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 إعداد 0 وفاء شطا 

ميناء دمياط يشارك في احتفالية كلية النقل البحرى 

 والتكنولوجيا باإلسكندرية

 1/11يوليو  0

تلبية لدعوة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري ، شارك اللواء أ.ح  أحمد عبد المعطي حواش رئيس 

مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات االحتفال بإتمام 

قسمى المالحة  79الدراسات البحرية األساسية للدفعة 

والهندسة البحرية بكلية النقل البحرى والتكنولوجيا و الذى 

نظمته األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 بمقرها الرئيسي باإلسكندرية .

جااااء  لااار باااحاااضاااور رئاااياااس األكاااادياااماااياااة الاااعااارباااياااة لااالاااعااالاااوم 

والاتاكاناولااوجاياا والاناقاال الاباحاري ومادياار الاكالاياة الااباحارياة وقاائااد 

المنطقة الشاماالاياة الاعاساكارياة ورئاياس قاطااى الاناقال الاباحارى 

ورئاايااس الااهااياائااة الاامااصااريااة لسااالمااة الاامااالحااة الاابااحااريااة ونااخاابااة             

ماااااان ساااااافااااااراء الاااااادول الااااااعاااااارباااااايااااااة وأساااااااتااااااذة األكاااااااديااااااماااااايااااااة            

 والشخصيات العامة.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عن سعادته 

للمشاركة فى فاعليات االحتفال مؤكدا عن تقديره واعتزازه 

بالتعاون بين هيئة ميناء دمياط واألكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري بمؤسساتها التعليمية الرائدة 

ودورها المتميز فى تدريب ورفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين 

بالميناء ، حيث تعد األكاديمية من الكيانات العلمية البارزة 

 إقليمياً ودوليا .

هااياائااة ماايااناااء دمااياااط تااعااقااد اجااتااماااى مااع الااتااوكاايااالت 

 المالحية العاملة بالميناء

 1/11يوليو  /1

تحا  رعااياة الالاواء باحاري أ.ح  أحاماد عاباد الاماعاطاي حاواش 

رئاايااس مااجاالااس إدارة هااياائااة ماايااناااء دمااياااط ، عااقاادت الااهااياائااة 

اجتماعاً مع ممثلي التوكيالت المالحية العاملة بميناء دمياط 

باهادف بااحاث  لايااات مياادة حااجاك أعامااال الاتاوكااياالت ودراسااة 

 سااباال تااذلااياال أي مااعااوقااات قااد تااواجااه أعاامااالااهااك بااالااماايااناااء .

جاء  لر بحضور اللواء بحري أ.ح أحمد عبد المعطي حاواش 

رئيس الهيئة ، والالاواء باحارى أ.ح   اارق عادلاي ناائاب رئاياس 

ماااجااالاااس اإلدارة لااالاااتاااشاااوااايااال ، وقاااياااادات الاااهااايااائاااة و ااارفاااة 

مالحةدمايااط، تانااول االجاتامااى عار  تاقادياماي عان الاحاوافاز 

المقدمة للتوكيالت المالحية والتي تستهدف جذب السفن ، 

وميادة ماعادالت تاداول الاباضاائاع ومياادة الاطالاب عالاى تا جايار 

المساحات التاخانياناياة ، ومياادة حاركاة السافان وباحاث  لاياات 

تحقيق الاماعادالت الاماساتاهادفاة لاتاداول الاباضاائاع مساتاقاباالً 

 .    2202مليون  ن بحلول  92وصوالً إلى 

كما تناول العر  الخادمات اآللياة المقدماة لعماالء المينااء 

والاتي تاساهك فاي تياسير وتباسير اإلجاراءات ومنهاا تطبياق 

كاى والخادمات  الفاتورة الموحدة ، و لباات الاشحن والترا

اآللية األخرى والتي تخضع إلى تطويار وتحاديث ماستمر  بقااً 

 الحتياجاات العماالء ماع مراعااة الاربر ماع المجتماع الميناا ى .

