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 إعداد 0 إبراهيم أبو النجا 

بالتزامن مع انطالق المنتدى األفريقي لمتخذي  الذقذرار 
في مجال النقل البحر  ميناء دمياط يستقبل المشاركين 

 ويستعرض مشروعاته الجارية والمستقبلية 
 1/11يناير   61 

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من متخي  القرار األفارقة 

في مجاالت النقل والنقل البحر  في زيارة تهدف إلى 

التعرف عن قرب على الدور المحور  الي  يقوم به 

 .الميناء لخدمة وتنشيط حركة التجارة البحرية

جاءت تلك الزيارة بالتزامن مع انعقاد المنتدى اإلفريقي 

لمتخي  القرار األفارقة واليى تنظمه األكاديمية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر  بالتعاون مع الوكالة 

 . المصرية للشراكة من أجل التنمية

حيث كان في استقبالهم اللواء بحرى أ.ح  وليد عوض 

رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط واليى قام بتقديم 

عرض توضيحي تناول اهم المزايا التى يتمتع بها الميناء 

وأهمها توافر مقومات النقل متعدد الوسائط واليى يدعم 

الجهود التى تبيلها وزارة النقل بتوجيهات الفريق 

وزير النقل لتنشيط حركة النقل  كامل الوزيرمهندس / 

 .النهر  وصوال للدول االفريقية

ثم استعرض رئيس الهيئة بالشرح محطات الميناء 

المختلفة واهم المشروعات الحالية والمستقبلية والتي 

تتكامل مع خطة الدولة لتطوير الموانئ بهدف جعل مصر 

  . مركزاً محورياً لتنمية التجارة الدولية واللوجستيات

ثم قام الوفد بجولة داخل الميناء ضمت المحطة متعددة 

االغراض ، وبرج االرشاد ، وصوامع الغالل ، والميناء 

النهر  واختتمت الجولة بزيارة لمحطة الحاويات بالميناء 

للتعرف على امكاناتها والخدمات والتسهيالت التي تقدمها 

 .للخطوط المالحية العالمية

رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل السفير الفلبيني 
 لبحث أوجه التعاون واالستثمار المشترك

 1/11فبراير  7

هيئة ميناء دمياط السفير  عز الدين تاجو رئيس  استقبل
سفير دولة الفلبين لدى مصر والوفد المرافق له من 
اعضاء السلك الدبلوماسي الفلبيني خالل زيارتهم للميناء 

 . لبحث اوجه التعاون بين الجانبين

حضر اللقاء نواب رئيس مجلس االدارة وقيادات الهيئة ، 
حيث قام رئيس مجلس ادارة الهيئة بالترحيب بالسفير 
والوفد المرافق وأكد على اعتزازه بالزيارة كونها ثاني 
زيارة لسفير دولة الفلبين للميناء مما يعكس االهتمام 
بالفرص االستثمارية واعرب عن امله ان تسهم الزيارة 
في تعزيز التعاون بين الجانبين ثم قدم له عرضاً توضيحياً 
للميناء ومحطاته المختلفة والمشروعات الجارية 
والمستقبلية والفرص االستثمارية المتاحة ، واوضح ان 
ميناء دمياط مستمر في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة 
المناخ المناسب لالستثمار بالميناء ، حيث يمتلك الميناء 
بنية أساسية قوية وفرص استثمارية فى مجاالت عديدة 
اضافة الى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ 

، ثم توجه الحضور لزيارة مركز العمليات  العالمية
المشترك ، حيث تم استعراض إمكاناته و دوره في متابعة 

ساعة متواصلة لتحقيق  42العمل بالميناء علي مدار 
السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم إتخاي القرار ، 
كما تفقدوا الميناء النهر  و برج اإلرشاد و رصيف 

 . الخدمات البحرية والمحطة متعددة األغراض

وقد أعرب السفير عن أمله في استمرار الزيارات 
المتبادلة إلتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون مما ينعكس 
ً على زيادة التبادل التجار  بين الجانبين ، وفى  ايجابا
نهاية الزيارة قدم اللواء بحرى أ.ح  وليد عوض درع 

 . تيكار  للسفير تقديراً لزيارته األولى للميناء
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نقل النواب" توافق على بناء محطة الحاويات " 
 ( بميناء دمياط1الثانية )تحيا مصر

 
 1/11فبراير  16

وافقت لجنة النقل والمواصالت برئاسة النائب عالء عابد، 

من حيث "المبدأ" علي قرار رئيس مجلس الوزراء 
بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية 
واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة 

  ( بميناء دمياط1تسليم محطة الحاويات الثانية )تحيا مصر

وقالت النائبة هناء فاروق ، أن وزير النقل يريد أن تحتل  
مصر المرتبة األولى في مجال النقل، الفته إلي أن ميناء 

 .دمياط أول ميناء يشمل محطة حاويات ثانية

وأشارت فاروق إلي ضرورة االهتمام بالطرق المحيطة  
تكون علي مستو   بالميناء حيث إنها البد أن 

حيث أن محطة الحاويات الثانية تحتاج إلي أن  عالمي، 
 . تكون الطرق المحيطة بها مميزة

وأكدت أن قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية  

واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة إعادة تسليم 
محطة الحاويات الثانية تحيا مصر أكثر من ممتاز ، 

 .والعقد المبرم أكثر من رائع

وطالبت النائبة هناء فاروق، بضرورة أن ينص العقد علي 
وجود أيد  عاملة مصرية ، بجانب األيد  العاملة 
األجنبية ، وطالبت بضرورة التركيز على بنود الصيانة 

 .وبخاصة صيانة البنية التحتية

ومن جانبه قال النائب عالء عابد رئيس لجنة النقل 
والمواصالت، إنه في ظل التنافسية فهناك موانئ تحصل 
علي حاويات وال تحقق مكاسب وتكون األرباح من خالل 

 . طرق اخر 

أن محطات  ومن جانبه قال النائب الدكتور جمال السعيد،  

الحاويات دائما يكون بينهم تنافس وتكامل وكال منهما 
 .مكمل لآلخر

لجنة النقل والمواصالت برئاسة  جاء يلك خالل اجتماع 
النائب عالء عابد ، الستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس 
الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية 
الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغالل وصيانة 
( 1وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية )تحيا مصر

 .بميناء دمياط

 

خبار
أ

 
ط

ميا
د
ميناء 

 
  

ل 
ري

إب
  
  

  
  

ة
ر
ش

ع
ة 

ني
ثا

ال
ة 

سن
ال

  
  

ن 
و
ع
رب

أل
وا

ي 
ان

لث
 ا

د 
د
ع
ال

  
  
  

  
  
ة 

وي
سن

ع 
رب

1
/

1
1

  
 



6 

 

قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض الرمد  
 للعاملين بهيئة ميناء دمياط

 
 1/11مارس  /6

في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة أوجه 

 . الرعاية االجتماعية و الطبية للعاملين

استقبلت هيئة ميناء دمياط قافلة طبذيذة مذجذانذيذة مذن أحذد 

المراكز المتخصصة في طب العيون و يلك لذتذقذديذم خذدمذة 

إجراء الفذحذص الذطذبذي الشذامذل لذقبصذار و قذاع الذعذيذن 

باستخدام أحدث أنواع األجهزة، و استمر عمل القافلذة فذي 

الكشف على من يرغب من العامذلذيذن عذلذى مذدار يذومذيذن 

على عدة مراحل لضمان حسن سير و انتذظذام الذعذمذل مذع 

مذذذذراعذذذذاة الذذذذتذذذذبذذذذاعذذذذد الذذذذمذذذذكذذذذانذذذذي واتذذذذخذذذذاي كذذذذافذذذذة                

 .اإلجراءات االحترازية

 

بحضور وفذد لذجذنذة الذمذنذحذة األوروبذيذة لذتذ هذيذل 
الشباب هيئة ميناء دمياط تمنذح شذهذادات اجذتذيذاز 

 العام األول للمتدربين
 

 1/11مارس  14

استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط في إدارة منحة برنامج 

 YEP MED ت هيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط

والتي تشرف عليها مؤسسة التعاون عبر الحدود التابعة 

 . لالتحاد األوروبي

 

استقبل اللواء بحري أ.ح  وليد عوض رئيس هيئة ميناء 

دمياط وفدا من اعضاء لجنة المنحة األوروبية يضم 

السيد / إدواردو جوبيرن مدير المعهد األوروبي للنقل 

متعدد الوسائط بإسبانيا والسيد  ماركو موسي المدير 

اإلقليمي للمعهد األوروبي للنقل متعدد الوسائط فرع 

ايطاليا خالل زيارتهم األولى للميناء والتي تهدف إلى 

متابعة  برامجها التدريبية المختلفة ، جاء ذلك بحضور 

اللواء بحري اح طارق عدلي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

للتشغيل وقيادات الهيئة والدكتور عالء مرسي عميد 

معهد تدريب الموانئ وكبري الجهات والشركات           

 . و التوكيالت العاملة بميناء دمياط والمشاركة بالمنحة

حيث أوضح رئيس هيئة ميناء دمياط ان الميناء مستمر 

في أداء دوره في المشاركة المجتمعية من خالل إدارته 

لبرنامج المنحة .. وأضاف أن فوز ميناء دمياط بتنظيم 

وإدارة هذه المنحة جاء برعاية الفريق مهندس كامل 

الوزير وزير النقل رغم المنافسة الشرسة التي شهدناها 

وفي نهاية اللقاء قام رئيس    .من عدد من الجهات الدولية

مجلس اإلدارة ووفد لجنة المنحة األوروبية بتسليم 

المتدربين شهادات اجتياز السنة األولى من البرنامج ، 

ً بدورهم  كما قاموا بتسليم المدربين شهادات تقدير عرفانا

 في تقديم البرامج التدريبية .

 عرفاناً بدور األم  
 ميناء دمياط يكرم األمهات المثاليات

 1/11مارس  14

أقامت الهيئة احتفالية عيد األم لتكريم عدد من األمهات 

المثاليات حيث قام رئيس الهيئة بتقديم هدايا رمزية 

لألمهات المثاليات تقديرا لدورهم في تربية ابنائهم التربية 

ً وخلقياً   السليمة و مساهمتهم في إعداد جيل متميز علميا

وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس اإلدارة هنأ الجميع 

ً في  بمناسبة عيد األم وأوضح أن الهيئة ال تدخر وسعا

تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين من خالل تنمية األنشطة 

المختلفة واالهتمام بكافة جوانب الرعاية االجتماعية 

المقدمة ، كما طالب جميع العاملين باالستمرار في بذل 

  اقصى الجهد للحفاظ على المكانة التي ارتقى اليها الميناء
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وزير النقل يزور ميناء دميذاط لذمذتذابذعذة مذعذدالت  

تنفيي المشروعات الجار  تنفييها ضذمذن مذخذطذط 

تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللذوجسذتذيذات 

 ويلتقي العاملين بالميناء 
 

 1/11مارس  06

فى اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها 

بمختلف الموانئ البحرية لتحقيق الهدف األكبر وهو 

 تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة لميناء 

دمياط وعقد اجتماًعا موسعا مع العاملين بالميناء وفي 

بدايته قدم الوزير التهنئة لكافة العاملين بالميناء بمناسبة 

شهر رمضان المبارك مشيرا الى أنه منذ توليه حقيبة 

النقل فقد تعهد أمام فخامة الرئيس والشعب المصري بأن 

تكون كافة هيئات وقطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات 

بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة 

المواطن المصري ومن خالل تطويرها وتحديثها ومنها 

ميناء دمياط احد اهم الموانئ المصرية الذي يشهد تنفيذ 

عدد من المشروعات العمالقة ضمن مخطط الحكومة 

المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ 

 البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات 

ولتعظيم االستفادة من النقل البحري في اضافة عوائد 

مالية لالقتصاد القومي مؤكدا على ضرورة  ان يتم العمل 

على زيادة اإليرادات بالميناء وزيادة حركة التداول وحركة 

 الترانزيت مع تقليل المصروفات .

واكد على قيام كل عامل بأداء المهام الموكلة اليه وفقا 

للتوصيف الوظيفي له الفتا الى ضرورة خلق بيئة عمل 

مناسبة للعاملين بالميناء وان الحافز لمن يستحق وبناءا 

 على ما يقدم من عمل ووفقا للضوابط القانونية .

كما أشار وزير النقل إلى ضرورة سرعة اعتماد تعديل 

الالئحة الخاصة بالميناء من كافة الجهات المعنية وخلق 

كوادر جديدة مؤهلة بالميناء والدفع بها في المناصب 

القيادية بالميناء وأكد الوزير على استمرار تنفيذ كافة 

المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على الرغم من 

جائحة كورونا واالزمة العالمية وااللتزام التام بنهو تلك 

 المشروعات في مواعيدها المخططة 

كما اطلع الفريق مهندس كامل الوزير خالل زيارته 

للميناء على معدالت تنفيذ عدد من المشروعات الجاري 

تنفيذها وأهمها مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز 

األمواج الشرقى  وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى 

بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر المالحى 

وتقليل معدالت االطماء كما اطلع الوزير على معدالت 

  1تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 

والتي ستساهم في زيادة الطاقة االستيعابية بميناء دمياط 

في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل 

الذى سيحول الميناء إلى مركز تجاري عالمي لحاويات 

الترانزيت في البحر المتوسط ومن المنتظر االنتهاء منها 

أخر العام الحالي ، كما تابع وزير النقل أخر مستجدات 

مشروع تعميق الممر المالحي وحوض الدوران للوصول 

م والذي من المنتظر االنتهاء منه نهاية  1.81الى عمق 

 . العام الحالي

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة 

المشروعات وااللتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها 

مشيراً إلى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل 

تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل 

الموانئ البحرية من خالل االستفادة من الموقع الجغرافي 

للموانئ المصرية ، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ 

المصرية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من 

تجارة الترانزيت واالستفادة القصوى من التسهيالت 

 . المتاحة بالموانئ
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 إعداد0 نورا دحروج

طريق الحرير.. المغرب يدخذل رسذمذيذا لذلذمذشذروع 
 الصيني الضخم

  4244يناير 7

يواصل المارد الصيني ترسيخ مكانته في عدة دول من 

العالم عبر مشروعه الضخم مبادرة الحزام والطريق والي  

وصل بمساره إلى المغرب عبر اتفاقيات مشتركة تهدف 

لتعزيز التعاون بين البلدين... وقد شهدت العالقات 

% في السنوات 02التجارية بين البلدين نموا بنسبة 

مليارات دوالر سنة  2الخمسة الماضية وارتفعت من 

 .  4241مليارات دوالر في  2إلى  4212

سيكون لهيا المشروع وقع كبير على المغرب من خالل 

تحويله إلى منصة لالستثمارات الصينية وبوابة رئيسية 

في نشاط بكين التجار . وتسعى الصين إلى تطوير 

عالقاتها مع العالم العربي والقارة اإلفريقية فباإلضافة إلى 

الدور االقتصاد  للمشروع العمالق يرغب الصينيون أيضا 

 .إلى جعله يلعب دورا ثقافيا واجتماعيا

https://www.cnbcarabia.com 

االتحاد األوروبي يجدد التزامه بدوريات مذكذافذحذة 
 القرصنة في خليج غينيا

    4244يناير  44

يعتزم االتحاد األوروبي مواصلة نشر السفن الحربية 

للدول األعضاء في خليج غينيا لوقف التهديد المتكرر 

بعد مراجعة البرنامج التجريبي المنسق للوجود  .للقرصنة

( الي  قامت فيه الدول األعضاء بنشر CMPالبحر  )

سفن حربية في المنطقة على مدار العامين الماضيين ، 

يشعر االتحاد األوروبي ب نه بحاجة إلى الحفاظ على 

وجوده ، مع األخي في االعتبار التهديد المستمر للقرصنة 

   واألنشطة غير القانونية األخرى في خليج غينيا.

 
 /executive.com-www.maritime 

 

الخطوط المالحية تتذجذه لذزيذادة غذرامذات تذ خذيذر 
  استالم الحاويات الفارغة

     4244يناير  11

اتجهت الخطوط المالحية العاملة فى نشاط الحاويات 

خالل الفترة األخيرة لزيادة غرامات ت خير تسليم 

الحاويات الفارغة نتيجة المشكالت التى تواجهها سلسلة 

اإلمداد خالل الفترة األخيرة وارتفاع أسعار النوالين 

% زيادة 702بصورة غير مسبوقة وصلت إلى قرابة 

عن فترة ما قبل  كورونا وقيام الخطوط بتخفيض الوقت 

أيام حسب سياسة كل  7المسموح به لعودة الحاويات لـ 

خط، حيث يوجد نوعين من الغرامات التى تفرضها 

   الخطوط المالحية.

 https://almalnews.com 

 

https://www.cnbcarabia.com
https://www.maritime-executive.com/
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مليار دوالر  422أرباح شركات النقل تصل إلى 
 4244في 

  4244يناير  40

 Containerفي أحدث تقرير لها بعنوان "

Forecaster توقعت شركة ،"Drewry  نمو أرباح

-خالل العام الثالث لجائحة كوفيد-شركات النقل البحر  

% أو أكثر  10مليار دوالر أى بنسبة  422بقيمة  -11

. كما يتوقع 4244إلجمالي اإليرادات السنوية خالل عام 

مليار  022نمو مبيعات شركات النقل العالمية بما يتجاوز 

 دوالر ألول مرة. 

