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عام خير وبركة  0200ونتطلع أن يكون عام  0202يطيب لنا أن نستعرض الحصاد السنوي للعام المنقضى      

على ميناءنا الحبيب وننشد المزيد من التوفيق والتقدم والسعى نحو تحقيق العديد من  اإلنجازات في ظل تلك الظروف 
عالوة على الظروف التنافسية الشرسة بين موانئ  covid 19القاسية التي تمر بأنحاء العالم حيث انتشار وباء 

المنطقة ، آملين ان يظل العطاء مستمرًا لتحقيق النهضة المنشودة لمينائنا العظيم ليكون بحق ميناء الحاضر 
وفقًا لتوجيهات والمستقبل ، ونود أن نتقدم بالتحية واإلعزاز لجميع العاملين بالهيئة وقيادتها على الجهد المبذول 

رفع التصنيف الدولي لميناء دمياط  من خالل العمل علىواستراتيجية وزارة النقل لتعظيم الميزة التنافسية للميناء وذلك 
من خالل التحول الرقمي للبيانات والتعامالت والتشغيل اآلنى للسفن و تقليل االنبعاثات الضارة والضوضاء وتخفيف 

 .  OPS-  Onshore power supplyلميناء دمياط السبق في تطبيق منظومةالحمل البيئي فكان 
 

 جائزة أفضل ميناء تجارى في تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائطوخالل العام المنقضى حصل ميناء دمياط على      
كما قامت هيئة اللويدز ريجيستر بمنح هيئة ميناء دمياط شهادة   ،   0202خالل احتفالية اليوم البحري العالمي 

 ISO 45001 : 2018  ) .التطابق مع متطلبات المواصفة العالمية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية  ) 
 

وزير النقل تفقد خاللهما  -ومن ناحية أخرى فقط شرف ميناء دمياط بزيارة معالى الفريق مهندس كامل الوزير     
المشروع األعظم والذى يمثل إضافة عظيمة المشروعات االستثمارية الجاري تنفيذها على أرض الواقع  وعلى رأسها  

هذه المحطة تأتي ضمن أهم المشروعات التي  ) حيث أكد أن  2مشروع محطة الحاويات   ) تحيا مصر  —للميناء 
يتم تنفيذها خالل الفترة الحالية وذلك ضمن إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل والذى يتضمن منظومة متكاملة 

يطبق بها أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لخدمة حركة الصادرات على أن للنقل متعدد الوسائط 
 المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة بالموانئ وهو المشروع الذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي

 .لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط
 

م وإنشاء امتداد لحاجز األمواج الشرقي 0022وتفقد سيادته مشروع إنشاء حاجز األمواج الغربي المستجد بطول   
ليصبح طول أرصفتها باإلضافة إلى مشروع  تطوير وتدعيم أرصفة محطة دمياط لتداول الحاويات م  2101بطول 
متر وبذلك يصبح الرصيف معًدا  الستخدام أحدث  21م و تعميق الغاطس ليصل الى 2212مترا بداًل من  2512

مليون  2,1مليون حاوية إلى  2,5األوناش العمالقة ومن المستهدف أن تزيد األرصفة الجديدة الطاقة االستيعابية من 
 حاوية سنويا . 

 

قاطرات بحرية جديدة للعمل ضمن أسطول الخدمات البحرية بالميناء لخدمة  5كما  إضافت هيئة ميناء دمياط عدد  
استقبال األجيال الحديثة من السفن  المتوقع دخولها الميناء بعد اإلنتهاء من تعميق الممر المالحي وحوض الدوران 

 مترا . 2181ليصل الى 
 

وفى الختام نثمن كل الجهود المبذولة من قيادات الهيئة ونتطلع إلى المزيد من المشروعات  من أجل مواكبة    
 التطورات العالمية وزيادة المزايا التنافسية  و كذلك جذب العديد من الخطوط المالحية لمينائنا العظيم . 

 

 مع اطيــب االمنيـــــات بعــــــام سعـــــيد                                        
 وإنــجــــــــــازات عديــــــــدة ،،،،  

 مدير عام اإلحصاء والتقارير والنشر اإللكتروني     مجموعة النشر اإللكتروني   رئيس     
 د/ عـــــــالء فــــــوزى كــــحله    نادر صبحى الددمونى                                                     



 

 

 الفريق مهندس كامل الوزير )وزير النقل(

يؤكد على االهتمام الكبير الذي توليه  الهورا ل لهته هالهيها اال هتهفها ل  

ها   هى    الهورا ل  من النهقهل الهبهلهري لهدعها االلهتهيها  الهقهومهأن اللهتا

ها له همه هيه  ال هامهل  ت مل علهى تهيهويهر كهل الهمهوارهة الهبهلهريهط ولهقا

والهذى يهرتهكه    ل موارة الميريط البلريط الذى يتا  عدا ه وتهيهويهره

على اال تفا ل من المولع الجغهرايهل له همهوارهة الهمهيهريهطن وته هالهيها 

المي ل التنالسيط ل موارة الميريط ل دمط التجا ل الهدولهيهطن وزيها ل 

حيتها من تجا ل الترانزيت واال تفا ل القهيهوى مهن الهتهسهههيه   

المتاحط بالموارةن ل  مل على زيها ل الهنهاتهق الهقهومهأن و ه هل ميهر 

ا ل تجا ل . ا كبيرا  مرك اا عالميا

 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسأ  ئيس الجمهوريط

يؤكد على  هميط منالومط النقل البلرين و نها  حدى  ذ ع الدولط 

لتن ي  التجا ل ال ا  يطن م يراا   ى ضرو ل اإل راع يل عم يط 

تلديث وتيوير لياع النقل البلري و  ا ل الموارة على نلو يلقق 

 ليى عائد التيا ي وتجا ي وا تثما ين ويتسق مع ملد ا  

األمن القومأ الميرين ويسها يل ا تراتيجيط ونهق الدولط لت زي  

حركط التجا ل البينيط من و  ى ميرن ما يدعا لرص التيدير وتغييط 

االحتيا ا  من الموا  األوليط ال رمط ل م يط اإلنتاج واليناعطن 

وكذلك ي الا من المولع الجغرايل المتمي  لمير وما يربيها مع 

ال ديد من التكت   اإلل يميط على مستوى ال الان من اتفاليا  

 ل تجا ل اللرلن خاصطا القا ل األلريقيط.

 ال واء بلري   ح وليد عوض  ئيس هيئط ميناء  مياط 

يتبو  ميناء  مياط مكانا هاما ومتمي ا بين الموارة البلريط الميريهط  

   ت من   حد  ها الموارة لهيهس يهل ميهر وحهدهها بهل ويهى مهنهيهقه  

 طها  تهنهفهيهذ ا هتهراتهيهجهيهط و يهل ولذلك ن همهل  البلر المتو    يضا.

تو يها   ورا ل النقل بت اليا اال تفا ل من الميناء لدعا االلتهيها  

 لهع الههتهيهنهيهي الهدو هل لهمههيهنهاء  مهيههاط و ته كهيههد  الهقهومهأ مهن خه  

تههقهه ههيههل   الهتههلههو  الههرلههمههى والههتهه ههغههيههل االرههى لهه ههسههفههن  والهه ههمههل عههلههى

االنب اثا  الضا ل والضوضاء وت هفهيهي الهلهمهل الهبهيهئهأ لهيهكهو  مهن 

 اوائل الموارة ال ضراء بالمنيقط .



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 0202حصاد ألهم اخبار ميناء دمياط عام 



 

 

 

 

 

كط          ئيس هيئط ميناء  مياط يستقبل الكرا

 عبو  بو   يد
 

 0206يناير   61

ا لهه هيههط مهيههنهاء  مهيههاط له ههلهفهها  عههلههى  عههمها  الهمههمههر  ا هتههكهمههاال

مهتهراا وطهبهقهاا له همهتهابه هط الهدائهمهط  61الم حى وحوض الهدو ا  

والمستمرل ل ولوف على مدى م ئمتههها إل هتهقهبها  و مهغها  ل 

السفن ذا  الهغهاطهس الهكهبهيهر بيهو ه سمهنه  ن ا هتهقهبهل اله هواء 

بلرى  .ح وليد عوض  ئيس مج س   ا ل هيئهط مهيهنهاء  مهيهاط  

كط ) عبو  بو   يد ( من على متن  حد الوحدا  البلريط  الكرا

ال اصط بهيئط الميناء وتابع بدايط عم هها يهى الهمهمهر الهمه حهى ن 

حيث  تهقهوم بهلرالهط نهواتهق االطهمهاء مهن الهمهمهر له هلهفها  عهلهى 

كهمها تهابهع خه    . عمقه  و صه حهيهته  وذلهك عهلهى عهدل مهراحهل

 ولت  البلريط  عما  الم روعا  الجاريط و عم هيها  ال هلهن 

 . والتفريغ ب  صفط الميناء الم ت فط

هيئط ال ويدر ريجيستر تمنح هيئط ميناء  مياط 

شها ل التيابق مع متي با  المواصفط ال الميط 

 لنالام ا ا ل الس مط واليلط المهنيط .

 

 0206يناير  61

يهى  طها  خهيهط ورا ل الهنهقهل لهتهيههويهر مهنهالهومهط الهنهقهل الهبهلههري 

واالهتمام بال نير الب ري والت كيد على تنفيذ المهام بهجهو ل 

عالهيهط والهمهلهالهالهط عهلهى الهبهيهئهط له هوصهو    هى مهرتهبهط الهمهوارهة 

ال ضهراء وكهذا السه مهط واليهلهط الهمهههنهيهط مهع اال هتهمهرا  يهل 

 تنفيذ  ميع اإل راءا  اإلحترازيط لموا هط وباء كو ونا ن

 

مههيههنههاء  مههيههاط عههلههى شههههها ل الههتههيههابههق             هههيههئههطلههقههد حيهه ههت 

 مع متي با  نالهههام ا ا ل الس مههههط واليلههههط المهههنيهههط

 ) ISO 45001:2018 (  حيث ت تبهر بهذلهك  و  مهيهنهاء تهجها ى

بههلههرى ميههرى يههلههيههل عههلههى هههذه ال ههههها ل بهه ههد تههجهههههيهه  و 

ا ت دا  هيئط الميناء      وا تيارها لجميع االختبا ا  ال رمط 

 .من لبل هيئط ال ويدر ال الميط

وكهها  مههيههنههاء  مههيههاط لههد ا ههتههقههبههل لههجههنههط مههن هههيههئههط الهه ههويههدر 