ومن جانبه أوضح اللواء بحري رئيس مجلاس اإلدارة أن 

الهيئة ال تدخر وسعاً في تقديك كافاة التاسهيالت القانونياة 

الممكنة بالتنسيق مع المجتمع المالحي والتي تاساهك فاي 

تطوير أعمالهك مما ينعكس إيجاباً على معادالت التاداول 

 وميادة حركة السفن من وإلى الميناء .
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أونااش عاماالقاة لالاعامال  0مينااء دمايااط يساتاقابال  

 على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات

 1/11يوليو  11

( والتاى  ZHEN HUA 15استقبل ميناء دمياط  السفينة ) 

 02مترا وبعار   200ترفع علك هونج كونج ويبلغ  ولها 

أونااش رصاي   0متر وتحمل على متنهاا  7.9مترا و ا س 

 ان مخصاصة للعمال علاى  2272عمالقاة باجماالى وزن 

االرصافة الخاصاة بمحطاة الحاوياات التابعاة لاشركة دميااط 

لتاداول الحاوياات والباضائع ، وتعاد هاذه األونااش مان أحاد  

 ZPMCأونااش الحاوياات فاى العاالك ،مان انتاا  شاركة 

ماترا و اول  29مترا وعر   91العالمية ، ويبلغ ارتفاعها 

  نا . 72مترا ويستطيع تحميل الحاويات وزن  91 راى 

ومان جااناابااه أوضااح الالااواء باحااري أ.ح  احااماد عااباد الااماعااطااي 

حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن دخول تلر 

األوناش الخدمة بمحطة الحاويات يعد إضافة جديدة وقاوياة 

تنيد من قدرة الميناء على التعامل مع األجيال الجديادة مان 

سفن الحاويات العمالقة بالتزامن مع عملية التعمياق الاتاى 

يقوم باه الامايانااء لالامامار الاماالحاى وحاو  الادوران وعامالاياة 

 التدعيك والتعميق ألرصفة محطة الحاويات بالميناء.

ماايااناااء دمااياااط ياابااحااث تااطااوياار الااتااعاااون مااع الااخاار 

 المالحي هابا  لويد

 1/11يوليو  11

ترأس اللواء بحري أ.ح  أحاماد عاباد الاماعاطاي حاواش رئاياس 

مجلس إدارة هيئة ميناء دميااط اجاتامااعااً ضاك ماماثالايان عان 

الخر المالحي هابا  لويد وشركة دمياط لاتاداول الاحااوياات 

والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة  ليات تطويار الاعامال 

وتسهيل إجراءات التراكى  والماواادرة وإجاراءات الاتاشاوايال 

 الوصول اآلني لسفن  JITوتخطير الحركة ضمن منظومة 

الخاار المالحااي بميناااء دمياااط بالتنااسيق مااع جميااع الجهااات 

المعنيااة وتحقيااق أقااصى اسااتفادة ممكنااه ماان المنظومااات 

اآلليااة المختلفااة الااتي توفرهااا الهيئااة لعمالئهااا باعتبااار الخاار 

كاااابر الخطااااوط المالحياااااة  المالحااااي هابااااا  لويااااد واحاااااد ماااان أ

المتعاملة مع مينااء دميااط ، جااء  لار بحاضور اللاواء بحارى 

أ.ح  ااااااارق عاااااادلى نائااااااب رئيااااااس مجلااااااس اإلدارة للتااااااشويل 

 وقياااااااااااااااادات  الهيئاااااااااااااااة وشاااااااااااااااركة الحلاااااااااااااااول المتكاملاااااااااااااااة .

كة  ياااا لي  لاااار فااااي ا ااااار اإلجااااراءات الخاصااااة ببرنااااامج الااااشرا

العالمياااة لمحطاااات الحاوياااات والاااذى أ لقتاااه شاااركة هاباااا  

كااثر ماان  لويااد حيااث اختااارت لعااضويته ميناااء دمياااط ضاامن أ

ميناء ومحطة على مستوى العالك بهدف تعنيز التعااون  02

الماااشترك ماااع أهاااك شاااركاء الخااار المالحاااي بماااا ياااسهك فاااي 

تعنيااااز الخااااابرات الماااااشتركة وتحااااسين اإلنتاجياااااة ومعااااادالت 

األداء وكفااااااااااءة عملياااااااااات التاااااااااشويل باااااااااالموان  ومحطاااااااااات 

 الحاويات المشاركة بالبرنامج .

