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 أخبار اقليمية وعالمية  

 أخبار المنظمة البحرية الدولية 

Panorama Damietta Port   

 دورية  الكترونية ربع سنوية

 من مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

استعراض ألحدث األخبار اإلقليممميمة 

 91010200والعالمية عن الفمتمرة ممن

 9101009031وحتي 

استعراض ألحدث اخبمار المممنمظمممة 

الممبممحممريممة الممدولمميممة  عممن الممفممتممرة 

 9101009031وحتي  91010200من

اساسيات ضواغط الهواء على متن 

 السفن

هل سمعت من قبل عن بيع الوعد ؟ 

 او شراء الخطر؟

 مضيق دوفر

اجراءات تقليمل ممخماطمر التمدممات 

 الكهربائية على متن السفن

 Pilot Cardبطاقة المرشد البحري 

 منطقة بحرية هامة

استعراض ألخبار ميناء دمياط  عن الفتمرة 

 باللغة اإلنجليزية 91010090318200

 العملة البالستيكية ) البوليمر(

 مملمف المعمدد

 ترجمنا لك

 متطلح بحرى جديد

 لوجستيات الموانئ

 قممالممموا



 تـهـنـئـة
عاما جديدا ميأله   النشاط    

و  العمل  الدؤوب   حنو 

حتقيق  النهوض   املنشود 

جمددين العهد ببذل  اقصى 

جهد من اجل رفعة شأن 

مينائنا العمالق  يف ظل قيادة 

 الربان  / طارق شاهني 

مع  أطيب  األمنيات   بعام 

سعيد   واجنازات   

 عديدة,

شاهين يبدأ عمله رئيساً لهيئة ميناء دمياط بتوقيع بروتوكول 

ئيس هيئة ميناء دمياط يعقد اجتماعا تنسيقيا مع كبار المستثمرينر  

 تـهـنـئـة

يتقدم العاملون 

هبيئة ميناء دمياط 

خبالص التهنئة للربان 

طارق شاهني 

مبناسبة تويل سيادته 

رئاسة جملس إدارة 

 امليناء متمنيني له

 مزيد من التقدم

محافظ دمياط تهنئ شاهين وتبحث معه أوجه التعاون مع 
 الميناء

ئيس هيئة ميناء دمياط يعقد اجتماع مع وفد من تويوتا تسوشو اليابانية ر  



 
 تـهـنـئـة

يتقدم العاملون  مبركز 

املعلومات  ودعم اختاذ 

القرار  خبالص التهنئة  

 للسيد  اللواء حبرى أ.ح /

 وليد مصطفى عوض 

لتويل سيادته منصب نائب  

رئيس جملس ادارة هيئة 

ميناء دمياط متمنيني 

 لسيادته  التوفيق .

 

 
 

 ميناء دمياط يكرم مدير عام إدارة المحارق ومحطات المعالجة

 تـهـنـئـة

يتقدم العاملون هبيئة 

ميناء دمياط  خبالص 

التهنئة واألمنيات الطيبة 

 للسيد  اللواء حبرى أ.ح / 

وليد مصطفى عوض  

لتويل سيادته منصب نائب  

رئيس جملس إدارة هيئة 

ميناء  دمياط متمنيني 

لسيادته  املزيد من 

 التقدم والرقي

 ميناء دمياط يكرم مدير عام إدارة الهندسة المدنية



 2ص                                    شاهين  رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط                                                                                   

 8ص             محافظ دمياط تهنئ شاهين وتبحث معه أوجه التعاون مع الميناء                                                                     

 2شاهين يبدأ مهام عمله بتوقيع بروتوكول بين هيئة ميناء دمياط وبنك مصر                                                     ص 

ألف ساعة لماكينة القاطرة جمال الدين بميناء دمياط                                    ص  91بالجهود الذاتية .. صيانة الـ 
01 

 02ص                                   نشاط ملحوظ للنقل النهري عبر ميناء دمياط                                                                                      

 ميناء دمياط أول ميناء حكومي يتكامل مع الجهات الحكومية ضمن مشروع المحول الرقمي 

 Switch   Government                                                                                                                                                              08ص                                                                                                                              

 08ص                                          زيارة مساعد وزير النقل لميناء دمياط                                                                                          

 90ص                                                                       LOOP-Portsميناء فالنسيا يستضيف أول اجتماع تقني لمشروع 

 92ص                                                                                  IMOمناقشات حول االقتصاد األزرق المستدام في حدث جديد ل 

 00ص                        أساسيات ضواغط الهواء المستخدمة على متن السفن                                                                                 

 00ص                  اجراءات تقليل مخاطر الصدمات الكهربائية على متن السفن                                                                         



 

 

 



 

 

 إعداد/ وفاء شطا 

  شاهين  رئيساً لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

9101009095 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 221أصدر الدكتور  هشام عرفات وزير النقل القرار رقم  

 الربان طارق شاهين علمى شماهميمن بندب  9101لسنة 

 للعمل رئيساً لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

 نبذة عن رئيس الهيئة : 

     الربان شاهين حاصل على بمكمالموريموا دراسمات

 02 10وعلوم بحرية سنه 

      حاصل على شهادة ربان أعالي بحار ، وماجسمتميمر

 . 9112فى النقل الدولي و اللوجستيات 

  حاصل على العديد من الدورات التدريبية المممتمقمدممة

فى إدارة وتشغيل الموانئ من ) فمرنسما ( وأعمممال 

الوكالة المالحية واستراتيجميمة إدارة الممموانمئ ممن 

) اليابان ( وإدارة األزممات ودورة عمن السمفمن ممن 

) كاليفورنيا ( باإلضافة إلى دبلومات فمى الملمغمتميمن 

اإلنجليزية من ) الموييمات المممتمحمدة األممريمكميمة ( 

 والفرنسية من ) فرنسا (

  عمل مستشاراً ث  نائبا لرئيس مجلمس إدارة هميمئمة

 ميناء دمياط  .

الربان طارق شاهين يعقد اجتماعه ايول 

 بالعاملين 

 

 ( 9102في اليوم ايول من العام الجديد )

عقد الربان / طارق شاهين رئيس مجملمس ايدارة أول 

اجتماع له بالعاملين بعد تولية مسئولية رئاسة المهميمئمة 

وقدم الشكر لجميع العاملين بالهميمئمة وقمام بمتموجميمه 

تعليماته ببذل كل الجهد للوصول بالمميمنماء إلمى ممركمز 

متقدم وسط الموانئ المترية واإلقليمية وأكد على أن 

ما وصل إلية الميناء كان نتيجة للعمل المشتمر  وبمرو  

الفريق الواحد ، كما تقدم أيضاً بالتهنئة لألخموة األقمبماط 

بمناسبة أعياد الميالد المجيدة وتمنى أن تكون السمنمة 

 القادمة خير على الميناء والعاملين بها .

وقد ابدى العاملين بالهيئة عن سمعمادتمهم  بمتمولميمه     

رئاسة الهيئة عاقدين العزم علمى تمنمفميمذ تمعملميممماتمه 

لتحقيق اقتى مكانة لمميمنماء دمميماط بميمن الممموانمئ 

 المحلية وايقليمية .

www.dpa.gov.eg 
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 محافظ دمياط تهنئ شاهين وتبحث 

 معه أوجه التعاون مع الميناء

91020000 

هميمئمة  استقبل الربان / طارق شاهين رئيس مجلس إدارة   

األستاذة الدكتورة / منال عوض محمافمظ دمميماط  ميناء دمياط

 بتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة. والتي حرصت على تهنئته

حيث تقدم لها الربان / شاهين بالشكر على لفتتها الكريممة    

وقدم لها التهاني بمناسبة عيد الميمالد المممجميمد ، وقمد تم  

استعراض أوجه التعاون المشتر  بين الجانبين باعتبار الميناء 

أحد أه  المؤسسات ايقتتماديمة وشمريمك أسماسمي فمي 

 التنمية بمحافظة دمياط . تحقيق

www.dpa.gov.eg 

شاهين يعقد اجتماعا تنسيقياً مع كبار المستثمرين 

 بمجتمع أعمال ميناء دمياط

9101009092 

 

 

 

 

 

 

عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعا تنسيقياً برئاسة الربمان /     

طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور ممثلين عمن 

عدة جهات وشركات ورجال أعمال منها شركة مدينمة دمميماط 

لألثاث ، والمنطقة اإلستثمارية الحمرة بمدمميماط ، وجمممعميمة 

مستثمرى المنطقة الحرة بدمياط ، وجمعية المممسمتمثمممريمن 

بدمياط الجديدة ، وجمعية مستثمرى مدينة جمتة ، والغمرفمة 

التجارية بالمحافظة .. أضافه إلى ممثلين عن بعض الشركات 

 الخاصة ، حيث وجه الحضور شكره  لهيئة الميناء على 

تنظي  هذا اإلجتماع لبحث ودراسة أى ممعموقمات قمد تمواجمه 

أعماله  وأيضاً مناقشة كيفية تذليل تملمك المممعموقمات حمال 

 وجودها .

وقد أوضح شاهين أن دعوة الهيئمة لملمحماضمريمن تم تمى ممن 

منطلق حرصها على إشرا  المجتمع المينائى فى ممنماقشمة 

المقترحات التى يرونها مناسبة لتطوير التعاون بميمن جممميمع 

األطراف بعد طر  جميع مقترحاته  ، يسيما الترتميمل لمعمقمد 

بروتوكول تعاون بين هيئة الميمنماء وممديمنمة دمميماط لمألثماث 

والمنطقة الحرة لتختيص منطقة لوجيستية لخدمة المديمنمة 

 فى مجال تتدير منتجاتها 

www.dpa.gov.eg 

 وفد من تويوتا تسوشو اليابانية يناقش

 فرص اإلستثمار بميناء دمياط 

9101009092 

استقبل الربان / طارق شاهين وفداً من مجمموعمة تمويموتما    

تسوشو اليابانية فى زيارته  لميناء دمياط وذلمك لمممنماقشمة 

الفرص اإلستثمارية المتاحة ودراسة مدى إمكانية مشماركمة 

المجموعة فى بعض المشروعات المستمقمبملميمة المممنمتمظمر 

 إقامتها بالميناء .

وقد رحل الربان / شاهين بالوفد موضحاً إهتممام الممميمنماء    

بالتعاون مع المجموعة لما لمهما ممن خمبمرات ممن ممخمتملمف 

 المجايت .

ومن جانبه أوضح رئيس وفد تمويموتما تسموشمو عمن تمطملمع 

المجموعة للتعاون مع ميناء دمياط يسيما أن المميمنماء بتمدد 

طر  عدد من المشروعات لإلستثمار مثل المحمطمة ممتمعمددة 

األغراض والمنطقة اللوجميمسمتميمة لمخمدممات سمفمن المغماز 

 والبترول .

هذا بجانل قرب استئناف محطة تسميميمل المغماز بمالممميمنماء 

ألعمالها بعد اإلكتشافات البترولية بالبحر المممتموسمط وعمقمد 

اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول األوروبية فى هذا المممجمال 

إضافة إلى موقع ميناء دمياط المتميز على مسمار المخمطموط 

المالحية العالمية وهو األمر الذى يشجع تويوتا تسوشو على 

 www.dpa.gov.egبحث التعاون بينها وبين الميناء            .
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 شاهين يبدأ مهام عمله بتوقيع بروتوكول

 بين هيئة ميناء دمياط وبنك متر 

9101009095 

             

 

استهل الربان طارق شاهين عمله رئيساً لمهميمئمة مميمنماء 

دمياط بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيمئمة وبمنمك متمر ، 

بغرض التحتيل اآللي للمدفوعات المخماصمة بمالمخمدممات 

واألنشطة ومستحقات هيئة الميناء عن طريق نقاط البميمع 

( والتي سيت  تعميمها على كمافمة ( POSاإللكترونية آيت 

آلمة  02نقاط التحتيل داخل الميناء والتي ستمزود بمعمدد 

قابلة للزيادة .. وذلك في إطار تفمعميمل خمدممات الشمبما  

 الواحد .

وفى هذا السياق صر  الربان  شاهين أن المبمروتموكمول    

سيتيح جودة التمحمتميمل عمن طمريمق بمطماقمات المدفمع 

( والتي تعمل بنظمام )  ( POSاإللكتروني بعد تعمي  آيت  

GPRS )   وتتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وذلك

 لقبول كافة أنواع البطاقات اإللكترونية داخل متر .

أشار الربان شاهين، إلى أن هيئة ميناء دمميماط ف فمي    

إطار التوجه العام للدولة بتحتيل المدفوعات آلياً ف ي تدخر 

وسعاً في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة يستكمال التحمول 

 الرقمي لكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة للعمالء .

www.gomhuriaonline.com  

 

 

 محافظ دمياط تترأا اجتماع 

 مجلس إدارة المنطقة الحرة

9101009095 

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة المنمطمقمة     

الحرة العامة لحضور جلسة اجتماع مجلس اإلدارة حيث كمان 

فى استقبالها األستاذة حنان موافى نائمل رئميمس ممجملمس 

 اإلدارة .

و استهلت المحافظ الجلسة بتقدي  التهنمئمة لملمواء طمارق    

شاهين لتوليه مهام رئيس هيئة ميناء دمياط مؤكدة ثقتها في 

، كممما تم  خمالل   سيادته يستكمال مسيرة التطوير بالمينماء

الجلسة التتديق على محضر الجلسة السمابمقمة وايحماطمة 

بالموافقات التادرة وكذلك البت في طلبات التمعمديمل المتمي 

تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق المحمرة، 

باإلضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمتمجمديمد 

وإصدار تراخيص مزاولة النشاط و إضافة نشاط جديد وتعمديمل 

السمة التجارية لعدد من الشمركمات بمالمممنمطمقمة واعمتممماد 

 القرارات الخاصة بذلك.

وت  خالل ايجتماع أيضا مناقشة أعمممال المتمطمويمر ورفمع     

كفاءة السور وت هيل وت مين البوابات والمممنمفمذ المجمممركمي 

 بالمنطقة وتحديد الجدول الزمني الخاص بتلك األعمال

ودعت المحافظ المهندا محمد رجل رئيس جهاز تمعممميمر    

مدينة دمميماط المجمديمدة بمدراسمة إممكمانميمة إعمفماء بمعمض 

المشروعات المتعثرة من القيمة اإليجارية لفترة مؤقتة ، كممما 

ناشدت الشركات والمستثمرين بالمنطقة بتعزيز المساهمات 

 المجتمعية لدع  المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة.

www.gomhuriaonline.com  
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 أربعة قاطرات بحرية جديدة يتعاقد عليها ميناء دمياط

9101009092 

 

 

 

 

 

 

توجت هيئة ميناء دمياط إنجازاتها وأحداثها الهامة فى نهايمة    

العام بحدث جديد ، حيث وقع الساده قيادات الهيمئمة تمعماقمداً 

جديدا لبناء وتوريد أربعة قاطرات بحرية جديدة وذلك استعدادا 

للتزايد المتوقع فى حركة السفن بالميناء والتي تمثل النتيجة 

الطبيعية للجهود المبذولة ممؤخمراً والمممشمروعمات المكمبمرى 

واألرصفة الجديدة التي يت  افتتاحها ودخولهما المخمدممة فمي 

 القريل العاجل .

وقد وقع عن الطرف األخر اللواء / هشام أبو المعمز رئميمس     

الشركة المترية إلصال  وبناء السفن والتي ستمقموم بمبمنماء 

وتوريد القاطرات لحساب هيئة الميناء وهى إحدى الشمركمات 

الحكومية التابعة لجهاز التناعات والخدمات البحرية ، حميمث 

 من المقرر أن تتسل  الهيئة القاطرات األربعة خالل عامين .

وتتميز القاطرات األربعة  ب نها تعمل بنظام تراكتورز وتمبملم      

 35طن لكل قاطرة ويتل طول القماطمرة إلمى  31قوة شدها 

امتار.. وتبل  سرعمة  5.1متراً وغاطس كلي 00.5متراً وبعرض 

 عقدة . 09القاطرة 

و تعد إضافة جديدة وقوية ألسطول الوحدات البحرية التمي     

تمتلكها هيئة ميناء دمياط حيث تسماعمد فمي المتمعماممل ممع 

السفن الحديثة و العمالقة التي من المتوقع زيمادة أعمدادهما 

بعد أن يت  إنهاء التعميق المقرر بالميناء و تشمغميمل ممحمطمة 

الحاويات الثانية و كذا الزيادة المنمتمظمرة فمي سمفمن المغماز 

 المترددة علي الميناء 

http800gate.ahram.org.eg 
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ألف ساعة لماكينة  91بالجهود الذاتية .. صيانة الم 

 القاطرة جمال الدين بميناء دمياط

9101009091 

إستمراراً لتفعيل دور هيئة ميناء دمميماط فمى المعمممل   

بالجهود الذاتية قام مهندسو وفنيو إدارة صيانة الموحمدات 

العائمة وإدارة القاطرات بالهيئة بعمممل صميمانمة بم حمدى 

الماكينات الخاصة بالقاطرة ) جمال الدين ( وذلك بعمد أن 

 ألف ساعة . 91وصلت ساعات التشغيل 

حيث قاموا بفك رؤوا السلندرات والقمتان والبسات     

وأذرع التوصيل ووصالت المياه والوقود والمزيمت والمممواد 

وتغيير طبات المياه وموانع التسريل الخاصة بالتمبمابمات 

وضبط الرشاشات والتاكيهات وإعادة التجميع والتمركميمل 

 مرة أخرى .

وقد أوضح المسئولون عن عملية التيانة أن عملية فك    

وحدات الماكينة والكشف عليها وصيمانمتمهما واخمتمبمارهما 

كانت تت  فى السابق بشركات خارجميمة وإعادة تجميعها 

وكانت تستغرق ما يقرب من شهر ونتف الشهر  لكن مع 

قيام اإلدارات المختتة ب عمال التيانة ث  تقليص المممدة 

وهو ما يؤدى إلى رجموع المممعمده  لما يقارب األسبوعين

 إلى الخدمة في وقت أسرع وبكفاءة . 

ويعد  إسناد بمعمض أعمممال صميمانمة أصمول المهميمئمة    

لمهندسي وفنيي اإلدارات المعنية جاء نتيجة لملمتم هميمل 

العلمى والفني الذى يتلقوه بتفة دائمة  حميمث تمقموم 

الهيئة بت هيل العناصر الشابة من الفنيين والمهنمدسميمن 

معنوياً ومادياً فى صورة دورات تدريبية ممتمقمدممة خمار  

البالد وداخلها فى المعاهد الفنية المتختتة وفقاً لرؤيمة 

 الهيئة والخاصة بايستثمار فى العنتر البشرى .

www.gomhuriaonline.com 



 ميناء دمياط يشار  فى اإلجتماع األول

 للجنة العالقات بجمعية مواني ب سبانيا 

9101009002 

       

بتفتة الميناء المترى الوحيد المذى شمار  فمى تم سميمس 

جمعية موانئ المتوسط ، شاركت هيئة مميمنماء دمميماط فمى 

فاعليات اإلجتماع األول للجنة المعمالقمات ممع المممؤسمسمات 

الدولية بجمعية موانئ المتوسط والذى إنعقد فى أسبمانميما ، 

وبحضور عدد من ممثلى موانئ إيطاليا وفمرنسما وأسمبمانميما 

 والجزائر .

تمت التوصية على أن تتولى هيمئمة مميمنماء دمميماط دعموة    

للموانئ المترية المطلة على المتوسط لملمممشماركمة فمى 

عضوية الجمعية لتكون تلك الموانئ ذات تم ثميمر فمى حمجم  

التجارة العالمية ، كما ناقش الحمضمور كميمفميمة دعم  تمحمول 

( حتى تضاهى مثيالتهما  Smart Portsالموانئ األعضاء إلى ) 

األوروبية مع القيام بدع  التجارة بين الموانئ بعضها البمعمض 

 والعمل على زيادة حتة هذه الموانئ من التجارة العالمية 

وفى هذا اإلطار عرض ممثل الهيئة تجربة ميناء دمياط ب مداد  

والمتمى   OPSالسفن بالطاقة الكهربائية عن طريق الرصيف   

تت  ألول مرة فى الموانئ المترية بديً من اإلعمتممماد عملمى 

محركاتها بهدف حماية البيئة البحرية من المتملموث ، كممما أن 

الميناء لديه رؤية إستراتيجية حول إقماممة مشمروع تمممويمن 

للسفن فى عرض البحمر بمالشمراكمة ممع إحمدى الشمركمات 

العالمية بغرض الحد من اإلنبعاثات الغازيمة والمحمراريمة وهمو 

 األمر الذى أشاد به جميع الحضور .