كبر  ها  اإلشراف الدوليط الهمهته هيهيهط  ريجيستر وهى من  

و المانل  ل ها ا  الجو ل ن والتى لامت به عهمها  الهمهرا ه هط 

والمرو  واخهتهبها   همهيهع ا ا ا  الهههيهئهط له هته كهد مهن تهيهبهيهقههها 

و لت امها بجميع الضهوابه  وال هروط اله رمهط له هلهيهو  عهلهى 

شها ل التيابق مهع مهتهيه هبها  نهالهام ا ا ل السه مهط واليهلهط 

ن و لد  ختتمت ال جنط  عهمهالههها  ) ISO 45001:2018 (المهنيط

بتنفيذ عدل موالي طا ئط مفا ئط مهنههها حهريهق بهوحهدل بهلهريهط 

وحههريههق بههمهه هه   و و ههو  بههقهه ههط زيههت  اخههل حههوض الههمههيههنههاء 

باالضالط ا ى انقاذ غريق بهالهبهلهر كهمها  له هت اله هجهنهط تهقهريهرهها 

الذى  شا  بسرعط   و  الفه هل  ثهنهاء الهته هامهل مهع الهمهوالهي 

بلحتراليط شهديهدل كهمها  ثهنهت عهلهى  اإل هراءا  الهتهى تهته هذهها 

 . الهيئط يى التيبيق اليا م لإل راءا  اإلحترازيط



 

 

 

 
 

هيئط ميناء  مياط تليل علل منلط ت هيل 

 ال باب ل  مل يى الموارة بمنيفط المتو   
 

 0206فبراير   6

تلت  عايط الفريق مهندس  كامل الوزير وزير الهنهقهل ..  عه هن 

ال واء بلرى ا.ح  وليد عهوض  ئهيهس ههيهئهط مهيهنهاء  مهيهاط عهن 

حيو  الهيئط على منلط م روع ت هيل ال هبهاب له ه همهل يهى 

الموارة البلريط بمنيقهط الهمهتهو ه  و الهمهمهو  مهن مهؤ هسهط 

الهتهه هاو  عهبههر الههلهدو  يهى الهبههلهر الهمههتهو هه  الههتهابهه هط لهإلتههلهها  

األو وبى و  ا ط  و   الت او  مع المجتمع المينائى يهى   ا ل 

هذه المنلط ن وذلك خ   ا تماع عقده مع عد  من ال ركا  

ن حهيهث  وضهح  و غرلط الم حط و التوكي   ال هامه هط بهالهمهيهنهاء

 ئيس مج س اإل ا ل    الم روع يهدف باأل اس   ى ت هيهل 

متد ب و متهدربهط مهن ال هبهاب الهدمهيهاطهى له ه همهل  116عد  

مسههتههقههبهه ا يههى الههمههوارههة الههبههلههريههط بهه ههد تههدريههبههههها يههى عههد  مههن 

الههمههجههاال  الههرئههيههسههيههط  هههمههههها الههتههجهها ل الهه هها  ههيههط و الههتههنههمههيههط 

المستدامط و التلو  الرلمى و لو يستيا  الهمهوارهة والهنهقهل 

البلرى بالت او  و الهتهنهسهيهق مهع ال هركها     و الهتهوكهيه   

ال ام ط بالميناء لتولير التدريب ال ملى ل متدربين ب د حير 

احتيا اتها التدريبيهط و تهيهويهر الهبهرامهق الهمهنها هبهط بهوا هيهط 

 . م هد تدريب الموارة

ومن  انبها  عرب ممث و ال ركا  عن   ا تها بالم ها كهط 

يى   ا ل هذا الم روع لت هيل ال باب لسو  اله همهل لهمها له  

 . من مر و  ايجابى على تيوير ال مل بالميناء

 

 ئيس هيئط ميناء  مياط يستقبل السفير 

الف بينأ لبلث  و   الت او  واال تثما  

 الم ترك
 

 0206فبراير  02

ا ههتههقههبههل الهه ههواء بههلههرى  .ح  ولههيههد عههوض  ئههيههس مههجهه ههس ا ا ل 

هيئط ميناء  مياط السفير   ولبي يو ام كونفيا و  فير  ولط 

الههههفههههه هههههبهههههيهههههن لهههههدى ميهههههر والههههولهههههد الهههههمهههههرالهههههق لههههه  مهههههن  عضهههههاء           

السههه هههك الهههدبههه هههومههها هههأ الهههفههه هههبهههيهههنهههأ خههه   زيههها تههه  لههه هههمهههيهههنهههاء                  

 لهههههههههبهههههههههلهههههههههث  و ههههههههه  الهههههههههتههههههههه هههههههههاو  بهههههههههيهههههههههن الهههههههههجهههههههههانهههههههههبهههههههههيهههههههههن .

ا تهل  ئيس مج س ا ا ل الهيئط ال قاء بالتهرحهيهب بهالسهفهيهر  

والولد المرالق و لدم ل  عهرضهاا تهوضهيهلهيهاا له همهيهنهاء ومهلهيهاته  

الههمهه ههتهه ههفههط والههمهه ههروعهها  الههجههاريههط والههمههسههتههقههبهه ههيههط والههفههرص 

اال تثماريط المتاحط ن و وضح ا  الفريق مهندس كامل الوزير 

وزير النقل و   با تمرا  تقديا الدعا ل مهسهتهثهمهريهن وتهههيهئهط 

المنها  الهمهنها هب له ه هتهثهمها  بهالهمهيهنهاء ن حهيهث يهمهته هك مهيهنهاء 

 مهههههيهههههاط بهههههنهههههيهههههط   ههههها هههههيهههههط لهههههويهههههط ولهههههرص ا هههههتهههههثهههههمهههههاريهههههط                         

يههل   مههجههاال  عههديههدل اضههالههط ا ههى مههولهه هه  الههمههتههمههيهه  بههمهها يههؤههه هه   

 لههههههههه ههههههههههمههههههههههنهههههههههالسههههههههههط بههههههههههيههههههههههن الهههههههههمههههههههههوارههههههههههة الهههههههههه هههههههههالههههههههههمههههههههههيههههههههههط 

ثههها تهههو ههه  الهههلهههضهههو  لهههزيههها ل مهههركههه  الههه هههمههه هههيههها  الهههمههه هههتهههرك   

وا ت رضوا  مكانات  من كاميرا  و شاشا  لمتاب هط اله همهل 

 هاعهط  لهتهلهقهيهق السهيهيهرل والهمهتهابه هط  46بالميهنهاء عهلهل مهدا  

الههفههوريههط لهه هه ههمهه ههيهها  لههدعهها  تهه ههاذ الههقههرا  .  ولههد  بههدى السههفههيههر 

 عجاب  ال ديد بالمهيهنهاء وكهفهاءل   ا ته  والهجهههو  الهمهبهذولهط يهى 

تههيههويههره مههمهها يسههههها يههى  ههذب اإل ههتههثههمهها ا  يههى الههمهه ههروعهها  

المتاحط ب  كما وعد بيرحها على المستثمرين بهالهفه هبهيهن ن ويهى 

نههههايهط الههزيها ل لههدم الهه هواء بههلهرى  .ح  ولههيههد عهوض   ع الههمهيههنههاء 

  ل سفير تقديراا لزيا ت  األو ى .



 

 

 

 
 

لجنط النقل والمواص   بمج س النواب يل زيا ل 

  هام  لميناء  مياط
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  تقبل اله هواء بهلهري  .ح  ولهيهد عهوض  ئهيهس مهجه هس   ا ل 

هيئط ميناء  مياط  عضاء لجنط الهنهقهل والهمهواصه   بهمهجه هس 

النواب برئا ط النائب  ع ء عابد يرالقها نواب الهمهجه هس عهن 

مهلههالههالههط  مههيههاط له ههتهه ههرف عههن لههرب عهلههى  ههها الههمهه ههروعهها  

 الجاريط بالميناء . 

حيث لهام  ئهيهس مهجه هس اإل ا ل بهالهتهرحهيهب بهالسها ل الهنهواب 

ولدم لها عرضاا توضهيهلهيهاا عهن الهمهيهنهاء ومهلهيهاته  الهمه هته هفهط 

والم روعها  الهجهاريهط والهمهسهتهقهبه هيهط والهفهرص اإل هتهثهمهاريهط 

 المتاحط و الم ايا التنالسيط التى يتمتع بها الميناء . 

ثا تو   اللضهو  يهرالهقههها اله هواء بهلهري  .ح ولهيهد عهوض   هى 

مرك  عم يا  الهيئط ل ت رف على  مهكهانهيهاته  و و ه يهل  حهكهام 

السييرل األمنيط و  ا ل األرما  ن و  نتق وا ب هدهها   هى الهمهيهنهاء 

النهري ل ولوف على    وب تداو  البضائع ونق ها من خه له  

عبر نهر النيل ن كما   تم وا   ى شرح عن  و  برج اإل شا  يهل 

 التلكا بلركط السفن من و  ى الميناء . 

كما شاهد  عضاء مج س النواب خ    ولط بلريط على  حدى 

القاطرا  الهمهلهيها  واأل صهفهط الهمه هته هفهط عهلهى   ض الهوالهع       

و تاب وا عد  من البيانا  ال م يط لمكاللهط الهلهريهق واإلطهفهاء 

يل البلر وكذلك مكاللط ت وث بلري بوا يط  حهدث لهنه ها  

التيهير التأ انضمت   ى   يو  ال دما  الهبهلهريهط مهؤخهراا ن 

 كما تاب وا المولي التنفيذي لم روع حا   األمواج ال رقل . 

 

برنامق تدريبأ ألصلاب تراخيص الت  يص 

 الجمركأ يل ميناء  مياط
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 عهه ههنههت هههيههئههط مههيههنههاء  مههيههاطن عههن انههيهه   بههرنههامههق تههدريههبههأ 

ألصلاب تراخيص م اولط ن اط النقل والت  يص الهجهمهركهأن 

ل تدريب على ا ت دام التيبيقا  اآلليط ال اصط بهدو ل عهمهل 

 . خو  اللاويا  من اليا  

وي تل ذلك يل  طا  تنفيذ  يا ط الدولطن باإلعتما  على الهنهالها 

اآلليط اللديثط يى تيوير  و ا  ال مل الم ت فط  اخل الموارل 

الميريطن بما يضمن حوكمط اإل راءا  وتق يل الت امل الورقل 

ها لهتهو هيههها   و المستندا ن  ختيا اا ل ولت والهتهكه هفهطن وطهبهقا

المهندس كامل الوزيرن وزير النقلن وتلت  عايط اله هواء بهلهرى 

  .وليد عوض  ئيس مج س   ا ل هيئط ميناء  مياط
 

خياب شكر لهيئط ميناء  مياط من  الوكيل 

وذلك  لسرعط  X-PRESS NILEالم حأ لسفينط 

 اال تجابط واللرليط  اثناء لير السفينط بنجاح



 

 

ميناء  مياط ينجح يل  نقاذ و لير  فينط حاويا  

 ب د ت يل ماكيناتها الرئيسيط 
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 XPRESSنجلت هيئط ميناء  مياط يل  نقاذ  فينط اللاويا  

Nile  والتأ ت رضت ل يل مفا ئ يل الماكينا  الرئيسط لههها

 ميل بلرى من ميناء  مياط . 8على ب د يب غ حوا ى 

 611وكانت السفينط الميريط الهجهنهسهيهط والهتهأ يهبه هغ طهولههها 

 متا  لد  ط قت ا تغاثط له هدم تهمهكهنههها مهن  1متراا وغاطسها 

 اإلبلا  والوصو  ل ميناء .

