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من منطلق حرص هيئة ميناء دمياط على التحول الرقمي والميكنة واستكماالً لمجهودات الدولة في هذا الصدد ، 

والسعي إلى التطور الدائم واالرتقاء بالعمل ، صممت اإلدارة اآللية بهيئة ميناء دمياط خصيصاً لموظفي الهيئة    

هذا التطبيق الذي يمنح الموظف مزايا عدة حيث يمكنه الوصول لبياناته )تطبيق موظف هيئة ميناء دمياط الذكي( 

المكتبة .. إلخ( وذلك   –التدريب   –البيانات الوظيفية   –االستحقاقات المالية   –األجازات   –الوظيفية )الحضور واالنصراف 

 .بكل سهولة وفي أي وقت وبخصوصية تامة

 .التطبيق نتاج عمل دؤوب من إدارات مختلفة بالهيئة لتوفير بيانات العاملين بدقة وسرعة

 مقدمة
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يسمح للموظف بالحصول على البيانات الوظيفية  الخاصة به والقرارات اإلدارية الصادرة له وتقارير كفاية  -4

 اآلداء خالل السنوات الماضية

 

 

 

 

 

 مميزات التطبيق
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االنصراف بدون بصمة –الحضور بتأخير   –الغياب   –يوفر للموظف بيانات الحضور واالنصراف من حيث )البصمة   -4

 األجازات(. –بيانات األجازات )الرصيد  -الورديات  –األذونات  -

 

 

 

 تعرف من خالله على بيانات التدريب  -1

 الدورات المرشح لها(. –)التدريب 

يمنح الموظف صالحية الوصول لبيانات   --4

 –االستحقاقات  الخاصة به )مفردات المرتب 

 البريم واإلرشاد(. –اإلضافي وبدل الوجبة 
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يوفر بيانات المكتبة حيث يمكن للموظف معرفة جميع الكتب المتاحة بمكتبة الهيئة طبقاً لفهرسة الكتب كما    -1

 يمكنه من معرفة الكتب المسجلة عليه فى حالة  االستعارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوفر للموظف دليل هاتف كامل لجميع إدارات الهيئة.-6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفى النهاية تتقدم أسرة التحرير بالشكر لفريق التشغيل باإلدارة اآللية 

القائم على هذا العمل برئاسة السيد 0 رئيس مجموعة عمل اإلدارة اآللية 

 .والذى ينقل موظف ميناء دمياط إلى مصاف الموظف الذكى  

 وتمنياتنا لميناء دمياط بالرقى والتقدم تحت قيادة 

 ) رئيس مجلس اإلدارة (وليد مصطفى عوض السيد اللواء بحرى أ.ح 0  
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 إعداد0 إبراهيم أبو النجا 

 
A Quarterly E-Publication by DPA 

مصـر   -خطاب الشكر الوارد من شركة وكالة الخلـيـ  

 الوكيل المالحى لناقلة الغاز المسال :

 (MARSHAL  VASILEVSKIY )   

 4/44أبريل  1 

استمرار اتخاذ اإلجـراءات اإلحـتـرازيـة ضـد فـيـروس 

 كورونا بميناء دمياط 

 4/44أبريل  1 

تنفيذاً لتوجيهات وزارة النقل بإتخاذ كافة اإلجراءات الـالزمـه 

لمواجهة آثار الموجة الثالثة لفيروس كورونا ، تـابـع الـلـواء 

بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس مجلس إدارة هـيـئـة مـيـنـاء 

دمياط استمرار جهود تعقيم وتطهير المـكـاتـب والـمـبـانـى 

اإلداريه والطرق وأتوبيسات نـقـل الـعـامـلـيـن والـمـعـدات 

والقاطرات واللنشات وتوفير مهمات الوقـايـة الشـخـصـيـة 

والمطهرات للعاملين وتوزيع الملصقات الخاصة بالتعليمـات 

وإرشادات الوقاية ، ضمن اإلجراءات اإلحترازية التى تتخذها 

هيئة ميناء دمياط يومياً وبصفة دورية لضمان عدم انـتـشـار 

 فيروس كورونا فى موجته الثالثة. 
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وزير النقل يتابع معدالت تنفيذ عدد من الـمـشـروعـات 

الجاري تنفيذها و البرنام  الـزمـنـى لـلـمـشـروعـات 

 المستقبلية بميناء دمياط 

 4/44مايو   7 

فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالـتـطـويـر الشـامـل 

لمنظومة النقل البحري قام الفريق مهندس 0 كامل الوزيـر 

وزير النقل بزيارة لميناء دمياط لمتابعة معدالت تنفيـذ عـدد 

من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة البرنام  الزمـنـى 

للمشروعات المستقبلية بالميناء رافق الوزير خالل الجولـة 

محافظ دمياط و أعضاء مجلسـي الـنـواب والشـيـو  عـن 

 محافظة دمياط ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

بدات الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخـاصـة 

بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة ، ثـم قـام الـفـريـق 

مهندس 0 كامل الوزير برفع العلم على القاطـرة الـجـديـدة 

) أبو جندية ( والتى تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بإنضمامها 

إلسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بـهـيـئـة مـيـنـاء 

دمياط ، حيث تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن أربـع 

قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائهم الهيئة بقوة شد تبلـ  

مترتـم  /114و بغاطس  4411متر و عرض  41طن بطول  /1

جـهـاز  -بناؤها بالشركة المصرية إلصالح وبـنـاء السـفـن 

الصناعات والخدمات البحرية وذلك لمواكبة الـتـعـامـل مـع 

األجيال الجديدة والعمالقة مـن السـفـن بـاإلضـافـة إلـى 

التعامل مع سفن الغاز المسال التى عادت للـتـردد عـلـى 

  سنوات . 3الميناء بعد توقف دام حوالى 

ثم قام وزير النقل بجولة تفقدية تابع خاللها الـمـشـروعـات 

الجارية وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمـواج غـربـى جـديـد 

م والذي يهدف إلى خفض نـفـقـات الصـيـانـة  //41بطول 

السنوية وتقليل معدالت االطماء ، ومشروع تـطـويـر ورفـع 

 م 4111كفاءة حاجز األمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 

وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة األغراض خلف 

م و ظهير  47م وعمق  /444الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 

تقريباً ، باإلضافة إلـى مشـروع  4خلفى بمساحة مليون م

مـلـيـون حـاويـة  111إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 

م وسـاحـة  43م و عـمـق  /427مكافئة بأطوال أرصفة 

، والذي يعد أحـد أهـم الـمـشـروعـات  4ألف م /24خلفية 

بالميناء حيث سيساهم في زيادة الطاقـة االسـتـيـعـابـيـة 

بالميناء ،بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع إنشاء رصـيـف 

 /1م وظهير خلفى بمـسـاحـة  //4متعدد األغراض بطول 

 ، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين  4ألف م

الحبوب وصناعات القيمة المـضـافـة بـالـمـيـنـاء الـنـهـرى 

مليون  4و بطاقة إستيعابية  4ألف م 4/3بمساحة حوالى 

 4ألـف م /47طن ، و مشروع تطوير وتشغيـل مسـاحـة 

م إلنشاء صوامع للحبوب  41م و عمق  //1بأطوال أرصفة 

ألف طن سـنـويـاً ، وكـذلـك مشـروع  //2والغالل بطاقة 

 4311تعميق الممر المالحى وحوض الدوران ليصـل إلـى 

متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال األجيال الجديدة من  

السفن العمالقة . وصرح الوزير خالل جولته أن الحـكـومـة 

المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل علـى تـطـويـر كـل 

الموانئ البحـريـة مـن خـالل االسـتـفـادة مـن الـمـوقـع 

الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التـنـافسـيـة 

للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية،وزيـادة حصـتـهـا 

من تجارة الترانزيت واالستفادة القصوى من التـسـهـيـالت 

 المتاحة بالموانئ. 

وفي سياق متصل عقد وزير النقل بحضور محافظ دمـيـاط 

لقاءا موسعاً مـع أعضـاء مـجـلـسـي الـنـواب والشـيـو  

بمحافظة دمياط وذلك في إطار التواصل الـمـسـتـمـر مـع 

أعضاء المجلسين في مختلف المحافظات لتقـديـم كـافـة 

الخدمات للمواطنين حيث اكد الوزير في بدايه كلـمـتـه ان 

هناك عدد ضخم من المشروعات التي يتم تنفيذها لخدمه 

اهالي دمياط ومنها مشروعات في الطـرق والـكـبـاري و 

السكه الحديد باالضافه الى المشروعات الجارى تنفيذهـا 

في ميناء دمياط وكذلك المشروعات المزمع إنشائها فـي 

مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ففي قـطـاع 

السكة الحديد أكد الوزير أنه جاري بشكـل عـاجـل غـلـق 

كافة الفتحات الموجود بأسوار السـكـة الـحـديـد يـلـيـهـا 

كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبي السكة في أماكن 

التجمعات السكانية في دمياط وكافة محافظة الجمهورية 

كما يتم بشكل عاجل تطوير كافة المحطات والمـزلـقـانـات 

بما يساهم في زيادة عوامل السالمة للمواطـنـيـن الفـتـا 

إلى أنه يتم حاليا تنفيذ دراسـة جـدوى إلنشـاء مشـروع 

قطار كهربائى لنقل البضائع والركاب لـربـم مـيـنـاء غـرب 

بورسعيد بميناء أبو قير باإلسكندرية مروراً بدمـيـاط وذلـك 

في اطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل إلنشاء شـبـكـة 

من وسائل المواصالت صديقة البيئة مضيفا انـه مـخـطـم 

ازدواج خم المنصورة 0 دمـيـاط، وكـهـربـة إشـارات خـم 

طنطا 0 المنصورة 0 دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركـاب 

والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والمـوانـئ 

 الجافة وموانئ البحرين األحمر واألبيض. 

وفى نهاية الجولة قام وزير النقل بإفتتاح نادى هيئة مينـاء 

 دمياط بمدينة دمياط الجديدة . 
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خطاب الشكر الوارد من ربان سفينة الغاز المسال     

(GASLOG SAVANNAH ) . 

 4/44إبريل  41 

ميناء دمياط يستقبل وفداً مـن الـوكـالـة الـيـابـانـيـة 

  للتعاون الدولي

 4/44يونيو   1 

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من الـوكـالـة الـيـابـانـيـة 

للتعاون الدولي ) جايكا ( وذلك لدراسة مجاالت الـتـعـاون 

لتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة  /4/4بين الجانبين وفقا لرؤية مصر 

المستدامة خاصة فى مجاالت النقل المخـتـلـفـة ، وذلـك 

بحضور اللواء بحرى أ.ح 0 أحمد العواد نائب رئيس مجلـس 

 اإلدارة وقيادات الهيئة .

صرح بذلك اللواء بحري ا.ح 0 وليد عوض رئـيـس مـجـلـس 

إدارة هيئة ميناء دمياط وأضاف أن اللقاء بدأ بتقديم عـرض 

توضيحي عن الـمـيـنـاء ومـحـطـاتـه الـمـخـتـلـفـة وأهـم 

 المستجدات والمشروعات الحالية والمستقبلية . 

ثم توجه أعضاء الوفد إلى مركز العمليات للـتـعـرف عـلـى 

إمكانياته المتقدمة في المراقبة وأحكام السيطرة األمنيـة 

على كافة المرافق والمحطات بالميناء ومنها محطة تداول 

 الحاويات .

و أشاد ممثلو الجايكا بالمزايا التى يتمتع بهـا مـن مـوقـع 

متميز على خطوط التجارة العالمية وتوافر مقومات النقـل 

 متعدد الوسائم من وإلى الميناء .
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https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-f4hQYlCl2sMooUYkvkZfSQdIhDvxW4dQDhjGrMs9zJCV_a4rMgVnoChdPE4W6NyfUX0nkT_l_Cq6WHYmwdiD5GM__sN_xT4yiuu7Kb2yz3UZYuuQKPySBQoc8__OldJE9L8VoJu
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 الجامعة المصرية اليابانية فى زيارة لميناء دمياط 

 4/44يونيو   1 

فى اطار بحث أوجه التعاون بـيـن هـيـئـة مـيـنـاء دمـيـاط              

و الجامعة المصرية اليـابـانـيـة لـلـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا 

واالستفادة من الخبرة العلمية المتميـزة لـلـجـامـعـة فـي 

مختلف المجاالت ذات الصلة بالموانئ الـبـحـريـة وتـدريـب 

وتأهيل العاملين بالميناء فى مجاالت اإلدارة واللوجيستيات 

وتكنولوجيا المعلومات والمجاالت الهندسية ، قام وفد مـن 

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بزيارة لميناء دمياط بحضـور 

اللواء بحرى أ.ح 0 أحمد العواد نائب رئيس مجـلـس اإلدارة 

 وقيادات الهيئة .

صرح بذلك اللواء بحري أ.ح 0 وليد عوض رئـيـس مـجـلـس 

إدارة هيئة ميناء دمياط وأضاف أن اللقاء بدأ بتقديـم عـرض 

توضيحي عن الميناء ومحطاته المختلفة وأهم المستجدات 

والمشروعات الحالية والمستقبلية وأهم اإلجراءات الـتـي 

يتخذها الميناء فيما يخص حماية البيئة كما تم طـرح أهـم 

الموضوعات التى تمثل أساساً للـتـعـاون بـيـن الـجـامـعـة 

والميناء وأهمها تكنولوجيا الـمـعـلـومـات والـلـوجسـتـيـات 

 وحماية البيئة وتدريب العنصر البشرى .

وقد أشاد أعضـاء الـوفـد بـالـتـطـبـيـق الصـارم لـجـمـيـع 

االشتراطات البيئية داخل المرافق المينـائـيـة خـاصـة مـع 

نجاح الميناء فى التطابق مع متطلبات المواصفة العالمـيـة 

وحصول الميناء مؤخراً على  ISO 14001لنظام إدارة البيئة 

شهادة التطابق مع متطلبات المواصفة العالمـيـة لـنـظـام 

 . ISO 45001إدارة السالمة والصحة المهنية

رئيس هيئة ميناء دمياط يشارك في إفتتـاح مـؤتـمـر 

  /4النقل الدولي واللوجيستيات مارلوج 

 4/44يونيو  44 

 

شارك اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئيس مـجـلـس ادارة 

هيئة ميناء دمياط فى فاعليات مـؤتـمـر الـنـقـل الـدولـى 

 4/44واللوجيستيات ) مارلوج ( فى نسـخـتـه الـعـاشـرة 

والذى تنظمه األكاديمية العربية للعلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا 

والنقل البحري تحت عنوان " الـرقـمـنـة فـي الـمـوانـئ 

 41-44وصناعة النقل البحري " و المنعقد خالل الفترة من 

يونيو الحالى فى جرين بالزا باإلسكندرية ، تـحـت رعـايـة 

الفريق مهندس 0 كامل الوزير وزير النقل و السيد 0 أحمـد 

األمين العام لجامعة الدول العربية و يـحـظـى  -أبو الغيم 

المؤتمر بمشاركة كبيرة من دول ومنظمات ومـؤسـسـات 

دولية ، كما يشارك فيه عدد كبيـر مـن رؤسـاء الـهـيـئـات 

والموانئ وأساتذة الجامعات والمـتـخـصـصـيـن والـخـبـراء 

والسفراء والقناصل العاملين بجمهـوريـة مصـر الـعـربـيـة 

 والمهتمين بصناعة النقل البحري والموانئ .

وعلي هامش المؤتمر شاركت الهيئة بجناح متـمـيـز فـي 

معرض الخدمات والمعدات البحرية والذي يعد واحـدا مـن 

أكبر المعارض الدولية المتخصصـة فـي مـجـال خـدمـات 

المواني والنقل البحري وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وتعرض الهيئة خالل مشاركتها وسائل توضيحيـة و افـالم 

تسجيلية تتناول أهم الـفـرص االسـتـثـمـاريـة الـمـتـاحـة             

 و المشروعات الحالية والمستقبلية بالميناء 

هذا وقد حضر  اللواء بحري وليد عـوض رئـيـس الـهـيـئـة 

اجتماع مجلس ادارة كل من معهد تدريب المواني و مركـز 

البحوث و االستشارات التابعين لالكاديمية العربية للعلـوم 

 و التكنولوجيا و النقل البحري .

 

 

خبار
أ

 
ط
ميا
د
ميناء 

 
ن
و
الث
لث
وا
ع 
س
تا
ال
د 
د
ع
ال
  
  
  
  
ة
وي
سن

ع 
رب

 
  
  
 

ة 
ر
ش
ع
ة 
دي
حا
ال
ة 
سن

ال
4
/
4
4

 
 



03 

مع االخذ بكافة اإلجراءات اإلحترازيـة رئـيـس هـيـئـة 

 ميناء دمياط يعقد لقاءه الدورى بالعاملين 

 4/44يونيو  41 

عقد اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عوض رئـيـس مـجـلـس إدارة 

هيئة ميناء دمياط إجتماعه الدورى بالعاملـيـن وذلـك بـعـد 

 إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية و مراعاة التباعد المكاني .

حضر اإلجتماع اللواء بحرى أ.ح 0 أحمد العواد نائب رئـيـس 

مجلس اإلدارة و قيادات الهيئة و عدد من العاملين ، حـيـث 

بدأ اإلجتماع بعرض فيلم تسـجـيـلـى مـن إعـداد الـمـركـز 

اإلعالمى للهيئة تناول آخر األحداث واإلنجازات خالل الفترة 

الماضية ، ثـم اسـتـعـرض رئـيـس مـجـلـس االدارة أهـم 

المستجدات االخيرة أهمها زيارة الفريق مـهـنـدس كـامـل 

الوزير وزير النقل و رفع العلم  على القاطرة ) أبو جنـديـة ( 

وكذا زيارة أعضاء لجنة النقل والمواصالت بمجلس الـنـواب 

والمظهر المشرف الذى ظهرت به الميناء اثـنـاء تـفـقـدهـم 

المشروعات الجارية و زيارة وفد الجامعة المصرية اليابانية 

للعلوم والتكنولوجيا والوكالة اليابانيـة لـلـتـعـاون الـدولـى 

) الجايكا ( وزيارة سفير االتحاد االوروبي للميناء ، كما نـوه 

لمشاركته ممثالً عن هيئة ميناء دمياط فى مؤتمـر الـنـقـل 

( ، و اشـادة رئـيـس  /4الدولى واللوجستيات ) مارلوج 

مجلس ادارة اتحاد الموانئ العربية بـالـجـهـود الـمـبـذولـة 

والمستوى المتقدم الذى وصل اليـه مـيـنـاء دمـيـاط بـيـن 

الموانئ المصرية والعربية ، و ثمن المساندة الكبيرة التـى 

يقوم بها الفريق مهندس 0 كامل الوزير لجهود الميناء فـى 

تنفيذ كافة المشروعات المخططة ، كما طالب عوض كافـة 

العاملين باستمرار اتخاذ كافة االجراءات االحترازية للوقايـة 

 من االصابة بفيروس كورونا .

في نهاية اإلجتماع وجه رئيس الـهـيـئـة الشـكـر لـجـمـيـع 

العاملين و طالبهم ببذل المزيد من الجهد و الـعـمـل الـجـاد 

 .لتحقيق المزيد من التقدم للميناء 

رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقائه الدورى بممثـلـى 

 الشركات والتوكيالت العاملة بالميناء 

 4/44يونيو  44 

فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط على الـتـواصـل الـدائـم 

والمستمر مع الشركات والتوكيالت العاملة بالميناء ، عقـد 

بمبنى رئاسة الهيئة إجتماع موسـع مـع مـمـثـلـى تـلـك 

الشركات والتوكيالت ترأسه اللواء بحرى أ.ح 0 وليد عـوض 

رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وحضره اللواء بحري 

أحمد العواد نائب رئيس مجلس اإلدارة و رؤسـاء االدارات 

المركزية ومديرو اإلدارات المختصة و ممثلين عـن غـرفـة 

مالحة دمـيـاط و الـرقـابـة عـلـى الصـادرات والـواردات              

و الجمارك و شركة دمياط لتداول الـحـاويـات والـبـضـائـع 

 والتفتيش البحرى و صوامع دمياط .

حيث بدأ اإلجتماع بكلمة للواء 0 وليد  عوض وجه خـاللـهـا 

الشكر للحضور لما لمسه من تقديرهم للمسئوليه تـجـاه 

 الميناء و العمل بروح الفريق .

كما أكد على ضرورة متابعة االلـتـزام بـتـطـبـيـق جـمـيـع 

األجراءات الفنية ومتطلبات األمن الصـنـاعـى والسـالمـة      

و استكمال شهادات الحماية المـدنـيـة لـجـمـيـع مـخـازن 

الشركات والساحات والمعامل بالميناء ، وكـذلـك سـرعـة 

تنفيذ جميع االجراءات الخاصة باالنضمام الـى مـنـظـومـة 

طبقا لتعليمـات وزارة  (ACI)التسجيل المسبق للشحنات 

 المالية وفى المواعيد المقررة .

هذا وقد قام ممثلو الشركات بطرح عدد من المـوضـوعـات    

و األفكار التى تساعد على حسن سير أعمالهم بالمـيـنـاء 

 ووعدهم رئيس الهيئة بدراستها وإبداء الرأي فيها.

وفى نهاية اللقاء ثمن ممثلو الشركات والتوكيالت إهتمـام 

هيئة الميناء بالتواصل الدائم معهم بإعتبارهم شركاء فـى 

النجاح الذى وصل إليه الميناء وقدموا الشكر على حـرص 

الهيئة على عقد اإلجتماعات الدوريه بهم لطرح كل ما يهم 

 المجتمع المالحى بالميناء .
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 إعداد0 أماني عاشور

وموانئ فالنسـيـا  Awake.AI اتفاقية تعاون دولي بين

 وليفورنو لتقليل أوقات تسليم البضائع

  4/44إبريل  4

تم توقيع اتفاقية شراكة بين ميناء فالينسيا وليفورنو 

لتطوير نماذج  Awake.AI بالتعاون مع شركة البرمجيات

 كجزء من مشروع -تنبؤية لتقليل أوقات تسليم البضائع 

INGENIOUS والذي يهدف  -الممول من االتحاد األوروبي

إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة سالسل التوريد، بقيمة 

ماليين دوالر(، من خالل تضافر الجهود  2مليون يورو ) 712

شريًكا لتسريع التحول الرقمي واعتماد تطبيق  44بين 

 . (IoT( إنترنت األشياء

 بتبادل" للسماح Awake منصتها " Awake.AI ستستخدمو

البيانات لحركة مرور الشاحنات داخل الموانئ، مما يدعم 

شركات الشحن التخاذ قراراتها طبًقا لمواقع الشاحنات 

والتنبؤ بأماكن وأوقات االزدحام والجداول الموصي العمل 

بها، باإلضافة إلى مستشعرات تتبع المركبات وبيانات أنظمة 

 .المجتمع المينائى وبيانات نظام التعرف اآللي للسفينة

دول، من بينهم  3شريًكا من  44وقد وقع على المبادرة 

بائعي ومصنعي االتصاالت السلكية والالسلكية، وشركاء 

لوجستيين، وجامعات، ومعاهد بحثية، وشركات تكنولوجيا 

صغيرة ومتوسطة وعالمية. يهدف المشروع إلى إعادة 

تصميم عمليات سالسل التوريد المستقبلية من خالل 

والبيانات الضخمة  G1استخدام التقنيات الحديثة مثل تقنية 

والواقع االفتراضي   blockchainوالذكاء االصطناعي و

 .والُمعزز لبناء منصة كاملة إلدارة سلسلة التوريد

https://www.awake.ai  

موانئ الشمال الـغـربـي تـتـخـلـص تـدريـجـيـاً مـن 

 /4/1االنبعاثات البحرية بحلول عام 

  4/44إبريل  44

تعهدت الموانئ الشمالية الغربية في فانكوفر وسياتل 

( NWSAوتاكوما وتحالف الميناء البحري الشمالي )

بالتخلص التدريجي من االنبعاثات الناتجة من األنشطة 

وستبحث   ./4/1المتعلقة بالموانئ البحرية بحلول عام 

إستراتيجية الهواء النظيف التي تم تحديثها في 

Northwest Ports  إجراءات تغيير المعدات والوقود والبنية

التحتية ودعم الهواء النظيف للمجتمعات المحلية. وتغطي 

االستراتيجية حجم نشاط الموانئ في )السفن البحرية، 

ومعدات تداول البضائع، والشاحنات، والوحدات البحرية 

 العائمة والسكك الحديدية، وإدارة مرافق الموانئ(.