وفى ختام اإلجتماع ت  التوافق بميمن المدول األعضماء عملمى 

إختيار ميناء دمياط لتجهيز وتنظي  فاعليات اإلجتمماع المتمالمى 

خالل المفمتمرة  1للجمعية بالتزامن مع فاعليات معرض مارلو  

  مارا القادم  02 – 02من 

http800ik.ahram.org.eg  

 وفد صيني في ميناء دمياط 

 لبحث التعاون المشتر 

9101009002 

       

 Silk Roadاستقبلت هيئة ميناء دمميماط وفمدا ممن ممبمادرة 

)طريق الحرير ( التينية و ذلك في زيارة لبحث أوجه التعماون 

 المشتر  مع الميناء ,

أعقل ذلك عرض الفرص ايستثمارية و المشاريع المتماحمة    

لإلستثمار مثل مشروع محطة الدع  اللموجميمسمتمي لسمفمن 

التنقيل عن البترول و الغاز ، و أيضا مشروع محطمة تمداول و 

تخزين التل السائل و كذا المشروعات المستمقمبملميمة ممثمل 

 المحطة متعددة األغراض و محطة الحاويات الثانية .

و قد أوضح أعضاء وفد المبادرة حرصه  علي إقامة تعماون      

 One Belt One Roadمع ميناء دمياط ضمن المشروع الكبيمر 

) حزام واحد طريق واحد ( خاصة أن متر تتميز بوقوعها علي 

مسار التجارة العالمي يسيما مسار المبادرة ، كممما عمرض 

الوفد اإلستعداد لتنظي  مؤتمرات لعرض الفرص اإلستثمماريمة 

المتاحة بالميناء أممام كمبمري الشمركمات التميمنميمة و أبمدوا 

 استعداده  لتوفير برامج التدريل المختلفة.

                                                     www.gomhuriaonline 
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http://ik.ahram.org.eg/


ميناء دمياط أول ميناء حكومي يتكامل مع الجهات 

 Governmentالحكومية ضمن مشروع المحول الرقمي 

Switch 

9101009002 

 

 

 

 

 

 

    

 

في إطار جهود هيئة ميناء دمياط بتفعيل كماممل المخمدممات    

المقدمه عبر الشبا  الواحد و تنفيذاً لخطة التحول المرقمممي 

ت  تنفيذ الربط الشبكي بين هميمئمة مميمنماء دمميماط و وزارة 

التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري ) جهة تمنمفميمذ مشمروع 

( لميمكمون أول مميمنماء Government Switchالمحول الرقمي 

حكومي ينفذ عملية الربط الشبكي ، لتحقيق المتمكماممل ممع 

الجهات ذات العالقة بمشروع الشبا  الواحد بمهميمئمة مميمنماء 

دمياط وذلك لتقدي  الخدمات الحكومية للعمالء والمتمي تضم  

خالل المرحلة األولي وزارة التمممويمن والمتمجمارة المخمارجميمة 

)متلحة السجل التجاري( وتقدي  خدمة ) الحالمة المممحمدثمة 

لبيانات القيد بالسجل التجاري ( و وزارة التضامن ايجتماعمي 

) صندوق ت مين العاملين بالقطاع العام والخماص ( وتمقمديم  

موقف السداد السمنموي   –خدمات ) بيانات المنش ة الت مينية 

عدد العمالة وأسماؤه  وأرقامه  الت مميمنميمة ( و   –للمنش ة 

وزارة المالية ) متلحة الضرائل المترية ( وتمقمديم  خمدممة 

 ) بيانات األرقام الضريبية للعمالء ( .

وجاري حالياً التنسيق ممع وزارة المتمخمطميمط والمممتمابمعمة    

واإلصال  اإلداري بش ن تفعيل المرحلة الثمانميمة المتمي تضم  

” وزارة المممالميمة   –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحتاء 

وزارة البيئمة   –”  القيمة المضافة   –متلحة الضرائل المترية 

هميمئمة ”  وزارة المتمجمارة والتمنماعمة   –” جهاز شئون البيئة ” 

” وزارة ايستثممار والمتمعماون المدولمي   –”  التنمية التناعية 

 ” .الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

هذه الخدمات  تعود بالنفع علي عمالء هيئة الممميمنماء ممن     

حيث تقليل زمن إنهاء اإلجراءات من خالل جهة حكومية واحدة 

بديً من تنفيذها من كل جهة على حدة ، و همو األممر المذي 

ساه  في رفع ترتيل جمهورية متر المعمربميمة فمي ممؤشمر 

 التجارة عبر الحدود التادر عن البنك الدولي .

www.youm2.com 
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اللواء ايمن صالح والربان طارق شاهين يستقبالن 

 محافظ دمياط في زيارتها األولي للميناء

9101009000 

 

 

 

 

 

استقبلت هيئة ميناء دمياط األستماذة المدكمتمورة / ممنمال     

عوض محافظ دمياط في زيارة هي األولي لها للمميمنماء ممنمذ 

توليها منتل محافظ دمياط ، و كان في استقبمالمهما السمادة 

 قيادات الهيئة ,

حيث بدأ اللقاء بالترحيل بالسيدة المحافظ ، تال ذلك تمقمديم    

عرض توضيحي عن الميناء و خلفيته التاريخية و ممحمطماتمه و 

 مشروعاته الجارية و المستقبلية . 

كما ت  تقدي  عرض عن مميزات الميناء التنافسية من حيمث    

امتالكه لموقع جغرافي متميز علي مسار التجارة المعمالمممي 

باإلضافة لقربه من حقول الغاز و اإلكمتمشمافمات المبمتمرولميمة 

الحديثة ، و وجود مجمع للبتروكيماويات يخدم ثمالثمة متمانمع 

% من حج  تداول المحمبموب فمي 21كبري كما يتداول الميناء 

 متر .

و قد تضمنت الزيارة تفقد مركز العمليات المشتر  و المنش     

حديثا و استعراض إمكاناته من كاميرات و شاشات لممتمابمعمة 

ساعة متواصلمة . أعمقمل ذلمك  92العمل بالميناء علي مدار 

عمل جولة ميدانية بالميناء و جولة بحرية لتفمقمد األرصمفمة و 

 المحطات داخل الميناء .

و في نهاية الزيارة أعمربمت المدكمتمورة ممنمال عموض عمن    

سعادتها بزيارة الميناء و الذي يمثل صرحا إقتتماديما عمممالقما 

داخل محافظة دمياط و ثمنت التعاون المشتر  و الممشماركمة 

المجتمعية التي تقوم بها هيئة الميناء تلبية لتطلعات المجتمع 

 المحلي .

www.ahlmasrnews.com 



 قيادات هيئة ميناء دمياط يتفقدون 

 مشروع المحطة متعددة األغراض

00 009 09101  

ي تى ذلك إستمراراً لجويت الساده قيادات الهيئة  المستممرة 

لتفقد سير العمل بالمراحل المختلفة للممشمروعمات المجماري 

 إنشاؤها .

وتابع رئيس الميناء خالل الجولة المخطط الزمنى إلستمكمممال 

المشروع ونسبة اإلنجاز المحققة والموعد المخطمط ينمتمهماء 

األعمال اإلنشائية وذلك تمهيداً لإلفتتا  المخطط خالل المعمام 

 . 9102المقبل 

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء الممحمطمة ممتمعمددة األغمراض 

م وظمهميمر  02  –م وعممق  331يشمل أرصفة بحرية ب طوال 

ألف متر مربع ومجهزة بجميع المخمدممات وبمطماقمة  25خلفي 

 0.2مليون طن وتبل  التكلفة اإلستثمارية لها  2تداول سنوية 

 مليار جنية .

www.youm2.com 

 تعيين اللواء وليد عوض نائبا لرئيس ميناء دمياط

910100905 

أصممدر الممدكممتممور هشممام    

عرفات وزير النقل القرار رق  

بمم عممارة  9101لسممنممة  293

اللواء بحرى  وليد متطمفمى 

عوض من القوات المسلحمة 

للعمل نائباً لرئيس ممجملمس 

إدارة هيمئمة مميمنماء دمميماط 

 للتخطيط وايستثمار .
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واللواء  وليد متطفي عوض حماصمل عملمى بمكمالموريموا    

، وزممالمة أكماديممميمة نماصمر  0212الدراسات البحرية عمام 

، وماجميمسمتميمر فمي إدارة األعمممال  9112العسكرية العليا 

المهنية تختص إدارة النقل واللوجستيمات ممن األكماديممميمة 

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

وكان يعمل مديراً للكلية البحرية ث  مديراً لمعهد المدراسمات    

 .العليا البحرية

www.youm2.com  

ميناء دمياط يستقبل لجنة إعداد المخطط الشامل 

  9131للموانئ المترية 

9101000099 

على مدار يومين استقبلت هيئة ميناء دمياط وفمدا ممممثمال     

للجنة دراسة وإعداد المخطط الشامل للموانميء المممتمريمة  

من أعضاء مركز البحوث وايستشارات لقمطماع المنمقمل  9131

إضافة إلى أعضاء المممكمتمل ايسمتمشماري  (MRCC(البحري 

وذلك في زيارة ميدانية لميناء  (HPC(بميناء هامبور  األلماني 

دمياط ضمن مجموعة زيارات للموانيء المترية بغرض إجمراء 

دراسات للمزايا التنافسية لها وبمحمث كميمفميمة تمعمظميمممهما 

وايستفادة من موقعها الجغرافي وايستخدام األمثل ألصولها 

 .9131تمهيدا إلعداد المخطط العام للموانيء المترية 

بدا اللقاء بتقدي   عرضا توضيحيا للميناء ومحطاته المختلفة     

والفرص ايستثمارية والمشروعات الجارية والمستمقمبملميمة ، 

أعقل ذلك قيام الوفد بجولة بالميمنماء تمفمقمد خماللمهما زيمارة 

لألرصفة والمحطات المتختتة والساحات والمخازن والنمقمل 

النهري والنقل بالسكك الحديدية كما تضمنت المجمولمة زيمارة 

 لبعض الشركات العاملة داخل الميناء .

هذا وقد أشاد أعضاء الوفد بالتعاون المذي لمممسموه أثمنماء     

الزيارة وايستجابة السريعة في توفير الميناء لكافة البيمانمات 

 المطلوبة والالزمة إلتمام الدراسة .

www.dpa.gov.eg 

 



    

 

 

 

األلمانية المتنعة لألوناش ممن أكمبمر   Liebherrو تعد شركة 

الشركات المتنعة للمعدات و األوناش في العال  .وفي همذا 

السياق أوضح اللواء بحري / أيمن صالح رئيس مجلمس إدارة 

هيئة ميناء دمياط أن الهيئة ي تدخر وسعا في تمقمديم  كمافمة 

التسهيالت لمحطة حاويات دمياط أثناء قيامها بعملية التطويمر 

 5التي تجريها المحطة ألرصفتها ي سيما تختيتها لرصيفي 

إلستقبال سفن الحاويات و إتمام عمليات التداول إضمافمة  3، 

إلي إعطاء سفن الحاويات أولوية التراكي عملميمهممما ، و قمد 

إجتمعت الهيئة مع الوكالء المالحيين العمامملميمن فمي ممجمال 

الحاويات لطر  تلك التسهيالت عليه  و ذلك لطم نته  عملمي 

حسن سير عملية التداول بالمحطة .جدير بمالمذكمر أن رحملمة 

و المذي  SAL( التابعة للخط الممالحمي ) (   Calipsoالسفينة )

األلماني إلي ميناء  (Rostock(تولي شحن األوناش من ميناء 

 دمياط هي األولي لذلك الخط إلي المواني المترية 

www.youm2.com 

 الربان طارق شاهين يستعرض خطة ميناء دمياط

 لدع  مركزها التنافسي بورشة عمل ببورسعيد 

9101000009 

بدعوة من معهد تدريل الموانئ باألكاديمية العربية لملمعملموم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى شاركت هيئة ميناء دمميماط فمى 

فاعليات ورشة عمل بعنوان ) سبل تطوير الموانئ الممتمريمة 

وزيادة قدرتها التنافسية ( والتى عقدت ببورسعيمد ونمظمممهما 

معهد تدريل الموانئ بالتمعماون ممع كملميمة المنمقمل المدولمى 

واللوجيستيات بفرع األكاديمية ببورسعيد بحضور لفميمف ممن 

قيادات النقل البحري ، وخبراء النقل واللوجستيات وشمركمات 

 وغرف المالحة البحرية ,
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 رئيس ميناء دمياط في زيارة عمل أللمانيا

9101000001 

استهل  وفد الموانئ المترية زيارته أللمانيا برئاسة اللواء      

بحري / أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة مميمنماء دمميماط 

إلنتا  معدات وأجهزة  Smiths Detectionبزيارة لمتنع شركة 

فحص السيارات و األفراد حيث قام على رأا لمجمنمة تضم  

مهندسين وخبراء أمنين من هيئة الميناء بمممعمايمنمة وإخمتمبمار 

محطة فحص السيارات الجاري توريدها لميناء دمياط ونموبميمع 

 وسفاجا .

ومن جانبه أوضح اللواء / صالح أن هيئة ميناء دمياط تحرص    

على ايطالع واقتناء وتطبيق أحدث التقنيات في مجال كشف 

و فحص السيارات وفق أحدث المدونات األممنميمة المعمالممميمة 

 إلحكام السيطرة األمنية.

همي شمركمة  Smiths Detectionجدير بالذكر أن شمركمة    

عالمية تعمل في تطبيق وإدارة وتتنيمع تمقمنميمات المكمشمف 

والفحص عالية المستوى لهيئات المواني والمطارات والحدود 

 و األمن على مستوى العال  .

وتملك الشركة مرافق للتتنيع واألبحاث ومراكز بحمثميمة فمي 

 ومقرها الرئيسي بلندن 0251دولة وت سست عام  02

www.dpa.gov.eg 

ميناء دمياط يستقبل اثنين من احدث أوناش الحاويات 

 في العال 

9101000005 

و التي تحمل  ( Calypsoاستقبل ميناء دمياط اليوم السفينة ) 

طراز )  ( mobile craneونش رصيف )  9علي متنها عدد 

Liebherr )  5األلماني ، و المختتان للعمل علي رصيفي  ،

و هي األرصفة البديلة التي ختتتها هيئة الميناء لمحطة  3

الحاويات أثناء عمليات التطوير و التعميق التي تت  علي 

أرصفتها لخدمة سفن الحاويات المترددة علي المحطة , و 

 311طن و يتل وزنه حوالي  091تبل  حمولة الونش الواحد 

 طن و يستطيع التعامل مع الحاويات بكفاءة . 



وقد مثل الهيئة بالحضور الربان / طارق شاهيمن   والمذى     

قام بعرض ورقة بحثية بعنوان ) الخطة ايستراتيجية لممميمنماء 

دمياط لتعظي  قدراته التنافسية ( والتى أظهرت خطة الهيمئمة 

لدع  مركزها التنافسى محلياً وإقليمياً وعالمياً ، حيث تناولت 

الورقة البحثية عرض تقديمى عن الميناء والمزايا التنمافسميمة 

التى تقدمها الهيئة للمتعاملين تمنمشميمطماً لملمنمقمل المنمهمرى 

والسكك الحديدية ، إضافة إلى خطة الهيئة لإلسمتمفمادة ممن 

الرمال الناتجة عن عملية التكريك وتطبيق ممفمهموم الممميمنماء 

األخضر بالتوافق مع اإلشتراطات البيئية إلى جانل تمطمبميمق 

الميناء منظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة المكمهمربمائميمة 

ب عتباره أول مينماء متمرى  OPSعن طريق األرصفة  منظومة 

يطبق تلك المنظومة ، كما تطرقت إلى الجهود التى بمذلمتمهما 

الهيئة فى تطوير البيئة التشريعية والتى نمتمج عمنمهما إصمدار 

شئون العاملميمن ( وذلمك   –اللوائح المتختتة ) المشتريات 

 لحسن سير وانتظام العمل داخل الميناء .

ت تى فاعليات ورشة العمل فمى إطمار بمحمث المممشمروع     

المتكامل الذى تتبناه الحكومة المترية لوضع رؤيمة وخمطمط 

إستراتيجية لتطوير الموانئ المترية ودعوة المختتيمن فمى 

مجال الموانئ والنقل واللوجيستيات بالمممشماركمة بماألفمكمار 

والرؤى والتتورات نحو أسس التطوير وذلك من خالل تحلميمل 

واقع الموانئ وبيئة النقل المترية والمعمالممميمة ثم  تمحمديمد 

المقترحات فى منظور إقتتادى وبشرى وتمكمنمولموجمي ممع 

إستعراض التجارب الناجحة التى تشمملمهما األبمحماث وأوراق 

العمل حول الفرص والتحديات لتعظي  دور الموانى المتمريمة 

واألفريقية والتوجهات المستقبلية إلدارة المموانمئ وصمنماعمة 

 النقل 

www.shorouknews.com 

 

هيئة ميناء دمياط تشار  فى مبادرة السيد رئيس 

 مليون صحة ( 011الجمهورية ) 

9101000000 

مملميمون  011في إطار مباردة السيد رئيس الجمهوريمة )      

والكشف عمن األممراض غميمر  Cصحة ( للقضاء على فيروا 

السارية ) السكر ، الضغط ( وتحت رعاية اللواء بحرى / أيمممن 

صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، قامت الملمجمنمة 

النقابية للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة رعاية العامملميمن 

ومديرية التحة والسكان ب ستقبال القافلة الطبية المخماصمة 

للكشف على المعمامملميمن  9101000000بالكشف الطبي يوم 

وذلك بمقر العيادة المطمبميمة  0900009101بالهيئة ويمتد إلى 

وبمممممبممنممى الممخممدمممات بمماإلدارة الممبممحممريممة بممالممهمميممئممة.       

www.masress.com                                               
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 اه  قرارات مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

910100005 

ناقش مجلس إدارة هيئة ميناء دميماط فمي المعمديمد ممن      

الموضوعات ذات الت ثير المباشر علي مختلف األنشطة داخمل 

الميناء وذلك استجابة للمتغيرات المتالحقة في سوق النمقمل 

البحري ، و حرصاً من هيئة ميناء دمياط علمي تمقمديم  كمافمة 

 التسهيالت الممكنة للمتعاملين معها.

واشار بيان الى ان المجلس نماقشمه المممركمز المممالمي و    

الحسابات الختامية لملمهميمئمة و ذلمك عمن المعمام المممالمي 

حيث تبين أن هيئة الميناء حققت المممسمتمهمدف  910209101

% ، كمما وافمق المممحملمس  011منها و بفائض بلغت نسبته 

 -على عدد من القرارات أهمها :

تحديد فئات مقابل خدمات الت مين و الحماية المدنية بميمنماء    

دمياط طبقاً لقرار المجلس األعلي للموانئ علي أن تستخدم 

هذه الحتيلة في تشغيل و صيانة و إصال  و تحديث أجهزة و 

معدات الت مين و الحماية المدنية بالميناء وتخفيض متماريمف 

% لمشمول الحاويات الذي تمقمرر إعمداممه 51اإلعدام بنسبة 

لتشجيع التوكيالت المالحية علي المتمخملمص ممن المبمضمائمع 

المرفوضة .وطر  قطعة أرض في مزايدة عملمنميمة إلنشماء و 

م و بارتمفماع  15x51ب بعاد  9م 2951استغالل مخزن بمساحة 

م و ذلك لمدة عشر سنوات مما يسه  في زيادة المطماقمة  09

 التخزينية بالميناء و خلق فرص عمل جديدة ألبناء المحافظة 

كما تناولت جلسات مجلس اإلدارة مناقشة عدة موضوعمات    

 خاصة بتراخيص مزاولة األعمال و األنشطة بميناء دمياط 

حيث وافق المجلس علي منح تمرخميمص لمممزاولمة نشماط    

توريدات بحرية داخل الميناء و ترخيص لمزاولة نشاط الشحمن 

 و التفري  علي المخطاف  .

