضيق، كأنها أمواج 

متكسرة، مثل األمواج المزبدة على الشاطئ، مما يتسبب 

  في قدر كبير من االضطرابات الداخلية".
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 قياس األمواج مع محوالت الضغط

على الرغم من أن قياس األمواج مع محوالت الضغط قد 

، إال أنه ال يزال هناك فرق كبير  1341تم تطبيقه منذ عام 

في النتائج حول كفاية نظرية الموجة الخطية لتعويض 

سجالت الضغط. تقارن قياسات االرتفاع السطحي في 

موجات الجاذبية بالتقديرات المقابلة من قياسات الضغط 

تحت السطح المتزامن. وتسبق مراجعة العمل السابق 

وصفاً لالختبارات المعملية في مسيل موجة يبلغ طوله 

أمتار في المعهد الوطني لبحوث المياه الكندية.  1/9

تُستخدم محوالت الضغط وموجات الموجات السعفية 

الخارقة للثقب لجمع البيانات في أعماق المياه البالغة 

متر مع الموجات أحادية اللون وغير المنتظمة.  1.1و  3./

تشير النتائج إلى أن النظرية الخطية كافية لتعويض 

سجالت الضغط يعطاء ارتفاعات الموجة السطحية في 

حدود خمسة بالمائة. وتناقش أسباب وجود تناقضات 

 أكبر في الدراسات السابقة.

 االمواج والموانئ :

تواجه العديد من الموانئ و المرافئ أوضاعاً تؤدى فيها 

الظرو  الجوية النشطة إلى مشاكل تشغيلية قد تتعلق 

بالتأثير على وضوح الرؤية أثناء دخول و خروج السفن، و 

الهياج الذي قد ينتج عن تغلل حركة األمواج أو ارتفاع 

موجة طولية أو اندفاع موجة طويلة  المدى و الرياح 

 العالية التي قد تؤثر على إدارة السفن. 

األنشطة األخرى كالتكريك أو المسح أو البناء عادة ما 

تتطلب أوضاع منخفضة الطاقة للتنفيذ اآلمن و يتطلب 

التخطيط الفعال لهذه األنشطة قياس كمي دقيق 

للبارامترات الجوية المحددة الخاصة بالموقع  في نطاق 

 أيام(.  1إلى  2التوقعات القصيرة و المتوسطة )من 

لتلبية هذه الحاجة تم تطوير مجموعة من األدوات القائمة 

( للسماح MOVs—MetOcean-viewعلى اينترنت )

 بالولوج و ايدارة وفقاً للطقس في نطاق الميناء.

يسمح تلقيم بيانات األمواج المقاسة في الوقت الفعلي 

بدقة التكهن بحالة الجو و يتجه  MOVو الرياح في برنامج 

 إلى التخطيط المشترك و بالتالي إجراء التقييم يومياً.

تستوعب التشكيالت التكهنية األساسية  البيانات 

المرصودة حيث من الممكن تحسين التنبؤات قصيرة 

المدى. وتقدم النماذج الخاصة بنظام التنبؤ هنا في أربعة 

  حاالت تشغيلية.

اختبار طريقة جديدة للتنبؤ باألمواج البحرية 

 العمالقة

تتسبب األمواج البحرية العمالقة بخسائر مادية وبشرية 

جسيمة. ومن أجل تفادي هذه األخطار يعمل فريق بحث 

علمي على تطوير تقنيات التنبؤ بهذا النوع من األمواج، 

تقنيات أثبتت نجاحها في المختبر، ولكن ما مدى فعاليتها 

 على أرض الواقع؟

لقد وقعت العديد من حوادث النقل البحري الخطيرة في 

 :131أعالي البحار بسبب األمواج العاتية". ففي عام 

غرقت سفينة نقل البضائع "ميونخ" في شمال جزر 

تسبب  1//1األزور بسبب موجة عمالقة. وفي سنة 

موجة عمالقة في غرق سفينة "بريستيج"، ما أدى إلى 

 تسرب النفط على ساحل المحيط األطلسي ايسبانية.



www.metocean.co.nz 

www.porttechnology.org 

bostan-attifl.blogspot.com 

https800www.dw.com 

 المصدر :

 األمواج العمالقة تحت المجهر

وحسب تقديرات الخبراء تتسبب األمواج العمالقة في إلحاق 

الضرر بعشر سفن في كل سنة. ومن أجل الحد من هذه 

الخسائر واألضرار في المستقبل تعمل مجموعة من 

الباحثين في جامعة هامبورغ التقنية بتطوير آليات للتنبؤ 

بهد  تحديد دقيق لمكان وقوع هذه الظاهرة والتنبيه 

بخطورتها في الوقت المناسب. ولهذا الغرض قام فريق 

البحث بتطوير نظرية، تصف كيفية تكٌون هذه األمواج 

العمالقة. وتؤكد نتائج المختبر على صحة وفعالية هذه 

النظرية. والجدير بالذكر هو أن فريق البحث بإمكانه محاكاة 

موجة عمالقة بشكل نموذجي مصغر عبر الضغط على زر 

 على الكمبيوتر.

 رياضيات األمواج

ويسعى فريق البحث إلى فهم كيفية تشكل األمواج 

العمالقة وكيفية وصفها عبر الصيغ العملية. ولهذا الغرض قام 

فريق العمل بابتكار نظرية جديدة، تستند إلى ما يسمى 

بالرياضيات غير الخطية. وتأخذ هذه النظرية في عين االعتبار 

أن موجات المياه تؤثر بشكل متبادل على بعضها البعض، 

ففي حالة هبوب رياح قوية على تيارات مائية معينة قد 

تمتص الموجة الطاقة من جارتها فتصبح فارغة بشكل كلي. 

ويضيف هوفمان في هذا الصدد أن: "ذلك من شأنه يعمل 

على جمع كل الطاقة في منطقة مركزية لبضع دقائق." 

ويضيف الباحث األلماني: "وعندها تتشكل فجأة موجة 

 عمالقة، سرعان ما تتفكك بعد وقت قصير."

 من النظري إلى العملي

ومن أجل التحقق من هذه النظرية على أرض الواقع يقوم 

الباحثون في المختبر بمحاولة لتطبيقها حيث يوجد حوض 

مائي كبير يجراء هذه التجربة. ويبلغ طول هذا الحوض، الذي 

مترا. وفي  1.2مترا وعرضه  12يشبه حوض االستحمام، 

نهاية الحوض تم تثبيت مروحية تعمل بشكل هيدروليكي، 

من أجل خلق األمواج. وفي الطر  اآلخر من الحوض تم 

إنشاء ما يشبه شاطئا صغيرا، يعمل على امتصاص األمواج 

 الناتجة حتى ال تمتد إلى الوراء.

ومن أجل خلق هذه الموجة االصطناعية يتم تفعيل العملية 

عبر الكمبيوتر، ثم تبدأ المجموعة الهيدروليكية في الحركة. 