حيث لام ال واء بلرى  .ح  ولهيهد عهوض  ئهيهس ههيهئهط الهمهيهنهاء 

وزير النقل الهذى   –بال رض على الفريق مهندس كامل الوزير 

و   بسرعط اال تجابط إلغاثط السفينط وتو ي  لاطرا  الميناء 

إلنقاذهها ولهيهرهها أل صهفهط الهمهيهنهاء حهفها هاا عهلهى  ه مهط   واح 

طالا الت غيل بالد  ط األو ى وحهرصهاا عهلهى  ه مهط السهفهيهنهط 

 واللاويا  المنقولط ع يها .

كد على تقديا كل  بل  وكا  الفريق مهندس  وزير النقل لد  

كهيههها   به  صهفهط  الدعا الممكنط ل سفيهنهط وطهالهمههها وحهتهى تهرا

 الميناء .

ولد لامت هيئط الميناء بالدلع بقاطرتين ولنش   شا  بهقهيها ل 

كبير مرشدى الميناء حيث تا لير السفينط بنهجهاح و مها  تهام 

كيها بهرصهيهي  لها    هته هدا اا لهتهفهريهغ حهمهولهط السهفهيهنهط  1ترا

 تمهيداا ل بدء يى عم يط اإلص ح لملركاتها .

 

 

 

 -خياب ال كر الوا   من شركط وكالط ال  يق 

 مير  الوكيل الم حأ لنال ط الغار المسا  :

 )MARSHAL  VASILEVSKIY (   
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خياب ال كر الوا   من ربا   فينط الغار 

 . ) GASLOG SAVANNAH(المسا      
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الفريق مهههنهدس كهامهل الهوزيهر وزيهر الهنهقهل يهتهابهع 

مهه ههدال  تههنههفههيههذ عههد  مههن الههمهه ههروعهها  الههجهها ي 

تهههنهههفهههيهههذهههها و الهههبهههرنهههامهههق الههه مهههنهههى لههه هههمههه هههروعههها  

 المستقب يط بميناء  مياط 
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يههى اطهها  تههو ههيههههها  الههقههيهها ل السههيهها ههيههط بههالههتههيههويههر ال ههامههل 

لمنالومط النقل البلري لام الفريق مهندس  كامل الوزير وزير 

النقل بزيا ل لميناء  مياط لهمهتهابه هط مه هدال  تهنهفهيهذ عهد  مهن 

الههمهه ههروعهها  الههجهها ي تههنههفههيههذههها ومههتههابهه ههط الههبههرنههامههق الهه مههنههى 

ل م روعا  المستقب يط بالهمهيهنهاء  الهق الهوزيهر خه   الهجهولهط 

مههلههالههط  مههيههاط و  عضههاء مههجهه ههسههأ الههنههواب وال ههيههو  عههن 

 ملالالط  مياط و ئيس مج س   ا ل هيئط ميناء  مياط .

بدا  الزيا ل ب رض تقديهمهأ عهن سخهر الهمهسهتهجهدا  اله هاصهط 

بهمهه ههروعهها  الههمههيههنههاء لههدمهه   ئههيههس الهههههيههئههط ن ثهها لههام الههفههريههق 

مهندس  كامل الوزير برلع ال  ا على الهقهاطهرل الهجهديهدل )  بهو 

 ههنههديههط ( والههتههأ تسهه ههمههههها الههمههيههنههاء مههؤخههراا  يههذانههاا بههانضههمههامههههها 

أل ههيههو  وحههدا  الهه ههدمهها  الههبههلههريههط الهه ههاصههط بهههههيههئههط مههيههنههاء 

 مياط ن حيث ت د القاطرل  بهو  هنهديهط واحهدل مهن ضهمهن  ربهع 

كتو ر ت الد  على بنائها الهههيهئهط بهقهول شهد تهبه هغ  لاطرا  ترا

مهتهرتها  3116و بهغهاطهس  6613متر و عهرض  13طن بيو   16

 هههههار  -بههنههابههها بههال ههركههط الههمههيههريههط إلصهه ح وبههنههاء السههفههن 

كهبهط الهته هامهل مهع  اليناعا  وال دمها  الهبهلهريهط وذلهك لهمهوا

األ يا  الجديدل وال م لط من السفن باإلضالط   هى الهته هامهل 

مع  فن الغار المسا  التى عا   ل هتهر   عهلهى الهمهيهنهاء به هد 

   نوا  . 8تولي  ام حوا ى 

ثا لام وزير الهنهقهل بهجهولهط تهفهقهديهط تهابهع خه لههها الهمه هروعها  

الجاريط و همها م روع  ن اء حا    مواج غهربهى  هديهد بهيهو  

م والهذي يهههدف   هى خهفهت نهفهقها  اليهيهانهط السهنهويهط  1166

وتق يل م دال  االطماء ن وم هروع تهيهويهر و لهع كهفهاءل حها ه  

 م 6313األمواج ال رقل بلضالط امتدا  بيو  

وكذلك م روع  ن اء مليط  ديدل مهته هد ل األغهراض خه هي 

م و  هههيهر  61م وعهمهق  1146اللا   الغربل به طهوا    صهفهط 

تقريباا ن باإلضالط   ى م هروع  ن هاء  4خ فأ بمساحط م يو  م

مه هيهو  حهاويهط به طهوا   613مليط حاويا  تليها ميهر بهيهالهط 

 .  4 لي م 766م و احط خ فيط  68م وعمق  6716  صفط 
 

 

والذي ي د  حد  ها الم روعا  بالميناء حيث  هيهسهاهها يهل 

زيا ل اليالط اال تي ابيط بالميناء نب دها تو   الوزير لمتاب هط 

م و هههيهر  166م روع  ن اء  صيي مت د  األغهراض بهيهو  

ن وم روع تيوير وت غيل ملهيهط  4 لي م 16خ فى بمساحط 

لتداو  وت زين اللبوب وصناعا  القيمط المهضهالهط بهالهمهيهنهاء 

 1و بهيهالهط   هتهيه هابهيهط  4 لهي م 668النهرى بمساحط حوا ى 

 4 لهي م 416م يو  طن ن و م روع تيوير وت غيل مسهاحهط 

م إلن هاء صهوامهع له هلهبهوب  63م و عمهق  166ب طوا    صفط 

 لي طن  نوياا ن وكذلك م روع ته همهيهق  766والغ   بيالط 

مهتهر لهزيها ل  6813الممر الم حى وحوض الهدو ا  لهيهيهل   هى 

لد ل الهمهيهنهاء عهلهى ا هتهقهبها  األ هيها  الهجهديهدل مهن  السهفهن 

ال م لط . وصرح الوزير خه    هولهته     الهلهكهومهط الهمهيهريهط 

ممث ط يل ورا ل النقل ت مل على تيهويهر كهل الهمهوارهة الهبهلهريهط 

من خ   اال تفا ل من المولع الجغهرايهى له همهوارهة الهمهيهريهطن 

وت اليا المي ل التنالسيط ل موارهة الهمهيهريهط له هدمهط الهتهجها ل 

الههدولههيههطنوزيهها ل حيههتههههها مههن تههجهها ل الههتههرانههزيههت واال ههتههفهها ل 

 القيوى من التسهي   المتاحط بالموارة. 

ويل  يا  متهيهل عهقهد وزيهر الهنهقهل بهلهضهو  مهلهالهط  مهيهاط 

لقاءا مو  اا مع  عضاء مج سأ النواب وال يهو  بهمهلهالهالهط 

 مهههيهههاط وذلهههك يهههل  طههها  الهههتهههواصهههل الهههمهههسهههتهههمهههر مهههع  عضهههاء 

المج سين يل م ت هي الهمهلهالهالها  لهتهقهديها كهالهط اله هدمها  

كهد الهوزيهر يهل بهدايه  كه همهته  ا  ههنهاك عهد   ل مواطنين حهيهث ا

ض ا من الم روعا  التأ يتا تنفيذها ل دم  اها ل  مهيهاط 

ومههنههههها م ههروعهها  يههل الههيههر  والههكههبهها ي و السههكهه  الههلههديههد 

باالضال  ا ى الم روعا  الهجها ى تهنهفهيهذهها يهل مهيهنهاء  مهيهاط 

وكذلك الم روعا  الم مع  ن ائها يل مجا  الموارهة الهجهالهط 

كهد الهوزيهر  والمناطق ال و يستيط لفأ لياع السكهط الهلهديهد  

 ن   ا ي ب كل عا ل غ ق كالط الهفهتهلها  الهمهو هو  به  هوا  

السكط اللديد ي يها كمرح هط ثهانهيهط  لهامهط   هوا  عهلهى  هانهبهأ 

السههكههط يههل  مههاكههن الههتههجههمهه هها  السههكههانههيههط يههل  مههيههاط وكههالههط 

مههلههالههالههط الههجههمهههههوريههط كههمهها يههتهها ب ههكههل عهها ههل تههيههويههر كههالههط 

المليا  والم لقانا  بما يسهاهها يهل زيها ل عهوامهل السه مهط 

ل مواطنين اللتا   ى  ن  يتا حاليا تنفيذ   ا هط  هدوى إلن هاء 

م روع ليا  كهربائى لنقل البضائع والركاب لرب  ميناء غرب 

بو   يد بميناء  بو لير باإل كندريط مرو اا بهدمهيهاط وذلهك يهل 

اطا  ال يط التأ تنفذها ورا ل النقل إلن اء شبكط من و ائهل 

المهواصه   صهديهقهط الهبهيهئهط مضهيهفها انه  مه هيه  ار واج خه  

المنيو ل /  مياطن وكهربط  شا ا  خ  طنيا / المنهيهو ل / 

 مياط لزيا ل عوامل  ما  نقل الركاب والبضائع وت اليا نقل 

البضائع بين ميناء  مياط والهمهوارهة الهجهالهط ومهوارهة الهبهلهريهن 

 األحمر واألبيت. 

ويى نهايط الجولط لام وزيهر الهنهقهل بهالهتهتهاح نها ى ههيهئهط مهيهنهاء 

 .  مياط بمدينط  مياط الجديدل 



 

 

 

 

ميناء  مياط يستقبل ولداا من الوكالط اليابانيط 

  ل ت او  الدو ل
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ا ههتههقههبهه ههت هههيههئههط مههيههنههاء  مههيههاط ولههداا مههن الههوكههالههط الههيههابههانههيههط 

ل ت او  الدو ل )  ايكا ( وذلك لد ا ط مجاال  الهته هاو  بهيهن 

لتلقيق التنميط الهمهسهتهدامهط  4616الجانبين ولقا لربيط مير 

خاصط يى مجاال  النقل الم ت فط ن وذلك بلضو   نائب  ئيس 

 مج س اإل ا ل وليا ا  الهيئط .