وعلى صعيد تداول الحاويات، أدى التضخم السريع 

والمتصاعد واالختناقات المستمرة في سلسلة التوريد 

إلى انخفاض معدالت  Omicron COVID-19ومتغير 

السفن في الوقت المحدد وزيادة اإلبحار الفارغ لناقالت 

الحاويات. باإلضافة إلى نقص السعة وزيادة الطلب على 

الحاويات ،مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو سوق الحاويات، 

على خفض توقعاتها السنوية إلنتاج  Drewryمما أجبر 

%. كما تم  2,2إلى  4244الموانئ العالمية في عام 

بالكامل  4241تخفيض التقدير العام لتداول الحاويات فى 

- Drewry%. بينما تتوقع   1,4% بدالً من  2,0إلى 

أن تصل معدالت  -بالكامل 4244حسب تقديراتها لعام 

بالنسبة   TEUsمليون حاوية  122تداول الحاويات إلى 

على الرغم من أن هيه البيانات  -لقنتاجية العالمية 

 ُعرضة للتغيير.

 https://www.porttechnology.org 

: ميناء فالينسيا يقوم  COSCOبالتعاون مع 

 بالتسليم اآللى ألختام الحاويات 

   4244يناير  40

قام ميناء فالينسيا اإلسبانى بالتعاون مع مجموعة  

COSCO  بتوقيع شراكة لمشروع توفير أختام

الحاويات لشركات النقل قبل اليهاب إلى مرافق 

المصدرين. تهدف هيه المبادرة لتسريع عملية تصدير 

الحاويات من خالل إعطاء األختام للسائقين بمنطقة 

الميناء مما يقلل من التكاليف والوقت، كما أن لها 

مزاياها أيًضا من وجهة نظر بيئية من خالل تجنب توليد 

االنبعاثات الناتجة عن السفر إلى المكاتب التي تم تسليم 

األختام إليها .. حيث يهدف النظام الجديد لتجنب 

االضطرار إلى اليهاب إلى المكاتب اإلدارية لوكالء 

حيث يتم توفير  -اليين يمثلون خطوط الشحن-الشحن 

األختام )عبر آلة صرف أوتوماتيكية(، والتى عادة ما 

تكون على بعد عدة كيلومترات من نقطة تجميع 

   الحاويات الفارغة المعنية.

وقد تم بالفعل تركيب آلة توزيع األختام في منطقة خدمة 

النقل البر  الواقعة في المخرج الجنوبي من ميناء 

 فالينسيا. 

 news.com-https://container 
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المغرب يسعى للمنافسة عالميًا في تصدير 

 الهيدروجين األخضر

4244يناير 41  

كشف تقرير دولي عن أن المغرب يمضي بخطى ثابتة 

خالل  تجارة الطاقة الدولية لحجز مكان في مستقبل خريطة

» Sputnik »السنوات المقبلة حسبما يكر موقع وكالة 

ويطمح المغرب ألداء دور رئيسى في سباق  .الروسية

الهيدروجين، الي  سيستحوي على حصة كبيرة من سوق 

وأشار التقرير إلى أن  .النفط والغاز في المستقبل القريب

المغرب يستعد ليصبح منافًسا عالميًا في تصدير 

الهيدروجين األخضر، إلى جانب العديد من القوى 

الوكالة الدولية للطاقة  االقتصادية العالمية، إي قدرت

" أن الهيدروجين سيغطي ما يصل IRENAالمتجددة  "

% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 14إلى 

واحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا في الدول  .4202

المرشحة لتصبح منتجة رئيسة للهيدروجين، بعد أستراليا 

وتشيلي والسعودية، متقدما على العديد من الدول التي 

تستحوي على حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز حاليًا، 

حيث يستعد المغرب إلطالق مشروع ضخم إلنتاج 

 Total الهيدروجين األخضر بالشراكة مع شركة "

Energy.الفرنسية العمالقة "   

كما يخطط المغرب إلنشاء المشروع على مساحة شاسعة  

ألف هيكتار جنوبي البالد إلنتاج  172تقدر بنحو 

جيجاواط  12الهيدروجين األخضر واألمونيا بطاقة تقدر بـ

باستخدام الطاقات النظيفة كالشمس والرياح، حيث تم 

تعديل خطة الطاقات المتجددة للدولة لتتجاوز الهدف 

  . 4202% بحلول عام 04الحالي البالغ 

 https://m.akhbarelyom.com 

توقفان التعاون بش ن   ZIMو  MSCشركتا

 التجارة بين شمال أوروبا وشرق البحر المتوسط

             4244يناير  01

وقف تعاونهما بش ن  MSCو ZIMقررت شركتا 

التجارة بين شمال أوروبا وشرق البحر األبيض 

المتوسط، وإنهاء خدمتهما المشتركة، اعتباًرا من نهاية 

 MSC. وكانت آخر سفينة للخدمة هي 4244مارس 

Lausanne  41التي أنهت تناوبها في الميناء في 

 ZIMمارس. جاء هيا اإلعالن بعد أيام قليلة من تمديد 

التي ) Alliance 2Mاتفاقية التعاون التشغيلي مع 

الساحل  -( في آسياMaerskو MSCتتكون من 

ساحل  -( وآسياUSECالشرقي للواليات المتحدة )

 (.  USGCالخليج األمريكي )

 /mag.com-https://container 

مليون طن من ثاني أكسيد  12قناة بنما تخفض 

 4241الكربون في عام 
          1/11فبراير  0

( أعلنت قناة بنما  WTOوفقًا لمنظمة التجارة العالمية )

مليون طن من انبعاثات ثاني  12أنها ساهمت في خفض 

ماليين طن  0بزيادة   4241أكسيد الكربون في عام 

مقارنةً بالطرق البديلة األخرى.  تم   4242عن عام 

حساب البيانات السنوية من خالل برنامج لوحة معلومات 

 توفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قناة بنما. 

الشركات التى سجلت أعلى معدل إلنخفاض انبعاث ثاني 

هم  4241أكسيد الكربون عبر القناة خالل عام 

Maersk  (100,021  وشركة البحر المتوسط )طنًا

  . Hapag-Lloydو  CMA CGMو  (MSC(للشحن 

 maritime.com-https://www.seatrade 
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ارتذذفذذاعذذات غذذيذذر مسذذبذذوقذذة فذذي أسذذعذذار تذذ جذذيذذر               

 سفن الحاويات
     1/11فبراير  4

ارتفعت أسعار إيجار سفن الحاويات بصورة غير مسبوقة 

حسبما رصدته تقارير متخصصة في شئون النقل البحر . 

 Alphaliner ووفقا لتقارير صادرة عن مجموعة

المتخصصة في النقل البحر ، أن هيا المعدل يعد األعلى 

من نوعه لسفينة حاويات من هيا الفئة، ويلك بسبب 

انخفاض عدد السفن المتاحة لقيجار خاصة                  

البحثية  Alphaliner وأكدت مجموعة .اإليجار السريع

السويسرية للنقل  MSC في شئون النقل البحر  أن شركة

البحر  قامت بشراء سفينة في نهايات العام الماضي 

ماليين  120بنحو   TEUs  2,112بحمولة تصل إلى 

، بالرغم  Eu X-Press Jersey دوالر ويلك من شركة

كما  .مليون دوالر 02من أنها كانت في بداية العام بنحو 

 1117الي  تم بناؤها عام  Messini تم استئجار السفينة

 Wan قد تم ت جيرها لشركة  TEUs  4,204بحمولة 

Hai  شهًرا، باالضافة  14ألف دوالر يوميا لمدة  12بـ

تم   TEUs  2,022إلى ت جير سفينة باناماكس بحمولة 

   .ألف دوالر يوميًا 402ت جيرها لفترة قصيرة تصل إلى 

ويكر التقرير أن هناك استمرارا من قبل الخطوط المالحية 

في شراء السفن من الخطوط المالحية المنتظمةوأن توفير 

 .4244الفراغات على السفن سيكون أكثر وفرة عن عام 

استمرار الطلب على السفن العاملة بالغاز المسال 

 4244في 
     1/11فبراير  1/

تستمر االستثمارات في بناء السفن الجديدة العاملة 

بوتيرة متسارعة بعد عام قياسي من  بالغاز المسال

على الرغم من تضاعف أسعار  4241الطلبات في 

إي  .الوقود مع تقلبات شديدة في أسعار الغاز العالمية

"، في شهر يناير DNVسجلت جمعية تصنيف السفن "

سفينة أخرى تعمل بالغاز في قاعدة بياناتها، ليصل  22

وفقًا لقاعدة بيانات  .سفينة 722اإلجمالي إلى أقل من 

"DNV سفينة عاملة بالغاز المسال  421" هناك

سفينة قيد الطلب حسبما نقلت منصة  200باإلضافة إلى 

" The Lodstar  ." 

إن "البداية   DNV-وقال المستشار الرئيسى لجمعية 

القوية" لهيا العام بالنسبة للسفن العاملة بالغاز الطبيعي 

المسال جاءت مدفوعة بطلبات الحاويات من شركة 

 MSC.)البحر األبيض المتوسط للمالحة )

https://attaqa.net  

 أسعار الوقود البحر  تظهر نمًوا معتدالً 

      1/11فبراير  /6

تطوًرا  )MABUX( أظهر مؤشر وقود السفن البحر 

، حيث 4244تصاعديًا معتداًل في األسبوع السادس من عام 

إلى  )HSFO( 012ارتفع مؤشر زيت الوقود عالي الكبريت 

دوالًرا أمريكيًا / طن متر  ، كما ارتفع زيت وقود  070314

حتى وصل إلى  )VLSFO ( الكبريت المنخفض جًدا

كما تم زيادة مؤشر  .دوالر أمريكي / طن متر  704320

دوالًرا أمريكيًا /  101301( إلى MGOزيت الغاز البحر  )

  طن متر  .

ظلت أسواق الغاز الطبيعي في  MABUX ووفقًا لمحللي

أوروبا متقلبة نوًعا ما خالل األشهر الماضية، بسبب استمرار 

انخفاض إمدادات خطوط األنابيب من روسيا وانخفاض 

 مستويات المخزون ، مما أدى الرتفاع األسعار..

                                                          news.com-container
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 روتردام يتصدر الموانئ األكثر تلوثا فى أوروبا

     1/11فبراير  1/

( تصنيفها للموانئ (T&Eنشرت مجموعة النقل والبيئة 

 األوروبية، من حيث انبعاثات الكربون وقد تصدر ميناء

قائمة أكثر الموانئ تلوثًا في قارة روتردام الهولند  

مليون طن من انبعاثات ثاني  12أوروبا،  بما يقرب من 

كل عام ، مما يضعه في نفس   (CO2أكسيد الكربون )

لتوليد الطاقة  Weisweilerمستوى التلوث مثل محطة 

بالفحم في ألمانيا والتي تعد خامس أكبر ملوث صناعي في 

أنتويرب البلجيكى وهامبورج األلمانى أوروبا. ي تي ميناء 

 في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي .

في حين يوجد في القائمة ثالثة موانئ من أسبانيا وحدها   

وتشير  الجزيرة الخضراء وبرشلونة وفالنسيا ،وهي 

الدراسة أن انبعاثات الكربون تنش  من مغادرة السفن 

ودخولها للموانئ عبر سلسلة التوريد وكيلك االنبعاثات 

  من أنشطة الموانئ مثل الشحن والتفريغ والتزود بالوقود

 news.com-container 

CMA CGM  تدشن حاويات مبردةSMART 
 61 فبراير 1/11 

"، SMART حاوية مبردة " CMA CGMأطلقت شركة 

والتى توفر إمكانية التتبع من خالل واجهة سهلة 

االستخدام عبر اإلنترنت يتم تحديثها في الوقت الفعلي 

لضمان كفاءة عمليات الشحن... تم تجهيز الحاويات 

   التي تتيح للشاحنين: Emersonبتقنية 

مراقبة حالة وظروف الحاوية الخاصة بك في الوقت  •

 الحقيقي.

االطالع على البيانات الرئيسية مثل الموقع ودرجة  •

 الحرارة وتغيرات الغاز.

إعداد اإلخطارات فى حالة حدوث أى ظروف طارئة  •

 وتنفيي اإلجراءات التصحيحية بسرعة.

 CMAاليكية لعمالء  TRAXENS*** تم اطالق حاوية 

CGM   4211لتتبع البضائع الجافة في الوقت الفعلي. 

/mag.com-https://container 

CMA CGM  تذذفذذوز بذذعذذقذذد إلدارة وتشذذغذذيذذل

 وصيانة محطة حاويات ميناء بيروت
   1/11فبراير  67

أعلن وزير األشغال العامة والنقل اللبناني عن منح     

التابعة لمجموعة  CMA Terminalsشركة  

"CMA CGM الفرنسية عقداً إلدارة وتشغيل "

سنوات  12وصيانة محطة الحاويات بميناء بيروت لمدة 

 00.. باستثمارات تقدر بـ 4244اعتباًرا من مارس 

مليون دوالر ستدفعها الشركة الفرنسية لتجديد           

  وتحديث الميناء .

بحضور قو  في  CMA CGM*** تتمتع مجموعة 

% من  00لبنان حيث يخضع حاليًا ما يقرب من 

 محطات الحاويات تحت إدارتها.

 mag.com-https://container 
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 مذذوانذذئ دبذذي الذذعذذالذذمذذيذذة" تذذطذذرح مذذنذذصذذة" 
"CARGOES Flow" على نطاق واسع 

       1/11فبراير  61

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن توفر منصة 

"CARGOES Flow على نطاق واسع، مشيرةً إلى "

أنها منصة شاملة تتيح عملية تتبّع الشحنات المتعددة 

الوسائط عبر البر والبحر والجو. حيث تقّدم المنصة حالً 

متكامالً لسلسلة التوريد، إي إنها توفر المتابعة في الوقت 

الفعلي للشحنات بغض النظر عن أوضاع الشحن وشركات 

النقل وممرات الشحن، مشيرةً إلى أن المنصة تتميز 

بواجهة مستخدم بديهية وسهلة االستخدام تتيح 

للمستخدمين الوصول إلى إمكانية متابعة دقيقة لسلسلة 

التوريد الخاصة بهم وإدارة اإلنتاجية والتخطيط وتحسين 

 التكلفة واألداء العام لألعمال بشكل أفضل.

كما توفر المنصة معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي 

عن حالة الشحنات النشطة والمكتملة على منصة واحدة 

مخصصة، مشيرةً إلى أن الميزات الرئيسية للمنصة  

 تشمل على: 

* تكنولوجيا األعمال ) لوحة معلوماتية تعرض الرؤى 

واالتجاهات الرئيسية للشحنات الجارية حيث يتم عرض 

المقاييس والرسوم البيانية الرئيسية لتحديد أوجه القصور 

 المحتملة وفرص التحسين(.

* لوحة معلومات متعددة المستويات )عرض لخريطة 

العالم تشمل جميع الشحنات النشطة ومواقعها الحالية بما 

في يلك االستثناءات والتنبيهات المشفرة باأللوان لسهولة 

 تفسيرها(.

* تعاون الشركاء )تسهيل التعاون بين شركاء األعمال من 

خالل خاصية مشاركة الوثائق وتتبع مشاركة البيانات 

   وإشعارات البريد اإللكتروني(.

* كما صرح الرئيس التنفيي  للتكنولوجيا لمجموعة 

موانئ دبى العالمية إن الرؤية التنبؤية والحقيقية هما 

المحركان الرئيسيان لتقديم تجربة أفضل للعمالء وكفاءة 

تشغيلية في سلسلة التوريد، مشيراً إلى أن المنصة توفر 

لشركات الشحن ومقدمي الخدمات إمكانية متابعة شاملة 

لشحناتهم المتعددة الوسائط من خالل التجميع والتحليل 

اليكي للبيانات من مصادر مختلفة، مما يوفر تجربة فريدة 

 ال مثيل لها في سوق الشحن اليوم.
https://www.porttechnology.org  

 Maerskبسبب األوضاع الحالية في أوكرانيذا 

تفتح الباب أمام عمالئها لتغيير وجذهذة الذبذضذائذع 

 مجانًا

                       1/11فبراير  11

أنه نظًرا للوضع الحالي في  Maersk أكدت شركة 

أوكرانيا فقد تقرر توقف قبول الحجوزات من وإلى 

وأكدت الشركة أنها فتحت .أوكرانيا حتى إشعار آخر

خدمات تغيير الوجهة للبضائع مجانًا مؤكدة أنه لن تقوم 

بفرض رسوم إلغاء على الحجوزات النشطة من وإلى 

وأكدت أن التوقف المؤقت للحجز للبضائع  .أوكرانيا

 0األوكرانيا وكيا إلغاء غرامات الت خير للحاويات حتى 

بما   –كما أن خدماتها من / إلى روسيا   4244مارس 

في يلك خدمات الطيران والسكك الحديدية العابرة 

تظل متاحة   –، والتي ال تمر ب وكرانيا  )ICR( للقارات

 .حاليًا، ولكنها عرضة للتغيير مع تطور األمور

ً لتفريغ البضائع التي  وأكدت أنه يجر  التخطيط حاليا

كانت متجهة ألوكرانيا بموانئ بورسعيد وكورفيز بتركيا؛ 

مشيرة إلى أنه في حالة ت ثير يلك على عمالئها فيتم 

كما تتابع الشركة عن كثب تطور  .االتصال بوكالئها

األحداث للحصول على رؤية أفضل للوضع مع التركيز 

المكثف على استمرار تقدم الخدمات اللوجستية العالمية 

مشيرة إلى أنه سيتم التواصل للتكيف مع الوضع من 

 .أجل تسليم البضائع الخاصة ب مان
https://almalnews.com  

)الهجمات اإللكترونية والوقذود( أكذبذر الذمذخذاوف 
 الرئيسية للصراع بين روسيا وأوكرانيا

                     1/11فبراير  11

إن الت ثير الفور  للغزو الروسي  Drewryصرحت 
ألوكرانيا على االقتصاد العالمي وشحن الحاويات ضئيل 
إلى حد ما حتى اآلن ، لكن من الممكن أن تتغير األوضاع 
بسرعة غير متوقعة. فقد أعلنت السلطات األوكرانية 

بما في يلك ميناء أوديسا،  -إغالق جميع موانئ الدولة 
 42في  -الي  يقع به أكبر محطة حاويات في البالد 

  فبراير بعد الغزو.