 رئيس ميناء دمياط يعقد لقائه الدوري بالعاملين

 1/11أغسطس  61

عقاد الالاواء باحاري أ.ح  أحاماد حاواش رئاياس ماجالاس إدارة 

هيئة ميناء دمايااط اجاتامااعاه الادوري باالاعاامالايان ، باحاضاور 

الالاواء باحاري ا.ح  اارق عادلاي ناائاب رئاياس ماجالاس اإلدارة 

 للتشويل ، وقيادات الهيئة .

حاايااث تااناااول االجااتااماااى عاادد ماان الاامااوضااوعااات الااتااي تااهااك 

العاملين وأشار رئيس مجلس اإلدارة إلى أن الهيئة حاريصاة 

على تناماياة قادرات الاعاناصار الاباشارى و تاحاقاياق االساتاقارار 

النفسي واالجتماعي لجميع العاملين مما ياناعاكاس إياجاابااً 

عاالااى الااعااماال داخاال الااماايااناااء وأوضااح أن الاالااقاااءات الاادوريااة 

بااالااعاااماالااياان ساايااتااك عااقاادهااا بصاافااة مسااتااماارة إلااتاازاماااً ماانااه 

 باالستماى إليهك ودراسة أي مقترح لهك لتطوير األعمال .
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 بيان عملي متعدد المواق  تجريه  

 هيئة ميناء دمياط

 1/11أغسطس  0

في إ ار المحافظة على تمام الاجااهانياة لاماجااباهاة أي أحادا  

 ارئة .. أجرت هيئة ميناء دمياط تدريب عملاي ماتاعادد عالاى 

الااتااعاااماال مااع عاادد ماان الاامااواقاا  ، اشااتااماال الااتاادريااب عاالااى 

افترا  حدو  حريق على أحاد األرصافاة ، وحارياق  خار عالاى 

ظهر أحد السفن بالمخطاف الداخلي لالامايانااء وسارعاة إخاالء 

المصابين من على متنها ، و التعامل مع حادو  تالاو  بارى 

 على أحد األرصفة و أخر باحارى ) باقاع مياتاياة ( وإناقاا   ارياق.

هذا وقد شارك فى التدريب العملي القا رات ) صاالاح و أباو 

جندية و جمال الاديان ( ولانار اإلرشااد ) دمايااط الاجاديادة ( 

( باالاتاناساياق بايان إدارات الاهايائاة  2ولنر التطهير ) تطاهايار 

المختصة وتح  إشراف اللواء بحرى أ.ح  اارق عادلاى ناائاب 

رئاايااس مااجاالااس اإلدارة لاالااتااشااوااياال وأظااهاار الااتاادريااب ساارعااة 

إستجابة جميع العاملين باإلدارات في الاتاعاامال ماع األزماات 

حااال الااطااوارا هااو مااا يااوضااح انااتااظااام الاابااال ااات واإلشااارات 

وسرعة تحرك الوحدات المشاركة واالستجابة الجيدة وإدارة 

 الاامااوضااوى باااحااتاارافاايااة بااالااتااعاااون مااع الااجااهااات الاامااخااتااصااة.

هذا وقد أوضح اللواء بحرى أ.ح  احمد عبد الماعاطاي حاواش 

رئاياس ماجالاس إدارة هايائاة ماايانااء دمايااط أن إساتامارار هااذه 

التدريبات يهدف إلى سرعة التعامل مع أي ظارف  اارا قاد 

ياواجاه الااماياناااء و اال اامائانااان عالااى كافاااءة الامااعادات واألفااراد          

و حاارصاااً ماانااهااا عاالااى األرواح والااماامااتاالااكااات والاامااال الااعااام 

والبضائع ورؤوس أموال المستثماريان بااإلضاافاة إلاى ضاماان 

 أمن وسالمة حركة المالحة من والى الميناء .