صرح بذلك ال واء بلري ا.ح  وليد عوض  ئهيهس مهجه هس   ا ل 

هههيههئههط مههيههنههاء  مههيههاط و ضههاف    الهه ههقههاء بههد  بههتههقههديهها عههرض 

توضيلأ عن الميناء ومليات  الم ت هفهط و هها الهمهسهتهجهدا  

 والم روعا  اللاليط والمستقبلل

ثهها تههو هه   عضههاء الههولههد   ههى مههركهه  الهه ههمهه ههيهها  لهه ههتهه ههرف عههلههى 

 مكانيات  المتقدمط يل المرالبط و حكام السييرل األمنهيهط عهلهى 

كههالههط الههمههرالههق والههمههلههيهها  بههالههمههيههنههاء ومههنههههها مههلههيههط تههداو  

 اللاويا  .

 

 الجام ط الميريط اليابانيط يى زيا ل لميناء  مياط 
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يى اطا  بلث  و   الت او  بين هيئط ميناء  مياط  و الجام هط 

الميريط اليابانيط ل   وم والتكنولو يا واال تفا ل من ال هبهرل 

ال  ميط المتمي ل ل جام ط يل م ت هي الهمهجهاال  ذا  اليه هط 

بههالههمههوارههة الههبههلههريههط وتههدريههب وتهه هههيههل الهه ههامهه ههيههن بههالههمههيههنههاء يههى 

مههجههاال  اإل ا ل والهه ههو سههتههيهها  وتههكههنههولههو ههيهها الههمهه هه ههومهها  

والمجاال  الهنهد هيهط ن لهام ولهد مهن  عضهاء ههيهئهط الهتهدريهس 

بالجهامه هط بهزيها ل لهمهيهنهاء  مهيهاط بهلهضهو  اله هواء بهلهرى نهائهب 

  ئيس مج س اإل ا ل وليا ا  الهيئط .

صرح بذلك ال واء بلري  .ح  وليد عوض  ئيهس مهجه هس   ا ل 

هههيههئههط مههيههنههاء  مههيههاط و ضههاف    الهه ههقههاء بههد  بههتههقههديهها عههرض 

توضيلأ عن الميناء ومليات  الم ت فهط و هها الهمهسهتهجهدا  

والم هروعها  الهلهالهيهط والهمهسهتهقهبه هيهط و هها اإل هراءا  الهتهأ 

يت ذها الميناء ليما يه هص حهمهايهط الهبهيهئهط كهمها تها طهرح  هها 

الههمههوضههوعهها  الههتههى تههمههثههل   هها ههاا لهه ههتهه ههاو  بههيههن الههجههامهه ههط 

والميناء و همها تكنولو يا الم  وما  وال و ستيا  وحمهايهط 

 البيئط وتدريب ال نير الب رى .

ولد  شا   عضاء الولد بالتيبيق اليا م لجميهع االشهتهراطها  

البيئيط  اخل المرالق المينائيهط خهاصهط مهع نهجهاح الهمهيهنهاء يهى 

التيابق مع متي با  المواصفط ال الميط لهنهالهام   ا ل الهبهيهئهط 

ISO 14001  وحيو  الميناء مؤخراا على شها ل التيهابهق مهع

متي با  المواصفط ال الهمهيهط لهنهالهام   ا ل السه مهط واليهلهط 

 .. ISO 45001المهنيط

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-f4hQYlCl2sMooUYkvkZfSQdIhDvxW4dQDhjGrMs9zJCV_a4rMgVnoChdPE4W6NyfUX0nkT_l_Cq6WHYmwdiD5GM__sN_xT4yiuu7Kb2yz3UZYuuQKPySBQoc8__OldJE9L8VoJu


 

 

 ئيس هيئط ميناء  مياط ي ا ك يل التتاح مؤتمر 

  66النقل الدو ل وال و ستيا  ما  لوج 

 0206يونيو   62 

شا ك ال واء بلرى  .ح وليد عوض  ئيس مجه هس ا ا ل ههيهئهط 

ميناء  مياط يى لاع يا  مؤتمر النهقهل الهدو هل واله هو سهتهيها  

والذى تنالم  األكا يميهط  4646) ما لوج ( يى نس ت  ال اشرل 

ال ربيط ل   هوم والهتهكهنهولهو هيها والهنهقهل الهبهلهري تهلهت عهنهوا        

" الرلمنط يل الموارة وصناعط النقل البلري " و المن قد خه   

يهى  هريهن به را بهاإل هكهنهدريهط ن  4646يونهيهو  63-61الفترل من 

تلت  عايط الفريق مهندس كامل الوزير وزير الهنهقهل و السهيهد  

األمههيههن الهه ههام لههجههامهه ههط الههدو  الهه ههربههيههط             - حههمههد  بههو الههغههيهه  

و يههلههالههى الههمههؤتههمههر بههمهه هها كههط كههبههيههرل مههن  و  ومههنههالههمهها  

ومهؤ هسها   ولهيهط ن كهمها ي ها ك لهيه  عهد  كهبهيهر مهن  ب ههاء 

الهيئا  والموارة و  اتذل الجام ا  والمت ييين وال هبهراء 

والسههفههراء والههقههنههاصههل الهه ههامهه ههيههن بههجههمهههههوريههط ميههر الهه ههربههيههط 

 والمهتمين بيناعط النقل البلري والموارة .

وعلل هامش المؤتمر شا كت الهيئط بجناح متمي  يهل مه هرض 

كههبههر  الهه ههدمهها  والههمهه ههدا  الههبههلههريههط والههذي يهه ههد واحههدا مههن  

الهمهه ها ض الهدولههيهط الهمههته ههيههيهط يهل مهجهها  خههدمها  الهمههوارههة 

والنقل البلري وتكنولو يا الهمه ه هومها  واالتيهاال  وته هرض 

الهيئط خ   م ا كتها و هائهل تهوضهيهلهيهط و اله م تسهجهيه هيهط 

تهتههنههاو   ههها الههفههرص اال ههتههثههمههاريههط الههمههتههاحههط  و الههمهه ههروعهها  

 اللاليط والمستقب يط بالميناء .

 

 
 

ال واء بلري  .ح وليد عوض  ئيس هيئط ميناء 

   مياط يستقبل ولداا من شركط هواوى ال الميط

 0206يوليو  1 

ا تقبل اله هواء بهلهرى  .ح  ولهيهد عهوض  ئهيهس مهجه هس   ا ل 

هيئط ميناء  مياط ولداا من شركط هواوى ال الميط الهرائهدل يهى 

مههجهها  الههتههكههنههولههو ههيهها وذلههك يههى زيهها ل تهههههدف   ههى بههلههث  و هه  

 الت او  بين الجانبين .

حيث بد  ال قاء به هرض تهوضهيهلهأ تهنهاو  ته هريهفهاا بهل هههامها  

ال ركط ليما ي ص ا ت دام الهتهكهنهولهو هيها الهلهديهثهط لهتهيهويهر 

  اء الموارة والنقل البلري على مستوى ال الا ن ومهن  هانهبه  

كد علهى    مهيهنهاء   حب ال واء بلرى  .ح  وليد عوض بالولد و 

 مياط حقق مكان  متقدمط بهيهن الهمهوارهة الهمهيهريهط يهى مهجها  

التلو  الرلمى و  ت دام  حهدث الهتهيهبهيهقها  الهتهكهنهولهو هيه  

 لتيسير وتسريع اإل راءا  بالت او  مع المجتمع المينائى .

و ضاف    هناك سلا  كبيرل ل ت او  بين الجانبين إل ت هدام 

الل و  المهتهقهدمهط لهتهيهويهر اله همهل بهالهمهيهنهاء بهوا هيهط الهذكهاء 

اليهههنهههاعهههى لههه هههوصهههو    هههى الهههتهههيهههبهههيهههق الهههكهههامهههل لهههمهههفهههههههوم             

 الميناء الذكى .

https://www.facebook.com/damietta.port?__cft__%5b0%5d=AZXxHjPRIhVYvILswdVZ0vV1PxNUh5JuG9N3sTTG9Wmroe6A0gUiXQNIpTregqf2Avb25s2UASbUPWt9tQ2DpsHiiJjNH8J302LxLFePOVUhwWXtworC_5UqfqOl9ZZ2xr8KkmdmLQanPbyvTO5Mn7ic&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/damietta.port?__cft__%5b0%5d=AZXxHjPRIhVYvILswdVZ0vV1PxNUh5JuG9N3sTTG9Wmroe6A0gUiXQNIpTregqf2Avb25s2UASbUPWt9tQ2DpsHiiJjNH8J302LxLFePOVUhwWXtworC_5UqfqOl9ZZ2xr8KkmdmLQanPbyvTO5Mn7ic&__tn__=-%5dK-R


 

 

ال واء بلري   .ح وليد عوض  ئيس هيئط ميناء 

 مياط ي هد توليع مذكرل تفاها منلط ت هيل 

 ال باب ل  مل يل موارة المتو   .

 0206يوليو   60  

شهد ال واء بلري  .ح  وليد عوض ..  ئيس مج س   ا ل هيهئهط 

ميناء  مياط مرا ا تهولهيهع مهذكهرل الهتهفهاهها اله هاصهط بهمهنهلهط 

م روع ت هيل ال هبهاب له ه همهل يهل مهوارهة الهمهتهو ه  و الهتهأ 

لار  الهيئط بتناليمها و الممهولهط مهن مهؤ هسهط الهته هاو  عهبهر 

 اللدو  التاب ط لإلتلا  األو وبل .

حهيهث لهام بهالهتهولهيههع  ئهيهس مهجه هس   ا ل الهههيهئهط   هى  هانههب 

ممثلى ك  من م هد تدريب الموارة التابع لألكا يميط ال هربهيهط 

ل   وم و الهتهكهنهولهو هيها و الهنهقهل الهبهلهري و  هامه هط حهو س و 

الغرلط التجاريط لملالالط  مياط و المد  ط الثانويط ل هته ه هيها 

و الههتههدريههب الههمهه  وج بههدمههيههاط الههجههديههدل و عههد  مههن كههبههرى 

 ال ركا  بميناء  مياط .