وتظهر المياه في الوهلة األولى على أنها راكدة، ولكن 

سرعان ما تبدأ المياه في التحرك لتتشكل بعدها أمواج 

 صغيرة بنفس الحجم والشكل.

وبعد ذلك تتكون موجة ال تختلف كثيرا عن سابقاتها، إال أن 

تحرك األمواج باستمرار داخل القناة يتسبب في خلق موجة 

عمالقة نسبيا. وبعدها تصطدم هذه الموجة النموذجية مع 

الشاطئ االصطناعي. ويبلغ طول هذه الموجة حوالي ثالثة 

سنتمترات، أي أكبر بثالثة مرات من األمواج المحيطة بها. 

وبهذا العملية يكون فريق البحث قد نجح في ابتكار نموذج 

للموجة العمالقة.

  من المختبر إلى البحر
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وبمقارنة النتائج مع قياسات ألمواج عمالقة يصل طولها 

مترا". وكانت النتيجة أن:" األمواج النموذجية  /9إلى 

المصغرة تتطابق مع األمواج الحقيقية بشكل الفت 

للنظر". وبالنسبة للخبراء فهذا يعتبر مؤشرا هاما على أن 

 نظريتهم صحيحة أيضا على أرض الواقع.

وفي يوم ما  ستساهم هذه الحقائق المستخلصة من 

هذه التجربة في المساعدة على إعطاء توقعات دقيقة 

على شكل تقرير حول األمواج العمالقة على سبيل 

المثال، وهو ما قد يساعد ربان السفينة على معرفة 

المناطق البحرية األكثر تعرضا للموجات العمالقة، 

وبالتالي يكون باستطاعتهم تفادي هذه الظاهرة البحرية 

  عبر اختيار طرق أخرى، أكثر سالمة

 )  LPWالتنبؤ بالموجات ذات االرتفاع الطويل)

المشكلة هي أن ارتفاع منسوب الموج أثناء رسو السفن 

يمكن أن يكون له تأثير مباشر علي دفاعات الميناء.ولكن 

أحداث طفرة هائلة في    LPWالتنبؤ بارتفاع الموج

ميناء   11المواني التحليل من جانب واضعي البيانات من 

ا ترتبط  ارتباطا  LPWمختلف وأكد أن أوضاع األرصفة 

وثيقا بالموجات الضخمة  خارج الميناء في حين أن عملية 

تكون األمواج في الموقع تكون عملية معقدة وغير محددة 

وهي تقنية شبه تجريبية تستخدم لتضخيم حجم األمواج 

 وذلك لدقة التنبؤ بدرجة األمواج  داخل أرصفة الميناء .

 وصول وتسلم البيانات يتم عن طريق  :

مجموعة كاملة من المعلومات المتوقعة واألدوات 

التفاعلية  متاحة  لدخول العمالء للموقع. هذه البيانات و 

 التوقعات البحرية سارية لمدة سبعة أيام وتشمل؛

خرائط عن ارتفاع األمواج واتجاهها، وفترها، وسرعة   -

  الرياح واتجاها

معلومات الموقع ممثلة الجداول والرسوم البيانية  كما _  

  توجد تنبيهات المخاطر المحددة للمستخدم.

 محطة جزيرة داس ، الخليج العربي 

يتيح المجال في مناخ الخليج العربي بالتنبؤ بحركة ارتفاع 

كم في حين أن جزيرة داس )ايمارات 9األمواج على بعد 

 كم . 1.2العربية المتحدة( نفسها مساحتها اقل حيث أنها 

عمليات التكريك في الجزيرة تكون ذات دقة عالية حيث 

تتأثر الجزيرة بالتيارات المائية الشديدة في تلك المنطقة 

ويتم متابعة التغيرات المناخية في هذه المنطقة عن 

 كثب.

 

حوض مائي كبير في مختبر جامعة هامبورغ التقنية من أجل تتبع خطوات 

 تكون األمواج العمالقة وتاثيرها على محيطها.



ال تكمن أهمية الطاقة المتجددة في فائدتها    

البيئية فقط، ولكنها ستصبح بعد بضعة أعوام 

 الخيار االقتصادي األمثل.

مثل الرياح والطاقة -ما تزال تكلفة مصادر الطاقة المتجددة  

تنخفض باطّراد، وستصبح بعد بضعة أعوام أقل  -الشمسية

تكلفة من الوقود األحفوري. وترى الوكالة الدولية للطاقة 

أن ذلك  -بناًء على تقريرها الجديد-( IRENAالمتجددة )

، إذ يمكن أن تهبط األسعار إلى /1/1سيتحقق بحلول العام 

ثالثة سنتات لكل كيلو واط/ساعة لمشاريع الرياح على 

 .الياسبة، ومشاريع الطاقة الشمسية خالل العامين المقبلين

تكاليف إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة لقد كانت معدالت 

مرتفعة السعر جداً، في حين كانت الطاقة الكهرومائية 

أرخص بمعدل خمسة سنتات للكيلو واط/ساعة، والرياح 

على اليابسة ستة سنتات، والطاقة الحيوية والطاقة 

الحرارية األرضية سبعة سنتات. أما مشاريع الطاقة 

الشمسية، فما تزال مرتفعة عند سعر عشرة سنتات للكيلو 

% منذ 19وإن كان هذا الرقم قد انخفض بنسبة -واط/ساعة 

؛ مما أدى إلى انخفاض تكلفة النظم السكانية -/1/1العام 

 ؛ مما أدى إلى انخفاض تكلفة -/1/1العام .%11بنسبة 

 

 

 

 اعداد / دعاء محمد حسن 
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 %.11السكانية بنسبة  النظم   

وقد انخفضت تكلفة مشاريع الرياح على الياسبة بنسبة 

بناًء على -% في ايطار الزمني نفسه. ويمكن القول 19

مشاريع تم بيعها في المزاد، وسيتم تطويرها خالل سنوات 

إن الطاقة المتجددة ستصبح بالسعر نفسه أو  -قريبة قادمة

. وقد /1/1حتى أرخص من الوقود األحفوري بحلول العام 

وصلت أسعار المزاد لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح 

على اليابسة إلى رقم قياسي يبلغ ثالثة سنتات لكل 

كيلوواط/ساعة في دول مثل: ايمارات، والمكسيك، 

 وتشيلي، والبرازيل، وكندا، وألمانيا.