ماايااناااء دمااياااط يسااتااقااباال أعضاااء لااجاانااة الااتاافااتااياار 

 ومراجعة إجراءات الموان  المصرية

 1/11أغسطس  /6

استقبل اللواء بحري أ.ح أحماد عباد المعطاي حاواش رئياس 

مجلااااس إدارة هيئااااة ميناااااء دمياااااط أعااااضاء لجنااااة التفتياااار 

ومراجعاااااة ساااااالمة اإلجاااااراءات الخاصاااااة باااااالموان  المااااااصرية 

برئاسة اللاواء بحاري أ.ح  رضاا إساماعيل رئياس قطااى النقال 

البحااارى وعاااضوية ممثليااان عااان وزارة النقااال ، وزارة الااادفاى ، 

هيئااااااة الرقابااااااة اإلداريااااااة ، هيئااااااة قناااااااة الااااااسويس ، مااااااصلحة 

الجمارك و وزارة الداخلية جاء  لر بحضور اللواء بحاري أ.ح  

 ااارق عاادلى   نائااب رئيااس مجلااس إدارة هيئااة ميناااء دمياااط 

للتاااشويل ، والعمياااد مهنااادس  أحماااد عثماااان نائاااب   رئياااس  

مجلااااااس اإلدارة للتخطياااااار واالساااااااتثمار ، وقيااااااادات الهيئاااااااة 

والميناء حياث بادأت أعماال اللجناة بتقاديك عار  توضايحي 

تنااااول  مااان خاللاااه أهاااك الماااشروعات الجارياااة والماااستقبلية 

بالمينااااء واإلجاااراءات المتخاااذة لاااضمان أمااان وساااالمة تاااداول 

وتخااانين الباااضائع ،  اااك قاااام أعاااضاء اللجناااة بجاااوالت ميدانياااة 

كااااادة  عدياااادة لمراجعااااة إجاااااراءات التااااصرف فاااااى البااااضائع الرا

والمهمل ، والتداول اآلمن للبضائع والمواد الخطرة ، وخطر 

الطوارا لمختلا  المواقا  ومادى اساتيعاب العااملين لهاا 

،والااااااسالمة والااااااصحة المهنيااااااة ، وحمايااااااة البيئااااااة البحريااااااة ، 

وإحكااااام الااااسيطرة األمنيااااة علااااى جميااااع المنافااااذ الجمركيااااة ، 

وماادى توافاار مهمااات واشااترا ات الحمايااة المدنيااة بجميااع 

المخااااازن والااااساحات ، وصااااالحية وكفاااااءة معاااادات الااااشحن 

والتفريااغ بمااا يحقااق أماان وسااالمة عمليااات التااداول ، كذلاار 

الت كااااد ماااان الااااصالحية الفنيااااة لوحاااادات الخاااادمات البحريااااة 

للميناااااء ، ) القااااا را ت و اللنااااشات  (والت كااااد ماااان تجهاااايزات 

 مقااااااااااااااااااااااااااااااااااار لجااااااااااااااااااااااااااااااااااان الفحاااااااااااااااااااااااااااااااااا  المااااااااااااااااااااااااااااااااااشترك .
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 رئيس ميناء دمياط 

 يتابع مراحل تقدم المشروعات الجارية 

 1/11أغسطس  61

في ا ار توجيهات السيد الفريق مهندس  كاامال الاوميار وميار 

النقل بالاماتااباعاة الاماساتامارة لاتاقادم األعاماال باالاماشاروعاات 

الكبرى الجاري تنفيذها بميناء دمياط ، عقد اللواء بحاري أ.ح  

أحمد حواش رئياس ماجالاس إدارة هايائاة مايانااء دمايااط عادة 

لقاءات مع المكاتب االستاشاارياة و الشاركاات الاقاائاماة عالاى 

، ومشااروى  1تااناافاايااذ مشااروى مااحااطااة الااحاااويااات تااحاايااا مصاار 

تااطااوياار رفااع كاافاااءة الااحاااجااز الشاارزااي و مشااروى انشاااء حاااجااز                  

األمااوا  الااجااديااد  اارب الااماايااناااء و مشااروى تااكاارياار الاامااماار 

 المالحي وحو  الدوران  .