و من  انب   وضهح اله هواء بهلهري  .ح  ولهيهد عهوض    بهرنهامهق 

شهاب و لهتهال عهلهى مهدا   384المنلط يسهتهههدف تهدريهب عهد  

كط مع المؤ سا  الته ه هيهمهيهط و ال هركها   ث ثط  عوام بال را

الكبرى ل مساهمط يل تنميط المجتهمهع مهن خه   اله همهل عهلهى 

ت هيل ال باب و الهمهر ل مهن الهيه هبهط و اله هريهجهيهن بهمهلهالهالهط 

 مياط و ت ويدها بالمها ا  و التدريهب  و اله هبهرا  الهمهههنهيهط 

ال رمط لتلسين لرص عم ها خاصط يهل الهمهوارهة الهبهلهريهط ن و 

 ضاف    تهولهيهع مهذكهرل الهتهفهاهها  هاء نهتها ها لهجهههو  الهفهريهق 

مهندس  كامل الوزير .. وزير النقل التأ  ثمر  عن لهور ههيهئهط 

ميناء  مياط بتناليا المنلط  غا المنالسط التأ شهدناها من 

 عد  من الدو   و الجها  الدوليط .

حضر مرا ا التوليع ال واء بلرى نائب  ئيس مهجه هس اإل ا ل 

و ب اء اإل ا ا  الهمهركهزيهط ومهديهرو اله همهوم و  عضهاء اله هجهنهط 

 الم تيط بهيئط ميناء  مياط .

عاماا على  ن ائ   13ميناء  مياط  يلتفل بمرو  

 وت غيل الم حط ب 

 0206يوليو  01 

عههامهاا عههلههى  لههتههتههاح            13احهتههفهه ههت هههيههئهط مههيههنههاء  مههيهاط  بههمههرو  

و ت غهيهل الهمهيهنهاء له همه حهط ن حهيهث  وضهح اله هواء بهلهري  .ح    

وليد عوض  ئيس مج س   ا ل الهيئط    الميناء تها الهتهتهاحه  

ومنذ ذلك التاريخ شهد تيو اا كبيراا يى زيا ل اعهدا   6781عام 

و طههوا  األ صههفههط و عههمههالههههها وكههذلههك الههتههتههاح الهه ههديههد مههن 

الم روعا  الكبرى واخرها المليط المت د ل األغراض الهتهى 

شرلت بللتتاح السيد  ئيس الهجهمهههوريهط لههها به طهوا    صهفهط 

م ال تقبا   حدث   يا   فن البضائهع 61م وعمق 186تب غ 

ال امط ن كما يجرى ال مل حالياا على  ن هاء مهلهيهط الهلهاويها  

م و احهط خه هفهيهط 68م وعمق 6716تليا مير بل ما ى   صفط 

مه هيهو  حهاويهط  هنهويهاا بهههدف  613بيالط تهداو   4 لي م 766

ت زي  مكانط الميناء لييبح ميناءا ملوريا يى تجا ل الهلهاويها  

 بالمنيقط .

كما  وضح ال واء بلري  ح وليد عوض    هناك م ي  إللامط 

عد  من الهمه هروعها  الهمهسهتهقهبه هيهط و الهتهأ  هتهكهو   ضهالهط 

حقيقيط من ش نها اللفا  على المكانط التى حقهها الميناء يى 

 صدا ل موارة المتو   .

و يل هذا اليد  و    ئيس هيئط الهمهيهنهاء الهتهههنهئهط له ه هامه هيهن 

عاما الماضيط كهمها ههنه   13بالهيئط على  هو ها الرائ ط خ   

 ميع ال ركا  و التوكي   و الجها  ال امه هط و الهمهته هامه هط 

 مع الميناء باعتبا ها شركاء النجاح على مدى عمر الميناء.
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لجنط مت ييط   تتفقد م ار  البضائهع الهمهههمهل 

كد بميناء  مياط   والروا

 0206أغسطس  62  
 

ا تقبل ال واء بلرى أ.ح وليد عوض  ئيس مج س إ ا ل هيئط 

ميناء  مياط أعضاء لجنط المرو  على م ار  البضائع المههمهل 

كههد بههالههمههوارههة الههمههيههريههط والههتههى تضهها  ههمهها ك  مههيههاط  والههروا

والجها  الرلابيط وهيئط اله هدمها  الهلهكهومهيهط بهرئها هط اله هواء 

بلرى  .ح  ضا   ماعيل  ئيس لياع النقل البلرى ن يى زيها ل 

تهههههدف ا ههى الههولههوف عههلههى الههمههولههي الههلهها ههى لههتهه ههك الههبههضههائههع            

و وض ها القانورى ل ت  ص منهها وذلهك بهلهضهو  اله هواء بهلهري 

 نائب  ئيس مج س اإل ا ل وليا ا  الهيئط .

حيث تها تهقهديها عهرض تهوضهيهلهى تهنهاو  اال هراءا  الهمهتهبه هط 

 اخل ميناء  مياط والوضع اللا ى ليما ي ص ت زين وتهأمهيهن 

كد والهمهولهي الهلها هى ال هراءا  الهربه   البضائع المهمل والروا

كد بالم ار  ن ثها لهام  اال ى لتولير تقارير  ليقط ل مهمل والروا

أعضههاء الهه ههجههنههط بههجههولههط مههيههدانههيههط تههفههقههدوا خهه لههههها الههمهه ههار  

والسهاحها  اله هاصهط بهههذه الهنهوعهيهط مهن الهبهضهائهع وتيهنهيهفهههها 

وكههمههيههاتههههها و  ههالههيههب تهه ههزيههنههههها وتههأمههيههنههههها يههل الههولههت الههلهها ههى 

 واإل راءا  ال رمط ل ت  ص من ت ك البضائع طبقاا ل قانو  .

 

 

بدء تيه هيها اله هامه هيهن بهههيهئهط مهيهنهاء  مهيهاط ضهد 

 ليروس كو ونا

 0206أغسطس 66  

تههلههت  عههايههط الهه ههواء بههلههرى  .ح ولههيههد عههوض  ئههيههس مههجهه ههس 

ن   تقب ت الهيئط  ث ث لوالهل طهبهيهط  هيئط ميناء  مياط ا ا ل

لا مط من مديريط اليلط بدمياط وذلك لبدء تي يا ال ام ين 

بهيئط ميناء  مياط ضد ليروس كو ونا ن حهيهث يهتها الهتهيه هيها 

عههلههى عههدل مههراحههل بههاال ا ا  الههمهه ههتهه ههفههط لضههمهها  حسههن  ههيههر 

وانههتههالههام الهه ههمههل وعههدم تهه ثههره ن كههمهها تهها تههولههيههر عههدل امههاكههن 

ال ههتهههقههبههها  الههه ههامههه ههيهههن وتهههجههههههيهه هههها بهههكههالهههط الهههمههسهههتهه ههه مههها   

والهههتهههجهههههههيههه ا  الهههمهههسهههاعهههدل لههه هههقهههوالهههل الهههيهههبهههيهههط مهههع مهههراعهههال          

 الههههتهههههبهههههاعههههد الهههههمهههههكههههارهههههل واتههههه ههههاذ اال هههههراءا  االحههههتهههههرازيهههههط .

ولد و    ئيس مج س اال ا ل بتولير و ائل لنقل اله هامه هيهن 

 من  ماكن عم ها ا ى االماكن الم ييط ل تي يا وعو تها.



 

 

   

 

 ا تمرا ا لتف يل منالومط النقل النهري ...

ميناء  مياط ينقل شلنط من القمح   ى صوامع 

  مباب  عبر نهر النيل
 0206سبتمبر 7

صرح ال واء بلري  .ح  وليد عوض  ئيس مهجه هس   ا ل ههيهئهط 

ميناء  مياط ب ن  يى  طا  ا تمرا  تف يل  و ت اليا اال تهفها ل 

من منالومط النقل النهري وتن ي  نقل البضائع نههريهاا ن غها   

وحدا  نههريهط ) بها  ها  ( لهاطهرل و مهقهيهو ل  66ميناء  مياط 

تههابهه ههيههن ل ههركههط الههنههيههل الههوطههنههيههط لهه ههنههقههل الههنهههههرى يههى  حهه ههط 

طههن لهمههح مههن صهوامههع مهيههنههاء  1666ا هتههههدلههت نهقههل حهوا ههل 

 مياط متجهط إ ى صوم ط إمبابط عبر نهر النيل وهو ما يه ها   

 عربط   نقل بالمقيو ل . 16حمولط 

وكا   ئيس الهيئط لد و ه  بهتهولهيهر كهالهط اإلمهكهانهيها  اله رمهط 

لسرعط شلن القمح على مهتهن ته هك الهوحهدا  ومهغها  تههها يهى 

التوليت الملد  وأضهاف أ  نهقهل الهبهضهائهع بيهفهط عهامهط عهن 

طريق نهر النيل ي د   خص و ائل النقل و ل ها تك ف  ن وههو 

ما ين كس عهلهى خهفهت   ه ها  السه هع والهبهضهائهع الهتهى يهتها 

نههقهه هههههها مهههن خهه   هههذه الهههمههنههالهههومههط كهههأحههد و هههائهه  الهههنههقهههل            

المته هد ل  اخهل مهيهنهاء  مهيهاط والهذى يه هيهى له همهيهنهاء مهيه ل 

 تنالسيط كبيرل . 

هذا ومن المنتالر وصو  مجموعط  خرى من الوحدا  النهريهط  

 ال تكما  نقل شلنا   ديدل من القمح .

 دير بالذكر ا  الهمهيهنهاء يهلهتهوى عهلهى مهلهيهط له هنهقهل الهنهههرى 

 متا  تهتهيهل بهنهههر الهنهيهل لهرع  3م وعمق  166ب طوا    صفط 

 كا . 613 مياط عن طريق لنال م حيط طولها 

 



 

 

 4646خ   احتفاليط اليوم البلري ال المأ 

ميناء  مياط يفور بجائ ل الضل ميناء تجا ى يل 

 تيبيق منالومط النقل مت د  الو ائ 
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تتويجاا لجهو  هيئهط مهيهنهاء  مهيهاط يهى ته هالهيها اال هتهفها ل مهن 

و ائ  النقل المت د ل بالميناء ن لار الميناء بهجهائه ل ) الضهل 

 ميناء تجا ى يى تيبيق منالومط النقل مت د  الو ائ  ( 

الههتههى  4646وذلهك خهه    حههتههفههالهيههط الههيهوم الههبههلهرى الهه ههالهمههى 

 ليمهت تهلهت شه ها  ) الهبهلها ل ..يهى صهمهيها مسهتهقهبهل الهنهقهل 

البلرى ( باأل كندريط برعايط الهفهريهق مهههنهدس  كهامهل الهوزيهر 

وزير النقل ن وحضو   ئيس هيئط لنال السويس و ئيس الهيئط 

الهه ههامههط لهه ههمههنههيههقههط االلههتههيهها يههط لههقههنههال السههويههس ومههلههالههط 

اال كندريط ن و ئيس لياع النقل البهلهري و ئهيهس األكها يهمهيهط 

ال ربيط ل   وم والتكنولو يا والنقل البلري ن و ب اء الموارهة 

ن ولهههههفهههههيهههههي مهههههن خهههههبهههههراء الهههههنهههههقهههههل الهههههبهههههلهههههري و عضهههههاء                          

 الس ك الدب وما أ .