أنها تعتبر الهجمات اإللكترونية   Drewryوقد أعلنت  
هي  -التي تؤثر على الشحن وتكاليف الوقود-االنتقامية 

أكبر المخاوف الرئيسية ]على الحاويات[ في الوقت 
إلى أن الشحن سيتجنب   Drewryالحالي. كما أشارت 

 العبور بالبحر األسود في المستقبل القريب.

https://www.porttechnology.org  
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تعرف على خطوط الحاويات العالمية التي أوقفت  

 الشحن إلى روسيا
 

         1/11مارس  1/

أوقف أكبر عدد من شركات حاويات في العالم الشحنات 

من وإلى روسيا مؤقتًا،  ويلك حسب بيانات رسمية 

صادرة عن تلك الخطوط العالمية، والتي أكدت أن يلك 

 ي تي تماشيًا مع العقوبات المفروضة على موسكو. 

، أكبر شركة شحن حاويات في  MSC وقالت شركة

العالم في بيان لعمالئها إنها علقت مؤقتا جميع حجوزات 

مارس والتي تغطي جميع  1الشحن من و إلى روسيا مني 

مناطق الوصول بما في يلك بحر البلطيق والبحر األسود 

 .والشرق األقصى. من روسيا

الدنماركية ، وهي ثاني أكبر  Maerskفيما أعلنت شركة 

إنها ستعلق مؤقتا جميع شحنات  MSC ناقلة حاويات بعد

الحاويات من وإلى روسيا وأن التعليق الي  يغطي جميع 

الموانئ الروسية لن يشمل المواد الغيائية واألدوية 

 .واإلمدادات اإلنسانية

الفرنسية ، ثالث أكبر شركة  CMA CGMكما أعلنت 

حاويات في العالم ، إنها علقت جميع الحجوزات من وإلى 

  .روسيا حتى إشعار آخر  مشيرة إلى مخاوف أمنية

ت تي هيه التحركات في أعقاب قرارات مماثلة اتخيتها 

ومقرها سنغافورة، باإلضافة إلى  ONEبالفعل شركة 

األلمانية  مما أدى إلى عزل    Hapag Lloydشركة  

 .روسيا فعليًا عن شركات الحاويات الكبرى في العالم

https://almalnews.com  

 "  Foreign Policy "  الشذذحذذن الذذبذذحذذر :

العذالذمذي يذتذكذبذد أضذرارا جسذيذمذة بسذبذب نذزاع 

 أوكرانيا
    1/11مارس  8/

" األمريكية الضوء Foreign Policy  سلطت مجلة "

الشحن البحر   على األضرار التي تكبدها مجال

على خلفية العملية العسكرية الروسية في  العالمي

أوكرانيا. وأشارت المجلة ، إلى أن بريطانيا حظرت 

في موانئها، واالتحاد األوروبي  السفن الروسية رسو

خطوط  0سيتبع تلك الخطوة قريبا، بينما أعلنت أكبر 

شحن أن سفنها لن ترسو في الموانئ الروسية، كما أن 

الموانئ األوكرانية أغلقت بالكامل، وهو ما يتسبب في 

% من 12أضرار هائلة للشحن الدولي المسئول عن نقل 

 التجارة العالمية.

ويكرت المجلة أن السفن تُبحر اآلن عبر المحيطات غير 

قادرة على تسليم أو استالم الشحنات، ومازالت هناك 

سفينة تجارة عالقة في الموانئ األوكرانية  122نحو 

تواجه خطر تلقي النيران بينما بدأت المواد الغيائية 

واألساسيات األخرى على متنها في النفاد، منوهة ب ن 

بقية العالم ينبغي أن يبد  مزيدا من االهتمام لوضع تلك 

السفن، إيا لم يكن بسبب وضعهم الم ساو  فبسبب 

   الحموالت بالغة األهمية على متنها.

 NS  وضربت المجلة مثاال على ناقلة النفط "

Champion التي واجهت فج ة أزمة طارئة في "

األول من مارس الجار  بينما كانت تتجه نحو إحدى 

محطات النفط االسكتلندية، ورغم إبحار تلك السفينة 

تحت العلم الليبير  فإنها مملوكة ألكبر شركة شحن 

"، وقبل وصولها إلى Sofcom Flute  روسية "

محطتها كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت إغالق كل 

موانئها أمام السفن الروسية، واضطرت ناقلة النفط إلى 

استكمال اإلبحار دون تسليم حمولتها إلى محطتها 

 الدنماركي . skagenالقادمة ميناء 

 NS لكن في القريب العاجل لن تكون "

Champion ،قادرة على تسليم حمولتها هناك أيضا "

قريبا عن  االتحاد األوروبي ألنه من المتوقع أن يعلن

 إغالق موانئه أيضا أمام السفن الروسية.
 https://www.cnbc.com 
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أوكرانيا توضح الطذرق اآلمذنذة لذحذمذايذة الذبذحذارة 
 المتواجدين في موانئها

      1/11مارس   11

عن دولة - IMO أصدرت المنظمة البحرية العالمية    

إجراءات جديدة بش ن الخروج اآلمن للبحارة  -أوكرانيا

المتواجدين بالموانئ األوكرانية بالبحر األسود وبحر 

أزوف، حيث أوصت أوكرانيا بتوجه البحارة من خالل 

الممرات اآلمنة الى الحدود األوكرانية ويلك عبر اتصال 

الوكيل المالحي بالسلطات المحلية األوكرانية حيث يتوجه 

البحارة المتواجدين بموانئ يوجني وتشورنومورسك 

وأوديسا إلى حدود ملدوفيا ورومانيا أو بولندا أو ملدوفيا 

أو سلوفاكيا أو المجر، ويلك وفقا لخطاب الحكومة 

  .األوكرانية

 ففي نهاية فبراير الماضي دعت غرفة الشحن الدولية

” CS ”  هيئات الموانئ على مستوى العالم والحكومات

في مجال الشحن إلى المساعدة في عدم منع البحارة 

كما  .الروس واألوكرانيين على مستوى العالم من العمل

مليون بحار يعملون  1311أكدت الغرفة مؤخًرا أن هناك 

ألف سفينة في األسطول التجار   72على أكثر من 

 111العالمي، موضحة أن عدد البحارة الروس يصل إلى 

% من حجم 2ألف بحار على مستوى العالم وتمثل 

ألف بحار  7232البحارة عالميا، بينما يصل األوكرانيين 

على مستوى العالم، ليصل إجمالي البحارة الروس 

  .%1230واالوكرانيين 

وأشار التقرير إلى أن البحارة داعم أساسي في أزمة وباء 

كورونا، مما يضمن استمرار وصول اإلمدادات األساسية 

من الغياء والوقود واألدوية إلى وجهاتهم وسط 

وحيرت اللجنة الدولية للطب  .اضطرابات سلسلة التوريد

البحر  من مزيد من االضطراب في سلسلة التوريد في 

حالة إعاقة حرية حركة البحارة األوكرانيين والروس، 

 .وهو ما يعمل للحفاظ على التجارة غير المقيدة
 https://www.bimco.org 

علق مشغلو محطات الحاويات األلمانذيذة الذكذبذر  
 الكبار خدماتهم في روسيا

            1/11مارس   21

أعلن مشغلو محطات الحاويات األلمانية هامبورج و 

Haven وUnd Logistics AG )HHLA( 

ويوروجيت عن تعليق جميع عمليات تداول الحاويات من 

مارس ، بسبب استمرار  1وإلى روسيا اعتباًرا من 

باإلضافة إلى الخدمات  .حرب بوتين في أوكرانيا

البحرية، وقطاع السكك الحديدية والشاحنات كما أعلنت 

  HHLA التابعة لشركة Metrans أيًضا شركة

  .للسكك الحديدية وقف نقل الحاويات من وإلى روسيا

حتى -ميناء أن الويكر الرئيس التنفيي  لميناء هامبورج 

يُعد أحد أهم محاور الواردات والصادرات  -اآلن

خدمة خطوط بين ميناء  10الروسية. ويوجد حتى اآلن 

 Ostlogهامبورج وموانئ سان بطرسبرج الروسية و 

..   Murmansk  و Broncaو  Kaliningrad  و 

هيا ويتبع المشغلون األلمان قرارات مماثلة في الموانئ 

الكندية والمملكة المتحدة، فضالً عن غالبية خطوط 

 .الشحن األكبر

في أخر المستجدات  -هيا وقد أعلنت دولة روسيا 

أن موانيها تعمل بصورة  -حول الوضع المالحي 

طبيعية فيما يتعلق بدخول وخروج السفن وفقا 

للقواعد الدولية والتشريعات الوطنية المعمول بها، 

وبغض النظر عن جنسية السفينة أو افراد الطاقم بما في 

يلك البحارة األوكرانيين وبما ال يتعارض مع االتفاقية 

" لعام SOLASالدولية لسالمة االرواح في البحار "

واالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واالجازة  1172

واالتفاقية الدولية للعمل البحر   1171والخفارة لعام 

 . 4222لعام 
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 اعداد 0 دعاء حسن  

   دعم التبادل اإللكتروني للبيانات في موانئ نيجيريا

 1/11يناير /6

تدعم المنظمة البحرية الدولية حكومة نيجيريا في 

 PCS( Port( جهودها لتطوير نظام مجتمع الموانئ

Community System  لتبادل البيانات اإللكترونية

 4244من يناير إلى يونيو  .لمجتمع الموانئ الخاص بها

، ستعمل المنظمة البحرية الدولية مع هيئة الموانئ 

( إلجراء مهمة تقييم مفصلة NPAالنيجيرية )

لالحتياجات. سيقوم فريق التقييم بإجراء تحليل للوضع 

الحالي وتقديم التوصيات ونمويج األعمال والتكنولوجيا 

وتحديد أ  ثغرات يجب معالجتها. سيضمن يلك استفادة 

على مستوى الدولة  PCSالموانئ النيجيرية من نظام 

 لتعزيز اقتصاد البالد. 

 االستجابة لالنسكاب النفطي في بيرو

 1/11فبراير  1
 

دعمت المنظمة البحرية الدولية الجهود الدولية لمساعدة 

بيرو في االستجابة لالنسكاب النفطي ، في أعقاب تسرب 

 2222يناير 10النفط الي  حدث شمال ليما في 

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ البيئية. أثر تسرب 

على عشرات  -متر مكعب  1222المقّدر ب  -النفط الخام 

الكيلومترات من السواحل والحياة البرية المحلية ومصايد 

 األسماك واألنشطة يات الصلة بالسياحة.

أوفدت المنظمة البحرية الدولية خبيًرا في االستجابة  

 لالنسكاب النفطي في ليما. 

وبقى في بيرو لمدة أسبوعين ودعم حكومة بيرو من 

خالل تقديم المشورة الفنية بش ن االستجابة المستمرة 

 .لالنسكاب النفطي والتخطيط الوطني للطوارئ

المنظمة البحريذة الذدولذيذة تذحذث الذدول االعضذاء 
 على قبول تعديالت معاهدة توسيع مجلسها

   1/11فبراير  /6

التعديالت على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية ستؤد  

من  04الي توسع مجلس المنظمة البحرية الدولية إلى 

 دولة عضو. 22
 

تم اآلن تعميم نص التعديالت ، التي اعتمدتها جمعية 

، عن طريق  4241المنظمة البحرية الدولية في ديسمبر 

( باللغات العربية C.N.46.2022األمم المتحدة )

 والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية.

 1121تم اعتماد اتفاقية المنظمة البحرية الدولية في عام 

كان األسم األصلي ( ، لت سيس المنظمة البحرية الدولية

         )المنظمة االستشارية البحرية الحكومية الدولية( 

)IMCO( -  تم تغيير هيا إلى المنظمة البحرية الدولية

 .1114في عام 
 

ستؤد  التعديالت على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية 

إلى زيادة حجم المجلس و  تمديد فترة العضوية إلى أربع 

 سنوات .

)ب(  11و  11و  17و  12تتطلب التعديالت على المواد 

من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية قبول ثلثي  11و 

دولة عضو  117أعضاء المنظمة البحرية الدولية ، أو 

 .لدخولها حيز التنفيي

اعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية قراًرا يحث 

أعضاء المنظمة على قبول التعديالت في أقرب وقت ممكن 

، بهدف دخول هيه التعديالت حيز التنفيي بحلول           

 .)4240عام 
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 انطالق مشروع البحر األحمر لألمن البحر 
 1/11فبراير 61

تم إطالق البرنامج اإلقليمي لألمن البحر  في منطقة 

البحر األحمر )مشروع البحر األحمر( في مركز جيبوتي 

فبراير(. يركز المشروع الممول  12للتدريب اإلقليمي )

من االتحاد األوروبي على دعم جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا 

والصومال والسودان واليمن عبر أربعة مجاالت رئيسية 

 لألمن البحر :

 التشريعات البحرية الدولية •

 تنفيي تدابير األمن البحر  •

 تطوير نظام إدارة أمن الموانئ •

 االمتثال لرقابة دولة الميناء. •

ي تي اإلطالق بعد مرحلة بدات مني ستة أشهر ، التقى 

خاللها فريق المشروع عن بُعد مع أصحاب المصلحة 

الرئيسيين في كل بلد مستفيد لالتفاق على خطط عمل 

 مخصصة. 

يجر  التنفيي اآلن ، بدًءا بتحليالت الثغرات القانونية 

ومساعدة السلطات البحرية في التصديق أو تعزيز تنفيي 

 االتفاقات اإلقليمية يات الصلة.

وكاالت األمم المتحدة تجدد دعوتها لدعم الذبذحذارة 
 بشكل تعاوني

 1/11فبراير  18

أصدرت أربع وكاالت تابعة لألمم المتحدة بيانًا مشترًكا 

يحث أصحاب المصلحة على التعاون لمنع المشقة التي ال 

 المستمرة. COVID-91داعي لها للبحارة خالل جائحة 

( والمنظمة البحرية ILOأصدرت منظمة العمل الدولية )

( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )IMOالدولية )

UNCTAD( ومنظمة الصحة العالمية )WHO بيانًا )

مشترًكا يطالب أصحاب المصلحة باتخاي إجراءات لدعم 

مليون من البحارة في العالم من الت ثر غير مبرر  131

 المستمرة والقيود المرتبطة بها. COVID-91بجائحة 

-Omicron COVIDي تي البيان في أعقاب إصدار 

المثير للقلق  ، والي  تسبب ، مرة أخرى ، في  91

إغالق العديد من البلدان حدودها ، والحد من تحركات 

الطاقم ، وتطلب تطعيمات إضافية وأوراقًا معتمدة ، وفي 

كثير من الحاالت ، حرمان البحارة من الحصول على 

الرعاية الطبية المناسبة. تحير وكاالت األمم المتحدة من 

أن ت ثير هيه اإلجراءات لن يسبب فقط للبحارة )وكثير 

منهم من البلدان النامية( صعوبات ال داعي لها ولكن 

يمكن أن يؤد  أيًضا إلى اضطرابات في سلسلة التوريد 

 من ش نها أن تؤثر على سكان العالم.

نيكر منها اصدرت الوكاالت  إجراءات يمكن اتخايها 

 :االتى

ضمان حصول البحارة على الرعاية الطبية واإلخالء  )9

 الطبي إيا لزم األمر

منح البحارة تسمية "عامل رئيسي" ، وإزالة العوائق  )2

التي تحول دون تغيير الطاقم والحركة اآلمنة عبر 

الحدود ، واالعتراف بالوثائق يات الصلة لهيا 

 الغرض.

إعطاء األولوية لتطعيم البحارة في برامج التطعيم  )3

وإعفائهم من إثبات التطعيم  11-الوطنية ضد كوفيد 

باعتباره الشرط اإللزامي الوحيد للدخول ، وفقًا 

 لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ومعدات الوقاية  COVID-19توفير اختبارات  )4

 الشخصية المناسبة.

ضمان التطبيق المالئم للبروتوكوالت والمعايير المتفق  )5

عليها دوليًا وتجنب اإلجراءات العقابية والغرامات 

 والتكاليف الباهظة.

 MLCاعتماد أحدث الصكوك القانونية ، بما في يلك  )6

،  4220واتفاقية وثائق هوية البحارة ،  4222، 

 ( ، وضمان تنفييها.110بصيغتها المعدلة )رقم 

تنفيي إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة  )7

على متن سفن الشحن  COVID-19بالقطاع إلدارة 

 وسفن الصيد.