بالفعل خطوات كبيرة في الحد  NWSAولقد قطعت مواني 

 .3//4من االنبعاثات منذ صياغة االستراتيجية في عام 

باإلضافة إلى ذلك تحرز هيئة ميناء فانكوفر فريزر تقدًما 

في الوصول إلى أهداف خفض انبعاثات الهواء من خالل 

 EcoActionتحفيز نشاط السفن النظيفة من خالل برنام  

 الخاص بها.

بإصدار خطم خاصة بالميناء  Northwest Portsوستقوم 

لتنفيذ اإلستراتيجية واألهداف عبر عملياتها، واالستمرار 

 في تقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي يتم انجازه.

https://www.porttechnology.org  
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CMA CGM تؤيد الميثان الحيوي كمصدر للوقود 

  4/44إبريل  44

طن من الميـثـان الـحـيـوي  ///44إنتاج  CMA CGMدعمت 

وهو ما يعادل استهالك الوقود في العام لسفينتين تعمـالن 

بالغاز الطبيعي المسال لمدة عام كامـل. ويـعـد الـمـيـثـان 

الحيوي هو غاز أخضر متجدد ينت  جزئيًا عن طريق معالجـة 

 النفايات العضوية والنباتية. 

سيتمكن عمـالء الـمـجـمـوعـة مـن  4/44واعتباًرا من مايو 

 Act with CMAاختيار الميثان الحيوي عبر مجموعة خدمات 

CGM .+ 

ويمكن لكل من الميثان الحيوي وتقنية الطاقة الغازية ذات 

الوقود المزدوج أن يقللوا من انبعاثـات غـازات االحـتـبـاس 

٪ 17الحراري بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون بـنـسـبـة 

 على األقل.

فـي تـخـفـيـض انـبـعـاثـاتـهـا   CMA CGM Groupونجحت  

٪ فـي عـام 1اإلجمالية من ثاني أكسيد الكربون بنسـبـة 

،  4/42٪ في عـام 1بعد أن كانت نسبة  االنخفاض   /4/4

خفضت المجموعة انبعاثات ثانـي أكسـيـد  3//4ومنذ عام 

مـن  44٪، وستكون 12كيلومتر بنسبة -الكربون لكل حاوية

سفن المجموعة تعمل بالغاز الطبيعي المسال بحلول عام 

4/44. 

https://container-mag.com  

ميناء دويسبورج يشهد زيادة قوية في االستثمارات 

 /4/4والتجارة الصينية لعام 

  4/44إبريل  44

صرح ميناء دويسبورج أحد أكبر الموانئ الداخلية في أوروبا 

على الرغم من  /4/4أنه حقق نتائ  إيجابية في عام 

  .COVID-19تداعيات جائحة 

وذكر الميناء أنه كان قادًرا على "االستمرار في العمل " 

  .بالرغم من انخفاض االيرادات بشكل طفيف

 Duisburgerوصرح رئيس المجلس التنفيذي لشركة  

Hafen AG   الشركة المشغلة للميناء" أنه في الربع "

تم تسجيل تطوًرا إيجابيًا للغاية في  4/44األول من عام 

٪. "وهو ما يتماشى مع 7تداول الحاويات بزيادة قدرها 

المستهدف العام من توسيع قدرات التداول في ميناء 

 دويسبورج لمزيد من النمو."

مليون  1111استثمر الميناء ما يقرب من  /4/4ففي عام 

مليون يورو( في رأس المال واألصول  42دوالر أمريكي )

 /47مليون دوالر ) 4/4124المالية. ويخطم الستثمار قدره 

 مليون يورو(".

وقد زادت حركة الشحن بالسكك الحديدية مع الصين بنحو 

ارتفع  4/42٪ خالل السنة المالية الماضية ففي عام /7

قطاًرا  /1إلى  41متوسم الشحن بالسكك الحديدية من 

وتحديدا من  /4/4بين دويسبورج والصين بينما في العام 

الربع الثاني منه سجل ميناء دويسبورج زيادة تصل إلى 

قطاًرا في األسبوع. كما تم نقل أكثر من مليون حاوية  /1

 مدينة في أوروبا. 24دولة و 44إلى 

https://www.porttechnology.org  

ميناء فالينسيا اإلسباني يعتمد عروض خضراء 

 متعددة الوسائم مع ارتفاع أحجام الشحن

  4/44إبريل  44

ضخ استثماراتها لتطوير  (PAV( تواصل هيئة ميناء فالنسيا

من أجل تقديم خدمات   –البنية التحتية والحلول الرقمية 

متعدد الوسائم بالميناء الستيعاب أحجام الشحن 

  بما في ذلك: -المتزايدة

ضمن   –انشاء محطة حاويات جديدة متعددة الوسائم  -4

بالتعاون مع  -خطة التوسعة الشمالية لميناء فالنسيا

وهي - Terminal Investment Limited (TIL) شركة

 .MSCشركة تابعة لمجموعة 

بناء وتشغيل خم سكة حديد جديد يصل لميناء  -4

Sagunto لربم الميناء بشبكة السكك الحديدية ،

مع توقعات  .اإلسبانية وممرات البحر األبيض المتوسم

 /4سنويًا ومتوسم تشغيل  TEUsألف حاوية  //4بنقل 

 قطارات يوميًا في هذا المرفق متعدد الوسائم.

لإلفراج الجمركي عن  -غير ورقى-اعتماد نظام آلي  -4

لحاويات  (OCR( طريق التعرف الضوئي على األحرف

السكك الحديدية، من أجل إدارة أكثر سالسة وصديقة 

 .للبيئة لحركة مرور حاويات بالسكك الحديدية

بتكلفة  Valencia Fuente San Luisتوسيع محطة  -1

مليون دوالر(،  43مليون يورو ) 41إجمالية تصل إلى 

 .وهي محطة لوجستية متعددة الوسائم

مديرة مشروع  -" Lorena Sáez كما صرحت السيدة "

Fundación Valenciaport  -  ان العديد من اإلجراءات

لدم  ميناء فالنسيا  PAV تقوم بها هيئة ميناء فالينسيا

والذى  -ميناء لبضائع الصب والرورو - Sagunto وميناء

 .يتميز بقربه من شبكات البنية التحتية الوطنية واألوروبية

والجدير بالذكر، تغلب ميناء فالينسيا على التحديات 

، حيث قام Covid-19الرئيسية التي أحدثتها جائحة  

كما  ./4/4مليون حاوية في عام  1,1بتداول أكثر من 

٪ ما بين عامي /4خفض الميناء انبعاثات الكربون بنسبة 

 على الرغم من الزيادة اإلنتاجية.  4/42و 3//4

https://www.offshore-energy.biz  
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 Plug and إطالق مبادرة ابتكارية بميناء أنتويرب "

Play Maritime" 

  4/44إبريل  44

بالتعاون مع مؤسسيه ومدينة أنتويرب  -شرع ميناء أنتويرب 

 Eurovanوشركة  DXC Technologyوشركة  CMBوشركة 

، Plug and Playفي تدشين برنام  االبتكار العالمية   -

والذي يهدف إلى اختبار التكنولوجيات الجديدة وتدعيم 

االبتكار إليجاد حلول مستدامة وخضراء للصناعة البحرية، 

من خالل تطوير نظام بيئي مبتكر للشركات الناشئة لتعزيز 

القطاع البحري وتطبيق التقنيات الجديدة مثل البيانات 

الضخمة وإنترنت األشياء والشحن الذكي والخدمات 

  .اللوجستية المبتكرة

Plug and Play   أسبوًعا يتم  44عبارة عن برنام  مدته

شركة  /4يتم دعوة أكثر من  .تنظيمه مرتين في السنة

 .دولية ناشئة لتدعيم وتطوير احتياجاتها التكنولوجية

ستتعاون الشركات الناشئة وأصحاب الخبرة في مشاريع 

تجريبية وعروض توضيحية. من أجل إنجاز مشروع واحد 

مشترك على األقل لكل شركة ناشئة، والذي سيتم 

 تقديمه بعد ذلك في يوم الحدث الختامي لكل إصدار

EXPO. 

قاطرات سحب  4جدير بالذكر قام ميناء أنتويرب بشراء 

يسمح باستخدامها  -( RSDجديدة ذات محرك عكسي )

 ديناميكيًا كقارب سحب أمامي وخلفي.

https://www.porttechnology.org  

يطوران  Tanger Med" وطنجة Wärtsiläمجموعة "

 نظام معلومات إدارة الموانئ

  4/44إبريل  /4

" الفنلندية للتكنولوجيا شراكة Wärtsiläعقدت مجموعة "

، لتطوير نظام معلومات جديد Tanger Medمع ميناء طنجة 

، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وسالمة (PMIS(إلدارة الموانئ 

 .الموانئ واالستدامة البيئية من خالل تبادل البيانات

 -وسيعمل الشركاء مًعا لنشر أدوات "الموانئ الذكية"

التي  ستنتهي  خالل  عام  واحد،  بما  في  ذلك  

والتعلم اآللي والذكاء  Just-In-Time (JIT) حلول     

  .لرقمنه الموانئ وعملياتها (AI( االصطناعي

وسيساعد النظام الجديد السفن والتحالفات البحرية على 

تبسيم اتصاالت السفن الخاصة بهم واستخدام البيانات 

الرئيسية الموحدة وبيانات األحداث في مجمع ميناء طنجة 

Tanger Med كما سيمكن هذا النظام من رقمنة عملية ،

استدعاء الميناء بالكامل، والتقليل من فرص الخطأ 

 .البشري

-Wartsila Naviتشمل هذه المبادرة توريد وتركيب نظام  

Harbour VTS الذي يشتمل على نظام معلومات إدارة ،

ورادارات المراقبة الساحلية المتقدمة  PortLinkميناء 

IALA  والنظام الفرعي للراديوVHF  ونظام التعرف

التلقائي ومحطة عمل المشغل وأنظمة الشبكة 

والمعدات الملحقة. إلى جانب عقد خدمة ودعم          

 .سنوات 1لمدة 

كما صرح الميناء أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الجهود 

الحالية للميناء ليصبح ميناء ذكيًا رائًدا مزوًدا بأحدث 

التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة تعزيز تنظيم 

اتصاالت السفن والخدمات البحرية، والتي ستكون 

 ضرورية مع زيادة حركة الميناء.

https://www.ship-technology.com  

موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم لتطوير 

 الممر التجاري في شرق إفريقيا

  4/44مايو  7

 

صرحت موانئ دبي العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع 

وزارة النقل اإلثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية 

الذي يربم إثيوبيا بربرة الواقع -اللوجستية لتطوير الطريق 

  .ليصبح أحد الممرات التجارية الدولية -بشرق إفريقيا 

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان إنها 

تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار 

دوالر على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء 

ويشمل االتفاق  .مستودعات وصوامع وموانئ جافة

 .المبدئي أيضا خططا إلقامة مشروع مشترك للوجستيات

وقالت وزيرة النقل اإلثيوبية إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا 

 .المتزايد على التجارة الدولية وسيتيح لها تعزيز الصادرات

تعتزم موانئ دبي العالمية تطوير وتوسعة ميناء بربرة 

في إقليم أرض الصومال، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسية 

 للتجارة بالنسبة إلثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.

https://www.cnbcarabia.com  
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 ZIM  تطلق الجيل الجديد من حلول المسح لتحسين

 سلسلة التوريد

  4/44مايو  1

اإلسرائيلية مشروًعا لتوفير حلول  (ZIM( أطلقت شركة

" لقطاعي الخدمات ZIMarkالمسح الضوئي المبتكرة "

اللوجستية وسلسلة التوريد، بالتعاون مع الشركة 

 .  Sodyo Ltdاإلسرائيلية الناشئة 

تعتمد تقنية المسح على العالمات الملونة والتعرف على 

الصور واللوغاريتمات المتقدمة. كما ستتيح هذه التقنية 

إجراء عمليات مسح دقيقة لعالمات متعددة في وقت واحد، 

باإلضافة إلى إمكانية المسح بعيد المدى، مما سيؤدى 

بدوره إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين      

 خدمة العمالء.

 0https://investors.zim.com 

ميناء روتردام يدعو إلى إجراء إصالحات تنظيمية 

 لجعل سندات الشحن اإللكترونية حقيقة ملموسة

  4/44مايو  41

دعت هيئة ميناء روتردام إلى إجراء إصالح شامل للقوانين 

( وسيلة قابلة e-B / Lلجعل سندات الشحن اإللكترونية )

لالستخدام في شحن الحاويات بعد مخطم تجريبي ناجح 

  مع ميناء سنغافورة.

وذكرت أن الحكومات بحاجة إلى "تكيف القوانين" لقبول 

على أنها "صالحة  e-B / Lسندات الشحن اإللكترونية 

 قانونًا" باإلضافة إلى نسخ السندات المطبوعة التقليدية.

في حين أن سنغافورة قد نفذت ذلك بالفعل وذكر الميناء 

الهولندي إنه يعمل على التطور واالبتكار من خالل العديد 

من المشاريع التجريبية مع شركاء الصناعة بما في ذلك 

 الهولندي. Blockchainائتالف 

وأظهرت التجربة بين المينائين )سنغافورة وروتردام( أنه 

الصادر من منصة واحدة   e-B / Lيمكن التحقق من

 ومعالجته بواسطة منصة تجارية رقمية أخرى.

ومقرها سنغافورة  dltledgersوتم إجراؤه عبر منصة 

ومقرها روتردام وكان مدعوًما من خالل  Naviportaومنصة 

والتي تستند إلى معايير  TradeTrustاألداة الرقمية 

مفتوحة. ويذكر ان نتائ  التجربة أيًضا تظهر أن النقل 

 يوفر الوقت ويحسن الكفاءة. eBLالرقمي عن طريق 

 https://www.porttechnology.org 

 

 أنتويرب تقود تحالًفا دوليًا "أخضر"

  4/44مايو  47

 11سوف يتلقى االتحاد الدولي بايونيرز المكون من 

مليون يورو     41شريًكا بقيادة ميناء أنتويرب منحة قدرها 

 European Horizonمليون دوالر أمريكي( من برنام   /4)

  للمضي قدًما في حلول وإجراءات صديقة للبيئة. 2020

سيعرض تحالف بايونيرز الذي يمثل الموانئ الرائدة 

ومشغلي المحطات والنقل ووكالء الشحن ومطوري 

التكنولوجيا والمبتكرين والهيئات العامة حلوالً ملموسة 

للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في الموانئ 

 مع الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ولدى المشروع جدول زمني مدته خمس سنوات تبدأ في 

وهو مشروع طموح للغاية حيث يعيد  4/44نهاية عام 

التفكير في جميع جوانب عمليات الموانئ بدًءا من 

عمليات المحطات واتفاقيات االمتياز والوقود إلى نماذج 

التعاون واإلنتاج والتخزين واستخدام الطاقة. ومجال إنتاج 

وتوريد الطاقة النظيفة وتصميم الموانئ المستدامة 

 والتحول الرقمي.

وتشمل اإلجراءات توليد الطاقة المتجددة ونشر المركبات 

الكهربائية والهيدروجين والميثانول وتعديل شبكات البناء 

من أجل كفاءة الطاقة وتنفيذ نه  االقتصاد الدائري في 

أعمال البنية التحتية ونشر المنصات الرقمية لتعزيز 

التحول النموذجي وضمان التحركات المثلى للمركبة 

 والسفن والحاويات.

 news.com-https://container 

لعمليات  G1هيئة ميناء بوسان تدم  حوسبة 

 الساحات

  4/44مايو  44

عن تسريع عمليات  (BPA( أعلنت هيئة موانئ بوسان

تطوير موانئها الذكية من خالل دم  تكنولوجيا الحوسبة 

ألسطول الرافعات اآللية  G1الطرفية المتنقلة0المحمولة 

زيادة إنتاجية  BPAوتتوقع  .التي يتم التحكم فيها عن ُبعد-

  ٪./1الساحات بنسبة 

القائمة على الحوسبة الطرفية لألجهزة  G1تسمح تقنية 

بدالً من  -المحمولة بمعالجة البيانات في مواقع الخدمة 

حيث يمكن لمشغل واحد تشغيل ما -الخادم الرئيسي 

وذلك من خالل إنشاء  -رافعات في وقت واحد 1يصل إلى 

خوادم أو أنظمة حوسبة أخرى لتخزين البيانات 

ومعالجتها، مما يؤدي بدوره إلى الحد من ُبمء معالجة 

 .بيانات الشبكة وزيادة األمن السيبراني

سيتم إطالق مركز كمبيوتر طرفي محمول ومتصل 

 .4/44في النصف الثاني من عام  G1بشبكة 

 0https://www.porttechnology.org 
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البارجة )الصندل( اإللكترونية الـجـديـدة لـمـعـالـجـة  

 اختناقات النقل
 

  4/44مايو  43

قدًما في مشروع ممول من  Wärtsiläتمضي شركة 

االتحاد األوروبي لتطوير بارجة الكترونية تعمل بالبطارية 

توصف بأنها مكوك حاويات داخل الميناء بين المحطات 

والذي من شأنه أن يساعد أوروبا والمناطق األخرى على 

 التعامل مع اختناقات )ازدحام( النقل. 

وتعتمد الشركة على خبرتها في مجال المياه الداخلية 

في  SmartMove Suiteوستدم  مجموعة من الحلول مثل 

  تطوير بارجة )صندل( إلكترونية.

 ZES (Zero Emission Services)سيقدم شريك المشروع 

 - ZESPacksتسمى  -أيًضا حاويات طاقة قابلة للتبديل 

وهذا العمل والتي يتم شحنها باستخدام الطاقة المتجددة 

البحثي الممول  MAGPIEيعد مشروع فرعي من مشروع 

مليون يورو        41من االتحاد األوروبي والذي تبل  تكلفته 

مليون دوالر أمريكي( ويتم التعاون بين سلطات  4/11)

( (HAROPA( وألمانيا، (DeltaPortالموانئ في روتردام 

بالبرتغال،  (Sines(( و Parisو  Rouenو  La Havre)فرنسا: 

 /4مؤسسات بحثية أخرى وأكثر من  /4جنبًا إلى جنب مع 

شركة في هولندا وألمانيا وفرنسا والبرتغال والدنمارك. 

بدراسة كيفية جعل النقل داخل  MAGPIEمشروع  وسيقوم

. /4/1الموانئ منها وإليها خاليًا من الكربون بحلول عام 

كما تساعد هذه المشروعات االتحاد األوروبي في تحقيق 

٪ عن 41هدفه المتمثل في زيادة نقل البضائع بنسبة 

 طريق الشحن البحري القصير.

وستقوم البارجة اإللكترونية بتعزيز كفاءة النقل بشكل كبير 

في ميناء روتردام من خالل النقل اآللي للبضائع المنقولة 

بحراً. وهي رؤية يتم إدخالها في شبكة لوجستية ذكية 

 في غضون السنوات القليلة المقبلة. 

 0.com247https://splash 

تتخذ خطوة جـديـدة  COSCO Shipping Portsشركة 

 في مشروع محطة بيرو
 

  4/44مايو  43

 COSCO Shipping Ports Chancay Peruوقعت شـركـة 

 CHEC SAC-CCCC4THعقًدا مع شركة االنشاءات الصينية 

 لبناء محطة جديدة متعددة األغراض.

وصرحت وزارة النقل واالتصاالت في بيرو في بيان لها بأن 

مليون دوالر وسيشمل بـنـاء  //1العقد تبل  قيمته حوالي 

أرصفة وحواجز أمواج ومناطق لعمليات الصيانة والتشغيل 

 فضالً عن مساحة التخزين. 

ومن المحتمل أن يصبح الرصيف األول جاهًزا بحلول نهايـة 

 . 4/44النصف األول من عام 

ويتم تصميم المحطة الجديدة الستقبال البضائـع الـعـامـة 

والبضائع المعبأة في حاويات مع القدرة على اسـتـقـبـال 

 حاوية مكافئة مباشرة من آسيا. ///43السفن التي تبل  

وصرحت الوزارة أن المحطة "ستنشم" اقتصاد بيرو ويعزز 

حركة الصادرات و "خلق فرص عمل جديدة". عالوة عـلـى 

ذلك إن الهدف الرئيسي إلنشاء المحـطـة هـو تـداول مـا 

 مليون حاوية مكافئة سنويًا. 411يقرب من 

 https://www.porttechnology.org 

 Navis        تعلن عن تطوير حل النـقـل األفـقـي اآللـي

(AHT Scheduler)  
  4/44يونيو  7

عن تطوير برنام  جدولة النقل األفقي  Navis أعلنت

 ، لمساعدة عمالء.N4 3.8 على (AHT Scheduler( اآللي

Navis  على الوصول إلى المعالم التشغيلية في

  .عملياتهم اآللية

حالً جاهًزا  Navis من AHT Scheduler يقدم برنام 

لالستثمار التكنولوجي بموقع اإلنتاج لزيادة العوائد         

أو للمحطات الطرفية من أجل توسيع نطاق عملياتها      

 AHT أو لزيادة اإلنتاجية على الرصيف. يعمل برنام 

Scheduler  على زيادة الكفاءة في المحطات من خالل

توفير تتبع البيانات في الوقت الفعلي والتنبؤ بنتائ  

عمليات الرافعة وتمكين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي 

  لمشغلي المحطات في جميع أنحاء العالم.

بنجاح في  AHT Scheduler لقد تم بالفعل طرح برنام  

في أوائل مايو  (LBCT( للحاويات Long Beach محطة

 .، وتم تنفيذه ويعمل حاليًا بكفاءة4/44
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ما  Navis 'HT Scheduler تشمل المزايا الرئيسية لبرنام 

 :يلي

 AHT استجابة غير مسبوقة: حيث يعمل برنام  -4

Scheduler -في أقل من بضع ثواٍن،  -في المتوسم

ويقوم بفحص المحطة باستمرار للمساعدة في تكييف 

 .قراراته في الوقت الفعلي

 

القدرة على دعم األساطيل الكبيرة: الحل جاهز   -4

لمتابعة ودعم خطم التوسع لجميع المحطات حول 

 الطرفي مع دعم portofolio العالم، وهو جاهز لدعم

AGVs و AutoTrucks و AutoShuttles  و AutoStrads. 

 

 AHT استخدام رصيف الرافعات: يقوم برنام  -4

Scheduler  بمسح حالة الرافعات كل ثانية ويتنبأ

 .باحتمالية تعرضها ألي مشكلة، لضمان اإلنتاجية المثلى

 

 AHT Scheduler عائد استثمار ال مثيل له: يوفر برنام  -1

أميال  4بالنسبة لحركة كل حاوية، وزيادة  4,1زيادة قدرها 

في الساعة لكل رافعة وتقليل أوقات القيادة "غير 

 .٪/4المحملة0الفارغة" بنسبة 

0https://www.hellenicshippingnews.com  

 

ميناء الملك عبد هللا ثاني أكثر موانئ الحاويات كـفـاءة 

 في العالم.. بحسب البنك الدولي

  4/44يونيو  7

بالمدينة االقتصادية براب  في  ميناء الملك عبدهللا حقق

السعودية، المرتبة الثانية بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة 

 /4/4في العالم، وفًقا لمؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 

بالتعاون مع شركة الدراسات  البنك الدولي الذي نشره

  .IHS Markit العالمية

ويعتمد التقرير، األوّل من نوعه الذي يقيّم الموانئ مقابل 

مقاييس مختلفة، على إجمالي الساعات التي تمضيها 

مما يشير إلى  .السفن في الموانئ في كل رحلة بحرية

، وكفاءته ″ ميناء الملك عبدهللا جودة الُبنية التحتية في

واألهمية  السعودية وإسهاماته في استراتيجية النمو

المتزايدة للمملكة كمركز تجاري عالمي، بما يتوافق مع 

إبحار     “خططه وأهدافه االستراتيجية ، تجسيًدا لشعار 

 ” نحو الرؤية

https://assafinaonline.com   

 

 

Hapag-Lloyd        تحول أول وأكبر سفـيـنـة حـاويـات

 LNGإلى العمل ب 
 

  4/44يونيو  3

عن  Hapag-Lloyd أعلنت مجموعة الشحن األلمانية

التي تبل   Brussels Express التحويل الناجح لسفينة

 .لتعمل بالغاز الطبيعي المسال TEU  ///41سعتها 

وصرحت الشركة عند استكمال التحويل تصبح السفينة 

أول سفينة حاويات "كبيرة" تقوم بالتحول للعمل بالغاز 

  .الطبيعي المسال

 4/41بدأت السفينة التي تم بناؤها في األصل في عام 

" عملية التحويل مرة  Sajirوأطلق عليها سابًقا اسم " 

 Huarun Dadongفي  /4/4أخرى في سبتمبر 

Dockyard  في شنغهاي بالصين حيث استخدم األفراد

 //44بسعة  LNGونش عائم عمالق لرفع وتثبيت خزان 

طن للسفينة. وقد تم تسمية السفينة الحًقا باسم 

Brussels Express  في إشارة إلى االتفاقية األوروبية

الخضراء الموقعة وهي تحمل اآلن أيًضا عبارة "الشحن 

 من أجل مستقبل وبيئة نظيفة".