حههيههث لههام اال ههتههاذ الههدكههتههو    ههمههاعههيههل عههبههد الههغههفهها   ئههيههس 

األكا يميط بتس يا الجهائه ل   هى اله هواء بهلهرى  .ح ولهيهد عهوض 

 ئيس مج س   ا ل هيئط مينهاء  مهيهاط والهذى  وضهح    لهور 

ميناء  مياط بهههذه الهجهائه ل  هاء نهتهيهجهط لهنهجهاح الهجهههو  الهتهى 

لامت بها هيئط ميناء  مهيهاط يهى اال هتهغه   األمهثهل لهو هائه  

النقل المت د ل المتولرل بالميناء ن حيث يضا مهلهيهط له هنهقهل 

 متا  تتهيهل بهفهرع نهههر  3م وعمق  166النهرى ب طوا    صفط 

كها ن  ذ يه هد الهنهقهل  6,3النيل عن طريق لنهال مه حهيهط بهيهو  

النهرى ا خص و ائل النقل و ل ههها تهكه هفهط وههو مها يهنه هكهس 

على تك فط الس ع والبضائع التأ يتا نق ها مهن خه له  ن  هديهر 

بالذكر ا  مهيهنهاء  مهيهاط لهد ا هته ها   مهؤخهرا حهركهط الهوحهدا  

النهريط لنقل البضائع  عبر نهر النيل بالت او  مع شركط النيل 

 الوطنيط ل نقل النهرى .

كما يهتهوا هد بهالهمهيهنهاء شهبهكهط مهن السهكهك الهلهديهديهط به طهوا  

كا تمتد   ى   صفط الميناء ويتا نقل م ت هي  نهواع  67حوا ى 

البضائع الملواه والغير ملواه عبرها   ى خا ج الهمهيهنهاء ن كهمها 

كها  44يلتوى على شبكط طر   ئيسيط ل هنهقهل به طهوا  تهبه هغ 

 متي ط باليريق الدو ى الساحلى .

و ضاف عوض    نجاح هيئط ميناء  مياط يى تيبيق منهالهومهط 

النقل مت د  الو ائ   اء نتيجط تو يهها  الهفهريهق مهههنهدس 

كامل الوزير وزير النقهل مهن خه    هيها هط الهورا ل بها هتهمهرا  

التيوير والتلديث ل بنيط التلتيط مما    ها يى مهركه  مهتهقهدم 

 بين الموارة الميريط.



 

 

 

 
 

اال ا  ميناء  مياط يسجل  67 غا ارمط كوليد 

ن اطا م لو ا يى حركط السفن ل لاويا  

كتوبر   4646والبضائع ال ام  يى ا

كتوبر  ن هاطها كهبهيهرا يهل حهركهط  4646شهد األ بوع االو  من ا

السهفههن )حههاويها  وبضهائههع عههامههط(ن وا ههتهقههبهل وغها   ع ههرا  

مهع  الهمهيهنهاء السفن الملم ط بالس ع الم ت فهطن حهيهث ته هامهل

  س  1484 فينط خ   ت ك الفترل حيث و   بهالهمهيهنهاء  681

 طنا  لهمهحن  13161طنا و 4711ماشيط حيط بل ما ل ور  ب غ 

طهههن  46661طههن لههو  صهههويههان و 1163طههن ذ لن و 11111و

طهن  66443طهن حهديهدن و 14641نواتق.كما ا تقبل الهمهيهنهاء 

 66666طن  به كها ن و 7166طن خ ب را ن و 6176خر لن و

 طن خبث  لرا . 3666طن ناتق حر   لرا  و

كما يذكر    الميناء لام بهتهيهديهر ع هرا  اآلالف مهن األطهنها  

طهن  8666طهن لهو هفها ن و 11666من الس ع المتنوعط مثل 

طهن  مهل.كهمها لهام الهمهيهنهاء  يضها بهتهيهديهر  63863  مهنهتن و

 6361طن كسهب لهو  صهويهان و 63636طن موالسن و 48366

 طن يوريا. 11131 طنا  نترا ن و

 

 

حهاويهط مهكهالهئهطن  3178كما ب غت حركط اليا   من اللاويا   

حاويط مكالئطن يل حهيهن  4681بينما ب غ عد  اللاويا  الوا  ل 

حاويط مكالئط. ويذكهر     66686ب غ عد  اللاويا  الترانزيت 

حركط اليا   من اللهاويها  تضهمهنهت اله هديهد مهن الهمهنهتهجها              

 ال  اعيط الم ت فط .

نال هط     ما بالنسبط ل بتروكيماويا  لقد ا تقبل ميناء  مياط

ويهبه هغ  التهى تهرلهع عه ها مهالهيها     ARISTIDIS Iالغار المسا  

متران وذلك لتلميل شلنهط تهبه هغ  61مترا وب رض  477طولها 

الي طن من الهغهار الهمهسها . كهمها ا هتهقهبهل الهمهيهنهاء  يضها  16

الهتهى تهرلهع  «HOEGH ESPERANZA»نال ط الغار الهمهسها  

متران لتلميهل  61مترا وب رض  476ويب غ طولها  ع ا النرويق

الي طن من الغار المسا . وتابع ال واء بلهرى  16شلنط تب غ 

كهأ السهفهيهنهتهيهن  وليد عوض  ئيس الميناء عم يهط  خهو  وتهرا

 على الرصيي ال اص بالمليط. 



 

 

 

 

زيا ل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل 

 لميناء  مياط لمتاب ط الم روعا  الجاريط .
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يل اطا  متاب   م روعا  النقل البلري التأ يتا تنفيذها يهل 

كال  الموارة البلري  لام  الفريق مهههنهدس كهامهل الهوزيهر وزيهر 

النقل بزيا ل ميناء   مياط لهمهتهابه هط مه هدال  تهنهفهيهذ عهد  مهن 

الههمهه ههروعهها  الههلههالههيههط و والهه ههيهه  الهه مههنههيههط لهه ههمهه ههروعهها  

المستقب يط بالميناء حيث كا  يل ا تقبال  ال واء بلرى  ولهيهد 

 عوض  ئيس مج س   ا ل هيئط ميناء  مياط .

بد   الزيا ل ب رض تقديمأ عهن سخهر الهمهسهتهجهدا  اله هاصهط  

بالم روعا  الجا ي تنفيذها بالميناء لدم   ئيس الهههيهئهط ثها 

لام وزير النقل  برلع  ال  ا على  حدث ثه ث لهاطهرا  بهلهريهط 

 ديدل انضهمهت مهؤخهراا أل هيهو  وحهدا  اله هدمها  الهبهلهريهط 

بميناء  مهيهاط وههى الهقهاطهرا  ) ههدايهط ن  ه هيهمها  ن صهالهح ( 

والههتههأ تهها بههنههائههههها بههال ههركههط الههمههيههريههط إلصهه ح وبههنههاء السههفههن 

طهن وتهبه هغ  هرعهتههها   16نوحيث تيل لد ل شد كل منها    هى 

م و  6613م و بهه ههرض  13عههقههدل  ويههبهه ههغ طههو  كههل مههنههههها  64

م و م و ل  بهمهنهالهومهط مهكهالهلهط حهريهق و   ههه ل  3116غاطس 

كهبهط  م حيط متيو ل  ولد تا الت الد على الث ث لاطرا  لهمهوا

الزيا ل الهلهالهيهط يهل ا هتهقهبها   هفهن نهقهل الهغهار الهمهسها  مهن 

مههلههيههط اإل ههالههط بههالههمههيههنههاء وكههذا الههزيهها ل الههمههتههولهه ههط يههل  ههفههن 

الههلههاويهها  مههن األ ههيهها  الههجههديههدل مههع بههدء ت ههغههيههل مههلههيههط 

 ( . 6اللاويا  ) تليا مير 

ثا لام الوزير بجولط ميدانيط تفقد خ لها عد  من الم روعها  

الجا ي تنفيذها بالميناء بد ها بمتاب ط م دال  تنفيذ م هروع 

والهتهأ ييهل طهالهتههها   6 ن اء مهلهيهط الهلهاويها  تهلهيها ميهر 

كثر من   م يو  حاويط . 6القيوى    ى  ا

مههتههر  68م و وبهه ههمههق  6716مههكههالههئههط و طههوا    صههفههتههههها   ههى 

وذلك ضمن  4 لي م 766باإلضالط   ى  احط خ فيط  بمساحط 

 ن اء ملو   مياط اله هو هيهسهتهى الهمهتهكهامهل والهذى يهتهضهمهن 

منالومط متكام ط ل نقل مت د  الو ائ  ل لاويا  ييهبهق بههها 

 حدث النالا يل مجا  تكنولو هيها الهمه ه هومها  وذلهك له هدمهط 

كههبههط تهه ايههد حههركهط الههلههاويهها   حهركههط اليهها  ا  الههمههيههريههط ومههوا

المتداولط بالموارة وهو الم روع الذى  يلو  مهيهنهاء  مهيهاط 

   ى مرك  عالمأ للاويا  الترانزيت يل البلر المتو   .  

كما تفقد م روع تيوير و لع كفاءل ) حا   األمواج ال هرقهى ( 

م  و ن ههاء  حها ه   مهواج غهربههى  6313بهلضهالههط امههتهدا  بههيهو  

م بهدف خفت نفقها  اليهيهانهط السهنهويهط  1166 ديد  بيو  

وتق يل م دال  االطماء  وكهذلهك تهفهقهد مهولهع  ن هاء م هروع 

( الههجههديههدل مههتهه ههد ل األغههراض خهه ههي  4مههلههيههط ) تههلههيهها ميههر 

م و  هههيهر  61م وعهمهق  1146اللا   الغربى به طهوا  ا صهفهط 

تقريبهاا  والهتهأ  هتهسهاهها يهل زيها ل  4خ فى بمساحط م يو  م

م يو  طن  هنهويهاا لهمهوا هههط الهزيها ل  46طالط التداو  بمقدا  

المتول ط لتداو  البضائع بالميناء .ويل ختام  ولت  تفقد وزير 

مهتهر و هاحهط  166النقل مولع م هروع  ن هاء  صهيهي بهيهو  

 لهي مهتهر مهربهع واطه هع عهلهى مه هيه  اال هتهغه    416خ فيط 

 المستقبلل ل م روع.