وقد انخفضت تكلفة مشاريع الرياح على الياسبة بنسبة 

بناًء على -% في ايطار الزمني نفسه. ويمكن القول 19

مشاريع تم بيعها في المزاد، وسيتم تطويرها خالل سنوات 

إن الطاقة المتجددة ستصبح بالسعر نفسه أو  -قريبة قادمة

. وقد /1/1حتى أرخص من الوقود األحفوري بحلول العام 

وصلت أسعار المزاد لمشاريع وأن جميع تقنيات توليد الطاقة 

التي هي اآلن ضمن نطاق تكلفة االستخدام -المتجددة 

 ستكون أقل منه. -التجاري للوقود األحفوري

مثل: ايمارات، والمكسيك، وتشيلي، والبرازيل، وكندا، 

 .وألمانيا

 بريان سباينالكاتبة: 
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وأضافت الوكالة في موجزها التنفيذي أن الكهرباء من 

الطاقة المتجددة ستكون أرخص من معظم أنواع الوقود 

، وأن جميع تقنيات توليد /1/1األحفوري بحلول العام 

التي هي اآلن ضمن نطاق تكلفة -الطاقة المتجددة 

 ستكون أقل منه. -االستخدام التجاري للوقود األحفوري

: التكلفة العالمية الشاملة ES-1الشكل 

للكهرباء لنطاق مدى تقنيات توليد الطاقة 

 1/11-/1/1المتجددة 

 المصدر: إيرينا قاعدة بيانات التكلفة المتجددة.

الصورة: قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )

RENA( 

( أن هناك IRENAوترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )

ثالثة أسباب رئيسة لذلك، هي: التقدم في مجال التقنية، 

والسوق التنافسية، وخبرة المطورين في هذه المجال، إذ 

إن من شأن التقدم في التقنية أن يزيد من كفاءة هذه 

المصادر المتجددة. وما يزال العلماء مستمرين في تطوير 

تقنيات توليد الطاقة الشمسية، وزيادة كفاءة ألواح توليد 

 .الطاقة الشمسية

وستؤدي التوربينات األكبر إلى توليد طاقة أكبر من الرياح، 

ويمكن معالجة التقطع من كال المصدرين من خالل بطاريات 

احتياطية. وقد أدى الشراء التنافسي من المزادات إلى 

خفض المعايير المتوقعة، وتسجيل أرقام قياسية خالل 

العام الماضي. وبينما تبقى المعدالت عند ثالثة سنتات 

لكل كيلو واط/ساعة، فإنه من المتوقع أن يزيد المعدل 

إلى حوالي خمسة سنتات للرياح على  /1/1بحلول العام 

 الياسبة، وستة سنتات للطاقة الشمسية.

 

وعلى الرغم من أن التركيز كان على الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح، إال أن الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية 

والطاقة الحرارية األرضية كانت جميعاً جزءاً من العملية 

الجارية لجعل الطاقة المتجددة خياراً قابالً للتطبيق على 

نطاق أوسع، إذ تشير الدراسة إلى أنه تم استثمار أكثر من 

تريليون دوالر في هذا المجال في جميع أنحاء العالم؛ مما 

 أدى إلى توفير عشرة ماليين فرصة عمل تقريباً.

وكلما ازدادت قابلية الطاقة المتجددة، انخفضت التكاليف 

الكهربائية، وحينما تتضاعف سينخفض االستثمار بنسبة 

%. وال تكمن أهمية 12%، وتكاليف توليد الكهرباء بنسبة 3

الطاقة المتجددة في فائدتها البيئية فقط، ولكنها أيضاً 

ستصبح بعد بضعة أعوام الخيار االقتصادي األفضل للسكان 

 واألعمال.
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 اعداد/ شيماء جابر

 LIGHT HOUSEالفنار  -1

 

 

 

 

 

الفنار هو بناء أو هيكل مزود بنور كبير صمم أساساً لكي 

يستخدم كمساعد مالحي . وتختلف شكل الفنارات وفقاً 

لمجموعة من العوامل مثل موقعها وأهميتها النسبية ونوع 

األرض المقامة عليها ، ومدى قوة الرياح المعرضة لها ونوعية 

خلفية األرض بالنسبة لها والمسافة المطلوب رؤيته 

عليها ..... الخ. ويمكن إنشاء الفنارات على األرض أو في 

المياه غير العميقة ، ويساعد شكل الفنار ولونه على التمييز 

بين هذه الفنارات نهاراً بينما تستخدم خصائص األنوار التي 

 .تظهرها وألوانها في التمييز ليالً 

 BEACONالعالمة المالحية )بيكون( -1

يقصد بالعالمة المالحية أي عالمة تعمل كمؤشر لإلرشاد أو 

التحذير والعالمة المالحية غالباً ما تكون ثابتة )غير عائمة( 

كما قد تكون مزودة بنور أو غير مزودة ، وكذلك البعض منها 

مزود بجهاز إرسال للذبذبات كي تلتقط من بعض الرادارات 

 .المالحية لتوضيحها 
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 TRANSIT -التطابق—خط االنطباق -9

وهو مساعد مالحي ثابت )غير عائم( يتكون من عالمتين 

مالحيتين أو أكثر يحددان عند رؤيتهما منطبقتين إتجاهاً 

معيناً . وعادة تزود خطوط االنطباق بأنوار كي تستخدم ليالً 

وتكون ذات ألوان واضحة كي تستخدم نهاراً ، وتستخدم 

خطوط االنطباق بكثرة في تحديد محاور الممرات المالحية 

خاصًة في حالة تواجد أخطار مالحية غير ظاهرة على 

 .جانبي الممر وكذلك تبين حدود الممرات المالحية

 LIGHT VESSELسفينة الفنار  -4

تقوم سفينة الفنار 

بنفس عمل الفنار ، إال 

أنها تأخذ شكل 

سفينة نظراً ألنها 

توضع في أماكن 

يصعب بناء الفنارات 

بها . تعمل سفينة الفنار كمساعد مالحي عائم وتثبت 

بالمخاطيف في النقاط الموقعة على الخريطة الخاصة بها. 

تظهر سفينة الفنار ليالً نوراً ذا خصائص معينة في أعلى 

الصاري ، كما تظهر نوراً أخر أقل المعاناً في مقدمة 

السفينة لكي توضح اتجاه مقدمة السفينة ومن ثم معرفة 

اتجاه التيارات البحرية أو الرياح ، وعادًة تكون مجهزة بصفارة 

 الضباب أو منارة ال سلكية .
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 BUOYSالعوامات )الشمندورات(  -2

 

وهي مساعد مالحي عائم مثبت بالمخاطيف وهناك أنواع 

كثيرة من العوامات تخدم أغراضاً مختلفة وتعتبر أكثر 

مساعدات المالحة استخداماً في العالم ،وقد سبق شرحها 

بالكامل ونظامها المستخدم في موضوع مستقل على هذا 

الرابط لمن أراد االستفادة ))موسيوعية العوامات البحرية 

 وفوائدها((
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 جزيرة جـاوة



 

 أسماء شعباناعداد / 
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 جاوة : نبذة عن جزيرة

( هي جزيرة في إندونيسيا، وبها Jawaجاوة )بايندونيسية: 

عاصمة البالد جاكرتا تعد الجزيرة األكثر اكتظاظاً بالسكان في 

مليون  111وعدد سكانها  1كم ///191العالم. مساحتها 

 1%( ديانتهم ايسالم. وحوالي 39نسمة. أغلب سكان جاوة )

% من سكان الجزيرة مسيحيون. أما البقية لهم أديان 9إلى 

 أخرى كالبوذية.