 Hapag-Lloyd وصرح المدير اإلداري إلدارة األسطول في 

قائالً: يعتبر الغاز الطبيعي المسال حاليًا الوقود الواعد 

على الطريق نحو صفر انبعاثات. والحصول على عمليات 

شحن محايدة لثاني أكسيد الكربون باستخدام الغاز 

وسوف يتم تزويد السفينة  " (SNG( الطبيعي الصناعي

مرتين لكل رحلة ذهابًا وإيابًا )في سنغافورة وروتردام( 

 خالل خدمة الشرق األقصى بين آسيا وشمال أوروبا.

https://gcaptain.com 

 

اتفاقية تتيح التتبع الذكي لـلـحـاويـات فـي "مـيـنـاء 

خليفة" مع إمكانية إطـالق نـظـام مـركـبـات ذاتـيـة 

 القيادة لنقل الحاويات
 

  4/44يونيو  3

عن توقيـع اتـفـاقـيـة شـراكـة  «مواني أبو ظبي»أعلنت 

، تفتح الـبـاب «شركة مايكروسوفت األميركية»جديدة مع 

مـيـنـاء »أمام حقبة جديدة من تبني الحلول الرقمية فـي 

  .«شركة موانئ أبو ظبي»التابع لـ «خليفة

 «مـيـنـاء خـلـيـفـة»هذه الشراكة تتيح لمحطة حـاويـات  

تحسين قدرات تتبع الحاويات والمركبات ذاتية القيادة عبـر 

توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي الـتـي يـوفـرهـا مـركـز 

 .«مايكروسوفت»من  «آزور»البيانات السحابي 
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أول محطة مياه  «ميناء خليفة»وتعد محطة حاويات   

عميقة شبه آلية للحاويات في المنطقة وواحدة من أكبر 

المحطات من نوعها على مستوى العالم إضافة إلى كونها 

 .إحدى أكثر المحطات تطوراً من الناحية التقنية

وتسهم التقنية الجديدة التي يتم تطبيقها بالشراكة مع 

االستشارية في تقديم حلول تتبع  «مايكروسوفت»خدمات 

ذكي للحاويات تضمن التعقب الكامل والمتواصل للحاويات 

التي يتم تداولها كما تتيح إمكانية إطالق نظام للمركبات 

ذاتية القيادة لنقل الحاويات وتوفير تقنيات حديثة مثل 

لدعم عمليات قطاع  «إنترنت األشياء»الذكاء االصطناعي و

 .الخدمات اللوجستية

يذكر ان دولة اإلمارات تحتل حالياً موقعاً ريادياً في جهود 

إعادة رسم مالمح مستقبل قطاع الشحن والخدمات 

اللوجستية العالمية وضمان استدامته ومرونته واستعداده 

لالحتياجات المستقبلية بفضل التزامها وحرصها الكبير على 

 .تبني أحدث التقنيات لدعم التنمية االقتصادية

 

تطلق أداة رقـمـيـة لـتـصـديـر  Global Portsشركة   

 الحاويات

 
  4/44يونيو  2

خدمة  Global Ports Group (Global Ports)أطلقت شركة 

رقمية إلصدار أوامر شحن تصدير الحاويات في كل من 

للحاويات     Ust-Lugaومحطة  Petrolesport (PLP)محطة 

(ULCT       .) 

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب التطورات التي حدثت في 

والتي  (FCT( محطة الحاويات األولى التابعة لشركة

أصبحت أول محطة حاويات في روسيا تطلق نظام إدارة 

 .الصادرات الرقمي بالكامل لحاويات التصدير

أنه من اآلن فصاعًدا  Global Portsوصرحت شركة 

سيتمكن جميع عمالئها من إدارة شحنات التصدير عبر بوابة 

 .Global Ports Unified Customer Portalعمالء 

 

إن اعتماد هذه التقنية يعني أن إجراءات إعداد الطلبات 

من قبل شركات الشحن وإصدار المستندات من قبل 

عالوة على ذلك بمجرد  .الجمارك قد تم ترقيمها بالكامل

إصدار أي أمر رقمي قد تبدأ المحطة في شحن الحاوية 

على متن سفينة على الفور دون موافقة إضافية مما يزيد 

من سرعة عملية الشحن. ويستفيد جميع المشاركين 

في العملية )شركة الشحن وسلطة الجمارك والمحطة 

وخم الشحن( بإمكانية الوصول عبر اإلنترنت إلى 

 معلومات حول عملية الشحن في جميع مراحلها.

 https://www.porttechnology.org   

 

تتعاون مع المعهد الكـوري  Samsung Heavyشركة 

ألبحاث الطاقة الذرية لتطوير سفن تعمل بـالـطـاقـة 

 النووية

  4/44يونيو  2

تمضي إحدى أكبر شركات بناء السفن في العالم قدًما 

 .في خططها نحو بناء سفن تجارية تعمل بالطاقة النووية

وصرحت شركة سامسون  للصناعات الثقيلة بأنها 

 ستشترك مع المعهد الكوري ألبحاث الطاقة الذرية

)KAERI)  لتطوير مفاعالت الملح الذائب )مفاعالت الملح

المنصهر( لتشغيل السفن وكذلك تسويق محطات   

  .الطاقة البحرية

كما ذكرت الحكومة الكورية أن التطوير والبحث النووي 

 Samsung Heavyيسير جنبًا إلى جنب بالفعل لشركة 

في السفن التي تعمل باألمونيا والهيدروجين، حيث 

تسابق الشركة الزمن لقيادة حزمة بناء السفن وتقديم 

 خيارات بديلة أخرى للطاقة.

 Daewoo Shipbuilding & Marine وقد أبرمت شركة

Engineering (DSME)  وهي شركة كورية أخرى

 Kepco متخصصة في بناء السفن مذكرة تفاهم مع شركة

Engineering & Construction Company (Kepco E&C) 

 Korea Electric Power Corporation التابعة لشركة

للتعاون في تطوير محطات الطاقة النووية العائمة في 

الصين وتقوم أكبر أحواض بناء السفن في البالد أيًضا 

 .بتطوير بنية تحتية ذرية عائمة مماثلة

 .com247https://splash 
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ميناء روتردام يستهدف تحسين التدفق الـجـمـركـي   

 من خالل الرقمنة
 

  4/44يونيو  41

أطلقت هيئة ميناء روتردام مشروًعا تجريبيًا لزيادة تحسين 

كفاءة عمليات تشغيل الموانئ وسلسلة التوريد وسالمتها 

 كجزء من الجهود المبذولة لرقمنة عمليات التشغيل. 

في بيان صرحت هيئة الميناء إن الهدف هو جعل العمليات 

الجمركية أكثر كفاءة وسيشمل العمل بشكل موثوق به مع 

الشاحنين ووكالء الجمارك وشركات النقل في المحطات 

 .وغيرهم من أصحاب المصالح في سلسلة التوريد

باإلضافة إلى ذلك قالت إن زيادة حركة النقل وال سيما 

حاويات الثالجة )المبردة( كانت السبب الرئيسي إلطالقها 

هذا المشروع التجريبي. ويتم إجراء عمليات التفتيش على 

أساس تحليل المخاطر وملفات التعريف مع تحديد بلد 

المنشأ والتاريخ لتحديد ما إذا كان ينبغي فحص الحاوية أم 

واألكثر أهمية أن يقوم الميناء بعمل االستعدادات  .ال

 المثلى لتسهيل هذا التدفق المتزايد من الحاويات المبردة.

 وصرح مدير برنام  اللوجستيات وسلسلة التوريد في مركز

Fresh Produce  أن الرقمنة يمكنها تقليل أوقات االستجابة

 وتقليل أوقات االنتظار".

كما تقوم الجمارك بتفتيش الحاويات بثالث طرق وأكثرها 

شيوعا عن طريق المسح. حيث تحتوي جميع محطات 

في روتردام على ماسح  Maasvlakteالحاويات الكبيرة في 

ضوئي جمركي عالي التقنية في الموقع ويتم تحليل صور 

محتويات الحاوية من قبل الجمارك عن بعد على مدار 

 الساعة طوال أيام األسبوع.

الطريقة الثانية هي الفحص المادي الذي يتم إجراؤه في 

. Maasvlakte( في SITمحطة التفتيش الحكومية )

ويتضمن الخيار الثالث استخدام الكالب البوليسية لفحص 

 الحاويات ذات الصلة في المحطات.

 https://www.porttechnology.org  

تكّدس الحاويات في موانئ الصـيـن يـزيـد مـعـانـاة 

 التجارة العالمية

  4/44يونيو  /4

تواجه التجارة وصناعة الشحن العالمية أكبر اختبار 

لقدرتها على التحمل حتى اآلن، حيث استنفدت بالفعل 

كامل طاقتها بسبب الصدمات الوبائية، بما يزيد من ضغوط 

التضخم نتيجة تأخر عمليات التسليم، وفقاً لتقرير نشرته 

 .اإلخبارية Bloombergوكالة 

وأعلن أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في الصين في نهاية 

مايو الماضي أنه لن يقبل تصدير حاويات جديدة بسبب 

بين العاملين بالميناء، وكان من  COVID-19تفشي وباء 

المفترض أن يتم تشغيله مرة أخرى في غضون أيام 

قليلة، لكن استمر اإلغالق الجزئي حتى اآلن، وهو ما يزيد 

من تعقيد طرق التجارة ويرفع أسعار الشحن القياسية 

استمرار »  Drewry Shipping »إلى أعلى. أظهرت بيانات 

أسعار الحاويات في الصعود على عدة خطوط، حيث 

قدماً إلى روتردام من  /1وصلت تكلفة حاوية بحجم 

أضعاف ما  7دوالًرا وهو ما يمثل  44421شنجهاي إلى 

  .كان عليه قبل عام

أنه سيعود إلى قدرته الكاملة »  Yantian »وذكر ميناء 

بحلول نهاية يونيو، ولكن قد يستغرق تجاوز تأثير اإلغالق 

الجزئي للميناء الصيني شهوراً نظراً لتراكم الشحنات في 

االتجاه مقلق، واالزدحام «:  Maerskجنوب الصين. وقالت 

 Nerigosوقدر"».  المستمر أصبح مشكلة عالمية

Buskus "- نائب رئيس االستراتيجية وتطوير النقل عبر

أن تراكم الشحنات في »:    Flexport »المحيطات لشركة 

أسابيع  3إلى  1سيستغرق من »  Yantian «ميناء 

 .للتخلص منه

ويمثل هذا الجدول الزمني مشكلة ألنه يمدد االضطرابات 

في سالسل الشحن والتوريد إلى أواخر فصل الصيف 

 .تزامناً مع ذروة الطلب من الواليات المتحدة وأوروبا

عن تحويل مسار معظم سفنها  Maerskوأعلنت شركة 

إلى موانئ أخرى في يونيو. مؤكدة أنه ال يزال متوسم 

 .يوما 41وقت االنتظار 

 »مدير الخدمات اللوجستية في - Steve Craneggوفقاً لـ 

IM - EX Global « فقد بدأ بعض تجار التجزئة في أمريكا

بإبالغ العمالء الذين يتطلعون إلى شراء أثاث جديد من 

 أشهر /4الصين أن التسليم قد يستغرق 

 https://www.albayan.ae 
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" : تـدشـيـن أول قـطـار مـتـعـدد  Maersk شركة "  

 الوسائم عابر للقارات
 

  4/44يونيو  44

- RTSB بالتعاون مع شراكة مع Maersk أطلقت شركة

مشغل السكك الحديدية الرائد على طول الممر األوراسي

أول خدمة لقطار متعدد الوسائم بين أوروبا والصين،  -

بولندا، استجابة منها لتلبية  - Malaszewicze انطالًقا من

احتياجات العمالء، وإيجاد طرق جديدة للهروب من االزدحام 

المتزايد. هذا أول قطار من نوعه )نقل البضائع الكيميائية( 

 .متجه شرًقا من جنوب غرب أوروبا إلى آسيا

السكك الحديدية العابرة للقارات خيار جيد وفًعال، ويمكن 

أن تضيف قيمة وحل بديل لسلسلة توريد المواد الكيميائية، 

 مما يضمن تقديم خدمة سريعة ومرنة وموثوقة. 

 

 https://www.porttechnology.org 
 

األمن السيبراني "أهم عـنـصـر" فـي رؤيـة حـاويـة 

 اليابان

  4/44يونيو  44

تم تسليم الضوء على األمن السيبراني المرن باعتباره 

سلسلة  خاللالعنصر األبرز في مشاركة البيانات الفعالة 

 اللوجستيات اليابانية.

وقد حققت المحطات اليابانية أداًء جيًدا بشكل استثنائي 

 /4/4لعام  IHS Markitفي مؤشر أداء مواني الحاويات 

 حيث حقق ميناء يوكوهاما المركز األول.

وقد تم تصنيف ثالثة موانئ يابانية أخرى وهما شيميزو 

موانئ في مؤشر األداء،  /4ضمن أفضل  -وناغويا وكوبي 

 مما يسلم الضوء على كفاءة الدولة في نقل الحاويات.

أطلقت وزارة النقل والبنية التحتية اليابانية  4/47ففي عام 

(MLIT( اختباًرا تجريبيًا لممر الحاويات السريع )CONPAS )

في ميناء يوكوهاما حيث يعمل على تبسيم تدفق 

 معلومات الشحن وتقليل وقت دوران الشاحنة.

البيئي من المخاطر  CONPASومن أجل حماية نظام 

اإللكترونية يجب حماية المعلومات مثل بيانات بوليصة 

 ( والتفاصيل الخاصة بالشحن.B / Lالشحن )

وتعد قضية األمن السيبراني أهم عنصر في مشاركة 

البيانات. لجعل النظام آمًنا قدر اإلمكان. وقد فتحت صناعة 

اللوجستيات في اليابان شفافية لتدفق البيانات مثل 

( APIحالة الحاوية وموقعها، وأنظمة برمجة التطبيقات )

والتقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية للسماح 

لجميع أصحاب المصالح بمشاهدة حالة البضائع      

 الخاصة بهم.

 0https://www.porttechnology.org 

تعمل بالميثانول فـي مـيـنـاء    Methatugأول قاطرة 

 أنتويرب 

  4/44يونيو  41

أول سفينة ميثانول تعمل  Methatugستصبح القاطرة 

جزء من مشروع  Methatugفي ميناء أوروبي. وتعد 

Fastwater  الذي يموله االتحاد األوروبي والذي تم إنشاؤه

من قبل مجموعة من قادة البحوث والتكنولوجيا البحرية 

األوروبية بما في ذلك ميناء أنتويرب. يهدف هذا التحالف 

إلى إثبات جدوى استخدام الميثانول المتجدد كوقود 

 مقاوم للمستقبل للشحن الخالي من الكربون.

وتشارك مجموعة من الشركاء األوروبيين اآلخرين في 

هذا المشروع. وقد نفذت الشركة الهندسية البلجيكية 

Multi دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. وصممت ،

تعديالت  ScandiNAOSشركة بناء السفن السويدية 

 Anglo Belgian)شركة  ABCللسفن، وتتولى 

Corporation مسؤولية تحويل المحرك وتركيب الخزانات )

 Heinzmannوأنابيب الميثانول، بينما تقوم شركة 

 األلمانية بإعداد المحركات.

واستغرق الحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة 

شهًرا. ومن  43لهذه السفينة التي تعمل بالميثانول 

خالل أوائل عام  Methatugالمتوقع اآلن أن يتم تشغيل 

4/44. 

يهدف ميناء أنتويرب إلى أن تصبح ميناًءا  4/41بحلول عام 

متعدد الوقود متكاماًل، حيث ستكون السفن البحرية قادرة 

على التخزين، وليس فقم الوقود التقليدي والغاز 

الطبيعي المسال، ولكن أيًضا بدائل منخفضة الكربون 

 مثل الميثانول أو الهيدروجين أو الكهرباء.

 

 0.com247https://splash 

ط
ميا
د
ميناء 

خبار 
أ

 
ن
و
الث
لث
وا
ع 
س
تا
ال
د 
د
ع
ال
  
  
  
  
ة
وي
سن

ع 
رب

 
  
  
 

ة 
ر
ش
ع
ة 
دي
حا
ال
ة 
سن

ال
4
/
4
4

 
 

https://www.porttechnology.org/
https://splash247.com/


23 

أوروبا تشجع على استخدام غاز النفم المسال فـي   

 النقل البحري
 

  4/44يونيو  41

مجموعة من المنظمات البيئية إن الئـحـة اإلتـحـاد  صرحت

المقبلة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الـكـربـون  األوروبي

البحرية تـوفّـر مـجـااًل السـتـخـدام سـفـن الشـحـن غـاز          

  .النفم المسال

ومن المقرر أن تطرح المفوضية األوروبية الشهـر الـمـقـبـل 

كثافة غـازات تشريعات إلجبار السفن على خفض متوسم 

% 1االحتباس الحراري من الطاقة المستخدمـة بـنـسـبـة 

% 12ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلـى /4/4بحلول عام 

 ./4/1% بحلول عام 71، وتزيد إلى /4/1بحلول عام 

وتُقّدر تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في قـطـاع الشـحـن 

مليارات دوالر أمـيـركـي(،  4/7مليار يورو ) /2البحري بنحو 

 .حسبما ذكرت منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة

و أضافت مجموعة المنظمات الـبـيـئـيـة أن هـدف كـثـافـة 

الكربون البسيم سيسمح لغاز النفم المـسـال بـالـتـوافـق 

لـغـاز ”  أوتـو“ لمدة تصل إلى عقدين حتى لو توقف مـحـرك 

النفم المسال ذو الضغم المنخفض عن االمتثال بـدًءا مـن 

 .4/41عام 

وقالت إن غاز النفم المسال فـي مـحـركـات الـديـزل ذات 

الضغم العالي والوقود المـزدوج سـيـكـون أرخـص خـيـار، 

ويتعيّن على البرلمان األوروبي والدول األعضاء في االتحـاد 

 .األوروبي االتفاق على نص قانوني نهائي

 https://assafinaonline.com 

 

موانئ دبي العالمية تفتتح محطة حـاويـات جـديـدة 

 في ميناء بربرة بأرض الصومال

  4/44يونيو  41

وحكومة جمـهـوريـة   أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية

الصومال، عن افتتاح محطة الحاويات الجديدة في مـيـنـاء 

بربرة ، وذلك بعد االنتهاء من المرحلة األولى من تـوسـعـة 

الميناء كجزء من عملية التطوير لـيـصـبـح مـركـزاً تـجـاريـاً 

 .إقليمياً ضخماً يهدف إلى خدمة منطقة القرن األفريقي

ويمكن لمحطة الحاويات الجديدة ذات التصميم الـعـمـيـق 

متر وبـثـالث  //1متراً والرصيف الذي يبل  طوله  47البال  

أن  ”STS“ أوناش عمالقة من السفـيـنـة إلـى الشـاطـئ

تتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم وترفع الـطـاقـة 

حالـيـاً  TEUألف  /41االستيعابية للحاويات في الميناء من 

 .سنوياً  TEUألف  //1إلى 

وتتضمن محطة الحاويات أيضاً ساحة حاويات حديثـة بـهـا 

، ويجـري ”RT“ثماني أوناش عمالقة ذات عجالت مطاطية 

حالياً أيضاً بناء مركز متكامل للخـدمـات سـيـكـون جـاهـزاً 

 .للعمل في الربع الثالث من العام الجاري

ويشار إلى أن مجموعة موانئ دبي العـالـمـيـة الـتـزمـت 

مليون دوالر لتطوير وتـوسـعـة  114باستثمار ما يصل إلى 

ميناء بربرة ومع االنتهاء من المرحلة األولى، فالعمل يجري 

على قدم وساق إلجراء توسعة إضافية على الميناء فـي 

 .المرحلة الثانية

وتمثل المنطقة االقتصادية جزءاً مـن الـخـطـة الشـامـلـة 

لتطوير بربرة التي ُصممت على غرار المنطقة الحرة لجبل 

علي في دبي التابعة لمجموعة موانئ دبي الـعـالـمـيـة 

وترتبم المنطقة بالميناء وتتمتع بموقع استراتيجي عـلـى 

ومن الـمـتـوقـع االنـتـهـاء مـن  .واجاال  –طول طريق بربرة 

مشروع تطوير طريق ممر بربرة الُممول في الربع الـرابـع 

 .4/44من عام 

بربرة الـتـي بـدأت  -الجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية

زادت أحـجـام  4/47عملياتها في الميناء في شهر مارس 

% ورفعـت إنـتـاجـيـة  41المناولة منذ ذلك التاريخ بنسبة 

% كما قللـت وقـت انـتـظـار سـفـن  //4السفن بنسبة 

الحاويات مـن أربـعـة أو خـمـسـة أيـام لـيـصـبـح بضـع         

 .ساعات فقم

 https://www.porttechnology.org 
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A Quarterly E-Publication by DPA 

 اعداد 0 نورا دحروج 

 مشروع جديد للتصدي آلفة النفايات البحرية

 4/44أبريل  /3

تدعم األمم المتحدة مبادرة تهدف للتخلص من الـنـفـايـات 

البحرية، بما يتماشى مع هدف التنمية البيئي الـعـالـمـي 

بشأن حماية المـحـيـطـات والـبـحـار والـمـوارد الـبـحـريـة 

 .واستخدامها على نحو مستدام

 /Glo Litter Partnerships) 4( سيدعم مشروع
في آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي  -نامية  دولة

لمساعدتها على منع  -وأمريكا الالتينية والمحيم الهادئ 
وتقليل النفايات البحرية من قطاعي النقل البحري ومصايد 

من أجل  -والتي تشمل القمامة البالستيكية -األسماك 
 حماية النظام البيئي للمحيطات. 

)الفاو(  منظمة األغذية والزراعة  المشروع تحت رعاية 
بتمويل أولي من بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية 

 ((.Noradالنروي  )الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي )

الهدف  *** حماية البيئة البحرية من أبرز ما يصبو إليه
، وهو جزء من أجندة أهـداف التنمية المستدامة من 41

لخلق مستقبل أكثر عدال وإنصافا لجميع سكان  /4/4
 الكوكب.

التصديق على تعديالت مجلس المنظـمـة الـبـحـريـة 

 الدولية 

 4/44أبريل  44

تم التصديق على تعديالت اتفاقية المنظمة البحرية 

التي -للمجلس  44الدولية في الدورة االستثنائية الـ 

، وإحالتها لالعتماد في دورتها 4/44أبريل  3عقدت في 

ديسمبر  41إلى  1المقبلة التي ستعقد في الفترة من 

. وذلك من أجل زيادة عدد أعضاء المجلس، وتمديد 4/44

لغات جديدة كنسخ أصلية  4وإضافة العضوية، فترة 

التفاقية المنظمة البحرية الدولية. مع العلم أن الهيكل 

 .الحالي سيبقى دون تغيير

الدول النامية تستكشف فرص الحصول على الـوقـود 

 البحري البديل

 4/44أبريل  41 

تم إطالق مجموعة ورش عمل جديدة عبر اإلنترنت حول 

الوقود البديل وناقالت الطاقة “فرص الحصول على 

 IMO-Norwayبالشحن البحري" في إطار مشروع 

GreenVoyage2050  أبريل(،  41-44)المنعقدة في الفترة

لمناقشة مجموعة متنوعة من خيارات الوقود البديلة 

للقطاع البحري، وكيف يمكن أن تدعم تحقيق أهداف 

خفض غازات االحتباس الحراري المنصوص عليها في 

األولية.  بمشاركة أعضاء من الوكاالت  IMO إستراتيجية

الحكومية المعنية وموردي الوقود وشركات الشحن 

ومالكي ومشغلي السفن وهيئات الموانئ واألوساط 

 األكاديمية المعنية.

