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A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

 إػذاد 0 وفـبء شطب 

 
A Quarterly E-Publication by DPA 

رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ٌستقبل وفداً من شركة 
  هواوى العالمٌة

 0202يىنيى  1 

استقبل اللواء بحرى أ.ح / ولٌد عوض رئٌس مجلس إدارة 

هٌئة مٌناء دمٌاط وفداً من شركة هواوى العالمممٌمة المرائمدة 

فى مجال التكنولوجٌا وذلك فى زٌارة تهدؾ إلى بحث أوجم  

 التعاون بٌن الجانبٌن .

ً بماسمهمامما   حٌث بدأ اللقاء بعرض توضٌحى تناول تمعمرٌم ما

الشركة فٌما ٌخص إستخدام التكنولوجٌا المحمدٌملمة لمتمطموٌمر 

أداء الموانئ والنقل البحرى علمى مسمتموى المعمالمم   وممن 

جانب  رحب اللواء بحرى أ.ح / ولمٌمد عموض بمالموفمد وأكمد 

على أن مٌناء دمٌاط حقق ممكمانم  ممتمقمدمم  بمٌمن الممموانمئ 

المصمرٌمة فمى ممجمال المتمحمول المردمممى وإسمتمخمدام أحمدث 

التطبٌقا  التكنولوجٌ  لتٌسٌر وتسرٌع اإلجراءا  بالتمعماون 

 مع المجتمع المٌنائى .

وأضاؾ أن همنماك افماب كمبمٌمرة لملمتمعماون بمٌمن المجمانمبمٌمن 

إلستخدام الحلول المتقدمة لتطوٌر العمل بالمٌنماء بمواسمطمة 

الذكاء الصناعى للوصول إلمى المتمطمبمٌمق المكماممل لممم مهموم 

 المٌناء الذكى .

استمرار اتخاذ اإلجراءا  اإلحترازٌة ضد فٌروس 
  كورونا بمٌناء دمٌاط

 0202يىنيى 2  

تن ٌذاً لتوجٌها  وزارة النقل وتؤكٌداً على إستمرار إتخاذ 
كافة اإلجراءا  الالزم  لمواجهة الار فٌروس كورونا   
تابع اللواء بحرى أ.ح / ولٌد عوض رئٌس مجلس إدارة 
هٌئة مٌناء دمٌاط استمرار جهود تعقٌم وتطهٌر المكاتب 
والمبانى اإلدارٌ  والطرب والوحدا  البحرٌة وتوفٌر 
مهما  الوداٌة الشخصٌة والمطهرا  للعاملٌن وكذا 
توزٌع الملصقا  الخاصة بالتعلٌما  وإرشادا  الوداٌة   
ضمن اإلجراءا  اإلحترازٌة التى تتخذها هٌئة مٌناء 

ً وبص ة دورٌة لضمان عدم انتشار         دمٌاط ٌومٌا
 .فٌروس كورونا 

https://www.facebook.com/damietta.port?__cft__%5b0%5d=AZXxHjPRIhVYvILswdVZ0vV1PxNUh5JuG9N3sTTG9Wmroe6A0gUiXQNIpTregqf2Avb25s2UASbUPWt9tQ2DpsHiiJjNH8J302LxLFePOVUhwWXtworC_5UqfqOl9ZZ2xr8KkmdmLQanPbyvTO5Mn7ic&__tn__=-%5dK-R
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رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ٌستقبل وفداً من البنك  
 األهلى المصرى

 0202يىنيى   8  

استقبل اللواء بحرى أ.ح / ولمٌمد عموض رئمٌمس ممجملمس 

إدارة هٌئة مٌناء دمٌاط وفداً من البمنمك األهملمى المممصمرى 

وذلك فمى زٌمارة تمهمدؾ إلمى بمحمث أوجم  المتمعماون بمٌمن 

الجانبٌن فٌما ٌخص تطوٌر أعمال التحمصمٌمل اإللمكمتمرونمى 

 بالهٌئة من خالل النظم المالٌة المطبقة بالبنك .

حٌث تم عرض جهود الهٌئة فى تطوٌر أنظممة المتمحمصمٌمل 

اإللكمتمرونمى وعملمى رأسمهما الم ماتمورة الممموحمدة لملمسم من 

والكاشٌرا  ضمن منظومة الشباك المواحمد وكمذا تمطمبمٌمق 

الهٌئة لقرار وزٌر النقل باالعتمماد عملمى اال  المتمحمصمٌمل 

 اإللكترونى باستخدام البطادا  البنكٌة .
 

ودد ابدى ممللو البنك األهلى استعدادهم لملمتمعماون خماصمة 

مع إفتتاح المقر الجدٌد ل رع المبمنمك داخمل ممٌمنماء دممٌماط 

سماعمة طمول أٌمام  46وتطبٌق نظام العمل ب  علمى ممدار 

األسبوع بما ٌسمح بتحصٌل كافة المممتمحمصمال  المخماصمة 

 بالمٌناء فى أى ود  .

 هٌئة اللوٌدز رٌجٌستر تجري المراجعة البٌنٌة

 لهٌئة مٌناء دمٌاط  
 0202يىنيى   8

حضر اللواء بحري ا.ح / ولمٌمد عموض رئمٌمس ممجملمس 

إدارة هٌئة مٌناء دمٌاط الملمقماء المخمتماممى لممممململ همٌمئمة 

اللوٌدز رٌجٌستر المتمى تمعمد ممن أكمبمر جمهما  اإلشمراؾ 

الدولٌة و المذى عمقمدع ممع رإسماء اإلدارا  المممركمزٌمة 

واإلدرا  المختصة بالهٌئة    وذلمك فمى خمتمام زٌمارتمهما 

التى استهدف  عمل المراجعة البٌنٌة للتؤكد من اسمتمممرار 

تطابق هٌئة مٌناء دمٌاط مع مواص ا  شمهمادا  المجمودة 

 الحاصلة علٌها

   (ISO 9001:2015   -  ISO 14001:2015   -

       ( I SO 45001:2018)   

وأوضح اللواء بمحمري ا.ح / ولمٌمد عموض ان الملموٌمدز 

رٌجٌستر دام  بالتم متمٌمى عملمى كمافمة أنشمطمة المممٌمنماء 

واختبار مدى ك اءة المختصٌن باإلدارا  فً التعامل بمعمد 

افتراض عدد من الموادؾ الطارئة الؽٌر مخططة لمقمٌماس 

مدى االستعداد للتعامل معها بالتوافق مع أنظمممة المجمودة 

 اللالث والرت عٌل تلك المنظوما  على األنشطة بالمٌناء .

وأضاؾ أن المٌناء مستمر فمى المتمطمبمٌمق األمململ لمبمنمود 

سٌاسا  الجودة التى تهدؾ إلى تطبٌق ممعماٌمٌمر السمالممة 

والصحة المهنٌة   وسالمة البٌئة وتحقٌق رضما المعمممالء 

بشكل كامل من خالل تدرٌب وتمؤهمٌمل المعمنمصمر المبمشمرى 

وممطمابممقمة جممممٌمع اإلجمراءا  الممتمى تممقموم بممهما اإلدارا  

لسٌاسة وأهداؾ المجمودة و المتمؤكمد ممن سمالممة المبمنمٌمة 

 التحتٌة والمعدا  .

ومن جانب  أشاد مندوب همٌمئمة الملموٌمدز بمالمتمعماون المذى 

لمس  من رئٌس مجلس اإلدارة وجمٌع اإلدارا  بمالمهمٌمئمة 

 مما كان ل  بالػ األلر فً نجاح المراجعة .
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https://www.facebook.com/damietta.port?__cft__%5b0%5d=AZXVJ3P7OpIA7-VJdeNa3RgFZPaRy9LftCRyX4uQd-44H4cA6lBF3-dQRPRg429SEH7mWSX4gqs-ppWc-gepIHMb8_Q_GgG9Zaa5rRN5r9xDBqehxqiFQWXb75Cl7LK99I80JJBTJ1i9jz59ko7VHX4Q&__tn__=-%5dK-R
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اللواء بحري أ .ح ولٌد عوض رئٌس هٌئة مٌناء  
دمٌاط ٌشهد تودٌع مذكرة ت اهم منحة تؤهٌل 

  الشباب للعمل فً موانئ المتوسط .
 0202يىنيى  20

شهد اللواء بحري أ.ح / ولٌمد عموض .. رئمٌمس ممجملمس 

إدارة هٌئة مٌناء دمٌماط ممراسمم تمودمٌمع ممذكمرة المتم ماهمم 

الخاصة بمنحة مشروع تؤهٌل الشباب لملمعمممل فمً مموانمئ 

المتوسط و التً فاز  الهٌئة بتنظمٌمممهما و المممممولمة ممن 

 مإسسة التعاون عبر الحدود التابعة لإلتحاد األوروبً .

حٌث دام بالتودٌع رئٌس مجلس إدارة المهمٌمئمة إلمى جمانمب 

ممللى كال من معهد تدرٌب الممموانمئ المتمابمع لمةكمادٌمممٌمة 

العربٌة للعلوم و التكنولوجٌا و النقمل المبمحمري و جماممعمة 

حورس و الؽرفة التجارٌة لمحمافمظمة دممٌماط و المممدرسمة 

اللانوٌة للتعلٌم و التدرٌب المزدوج بدمٌاط الجدٌدة و عمدد 

 من كبرى الشركا  بمٌناء دمٌاط .

و من جانب  أوضح اللواء بحمري أ.ح / ولمٌمد عموض أن 

شماب و فمتماة  784برنامج المنحة ٌستهدؾ تدرٌب عمدد 

على مدار لاللة أعوام بالشراكة مع المإسسا  التعلمٌمممٌمة 

و الشركا  الكبرى للمساهمة فً تنمٌة المجتمع من خمالل 

العمل على تؤهٌل الشباب و المرأة من الطلبة و الخرٌجمٌمن 

بمممحممافمظممة دمممٌماط و تممزوٌمدهممم بممالممممهمارا  و الممتمدرٌممب          

و الخبرا  المهنٌة الالزمة لتحسٌن فرص عملهمم خماصمة 

فً الموانئ البحرٌة   و أضاؾ أن تودٌع مذكمرة المتم ماهمم 

جاء نتاجا لجهود ال رٌق مهندس / كامل الوزٌمر .. وزٌمر 

النقل التً ألمر  عن فوز همٌمئمة ممٌمنماء دممٌماط بمتمنمظمٌمم 

المنحة رؼم المنافسة التً شهدناهما ممن عمدد ممن المدول    

 و الجها  الدولٌة .

حضر مراسم التودٌع اللواء بحرى أ.ح أحمد العمواد نمائمب 

رئٌس مجلس اإلدارة ورإساء اإلدارا  المركزٌة وممدٌمرو 

 العموم و أعضاء اللجنة المختصة بهٌئة مٌناء دمٌاط .

عاماً على إنشائ   57مٌناء دمٌاط  ٌحت ل بمرور 
 وتشؽٌل المالحة ب 

 0202يىنيى 01 

عاماً علمى إفمتمتماح  57احت ل  هٌئة مٌناء دمٌاط  بمرور 

و تشؽٌل المٌناء للمالحة   حمٌمث أوضمح الملمواء بمحمري 

أ.ح / ولٌد عوض رئٌس مجلس إدارة الهٌئة أن المممٌمنماء 

ومنذ ذلمك المتمارٌمد شمهمد تمطموراً  6888تم افتتاح  عام 

كبٌراً فى زٌادة اعداد وأطوال األرص ة وأعمادمهما وكمذلمك 

افتتاح العدٌد من المشروعا  الكبمرى واخمرهما المممحمطمة 

المتعددة األؼراض التمى شمرفم  بمافمتمتماح السمٌمد رئمٌمس 

م 61م وعمممق 886الجمهورٌة لها بؤطوال أرص ة تبلػ 

الستقبال أحدث أجٌال س ن البضائع العامة   كممما ٌمجمرى 

العمل حالٌاً على إنشماء ممحمطمة المحماوٌما  تمحمٌما مصمر 

م وسماحمة خملم مٌمة 68م وعمممق 6816باجمالى أرص ة 

مملمٌمون حماوٌمة سمنموٌماً  6.7بطادة تداول  4ألؾ م 866

بهدؾ تعزٌز مكانة المٌناء لٌصبمح ممٌمنماءا ممحمورٌما فمى 

 تجارة الحاوٌا  بالمنطقة .

كما أوضح اللواء بحري أح ولٌد عوض أن هناك ممخمطمط 

إلدامة عدد من المشروعا  المستقبلٌة و المتمً سمتمكمون 

إضافة حقٌقٌة من شؤنها الح اظ على المكانة التى حقههما 

 المٌناء فى صدارة موانئ المتوسط .

و فً هذا الصدد وجم  رئمٌمس همٌمئمة المممٌمنماء المتمهمنمئمة 

عمامما  57للعاملٌن بالهٌئة على جهودهم المرائمعمة خمالل 

الماضٌة كما هنؤ جمٌع الشركا  و التوكٌال  و المجمهما  

العاملة و المتعاملة مع المٌناء باعتبارهم شركاء المنمجماح 

 على مدى عمر المٌناء.
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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=AZWFqOSBTZHlwneD2Zb5xLngCQjbSAhc9SbyzJEPdbQPR9NmsMXUv4DhxYLA6-bX8SLyOwklCleG_F6X89X-91V6zzpXwarATVw0de2ILFYsRIdc1xfPz7tX5OJxjthwBPRnaITuwn2
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تمد حوافز المتمخمزٌمن لمبمضمائمع  هٌئة مٌناء دمٌاط 
أشمهمر أخمري  8الحدٌد والخردة واالبالكاى لمدة 

 4646تنتهً فً دٌسمبر 

 0202يىنيى 02 

درر  هٌئة مٌناء دمٌاط تمدٌد الحوافز المقدمة لشركا  
المالحة المتعاملة معها  خاصة فى نشاط التخزٌن  والتى 
تم إدرارها فى دٌسمبر من العام الماضى وحتى نهاٌة 

 .ٌونٌ  الماضى

وجاء ذلك خالل إجتماع مجلس إدارة هٌئة مٌناء دمٌاط   
لسنة  867حٌث تم  الموافقة على مد العمل بالقرار ردم 

الخاص بمنح حوافز وتسهٌال  للمستلمرٌن  4646
 .(4646بمٌناء دمٌاط حتى نهاٌة العام الجارى)دٌسمبر 

تخ ٌض نسبة       4646لسنة  867وٌنص القرار ردم 
 -%( من فئا  المحاسبة لساحا  تخزٌن )الحدٌد66)

 .المعدا  البترولٌة( –األبالكاى  –الخردة 

كما نص  المادة اللانٌة على أن ٌتم إٌقاؾ تحصٌل مقابل 
إشراؾ الهٌئة على أعمال الشحن والت رٌػ لبَكر الحدٌد 

 .طن/ بكرة 46الذى ٌتعدى وزن  
على  4646لسنة  867ونص  المادة اللاللة من القرار 

أن ٌتم مد فترة السماح لتخزٌن البضائع فى المخازن 
والساحا  الواردة بقرار هٌئة مٌناء دمٌاط ردم       

ٌوما بدال         86المشار إلٌ  لتصبح  4668لسنة  866
 .ٌوما 67من 

ٌنص  4668كان  هٌئة مٌناء دمٌاط أصدر  درارا فى 
على منح الهٌئة مقابل إشراؾ ٌصل فى البضائع العامة 

جنٌها  للطن  والذى ٌقع الحدٌد الل ائؾ ضمن    5إلى 
جنٌها  للطن  والصب  5بٌنما ٌبلػ فى الصب الجاؾ 

 .جنٌها  للطن 6الجاؾ ؼٌر النظٌؾ 

ونص  المادة الرابعة على أن تُخ ض ال ئا  الواردة 
المشار  4668لسنة  766بقرار هٌئة مٌناء دمٌاط ردم 

% 66% للبضائع العامة وبنسبة 66إلٌ  وذلك بنسبة 
 .لبادى أنواع البضائع

على أن ٌتم تحصٌل  4668لسنة  766ونص القرار ردم 
جنٌ  عن كل طن بضائع صب سائل   6.7مقابل تداول 

جنٌ  عن كل  4جنٌ  عن كل طن بضائع عامة   6.17
 4.7  و«الؽالل والحبوب»طن للصب الجاؾ النظٌؾ 

 .جنٌ  لكل طن بضائع صب ؼٌر نظٌؾ ) فحم  كلٌنكر(

وأكد  مصادر بؽرفة مالحة دمٌاط  أن القرار ٌؤتى 
تشجٌعا للتخزٌن داخل المٌناء  فى الود  الذى تسعى 
الهٌئة فٌ  إلى زٌادة الطادة االستٌعابٌة بالمٌناء  وحتى 
تت ادى ما دام  ب  شركا  الشحن والت رٌػ بمٌناء 
اإلسكندرٌة  والتى أنشؤ  ساحا  تخزٌنٌة خارج 
المٌناء  وذلك بسبب االرت اعا  المتتالٌة فى أسعار 

 .التخزٌن داخل المٌناء

لجنة متخصصة تت قد مخازن البضائع المهمل 
  والرواكد بمٌناء دمٌاط

 0202أغططص  22 

استقبل اللواء بحرى أ.ح ولٌد عوض رئٌس مجلس ٕادارة 

هٌئة مٌناء دمٌاط أعضاء لجنة المرور على مخازن 

البضائع المهمل والرواكد بالموانئ المصرٌة والتى تضم 

جمارك دمٌاط والجها  الردابٌة وهٌئة الخدما  

الحكومٌة برئاسة اللواء بحرى أ.ح رضا إسماعٌل رئٌس 

دطاع النقل البحرى   فى زٌارة تهدؾ الى الودوؾ على 

المودؾ الحالى لتلك البضائع و وضعها القانونى للتخلص 

منها وذلك بحضور اللواء بحري أ.ح أحمد العواد نائب 

 رئٌس مجلس اإلدارة ودٌادا  الهٌئة .

حٌث تم تقدٌم عرض توضٌحى تناول االجراءا  المتبعة 

داخل مٌناء دمٌاط والوضع الحالى فٌما ٌخص تخزٌن 

وتأمٌن البضائع المهمل والرواكد والمودؾ الحالى 

الجراءا  الربط االلى لتوفٌر تقارٌر ددٌقة للمهمل 

والرواكد بالمخازن   لم دام أعضاء اللجنة بجولة مٌدانٌة 

ت قدوا خاللها المخازن والساحا  الخاصة بهذع النوعٌة 

من البضائع وتصنٌ ها وكمٌاتها وأسالٌب تخزٌنها 

وتأمٌنها فً الود  الحالى واإلجراءا  الالزمة للتخلص 

 من تلك البضائع طبقاً للقانون .
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تطعٌم العاملٌن بهٌئة مٌناء دمٌماط ضمد فمٌمروس   
  كورونا

 0202أغططص  22 

تح  رعاٌة اللواء بحرى أ.ح  ولٌد عوض رئٌس مجلس 
ادارة هٌئة مٌناء دمٌاط   إستقبل  الهٌئة  لالث دوافل 
طبٌة دادمة من مدٌرٌة الصحة بدمٌاط وذلك  لتطعٌم 
العاملٌن بهٌئة مٌناء دمٌاط ضد فٌروس كورونا   حٌث 
ٌتم التطعٌم على عدة مراحل باالدارا  المختل ة لضمان 
حسن سٌر وانتظام العمل وعدم تؤلرع   كما تم توفٌر عدة 
اماكن الستقبال العاملٌن وتجهٌزها بكافة المستلزما  
والتجهٌزا  المساعدة للقوافل الطبٌة مع مراعاة التباعد 

 المكانً واتخاذ االجراءا  االحترازٌة .

ودد وج  رئٌس مجلس االدارة بتوفٌر وسائل لنقل 
العاملٌن من أماكن عملهم الى االماكن المخصصة  

 للتطعٌم وعودتهم .

رئٌس هٌئة مٌناء دمٌاط ٌعلن دعم  لمشروع 
  إنشاء وتشؽٌل خط البوتاجاز الجدٌد

 0202ضبتًبر 0 

شارك  هٌئة مٌناء دمٌاط برئاسة اللواء بحرى أ.ح  ولٌد 

عوض رئٌس مجلس االدارة وبحضور مجموعة من 

القٌادا  والمختصٌن بالهٌئة فى جلسة التشاور المجتمعى 

التً نظمتها شركة أنابٌب البترول ) إحدى شركا  دطاع 

البترول ( بؽرض التشاور مع المجتمع المحلى لمحافظا  

 كل من دمٌاط و الددهلٌة و الؽربٌة  

وذلك لتقٌٌم األلر البٌئً لمشروع إنشاء وتشؽٌل خط 

كم تقرٌباً   وهو  656طنطا ( بطول  -بوتاجاز ) دمٌاط 

المشروع الذى ٌهدؾ إلى استؽالل اإلمكانٌا  والبنٌة 

التحتٌة القوٌة التى ٌتمتع بها مٌناء دمٌاط وربط  

بالشبكة القومٌة للبوتاجاز لتؤمٌن ورفع معدال  ضخ  

 إلى محافظا  الدلتا و الوج  البحرى و القاهرة .

وأوضح رئٌس مجلس ادارة هٌئة مٌناء دمٌاط فى كلمة 

ألقاها أمام الحاضرٌن بؤن ال رٌق مهندس كامل الوزٌر .. 

وزٌر النقل وج  بتقدٌم كل الدعم لتن ٌذ هذا المشروع لما 

ل  من مردود اٌجابً على األدتصاد القومى وأضاؾ 

اللواء بحري أ.ح ولٌد عوض أن مٌناء دمٌاط مٌناء 

متمٌز وأن  حاصل على شهادا  الجودة فى عدة مجاال  

فى إدارة السالمة والصحة  ISO 45001 منها شهادة 

المهنٌة مما ٌإهل  لتوفٌر بٌئة عمل امن  باعتبارها بداٌة 

 خط األنابٌب المزمع إنشاإع وتشؽٌل  .