وتجديد ترخيص لمزاولة أعمال الشحن و التمفمريم  لسمفمن    

البضائع العامة إلحدى الشركات العاملة بالميناء .واستمحمداث 

ترخيص مزاولة أعمال توريد عمالة متختتة بالمينماء طمبمقماً 

 للشروط العامة و الخاصة لهذا الترخيص .

www.youm2.com 

 



ومعهد   ”فويث األلمانية“الربان طارق شاهين يزور 

 الدراسات البحرية ب لمانيا

9101001030 

األلمانية لهيئة ميناء دمياط، VOITHتلبية لدعوة من شركة      

قام الربان طارق شاهين، بزيارة المقر الرئيسمي لملمشمركمة، 

التي تعد من أكبر الشركات المتختتة في صناعة الرفاصات 

 الخاصة بالقاطرات البحرية. 

وجاء ذلك لبحث أوجه التعاون المشتر  بين هميمئمة مميمنماء    

دمياط، والشركة والوقوف علمى أحمدث ممنمتمجمات الشمركمة 

 األلمانية.

ف،  Hapag Lioyedكما زار الربان شاهين، الخط المالحي ف     

بمدينة هامبور ، حيث قدم القائمين على الخط التهنئة لهيئمة 

ميناء دمياط على البدء في مشروع تدعي ، وتعميمق أرصمفمة 

 محطة الحاويات بالميناء.

وهو األمر الذي يمثمل ممحمور اهمتمممام المخمط المممالحمي     

بهامبور ، والذي يعتبر ميناء دمياط شريكا لملمنمجما  والمريمادة 

فيما وصل إليه من احتالل التدارة في حمجم  المتمداول لمدى 

 محطة الحاويات بالميناء.

و أطلع المربمان شماهميمن، إدارة المخمط المممالحمي عملمى    

مستجدات الدع  الذي تقدمه الهيئة للمممحمطمة أثمنماء فمتمرة 

التعميق بما يؤهل الميناء يستقبال سفن الحاويمات، والمتمي 

ستمنح األولوية لدخول السفن والتراكي على األرصفمة بمعمد 

 أن وفرت الهيئة أرصفة إضافية يستقبالها.

وقد أعرب مسئولو الخط المالحي، عن ثقته  فمي حمرص     

 هيئة الميناء على تقدي  كافة أنواع الدع  وكافة التسهيالت.

وقد استكمل سيادته الجولمة بمزيمارة لمممعمهمد المدراسمات    

 ف، وزيارة ميناء هامبور  . Nautitecالبحرية ف 

www.elzmannews.com  

الربان طارق شاهين يشار  في فاعليات اجتماع وزراء 

النقل للدول األعضاء في منظمة البحر األسود للتعاون 

 ايقتتادي ب ذربيجان

9101001093 

استكماي لزيارته للعاصمة األذربيجانية باكو، شار  المربمان    

طارق شاهين في اجتماع مجموعة العمل للنمقمل واجمتممماع 

وزراء النقل للدول ايعضاء فى منظمة البحر ايسود للمتمعماون 

ايقتتادى حيث شار  فى المناقشات الخاصة بتطوير النقمل 

السريع وتسهيل حركة نقل البضائع عبر الطرق بمنطقة البحر 

ايسود اضافة الى كيفية تحقيق التعاون بين دول الممنمظمممة 

 والمنظمات الدولية ايخرى .

وقد اسفرت تلك المناقشات عن عدد من النتمائمج اهمممهما      

ضرورة العمل على تسهيل ايجراءات وتطوير وسائمل المنمقمل 

وذلك لزيادة التبادل التجاري عبر الحدود للدول ايعضاء،كذلمك 

تطوير البنية ايساسية والطرق البرية والبحرية لما لذلك ممن 

دور في ربط الدول ايعضاء بالمنظممة ممع المدول ايوروبميمة 

وايسيوية وهو ايمر الذى ساعد بالفعل علمى زيمادة كممميمة 

البضائع المتداولة زيادة ملحوظة،.. هذا بالتزامن ممع المعمممل 

على اختتار ايجراءات لزيادة التنافسية وتوفيرا للوقت بما ي 

 يخل ب جراءات ايمان الضرورية.

ان مجلس وزراء خارجية المنظمة كان قمد اقمر جدير بالذكر    

بايجماع تجديد عضوية متر كمراقل لمدة عامين بمدأت فمى 

 الماضى. يوليو

www.dpa.gov.eg 
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بدأ اللقاء الذى ترأسه الربان / طمارق شماهميمن  وبمحمضمور 

المختتين من إدارات الهيئة بعرض تقمديمممى عمن الشمركمة 

ومنتجاتها وسابقات األعمال التى قامت بها عملمى مسمتموى 

العال  ومنها السوق المترى ، ث  عرض وفد الشركة الممزايما 

الخاصة التى تقدمها الشركة لعمالئها ، ث  اتمفمق المجمانمبمان 

على عقد جلسة يحقة بعد قيام وفد فنى من الشركة بعممل 

دراسة ميدانية عن اإلحتياجات الفعملميمة والمتمى تسمتمطميمع 

الشركة أن توفرها ألرصفة الميناء بالمواصفات التي تمتموافمق 

مع عملية التراكى على تلك األرصفة وذلك يختالف تتميمات 

تلك األرصفة من حاويات وبضائع عامة وصل جماف و سمائمل 

 ودحرجة إضافة إلى أرصفة خدمات سفن الغاز والبترول . 

www.youm2.com 

ميناء دمياط أول ميناء حكومي يتكامل مع الجهات 

 Governmentالحكومية ضمن مشروع المحول الرقمي 

Switch 

9101001002 

   

في إطار جهود هيئة ميناء دمياط بتفعيل كماممل المخمدممات    

المقدمة عبر الشبا  الواحد و تنفيذاً لخطة التحول المرقمممي 

ت  تنفيذ الربط الشبكي بين هميمئمة مميمنماء دمميماط و وزارة 

التخطيط والمتابعة واإلصال  اإلداري ) جهة تمنمفميمذ مشمروع 

( ليكمون أول مميمنماء  (Government Switchالمحول الرقمي

حكومي ينفذ عملية الربط الشبكي ، لتحقيق المتمكماممل ممع 

الجهات ذات العالقة بمشروع الشبا  الواحد بمهميمئمة مميمنماء 

دمياط وذلك لتقدي  الخدمات الحكومية للعمالء والمتمي تضم  

خالل المرحلة األولي وزارة التمممويمن والمتمجمارة المخمارجميمة 

)متلحة السجل التجاري( وتقدي  خدمة ) الحالمة المممحمدثمة 

لبيانات القيد بالسجل التجاري ( و وزارة التضامن ايجتماعمي 

) صندوق ت مين العاملين بالقطاع العام والخماص ( وتمقمديم  

موقف السداد السمنموي   –خدمات ) بيانات المنش ة الت مينية 

عدد العمالة وأسماؤه  وأرقامه  الت مميمنميمة ( و   –للمنش ة 

وزارة المالية ) متلحة الضرائل المترية ( وتمقمديم  خمدممة 

 ) بيانات األرقام الضريبية للعمالء ( .

 

 نشاط ملحوظ للنقل النهري عبر ميناء دمياط

9101001092 

 

 

 

 

 

       

إستمراراً لتفعيل دور النقل النهري من وإلمى مميمنماء دمميماط 

 لمختلف محافظات الجمهورية .

 092استقبل ميناء دمياط النهري الوحدة العائممة وطمنميمة     

والتابعة للشركة الوطنية للنقل النهري ، حيث قامت بتمفمريم  

طمن تم   003عمود توربينى تابع لمحطة كهرباء دمياط بوزن 

 شحنه من حلوان .

كما قامت الشركة العامة للتوامع والمتمخمزيمن بمتمحممميمل    

طن من القمح على نفس الوحدة ممتمجمهمة إلمى  991حوالى 

 صوامع إمبابة .

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط تسعى إلى تفعميمل المنمقمل    

النهرى فى إطار إهتمام وزارة النقل لمما يمحمقمقمه ذلمك ممن 

وفورات هائلة نتيجة لتخفيف الضغط عملمى المطمرق المبمريمه 

 وتخفيض تكلفة صيانتها بالقدر الممكن .

www.dpa.gov.eg 

 PROSERTEKميناء دمياط يستقبل وفداً ممثالً لشركة 

 األسبانية

9101001090 

 

 

 

 

 

 

 

استقبملمت هميمئمة مميمنماء دمميماط وفمداً ممن شمركمة          

PROSERTEK   األسبانية وذلك لبحث فرص التعاون المشمتمر

ودراسة مدى إمكانية استفادة الميناء من منتمجمات الشمركمة 

من معدات تجهيز الموانئ البحرية والمحمامميمات المممطماطميمة 

 المتطورة وأنظمة التراكى المساعدة 
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وجاري حالياً التنسيق ممع وزارة المتمخمطميمط والمممتمابمعمة    

واإلصال  اإلداري بش ن تفعيل المرحلة الثمانميمة المتمي تضم  

” وزارة المممالميمة   –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحتاء 

وزارة البيئمة   –”  القيمة المضافة   –متلحة الضرائل المترية 

هميمئمة ”  وزارة المتمجمارة والتمنماعمة   –” جهاز شئون البيئة ” 

” وزارة ايستثممار والمتمعماون المدولمي   –”  التنمية التناعية 

 ” .الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

هذه الخدمات المقدمة تعود بالنفع عملمي عمممالء هميمئمة      

الميناء من حيث تقليل زمن إنهاء اإلجراءات ممن خمالل جمهمة 

حكومية واحدة بديً من تنفيذها من كل جهة على حدة ، و هو 

األمر الذي ساه  في رفع ترتيل جمهورية متر العربية فمي 

 مؤشر التجارة عبر الحدود التادر عن البنك الدولي .

www.dpa.gov.eg 

 زيارة مساعد وزير النقل لميناء دمياط

9101001002 

استقبل اللواء بحرى / أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هميمئمة 

 ميناء دمياط  و بحضور الربان طارق شاهين 

األستاذ الدكتور / خالد حمدي مساعد وزير النقل فى زيمارة    

 لتفقد مرافق الميناء .

بدأ اللقاء باستعراض الماكيت المجس  للميناء والذى يوضح    

األرصفة والساحات والمباني إضافة إلى مواقع المشمروعمات 

الجارية والمستقبلية ، أعقل ذلك جولة بالميناء بدأت بمتمفمقمد 

الميناء النهرى وتجهيزاته ث  الرصيف البحرى المزممع إنشماؤه 

وتسهيالت الشحن والتخزين الخاصمة بشمركمة متمر إلنمتما  

 األسمدة ) موبكو ( .

ث  التوجه إلى منطقة صوامع الغالل والحبوب ومشماهمدة       

تفري  الغالل ونقلها بواسطة سيارات النقمل والمقمطمارات ثم  

التوجه إلى موقع مشروع محطة الحاويات المثمانميمة ومموقمع 

ممتمراً  331إنشاء المحطة متعددة األغراض بمطمول أرصمفمة 

 ومشاهدة األعمال اإلنشائية الجارية فى تلك الموقع .
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ث  إختتمت الجولة بتفقد تجهيزات مركز العمليات المشتمر     

وإدارة األزمات وإختتاصاته وإمكاناته بعد تمطمويمره ممؤخمراً ، 

أعقل تلك الجولة الميدانية إجتماعاً ض  اإلدارات المممخمتمتمة 

قدم فيه رئيس الهيئة عرضاً تناول فيمه المدراسمات المخماصمة 

بالمشروعات القائمة والمخططة بالمميمنماء وكمذلمك المفمرص 

 اإلستثمارية المتاحة .

وفى نهاية الزيارة أبدى مساعد الموزيمر إعمجمابمه الشمديمد    

بالميناء وكفاءة إدارته والجهود المبذولة فمى تمطمويمره مممما 

 يسه  فى جذب اإلستثمارات فى المشروعات المتاحة به .

www.dpa.gov.eg 



 
 



 

بتروناا تريد من ماليزيا أن تكون مركزاً إقليمياً للمغماز 

 الطبيعي المسال

9101009030 

تخطط شركة النفط والغاز الماليزية بمتمرونماا إلدخمال     

فمي  (LNG(عمليات تزويد الوقود بالغاز الطبيعي المسمال 

  .9102البالد من النتف الثاني من عام 

وقالت الشركة في تقرير توقعات بمتمرونماا لملمنمشماط     

فبتفتها يعباً رئميمسميماً فمي  9190-9102ايقتتادي لعام 

أعمال الغاز الطبيعي المسال ، ف ن بترونماا فمي مموقمع 

جيد لدع  البنية ايستراتيجية لماليزيا لتتبح مركزاً إقليميماً 

  لتكرير وقود الغاز الطبيعي المسالف.

التجاريمة  LNG Bunkeringو من المتوقع أن تبدأ أول شركة 

ممن  9102في بدء العمل بحلول النتف الثاني ممن عمام 

RGT0 )Sg Udang ،Melaka)  وRGT9 )Pengerang ،

Johor)  يليها ،KSB )Kemaman  وTerengganu)  وASB 

)WP Labuan) 

ومن المتوقع أن تكون المحركات المتمي تمعمممل بمالمغماز    

  الطبيعي المسال ثنائية الوقود هي الحل المستقبلي.

 

 اعداد/ شيماء جابر

A Quarterly E-Publication by DPA  

وفي الوقت نفسه ، ف ن محطة إعادة الغاز المطمبميمعمي     

المسال الجديدة في بنجران  تعد مشروًعا استراتيجيًا كبيًرا 

  ، حسبما قالت الشركة. PGBللنمو بالنسبة إلى 

 Pengerangوهي توفر متمطملمبمات الموقمود لمممتمنمع     

Cogeneration Plant )PCP)  وهو واحد من ستة ممرافمق ،

  (PIC(المتكامل  Pengerangمتعاونة باإلضافة إلى مجمع 

وقالت الشركة إن الموانئ قادرة على استقبال نماقمالت     

ألف متر مكعل ووحدتين من صهاريج تخزيمن  931تتل إلى 

ألمف ممتمر  911الغاز الطبيعي المسال بطاقة كمل ممنمهما 

  .مكعل

http800ar.maritimeprofessional.com 

 

مملميمون يمورو  31.9الموانئ اإلسبانية تحتل علمى 

 تمويل من ايتحاد األوروبي

9101009030 

مينماء  09حتلت هيئات الموانئ ايسبانية التي يبل  عددها

مملميمون دوير( ممن  22.3مليون يورو ) 31.9علي أكثر من 

أموال ايتحاد األوروبي بهدف تعزيز التداخل بين األنشمطمة 

 وتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية في الموانئ.

 



 Puertos del Estadoتفاوضت وكالة الموانئ اإلسبانية وقد 

، كهيئة وسيطة للمساعدات األوروبية ، مع وزارة المممالميمة 

إلغالق البرامج التشغيلية المتعلقة باإلطمار المممجمتمممعمي 

9112-9103. 

هيئة ميناء من إعادة التختيص ، وتحديمدا  09وستستفيد    

، أيكورونيا ، ألميريا ، أفيليس ، كارتاخيمنما ، فميمرول سمان 

سيبراو ، هويلفا ، يا بالماا ، مارين ريا دي بونتيفيدرا ، 

 مليلية ، موتريل ، فيغو وفيالغارشيا دي أروسا.

وتت لف طبيعة المشاريع من البنية المتمحمتميمة لملممموانمئ    

باإلضافة إلى اإلجراءات التي تهدف إلى تعزيز ايسمتمداممة 

والسالمة وكفاءة الطاقة والحفاظ علي البيئة والمممشماريمع 

 التكنولوجية والدع  الفني.

www.portseurope.com  

سفينة تابعة للبحرية الهندية تقوم ب جراء مسح 

 هيدروغرافي في موريشيوا

 9101009092  

وصلت السفينة البحرية الهندية ، إن إا سمارفشمك ،     

إلى بورت لويس فمي غضمون شمهمريمن ممن أجمل إجمراء 

  مسوحات هيدروغرافية.

وقد رحل بها هونبورمانوند جمهمغمرانمو ، وزيمر اإلسمكمان    

واألراضي في جمهورية موريشيوا وشري أبهاي ثاكمور ، 

المفوض السامي للهند ، المفوضية العليا لملمهمنمد ، بمورت 

  لويس ، موريشيوا.

وستقوم السفينة ب جراء مسح لمنطقة لي مورن قمبمالمة    

البر الرئيسي لموريشيوا ، وكذلك المنطقة الواقعة قبالة 

الساحل الجنوبي لجزيرة رودريغز ، باستثناء نقل المتمدريمل 

كممما نمقملمت  إلى أفراد حرا السواحل في موريشميموا.

إلى موريشيوا سفينة الممسمح  INS Sarvekshakشركة 

، بعد إجراء إصال  شماممل لمهما  "ISV) "Pathfinder(البري 

  في كوتشي. "Naval Ship Repair Yard"في 

http800ar.maritimeprofessional.com 

 

توقعان مذكرة تفاه   «كوسكو»مرافئ أبوظبي و    

 لتعزيز التعاون بينهما

9101009002 

أبموظمبمي –وقعت شركة مرافئ أبوظبي و شركة كوسكو     

مذكرة تفاه  والتي من ش نها أن تزيد من متانمة المعمالقمات 

بين الشركتين و ضمان المعامالت السلسة بينه . و تمتمعمهمد 

مذكرة التفاه  بزيادة التعاون بين الشمركمتميمن، مممما يمعمود 

بالنفع المباشر على التجارة في إمارة أبوظمبمي و اإلممارات 

 .9131ككل، كما تساه  في دع  رؤية القيادة الرشيدة 

وجاء توقيع مذكرة التفاه  بالتزامن مع حمفمل المتمدشميمن    

الرسمي لمحطة كوسكو للحاويات في أبوظمبمي. و سموف 

تساه  الشركتين بشكل كبير في زيادة المنماتمج المممحملمي 

اإلجمالي الغير نفطي إلمارة أبوظبي، و تسعمى اإلتمفماقميمة 

ايضا إلى ضمان استمرار العمالء بالتمتع بالخدمات العالمممي 

في ميناء خليفة. و تعززت أهمية ميناء خليفة فمي المتمجمارة 

المحلية واإلقليمية والعالميمة ممن خمالل إدراجمهما كمممركمز 

إقليمي رئيسي لمبادرة الحزام والطريق التينية التمي ممن 

المتوقع أن تساه  بشكل كبير في النمو اإلجمالي إلقتتماد 

 إمارة أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة ككل.

وقع مذكرة التفاه  كال ممن السميمد عمبمدا المهمامملمي،    

الرئيس التنفيذي باإلنابة لمرافئ أبوظبمي و المكمابمتمن جمو 

ويبينج، المدير العام لمحطة كوسكو للحاويات و شهد توقميمع 

المذكرة كال من الكابتن محمد جممعمة الشمامسمي، رئميمس 

مجلس إدارة مرافئ أبوظبي و الكابتن شو لميمرونمج رئميمس 

 مجلس إدارة شركة كوسكو المالحية.

وقال عبدا الهاملي الرئيس التنفيذي باإلنابمة لمممرافمئ    

 –إن توقيع مذكرة التفاه  مع شمركمة كموسمكمو “ أبوظبي: 

أبوظبي، يعد أمراً بال  األهمية ، ليس فقط للشركمتميمن، بمل 

للنجا  المستقبلي لميناء خليفة وعممالئمنما و تمجمارة إممارة 

أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة. من خالل التعاون الوثيمق 

، نهدف إلى دع  الزيادة في المساهمة فمي نمممو المنماتمج 

المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي. وسيت  ذلك بدعم  كماممل 

من رؤية القيادة الرشيدة إلمارة أبو ظبي ، ونتوقع أن يحقمق 

هذا اإلتفاق أعلى مستويات التميز و ليس لدي أي شك فمي 

 أن عملنا مًعا سيقدم نتائج رائعة في المستقبل.

https800al-ain.com 
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ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لشركمة فالمجمرافماتف: 

 بدء أعمال محطة الحاويات الثانية في ميناء خليفة 

9101000099 

 

 

 

 

 

قال المهندا ياسر زغلول الرئيس المتمنمفميمذي شمركمة    

الجرافات البحرية الوطنية، إن الشركة بدأت فمي األعمممال 

التحضيرية لمشروع محطة الحاويات المثمانميمة فمي مميمنماء 

خليفة، والذي فازت به الشهر الماضي بعد ممنمافسمة ممع 

عدة شركات عالمية، ويخص عقد األعمال البحرية ممحمطمة 

كيلوممتمرات  3الحاويات الثانية، ويتطلل إنشاء رصيف بطول 

 وتعميق القناة الرئيسة للميناء واألحواض.