ناقشت ورشة العمل المفاهيم األساسية المتعلقة 

 :بالوقود البديل، كما تم إلقاء الضوء على العوامل التالية

 المواد األولية ومصادر الطاقة. -

 آليات اإلنتاج. -

 متطلبات الشحن البري. -

 متطلبات الشحن الجوي. -

 التأثير البيئي. -

 نظرة عامة على التكلفة. -

 اللوائح والمعايير واإلرشادات. -

 الحواجز والمخاطر التي يجب استيعابها. -

وقد تم إلقاء الضوء على المفاهيم األساسية المتعلقة 

بالوقود البديل وتوفير معلومات مفصلة عن أنواع الوقود 

والبترول  LNG المتاحة تجاريًا مثل: الغاز الطبيعي المسال

، باإلضافة إلى مصادر الوقود LPGالطبيعي المسال 

األخرى التي ال تزال في مرحلة البحث )الميثانول والوقود 

الحيوي والبطاريات( وبعضها قيد التطوير )الهيدروجين 

 واألمونيا(. 

*** تعد جورجيا والهند وجنوب إفريقيا من أوائل الدول 

التي استفادت من هذه الحزمة، وقد شاركت الصين في 

 .ورشة العمل الثانية التي عقدت في نهاية أبريل

http://fao.or/home/ar
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-14/ar/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-14/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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مشروع تحديث النظام العالمي لالستغاثة والسالمـة 

  GMDSS البحرية

 4/44أبريل  42 

استمر العمل على قدم وساق لتحديث النظام العالمي 

باللجنة الفرعية  (GMDSS( لالستغاثة والسالمة البحرية

، في دورتها (NCSR(للمالحة واالتصاالت والبحث واإلنقاذ 

 .أبريل( 44-42ت في الفترة من دالثامنة )التي انعق

وقد وافقت اللجنة الفرعية على مسودة التعديالت 

الشاملة على الفصل الرابع )االتصاالت الالسلكية( من 

(. كما SOLASاالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحر )

تم النظر في مسودة التعديالت على الفصول األخرى 

وسيتم تقديم مسودة التعديالت النهائية  .والصكوك الحالية

، في أواخر عام (MSC 104( إلى لجنة السالمة البحرية

. 4/44، للموافقة عليها واعتمادها رسميًا في عام 4/44

 .4/41يناير  4وستدخل التعديالت النهائية حيز التنفيذ في 

كما تم مناقشة تقرير حول مراجعة المبادئ التوجيهية 

 .الخاصة بأماكن لجوء السفن التي تحتاج إلى المساعدة

كجزء من تعديالت عام  GMDSS(*** تم اعتماد نظام )

وتم تنفيذه بالكامل في عام  SOLASعلى اتفاقية  4233

إلى المنظمة  GMDSS كما تم تقديم اقتراح مراجعة  .4222

. ثم تم االنتهاء من عملية 2//4البحرية الدولية في عام 

، تليها مراجعة عالية 4/44تحديد النطاق في عام 

 المستوى ومراجعة تفصيلية، مع اعتماد خطة تحديث

GMDSS  تمت مراجعة4/47في عام . GMDSS  لتمكين

 استخدام أنظمة االتصاالت الفضائية واألرضية الحديثة.

 تعزيز السياسات الوطنية للنقل البحري

 4/44أبريل  /4

تواصل المنظمة البحرية الدولية تعريف الدول بمفهوم 

من خالل  (NMTPs(السياسات الوطنية للنقل البحري 

أبريل(  /4البرنام  الرابع للقادة البحريين )الذي انعقد في 

دول مختلفة، بما في ذلك  /4بمشاركة مسئولون من 

 والدول األقل نموا ً  (SIDS( الدول النامية الجزرية الصغيرة

)LDCs). 

والتى نظمته هيئة المالحة البحرية بالتعاون مع الموانئ 

 ( MPAAالتابعة ألكاديمية سنغافورة )

 

ناقش خبراء المنظمة البحرية الدولية والجامعة البحرية 

العالمية تطوير وصياغة ومحتوى مفهوم تلك السياسات    

(NMTP من أجل تحقيق الرؤية البحرية الدولية وضمان ،)

 .إدارة القطاع بطريقة فعالة ومستدامة وآمنة وسليمة بيئيًا

تضمنت الجلسة مثاالً لعينة من القرارات السياسية التي 

اتخذتها الهيئة التابعة للمنظمة البحرية الدولية، مما أتاح 

للمشاركين فهم السياق والقضايا التي يجب مراعاتها 

بشكل أفضل قبل تطبيق مثل هذه القرارات بالنسبة 

 .NMTP للسياسات الوطنية الخاصة بهم

لخفـض انـبـعـاثـات الـنـقـل  IMO-Germany مشروع

 البحري في آسيا

 4/44أبريل  42 

وقعت كالً من المنظمة البحرية الدولية وألمانيا اتفاقية 

 4/44في األول من أبريل  IMO-Germanyلتطوير مشروع 

، لتحديد الفرص والحلول لمنع وتقليل انبعاثات النقل 

البحري بمنطقة الشرق ودول جنوب شرق آسيا، 

 .مليون يورو. 41باستثمارات قدرها 

الحد من  -بمجرد الموافقة عليه  -يستهدف المشروع 

انبعاث غازات االحتباس الحراري وغيرها من الملوثات 

الناتجة عن السفن بالموانئ والنقل البري بالمناطق 

الداخلية، وذلك من خالل االستخدام األمثل للطاقة 

 .والتقنيات المبتكرة )الحلول الزرقاء(

 (IKI( يتم دعم المشروع من خالل مبادرة المنا  الدولية

، بمشاركة كالً من دولة الصين وإندونيسيا BMUالتابعة لـ 

وماليزيا والفلبين وتايالند وفيتنام.. ومن المتوقع دعوة 

 اليابان وكوريا وسنغافورة للعمل كدول شريكة للمشروع.

IM
O

  N
e

w
s

 
  
  
  
  
ة
وي
سن

ع 
رب

ن
و
الث
لث
وا
ع 
س
تا
ال
د 
د
ع
ال

 
  
  
 

ة 
ر
ش
ع
ة 
دي
حا
ال
ة 
سن

ال
4
/
4
4

 
 



26 

واألمن وسـالمـة  Covid-19 الشحن المستقل وتأثير

 الوقود في دائرة الضوء

 4/44مايو  1

تم وضع أسس التطوير المستقبلي لإلطار التنظيمي 

في  (MASS( للسفن البحرية المستقلة0 ذاتية التشغيل

للجنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة  4/4الدورة 

التي انعقدت في جلسة  - (MSC-103(البحرية الدولية 

. جاءت هذه الخطوة بعد 4/44مايو  41إلى  1افتراضية من 

التي تم إجراؤها على مدار -نتيجة التدريبات إلى النظر 

لتحديد النطاق التنظيمي لسفن  -العامين الماضيين

MASS.وتحديد األولويات لمزيد من العمل ، 

وقد ناقشت اللجنة البحرية خالل تلك الجلسة العديد من 

الموضوعات الحيوية المتعلقة بالنقل البحري؛ وكان على 

 رأس تلك القائمة: 

من    MASSمناقشة أنسب الطرق لمعالجة عمليات سفن  -

 المنظور التنظيمي. 

المتغيرة على  COVID-19 الكشف عن تأثيرات وباء  -

الشحن والبحارة، مع وضع مقترح العتماد قرار بشأن 

-COVIDإعطاء األولوية للبحارة لتلقى اللقاح المضاد لـ 

لمنظمة الصحة  COVAX، ضمن فعاليات مبادرة 19

 ( للحصول على اللقاحات. WHOالعالمية )

مناقشة قضايا األمن البحري، بما في ذلك األمن  -

السيبراني والقرصنة والسطو المسلح، وبشكل خاص 

  .مشاكل القرصنة المستمرة في خلي  غينيا

تشكيل مجموعة عمل لفحص القضايا المتعلقة بسالمة  -

الوقود، بما في ذلك نقطة اشتعال الوقود والوقود 

 .المخلوط وأخذ عينات الوقود واختباره

النظر في مجموعة من اللوائح النموذجية المتعلقة  -

بسالمة العبّارات المحلية التي يمكن ادراجها بالقانون 

 الوطني.

النظر في عدد من المقترحات للعمل المستقبلي، بما   -

في ذلك كيفية معالجة مشكلة الحاويات المفقودة في 

  البحر.

 مناقشة عدًدا من التعديالت على اتفاقية سوالس "   -

SOLAS.وغيرها من االتفاقيات " 

األمم المتحدة تطلق مبادرة إنسانية لحمايـة حـقـوق 

 42-البحارة إبان أزمة كوفيد

 4/44مايو  1

أطلقت األمم المتحدة مبادرة إنسانية لحماية حقوق 

 - ///,//4ويبل  عددهم حوالي   –البحارة العالقين بالبحر

المتغيرة،  42-بعد انتهاء مدة عقودهم، بسبب قيود كوفيد

باإلضافة إلى قيود السفر  .والتي تهدد بتأخير تغيير الطاقم

التي تفرضها العديد من الحكومات بمختلف دول العالم، مما 

شكل ضغطا كبيرا على صحتهم الجسدية والعقلية. وقد 

نشرت األمم المتحدة إرشادات جديدة لحماية حقوق 

البحارة، شارك في وضعها مكتب األمم المتحدة لحقوق 

اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية 

(. مع التحذير باحتمالية تزايد عدد أفراد IMOالدولية )

الطواقم الذين قد تتقطع بهم السبل في البحر في الفترة 

 المقبلة.

كما أكد األمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد 

"Kitak Lim يجب تقديم حقوق اإلنسان على أي" :"

شيء". كما طالبت وكاالت األمم المتحدة شركات استئجار 

السفن "بتجنّب استئجار أي سفينة قد أوشك موعد تغيير 

طاقمها". باإلضافة إلى إلغاء ببنود "عدم تغيير الطاقم" في 

اتفاقيات االستئجار، التي تعوق إجراء تغييرات الطاقم 

 المطلوبة.

كما طالب مالكو السفن وممثلي البحارة من األمم المتحدة 

إنشاء فرقة عمل مشتركة بين المنضمات لدراسة التنفيذ 

خالل  MLC 2006 والتطبيق العملي التفاقية العمل البحري

الوباء، بما في ذلك تأثيرها على حقوق البحارة األساسية 

 .وعلى صناعة الشحن البحري

*** جدير بالذكر، تم الدعوة إلى إجراء تحقيق من قبل 

األمم المتحدة في قرار تم تبنيه في الدورة الرابعة للجنة 

الثالثية الخاصة التفاقية العمل البحري التابعة لمنظمة 

 44-42التي عقدت بشكل افتراضي من -العمل الدولية 

، ومالك السفن، ITF ، حيث اجتمع ممثلو الـ4/44أبريل 

 والحكومات إلبقاء اتفاقية العمل البحري قيد المراجعة.
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  التنوع واالستعداد لالنسكاب النفطي واالستجابة له

 4/44مايو  43

تحت شعار )المنع واإلعداد واالستجابة واالستعادة(، تم 

عن  (IOSC 2021(عقد المؤتمر الدولي لالنسكاب النفطي 

، بحضور آالف 4/44مايو  41إلى  /4ُبعد في الفترة من 

المتخصصين من المجتمع الدولي والقطاع الخاص 

والحكومي فضالً عن المنظمات غير الحكومية، الذين 

اجتمعوا لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات واألفكار حول 

 .كيفية االستعداد لمواجهة االنسكاب النفطي حول العالم

منح دراسية في  1كما خصصت المنظمة البحرية الدولية 

لمرشحين من البرازيل وكورا ساو وبنما  IOSC إطار برنام 

 MVكما تم التنويه عن حادث السفينة  .وجزر سليمان

WAKASHIO الذي وقع قبالة ساحل موريشيوس في ،

 . /4/4يوليو 

أعقب ذلك حدث جانبي افتراضي حول تمكين المرأة في 

مايو  44مجال منع االنسكاب النفطي واالستجابة له )

 مندوبًا. /41(، والذي حضره أكثر من 4/44

*** جدير بالذكر، تعد المنظمة البحرية الدولية مساهًما 

وراعيًا أساسيًا لسلسلة مؤتمرات لمنع التلوث النفطي 

مؤتمرات  4والتأهب واالستجابة له، والتي تتكون من 

 (IOSC( سنوات، وهم: مؤتمر 4دولية تحدث كل 

 (Spillcon( بأوروبا ومؤتمر(Interspill( باألميركتين ومؤتمر

المؤتمر التالي في هذه السلسلة هو مؤتمر         ) .بآسيا

Interspill والذي سيعقد في أمستردام في             عام ،)

4/44. 

تمديد مشروع حماية البيئة البحـريـة لـبـحـار جـنـوب 

 شرق آسيا

 4/44مايو  43 

 

تم الموافقة على تمديد مشروع حماية البيئة البحرية 

لمدة عام واحد حتى  (MEPSEAS( لبحار جنوب شرق آسيا

، جاء ذلك خالل االجتماع اإلقليمي االفتراضي 4/44عام 

 رفيع المستوى، 

والذي نظمته إدارة الشراكات والمشاريع التابعة للمنظمة 

 COVID ، حيث ناقش االجتماع تأثير(IMO(البحرية الدولية 

على أنشطة المشروع وتم االتفاق على بعض  19

اإلجراءات مثل، التركيز على تطوير البرمجة عن بعد 

والذي  (CME-RPE( لمراقبة االمتثال واإلنفاذ للمشروع

  .سيتم إجراؤها للدول المشاركة

الدول النامية المشاركة في   MEPSEAS*** يدير مشروع 

معالجة قضايا البيئة البحرية، بالتعاون مع المنظمة البحرية 

الدولية وبتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي 

)Norad)               وقامت هيئة الصناعة البحرية الفلبينية .

(MARINA بتنظيم ذلك الحدث بحضور وفود من الدول )

: كمبوديا MEPSEASالسبع المشاركة في مشروع 

وإندونيسيا وماليزيا وميانمار والفلبين وتايالند وفيتنام 

وممثلين عن الشركاء االستراتيجيين للمشروع، بما في 

( MPAذلك هيئة المالحة البحرية والموانئ في سنغافورة )

(، والشراكة من أجل TMOU، وأمانة مذكرة تفاهم طوكيو )

( ، واتحاد PEMSEAإدارة البيئة في بحار شرق آسيا )

(، ورابطة FASAجمعيات مالكي السفن في اآلسيان )

(، وجمعية المرأة في آسيا البحرية FASA 0مالكي السفن )

 (.WIMA-Asia / WIMAPhilالنساء في الفلبين البحرية )

  إسبانيا تنضم إلى اتفاقية إعادة تدوير السفن

 4/44يونيو  7/ 

انضمت مؤخًرا دولة إسبانيا إلى معاهدة المنظمة البحرية 

الدولية إلعادة تدوير السفن بشكل آمن وسليم بيئيًا 

يونيو(، والتي تتضمن كيفية  4"اتفاقية هون  كون ")

تصميم السفن وبنائها وتشغيلها وصيانتها. فبموجب هذه 

المعاهدة، يتعين على السفن التي سيتم إرسالها إلعادة 

 التدوير مراعاة اآلتي:

 إجراء جرد للمواد الخطرة الخاصة بها.  -

 توفير ساحات إعادة تدوير السفن. -

تحدد الطريقة التي سيتم بها إعادة تدوير كل سفينة،  -

 .طبًقا لتصميم السفينة ومخزونها

الموقعة على المعاهدة ما يقرب من  47تمثل الدول الـ 

 .٪ من إجمالي حمولة السفن التجارية في العالم42177

*** الدول الموقعة على المعاهدة هي: بلجيكا، الكونغو، 

كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، غانا، الهند، 

 اليابان، مالطا، هولندا، النروي ، بنما، صربيا، إسبانيا وتركيا.
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األرجنتين تنضم إلى معاهدة منع تلوث الهواء الـنـاتـ  

 عن السفن 

 4/44يونيو  3/

قامت األرجنتين مؤخًرا بالتصديق على لوائح الملحق 

( لمنع تلوث الهواء MARPOLالسادس التفاقية ماربول )

 //4يونيو(، لتصبح بذلك الدولة رقم  3النات  عن السفن )

 التي تصدق على هذه االتفاقية.

تعزيز األمن البحري في غرب المحيم الهندي وخلـيـ  

 إطالق موقع إلكتروني جديد -عدن 

  4/44يونيو  44

التعاون اإلقليمي أمر بال  األهمية لمكافحة القرصنة 

والسطو المسلح على السفن باإلضافة إلى الحد من 

األنشطة البحرية األخرى غير المشروعة. كان هذا حجر 

 www.dcoc.orgاألساس إلنشاء موقع إلكتروني جديد 

لتسليم الضوء على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك، التي 

تم تبنيها تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية والتي لعبت 

دوراً فعاالً في احتواء تهديدات القرصنة في غرب المحيم 

الهندي وخلي  عدن، والتي قدمت نهًجا شامالً للتعامل مع 

التهديدات السافرة لألمن البحري واألسباب الجذرية لذلك، 

وبالتالي العمل على تحسين األمن البحري اإلقليمي من 

خالل إنفاذ القانون والحوكمة، باإلضافة إلى تسهيل تطوير 

 القطاع البحري. 

تم إنشاء الموقع اإللكتروني الجديد لتبادل المعلومات حول 

كيفية تنفيذ مدونة السلوك وعرض اإلنجازات الحالية 

واألنشطة المخطم لها وتنسيق الجهود ودعم            

 تعبئة الموارد. 

كفاءة الطاقة في المـوانـئ لـدعـم إزالـة الـكـربـون 

 البحري

 4/44يونيو  44

جزء أصيل نحو إزالة  -وخاصة الموانئ-إن الصناعة البحرية 

الكربون من القطاع البحري، لما تلعبه من دور حيوي في 

تحقيق هدف األمم المتحدة المتمثل في استخدام الطاقة 

 النظيفة وبأسعار معقولة، 

-تم مناقشة ذلك خالل منتديات أنشطة الطاقة البحرية 

 -يونيو(  41-44بحضور أصحاب المصلحة الرئيسيين )خالل

لتهيئة اإلجراءات نحو حوار رفيع المستوى بقيادة األمم 

 .4/44المتحدة في سبتمبر 

استضافت حكومة كينيا هذا الحدث، برعاية وزارة الخارجية 

 -للشحن البحري وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية 

 MTCCs) (GMN)( الشبكة العالمية لمراكز النقل البحري

ومركز التعاون التكنولوجي  -الممولة من االتحاد األوروبي

 .(MTCC Africa(البحري اإلفريقي 

 MTCC*** مركز التعاون التكنولوجي البحري اإلفريقي 

Africaجزء من شبكة : GMN  1العالمية، التي تجمع بين 

 في جميع أنحاء العالم. تعمل جميع مراكز MTCCS مراكز

MTCCS  لتعزيز التقنيات والعمليات من أجل تحسين كفاءة

الطاقة في القطاع البحري لدعم التحرك نحو مستقبل 

 .منخفض الكربون

يستكشـف الـمـسـتـقـبـل  4/44يوم البحارة العالمي 

 العادل

 4/44يونيو  41

وضعت المنظمة البحرية الدولية تصور كيف سيبدو 

 4/44"المستقبل العادل للبحارة" في يوم البحارة العالمي 

إن حملتنا ليوم " -يونيو من كل عام 41الذي يقام في   –

تعتمد على التقدم المحرز في دعم  4/44البحارة لعام 

البحارة في مواجهة التحديات المرتبطة بالوباء، وهذا 

 يشمل :

 توفير بيئة آمنة ومأمونة على متن السفن. -

 ظروف عمل مناسبة. -

 معاملة عادلة في جميع المواقف. -

بغض النظر عن  -فضالً عن احترام حقوق الجميع  -

 .العرق والجنس والدين

ألقى يوم البحارة العالمي الضوء هذا العام على مساهمة 

فضالً عما حدث   –البحارة في استمرار التجارة العالمية 

للتجارة العالمية خالل الوباء، فمن المهم أكثر من أي وقت 

مضى ليس فقم االعتراف بالجهود التي بذلها البحارة إلبقاء 

سلسلة التوريد مفتوحة على الرغم من الظروف الصعبة 

 للغاية، ولكن أيًضا لضمان حصولهم على "مستقبل عادل"..
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 اعداد 0 أسماء شعبان 

 

 

تسعى الدولة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة االقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة 

التجارة العالمية، من خالل عدة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية 

وبحرية، وتوطين الصناعات ذات األولوية، واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ 

والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في دعم االقتصاد الوطني وتحقيق االستفادة القصوى من 

 . المقومات واإلمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الهامة والمميزة التي تربم بين شرق العالم وغربه

أهداف استراتيجية  للفترة ما بين عامي وفى هذا االطار حددت الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس تسعة  

أن  يتم العمل على إحرازها بنهاية هذه الفترة، وأشار رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس، إلى  4/41ـ  /4/4

، تعتمد على رؤية المنطقة االقتصادية في خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة 4/41-/4/4إستراتيجية المنطقة 

والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية االقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير لألسواق 

  .العالمية خاصة إفريقيا

 مقدمة
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خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية  (4

 .وبحرية مستهدفة

 .توطين الصناعات ذات األولوية بغرض إحالل الواردات (4

 .اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة (4

تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية  (1

 .طبقاً للمعايير الدولية

 .استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة (1

تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي  (1

 .في سالسل اإلمداد العالمية

تطوير نظم العمل بالموانئ لجذب االستثمارات  (7

 .والخطوط المالحية العالمية

االستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم  (3

 .الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن

 .إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية (2

هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز 

استراتيجية المنطقة االقتصادية لقناة السويس على زيادة 

الفرص االستثمارية الهادفة الي توطين التكنولوجيا 

وامتالك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك 

بالتنسيق ما بين كافة األجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل 

مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ 

 .والخدمات المالحية على مستوى الجمهورية

 

مواد  -صب المعادن  -الخدمات البحرية وتموين السفن 

اللوجستيات   –مراكز البيانات  -البناء والصناعات الهندسية 

عربات السكك  -اللوحات الشمسية   -التصنيع الزراعي    -

المادة  -المنتجات الدوائية  -المنسوجات   –الحديدية 

المواد  -إطارات السيارات   -الفعالة للمنتجات الدوائية 

 قطع غيار السيارات )البطاريات الكهربائية( -الكيماوية 

 
 
العمل على ضرورة تحسين منا  األعمال وتعديل اإلطار  -

 .التنظيمى والقانونى

النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير  -

خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة والنظر 

  .في حجم التكلفة

مصر دولة مستقرة اقتصاديا وأمنيا وتعمل الهيئة على  -

االستفادة القصوى من تلك المميزات، حيث إن الشركات 

تنظر بشكل إيجابي للعمل بالمنطقة االقتصادية لقناة 

 .السويس

المنطقة االقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون بوابة  -

 .مصر ألفريقيا

بدء العمل في منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبي  -  -

 .العالمية

عقد لقاءات مع اتحاد الصناعات لكبرى الدول لبحث  -

االستثمارات المستقبلية والمناطق الصناعية تم تجهيزها 

 .بالمرافق والخدمات وهناك حوافز عديدة للمستثمرين

هناك حوافز غير ضريبية لتسهيل بيئة العمل بالمنطقة  -

االقتصادية لقناة السويس واإلعالن عن تفاصيل الحوافز 

الجديدة لجذب المستثمرين خالل الربع األخير من العام 

  الجاري.