 إستمراراً لت عٌل منظومة النقل النهري ...

مٌناء دمٌاط ٌنقل شحنة من القمح إلى صوامع 
 إمباب  عبر نهر النٌل

 0202ضبتًبر2 

صرح اللواء بحري أ.ح  ولٌد عوض رئٌس مجلس إدارة 

هٌئة مٌناء دمٌاط بؤن  فى إطار استمرار ت عٌل  و تعظٌم 

االست ادة من منظومة النقل النهري وتنشٌط نقل البضائع 

وحدا  نهرٌة ) بارجا  (  66نهرٌاً   ؼادر مٌناء دمٌاط 

داطرة و مقطورة تابعٌن لشركة النٌل الوطنٌة للنقل 

طن دمح  5666النهرى فى رحلة استهدف  نقل حوالً 

من صوامع مٌناء دمٌاط متجهة ٕالى صومعة ٕامبابة عبر 

عربة                 86نهر النٌل وهو ما ٌعادل حمولة 

 نقل بالمقطورة .

وكان رئٌس الهٌئة دد وج  بتوفٌر كافة اإلمكانٌا  

الالزمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدا  

ومؽادرتها فى التودٌ  المحدد وأضاؾ أن نقل البضائع 

بص ة عامة عن طرٌق نهر النٌل ٌعد أرخص وسائل 

النقل وأدلها تكل     وهو ما ٌنعكس على خ ض أسعار 

السلع والبضائع التى ٌتم نقلها من خالل هذع المنظومة 

كأحد وسائط النقل المتعددة داخل مٌناء دمٌاط والذى 

 ٌعطى للمٌناء مٌزة تنافسٌة كبٌرة . 

هذا ومن المنتظر وصول مجموعة أخرى من الوحدا  

 النهرٌة  إلستكمال نقل شحنا  جدٌدة من القمح .

جدٌر بالذكر ان المٌناء ٌحتوى على محطة للنقل النهرى 

أمتار تتصل بنهر النٌل  7م وعمق  566بؤطوال أرص ة 

 كم . 6.7فرع دمٌاط عن طرٌق دناة مالحٌة طولها 
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استمرارا لتردد حركة نادال  الؽاز المممسمال عمبمر  
المٌناء رئٌس هٌئة مٌناء دممٌماط ٌمعملمن إسمتمقمبمال 

   AMADIالنادلة 

 0202ضبتًبر  2 

أعلن اللواء بحرى أ.ح / ولٌد عوض رئٌس مجلس إدارة 
هٌئة مٌناء دمٌاط أن المٌناء استقبل نادلة الؽاز المسال  

AMADI    488التى ترفع علم بروناى و ٌبلػ طولها 
مترا والمقرر لها أن تقوم بتحمٌل  66مترا و بعرض 

الؾ طن من الؽاز المسال متجهة  86شحنة تبلػ حوالى 
 الى باكستان .

ودد تابع رئٌس مجلس إدارة الهٌئة عملٌة دخولها 
وتراكٌها على الرصٌؾ الخاص بمحطة إسالة الؽاز 
باستخدام القاطرا  المملوكة للهٌئة ووج  برفع حالة 
اإلستعداد حتى مؽادرتها بؤمان مع مراعاة تطبٌق كافة 
إجراءا  التؤمٌن و السالمة المتبعة ألناء التعامل مع هذع 

 النوعٌة من الس ن .

ٌؤتى ذلك فى اطار تعزٌز مكانة مصر كمركز إدلٌمى 
 لتداول الؽاز والطادة بالمنطقة .

مٌناء  4646خالل احت الٌة الٌوم البحرى العالمى 
دمٌاط ٌ وز بجائزة افضل مٌناء تجارى فى تطبٌمق 

 منظومة النقل متعدد الوسائط
 0202ضبتًبر 01 

ً لجهود هٌئة مٌناء دمٌاط فى تعظٌم االست ادة من  تتوٌجا

وسائط النقل المتعددة بالمٌناء   فاز المٌناء بجائزة 

) افضل مٌناء تجارى فى تطبٌق منظومة النقل          

 متعدد الوسائط ( 

التى  4646وذلك خالل إحت الٌة الٌوم البحرى العالمى 

أدٌم  تح  شعار ) البحارة ..فى صمٌم مستقبل النقل 

البحرى ( باألسكندرٌة برعاٌة ال رٌق مهندس / كامل 

الوزٌر وزٌر النقل   وحضور رئٌس هٌئة دناة السوٌس 

ورئٌس الهٌئة العامة للمنطقة االدتصادٌة لقناة السوٌس 

ومحافظ االسكندرٌة   ورئٌس دطاع النقل البحري 

ورئٌس األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل 

البحري   ورإساء الموانئ   ول ٌؾ من خبراء النقل 

 البحري وأعضاء السلك الدبلوماسً .

حٌث دام االستاذ الدكتور / إسماعٌل عبد الؽ ار رئٌس 

األكادٌمٌة بتسلٌم الجائزة إلى اللواء بحرى أ.ح / ولٌد 

عوض رئٌس مجلس إدارة هٌئة مٌناء دمٌاط والذى 

أوضح أن فوز مٌناء دمٌاط بهذع الجائزة جاء نتٌجة 

لنجاح الجهود التى دام  بها هٌئة مٌناء دمٌاط فى 

االستؽالل األملل لوسائط النقل المتعددة المتوفرة بالمٌناء 

م  566  حٌث ٌضم محطة للنقل النهرى بؤطوال أرص ة 

أمتار تتصل ب رع نهر النٌل عن طرٌق دناة  7وعمق 

كم   إذ ٌعد النقل النهرى ارخص  6,7مالحٌة بطول 

وسائل النقل وأدلها تكل ة وهو ما ٌنعكس على تكل ة 

السلع والبضائع التً ٌتم نقلها من خالل    جدٌر بالذكر 

ان مٌناء دمٌاط دد استعاد  مإخرا حركة الوحدا  

النهرٌة لنقل البضائع  عبر نهر النٌل بالتعاون مع شركة 

 النٌل الوطنٌة للنقل النهرى .

كما ٌتواجد بالمٌناء شبكة من السكك الحدٌدٌة بؤطوال 

كم تمتد إلى أرص ة المٌناء وٌتم نقل مختلؾ  68حوالى 

أنواع البضائع المحواع والؽٌر محواع عبرها إلى خارج 

المٌناء   كما ٌحتوى على شبكة طرب رئٌسٌة للنقل 

 كم متصلة بالطرٌق الدولى الساحلى . 44بؤطوال تبلػ 

وأضاؾ عوض أن نجاح هٌئة مٌناء دمٌاط فى تطبٌق 

منظومة النقل متعدد الوسائط جاء نتٌجة توجٌها  

ال رٌق مهندس كامل الوزٌر وزٌر النقل من خالل سٌاسة 

الوزارة باستمرار التطوٌر والتحدٌث للبنٌة التحتٌة مما 

 جعلها فى مركز متقدم بٌن الموانئ المصري
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 إػذاد0 دػبء حطٍ

موانئ دبً العالمٌة تستحوذ على شركة إمبلاير 
ملٌون دوالر لتوسٌع  886لوجستٌكس مقابل 
 تواجدها فً إفرٌقٌا

  4646ٌولٌو  8

موانئ دبً العالمٌة هً واحدة من أكبر مشؽلً الموانئ 

 Imperialفً العالم وتخطط لالستحواذ على شركة 

Logistics  ملٌون دوالر  886فً جنوب إفرٌقٌا مقابل

أمرٌكً لتعزٌز وجودها فً لانً أكبر دارة فً العالم. 

إمبلاير لوجٌستكس   شركة لوجستٌة مدرجة فً 

جوهانسبرج   هً شركة لوجستٌة متكاملة  تعمل بشكل 

 .رئٌسً فً جمٌع أنحاء إفرٌقٌا وأوروبا

وتؤتً هذع الخطوة فً إطار التوسع الكبٌر الذي حققت  

موانئ دبً العالمٌة فً القارة األفرٌقٌة فً السنوا  

األخٌرة   حٌث استلمر  فً الموانئ البحرٌة والمحطا  

والخدما  اللوجستٌة للبحث عن طرب تجارٌة مربحة فً 

المنطقة. وبحسب مودع الشركة على اإلنترن    فان 

استلماراتها الحالٌة فً إفرٌقٌا تشمل مشروعا  فً مصر 

والجزائر وجٌبوتً ورواندا و الصومال وموزمبٌق 

والسنؽال. فً ود  سابق   استحوذ  موانئ دبً العالمٌة 

 Syncreonعلى شركة الخدما  اللوجستٌة األمرٌكٌة 

ملٌار دوالر أمرٌكً.  6.4بقٌمة إجمالٌة للمإسسة تبلػ 

Syncreon  ًهً شركة لوجستٌة عالمٌة مقرها ف

الوالٌا  المتحدة   وهً متخصصة فً تصمٌم وتشؽٌل 

سالسل التورٌد المعقدة لصناعا  السٌارا  والتكنولوجٌا 

 عالٌة النمو .

https://www.seatrade-maritime.com 

شركة األحواض الجافة العالمٌة تطور "ساوث 
 ٌارد" الجدٌدة فً دبً

  4646سبتمبر  44

ومقرها دبً    العالمٌةشركة األحواض الجافة أعلن  
عن تطوٌر منشؤة "ساوث ٌارد"   كجزء من استراتٌجٌة 
موانئ دبً العالمٌة والتحول التكنولوجً الذكً فً دبً.

  
ٌهدؾ المشروع  إلى زٌادة القدرة التصنٌعٌة المجهزة 

 بتقنٌا  جدٌدة لتقدٌم خدما  محسنة لعمالئ .

تركز منشؤة "ساوث ٌارد" على تقدٌم مرافق ذا  

مستوى عالمً لقطاعً الن ط والؽاز والطادة المتجددة. 

تقوم شركة األحواض الجافة   وهً شركة رائدة فً 

تقدٌم الخدما  البحرٌة والبحرٌة لقطاعا  الشحن والن ط 

والؽاز والطادة   ببناء منشؤة مخصصة تبلػ مساحتها 

 ألؾ متر مربع لمشارٌع البناء الجدٌدة. 16

ستكون "ساوث ٌارد" ساحة ذا  مستوى عالمً تتمٌز 

بؤحدث المعدا    وعملٌا  أكلر مرونة  ومنشؤة تحمٌل 

جدٌدة تماًما للهٌاكل اللقٌلة والتً من المتودع أن تجذب 

O&G .وعمالء الطادة المتجددة 

تركز شركة عالم األحواض الجافة على تحسٌنا  الك اءة 

مع الح اظ على أعلى مستوٌا  معاٌٌر السالمة والجودة. 

وستدعم منشؤة "ساوث ٌارد" هذع االستراتٌجٌة من 

خالل تطوٌر بنٌة تحتٌة لتحقٌق المزاٌا التنافسٌة فً 

 المنطقة والعالم.

https://www.seatrade-maritime.com/ 
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سنؽافورة تحت ظ بؤعلى تصنٌؾ بالمركز البحري 
 الدولً

  4646ٌولٌو  64

احت ظ  سنؽافورة بمرتبتها األولى كمممركمز بمحمري دولمً 

كمممممإشممر لممم ٌممتممؽممٌممر إلممى حممد كممبممٌممر فممً بممورصممة                 

البلطٌق / شٌنخوا   حٌث تصدر مٌناء سمنمؽمافمورة ممإشمر 

المبملمطمٌمق  -تطوٌر مركز الشحن الدولً التابمع لشمٌمنمخموا 

للعام اللامن   تلٌها لندن وشنؽهاي وهونػ كمونمػ ودبمً   

 وكلها فً ن س المراكز التً كانوا علٌها فً العام السابق.

٪ 76وٌمٌل المإشر بقوة نحو خدما  الشحن التً تشكمل 

 ٪ أخرى.56من حجم المإشر بٌنما تساهم الموانئ بنسبة 

مركمًزا ممن ممراكمز الشمحمن والمتمؽمٌمٌمر  65ؼطى المإشر 

كمان  4646الوحٌد فً المراكز العشرة األولى خالل عمام 

نٌنؽبو   الصٌن فً المراكز العشرة األولى ألول مرة لتحمل 

 محل العاصمة الٌابانٌة طوكٌو فً المركز العاشر.

https://www.seatrade-maritime.com0 

نمو شحن الحاوٌا  فمً ممٌمنماء فمالمنمسمٌما بمنمسمبمة 

 4646٪ فً النصؾ األول من عام 66.87

  4646ٌولٌو  46

اتمجماًهما  Valenciaportتُظهر وتٌرة نشاط الشحن فً 

  والعمام الممماضمً دون  4668إٌجابًٌا للؽاٌة مقارنة بعام 

 4.85تؤلٌر الوباء   تداول  هٌئة مٌناء فالنسٌما حموالمً  

( خممالل الممنممصممؾ األول مممن عممام TEUمملممٌممون حمماوٌممة )

٪ مقارنة بال متمرة نم مسمهما 66.87  بزٌادة ددرها  4646

. نممم  4668٪ عن عمام 5.56وبزٌادة  4646من عام 

٪ 68٪ والمواردا  بمنمسمبمة 41لحاوٌا  بنسبة اصادرا  

٪ مقارنمة بمالم متمرة 6.6بٌنما حاوٌا  إعادة الشحن بنسبة 

  ارتم مع  4646  فمً ٌمونمٌمو  4646ن سهما ممن عمام 

٪ ممقمارنمة بمعمام 66.66إجمالً حمركمة الشمحمن بمنمسمبمة 

. نممم  4646٪ مقمارنمة بشمهمر ٌمونمٌمو 46.8و  4668

و  4668٪ مقارنة بعام 66.55شحنا  الحاوٌا  بنسبة 

الذي اشمتمد بم  وبماء  4646٪ مقارنة بشهر ٌونٌو 45.4

 .        68كوفٌد 

https://www.seatrade-maritime.com  

اإلمارا  تطلق مبادرة لحماٌة حقوب البحارة 
 ورفاهٌتهم

  4646أؼسطس  8

أطلق  دولة اإلمارا  المعمربمٌمة المممتمحمدة ممبمادرة "دعمم 

 جٌشنا األزرب" لحماٌة حقوب البحارة ورفاهٌتهم.

تؤتً مبادرة تمحمسمٌمن نموعمٌمة حمٌماة المبمحمارة فمً دولمة 

اإلمارا  العربٌة المتحدة فً أعقاب القرار األخمٌمر بشمؤن 

الحطام البحري والس ن ؼٌر المطابقة الذي أدرع ممجملمس 

الوزراء والذي ٌهدؾ إلى وضع حد ألطمقمم السم من ؼمٌمر 

 مدفوعة االجر وهجر الس ن المٌاة.

أشار وزٌر الطادة والبنٌمة المتمحمتمٌمة فمً دولمة اإلممارا  

العربٌة المتحدة   إلى الدور المهم للنمقمل المبمحمري حمٌمث 

تعمل دولة اإلمارا  العربٌة المتحدة كمركز لوجستً ممع 

سم مٌمنمة تمتمصمل سمنموًٌما وأكملمر ممن  46666أكلر ممن 

 شركة بحرٌة محلٌة ودولٌة تعمل. 46666

وشدد المممزروعمً عملمى دور المقمرار األخمٌمر لمممجملمس 

الوزراء. تماشٌاً مع دور الوزارة ومسإولٌتنا فمً وضمع 

التشرٌعا  والقوانٌن المتعلقة بالقطاع المبمحمري   فضمالً 

عن ضمان االمتلال لهذع المقموانمٌمن   حمرصمنما عملمى أن 

ٌدعم نظامنا القانونً البحارة الذٌن ٌساهمون فً التنمٌمة 

االدتصادٌة لدولة اإلمارا  العربٌة المممتمحمدة. وكمان اخمر 

اإلنجازا  درار مجلس الوزراء بشمؤن المحمطمام المبمحمري 

والس ن المخال ة   والذي ٌلزم جمٌع الس ن المتمً تمرفمع 

العلم اإلماراتً والس ن التً ترفع أعالماً أجنبٌة فً ممٌماع 

اإلمممارا  أو بممدعمموة ممموانممئ اإلمممارا  بضمممممان حممقمموب 

 البحارة وتلبٌة احتٌاجاتهم ".

باإلضافة إلمى المقمرار المجمدٌمد   ودمعم  دولمة اإلممارا  

العربٌة المتحدة ات ادٌة مع االتحاد الدولً لعمال المنمقمل )

ITF  لتعزٌز التعاون فً دعم البحارة. تسمٌمر المممبمادرا )

بالتوازي مع السماح بتؽٌٌر المطمادمم فمً دولمة اإلممارا  

وتوفٌمر المعمالج  Covid-68العربٌة المتحدة خالل جائحة 

 والتطعٌم للبحارة.
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بدء تشؽٌل اول س ٌنة داخلٌة هولندٌة عدٌمة 
 االنبعالا  .

  4646سبتمبر  1

 Zero Emissionبدأ  شركة الشحن الداخلمً المممسمتمدام 

Services (ZES) BV  عممملمٌماتمهما ممعAlphenaar  أول  

 س ٌنة هولندٌة داخلٌة تستخدم  لنقل الحاوٌا .

 تؽٌٌر نظام الشحن الداخلً

ٌلعب الشحن الداخلً دوًرا ممهمًمما فمً تمقملمٌمل االنمبمعمالما  

٪ ممن 7البٌئٌة. ضمن دطاع النقل   ٌشكل الشحن الداخلً 

انبعالا  لانً أكسٌد الكربون فمً همولمنمدا. بماإلضمافمة إلمى 

٪ من إجمالمً انمبمعمالما  أكماسمٌمد المنمٌمتمروجمٌمن 66ذلك   

 الهولندٌة ناتجة عن الشحن الداخلً.

لتحقٌق األهداؾ الممحمددة فمً اتم مادمٌمة المممنما    تمهمدؾ 

االت ادٌة الخضمراء لملمشمحمن المبمحمري والشمحمن المداخملمً 

والموانئ إلى تقلٌل االنبعالا  فً الشحن الداخملمً بمنمسمبمة 

. ٌمتمطملمب تمحمقمٌمق همذا المهمدؾ 4656٪ بحلول عام 76

االنتقال إلى النقل المائً الذي ٌعمل بمالمطمادمة المكمهمربمائمٌمة 

 بالكامل.

https://www.offshore-energy.biz/ 

تراجع  أحجام الموانئ الصٌنٌة الرئٌسٌة فً 
    Typhoon منتصؾ سبتمبر بسبب إعصار التٌ ون  

  4646سبتمبر  56

انخ ض حجم الحاوٌا  فً لمانٌة موانئ صٌنٌمة رئمٌمسمٌمة 

٪ فممً مممنممتممصممؾ سممبممتمممممبممر مممتممؤلممًرا           64.8بممنممسممبممة 

 باؼالب األعاصٌر.

انخ ض حجم تصدٌر الحاوٌا  فً لمانٌة مموانمئ صمٌمنمٌمة 

مقارنة بن س ال ترة ممن ٪ 65.8رئٌسٌة للحاوٌا  بنسبة 

 ٪. 8.1انخ ض الحجم المحلً بنسبة  بٌنماالعام الماضً 

تشموشمان والممموانمئ -اضطر ممٌمنماء شمانمؽمهماي ونمٌمنمؽمبمو

 المجاورة لإلؼالب مإدتًا بسبب اإلعصار.

انخ ض معدل نقل البضائع فً الموانئ الساحلٌة الرئٌسمٌمة 

٪ مقارنة بن س ال ترة من المعمام الممماضمً   67.8بنسبة 

بٌنما انخ ض إنتاج البمضمائمع المتمجمارٌمة المدولمٌمة بمنمسمبمة 

انمخم ممضم  شمحممنما  الممنم ممط الممخمام فممً المممموانممئ   67.6٪

٪ مقارنة بن س الم متمرة ممن 68الساحلٌة الرئٌسٌة بنسبة 

العام الماضً   بٌنما انخ ض  شحنما  خمام المممعمادن فمً 

٪. كما تقلمص حمجمم 8.4الموانئ الصٌنٌة الرئٌسٌة بنسبة 

الشحن فً لاللة موانئ رئٌسٌة على نهر المٌمانمؽمتمسمى فمً 

 منتصؾ سبتمبر. 

ُعمان تشكل تحال ًا وطنًٌا للهٌدروجٌن لدفع 
 عملٌة انتقال الطادة

  4646أؼسطس  65

مإسسة من القطاعٌن المعمام والمخماص  65جمع  ُعمان 

من أجل تطوٌمر سملمسملمة  Hy-Flyإلنشاء تحالؾ وطنً 

تورٌد الهٌدروجٌن لصناعة المودمود المنمظمٌمؾ. وبمحمسمب 

وكمالمة األنمبماء المعمممانمٌمة   فمان المتمحمالمؾ ٌمتمكمون مممن 

مإسسا  من القطاعٌن العمام والمخماص   بممما فمً ذلمك 

الوكاال  الحكومٌة ومشؽلً الن ط والمؽماز والمممإسمسما  

سٌعملون جمٌعًا ممعًما عملمى  .التعلٌمٌة والبحلٌة والموانئ

اإلنمتمماج الممممحمملمً   والمنممقممل   واالسممتمخممدام   وتصممدٌممر 

 الهٌدروجٌن النظٌؾ.