التحديث المنتظم لقرشادات واآلليات يات الصلة بما  )8

يتماشى مع التطورات والرؤى العلمية المتطورة بش ن 

 حاالت الطوارئ الطبية في البحر.

العمل على الحفاظ على سالمة البحارة ، والحد من  (9

تعطل سالسل التوريد ، ومنع االنتشار غير المنضبط 

، والتي الملوثة للجوللمركبات العضوية المتطايرة 

يمكن أن تطيل أمد الوباء وعواقبه االجتماعية 

 واالقتصادية  واسعة النطاق.
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المنظمة البحرية الدولية تدعم قادة المستقبل مذن  
 النساء في المجال البحر 

 1/11مارس  8

قام برنامج المرأة في البحرية التابع لذلذمذنذظذمذة الذبذحذريذة 

الدولية برعاية نساء من البلدان النذامذيذة لذلذمذشذاركذة فذي 

 االفتتاحي. SheEOمخطط القيادة 

 Maritime SheEOتم إطالق برنامج تسريع القيذادة 

برعاية المنظمة البحرية الدولية رسميًا في حدث أقيم فذي 

 .4244اليوم العالمي للمرأة 

مشارك من جميع أنحاء  422وقد حضر الحدث أكثر من  

العالم ، واستمعوا إلى األميذن الذعذام لذلذمذنذظذمذة الذبذحذريذة 

 Maritme، ومذن مذؤسذسذة  Kitack Limالدولية 

SheEO  سانجام جوبتا ، رئذيذسذة الذجذمذعذيذة الذدولذيذة ،

( ، ديبينا ثيودوسيذو WISTAللشحن والتجارة النسائية )

؛ رئيس الغرفة الدولية لذلذشذحذن الذبذحذر  جذا  بذالتذن ، 

 وكيلك بعض المشاركين من البرنامج نفسه.

 

 اليوم العالمي للمرأة البحرية

 

، سيحتفل القذطذاع الذبذحذر  بذالذيذوم  4244مايو  11في 

الدولي االفتتاحي للمرأة في الذمذجذال الذبذحذر . االحذتذفذال 

بالمرأة في الصناعة يهدف إلى تذعذزيذز تذوظذيذف الذنذسذاء 

واستبقائهن وتوظيفهن المستدام فذي الذقذطذاع الذبذحذر  ، 

ورفع مكانة المرأة في المجال البحذر  ، وتذعذزيذز الذتذزام 

مذن أهذداف الذتذنذمذيذة  0المنظمة البحرية الدولية بالهدف 

المستدامة لألمم المتحدة )المساواة بين الجنذسذيذن( ودعذم 

العمل لمعالجة االختالل الحالي في التوازن بين الذجذنذسذيذن 

 في المجال البحر .

 IMOتدعم األمن البحر  في الفلبين  

 1/11مارس  66

التنفيي السليم لتدابير األمن الذبذحذر  لذلذمذنذظذمذة الذبذحذريذة 

الدولية أمر ضرور  للتجارة. الذفذلذبذيذن هذي أحذدث دولذة 

تستفيد مذن الذتذدريذب عذلذى إجذراء تذدقذيذق ألمذن مذرافذق 

 الموانئ. 
 11-7جمعت ورشة عمل وطنية في مذانذيذال ، الذفذلذبذيذن )

 مشارًكا من مكتب أمن النقل. 42مارس( 

هدفت ورشة العمل إلى تعزيز القدرة التذقذنذيذة لذمذسذؤولذي  

السلطة المعنية ومسؤولي ومدير  أمن الذمذوانذئ ، فذيذمذا 

يتعلق بتعزيز األمن البحر  من خالل إجراء عمليات رقابة 

وتدقيق فعالة ، وفقًا لذألحذكذام الذمذعذمذول بذهذا فذي مذدونذة 

ISPS  .وتوجيهات المنظمة البحرية الدولية يات الصلة 

يهدف يلك الي اجراء عمليات تدقيق داخلية وللتحذقذق مذن 

 تنفيي خطط أمن الميناء والتدابير المرتبطة بها بشكل فعال. 

تضمنت ورشة الذعذمذل تذدريذبذات عذمذلذيذة وزيذارة مذحذطذة 

 حاويات آسيا. 

وقد تذم تذنذظذيذمذه مذن قذبذل الذمذنذظذمذة الذبذحذريذة الذدولذيذة             

 وحكومة الفلبين.

 كينيا تصدق على معاهدات سالمة سفن الصيد
 

 1/11مارس 67

أظهرت كينيا دعمها لسالمة سذفذن الصذيذد وأطذقذمذهذا مذن 

 4214خالل تصديذقذهذا عذلذى اتذفذاقذيذة كذيذب تذاون لذعذام 

واالتفاقية الدولية لذمذعذايذيذر الذتذدريذب وإصذدار الشذهذادات 

 17فذي  )STCW-Fوالمراقبة لموظفي سذفذن الصذيذد )

 .4244مارس ، 

كينيا هي الدولة السابعة عشر التي تدخل في  الذمذعذاهذدة ، 

 شهًرا .  14والتي ستدخل حيز النفاي بعد 

 42على سفن الصيد التي يبلغ طولها  CTAسيتم تطبيق 

متًرا وأكذثذر. وهذي تشذمذل االتذزان وصذالحذيذة اإلبذحذار ، 

واآلالت والتركيبات الكهربائية ، وأجهزة اإلنقاي ، ومعذدات 

االتصاالت والحماية من الحرائق ، فضالً عذن بذنذاء سذفذن 

مذع  CTAدولة دخلت اتذفذاقذيذة  17الصيد ، ويوجد حاليًا 

سفينة صيد مؤهلة. وهي: بلذجذيذكذا ،  4222ما يقرب من 

والكونغو ، وجزر كوك ، وكرواتيا ، والدنمارك ، وفنلندا ، 

وفرنسا ، وألذمذانذيذا ، وأيسذلذنذدا ، وكذيذنذيذا ، وهذولذنذدا ، 

والنرويج ، وبيرو ، وسانت كيتس ونيفيس ، وساو تومذي 

 وبرينسيبي وجنوب افريقيا واسبانيا.
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إسذتذونذيذا تصذدق عذلذى اتذفذاقذيذة الذتذعذويذض عذذن 
 الشحنات الخطرة والضارة

 1/11مارس  61

أصذذبذذحذذت إسذذتذذونذذيذذا أحذذدث دولذذة تذذنذذضذذم إلذذى مذذعذذاهذذدة 

(  HNSالتعويضات الرئيسية للمنظمة البحريذة الذدولذيذة )

والتي تغطي نقذل الذمذواد الذخذطذرة والضذارة عذن طذريذق 

   السفن.
؛ هي دولة تقع في منطقة بحر البلطيذق  جمهورية إستونيا 

 .بشمال أوروبا

عندما تكون االتفاقية سارية الذمذفذعذول ، سذتذوفذر نذظذاًمذا 

للمسؤولية والتعويض عن األضرار التي تسببها شذحذنذات 

المواد الخطرة والضارة المنقولة عن طريق البذحذر ، بذمذا 

في يلك النفط والمواد الكيميائية ، وال تغطي فذقذط أضذرار 

التلوث ، ولكن أيًضا مخاطر الحريق واالنفجار ، بذمذا فذي 

يلك الخسائر في األرواح أو اإلصذابذة الشذخذصذيذة وكذيلذك 

 فقدان أو تلف الممتلكات.

لذدفذع الذتذعذويذض و سذيذتذم  HNSسيتم إنشاء صندوق  

تمويل هيا الصندوق من خالل المساهمات المدفذوعذة بذعذد 

 الحادث من قبل متلقي شحنات المواد الخطرة والضارة.

تضم المعاهدة اآلن ست دول مذتذعذاقذدة )كذنذدا والذدنذمذارك 

 وإستونيا والنرويج وجنوب إفريقيا وتركيا(. 

إلى ست دول أخرى  4212لعام  HNSيحتاج بروتوكول 

فقط للتذصذديذق عذلذيذه أو االنضذمذام إلذيذه بذاإلضذافذة إلذى 

البضائع المساهمة المطلوبذة ، وبذالذتذالذي فذإن االتذفذاقذيذة 

 أقرب من دخولها حيز التنفيي. 

إلذى  4212تهدف اتفاقية المواد الخطرة والضذارة لذعذام 

تقديم النظام الموحد والشامل الالزم لتقديذم تذعذويذض عذن 

التكاليف ، بما في يلك التنظيذف واسذتذعذادة الذبذيذئذة ، فذي 

حذذذالذذذة وقذذذوع حذذذادث يذذذتذذذعذذذلذذذق بشذذذحذذذنذذذات الذذذمذذذواد             

 .الخطرة والضارة

تقدم كبيذر فذي اإلرشذادات الذخذاصذة بذدورة حذيذاة 
 انبعاثات غازات الدفيئة وتقييم اثرها البيئي

 1/11مارس  16

 )IMO( أحرز فريق عمل تابع للمنظمة البحرية الذدولذيذة

تقدًما في تطوير مسودة إرشذادات دورة الذحذيذاة الذخذاصذة 

بغازات الدفيئة وكثافة الكربون للوقود البحر  وتقييم آثذار 

 علي البيئة.

 202وحضر الدورة ، التي عقدت عذن بذعذد ، أكذثذر مذن 

دولذذة اعضذذاء ، وكذذيلذذك مذذن  72مشذذارًكذذا مذذن حذذوالذذي 

المنظمات غير الحكوميذة يات الذمذركذز االسذتذشذار  لذدى 

 المنظمة البحرية الدولية.

كما نظر الفريق الذعذامذل بذيذن الذدورات الذمذعذنذي بذخذفذض 

( ISWG-GHG 99انبعاثات غازات الدفيئة من السفن )

مذارس ، فذي  11إلذى  12، الي  اجتمع في الفتذرة مذن 

مقترحات بش ن كيفية إبقاء آثار التدابير قصير األجذل قذيذد 

االستعراض ومذقذتذرحذات لذمذراجذعذة نذظذام جذمذع بذيذانذات 

 (.DCSاستهالك وقود السفن )

تم اعذتذمذاد اإلجذراءات قصذيذرة الذمذدى لذلذحذد مذن كذثذافذة 

الكربون كتعديالت على الملحق السادس التفذاقذيذة مذاربذول 

ويتضمن مؤشر كفذاءة الذطذاقذة لذلذسذفذن  4241في يونيو 

؛ مذؤشذر كذثذافذة الذكذربذون الذتذشذغذيذلذي  )EEXI( الحالية

 .CII وتصنيف )CII( السنو 

سيتم تقديم تقرير مجموعة العمل إلى لجنة حمذايذة الذبذيذئذة 

( فذذي دورتذذهذذا الذذقذذادمذذة فذذي يذذونذذيذذو           MEPCالذذبذذحذذريذذة )

(MEPC 78  ،2-12  4244يونيو.) 

IM
O

  N
e

w
s

 
ن

و
ع

رب
أل

وا
ي 

ان
لث

 ا
د
د
ع
ال

  
  
  

  
ة

وي
سن

ع 
رب

 
  

  
  

ل 
ري

إب
  

  
  

  
  

ة 
ر
ش

ع
ة 

ني
ثا

ال
ة 

سن
ال

1
/

1
1

 



21 

 

تعزيز األمن البحر  في غذرب الذمذحذيذط الذهذنذد  
 وخليج عدن

 1/11مارس  16

 

 تبادل المعلومات أمر بالغ األهمية لألمن البحر . 

أفضل الممارسات لتبادل المعلومات كان موضذوع ورشذة  

عمل إقليمية في مركز جيبوتي للتدريب اإلقليمي ، والذتذي 

درسذت ورشذة .دولة في المنطقة 12جمعت مشاركين من 

العمل التي استمرت خمسة أيام بقيادة المنظذمذة الذبذحذريذة 

مذذارس( سذذبذذل تذذعذذزيذذز شذذبذذكذذة تذذبذذادل  17-10الذذدولذذيذذة )

المعلومات اإلقليمية للكشف عن األنشطة غيذر الذقذانذونذيذة 

في البحر وردعها وتعذطذيذلذهذا. هذيا الذحذدث ، بذدعذم مذن 

خذبذراء مذتذخذصذصذيذن مذن الذمذمذلذكذة الذمذتذحذدة واالتذحذاد 

   األوروبي.

طور المشاركون أدوات تخطيط لذلذنذهذوض بشذبذكذة قذويذة 

، بما في يلك أدوات لذمذسذاعذدة  )ISN( لتبادل المعلومات

 .الدول األعضاء في إنشاء مراكز وطنية لتبادل المعلومات

يتصدر تطوير الذقذدرات اإلقذلذيذمذيذة جذدول أعذمذال الذدول 

الموقعة على تعديل جدة لمدونة جيبوتي لقذواعذد السذلذوك 

في ظل تراجع الدعم المقدم من القوات الذبذحذريذة الذدولذيذة 

على مدى السنوات القليلة الماضية ، والتي شهدت اختتذام 

عملية درع المحيط التابعة لحلف شمال األطلسي والتمديذد 

المحدود لتفويض قوات بحرية دولية لمكافذحذة الذقذرصذنذة 

 قبالة سواحل الصومال.

إرشادات جديدة للحد من االنبعاثات على المستذوى 
 الدولي

 1/11مارس 10

التابع لذلذمذنذظذمذة  GreenVoyage2252نشر مشروع 

البحرية الدولية والنرويج دليالً جديًدا حول تذطذويذر خذطذط 

( لمعالجة انبعاثات غازات الدفيذئذة NAPsالعمل الوطنية )

 )غازات االحتباس الحرار ( من السفن. 

يسذذتذذجذذيذذب الذذدلذذيذذل لذذقذذرار الذذمذذنذذظذذمذذة الذذبذذحذذريذذة الذذدولذذيذذة 

MEPC.327   (70 بش ن "تشجيع الدول األعضاء علذى )

تطوير وتقديم خطط عمل وطنية طوعية لمعالجة انبذعذاثذات 

 غازات الدفيئة من السفن" .

"يوفر الدليل الذجذديذد مذعذلذومذات عذن مذراحذل الذتذخذطذيذط 

والتطوير والتنفيي الحاسمة التي ينطو  عليها إنشاء خطة 

 العمل الوطنية. 

يتضمن الدليل أيًضا توصيات إضافية لتطوير برامج العذمذل 

الوطنية للدول النامية و التي تواجه تذحذديذات مذحذددة فذي 

لوجستيات النقل والتجارة. بالنسبة لتذلذك الذدول ، يذقذتذرح 

الدليل أن تتضمن خطذط الذعذمذل الذوطذنذيذة مذجذمذوعذة مذن 

التدابير التي يمكن أن تسهم في تذقذلذيذل تذكذالذيذف الذنذقذل ، 

وتحسين البنية التحتية للنقل والخدمات ، مذواجذهذه تذغذيذر 

المناخ ، وتعزيز أنظمة النقل البحر  المنخفذضذة الذتذكذلذفذة 

والمنخفضة الكربون التي تذتذسذم بذالذكذفذاءة فذي اسذتذخذدام 

 الطاقة.

، التي تمولهذا حذكذومذة  GreenVoyage2252تساعد 

النرويج ، البلدان النامية في جهودها للذحذد مذن انذبذعذاثذات 

 غازات الدفيئة من السفن.

 .4240من المتوقع أن يستمر المشروع حتى ديسمبر  
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 اعداد 0 أسماء شعبان  

 

 

ضربة قوية يتلقاها االقتصاد العالمي مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة و أزمة الغياء 

وانهيار سالسل اإلمداد ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم حيث يستعد االقتصاد العالمي لالنتقال إلى مسار آخر 

ال يمكن التنبؤ به من خالل تلك الحرب والتي سيكون ت ثيرها محسوسا في جميع أنحاء العالم كما أنه مرتبط  بمدة الحرب 

حيث ستحدد ما إيا كانت التطورات األخيرة في األسواق صدمة مؤقتة أو شيء أكثر ديمومة حيث تكون العواقب 

االقتصادية كبيرة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، ولكنها ستكون مختلفة لكل منطقة في العالم على حسب مدى العالقات 

 التجارية التي تربطها بدولتي الحرب. 

 مقدمة
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وعن تطور التجارة العالمية مع روسيا فنجد أن الحد 

األميركي واألوروبي من الصادرات الروسية سيؤثر 

بشكل سلبيي على التجارة العالمية بشكل عام وعلى 

روسيا وأوكرانيا بصورة خاصة، حيث إن روسيا لديها 

منتجات كثيرة ليس فقط النفط والغاز وإنما لديها المنجنيز 

والزئبق والشعير واألمونيا والبطاطس، إلى جانب القمح، 

% من واردات العالم من القمح ت تي من 41حيث إن 

كما أن استمرار األزمة الحالية سيساهم في  .روسيا

% عن سابقها، نظراً إلى تعطيل 02ارتفاع األسعار بنحو 

بعض سفن الخطوط العالمية مع دولتي األزمة، خاصة أن 

ت ثير االقتصاد العالمي على االقتصاد المحلى بمثابة 

استثمارات جزء من كل وت ثيرها سيكون مضاعف على 

 العالم العربي.

أنه إيا أوقفت الدول خبير سعود  في التجارة الدولية أكد 

األوروبية والواليات المتحدة، التعامل مع المنتجات 

الروسية ومنعت أيضا النقل البحر  الروسي من المرور 

عبر الممرات المائية التي تقع في أميركا وأوروبا فإن 

 هيا سيؤثر بشكل سلبي على التجارة الدولية .