حجم االستثمارات التي تم ضخها خالل الخمس سنوات  -

ألف  /3مليار دوالر وتوفر ما يقرب من  47األخيرة يتعدى 

 .فرصة عمل مباشرة بالمنطقة خالل الفترة القادمة

كم  /11مساحة المنطقة االقتصادية لقنلة السويس  -

 مناطق صناعية. 1موانئ و 1وتضم 

جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على بعض الموانئ  -

 .في المنطقة االقتصادية وزيادة حجم العمل بها

مراعاة كل اإلجراءات االحترازية للسفن القادمة لقناة  -

 .السويس والعاملين عليها

شركة تعمل في إحدى المناطق الصناعية بقناة  /44   -

 .السويس

السعي لجذب استثمارات جديدة للمنطقة االقتصادية  -

 . بقناة السويس وتوطين صناعات محددة

دراسة إنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة بخطوط  -

 .المترو بمنطقة شرق بورسعيد خالل الفترة القادمة

السعي إلنشاء مشروعات ضخمة في المنطقة  -

 .االقتصادية بقناة السويس

القدرة على التعامل مع ظروف التجارة العالمية في ذلك  -

 .التوقيت

الظروف االقتصادية وخاصة األسواق في الصين وأوروبا  -

 .أعطى القدرة على تشغيل الموانئ بشكل أفضل

هناك تواصل دائم مع مجلس الوزراء والجهات األمنية  -

وتم العمل من خالل األنفاق إضافة إلى تأمين حركة 

 .الشاحنات من الشرق والغرب من ميناء شرق بورسعيد
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 وتتمثل   األهداف اإلستراتيجية قيما يلى : 

الخدمات والصناعات المستهدف إقامتها في 
 المنطقة االقتصادية  

 أبرز جهود الهيئة االقتصادية تنفيذا

 لتكليفات الرئيس: 
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حجم االستثمارات داخل المنطقة االقتصادية خالل  -

مليار دوالر، من خالل  41الخمس سنوات الماضية بل  نحو 

شركة في  /44مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن  41

 .مجاالت مختلفة وصناعات حيوية ومهمة

قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية  -

 .التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة

كما أسهم تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية  -

واألنفاق والتواصل مع شبكة الطرق األفريقية التي يجرى 

كيب تاون، في تواجد  -تنفيذها من خالل طريق القاهرة

المنطقة االقتصادية كأحد أهم النوافذ اإلستراتيجية في 

 .التبادل التجاري بين مصر ودول اإلقليم

زيادة فرص المنطقة من الوصول لألسواق األفريقية  -

وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية 

 .طموح المنطقة في المنافسة العالمية

المنطقة تتنوع جغرافيًا واستثماريًا ولديها من المقومات  -

والمميزات ما يساعدها على توفير منا  استثماري جيد 

 .وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة

تتميز المنطقة بسهولة الوصول لألسواق العالمية ليس  -

فقم من خالل موقعها الجغرافي االستراتيجي ولكن من 

خالل اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها 

  .بوابة للسوق األفريقي والشرق األوسم

المزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق االقتصادية  -

والئحته التنفيذية التي نعمل حاليًا على تحسينها وزيادتها 

وحسن تطبيقها على أرض الواقع واالتجاه إلى التحول 

الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم 

  الحوكمة.

المنطقة االقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبل   -

قطاًعا في مجاالت محددة ومعدة مسبًقا تم تحديثها  41

مؤخًرا من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب 

وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية 

 .وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات وتموين السفن

العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه  -

القطاعات ويتم عرضها على المؤسسات ومجالس األعمال 

والمستثمرين حتى تكون الجاهزية بشكل كبير      

لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة 

المهتمين باالستثمار في المنطقة  المستثمرين وعلى

 .االقتصادية

مشروعات مليارية لتوطين الصناعات محليا بالمنطقة 

االقتصادية لقناة السويس تعزيزا لألهداف االستراتيجية  

 : 4/41ـ  /4/4

فى غمار تنافس  الدول على تنفيذ مشروعات على 

أراضيها تتمتع بمزايا نسبية من أجل جذب مزيد من 

 االستثمارات والمشروعات التي توفر فرص العمل، 

تسعى المنطقة اإلقتصادية جاهدة إلى تحسين وضعها 

عالميا لتحقيق مزيدا من التقدم  وبغرض تحقيق نقلة 

نوعية لها بين مصاف دول العالم نجدها تتجه لتبنى العديد 

من المشروعات الضخمة ظهر جليا خالل تصريح  

المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة االقتصادية لمنطقة 

مليار جنيه فى  /4قناة السويس أنها  تعتزم استثمار نحو 

مشروعات استراتيجية، وتطوير ميناءى العين السخنة 

وأن الهيئة ستقوم  .والعريش بنهاية العام المالى المقبل

مليارات جنيه من تلك الخطة عبر  /4بتدبير ما يقرب من 

تمويل طويل األجل من البنوك، والباقى من              

 .الموارد الذاتية

مليارات جنيه  /4حيث  وقعت الهيئة اتفاقية قرض بقيمة 

بنوك بضمانة من وزارة المالية لتمويل  1مع تحالف يضم 

خطتها االستثمارية واعتمدت اللجنة االقتصادية بمجلس 

النواب فى مايو الماضي الموازنة العامة للهيئة 

مليار جنيه للعام المالى  4114االقتصادية التى تقدر بنحو 

 .4/4404/44الجديد 

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافى ربح خالل العام 

مليار جنيه، بعد بلوغ جملة  413المالى المقبل يبل  نحو 

مليارات  4مليون جنيه، منها  314مليارات و 4اإليرادات نحو 

ماليين إيرادات  /44مليونًا إيرادات النشاط، و 112و

  .مليونًا إيرادات وأرباح أخرى 74استثمارات وفوائد، و

 تشمل تلك المشورعات اآلتى : 

   أكبر ميناء محورى على البحر األحمر بالعين السخنة -

إنشاء وتطوير ميناء السخنة وتحويله ألكبر ميناء محورى 

على البحر األحمر والشرق األوسم لخدمة حركة التجارة 

بين الشرق والغرب وتم تشكيل اللجنة العليا إلدارة 

المشروع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل 

لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير 

الميناء وتحويله لميناء عالمى وفًقا للبرام  الزمنية 

المقررة، ووضع السياسات وخطم العمل واإلشراف العام 

 على كافة الجهات.

وتشمل األعمال داخل الميناء إنشاء أرصفة جديدة بطول 

 111متًرا، وساحات تداول بمساحة " 43كيلومتر وعمق  44

مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 

" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية 4كم 114"

كم" متصلة بالقطار الكهربائى السريع /4بطول "

السخنة0العلمين الجديدة، لتستخدم فى نقل البضائع 

وخصوصا الحاويات على هذا الخم إلى كافة أنحاء 

الجمهورية وإلى ميناء اإلسكندرية على البحر المتوسم، 

كم تقريبًا ليربم  41باإلضافة إلى الطريق الشريانى بطول 

بين األرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى 

تكدسات مستقباًل داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة 

المخطم العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء 

 للتوسعات المستقبلية الجارى تنفيذها.
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 مليارات جنيه. /4عقد مع تحالف بنكى بتمويل  -  

وقعت المنطقة االقتصادية لقناة السويس عقد تمويل 

 /4بنوك يصل إلى  1مشترك طويل األجل مع تحالف يضم 

مليارات جنيه موجهة الستكمال أعمال التطوير فى البنية 

التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة 

 للمنطقة االقتصادية.

ويوجه التمويل لإلسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة 

واالنتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية فى 

المناطق الصناعية والموانئ التابعة، واالنتهاء من بعض 

المشروعات الهامة خالل عامين وهو ما يتم التركيز عليه 

ضمن األهداف المنشودة إلستراتيجية المنطقة االقتصادية 

4/4/ 04/41. 

مليار  711أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق األوسم بـ

 دوالر

وقعت الهيئة االقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر 

مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين 

مليار دوالر أمريكى، وتركز  711السخنة، بتكلفة استثمارية 

الهيئة االقتصادية فى الوقت الحالى على توطين بعض 

الصناعات الكبرى فى المناطق الصناعية، بعدما تم اعتماد 

منطقة العين السخنة كمنصة عالمية لصناعة 

البتروكيماويات فى إطار خطة الدولة المصرية لسد 

احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية 

والبتروكيماوية، ويهدف المشروع إلى تكرير وإنتاج منتجات 

بترولية وكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولى إيثلين 

والبولى بروبلين والبولى استر ووقود السفن وغيرها من 

المنتجات البترولية والكيماوية وهو الذى تم وضع حجر 

  اساسه اليوم.

مليون متر مربع ضمن  4111ويقام المشروع على مساحة 

الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية، ويوفر احتياجات 

السوق المحلية ويقلل واردات الدولة من منتجات البترول 

 وفرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

 شركة نيرك للسكك الحديدية والمترو

وقعت المنطقة االقتصادية لقناة السويس والصندوق 

السيادى المصرى عقد تأسيس شركة "نيرك" لصناعة 

مليارات دوالر  /4السكك الحديدية، باستثمارات قدرها 

 خالل السنوات المقبلة.

عربة  //4ويهدف المشروع الذى يقام على مرحلتين إنتاج 

فرصة عمل "وتوطين  ///4سكك حديدية سنويا وتوفير 

صناعة السكك الحديدية فى مصر وخاصة الوحدات 

المتحركة بالجر الكهربائى بما يؤمن متطلبات الدولة 

المصرية فى هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير 

 إقليميا ودوليا".

 عقد الرورو لدحرجة السيارات بشرق بورسعيد

حازت المنطقة االقتصادية لقناة السويس على الموافقة 

الالزمة لعقد الرورو الموقع بين المنطقة االقتصادية لقناة 

السويس، والتحالف العالمى المكون من مشغلى 

المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجيستيك 

الفرنسية " وتويوتا تسوشو اليابانية " ونيبون يوشن كايشا 

فى األرصفة الجديدة بميناء شرق  NYK Line اليابانية

 .B.O.T بورسعيد بنظام

متر من  //1ومن المقرر أن يستغل التحالف رصيف بطول 

الناحية الغربية لألرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو 

ألف متر مربع تخصص الستقبال  /47على مساحة 

السيارات وسفن الدحرجة، حيث ستوفر هذه المحطة 

الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات 

التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن 

 السيارات لألسواق والموانيء للدول المجاورة.

مليون دوالر أمريكى فى المعدات  /41ويستثمر التحالف  

ألف سيارة  //3والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 

فرصة عمل  //1بالمحطة، والتى من شأنها توفير حوالى 

 فرصة عمل غير مباشرة. ///4مباشرة و

 المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد

أجرى وفدا روسيا زيارة إلى الهيئة االقتصادية لقناة 

السويس، الستكمال المفاوضات المتعلقة بالمنطقة 

الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالهيئة االقتصادية 

لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع التطورات اإليجابية 

التى شهدتها الفترة الماضية بإعالن عودة الطيران 

المباشر بين مصر وروسيا وعودة السياحة الروسية إلى 

  مصر.

وتم توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى  

، ويهدف المشروع إلنشاء منطقة 4/41مصر فى فبراير 

صناعية فى شرق بورسعيد إلنتاج وتصنيع منتجات 

كم مربع  114تنافسية عالية الجودة، على مساحة تبل  

مليارات دوالر، وتقام فى شرق  7ويجذب استثمارات 

 بورسعيد للصناعات اللوجيستية.

ومن المخطم، أن تتضمن المنطقة الصناعية الروسية عدة 

قطاعات تصنيعية من بينها صناعة السيارات واألدوية 

والمعدات والبترول والغاز والكابالت، باإلضافة إلى صناعة 

السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، 

ألف فرصة عمل متوقعة  41بما يساهم فى توفير 

بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة. على أن 

يتم البدء فى المشروع قبل نهاية هذا العام في أول 

 ماليين متر 1مليون متر من إجمالي 

أن هذه  المنطقة القتصادية، يحيى زكي: رئيس قال

المنطقة نموذج ناجح جدا في روسيا، وهي األولى من 

نوعها خارج روسيا، وبالتالي كان هناك دراسات كثيرة، 

وجار االنتهاء من األمور العالقة خالل اجتماع اللجنة العليا 

بالتعاون مع  4/44الروسية المقرر عقدها خالل يونيو 

وزيرة التجارة والصناعة، وأعضاء الوفد من الجهات 

المختلفة للتغلب على هذه النقاط ووضع برنام  زمني 

 ،."أكثر وضوحا وأسرع في التنفيذ

هذا وقد ذكر رئيس هيئة قناة السويس إن الجانب 

الروسي طلب إنشاء منطقة صناعية ثانية في العين 

 .السخنة أيضاً لما تتمتع به من مقومات وحوافز استثمارية
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 مليارات دوالر /4صناعة السكك الحديدية باستثمارات  

وقعت المنطقة االقتصادية لقناة السويس والصندوق 

السيادي المصري عقد تأسيس شركة "نيرك" لصناعة 

مليارات دوالر  /4السكك الحديدية، باستثمارات قدرها 

 //4خالل السنوات المقبلة، ويقام على مرحلتين إلنتاج 

فرصة عمل ويهدف  ///4عربة سكك حديدية سنويا وتوفير 

إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة 

الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمن متطلبات 

الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير 

 إقليميا ودوليا.

في إطار دعم المنطقة بهدف القيام بمهمتها في عملية 

التنمية، ونتابع أعمالها في التخطيم وتنفيذ اإلستراتيجية 

الجديدة التي تعتمد على عدد من المحاور تلبي رغبات 

 .المستثمرين، وتعمل على جذب المزيد من االستثمارات

أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المتواصل والدائم 

للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، 

إلى أن هذا الدعم سيتزايد خالل الفترة المقبلة  مشيرا

ليصل إلى أقصى درجاته، بما يدفع نحو تحقيق الهدف 

األسمى والمرجو بالنسبة للدولة، وتكليل جهود هذه 

الهيئة في تحقيق التنمية المنشودة في هذه المنطقة 

 الواعدة.

وأن  الحكومة ستتخذ كافة اإلجراءات المطلوبة لدفع العمل 

في هذا المشروع القومي الكبيروسيتم  متابعة الموقف 

التنفيذي للمشروعات المنفذة، وحل أي تشابكات بين 

الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية، 

على أن أية ملفات تحتاج الهيئة لموافقة مجلس  مشددا

الوزراء عليها، سيتم عرضها على الفور، واتخاذ           

 القرارات بشأنها.

)هي نشرة إخبارية نصف   "FDI Intelligence" علقت

شهرية تصدر باللغة اإلنجليزية عن االستثمار األجنبي 

المباشر( بأن المنطقة االقتصادية لقناة السويس تتمتع 

بموقع جيد من الناحية اللوجستية، خاصة أنها تمتلك روابم 

 . مع شبكة الطرق السريعة العابرة إلفريقيا

) وكالة تصنيف ائتماني  "Fitch Solutions" وأشارت

أمريكية  كبرى ( إلى أنه سيتزايد دور المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر، 

نتيجة النجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع 

االستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية 

 . المطلوبة

أن مركز الخدمات شركة "سيمنز" األلمانية أوضحت 

بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس يعد األول من نوعه 

في مصر والمنطقة، كما يعد بمثابة خطوة أخرى نحو توفير 

فرص عمل والتدريب وتوفير الخبرات المحلية في السوق 

 . المصري، كما يوفر خدمات صناعية عالية المستوى

بـأن فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح 

ستعطي المزيد من االهتمام لضخ االستثمارات في 

المنطقة االقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل 

االهتمام الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

 بهذا المشروع، 

بينما صرح فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة 

والتجارة الروسي بأن المنطقة االقتصادية لقناة السويس 

في مصر تتميز عن مثيالتها في المنطقة بوفرة العمالة 

 . والموقع اللوجستي المتميز

إلى أن المنطقة وان  يي وزير الخارجية الصيني أشار 

االقتصادية لقناة السويس تعتبر بمثابة التوظيف الكامل 

لميزة مصر الجغرافية التي تربم بين القارات الثالث آسيا 

وإفريقيا وأوروبا، كما تساهم في توفير عدد كبير من فرص 

 العمل ورفع مستوى مصر في اإلنتاج الصناعي. 

 المنطقة اإلقصادية لقناة السويسإلى أن تجدر اإلشارة 

التي تعول عليها مصر  تعتبر أحد المناطق اللوجوستية

بشكل كبير في النهوض باالقتصاد المصري خالل الفترة 

المقبلة، ال سيما أنها تقع في منطقة استراتيجية تخدمها 

 قناة السويس بشكل كامل. 

تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 

السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في 

، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة 4/41أغسطس 

للمستثمرين تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً ألعلى 

المعايير العالمية على طول ضفاف القناة بإجمالي 

 . 4كم 11/11مساحة تبل  

وأوضح التقرير أن المنطقة االقتصادية لقناة السويس تمتد 

 -السويس   –اإلسماعيلية   –محافظات )بورسعيد  1داخل 

منشأة صناعية  /41جنوب سيناء(، وتضم   –شمال سيناء 

موانئ بحرية )ميناء شرق  1حتى اآلن، وتتكون من 

بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين 

 1السخنة، ميناء الطور، ميناء األدبية(، باإلضافة إلى 

مناطق صناعية )منطقة شرق بورسعيد، منطقة العين 

السخنة، منطقة القنطرة غرب، منطقة شرق 

 . اإلسماعيلية(
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عدداً من اآلراء العالمية حول المنطقة االقتصادية 
 لقناة السويس 

 المصادر :

www.albawabhnews.com 

akhbarelyom.com 

www.youm7.com 

gate.ahram.org.eg 

https://arabic.rt.com 

www.elwatannews.com 

www.sis.gov.eg 

https://www.elwatannews.com/news/details/5398253
https://www.elwatannews.com/news/details/5398253
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االستدامة في بيئة العمل يمكن أن تعرف بأنها أحد 

أساليب تنفيذ األعمال بشكل مسؤول، وينجم عنها 

تأثيرات إيجابية على األصعدة االقتصادية والبيئية 

واالجتماعية. وهي تعكس الوعي لتأثير المنشآت 

اإليجابي في البيئة والمجتمع المحيطين بها، والحرص 

على التخفيف من أي آثار سلبية تسببها عمليات 

المنشأة من خالل مراعاة مقومات التنمية الثالث: 

 .المجتمع، والبيئة، واالقتصاد

إن تفعيل نموذج االستدامة في بيئة األعمال سيؤدي 

إلى تحقيق أهداف االستدامة األخرى في المجاالت 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

إنَّ تطوير وتحسين بيئة العمل أصبح مفهوماً أساسياً 

تتّبعه الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي 

تتطلع إلى تحقيق االستدامة ورفع كفاءة الموظفين 

وتعزيز إنتاجيتهم، واقترنت بيئة العمل بما ُيعرف اآلن 

بالتّصميم المستدام وأصبح محمّ اهتمام الجميع عالميّا 

ومحليًا بوصفه أحد االتّجاهات الحديثة التي تُعنى 

بتطوير بيئة العمل، الذي يأخذ بعين االعتبار التكامل 

التّام بين العمارة والعناصر الهندسية المكملة 

اإلنشائية( فضالً عن  -الميكانيكية -)الكهربائيّة

المحافظة على البيئة، إذ أثبتت الدراسات أّن اعتماد 

المساحات المفتوحة في التّصميم يساهم في تحقيق 

 .االستدامة على الصعيدين العملي والبيئي

ويأخذ التّصميم المستدام بعين االعتبار تأميَن الظروف 

الصحيّة المالئمة للموظفين في سبيل إشعارهم 

بالّراحة التي تقود لمضاعفة اإلنتاج ويتأتى ذلك بتوفير 

اإلضاءة الجيّدة والمناسبة وأنظمة توزيع الهواء الصحيّة 

ودرجة الحرارة المالئمة والمرافق المجهزة بأفضل أنواع 

 .األثاث من مكاتب ومقاعد وغير ذلك

الليد  - (LEED( كما يخضع التّصميم المستدام لنظام

نظام الّريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليحقق أعلى 

كفاءة ممكنة للمباني والمنشآت وهو نظام تقييم 

يضمن التطبيق السليم لمتطلبات التّصميم المستدام 

 .األساسية

وتحقق الشركات التي تطّبق التّصميم المستدام فوائد 

تعرف باسم مثلث بيئة العمل التي تشمل الفوائد 

البيئية، والفوائد االقتصادية والفوائد االجتماعية التي 

٪ /1٪ و/4تساهم في توفير الطاقة بنسبة تتراوح بين 

% 1ودعم الموظفين من خالل زيادة اإلنتاجية مابين 

% وانخفاض معدل 17% وزيادة معدل الحضور إلى 41و

% باإلضافة إلى جعل بيئة 41الغياب عن العمل الى 

 .العمل جاذبة للموظفين الجدد

إّن اعتماد مفهوم التّصميم المستدام يمكّن العميل من 

مواكبة هذه التغييرات وتحديث بيئة العمل بطريقة 

فّعالة وبتكاليف متدنية، ويلجأ أصحاب العمل عادًة إلى 

شركات تقّدم لهم حلواًل مكتبية متكاملة من أثاث 

وتجهيزات داخلية رفيعة المستوى لعمالئها بدًءا بمرحلة 

وضع المفهوم األولي إلى التّصميم ثم التوريد وانتهاًء 

 ..بالتركيب

 
A Quarterly E-Publication by DPA  

 اعداد 0 أسماء شعبان 

 المقصود بمفهوم استدامة بيئة العمل :

 التصميم المستدام وبيئة العمل المثالية
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يترك األشخاص وظائفهم ألسباب كثيرة، لكن معظمهم 

يغادرون ألن بيئة عملهم ليست ملهمة، أو ربما تكون 

ُمدِمرة تماًما، ولذلك تعتبر بيئة العمل الجيدة أحد أهم 

العوامل لنجاح الشركات، حيث تساعد الموظفين على 

 .تقديم أفضل ما لديهم

أحد أهم األشياء التي يمكنك القيام بها كقائد لتحسين 

رضا الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم هو خلق بيئة عمل توفر 

إن الكثير من الشركات تركز االحترام والتقدير لهم، حيث 

على األجور والمزايا التي تقدمها للموظفين من دون أن 

يسألوا عما إذا كانوا قد أوجدوا بيئة عمل تجعل الموظفين 

 .سعداء بالعودة إليها يوًما بعد يوم

إن خلق بيئة عمل إيجابية هو باألمر المهم ألن العلم 

بيئة العمل إيجابية كلما  واضح في هذا األمر : كلما كانت

 زادت اإلنتاجية. كما يقول مقال لجامعة هارفرد .

جزء كبير و متنامي من البحوت حول السيكولوجية "

المؤسساتية اإليجابية يظهر على أن البيئة المليئة 

بالكراهية ليست فقم مضرة باإلنتاجية على مر الزمن بل 

البيئة اإليجابية ستؤدي إلى منافع دراماتيكية لرؤساء 

 ".العمل،الموظفين، و الجميع

وتتمثل خطوات بناء بيئة عمل ناجحة تزيد من اإلنتاجية 

 فيما يلى :

 بناء الثقة

 

من أهم الصفات التي يبحث عنها الموظفين الثقة، 

الصدق والنزاهة وهناك عدة عوامل تعزز ثقة الموظفين 

 وتجعلهم يعملوا بشكل أفضل مثل : 

قام الموظف بخطأ يتم التجاوز عنه والتركيز على  إذا -

التعاون لتصليح الخطأ ال يكون التركيز على العقاب 

إن  حس الموظف أنه سيعاقب إذا الخطأ وارد، فإن فقم

سيخاف من اتخاذ القرارات و سيقتل لديه روح  أخطأ

اإلبداع فيتخذ القرارات المضمونه ال يوجد فيها أي نسبة 

 .خطر

التواصل مع أفراد الفريق حيث   عييستطيع المدراء تشج -

يمكنه بدء االجتماعات بخمس دقائق ليتكلم عن حياتهم 

 .الشخصية وآخر أخبار العمل

أوفي بالوعود التى تقدمها ال تبال  فى الوعد وال تقلل  -

 .منها

يوفر المعلومات دائًما لفريق العمل والمتابعة المستمرة  -

 .معهم

مناقشة المشاكل مع فريق العمل ومحاولة التوصل  -

 .لحلول والتغلب عليها

 تشجيع الموظفين

من األشياء التي يعانى منها المدراء قلة تفاعل 

الموظفين، العمل بدون حماس والتركيز فقم على مهام 

الوظيفة دون االلتفات الى ما يحتاجه العمل أو القيام به 

 بشكل أفضل من خالل :

 تطوير الموظفين : -

أن الشركات التي تطور الموظفين باستمرار، تزيد من  

خبراتهم ومحاولة اكتشاف مهاراتهم هذا يفيد بالطبع 

العمل لكن أيضاً يعطي إحساس للموظفين أن لهم قيمة 

 .والشركة تستثمر فيهم

بعض الموظفين ال يبتكروا أو يقدموا أشياء جديدة للعمل 

يرجع هذا إلي نقص فى خبراتهم والمعلومات هؤالء 

 التطوير إلى يحتاجون فقم

  تقدير مجهوداتهم وأفكارهم الجديدة : -

إن المدير الذي يظهر تقدير للموظفين عند القيام بمجهود 

يعمل موظفوك   .أكثر أو تشجعيهم على القيام بمخاطر

بجد من أجل إنجاز المهام المحددة لهم، وال شك أن هذا 

العمل الجاد يستحق التقدير واالحترام حتى  يكونوا 

وتفاعل. وهذا بدوره سيلهم الموظفين  إنتاجية أكثر

اآلخرين على بذل جهد مماثل. كما أن إدراك كل عضو في 

الفريق أنه يمتلك مهارة مختلفة عن العضو اآلخر هو أمر 

بال  األهمية في فهم قيمة فريقك، لذلك احرص على 

إخبارهم أن األمر بدونهم سيختلف، وأن كل عضو مهم 

في دوره، وأن مهمته ال تقل أهمية عن مهمة                

 .أي عضو آخر

شجع موظفيك أيًضا على مشاركة األفكار الجديدة، حيث 

إن ثقافة العمل التي تعترف بتأثير الجميع هي األنسب 

 .للحفاظ على تحفيز الموظفين

  ارتكاب األخطاء -

الموظفين الحرية فى ارتكاب األخطاء بدون وضع  إعطاء

الشركة فى خطر، يشجعهم على العمل بحماس 

 .واالبتكار

  اعتماد الموظفين على أنفسهم -

إعطاء الموظفين الحرية في اتخاذ القرارات يشعرهم 

بمسؤولية قراراتهم يجعلهم حريصين على اتخاذ القرارات 

ويجب أن يتأكد  .المهام بالصورة األفضل وإكمال السليمة

المدير أن الموظفين الذين يتخذون القرارات مؤهلين لذلك 

 .ولديهم المهارات الكافية

  المدير محل الثقه

من أهم الصفات األساسية لدى المدير أن يكون داعم 

للموظفين ويثقون فيه وهم على ثقة أنه سيكون داعم 

عندما يثق الموظفون فى  .لهم في أي موقف يواجهم

المدير يشعرون باالطمئان وأن المدير يساعدهم على 

 .النجاح فى العمل

منـــا 
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 طرق انشاء بيئة عمل تساعد على زيادة االنتاجية 

ما هي الخطوات لبناء بيئة عمل ناجحة خالية من 
 السلبيات وتزيد اإلنتاجية ؟
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:الحفاظ على التواصل المستمر مع الفريق  

التواصل هو المفتاح من أجل فهم أهداف موظفيك بشكـل 

أفضل، كما ُيعتبر أمًرا حيويًا في أي عـالقـة عـمـل بـنـاءة. 