جاء  لر بحضور اللواء بحري أ.ح   اارق عادلاي ناائاب رئاياس 

و الاعاماياد ماهانادس  أحاماد عاثاماان  مجلس اإلدارة للتشويل

نائب رئيس مجلس اإلدارة للتخطير  و االساتاثاماار وقاياادات 

الهيئة ، حيث تك مناقشة عدد من األمور الفنية فاياماا ياخا  

تاقادم األعاماال باالاماشاروعاات ومااراجاعاة ماوقافاهاا الاتانافايااذي 

كد اللواء بحري أ.ح  أحماد  ومخططاتها الزمنية.   ومن جانبه أ

حااواش عاالااى ضاارورة االلاااتاازام بااالاامااخااطااار الاازماانااى إلنااهااااء 

المشروعات  بقاً لتوجيهات الفريق ماهانادس  كاامال الاوميار 

ومير النقل بالتزامن مع تقديك كافة أوجه الدعك والتسهيالت 

الممكنة للشركات المنفذة .. ليصبح ميناء دمياط بعد انتهاء 

تنافاياذ تالار الاماشاروعاات ماركازاً ماحاوريااً لاتاجاارة الاتارانانيا  

 . واللوجستيات في البحر المتوسر

 

لقاء تعريفي ببرامج الدراسات العليا تنظمه هايائاة 

ماايااناااء دمااياااط بااالااتااعاااون مااع مااعااهااد الاادراسااات           

 العليا البحرية

 1/11أغسطس  06

تحااا  رعاياااة اللاااواء بحااارى أ.ح أحماااد عباااد المعطاااى حاااواش 

رئياااااس مجلاااااس إدارة هيئاااااة مينااااااء دميااااااط ، عقااااادت الهيئاااااة 

بالتعااااون ماااع معهاااد الدراساااات العلياااا البحرياااة باألكاديمياااة 

العربيااة للعلااوم والتكنولوجيااا والنقاال البحااري لقاااء تعريفااي 

باااالبرامج الخاصاااة بالدراساااات العلياااا الاااتي يقااادمها المعهاااد 

المتاااضمنة درجاااات الدبلوماااه و الماجياااستير و الااادكتوراه فاااي 

تكنولوجيااااااا النقاااااال البحااااااري والمقدمااااااة للعاااااااملين بالهيئااااااة 

 والجهاااااااااات والاااااااااشركات والتااااااااااوكيالت العاملاااااااااة بالميناااااااااااء .

جاااء  لاار بحااضور اللااواء بحاارى أ.ح  ااارق عاادلي نائااب رئيااس 

مجلاااااس اإلدارة للتاااااشويل وعااااادد مااااان العااااااملين بمختلااااا  

الجهااااات ، حيااااث أدار اللقاااااء األسااااتا  الاااادكتور  خالااااد سااااالك 

رئياااس وحااادة التاااسويق بالمعهاااد والاااذى قااادم الاااشكر لهيئاااة 

مينااء دميااط علاى رعايتهاا للقاااء إيمانااً منهاا بادور األكاديميااة 

العربيااااة للعلااااوم والتكنولوجيااااا والنقاااال البحااااري فااااي تطوياااار 

كاااب التطاااور  العناااصر الباااشرى وتنمياااة مهاراتاااه وقدراتاااه لتوا

 الكباااااااااااااااااااااااير  فاااااااااااااااااااااااي   صاااااااااااااااااااااااناعة    النقااااااااااااااااااااااال البحاااااااااااااااااااااااري .