كم، ومن ///1تمتد جزيرة جاوة من الشرق إلى الغرب بنحو 

كم، وتتجه معظم أنهارها باتجاه //1الشمال إلى الجنوب بنحو 

الشمال، وتبحر فيها السفن في الفصل المطير، ويتجه القسم 

 Brantasاآلخر من أنهارها باتجاه الشرق مثل نهر برانتاس 

كم، 221وطوله نحو  Soloكم، وسولو 914وطوله نحو 

وتستخدم مياه األنهار للسقاية بشكل رئيس، وتؤثر تيارات 

المحيط الهندي في أثناء هبوب الرياح الموسمية الجنوبية 

 الشرقية في حركة المالحة فيها.

يمتد في وسط الجزيرة من الغرب إلى الشرق سلسلة من  

الجبال البركانية، وتمتاز تربة األجزاء البركانية فيها بالخصوبة، 

وتعد هذه األجزاء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، 

أما السالسل الجبلية األخرى فهي كلسية، ويصل ارتفاع 

م تقريباً. األجزاء /:4جرو  شواطئ المناطق الجنوبية إلى 

الشمالية من الجزيرة مسطحة ومنخفضة وفيها مستنقعات 

كثيرة، أما األجزاء الشرقية فيها فهي ذات أرصفة كلسية. 

وتنتشر في األجزاء الجنوبية من سهول الشواطئ الجنوبية 

السبخات والتالل الرملية والسهول البركانية. تكثر البراكين في 

نشطاً، وقد  92بركان، منها  //1جزيرة جاوة، ففيها أكثر من 

شكلت فوهات البراكين بحيرات بسبب األمطار السنوية 

 الغزيرة.

 تقسيمات إدارية :

تنقسم جاوة إلى أربعة مقاطعات، ومقاطعة خاصة، 

 بايضافة إلى منطقة العاصمة:

جاوة الوسطى  -غرب جاوة )جاوة بارات(  -جاكرتا   –بنتن 

 يوجياكرتا -شرق جاوة )جاوة تيمور(  -)جاوة تنغاه( 

 

 

وتقع في الجهة   باندونج وتعتبر عاصمة جاوة

الغربية منها، وتحتل المرتبة الرابعة من ناحية 

األهميّة في أندونيسيا، ويبلغ ارتفاعها عن مستوى 

م، أّما سلسة الجبال التي :11سطح البحر تقريباً 

تحيط بها فهي بركانية وسببت لها العديد من 

الكوارث على الرغم من حمايتها لها من حمالت 

عسكرية عديدة، وتم تأسيسها بعد االستعمار 

م، وعلى الرغم من التطور 13/1الهولندي في عام 

الذي وصلت إليه إاّل أنّها ما زالت تعاني الكثير من 

المشاكل المتعلقة بالفيضانات والنفايات وعدم 

 انتظام السير. 

هذه أمجل وأغرب سبعة أماكن تستطيع زيارتها يف جزيرة جاوة 
 الغربية يف اندونيسيا 

 Pulau Biawak, Indramayu8 زيارة -1

هي الجزيرة البديلة لجزيرة كومودو جزيرة 

السحالي العمالقة كما يقال أنها أحفاد 

الديناصورات المنقرضة ، اسم الجزيرة يعنى حرفيًا 

مراقبة السحالي هو االسم الذي أطلقته مجموعة 

من الفريق البحثي في عالم العلوم البحرية يوجد 

بالجزيرة الشواطئ الرملية البيضاء الجميلة 

والجذابة هي جزيرة مخفية ال يعرفها الكثيرين 

ولكنها من أجمل الجزر في جاوة الغربية يمكنك أن 

تشاهد الطيور الجميلة و ممارسة رياضة الغوص 

تحت المياه الزرقاء الجميلة لمشاهدة الشعاب 

 .المرجانية واألسماك الجميلة

 Tebing Citatah, Padalarang8 زيارة -2

، تجد Padalarang كيلو متر من جزيرة 2على بعد 

الحديقة على الطريق و هي منطقة تحت إشرا  

العمليات الخاصة يتكون المكان من األحجار الجيرية 

مع الصخور الملساء الجميلة والدخول مجاني ، 

سو  تستمتع بعدد من األنشطة المرحة 

والخطيرة  لعشاق المغامرة فقط أهم الرياضات 

 .المشي على الحبال على مرتفعات شاهقة
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  3- يف جونونج بادانج الصخرية يف  Lost Pyramids زيارة 
 سياجنور

 

 

 

 

 

 

 

 

لو تفضل القيام برحلة إلى التالل والمعابد الصخرية 

متر  //1القديمة التي تأسست قبل قرون على ارتفاع 

تقريبًا حيث أنها من أقدم المواقع الصخرية في جنوب 

 ///./1-  ///3شرق آسيا بأكمالها يرجع تاريخها من 

عام كانت أماكن للعبادة في القدم يحاطوها األشجار 

المعمرة والبراكين هي صورة للحياة في عصور ما قبل 

روبية  ///1التاريخ مكان ساحر بحق ، تذكرة الدخول 

 سنت 49./يعادل 

 Curug Batu Templek, Bandung8 زيارة الصخور يف  -4

 

من األماكن المخفية في جزيرة جاوة في الجناح 

الغربي تقع في باندونج الوسطى بالرغم من صعوبة 

الوصول إليها إال أنها من األماكن المميزة جًدا والجميلة 

 Curug تحتوي على معالم جيولوجية نادرة وصخور

Batu  والغابات الصخرية بها عدد من اآلبار والمياه

الجوفية في صلب الصخور أفضل وقت للزيارة خالل 

موسم األمطار ما بين سبتمبر إلى مارس عندما يتدفق 

 . الماء في الصخور

 

 ,Cukang Taneuh زيارة الوادي األخضر يف-5

Pangandaran8 

من قبل السياح  Green Canyon يطلق عليه

الفرنسيين هو بمثابة خسر على األرض يغطيه اللون 

األخضر يمكن الوصول إليه في رحلة بحرية ممتعة ، أو 

الوصول إليه عبر رحلة داخل الغابات الممطرة تستمتع 

فيها بالجدارن الحجرية والهياكل التي تكونت على النهر 

منذ آال  السنين يمكنك القفز من أعلى الهاوية للنهر 

واالسترخاء في المطاعم المحيطة بالمكان التي تقدم 

 وجبات األرز مع الدجاج الملفو  بأوراق الموز

 ,Mount Papandayan زيارة جبال باباندايان يف جاروت  -6

Garut8 

بالنسبة لمحبي تسلق الجبال هذه الجبال مناسبة 

للقيام بتلك المغامرة تستطيع االنتقال بين التضاريس 

الصعبة هو مناسب للمبتدئين في تعلم رياضة تسلق 

الجبال هو من األماكن المناسبة للتخييم ومناسبة 

لمحبي التصوير الفوتوغرافي حيث الجمال وايبداع 

الطبيعي الخارق الزهور الصفراء مع الزهور البيضاء مع 

 .الخضرة والدخول مجاني
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 Gunung Lembu, Purwakarta8 زيارة  -7

من المدن الغريبة غرب جاوة بها عدد من العجائب 

الخفية يوجد عدد من القمم الجميلة والسهول على 

متر عن سطح البحر ، درجة الحرارة على  //1ارتفاع 

درجة مئوية ، لو كنت من عشاق  42المنحدرات 

التصوير ال تنسى اصطحاب الكاميرا للتصوير من أعلى 

الجبل واالستمتاع برؤية شروق الشمس على المدينة 

 .من األعلى

 

Tebing Citatah, Padalarang 

 

 

 

 Pulau Biawak, Indramayu 
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بلدا منخفض الدخل محدود  كان

الموارد محروما من البنية التحتية 

وبعد عقود قليلة تغيرت  واالستثمارات وفرص العمل،

الصورة تماما، أصبحت سنغافورة واحدة من أغنى 

بلدان آسيا، يعود هذا في جانب كبير منه إلى ظهورها 

 كأعلى مراكز الخدمات اللوجستية أداًء في المنطقة .