أن الشمركمة  8«ايتمحماد»وأضاف زغلول فمي حموار ممع    

حافظت على ايستمرار ب عمالها التشغيلية لتكون الشريك 

األفضل في األسواق التي تعمل بمهما، وتمتمخمطمى كمافمة 

العقبات التي واجهت القطماع خمالل السمنموات المخمممس 

الماضية، وذلك نتيجة للدبلوماسية ايقتتاديمة اإلمماراتميمة 

 والتي ساعدت الشركة على اينتشار والتوسع .

استطاعت شمركمة المجمرافمات خمالل السمنموات »وأفاد    

الخمس الماضية، القيام بعملية إعمادة تمقميميم  لمألعمممال 

والهيكلة والكلفة، ما ساه  في تعزيز عملمهما خمالل همذه 

فمي تماريمع أعمممال  «التمعمبمة»السنوات التي وصفت بم 

القطاع عالمياً، مشيراً إلى أن الشركة واجهت أكبر تحٍد في 

تاريخها ب نجاز الممر المالحي المجمديمد لمقمنماة السمويمس 

المترية والذي شكل فرصة للتفوق وإيجاد الحلول وإثمبمات 

 القدرات اإلماراتية العالمية.

وتوقع أن يشهد العام المقمبمل مضماعمفمة فمي أعمممال     

الشركة نتيجة للتوجه للحتول على عمليات بقي  كمبميمرة، 

مشيراً إلى أن الشركة لديها مكاتل في دول الخليج والهند 

 ومتر والمالديف.

https800assafinaonline.com 

 

موريتانيا: رسالة جديدة ممن وزيمرة المنمقمل بم خمالء     

 الميناء لتالح الشركة الهندية

 9101000003   

 

 

 

 

 

أمرت وزيرة التجهيز والنقل الموريتانية آمال بنت مولود ب خالء 

جزء من ميناء نواكشوط، وذلك ففي إطار تنمفميمذ ايتمفماقميمة 

 المتعلقة بالتنازل عن محطة الحاويات ومركز للهيدروكربونف.

وحسل رسالة جديدة موقعة من طرف الوزيرة وموجهة إلمى 

، ف ن فعلى اإلدارة أن تضع تحت تتمرف PANPAمدير شركة 

 المتنازل له الجزء الهام من الميناء إلنجاز األعمالف.

كما أوضح نص الرسالة التي حتلت األخبار عملمى نسمخمة 

نوفمبر الجاري، أن الوزير تطململ ممن  02منها، وتحمل تاريع 

 فإخالء مكان العمل فوراف. PANPAإدارة شركة 

وأرفقت الرسالة بمخططات تطلل الوزيرة من إدارة الشركمة 

 أن تخلي المكان طبًقا لها.

ووقعت الحكومة الموريتانية ابروتوكول تعاون تتنازل بموجبمه 

لتالح شركة هندية عن تسيير ممحمطمة المحماويمات وممركمز 

 للهيدروكربون بميناء نواكشوط.

https800assafinaonline.com 

 إلغاء المحطة الهولندية الجديدة المخطط انشاؤها

9101000003 

 

 

 

 

   

أنها ستلغي خططها لبناء ممحمطمة  Kramerأعلنت مجموعة 

 الهولندية. Vlssingenحاويات في مدينة 

، قمال  Omroep Zeelandووفقاً لإلذاعة العامة المحملميمة    

، إن الشمركمة  Ted Hollemanالمدير التجاري للمشمركمة ، 

ي يضمنون وجود الحاويات الكافيمة  Vlssingenوشركائها في 

 التي من ش نها جعل المحطة مربحة.
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محطة في روتردام ، لكن ايزدحام عملمى  Kramerو تدير     

الطرق جعل همنما  حماجمة المي  ممحمطمة جمديمدة فمي 

Vlssingen . بالقرب من الحدود البلجيكية ، 

و  Verbruggeمن خالل التعاون مع الشركات المممحملميمة    

Kloosterboer  تعتقد ،Kramer  أنه يمكن أن تضممن وجمود

حاوية نمطية في السمنمة وهمو المحمجم   311111أكثر من 

 الالزم لجعل المحطة مربحة.

إن الشركات األخرى خمفمضمت  Hollemanومع ذلك ، قال    

توقعاتها بش ن كمية البضائع التي يمكن أن تتحملها و بذلك 

 ل  تعد المحطة رابحة.

هذه هي المممحماولمة المثمالمثمة إلنشماء ممحمطمة فمي      

Vlssingen.  الخطط السابقمة لمممحمطمةWesterschelde 

للحاويات فشلت بعد عدم العثور عملمى مسمتمثمممر ، كممما 

 .Verbruggeفشلت خطط بناء محطة أصغر تسمى 

إن همنما  إممكمانميمة  Kramerومع ذلك ، صرحت مجموعة 

 إلحياء خطط انشاء المحطات الطرفية إذا تغيرت الظروف.

https800container-mag.com 

ميناء فالنسيا يستضيف أول اجتماع تقني لمشروع 

LOOP-Ports 

9101001002 

استضاف ميناء فالنسيما أول اجمتممماع تمقمنمي داخملمي    

 LOOP-Ports - Circular Economy"للمشروع األوروبمي 

Network of Ports"  بتنسيق من مؤسسة ،Valenciaport 

 .(EIT(وتمويل من المعهد األوروبي لالبتكار والتكنولوجيا 

همو تسمهميمل  LOOP-Portsالهدف الرئيسي لممشمروع    

اينتقال نحو اقتتاد أكثر دائرية في قطاع الموانئ ، حيث ي 

تعتبر المنتجات  والموارد نفايات ولكنها يمممكمن أن تتمبمح 

نماذ  مستدامة لألعمال وقابلة للتكرار فمي مموانمئ ذات 

 ختائص مماثلة.

حيث سيوفر المشروع نظاًما إبداعيًا لالبتكار لتحفيز تنفيذ    

هذا النوع من المبادرات في الموانئ األوروبيمة ممن خمالل 

 إنشاء شبكة اقتتاد دائري في الموانئ.

ستركز الشبكة بشكل رئيسي عملمى المممواد المتمالميمة:    

المعادن ، البالستيك ، األسمنت والمواد الحيوية. وسيسهل 

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ، وصياغة التوصيات على 

المستوى التنظيمي وتعزيز التمدريمل ، فضمال عمن فمرص 

العمل الجديدة في كل ممن ممجممموعمات الممموانمئ وفمي 

 التناعات األخرى ذات التلة بالبيئة.

www.portseurope.com 

 Goتشار  فى في مبادرة   BESTمحطة برشلونة  

Green  

2018/10/19 

 

 

 

 

     

 Barcelonaشاركت محطة برشلونة أوروبما المجمنموبميمة )

Europe South Terminal )BEST  التي تشغلها شركمة ،

Hutchison Ports  مرة أخرى في مبادرة ،Go Green  وهي ،

مبادرة بيئية يشار  فيها جميع محطات المممجممموعمة المتمي 

تهدف إلى زيادة الوعي بالموظفين فيما يتعملمق بمالمقمضمايما 

 البيئية واتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيئة.

،  Go Green، في مبادرة  Hutchisonباإلضافة إلى موانئ     

سبتممبمر ، شماركمت أيضما شمركمة  03و  01التي جرت بين 

موانئ دبي العالمية ، وموانمئ دبمي ، ومميمنماء روتمردام ، 

 ومجموعة موانئ شنغهاي الدولية.

 Go Greenفي هذه المناسبة ، كانت الطبعة الخامسة من    

، النشاط الذي اختاره مجتمع الميناء لتشجيع إعادة المتمدويمر 

هو جمع العلل. لذلك ، ت  توزيع حاويات التجميع في جممميمع 

وقد ت  تنفيذ حملة تعليمية مع الموظفيمن  BESTأنحاء محطة 

 خالل األسابيع التي سبقت الحدث.

www.portseurope.com 

 

 PERSميناء فالنسيا يجدد شهادة 

9101001001  

قام ميناء فالنسيا بتجديد شهادة نظام الممموانمئ المبميمئميمة 

)PERS)   الممنوحة من قبل منظمة الموانئ البحرية األوروبية

)ESPO)  وEcoPort  بعد تعزيز القمرارات اإلداريمة المخماصمة ،

 بايلتزام البيئي.

 Lloyd’s Record Qualityت  تسلي  الشهادة ، ممن قمبمل 

Assurance  والتي قامت بتنفيذها بشمكمل مسمتمقمل ، ممع

و  Bremenو  Moerdjikتسلي  إقرارات مماثلة إلى مموانمئ 

Tangier. 

،   ESPOقام األمين العام لمنظمة الموانئ البحرية األوروبية 

Isabelle Ryckbost  بتسلي  الشهادات لممثلي الممموانمئ ،

 Aurelioالمذكورة ، بما في ذلك رئيس هيئة ميناء فالنسيا ، 

Martínez. 

www.portseurope.com 
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تسرب نفط في ميناء جرزونة: إضافة حواجمز عمائمممة 

 لتطويق جيوب التلوث

 910100103 

 

 

 

 

في إطار الحّد من تداعيات التسرّب النفطي الذي جد  يموم 

في الرصيف البترولي في جرزونة  9101أكتوبر  2الخميس 

التابع للشركة التونسية لتناعات التكرير 'سمتميمر'، عملمى 

المحيطين البحري والشماطمئمي بمبمنمزرت، تمكمفملمت إدارة 

الشركة وديوان البحرية التجارية ب ضافة حواجز عائمة على 

مستوى حوض الميناء وقرب الحواجز التخمريمة لمتمطمويمق 

جيوب التلوث التي تسمرّبمت خمار  المحمواجمز المتمي وقمع 

تركيزها يوم الخميس بالتوازي مع تسريع عممملميمة شمفمط 

المواد النفطية داخل الحوض المائي للرصميمف المبمتمرولمي 

باعتباره الموقع الرئيسي للتسرّب من قبل متالح شمركمة 

 'ستير'.

www.mosaiquefm.net 

رافعة سفن وجسريه عمالقة تتل إلى محطة  02

 حاويات كوسكو أبوظبي

910100100 

 

 

 

 

 

 

   

تسلمت موانئ أبوظبي  أول شحنة من الرافعات الجسرية 

العمالقة ورافعات السفن إلى الشاطئ لمحمطمة حماويمات 

رافمعمات  01كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة، وت  شحمن 

رافعات السفن إلى الشماطمئ ممن ممقماطمعمة  2جسرية و

شنغهاي بالتين، حيث سيت  تركيبها في محطة الحماويمات 

الثانية التابعة للشركة التينية، والمتمي تمجمري عممملميمات 

تطويرها على قدم وساق استعداداً لتدشينها نهاية المعمام 

 الجاري.

 

وتتميز الرافعات الجسرية العمالقة التي تعتبر األكثر تطوراً     

 في العال  بقدرات فائقة من بينها ضمان رص الحاويات

في ساحات الميناء بشكل أكثر كمفماءة وسمرعمة. وتمعمممل  

الرافعات ورافعات السفن إلى الشاطئ من خمالل أنمظمممة 

المراقبة والتحك  عن بعد لنقل وتحريك الحماويمات بسمرعمة، 

 األمر الذي يعزز من قدرات ميناء خليفة.

طمنماً،  20وتبل  قدرة كل رافعة على حمل شمحمنمة وزنمهما  

وسيت  توحيدها بالكامل مع نظام تشغيل محطة ميناء خليفة 

 الذي يعتبر أول ميناء شبه آلي بالمنطقة.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفميمذي    

لموانئ أبوظبي بتقدم عمليمات تشميميمد ممحمطمة حماويمات 

كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة التي يتوقع تدشينها نهمايمة 

العام الجاري، ولتسه  في تقدي  خدمات إلى عدد أكبر ممن 

 العمالء في المنطقة والعال .

توقيع موانئ أبوظبي اتمفماقميمة  9103وشهد شهر سبتمبر    

عاماً مع شركة كوسكو المالحية لملممموانمئ  35امتياز مدتها 

المحدودة حتلت بموجبها الشركة التينميمة عملمى اممتميماز 

 لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء خليفة.

وستقوم كوسكو بتشغيل رصيف بحري يتل طمولمه إلمى    

 متر، فضالً عن األراضي والساحات المجاورة.  0911

، وضعت كوسكو حمجمر األسماا فمي 9102نوفمبر  5وفي 

ميناء خليفة لبدء أعمال بناء محطة الحاويات الجديدة الخاصمة 

 بها.

وخالل الحفل، وقعت الشركة اتفاقية مع موانئ أبموظمبمي     

 إلنشاء أكبر محطة لفرز الحاويات بالمنطقة في ميناء خليفة. 

وستوفر محطة فرز الحاويات الجديدة في ميناء خليفة العديد 

من الخدمات ذات التلة بالحاويات من بينها خدمات التجميمع 

والتفريق، وحشو البضائع، وتخفيض وزن البضائع، والتخمزيمن 

على المدى القتير للشحنات غير المممجمممعمة، فضمالً عمن 

 سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.

 

https800assafinaonline.com  
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A Quarterly E-Publication by DPA  

ُعمان توقع على تعديل جدة على المنمشماط المبمحمري غميمر 

 المشروع

910100902  

الموقعة  علمى تمعمديمل جمدة  03أصبحت ُعمان الدولة الم     

وهمي األداة المتمي  -لمدونة قواعد السلو  في جيبموتمي 

طورتها واعتمدتها بعض الدول في غرب المممحميمط المهمنمدي 

وخليج عدن والتي كانت عامالً رئيسياً في قمممع المقمرصمنمة 

 والسطو المسلح ضد السفن العاملة في تلك المنطقة.

وساه  التعديل بشكل كبير في تموسميمع نمطماق ممدونمة    

جيبوتي عندما ت  اعتمادها في اجتماع رفيع المستوى عقمد 

. وهمو 9102في جدة ، المملكة العربية السعودية في يناير 

يشمل تدابير لقمع مجموعة من األنشطة غير المشمروعمة ، 

بما في ذلك القرصنة وايتجار باألسلحة و المخدرات ، وتزويد 

السفن بالوقود غير القانوني ، وسرقة النفط الخام ، وايتجار 

بالبشر ، وتهريل البشر ، واإلغراق غير القانوني لملمنمفمايمات 

 السامة.

قام السيد سعيد بن المحمارثمي ، وكميمل وزارة الممموانمئ    

والشؤون البحرية في سلطنة عمان بم يمداع الموثميمقمة ممع 

في مقر المنظمة البحرية المدولميمة  Kitack Limاألمين العام 

 ديسمبر(. 2في لندن )

)) جزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا واألردن وكينيما وممدغشمقمر   

وجزر المالديف وموريشيوا وموزامبيق وسملمطمنمة عمممان 

والمملكة العربية السعودية وسيشيل والتومال واإلممارات 

 العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن .((

 

 

 اعداد / شيماء جابر

 للغازات الدفيئة  IMOاستراتيجية 

910100903   

، في مؤتممر  (IMO(سلطت المنظمة البحرية الدولية     

في بولندا ،   (COP 92(األم  المتحدة بش ن تغير المناخ 

الضوء على العناصر الرئيسية لالستمراتميمجميمة األولميمة 

للمنظمة البحرية الدولية بش ن خفض انبعماثمات غمازات 

 الدفيئة من السفن. 

تحدد ايستراتيجية رؤية لتخفيض إجمممالمي انمبمعماثمات 

٪ على األقل بمحملمول 51غازات الدفيئة السنوية بنسبة 

، بينما تسعى في الوقمت  9111مقارنة بعام  9151عام 

نفسه إلى بذل جهود للتخلص التدريجي منها بالكماممل. 

وهذا يضع مساًرا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكمربمون 

 وفًقا ألهداف اتفاقية باريس الخاصة بدرجة حرارة.

أبلغت المنظمة البحرية الدوليمة المهميمئمة المفمرعميمة     

عمن إجمراءات  (SBSTA 22(للمشورة العلمية والتقنيمة 

المنظمة والتزامها بخفض اينبعاثات من النقل المبمحمري 

الدولي ، بما في ذلك اعتماد ايسمتمراتميمجميمة األولميمة 

للمنظمة البحرية الدولية والعمل في ممجمال المتمعماون 

 التكنولوجي وبناء القدرات.

وقد ركزت المناقشمات المتمي دارت فمي عمدد ممن     

الرابع والعشرين  (COP 92(األحداث الجانبية في مؤتمر 

على احتمايت وجود أنواع وقمود بمديملمة وممنمخمفمضمة 

الكربون ، حيث تناقش كل من التمنماعمة والمحمكموممات 

الحاجة إلى التمحمول عمن الموقمود األحمفموري. تسملم  

األولية لغازات الدفيمئمة بم ن ايبمتمكمار  IMOاستراتيجية 

التكنولوجي واإلدخال العالمي للوقود البديل و متمادر 

الطاقة للشحن الدولي سيكونان جمزًءا ي يمتمجمزأ ممن 

تحقيق الطمو  العام. كما كانت اآلثار الممتمرتمبمة عملمى 

التنمية ايقتتادية ، بما في ذلك الدول الضعيفة ، ممن 

 النقاط الرئيسية للمناقشة.
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 أوكرانيا تنض  يتفاقية خطوط الشحن

910100905 

   

انضمت أوكرانيا إلى معاهدة هامة بش ن سالمة السفن      

 0211بمروتموكمول عمام  -تابعة للمنظمة البحرية الدولميمة 

المتعلق بايتفاقية الدولية لخطوط الشحن. حيمث تسماهم  

القيود المفروضة على الغاطس المسمممو  بمه لمتمحممميمل 

السفينة بشكل كبير في سالمة السفينة. وترد هذه القيود 

)المسافة بين سمطمح السمفميمنمة   freeboardsفي صورة 

وخط الحمولة( ، التي تشكل ، الي جانمل المتمكماممل بميمن 

الطقس الخارجي ومقاوممة الممماء ، المهمدف المرئميمسمي 

لالتفاقية. ت خذ التدابير بموجل المممعماهمدة فمي ايعمتمبمار 

المخاطر المحتملة الموجودة في مناطق مختلفة وممواسم  

 مختلفة

بتحديث وتنقيح المعاهدة السابقمة.  0211يقوم بروتوكول    

يحتوي الملحق الفني على العديد من إجمراءات السمالممة 

اإلضافية المتعلقة باألبواب ، واخالء الممموانمئ ، وفمتمحمات 

األبواب و السالل  وغيرها من المواد. هذه التدابير تسماعمد 

على ضمان سالمة ماء هياكل السفن تحت سطح السفينة 

مجانا. يجل تمييز كل خطوط التحميل الممخمتمتمة بموضمع 

عالمة على كل جانل من جوانل السفينة ، جنبًا إلى جمنمل 

 مع خط السطح.

، وزير الدولة لشمئمون  Andriy Galushchakالتقى السيد    

البنية التحتية في أوكرانيا ، مع األمين المعمام لملمممنمظمممة 

في مقر المنمظمممة المبمحمريمة  Kitack Limالبحرية الدولية 

كانون األول / ديسمبر( إليداع وثميمقمة  5الدولية في لندن )

 001على  0211اينضمام. يحتوي بروتوكول خطوط الشحن 

٪ ممن الشمحمن المبمحمري 22دولة متعاقدة تمثل أكثر من 

 التجاري العالمي.

 

 مناقشات حول ايقتتاد األزرق المستدام 

  IMOفي حدث جديد ل 

9101000092 

حشد الحدث الجانبي للمنظمة البحرية الدولية في مؤتمر    

ايقتتاد األزرق المستدامة خبراء * في المقمطماع المبمحمري 

والتجارة والتنمية. حيث دار هذا الحدث ، حول فكيف يمممكمن 

فمي سميماسماتمهما  BlueEconomy#للدول ايستفادة ممن 

الوطنيةف جزًءا من الجهود المستمرة التي تبذلها الممنمظمممة 

البحرية الدولية لدع  ايقتتاد األزرق المستمدام ألفمريمقميما 

 وخارجها.