الجدٌر بالذكر أن الهٌدروجٌن األخضر همو أحمد خمٌمارا  

   .الودود النظٌؾ لمستقبل خاٍل من االنبعالا 

ً المتمحمالمؾ  أنشؤ  وزارة الطادة والمعادن العمانٌة رسمٌما

كمنمتممٌمجمة لمدراسممة  Hy-Fly ٌمؤتمً .Hy-Fly المممسممممى

كمما تمم  (HEFS( الجدوى الجارٌة الدتصاد الهٌدروجٌن

 Shell و OQ و Oman LNG تضمٌن شركا  ملل

ٌندرج هذا ضمن أهمداؾ  .TotalEnergies و BP و

الممطممادممة  ضمممممن خممطممة الممتممحممول االدممتممصممادي لممرإٌممة          

 .4666عمان 

 وشمركممة OQ كممما تمعماونم  شمركمة المطمادمة المعمممانمٌمة

InterContinental Energy  المممممطممورة لمملممودممود

فمً مماٌمو  EnerTech األخضر والمستلمممر المكموٌمتمً

 .لتطوٌر مشروع متكامل للودود األخضر فً البالد

فمً ممحمافمظمة  4648سٌبدأ إنشماء المممحمطمة فمً عمام 
الوسطى على بحر العرب. استهداؾ مالٌٌن األطمنمان ممن 
الودود سٌجعلها واحدة من أكمبمر مصمانمع المهمٌمدروجمٌمن 

 الخضراء فً العالم. 

https://www.offshore-energy.biz0 
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موانئ دبً العالمٌة تكمل مشروعا ناجحاً لنظام  
 للتخزٌن الرأسً للحاوٌا 

  0202أغططص  28

أعلن  موانئ دبً العالمٌة عن االنتهاء بنجاح من اختبار 

فً أول منشؤة بالحجم   BOXBAYمشروع التخزٌن  

 .الكامل   تم تشٌٌدها فً مٌناء جبل علً فً دبً

دال  موانئ دبً العالمٌة إن االختبار ٌلب  أن التكنولوجٌا 

المبتكرة بدأ  فً العمل بال عل حٌث تم االنتهاء من نقل 

حاوٌة منذ بدء تشؽٌل المنشؤة   فً  85666أكلر من 

بداٌة هذا العام. ودال  الشركة فً بٌان إن المشروع فاب 

بشكل أسرع وأكلر ك اءة فً  BOXBAYالتودعا  مع 

 استخدام الطادة مما كان متودعًا.

BOXBAY  ًهو مشروع مشترك بٌن موانئ دب

المتخصصة فً الهندسة  SMSالعالمٌة ومجموعة 

الصناعٌة األلمانٌة. ٌخزن النظام الحاوٌا  فً فتحا  فً 

 متر.  66رؾ فوالذي ٌصل ارت اع  إلى 

ستوفر لاللة أضعاؾ سعة ال ناء التقلٌدي حٌث ٌتم تكدٌس 

الحاوٌا  مباشرة فوب بعضها البعض   مما ٌعنً أن  

 ٪. 16ٌمكن تقلٌل مساحة المحطا  بنسبة 

كما ٌمكن الوصول إلى الحاوٌا  ال ردٌة دون نقل أي 

حاوٌا  أخرى. تم تصمٌم النظام بؤكمل  لٌتم تشؽٌل  

 بالكامل بواسطة األلواح الشمسٌة الموجودة على السطح.

https://www.seatrade-maritime.com0 

موانئ أبوظبً تستعد لبناء أول محطة رحال  
 بحرٌة فً األردن

  0202ضبتًبر  22

ات ادٌة  (AD Ports( ودع  مجموعة موانئ أبوظبً
لبناء وتشؽٌل محطة رحال  بحرٌة جدٌدة فً مٌناء         

ستكون محطة الرحال  البحرٌة الجدٌدة  .العقبة باألردن

AD Ports   هً األولى من نوعها فً البالد. ودال
شركة أبوظبً للموانئ فً بٌان: "ستكون محطة 
الرحال  البحرٌة بملابة بوابة فً مٌناء العقبة ستستقبل 
ركاب الس ن السٌاحٌة الذٌن ٌزورون البحر األحمر   

 ."باإلضافة إلى كونها نقطة جذب رئٌسٌة لسكان العقبة

ستكون المحطة الجدٌدة جزًءا من مشروع إعادة تمطموٌمر 

مممرسممى زاٌممد الممرئممٌممسممً طمموٌممل األمممد فممً الممعممقممبممة.            

نقل المشروع الضخم مرافق مٌناء العقبة الصمنماعمً إلمى 

مجمع جدٌد على األطراؾ الجنموبمٌمة لملمممدٌمنمة ممن أجمل 

إفساح المجال لتطوٌر الواجهة البحرٌة الحضرٌة متمعمددة 

 االستخداما  .

ٌذكر ان المحطة الجمدٌمدة سمتموفمر وسمائمل راحمة أفضمل 

للركاب. وستكون أًٌضا أول محطة رحال  بحمرٌمة تمابمعمة 

خارج دولمة اإلممارا   AD Ports Group لمجموعة

العربٌة المتحدة   وكجزء من االت ادٌة   ستنشمئ مموانمئ 

( لمتمنمسمٌمق PCSأبوظبً نظام مجتمع الموانئ الردمٌة )

االتصاال  بٌن جمٌع مشؽلً موانئ العقبمة   إلمى جمانمب 

أصحاب المصلحة المحمكموممٌمٌمن مململ الملمجمنمة المبمحمرٌمة 

 األردنٌة وسلطة منطقة العقبة االدتصادٌة الخاصة .

تؤمل الشركة أن تساعد المحطة الجدٌدة فمً جمذب ركماب 

الرحال  البحرٌة من حوض المبمحمر األبمٌمض المممتموسمط 

وأوروبا   الذٌن ٌزورون المٌناء عادةً للقٌام بمجمولمة فمً 

 منطقة المللث الذهبً فً البالد

 

https://www.maritime-executive.com/ 
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 دولة واحدة  تقترب من تحقٌق  أهدافها المناخٌة 

  0202ضبتًبر  02

ٌمكن اعتبار دولة واحدة فقط فً العالم أنها تسٌر على 

الطرٌق الصحٌح لتحقٌق أهدافها المناخٌة  وحصل  على 

"درجة منا " عالمٌة متوافقة مع األهداؾ التً حددتها 

فبحسب دراسة  4667ات ادٌة بارٌس المودعة العام 

 Climate Action Tracker جدٌدة أصدرها مإشر

فً  Nature World News المستقل ونشرها مودع

  فان ؼامبٌا هً الدولة الوحٌدة التً 4646سبتمبر  46

 ستكون دادرة على تلبٌة أهدافها المناخٌة.

وبٌنما جاء  ؼامبٌا فً المركز األول  دال  الدراسة أن 

دوالً أخرى ملل كوستارٌكا والمؽرب وإلٌوبٌا والمملكة 

المتحدة لٌس  بعٌدة عن الركب وحصل  على تصنٌؾ 

شب  كاؾ. وتستخدم ؼامبٌا  وهً دولة صؽٌرة فً ؼرب 

إفرٌقٌا  جزءاً كبٌراً من الطادة المتجددة ودد بن  واحدة 

من أكبر منشآ  الطادة الشمسٌة فً المنطقة الستعادة 

هكتار من الؽابا  باإلضافة إلى ذلك  تقوم  66666

ؼامبٌا بتحوٌل األراضً الزراعٌة التً ؼمرتها ال ٌضانا  

إلى حقول أرز جافة وكل هذع الجهود الهائلة وضع  

 البالد على رأس القائمة.

 أول عبّارة هٌدروجٌن ت وز بجائزة س ٌنة العام

  0202ضبتًبر  00

عشاب الطادة الخضراء لدٌهم أخبار سارة   فاز  أول 

بجائزة  HYDRAعبّارة تعمل بالهٌدروجٌن فً العالم 

Skipsrevyen's Ship of the Year         .

ددم وزٌر النقل والمواصال  النروٌجً كون  أرٌلد 

فً اللامن من  MF HYDRAهارٌدي الجائزة على متن 

 بالنروٌج. Hjelmelandسبتمبر فً 

ددم الوزٌر  نظرت  اإلٌجابٌة تجاع طادة الهٌدروجٌن 

ودال إن  بخصائص  الواعدة   لدٌ  القدرة على أن ٌصبح 

ودوًدا بدٌالً لس ن البضائع والحاوٌا  كبٌرة الحجم. 

تم إنشاء   MF HYDRAوأضاؾ أن  من خالل 

المعرفة وستكون ذا  دٌمة كبٌرة لةسطول المستقبلً 

من الس ن عدٌمة االنبعالا  وبالتالً تساهم بشكل 

 إٌجابً فً المنا .

هً نتٌجة تعاون إبداعً وولٌق بٌن  HYDRAالعبارة  

المصمم وشركة الشحن وحوض بناء الس ن وموردي 

بتكنولوجٌا جدٌدة وحلول  HYDRAالمعدا . تم تجهٌز 

ؼٌر تقلٌدٌة تلك الحلول  لدٌها القدرة على توسٌع نطاب 

الس ن كلٌ ة االستخدام للطادة والتً تعمل          

 لمسافا  طوٌلة.

https://www.fleetmon.com/maritime-news 

TECO   وز بمنحة إع اء ضرٌبً لتطوٌر خط ٌ
 إنتاج خالٌا ودود الهٌدروجٌن

  0202ضبتًبر  00

 TECOُمنح  شركة التكنولوجٌا النظٌ ة المنمروٌمجمٌمة 

ملٌون كرونة نروٌجٌة )حوالً  7.6ما ٌصل إلى  4656

ألؾ دوالر أمرٌكً( فً شكمل دعمم حمكموممً ؼمٌمر  856

مباشر لتطوٌر أول خط إنتاج لخالٌا ودمود المهمٌمدروجمٌمن 

ٌمتمضمممن   فً مصنعها الجدٌد لخالٌا الودود فمً نمارفمٌمك.

المشروع الذي تم منح  إع اء ضرٌبً تطوٌر خط إنمتماج 

جدٌد لخالٌا ودود الهٌدروجٌن   بطادة إنمتماجمٌمة سمنموٌمة 

ممٌممجماوا . سممٌمتممم االنممتممهماء مممن  666إجممممالمٌممة تمبمملمػ 

المشروع فً مصنع خالٌا الودود الجدٌد ومركز االبمتمكمار 

فً نارفٌك   الذي تم إنشاإع دبل بضعة أشمهمر. تمم ممنمح 

  ٌذكر  4644و  4646اإلع اء الضرٌبً لمدة عامٌن   

ان نارفٌك هً لالث أكبر بلدٌمة فمً ممقماطمعمة نمورالنمد   

عملمى تمطموٌمر تمقمنمٌمة  TECO 4656النروٌج   ٌعمل 

خالٌا الودود بالتعاون مع شركة التكنولوجٌا المنمممسماوٌمة 

AVL  والتً ستساهم أًٌضا فً تخطٌط وإنشاء مصمنمع  

 TECO خلمٌمة المودمود المبمحمرٌمة  خالٌا الودود المدمج.

هً أول نظام لخلٌمة المودمود فمً المعمالمم مصمممم  4656

خصًٌصا لالستخدام على ممتمن السم من. ممن خمالل تمبمادل 

واحد أو أكلر من محركاتها مع نظام خالٌا الودمود همذا   

ٌمممممكممن لمملممسمم ممن الممتممحممول مممن الممودممود األحمم مموري إلممى 

 .الهٌدروجٌن وتقلٌل انبعالاتها إلى الص ر

https://www.offshore-energy.biz0 
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A Quarterly E-Publication by DPA 

 اػذاد 0 َىرا دحروج 

المباحلا  األولمى لمممشمروع "المحملمول المزردماء" 
 لخ ض االنبعالا  فً اسٌا

 0202يىنيى  2

دشن  المنظمة البحرٌة الدولٌة بالتعاون مع اإلدارة 

المرحلة  (PEMSEA( البٌئٌة لبحار شرب اسٌا

-IMO التحضٌرٌة لمشروع الحلول الزرداء "

PEMSEA Blue Solutions "-  بتموٌل من

والذي ٌسعى إلى  -(IKI(المبادرة األلمانٌة الدولٌة للمنا  

مساعدة دول شرب وجنوب شرب اسٌا لتحدٌد ال رص 

المتاحة لمنع انبعاث ؼازا  االحتباس الحراري الناجمة 

عن القطاع البحري مع التركٌز على الموانئ والس ن 

والنقل الداخلً والحد منها بما ٌتماشى مع التزاماتها 

الوطنٌة واإلدلٌمٌة والدولٌة  جاء ذلك خالل اجتماع 

مملالً من مختلؾ أنحاء  86إدلٌمً حضرع أكلر من 

الحكوما  الوطنٌة وأصحاب المصلحة البحرٌٌن 

 ٌونٌو. 48الرئٌسٌٌن فً 

ستشمل هذع المرحلة على منادشا  مع كالً من دولة 

كمبودٌا والصٌن وإندونٌسٌا ومالٌزٌا وال لبٌن وتاٌالند 

والتً من المحتمل أن تتلقى دعًما تموٌلًٌا بقٌمة -وفٌتنام 

وذلك من خالل تحدٌد وتقٌٌم المصادر  -ملٌون ٌورو 67

األساسٌة لالنبعالا   ووضع خرائط للطرب اإلدلٌمٌة  مع 

وضع كافة الحلول الممكنة لترشٌد االستخدام األملل 

  .للطادة ولتحسٌن جمٌع العملٌا 

ٌهدؾ هذا المشروع لتعزٌز تبادل المعلوما  والمعرفة 

باإلضافة إلى التعاون بٌن دول المنطقة. كما سٌنضم لتلك 
المباحلا  فً القرٌب العاجل كالً من الٌابان وجمهورٌة 

ومن المتودع أًٌضا أن تح ز -كورٌا وسنؽافورة 
االستلمارا  اإلضافٌة والتموٌل المشترك النضمام العدٌد 

بما فً ذلك المإسسا  المالٌة   من أصحاب المصلحة  
 المحلٌة والدولٌة.

: المتمقمنمٌما  4644الموضوع البمحمري المعمالمممً  
 الجدٌدة للشحن األخضر

 0202يىنيى  1

تم اختٌار موضوع "التقنٌا  الجدٌدة للشحن األخضر" 

 647فً دورت  - 4644كموضوع بحري عالمً لعام 

ٌولٌو(  مما ٌعكس  4 -ٌونٌو  48المنعقدة فً ال ترة )

أهمٌة التحول نحو الودود األخضر لمستقبل مستدام بقطاع 

النقل البحري  من خالل تعزٌز االبتكار البحري الشامل 

واستٌعاب التقنٌا  الحدٌلة وتعمٌمها  ال سٌما فً الدول 

النامٌة  خاًصة الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة والدول 

األدل نمًوا  كما تم تسلٌط الضوء على أهمٌة القطاع 

البحري المستدام والحاجة إلى إعادة بنائ  بشكل أفضل 

وأكلر اخضراًرا فً عالم ما بعد الوباء. كما تُعد إدارة 

البوابة الرئٌسٌة لتحقٌق  (DPP( الشراكا  والمشارٌع

هذع األهداؾ  ألنها تسمح لجمٌع األطراؾ المعنٌة بتبادل 

ونشر المعلوما  بشؤن أفضل الممارسا  والوصول إلى 

الموارد والمعرفة العامة لدعم انتقال القطاع البحري إلى 

 دطاع أكلر اخضرارا واستدامة فً المستقبل. 

*** ٌرتبط الموضوع بؤهداؾ األمم المتحدة للتنمٌة 

بشؤن  66و 65  وخاصة الهدفٌن (SDGs(المستدامة 

العمل المناخً واالستخدام المستدام للمحٌطا  والبحار 

بشؤن الصناعة واالبتكار  8والموارد البحرٌة؛ والهدؾ 

الذي ٌسلط الضوء على  61والبنٌة التحتٌة؛ والهدؾ 

   .أهمٌة الشراكا  لتحقٌق هذع األهداؾ
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التابعة  (DPP( *** تم إنشاء إدارة الشراكا  والمشارٌع

لتكون بملابة  4646للمنظمة البحرٌة الدولٌة فً عام 

بوابة لتطوٌر فرص الشراكا  مع مجموعة كبٌرة من 

الشركاء الخارجٌٌن  بما فً ذلك الدول األعضاء فً 

المنظمة البحرٌة الدولٌة ووكاال  األمم المتحدة 

والمإسسا  المالٌة والمنظما  ؼٌر الحكومٌة 

 .والمنظما  الحكومٌة الدولٌة والقطاع الخاص

*** تعد إزالة الكربون والقمامة البالستٌكٌة البحرٌة 

والحشؾ الحٌوي من بٌن مجاال  الموضوعا  التً 

تتناولها بال عل المشارٌع الرئٌسٌة للمنظمة البحرٌة 

 GloFoulingو GMN الدولٌة  بما فً ذلك

Partnerships وGreenVoyage4676 

. تهدؾ كل هذع GloLitter Partnershipsو

 .المشارٌع إلى دعم وتعزٌز االبتكار والتقنٌا  الخضراء

 األحداث الموازٌة للٌوم البحري العالمً

فً ضوء القٌود والمخاوؾ الحالٌة الناجمة عن جائحة 
COVID-68 وافق المجلس على تؤجٌل الحدث  

إلى  4646الموازي للٌوم البحري العالمً المقرر لعام 

وتؤجٌل جمٌع األحداث المستقبلٌة لمدة عام  4644عام 
اخر. نتٌجة لهذا القرار  سٌتم االحت ال بالٌوم البحري 

؛ 4644فً عام جنوب إفرٌقٌا العالمً الموازي فً 
فً عام االتحاد الروسً ؛ 4645عام   إٌرانجمهورٌة 

 .4647عام واإلمارا  العربٌة المتحدة ؛ 4646

 تموٌل مستقبل أخضر مستدام
 0202يىنيى  20

كان  "خٌارا  التموٌل" موضوع االجتماع اللانً للمائدة 

بقٌادة المنظمة البحرٌة  FIN-SMARTالمستدٌرة 

الدولٌة والبنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة والبنك 

ٌولٌو(  بحضور  8الدولً خالل الجلسة المنعقدة فً )

مشارًكا من الدول األعضاء والمإسسا  المالٌة  76

( والجمعٌا  الصناعٌة وأصحاب المصلحة IFIsالدولٌة )

الرئٌسٌٌن ذوي الصلة ووكاال  األمم المتحدة )بما فً 

 -مبادرة التموٌل  -األمم المتحدة للبٌئة  UNEP FIذلك 

الشراكة بٌن األمم المتحدة للبٌئة والقطاع المالً العالمً 

 (.(unepfi.org(لتعزٌز التموٌل المستدام 

تناول االجتماع القٌود المالٌة وال رص المتعلقة بازالة 

الكربون البحري  مع التركٌز على الدول النامٌة واألدل 

نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة. كما أظهر  

المنادشا  أهمٌة معالجة نقص المعلوما  البحرٌة ودلة 

الوعً من جانب صانعً القرار العالمٌٌن الرئٌسٌٌن  بما 

فً ذلك الحكوما  والمإسسا  المالٌة عند وضع 

استراتٌجٌاتهم الوطنٌة لمعالجة انبعالا  الكربون  حٌث 

تحتاج هذع الدول إلى المساعدة فً تحدٌد المنح المتاحة 

وكٌ ٌة الحصول علٌها  باإلضافة إلى وضع خطط جذابة 

 للمستلمرٌن. 

كما سلط االجتماع الضوء على أهمٌة البرامج التجرٌبٌة 

المتطورة  والحاجة إلى معالجة مخاطر االستلمار فً 

الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة واألدل نمواً من خالل 

توفٌر المساعدا  التقنٌة  وكٌؾ أن صور التموٌل 

المشترك للمنا  / األخضر أمًرا ضرورًٌا لتعوٌض 

المخاطر والتكالٌؾ التً ٌنطوي علٌها إطالب المشارٌع 

التنموٌة.. كما تم  منادشة التحدٌا  وال رص التموٌلٌة 

فً هذع الدول  ال سٌما فٌما ٌتعلق بانشاء البنٌة التحتٌة 

الستخدام أنواع الودود البحري الجدٌدة  وكذلك إزالة 

 الكربون من الموانئ ومشؽلً الس ن الصؽٌرة.

 FIN-SMART*** توفر المائدة المستدٌرة 
Roundtables  منصة دٌّمة للحوار ولتبادل المعرفة

والتعاون التقنً بٌن أصحاب المصلحة البحرٌٌن 
الرئٌسٌٌن حول مواجهة التحدٌا  المالٌة المتعلقة بانتقال 
الشحن إلى مستقبل أكلر استدامة ومرونة  والذي من 

 شؤن  المساعدة على تكافإ ال رص أمام الدول النامٌة.

خ ض انمبمعماث ؼمازا  االحمتمبماس المحمراري ممن 
 سنوا  من القواعد اإللزامٌة 66 -الشحن 

 0202يىنيى  25

بمرور عقد من  (IMO( تحت ل المنظمة البحرٌة الدولٌة

السعً الدإوب لخ ض انبعاث ؼازا  االحتباس الحراري 
 الصادرة من الشحن البحري  حٌث تم: 

  تم اعتماد المجموعة األولى من  4666ٌولٌو  67-
اإلجراءا  اإللزامٌة الدولٌة لتحسٌن ك اءة االستخدام 

 -األملل للطادة على متن الس ن جدٌدة الصنع 
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كجزء من االت ادٌة الدولٌة لمنع التلوث الناجم من الس ن 

)MARPOL)-  مما أدى إلى تؽٌٌر جذري ألداء

 األسطول العالمً الجدٌد )مإشر تصمٌم ك اءة الطادة

)EEDI) للس ن الجدٌدة  وخطة إدارة ك اءة طادة الس ن 

)SEEMP) .)لجمٌع الس ن 

   اعتمد  المنظمة البحرٌة الدولٌة4668فً عام  -

)IMO)  نظام جمع البٌانا )DCS)  اإللزامً للمنظمة

البحرٌة الدولٌة للس ن  لجمع بٌانا  استهالك زٌ  

للس ن التً ٌزٌد وزنها عن -الودود واإلبالغ عنها 

تم االنتهاء من جمع بٌانا  السنة التقوٌمٌة  -طن 7666

 .4668األولى فً عام 

  اعتمد  المنظمة البحرٌة الدولٌة 4668فً أبرٌل  -

االستراتٌجٌة األولٌة للحد من االنبعاث السنوٌة لؽازا  

االحتباس الحراري الناجمة من الشحن الدولً بمقدار 

مقارنة بمستواها - 4676النصؾ على األدل بحلول عام 

والعمل نحو التخلص التدرٌجً من تلك  -4668فً عام 

 االنبعالا  السنوٌة من الشحن بالكامل فً أدرب ود . 