 ك قدم عر  توضيحي ألهك بارامج الدراساات العلياا الاذى 

يقااادمها المعهاااد والممااايزات الخاصاااة بهاااا للعااااملين بالهيئاااة 

ولجميااااااااااااااااااااااع الجهااااااااااااااااااااااات والااااااااااااااااااااااشركات  ات الااااااااااااااااااااااصلة ،                             

حيث  تتميز  تلار الابرامج بارتبا هاا بحاجاة ساوق     العمال                  

 الفعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااي    بعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااداً عاااااااااااااااااااااااااااااااااااان النمطيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة .

كد اللواء بحرى أ.ح  أحمد عبد المعطى حاواش  ومن جانبه أ

رئيس مجلس اإلدارة على حرص الهيئة علاى تعنياز التعااون 

مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياا والنقال البحاري 

 بما يخدم المجتمع المالحي بميناء دمياط .
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اجتماى مشترك بيان هايائاة مايانااء دمايااط وتاحاالا  

 1تشويل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 

 1/11سبتمبر  1

في ا ار المتابعة المستمرة للمشروعات الكبرى الجاري 

انشائها بميناء دمياط ، استقبل اللواء بحرى أ.ح / أحمد عبد 

المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد 

من التحال  األوروبي الفائز باتفاقية بناء وتطوير البنية 

الفوقية واستخدام وإدارة وتشويل وصيانة و إعادة تسليك 

 ( بميناء دمياط  1محطة الحاويات الثانية ) تحيا مصر

)التحال  األوروبي يوروجي  و كونتشب و هابا  لويد( خاالل 

ميارتهك للميناء بور  متابعة ماراحال تانافاياذ أعاماال الاباناياه 

الاتااحااتاايااة لاالاامااشااروى واال ااالى عالااى نسااب الااتااناافاايااذ و كااذلاار 

مراجعة كافة اإلجراءات النهائية الالزمة للبدء فور االنتهاء فاي 

  تنفيذ البنية الفوقية للمشروى .

جاء  لر بحضور األستا ة  هدى عطاياة مسااعاد وميار الاناقال 

لشئون النقل البحري و اللواء بحرى أ.ح   اارق عادلاي ناائاب 

رئااياااس ماااجاالاااس اإلدارة لاالاااتااشاااواااياال و الاااعاامااايااد مااهااانااادس               

أحاااااامااااااد عااااااثاااااامااااااان نااااااائااااااب رئاااااايااااااس مااااااجاااااالااااااس اإلدارة                    

 لاااااالااااااتااااااخااااااطااااااياااااار واالسااااااتااااااثاااااامااااااار وقاااااايااااااادات الااااااهااااااياااااائااااااة.

 حيث جااارت مناقشااااات لألمااااااور الفنية و االعمال والجداول 

الزمنية والتزامات األ راف بالتنسيق بين  التحال  وهيئة  

الميناء والشركات والمكاتب االستشارية المنفذة ،  ي لي 

 لر تنفيذاً لخطة وزارة النقل لتحويل ميناء دمياط لميناء 

  محوري لوجيستي للترانني  في  منطقة المتوسر.

 ميناء دمياط يشارك بندوة   رفة مالحة دمياط

 1/11سبتمبر  1

شارك اللواء بحري أ.ح  أحمد عبد الاماعاطاي حاواش رئاياس 

مجلس إدارة هيائاة مايانااء دمايااط فاى الانادوة الاتاى ناظاماتاهاا 

 اارفااة مااالحااة دمااياااط والااتااي اسااتااضااافاا  خاااللااهااا األسااتااا  

الادكااتااور عااباد الااماانااعاك عاابااد الاابااري رئاايااس فارى األكاااديااماايااة 

العربية للعلوم والتاكاناولاوجاياا والاناقال الاباحاري باباورساعاياد 

والااوفااد الااماارافااق لااه بااحااضااور مااجاالااس إدارة  اارفااة الاامااالحااة              

 وأعضاااااااائاااااااهاااااااا مااااااان تاااااااوكاااااااياااااااالت وشاااااااركاااااااات ماااااااالحاااااااة.