األرقام تتحدث عن نفسها اليوم، أصبحت تلك المدينة 

الدولة الصغيرة حاضنة  تانى أكبر ميناء  لتداول 

حقق  1/11لحاويات العابرة في العالم،في عام 

99.111.1//  teu  3/9.1./9حقق  1/11وفى//  teu  

حيث ترتبط بأكثر من teu  //311.9./9حقق  1/12وفى 

 ميناء في العالم. //1

لم تكن اينجازات التي حققتها سنغافورة من قبيل 

الصدفة. بل هي نتيجة مزيج من السياسات العامة 

بعيدة النظر والمشاركة الواسعة من القطاع الخاص. 

هذه التجربة يمكن أن تقدم بعض الدروس ألي بلد نام 

يسعى إلى تحسين شبكة خدماته اللوجستية. دعونا 

 . نتأمل ثالثة عوامل رئيسية للنجاح

 1- شبكات الربط
يعد سوق سنغافورة صغير نسبيا بالمقارنة بمراكز 

النقل الرئيسية األخرى، ولم تأت إقامة شبكات ربط 

كثيفة مع المئات من الموانئ في مختلف أنحاء العالم 

 . جزافا، بل كانت نتيجة سياسة توسعية استباقية

وفي إطار هذه الجهود، أبرمت هيئة الطيران المدني 

دولة  /19السنغافورية اتفاقيات للخدمات الجوية مع 

وإقليما لزيادة عدد رحالت الربط الجوي. كذلك، عمل 

الميناء عن كثب مع خطوط الشحن لبناء واحدة من أكثر 

 . شبكات النقل البحري كثافة في العالم

 

    

تمتلك سنغافورة شبكة واسعة من اتفاقيات   

شريكا تجاريا لتعزيز  /9التجارة الحرة مع أكثر من 

سبل دخولها إلى األسواق الرئيسية، وهذا يشجع 

الشركات في سائر سلسلة الخدمات اللوجستية 

على العمل من سنغافورة حيث توقن بأنها تستطيع 

التعويل على شبكات الربط المتواترة والموثوقة 

للوصول إلى األسواق العالمية سريعا، في الحقيقة 

يتيح التواتر العالي لرحالت الربط أحيانا وصول 

البضائع إلى مقصدها عبر سنغافورة بأسرع من 

 . وصولها في رحالت مباشرة

 

 2-البنية التحتية وايجراءات المبتكرة

 

أقام قطاع الخدمات اللوجستية في سنغافورة     

بنية أساسية ومنظومة إجراءات عالمية المستوى، 

هذا البلد يفكر تفكيرا مستقبليا على الدوام، كما 

تؤسس العديد من المبادرات للمستقبل في كل 

 . جزء من سلسلة الخدمات اللوجستية

سيصبح  /1/9عند استكمال ميناء الجيل القادم 

 12ميناء سنغافورة قادرا على التعامل مع ما يعادل 

مليون حاوية شحن، مما يجعله أكبر منشأة متكاملة 

في العالم و يدرس الميناء استخدام المركبات 

األوتوماتيكية التي تسير بدون سائق وأجهزة 

الفحص الذكية لرصد مخالفات الشحن كالقرصنة، 

وأيضا استخدام أحدث األدوات لتحليل البيانات 

 . للرصد المبكر لمواقع التكدس المروري

في قطاع الطيران يتم تشجيع شركات الشحن 

الجوي على استخدام سنغافورة من خالل بنية 

تحتية وإجراءات متخصصة، ومن ثم أقيم مجمع 

الخدمات اللوجستية بالمطار الستقبال ومناولة 

العاجلة، ومراكز التبريد الستقبال البضائع الشحنات 

السريعة المعرضة للتلف، والمرافق ايقليمية 

 . للتعامل مع أنشطة التجارة ايلكترونية المتزايدة

 

 اعداد/مياده منتصر

 لمحة تاريخية 

 عوامل التحول لمركز لوجيستي عالمي في سنغافورة
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كما يتلقى العمال التدريب المنتظم الذي يمكنهم من     

مواكبة التقنيات الجديدة وامتالك المهارات الالزمة 

على سبيل المثال، ، للتعامل مع مختلف أنواع الشحنات

كان أحد مراكز الشحن البارد في المطار هو أول مركز 

على شهادة المعتمدين المستقلين  في العالم يحصل

التي    Pharma CEIV  في الخدمات اللوجستية الدوائية

للمتميزين  IATA   يمنحها االتحاد الدولي للنقل الدولي

  .في التعامل مع الشحنات الدوائية

 

أول  13:3ولتيسير التجارة، أطلقت سنغافورة عام 

نافذة وطنية موحدة في العالم ما لبثت فيما بعد أن 

وحدت إجراءات منح األذون التجارية وحولتها إلى 

جهة حكومية في  92إجراءات رقمية. مع وجود أكثر من 

هذا البرنامج، اقتضى هذا أن تغير الحكومة كلها نمطها 

الفكري من "التحكم في التجارة" إلى "تيسير التجارة." 