  اعتمد  المنظمة البحرٌة الدولٌة 4646فً ٌونٌو  -

تدابٌر رئٌسٌة دصٌرة األجل تهدؾ إلى خ ض كلافة 

٪ على األدل بحلول 66الكربون فً جمٌع الس ن بنسبة 

  بما ٌتماشى مع الطموحا  المنصوص 4656عام 

علٌها فً االستراتٌجٌة األولٌة للمنظمة البحرٌة الدولٌة  

٪ 16باإلضافة إلى متابعة الجهود للوصول إلى نحو 

 .4668مقارنة بعام  4676بحلول عام 

تجمع هذع التدابٌر بٌن النهج التقنً والتشؽٌلً لتحسٌن 

ك اءة استخدام الطادة للس ن. سٌتعٌن على جمٌع الس ن 

  (EEXI(حساب مإشر الس ن الحالٌة لك اءة الطادة 

طنًا بتؤسٌس  7666وستقوم الس ن التً ٌزٌد وزنها عن 

. بعبارة (CII(مإشر كلافة الكربون التشؽٌلً السنوي 

أخرى  ستحصل الس ن على تصنٌؾ لك اءة طادتها       

(A  B  C  D  Eحٌث ٌكون ) A هذع هً  .هو األفضل

المرة األولى التً تنشئ فٌها المنظمة البحرٌة الدولٌة 

 فً رسالة دوٌة إلى السوب. -نظاًما مصن ًا رسمًٌا للس ن

 دعم التن ٌذ

ٌتم دعم تن ٌذ تلك اإلجراءا  اإللزامٌة للمنظمة البحرٌة 

الدولٌة من خالل برنامًجا شامالً لبناء القدرا  والمساعدة 

ال نٌة والتعاون التكنولوجً للبحث والتطوٌر والبنٌة 

التً -كما تركز مجموعة من المشارٌع العالمٌة  .التحتٌة

على دعم الدول النامٌة  -تن ذها المنظمة البحرٌة الدولٌة

لتن ٌذ تدابٌر ك اءة االستخدام األملل للطادة فً الملحق 

وتعزٌز التجارب  MARPOLالسادس الت ادٌة 

 والتدرٌب  ملل:

 (GloMEEP( المشروع العالمً لك اءة الطادة البحرٌة-

( GloFouling التابع لمرفق البٌئة العالمٌة )مشروع

 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً والمنظمة البحرٌة الدولٌة

)GloMEEP)  ًالذي ساعد عدًدا من الدول العظمى ف

إصالحا  دانونٌة وسٌاسٌة ومإسسٌة وبناء القدرا  ذا  

 MARPOLالصلة لبدء تن ٌذ الملحق السادس الت ادٌة 

 على المستوى الوطنً.

مشروع الشبكة العالمٌة لمراكز التعاون التكنولوجً  -

الذي  -الذي ٌمول  االتحاد األوروبً (GMN( -البحري

مراكز امتٌاز إدلٌمٌة والعدٌد من المشارٌع  7أنشؤ 

 التجرٌبٌة دٌد التن ٌذ. 

لدعم الشحن  (GIA( دام تحالؾ الصناعة العالمً-

 (.JITمنخ ض الكربون بتطوٌر دلٌل )

دورة مجانٌة  (GIA( أطلق تحالؾ الصناعة العالمً-

للتعلم اإللكترونً تستهدؾ البحارة وأي شخص مهتم 

 بؤمور الشحن.

التابع للمنظمة  - GreenVoyage4676 مشروع -

الذي نظم ورشة عمل حول  -النروٌج-البحرٌة الدولٌة

 "الودود البدٌل ونادال  الطادة للشحن البحري".

التابع للمنظمة البحرٌة  - GHG SMART مشروع -

المعنى بمساعدة الدول الجزرٌة  -جمهورٌة كورٌا-الدولٌة

الصؽٌرة النامٌة والدول األدل نمًوا لبناء القدرا  من خالل 

 .سنوا  6الدورا  التدرٌبٌة على مدى 

النبعالا  النقل  IMO-Germany Asia مشروع -

البحري )المعروؾ باسم مشروع الحلول الزرداء( لخ ض 

 انبعالا  النقل البحري فً اسٌا

لتسهٌل  IMO-Singapore NextGENمبادرة  -

تبادل المعلوما  من أجل إزالة الكربون من مجتمع 

 الشحن البحري العالمً بالتعاون مع سنؽافورة.
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تسلٌط الضوء على "التقمنمٌما  المممسمتمداممة" فمً 
  MTCCمإتمر اسٌا 

 0202يىنيى  25

كان  "الحلول المبتمكمرة والمممسمتمداممة لملمشمحمن األخضمر 

ومنخ مض المكمربمون" ممحمور تمركمٌمز المممإتمممر المدولمً 

 لمعرض التكنمولموجمٌما المبمحمرٌمة لملمحم ماظ عملمى المممنما 

)Confex) ( ًبشنؽهاي. 65-66الذي عقد ف )ٌولٌو 

فقد أتاح المإتمر ال رصة أمام المممشماركمٌمن لملمممزٌمد ممن 

تبادل المعلوما  والبٌانا   وتعزٌز التقمنمٌما  والمعممملمٌما  

لتقلٌل انبعاث الكربون فمً المقمطماع المبمحمري  ممن خمالل 

إٌجاد وسائل بدٌلة كتوفمٌمر ممنمصما  ٌمممكمن ممن خماللمهما 

مشاركة األفكار والمممعمرفمة والمرإى والمخمبمرة لمممنمادشمة 

ممع األخمذ فمً  -القضاٌا البٌئٌة التً تواج  العالمم المٌموم 

االعتبار التكنولوجٌة الحدٌلة بالمجال البحري ملل المودمود 

 .البدٌل والمعلوماتٌة البحرٌة والكهرباء ودفع الرٌاح

مشمارك  بممما فمً ذلمك  46*** حضر المعرض أكلر من 

شركا  الشحن العالمٌة والموانئ ومزودو المتمكمنمولموجمٌما 

ومممعمماهممد األبممحمماث. نممظممم هممذا الممحممدث مممركممز الممتممعمماون 

 .(MTCC(التكنولوجً البحري آلسٌا 

*** تضمن المممإتمممر جملمسمة "المممرأة فمً ممجمال إزالمة 

الكربون" لتشمجمٌمع ودعمم مسماهمممة المممرأة فمً تمعمزٌمز 

استخدام الطادة المستمداممة وممنمخم مضمة المتمكملم مة  حمٌمث 

سلط  الجلسة الضوء عملمى سمبمل زٌمادة أعمداد المنمسماء 

المشاركا  فً مجمال تمخمطمٌمط المطمادمة خماًصمة والشمحمن 

 .البحري عاًمة على المستوٌٌن المحلً والعالمً

جمزًءا ممن مشممروع شممبمكممة  MTCCs*** ٌُمعممد مممركمز 

MTCC ( العالمٌةGMN الذي تن ذع المنظمة البحرٌة  )

الدولٌة وٌممولم  االتمحماد األوروبمً. تسمتمضمٌم م  جماممعمة 

 الصٌن. -(SMUشنؽهاي البحرٌة )

   تمدشمٌمن جمممعمٌمة “  النساء فً المجال البحري” 

 المرأة البحرٌة فً ؼرب ووسط أفرٌقٌا

 0202يىنيى  22

احتل  النساء العامال  فً المجال البحري مركمز الصمدارة 

 فً افتتاح جمعٌة المرأة البحرٌة فً ؼرب ووسط إفرٌقمٌما

)WIMOWCA) ًٌولٌو تحم  عمنموان "  45المنعقدة ف

 MT Addico المممتمممنممموع واألممممن المممبمممحمممري " فمممً

Conference Hall  ؼمانما وتمم بملم  عملمى  -فً أكمرا

الهواء مباشرة   ودد أكد وزٌر النقل المؽمانمً فمً خمطمابم  

على الدور الذي تلعمبم  المممرأة فمً "المممنمظمور األفمرٌمقمً 

الممحممدود الممجممدٌممدة “ لممالدممتممصمماد األزرب"  واصمم ًمما إٌمماع ب مم 

للنهضة األفرٌقٌة ":" إن دارتنا هً بال عل جزٌمرة كمبمٌمرة 

٪ ممن 86دولة ساحلٌة. وٌتم تمنم مٌمذ أكملمر ممن  58تضم 

تصمل إلمى عمدة  -التجارة الدولٌة البحرٌة عمبمر إفمرٌمقمٌما 

مع الكلٌر ممن الموعمود بمالمنمممو  -ترٌلٌونا  من الدوالرا 

االدتصادي الضخم لبالدنا. التنمٌة الشاملة المستمداممة همً 

إحدى الطرب المممضمممونمة لمتمسمخمٌمر اإلممكمانما  المكمامملمة 

لالدتصاد األزرب األفرٌقً. ومما ال شك فٌ  وجمود المممرأة 

 فً دلب هذع األعمال".

االفتتاحً حلقة نمقماى  WOMOWCA كما تضمن حدث

حول "تؤلٌر انعدام األمن البحري على الشمحمن فمً خملمٌمج 

ؼٌنٌا  والتحدٌا  للُمضً دُمدًمما"  والمتمً دمدمم  ممنمظموًرا 

كممما تمم ممنمادشمة عمدة مموضموعما  ذا   .إدلٌمًٌا للوضمع

الصلة  ملل: عمل المرأة والسالم واألمن التمابمعمة لملمقموا  

البحرٌة األمرٌكٌة فً أوروبا وأفرٌمقمٌما فمً ؼمرب ووسمط 

إفرٌقٌا  ومبادرة مندوبمً المدول األعضماء فمً المممنمظمممة 

وأهمٌة تمحم مٌمز المممرأة فمً  IMOGEN البحرٌة الدولٌة

 الصناعة البحرٌة. 

*** تهدؾ جمعٌة النساء العاممال  فمً المقمطماع المبمحمري 

-NPWMP( ودممطمماع الممممموانممئ لممؽممرب ووسممط أفممرٌممقممٌمما

WCA) -  وهً أحدث جمعٌة إدلٌمٌة تمدعمممهما المممنمظمممة

  تمم (WIMA( البحرٌة الدولٌة للمرأة فً القطاع البحري

 فً بنٌن.  4661إطالدها فً فبراٌر 
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 دعم مدونة جٌبوتً لمنع التلوث من الس ن
 0202أغططص  22

تم عقد ورشة عمل تدرٌبٌة حول تن ٌذ وت عمٌمل االتم مادمٌمة 

(عقد  فمى MARPOLالدولٌة لمنع التلوث من الس ن )

أؼسطس  حٌث أكمد  ورشمة المعمممل  7إلى  4ال ترة من 

 MARPOL Annex Vبشكل خاص على أهمٌة البند 

الذي ٌركز على منع التلوث البمحمري المنماتمج عمن إلمقماء -

القمامة من الس ن وٌحظر التخلص من البالستٌك بالبمحمار 

والمحٌطا  وٌقٌد التخلص من الن اٌما  الصملمبمة األخمرى 

 الناتجة عن الس ن فً البحر.

التً عقد  فً مدٌنة جٌبموتمً وتمم  -وأكد  ورشة العمل 

عملمى أهمممٌمة المتمصمدٌمق عملمى  -تقدٌمها باللؽة ال رنسٌة 

لوائح الملحق السادس لممنمع تملموث المهمواء المنماتمج عمن 

الس ن  حٌث ٌمكن أن ٌساعد التصمدٌمق المكماممل والم معمال 

على االت ادٌة وتن ٌذها فً تحسٌن نوعٌة الهواء بمنمطمقمة 

 خلٌج عدن والبحر األحمر وما حولهما.

ددم مملل المنظمة البحرٌة الدولٌة من دسم البٌئة البحرٌمة 

عرًضا تقدٌممًٌما عمن تمنم مٌمذ الممملمحمق السمادس التم مادمٌمة 

MARPOL  والتطورا  األخٌرة داخل المنظمة البمحمرٌمة

الدولٌة. دام مملل من المنظمة اإلدلٌمٌة للمممحمافمظمة عملمى 

( بماطمالع PERSGAبٌئة البحر األحمر وخلمٌمج عمدن )

المشاركٌن على الجهود الجارٌة لمتمحمدٌمد المبمحمر األحمممر 

 MARPOLوخلٌج عدن كمنطقة خاصة بموجب ات ادٌة 

 الملحق األول والملحق الخامس. 

تم تدرٌب المسإولٌن عن منع ومكمافمحمة المتملموث المنماجمم 

عن الس ن على إدارة وتشؽٌل مرافق اسمتمقمبمال المنم ماٌما  

الناتجة عن الس ن فً الموانئ الجٌبوتٌمة  بماإلضمافمة إلمى 

تقدٌم معلوما  حول مرافق استقبال الموانئ حمول المعمالمم 

بمممموجمب نممظمام مممعملمموممما  الشممحمن الممعمالمممممً المممممتمكممامممل           

(GISIS باإلضافة إلى تشجٌع ممرادمبمة دولمة المممٌمنماء .)

بشمكمل أكملمر  MARPOLعلى تن ٌذ وتطمبمٌمق اتم مادمٌمة 

فاعلٌة  عمل  ورشة العمل على تحسٌن المعرفمة المعماممة 

ومتطلباتها الحالٌمة  MARPOLللمشاركٌن حول ات ادٌة 

 باإلضافة إلى التطورا  األخٌرة.

المنظمة المبمحمرٌمة المدولمٌمة تمدعمم أنشمطمة األممن 
 البحري فً شرب إفرٌقٌا

  0202أغططص  00

ددم  المنظمة البحرٌة الدولٌمة دعمممهما لمقمضمٌمة حموكمممة 

األمن البحري فً شرب إفرٌقٌا ممن خمالل المممشماركمة فمً 

 :4646حدلٌن إدلٌمٌٌن خالل أؼسطس

االول :دورة األمن البحري االستراتٌجً واالدتصاد األزرب           

كمٌمنمٌما. حمٌمث دمامم    –أؼسطس(  65-8)التً عقد  فً 

مدٌرة مشروع المنظمة البحرٌة الدولٌة لممدونمة جمٌمبموتمً 

( بتٌمسمٌمر وحمدة حمول حموكمممة DCoCلقواعد السلوك )

األمن البحري  مع ضرورة المتمؤكمٌمد عملمى إنشماء الملمجمنمة 

الوطنٌة لةمن البحري  وتطوٌر سجل المخماطمر المبمحمرٌمة 

وصممٌمماؼممة االسممتممراتممٌممجممٌممة المموطممنممٌممة لممةمممن الممبممحممري.             

تم تنظٌم الدورة من دبل مدرسة دراسا  السالم والصمراع 

 (PCSS التابعة للمممركمز المدولمً لملمتمدرٌمب عملمى دعمم )

( وبرعماٌمة حمكموممة المٌمابمان ممن خمالل IPSTCالسالم )

(. وهً مصمممممة UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً )

لمعالجة سٌاسا  األمن البحرى الحالٌة   وتمذلمٌمل عمقمبما  

التن ٌذ وأهمٌة نهج متكامل لةمن البحري من أجل التنممٌمة 

المستدامة لملمقمطماع المبمحمري اإلدملمٌمممً. وكمان ممن بمٌمن 

الحضور كبار المسإولٌن من مختلؾ الوزارا  / اإلدارا  

المعنٌة فً كٌنٌا  والمإتممر المدولمً لمممنمطمقمة المبمحمٌمرا  

( والهٌئة الحكومٌمة المدولمٌمة المممعمنمٌمة ICGLRالكبرى )

 (.IGADبالتنمٌة )

اللانى :الحدث السنوي للتدرٌبا  األمنٌة المبمحمرٌمة بمقمٌمادة 

 Cutlassالممقمموا  الممبممحممرٌممة األمممرٌممكممٌممة فممً إفممرٌممقممٌمما 

Express   ًأؼسمطمس(   8 -ٌولٌو  48)التً ُعقد  ف

الذي أدٌم فً كٌنٌا وجٌبوتً وسٌشمٌمل همذا المعمام. والمذي 

  DCoC JAٌهدؾ لتحسٌن المتمعماون اإلدملمٌمممً لمدعمم 

وزٌادة تبادل المعلوما   وتعزٌز الوعً بالمجال المبمحمري 

 (MDA وااللتزام بسٌادة القانون المبمحمري  فضمالً عمن  )

تعزٌز ددرا  السالمة واألممن فمً شمرب إفمرٌمقمٌما. حضمر 

حدث هذا العام ممللون من كندا وجمزر المقمممر وجمٌمبموتمً 

وفرنسا وجورجٌما والمهمنمد والمٌمابمان وكمٌمنمٌما وممدؼشمقمر 

ومورٌشٌوس وموزمبٌق وروانمدا وسمٌمشمٌمل والصموممال 

والسودان وجمهورٌة تنزانٌا المتحدة والممملمكمة المممتمحمدة 

والمموالٌمما  المممممتممحممدة  ومممكممتممب األمممم المممممتممحممدة المممممعممنممً 

 بالمخدرا  والجرٌمة والمنظمة البحرٌة الدولٌة.
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المنظمة البحرٌة الدولٌة تسلط الضوء على التمزام 
 القطاع البحري بالتصدي لعوامل تؽٌر المنا  

 0202ضبتًبر  25

األممٌمن المعمام لملمممنمظمممة -" Kitak Limصرح السٌد "

فً مقابلة مع برنامج "صمنمع األممواج"  -البحرٌة الدولٌة

فً حلق  بعنوان "مسمتمقمبمل الشمحمن": "ٌملمتمزم ممجمتمممع 

المنظمة البحرٌة الدولٌة التزاًما صارًما بالتصدي لمعمواممل 

 تؽٌر المنا ". 

ٌعرض البرنامج الجهود التعاونٌة المحمالمٌمة المتمً ٌمبمذلمهما 

مجتممع الصمنماعمة المبمحمرٌمة إلزالمة المكمربمون  حمٌمث تمم 

استعراض أحدث التدابمٌمر اإللمزاممٌمة لمالمسمتمخمدام األمململ 

للطادة على متن الس ن  بما فً ذلك نظام تصنٌؾ ممإشمر 

كلافة الكربون فً الس ن. كما سلط ال ٌدٌمو الضموء عملمى 

كٌؾ تدعم المنظمة البحرٌة الدولٌمة المجمهمود لملمنمظمر فمً 

أنواع الودود البدٌلة وتطبٌق التقنٌا  الجدٌمدة  بماإلضمافمة 

إلى المشارٌع العالمٌة التً تهدؾ لضمان عدم تمخملمؾ أي 

  .شخص عن الركب فً عملٌة انتقال الشحن

***البرنامج برعاٌة ؼرفة الشمحمن بمالممممملمكمة المممتمحمدة  

 Content وجمعٌة الممموانمئ المبمرٌمطمانمٌمة وممإسمسمة
With Purpose. 

اللجنة الم مرعمٌمة تصمدب عملمى مسمودة المممبماد  
التوجٌهٌة المإدتة للمسم من المتمً تسمتمخمدم خمالٌما 

 الودود
 0202ضبتًبر  21  

صدد  اللجنة ال رعٌة التابعة للمنظمة المبمحمرٌمة المدولمٌمة 
على مسمودة  )CCC 1(المعنٌة بنقل البضائع والحاوٌا  

 المإدتة التً تهدؾ لتوفٌر أحكام المباد  التوجٌهٌة 

دٌاسٌة دولٌة للس ن التً تستخدم أجمهمزة إنمتماج المطمادمة  

بما فً ذلك أنظمة الحرٌق والكمشمؾ المممبمكمر عمن تسمرب 

الؽاز / البخار. تمهمدؾ اإلرشمادا  إلمى ضمممان المتموصمٌمل 

اآلمن والمولوب للطادة الكهربائٌة أو الحرارٌمة ممن خمالل 

 .استخدام تقنٌة خالٌا الودود

ٌعد تطوٌر هذع المباد  التوجٌهٌة المإدتة لسالمة السم من 

التً تستخدم خالٌا الودود جمزًءا ممن المعمممل المهمام المذي 

تقوم ب  اللجنة ال رعٌة فً سٌاب حماجمة الشمحمن ألنمظمممة 

ودود بدٌلة جدٌدة ونظٌ ة لتلبٌة طموحا  إزالمة المكمربمون 

األولمً المممعمنمٌمة  IMOالمنصوص علٌها فً إستراتٌجٌة 

 بؽازا  االحتباس الحراري.

تشمٌمد بمممبمادرة  (IMO( المنظمة البحرٌة الدولمٌمة
منظمة الصحة العالمٌة ألولموٌمة تمطمعمٌمم لملمبمحمارة 
)حصول البحارة على الرعاٌة الطبٌة مسؤلة "حٌاة 

 أو مو "(
 0202ضبتًبر  00

 Kitakرحب األمٌن العام للمنظممة المبمحمرٌمة المدولمٌمة "

Lim  بقرار منظمة الصحة العالممٌمة بماعمتمبمار المبمحمارة "

أحد فئا  العُمال التً ٌنبؽً منحها أولموٌمة المتمطمعمٌمم ضمد 

فٌروس كورونا فً حالة دلة اإلمدادا . تمنمص اإلرشمادا  

الُمحدلة للمرحلة اللانٌة من خارطة طرٌق اللقاح الصمادرة 

عن مجموعة من الخبراء االستشمارٌمٌمن اإلسمتمراتمٌمجمٌمٌمن 

عملمى مما  (SAGE( لمنظمة الصحة العالمٌة حول التطعٌم

ٌلً: "اعتبار البحارة وجمٌع األفراد الذٌن ٌمعممملمون عملمى 

ذي  -ولمٌمس المركماب-متن الس ن التمً تمحمممل المبمضمائمع 

أولوٌة للحصمول عملمى المتمطمعمٌمم  ممع االهمتمممام المخماص 

بالبحارة الذٌن تقطع  بهم السبل فً البحر وتم منعهم ممن 

 ." عبور الحدود الدولٌة بسبب دٌود الس ر
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إلى تحمدٌمد أولموٌما  المبمرنماممج  SAGE تهدؾ إرشادا 

الشامل للتطعٌم  باإلضافة إلى التوصٌا  الخاصة بمالملمقماح 

 وتتكون من لالث خطوا :

 وضع إطار عمل محدد. -

وضع خارطة طرٌق لتحدٌد أولوٌا  اسمتمخمدام لمقماحما   -

COVID-68  ممع األخمذ بمعمٌمن االعمتمبمار الم مئما  ذا  

األولوٌة لحصولهما عملمى المتمطمعمٌمم  بمنماًء عملمى الموضمع 

 الوبائً وسٌنارٌوها  إمداد اللقاح لكل دولة.