حاايااث باادأت الااناادوة بااكاالاامااة الاالااواء بااحااري أ.ح احاامااد عاابااد 

المعطي حواش ، رحب خاللها بنيارة وفد األكاديمية لامايانااء 

دمياط و من التعاون الاقاائاك والاماثامار لارفاع كافااءة وتاطاويار 

قدرات العنصر البشري والذى يعد عنصر أساسي لاتاطاويار 

منظومة النقل البحري كعملية لوجستية متكاملاة تادار مان 

خالله ب سس علمية .ومن جانبه أشاد االستا  الادكاتاور عاباد 

المنعك عاباد الابااري باماا لاماساه مان اهاتاماام قاياادات هايائاة 

ميناء دمياط و رفة المالحة و الشركات والتوكيالت العاملة 

بالميناء بتنمياة قادرات الاعاناصار الاباشارى وهاو الادور الاذي 

 تقوم به األكاديمية خاصة فرى بورسعيد.
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رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل رئيس مجلس  

 إدارة شركة النيل الو نية للنقل النهرى

 1/11سبتمبر  16

اساااتقبل اللاااواء بحااارى ا.ح  أحماااد عباااد المعطاااى حاااواش رئياااس 

مجلااس إدارة هيئااة ميناااء دمياااط اللااواء ا.ح رضااا سااعفان رئيااس 

مجلاااااس إدارة شااااااركة النيااااال الو نيااااااة للنقااااال النهااااااري واللااااااواء 

مااصطفى صااميدة نائااب رئيااس مجلااس إدارة الااشركة فااي ميااارة 

تهاادف إلااى بحااث تطوياار التعاااون بياان الجااانبين ، ودراسااة كيفيااة 

تعظياااك دور الاااشركة فاااي نقااال مختلااا  أناااواى الباااضائع بواساااطة 

وحداتها عبر المحطاة النهرياة بمينااء دميااط باالتزامن ماع خطار 

الشركة لدراسة تدشين خر نقل نهرى للحاوياات بالتعااون ماع 

عدد من الخطوط المالحية من وإلى ميناء دمياط و لار بحاضور 

 عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان قياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادات الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانبين .

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة النيال بتوافار البنياة 

األساساااااية للنقااااال النهااااارى بمينااااااء دميااااااط مماااااا يعطياااااه مااااايزة 

تنافااسية كونااه ميناااء متعاادد الوسااائر ، كمااا أشاااد بنجاااح هيئااة 

ميناء دميااط فاى التناسيق الماستمر والادائك ماع جمياع الجهاات 

  ات الاااااااااااصلة بعملياااااااااااة نقااااااااااال الباااااااااااضائع عااااااااااابر نهااااااااااار النيااااااااااال.

هاااذا و قااااد أوضااااح رئيااااس مجلااااس إدارة هيئااااة ميناااااء دمياااااط ان 

الميناء على استعداد لتقديك كافة التسهيالت ، متمنياً استمرار 

التعااااون بيااان الجاااانبين وتطوياااره بماااا يتفاااق ماااع التوجاااه العاااام 

بتعظياااك المنقاااول مااان الباااضائع عااابر نهااار النيااال لماااا لاااذلر مااان 

 مميزات عديدة .

ميناء دمياط يستعر  تجاربه فى الذكاء االصطناعاي 

 واألمن السيبراني أمام المنتدى  العربي الصيني

 1/11سبتمبر  11

شااااارك  هيئااااة ميناااااء دمياااااط فااااى فاعليااااات )المنتاااادى العربااااى 

الصيني حول اإلتجاهات الحديثة لتطبيقات الذكاء االصطناعي 

فى مجاالت النقل واللوجستيات واألمن السيبرانى( والذى عقد 

بمقاار األكاديميااة العربيااة للعلااوم والتكنولوجيااا والنقاال البحاارى 

كاديمياة بكيان للاذكاء  بالقرية الذكية ، بالتنسيق والتعاون مع أ

االصااطناعي تحااا  رعاياااة الفرياااق مهنااادس كامااال الوميااار.. وميااار 

 النقاال، رئيااس المكتااب التنفيااذي لمجلااس وزراء النقاال العاارب.