 Kitack Limورحل األمين العام للمنظمة البحرية الدولية ،    

، بالمشاركين في المؤتمر ، ف برز في كلمته المحماجمة إلمى 

فتوثيق التعاون وايتتايت لضمان التمنممميمة المممسمتمداممة 

 لألنشطة في محيطاتناف. 

من المممنمظمممة   Chris Trelawnyخالل المناقشات ، أبرز     

البحرية الدولية الحاجة إلى أن تتبنى الدول فنهًجا حمكمومميًما 

 كاماًل متكامالًف في سياساتها الوطنية للتنمية البحرية. 

وقد أدار الحدث الجانبي المدير بالنيابة للمنظمة البمحمريمة    

 الدولية ، قس  التعاون الفني ، جوفينال شيوندو.

الدول األعضاء في ايتحاد األفمريمقمي ، ووكمايت األمم      

المتحدة ، والحكومات الوطنية ، ووكايت التنمية اإلقلميممميمة 

والدولية ، والمؤسسات اإلنمائية والممالميمة ، والمممهمنميمون 

والخبراء البحريون ، والمجتمعات المدنية ، وسلطات الموانئ 

، ورابطات إدارة الموانئ ، ومالكي السمفمن ، وممنمظمممات 

مالكي سفن التيد ، كالجماممعمات وممؤسمسمات المتمدريمل 

 والشركات ذات التلة والقطاع الخاص.
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خطة لتحسين منع التلوث المبمحمري لمدول أفمريمقميما 

 الناطقة بالفرنسية

9101000099 

دولة أفريقية فرنكفونية * علمى خمطمة عمممل  00اتفقت    

لتحسين تنفيذ المعاهدة الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية 

اتفماقميمة مماربمول ،  -بش ن منع التلوث الناج  عن السفن 

 المرفقات من األول إلى الخامس.

وتشمل الخطة إجراءات وطنية وإقليمية وكذلك توصميمات     

للمنظمة البحرية الدولية ، تهدف إلى ممعمالمجمة األسمبماب 

الجذرية التي تعرقل التنفيذ الفعال يتفاقية ماربول. وعلمى 

وجه الختوص ، ت  تحديد منطقتين ذات أولوية هما: توفيمر 

 MARPOLمرافق استقبال مالئمة للموانئ وتطبيق تدابير 

 لألنشطة البحرية.

وت  ايتفاق على الخطة في اجتماع إقليمي عمقمد فمي    

تشرين الثاني / نموفمممبمر( نمظمممتمه  90-02كوت ديفوار )

 المنظمة البحرية الدولية ووزارة النقل في كوت ديفوار.

ذات التملمة  MARPOLأخذ المشاركون في ايعتبار نتائج    

لعمليات التدقيق التي أجرتها المنظمة البمحمريمة المدولميمة 

والتي أجريت في غالبية الدول الحاضرة. وت  تحديد القضايا 

المؤسسية والتنظيمية ، فضمال عمن الممموارد المبمشمريمة 

 والمالية ، من بين العقبات التي تحول دون التنفيذ الفعال.

)) بنن والكاميرون وجزر القمر والكمونمغمو وكموت ديمفموار    

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون وغينيا ومموريمتمانميما 

 والسنغال وتوغو (( .

 

 

 تعزيز التبادل ايلكتروني للبيانات في غرب أفريقيا

 بموجل اتفاقية التيسير للمنظمة البحرية الدولية

9101000099 

يجل أن تكون السفن والموانئ قادرة على تبادل بميمانمات    

، بممموجمل  9102الوصول والمغادرة إلكترونيا ممن أبمريمل 

 اتفاقية التيسير للمنظمة البحرية الدولية.

هنا  متطلبات تشّجع أيًضا على استمخمدام نمافمذة واحمدة  

تتقاس  فيها جميع الوكايت والسلطات العديدة البيانات عبر 

 نقطة اتتال واحدة . 

وقد ت  التدريل على متطلبات المعماهمدات خمالل المنمدوات 

نموفمممبمر(  05-03الوطنية في مايبو ، غينيا ايسمتموائميمة )

 نوفمبر). 99-91ونواكشوط ، موريتانيا )

تعزيز السلطات العامة  FAL8أبرزت الندوات أهداف اتفاقية    

لمعالجة إجراءات التخليص بفعالية وكفاءة ، لجعل تخملميمص 

السفن وحمولتها وركابها وطاقمها في الموانئ أقل تعقميمدا 

 وأكثر مالءمة.

وحضر ستة وأربعون مشاركا حلقة مايبو التي نظمممتمهما     

المنظمة البحرية الدولية ووزارة النقل والمبمريمد وايتتمايت 

 السلكية والالسلكية في جمهورية غينيا ايستوائية. 

مشماركماً ممن  90حضر الحلقة الدراسية فمي نمواكشموط 

السلطات العامة والقطاع الخاص ، نظمتها المنظمة البحرية 

الدولية ووزارة متايد األسما  وايقمتمتماد المبمحمري فمي 

 موريتانيا .
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 تفتيش السفن للحفاظ على معايير عالية

9101000003 

ان إجراء تفتيش السفينة يعتبر اجراء هام للغايمة. حميمث     

تعتبر عمليات التفتيش من قبل العل  ودول الممميمنماء همي 

المفتا  للحفاظ على معايير السفن عالية ، وبالتالي تقليمل 

 الحوادث والتلوث إلى البيئة البحرية .

للحفاظ على مستوى عاٍل من السالمة في المنطقة ، ُعقد 

في ترينيداد وتوباغو ، دورة تدريبية إقلميممميمة لمممفمتمشمي 

 نوفمبر(. 03 -أكتوبر  92السفن الكاربيين )

الهدف من هذه الدورة هو إعداد خبراء في تفتيش السمفمن 

ليكونوا قادرين على العمل تحت إدارة بحرية كاريبيمة. عمنمد 

اينتهاء ، سيتمكن المتدربون من إجراء تفتيش دولة المعملم  

)FSI)  ممتمراً  92على جميع السفن التي يقل طولمهما عمن

وإجراء تفتيش دوري سنوي  على السفن التي تتمل إلمى 

 طن. 511

كما ت  تدريل المشاركين علي تنفيذ عملميمات المتمفمتميمش 

الخاصة بمراقبة دولة الميناء ، بما في ذلك تفتيش الوثمائمق 

 علي جميع السفن.

تغطي الدورة التدريبية ايضا مجمموعمة ممن الممموضموعمات 

النظرية ، مثل ايمتثال للمعاهدات الدولية ، ونظ  المموانمئ 

، وايتفاقيمات  (ROs(ودولة العل  ، والمنظمات المعترف بها 

المتعلقة بالسالمة البحرية ومنع التلوث وقوانين السمالممة 

اإلقليمية. كما تشمل عناصر فنية تتراو  بين ثبات السمفمن 

وخطوط التحميل إلى الشحنات الخطمرة وممنمشمآلت اآليت 

 وهياكل البدن.

الدروا المستمفمادة ممن مشمروع كمفماءة المطماقمة 

 الرئيسي

9101000003 

منذ ما يمقمرب ممن ثمالث سمنموات ، لمعمل مشمروع 

GloMEEP  دوراً رئيسياً في الحد من انمبمعماثمات غمازات

الدفيئة من خالل تعزيز استيعاب تدابير كفاءة المطماقمة 

اجمتممماع  GloMEEPنوفمبر( عمقمدت  03-09للشحن. )

 ، التين  Hangzhouفأخذ المخزونف لمدة يومين في 

لتقيي  التقدم المحرز خالل الممرحملمة األولمى ممن      

 المشروع.

وقد أبلغت جميع الدول العشرة الرائدة في بمرنماممج    

GloMEEP  .عن إحراز تقدم كبير في عدد من المممجمايت

تقييماً أساسياً منهمجميماً  LPCsمراكز  01أجرت جميع الم 

ينبعاثات السفن والموانئ ووضعمت اسمتمراتميمجميمات 

وسياسات وطنية للحد من اينبعاثمات اسمتمنماداً إلمى 

مجموعة أدوات انبعاثمات السمفمن والممموانمئ المتمي 

طورها المشروع ؛ البلدان التي ل  تنفذ بعد المعماهمدة 

الدولية للمنظمة الدولية لألرصاد الجوية بشم ن تملموث 

قماممت بتميماغمة جممميمع  (MarPOL Annex VI(الهواء 

التشريعات وتعمل على سنها في القانون الوطمنمي ، 

وأدت مجموعات التدريل األربعة المجمديمدة المتمي تم  

تطويرها من خالل المشروع إلمى تمدريمل أكمثمر ممن 

مشار  على  المستوى الوطنمي واإلقملميمممي  0111

 والعالمي.

 GloMEEPإحدى المزايا الرئيسية الناشئة عن مشروع 

هي تحالف التناعة العالمي لدع  انخفاض المكمربمون 

)GIA)  وهي شراكة بين القطاعين المعمام والمخماص ،

 GIAلدع  أهداف المشروع. وقد قماممت ممجممموعمة 

بالريادة في العديد من المبادرات الجارية ، بممما فمي 

ذلك دورة التعل  اإللكتروني حمول تشمغميمل السمفمن 

الموفرة للطاقة ، ودراسة حول تشغيل السمفمن فمي 

الوقت المناسل وبروتوكول قياسي للتحقق ممن أداء 

 تقنيات كفاءة الطاقة.

 

 عن المنظمة 

IMO—وكالة ممتمخمتمتمة    -المنظمة البحرية الدولية

ب من و سمالممة المنمقمل تابعة لألم  المتحدة معنية 

  .البحري ومنع التلوث البحري الناج  عن السفن

تعتبر الجمعية هي الهيئة التوجيهية للمممنمظمممة 

البحرية الدولية. و يشار  في حضورها كافمة الم 

دولة عضو و ثالثة اتحادات وكذا المنمظمممات  032

غالبا ما تجتمع الجمعية مرة كمل  الغير حكومية. و

عامين في جلسات منتظمة. وهي مسئولة عمن 

اعتماد برنامج العمل وعمليات التتويت و إقمرار 

الميزانية وتحديد ايتفاقيات المالية لملمممنمظمممة 

  باإلضافة إلى انتخاب المجلس.

 المتادر 

المنظمة البحرية الدولية، و يمكن اإلطالع على األخبمار 

  على موقعها الرسمي : 

 www.imo.org  



 



 

 اعداد / أسماء شعبان 

    

للهواء المضغوط استخدامات كثيرة على متن السفن     

لذلك كان ي بد من وجود منظومة متكاملة خاصة بت مين 

الهواء المضغوط تحتوي عدة تجهيزات، العنتر األه  فيها 

هو ضاغط الهواء ، فهو واحد من أه  التجهيزات والمعدات 

في غرفة محركات السفينة والتي تحتا  إلى عناية خاصة 

وصيانة دورية دائمة لتقوم بدورها على أت  وجه بتوفير 

 الهواء المضغوط ألغراض متعددة على متن السفينة 

 

الضاغط واحد من األجهزة التي تستخدم ألغراض متعددة 

الهدف الرئيسي للضواغط وكما يوحي  على متن السفينة،

اسمها هو ضغط الهواء )أو أي مائع آخر( من أجل تقليل 

 حجمه ما يسمح برفع ضغط المائع المستخدم.

ضاغط الهواء  من التطبيقات الرئيسية للضواغط نجد

، ضاغط الهواء على  Main Air Compressorالرئيسي 

، وضاغط التبريد Deck Air Compressorسطح السفينة 

Refregeration Copressor . 

يعمل الضاغط على توفير الهواء المضغوط بكميات كبيرة 

وفقاً للحاجة والعمل المطلوب ت مينه، تترافق زيادة ضغط 

الهواء بانخفاض في حجمه وارتفاع في درجة حرارته إلى 

قي  عالية وهذا األمر يتطلل المراقبة المستمرة لقي  كل 

من الضغط ودرجة الحرارة لضمان بقائها ضمن الحدود 

 تحقيق الكفاءة واألداء األمثل.  المسمو  بها وذلك من أجل

 قميص األسطوانة: 

عادة ما يتنع من حديد الزهر  ويكون محاطاً ببطانة مائية 

وظيفتها امتتاص الحرارة الناتجة عن عملية اينضغاط كما 

تكون متممة بحيث تعطي مروراً انسيابياً وسلساً للهواء 

 المضغوط المنتج في الحد األدنى للضغوط.

 المكبس:  

تختلف المكابس باختالف تتمي  الضواغط ففي حالة 

الضواغط غير المزيتة عادة ما تستخدم مكابس متنوعة 

من خالئط األلمنيوم خفيفة الوزن أما بالنسبة للضواغط 

التي تعتمد على التزييت تستخدم مكابس من حديد الزهر 

مع حلقات احكام    لضمان أحكام حجرة اينضغاط وقشط 

 زيت التزليق عن الجدران الداخلية لألسطوانة.

 ذراع المكبس: 

في الضواغط ذات الطاقة اإلنتاجية المرتفعة والتي هي 

عادة ما تكون كبيرة الحج  يت  توصيل المكبس بذراع 

وسيطي ))بيني(( متنع غالبا من خالئط الفويذ وهذه 

األذرع تكون مجهزة عادة بحلقات منع احتكا  وأحكام 

 لتجنل احتمايت تسرب الهواء المضغوط عبرها.

 أذرع التوصيل: 

يقوم ذراع التوصيل بمهمة تقليل إجهادات الضغط على 

 أسطح محامل الدوران وهي عادة ما تتنع من  التلل.

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

 األجزاء الرئيسية لضاغط الهواء البحري: مقدمة :

 ما هو ضاغط الهواء ؟



مزود بحشوات وطبقات فلترة ورقية مهمتها اصطياد 

الشوائل المعدنية والزيوت والغبار ومنعها من الدخول إلى 

 حجرة اينضغاط.

 المبرد الوسيطي )البيني(: 

عادة يت  تركيل المبرد الوسيطي أو البيني بين مرحلتين 

لتخفيض درجة حرارة الهواء المنضغط مما يزيد من الكفاءة 

الحجمية للضاغط لذلك تزود بعض الضواغط بشبكة أنابيل 

وتمديدات نحاسية لالستفادة من ختائتها التبريدية أو يت  

 تزويدها بمبرد انبوبي جانبي مستقل.

 المحر  القائد:  

يت  تزويد الضاغط بمحر  كهربائي مستقل ليكون جاهزاً 

للعمل وايستجابة بسرعة وبتورة مستقلة وهو عادة ما 

يتتل بالضاغط من خالل الحدافة )الدويب المعدل( أو 

 بواسطة سيور.

 

 Centrifugal Compressor ضاغط الطرد المركزي •

 Rotary Vane Compressor الضواغط الريشية الدوارة •

 Rotary Screw Compressor الضواغط اللولبية الدوارة •

 Reciprocating Air ضواغط الهواء الترددية  •

Compressor األكثر انتشاراً على متن السفن(. )وهي 

 استخدامات ضاغط الهواء على متن السفينة:

يت  استخدام الهواء المضغوط على متن السفن ألغراض 

للعمل  متعددة على أساا الضاغط الذي ينتجه وتبعاً 

 المطلوب.

 الضواغط المستخدمة على متن السفن هي:

 Main Air Compressor ضاغط الهواء الرئيسي •

 Deck Air Compressor ضاغط الهواء على سطح السفينة•

 Topping-Up Compressorضاغط التعويض  •

 Emergency air compressor ضاغط هواء الطوارئ •

يستخدم ضاغط الهواء الرئيسي لت مين الهواء بضغوط عالية 

ويت  تخزين الهواء  لتشغيل المحركات الرئيسية والمساعدة،

يت  ت مين التحك   الناتج في اسطوانات تخزين خاصة، كما

من خالل صمام تخفيض الضغط  داخل ايسطوانة بالهواء

Pressure Reducing Valve )الهواء  ومرشح )فيلترControl 

Air Filter. 

ويستخدم ضاغط الهواء على السطح لت مين الهواء 

تلبية الخدمات المطلوبة على  المضغوط المستخدم في

 سطح السفينة )ضاغط هواء خدمة(.

المحر  المساعد  إلقالع أما ضاغط هواء الطوارئ فيستخدم

الطوارئ أو عند فشل ضاغط الهواء الرئيسي  في حايت

 بت مين الهواء.

 محامل الدوران الرئيسية: 

وظيفتها اعطاء صالبة لعمل الميكانيزم الدوراني وهي عادة 

ما يت  تتنيعها من سبائك النحاا والرصاص وتمتلك عمر 

 تشغيل طويل إذا ما ت  تزييتها بالشكل التحيح.

 عمود المرفق: 

هي عبارة عن وحدة متكاملة التتمي  تعتمد على أثقال 

موازنة للحتول على التوازن الديناميكي خالل سرعات 

الدوران المرتفعة لتجنل حدوث التواءات ناتجة عن قوى 

وعزوم الفتل، يت  توصيل النهايات الكبرى ألذرع التوصيل 

مع المضاجع المتحركة لعمود المرفق وتستخدم قشور 

متنعة بدقة عالية تمتلك أسطح صقيلة لضمان عمر 

 تشغيلي طويل.

 الهيكل أو علبة المرفق: 

لها شكل صندوقي مستنبط من متوازي المستطيالت يتسع 

ويستوعل كل األجزاء المتحركة يتنع من حديد الزهر 

التلل توجد فيه تجاويف تمثل مقرات محامل الدوران 

الرئيسية )الثابتة( التي يت  مراعاة الدقة العالية في 

 توضعها لتجنل عدم محوريتها أو مركزيتها.

 مضخة الزيت: 

يت  تجهيز بعض أنواع الضواغط بمضخة زيت وظيفتها ت مين 

زيت التزليق الالزم لجميع محامل الدوران والعناصر التي 

تتعرض لالحتكا  خالل دوران عمود المرفق وضغط الزيت 

يمكن أن تت  معايرته وتنظيمه من خالل برغي الضبط في 

مضخة الزيت كما يت  تزويد خط سحل المضخة بمتفاة 

معدنية وظيفتها ت مين نظافة الزيت وخلوه من الشوائل 

 والجسيمات المعدنية التي قد تكون في مجمع الزيت.

 مضخة الماء: 

في بعض الضواغط يت  تزويد منظومة عمل الضاغط 

بمضخة ماء للتبريد مستقلة تستمد حركتها من عمود 

المرفق بواسطة سيور نقل حركة أو مسننات إي أن بعض 

الضواغط تستخدم دارة تبريد المحر  الرئيسي أو المحركات 

 المساعدة لتقوم بمهمة تبريد الضاغط.

 صمامات السحل والتفري : 

وهي عبارة عن لوحة صفائحية متعددة التمامات متنعة 

من الفويذ المقاوم للتدأ تستخدم لت مين امتتاص 

وتتريف الهواء من مرحلة إلى أخرى أو إلى اسطوانة الهواء 

المضغوط مع التنويه إلى أن أهمية عمل التمامات في رفع 

 كفاءة التشغيل للضاغط.

 فلتر السحل:  

وهو فلتر لتنقية الهواء المسحوب من الوسط الجوي إلى 

 الضاغط يتنع عادة من النحاا أو الفويذ الطري ويكون 

د 
د
ع
ف ال

مل
 

ة
وي
سن

ع 
رب

 
ن
و
ر
ش
ع
ال
و
ع 
س
تا
ال
د 
د
ع
ال

 
ة 
ع
س
تا
ال
ة 
سن

ال
9

1
0

2
  

 

 األنواع ايربعة الرئيسية لضواغط الهواء:



 المتدر :

 http://www.aldouman.com 

يستخدم الهواء المضغوط على متن السفينة لألغراض 

 التالية:

لتشغيل المحر  الرئيسي، والمحر  المساعد، مولد  -0

 الطوارئ ومضخة الحريق في حايت الطوارئ.

للتشغيل اآللّي والتحك  في الهواء ضمن المحر   -9

 الرئيسي والمحر  المساعد.

لتطبيقات مختلفة على سطح السفينة وفي غرفة  -3

المحر  مثل القطع، الحفر، التلميع، ضغط المياه النفاثة، 

والتنظيف وغيرها من خالل استخدام األدوات واآليت 

 العاملة بالهواء المضغوط.