ليس من المهم لموظفيك إدراك ما تريد أن يحققوه فـقـم، 

ولكن من المهم أيًضا أن تكون على دراية بما يـتـوقـعـونـه 

منك. إذ تعتبر مشاركة أهداف الشركة جزًءا رئيـسـيًـا مـن 

عملية التواصل، لذلك دع فريق العـمـل يـعـرف أهـدافـك، 

وكذلك أسباب قيامهم بمهام العمل المختلفـة، وسـيـؤدي 

 .ذلك إلى ترسيخ معنى العمل الجماعي لديهم

كما إن التواصل الجيد مع الموظفين ومعرفـة قـدرات كـل 

فرد فى الفريق وتوظـيـف هـذه الـقـدرات فـي مـكـانـهـا 

المناسب والقدرة على التعامل مع الشخصيات المختلـفـة 

 .في الفريق يعد مطلبا جوهريا لالستمرارية 

التواصل الجيد يتمثل في أشكال أخرى مثل سهولة تعبيـر 

الموظفين عن مشاعرهم، التحدث عن المشاكل و تقـديـم 

االقتراحات بدون خوف، االستـمـاع الـجـيـد لـلـمـوظـفـيـن 

ومحاولة استيعاب المشاكل ومناقشة الحلول مع الفريـق 

وهكذا مناقشة االقتراحات من كل جوانبها وكيفية تطبيقها 

 .على أرض الواقع

  المشاركة مع فريق العمل-

مشاركة المدير ألهداف وقيم الشركة ليعرف الموظفين ما 

 .أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية

وما قيمة مهام كل موظف واألهداف الـقـريـبـة والـبـعـيـدة 

 .لتكون الصورة واضحة للموظف

 المرونة

وتقديم  توفير بيئة عمل مرنة للموظفين يزيد من إنتاجيتهم

العمل بشكل أجود وشعورهم بـالـراحـة أثـنـاء قـيـامـهـم 

 .بالعمل

هذه المرونة تساعد الموظف على الـقـيـام بـتـوازن بـيـن 

حياته الشخصية وعمله واختيار األوقات المناسبة لظروفه 

 .ويكون فيها أكثر تركيزاً 

التكنولوجيا الحديثة وفرت لـنـا هـذه الـمـيـزة لـيـس مـن 

 1الـى  2الضروري اآلن أن تعمل يوم العمل الرسمي من 

يستطيع الموظف أن يعمل من الـمـنـزل وبـعـدد سـاعـات   

 عمل مرنة:

 تدريب المدير -

إدارة عمل بقوانين مرنه مختلف عن إدارة عمل بقوانين 

تقليدية، يجب على المدير أن يسأل دائماً على تفاصيل 

 .العمل، يختبر أفراد الفريق وأن يكون متواجد بشكل دائم

عالوة على ذلك يجب أن يرتب اجتماعات دائماً في مقر 

 .الشركة أو أي طريقة تواصل لمتابعة العمل بشكل دوري

  بعض الشخصيات ال تناسبها قوانين العمل المرنة -

قوانين العمل المرنة تحتاج إلى صفات شخصية معينة ال 

لم ينجح هذا النظام مع بعض الناس ال  إذا تناسب الكل،

وهنا يمكنك التعامل بطريقة أخرى .يجعل النظام فاشل

 .مع األشخاص التى ال يناسبها قوانين العمل المرنة

 قم بتجربة -

كنت تمتلك شركة كبيرة وقلق من تطبيق هذا النظام  إذا

على الموظفين، بدالً من تجهيز برنام  كامل وتطبيقه 

على الشركة باكاملها يمكنك القيام بتجربة على مجموعة 

من الموظفين من مختلف األقسام لمدة كافية شهر        

 .أو أكثر

 تقديم حوافز

 

التحفيز الدائم للموظفين مهم ليشعر بالتقدير ونتيجة 

عمله هذا يحفزهم لزيادة االنتاج لكن الكثير من الموظفين 

غير راضين على مستوى التحفيز الموجود فى شركاتهم 

عالوة على ذلك أن التقدير ال يكون مادى فقم ويتمثل  

 أنواع التحفيز  فى :

هو دائماً أفضل وسيلة للتعبير عن تقدير  :    التقدير المادى

 .مجهودات الموظفين

على سبيل المثال أن تعطى للموظفين وسائل راحة : 

 .نصف يوم عمل حفالت ونشاطات داخل العمل وخارجه
أيضاً إعطاء مميزات للموظفين مثل اشتراك نادى صحى، 

كل هذة المميزات  .كافتيريا، مواصالت وكوبونات تخفيض

 .يشعر الموظف أنه مهم لدى الشركة

من أجل الحفاظ على تحفيز موظفيك قدم لهم  .تعليم :

فرًصا لتعلم أشياء جديدة باستمرار أو صقل مهاراتهم 

الحالية من خالل إضافة مجموعة متنوعة ونوعية من 

برام  التدريب. ويمكن أن تشمل هذه البرام : بناء 

الفريق، وتطوير اإلدارة، والتدريب التقني. ويمكنك جدولة 

 .هذه البرام  التدريبية على فترات منتظمة

ال شك أن تزويد الموظفين بمجموعة متنوعة من المهارات 

يعزز من مشاركتهم ويمكن أن يقلل من فرص تركهم 

للعمل، كما أن إبقاء الموظفين على اطالع دائم بالتقنيات 

 .الجديدة سيساعدهم في مواكبة التطورات

منـــا 
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إنشاء مكان عمل جذاب -  

تشير بعض الدراسات إلى أن اإلنـتـاجـيـة تـزداد بشـكـل 

ملحوظ في مكان العمل الترحيبي والجذاب. يمكـن أللـوان 

مثل: األزرق واألخضر واألصفر تحسـيـن الـتـركـيـز وزيـادة 

اإلبداع. كما يجب عليك تزويد موظفيك باللوازم والـمـعـدات 

المكتبية األساسية والسماح لهـم بـتـخـصـيـص مسـاحـة 

 .عملهم وجعلها خاصة بهم

بصفتك المدير، فأنت المسؤول عن تـحـديـد بـيـئـة عـمـل 

موظفيك تأكد من أنها مريحة وتُشجع على اإلبداع حيث إن 

 .بيئة العمل اإليجابية ستفيد عملك لسنوات قادمة

 

 تقوية العالقة بين فريق العمل

العالقات السيئة بين أفراد العمل هو العـامـل األسـاسـي 

في خلق بيئة عمل سيئة، ليس بالضرورة أن يـكـون كـل 

لكن يـجـب أن يـتـعـاون أفـراد  .الموظفين أصدقاء مقربين

ويجب عـلـى  . مهامه بطريقة مهنية مهذبة  إلتمام الفريق

المدير تقوية هذه الروح االيجابية بين الـفـريـق والـتـأكـيـد 

 .عليها، أيضاً تقليل حدة المنافسة بين الفريق

المنافسة مهمة بالطبع لكن المنافسة الصحـيـة الـتـى ال 

الــمــوظــفــيــن  إنــتــاج تــخــلــق كــراهــيــة بــل زيــادة فــي

 .العمل إلتمام وحماسة

 ركز على الحلول ليس الشكوى

ال يوجد أسوأ من أنتشار الشكوى فى بيئة العمل وتتنقل 

هذة الشكوى ألفراد العمل كلهم ويصاب الموظفين كلهم 

 .بالغضب وعدم االرتياح مما يؤثر على الشركة بأكملها

الحل فى التركيز على الحلول بدالً من الشكوى لذلك يجب 

لـحـل  إجـراءات أن يشعر الموظف أنهم قادرين على اتـخـاذ

هذه المشاكل حينها سيكون تـركـيـز الـمـوظـفـيـن عـلـى 

 . الذى حدث اإليجابى التطور

 تحمل المسؤولية

عندما يكون هناك أعضاء من الفريق ال يتحملوا مسؤولية 

عملهم ويتركوا غيرهم للقيام بها يوجه هذا الموظف 

 .رسالة صريحة أنه ال يحترم الموظفين وال مكان عمله

بدالً من ترك هذه الروح تتسرب بين العاملين جرب أن 

تنمى قيمة تحمل المسؤولية فى الموظفين وهي ببعض 

 الخطوات :

 .الموظفين على اتخاذ القرارات الخاصة بهم  شجع -

 .امنح الموظفين حرية تحديد النه  الذي يسير به العمل -

 .شجعهم على تحمل المسؤولية -

اشعر الموظفين بأهمية ما يقومون به وتأثيره على  -

 .الشركة

مكافأة الموظفين الذين ينجحون في تحمل مسؤولية  -

 .عملهم

لم تنجح هذة الخطوات فى تحسين هؤالء الموظفين  إذا

كانت االستغناء عن  إذا عليك أن تاخذ إجراءات أقوى حتى

 .هؤالء الموظفين وتعيين موظفين آخرين لديهم هذه القيم

 األخذ برأى الموظفين

عندما ال يأخذ المدير برأي الموظفين يشعر الموظف بعـدم 

لكـن عـنـد  .إنتاجه قلة إلى قيمة وأهمية عمله مما يؤدى

اظهار ان عمل الموظف قيم وان رئيه مؤثر يجعلـه يشـعـر 

بقيمتة ويقدم أفضل ما لديه لنمو الشركة عليك استغـالل 

 .طاقة الموظفين وتوجيهها بشكل فعال

 تحديد ثقافة الشركة ودم  الموظفين فيها

نجاح الشركة يأتي من تحديد رؤية الشـركـة ومـهـمـتـهـا 

ويكون هذا واضحاً الفراد العمل وزرع هذة القيمـة فـيـهـم 

ومــحــاولــة تــحــقــيــق أهــداف الشــركــة بــالــتــعــاون مــع 

محاولة التوضيح للموظـف أهـمـيـة دورة فـى .الموظفين

 . الشركةتحقيق أهداف 

 الخلاصة
 

توفر سياسة العمل المرنة للموظفين الحرية التي   -

يريدونها ليحققوا التوازن بين العمل وحياتهم الشخصية 

 .مع الحفاظ على الكفاءة والنظام

 

إن إبقاء الموظفين سعداء ومنتجين يتطلب تواصل  -

بشكل فعال واالعتراف بشكل مستمر باإلنجازات التي 

 .يقومون بها والتعليقات البناءة التحفيزية

 

الموظفين والشركة كالهما يستفيد من خلق بيئة  -

كنت تبحث إلى تحقيق هذا قم بتنفيذ  إذا صحية للعمل،

الخطوات السابقة هى بناء الثقة، تشجيع الموظفين، 

 .المرونة، تقديم حوافز و احصل على بعض المرح

 

كانت بيئة العمل سيئة من  إذا بعض الشركات ال تالحظ -

المهم مالحظة الموظفين ماذا يشعرون تجاه الشركة؟ 

 أدائهم وإنتاجيتهم وذلك لتصليح األخطاء بشكل مستمر.

 

مهما كانت عليه حالة الشركة من الممكن اتخاذ  -

إجراءات لتحسين وضعها، أسوأ قرار من الممكن أن تتخذه 

أن تترك الوضع على ما هو علية بدون اتخاذ أى آجراء امالً 

  أن الوضع سيتحسن.
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ليس الهدف استبدال أجهزة الحاسوب الكالسيكية، بأجهزة الحوسبة الكمية  وإنما الهدف هو أداء تلك المهام التي تـعـجـز 

عن ادائها اجهزة الحاسوب الكالسيكية، وإذا ما امتلكنا جميًعا حواسيب كمية في منازلنا في السنوات العشر أو العشريـن 

المقبلة، فمن المؤكد أن الحوسبة الكمية سُتحدث ثورة في التقنية وكيفية استخدامنا لها إلى األبد......... هذا مـا نـود ان 

 نوضحة من خالل العرض التالى .

يختلف الحاسوب الكمي  عن الحاسوب العادي أو الحاسوب العمالق. فالحاسوب العمالق، يستخدم عدًدا هائاًل من وحدات 

المعالجة مع ذاكرة مصممة بعناية فائقة لتضمن للمعال  احتفاظه بالبيانات والتعليمات في جميع األوقات مع القدرة عـلـى 

الكمي يستخدم مبادئ الفيزياء الكمية إلجراء عمليات حسابيـة يسـتـحـيـل الحاسوب أما تنفيذ العديد من المهام بالتوازي. 

على الحاسوب الكالسيكي التعامل معها، بينما يستطيع الحاسوب الكّمي التعامل معها بدقة بسـبـب طـابـعـه الـدقـيـق 

  وتعقيده أو طبيعته المتعددة األوجه.

 مقدمة
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في الحوسبة الكالسيكية، تسـمـى قـطـعـة واحـدة مـن 

. بـيـنـمـا يـكـون /أو  4وهي إمـا  (bit( "المعلومات "بت

للحواسيب الكمية خاصيتين عوًضا عن هذا الثنائي، وهـي 

والـتـشـابـك  (quantum superposition( التراكب الكمـي

.  يسـمـح هـذا األمـر (quantum entanglement( الكمي

بإجراء مجموعات النهائية من الحسابات والنظر في جميـع 

الخيارات في الوقت نفسه وذلك لفك الرموز واسـتـخـالص 

آراء معقدة في غضون دقائق بدالً مـن شـهـور أو أعـوام. 

ونتيجة لذلك، فإن قدرات الحوسبـة الـكـمـيـة عـلـى حـل 

المشكالت والتنبؤ بها ستتجاوز أي شـيء رأيـنـاه حـتـى 

إذ تستطيع الحواسيـب الـكـمـيـة إجـراء حسـابـات  اآلن،  

 //4معقدة أسرع من أجهزة الحاسوب الحالـيـة بـمـقـدار 

   .مليون مرة

تـحـلـيـالت -وعند دمجها مع التكنولوجيا المتقدمة األخـرى 

البيانات الضخمة، والذكاء االصـطـنـاعـي0الـتـعـلـم اآللـي، 

فـإن إمـكـانـيـة  -وإنترنت األشياء والحوسبـة السـحـابـيـة

التعجيل الكتشاف وابتكار فـي أي مـجـال مـن مـجـاالت 

  .المعرفة ً تقريبا تفوق ما يمكن تصوره اليوم

والجدير بالذكر إلى أن اآلثار المترتبة عـلـى هـذه مـثـيـرة 

ومخيفة على حد سواء، فتلك التكنولوجيا لـديـهـا الـقـدرة 

على تحقيق تقدم كبير في الطب واستـكـشـاف الـطـاقـة 

وهندسة الفضاءً  وغيرها من المجاالت المتعددة، ولـكـنـهـا 

بـمـا -ستجعل أيضا أشكالً  األمن القومي القائمة حـالـيـا 

تبدو متقادمة ألن نـطـاق وسـرعـة  -فيها األمن اإللكتروني

وتعقيد فك التشفير ألغراض خبيثةً  ستتخطى جـمـيـعـهـا 

قــدرات الــمــقــاربــات الــمــطــبــقــة حــالــيــا فــي حــمــايــة             

  .الشبكة والبيانات

وبذلك يجب أن يكون االستثمار في أبحاث الحوسبة 

الكمية أحد سمات جميع الخطم االستراتيجية الوطنية 

، حيث تعتبر )وبصفة خاصة في منطقة الشرق األوسم(

الميزانيات البحثية متواضعة نسبيا ومع ذلك قد تكون 

مكاسب االستثمار المبكر كبيرة. وتتناسب الفوائد 

المحتملة مع الخطم االقتصادية طويلة األجل في 

المنطقة، وضرورة الثبات في ظل التهديدات الجديدة 

 .لألمن القومي

يقدر باحثو قطاع االتصاالت أن قيـمـة سـوق الـحـوسـبـة 

مليار دوالر أمـريـكـي فـي  3الكمية العالمي ستصل إلى 

مليار دوالر أمريـكـي بـحـلـول  214، لترتفع إلى 4/44عام 

 .باإلنفاق على البرمجيات والخدمات ذات الصلة 4/47عام 

تعتبر التوقعات المتعلقة بالتكنولوجيا مرتفعة             

على نحو غير مفاجئ، كما توجد تقديرات أخرى             

متقاربة في العقد التالي غير أنها تحتاج إلى بعض             

الوقت لتطوير برمجيات يتم تحسينها الستغالل قوة 

 .الحوسبة الكمية

لذلك، ليس من قبيل المصادفة أن عددا من الشركات 

و"جوجل"  "IBMاألكثر تأثيًرا في العالم مثل "

و"مايكروسوفت" و"علي بابا" فضالً عن بعض الحكومات، 

تستثمر في تكنولوجيا الحوسبة الكمية التي يتوقعون أن 

تغير عالمنا، ألنها ستسمح بحل المشاكل والوصول 

  بالكفاءة إلى مستويات غير    ممكنة اليوم.

ال تقتصر األنشطة البحثية المتعلقة بالحوسبة الكمية 

على مختبرات الجامعات والشركات الناشئة، حيث إن 

هناك عدًدا متزايًدا من المؤسسات من القطاعين العام 

والخاص التي تتجه إلى تخصيص جزء من مواردها المالية 

الستكشاف التطبيقات الممكنة للحوسبة الكمية، كما هو 

التي تهدف   "D-Wave Systemsالشركة الكندية "حال 

إلى الحصول على الحوسبة الكمية وتشغيلها في 

 Rigityشركة " السحابة المتاحة للعموم، في حين تقوم 

Computing"  بجمع أجهزة الحاسوب في كاليفورنيا

الكمية مع أجهزة الحاسوب الكالسيكية في خدمة 

سحابية جديدة... باختصار، الرهانات عالية على           

  هذا المجال.
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إجراءات الغلق المفروضة على خلفيـة تـفـّشِـي جـائـحـة 

" تقود فريًقا بحثيًّا إلى "أفضل ما توصَّل إليه من 42-"كوفيد

  ."بياناتٍ على اإلطالق

"، وما ترتَّب عـلـيـهـا 42-ما من شّكٍ في أنَّ لجائحة "كوفيد

من إجراءات الغلق وتقييد الحركة، وقًعا كارثيًّا على    حيـاة 

الكثيرين، غير أنَّ األمر صار تحديًا للمشـروعـات الـبـحـثـيـة 

 الحديثة. 

 4، استمر الـعـمـل طـيـلـة جامعة ميريالند األمريكيةففي 

سنوات متصلة على مشروع حاسوب َكّمِي متطور يـعـمـل 

(، قائم على تـقـنـيـة "الـمـصـيـدة EURIQAذاتيًّا وعن ُبعد )

، ويستعين بأشعة الليزر للتـحـكـم فـي ion trap "األيونية 

وقد تم اخـتـبـار حـاسـوب ) .مصفوفة من الذرات الطليقة

EURIQA اء  -/4/4( أثناء غلق الجامـعـة فـي مـارس جـرَّ

حيث استمر الحاسـوب فـي   –"  42-تفّشِي جائحة "كوفيد

 العمل بال انقطاع، على مدار اليوم، طوال أيام األسبوع.

جامعـة الـعـلـوم كما قام فريق بحثي مكون من علماء من 

معهد شنغهاي للنظم الدقيقـة مع والتكنولوجيا في الصين 

التابع لألكاديمية الصينيـة لـلـعـلـوم   وتكنولوجيا المعلومات

المركز الوطني لهندسة وتكنولوجيا الحاسوب بالتعاون مع 

إلنشاء النموذج األولي لحاسوب كـمـي يـحـمـل   المتوازي

من أجل حساب مشكلة أخـذ عـيـنـات  -"Jiuzhangاسم "

boson- "  يعال  Jiuzhang  "1/  ثانيـة  //4مليون عينة في

فقم، بينما يحتاج أسرع كمبيوتر عمالق في الـعـالـم إلـى 

" في Jiuzhang مليون سنة. وتكمن أهمية حاسوب " //1

تحسين قوة الحوسبة دون زيادة استهالك الطاقة، بـخـالف 

مزايا أخرى أهمها: سرعة الحوسبة، والتـكـيـف الـبـيـئـي، 

والتغلب على الثغرات التقنية التي ظهـرت بـالـحـواسـيـب 

وقد تم اإلعالن عن هذا الحاسوب رسمـيًـا  .الكمية األخرى.

 ./4/4ديسمبر  1في 

كما خصصت الحكومة األلمانيـة مـلـيـاري يـورو لـتـطـويـر 

  4/44الحواسيب الكمومية خالل شهر مايو 

 

ما نعرفه جيًدا هو أن تطور هذا الـنـوع مـن الـحـواسـيـب 

سيغير وجه الكثير من الصناعات، وسيكون له تأثير كـبـيـر 

في الطريقة التي تدار بها األعمال الـتـجـاريـة، وسـيـؤثـر 

الكيمياء والتمويل وإدارة المخاطـر  :كذلك في مجاالت مثل

واألمن السيبراني وعلم المواد وبيانات الطقس والطـاقـة 

والنقل والبناء وأجهزة االستشـعـار والـدفـاع والـمـعـدات 

 .الطبية والخدمات اللوجيستية و الخ

يمكن استخدام الحواسيب الكمية إلعادة تـوازن  التمويل:

يـومـيًـا أو  investment portfolios المخازن االستثماريـة

أن وجـود  :López de Pradoحتى كل ساعة. وقد صـرح 

حواسيب كمية شخصية يمكن أن يسمح للشركات بأن " 

تستبدل التخمين بالعلم"، وذلك باستخدام وتحليل بياناتها 

 ونماذجها بدالً من "اللجوء إلى التخمين".

في الـمـسـتـقـبـل الـبـعـيـد، يـمـكـن الذكاء االصطناعي: 

استخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية لتسريع مجال الذكـاء 

االصطناعي، حيث يمكن للتعلم اآللـي الـكـمـي تـطـويـر 

الذكاء االصطناعي لتنفيذ العديد من الـمـهـام الـمـعـقـدة 

بشكل أكثر كفاءة وفعالية. على سبيل المـثـال، تـمـكـيـن 

الروبوتات البشرية من اتخاذ قرارات أكـثـر فـعـالـيـة فـي 

كما يمكـن أن  .الوقت الحقيقي وتحت ظروف غير متوقعة

يؤدي تدريب الذكاء االصطناعي على أجهزة الـكـمـبـيـوتـر 

الكمومية إلى تعزيز رؤية الكمبيوتر والتعرف على األنمـاط 

 .والتعرف على الصوت والترجمة اآللية وغير ذلك الكثير

ال يزال الذكاء االصطناعي جزًءا صغيًرا وغير مثبت من هذه 

الصناعة. ومع ذلك، بدأت العديد من الشركات الـنـاشـئـة 

في دفع عجلة البحث والتطوير في هذا المجال، بما فـي 

  . Qindom و. Xanadu و Zapata Computing ذلك:

تقوم الحواسيب الكمومية بإعادة النظر  األمن السيبراني:

فى جوانب األمن السيبراني من خالل قدرتها على كسـر 

رموز التشفير التي نستخدمها اليوم للحفاظ عـلـى أمـان 

البيانات الحساسة واالتصاالت اإللكـتـرونـيـة. ومـع ذلـك، 

يمكن أيًضا استخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية لـتـأمـيـن 

وهي تقنية تعرف باسـم  -البيانات من القرصنة الكمومية 

يستكشف بعض من أكبر الالعبين في مجال  .تشفير الكم

   Intelو  Microsoftو  Google بما في ذلك -التكنولوجيا 

الحوسبة الكمومية لألمن السـيـبـرانـي  Alibabaو IBMو 

بشكل أفضل والمزيد، في إشارة إلى أن سباق الحوسبة 

 .الكبير المقبل بدأ بالفعل
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تظهر الحوسبة السحابية الـكـمـومـيـة الحوسبة السحابية: 

كمجال واعد في هذه الصناعة. يمكن للمنصات السحـابـيـة 

الكمومية تبسيم البرمجة وتوفير وصول منخفض التـكـلـفـة 

  .إلى األجهزة الكمومية

نحن نعتمد بشكل متزايد على البرمجيات لقيادة السيارات، 

والطيران، وتوفير الرعاية الصحية، واتخاذ القرارات الماليـة، 

 وغيرها. 