المعهد الوطني للبحوث االقتصادية بالمملكة المتحدة تنب   

% بحلول  1بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي للعالم بنسبة 

، بما قيمته تريليون دوالر وارتفاع معدالت 4240العام 

ونقطتين  4244نقاط مئوية  0التضخم عالميا بنحو 

 .4240مئويتين في العام 

 

بن ما ، مدير "غلوبال ماكرو ريسيرتش" في صرح  

" الرائدة في مجال التنبؤ العالمي "أكسفورد إيكونوميكس

والتحليل الكمي إنه من المتوقع أن تقلص الحرب النمو 

إلى  2% هيا العام، أ  ينخفض من  234العالمي بنحو 

% "لكن هيا مشروط بعدم استمرار الصراع     031

 .لمدة طويلة

خالل األيام األخيرة تم رصد الت ثير على تدفقات    

سلسلة التوريد العالمية يلك بسبب الت خير واحتجاز 

البضائع من قبل سلطات الجمارك عبر مختلف مراكز 

الشحن العابر  مما أدى بشكل عام إلى ت ثيرات تشغيلية 

كما تعتزم العديد من الشركات اللوجستية  .غير متوقعة

خالل الفترة المقبلة البدء فى البحث عن أسواق بديلة 

لتعويض ما يتم توقف الخطوط المالحية مع الدولتين، 

وتتمثل تلك البدائل فى عدة دول منها رومانيا وفرنسا 

 والبرازيل واألرجنتين.

هيا وقد توقع خط ميرسك الدنماركى  ت خير محدود في 

سلسلة اإلمداد الفترة المقبلة بسبب العقوبات التي 

فرضتها بعض الدول على السفن والبضائع الروسية ويتم 

حاليا تعديل قبول الحجوزات من وإلى الموانئ المختلفة 

ويلك بعد القرارات التي اتخيتها العديد من الدول 

األوربية مع روسيا بمنع التعامل مع السفن الروسية أو 

وأنها على اتصال دائم بالجمارك المحلية  .استقبالها

وسلطات الموانئ لتسريع اإلفراج عن جميع السلع التي 

ال تت ثر بالعقوبات وضوابط التصدير مع إعطاء األولوية 

للمواد اإلنسانية مثل األطعمة واألدوية والنظافة متوقعة 

أن يكون للت خيرات آثار مضاعفة عبر شبكة المحيطات 

 .اإلقليمية مما يؤد  إلى مزيد من الت خير واالزدحام

هيا وقد أشارت التوقعات إلى أن شركات الشحن العالمية 

قد ترفع األسعار خالل األسابيع المقبلة خصوصا بعد أن 

% مني بداية العام 40قفز سعر وقود تشغيل السفن 

إضافة إلى أن سفن الشحن معرضة  أسعار النفط بسبب

لضغط كبير بسبب العقوبات االقتصادية المفروضة على 

ولعل أبرز المتضررين قطاع التعدين خاصة أن  .روسيا

أوكرانيا خامس أكبر مصدر لخام الحديد عالمياً، ما قد 

 .يؤثر سلبا على قطاع البناء والتشييد في أوروبا

ً إلى ارتفاع أسعار المواد  يمكن أن تؤد  الحرب أيضا

الغيائية ألن كل من روسيا وأوكرانيا من كبار منتجي 

% من 12المواد الغيائية حيث تنتج روسيا وأوكرانيا 

% من الصادرات 41القمح العالمي وتمثالن مصدر 

 العالمية. كما أنهما من كبار منتجي زيت الطعام .
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 تطورات متوقعة

 الحرب بين روسيا وأوكرانيا تُربك سالسل اإلمداد :

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/02/19/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-93-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8
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ومن المؤكد أن االضطرابات ستؤثر في إمدادات الحبوب  

الشرق األوسط وأفريقيا وتركيا. على المستوردين في 

نصف قمحه تقريبا من روسيا أو  لبنانحيث يستورد 

كما يعتمد السودان .   مصر وتركياأوكرانيا وكيلك 

ونيجيريا وتنزانيا والجزائر وكينيا وجنوب إفريقيا على 

الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا. كما ارتفعت 

أسعار األسمدة التي تُستخدم في الزراعة بالفعل بسبب 

 ارتفاع أسعار الغاز.

تشهد السوق المالحية في الوقت الحالي ارتباكا كبيرا   

إي أوقفت بسبب الهجمات الروسية لألراضي األوكرانية 

 والعكسعدد من الخطوط الحجوزات من وإلى أوكرانيا 

تماشيا مع العقوبات المفروضة    4244مارس  0حتى 

 على موسكو .

ومن أبرز خطوط الحاويات العالمية التي أوقفت الشحن 

أكبر شركة شحن حاويات في   MSC شركةإلى روسيا : 

العالم التي علقت مؤقتا جميع حجوزات الشحن من و إلى 

مارس والتي تغطي جميع مناطق الوصول  1روسيا مني 

بما في يلك بحر البلطيق والبحر األسود والشرق األقصى 

ثاني أكبر خط شركة ميرسك الدنماركية من روسيا وكيلك 

لفرنسية ، ثالث أكبر شركة    CMAحاويات عالميا  و 

وشركة  ومقرها سنغافورة  ONEحاويات في العالم   و

Hapag Lloyd   األلمانية  مما أدى إلى عزل روسيا

 .فعليا عن شركات الحاويات الكبرى في العالم

يعتبر البحر األسود أحد أبرز المنافي البحرية، وتحيط به 

دول روسيا وأوكرانيا، ومولدافيا، ورومانيا، وبلغاريا، 

العضو وتركيا وجورجيا ومن هيا المنطلق فقد اتفق 

المنتدب لشركة الند مارك للخدمات واالستشارات البحرية 

حول ارتفاع أسعار مع مسؤول شركة راية لوجستيكس 

الشحن موضحا أن قرار اعتبار جميع الموانئ المطلة على 

 البحر األسود منطقة حرب يلزم جميع مالك السفن بدفع

قيمة جديدة لوثيقة الت مين من جانب نواد  الحماية  

والتعويض، ما سينعكس على ارتفاع تكاليف الشحن 

بالتزامن ارتفاع أسعار البترول، ومن ثم ت جير الناقالت 

   .أيضا سيشهد ارتفاعا

اتفق عدد كبير من العاملين فى قطاع النقل البحرى 

بالسوق المحلية أن أسعار نولون الشحن متوقع أن تشهد 

ارتفاًعا خالل األيام القليلة المقبلة نتيجة رفع قيمة 

الغطاء الت مينى على السفن والناقالت وجميع العاملين 

بها خاصة المارة بالبحر األسود إلى جانب الزيادة التى 

شهدتها أسعار النفط ، وقال مدير المخازن الجمركية 

لشركة راية لوجستيكس إن تداعيات الوضع الحالي بين 

روسيا وأوكرانيا متوقع أن تلعب دورا كبيرا فى ارتفاع 

أسعار الشحن بشكل عام، والسلع ومنها القمح باعتبار 

 الدولتين من أكبر مصدر  القمح لمصر.

 «أركاس إيجيبت»وأوضح مدير العمليات بشركة 

أن الخطوط المالحية  «أركاس»المشغل للخط التركى 

مازالت تترقب موقف األزمة الروسية األوكرانية وأن 

خدمات الخط لروسيا لم تتوقف بعد واستخدام محطات 

أوكرانيا البحرية بالنسبة للخط كموانئ خدمات ترانزيت 

موضحا أن استمرار األزمة سيجبر استخدام ضمان باسم           

 "أخطار حرب".

قال مدير المبيعات بشركة إيجيترانس إن التداعيات 

المباشرة للحرب بدأت بزيادة أسعار البترول متعديا حاجز 

دوالر، وبطبيعة الحال سترتفع نوالين الشحن  122الـ

فضال عن أن الوضع الحالى سيجبر سفن الصب الجاف 

% من 41للتوقف، ألن روسيا وأوكرانيا يستحويان على 

إنتاج القمح واليرة على مستوى العالم. كما أن الخطوط 

المالحية أوقفت جداول السفن المتجهة إلى ميناء أوديسا 

األوكرانى بشكل مؤقت، لكن حال وقف الهجمات واتفاق 

روسيا وأوكرانيا على حلول سيرفع الطلب لدى 

المصدرين ويلك سيكون فرصة أمام الخطوط لزيادة 

 تعريفة النقل لتعويض ما فقدته خالل الفترة الحالية.
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 ت ثير الحرب الروسية األوكرانية على النقل البحرى 

اعتبار البحر األسود منطقة حرب يلزم مالك السفن 

 بدفع قيمة جديدة لوثيقة الت مين

أراء حول ت ثر أسعار النوالين البحرية باألزمة 

 الروسية األوكرانية :
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أوضح المدير التجارى للخط اليابانى أن الخط ينفي خدمات 

غير مباشرة ب وكرانيا عبر ميناء بيريه اليونانى، وأنه تم 

وقف شحن الحاويات مؤقتا لحين وضوح موقف األزمة. 

وأنه في حال تصاعدت الهجمات ووصلت لحرب كبرى 

فإن الخطوط تتجه لفرض رسوم مخاطر يتم تحميلها على 

نولون الشحن أسوة بما حدث أثناء الحرب على سوريا. 

وأوضح أن ت ثير األزمة على الموانئ المصرية ضعيف 

ألن التجارة بين مصر وأوكرانيا تعتمد على بضائع الصب 

 الجاف ومنها القمح على سبيل المثال.

أشار رئيس غرفة مالحة بورسعيد، إلى أنه لم تتضح 

الصورة حتى اآلن بالنسبة ألسعار النوالين، من حيث 

االنخفاض أو االرتفاع، الفتا إلى أن يلك يتوقف على 

 أسعار المحروقات والتى تؤثر مباشرة على وقود السفن.

وأشار رئيس شركة كالركسون بالتوه للمالحة إلى أنه 

حتى اآلن ال يوجد تحرك فى أسعار النوالين جراء األزمة 

% 14  –  12وتوقع وجود زيادة طفيفة تتراوح من 

بسبب زيادة أسعار الوقود، موضحا أنه كلما زادت حدة 

المعارك سينعكس يلك على تكلفة الت مين للسفن المتجهة 

 إلى منطقة الصراع.

أشار رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة مالحة 

اإلسكندرية إلى أنه تم البدء في البحث عن أسواق بديلة 

مني أسابيع لتعويض ما يتم استيراده من أوكرانيا وروسيا 

بسبب األحداث الراهنة، وتتمثل فى رومانيا وفرنسا 

 والبرازيل واألرجنتين.

أكد متخصص فى النقل البحرى فى نشاط البترول ارتفاع 

أسعار ت جير ناقالت النفط على مستوى العالم بصورة غير 

مسبوقة ويلك بعد حجم الطلب المتزايد من التجار للتعامل 

مع المخاوف بش ن تعطل محتمل لقمدادات الروسية. وأن 

مالك الناقالت سيفرضون رسوما جديدة تعرف بـ 

حيث المنافسة الشديدة بين  «عالوات مخاطر الحرب»

 مالكى السفن بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

 

 

أكدت شركة ميرسك فى بيان لعمالئها أنه يجرى التخطيط 

ً لتفريغ البضائع والحاويات التى كانت متجهة  حاليا

ألوكرانيا فى بعض الموانئ اآلمنة ويلك بعد إغالق 

المحطات البحرية ب وكرانيا مثل ميناء بورسعيد  بمصر 

وكورفيز بتركيا  مستبعدة حدوث ارتفاع جديد فى نولون 

 الشحن بسبب األزمة الحالية. وفى حال استمرار األزمة 

لوقت أطول فإن الخطوط المالحية ستتجه إلى إقرار 

حيث إن البعض أوقف خدماته  «أخطار حرب»رسوم 

أو  «الريفير»لروسيا وأوكرانيا لكن خدمات شحن موسم 

 بضائع الثالجات لروسيا مازالت مستمرة.

قال  مسؤول في خط مالحي صيني بمصر، إن الخطوط 

تترقب قرارات وتوجهات منظمات المالحة العالمية 

مشيرا إلى أن المجازفة بإبحار السفن بمنطقة البحر 

األسود سيقع عليها أخطار جسيمة وأن الوقت مازال 

 مبكرا لمعرفة التغيرات المرتقبة على نولون الشحن .

يكرت محطة حاويات شرق بورسعيد إلى أن إحدى سفن 

البضائع العامة التى كانت فى طريقها ألوكرانيا رست 

وأن نولون وأسعار الشحن بالمحطة لحين وضوح الرؤية 

لن تت ثر باألزمة وربما تتجه لالنخفاض، وقد قام خط 

 ميرسك الدنماركي بتسكين الحاويات التى كان مقررا 

شحنها ألوكرانيا بالموانئ التى يتردد عليها ومنها ميناء 

وبقاؤها  حاوية 1222شرق بورسعيد وال يتجاوز عددها 

بالميناء مؤقتا ال يتسبب فى تكدس حيث يتم تطوير خطط 

 التشغيل وفقا لمراحل األزمة الدائرة حاليا . 

وتوقع ارتفاع أسعار الت مين البحرى بصورة كبيرة خالل 

الفترة المقبلة، حيث رفعت شركات الت مين قبل الهجمات 

كما أنه  .%0الروسية معدل األقساط اإلضافية بنسبة 

فور شن الهجمات الروسية قفزت أسعار أفراماكس 

األصغر التى يتم تداولها فى البحر األسود إلى أكثر من 

آالف كانت قبل الحرب  1ألف دوالر يوميا مقابل  122

 الدائرة حاليًا
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 الصين تنتظر توجيهات منظمات المالحة العالمية :

شرق بورسعيد: تخزين ألف حاوية كانت متجهة 
 ألوكرانيا لحين وضوح الرؤية

 موقف شركة ميرسك من األزمة :
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 أزمة استيراد القمح  •

حير مراقبون من أن األزمة األوكرانية ستؤد  إلى ارتفاع 

العالمية تتحرك مصر التي تعد "أكبر  القمح أسعار

مستورد للقمح في العالم"، عبر عدد من الطرق 

واإلجراءات الوقائية لت مين إمدادات القمح في حال ت ثرت 

الواردات من روسيا وأوكرانيا )أكبر مصدر  القمح 

وزير التموين المصر  على للقاهرة( ، وقد صرح 

أن " االحتياطي االستراتيجي من القمح آمن مصيلحى 

وأن الوزارة اتخيت إجراءات  ."شهر 032ويكفي لمدة 

تحوطية لت مين مخزونها من األقماح، حيث عملت على 

تنويع مناشئ استيرادها كالواليات المتحدة وفرنسا 

 .وروسيا ورومانيا وأوكرانيا

الخبير االقتصاد  والرئيس السابق للشركة القابضة  وأكد

في األمد القصير احتياطي  مصر أن لدى المعدنية

شهر، وهو  034استراتيجي لالستهالك يكفي ألكثر من 

احتياطي هام جدا  ولت مين إمدادات القمح في األمد 

المتوسط يتم تعزيز تنويع مصادر الواردات سواء 

أو غيرها، دون االعتماد على مصدر واحد  فرنسا من

فقط، عالوة على العمل على التوسع في استخدام العقود 

المستقبلية لشراء القمح أو غيرها من سلع تموينية على 

 .غرار ما يجر  للمواد البترولية

الرسمية أنه بنهاية  الشرق األوسط وبحسب وكالة أنباء

ديسمبر الماضي فقد تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية 

نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خالل 

ألف طن قمح فرنسي  022مناقصة عالمية على شراء 

وأوكراني وروماني في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز 

 .  أرصدتها من السلع األساسية

خسائر بالجملة لشركات التخليص واللوجستيات   •

 نتيجة الحرب األوكرانية

شركة كارجو ستار للنقل البحرى والشحن فقدت 

% من حجم اعمالها عبر 02نحو والتخليص الجمركى 

النقل البحرى بسبب األزمة الروسية األوكرانية وبلغت 

ماليين جنيه مني بداية األزمة حتى اآلن  0الخسائر نحو 

 بسبب الشحنات المعلقة وال تعرف مصيرها حتى االن .

للنقل الدولي والشحن «AIM»شركة تراجع حجم أعمال 

% من األعمال 20بنحو الجو  والتخليص الجمركي 

اللوجستية بعد توقف بعض الخطوط المالحية لخطتها 

 التجارية من روسيا وأوكرانيا إلى دول أخرى .