وو هه  الههوزيههر بههالهه ههمههل عههلههى مههدا  السههاعههط وتههنههفههيههذ كههالههط 

الم روعا  ولقاا لقيا ا  الجو ل ال اليط وااللت ام بهالهجهدو  

 ال منأ الملد  لنهو كالط الم روعا  م يراا   ى 

ا  اللكومط الميريط ممث ط يل ورا ل النقل تنفذ خيط شهامه هط   

لتلقيق الهدف االكبر وهو تلويل مير لمرك  عالمأ له هتهجها ه 

وال و ستيا  وذلهك مهن خه   تهيهويهر لهيهاع الهنهقهل الهبهلهري  

وتيوير كل الموارة البلريط من خه   اال هتهفها ل مهن الهمهولهع 

الجغرايل ل موارة الميريطن وت اليا المي ل التنالسيط ل موارهة 

الميريط ل دمط الهتهجها ل الهدولهيهطن وزيها ل حيهتههها مهن تهجها ل 

الههتههرانههزيههت واال ههتههفهها ل الههقههيههوى مههن الههتههسهههههيهه   الههمههتههاحههط 

 بالموارة.

كد ال واء بلرى وليد عوض  ئيس مج س   ا ل هيئط مهيهنهاء  و 

 مياط    تنفيذ هذه الم روعا  بميناء  مهيهاط الهههدف مهنه ن 

الهمهيهريهط له هدمهط الهتهجها ل  ت اليا المي ل التنهالسهيهط له همهوارهل

الههدولههيههطن وزيهها ل حيههتههههها مههن تههجهها ل الههتههرانههزيههتن واال ههتههفهها ل 

 القيوى من التسهي    المتاحط بالموارل.



 

 

هيئط ميناء  مياط تبد  ل اليا  البرامق و المنح 

التدريبيط لت هيل ال باب ل  مل بموارة 

   المتو  
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بالت او  مع م هد تدريب الهمهوارهىء بهد   له هالهيها  بهرنهامهق  

الهههتهههدريهههب لههه هههد  مهههن الهههمهههتهههدربهههيهههن مهههن الهههتههه ههه هههيههها الهههفهههنهههأ                     

يهههههل  طههههها  م هههههروع تههههه ههههههيهههههل ال هههههبهههههاب لههههه ههههه هههههمهههههل يهههههل                                

وذلهههك بهههالهههتههه هههاو  مهههع                                  Yep Medمهههوارهههىء   الهههمهههتهههو ههه  

 :   عههههههد  مههههههن ال ههههههركهههههها  بههههههالههههههمههههههجههههههتههههههمههههههع الههههههمههههههيههههههنههههههائههههههل
 

 تداو  اللاويا  و البضائع.لشركط  مياط -

 شركط الل و  المتكام ط ل موارة. -

 شركط كايروثري  ي . -

 شركط  يسكو ترانس -

 شركط مارين لو يستك.

 شركط  نابل . -

 شركط  أ  يرليس . -

 توكيل كا م. -
 

التدريبيط بال هركها   له همهتهدربهيهن مهن الهيه ب     يذكر ا  المنح 

و ال ريجين لمدل  تيل ا ى  ث ثط اشهر حتى يكونهوا مهؤهه هيهن 

 ل  مل يى موارل المتو   .

 

 

ميناء  مياط يستقبل خدمط  ديدل ل    

 4644الم حأ مير ك يناير 

 0206ديسمبر 02 

يهبههد  اله هه  الهمهه حههأ مههيههر هك تههدشهيههن خهدمههط  هديههدل لهنههقههل 

اللاص   ال  اعيط لرو يا و و وبا من ميناء  مياط ن وك هي 

 ئيس شركط  مياط لتداو   –ال واء بلري ع ء ملمد  براهيا 

اللاويا  والبضائعن عن االتفا  مع ال   الم حى مهيهر هيهك 

ل ت امل مع ميناء  مياط بتقديا خدمط نقل اللاويا  الث  ط 

مهن  مهيههاط   ههى  و هيهها عههبهر مههيهنههاء نههولهو و ههيههاك ن وذلهك يههل 

مهههو ههها تيهههديهههر الهههمهههلهههاصهههيهههل الهههبهههسهههتهههانهههيهههط مهههن ميهههر   هههى            

 موارة  و وبا .

وتههجههد  اإلشهها ل   ههى    مههلههيههط  مههيههاط لههتههداو  الههلههاويهها  

والبضائع ت هد حالياا المرح ط الراب ط واألخيرل مهن الهمه هروع 

ال م   ال اص بتدعيا   صفط اللاويا  لزيا ل الغاطس   هى 

كههبههر  ههفههن  61 مههتههران مههمهها يههجهه هه ههههها لهها  ل عههلههى ا ههتههقههبهها   

 ونها   1اللاويا  حو  اله هالهان كهمها  نه   هيهتها تهوريهد عهد  

عههمهه لههط بهه حههدث الههمههواصههفهها  وبههذلههك تيههبههح مههلههيههط  مههيههاط 

لتداو  اللاويا  لا  ل عهلهى اال هتهمهرا  يهل الهمهنهالسهط ضهمهن 

كبر الموارة يل منيقط شر  المتو  .   



 

 

تنفيذ ال ديد من الم روعا  اال تثماريط بهدف ب تقوم هيئط ميناء  مياط

تغييط احتيا ا  عم ئها يل مجاال  ال لن والتفريغ و الت زين ب على 

كبط التيو ا  ال الميط وزيا ل الم ايا  م دال   نتا يط و من   ل موا

 التنالسيط ل  و كذلك  ذب ال ديد من ال يوط الم حيط ل ميناء .

وبالتا ل  لع تينيي الميناء ال يميا وعالميا ن هذا   ى  انب متاب ط اعما   

 الييانط الدوريط لمنع حدوث  عيا  تؤثر على  ير ال مل. 

 1حمطةحتيا مصر



 

 

 انشاء حمطة متعددة األغراض -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طن 06قاطرة بقوة شد  4بناء وتوريد  -2

 ال ركط المنفذل  هار اليناعا  وال دما  البلريط

حيث تا وصو  القاطهرل األو هى  بهو  هنهديهط   هى الهمهيهنهاء 

وتهها  لههع الهه هه هها عههلههى الههقههاطههرل  4646-1-63بههتههاريههخ 

بهتهه ههريههي السههيههد الههفههريههق مهههههنههدس كههامههل الههوزيههر وزيههر 

  4646-3-1النقل  بتاريخ 

  4646-1-63وتا ا ت م القاطرل الثانيط هدايط بتاريخ   

. 4646-7-63يههل   هه ههيههمهها كههمهها تهها ا ههتهه م الههقههاطههرل   

 . 4646-66-63والقاطرل الراب ط صالح يل 



 

 

 م1101تطوير حاجز األمواج الشرقي بإضافة -3
 م 11م وغاطس 166ودائرة الدوران بقطر  
 
 
 
 
 
 
 

مشندورة كاملة مبعدات التثبيت وفانوس املالحة والعالمات النهارية                   14توريد عدد  -4 
 والعاكس الرادارى   

 
 
 
 
 

 
 حمطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية . 2شراء وتركيب عدد  -1

 

  4646-6-61كانت بدايط الم روع يل   

 .4644و يتا االنتهاء من  يل ما س    

ال ركط المنفذل : ال ركط القابضط لم روعا  

 الير  والكبا ي والنقل البلري.

 

  4646 -1-46كانت بدايط التوريد يل  

 .4646-66-67وتا  االنتهاء من   

 وكانت مدل التوريد خمسط  شهر من تاريخ  

 بدء التوريد.   

  4646-1-46تاريخ البدء 

  4646-64-  46تا االنتهاء منها يل    



 

 

 .2622-12-31م سيتم االنتهاء  1.81تعميق املمر املالحي وحوض الدوران اىل  -1
 

 

 
 
 
 
 
 

 . 2622-12-31م سيتم االنتهاء  3066انشاء حاجز أمواج غربي بطول  -2
 

  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 1إنشاء حمطة حاويات حتيا مصر  -3

 0: 1مشروع تطوير ارصفه حمطة احلاويات من  -4
 
 

 

 
 

  6محطة تحيا مصر

م يو  حاوي  مكالئط  613بيالط  -

م 68م وعمق  6716ب طوا    صفط 

 لي م  يتا  766و اح  خ فيط

 4644-64-16االنتهاء منها 

تب غ التك فط التقديريط ل م روع  -

 41436م يا   وال  مقسمط   ى  613

 4646/4644م يا  يل ال ام الما ل  

 4644/4641م يا   خرى    41436و

الم روع برعايط شركهط  مهيهاط لهتهداو   -

 اللاويا  والبضائع.

 م يا   نيط.  61636التك فط التقديريط 

 ال ركط المنفذل: بترو يت 

 ها ى تهنههفهيهذ عههمه هيهط تهدعهيها وته همهيههق  -

مههتههر عههلههى  61ا صههفههط الههلههاويهها  بهه ههمههق 

 ث ث مراحل

كههتههوبههر  - وتههنههتهههههأ يههل  4668بههد   مههن  

 4644 غسيس 



 

 

 كيلو مرت 02دمياط بطول  -خط أنابيب اجلميل
 كيلو مرت 5.0جمري مالحي نهري يطول 

 كيلو مرت  22شبكة سكة حديد 

 كيلو مرت  00شبكة الطرق 

 كيلومرت 25.5طول املمر املالحي البحري  



 

 

ميناء دمياط يفوز جبائزة أفضل ميناء يف تطبيق 
 2621منظومة النقل متعدد الوسائط 

( تلت ش ا  )البلا ل.. يل صميا مستقبل النقل 4646 ليمت )احتفاليط اليوم البلري ال المأ  

وحضو   ئيس هيئط لنال برعايط الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل البلري( باإل كندريط 

السويس و ئيس الهيئط ال امط ل منيقط االلتيا يط لقنال السويس وملالط اال كندريطن و ئيس 

لياع النقل البلري و ئيس األكا يميط ال ربيط ل   وم والتكنولو يا والنقل البلرين و ب اء الموارةن 

 ولفيي من خبراء النقل البلري و عضاء الس ك الدب وما أ.

 

 

حيث لام األ تاذ الدكتو    ماعيل عبد 

الغفا   ئيس األكا يميط بتس يا الجائ ل   ى 

ال واء بلري  حوليد عوض  ئيس مج س   ا ل 

والذي  وضح    نجاح هيئط هيئط ميناء  مياط 

ميناء  مياط يل تيبيق منالومط النقل مت د  

الو ائ   اء نتيجط تو يها  الفريق مهندس 

وزير النقل من خ    يا ط الورا ل با تمرا  

التيوير والتلديث ل بنيط التلتيط مما    ها 

 يى مرك  متقدم بين  الموارة الميري. 

هيئة ميناء دمياط تفوز جبائزة أفضل ميناء جتارى 
 وذلك  يف تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط

 . 4646خ   احتفاليط اليوم البلري ال المأ 

المجهو  المبذو  من  هذه اجلائزة جاءت نظري

هيئط ميناء  مياط لت اليا اال تفا ل من و ائ  

 النقل المت د ل بالميناء.