تعتمد شركات الشحن النقل والخدمات اللوجستية: 

والتجارة اإللكترونية على نقل البضائع من مكان إلى آخر 

بكفاءة وأمان. وهذا يتطلب أجهزة استشعار على المعدات 

عبر المستودعات والمصانع ومراكز التوزيع، مما يؤدي إلى 

كميات كبيرة من البيانات. تأخذ خوارزميات التعلم اآللي تلك 

البيانات وتستخدم الرؤى التخاذ قرارات ذات مغزى. يمكن 

للحوسبة الكمية تحديد أفضل األماكن لتضمين أجهزة 

االستشعار اللتقاط البيانات األكثر أهمية وكذلك تسريع 

عملية التعلم اآللي. كما يمكن أن تحدد التكنولوجيا الكمية 

أكثر المسارات كفاءة للموظفين أو الروبوتات للتنقل في 

 أنحاء المستودع.

توفر الحوسبة تخطيم وتحسين البنية التحتية 0المرافق: 

الكمية للحكومات ومزودي الخدمات اللوجيستية الفرص 

لتخطيم المرافق والموارد والقدرات وتحسينها وإدارة 

الطلب بطرق أكثر ذكاء بصورة متزايدة. وعلى سبيل المثال 

عبر استخدام التغذية بالبيانات المباشرة من الكاميرات 

 وأجهزة استشعار إنترنت األشياء. 

 Shiner Energy" ففي الواليات المتحدة، تعمل شركة 

Inc." -على  -شركة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال

الصيانة التنبؤية وتحسين أعمال الصيانة واإلصالح إلطالة 

عمر األصول وتجنب مدة األعطال المفاجئة وخفض 

التكاليف. كما تستخدم الشركة أجهزة استشعار إنترنت 

لمراقبة أصول خطوط األنابيب المادية  IoT sensors األشياء

 لديها في الوقت الفعلي.

كما ُينظر إلى التخطيم الذكي باعتباره العنصر الرئيسي 

في تحقيق األهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة وتحسين 

المرافق لتحسين كفاءة نظم المدن والبيئة. ويمكن أن 

تساهم الحوسبة الكمية في تعجيل أوجه التقدم من خالل 

تمكين السلطات من إدارة الموارد والقدرات بشكل أكثر 

ذكاًء. وفي الوقت نفسه، يمكن للحوسبة الكمية خالل 

المواقف الفعلية في الحياة أن تتيح تطبيق أساليب جديدة 

إلدارة السيطرة على الجماهير وتدفق حركة المرور، 

وبخاصة في مستقبل المركبات ذاتية القيادة، لضمان تنقل 

 الناس بأمان في أوقات الذروة.

 

عن أول حاسوب "IBM، أعلنت شركة " 4/42في يناير 

كمي عالمي متكامل متاح لالستخدام العلمي والتجاري 

والذي يمتلك   »™IBM Q System One«ُيعرف باسم 

كيوبِت، ويرتكز على  /4معالًجا من الجيل الرابع بقدرة 

مبادئ ميكانيكا الكم؛ بهدف إنتاج جهاز قادر على التعامل 

مع المعلومات العلمية والتجارية الضخمة، وكذلك معالجة 

المشكالت اليومية المعقدة التي يصعب على الحواسيب 

التقليدية معالجتها، وذلك وفق ما ورد في البيان الصحفي 

  المنشور على موقع الشركة.

توجد مبادرات كبرى في مجال الحوسبة الكمية و التي 

الواليات المتحدة، وأوروبا، انطلقت في عدة دول، تشمل: 

، تقوم والصين، وكندا، وأستراليا، وسنغافورة، وروسيا

 على االستثمار في أبحاث تخدم هذا المجال . 

إلى إجراء أبحاث -بمنطقة الشرق األوسم –وما أحوجنا 

موسعة، تجد لنفسها سبياًل بين هذه الدول! فالصنَّاع هم 

من طرح الحواسيب  -في نهاية المطاف-َمن سيتمكنون 

الكمية على نطاق واسع، غير أن "التطبيقات الثورية" 

القادرة على إحداث الفارق مبكًرا قد تُولَد كذلك من رحم 

 االكتشافات العملية.  

إقليم  -وفى هذا الشأن، قامت موانئ دبي العالمية 

أول مورد  -"D-Wave بالتعاون مع شركة " -اإلمارات

-تجاري في العالم للخدمات والبرام  والحواسيب الكمية 

وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة 

ركزت حول  دورات تدريبية مكثفةالكمية ، إلجراء 

استخدامات الحوسبة الكمية، شملت تدريبات عملية 

واستخدام األوامر البرمجية للحواسيب الكمية، وقد تمكن 

الفريق من تحديد المكونات التي تعتمد عليها الصناعة 

اللوجستية في قطاع الشحن، وإدارة األسطول، وحركة 

النقل؛ حيث سيتم االستفادة من قوة الحوسبة الكمية 

إلحداث ثورة في مستوى أداء العمليات ونوعيتها عبر 

كامل مراحل سلسلة اإلمداد والتوريد، ليجعلها أداة 

متطورة تدفع حدود التحول الرقمي إلى آفاق جديدة، 

إقليم اإلمارات، مرحلة   –وتدخل معها موانئ دبي العالمية 

التحول إلى الحوسبة الكمية، وهي مرحلة تتعدى 

بقدراتها مرحلة التحول الرقمي في إمكانات معالجة 

  .العمليات والحسابات فائقة التعقيد وحلها بسرعة وكفاءة
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 هل نمتلك بالفعل حاسوبًا كميًّا عالميًّا؟

 تنافس الدول العظمى لالستثمار في المجال 

 المصدر : 

https://nasainarabic.net 

https://arabicedition.nature.com 

https://www.scientificamerican.com 

http://arabic.people.com.cn 

https://www.dpworld.com 

https://mostaqbal.ae 

https://gate.ahram.org.eg 

https://www.ti9niway.com 

https://newsroom.ibm.com/2019-01-08-IBM-Unveils-Worlds-First-Integrated-Quantum-Computing-System-for-Commercial-Use
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 إعداد 0 أماني عاشور

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

جنوب غرب والية كولومبيا البريطانية )إحدي مقاطعات دولة كندا بأمريكا الشمالية(  حـيـث  مدينة فانكوفر يقع الميناء في

، تتم ادارته من قبل هيئة ميناء فانكوفر فريزر وهو أكبر ميناء   تقع في أقصى غرب البالد بين المحيم الهادئ وجبال الروكي

  في كندا كما يحتل المرتبة الثالثة على مستوى أمريكا الشمالية من حيث طاقة التشغيل اإلجمالية.

 ويعد ميناء فانكوفر أيًضا المحور العالمي لشركة الشحن الكندية، وخطوط آسيا والمحيم الهادئ البحرية للحاويات ، كما

يعتبر الميناء التجاري الرئيسي الذي يصل بين كندا واالقتصادات العالمية األخرى بسبب موقعه االستراتيجي في منتصف 

الطرق التجارية للمحيطات المختلفة وبالقرب من ممرات الصيد النهري، كما أنه مزود بشبكة معقدة من الطرق السريعة 

 وخطوط السكك الحديدية تربم بينه وبين باقي الواليات .

 مقدمة

https://tijaratuna.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7/
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مليون طن من إجمالي البضائع  71يتداول الميناء أكثر من 

مليار دوالر من قيمة  14في البالد والتي تمثل أكثر من 

االستيراد والتصدير في كندا ويمر عبره سنوياً أكثر من 

سفينة سياحية ، يحتوي  433مليون مسافر باإلضافة ل

والبضائع السائبة  الحاويات محطة لتداول 41الميناء على 

ألف عامل في  /4كما يوفر فرص عمل ألكثر من 

والرحالت البحرية وبناء السفن  الشحن البحري مجال

واصالحها وغيرها من األعمال غير البحرية حيث يعتبر قطاع 

الشحن البحري هو أكبر منت  وعائد في الميناء يليه قطاع 

 .الرحالت والنقل البحري

تقوم الخطوط المالحية بتشغيل السفن التجارية الكبيرة 

التي تتصل بالميناء، وتقوم شركات السكك الحديدية 

 والشاحنات بتسليم البضائع براً من وإلى الميناء.

 

يقدم ميناء فانكوفر خبرة وخدمات كندية وأمريكية شمالية 

وعالمية، ويعد الميناء بوابة ديناميكية و جزًءا من سلسلة 

 التوريد الفعالة والمتكاملة.

ميناء فانكوفر من أكثر الموانئ استدامة في العالم ، يعد 

ويدعم الميناء المستدام البيئة الصحية واالزدهار االقتصادي 

يقوم الميناء بتسهيل حركة التجارة التي توفر الكثير حيث 

من الوظائف  في جميع أنحاء البالد،  ويقوم بمراعاة مصالح 

 المجتمع المحلي. 

تختار خطوط الشحن الدولية الرائدة في العالم ميناء 

فانكوفر مع الخدمات من وإلى آسيا وأمريكا الالتينية 

وأوقيانوسيا ، يعد ميناء فانكوفر خيارا استراتيجيا ألعمال 

صبح أ  حيث  الشحن البحري في تلك المنطقة من العالم،

ميناء فانكوفر اآلن أكثر ارتباطًا باألسواق اآلسيوية في 

شنغهاي، الصين، ومحورا رئيسيا لدعم التواجد الكندي 

الراسخ في األسواق اآلسيوية من خالل ربم ميناء فانكوفر 

 بسلسلة التوريد العالمية ودعم الفرص التجارية للعمالء.

 السيارات –4

سيارة سنويًا، مما  /////1يتعامل الميناء مع ما يقرب من 

يجعل ميناء فانكوفر أحد أكبر ثالثة موانئ على الساحل 

  الغربي ألمريكا الشمالية إلعادة شحن المركبات.

% من جميع الواردات  //4يستقبل الميناء ما يقرب من 

اآلسيوية المصنعة الموجهة إلى السوق الكندية ويخدم 

أكثر من اثني عشر من أكبر الشركات المصنعة للسيارات 

وتتداول محطات السيارات في ميناء فانكوفر  في العالم، 

اآلالت والمعدات الثقيلة، وتوفر قدرة واسعة النطاق على 

 .شحن السكك الحديدية والشاحنات

  البضائع المجزأة )التجزئة( مشروع -4

ميناء فانكوفر هو مركز الدم  والدعم الرئيسي على 

الساحل الغربي لكندا للبضائع السائبة مثل منتجات 

الحديد والصلب واآلالت. ويتم تداول شحنات بضائع 

التجزئة من خالل واحدة من محطتين طرفيتين في الميناء 

 (    ( Lynnterm( و   : ( DP World Fraser Surreyهما   

   .وهما البوابة األكثر تنافسية لنقل البضائع غرب كندا

ويتيح الميناء المرونة في بدائل تداول البضائع وخدمات 

وإمكانية الوصول بسهولة إلى  .شحن وتفري  السفن

مرافق  CPو CN الطرق، وتخدم خطوط السكك الحديدية

 42السكك الحديدية على الرصيف في جميع المحطات الـ 

وتقدم خدماتها إلى أماكن رئيسية في جميع أنحاء    

  .أمريكا الشمالية
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 نظرة عامة
 محطة  42يعد ميناء فانكوفر موطًنا لـ 

 بحرية رئيسية تخدم قطاع األعمال ومنها: 

 الميزة التنافسية

https://tijaratuna.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://tijaratuna.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/
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 البضائع الصب -4

 

تمثل بضائع الصب الجافة والسائلة ما يقرب من ثلثي  

الحمولة السنوية للميناء ، وتتصل خطوط الشحن بالميناء 

بانتظام بسبب توافر البضائع المتنوعة للتصدير، وتوجد عدة 

 Alliance Grain محطات لتداول البضائع الصب منها:

Terminal وCargill  وCascadia وChemtrade Chemicals 

 .Fibrecoو 

 الحاويات -1

بالميناء أربع محطات حاويات تبل  إجمـالـي طـاقـتـهـا  يوجد

مع مرافق واسعة للسـكـك   TEUالسنوية نحو ثالثة ماليين 

الحديدية على الرصيف. وتوجد مجموعة متنوعة من مرافق 

النقل مثل المراسى والمستـودعـات وسـاحـة الـحـاويـات 

، 4/44ومرافق الصيانة خارج رصيف السـفـن فـفـي عـام 

% مـن الـحـمـولـة  /4شكل شحن الحاويات ما يقرب من 

 السنوية للميناء.

 حاويات  داخل ميناء فانكوفرالمحطات 

Centerm تقوم شركة :Centerm  بتشغيل ست أوناش

عمالقة على رصفين ، وتشغيل مرافق للسكك الحديدية 

على الرصيف ، ونظام تشغيل متقدم يتعقب نقل البضائع 

  وتسليمها في الوقت الفعلي.

Deltaport ونش عمالق تتعامل مع أكبر  44: تمتلك المحطة

سفن الحاويات التي تزور كندا. وهي حاليا أكبر محطة 

حاويات في كندا؛ ولديها ثالثة أرصفة ومرافق واسعة 

 للسكك الحديدية على رصيف الميناء. 

DP World Fraser Surrey هي محطة حاويات متعددة :

 األغراض لتداول البضائع الصب والتجزئة.

Vanterm   : تمتلك المحطة ستة أوناش عمالقة ، ومرافق

للسكك الحديدية على الرصيف لنقل الحاويات ، وتداول 

 الصب. بضائع الحاويات والبضائع

  الشاحنات والسكة الحديد -1

الشاحنات والسكك الحديدية هما الطريقتان الرئيسيتان 

لنقل البضائع في ميناء فانكوفر. وتعمل هيئة ميناء 

فانكوفر فريزر على زيادة قدرات شحن الحاويات بزيادة 

عدد خطوط السكك الحديدية لنقل البضائع على األرض 

من وإلى الميناء وتعزيز تقديم خدمة الشاحنات والسكك 

 .حديدية

كما أن عمليات نقل الحاويات في الموانئ الفعالة واآلمنة 

توفر فرًصا ومزايا للجميع في سلسلة التوريد من ناقالت 

المحيطات إلى المستوردين والمصدرين؛ ومشغلي 

المحطات للسائقين وشركات النقل بالشاحنات؛ وتجار 

 التجزئة والمستهلكين. 

.تزويد السفن يالغاز الطبيعي المسال  -1  

على مدى العقد المقبل من المتوقع أن يتم اعتماد الـغـاز 

 الطبيعي كوقود بحري في شكل غـاز طـبـيـعـي مسـال

)LNG)  من قبل خطوط الشحن عبر العديد من القطاعات- 

الحاويات والرحالت البحرية وناقالت السيارات والـنـاقـالت 

التي تتصل         بميناء فانكوفر و التي تـعـمـل  -اإلقليمية 

علي تلبية الطلب على تزويد كل أنـواع واعـداد السـفـن 

 ./4/4بحلول عام  المسالالتي تعمل بالغاز الطبيعي 

وجاري العمل حاليًا على توفير إمكانية التزود بالوقود من 

سفينة إلى سفينة أخري وتوفير إجراءات الألمن 

 والسالمة الالزمة لذلك .
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https://www.cargill.ca/en/index.jsp
https://www.viterra.com/web/canada
http://www.chemtradelogistics.com/main/
https://fibreco.com/
https://www.dpworld.ca/
https://www.globalterminalscanada.com/
https://www.fsd.bc.ca/
https://www.globalterminalscanada.com/
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في جهود الحد من االنبعاثات على  يشارك الميناء  

مستوى المنطقة: من خالل استراتيجية الهواء النظيف 

، وساعد ذلك في قيادة  /4/4لمنافذ الشمال الغربي لعام 

تطوير استراتيجية للحد من االنبعاثات على مستوى 

المنطقة مع رؤية لتقليل االنبعاثات المرتبطة بالموانئ 

 البحرية والقضاء عليها.

ويقوم الميناء بتشجيع أفضل الممارسات البيئية من خالل 

التابع لهيئة الموانئ، حيث نقدم  EcoAction برنام 

٪ على رسوم 17لمشغلي أنظف السفن خصًما يصل إلى 

 الموانئ لتعزيز اعتماد الممارسات والتقنيات المستدامة. 

 مراقبة الضوضاء -

و تتم من خالل برنام  مراقبة الضوضاء الخاص بالميناء، 

وانشاء بوابة ويب جديدة لتوفير بيانات  حول مستويات 

  .الضوضاء 

 المشاركة في األحداث المجتمعية: -

، تم توجيه الخطم للتصدي للوباء  COVID-19استجابًة  لـ  

والمشاركة في اليوم البحري العالمي ، وغيرها من   –

على اإلنترنت بسبب القيود الصحية اإلقليمية  –المناسبات 

ودعم المالحة البحرية اآلمنة: تحسين خدمات السالمة 

المالحية، والمتطلبات الجديدة للمستودعات، لتعزيز 

 الحركة اآلمنة والفعالة للسفن داخل مياه الميناء.

 

مع زيادة حركة التجارة عبر الميناء، يقوم الميناء بزيادة 

تطوير البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة،  

مثل أرصفة الميناء   باإلضافة إلى تعزيز بدائل النقل

والمحطات الداخلية. وتطوير سلسلة التوريد األكثر 

موثوقية ونظاماً في أمريكا الشمالية. ومن أهم البلدان 

 –التي ترتبم بحركة التجارة بينها وبين الميناء )الصين 

 -تايوان -الواليات المتحدة  –كوريا الجنوبية  -اليابان

  المكسيك(. –شيلي  -فيتنام -أندونيسيا

 

 

تم بناء منصة جديدة لتقسيم الشاحنات: بالشراكة مع  -

هيئة النقل الكندية ووزارة النقل والبنية التحتية في 

كولومبيا البريطانية وتم استكمال بناء منصة  لتجميع 

، ومشروع Deltaportالشاحنات وهي جزء من محطة 

وسلسلة من التطورات  -تطوير الطرق والسكك الحديدية 

 /////1لزيادة سعة الحاويات داخل وخارج الميناء من 

 سنويًا. TEUمليون حاوية  411إلى 

 

الخمسية الستخدام األراضي:  الخطةتحديث   -

حيث قام الميناء بتحديث خطته الستخدام األراضي 

وااللتزام باستيعاب النمو التجاري المستقبلي بطريقة 

 .مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا

 

 دعم شحن البضائع عبر الميناء:  -

استمر العمل في العديد من مشاريع الطرق والسكك  

الحديدية التي من شأنها تحسين سعة شحن البضائع 

في الميناء، بما في ذلك مشروع تحسينات ممر برنباي 

للسكك الحديدية ومشروع تطوير الطرق والسكك 

 الحديدية.

 

 العمل على زيادة سعة الحاويات: -

بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، تم تحقيق تقدًما  

 ملحوظًا في أنشطة الميناء لتوسيع محطة حاويات

Centerm -  وهو مشروع سيزيد من سعة المحطة بنسبة

٪ فقم. 41٪ مع توسيع نطاق تواجدها بنسبة /1

استجابة لتقرير التقييم البيئي للجنة المراجعة 

الفيدرالية، عملنا من خالل تحديثات تصميم المشروع 

 Roberts والتصاريح وتعزيز الدراسات البيئية لمشروع

Bank Terminal 2  مليون حاوية  411، المقترح إلضافة

 .سنويًا إلى   ميناء فانكوفر (TEU( قدًما /4مكافئة 
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 بيئة صحية نظيفة

 اقتصاديات التجارة الرئيسية مع البلدان المحيطة

 جانب من خطم التطوير  األخيرة للميناء

 المصدر :

https://tijaratuna.com 

https://www.portvancouver.com 

https://tijaratuna.com/
https://www.portvancouver.com/
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 إعداد 0 إبراهيم أبو النجا

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

المالحة البحرية هي عمليّة التخطيم، والتسجيل، والسيطرة على حركة أّي سفينة وتأمين انتقالها بشكل آمن مـن مـكـان 

إلى آخر. هنالك العديد من تقنيّات المالحة الّتي اسُتخدمت عبر العقود الماضية والّتي تستخدم اآلن ولكن جميعها ينـطـوي 

تحت تحديد موقع السفينة الحالي ومقارنته بمواقع أخرى معلومة و معظم تقنيّات المالحة العصرية تعتمد بشكل رئيـسـي 

على موقع ُيحّدد إلكترونياً بواسطة مستقبالت تقوم بجمع المعلومات القادمة من األقمار االصطناعية. وبـقـيّـة الـتـقـنـيـات 

،خم الموقع الواحد يمكن أن يرجع إلى شيـئـيـن Lines Of Positionتعتمد على تقاطع خطوط الموقع -في الغالب-العصرية 

مختلفين وهما الخم المرسوم على الخريطة )من قبل الماّلح(، والخم الوهمي ما بين المراقب وجسم مرئي )حـقـيـقـي( 

فعندما يتمكّن المالح من قياس االتجاه على أرض الواقع، سيكون بـإمـكـانـه رسـم خـم ،  Bearing  وهو ما يعرف باالتّجاه 

 الموقع على الخريطة المالحية الورقية.

 مقدمة
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  :Dead Reckoningأوالً: الموقع الحسابي 

هو الموقع الّذي يتم حسابه باستخدام خم سير السفينة 

وسرعتها فقم، ولكن ال يأخذ بالحسبان القوى الخارجية 

الّتي تؤثّر على السفينة كالرياح والتيارات وأخطاء التوجيه 

 وغيرها، وبالتّالي فإنّه يعتبر غير دقيق.

  :Pilotingثانياً: خدمات اإلرشاد 

والّتي يُتم استخدامها في المياه المحدودة )المياه 

الضحلة، والممّرات المائية الرئيسيّة( ومن خاللها يتم أخذ 

موقع السفينة بشكل دقيق قدر اإلمكان خالل فترات زمنيّة 

متتابعة. وتختلف اإلجراءات الّتي يجب القيام بها هنا من 

سفينة ألخرى، فمثالً: إذا كانت السفينة مزوّدة بجهاز 

الخريطة االلكترونية فإّن من مسؤوليّة الماّلح المراقبة 

البسيطة لعملية سير السفينة على المسار المحدد، 

والمراقبة البصريّة للتأكّد من أن السفينة تقوم بالمطلوب 

على وجه الدقة مع مراقبة البوصلة وجهاز قياس األعماق. 

ولكن قد يحدث عطل ما في الخريطة االلكترونية وهذا وارد 

جداً وبالتّالي يجب على الماّلح االعتماد على مهارته في 

 التصّرف.

  :Celestial Navigationثالثاً: المالحة الفلكيّة 

نظُم المالحة الفلكية تعتمد على مراقبة مواقع كل من 

الشمس، والقمر، والنجوم. وإّن النقطة الّتي يتّم قياسها 

بواسطة جهاز يعرف بآلة السدس، يكون عندها الجرم 

السماوي في أثناء دوران األرض له ارتفاع وزاوية عن 

األفق المرئي، هذا االرتفاع يمكن استخدامه لحساب 

 المسافة منسوبة لألرض وتحويلها إلى خم موقع دائري .

 رابعاً: نظُم المالحة االلكترونية وتشتمل علي:

 المالحة الالسلكية: -4

 Radio Navigationبالرغم من أن نظام المالحة الالسلكية 

األقدم إال أنها ما زالت تستخدم في بعض السفن 

 RDFوالمراكب السياحية. إن مكتشف االتّجاه الالسلكي 

هو جهاز يعمل على اكتشاف اتجاه ما باستخدام مصدر 

السلكي معتمداً على خاصيّة موجات الراديو الّتي يمكنها 

السفر لمسافات طويلة أعلى األفق، ويعتبر هذا النظام 

نظاماً جيداً للقوارب والسفن الّتي تعمل في المناطق 

يعمل من خالل  RDFالساحلية القريبة من األرض. جهاز الـ 

توجيه هوائيّات في اتجاهات مختلفة حيث تقوم بالتقاط 

االشارة الّتي ترسل عبر محطّات معلومة الموقع. هذا 

النوع من النظام كان يستخدم بشكل كبير في ثالثينيات 

القرن الماضي واستخدم بشكل كبير في الحرب    

 العالمية الثانية.