 وضع التوصٌا  الخاصة باللقاح.  -

*** وجه  المنظمة البحرٌة الدولٌة عمدًدا ممن المدعموا  

البحارة هذا العام  بما فً ذلك إصدار بمٌمان ألولوٌة تطعٌم 

مشترك مع منظما  األممم المممتمحمدة األخمرى فمً ممارس 

جمٌع الدول األعضماء  Lim. كما دعا األمٌن العام 4646

فً المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى تعٌٌن البحارة "كعمامملمٌمن 

رئمٌمسمٌمٌمن" ودعمم المتموزٌمع المعمالممممً المعمادل لملمقماحمما  

COVID-68  . 

كما دعا البٌان المشترك الصادر عن المممنمظمممة المبمحمرٌمة 

( دول ILO( وممنمظمممة المعمممل المدولمٌمة )IMOالدولٌة )

الموانئ والدول الساحملمٌمة إلمى تسمهمٌمل اإلنمزال الم موري 

للبحارة لتلقً الرعاٌة الطبٌة كمسؤلمة "حمٌماة او ممو "  

-إلعطاء األولوٌة للبحارة فً التطعٌم ضد فٌروس كوفٌمد 

  وتعٌٌن البحارة "كعاملٌن رئٌسٌٌن"  ممع االعمتمراؾ 68

 ب ضل البحارة العظٌم فً التجارة العالمٌة.

 النساء فً الجمعٌا  البحرٌة
 0202ضبتًبر  00 

احتل  دضٌة "دور المرأة فمً المممجمال المبمحمري" ممركمز 

الصدارة فً الندوة األولى عمبمر اإلنمتمرنم  المتمً نمظمممهما 

مندوبو الدول األعضاء فً المممنمظمممة المبمحمرٌمة المدولمٌمة 

للعمل على تحقٌق المساواة بمٌمن المجمنمسمٌمن فمً المقمطماع 

البحري  والمعروؾ باسم شبكة المساواة بٌمن المجمنمسمٌمن 

  حٌمث تمم (IMOGEN(التابعة للمنظمة البحرٌة الدولٌة 

عن عمل هذع الشبكة ووص ًا لملمعمممل تقدٌم عرًضا موجًزا 

الذي ٌقومون ب  لتشجٌع ظهور النساء وضمان وصولهن 

 لمجال التدرٌب البحري وإتاحة فرص العمل لهم.

كما ٌهدؾ هذا الحدث إلتاحة فرصة التمعمارؾ بمٌمن جمممٌمع 

الممنممسمماء فممً الممجمممممعممٌمما  الممبممحممرٌممة اإلدمملممٌمممممٌممة المملمممممانممٌممة 

WIMAs) )
  

  وتوفٌر منتدى لمهمن لملمتمواصمل والمتموجمٌم  

 466وتبادل الخبرا  وأفضل الممارسا . انضم أكلر ممن 

ومنمدوبمً المممنمظمممة  WIMA مشارك بما فً ذلك أعضاء

البحرٌة المدولمٌمة ومسمإولمً اإلدارة المبمحمرٌمة وأصمحماب 

 45المصلحة اآلخرٌن إلى الجلسة الت اعلٌة المنعقدة فمً )

سبتمبر(   فعلى الرؼم من أن الصناعة البحرٌة دد أحرز  

تقدًما نحو تحقٌق هدفها المتملل فً التنوع بٌن المجمنمسمٌمن 

وزٌادة إشراك المرأة فً هذا القطاع  إال أن  ال ٌزال همنماك 

الكلٌر ممن المممجماال  المتمً ٌمتمعمٌمن ممعمالمجمتمهما. وتشمممل 

التحدٌا  الخاصة ملل: دلة وجمود المممرأة فمً المممنماصمب 

القٌادٌة  عدم توافر الدورا  التدرٌبٌة منخ ضة المتمكملم مة  

والصعوبا  فً جمع بٌانا  محددة حمول المممرأة فمً همذا 

القطاع. كما تم تبادل دصص نجماح المتمعماون ممع اإلدارا  

 .البحرٌة والقطاع الخاص

** تول  مجموعة المندوبٌن من الدول األعضاء فمً ال  *

I M O  تشكٌمل شمبمكمةIMOGEN المممعمنمٌمة بمتمعمزٌمز  

المساواة بٌن الجنسٌن فً القطاع البحري وتحقٌق أهمداؾ 

   )A.6661 )56 درار جمعٌة المنظمة البمحمرٌمة المدولمٌمة

 وتذلٌل العوائق فً بٌئة عمل المرأة البحري.

((WIMAsالجمعٌا  البحرٌة اإلدلٌمٌة اللمانٌة  - 
 

 :هً

جمعٌة المرأة فً القطاع البحري فً منطقة شرب وجنموب  

  شبكة المنمسماء المممحمتمرفما  فمً (WOMESA( أفرٌقٌا

  دطاعً النقل البحري والمموانمئ لمؽمرب ووسمط أفمرٌمقمٌما

)NPWMP-WCA)  رابممطممة الممنممسمماء فممً المممممجممال  

 -  جمعٌمة المممرأة المبمحمرٌمة (WIMA Asia(  -البحري

  رابطة نساء المحٌمط  (WiMAC( منطقة البحر الكارٌبً

  جمممعمٌمة (PacWIMA( الهاد  فمً المممجمال المبمحمري

 AWIMA)  Red( المرأة العربٌة فً المالحة البحرٌمة

de Mujeres de Autoridades Marítimas 

de Latinoamérica (Red MAMLa)  رابمطمة  

النمسماء فمً المممنماطمق المبمحمرٌمة لمؽمرب ووسمط أفمرٌمقمٌما           

(WIMoWC) 

 IMOانًصذر  :  
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 اػذاد 0 أضًبء شؼببٌ 

 

 «ACI»ٌبدأ التطبٌق اإللزامً لنظام التسجٌل المسبق للشحنا  الجمركٌة س  4646اعتبارا من  األول من أكتوبر 

حٌث ٌنتهى التشؽٌل التجرٌبً للنظام الجدٌد والذى كان مقررا تطبٌق  إلزامٌا فى األول من ٌولٌو الماضً ولن ٌتم 

السماح بدخول أي بضائع ٌتم شحنها من الخارج اعتباًرا من ذلك التارٌد إلى الموانئ البحرٌة المصرٌة إال من خالل 

ودد تم إجراء االختبارا  األولٌة لهذع المنظومة اإللكترونٌة للتؤكد من .«ACI»نظام التسجٌل المسبق للشحنا  

فاعلٌتها دبل االنطالب التجرٌبً بما ٌتسق مع المشروع القومى لتحدٌث ومٌكنة منظومة اإلدارة الجمركٌة الذى 

 ٌحظى بدعم كبٌر ومتابعة ددٌقة من القٌادة السٌاسٌة .

  بما ٌتسق مع النظم العالمٌة المتطورة فى «ACI» النظام الجمركى وتعد مصر من أوائل الدول بالمنطقة التً تطبق

مجال التجارة عبر الحدود  حٌث ٌستخدم مجموعا  البٌانا  التً جرى جمعها لتحدٌد البضائع عالٌة الخطورة أو 

الخطرة دبل التحمٌل وفقا لمنظمة الجمارك العالمٌة  والهدؾ من ذلك هو تعزٌز أمن سالسل التورٌد والتخ ٌؾ من 

التهدٌدا  األمنٌة المحتملة  وكذلك منح البلدان الود  الكافً ل حص الشحنا  دبل وصولها واتخاذ اإلجراءا  

المناسبة. وٌجب أن ٌإدي هذا أٌضا إلى تقلٌل زمن التخلٌص للبضائع الواردة  كما ن النظام ٌحمً  الموردٌن ووكالء 

 التخلٌص من األفعال ؼٌر القانونٌة.

 مقدمة
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هو بروتوكول جدٌد لمنظمة الجمارك العالمٌة تطبق  مصر 

لسنة  461من دانون الجمارك ردم  58طبقا للمادة 

 58ودرار الدكتور دمحم معٌط وزٌر المالٌة ردم  4646

ٌوفر معلوما  فً الود  ال علً عن  4646لسنة 

شحنا  البضائع الواردة إلى خطوط الشحن ومشؽلً 

 .الموانئ والحكوما 

طبقا للنظام الجدٌد ٌحتاج المستورد المصري إلى  

التسجٌل فً نظام الجمارك اإللكترونً التابع لوزارة 

المالٌة على "نافذة"  المعروفة أٌضا باسم النافذة 

الوطنٌة الموحدة لتسهٌل التجارة الخارجٌة  والحصول 

  .على رمز التودٌع اإللكترونً

ساعة من شحن البضائع ٌتعٌن على المستورد  68ودبل 

تقدٌم األوراب من أجل الحصول على ردم تعرٌ ً للشحنة 

لتتمكن الجها  المعنٌة من رصد  .ACID ٌعرؾ باسم

أي خطر على البالد من خالل نظام إدارة المخاطر حٌث 

تضع الدولة المصرٌة أولوٌة دصوى لضمان أمن 

مواطنٌها. وعالوة على ذلك ٌجب تقدٌم مستندا  أخرى 

ملل ال واتٌر وبٌانا  المصدر األجنبً وبٌانا  الشحن إلى 

ساعة على األدل من مؽادرة الس ٌنة  46"نافذة" دبل 

للمٌناء. جرى إعداد النظام من دبل الشركة المصرٌة 

 .لتكنولوجٌا التجارة اإللكترونٌة

  حٌث  تبسٌط إجراءا  اإلفراج الجمركً عن البضائع -

ٌساعد الجمارك فً بدء إجراءا  اإلفراج دبل وصول 

الشحنا  )االفراج المسبق( ومن لم تكل ة اإلفراج عن 

البضائع وخ ض أسعارها باألسواب المحلٌة  بصورة 

تضمن أعلى درجا  الحوكمة للواردا  السلعٌة للموانئ 

المصرٌة واستخدام البٌانا  والمستندا  اإللكترونٌة 

 واالستؽناء عن المستندا  الوردٌة.

ٌُساعد فً القضاء على ظاهرة البضائع المهملة  -

 والرواكد بالموانئ.

ر والمستورد والسلعة دبل شحنها   - إتاحة بٌانا  الُمصّدِ

 وتقٌٌم المخاطر األولٌة للشحنا 

التٌسٌرعلى مصلحة الجمارك بالرد على طلب  -

المستوردٌن أو المستخلصٌن: إما بالقبول وإصدار ردم 

أو بالرفض    ACIDالقٌد الجمركً المبدئً لكل شحنة 

 مع توضٌح سبب .

إبالغ المستوردٌن أو المستخلصٌن إذا كان  هناك  -

ر  سلعة محظور دخولها مصر دبل شحنها من الُمصّدِ

 األجنبً مما ٌوفر الود  والجهد والتكل ة.
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 :  ACIمزاٌا نظام التسجٌل المسبق للشحنا   ؟:  (ACI) للشحنا  الًمسبق التسجٌل ما هو نظام
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تتضمن بٌانا  الشحنة المطلوبة القٌمة المعتمدة وأنظمة 

الجمارك  ومودع تسلٌم البضائع وأردام وبٌانا  األصناؾ 

الجمركٌة والكمٌة الجمركٌة اإلحصائٌة  بحسب نشرة 

  لٌنكس بٌزنس سولوشنز )بً دي إؾ(.

فً حالة وجود بولٌصة شحن أولٌة ٌطلب ردم ال اتورة 

ومنافذ التحمٌل والوصول وشركة الشحن وردم الشحن 

ووسٌلة النقل والوزن اإلجمالً والصافً وعدد الطرود. 

وبالنسبة لل واتٌر  ٌحتاج المستورد إلى تقدٌم ردم أمر 

الشراء وتارٌد ال اتورة ودٌمتها ونوع العقد وعملة 

ال واتٌر وجنسٌة المصدر األجنبً. و تتضمن المعلوما  

اإلضافٌة وصؾ عناصر الشحنة والوزن اإلجمالً 

والصافً وسعر العناصر ووزن الوحدة والكمٌة  

 الجمركٌة اإلحصائٌة.

األطراؾ المعنٌة األساسٌة التً ستتؤلر بالنظام الجدٌد  

هً المستوردٌن والموردٌن ووكالء وشركا  التخلٌص 

وشركا  الشحن الجوي أو البحري وبدأ تطبٌق النظام 

% من الموانئ البحرٌة المصرٌة ولكن  86بال عل فً 

سٌتوسع لٌشمل جمٌع الموانئ البرٌة والجوٌة فً        

 ال ترة المقبلة.

 4646لسمنمة  444و 58طبقا لقرارا  وزٌر المالٌة ردم 

التمقمدم إلصمدار ACI ٌمكن للمخلص الجمركً فً منظومة

والسممٌمر فممً االجممراءا  الممجممممركممٌمة بمنممظممام  ACID ردمم

التخلٌص المسبق بعد عمل الت وٌض اإللكترونً ممن دمبمل 

صاحب الشؤن. ٌمكن تحمٌل المستندا  والبٌانا  من خالل 

 BlockChain المممممصممدر االجممنممبممً عمملممى مممنممصممة

CargoX   444و 58وطبقا لقرارا  وزٌر المالٌة ردم 

عملمى المممصمدر األجمنمبمً ارسمال وتمحمممٌمل  4646لسنة 

المممسممتمنمدا  والمبمٌممانما  الممً ممنممظموممة نمافمذة ممن خممالل 

 .Block Chain CargoX منصة

فً حالة رفض الشحنة بالكامل ٌتم طلب الحصول على 

جدٌد مع تعدٌل البٌانا  المرفوضة مسبقا   ACID ردم

 من دبل الجمارك المصرٌة

التسجٌل  ٌنبؽى على المستوردٌن لالنضمام إلى نظام

إنشاء حساب إلكترونى على  «ACI» المسبق للشحنا 

  وإصدار التودٌع اإللكترونى »نافذة«المنصة اإللكترونٌة 

  »إٌجى تراس «أو »  مصر المقاصة«من خالل شركتى 

تبادل »وإدارج بٌانا  المصدر األجنبى على منصة 

  «Blockchain» عبر تكنولوجٌا «البٌانا  المإمنة

وتقدٌم طلب الحصول على الردم التعرٌ ى للشحنة الذى 

تستمر صالحٌت  لمدة لاللة أشهر  بحٌث ترد مصلحة 

ساعة على هذا الطلب  وفى حالة  68الجمارك فى 

 القبول ٌتم الًٌا إرسال برٌد إلكترونى بردم تعرٌؾ الشحنة

«ACID»  إلى المصدر األجنبى  وإخطار المستورد

المصرى من خالل الحساب الخاص ب  على المودع 

  لم ٌقوم المصدر بارسال «نافذة»اإللكترونى لمنصة 

بٌانا  الشحنة إلكترونًٌا  وٌتولى المستورد مراجعتها 

  لم ٌمكن بدء إجراءا  «نافذة»واعتمادها عبر منصة 

 .التخلٌص المسبق للشحنا  إن رؼب المستورد فى ذلك
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  المعلوما  التً ٌجب توافرها لتسجٌل الشحنة: 
خطوا  االنضمام إلى النظام الجمركً للتسجٌل 

 «ACI»المسبق للشحنا  
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نبه  المنطقة االدتصادٌة لقناة السوٌس على جمٌع المشروعا  العاملة بالمنطقة والتوكٌال  والخطوط المالحٌة 
العاملة بالموانئ التابعة  سرعة التسجٌل فً منظومة التسجٌل المسبق للشحنا  والتً أطلقتها وزارة المالٌة  والتً 

  بدأ  مرحلة تشؽٌلها تجرٌبٌاً فً  إبرٌل الماضً

بالصور خطوا  التسجٌل فً المنصة اإللٌكترونٌة الجدٌدة "عند االستٌراد لمشروعا  المنطقة االدتصادٌة لقناة   

 خطوا  للتسجٌل المبدئً لهذا النظام من خالل منصة نافذة وهً: 8حٌث ٌوجد  "ACI"السوٌس"  وفقا لنظام 

التسجٌل فً المنصا  اإللٌكترونٌة نافذة/ ٌسجل المستورد بٌانات  فً منصة نافذة كمستخدم جدٌد فً المنصة مع  -6

تحدٌد مستخلص لعمل حسابا  فرعٌة ل  وٌسلم االستمارة للمركز اللوجستى لمنصة نافذة   وٌسجل المصدر أو 
 ."CARGO  X"الوكٌل المالحً بالخارج  بمنصة 

التسجٌل فً شركة المقاصة أو إٌجٌب  تراس / والهدؾ منها إعطاء حق التودٌع االلٌكترونً لكل مستخدم  -4
 .بموجب سداد مبلػ نقدى عن كل مستخدم

إرسال أسم المستخدم والردم السري لكل مستخدم/ حٌث ٌتم إرسال للشركة برٌد إلٌكترونً والمسجل باستمارة  -2
 نافذة التً سبق وتسلمها المركز وٌرسل لكل مستخدم الردم السري واسم المستخدم ل .

الصنؾ"/ حٌث ٌذكر بٌانا  المستورد من خالل  -المصدر  –الدخول على نافذة إلدراج بٌانا  "المستورد     -6 

  .أردام والتذٌال  وكافة بٌانا  الشحنة 66تسجٌل ردم المتعاملٌن الخاص ب   وبند التعرٌ ة الجمركٌة المكون من 
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 خطوة بخطوة.. تعرؾ على طرٌقة التسجٌل المسبق لشحنا  المستلمرٌن بالمنطقة االدتصادٌة
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تسجٌل ال اتورة المبدئٌة على منصة نافذة / تسجٌل بٌانا  ال اتورة من خالل المستورد أو المستخلص الجمركً  - 7 
 إلى المستورد. "ACID"ساعة" تقوم منصة نافذة حال الموافقة بارسال الردم المبدئً  68وخالل "

 –إلى المصدر األجنبً/ حتى ٌتمكن من وضع هذا الردم على ال اتورة التجارٌة  "ACID" إرسال المستورد ردم  -  8
 .على بولٌصة الشحن "ACID" والمالحٌة أما الشاحن فٌرسل الردم

حٌث تتولى المنصة إرسال تلك المستندا  التً  /"X رفع المصدر األجنبً للمستندا  على منصة "كارجو - 1
إلى منصة نافذة " أي تعامل المنصا  اإللٌكترونٌة مع بعضها" من خالل شبكا  سالسل  "ACID"تتضمن ردم 

 اإلمداد التً تستخدم تكنولوجٌا "بلوك تشٌن" وٌتم إخطار المستورد المصري بما تم.

فتح الشهادة الجمركٌة بعد التودٌع اإللٌكترونً/ حٌث ٌتم التودٌع من دبل المستورد أو وكٌل  من المستخلصٌن  - 8
بشؤن  461ودفع الرسوم الجمركٌة واستالم االفراج وانتظار وصول الشحنة وتن ٌذ كافة ما ورد بقانون الجمارك 

 أعمال اإلفراج.

ٌ
ى
ؼ

رب
أل

 ا
د
ذ
ؼ
ان

  
  
  

  
  
ت 

ىي
ضُ

غ 
رب

 
  

  
  

  
  

  
  

  
ة 

ر
ش

ػ
ت 

دي
حب

ان
ت 

طُ
ان

0
2

0
2

 
  

 
د
ذ
ؼ

ف ان
يه

 



28 

فً إطار توجٌها  وزٌر المالٌة ورئٌس مصلحة الجمارك 

بتوعٌة المتعاملٌن مع الجمارك بنظام التسجٌل المسبق 

وتذلٌل المعودا  والمشاكل التى "ACI"للشحنا  

تواجههم خالل المرحلة التجرٌبٌة للتطبٌق لتجنبها عند 

التن ٌذ اإللزامً  وتعزٌزا للتواصل اإلٌجابى مع دطاع 

األعمال الصناعى والتجارى والمستوردٌن ووكالئهم من 

المستخلصٌن الجمركٌٌن  تم عقد دورا  تدرٌبٌة وورى 

تدرٌبٌة مجانٌة من دبل مصلحة الجمارك بالتعاون مع 

للتدرٌب العملً  على منظومة التسجٌل  "MTS"شركة 

واإلجابة عن اإلست سارا   "ACI"المسبق للشحنا  

نظام التسجٌل المسبق للشحنا  للمستوردٌن 

 والمستخلصٌن ومندوبً المصانع والشركا .

دال المهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة االتحاد 

المصري لمقاولً التشٌٌد والبناء  ورئٌس لجنة الضرائب 

هو (ACI)باالتحاد  إن نظام التسجٌل المسبق للشحنا  

إحدى لمار برنامج التحول الردمً الذي دشنت  الحكومة 

المصرٌة فً كل الوزارا  والهٌئا  والمإسسا   لتٌسٌر 

حصول المواطنٌن على الخدما  فً أدل ود  وبؤدل 

مجهود والقضاء على ال ساد والتحاٌل ودخول سلع ؼٌر 

مطابقة للمواص ا  أو مجهولة المصدر  وكذلك القضاء 

على تكدس السلع بالموانئ وخ ض المبالػ التً تدفع 

كؤرضٌا  مما ٌسهم فً خ ض تكالٌؾ اإلفراج الجمركً 

عن السلعة مما ٌنعكس على وصولها للمواطن بسعر أدل 

 وبالتالً تتراجع معدال  التضخم.