إلصال  األجهزة عن طريق استخدام أدوات تعمل بالهواء  -2

 المضغوط وبرافعة هيدروليكية

يختبار الضغط في أجزاء مختلفة من اآليت وخطوط  -5

 األنابيل.

يستخدم الهواء المضغوط أيضاً لتفارات اإلنذار على  -

 السفن وبوق التحذير من الضباب.

يت  استخدامه أيضاً في قارب النجاة لرفع المؤخرة، إذا  -2

 ت  إرفاق محر  الهواء بآللية الرفع.

لتزويد أماكن اإلقامة واألجزاء المختلفة على السفينة  -1

 بالمياه والهواء.

 زيادة الضغط على رذاذ الطالء. -2

 يستخدم في جهاز نفث الهباب من المرجل والموفر. -01

يستخدم في المضخات الهوائية المحمولة مثل  -00

 للنفط والمياه ونقل المياه اآلسنة. "Weldonفمضخات 

 للتنظيف والخدمات العامة. -09

هذه النقاط توضح لمحة عن ضاغط الهواء المستخدم     

على السفن وعن األمور األكثر شيوعاً التي تستخدم الهواء 

المضغوط، وقد يكون التطبيق وايستخدام مختلفاً من 

 سفينة إلى أخرى، كما سنرى في مقايت يحقة

 

تعتمد كفاءة ضاغط الهواء على متن السفينة على عدة    

عوامل وأهمها الحفاظ على ضغط ودرجة حرارة الهواء ضمن 

 الحدود المسمو  بها.

أثناء عملية الضغط التي تعرف بدرجة  تكون درجة الحرارة   

كافيًة  ،The Compression Temperature حرارة اينضغاط 

هذه  وأثناء إلشعال وقود التذرير عند وجوده في المنظومة

 العملية يضيع الكثير من الطاقة على شكل حرارة.

إن ايرتفاع الكبير لدرجة الحرارة المرافق يرتفاع الضغط    

يسبل ارتفاعاً في درجة حرارة األجزاء الداخلية للضاغط 

 من عمرها التشغيلي. الضرر بها وينقص قد يلحق مما

لتجنل الحرارة التي قد يت  فقدانها، وايرتفاع في درجة      

-Interحرارة األجزاء الداخلية، تّ  تركيل مبردات بينية 

coolers  في ضاغط الهواء تعمل على تبريد الهواء المضغوط

ما يمكننا من تحقيق ضغوط عالية بدرجات حرارة مثالية 

 وبالتالي تحقيق الكفاءة المطلوبة.

ومن الممكن أيضاً في بعض األحيان استخدام مياه البحر    

ألغراض التبريد في ضاغط الهواء وذلك باستخدام مضخة 

مرفقة أو باستخدام النظام الرئيسي أو المساعد لتوزيع 

مياه البحر، ولكن قد ينتج عن استخدامه تشكل رواسل في 

مما قد يؤدي في بعض  Cooling Passagesممرات التبريد 

األحيان إلى استبدالها بالمياه العذبة وفق نظام الدارة 

لتجنل المشاكل الناتجة عن  Closed Loop Systemالمغلقة 

 تلك الترسبات 
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 السفينة : استخدامات الهواء المضغوط على متن كفاءة عمل ضاغط الهواء :



 



 

ترفمع هذا بالضبط ما تفعله شركة الت مين في أيامنا، فهي    

عنك الشعور بالخطر وتبيعك عوضاً عمنمه فوعمداًف بم ن 

تتحمل عنك كامل الخسارة فمي حمال وقموعمهما، وأن 

تعيد  إلى الحالة اللي كنت عليها قبل تحقق المخمطمر، 

وذلك خالل فترة متفق عليها تسمى فممدة المتمعماقمدف، 

فقسمط ومقابل مبل  ممن المممال وهمذا مما يسمممى 

 ."نالت مي

يتعل حقيقًة تحديد زمن ظهور فكرة الت مين بشكل دقيق،    

وليس من الخط  القول إنها قديمة قدم المتماريمع. فمممشمورة 

سيدنا يوسف فعليه السالمف في إنشاء المخازن المشتمركمة 

لمواجهة مواس  الجفاف والمجاعة في أرض متر ما هي إي 

 .تجسيد لمفهوم الت مين

أما الت مين بشكله الحالي والذي ظهر في القمرن السمابمع    

 عشر ف ن أبسط شر  لمفهومه يمكن أن يكون:

 فعقد حماية في مواجهة الخسارة المستقبليةف.
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والت مين البحري الخماص، كممما يمدل ايسم ، بمالسمفمن،    

القوارب، واأله  من ذلك البضائع التي يت  تحميلها فيها، من 

أصعل فروع الت مين على اإلطالق لما يحويه عقد المتم مميمن 

البحري من تفاصيل كثيرة ودقيقة للغاية، لمكمنمه ممهم  جمداً 

بالمقابل، فمن خالل الت مين البحري سيكون كل ممن ممالمك 

السفينة والناقل في م من من المطالبة بتمعمويمض األضمرار 

 خاصة فيما يتعلق بوسيلة النقل المستخدمة.

في وسائل النقل األربع، الطرق البرية، السكك الحديديمة،    

الجو، والبحر يعتبر هذا األخير أكثر الوسائل إثارة للقلق ليس 

فقط بسبل الحوادث الطبيعية التي يمكن أن تلمحمق الضمرر 

بالبضائع والسفن والبيمئمة ولمكمن أيضماب بسمبمل المحموادث 

والكوارث الخاصة التي يمكن أن تسبل خسارة شديدة فمي 

  .المالءة المالية للناقل أو شركات الشحن

فحوادث مثل القرصنة أو أخطار مثل تبمادل إطمالق المنمار،    

يمكن أن تشكل خطراً كبيراً عندما يتعلق األمر بوسيلة النقل 

البحرية، ولذلك ومن أجل تجنل أي خسارة بسبل أخطار من 

هذا النوع ف ن من متلحة الناقل وشركات الشحن أن تم خمذ 

 .احتياطاتها، ك ن يكون لديها ت مين بحري

 

يظهر شعور  بالخطر عادًة من عدم قدرتك على التنبؤ بالمستقبل، أي عدم التم كمد ممن وقموع أو عمدم وقموع 

الخسارة أيًا كان نوعها. لكن ماذا لو استطعت التخلص من هذا الشعور لتالح طرف ما مقابل أن تدفع له مبملمغمًا 

 زهيدًا من المال؟ أليس ذلك رائعًا؟!

 دور شركات الت مين :



جانل آخر مه  لوجود الت مين البمحمري همو أن المنماقمل    

يمكنه اختيار خطة أو برنامج الت مين تبعاً لحج  سفميمنمتمه، 

الطرق التي تسلكها السفينة لنقل البضائع والمعمديمد ممن 

هذه النقاط البسيطة التي يمكن أن يكون لها ت ثميمر كمبميمر 

 .على الناقل بشكل خاص

أيضاً وألن هنا  برامج وبوالص مختلفة تغطي ليس فقط    

البضائع وإنما السفن يمكن للناقل أن يختار البوليتة 

 .األفضل التي تناسل عمله أكثر وتحقق أفضل استفادة

أثناء التعامل مع نطاق وفترة الت مين البحري من الممهم       

جداً أن يتبع قبطان السفينمة قمواعمد صمارممة ممن حميمث 

الطريق الذي يسلكه والوقت الذي يستغرقه لنقل البضائع 

والوصول بالسفينة إلى الميناء الوجهة. ألنه إذا كان همنما  

أي تباين أو مخالفة للطريق الذي تسلكه السمفميمنمة كم ن 

يحيد القبطان عن المسار األصلي للسفينة أو جمزء ممنمه، 

عندها إذا وقع أي حادث للسفينة أو المبمضمائمع سمتمرفمض 

شركة الت مين تماماً المطالبة بمالمتمعمويمض ممن دون أي 

إمكانية لسدادها يحقاً وي حتمى بمعمد عمدة ممحماويت أو 

 .مفاوضات عسيرة

لذلك يغدو من الواجل على القبمطمان أن يم خمذ بمعميمن     

ايعتبار الطرق المنتوص عليها لتجنل بطالن عقد الت مين 

بسبل خسارة غير متوقمعمة نماتمجمة عمن اينمحمراف عمن 

 .المسار

وهذا من ش نه ليس فقط تحتميمل المحمذر ممن جمانمل     

القبطان ولكن من ش نه أيضا أن يقلل من احتممال فمقمدان 

 .مطالبات ت مين مهمة بسبل الغفلة واإلهمال

الت مين البحري هو المالذ اآلمن لشركات الشحن     

والناقلين ألنه يساعد على تخفيض الخسارة المالية 

بسبل فقدان البضائع الهامة، لكنه بالمقابل يتطلل 

التفاني والنزاهة من شركات الت مين تجاه شركات النقل 

 واألطراف المعنية .
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العالقة بين المرشد المبمحمري وربمان  كما هو معروف، ف ن    

رفيعة المستموى  السفينة مبنية على أسس مهنية وأخالقية

لما لعملهما من أهمية بمالمغمة فمي تم مميمن المرسمو اآلممن 

للسفينة أو مغادرتها الميناء ب مان، ومن الطبيعي أن يتطململ 

هذا النوع من العمل تنسيقاً عالياً والتزاماً من الطرفيمن بممما 

 لهما وما عليهما

 Pilot Card بطاقة املرشد البحري  

المرشد البحري من فريمق غمرفمة المقميمادة  أول ما يطلبه    

حالما يتعد على ظهر السفينة هو الحتول عملمى بمطماقمة 

نافذته األولى التي يطلمع ممن خماللمهما  ،Pilot Cardالمرشد 

على تفاصيل السفينة المؤتمن على تسيميمرهما، وإبمحمارهما 

 بالشكل اآلمن.

تتضّمن بطاقة المرشد كل التفماصميمل المالزممة المخماصمة     

الكلي، وعمرضمهما األقتمى، وحمممولمتمهما  بالسفينة كطولها

الوزنية، وغاطسها األمامي والخلفي، وعدد لفمات المممحمر  

بالدقيقة، والسرعة في حال المسير على خزانات التمابمورة 

أو أثناء الحمولة خالل المواقف المختلفة أثناء الدفع األماممي 

أو الخلفي لملمرفماص، كممما تمتمضمممن ختمائمص المرفماص 

المستخدم، ودواسر المقدمة والمؤخرة في حمال تمواجمدهما 

 باإلضافة لبعض التفاصيل التقنية األخرى.

يقّدر المرشد طبيعة السفينة ويؤسس لخطة عمله تمبمعماً     

حالما يتزود بها، وهذا يضعه بالتورة الكاملة  لبطاقة المرشد

لطبيعة انحراف السفينة، فمثالً ب ي اتجاه قد تنحرف المقدمة 

أو المؤخرة إذا ما تعرضت لت ثير الفارق بميمن تمزايمد سمرعمة 

الرفاص مقارنة بدوران السفينمة المبمطميء وتم ثميمر المدسمر 

العكسي حالما يت  تغيير الحركة للخلف. كما ي خذ المممرشمد 

 لمحة عن كل المعدات المالحية الموجودة على السفينة 

ويسعى المرشد جاهداً للت كد من تطابق تقديره األولمي    

لسلو  السفينة بعد دقائق قليلة من حركة السفينة تحمت 

 إمرته.

لربان السفينة الملمّ   تبقى خبرة المرشد دوماً في حاجة   

بسفينته بشكل أكثر تفتيالً كونه ببسماطمة قضمى عملمى 

 وقتاً أطول من ضيفه العابر. السفينة

وتظهر فائدة مرشد السفينة وأهميته كمعماممل إضمافمي     

في فريق غرفة القيادة بدرايته بالمجمال المذي يمدور فمي 

أن يمظمهمر فمي الممميماه  فلك أمان المالحة، الذي يمممكمن

المحتورة أو القنوات، أو األنهار والجداول وحتى في البحر، 

حيث يتوجل عليه إجراء مناورة السفينة في حال ايقتمراب 

فالمرشد يمعملم  تمممامماً  من للرسو أو اإلبحار خار  الميناء.

مناطق القاع الضحلة وحالة الريح السائدة وت ثيرهما عملمى 

السطح الحر للسفينة، أضف لذلك التيمارات والمممدر. كممما 

تتل درايته إلى أبعد من ذلك لتحيط بمكميمفميمة اسمتمخمدام 

أنظمة المالحة واألجهزة ايلكترونية فمي أفضمل طمريمقمة 

فعالة في تلك المناطق األمر الذي يجعل وجوده في غرفة 

 القيادة في حايت مشابهة أمراً ي يستغنى عنه.
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 شكل العالقة بني املرشد والربان:   

الربان والمرشد يعتبران ركيزتين أساسيتين، األمر المذي  كال

يستوجل دمج حنكة ودراية ايثنين معاً لت مين المرور اآلممن 

للسفينة ويجعل التفاعل والتعاون المممتمبمادل بميمن المربمان 

والمرشد ضرورياً لتفادي أي أخطار محتملة. ولهذا يمجمل أن 

تؤطر العالقة بينهما ضمن إطار الثقة وايحترام المتمبمادلميمن، 

يلغي حق الربان في التدخل متى يشماء فمي حمال  وهذا ي

استقرائه لمواجهة سفينته لخطر محدق، ويفضل أن يمبملم  

المرشد عن الخطر الذي يراه محتمالً وبعدها يمكن أن يم خمذ 

 اإلجراء التتحيحي المناسل أو يتولى قيادة سفينته.

وبالمقابل إذا حدث وقّدر المرشد أخطاراً محتملة ل  يوافمقمه 

عليها الربان األمر الذي يجعله يرفض تموجميمهمات المممرشمد، 

هذه من الملزم على المرشد أن يوضح لملمربمان  يغدو والحال

فمي حمال  التورة الحقيقية للموقف، إن سمح الوقت بذلمك

شعور المرشد بعدم يقين الربان من الحالة، وللموقمت حمكم  

الفتل في إظهار من منهما، المرشد أو الربان، كمان عملمى 

 صواب في حكمه.

ويبقى من الواجل على المرشد إبالغ سلطات المرف  أنه ل  

يعد مرشد السفينة في حال تعريض المربمان أثمنماء تمولميمه 

القيادة المرف  ألي خطر، أما إن رغل الربان في إعادة تكليف 

بتوجيه السفينة فيجل أن يت  ذلك إما بطلل خطي  المرشد

 أو لفظي لتعاد العملية من أول ذي بدء.

وبعد تقليل األمر على وجموهمه يسمتموجمل عملمى المربمان 

والمرشد تحييد فأناهماف عبر التنسيق والتعاون فيما بينهممما 

بالشكل الذي يضمن إتمام العمل ب مان سمواًء فمي إرسماء 

 مغادرة الميناء. السفينة أو في

إن من أه  ما يميز العمل البحري هو تكامل األدوار وتوزيعها 

بالشكل التحيح الذي يضمن قيام كل بدوره دون تعارض مع 

األدوار األخرى وهذا ما يظهر جلياً في حالمة المعمالقمة بميمن 

 الربان والمرشد وبين أفراد الطواق  ككل.

 

 

 

 

د
دي
ج
ى 
ر
ح
ح ب
طل
ت
م

 
ة
وي
سن

ع 
رب

 
ن
و
ر
ش
ع
ال
و
ع 
س
تا
ال
د 
د
ع
ال

 
ة 
ع
س
تا
ال
ة 
سن

ال
9

1
0

2
 

 

 المتدر:

http://www.aldouman.com 



 



 

 The Strait Of Dover8مضيق دوفر    

يّشكُل مضيق فدوفرف ممراً بحرياً حيوياً في منطقة غرب 

أوروبا وقد كان وما يزال الدعامة األساسية لشبكة النقل 

البحري األوربية. لذا فهو أكثر الممرات المالحية ازدحاماً على 

 اإلطالق.

وقد دعت الحاجة الكبيرة يستخدام هذا المضيق في أيامنا 

إلى نظ  عدة بروتوكويت لضمان عبور آمن وسلي  للسفن 

عبر هذا المضيق وخاصة بعد ازدياد جح  التجارة البحرية 

 في المنطقة وازدياد حج  السفن بحد ذاتها.

 اعداد /ميادة منتتر
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الممر البحري The Strait Of Doverمضيق دوفر 

 األكثر ازدحاماً في العال  

تنطبق القواعد الخاصة بالمياه اإلقليمية والدولية على    

المضائق أيضاً، ف ذا كان عرض المضيق أكثر من ستة 

أميال بحرية تتبح نتف هذه المسافة والموزعة على 

جانبيه مياهاً إقليمية، والشقة المائية في وسطه تتبح 

 .مياهاً دولية

أما لو كان عرض المضيق ثالثة أميال بحرية أو أقل، ف نه    

يتبح مياهاً إقليمية صرفة ويتبح للدول المحيطة به حق 

السيطرة عليه بالكامل ويحدد نتيل كل منها من المضيق 

قد يقل عرض المضيق إلى أن يبل  .بخط يمر في وسطه

بضعة أمتار كالمضائق التركية بالقرب من اسطنبول، وقد 

كيلو متراً كما في مضيق بهرن  بين  39يزيد عرضه ليتل 

روسيا والوييات المتحدة، لكن في الحالتين ف ن للمضائق 

ش ناً كبيراً في تسهيل المالحة البحرية واختتار 

المسافات. وقد كانت معظ  المضائق في وقت ما مراكز 

كبيرة لمرور التجارة العالمية وما يزال بعضها يقوم بهذه 

 .المهمة على أكمل وجه كمضيق دوفر، موضوع مقالنا



 8األهمية الجغرافية لمضيق دوفر

شكل المضيق النقطة األكثر ضيقاً في القنال اينكليزي     

ميالً تقريباً، وبالرغ  من ضيقه ف ن ذلك  91عرضه  حيث يبل 

ي يلغي تميز موقعه الجغرافي بالنسبة للسفن الخارجة من 

المرافئ اينكليزية باتجاه أوروبا، باإلضافة للسفن المبحرة 

باتجاه بحر البلطيق وبحر الشمال عبر القنال اإلنكليزي، األمر 

 ."المرور من مضيق فدوفر الذي يحتّ  عليها

وتبعاً لإلحتاءات فقد ُقّدر عدد السفن التي تمر من مضيق     

سفينة يومياً. وي يتوقف األمر على عبور  211دوفر ما يقارب 

سفن البضائع العامة فقط بل يشمل أيضا المسافرين 

 .والعبّارات أيضاً 

نظراً  وُيطلق على مضيق فدوفرف أيضاً مضيق فكاليهف    

ميناء فدوفرف  في المجال البحري الفرنسي، إذ أن ألهميته

على الجانل اينكليزي من المضيق وميناء فكاليهف على 

يتنفان من أكثر الموانئ ازدحاما في  الجانل الفرنسي منه

 .العال  أيضاً 

وباإلضافة لكونه معبراً بحرياً هاماً يعتبر مضيق دوفر موقعاً     

شعبياً ترفيهياً للسباحة خاصة بالنسبة للسباحين الذين 

 .يقطعون القناة اينكليزية سباحة

 8األهمية البيئية لمضيق دوفر

توُّ  الغنى والتنوع البيئي البحري لمضيق فدوفرف األهمية    

ايقتتادية التي يشمع بها. األمر الذي أدى لفرض أحكام 

بيئية للحفاظ على استمرارية الغنى والتنوع البيئي لهذا 

المضيق. هذا ويستمرّ الطرفان الفرنسي واينكليزي ببذل 

الجهود الحثيثة بشكل مستمر لتنمية التنوع البيئي لهذا 

 .الموقع

 

 8البروتوكويت والقوانين البحرية 

شرعت في العقود األربعة الماضية قوانين عديدة وهامة     

فيما يتعلق بمرور السفن عبر المضيق. فقد تسبل ضيق 

المضيق بالعديد من الحوادث التي تُوقع تفاديها بعد إصدار 

وسنفرد ( لقانون منع التتادم في البحار 0229تشريع سنة 

 لهذا القانون مقايً مستقالً.