واليوم، يمكن التصديق على األذون التجارية إلكترونيا 

خالل دقائق باستخدام استمارة إلكترونية واحدة. ومع 

هذا، فإن كل شحنة يمكن أن تنخرط فيها العديد من 

الجهات وتطلب المزيد من المستندات خالل مجمل 

سلسلة ايمدادات، من الُمصنّعين إلى شركات 

الخدمات اللوجستية، فشركات التمويل التجاري 

والمستهلكين. ويجري حاليا إنشاء نافذة وطنية موحدة 

ومحسنة لدمج أكبر عدد ممكن من المعامالت في 

 . برنامج رقمي واحد

 

  3- تشجيع مشاركة القطاع الخاص

تدرك الحكومة أهمية إشراك القطاع الخاص في 

القرارات الخاصة بالسياسات، ومع مرور الوقت، شكل 

مشغلو الميناء والمطار مؤسسة واحدة لضمان 

استمرارهم في تلبية متطلبات هذه الصناعة، ومنذ 

تحولهما إلى مؤسسة زاد حجم الشحن لدى هيئة 

أضعافا مضاعفة، واستثمرت  PSA  ميناء سنغافورة

محطة للشحن في  /4المؤسسة فيما يقرب من 

مختلف أنحاء العالم. وقد شجعت منافسة القطاع 

الخاص أطرا  الصناعة الفاعلين على أن يصبحوا أكثر 

مهارة من الناحية التجارية، وجعلت قطاع الخدمات 

 . اللوجستية في سنغافورة أكثر كفاءة

 

كما جذبت الحكومة المستثمرين إلى سنغافورة من 

خالل توفير المناخ المواتي لالستثمار، وتقديم الحوافز 

 /1المالئمة يشراك القطاع الخاص، واليوم أصبح هناك 

شركة للخدمات اللوجستية في العالم تدير  12من أكبر 

عملياتها العالمية أو ايقليمية من سنغافورة، وقد حفز 

وجود العديد من الشركات ذات الثقل الكبير هنا 

 . الشركات المحلية على محاكاة المعايير الدولية

 
  

 

كما يوصى بإجراء مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص    

قبل التصديق على االستثمارات العامة وذلك للتيقن 

من تلبية البنية التحتية التي يجري إنشاؤها لالحتياجات 

الفعلية للنشاط ، كما تشجع الحكومة القطاع الخاص 

 على االستثمار في البنية التحتية التكميلية 

وعلى سبيل المثال، استثمرت شركة خدمات مطار  

شركة فيديكس في مرافق  SATS  سنغافورة المحدودة

الشحن الجوي، كمراكز الشحن البارد ومرافق الشحن 

ايقليمي السريع، مع مساعدة الحكومة في تشجيع 

ايقدام على مثل هذه االستثمارات ، ويتم التصدي 

الجماعي للتحديات حتى يكون لالستثمارات معنى 

وجدوى للقطاع الخاص ، الشراكة القوية مع القطاع 

الخاص تضمن استدامة المبادرات من الناحية التجارية 

على المدى الطويل، وعدم تحولها إلى عبء على 

 . األموال العامة
 

شبكات الربط، البنية التحتية   —هذه العوامل الثالثة

تشكل منظومة   —وايجراءات، ومشاركة القطاع الخاص

متكاملة تساعد على نجاح الخدمات اللوجستيةو يثبت 

النجاح الذي حققته سنغافورة أن أي بلد نام محدود 

الموارد يمكنه من خالل الرؤية الثاقبة والمزيد من 

 العزيمة أن يصبح مركزا متقدما للخدمات اللوجستية. 
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 اعداد/ وفاء شطا
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إستراتيجية جادة من الحكومة لتطوير الموانئ.. 

 ووزير النقل يكلف برفع كفاءتها لجذب االستثمارات 

و تشكيل قاعدة بيانات للمتابعة الفورية لحركة 

السفن والبواخر.. وتحويل المناطق المحيطة 

 «مواقع لوجيتسبة»لي

 -لم تكن صفقة القرن في تاريخ السكة الحديد

عربة  //19والتي من شأنها تحديث األسطول بي

قطارات مكيفة، هي األولى في سجل تعاقدات 

هذا العام، بل صار هذا المشروع جنبًا إلى جنب مع 

مشروع القطار الكهربائي الذي سيتم توقيع عقوده 

خالل أيام، وأخيًرا اتجه االهتمام إلى تطوير 

 «أبواب مصر المنسية»الموانئ، التي تعتبر بمثابة 

 لجذب المستثمرين.

  

 

 

  

 

 تطوير الموانىء 

وخالل االحتفال باليوم العالمي للنقل البحري، أعلن 

د.هشام عرفات أن الدولة تولي اهتماًما كبيًرا 

بالنقل البحري بصفة عامة، وتطوير الموانئ بصفة 

خاصة، موضًحا أن النقل البحري يشكل العمود 

% /3الفقري للتجارة الدولية، حيث يتم نقل حوالي 

 من البضائع بحراً.

وأَضا  الوزير، أنه يعتمد الناس في مختلف األنحاء 

على السفن لنقل البضائع والوقود والسلع الغذائية؛ 

ومن هنا فإن تطوير النقل البحري من كافة جوانبه 

من شأنه أن يؤدي بنا إلى المستقبل األفضل الذي 

 نأمل فيه.
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 استراتيجية التطوير 

وأكد أن وزارة النقل في هذا ايطار، قامت ممثلة في 

قطاع النقل البحري بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير 

الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية بالتنسيق 

 مع الجهات المعنية بالدولة.

وتضمنت ايستراتيجية تحويل مصر إلى مركز عالمي 

للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى 

ايقليمي واألفريقي والعالمي، وتوظيف ايمكانات 

الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة في 

الموانئ التجارية والتخصصية على سواحل كل من 

البحرين )األحمر/المتوسط( وقناة السويس، وربط 

الموانئ المصرية بمناطق االستثمار باستغالل الشبكة 

القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، كما 

تم وضع سياسة بحرية متكاملة على مستوى وزارة 

النقل المصرية )قطاع النقل البحري( تستهد  رفع 

كفاءة منظومة النقل البحري والتي تتضمن بشكل 

أساسي الموانئ البحرية وتطوير األسطول التجاري 

 البحري المصري.

وتابع الوزير، أن هذه ايستراتيجية ستكون ايطار العام 

لدراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية 

، ويقوم مركز البحوث واالستشارات /1/9حتى عام 

لقطاع النقل البحري بإعدادها، حيث تم توقيع العقد 

، منوها أن هذه الدراسة تهد  إلى :1/1في يونيو 

تحديد المشروعات ذات األولوية في الموانئ المصرية 

 بغرض تحقيق التكامل فيما بينها وليس التنافس.

 برامج التدريب

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل على تدعيم 

الموارد البشرية في هذا المجال من خالل تطوير 

برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من 

العاملين بوزارة النقل وتحديث التشريعات بايضافة 

إلى تحديد األهدا  البيئية التي تعزز التنمية 

المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع 

 أنواع التلوث.

 خطة التطوير

في هذا السياق، كشف وائل عفيفي، المتحدث 

الرسمي باسم قطاع النقل البحري، أن القطاع يقوم 

بوضع خطط تطوير المواني البحرية المصرية ومتابعة 

 التنفيذ الفعلي لهذه الخطط .

أن الخطة تشمل االرتقاء بكفاءة  «عفيفي»وذكر 

الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة، مع زيادة 

السعات التخزينية، والتوسع في استخدام المواني 

الجافة وإنشاء مراكز لوجيستية، إضافة إلى استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتبادل المعلومات مع 

 العمالء.

وأوضح أنه يأتي ذلك من خالل االعتماد على التبادل 

ايلكتروني للوثائق بدالً من تبادلها يدوياً، واستخدام 

نظم المراقبة وايدارة اآللية لحركة السفن والبضائع 

والبوابات والمسطحات المائية، إضافة إلى االعتماد 

على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات   

 D.C)  وتوضيحها وتحليلها باستخدام األشكال البيانية )

 والمنحنيات بما يسهل الوقو  على مستوى األداء.