كما أن النظام الجدٌد ٌسهم فً القضاء على أي نوع من 

أنوع ال ساد التً كان  ترتبط باستٌراد البضائع سواء من 

دبل الموظؾ الحكومً أو المستخلص الجمركً  حٌث إنها 

والتً     Blockchainتقوم على تكنولوجٌا حدٌلة هً 

ٌستحٌل معها التالعب فً أي بٌانا  أو معلوما  خاصة 

بالشحنة  حٌث أن كل عملٌة تتم تكون مسجلة باسم من 

دام بهذع العملٌة وهو ما ٌعنً استحالة إخ اء أو محو 

البٌانا   وبالتالً تحمل كل من ٌقوم بؤي إجراء على 

 الشحنة المسئولٌة القانونٌة الكاملة.

دال الدكتور عبدالمنعم السٌد  مدٌر مركز القاهرة 

للدراسا  االدتصادٌة  إن اتجاع اإلدارا  والوحدا  داخل 

  ٌتماشى مع «الردمنة»وزارة المالٌة للتحول الردمى 

االتجاع العام للدولة فى ردمنة كل الخدما  الحكومٌة  

وربطها ببعضها البعض  وذلك من خالل تحدٌث البنٌة 

 التكنولوجٌة لبرنامج عمل دطاع الحسابا .

كما أن نظام الحوكمة والتحول الردمى بوزارة المالٌة 

  ٌساهم فى تحدٌث أنماط Aciونظام الجمارك الجدٌد 

العمل الحكومى  ومٌكنة اإلجراءا  والدورة المستندٌة  

 .«مصر الردمٌة»وٌتناسب مع االنتقال التدرٌجى إلى 

وٌُساعد فى تعزٌز التحكم والردابة على منظومة 

المصروفا  واإلٌرادا   ورفع ك اءة اإلن اب العام  

وُحسن إدارة المخصصا  المالٌة للهٌئا  الموازنة 

وضمان عدم تجاوز االعتمادا  المقررة  على النحو 

الذى ٌُحقق المستهدفا  المالٌة واالدتصادٌة  وٌُلبى 

االحتٌاجا  التنموٌة للمواطنٌن من خالل المشروعا  

القومٌة الكبرى التى تن ذها الحكومة لالرتقاء بمستوى 

المعٌشة  وتحسٌن جودة الحٌاة   وأوضح أن الهدؾ من 

مٌكنة وحوكمة الخدما  هو استخدام األموال فى 

المسارا  واألؼراض المقررة  تن ٌذًا للسٌاسا  

المعتمدة؛ بما ٌُساعد فى تحقٌق المستهدفا  المالٌة 

للموازنة العامة للدولة وخ ض العجز  والدٌن للناتج 

المحلى ورفع معدل النمو؛ لتعزٌز بنٌة االدتصاد القومً  

وزٌادة أوج  اإلن اب على تحسٌن معٌشة المواطنٌن 

 واالرتقاء بالخدما  الُمقدمة إلٌهم.

وأكد أن  ال شك فى أن التحول الردمى والتوج  نحو 

مٌكنة إعداد وتن ٌذ وردابة الموازنة العامة للدولة 

بتطبٌق نظام إدارة المعلوما  المالٌة الحكومٌة 

«GFMIS»  هو بملابة خطوة مهمة فى إحكام الردابة

وحوكمة المنظومة المالٌة للدولة  التى تسهم فى تحقٌق 

المستهدفا  االدتصادٌة.وتلبٌة االحتٌاجا  التنموٌة 

للمواطنٌن  حٌث تساعد على رفع ك اءة اإلن اب العام 

بمختلؾ الجها  اإلدارٌة  وضبط األداء المالى  وإحكام 

الردابة على الصرؾ  وضمان عدم تجاوز االعتمادا  

المالٌة المقررة من السلطة التشرٌعٌة؛ بما ٌحافظ على 

 معدال  الدٌن والعجز  وٌُعزز بنٌة االدتصاد القومى .
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تستؤنؾ الدورا  المجانٌة للتدرٌب على  «الجمارك 

  «ACI»منظومة التسجٌل المسبق للشحنا  

جنً لمار برنامج التحول   «ACI»النظام الجدٌد 

 الردمً ) أراء حول النظام الجدٌد( 

 انًصبدر :

www.vetogate.com 

https://www.youm7.com 

https://akhbarelyom.com 

https://almalnews.com 

www.almasryalyoum.com 

www.dostor.org 
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 اػذاد 0 شيًبء جببر 

 

فً عالم مهووس بالسرعة واإلنتاجٌة نجد أن سنا جمٌعًا ن كر فً معرفة كٌ ٌة إنجماز األممور بشمكمل 

أسرع وبجهد أدل  وتحسٌن مهارا  إدارة الود  لدٌنا؛ كً نتمكن من عٌى حٌاة أكلر إنتاجمٌمة وفمعمالمٌمة  وممن همنما 

جاء الت كٌر فً تطبٌقا  لضمان زٌادة اإلنتاجٌة  فطالما أن التكنولوجٌا أمس  م روضة علٌنا فلماذا ال نست ٌمد ممنمهما 

 !ونجندها لصالحنا؟

 :ونستعرض فً السطور القادم هذع التطبٌقا  

 مقدمة :

Trello 
 

هذا التطبٌق مخصص ألولئمك المذٌمن ٌمعممملمون ممع فمرب 

مممتممعممددة  وٌضممطممرون إلممى الممتممواصممل مممع الممكمملممٌممر مممن 

األشخاص  والمعمممل عملمى مشمروعما  ممخمتملم مة؛ حمٌمث 

ٌساعدك فً العمل بشكل تعاونً وتتبع المهام المخمتملم مة  

 .ما ٌضمن لك إنجازها جمٌعًا وفً الود  المحدد

ٌتٌح لك التطبٌق  كذلك  إنشاء دوائمم وبمطمادما  لمتمنمظمٌمم 

وتحدٌد أولوٌا  المشارٌع التمً تمعمممل عملمٌمهما بمطمرٌمقمة 

 .سلسة وأكلر مرونة

إذا كن  تمقموم بمالمكملمٌمر ممن األعمممال المممتمعملمقمة بمادارة 

الممشمارٌمع  وتمتمقماطمع ممع أشمخماص اخمرٌمن  فمان همذا 

 .التطبٌق هو الخٌار الملالً بالنسبة لك

iMindmap 

برنامج لتخطٌط المشارٌع ورسم خرائط العقل التً ٌممكمن 

أن تسماعمد فمً المعمصمؾ المذهمنمً وٌمهمدؾ إلمى تمممكمٌمن 

المستخدمٌن من استؽالل كل إمكانٌاتمهمم. همذا المبمرنماممج 

ً عمن طمرٌمق إعمداد  ٌجعل تخطٌط المشارٌع أممراً بسمٌمطما

عروض مرئٌة لكل المعلوما  وٌسمح لك بماٌمجماد أفضمل 

 األفكار عن طرٌق تنظٌم أفكارك بشكل مرئً.

  Self Control 

ٌتٌح لك هذا التطبٌق كتابة دائمة بمالممموادمع المتمً تشمتم  

تركٌزك كموادع التواصل االجتمماعمً  لمم كمتمابمة الم متمرة 
الزمنٌة التً ترٌد أن تبقى هذع الموادع ممحمجموبمة عمنمك. 
سٌساعدك هذا كلٌراً فً التركٌز على عملك الذي تقوم ب  

 .ورفع إنتاجٌتك

https://selfcontrolapp.com/
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Forest 
ٌقدم هذا التطبٌق حاًل عملًٌا وسلًسا ألولئك الذٌن أدمنوا 

التعامل مع هوات هم النقالة  وتص ح وسائل التواصل 

االجتماعً؛ حٌث ٌشجعك على التودؾ عن التقاط هات ك 

ومتابعة أولوٌاتك من خالل اللعب بالطرٌقة التً           

 .تركز بها

إذا كن  تعتبر ن سك مدمنًا على هات ك  وال ٌمكنك 

خالل  Instagramو Facebook التودؾ عن تص ح ال 

ٌشجعك على عدم التقاط هات ك  Forest ود  العمل  فان

حتى تتمكن من تنمٌة الؽابة االفتراضٌة الخاصة بك. 

فعندما ترٌد أن تظل مركًزا  فؤن  تزرع شجرة وفً 

 .الود  الذي تركز فٌ  على عملك  فانها تنمو

إذا كن  مسوفًا ذائع الصٌ  فانك بحاجة إلى تجربة 

  السٌما إذا كن  بحاجة إلى دفعة إضافٌة Forest تطبٌق

 .لتكون أكلر إنتاجٌة

Google Tasks 
 

ال ٌمكننا الحدٌث عن تطبٌقا  لضمان زٌادة اإلنتاجٌة من 

الذي ٌساعدك فً تولٌق  Google Tasks دون ذكر

مهامك بسرعة  باإلضافة إلى عرضها وتحرٌرها 

 .وإدارتها بشكل مستمر

ٌُمّكنك التطبٌق  أًٌضا  من الحصول على إشعارا  حول 

موعد إنجاز المهام المختل ة الملقاة على عاتقك  وتقسٌم 

مهامك إلى مهام فرعٌة  وهً طرٌقة دد تكون م ٌدة من 

أجل إنجاز مهام كبٌرة خطوة بخطوة  والتؽلب على 

 .التسوٌؾ كذلك

Your Phone Companion 
إذا كن  تعانً من التشت  بٌن الهاتؾ المحمول وجهاز 

الكمبٌوتر الخاص بك  أو إذا كن  مضطًرا إلى استخدام 

Your الهاتؾ ألناء العمل  فان تطبٌق  Phone 

Companion  خٌار ملالً؛ إذ ٌمكنك من ربط الهاتؾ

 .المحمول بجهاز الكمبٌوتر

وٌُعد هذا التطبٌق م ًٌدا أًٌضا إذا كن  تعمل من المنزل 

وت ضل أن تكون جمٌع اإلشعارا  فً مكان واحد؛ حٌث 

ٌتٌح لك هذا التطبٌق إجراء استقبال مكالما  من جهاز 

 الكمبٌوتر الخاص بك وٌمّكنك من إدارة إشعارا  هات ك 

وٌمكنك التطبٌق  أًٌضا  من الوصول المباشر إلى صور 

وتطبٌقا  هات ك  وٌمكنك الرد على الرسائل التً تتلقاها. 

 Your Phone Companion ٌمكن أن ٌساعد تطبٌق

فً تبسٌط جمٌع اتصاالتك فً مكان واحد  ما ٌوفر لك 

 .الود  والتركٌز أكلر

Calendar 

ٌساعد هذا التطبٌق فً توفٌر المزٌد من الود   وزٌادة 

اإلنتاجٌة  وتحقٌق تركٌز أفضل  وإذا كن  ت كر فً 

تطبٌقا  لضمان زٌادة اإلنتاجٌة فلٌس هناك أنسب من 

هذا التطبٌق  الذي ٌتٌح لك تنظٌم وترتٌب وجدولة 

 .مهامك واجتماعاتك على نحو أفضل

ومن خالل استخدام التطبٌق ٌمكنك السماح ألي شخص 

باختٌار ود  وحجز اجتماع معك  مباشرة داخل التطبٌق  

كما سٌحمٌك تلقائًٌا من أي اجتماعا  ٌتم جدولتها فً 

 .الود  ن س 

HubSpot CRM 

بجمٌع الت اصٌل الصؽٌرة   HubSpot CRM ٌعتنً

ملل: تسجٌل رسائل البرٌد اإللكترونً  وتسجٌل 

المكالما   وإدارة بٌاناتك  ما ٌوفر لك المزٌد من الود   

وٌتٌح لك التركٌز على األمور األكلر أهمٌة. وٌتم تصنٌؾ 

 CRM التطبٌق بانتظام كؤحد أفضل منتجا  برامج

 .للشركا  الصؽٌرة

مجانً تماًما وإلى األبد  كما  HubSpot CRM وتطبٌق

أن  ٌؤتً مصحوبًا بعدة مٌزا  مجانٌة أخرى ضرورٌة 

للشركا  الصؽٌرة  ملل: التسوٌق عبر البرٌد اإللكترونً 

رسالة برٌد إلكترونً/ شهرًٌا(  وجدولة  4666)حتى 

االجتماعا   وتتبع البرٌد اإللكترونً  معلوما  التقارٌر  

 .وجها  االتصال وإدارة مصادر البٌانا 

Slack 

ٌحل هذا التطبٌق المشكال  التً نعانً منها بسبب البرٌد 

اإللكترونً  الذي ٌمكن أن ٌكون مرهقًا عند التحدث مع 

الزمالء  كما أن  من الوارد جًدا أن تضٌع الرسائل أو 

تُ قد بسبب الكلٌر من الرسائل التً نستقبلها على البرٌد 

 .اإللكترونً الخاص بنا

  ٌتم تنظٌم جمٌع االتصاال  بددة  كما Slack باستخدام

أن هناك إمكانٌة للبحث فٌها. وٌمكن إنشاء دنوا  

 .مختل ة لمختلؾ المشارٌع واإلدارا  والعمالء

وٌمكن ألعضاء ال رٌق الدخول والخروج من المحادلا  

حسب الحاجة. بمعنى أنهم لن ٌتلقوا إشعارا  حول 

 .المحادلا  التً لم ٌعودوا ٌشاركون فٌها

هو أكلر من مجرد برٌد إلكترونً بدٌل؛ حٌث  Slack لكن

ٌمكنك أًٌضا مشاركة المستندا   والدردشة عبر ال ٌدٌو  

 .داخل التطبٌق GIF وإرسال صور
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 4676إلى صافً انبعالا  ص رٌة بحلول عام لٌصل ٌتج  العالم االن إلى احداث تحواًل كلًٌا ألنظمة الطادة الخاصة 

وتقلٌل االنبعالا  إلى الحد األدنى لمواجهة الار تؽٌر المنا  وفى إطار ذلك تدعو الوكالة الدولٌة للطادة فً سلسلة من 

اإلجراءا  الجرٌئة والمواعٌد النهائٌة الصارمة فً أحدث التقارٌر الصادرة عنها والتً تعد كخارطة طرٌق للقضاء على 

انبعالا  الكربون إما عن طرٌق تقلٌلها أو إزالتها من خالل التكنولوجٌا ملل احتجاز الكربون او إٌجاد أنواع بدٌل  

متوافقة مع البٌئة لذا تسعى الموانئ اآلن جاهدة إلى تقلٌل االنبعالا  من خالل تقلٌل انبعالا  أكاسٌد الكبرٌ  وكذلك 

  ولكن الهدؾ المتملل فً الوصول الى انبعالا  ص رٌة حتى عام   من الس ن أكاسٌد النٌتروجٌن انبعالا  تقلٌل

ٌمكن تحقٌق  باستخدام الودود الخالً من الكربون سواء كان ذلك باستخدام الهٌدروجٌن األخضر ومشتقات   ملل 4676

 .األمونٌا والمٌلانول  أو الهٌدروجٌن األزرب ومشتقات   أو مستداًما من الودود الحٌوي

 مقدمة

https://www.marineinsight.com/green-shipping/arctic-sea-shipping-emissions-matter-might-think/
https://www.marineinsight.com/green-shipping/arctic-sea-shipping-emissions-matter-might-think/
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الهٌدروجٌن ودود نظٌؾ وهو من العناصر الخ ٌ ة 
المتوفرة بكلرة فً الطبٌعة ولٌس ل  لون وال رائحة وال 
طعم ل  وال ٌوجد من رداً فً الطبٌعة بل متحداً لٌشكل 
مركبا  كٌمٌائٌة مختل ة سواء كان  ؼازٌة كالؽاز 
الطبٌعً أو سائلة كالماء اوصلبة ملل المركبا  
الهٌدروكربونٌة وألن  من الؽازا  الخ ٌ ة فقد أصبح 

 .مإهالً ألن ٌكون ودوداً للمستقبل
 

وهناك أنواع رئٌسٌة للهٌمدروجمٌمن  طمبمقًما لمممدى 

 خلوع من الكربون وهً اآلتً:  

أو  ( المممصمنموع ممن الم محمم المبمنمً)   الهٌدروجٌمن المبمنمى

( عمن المصنوع ممن الم محمم األسمود) الهٌدروجٌن األسود 

وهى عملٌة تحوٌل المواد الكربمونمٌمة مململ طرٌق التؽوٌز 

المم ممحممم والممكممتمملممة الممحممٌمموٌممة إلممى أول أكسممٌممد الممكممربممون 

وهٌدروجٌن وذلك بت اعل المواد الخام عند درجا  حرارة 

عالٌة مع كمٌا  من األكسجٌن ٌتم التحكم فٌها وٌنتج عمن 

  ممن «ؼماز االصمطمنماع»هذع العملٌة مزٌج ؼازى اسم  

أول أكسٌد المكمربمون والمهمٌمدروجمٌمن  كممما أنمهما مصمدر 

الستخراج الطادة من المممواد المعمضموٌمة  وتسمتمخمدم فمً 

العدٌد من الصناعا  التً تحول المواد الؽنمٌمة بمالمكمربمون 

المكمربمون  وتمنمطملمق إلمى   إلى هٌدروجمٌمن ولمانمً أكسمٌمد

 .الؽالؾ الجوي

فهو الناتج من مصمادر المودمود أما الهٌدروجٌن الرمادي  

األح وري )ال حم والؽاز الطبٌعً( وٌتم إنتاج  عن طرٌمق 

إعادة تشكٌل ؼاز المٌلان بالبخار  دون إزالمة المكمربمون  

إنتاج  الٌوم هو األكلر فعالٌة من حٌث التكملم مة واألكملمر و

نقاء  لكن  أدل مالءمة للبمٌمئمة السمتمهمالكم  طمادمة أعملمى  

 . وٌإدى إلى انبعاث الؽازا  الدفٌنة

 Blue hydrogen  الهٌدروجٌن األزربوٌعتبر 

والذي ٌنتج عن طرٌق إعادة تشكٌل ؼاز المٌلان  

المكون الرئٌسً لخام الؽاز الطبٌعً  بعد أن ٌتم احتجاز 

الكربون وتخزٌن  مما ٌمنع انبعاث لانً أكسٌد الكربون 

إلى الؽالؾ الجوي  وهو أنظؾ من الهٌدروجٌن 

 الرمادي. 

    Green hydrogenالهٌدروجٌن األخضر أما 

فهو ودود ٌعتمد إنتاج  على عملٌة تحلٌل الماء )المكون 

ً باالعتماد على  من األكسجٌن والهٌدروجٌن( كهربائٌا

طادة ناتجة عن مصادر الطادة المتجددة فتحقق بذلك 

ً للبٌئة  ألن الهٌدروجٌن  دورة كاملة تنتج ودوداً مراعٌا

فً حد ذات  ودود نظٌؾ ٌستخدم فً خالٌا الودود 

الهٌدروجٌنٌة لتشؽٌل السٌارا  )وربما الطائرا  

 .مستقبالً(  واالنبعاث الوحٌد ل  هو الماء

وهكذا سٌصبح الهٌدروجٌن األخضر النظٌؾ مصدرا امنا 
لبٌئة خضراء وٌصبح ودودا ٌقود طموح العلم نحو 

 .مستقبل خال من الكربون

 

هو عبارة عن ودود خاٍل من الكربون مصدر إنتاج  هو 
الماء  وتشهد عملٌا  اإلنتاج فصل جزٌئا  الهٌدروجٌن 
عن جزئٌا  األكسجٌن بالماء  بواسطة كهرباء ٌتم 
تولٌدها من مصادر طادة متجددة )ملل الطادة الشمسٌة 
وطادة الرٌاح(. وٌلتزم الهٌدروجٌن األخضر بؤهداؾ 
حماٌة البٌئة ومكافحة االحتباس الحراري لكون  ٌعتمد 

 . إزالة الكربون وتقلٌص نسبت  فً الهواء

 :ٌمكن استخدام الهٌدروجٌن األخضر على نطاب واسع

الكهربائٌة التً تعمل بخالٌا  والشاحنا  السٌارا   -
 .الودود الهٌدروجٌنٌة

التً تعمل باألمونٌا السائلة المصنوعة  س ن الحاوٌا   -
 .من الهٌدروجٌن

مصافً "ال والذ األخضر" التً تحرب الهٌدروجٌن  -
 .كمصدر للحرارة بدالً من ال حم

توربٌنا  كهربائٌة تعمل بالهٌدروجٌن ٌمكنها تولٌد  -
الكهرباء فً أودا  ذروة الطلب للمساعدة فً تلبٌ  

 .شبكة الكهرباء

 .للطبد والتدفئة فً المنازل للؽاز الطبٌعً بدٌل -
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 نبذة عن الهٌدروجٌن وأنواع 

 م هوم الهٌدروجٌن األخضر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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 مزاٌا استخدام الهٌدروجٌن األخضر

متوافق مع البٌئة: الهٌدروجٌن األخضر ال ٌنبعث من  

 .ؼازا  ملولة سواء ألناء االحتراب أو ألناء اإلنتاج

دابل للتخزٌن: من السهل تخزٌن الهٌدروجٌن  مما ٌسمح 

باستخدام  الحقًا ألؼراض أخرى وفً أودا  أخرى ؼٌر 

  .مباشرة بعد إنتاج 

متعدد االستخداما : ٌمكن تحوٌل الهٌدروجٌن األخضر 

إلى كهرباء أو ؼاز اصطناعً واستخدام  لةؼراض 

 .المنزلٌة أو التجارٌة أو الصناعٌة أو التنقل

دابل للنقل: ٌمكن مزج  مع الؽاز الطبٌعً بنسب تصل إلى 

٪ واستخدام ن س أنابٌب الؽاز والبنٌة التحتٌة  تتطلب 46

زٌادة هذع النسبة تؽٌٌر العناصر المختل ة فً شبكا  

 .الؽاز الحالٌة لجعلها متوافقة

  عٌوب استخدام :