للخدمات اللوجستية  «سيما لوجستيك»شركة شهدت 

تراجعاً في حجم أعمالها بنسبة والنقل والشحن والتفريغ  

% مني بداية األزمة وانعكس على اإليرادات التي 40

ً بنسبة  %، وقد يصل األمر إلى 10سجلت انخفاضا

 .اإلغالق فى حال طال أمد الحرب

ييكر ان موقف شركات الشحن والخدمات اللوجستية 

مازال مرهون بوضوح الرؤية بالنسبة لالزمة القائمة 

واليى اليزال غامضاً، وتخطط الشركات لدراسة البدائل 

االستيرادية خالل الفترة المقبلة لعدم توقف مصالح 

 العمالء اليين وقعوا عقود مع الشركات الستيراد بعض

كما تدرس الشركة حاليا تغيير   .السلع ولم تنفي حتى اآلن 

جهة االستيراد إلى دول شرق آسيا كالصين وتايوان 

 وغيرها 

   أثر الحرب على الموانئ المصرية  •

يشير البعض إلى أن األزمة الروسية األوكرانية سيكون 

 لها ت ثيرات سلبية وإيجابية على قناة السويس

الت ثير السلبى هو تحول إيرادات آسيا ألماكن أخرى عن  

قناة السويس، والت ثير اإليجابي يتمثل في أن أوروبا 

 ستقوم باستيراد النفط من الشرق من خالل قناة السويس 

مدير البحوث بإحدى شركات الحاويات المصرية أشار  

إلى أنه بعد األحداث األخيرة أصبح  التوزيع غير منتظم 

على محطات الحاويات بمنطقة شرق البحر المتوسط وأن 

العمل شهد توقف في ميناء بيريه باليونان، وهو ما كان 

له ت ثير على بعض الموانئ المصرية خاصة التي تتعامل 

 في الترانزيت، خاصة دمياط وبورسعيد ،

أن تشهد محمود عبدالرحمن الخبير البحر  وتوقع  

الموانئ المصرية المتخصصة في نشاط الترانزيت طفرة 

خالل الفترة الراهنة السيما أن خط ميرسك أعلن بدء 

تداول بضائع غرب أوروبا عبر موانئ بورسعيد بشكل 

وأن معظم سفن الحاويات ستقوم ب عمال النقل  .مؤقت

من السوق األسيوية ليكون آخر محطاتها موانئ شرق 

 ..البحر المتوسط ومنها موانئ بورسعيد ودمياط

ليا يعد ت ثير األزمة على الموانئ المصرية ضعيف ألن 

التجارة بين مصر وأوكرانيا تعتمد على بضائع الصب 

 الجاف ومنها القمح على سبيل المثال.
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 مدى ت ثر االقتصاد المصر  باألزمة : 

 المصادر :

www. almalnews.com 

www.alarabiya.net  

 www.alarabiya.net 

www.bbc.com 

www.albawabhnews.com  

www. alborsaanews.com 

www.skynewsarabia.com 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD&contentId=1501857
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B5%D8%B1&contentId=1501857
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1501857
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&contentId=1501857
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 اعداد 0 ميادة منتصر

 

    Orstedبالتعاون مع شركة الطاقة الخضراء الدنماركية  Maersk Supply Serviceتخطط شركة الشحن الدنماركية 

. إلطالق نظام شحن كهربائي أخضر نظيف يمنح السفن إمكانية الوصول إلى الطاقة المتجددة أثناء وجودها في البحر يسمى 

Stillstrom في اطار تقديم حلول الشحن البحر  ويلك".  

 مقدمة
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يتكون مشروع ستيلستروم من مجموعة من العوامات 

البحرية التي تسمح للسفن باالتصال بالكهرباء النظيفة 

التي تولدها مزارع الرياح البحرية القريبة  باإلضافة إلى 

مواقع توليد الطاقة البر  وستكون السفن قادرة            

على استخدام عوامات ستيلستروم كنقاط إرساء 

 .وكمصادر للكهرباء

 

يهدف المشروع إلى  المساعدة في إزالة الكربون عن 

الشحن عن طريق القضاء على االنبعاثات من السفن 

المتوقفة عن العمل باستخدام الكهرباء النظيفة لتحقيق 

 .4240هدف عمليات الحياد المناخي بحلول عام 

 ، 4211ال يزال ستيلستروم قيد التطوير مني عام 

 4244وستنقل عوامة شحن تجريبية إلى البحار خالل  

حيث سيتم إطالق عوامة ستيلستروم التجريبية قبالة 

في مزرعة رياح  4244سواحل المملكة المتحدة في عام 

 .شريك ميرسك في مشروع ستيلستروم  Ørstedيديرها 

العوامة كبيرة بما يكفى لشحن بطارية بحجم )سفينة 

أو سفينة كهربائية هجينة ويمكن  SOV عمليات الخدمة(

تكييفها وتوسيع نطاقها لتوفير الطاقة للقوارب األكبر 

 حجًما. 

عند االستخدام يتم استبدال الوقود القائم على الوقود 

األحفور  بالكهرباء الخضراء  مما يقضي تقريبًا على 

 االنبعاثات 

تتنوع عوامات ستيلستروم في الحجم ولكن يبلغ قطر 

 أمتار 12العوامة التجريبية حوالي 

المسؤول عن   Ørstedستقوم ميرسك بمساعدة شريكها 

بتثبيت أول نسخة كاملة   .تكامل شبكة عوامة الشحن

الحجم من عوامة الشحن في مزرعة رياح بحرية في 

 .4244عام الجار  الالربع الثالث من 

سيتم اختبار العوامة بواسطة إحدى سفن عمليات  

، والتي ستكون قادرة على   Ørstedالخدمة في

 .توصيل العوامة وسحب الكهرباء منها

  Maersk Supplyقذذال مذذديذذر الذذمذذشذذروع لشذذركذذة

Service: "  أن Stillstrom  "كذان "حذال طذبذيذعذيذا

لمشكلة االنبعاثات من السفن التي تم إيقاف تشغيلذهذا فذي 

اسطول ميرسك العالمي للحاويات حيث تتمثل رؤيتهم فذي 

مذذن تذذمذكذذيذنذذه إزالذذة الذذكذربذذون   Stillstromمشذروع 

البحر  ،من خالل توفير البنية التحذتذيذة الذتذي سذتذسذمذح 

لذذلذذسذذفذذن بذذالشذذحذذن مذذن الذذطذذاقذذة الذذنذذظذذيذذفذذة عذذنذذد                     

 التوقف  في الخارج". 

طن من ثاني  0022222إزالة و تتمثل المهمة في 

من بدء   أكسيد الكربون في غضون خمس سنوات

التشغيل التجار   باإلضافة إلى التخلص من الجسيمات 

  ".، وأكاسيد النيتروجين

وقالت ميرسك إنه يمكن استخدام نفس التكنولوجيا 

لشحن السفن التي تعمل بالبطاريات والكهرباء الهجينة، 

كما أن المشروع يتحرك بشكل أسرع في الموانئ حيث 

 تم بالفعل تطوير قوة الشاطئ .

سيركز المشروع في البداية على المواقع التي تشترك في  

الرغبة في االستثمار في هيا النوع من التكنولوجيا، 

والمناطق التي يمكن فيها بالفعل استغالل قوة الشاطئ خاصة 

التزاما منها بحل  .في أوروبا وأمريكا وأجزاء من آسيا

تحديات الطاقة في المستقبل و المساعدة في قيادة التحول 

 األخضر للصناعة البحرية.
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 مكونات المشروع

 أهمية المشروع  

 المصدر : 

www.tradewindsnews.com 
 

/www.electrichybridmarinetechnology.com/ 
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ا ل ب ح ر   ا أل س و د   ه و   ب ح ر   د ا خ ل ي   ي ق ع   ب ي ن   ا ل ج ز ء   ا ل ج ن و ب ي   ا ل ش ر ق ي   أل و ر و ب ا   و آ س ي ا   ا ل ص غ ر ى   ي ت ص ل   ب ا ل ب ح ر   ا ل م ت و س ط   ع ن   

ط ر ي ق   م ض ي ق   ا ل ب و س ف و ر   و ب ح ر   م ر م ر ة   و ي ت ص ل   ب ب ح ر   آ ز و ف   ع ن   ط ر ي ق   م ض ي ق   ك ي ر ت ش     ،     ي ت م ت ع   ا ل ب ح ر   ا أل س و د   ب م و ق ع   

ة     و ب ي ل ك   ي ع د ج غ ر ا ف ي   م م ي ز ،   ت ح ي ط   ب ه   د و ل   ر و م ا ن ي ا   و ب ل غ ا ر ي ا   و ج و ر ج ي ا   و م و ل د و ف ا   و ت ر ك ي ا   و ر و س ي ا   و أ و ك ر ا ن ي ا ،    ي  ر  ح  ب  ة    ب  ا  و  ب 

ا ل م ت و سذذذذطذذ   ا ألذذب ي ض    ب ح رذذ   ا ل  ب ط   م ن ا طذذذق     .و د و ل   أ و ر و ب ا   ا ل ش ر ق ي ة   ب   س ي ا   و ب ق ي ة   ا ل عذا لذم م ه م ة   ت ر 

ي ع د   ا ل ب ح ر   ا أل س و د   م م ر ا   ت ج ا ر ي ا   م ه م ا   ل ب ل د ا ن   أ و ر ب ا   و ت ق د م   ا ل م و ا ن ئ   ا ل ب ح ر ي ة   ا ل س و د ا ء   خ د م ا ت   ف ع ا ل ة   ف ي   ت ح ر ي ك   ع ج ل ة   

ا ال ق ت ص ا د   ب ا إل ض ا ف ة   ا ل ى   ك و ن ه ا   م و ط ن   ل ش ر ك ا ت   ا ل ش ح ن   ا أل ك ث ر   ش ه ر ة   ا ال   ا ن   ا ل ص ر ا ع   ا ل ق ا ئ م   ب ي ن   ر و س ي ا   و أ ك ر ا ن ي ا   و ا ل ي ى   

ت ش ه د ه   ا ل ب ال د   ح ا ل ي ا   أ د ى   ا ل ى   ا ض ا ف ه   ا ل م ي ا ه   ا ل ر و س ي ة   ا أل و ك ر ا ن ي ة   ا ل ى   ق ا ئ م ة   ا ل م ن ا ط ق   ا ل م ع ر ض ة   ل ل خ ط ر   ا أل م ر   ا لذي ى   سذيذؤ د ى   

ع ل ى   ا أل ر ج ح   ا ل ى   ا ر ت ف ا ع   أ ق س ا ط   ا ل ت ا م ي ن   ا ل م ط ل و ب ة   ل ش ح ن   ا ل ب ض ا ئ ع   ع ب ر   ه ي ه   ا ل م ي ا ه   و خ ا ص ه   ا ن ه   م ن   غ ي ر   ا ل و ا ض ح   ا ل ى   

 م ت ى   س ت س م ر   ه ي ه   ا ل حذر ب . 

 مقدمة
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مع بدء الحرب الروسية األوكرانية، جيب البحر األسود 

ً لحركة السلع عند مفترق               ً رئيسا الي  يعتبر شريانا

طرق أوروبا وآسيا، انتباه العالم بسبب أهميته 

 االستراتيجية حيث:

تمر منتجات النفط الخام والمكرر من روسيا وأيربيجان  •

وكازاخستان عبر موانئ التصدير على الحافة الشرقية 

للبحر األسود، وفي الغرب تقع دول تعتمد على سفن 

 .نقل النفط الخام لتلبية احتياجاتها من الطاقة

توفر المنطقة، التي تُعرف ب نها إحدى سالل الخبز في  •

العالم، عشرات الماليين من األطنان من الحبوب 

 والزيوت النباتية سنوياً من موانئها

ً للصلب بالنسبة   • فيما تعد أوكرانيا مصدراً مهما

   ."ألوروبا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ

موانئ نفطية رئيسة على  0ويُصدر النفط الخام من  •

طول الساحل الشرقي للبحر األسود في روسيا 

  .وجورجيا

وبالنسبة لواردات النفط : تستورد كل من رومانيا  •

وبلغاريا النفط الخام عبر موانئ على سواحلهما على 

ً من  422البحر األسود وينقل نحو  ألف برميل يوميا

الشرق إلى الغرب عبر البحر األسود، بينما يجر  

استيراد كميات إضافية عبر مضيق البوسفور من البحر 

 .األبيض المتوسط

اما المنتجات المكررة : فتصدر المنتجات النفطية  •

المكررة من المحطات على امتداد الشاطئ الشرقي 

 للبحر األسود.

 

ميناءا بحريا تساهم  20يضم ساحل البحر األسود حوالي 

في االزدهار االقتصاد  لهيه المنطقة مما يجعل البحر 

 األسود أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم.

 Port of Constantaم ي ن ا ء   ك و ن س ت ا ن تذا   

كونستانتا هو أكبر ميناء بحر  أسود وأيضا أكبر ميناء 

في رومانيا، يقع على الساحل الغربي للبحر السود، وهو 

ميناء بحر  متعدد األغراض، متصل بجميع الموانئ 

 الرئيسية لدول شرق ووسط أو روبا.

يمكن أن يستوعب السفن الضخمة ويرتبط بنهر الدانوب 

وهي ميزة إضافية تزيد من حجم حركة الحاويات التي 

 يتم التعامل معها في الميناء. 

مليون طن. يتم 122تبلغ قدرة التداول السنوية للميناء 

أيضا استقبال سفن الرحالت البحرية في محطة الركاب 

 بالميناء حيث تعد كونستانتا مقصدا سياحيا شهيرا.

الميناء مقسم إلى قسمين يعرفان بالميناء الشمالي 

هكتاراً  711يمتد الميناء الشمالي على  والجنوبي.

يتعامل مع البضائع المتنوعة مثل  رصيفاً. 71ويضم 

البضائع البترولية والفحم والخامات وحاويات الشحن 

والبضائع العامة والمواد الكيميائية والمواد الفواليية 

ويمتد الميناء الجنوبي على   واألخشاب وكيلك الركاب.

رصيفًا ويتعامل  20هكتاًرا ويت لف من  0107مساحة 

هيا الميناء مع المواد الكيميائية، البضائع الثقيلة 

 والسائبة، الدحرجة، البضائع الفواليية، إلخ. 

محطات حاويات تعد واحدة من أكثر محطات  2يضم 

 الحاويات ازدحاًما في العالم.

ترتبط محطة المواد السائلة بمصافي النفط الرئيسية في 

المنطقة وتتضمن خطوط أنابيب لنقل النفط والمواد 

الكيميائية األخرى من مرفق الميناء الرئيسي إلى السفن 

األصغر على نهر الدانوب ، تعد محطات الصب الجاف 

واحدة من أكثر المحطات ازدحاًما في أوروبا وتتعامل مع 

األسمنت ومعدات البناء والفوسفات وما إلى يلك. كما 

 يوجد رصيف مخصص رورو

رصيفًا يتعامالن مع خام  10هناك محطتان مؤلفتان من 

مليون طن  02الحديد والبوكسيت بقدرة تداول تزيد عن 

سنويا ، توجد أيًضا محطات منفصلة للتعامل مع األسمدة 

مليون طن  230واليوريا بقدرة تداول حوالي 

 DWT 023222ويمكن أن تستوعب سفن  تزن  سنويا.
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 لمايا البحر األسود مهم لالقتصاد العالمي؟

 اهم موانئ البحر األسود 
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 Port of Odessaم ي ن ا ء   أ و د ي س ا   

يعد أحد أهم الموانئ البحرية السوداء ويمتد على مساحة 

رصيفا، يمكن أن يستوعب السفن  02هكتارا ويضم  121

   .مترا 022ألف طن وطول  122التي تزن 

مليون طن ويتعامل مع  02تبلغ قدرة التداول بالميناء 

مجموعة متنوعة من البضائع مثل الزيوت والغاز المكثف 

والبضائع المعب ة في الحاويات والمنتجات المعدنية والحديد 

 .والسكر والحبوب إلخ

محطة وتتداول محطات  17ينقسم مرفق الميناء إلى 

حاوية مكافئة كل عام. كما أن محطة  1023222الحاويات 

 ساعة. 42الشحن بالميناء تعمل على مدار 

تعد محطة السفن السياحية في هيا الميناء واحدة من أكثر  

ً ويتردد عليها  ماليين  2الموانئ البحرية السوداء توسعا

مسافر سنويا يمكن أن تستوعب المحطة حوالي أربع إلى 

أرصفة يحتو    7خمس سفن في وقت واحد وتت لف من 

 .على العديد من المطاعم وبه خدمات مصرفية أيضا

تعتبر محطة النفط والغاز في هيا الميناء هي األكبر في 

   .ألف طن 12أوكرانيا، حيث تبلغ طاقتها االستيعابية 

 م ي ن ا ء   ن و ف و ر و س ي سذك 

Port of Novorossiysk 

  
الساحل الشمالي الشرقي للبحر األسود،  علىيقع  الميناء 

وهو ليس فقط ميناءا أسودا بارزا ولكنه أيضا الميناء 

مليون طن من  124الرئيسي لروسيا، والي  تعامل مع 

  .4242البضائع في عام 

 .مياه دافئة ويقوم بالتجارة على مدار العامإنه ميناء يو 

كما أنه مزود ب حدث مرافق ومعدات الموانئ بما يوفر 

 .خدمات فعالة وموثوقة

 2م، تتعامل  12-7رصيف بعمق 11يوجد بالميناء 

أرصفة مع البضائع المعب ة بينما يختص الباقى باألخشاب 

 والسلع المعدنية والسلع القابلة للتلف واألطعمة المعب ة 

وألنه يتعامل بشكل أساسي مع األخشاب فإنه يحتو  

على محطة أخشاب واسعة تتعامل مع ما يقرب من ثالثة 

 ماليين طن متر  سنويا

ألف طن من البضائع العامة  220كما يتداول الميناء مع 

 واأللمنيوم والحديد الملفوف واألنابيب وما إلى يلك

يحتو  الميناء على مساحة تخزين مفتوحة ومحمية 

هكتاًرا  12هكتاًرا لحفظ األخشاب و 01تمتد على 

متر  12222تغطي المستودعات حوالي  .للحاويات

مربع لتخزين األلواح الليفية والخشب الرقائقي، بما في 

 .يلك البضائع العامة

خًطا مختلفًا للسكك  11ترتبط محطات الميناء بـ 

ويمكن  .الحديدية، مما يسهل عمليات التحميل والتفريغ

أن تستوعب محطة الحاويات سفن حاويات بانا ماكس 

  .حاوية مكافئة سنويًا 0023222وتتعامل مع حوالي 

 Port of Varna   م ي ن ا ء   ف ا ر ن ا 

يقع ميناء فارنا على الساحل الغربي للبحر األسود 

بالقرب من خليج فارنا  وهو أهم وأكبر ميناء بحر  في 

ويمكنه حاليا التعامل مع  1122بلغاريا. بدأ تشغيله عام 

 طن.  40222السفن التي تزن حوالي 

يتكون الميناء من محطتين رئيسيتين هما المحطة 

الشرقية والمحطة الغربية، الميناء مجهز جيدا للتعامل 

مع البضائع المتنوعة بما في يلك البضائع المعب ة في 

 الحاويات والبضائع الجافة والسائلة والبضائع الثقيلة.