وشدد المتحدث الرسمي باسم قطاع النقل البحري، 

على أن ايستراتيجية تشمل السيطرة اآللية على 

حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات 

وتطبيق الكود تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة، 

 ، Code –ISPSالدولي الخاص بأمن المواني والسفن 

مع دراسة المناطق اللوجيستية الجديدة داخل وخارج 

المواني، ما يسهم في تطوير صناعة النقل البحري، 

وتفعيل دور الموانيء البحرية، وتطوير فرص 

االستثمار، وأخيًرا التوسع فى األنشطة اللوجيستية 

 المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها.
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He confirmed  marine pollution control drills are reg-

ularly held  at Damietta Port to identify the best ap-

proaches to deal with various types of pollutants.  

"Add this  to the readiness of the port by means of 

domestic pollution control after obtaining the ISO 

14001 certificate to maintain a clean work environ-

ment". Admiral Saleh added. This ISO certificate is 

periodically reviewed by the Lloyd's Register ; the 

certification authority.  

The port also applies the OPS system (a technique 

used for the first time in the Egyptian ports to supply 

berthing ships with electric power  instead of relying 

on ship's own engines) with a view to protect the ma-

rine environment from pollution. 

It is worth mentioning that the World Maritime Day 

is an annual event launched by the International 

Maritime Organization (IMO) in March 1978. Its aim 

is to shed light on the importance of concepts like 

maritime safety , security and the marine environ-

ment.  

As This year commemorates , 70 years since the adop-

tion of the IMO Convention (1948_2018), the theme 

chosen for 2018 is " IMO 70 Our Heritage - Better 

Shipping for a Better Future" 

www.youm7.com 
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 Port of  Damietta wins the Best Marine Ecology 

Protection Award for 2018 

September 25th ,2018 

In the celebration held 25/9/2018 at the Port of Alex-

andria commemorating  the World Maritime Day 

2018 under the theme "IMO 70 Our Heritage - Better 

Shipping  for a Better Future " Damietta Port won 

the award of the best Egyptian commercial port in 

the field of  marine environment protection for this 

year. 

Rear Admiral / Ayman Saleh, Chairman of Damietta 

Port Authority (DPA) received the trophy and 

awarding certificate .While the Maritime Person of 

the Year Award went to Rear Admiral / Tarek 

Ghanem, Maritime Transport Affairs advisor  to the 

Ministry of Transport.   

The celebration was attended by Dr. Hisham Arafat, 

Minister of Transport, Commander of the Naval 

Forces, Commander of the Northern Military Re-

gion, President of the Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime Transport, Vice President 

of the Economic Zone, as well as members of the 

diplomatic corps, ambassadors of foreign countries, 

public figures and Members of the Parliament And 

maritime transport leaders. 

In this context Rear Admiral Saleh underlined that 

this award comes as a result  of DPA  efforts to 

strictly follow global standards set for clean trad-

ing ,handling  of various types of goods by using 

appropriate marine pollution prevention tech-

niques. 

 

Translation: Doaa Hassan - Shaimaa Jaber - Nora Dahrouj 



Damietta Port Authority Shows Up in Uzbekistan 

Conference— September 20th, 2018 

Rear Admiral / Ayman Saleh Ibrahim, Chairman 

of the Damietta Port Authority (DPA), took part 

in the International Conference «Central Asia in 

the system of international transport corridors: 

strategic perspectives and unrealized opportuni-

ties», held  in Tashkent, capital of the State of 

Uzbekistan, on September 20-21,2018. 

The conference discussed the development of 

the transit transport capabilities of the Central 

Asian Republics and the formation of a common 

integrated transport hub to serve as a key transit 

connection between the countries of South and 

South-East Asia, Europe, Near and Middle East. 

The conference also talked about the interna-

tional logistic centers located on the main 

transport routes and studied the development of 

different methods of efficient use of ports Logis-

tics in the region. 

Admiral / Ayman Saleh explained that the par-

ticipation of DPA in this international confer-

ence comes as a culmination of its efforts to turn 

the Port of Damietta into a logistic hub that is 

capable to provide all facilities needed for trans-

it transport service due to its available invest-

ment opportunities and efficient port facilities 

infrastructure. 

It is worth mentioning that DPA joins this con-

ference as a translation of the directives of both 

the Ministry of Transport and the Egyptian Gov-

ernment after the recent visit by President Ab-

dul Fattah Al-Sisi to the State of Uzbekistan, in 

which he highlighted the importance of devel-

oping aspects of cooperation between Egypt and 

Uzbekistan to achieve the common interests of 

both sides. 

http://www.dpa.gov.eg  

 

 

ة
وي
سن
ع 
رب

 
ن
و
ر
ش
ع
ال
و
ن 
م
ثا
ال
د 
د
ع
ال

 
ة 
من
ثا
ال
ة 
سن
ال

1
/

1
:

 
 

 

Awad discusses  ways of cooperation 

with Damietta Port Authority 

 

September 5th , 2018 

On Wednesday, Dr. Manal Awad, Damietta 

Governor, received Rear Admiral Ayman Salih, 

chairman of Damietta Port Authority, to con-

gratulate her on assuming her new duties. he 

wished her success in her new job. 

The Governor also discussed the joint coopera-

tion between the governorate and the port au-

thority, considering the port as the governora-

te's destination in the movement of exports and 

imports and one of the main sponsors to pro-

vide the necessary raw materials for the city of 

furniture in Damietta. 

They also discussed possible ways to activate 

port participation in  community upgrading by 

providing suitable training for new graduates 

to train in the labor market, as well as partici-

pate in rehabilitating squares and streets of the 

province. 

www.dpa.gov.eg 

 

http://www.dpa.gov.eg


 

 

DPA: ship and cargo traffic Boosts in Fiscal year 17/18 

August 30th , 2018 

Admiral / Ayman Saleh, Chairman of Damietta Port 

Authority(DPA) said that the port in accordance with 

strategy of the Ministry of Transport has achieved 

many steps which contributed to the remarkable in-

crease in performance rates. 

The port witnessed a remarkable increase in both 

ship and cargo traffic during fiscal year 2017/2018 

Compared to last year. For instance, Damietta Port 

received 3122 vessels compared to 2590 vessels last 

year, an increase of 21%. The total capacity of the port 

reached 40 million tons compared to 33.3 million tons 

last year, an increase of 20%. 

The total number of containers handled amounted to 

1.32 million TEU compared to 990 thousand TEUs last 

year, an increase of 33%. 

The average waiting time for vessels in the outside 

waiting area has decreased by 15%. Similarly, aver-

age dwelling time for ship at berth has decreased by 

the same percentage. 

In addition, the percentage of berth occupancy 

amounted to 88% in the general cargo compared to 

82% last year  while container berths reached 62% 

compared to 57% last year. 