  والتً تعتبر المصادر المتجددة التكل ة العالٌة: الطادة من

أساسٌة لتولٌد الهٌدروجٌن األخضر من خالل التحلٌل 

الكهربائً  وتعتبر أكلر تكل ة فً تولٌدها  مما ٌجعل 

 .الحصول على الهٌدروجٌن أكلر تكل ة

استهالك عالً للطادة: ٌتطلب إنتاج الهٌدروجٌن بشكل ·

عام والهٌدروجٌن األخضر بشكل خاص طادة أكلر من 

 .أنواع الودود األخرى

دضاٌا السالمة: الهٌدروجٌن عنصر شدٌد التقلب ودابل 

لالشتعال ولذلك ٌلزم اتخاذ تدابٌر أمان شاملة لمنع 

 التسرب واالن جارا 

 التحدٌا  التً تواج  صناعة الهٌدروجٌن األخضر: 

هو تخ ٌض التكل ة التً تتراوح حالٌا  التحدي األكبرٌظل 

دوالر لكل كٌلو جرام  حسب  8.86دوالر و  4.76بٌن 

تحلٌل لوكالة بلومبرج إن إي اؾ. والمطلوب تخ ٌض 

دوالر حتى ٌصبح  4هذع األسعار لتصل إلى ما دون 

سن  حتى  86الهٌدروجٌن دادرا على منافسة ال حم وإلى 

 .ٌمكن  منافسة الؽاز الطبٌعً

التً تواج  االعتماد على الهٌدروجٌن  التحدى اللانى

األخضر هً الخطر المتودع جراء زٌادة األحمال على 

شبكة الكهرباء التً تتحمل بال عل عبء توفٌر الكهرباء 

الستخدام  فً تسٌٌر أشٌاء أخرى ملل            

   .السٌارا  الكهربائٌة

 تخزٌن الهٌدروجٌن

الطادة  أن استخدام تقنٌة التحلٌل الكهربائً تعنً أن 

الكهربٌة الزائدة المولدة من مصادر الطادة المتجددة 

سٌتسنى تخزٌنها عبر تحوٌلها إلى الهٌدروجٌن االخضر 

 .وعند الحاجة ٌمكن تحوٌل األخٌر إلى الكهرباء

مشروع استخدام الهٌدروجٌن االخضر فً تخزٌن الطادة 

ٌتم تن ٌذع حالٌا على ٌد شركة سناٌبر االلمانٌة 

بالمشاركة مع شركة بً بً البرٌطانٌة. وٌتم ضمن هذا 

 666المشروع استخدام الرٌاح فً تولٌد طادة تصل إلى 

مٌجا وا . وتعادل هذع الكمٌة الطادة المولد بواسطة 

 .وحدة تولٌد صؽٌرة

أن هناك مجموعة من  «بلومبرج»كشؾ تقرٌر ل  -

الصناعا  المرشحة لالست ادة من هذا الودود تشمل 

الطائرا  والس ن والشاحنا  التً تقطع مسافا  طوٌلة 

والصناعا  اللقٌلة. كما ٌتودع التقرٌر أن ٌصبح 

الهٌدروجٌن األخضر المنتج من الطادة النظٌ ة مستخدم 

كؤحد أنواع الودود  4656بحلول عام  على نطاب واسع 

المتوافق بٌئٌا لٌصبح دادرا على إنقاذ العالم من الودود 

األح وري وٌكمن السبب فً أن احتراد  ال ٌتسبب إال فً 

انبعاث بخار ماء بدال من الؽازا  الدفٌئة الناتجة عن 

حرب الودود األح وري لذا تتج  الحكوما  األوربٌة 

صوب فرض رسوم تستهدؾ زٌادة تكالٌؾ إنتاج 

انبعالا  لانً أكسٌد الكربون المرتبط بالودود 

وتهدؾ الرسوم إلى تح ٌز الشركا  لالعتماد .التقلٌدي

 على الهٌدروجٌن.

فالطرٌقة األكلر انتشارا فً  «بً بً سً»فً تقرٌر ل  -

الود  الحالً إلنتاج الودود الهٌدروجٌنً تتملل فٌما 

  «إصالح البخار»أو  «إصالح الؽاز الطبٌعً»ٌُعرؾ ب 

وهً عملٌة كٌماوٌة تخضع لها الهٌدروكربونا  

الطبٌعٌة الموجودة فً أنواع من الودود األح وري ملل 

 .«االصطناع»الؽاز الطبٌعً بهدؾ إنتاج ؼاز 
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فً تقرٌر دٌسمبر الماضً  لمجلة فوربس  دٌل إن  -

المستقبل دد وصل بمحاولة توسٌع استخدام الهٌدروجٌن 

األخضر  حٌث اجتمع سبعة من أكبر مطوري مشارٌع 

 Greenالهٌدروجٌن األخضر إلطالب مبادرة 

Hydrogen Catapult   فً محاولة لزٌادة إنتاج

ِضع ًا فً السنوا  الس  المقبلة. وتهدؾ  76بمقدار 

المبادرة الجدٌدة إلى خ ض تكل ة الهٌدروجٌن األخضر 

دوالر / كجم  مما سٌساعد على خ ض  4إلى أدل من 

االنبعالا  من الصناعا  األكلر كلافة فً الكربون فً 

العالم بما فً ذلك صناعة الصلب والشحن وإنتاج المواد 

الكٌمٌائٌة وتولٌد الطادة والشركاء المإسسون هم 

مجموعة أكوا باور السعودٌة للطادة النظٌ ة وشركة سً 

دبلٌو بً رٌنٌوابلز األسترالٌة  وشركة إن ٌجن الصٌنٌة 

لتصنٌع توربٌنا  الرٌاح  وعمالقة الطادة األوروبٌة 

إٌبردروال وأورستد ومجموعة الؽاز اإلٌطالٌة سنام وٌارا 

 وهً شركة نروٌجٌة منتجة لةسمدة.

أوضح  وكالة الطادة الدولٌة أن هذع الطرٌقة للحصول  -

ملٌون طن من  856على الهٌدروجٌن األخضر ستوفر 

لانً أكسٌد الكربون المنبعث سنوًٌا عند إنتاج هذا الؽاز 

 باستخدام الودود األح وري.

كما دال  ألمانٌا فً سبتمبر الماضً  إن الهٌدروجٌن  -

األخضر سٌلعب دورا مركزٌا  فً إعادة بناء األساس 

كما تستهدؾ برلٌن تقلٌص انبعالا   .الصناعً فً بالدها

 .4676لانً أكسٌد الكربون لتصل إلى الص ر بحلول عام 

بحسب تقرٌر صادر عن منظمة األدطار العربٌة المصدرة 

للبترول )أوابك( وأعدع خبٌر الصناعا  الؽازٌة فً إدارة 

الشإون ال نٌة عن تطورا  الؽاز الطبٌعً المسال 

  شهد 4646والهٌدروجٌن  فان الربع اللانً من عام 

ً ملحوظا من جانب الدول العربٌة فً سبٌل تعزٌز  نشاطا

التعاون والشراكة الدولٌة فً مجال الهٌدروجٌن والسعً 

 نحو تن ٌذ مشارٌع عمالدة. 

ودد ارت ع عدد الدول العربٌة المهتمة باالستلمار فً .  

مشارٌع إنتاج الهٌدروجٌن إلى سبع دول لتشمل القائمة 

كل من اإلمارا   والجزائر  والسعودٌة  والعراب  

 .ومصر  وعمان  والمؽرب
 

وأشار التقرٌر إلى أن  فً ضوء تلك التطورا  

المتسارعة  ارت ع عدد مشارٌع إنتاج واستخدام 

 46الهٌدروجٌن المخططة فً الدول العربٌة إلى 

مشروعاً  ؼالبٌتها إلنتاج الهٌدروجٌن األخضر واألمونٌا 

 8مشروع  بٌنما خصص  64الخضراء باجمالً 

مشارٌع إلنتاج الهٌدروجٌن األزرب واألمونٌا الزرداء  

مشروع الستخدام الهٌدروجٌن كودود فً المركبا   4و

 العاملة بخالٌا الودود.

وج  الرئٌس عبدال تاح السمٌمسمً بماعمداد اسمتمراتمٌمجمٌمة 

بماشمتمراك  المهمٌمدروجمٌمن األخضمر وطنٌة متكاملة إلنمتماج

القطاعا  المختل ة بالدولة بهمدؾ اممتمالك مصمر المقمدرة 

فً مجال تولٌد واستؽالل الهٌدروجٌن ومواكمبمة المتمطمور 

 وطالب  .العالمً فً هذا المجال

الرئٌس باضافة طادة الهٌدروجٌمن األخضمر لملمممنمظموممة 

الوطنٌة المتكامملمة لملمطمادمة  وذلمك فمً ضموء االهمتمممام 

الدولً المممتمنماممً بمممشمروعما  المهمٌمدروجمٌمن األخضمر 

 .باعتبارع مصدراً واعداً للطادة فً المستقبل القرٌب

وجاء التودٌع بٌن وزارة المكمهمربماء والمطمادمة المممتمجمددة 

األلمممانمٌمة بماعمتمبمارهما ممن كمبمرى »  سمٌمممٌمنمز« وشركة 

الشركا  العالمٌة ذا  الخبرا  الكبٌرة فً مجال المطمادمة 

النظٌ ة على مستوى العالم فً ٌناٌمر الممماضمً ممن أجمل 

ات اب نواٌا لملمبمدء فمً المممنمادشما  والمدراسما  لمتمنم مٌمذ 

 .الهٌدروجٌن األخضر مشروع تجرٌبً إلنتاج
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ودد خط  مصر أولى خطواتها نحو توطٌن صناعة 

الهٌدروجٌن حٌن شهد رئٌس الوزراء مصط ى مدبولً 

مارس الماضً مراسم تودٌع ات ادٌة بٌن وزارا   6فً 

” دٌمً“الكهرباء والبترول والقوا  البحرٌة مع شركة 

البلجٌكٌة للبدء فً الدراسا  الخاصة بمشروع إنتاج 

 .وتصدٌر الهٌدروجٌن األخضر

ودد ودع  شركتان مصرٌة وألمانٌة مذكرة ت اهم 

بخصوص مشروع تجرٌبً إلنتاج الهٌدروجٌن األخضر 

ودال  شركة طادة للكهرباء التابعة  .فً أؼسطسبمصر

لمجموعة طادة عربٌة بموجب مذكرة الت اهم مع مان 

إنٌرجً سولٌوشنزس سٌتم إعداد دراسة جدوى على 

مدار األشهر الستة المقبلة فٌما ٌخص استخدام حلول 

 .التحلٌل الكهربائً فً محطا  تولٌد ودود الهٌدروجٌن

اتّجه  الدول األوروبٌّة إلى تعزٌز استلماراتها فً 

الهٌدروجٌن الذي ٌجري إنتاج  بوساطة طادة الرٌاح أو 

الطادة الشمسٌة  لٌكون ودوًدا مركزًٌا صدٌقًا للمنا   

خاصةً للصناعة. فً حٌن ٌُ ّضل التشؽٌل المباشر 

للسٌّارا  بالكهرباء  وال زال هناك نقص فً الحلول 

الصدٌقة للبٌئة بالنسبة لنادال  البضائع اللقٌلة والشحن 

 .والصناعا  الكٌماوٌة والصلب

 ألمانٌا

وأفاد تقرٌر صادر عن شركة "أورورا إنرجً رٌسٌرى" 

المتخّصصة فً مجال تحلٌل سوب الطادة فى أكتوبر 

لبحث جاذبٌة سوب الهٌدروجٌن  وتقٌٌم   4646

وتصنٌؾ الدول فً أوروبّا من خالل إمكاناتها االستلمارٌة 

أن ألمانٌا هً اآلن الرائدة فً أوروبّا   .الهٌدروجٌنٌة

استناًدا إلى سٌاستها المتقّدمة  وتودّعا  الطلب القوي 

على الهٌدروجٌن والنمّو الكبٌر فً تولٌد الكهرباء 

كما أنها خّصص  تموٌال  بقٌمة                         .المتجّددة

 ملٌار ٌورو.  8

 اسبانٌا
 

استلمر  إسبانٌا كلٌراً فً إنتاج الهٌدروجٌن وأعلن  

ملٌارا  دوالر فً تقنٌة  66.7عن استلمار بقٌمة 

الهٌدروجٌن األخضر على مدى السنوا  العشر المقبلة 

بهدؾ استخدام  فً دطاع النقل والشحن للتخلص تماماً 

 .من االنبعالا  الكربونٌة

 6وتهدؾ إسبانٌا إلى إنتاج الهٌدروجٌن األخضر بقدرة 

ؼٌؽاواط فً السنوا  العشر المقبلة باستخدام طرٌقة 

التحلٌل الكهربائً  لتحلٌل الماء إلى ؼازي الهٌدروجٌن 

واألكسجٌن  وعندما ٌحرب الهٌدروجٌن فً خلٌة 

 .الودود  ٌتحول إلى ماء مرة أخرى

وتسعى إسبانٌا إلى أن تكون مركزاً للطادة المتجددة 

معتمدة على سٌاستها وعلى مودعها الجؽرافً؛ إذ تتمتع 

بطبٌعة وافرة الرٌاح وأشعة الشمس  ما ٌجعلها مناسبة 

إلنتاج طادة الرٌاح والطادة الشمسٌة. وتمكن  إسبانٌا 

ً من توفٌر إمدادا  تصل إلى  ؼٌؽاواط من  84حالٌا

الطادة المتجددة  لكن هذع الكمٌة التزال ؼٌر كافٌة 

 الستبدال الودود األح وري فً البالد.

 

 بلجٌكا
 

شاحنة  566إلى الحصول على   ٌهدؾ مٌناء أنتوٌرب

 .4647فً بلجٌكا بحلول عام  بالهٌدروجٌن تعمل
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https://www.scientificamerican.com/ 

https://www.porttechnology.org/?s=antwerp
https://www.porttechnology.org/?s=HYDROGEN


36 

 

 

 إػذاد 0 أيبَي ػبشىر

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

ً اسم مٌناء أمرٌكا ٌقع مٌناء لوس  ,(America’s Port( المٌناء الرئٌسً فً الوالٌا  المتحدة وٌطلق علٌ  أٌضا

االؾ هكتار              5م   ٌمتد على مساحة  6861أنجلوس فً خلٌج سان بٌدرو بوالٌة كالٌ ورنٌا   تم افتتاح  عام 

مٌاًل وٌعتبر مسإوالً عن معظم العملٌا  التجارٌة عبر المحٌط  65فدانًا ( من األرض ومع واجهة بحرٌة بطول  1766) 

٪ من حصة السوب  65.7ملٌون حاوٌة سنوٌاً  وهذا ٌملل  6.6الهادي. ٌتعامل مٌناء لوس أنجلوس مع ما ٌقرب من 

من بٌن أكلر الموانئ ازدحاًما فً العالم من حٌث حجم الحاوٌة. كما تشٌر  68فً أمرٌكا الشمالٌة  فهو ٌحتل المرتبة 

 .ملٌار دوالر ٌتم شحنها من وإلى مٌناء لوس أنجلوس ٌومًٌا 6.4التقدٌرا  إلى أن شحنا  بقٌمة 

 مقدمة
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ٌتمٌز مٌناء لوس أنجلوس بمحطا  الركاب والبضائع  بما 

فً ذلك الرحال  البحرٌة والحاوٌا  والسٌارا  والبضائع 

السائبة والجافة والسائلة ومرافق المستودعا  التً تدٌر 

شحنا  بملٌارا  الدوالرا  كل عام. وٌركز المٌناء أًٌضا 

على التقنٌا  الجدٌدة لتعزٌز تدفق المعلوما  الردمٌة عبر 

وفً برامج االستلمار فً البنٌة التحتٌة .سلسلة التورٌد

 ملٌار لتحسٌن و رفع مستوى ك اءة الشحن   4.8بقٌمة 

ٌُعرؾ هذا المٌناء البحري المزدهر أًٌضا بالمبادرا  البٌئٌة 

الرائدة وهو ملتزًما دائماً بادارة الموارد وإجراء التطورا  

والعملٌا  بطرٌقة امنة بٌئًٌا وٌتمٌز المٌناء باجراءتة 

 االمنٌة القوٌة و اٌضا المشاركة المجتمعٌة. 

على مدار العقد الماضً  كان المٌناء فً طلٌعة إعادة 

تنشٌط واجهة لوس أنجلوس البحرٌة  وتحسٌن وتطوٌر 

وسائل البنٌة التحتٌة صدٌقة البٌئة  وتحوٌل شاطئ المٌناء 

 إلى وجهة عالمٌة.

ٌُعد مٌناء لوس أنجلوس أحد أكلر الموانئ البحرٌة 

ازدحاًما فً العالم والبوابة الرائدة للتجارة الدولٌة فً 

أمرٌكا الشمالٌة  ودد احتل المرتبة األولى لتداول الحاوٌا  

  ف ً عام 4666فً الوالٌا  المتحدة كل عام منذ عام 

 ملٌون حاوٌة مكافئة . 8.4  دام المٌناء بتداول  4646

 

  أصبح مٌناء لوس أنجلوس أول مٌناء 4646فً ٌونٌو 

مالٌٌن  66فً النصؾ الؽربً من الكرة األرضٌة ٌتداول 

شهًرا  وأؼلق العام المالً  64حاوٌة مكافئة فً فترة 

ملٌون حاوٌة  66.8على ما ٌقرب من  4646/4646

تداول المٌناء أكلر من ملٌون  4646مكافئة. و فً ماٌو 

وهو الشهر األكلر ازدحاًما على اإلطالب  -حاوٌة مكافئة 

عاًما   والمرة األولى  666فً تارٌد المٌناء الذي ٌبلػ 

التً ٌصل فٌها مٌناء فى نصؾ الكرة الؽربً إلى ملٌون 

 وحدة فً شهر واحد.

 

ٌحتوي مٌناء لوس أنجلوس على سبع محطا  حاوٌا  

رئٌسٌة وستة ساحا  للسكك الحدٌدٌة متعددة الوسائط 

  وهو  Alameda Corridorمع وصول مباشر إلى 

مٌاًل ٌربط المٌناء  46خط سكة حدٌد سرٌع ٌبلػ طول  

 السكك الحدٌدٌة فً وسط مدٌنة لوس أنجلوس. بطرب

 APM TERMINALSمحطا   -6

 APM Terminalsالخاص بشركة 666رصٌؾ ٌعد 

فً مٌناء لوس أنجلوس أحد أكبر المحطا  ذا  الملكٌة 

 الخاصة فً العالم. 

   Fenix Marine Servicesمحطا   -4

لانً أكبر محطة  - Pier 300تعرؾ عادةً باسم 

للحاوٌا  فً مٌناء لوس أنجلوس. تركز على الحلول 

خدما  تداول الحاوٌا   Fenixالمتكاملة   تقدم 

والبضائع العامة لخطوط الشحن بما فً ذلك خدما  

الشحن والت رٌػ والشاحنا  متعددة الوسائط              

 والتخزٌن والصٌانة. 

ومن خالل مواكبة أحدث تقنٌا  تشؽٌل المحطا    تقدم 

Fenix                     طردًا مبتكرة لتبسٌط حركة البضائع

 عبر محطاتها. 
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 نظرة عامة

 عاما 46المٌناء األمرٌكً األول لتداول الحاوٌا  لمدة 

 كسر الردم القٌاسً

 محطا  الحاوٌا  فً مٌناء لوس أنجلوس
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 Everport Terminal Servicesمحطا   -5

تعد المحطة األولى التً تشتري أول معدا  تداول كهربائٌة 

 خالٌة من االنبعالا  فً العالم.

تدٌر أًٌضا  Everport Terminal Servicesٌذكر ان 

 محطا  فً مٌناء أوكالند ومٌناء تاكوما . 

 Yusen Terminals LLC. (YTI)محطا   -6

 Nipponوهً شركة مملوكة بشكل مشترك لشركة 

Yusen Kabushiki Kaisha وMacquarie 

Infrastructure Partners III  تدٌر محطا  الشحن  

البحري وتوفر خدما  الشحن والت رٌػ لخطوط شحن 

مستؤجًرا فً مٌناء لوس أنجلوس  YTIالحاوٌا . كان  

  ددم 7866  ٌبلػ إجمالً طول الرصٌؾ  6886منذ عام 

 TraPac   Incمحطة  -7

هً مشؽل محطة حاوٌا   الساحل الؽربً للوالٌا  

. بمٌناء لوس أنجلوس منذ عام TraPac  Incالمتحدة. 

 . مقرها فً وٌلمنجتون )لوس أنجلوس(   6881

تمتلك أًٌضا محطا  طرفٌة فً مٌناء  TraPacٌذكر ان  

   (.JAXPORTأوكالند وهٌئة مٌناء جاكسون ٌل )

 China Shipping (North America)محطا   -8

مجهزة تجهًٌزا كامالً بالقدرة على خدمة الس ن العمالدة 

حاوٌة مكافئة. من  66666وٌمكنها خدمة س ن تصل إلى 

خالل توفٌر ساحا  كبٌرة وٌصل إجمالً طول الرصٌؾ 

 ددم.        4766

 

ٌتمتع مٌناء لموس أنمجملموس بمؤكمبمر شمبمكمة فمً أممرٌمكما 

وأكملممرهمما تمطمموراً مممن خممدممما  السممكمك الممحممدٌمدٌممة عمملممى 

الرصٌمؾ وبمالمقمرب ممن المرصمٌمؾ المتمً تمربمط واردا  

 الوالٌا  المتحدة وصادراتها باألسواب الدولٌة.