يندر  المضيق ضمن قائمة مناطق اإلبالغ اإلجباري، حيث    

طناً باإلبالغ  311تلتزم السفن التي تتجاوز حمولتها اإلجمالية 

 .عن تفاصيلها ومواصفاتها

كما يجل على السفن التي تسلك طريق المدخل الجنوبي    

الغربي للمضيق إبالغ خفر السواحل البريطاني في ميناء 

فدوفرف عن تفاصيلها، وبالمقابل ف ن كل السفن التي تدخل 

المضيق من المدخل الشمالي الشرقي يتوجل عليها إبالغ 

 Grisالسلطات الساحلية الفرنسية أثناء المرور من رأا 

Nez. 

وقد أنشئت قناة خدمية للمعلومات المالحية في العام     

للمساعدة على إتمام القوانين المذكورة آنفاً. باإلضافة  0229

إلى أن قناة خدمة المعلومات المالحية تساه  في اإلشراف 

على حركة المرور المالحية التي تمر بالقناة باستخدام نظام 

 مسح بالرادار على مدار الساعة. 

وفي حال عدم إتباع اإلرشادات المنتوصة أثناء عبور    

المضيق )أو أي مخالفة للقانون( يحّق لقناة المعلومات 

 المالحية اإلبالغ عن أي تجاوز واتخاذ اإلجراء المناسل.
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 السالمة الشختية وسالمة الطاق  في المقام األول 

يعاني البحارة الذين يلتحقون بالسفن حديثاً من بعض اإلربا  

كيفية بقائه  طيلة فترة عقده  على ظهر  قلقه  حول نتيجة

السفينة دون أن يتابوا ب ي نوع من الحوادث. شبكة معمقمدة 

من األنابيل، والماكينات المعقدة التتمميم  وتملمك الشمبمكمة 

الضخمة من األسال  الكهربائية وغير ذلك، كل هذا يمكمن أن 

يلقي الخوف والقلق في نفس من يت ملهما كمونمهما جممميمعما 

تشكل سبباً للحوادث بشكل أو بآلخر وبسبل هذه المعمقملميمة 

 .السلبية من الممكن أن تقع الحوادث فعالً 

فاحتمال وقوع الحوادث في البحر أمر كبميمر ايحمتمممال. وإذا 

أردنا أن نلقي الضوء على طبيعة تلك المحموادث عملمى ممتمن 

السفن، ت تي التدمة الكهربائية على رأا قائمة المحموادث 

 كونها تحتل المرتبة األولى من ناحية الخطورة.

فالتوصيالت الكهربائية تتواجد في كل مكان على السمفميمنمة 

ومن الضروري تفادي تلك األسال  خوفاً من صدمة كهربائميمة 

قاتلة، وقد قيل من قبل أن العامملميمن عملمى ممتمن السمفمن 

يواجهون بشكل رئيسي حوادث التدمات الكهربائية نمتميمجمة 

 اإلهمال والغفالن.

في هذا المقال سنناقش الخطوات الرئيسية التي يمكن ممن 

خاللها للبحارة حماية أنفسه  من التدمات الكهربائية عملمى 

متن السفن، ومن ضمن ذلك سنوجز اإلجراءات المتمي تمقململ 

 فرص التعرض لتدمة كهربائية على متن السفن

الخطوات األساسية لتقليل احتمايت التعمرض لملمتمدممات 

 الكهربائية:

القيام بجولة في بداية اليوم يت  من خاللها تمفمقمد كمل  .1

المولدات الكهربائية واألسمال  والمقمواطمع، فمي حمال 

أصدرت أصواتاً غير اعتيادية كماألزيمز أو تم  اكمتمشماف 

اختالف في درجة حرارتها أو وجود توصميمالت رخموة أو 

 غير معزولة.

الت كد أن كل التوصيالت الكهربائية موصمولمة بمالشمكمل  .2

التحيح داخل لوحات التحك  الكهربائية بالشكمل المذي 

ي يمكن لشخص أن يلمسها بدون انمتمبماه ويمفمضمل أن 

 تكون لهذه اللوحات أبواب إغالق.

يجل أي تستخدم القوابس الكهربائية بكثرة في ممبمنمى  .3

 اإلعاشة في نفس الوقت.

فتل قاطع الدارة الكهربائية قبل الشمروع بم ي عمممل  .4

 يتعلق بالنظام الكهربائي.

عند القيام بعمل يتعلق بمالمنمظمام المكمهمربمائمي يمجمل  .5

استخدام لوحات خاصة وشاختات إلعالم بمقميمة أفمراد 

 الطاق  عن طبيعة العمل القائ .

التفقد المتكرر للمعدات الكهربائية المممحمممولمة وغميمر  .6

المحمولة للت كد من عدم وجود توصميمالت رخموة قمبمل 

 الشروع بالعمل.

ارتداء لباا واقي وقفازات خماصمة وحمامميمات المر كبمل  .7

 وحذاء سالمة لتفادي التدمة الكهربائية.

 اعداد/ ميادة منتتر



استخدام معدات كهربائية عازلة بشكل كامل أثناء العمل أو  -1

 تفقد النظام الكهربائي.

قبل الشروع بالعمل يجل خلع الحلي في اليد كالخوات   -2

 واألطواق وغيرها كونها ناقلة للكهرباء

أثناء العمل ب سال  مختلطة يجل فتلها جميعاً عن  -01

بعضها وترتيبها وتر  التيار يمر بالسلك الذي يجري العمل 

 عليه فقط.

يجل قدر المستطاع تجنل العمل على دارة موصولة وإن  -00

ُفرض ذلك يجل أن يكون العمل متقناً وذلك باتباع اإلجراءات 

 الخاصة به بدقة.

أثناء العمل ضمن مجموعات يحل القيام باجتماع مسبق   -09

ومناقشة اإلجراءات واألخطار التي تترصد بطبيعة العمل وما 

 هو العمل المراد انجازه بالضبط.

في حال عدم اإلحاطة الكافية بنظام كهرباء السفينة  -03

يجل طلل المساعدة إذ ي يجل ب ي حال من األحوال العمل 

 ب نظمة الكهرباء دون اإلحاطة بها بشكل كامل.

 

 

 

 

 

ل  يعد يخفى على أحد أن السفينة من الداخل تمتلك بنية 

معقدة مع الكثير من القطاعات واألماكن الضيقة والمغلقة. 

في الغالل، تستخدم هذه األماكن المغلقة لتثبيت اآليت أو 

لتخزين قطع غيار اآليت أو معدات ورشة العمل. ومن 

المعروف أيضاً أن لدى كل سفينة شبكة معقدة من خطوط 

التي تمر عبر كل أجزائها، بما في ذلك هذه األماكن  األنابيل

 المغلقة، ولكن هذا األمر ليس مجال حديثنا هنا.

يجل أن تراعى أثناء تتمي  السفينة إمكانية دخول      

األماكن المغلقة واستخدامها لعدة أسباب، وعلى أي حال 

تبرز أهمية هذه المس لة عندما يتوجل على شخص ما 

الدخول إلى مكان مغلق من أجل القيام بعمل ما كاإلصال  أو 

التنظيف أو الترتيل. وألن هذه األماكن ليس فيها أي نوع من 

أنواع التهوية فيتولد فيها غازات سامة إما بسبل المواد 

المخزنة فيها أو المتسربة من األنابيل التي تمر بها، لذلك ف ن 

الشخص الداخل إليها قد يتعرض لالختناق وفقدان الوعي 

وأحيانا إلى الموت إذا ل  يتخذ ايحتياطات الالزمة وتكمن 

المشكلة الكبيرة أن هذه الغازات عادة ما تكون قاتالً صامتاً* 

أي أن الشخص المعرض لها ي يشعر ب ي أعراض سابقة 

تنبهه إلى أن أمراً خطيراً يحدث، فهو لن يجد نفسه إي وقد 

أغمي عليه فج ة أو أنه بات عاجزاً عن الحركة والهروب وحتى 

 التراخ.

ومن أجل منع مثل هذا فهنا  العديد من اإلجراءات التي      

يجل أن تتبع من قبل الشخص الذي يريد الدخول الى هذه 

 ايماكن المغلقة :
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 إجراءات الدخول الى حيز مغلق :

 وجود تقيي  واضح للمخاطر  Risk Assessment  يكون ،

الضابط المسؤول عن عملية الدخول إلى الحيز المغلق أو 

الضيق على اطالع شامل عليه حول إن كان في هذا 

المكان نقص في ايوكسجين مما يجعله خطراً على حياة 

 اإلنسان.

 الذي يتعين القيام به في هذا  وجود يئحة واضحة للعمل

الحيز الضيق من أجل تسهيل تقيي  المخاطر ك عمال اللحام 

التي ستنفذ على سبيل المثال او استبدال بعض 

اينابيل...الع وهذا يساعد على تنفيذ العمل بسهولة ودقة 

 وأمان.

  إن تعليمات تقيي  المخاطرRisk assessment  الذي يجل

مشتمال أيضاً العمل المراد  ايطالع عليه يجل أن يكون

 القيام به وعمليات اينقاذ في حال وقوع أي حادث...الع

  يجل أن يكون معروفاً ب ن المخاطر المحتملة في األماكن

المغلقة تتعلق بالدرجة األولى بنقص األوكسجين 

 وايختناق بالغازات السامة.

  ًيجل تهوية المكان المغلق المراد دخوله بشكل جيد جدا

قبل الدخول وأخذ ايحتياطات الالزمة عند فتح المكان 

 المغلق سواًء كان هذا المكان مضغوطاً أم ي.

  يجل التقليل من احتمالية حدوث حريق في المكان المغلق

إذا كان هنا  أعمال ذات درجات حرارة مرتفعة ويت  ذلك 

ب فراغ خزانات الوقود أو المواد الكيميائية القريبة من العمل 

 المرتفع الحرارة.

  يجل معرفة نسبة األوكسجين في المكان المغلق قبل

دخوله ومعرفة نسل الغازات األخرى بمساعدة جهاز 

   وجهاز جهاز كاشف الغازات.   التحليل لنسبة ايوكسجين

  من  91يجل أن تعطي القراءة أن نسبة ايوكسجين %

حيث الحج ، إذا أعطى الجهاز قراءة أقل من ذلك فهذا 

يعني أن المكان غير قابل لدخول إنسان إليه عندها يتوجل 

 إعطاء وقت أكبر للتهوية.

 .يجل أن يكون المكان مضاًء بشكل كاٍف قبل الدخول إليه 

 إلى أماكن مغلقة يجل أن يكون واضحاً  التتريح بالدخول

ومعبً  بشكل رسمي كما أن قائمة التحقق لجميع األخطار 

checklist  التي قد يواجهها الشخص في هذا المكان يجل

أن تكون محققة بالكامل وذلك لتقليل الخطر على الحياة 

 إلى الحد األدنى.

  إن تتريح العمل في األماكن المغلقة يعطى لفترة زمنية

معينة، إذا انتهت هذه الفترة يجل على الشخص الخرو  

 فوراً وعلى الضابط المسؤول أن يعطيه تتريحاً آخر وقائمة 

 تحقق تنجز مرة أخرى وذلك لضمان السالمة.

  إن تتريح الدخول إلى األماكن المغلقة يجل أن يكون

محققاً ومترحاً به من قبل قبطان السفينة من أجل العمل 

 في مكان مغلق أو ضيق.

 .يجل وضع العالمات والشاختات في األماكن المطلوبة 

 قبل الدخول إلى  من المه  جداً إخبار الضابط المناوب

 المكان المغلق سواء كانت السفينة على البر أم مبحرة.

  قائمة التحقق   checklist  والتي يجل أن تكون محققة

بالكامل، يجل أن تكون موقعة من قبل الشخص الذي 

سيدخل إلى المكان المغلق وموقعة من قبل الضابط 

 المسؤول.

  يجل أن يبقى شخص واحد على األقل على أهبة

ايستعداد وعلى اتتال دائ  مع الشخص الذي سيدخل 

 إلى المكان المغلق تحسباً ألي طارئ.

  يفضل أن يتزود الشخص الداخل إلى المكان المغلق بحبل

 يستخدمه للتواصل مع الخار . حياة

  يجل على الشخص الداخل إلى مكان مغلق أن يحمل معه

محلل األوكسجين وحالما يعطي محلل األوكسجين إنذاراً 

بانخفاض مستوى األوكسجين يجل عليه إخالء المكان 

 بسرعة.

  ي يجل على الشخص الداخل إلى مكان مغلق أن ي خذ

معه أي وسيلة قد  أو إشعال ما ل  يسمح له القبطان أو 

 الضابط المسؤول بذلك

  يمنع دخول من ليس له عمل إلى داخل المكان المغلق

 ويقتتر العدد على األشخاص الذين يحتاجه  العمل فعالً.

  أجهزة اإلنقاذ واإلنعاش ووسائل التنفس واسطوانات هواء

 احتياطية يجل أن تكون حاضرة خار  المكان الضيق.

 .يجل توفير وسائل لرفع الشخص 

  عند اينتهاء من العمل في المكان المغلق وعندما يكون

الشخص الذي كان يعمل في الداخل قد أصبح خارجه 

منجزة ومحققة  checklistيجل أن تكون قائمة التحقق 

 بالكامل.

  عند انتهاء العمل في المكان المغلق والخرو  منه يعتبر

تتريح الدخول منتهياً وي يسمح بالدخول مرة أخرى حتى 

 لو كان الوقت المعطى للتتريح يسمح بذلك
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 المتدر :

http://aldouman.com 



 



 

 مقدمة:      

أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، نية متر البدا فى إنتا  نقود بالستيكية من بعض فئات النقد المترية  

فالجنيه المتريف وذلك بمطبعة البنك المركزي المتري الجديدة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، موضًحا أنَّه سيت  

. وأضاف محافظ البنك المركزي ، أن إنتا  فئات النقد المترية الجديدة سوف يت  9191تداول تلك النقود خالل عام 

ب حدث خطوط إنتا  البنكنوت المطبقة في العال ، وشدد على أنَّ القرار جاء للحد من تزوير األموال الورقية 

 وخفض تكلفة الطباعة الورقية.

 

 

 اعداد/ وفاء شطا

 

A Quarterly E-Publication by DPA  

المهندا خالد فاروق، وكيل محافظ البمنمك أشار   

إلى أن العملة ستكون متنموعمة المركزي المتري، 

من مادة فالبوليمرف التديقة للبيئة، مشيًرا إلمى أنمهما 

ستشبه اإلسترليني، عملة المملكة المممتمحمدة، فمئمة 

 الخمسة والعشرة والعشرين جنيًها 

أضاف فاروق ، أن الهدف من إصدار عمالت بالستيكية همو     

الحفاظ على عمرها ونظافتها، وتكون ضد التزييمف واإلتمالف 

والكتابة عليهما، وممقماوممة لملممميماه والمرطموبمة وايتسماخ 

والكيماويات، مشدًدا على أن العملة البالستيكميمة عمممرهما 

 أضعاف عمر العملة الورقية في التداول. 2ايفتراضي 

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي المتري أن البنك بتدد     

إنشاء مطبعة في العاصمة اإلدارية الجديدة سيت  افتتاحمهما 

 .9191في عام 



 بداية استخدام النقود البالستيكية :

كانت األوراق النقدية البالستيكية قد استخدمت لملمممرة      

ك جراء ضد التزوير، وتحمتمكمر  0211األولى في أستراليا عام 

أستراليا منذ عقود صناعة أوراق النقد البالستيكية، ب نتاجهما 

للعشرات من دول العال  بعدما بدأ فالمبمولميمممرف كتمنماعمة 

لإلنتا  المحلي، حتى بدأ منافس بريطاني في مزاحمممتمهما، 

حيث بدأت أستراليا في تمطمويمر المنمقمود المبمالمسمتميمكميمة 

لالستخدام المحلي في أواخر ثمانينيات المقمرن الممماضمي، 

واعتبر صناعة أستراليا لألوراق النقدية حينها ثورة في عالم  

 صناعة األموال.

وأصبحت أستراليا من الدول الرائدة في ممجمال طمبماعمة     

دولة، مثل تشيملمي وروممانميما  91النقد وتتديره إلى قرابة 

وتايالند ونيوزلندا، الهند والمملكة المتحدة، كما طورت ألمانيا 

 أوراقاً نقدية متنوعة من ورق هجين مع فالبوليمرف.

وهنا  عدد من الدول التي تستخدم هذه العملة اآلن،     

مثل كندا وبريطانيا ونيوزيلندا ورومانيا وغينيا الجديدة 

والمكسيك وفيتنام، مع استخدامات متفرقة في البرازيل 

 والتين والمكسيك وسنغافورة وهون  كون  وسريالنكا .

 

صناعة العمالت البالستيكية تمر بعدد من المراحل 

 اإلنتاجية أهمها:

 أويً: اإلعتام:

ويت  في هذه المرحلة طباعة عدة طبقات من اللون األبيض  

المعتّ  على قاعدة البالستيك من الوجهين على مماكميمنمات 

وحمدة لموضمع  03متعددة الوحدات الطباعية، وقد تتل إلى 

اللون األبيض باحتمايت وعدد طمبمقمات ودرجمات عمتمامميمة 

متنوعة، وهي تستخدم لتنفيذ التور الشبحيمة والمعمالممات 

المائية المطبوعة، مع تر  نافذة شفافة تزود يحقا بالعمديمد 

 من العناصر الت مينية الفريدة

ثانياً: تحويل الرول الى أفرخ عن طريق أجهزة خاصة 

 تسمى بال فشيترف، 

ويمكن طباعتها يحقاً على الماكميمنمات المطمبماعميمة ذات     

التغذية باألفرخ، ث  ترسل الخامة بهذه الحمالمة المى المدول 

والجهات التي ستقوم بالطباعة عليها بعد ذلك بالتتميممات 

المؤمنة وإضافة العناصر التامينية السطحية المتغيرة بترياً، 

 مثل فالهولوجرامف وفالكينيجرامف.

 ثالثاً: التغطية الفوقية

عن طريق تغطية السطح المطبوع بالورنيش من الوجهميمن  

 وذلك ألغراض الحماية.

 اراء حول العملة البالستيكية الجديدة :

   

 

 

 

 

    

 

      

قال اللواء عبد الرؤوف أحمدي، رئيس متلحة سك 

إن الجهة المنوط بها إصدار العمالت البالستيكية العملة، 

هو البنك المركزي، وليس متلحة سك العملة مشيراً إلى 

أنه تطبع داخل مطابع البنك المركزي فى العاصمة اإلدارية 

مستقبالً.  وحول دور متلحة سك العملة من إنتاجها قال 

عبد الرؤف ، إن المتلحة مسئولة عن سكل العملة 

المعدنية فقط وي عالقة لها بالعملالت الورقية أو أى عملة 

 أخرى.

إن هنا  حالة قال محسن خضر الخبير المترفي،     

من اللغط الكبير حول العملة البالستيكية والبعض يعتقد أن 

الدولة سوف تنتج عملة جديدة، ولكن كل األمر البنك 

المركزي سوف يضع غالفا بالستيكيا للعملة المترية 

بشكلها الحالى، للمحافظة عليها لوقت أطول من العملة 

 الورقية بكثير قد يتل إلى أربعة أضعاف العمر الحالي.

ي أعل  ما الفائدة قال خالد عبد الفتا  أستاذ التمويل    

من إنتا  البنك المركزي العملة البالستيكية؟ وما هى 

األستفادة التى ستعود على متر منها؟ ألنها أعلى تكلفة 

من العملة الورقية وتحتا  إلى ماكينات حديثة نستوردها 

 من الخار  بالعملة التعبة. 

وأضاف  هنا  أمور أه  يجل على البنك المركزي ووزارة 

المالية أن تقوم بها من أجل رفع قيمة الجنيه ألن العملة 

 تكون بقيمتها عالميا وليس بشكلها .
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فى حين ت  الترويج لهذا المؤتمر باعتمبماره أول ممؤتمممر    

المستدام، إي أن المعمممل  «ايقتتاد األزرق»عالمى حول 

أسفرت قمة على هذا األمر مستمر منذ فترة طويلة. حيث 

ومؤتمر األمم  المممتمحمدة بشم ن  ٦١٠٢عام  فى  «لومي »

أن أثرها جميمدة، إي نتائج  عمن  ٦١٠٢عام  المحيطات فى 

 يصبح واضحا.سنوات لكى سيستغرق 

التابع للجنة ايقمتمتماديمة  ويظهر دليل )ايقتتاد األزرق(   

لألم  المتحدة إلفريقيا، والهدف الرابع عشمر ممن أهمداف 

التنمية المستدامة لألم  المتحدة مم اللذان يملمزممان المدول 

بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية من أجمل 

تحقيق التنمية المستدامة مم أن الجهات الفاعملمة تمممتملمك 

 بالفعل العديد من األدوات الالزمة لتحقيق ذلك.