Saleh added that the port has participated in support-

ing the infrastructure of the Egyptian ports. Recently, 

several projects have been established, the most im-

portant of which are general cargo berth with a 

length of 340 m, a depth of 12 m, a berth of 90 m and 

a depth of 8 m. The construction of a multi-purpose 

terminal with 630 m long and 17 m deep berth at a 

cost of LE 1.365 billion is planned for the end of 2018. 

Chairman of Damietta Port Authority said that this 

contributed to improve Egypt's position in the field 

of shipping industry as reported in the International 

Competitiveness Report 2017/2018, where the Egyp-

tian ports infrastructure arrangement improved and 

ranked 41th compared to 66th in 2014/2015. 

 http://www.dpa.gov.eg 
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Vice President of Damietta Port for "Al Watan": 

We are launching a service center for Petroleum 

 

 

 

 

 

 

July 31st ,2018 

 

The Vice President of Damietta Port Authority, 

Tariq Shaheen, confirmed in an interview with 

"Al Watan" the revival of the new Mopco con-

tainer terminal project, efforts exerted to reach 

the design depth of 18 meters and eliminate the 

slums in the French Village project. 

He also referred to steady efforts to set up a ma-

rine logistic center to serve oil companies ,a step  

to improve the port of Damietta ranking global-

ly. Shaheen  said port rail transport is used by 

6%, and the port achieved revenues of 1.6 billion 

pounds 

Tarik Shaheen also said that railways transport 

represents  6% and road transport 94% for total 

throughput  handling. "we are doing our best to 

overcome operation obstacles and aspire to use 

railways in moving 10% of overall port through-

put" he added. 

www.nafeza2world.com 

 

 

http://www.dpa.gov.eg
http://www.nafeza2world.com


 

Port Damietta participates in empty con-

tainer transport Conference  

 
July 8th,2018 

Damietta Port Authority (DPA) participated in the 

workshop organized by the Export Development Au-

thority entitled "Developing the empty container 

transport system to and from export ports in Egypt" . 

Competent authorities of the transport system  con-

vened to discuss the study prepared by the Export 

Development Authority in cooperation with one of 

the specialized consultancy offices.  

The study dealt with the empty containers and the 

system of their transfer to and from Egyptian ports, 

how far the system is related to the movement of in-

coming and outgoing trucks ,and the consequent pro-

cedures such as detection of customs clearance and 

change in prices and scales . 

The study also addressed the infrastructure and in-

formation structure of the new system , the cost of the 

logistics process for transport , the lost resulting from 

the unregulated movement of these containers on 

roads and the gap between supply and demand. 

 The procedural aspects of the system were also 

discussed  including  the development of financial 

guarantees for containers, the approval  of written 

undertakings in lieu of financial guarantees, the 

adoption of global  trade agreements ,and putting 

into practice TIR agreement, new Customs Regula-

tion Act and Single Window system among other im-

portant topics. 
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Damietta is the Premiere  Egyptian port to work 

via G2G government network. 

July 4th,2018 

In order to activate all procedures to facilitate 

and streamline the work processes, and put in-

to use the single window services  ,Damietta 

Port Authority (DPA) initiated  the electronic 

link between the Port Authority and the Minis-

try of Planning, Follow-up and Administrative 

Reform as the first port dealing through the 

G2G government network. 

This network heralds a new era of paperless 

contacts and facilitates inter-governmental re-

lations. 

In this regard, Rear Admiral / Ayman Saleh, 

Chairman of the Board of Directors, explained 

that as an initial step of this connection, DPA is 

having a service interface  with the Commercial 

Registry Authority and the Ministry of Finance 

(Tax Authority-Added Value), a key step to-

wards a paperless service environment.  

This comes within the framework of govern-

ment orientation to facilitate and simplify pro-

cedures and eliminate administrative corrup-

tion. 

www.youm7.com 

http://www.youm7.com


 

Port of Damietta participates in the Egyptian-

Italian dialogue forum 

 
October 1st , 2018  

Damietta Port Authority(DPA) participated in the 

activities of the Egyptian-Italian Dialogue Forum on 

Maritime Economy, held at the headquarters of the 

Arab Academy for Science, Technology and Maritime 

Transport in Alexandria under the auspices of the 

Egyptian Ministry of Transport and the Italian Em-

bassy in Egypt and in the presence of several bodies 

and entities working in maritime fields from both 

sides.  

Damietta Port Authority participated in discussions 

and workshops with a number of companies working 

in the maritime, navigational, shipbuilding and port 

infrastructure sectors in order to identify the latest 

technologies in maritime fields, in addition to ex-

plore the available possibilities to reach common un-

derstandings and exploit cooperation opportunities 

in the sector.  

Available investment opportunities at the port of 

Damietta were presented to the Italian side, who 

showed great interest in the projects proposed for 

investment in the port, especially the construction of 

the second container terminal and the establishment 

of  a Gas and oil service station project. 

In this context, Rear Admiral / Ayman Saleh, Chair-

man of the Port Authority, said that participation in 

this conference reflects interest to promote relations 

with the Italian ports, pointing out that there are 

common understandings to examine the possibility 

of establishing a regular RORO line between Dami-

etta port and Genoa port confirming that Damietta 

port has every potential to establish such a line. 

https://www.elwatannews.com 
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Fostering competitiveness .. DPA cuts down 

River Transport Supply Chain Costs 

July 16th,2018 

The Damietta Port Authority Board of Direc-

tors agreed to accord  the river transport the 

same treatment given to the railways . Now 

transport trucks are exempted from empty and 

extra weight fees considering the process is in-

port transport. Also railways weighbridge can 

be used by wheat carrying trucks if there are no 

trains. 

Rear Admiral Ayman Salih, Chairman of the 

Port Authority, said in a press statement on 

Monday that the decision comes in pursuant to 

the package of measures announced by DPA to 

provide advantages to port investors and with-

in the plan of the Ministry of Transport to reju-

venate  river transport as one of the pillars of 

multimodal transport in Damietta port. 

Saleh added that the Authority, in order to 

reach a balance of interests  between DPA and 

the port investors , made the above decision to 

reduce the cost of river transport  the supply 

chain, to maximize port competitiveness ad-

vantage. 

 http://www.masrawy.com 

https://www.elwatannews.com
http://www.masrawy.com
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Damietta Port applies unified compre-

hensive B/ls   

September 15th ,2018 

Damietta Port Authority began implement-

ing the electronic version of the unified 

bills of lading starting Saturday, Septem-

ber 15. 

Sources in the Alexandria Chamber of 

Shipping indicated that the port Authority 

notified port users that the activation of the 

comprehensive bills starts Saturday, Sep-

tember 15th , in order to prevent the dupli-

cation of the collection process for six enti-

ties working at the port. 

According to the sources, the comprehen-

sive bills involve entities such as the Mari-

time Transport Sector, the Egyptian Au-

thority for Maritime Safety, the Customs 

Department, the Port Police, the Passport 

Section at the Port and the Quarantine. 

www.almalnews.com 

 

 

 