تتكون البنٌة التحتٌة لملمسمكمك المحمدٌمدٌمة ذا  المممسمتموى 

 مٌالً  87العالمً فً المٌناء من أكلر من 

 عربة  56من ٌتكون القطار المتوسط  

كما ٌوجد خمسة ساحا  حدٌلة للمسمكمك المحمدٌمدٌمة عملمى 

 -ممنمشمؤة ممتمعمددة األؼمراض  -الرصٌؾ وساحة سادسة 

تخدم محطا  الحاوٌا  بالمٌناء و تمعمممل الشمبمكمة عملمى 

مدار الساعة طوال أٌام األسبوع وترتبط بممممر أالممٌمدا   

وهو طرٌق سرٌع للسكك الحدٌدٌة  ٌربط األرص ة بمنمظمام 

السكك الحدٌدٌة العابرة لملمقمارا  لمتمدفمق المبمضمائمع دون 

تودؾ بٌن المٌناء واألسواب فً جمممٌمع أنمحماء  أممرٌمكما 

 .الشمالٌة

على مدى السنوا  العشر الماضٌة  استلمر المٌناء أكملمر 

ملٌون دوالر لتطوٌر وتمحمدٌمث شمبمكمة السمكمك  566من 

الحدٌدٌة الشاملة التً توفر للعمالء نظام ٌعمل علمى نمقمل 

البضائع وتسلٌمها سرٌعاً بٌن اسٌا والموالٌما  المممتمحمدة  

 بما فً ذلك الساحل الشردً .

ٌذكر ان  نقل البضائع عبر ممٌمنماء لموس أنمجملموس ٌمعمد  

 الطرٌق األكلر تنافسٌة واألسرع إلى االسواب.
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 خدمة السكك الحدٌدٌة :
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ٌحتوي مٌناء لوس أنجلوس على سبمع ممحمطما  لمبمضمائمع 

فمدانًما لملمتمعماممل ممع  666الصب السائلة تضم ما مجموع  

أنواع مختل ة من السلع لالستٌراد والتصدٌر. تشمل مرافمق 

تممداول الممتممنممكمما  والصممنممادل ونممادممال  السمموائممل وخممزانمما  

 التخزٌن مع وصال  سكك حدٌدٌة جٌدة.

 

ٌحتوي مٌناء لوس أنجلوس على لالث ممحمطما  لمبمضمائمع 

الصب الجاؾ تتعامل مع المعادن والكٌماوٌا  والمممنمتمجما  

 ذا  الصلة والمنتجا  المعدنٌة والن اٌا  ومواد الخردة.

 

المرتبة األولمى فمً تمداول المحماوٌما  فمً نصمؾ المكمرة  -

 )4646-4666( الؽربً

 4646ملٌون حاوٌة مكافئة فً عام  8.4تم التعامل مع  -

ملٌون حاوٌة ممكمافمئمة فمً السمنمة المممالمٌمة  66.8تداول  -

4646/4646 
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 محطا  الصب السائل

 محطا  الصب الجاؾ

 اإلحصائٌا  الرئٌسٌة

 انًصذر :

https://tijaratuna.com/ 

https://www.portoflosangeles.org/ 

https://tijaratuna.com/
https://www.portoflosangeles.org/
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 إػذاد 0 إبراهيى أبى انُجب

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

حاول اإلنسان منذ أددم العصور السٌطرة على المٌاع لما لها من أهمممٌمة فمً حمٌماتم ؛ إذ تُمعمّد مصمدر 

رخائ  وسعادت  وفً الود  ن س  مصدر رعب وخوؾ؛ مما دعاع  منذ العصور القدٌمة  إلى محاولمة المتمحمكمم بمالمممٌماع 

وهذا ما ٌإكد استمرار عملٌة التحكم بالمٌاع بالمحابس المائٌة ممنمذ االؾ عمدة ممن المحابس المائٌة المختل ة   بانشاء 

السنٌن فً وادي النٌل  ومنذ عصور سحٌقة فً سورٌا وبالد فارس والهند وجاوا وإٌطالٌا وذلك لتخزٌن ممٌماع الشمرب 

 والري  والتحكم بها بالمحابس المائٌة.

وهكذا فان التحكم بالمٌاع ٌعد من التقنٌا  البالؽة األهمٌة سواء فً المناطق الجافة من العالم لتوفٌر المٌاع الضمرورٌمة  

أو فً المناطق الرطبة التً ال تقل أهمٌة التحكم بمٌاهها عن سابقتها؛ وذلك لمنع أضرار المٌاع. ودد أدى التنازع عملمى 

البقاء وتزاٌد الحاجة إلى كمٌا  إضافٌة من الطعام إلى التوسع السرٌع فً ممارسة عملٌا  التحكم بالمٌاع ومنماسمٌمبمهما 

 .lockبالهوٌس بالمحابس المائٌة ٌدوٌاً والٌاً  وأدي ذلك إلً ظهور ما ٌسمً 

 مقدمة



40 

الهوٌس هو منشؤة مالحٌة فائدتها نقل المنشآ  العائمة 

)المراكب والصنادل وال نادب العائمة والمطاعم العائمة 

وؼٌرها ......( من منسوب مٌاع إلى منسوب مٌاع اخر 

فً المجرى المائً سواء كان ترع  أو نهر أو دناة مائٌة 

لتجنب انقالب المنشؤة العائمة عند مرورها فى هذا 

المجرى بسبب اختالؾ مناسٌب المٌاع   وكذلك تنشؤ 

األهوسة فى الممرا  المائٌة الداخلٌة لعبور المنشؤة 

العائمة من منطقة السدود والقناطر المنشؤة على  

المجرى المالحً وهذا ٌ سر مالصقة األهوسة               

 لتلك المنشآ  .

 

والهوٌس عبارة عن ؼرفة مستطٌلة الشكل تحدد أبعادها 

وفقا لعرض وعمق المجرى وحجم المنشآ  العائمة التى 

تعمل فى المجرى المائى المنشؤ علٌ  الهوٌس و ٌوجد 

على طرفٌها بوابتان خل ٌة وأمامٌة للمرور  وفى أجناب 

الهوٌس توجد بوابا  لةن اب الجانبٌة الالزمة لت رٌػ أو 

ملء حوض ؼرفة الهوٌس حتى ٌتسنى للمنشؤة العائمة 

الدخول فى ؼرفة الهوٌس بعد معادلة منسوب المٌاع 

داخل وخارج الهوٌس حسب إتجاع مرور المنشؤة العائمة 

من المنسوب األعلى إلى المنسوب األس ل أو العكس بعد 

أن ت تح البوابا  الجانبٌة لتساوي مستوى المٌاع الخل ً 

أو األمامً بالحوض حسب اتجاع سٌر المنشؤة العائمة   

أى أن الهدؾ من إنشاء الهوٌس هو نقل المنشؤة العائمة 

 فً الممر المائى ذو مستوٌا  مختل ة لسطح الماء فٌ .

وٌتكون الهوٌس من ؼرفة د ل  تكون من الطوب أو 

الحجر أو المعدن وتحمل الماء للسماح للقوارب بالدخول 

والخروج   وللح اظ على المٌاع   توجد بوابا  فً كل 

طرؾ من طرفً الق ل. فً بعض األحٌان توجد بوابة د ل 

واحدة   وفً أحٌان أخرى ٌكون هناك بوابتان مزدوجتان 

  وٌتم فتحهما بواسطة عوارض توازن على البوابا   

من الممكن فقط فتح البوابة عندما تكون مستوٌا  المٌاع 

على كال الجانبٌن متماللة. لذلك   لن ٌ تح الق ل العلوي 

إال عندما ٌكون الق ل ممتلئًا بالمٌاع   وال ت تح البوابة 

الس لٌة إال عندما ٌكون الق ل فارًؼا أو شب  فارغ و  ٌتم 

رفع االد ال او خ ضها للتحكم فً تدفق المٌاع             

 وتؽٌٌر المستوى. 
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 Navigation Locksاألَهوسة المالحٌة  

 أساسٌا  تشؽٌل الهوٌس
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ٌمكن أن تكون هناك حاجة إلى استخدام الهوٌس المالحً 

على امتداد النهر للتؽلب على العقبا  ملل المنحدرا  أو 

السدود التً تقام علً األنهار بهدؾ الحماٌة من 

 ال ٌضانا  أو الج اؾ وتؤمٌن ري األراضً الزراعٌة .

وٌتم استخدام السدود واألهوسة معًا فً تحسٌنا  مالحٌة 

للنهر على نطاب واسع. حٌث سٌزٌد السد من عمق الماء 

فً امتداد ضحل حٌث ٌصبح هناك فارب كبٌر فً ارت اع 

منسوب المٌاع علً جانبً السد   و ٌتم بناء الهوٌس 

الضروري فً فجوة السد فً نهاٌة القطع االصطناعً فً 

اتجاع مجرى النهر وهذا ٌمكن الصنادل من العبور إلً 

 االمتداد الضحل للنهر خلؾ السد  أو العكس.

 دناة بناما معجزة هندسٌة تربط بٌن محٌطٌن

البد ان تصاب بالدهشة والذهول وان  ترادب القناة 

المائٌة المخصصة لعبور الس ن البحرٌة بٌن المحٌطٌن 

 48األطلسً والهادي  وهً ترت ع عن سطح المحٌط 

مترا  تصعد الس ن الى القناة عن طرٌق ساللم مائٌة 

تدعى " األهوسة"  مإل ة من لالث درجا  مائٌة فً 

بداٌة المحٌط األول  فتعبرها لم تنزل فً النهاٌة بلالث 

 درجا  وتكمل طرٌقها عبر المحٌط اللانً. 

تعمل األهوسة المائٌة فً دناة بنما كرافعا  مائٌة لرفع 

الس ن عبر لالث درجا  "حسب خاصٌة األوانً 

المستطردة"  أي ان كل درجة مكونة من ؼرفة من 

الباتون المسلح لها بوابتٌن للدخول والخروج  حٌث 

تدخل الس ٌنة لهذع الؽرفة فتؽلق البوابا  وتُمة بالماء 

من الخزانا  المجاورة لها عبر فتحا  من األس ل  حٌث 

ان الخزانا  المجاورة تحتوي مٌاع بمستوى أعلى من 

مستوى المٌاع الموجودة بالؽرفة   بعد ملئ الؽرفة بالماء 

ترت ع الس ٌنة  فتصبح بمستوى الدرجة اللانٌة  فٌتم فتح 

بوابة الدخول للدرجة اللانٌة  وبعد الدخول الٌها تؽلق 

البوابا  وتمة بالمٌاع كما حصل بالدرجة األولى  

وٌستمر العمل بهذا الشكل فً اللالث درجا  حتى تصبح 

 الس ٌنة جاهزة للعبور عبر دناة بنما. 

بعد عبور الس ٌنة القناة تنزل بلالث درجا  بشكل عكسً 

لما ذكرناع سابقا لتصبح بمستوى المحٌط اللانً وتكمل 

ابحارها لتساهم القناة بهذع الطرٌقة بتقلٌص المسافة 

بٌن المحٌطٌن  التً تقطعها الس ن  حٌث ٌبلػ طول القناة 

كٌلومتر تؽنً عن دطع االؾ الكٌلومترا   87حوالً 

 التً كان  الزمة لاللت اؾ حول دارة امٌركا الجنوبٌة. 

وتقع دناة بنما فً جمهورٌة بنما وهً إحدى دول أمرٌكا 

الجنوبٌة  ٌحدها من الشمال البحر الكارٌبً والمحٌط 

األطلسً ومن الجنوب المحٌط الهاد  ومن جهة الجنوب 

 الشردً كولومبٌا ومن جهة الشمال الؽربً كوستارٌكا. 
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 استخدام األهوسة لتؤمٌن المالحة النهرٌة

استخدام األهوسة لتؤمٌن المالحة البحرٌة...                 

 )دناة بنما ملاال(

 انًصبدر

https://www.marefa.org/ 

https://www.abcboathire.com/ 

https://boatcaptainsdirectory.com 

https://greatlakes-seaway.com/ 

https://syria.news/ 
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 إػذاد 0َىرا  دحروج 

 

دال رئٌس دسم التلوث الهوائً وك اءة الطادة 

التابعة لةمم المتحدة   بالمنظمة البحرٌة العالمٌة

  إن المنظمة دام  دبل Roel Hondersالسٌد/ 

سنوا  بوضع تشرٌعا  إلزامٌة تتعلق بك اءة  66

الطادة والتً ؼط  بموجبها دطاع النقل البحري 

العالمً  حٌث ألزم  المنظمة جمٌع الس ن الجدٌدة 

دٌد التشٌٌد فً أحواض بناء الس ن بؤن تكون أكلر 

ك اءة  فٌما ٌتعلق بؤنواع الودود المستخدمة  وأوضح 

أن  تم تشدٌد هذع الضوابط على مر السنٌن الماضٌة. 

أدر  المنظمة ات ادا تارٌخٌا ٌرسم  4668وفً عام 

استراتٌجٌتنا لمكافحة ؼازا  االحتباس الحراري  

وٌضع أمام أسطول الس ن العالمً الذي ٌ وب عددع 

ألؾ س ٌنة  مستهدفا  تتعلق بخ ض انبعالا   76

 .لانً أكسٌد الكربون

وات ق األعضاء على خ ض كلافة الكربون لدى الس ن 

مقارنة بمستوٌا  عام  4656% بحلول عام 66ب  

% 76  على أن تخ ض هذع النسبة الى 4668

. وفً ٌونٌو من هذا العام  ات ق  4676بحلول عام 

المنظمة على مجموعة من الضوابط اإلضافٌة التً 

 4644ستدخل حٌز التن ٌذ فً نوفمبر من العام القادم 

عبر  4656مما سٌسهم فً تحقٌق مستهدفاتنا لسنة 

تحوٌلها الى متطلبا  الزامٌة م روضة على الدول 

األعضاء وأال تبقى تعهدا  فحسب. كما ات ق األعضاء 

 4645على أن ٌتم مراجعة هذع االستراتٌجٌة عام 

للتؤكد من أدائنا فً منتصؾ طرٌقنا نحو خ ض 

 .انبعالا  لانً أكسٌد الكربون من دطاع النقل البحري

 

 

وذكر أن هناك مجموعة واسعة من التقنٌما  المقمابملمة  

لالستخدام الٌوم  لهذا األمر  والتً باإلمكان تطبٌمقمهما  

إذ ٌمكن تركٌبها على الس ن  طبقا لحجمممهما ونموعمهما 

 .ملل حامال  الن ط ملال أو س ن  حاوٌا  البضائع

وتابع: "التقنٌا  الممكن استخدامها تختلؾ بالنسبة 

للس ن األصؽر حجما التً تبحر على السواحل مقارنة 

بتلك األكبر حجما والتً تبحر فً المحٌطا . وبالتالً 

لكل نوع من الس ن هناك تقنٌا  وحلول مختل ة  تبدأ 

من كٌ ٌة صٌانة بدن الس ٌنة ونوع الطالء المستخدم 

وتصل الى تعدٌال  فً مروحة الس ٌنة بهدؾ تحسٌن 

الدٌنامٌكٌة الهوائٌة للس ٌنة وبالتالً تقلٌص               

وأشار إلى أن هناك إجراءا  استهالكها للطادة".  

 ك اءة أخرى ملل:

التشحٌم الهوائً لجسم الس ٌنة بؽرض تخ ٌؾ  -

االحتكاك.وتابع: "كما أننا نلحظ ازدٌاد عدد الس ن 

على طادة الرٌاح التً تقوم بتركٌب أجهزة الستؽالل 

متنها  الى جانب استخدام أنواع بدٌلة من الودود 

والتً تحسن من ك اءة كالودود العضوي والمٌلانول 

االستهالك للطادة. ونعتقد بؤن تشرٌعا  المنظمة 

البحرٌة الدولٌة تشجع صناعة الشحن البحري على 

االبتكار على هذا الصعٌد وبالتالً ٌشجع الس ن على 

 تبنً تلك الحلول".

 التقنٌا 
 مقدمة
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وذكر أن دطاع الشحن البحري سٌضطر الى التحول  

بعٌدا عن الودود األح وري لٌتسنى ل  تحقٌق التزامات  

ونرى الٌوم العدٌد من  .المرتبطة بانبعالا  الكربون

المبادرا  والبدائل الواعدة. فعلى صعٌد أنواع الودود 

األمونٌا والهٌدروجٌن والمٌلانول والؽاز البدٌلة هناك 

جمٌعها حلول واعدة إلزالة الكربون من العضوي. 

 .Roelالشحن البحري"  وفقا ل  

وتابع: "لكن التحدي األكبر على هذا الصعٌد هو ال ارب 

السعري الكبٌر ما بٌن ودود الزٌ  عالً الكبرٌ  من 

جهة  ذو السعر المنخ ض والمتوفر فً كل مكان  وبٌن 

أنواع الودود منخ ضة الكربون من جهة أخرى. وهذا 

 الهوة السعرٌة الحالٌة نحتاج الى محوها".

 

وبدأ أعضاء المنظمة بمنادشا  حول وضع إجراءا   

تشمل وضع حدا أدصى للكربون فً ودود الس ن. إضافة 

الى احتمالٌة وضع الٌة لتسعٌر الكربون  تزامنًا مع 

 .دخول أنواع ودود س ن جدٌدة

وأشار إلى ان هناك حاجة للتؤكد من اجمالً االنبعالا  

التً ٌولدها الودود خالل كامل دورت  الحٌاتٌة. " فنحن 

الٌوم نسمع الكلٌر ملال عن الهٌدروجٌن  ولكن علٌنا أن 

نتؤكد من أن  أخضر ولٌس مصنوعا من ال حم ملال. 

بالتالً نعتقد بؤن وضع إجراءا  تعتمد على الٌة السوب 

الى جانب تسعٌر الكربون سٌح ز الطلب على ودود 

الس ن منخ ضة الكربون والتً تتسم الٌوم بؤسعار أعلى 

   مقارنة بؤنواع الودود اللقٌل".

وتسلم  المنظمة بال عل عددا من المقترحا  فً هذا 

الشؤن من بعض أعضائنا وسٌتم منادشتها مع كامل 

وذكر أن الطرٌقة األساسٌة  .أعضائنا الحقا هذا العام

كان  من  4646التً التزم  بها معظم الس ن بمتطلبا  

وما ساهم  .خالل استخدام زٌ  الودود منخ ض الكبرٌ 

فً ذلك هو بقاء سعرع منخ ضا نسبٌا خالل األسابٌع 

األولى من تبنً المتطلبا  الجدٌدة خاصة فً ضوء الار 

جائحة كورونا ولكن اآلن ومع عودة اتساع ال ارب 

السعري ما بٌن زٌ  الودود اللقٌل وزٌ  الودود 

منخ ض الكبرٌ   بدأنا نلحظ تزاٌد عدد الس ن التً تقوم 

بتركٌب أجهزة تنقٌة العوادم لخ ض نسبة الكبرٌ            

 فً انبعالاتها. 

إال أن  وبسبب بعض القٌود الوطنٌة على العوادم التً  

ت رضها بعض الموانئ فنعتقد بؤن تبنً زٌ  الودود 

منخ ض الكبرٌ  ستكون الطرٌقة األكلر رواجا لاللتزام 

وبشكل عام نسب االلتزام  . IMO 2020 بمتطلبا 

بالمتطلبا  الجدٌدة هً نسب مرت عة جدا وهو ما سٌكون 

 ل  وافر األلر على صحة اإلنسان وعلى بٌئت           

دام االتحاد األوروبً بتموسمعمة بمرنماممجم  لمتمداول حمقموب 

  4644االنبعالا  لٌشمل دطاع الشحمن المبمحمري ممطملمع 

حممٌممث دمماممم  المممممنممظمممممة بمماتممخمماذ هممذا الممقممرار عممام 

بالتالً كان هناك ودتا كافٌا لجمممٌمع المممعمنمٌمٌمن     4668

سنوا   لالستعداد للمتمطملمبما  المجمدٌمدة المتمً  6دارب ال  

. وهذع ال سحة المزممنمٌمة 4646دخل  حٌز التن ٌذ مطلع  

سمح  لصناعة الشحن البحري ولمصافً التكرٌر للتمؤدملمم 

 وزٌادة امدادا  زٌ  الودود منخ ض الكبرٌ .

ولم نلحظ اال حاال  معدودة من عدم توفر الودود  

منخ ض الكبرٌ  وذلك فقط فً األٌام األولى من دخول 

القرار حٌز التن ٌذ. لذا نعتقد بؤن صناعة التكرٌر العالمٌة 

كان  جاهزة لخدمة سوب الشحن البحري ومتطلبات . 

وتجربتنا الناجحة هذع ستشكل لنا خبرة دٌمة خالل 

 م اوضتنا القادمة حول اتخاذ إجراءا  مناخٌة إضافٌة.

وأوضح أن االنبعالا  الناتجة عن الس ن فً المٌاع  

اإلدلٌمٌة دد تكون جزءا من الشحن الدولً  فهذا ٌعتمد 

فملال ٌمكن لس ٌنة أن تبحر بٌن  .على طرٌقة احتسابها

مدٌنتٌن فً البلد ن س  ومن لم تكمل مشوارها فً 

الخطوط الدولٌة. لكن مستقبال ال بد ألنواع الودود 

األمونٌا الخضراء والهٌدروجٌن منخ ض الكربون ملل 

أن تكون متوفرة فً جمٌع الموانئ حتى تقدر والمٌلانول 

على منافسة زٌ  الودود اللقٌل. وهذا شًء ضروري جدا 

خاصة فً المراحل األولٌة لدعم الطلب على هذع األنواع 

 من الودود وخ ض أسعارها مقارنة  بالودود اللقٌل.

وهنا البد للحكوما  أن تلعب دورها فً التروٌج لزٌادة  

اإلدلٌمٌة. الطلب من دبل الشحن البحري فً مٌاهها 

خاصة وأن تلك الس ن تبحر مسافا  دصٌرة  وهذا 

ٌجعلها أكلر مرونة فً استخدام أنواع ودود بدٌلة مقارنة 

 .Roelبنظٌراتها الدولٌة"  وفقا ل  

https://assafinaonline.com/ 
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