ماليين طن من البضائع  1يتعامل الميناء مع أكثر من 

سنويا ، الميناء مجهز ب حدث معدات ومرافق الموانئ، 

رصيفًا، ومساحة تخزين مفتوحة تمتد  04ويحتو  على 

المحطة الشرقية لميناء فارنا هي  فدانًا،   22على 

وهو  الميناء الرئيسي لصادرات الحبوب في بلغاريا.

أيًضا ميناء متعدد األغراض يتعامل مع السكر والمنتجات 

المعدنية  والبضائع العامة وما إلى يلك. تقع المحطة 

الغربية على مقربة من المصانع الكيماوية وتتعامل مع 

الصودا والفحم واألسمدة والخامات والسيليكا والفوسفات 

وما إلى يلك. الميناء متصل جيًدا بشبكة السكك الحديدية 

 والطرق الوطنية.
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 Port of Theodosiaم ي ن ا ء   ث ي و د و س يذا     

ميناء مهم ألوكذرانذيذا يذقذع مذيذنذاء ثذيذودوسذيذا فذي خذلذيذج 

ثيودوسيا المجاور للبحر األسود وتم افتتاح الميناء الحديذث 

ولعل اهم مميزاته انذه ، أخيرا للسفن الدولية في التسعينيات

يظل خاليا من الذجذلذيذد طذوال الذعذام ويذقذدم أيضذا خذدمذات 

   اإلصالح

يتعامل ثيودوسيا بشكل أساسي مع منتجات النفط والبتذرول 

 112222ومشتقاته. يمكنه تداول ناقالت يزيد وزنها عذن 

 .مليون ط سنويا 11طن، وتبلغ قدرة التداول  حوالي 

هكتذاراً ويذتذكذون  10يمتد الميناء على مساحة تبلغ حوالي 

من منطقتين رئيسيتين، إحداهما تتعامل مع الصذب الذجذاف 

كما يوجد بالميناء رصيف ركذاب  .واألخرى للنفط والبترول

كما أن لديها أرصذفذة  .ورصيفان الستقبال الناقالت الضخمة

نذوًعذا مذن الذبذضذائذع  22إلى  00مخصصة لتداول حوالي 

 مثل المعادن والحبوب واألسمدة ومعدات البناء 

يتميز الميناء بمسذاحذة تذخذزيذن هذائذلذة تضذم مسذتذودعذات 

متذر  0222وأرصفة تخزين غير محمية تمتد على مساحة 

تسذتذخذدم بشذكذل  .متر مربع على الذتذوالذي 11222مربع و

 أساسي لتخزين األسمدة والسلع الفواليية.

 Port of Hopaم ي ن ا ء   ه و ب ا   
 

وهذو يسذاهذم بشذكذل كذبذيذر فذي  1174بدأ العمل فيه عام 

االقتصاد التركي ويعتبر بوابة بحرية مهمة للبلدان القذريذبذة 

من البحر األسود، بما في يلك آسيا الوسطى ودول الشذرق 

 .األوسط

هيا الميناء متخصص في تداول الذبذضذائذع الذفذوالييذة مذثذل 

األنابيب واللفائف الفواليية كما يتم تذقذديذم خذدمذات إصذالح 

  .الحاويات والخدمات الميكانيكية في الميناء

يتعامل الميناء مع الصب الجاف مثل الحبوب بشكل أساسذي 

   .القمح. باإلضافة الى المعادن الخام والفحم والحجارةك

 442أرصفة، بما في يلك محذطذة بذطذول  1الميناء لديه 

مذتذًرا رورو، وآخذر لذمذصذايذد  07متًرا، ورصيفًا بطذول 

األسماك، وآخذر لذتذداول الذمذعذدات الذعذسذكذريذة، وأخذيذًرا 

صذوامذع حذبذوب بسذعذة  12متًرا به  402رصيف بطول 

صهذاريذج لذتذخذزيذن  7طن ، يحتو  الميناء على  1222

بصذرف  .م مكعب013122الزيت والوقود والديزل بسعة 

النظر عن هيه المنتجات، فإن المحطة لديها أيًضا مذرافذق 

تخزين للزيوت الصناعية وزيت عباد الشمذس ، يذحذتذو  

مذتذر  11،022الميناء على مساحة تخزين محمية تبذلذغ 

متر  124،222مربع، ومخزن مفتوح يمتد على مساحة 

طن من التخزين فذي مذحذطذة األسذمذنذت،  1222مربع، و

 .متًرا مكعبًا في المحطة لتخزين الغاز المسال 202و

   Samsun Portم ي ن ا ء   س ا م س و ن 
 

أكبر ميناء بحر  تركي يقع فذي الذبذحذر األسذود ويذتذردد 
عليه ناقالت البضائع السائبة الكبيرة التي تحمل البذضذائذع 
السائبة الثقيلة والعامة، وقوارب الصيد، ونذاقذالت الذنذفذط 

يمكن للميناء أن يذتذعذامذل والكيماويات، وسفن الدحرجة. 
م وبذغذاطذس  402مع السفن التي ال يذزيذد طذولذهذا عذن 

 . م 1134أقصى يبلغ 

متر . وساحذات الذتذخذزيذن  203222تبلغ مساحة الميناء 
مذتذر  0023222المفتذوحذة الذتذي تذمذتذد عذلذى مسذاحذة 

ً  1002يبلغ طول األرصفة  .مربع  .م تقريبا

يتعامل مع أنواع مختلفة مذن الذبذضذائذع مذثذل الذمذنذصذات 
وألواح الملفات والسذلذع واألنذابذيذب الذمذعذدنذيذة والذحذجذر 
الرخامي والورق الملفوف والبضائع المعبذ ة فذي أكذيذاس 
وما إلى يلك ، تغطي منطقة المحذطذة الذرئذيذسذيذة حذوالذي 

حاوية مذكذافذئذة  4003222متر مربع بسعة  2223222
أرصذفذة  0نقطة تبريد منطقة الميناء الرئيسي بهذا  22و

تتكون المنطقة الصناعية بالذمذيذنذاء  .م 12عمق بمتوسط 
  .م 14عمق   أرصفة بمتوسط  0من 

 Batumi portم ي ن ا ء   ب ا ت و م ي     

يقع ميناء باتومي على الساحل الجنوبي الشذرقذي لذلذبذحذر 
األسود وهو ميناء هام لجورجيذا مذتذخذصذص فذي تذنذقذيذة 
النفط والوقود وما إلى يلك، كما أنه يتعامل مذع شذحذنذات 
المعادن والحبوب واألسمنت واألسمدة والذيرة والذخذشذب 

مذحذطذذات  0ومذعذدات الذذبذنذاء والسذذكذر ، يضذذم الذمذذيذنذاء 
 11رصيفا بطاقة تذداول سذنذويذة تذبذلذغ  11متخصصة و
 مليون طن. 

الميناء يقدم خدمات إصالح السفن، إلى جانب الصنذاعذات 
الصغيرة الموجودة في المنطقة الذمذجذاورة مذثذل تصذنذيذع 

 األثاث ومعدات اآلالت.

 

 

 

ة
ق
ط

من
 

ة
م

ها
ة 

ري
ح

ب
 

  
ة 

وي
سن

ع 
رب

 
ل 

ري
إب

  
ة 

ر
ش

ع
  
ة

ني
ثا

ال
ة 

سن
ال

  
  
  
ن 

و
ع

رب
أل

 ا
و
ي 

ان
لث

 ا
د
د
ع
ال

1
/

1
1

  
  

 

 المصدر :

https://www.marineinsight.com 

https://www.alroeya.com 

https://paltoday.ps/ar/post/  

https://www.marineinsight.com
https://www.alroeya.com
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 إعداد 0 إبراهيم أبو النجا

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

 

إن تكاليف القيام باألعمال التجارية والمنافسة المحلية والدولية بين الشركات والتطور المستمر في بيئة العمل 

وتعقيداته، أجبر القائمين على الشركات في إعادة التفكير في طريقة إدارتهم لهيه المنش ت لغرض القيام باألعمال 

التجارية ب قل تكلفة وب سرع وقت ممكنان. ولقد ساعدت تقنية المعلومات الشركات على القيام باألعمال التجارية بشكل 

مختلف عن السابق، إي اكتسحت ثورة المعلومات اقتصاديات العالم، وأرغمت الدول و الشركات إلى عدم تجاهل 

أهميتها، ودورها الفعال في تحقيق أرباح طائلة، وميزة تنافسية للحكومات والشركات. كما أن انخفاض أسعار 

الحاسبات والبرامج كان له دوًرا إضافياً فعاال في انتشار استخدامها على نطاق واسع ولم يعد لدى الشركات غير خيار 

 استخدام هيه التقنية واالعتماد عليها.

 مقدمة
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لعدة مئات من السنين ، كانت التجارة تعتمد بشكل أساسذي 

على حركة المستندات المكتوبة ، مثل الفواتير ، وسذنذدات 

االئتمان ، وأوامر الشراء. ومع يلك ، تم التعامل مذع هذيه 

المستندات من قبل البشر اليين لديهم القدرة على الذقذراءة 

 .والتفسير والعقلنة ، وبالتالي ، لم يتبعوا تخطيًطا قياسيًا

أدركذت الذعذذديذد مذن الشذركذذات )مذثذذل شذذركذات الذطذذيذذران، 

وشركذات الشذحذن والسذكذك الذحذديذديذة، وشذركذات الذبذيذع 

بالتجزئة( في أواسط الستينيات من القرن العشرين، أنه ال 

بد لها من تسريع تباُدل وتناقُل الذمذعذلذومذات إن ارادت أن 

تظل قادرة على المنافسة في قطاع األعمال، إي كذان ال بذد 

لها من تقليص االستخدام الُمفرط للورق وتخفيض التكلفذة 

الباهظة لالتصاالت، ويلك كي تذتذمذكذن مذن تذجذنّذب بذعذض 

 حاالت الت خير وأسباب اإلعاقة في العمل.

اليوم ، تشارك أجهزة الكمبيوتر في كل عملذيذة تذجذاريذة ، 

من المحاسبذة وكشذوف الذمذرتذبذات إلذى اإلنذتذاج واإلدارة 

والخدمات اللوجستية. لم يعد استخذدام الذعذمذلذيذة الذورقذيذة 

 .خياًرا ممكنًا بسبب التكاليف واليد العاملة المعنية

وقد تم استخدم تبادل البذيذانذات الذكذتذرونذيذا ألول مذرة فذي 

أوائذذل السذذبذذعذذيذذنذذات بذذمذذطذذار هذذيذذثذذرو الذذدولذذي بذذالذذعذذاصذذمذذة 

الذبذذريذذطذذانذذيذة لذذنذذدن حذذيذث سذذمذذح لذذوكذالء الشذذحذذن إدخذذال 

المعلومات الخاصة بهم في نظام جمذركذي آلذي مذمذا يذقذلذل 

وقت التخليص الجمركي ، يتمتع هيا النذظذام بذالذعذديذد مذن 

المزايا منها المساعدة في تحذسذيذن الذعذالقذة بذيذن الذتذجذار 

والزبائن ، وتوفير الوقت ، والمصاريف اإلدارية ، لكنه قد 

يذذكذذون مذذكذذلذذفذذا فذذي بذذعذذض األحذذيذذان ، وقذذد يذذتذذعذذرض            

 لمشاكل  في االتصال .

 

هو نظام آلي يمكن من تبادل المذعذلذومذات إلذكذتذرونذيذا مذن 

كمبيوتر إلي آخر وفق معايير متفق عذلذيذهذا ودون تذدخذل 

بشر  مع األخي في االعتبار أن هذيه الذمذعذلذومذات كذانذت 

 تتبادل تقليديا علي الورق مثل أوامر الشراء والفواتير .

حيث يسمح بتبادل البيانات والمعلومات التجاريذة بصذورة 

إلكترونية بين أجهزة الذكذمذبذيذوتذر الذمذتذواجذدة فذي أقسذام 

الشركة ووحداتها المختلفة، أو بين شركتين تذعذمذالن مذع 

يذعذتذمذد هذيا الذنذظذام  بعضهما البعض ضمن نمويج معين،

على مجموعة من المعايير والعمليات الذتذي تسذاعذد عذلذى 

 تبادل البيانات التجارية بين الشركات. 

يعد نظام تبادل البيانات اإللكتروني نظاماً سريعاً ومذوثذوقذاً 

ودقيقاً؛ ليا يمكن االعتماد عليه أثنذاء تذبذادل الذمذسذتذنذدات 

والبيانات التجارية بين الكيانات الخارجية التي تعمل معهذا 

الشركة. ويمكن تعريف التبادل اإللكتروني للذبذيذانذات بذ نذه 

مجموعة من المعايير اإللكترونية التي تعمل عذلذى أتذمذتذة 

المذسذتذنذدات والذمذعذامذالت الذورقذيذة مذثذل أوامذر الشذراء 

 والفواتير وعروض األسعار وما إلى يلك. 

على سبيل المثال، عادة مذا يذتذم اسذتذخذدام نذظذام الذتذبذادل 

االلكتروني في أوامر الشراء ومذعذالذجذتذهذا. بذحذيذث يذقذوم 

المسؤول بذإرسذال قذائذمذة بذالذمذواد الذمذراد شذراؤهذا إلذى 

المورد عبر إحدى الطذرق الذمذسذتذخذدمذة لذنذقذل الذبذيذانذات 

 )E-mail(والمتفق عليها بينهما، مثل البريد اإللكتروني 

، ليستذلذم )HTTP(أو  )FTP(أو بروتوكول نقل الملفات 

المورد الطلب ويتم  إدخاله إلى النظام الذخذاص بذه، لذتذتذم 

 معالجته وتجهيز الطلبية للعميل.
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 ما هو تبادل البيانات اإللكتروني لمحة تاريخية
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ذل  تُحول برمجيات التبادل اإللكترونذي فذي الذطذرف الذمذرس 

الوثيقةَ إلى صيغة معيارية، ثذم يذتذم االتصذال بذطذلذب رقذم 

وتُذنذقَذل الذرسذالذة    )VAN(الهاتف لشبكة القيمة المضافة 

ذل إلذى صذنذدوق  الموجودة في ملف داخل الكمبيوتر المرس 

 .  )VAN(بريد إلكتروني على شبكة القيمة الُمضافة 

وتتمكن  بيلك برمجيات الشركاء التجاريين من اسذتذرجذاع 

الملف من صندوق البريد اإللكتروني، وتذفذسذيذر الذرسذالذة 

التي يحويها، وفحص مدى توافقهذا مذع مذعذايذيذر الذتذبذادل 

اإللكتروني لديها، ثم تخزينها. ويتم بعد يلك إرسال رسذالذة 

 )  (functional acknowledgeتعاُرف وظيفي

ل إن تّم استقبال الرسذالذة أم ال، وإلبذالغذه   -إلبالغ المرس 

إن كانت الرسالذة  -في حال وجود أ  مشكلة في االتصال ( 

 . متوافقة مع معايير تبادل البيانات إلكتروني اً أم ال

 ولنظام  )E.D.I( العديد من الخصائص أهمها: 

 * تبادل حركات األعمال بين الشركاء التجاريين:

المقصود بحركات األعمال هنا ما يذقذابذل الذمذسذتذنذدات فذي 

النظم الورقية التقليدية، أما عملية التبذادل فذتذعذنذي إرسذال 

البيانات باستخدام هيه التقنية، إال أن هيه اإلمكانية تتبذايذن 

بدرجات متفاوتة فعلياً، ليلذك فذإن مذعذظذم الشذركذات الذتذي 

تطبق هيا النظام تستعين بخذدمذات كذيذان ثذالذث، وهذو مذا 

 يطلق عليه اسم شبكات

 * التبادل من حاسب إلى حاسب

يذمذكذن تذعذريذف الذرسذالذة   * استخدام رسائذل قذيذاسذيذة :

القياسية على أنها االتفاق على شكل محدد يتم اسذتذخذدامذه 

 عند تبادل بيانات مستند معين.

 

الذذى تسذذهذذيذذل اإلجذذراءات اإلداريذذة   EDIيذذهذذدف نذذظذذام 

والجمركية داخل الموانذئ واخذتذصذار الذوقذت وهذو نذظذام 

ضمن التجارة االلكترونية ، وهو عبارة عن مجموعة مذن 

العمذلذيذات والذمذعذايذيذر لذتذبذادل الذبذيذانذات والذوثذائذق بذيذن 

المتعاملين  وهو من أهم األساليب المتذطذورة فذي أسذواق 

التجارة االلكتذرونذيذة خذاصذة فذي مذجذال الذنذقذل الذبذحذر  

والموانئ  ، حيث انه نظام قادر علذى تذبذادل الذمذعذلذومذات 

يات الذذطذذابذذع الذذتذذجذذار  )الذذطذذلذذبذذات ، والذذتذذسذذلذذيذذمذذات ، 

والتحويالت ، وما إلى يلك( و هيا يسهل التعاون السذريذع 

 بين الشركات في مجال العالقات التجارية.