 2621هذا التتويج يعد من اهم وأبرز أحداث عام 

العتبا ه  نجارا  ديدا يضاف  مبيناء دمياط

 إلنجارا  الميناء المت د ل والمستمرل.



 

 

 :2621مقومات فوز ميناء دمياط جبائزة أفضل ميناء متعدد الوسائط
لور ميناء  مياط بهذه  وضح ال واء بلرى  .ح  وليد عوض  ئيس مج س   ا ل هيئط ميناء  مياط    

الجائ ل  اء نتيجط لنجاح الجهو  التى لامت بها هيئط ميناء  مياط يى اال تغ   األمثل لو ائ  النقل 

  المت د ل المتولرل بالميناء كاآلتل :

 

 مليط ل نقل النهري  -1

 متا  تتيل بفرع نهر النيل عن طريق  3م وعمق  166يضا الميناء مليط ل نقل النهري ب طوا    صفط 

كان  ذ ي د النقل النهري ا خص و ائل النقل و ل ها تك فط وهو ما ين كس على  6,3لنال م حيط بيو  

تك فط الس ع والبضائع التأ يتا نق ها من خ ل ن ولد ا ت ا  ميناء  مياط مؤخرا حركط الوحدا  

 النهريط لنقل البضائع عبر نهر النيل بالت او  مع شركط النيل الوطنيط ل نقل النهري.

 

 

 

 



 

 

 

 شبكط السكك اللديديط -2

كا تمتد   ى   صفط الميناء ويتا نقل  67كما يتوا د بالميناء شبكط من السكك اللديديط ب طوا  حوا ل  

 . م ت ي  نواع البضائع الملواه والغير ملواه عبرها   ى خا ج الميناء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 شبكط طر  النقل البري -2

 كا متي ط باليريق الدو ل الساحلل. 44على شبكط طر   ئيسيط ل نقل البري ب طوا  تب غ الميناء يلتوي 



 

 

 

  1حمطة حتيا مصر
بوابة حتول ميناء دمياط إىل مركز عاملي حلاويات الرتانزيت بالبحر املتوسط  

مير لمرك  عالمأ ل تجا ل تنفيذا لقرا  الرئيس عبد الفتاح السيسأ  ئيس الجمهوريط بتلويل 

وال و ستيا  ت تى خيط اللكومط الميريط ممث ط يل ورا ل النقل لتنفذ ال يط ال ام ط لتلقيق               

البلريط من خ   اال تفا ل من  هذا الهدف عن طريق تيوير لياع النقل البلري وتيوير كل الموارة

الميريط وذلك ضمن منالومط متكام ط ل نقل مت د  الو ائ  ل لاويا  ييبق  المولع الجغرايل ل موارة

بها  حدث النالا يل مجا  تكنولو يا الم  وما  لت اليا عائد هذا القياع الليوي الذي ي د  حد  عمدل 

 .الدخل القومأ

كد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل  ي تل ضمن (  1مشروع إنشاء حمطة احلاويات )حتيا مصر     

 ها الم روعا  التى يتا تنفيذها خ   الفترل اللاليط يل ميناء  مياط وذلك ضمن  ن اء ملو   مياط 

ييبق على    ال و يستأ المتكامل والذى يتضمن منالومط متكام ط ل نقل مت د  الو ائ  ل لاويا  

كبط ت ايد  بها  حدث النالا يل مجا  تكنولو يا الم  وما  وذلك ل دمط حركط اليا  ا  الميريط وموا

وهو املشروع الذى سيحول ميناء دمياط إىل مركز عاملي حلاويات الرتانزيت يف حركط اللاويا  المتداولط بالموارة 
 .البحر املتوسط

لام وزير النقل كامل الوزير بجولط ميدانيط يل ميناء  مياط لتفقد عد ا من  4646نولمبر  48يل 

تليا  مليط اللاويا   ن اءالم روعا  الجا ي تنفيذها بالميناء بد ها بمتاب ط م دال  تنفيذ م روع 

كما و   الوزير ب   يتا تنفيذ هذا الم روع الكبير ولقا لقيا ا  الجو ل ال اليط مع االلت ام  6مير 

 بالجدو  ال منأ الملد  إلنهاء الم روع يل المواعيد الملد ل. 

كد ال واء بلري وليد عوض  ئيس مج س   ا ل هيئط ميناء  مياط     تنفيذ هذه الم روعا  بميناء و 

الميريط ل دمط التجا ل الدوليط وزيا ل حيتها من   مياط الهدف من  ت اليا المي ل التنالسيط ل موارة

احلدث الرئيسي واالهم تجا ل الترانزيت واال تفا ل القيوى من التسهي   المتاحط بالموارة مما يج    
 يف امليناء. 2621لعام 

https://www.elwatannews.com/news/details/4457011


 

 

 

 نبذة عن املشروع: 
ن و طوا    صفتها   ى TEU م يين 613(   ى 6تيل اليالط القيوى لمليط اللاويا  )تليا مير 

 4 لي م 766متران باإلضالط   ى  احط خ فيط بمساحط  68من وعمق 6716

م يا  يل ال ام الما ل                         41436م يا   وال  مقسمط   ى  613تب غ التك فط التقديريط ل م روع 

 (4644/4641م يا   خرى ) 41436( و4646/4644)

 مراحل تنفيذ املشروع 
 حتى اآل  هذا ما تا تنفيذه على   ض الوالع:

     4646 هابههاج لويههد) يى  غسيس(  –كونههت شههيب ايياليهها  – * تا الت الهد مهع تلهالي ) يو   يههت

 لبدء تنفيذ م روع المليط الجديدل 4646/ 1/  16بتههههاريخ 

*تا تسهههه يا   ض الم ههروع متضههمنط الت ههوينا  المو ههو ل لمندوبل اتلا  شركتأ   كريدو  

  .والمقهاولو  ال رب

 *تا االنتهاء من اعما  الرلع المساحأ.

 *  ا ى تجهي  المولع لتنفيذ باقل مراحل الم روع.

 6محطة تحيا مصر 



 

 

 حركة السفن

 حركة البضائع العامة

 حركة تشغيل احلاويات

 حركة نشاط اخلطوط املالحية



 

 

بنقص لد ه    0202(  فينط يل 0202مقابل ) 0202(  فينط عام 6866ب غ    ما ل عد   فن البضائع ال امط ال ام ط  ) -

 %( .66-(  فينط بنسبط  ان فاض )030)

بنقص لد ه       0202(  فينط يل 022مقابل ) 4646(  فينط عام 022ب غت  فن اللاويا  ال ام ط بالميناء ) -

 %.  616 -)  فينط واحدل ( بنسبط  ان فاض 

بنقص لد ه                 0202(  فينط يل 0086مقابل )4646(  فينط عام 0662ب غ   ما ل عد  السفن ال ام ط بالميناء ) -

 %(.8-(  فينط بنسبط  ان فاض  )413)

   ما ل السفن  فن اللاويا   تر  ي وخدما  م حيط  فن البضائع ال امط

2660 667 836 0662 
  فينط  6866  ما ل  فن البضاعط ال امط  



 

 

 وتشمل اآلتي :

 -حركط الوا  ا  :

بزيا ل لد ها ) 4646( طن يل 61681168مقابل ) 4646( طن عام 66888611ب غ   ما ل وا  ا  البضاعط ال امط )

 -% وذلك لأل باب اآلتيط :66( طن بنسبط ا تفاع  6866163

 %(. 31( طن بنسبط )114316و و  زيا ل  يل كميا  ال ر ل الوا  ل بمقدا  ) -   

 %(.61( طن بنسبط )331163و و  زيا ل يل كميا  الذ ل الوا  ل بمقدا  ) -

 %(.611( طن بنسبط )613661و و  زيا ل يل كميط لو  اليويا الوا  ل بمقدا  ) -

 %(.111( طن بنسبط )114761و و  زيا ل يل كميط خبث األلرا  الوا  ل بمقدا  )

 -حركط اليا  ا  :

بزيا ل لد ها               4646( طن يل 1766171مقابل ) 4646( طن عام 64661163ب غ   ما ل صا  ا  البضائع ال امط )

  -وذلك بسبب :%( 34( طن بنسبط ا تفاع )6663744)
 

 ( طن يل حين لا يتا تيدير  ي  كميا  خ   ال ام  السابق.4817671تا تيدير كميا  من الغار المسا  بمقدا ) - 

 %(.41( طن بنسبط )6638368و و  زيا ل يل كميا  السما  الميد  بمقدا  ) -

 %(.17( طن بنسبط )681116و و  زيا ل يل كميا  الموالس الميد  بمقدا  ) -

 -اليالط الملققط من البضائع ال امط :

 4646( طن يل عام 46778666مقابل  ) 4646( طن عام 41763118ب غ   ما ل اليالط الملققط من البضائع ال امط )

 %(.48( طن بنسبط ا تفاع )3761411بزيا ل لد ها )

 -  ما ل طالط الميناء :  

بههزيهها ل لههد ههها                   4646( طههن يههل 13664431مههقههابههل ) 4646( طههن عههام 66688667بهه ههغ   ههمهها ههل الههيههالههط الههمههلههقههقههط )

 %63( طن بنسبط ا تفاع  3683171)



 

 

( حهاويهط مهكهالهئهط يهل 6616166مهقهابهل )4646( حاويط  مهكهالهئهط  عهام 6684781ب غ   ما ل اللاويا  المتداولط عد )  -

 %( .614-(  حاويط  بنسبط  ان فاض )61146بنقص لد ه  )  4646

( 146666بنقص لد ه ) 4646( طن يل 66666663مقابل ) 4646( طن عام 61484116ب غ   ما ل ور  اللاويا  ) - 

 %(. 3-طن  بنسبط ان فاض )

بما يلقق نقص لد ه               4646 فينط يل  836يل مقابل  4646 فينط عام  836 جل عد   فن اللاويا   - 

 %.  616 - فينط واحدل بنسبط  ان فاض 



 

 

%  كما 6716حاويط بما يمثل نسبط مساهمط  316117 علل م د  ل ن اط اللاويا  بوالع   HCL جل ال   الم حأ 

 % 611حاويط بما يمثل نسبط مساهمط  1871 لل م د  ل ن اط بوالع   Track جل ال   الم حأ 

حاويط كا  جل شهر  غسيس الل م د   666667 جل شهر يونيو  علل م د  يل حركط تداو  اللاويا  بوالع 

 فينط كما ب غت  11حاويط  كما  جل شهر مايو  علل م د  يل حركط  فن اللاويا  بوالع  17668ل تداو  بوالع 

  فينط. 11حركط  فن اللاويا  الل م د  لها يل شهر  يسمبر بوالع 

 الخط المالحي

 نسبة المساهمة



 

 

It was a challenging year , 

the wise leadership, brilliant ideas and determination 
to succeed  made us 

 turn the difficulties into  a story of success . 