Decca) ،OMEGA ،LORAN-C   ثالثة أنظمة مالحة )

كان نظاماً ذو تردّد منخفض  Deccaالسلكية أيضاً،  نظام 

وتّم العمل به ألوّل مّرة خالل الحرب العالميّة الثانية ولعّدة 

سنين تالية قبل أن يتوقّف العمل به ويبدأ العمل بنظام 

LORAN-C  والّي اسُتخدم في البداية بشكل رئيسي في

المالحة الساحليّة وسفن الصيد، ثّم بدأ استخدامه من 

قبل الطائرات. وقد شهد انتشاراً واسعاً في منطقة بحر 

الشمال واستخدمته طائرات الهيلوكوبتر الّتي كان تعمل 

تم إيقاف العمل بهذا  ///4في منصّات النفم. وفي عام 

النظام وحّل محلّه نظام تحديد المواقع العالمي األمريكي 

GPS  ونظام تحديد المواقع األوروبيGalileo  .المخطّم له

المالحي كان أوّل نظام حقيقي عالمي  OMEGAإّن نظام 

يستخدم للطائرات، وكانت تديره الواليات المتحدة بالتعاون 

في األساس وِضع من قبل  OMEGAدول شريكة.  1مع 

القوات البحريّة األمريكية الستخدامه في الطيران 

تّم الحصول من خالله على  4213العسكري، وفي عام 

تغطية لكافة المناطق والمحيطات في العالم من خالل 

ميل عند تحديد  1ثمانية محطات إرسال فقم وبدقة تصل لـ

موقع ما. في البداية اسُتخدم هذا النظام على السفن 

التي تعمل بالطاقة النووية الّتي تنتقل عبر القطب 

الشمالي إلى روسيا، وفي وقت الحق تّم استخدامه من 

Gقبل الغوّاصات. ونظراً لنجاح نظام  P S فقد ُرفِض  

في تسعينيات القرن الماضي  OMEGAاستخدام نظام 

 4227أيلول عام  /4وتم إيقاف العمل به بشكل نهائي في 

 وتوقّفت جميع المحطّات الّتي تعمل به.
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 مصادر الحصول على موقع السفينة:
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 المالحة الراداريّة :-4

الرادار البحري يمكن أن يقدم معلومات مالحية مفيدة جداً 

في حاالت مختلفة. عندما يكون المركب في مدى الرادار 

فإنّه يمكن للماّلح أن يقيس المسافة ويأخذ االتجاه عنه 

بواسطة الرادار ُمنشئاً خطوطاً للموقع. خاصيّة الفهرسة 

هي خاصيّة في جهاز الرادار  :Parallel Indexingالمتوازية 

تتضّمن خلق خم على شاشة الرادار موازي لخم سير 

السفينة ولكنّه ُمزاح إلى اليمين أو اليسار بمسافة معيّنة، 

هذا الخم يسمح للماّلح بالحفاظ على مسافة مالئمة بعيداً 

تتضّمن  "contour"عن المخاطر. وهناك أيضاً تقنية تعرف بـ 

وسم قالب من البالستيك على شاشة الرادار ونقله إلى 

الخريطة الورقية لرسم موقع ما. ويوجد تقنيّة أخرى تدعى 

Plotting  يعمل الرادار من خاللها على رسم مسار ألّي

سفينة تظهر على شاشته تمكّن المالح من التأكّد بأن خم 

 سيره مالئم للعبور بأمان وتجنّب التصادم مع تلك السفينة.

 المالحة عبر األقمار الصناعيّة:-4

هو  GNSSالنظام العالمي للمالحة عبر األقمار االصطناعيّة 

مصطلح عام للمالحة باستخدام األقمار الصناعيّة أيـاً كـان 

نوعه. هذا النظام يسمح لمستقبالت إلكـتـرونـيـة صـغـيـرة 

بتحديد موقعها )خم الطول، خم العرض، االرتـفـاع( بـدقـة 

تصل إلى بضعة أمتار باسـتـخـدام إشـارات مـرسـلـة مـن 

األقمار االصطناعية. يوجد ثـالثـة أنـواع لـألنـظـمـة الّـتـي 

تستخدم األقمار االصطناعية: نظام تحديد المواقع العالمي 

GPS ونظـام الـمـواقـع الـروسـي ،GLONASS والـنـظـام ،

 41يوجد حالياً أكـثـر مـن  .Galileoاألوروبي )قيد اإلنشاء( 

 تقوم بإرسال -41حد أدنى - GPSقمر صناعي لنظام 

أن تـحـّدد مـوقـع  GPSاإلشارات متيحًة لمستقـبـالت الــ 

المستقبل، وسرعته، واتّجاهه. منذ أن تم إطـالق الـقـمـر 

، أصبح نظـام تـحـديـد 4273الصناعي التجريبي األوّل عام 

المواقع العالمي أمراً ال غنى عنه في المالحة الـبـحـريـة، 

 وأداة هامة في رسم الخرائم البحرية.

أساساً من قبل وزارة الدفاع األمـريـكـيـة  GPSتّم تطوير الـ 

طـلـق فـي الـبـدايـة  NAVSTARوكان يدعى رسـمـيّـاً 
ُ
وأ

الستخدامات عسكريّة قبل أن يطرح الستخدامات تـجـاريّـة 

ومدنيّة الحقاً. تخطيم الرحلة البحرية: إّن سوء الـتـخـطـيـم 

للرحلة البحرية يمكن أن يؤدي لـكـوارث عـديـدة كـجـنـوح 

السفينة، أو تسّرب الوقود. وتخطيم الرحلة البـحـريّـة هـو 

إجراء لوضع وصف كامل ودقيق لطريق السفينة من مـرفـأ 

المغادرة إلى مرفأ الوصول. الخطة تتضّمن مغادرة الحوض 

أو المرفأ، والرباط، واالقتراب من الموقع المطلوب. ووفـقـاً 

للقانون الدولي فإّن قبطان السفينة هو الـمـسـؤول عـن 

اإلشراف على تخطيم الرحلة، وتتم هذه العملية بواسطـة 

الضابم الثاني على ظهر السفن التجارية. هناك دراسـات 

بالمئة مـن  /3تشير إلى أّن الخطأ البشري هو عامل في 

الحوادث المالحية. عمليّة تخطيم الرحلة قـد طـوّرت مـن 

خطوط ورقية على الخرائم المالحية إلـى عـمـلـيّـة إدارة 

المخاطر. تخطيم الرحلة يتكون من أربع مراحل: التـقـيـيـم، 

والخطيم، والتنفيذ، والمراقبة. تتناول مرحلة التقييم جـمـع 

المعلومات ذا الصلة ومعرفة المخاطر الّتي قد تتعرض لهـا 

يتم إنشاء خـطـة -التخطيم-السفينة. في المرحلة التالية 

مكتوبة. المرحلة الثالثة هي تنفيذ الخطّة مع األخذ بـعـيـن 

االعتبار التغييرات المفاجأة فيها والّتي قد تـحـدث بسـبـب 

الظروف الجويّة وغير ذلك. المرحلة األخيرة تتضّمن مراقبـة 

 الخطة والتأكد من أنّها تسير وفق المخطّم له.

تستخدم إليجاد االتّجاه الصحيـح، عـلـى بوصلة الجايرو: -4

عكس البوصلة المغناطيسية فـإنّـهـا ال تـتـأثـر بـالـحـقـل 

 المغناطيسي للكرة األرضية.

 ُيستخدم للتحكم اآللي بمسار السفينة.الماّلح اآللي: -4 

يـقـوم بـقـيـاس سـرعـة ُمسجل السرعة والمسافـة: -4 

السفينة والمسافة المقطوعة من نقطة معينة، ويستخدم 

 في معرفة الوقت المتوقّع للوصول

 ETA. 4- جهاز قياس الـعـمـقEcho Sounder:  يسـتـخـدم

 األمواج الصوتية لقياس العمق الفعلي أسفل السفينة.

وهي نسخة متطورة عـن  :ECDISالخريطة االلكترونية -1 

الخريطة الورقية تستخدم لمتابعة مسار السفينة ويمـكـن 

 رسم الرحلة عليها ومراقبتها.

كل السفن كبيرة أو صغيـرة يـجـب أن األنوار المالحية: -1 

 تضع أنوراً مالحيّة كجزء من النظام المالحي لها. 
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ومن أجل مراقبة وتخطيم الرحـلـة بشـكـل 
سليم وآمن، هنا بعض األدوات الـمـالحـيّـة 
 الّتي تستخدم في معظم السفن الحديثة: 
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إن المعدات المالحية المتوافرة في سوق اليوم 

للمستخدمين وتحديداً المتعلقة منها بالنقل البحري تعتبر 

ذات أهمية عالية في المالحة البحرية والتي ستغدو 

المالحة بدونها عملية ذات خطورة عالية ومجازفة غير 

مضمونة العواقب. فسوق المعدات المالحية يمّد العاملين 

في قطاع النقل البحري بالمعدات التقنية والدعم 

التكنولوجي المطلوب لتأمين خم سير السفينة وتحديد 

 موقعها في عرض البحر.

ويتميز سوق المعدات البحرية بتنوع كبير يرضي بالمقابل 

التنوع في طلبات المستخدمين لها، األمر الذي يتيح 

 للمستثمرين االنتقاء من مجموعة كبيرة من الخيارات .

ومن أهم أعمدة تطور المالحة في العصر الحديث والتي 

 غدت المالحة بفضلها أمراً سهل الممارسة من حيث المبدأ:

 :VHF.أجهزة االتصال الالسلكية ذات التردد العالي 4

تعتبر أجهزة االتصال الالسلكية ذات التردد العالي إحدى 

وسائل إرسال واستقبال الرسائل على متن السفن، 

ويمكن توصيف وظيفتها األكثر أهمية بكونها تلعب دوراً 

كبيراً في إرسال إشارات االستغاثة عبر القنوات المتاحة 

لخفر السواحل والسفن األخرى والقوارب المحيطة. كما 

يتيح نوع آخر من أجهزة االتصال الالسلكية التي تستخدم 

التردد العالي إمكانية إجراء المكالمات من قبل مشغليه ما 

يضاعف من أهمية هذا الجهاز كوسيلة لالتصال الهاتفي. 

أما الميزة األخرى لهذه األجهزة فيمكن إيجازها بتوافر 

نوعين منها، األول محمول والثاني ثابت، فالنوع األول يتميز 

بأنه مضاد لتأثير الماء ويعمل على البطاريات لتسهيل 

عملية تغذيته بالطاقة. أما النوع الثاني، الثابت، فهو ذو 

حجم كبير نسبياً لكنه يتمتع بمنظومة تغذية للطاقة أكبر 

من النوع األول، وهو ذو مدى أبعد وتغطية أوسع ويحتوي 

 على خيارات عملياتية أكثر من ذلك المحمول.

 :GPS.نظام تحديد المواقع العالمي 4

لقد أضحى نظام تحديد المواقع جزءاً أساسياً من منظومة 

المالحة البحرية. ويتيح هذا النظام للسفن والقوارب، بذات 

الشكل الذي يستخدم به في السيارات، معرفة الموقع 

الدقيق والبقاء في خم السير المطلوب وخاصة في 

المناطق التي تزدحم فيها الحياة والنشاطات البحرية 

بأنواعها. وال يتوقف األمر على ذلك بل يتعداه إلى تحديد 

مواقع السفن األخرى لتفادي أي من حاالت التصادم 

والتي ينت  عنها كوارث وأضرار لكل من البضائع والسفينة 

واألهم من ذلك لألرواح. وتجدر اإلشارة إلى أن نظام تحديد 

الموقع العالمي في تصميمه مضاد للماء وتزود لوحته 

بمفاتيح لخيارات االستخدام المتنوعة، ومن شأن كل هذا 

أن يضمن تشغيالً سهالً لكل أنواع الرحالت البحرية على 

 اختالفها.

 . بوصلة الجايرو:4

البوصلة هي األداة التي تدلنا على جهة الشمال 

الحقيقي، وقد استخدمت منذ العصور القديمة وخاصة 

في السفر عبر األماكن التي تصعب فيها معرفة 

االتجاهات كالصحاري الواسعة والبحار المفتوحة، وعبر 

مئات السنين بقيت البوصلة المغناطيسية سيدة الموقف، 

لكن كان من سلبياتها أنها تحتاج الى عمليات معايرة 

دائمة، كما نحتاج إلى عملية تصحيح حسابية للوصول إلى 

معرفة اتجاه الشمال الحقيقي بسبب خطـأي      

 االنحراف واالنعطاف.
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 منظومات غيرت مفهوم المالحة المعاصرة 1
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 .المرشد اآللي البحري:1

يعتبر المرشد اآللي البحري، رابُع نظام دعم في قائمتنا 

المذكورة آنفاً، عماَد ثورة التقانة في عالم البحار. ففي 

الماضي كان يتوجب على الربان دائماً االعتماد على أحد 

البحارة ذوي الخبرة ليكون رجل الدفة بشكل دائم وخاصة 

في الممرات الخطرة والضيقة وقد يضطر أن يأخذ على 

عاتقه شخصيّاً هذه المهمة أي أنه يجب أن يتفرغ أحد افراد 

الطاقم على األقل طوال الوقت لتوجيه الدفة. إال أن ظهور 

المرشد اآللي البحري في العصر الحديث حل مشكلة 

التوجيه اليدوي للسفينة أو القارب، األمر الذي أعطى 

مرونة أكبر للربان في إعطاء تعليماته واإلشراف على 

تنفيذها ، ويتدرج المرشد اآللي البحري في أنواعه 

المطروحة في األسواق من النوع ذي التركيب البسيم 

إلى األنواع األكثر تقنيًة وتعقيداً، وأياً كان نوعه فهو يوفر 

دعماً في األداء للمالحين القدماء والجدد، ويتكامل أداء هذا 

النظام مع بوصلة الجايرو ومع نظام تحديد الموقع العالمي 

األمر الذي يجعل هذه االنظمة مرتبطة ببعضها بشكل 

 أوسع أثناء إبحار السفينة.

 الرادار البحري: -1

المنظومة الخامسة من منظومات المالحة الحديثة هي 

ظهر الرادار إبان الحرب العالمية الثانية في القوى  الرادار 

البحرية األميركية بعد حرب المحيم الهادئ، ولعب دوراً 

حاسماً في انتصارات البحرية األميركية على اليابانيين 

يمكن  الذين لم يكونوا قد توصلوا بعد الى هذه التقنية ، 

تلخيص عمل الرادار بالتالي: هوائي دوّار يرسل الترددات 

لُيظهر فيما إذا كان هنالك أي أجسام ستعترض مسار 

السفينة، تنعكس هذه الترددات إلى المرسل الدوار للرادار 

وتكون محملة  بالمعلومات الالزمة عن الهدف المرصود من 

 حيث الشكل والحجم والمسافة والحركة.

 :AIS. جهاز التعريف االوتوماتيكي 1 

هو العمود االخير من أعمدة المالحة الحديثة التي نتحدث 

يعمل كبطاقة تعريف للعائمة   عنها اليوم، هذا الجهاز

وكاشف لمعلومات العائمات األخرى، كل المعلومات 

االساسية التي تريد أن تعرفها عن أي عائمة أو ترسلها 

إلى أي عائمة تبحر بالقرب منك تستطيع أن تعرفها من 

خالل جهاز التعريف االوتوماتيكي عالوة عن المحطات 

األرضية ومحطات تنظيم حركة المرور المالحي وهو يعمل 

و له  VHFعلى الموجات الكهرومغناطيسية العالية التردد 

هوائي استقبال وارسال على سطح البرج ومستقبل 

موجود في البرج يوضح قائمة األهداف التي في مداه وكل 

 هدف تستطيع أن تعرف كل معلوماته باختياره بالتحديد.

لقد برزت أهمية عمليات التطوير التي دخلت قطاع النقل 

البحري في السنوات األخيرة من خالل الطلب على 

المعدات الحديثة في سوق النقل البحري. وبمرور الوقت 

سيزيد الطلب على تلك المعدات، فالمعدات آنفة الذكر 

أصبحت في وقتنا الحالي حاجة ملحة وأساسية ألي 

سفينة وبدونها يمكن أن تتوه السفن في عرض البحر، 

 بالمعنى الحرفي والمجازي لهذه العبارة.
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 المصادر

https://www.syr-res.com 

http://www.aldouman.com 
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 إعداد 0 وفاء شطا

 

 

تولي الدولة المصرية ملف االستثمار في القطاع الزراعي واستصالح األراضي، أولوية قصوى باعتبارها قضية أمن قومي 

في المقام األول، وهو ما يعكسه مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكامالً ذا أهمية استراتيجيـة 

لتحقيق األمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارة 

حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على اإلنتاج الزراعي، وتوفر اآلالف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمـريـن، 

ما يسهم في حماية وتحقيق األمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع االستراتيجية، فضالً عن استقرار أسـعـار السـلـع فـي 

 األسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

ويشارك فى تنفيذ هذا المشروع العمالق كل من وزارة الزراعة وجهازى الخدمة الوطنية والهيئـة الـهـنـدسـيـة بـالـقـوات 

المسلحة، وقد بدأت الجهات المشاركة بالفعل خالل الفترة األخيرة فى العديد من إجراءات التنفيذ، منها رفـع اإلحـداثـيـات 

المطلوبة، وإعداد التقارير المطلوبة الخاصة بخرائم المشروع، والبدء فى إنشاء شبـكـات الـطـرق ومـحـاور الـمـسـاقـى 

 والمصارف المائية، ووضع أساسيات محطات الرفع والمعالجة الالزمة.

 مقدمة
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 الموقع : -

يقع المشروع بالساحل الشمالي الغربي عـنـد مـنـطـقـة 

 محور الضبعة .

و يتميز المشروع بموقعه االسـتـراتـيـجـي بـالـقـرب مـن 

الموانئ والمطارات، ومنها ميناء اإلسكنـدريـة والسـخـنـة 

ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كـمـا يـرتـبـم 

بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمـة وجـديـدة، مـنـهـا 

 .مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر

 مساحة المشروع: -

مليون فدان، ومـن  414مساحته كمشروع تنموي تبل  نحو 

المقرر االنتهاء من استزراع مليون فـدان خـالل عـامـيـن، 

وتشـمـل األرض  تصلح لزراعة جميع أنواع المـحـاصـيـل، 

ألف فدان،  133الموجودة في جنوب محور الضبعة حوالي 

ألـف  //1في حدود أكثر مـن  «مستقبل مصر»ومشروع 

ألف فدان لجهـاز مشـروعـات الـخـدمـة  /41فدان، وأيضاً 

الوطنية والمتداخلـة مـع مـنـطـقـة الـدراسـة، والـثـالثـة 

 مشروعات تمثل الحد األدنى مليون فدان. 

 

ويهدف مشروع الدلتا الجديده الستيعاب الزيادة السكانيـة 

في الدلتا والوادي وتحقيق األمن الغذائي وتوفـيـر فـرص 

عمل وتعويض األراضي الزراعية، التي تم البنـاء عـلـيـهـا، 

خالل األعوام الماضية، كما يستـهـدف الـمـشـروع إنشـاء 

  مشروعات صناعية بجانب األراضي الزراعية.

ووجه الرئيس السيسي باالنتهاء مـن الـمـشـروع خـالل 

أعوام، في إطـار اسـتـراتـيـجـيـة  /4عامين فقم، بدال من 

الدولة لضغم المراحل الزمنية وتنفيذ الـمـشـروعـات فـي 

  وقت قصير مع االهتمام بالجودة.

الجديدة ”الدلتا“مشروع   أكدت نقابة المهن الزراعية أن

بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي يمثل 

نقلة زراعية وعمرانية جديدة لمصر وستصل المساحة 

مليون فدان بحلول مع إنتاجية 711الزراعية في مصر إلى 

مضاعفة من الفدان الذي سيتم االستعانة بأحدث 

 .التكنولوجيا في هذا المجال

مما يساهم في تحقيق األمن الغذائي لمصر والحد من 

استيراد السلع االستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة 

% /4السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 

مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، 

فضالً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة 

 الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.

ماليين فرصة  1كما يستهدف المشروع أيضاً، توفير نحو  

، باإلضافة 4/41عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 

إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين 

لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا، وكذلك إقامة 

مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربم بين الزراعة 

 والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.

وذكر تقرير المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، أن صافي  

لـ  4411احتياجات المشروع من المياه يومياً يتراوح ما بين 

، مضيفاً أن المشروع يعتمد على أنظمة ري 4مليون م 41

حديثة لضمان ترشيد استهالك المياه، وكذلك مصادر مياه 

غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تبل  

الطاقة اإلنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من 

 0 يوم.4مليون م 111غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 

يأتي ذلك باإلضافة إلى المياه الجوفية من خالل ضوابم  

للسحب واالستخدام بما يضمن استدامة المخزون 

ألف فدان للعام الثاني على  //4الجوفي، هذا ويتم زراعة 

 التوالي باستخدام المياه الجوفية فقم.

وكشف التقرير عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم 

ألف فدان، في حين جار االنتهاء  //4االنتهاء من استزراع 

، كما تم استخدام 4/44ألف فدان خالل عام  /41من زراعة 

 جهاز ري محوري مطور. //41
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 الموقع والمساحة 

 أهداف المشروع

  /4/4قفزة عمالقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 
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 أبرز المحاصيل المستهدفة للزراعة

 المصادر :

https://www.youm7.com  

https://gate.ahram.org.eg 

https://www.elwatannews.com 

https://almalnews.com/ 

أبرز التقرير الصادر عن المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء   المحاصيل المستهدف زراعتهـا بـالـمـشـروع، فـفـيـمـا يـتـعـلـق 

بالمحاصيل االستراتيجية فمن المستهدف زراعة الذرة والقمح والسكر وغيرها، وبالمحاصيل البستانية مسـتـهـدف زراعـة 

الفاكهة والخضراوات بأنواعهما وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمـس 

 والكتان والبابون  وغيرها.

، مقارنـة /4/4204/4ألف فدان عام  44117%، حيث سجلت 12712وأضاف التقرير أن األراضي المستصلحة زادت بنسبة    

مـلـيـون فـدان عـام  211% حيث وصلت لـ 111، بينما زادت المساحة المزروعة بنسبة 4/4104/41ألف فدان عام  4111بـ 

 .4/41مليون فدان عام  312، مقارنة بـ /4/4

، والـتـي 4/41سنوات وحتى عـام  1وكشف التقرير عن مستهدفات وزارة الزراعة لزيادة اإلنتاج الزراعي في مصر خالل   

 ./4/4مليون طن عام  214مقارنة بـ  4/41مليون طن عام  4114%، ليسجل 11أبرزها زيادة إنتاج القمح بنسبة 

مليون طـن عـام  7مقارنة بـ  4/41مليون طن عام  4/11%، ليسجل 1311وتستهدف الوزارة أيضاً، زيادة إنتاج الذرة بنسبة  

مـلـيـون  411مقارنة بـ  4/41مليون طن عام  1%، ليسجل 1117، في حين من المستهدف زيادة إنتاج السكر بنسبة /4/4

 ./4/4طن عام 

%، 111، حيث توقعت زيادة إنتاج القمح بنـسـبـة 4/41وأبرزت توقعات وكالة فيتش بزيادة اإلنتاج الزراعي في مصر حتى  

 ./4/4مليون طن عام  313مقارنة بـ  4/41مليون طن عام  214ليسجل 

 111مقـارنـة بــ  4/41مليون طن عام  714%، ليسجل 4/12سنوات بنسبة  1وتوقعت الوكالة ذاتها زيادة إنتاج الذرة خالل  

 4/41مليون طـن عـام  412%، ليسجل 711سنوات بنسبة  1، باإلضافة إلى زيادة إنتاج السكر خالل /4/4مليون طن عام 

 ./4/4مليون طن عام  417مقارنة بـ 

وأبرز التقرير اإلشادات الدولية بقطاع الزراعة في مصر، حيث أشادت فيتش بمواصلة الحكومة االستثمـار فـي مشـاريـع  

استصالح األراضي، وزيادة المساحة المتاحة لإلنتاج الزراعي، لتحقيق مزيد من األمن الغذائـي، بـاإلضـافـة إلـى تـطـويـر 

 التصنيع الزراعي في البالد بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، مما يخلق فرصاً تصديرية قوية.
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