 

 

تشغل المعلومذات والذبذيذانذات فذي قذطذاع الذنذقذل الذبذحذر  

مساحة كبيرة من أعمال القطاع، وتزداد أهميتها في النقل 

المتعدد الوسائط، أو عند نقل البضذائذع الذتذي تذحذتذاج إلذى 

تجهيزات خاصة كالبضائع الذخذطذرة. إي يذتذزايذد فذي هذيه 

الحالة عدد الشركاء التجاريين مذمذا يذزيذد عذمذلذيذة تذبذادل 

المعلومات تعقيداً، وكي يجار  هذيا الذقذطذاع الذمذتذغذيذرات 

السائدة والتنافس الشديد لتقديم أفضذل الذخذدمذات بذ فضذل 

الذتذي تذلذبذي كذافذة    EDIصورة البد من استخدام تقنيذة 

المتطلبات السابقة ، كما أن هيا النظام يذزيذد مذن سذرعذة 

االتصاالت إضافة إلى ما يؤديه من انذخذفذاض فذي تذكذلذفذة 

المستندات، وإمكانية التخطيط لألنشطة بدقة عذالذيذة مذثذل 

إرسال الحاويات فور مغادرة السفينة مذن مذيذنذاء الشذحذن 

لتصل هيه البيانات مباشرة إلى برمجيات التطبيقذات عذلذى 

حاسب محطة الحاويات في ميناء التفريغ، ليصبح هذنذالذك 

وقت كاف لذدى مذحذطذة الذحذاويذات إلعذداد خذطذة دقذيذقذة 

 الستقبال السفينة
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 آلية عمل نظام تبادل البيانات الكترونياً: دوره في مجال النقل والتجارة 

 دوره في قطاع النقل البحري 
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يمكن أن ينتج عن التبادل اإللكتذرونذي لذلذبذيذانذات تذحذسذيذن 

إدارة سلسلة التوريد وعالقات شذركذات الذنذقذل والذهذيذئذات 

الذنذاظذمذة، والذمذرافذذق الذعذامذة األسذاسذيذذة ) كذالذمذرافذئ ، 

وهذنذاك عذدد مذن المطارات ، المحطات اللوجسذتذيذة ...(، 

اآلثار سيجنيها قطاع النقل متى طبقت هيه الذتذقذنذيذة نذورد  

 موجز ألهمها:

توسيع قاعدة العمالء والمتنافسين -1  

وهيا يعني أنه يمكن لذلذبذائذعذيذن الذوصذول إلذى عذدد أكذبذر 

ومسافة تغطية كبيرة من العمالء بصورة مذبذاشذرة، عذلذى 

حين يمكن أن تتوفر لذلذمذشذتذريذن إمذكذانذيذة الذوصذول إلذى 

مصادر غير محدودة للمنتجات. وباإلضافة إلذى يلذك، تذتذم 

عمليات الشراء والبيع بدون أن يقيدها مدى توفر حيز فذي 

 مستودعات التخزين أو المتاجر.

زيادة سرعة تبادل المعلومات-4  

تتصف المعامالت اإللكترونية في النقذل بذ نذهذا أسذرع مذن 

المعامالت التجارية التقليدية. ويذمذكذن لذلذمذشذتذريذن إتذمذام 

عمليات تعيين أنواع المنتجات المطلوبة، ومقارنة األسعذار 

وإعداد أوامر الشراء والفواتير، ووضذع تذرتذيذبذات الذنذقذل 

والتسليم بالوسائل اإللكتذرونذيذة عذلذى مذدى فذتذرة زمذنذيذة 

 قصيرة جداً.

 Supply Chain 0 - تكامل سلسلة التوريد  

تشمل سلسلة النقل مشاركذيذن مذخذتذلذفذيذن، مذثذل الذجذهذات 

المختلفة في المرافذق الذعذامذة كذالذمذرافذئ والذمذورديذن أو 

بذذائذذعذذي السذذلذذع والذذوكذذالء والذذنذذاقذذلذذيذذن وتذذجذذار الذذتذذجذذزئذذة 

والمستهلك النهذائذي، يذجذعذل نشذوء الذتذبذادل االلذكذتذرونذي 

للبيانات لمشارك ما في سلسلذة الذنذقذل، أن يذتذجذاوب وأن 

يتكامل بصورة سذريذعذة وبذكذلذفذة مذنذخذفذضذة مذع أ  مذن 

المشاركين في السلسلة، بدون التقيد بالترتيذب الذقذائذم فذي 

السلسلة. وعليه فإنه يمكن لناقل ما على سبيل المثذال، أن 

يتعامل باالتصال المباشر مع الشاحنذيذن، بذدون اسذتذعذمذال 

خدمات الوكالء. ويمكن لصانع منتج ما أن يذبذيذع بصذورة 

مباشرة إلى مستهلك نهائي على مسافة بعيدة بدون تذدخذل 

من تجار التجزئة أو وكالء البيذع. ومذن الذواضذح أن هذيا 

يفتح أنواعاً جديدة تماماً من العذالقذات، فضذالً عذن إتذاحذة 

إمكانيات لتكامل سلسلة التوريد بين قذوى مذتذنذافسذة مذثذل 

 الناقلين والشاحنين "والوسطاء" في سلسلة النقل.

 

 التكلفة الثابتة -* االرتفاع النسبي لتكلفة البنى التحتية 

* الحذاجذة لذلذتذعذامذل مذع األنذظذمذة الذقذديذمذة )فذي بذعذض 

األحيان(: ال يزال على بعض الشركات التي تستخدم نذظذام 

تباُدل البيانات إلكترونياً أن تتبع نظذامذهذا الذقذديذم لذلذحذفذاظ 

على الزبائن اليين ال يستخدمون النظام الجديد، مما يعذنذي 

 الحاجة إلى االحتفاظ بسجالت إضافية.

* مشاكل في االتصاالت: وجود عوائق ومشاكل تقنية مذن 

 حيث االتصاالت وسعات التخاطب.

* ميل البعض إلى مقاومة الذتذغذيذيذر: إن نذقذص الذمذعذرفذة 

والتعليم لدى بعض الشذركذاء الذتذجذاريذيذن تذتذم مذقذاومذتذه 

 للجهل بم ا زياه وأهميته.

* يذذدعذذو الذذمذذوظذذفذذون بشذذكذذل عذذام إلذذى عذذدم الذذتذذرحذذيذذب 

باإلجراءات والطرق المؤتمتة، وال بد لحل هيه الذمذشذكذلذة 

من تدريب وتدريذس هذيه الذكذوادر بذاتذبذاع طذرق سذهذلذة 

ومالئمة لترغيبهم فذي السذيذر نذحذو دمذج أنذظذمذة تذبذادل 

 البيانات إلكترونياً في شركاتهم.

* عدم وجود موظفين أكفاء ومهرة في تقنية الذمذعذلذومذات 

 والتبادل اإللكتروني للبيانات.

* عدم وجود برامج تعريفية وتذدريذبذيذة جذيذدة ومسذتذمذرة 

 وغيرها.   EDIللتقنيات الحديثة كال 

 قلة الوعي والمعرفة  بهيه التقنية والتخوف منها.* 

* وهناك عديد من المعوقذات الذتذي  تذعذيذق انذتذشذار هذيه 

التقنية محلياً واستخدامهذا مذن قذبذل الذقذطذاعذيذن الذخذاص 

والعام بالشكل األمثل نسرد منها : الذنذقذص الذواضذح فذي 

األيذذد  الذذعذذامذذلذذة الذذمذذاهذذرة والذذمذذتذذخذذصذذصذذة فذذي تذذقذذنذذيذذة 

المعلومات، وقلة المعرفة الجيذدة واالحذتذرافذيذة لذلذحذاسذب 

 ) الكمبيوتر( وتقنياته ومتطلباته.
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 المصادر

https:00ar.taylrrenee.com0 

https:00www.almrsal.com0 

https:00ar.atomiyme.com0 

https:00www.astera.com0 

https:00www.mot.gov.sy0 

أهم مميزات التبادل اإللكتروني للبيانات في 
 مجال النقل والتجارة:

و العقبات التي تحد  EDIعوائق تطبيق تقنية 

 من انتشارها محلياً 
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A Quarterly E-Publication by DPA  

 إعداد 0وفاء شطا 

 

 

"،  11مارلوج الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحر  واللوجستيات  افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدورة

والي  شهد حضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني مارس الماضى من   42في  11والي  افتتحت دورته الـ

واللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الفريق  

رئيس األكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحر   -اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور  إسماعيل عبد الغفار 

مديرة إدارة النقل  -دينا الظاهــــــــر   والدكتورة–رئيس الجامعة البحرية العالمية  –ورئيس المؤتمر السيدة  كليوباترا دومــــبيا 

 بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحر  .   والسياحة

أصدر المشاركون في المؤتمر عدة توصيات كخطوة الستشراف المستقبل ووضع الخطط واالستراتيجيات الالزمة ،و 

  لمواجهة تحديات النقل البحر .

 مقدمة
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أعرب وزير النقل عن  وفي كلمته خالل فعاليات االفتتاح

بالغ سعادته للتواجد  مع هيا الحشد المتميز من الخبراء 

والمتخصصين وقامات النقل البحر  في مصر والدول 

المشاركة والمنظمات اإلقليمية والدولية ، متوجها 

بخالص الشكر لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحر  على الجهد المبيول لتنظيم هيا المؤتمر 

السنو  الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في 

مجال النقل البحر  ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات 

والوقوف على المستجدات والتطورات المتالحقة في 

صناعة النقل البحر  واألنشطة المرتبطة به ، و بما 

يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هيه الصناعة ليس فقط 

 . على الصعيد الوطني بل الدولي أيضا

 وأشار الوزير إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولى

واللوجستيات )مارلوج( فى نسخته الحادية عشر هيا 

العام "نحو إقتصاد أزرق مستدام" وهو موضوع حيوى 

ً ت تي مشاركة فخامة السيد الرئيس  وهام للغاية ،مضيفا

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط 

للت كيد  4244واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 

علي حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي بيئة 

البحر المتوسط والبحر األحمر وثرواتهم الضخمة 

وقيمتهم االقتصادية التجارية الدولية ، فاالقتصاد األزرق 

توجه تنمو  عالمي وأحد أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة حيث يهدف لالستخدام األمثل والمستدام 

للموارد والقطاعات االقتصادية البحرية من أجل تحقيق 

النمو االقتصاد  وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع 

مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل 

ً أن تطبيق مفهوم االقتصاد .  على إستدامتها مضيفا

استراتيجيات طويلة األمد  األزرق يعتمد علي وضع

للتنمية المستدامة والمتكاملة لكافة القطاعات البحرية 

الحيوية مثل )تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، 

الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة ، االستزراع البحر  ، 

 المصايد( 

وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها 

ً واعدة للنمو  اإلقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصا

االقتصاد  وحوكمة األنشطة اإلقتصادية البحرية واليى 

ً على اإلقتصاد الوطنى ، كما يفتح آفاق  ينعكس إيجابيا

للتعاون البناء والعمل على المستويين اإلقليمي والدولى 

إيا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية 

الستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة 

 . تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم

وأكد وزير النقل أنه من هيا المنطلق وإدراكا من 

مصر العربية ألهميه حوكمة األنشطة البحرية  جمهورية

وتحقيق اإلستغالل األمثل من اإلمكانات البحرية التى 

كم               0222تمتلكها مصر بسواحلها التى تمتد حوالي 

كم على البحر  4222المتوسط ،  كم على البحر 1222

ميناء تجار   10ميناء منهم  02األحمر( وكيا امتالكها 

 مارينا سياحي . 40ميناء تخصصي منهم  01و 

إلي أن جمهورية مصر العربية قامت  كما أشار سيادته 

والتي تعد  4202بحرية متكاملة لمصر  بوضع سياسة

مكون رئيسي إلستراتيجية االقتصاد األزرق الوطني التي 

تم بالفعل االنتهاء منها نهاية العام الماضي وان وزارة 

النقل المصرية ساهمت من خالل قطاع النقل البحر  

بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة 

 4202وتنفيي أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 

والتى تتوافق مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

 و تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغالل  4202

وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد واألنشطة 

االقتصادية والعمل على استدامة تلك اإلمكانات من خالل 

( قطاعات رئيسية )قطاع 2خطة عمل واضحة تشمل )

 –قطاع السياحة الساحلية والبحرية   –النقل البحر  

قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة 

قطاع   –قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية   –

قطاع   –اإلدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية 

 (. التعاون الدولي
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 فاعليات المؤتمر
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وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى إطار  

اإلقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم اإلستفادة  المبادرات

من اإلقتصاد األزرق وأبرزها مبادرة اإلتحاد من أجل 

المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعله ممثلة فى وزارة 

النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة واإلقتصاد 

وحتى تاريخه فقد تم المشاركة  4210األزرق مني عام 

بصياغة اإلعالنين الوزاريين حول اإلقتصاد األزرق لدول 

اإلتحاد من أجل المتوسط ) اإلعالن األول الصادر فى 

واإلعالن الثانى الصادر عن دول  4210نوفمبر  17

 (  4244فبراير  4اإلتحاد فى 

ً إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضو بمجموعة  الفتا

عمل اإلتحاد من أجل المتوسط حول اإلقتصاد األزرق 

لتفعيل وتنفيي خارطة طريق وتحقيق مفهوم اإلقتصاد 

األزرق بدول اإلتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء 

والشحن األخضر المستدام والتوجه لخفض               

وأضاف الوزير أن االستراتيجية .  اإلنبعاثات الكربونية

ترتكز على رفع كفاءة  الوطنية لالقتصاد األزرق

القطاعات التقليدية األساسية (الصيد البحر  

واالستزراع السمكي ، النقل البحر  ، قناة السويس ، 

السياحة البحرية، والتعدين البحر ( على نحو مستدام 

والعمل علي سرعة نمو القطاعات الصاعدة ) النقل 

النهر  وبناء واصالح السفن( و استكشاف القطاعات 

الواعدة ) التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية 

 .المتجددة وتحلية   مياه البحر (

وتراعى هيه االستراتيجية االنتقال التدريجي نحو 

األزرق المستدام حيث تبنى هيه االستراتيجية  االقتصاد

على الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة والتزال فى 

سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهي تتكامل مع 

استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض 

انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من 

 .أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية

 

 

  العمل على دعم فرص التمويل واالستثمار بمجال النقل

البحر ، بما يحقق مشاركة فعالة لدعم االقتصاد 

  األزرق على الصعيد الدولي.

  إنشاء سياسة بحرية واضحة، حيث تُعد إحدى

المركبات الرئيسية الخاصة باستراتيجيات االقتصاد 

األزرق ونظم اإلدارة التكميلية للنقل البحر  والموانئ 

 اليكية. 

  ضرورة دعم المؤسسات والمراكز البحثية

واألكاديميات العلمية والجامعات في تبنى مفاهيم 

االقتصاد األزرق ضمن مناهجها التعليمية والبحوث 

التي تخدم مشروعات التنمية المستدامة وتطبيقاتها 

 التقنية الحديثة.

  ضرورة العمل على تكامل ومزج البحوث الخاصة

بالتحول إلى االقتصاد األزرق من خالل نمايج 

مشروعات وخدمات تنافسية بهدف تشجيع 

تمويل والبدء في تنفيي المشروعات الالمستثمرين على 

 المبتكرة المستدامة.

  ضرورة العمل على تفعيل تطبيقات تقنية داعمة

لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بهدف تقليل 

االنبعاثات الغازية والكربونية، بما يضمن خلق اقتصاد 

  أزرق مستدام بيئيا واقتصاديا واجتماعيا.

  ضرورة دعم السياسات الخاصة بالتكامل بين األطراف

المشاركة في أعمال استخراج الموارد البحرية 

بالموانئ البحرية والشركات العاملة بهيا المجال، 

ووضع مؤشرات لمراقبة كفاءة األداء للمشروعات 

 يات الصلة.

   تشجيع التعاون بين صناعة النقل البحر  والجهات

العاملة بمجاالت وأنشطة استخراج الموارد البحرية 

من خالل تشجيع االبتكار واستخدام التطبيقات الحديثة 

في مجاالت حماية البيئة وترشيد أنشطة الموارد 

 البحرية.

   ضرورة دعم حاالت الطوارئ البحرية من خالل تقديم

"، والتي تسمح Air shipsتقنيات مبتكرة، مثل "

بنقل المعدات الالزمة إلى المنش ت البحرية، وكيلك 

تقديم خدمات اإلنقاي لألشخاص اليين يواجهون 

المخاطر البحرية مع ضمان استخدام أقل عمالة بشرية 

  ممكنة وأقل أثر بيئي سلبي محتمل.

  أهمية العمل على تفعيل نظم الحماية األمنية

السيبرانية للموانئ البحرية، تماشيا مع متطلبات 

الثورة الصناعية الرابعة لضمان استخدام التطبيقات 

 (.IOT,Big data, 5G, cloud computing)الحديثة
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 11اهم توصيات مؤتمر مارلوج 
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It was a challenging year , 
the wise leadership, brilliant ideas and determination 

to succeed  made us 
 turn the difficulties in to  a story of success . 