وعلى الرغ  من ايهتمام الكبير واستخدام أوصاف مثمل     

الموارد غير المستغلة،فم نمنما ي نمدخمل إلمى المممنماطمق 

المجهولة غير المستغلة. وبدي من ذلمك، نمجمد أن أولمئمك 

الذين يتطلعون إلى إقامة اقتتادات بلدانه  أو تمنممميمتمهما 

يدخلون فى بعض األماكن األكثر استغالي. باإلضمافمة إلمى 

 أن العديد من اللوائح التنظيمية إما غير فعالة إلى حد كبير 
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أهمية البحار والمحيطات بالنسبة لمستقبل التنميمة   إن     

ايقتتادية والبشرية المستدامة واألمن في إفريقميما ومما 

وراءها أصبحت موضع اعتراف متزايد. وظهر ذلك جليا فمي 

  (مؤتمر ) استدامة ايقتتاد األزرق

دولة ممم وهمو  012مندوب من  01111حيث حضر حوالى    

عدد أكثر بكثير من العدد المتوقع، حيث كان متوقعا حضمور 

مندوب عن الدول المختلفة مم وشمممل ذلمك  2111حوالى 

مسئولين حكوميين، وممثلين عن عمدد ممن المممنمظمممات 

اإلقليمية والدولية الرئيسية، وأعضاء المجتمممع المممدنمى، 

وممثلين من األوساط األكاديمية وممممثملميمن ممخمتملمفميمن 

 آخرين.للتناعة البحرية وخبراء عالميين 

فمى       “   يورى موسيمفميمنمى“صر  الرئيس األوغندي    

المؤتمر قائال: إنه بشكل مبدأي كان لديه تحفمظمات أولميمة 

هو  «ايقتتاد األزرق»على هذه القمة، خوفا من أن يكون 

  ”الكليشيهات“شكل آخر من  

في إفريقميما همو  (ايقتتاد األزرق(وقد أصبح واضحا أن    

المفتا  األساسي لتحقيق تنمية اقتتادية مستدامة فمي 

القارة، إي إن الطرق والوسائل التي ممن المممفمتمرض أنمه 

 سيت  من خاللها تحقيق ذلك ليست متطورة بشكل كاف.

 

يعنى بشكل أساسى ضمان ايستخدام المستدام طويل المدى للمحيطات  «اقتتاد أزرق»إن ت سيس    

نيروبي مم فى نهاية  –الذى عقد فى العاصمة الكينية  ”استدامة ايقتتاد األزرق“والموارد البحرية. وأكد مؤتمر 

نوفمبر الماضي على اإلمكانيات الهائلة التى يمكن استغاللها وتسخيرها فى خدمة الموارد الساحلية والبحرية مم 

ليس فقط فى إفريقيا بل فى جميع أنحاء العال . ويمكن تحقيق ذلك من خالل إنشاء مجال بحرى آمن من ش نه 

 فى المجايت المختلفة ومنها التيد والتجارة والنقل والسياحة... إلع. «ايقتتاد األزرق»أن يضيف قيمة إلى 

أى ضرورة ايهتمام بايقتتاد األزرق مم هو الجزء األسهل فى هذه المهمة. أما   –لقد كان إيتال هذه الرسالة    

صعوبة التنفيذ مم غالبا   –فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادرات سيكون بال شك أكثر تحديًا وصعوبة. وهذه المشكلة أى 

وهو ما يعنى عدم ايكتراث بقيمة وجود بحار  – «العمى البحرى»ما تعزى إلى الشعور بما يمكن وصفه مجازيا بم

 آمنة ومؤمنة . 
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وألول مرة فى ايستراتيجية المبمحمريمة المممتمكمامملمة        

التابعة لالتمحماد اإلفمريمقمى تم  وضمع  9151إلفريقيا لعام 

اقتراحات لتساه  فى دفع عملية التنفيذ وزيمادة الموعمى 

 وايهتمام باألمن البحرى والتنمية.

، ستقوم مفوضية ايتحاد اإلفريقمى، 9190بداية من عام    

ألول مرة، بتضمين مكون بحرى مختص فى لجنة الزراعة 

والتنمية الريفية وايقتتاد األزرق والتنمية المممسمتمداممة. 

فى هذه األثناء، ينبغى لالتحاد اإلفريمقمى، بمالمتمعماون ممع 

شركائه وأصحاب المتلحة، قيادة وتسهيل عملية منهجيمة 

، 9105طال انتظارا، كان من المقرر أصمال أن تمكمون عمام 

والتى تسهل تحسين المروابمط بميمن ايتمحماد اإلفمريمقمى 

والمجتمعات ايقتتماديمة اإلقملميممميمة ممن أجمل تمنمفميمذ 

 الخاصة بكل منهما. «ايقتتاد األزرق»استراتيجيات 

كما  أن هنا  حاجة يلتزامات صارمة ممن قمبمل المدول     

لوضع سياسات وأهداف شاملة وتدريمجميمة، ممثمل إنشماء 

 المناطق البحرية المحمية. 

وتكمن فرص العمل والمزيد من الثروة البحرية فى تمكميمن 

نمو التناعات البحرية. إن ضمان حدوث ذلك، مسمتمرشمدا 

ب طر الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المممسمتمداممة 

ومبادئ التنمية المستدامة، هو أممر بمالم  األهممميمة، ألن 

الحديث عن استغالل الموارد يمكن أن يمغمطمى بسمهمولمة 

لملمبميمئمة، مما  «المزعجمة»بعض الممارسات والسياسات 

يتسبل فى إلحاق ضرر هائل بالبيئة ما ل  يمتم  تتممميم  

 وتنفيذ هذه السياسات والممارسات بشكل جيد.

 

      

 المتادر :

www.shorouknews.com 

Institute for Security Studies 



 

 



 

Translation: Doaa Hassan - Shaimaa Jaber - Amany Ashour 

 

Captain  Shahin is Chairman of Damietta Port 

Authority 

 
 

 
 
 
 
 

25/12/2018 

Transport Minister Dr. Hisham Arafat issued a Decree No. 

990 of 2018, to appoint Captain Tariq Shaheen as Damietta 

Port Authority Chairman. 

Cpt.Shahin ,the former Chief of The central Department 

for Maritime Affairs at the Egyptian Authority for Marine 

Navigation Safety, is a marine studies and sciences gradu-

ate, 1981.He obtained a master degree in International 

Transport and Logistics, 2007. 

Shahin has attended a number of advanced training cours-

es in port management and operation in France, the ship-

ping agency's works, port management strategy in Japan, 

crisis management and a course on vessels in California 

USA, as well as diplomas in English language from the 

United States of America and French language from 

France.He worked as a Consultant to DPA Chairman and 

then became Vice Chairman of DPA in June 2015. 

                     . www.dpa.gov.eg 

  Governor of Damietta congratulates Shahin   

1/1/2019 

    Captain. Tarek Shahin, DPA Chairman, received Dr. 

Manal Awad, Governor of Damietta who was here to 

congratulate him on his new post as DPA chairmanship        

     Shahin thanked her for her generous gesture and 

congratulated her on the occasion of Christmas. The joint 

cooperation between the two sides was reviewed                

considering the port's position as one of the most im-

portant economic institutions in Egypt and a key part-

ner in achieving development in Damietta Governorate 

. www.dpa.gov.eg  

Toyota Tsusho in Damietta to probe Potential 

investments 

 
 
27/12/2018 

   Tarek Shahin, DPA Chairman, received a delegation 

from the Japanese Toyota Tsusho Group in their visit 

to Damietta Port to discuss available investment op-

portunities and study the possibility to participate in 

some future projects expected to be held at the port. 

   Captain Shahin initiated the meeting by welcoming 

the delegation. He explained the port’s interest in co-

operating with the group because of its multi-faceted 

expertise. 

   For his part, the head of the delegation of Toyota 

Tsusho underlined the Group’s aspiration to cooperate 

with Damietta Port, for a number of reasons especially 

at a time the port  is in the process of launching a num-

ber of investment projects such as multi-purpose ter-

minal and logistics area for gas and oil vessels services. 

A Quarterly E-Publication by DPA  
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The location of Damietta Port on the route of internation-

al shipping lines, the due resumption of work at the gas 

liquefaction terminal at the port after the discovery of oil 

in the Mediterranean Sea and the conclusion of bilateral 

agreements with a number of European countries in this 

field all are according to the Japanese side very encourag-

ing to invest in Damietta Port. 

 . www.dpa.gov.eg 

Shahin convenes with Port Community 

Investors and Port users 

 
27/12/2018 

   Within the framework of ongoing coordination between 

Damietta Port Authority and port community members, 

Cpt. Tarek Shahin DPA Chairman held a meeting with rep-

resentatives of several companies and businessmen like 

Damietta city for furniture, Damietta Free Zone, the Inves-

tors Association of Damietta Free Zone, the Investors As-

sociation of Gamsa City , Damietta Chamber of Commerce 

and representatives of some private companies. 

   The attendees thanked the Port Authority for organizing 

this meeting which is a good chance to study any obsta-

cles investors may encounter and seek possible ways to 

overcome these problems if any.  

   Shahin explained that the invitation to the attendees to 

involve the port community in discussing the appropriate 

proposals to develop cooperation between all parties is 

significant particularly after the arrangement of a cooper-

ation protocol between DPA and Damietta City for furni-

ture and free zone to allocate a logistic area to serve the 

city. The meeting also discussed the facilitations offered 

to the attendees to maximize their benefits through the 

port. 

   At the end of the meeting, the attendees agreed to 

meeting periodically with all port competent authorities 

to provide full support for their activities through the port 

www.dpa.gov.eg  

                                               

 

Shahin begins with signing a protocol between 

DPA and Misr bank 

25/12/2018 

   Cpt. Tariq Shahin started his work as port chairman by 

signing a cooperation protocol between DPA and Misr 

Bank for automatic collection of payments for services , 

activities and port authority fees through the use of POS 

machines which will be increased to 14 machines in order 

to activate single Window service.  

   Shahin declared that the protocol will enhance the quali-

ty of collection through electronic payment cards after the 

generalization of (GPRS) system-based POS machines char-

acterized by high speed in loading data to accept all types 

of electronic cards anywhere in Egypt. 

   DPA Chairman pointed out that DPA does not spare any 

effort to take all necessary procedures to complete the 

digital transformation of all services provided by Port  

Authority to customers. 

www.gomhuriaonline.com  

Chinese talks with DPA  
17/12/2018 

   Damietta Port Authority (DPA) senior officials received a 

delegation from the Silk Road Initiative in a visit to discuss 

joint cooperation with the port . 

   A presentation was made to show available investment 

opportunities and projects such as logistics support station 

for oil and gas exploration vessels, as well as the project of 

the Tadawul and liquid storage station. Future projects 

were also reviewed such as the multi-purpose station and 

the second container terminal.  

   Members of the initiative delegation expressed  their 

keenness to establish cooperation with Damietta Port 

within the One Belt One Road project, especially that 

Egypt is strongly present on the world trade routes, espe-

cially the initiative track.  

   The Chinese delegation also offered to organize confer-

ences to present the investment opportunities available to 

the largest Chinese companies and showed willingness to 

provide various training programs. 

www.gomhuriaonline 



ة
وي
سن

ع 
رب

 
ن
و
ر
ش
ع
ال
و
ع 
س
تا
ال
د 
د
ع
ال

 
ة 
ع
س
تا
ال
ة 
سن

ال
9

1
0

2
 

 

P
a

n
o

ra
m

a
 D

a
m

ie
tt

a
 P

o
rt

 

Awad In Port of Damietta for the first time 

11/12/2018 

   Damietta Port Authority received Damietta Governor 

Dr. Manal Awad, in her first visit to the port.High level 

port officials including port chairman, vice-chairman for 

operations and vice chairman for planning and invest-

ment were in the reception of Dr.Awad. 

   The meeting began by a welcoming speech, and a 

presentation by DPA Chairman about the port's histori-

cal background, available  terminals, and ongoing and 

future projects. 

   DPA chairman outlined  port competitive advantages 

such as the distinct geographic location on the world 

trade route , the gas fields and modern petroleum dis-

coveries, and the petrochemical complex which compris-

es three factories. He underlined the fact that Damietta 

port handles 40% of the volume of grain in Egypt. 

   Dr Awad visited The Operations Center and saw how 

far modernized technologies are adopted 24 hrs. a day 

and then went in a voyage to look at pot marine capabil-

ities. 

   At the end, Dr. Manal Awad expressed her pleasure for 

visiting the port, which represents a great economic 

edifice in Damietta Governorate and valued the joint 

cooperation and social participation of DPA  to satisfy 

future prospects of the local community.                              

www.ahlmasrnews.com 

Walid Awad is Vice  Chairman of Damietta Port 

5/12/2018 

   Dr. Hisham Arafat, Minister of Transport, issued Reso-

lution No. 926 of 2018, entrusting Rear Admiral Walid 

Mustafa Awad of the Armed Forces to serve as Vice-

Chairman of Damietta Port Authority for Planning and 

Investment . 

   

Maj. Gen. Waleed Mustafa Awad holds a BSc in Maritime 

Studies in 1984 and is a Fellow of Nasser Higher Military 

Academy in 2009. He has a Master of Business Admin-

istration specializing in Transport and Logistics Manage-

ment from the Arab Academy for Science, Technology 

and Maritime Transport and was Director of the Mari-

time College. 

www.youm7.com  

Two of the world's newest container cranes 

arrive Damietta 

15/12/2018 

   The Port of Damietta received today the vessel Calyp-

so, carrying on board two mobile berth cranes (German 

Liebherr) which will be allocated to work on berths 5 and 

6, the alternative berths allocated by the port authority 

to the container terminal during the current develop-

ment and deepening process of the container terminal. 

   The crane can load 120 tons of containers efficiently  

and weighs about 380 tons. Liebherr, the German manu-

facturer of cranes, is one of the largest manufacturers of 

equipment and cranes in the world. 

   In this context, Chairman of Damietta Port Authority, 

explained that the Authority does not spare any effort to 

provide all facilities to the Damietta Container Terminal 

during the development of the station and confirmed to 

shipping agents that priority is always given to container 

vessels in port services 

Calipso is the first ship of the shipping line (SAL) to call 

on an Egyptian port, carrying the two cranes from the 

German port of Rostock to the port of Damietta. 

www.youm7.com 

http://www.youm7.com
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DPA reviews plan to support its competitive 

position at a workshop in Port Said 

 

 

 

12/11/2018 

    Damietta Port Authority (DPA) was invited by the 

Ports Training Institute of the Arab Academy for Sci-

ence, Technology and Maritime Transport to partici-

pate in a workshop entitled "Ways of Developing Egyp-

tian Ports and Increasing their Competitiveness". 

   The workshop was held in Port Said and organized by 

the Ports Training Institute in cooperation with the Fac-

ulty of International Transport and Logistics. Maritime, 

transport and logistics experts, shipping companies and 

Maritime Navigation chambers attended the workshop. 

   Captain 0Tarek Shahin, DPA Vice Chairman, 

presented a research paper entitled "The strategic plan 

of Damietta Port to maximize its competitiveness" 

which showed plans to support its competitive position 

locally, regionally and globally. 

   The workshop's activities are part of the integrated 

project which is being adopted by the Egyptian govern-

ment to develop a strategic vision and plans to develop 

the Egyptian ports and to invite specialists in the field 

of ports, transport and logistics to share ideas, visions 

and perceptions towards more competitive and lucra-

tive investment environment. 

www.shorouknews.com 

DPA  Vice Chairman visits Germany  

31/10/2018 

   Captain Tarek Shahin ,Vice  Chairman of Damietta 

Port Authority (DPA) visited the headquarters of the 

German Voith company, one of The largest companies 

specialized in manufacturing tugboats propellers to 

discuss joint cooperation between DPA and the compa-

ny. 

    DPA Vice Chairman also visited the Hamburg-based  

shipping line Hapag Lloyd which commended the port 

authority on starting the deepening of the container 

terminal berths . 

    . 

Hapag Lloyd officials expressed their confidence in the 

Port Authority's keenness to provide all kinds of support 

and facilities to the terminal . 

   The tour ended with  a visit to the Institute of Naval 

Studies (Nautitec) and the Port of Hamburg , which is the 

largest German port, the second in Europe and one of the 

nine major global container ports, operating  latest con-

tainer and cargo handling equipment to probe how far 

such technologies can be copied in Damietta Port. 

www.elzmannews.com  

Captain Shahin in Azerbaijan to attended the 

Black Sea Economic Cooperation Organization's 
meeting  
23/10/2018 

Captain. Tarek Shahin DPA Vice chairman attended the 

Meeting of the transport ministers of the BSEC Member 

States and participated in the working group for transport 

held in the Azerbaijani capital Baku from 24 - 25/10/2018 

on behalf of Dr. Hisham Arafat ,the Egyptian Minister of 

Transport. 

Delegates reviewed the current situation of intra- Mem-

ber States transport operations and ways to improve rela-

tions. 

   The Black Sea Economic Cooperation Organization 

(BSEC) is an international organization established in 1999 

with members from 12 countries in the Black Sea and 

Southern Balkan region.  

   The Council of Foreign Ministers of the organization has 

unanimously approved the renewal of Egypt's member-

ship as observer in the Organization For two years begin-

ning last July during the 32nd session of the Council held 

in the Armenian capital of Yerevan.                                                      

www.dpa.gov.eg  
 

                                           

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/Captain
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Damietta is the first government-run port to 

join Government Switch project 

17/10/2018 

   In the framework of its efforts to activate single win-

dow services and digital transformation plan, the net-

work between Damietta Port Authority and the Minis-

try of Planning, Follow-up and Administrative Reform 

(The implementation of the Government Switch pro-

ject) was implemented to be the first government port 

to carry out the networking process. 

   DPA will achieve the integration with the relevant 

parties of the single window project in Damietta Port 

Authority who provide government services to the cus-

tomers, which includes during the first phase the Minis-

try of Supply and Foreign Trade (Commercial Registry 

Authority) and provide service (updated status of regis-

tration data in the Commercial Register) Social Insur-

ance (Public and Private Employees Insurance Fund), 

and provide services (insurance company data, annual 

payment position of the establishment, number of em-

ployees, their names and insurance numbers) and the 

Ministry of Finance (Egyptian Tax Authority). 

   Coordination is currently under way with the Ministry 

of Planning, Follow-up and Administrative Reform on 

the activation of the second phase, which includes the 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics 

(CAPMAS), the Ministry of Finance, the Egyptian Tax 

Authority, the added value, the Ministry of Environ-

ment, the Environmental Affairs Agency, the Ministry of 

Commerce and Industry, Investment and International 

Cooperation "General Authority for Investment and 

Free Zones". 

   DPA Chairman, explained that these services are ben-

eficial to the Port Authority's clients in terms of reduc-

ing the time of termination of the procedures through 

one governmental entity instead of approaching each 

side separately. This action  contributed to raising 

Egypt's ranking in the World Bank's cross-border trade 

index, He added. 

. www.dpa.gov.eg 

Assistant Minister of Transport in Damietta 

Port 

14/10/2018 

Damietta Port Authority officials  received  Dr. Khaled 

Hamdy, Assistant Minister of Transport who was in a 

visit to the port to inspect the port facilities. 

 The tour began with a review of the port Maquette 

which shows berths, yards and buildings as well as the 

sites of  the current and future projects. 

Then they moved to the grain silos and the site of the 

project of the second container terminal and the 630 

m long multi-purpose berth and saw the ongoing con-

struction work on that site.The tour ended with a visit 

to the Joint Operations Center after upgrading. 

This field tour was followed by a meeting with DPA 

departments. The Chairman gave a presentation on 

the existing and planned projects in the port and the 

available investment opportunities. 

At the end of the visit, the Assistant Minister ex-

pressed his great admiration for the port ,the efficien-

cy of its management and the efforts exerted for de-

velopment, which contribute to attracting investment 

in available projects.  

www.dpa.gov.eg 

 

 



 