حيث مثل هيئة ميناء دمياط بالحاضور اللاواء بحاري أ.ح  أحماد 

 عباااااااااااااااااد المعطاااااااااااااااااي حاااااااااااااااااواش رئياااااااااااااااااس مجلااااااااااااااااااس اإلدارة .

باادأت فاعليااات المنتاادى بعاادد ماان الكلمااات االفتتاحيااة لكبااار 

الحاااضور والماااشاركين إلاااى جاناااب كلماااة الفرياااق مهنااادس وميااار 

النقل ألقاهاا نياباة عناه اللاواء بحارى أ.ح  رضاا إساماعيل رئياس 

قطاااى النقاال البحااري ، أعقبهااا توقيااع اتفاقيااة للتعاااون العلمااي 

بياان األكاديميااة العربيااة للعلااوم والتكنولوجيااا والنقاال البحاارى 

كاديميااااة بكياااان للااااذكاء االصااااطناعي ،  ااااك اسااااتعرا  ألهاااااك  وأ

التجاااارب الاااصينية فاااي عااادد مااان المجااااالت  ات الاااصلة بالاااذكاء 

االصطناعي عاالى التقنياة ،النظاك اللوجاستية الذكياة ، واألجياال 

الجدياااادة ماااان األماااان الااااسيبرانى ،تااااال  لاااار عاااار  ألهااااك الاااارؤى 

 والتجاااااااااارب للجهااااااااااات العربيااااااااااة الماااااااااشاركة فااااااااااى المنتاااااااااادى .

خبار
أ

 
ط

ميا
د
ميناء 

 
  
ر 

وب
كت

 أ
  

  
  

ة 
ر
ش

ع
ة 

ني
ثا

ال
ة 

سن
ال

  
  
ن 

و
ع
رب

أل
وا

ع 
اب

ر
ال

  
د
د
ع
ال

  
  
  

  
  
ة 

وي
سن

ع 
رب

1
/

1
1

  
 



9 

 

وماااان جانبااااه أوضااااح اللااااواء بحااااري أ.ح  أحمااااد حااااواش أن ميناااااء 

دمياط كاان ساباقا فاي اتخاا  العدياد مان الخطاوات المتقدماة فاي 

هذا السياق، حيث استعرض  هيئة الميناء جهودهاا فاى تطبياق 

كااى اآلنااى الااسفن ) ( JITالااذكاء االصااطناعي إلدارة منظومااة الترا

والااااتى كااااان لميناااااء دمياااااط الااااسبق فااااي تطبيقهااااا بياااان المواناااا  

المااصرية ، وجهااود الهيئااة فااى ميكنااة إجااراءات التااشويل بمحطااة 

حاويااات دمياااط ، والخطااوات الجااارى اإلعااداد لهااا بالتعاااون مااع 

( 9Gوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماات لتطبياق خادمات )

بالمينااااء ، إلاااى جاناااب اإلجاااراءات المنفاااذة لتااا مين حفااا  وتاااداول 

 المعلومات والبيانات وفقا لتطبيقات األمن السيبرانى .

          112ميناء دمياط يعقد لجنتي تفعيل القرار 

 و اللجنة األمنية

 1/11سبتمبر  18

تاارأس الاالااواء بااحاارى ا.ح / أحاامااد عاابااد الاامااعااطااى حااواش 

رئيس مجلس إدارة هيئة مينااء دمايااط االجاتامااعاات الادورياة 

و الاالااجاانااة األمااناايااة  2222لساانااة  112لالااجاانااتااي تاافااعااياال الااقارار 

بحضور اللواء بحرى أ.ح /  اارق عادلاي ناائاب رئاياس ماجالاس 

 اإلدارة لاالااتااشااوااياال وعاادد ماان قاايااادات الااجااهااات الاامااخااتااصااة .

حيث تناول  االجتماعات عدد من الاماوضاوعاات  ات الصالاة 

بتنفيذ الاتاعالاياماات الارئااساياة بسارعاة اإلفارا  الاجاماركاي عان 

 ميناء دمياط يعر  رؤيته أمام مؤتمر

 منظومة صناعة النقل البحري العربي  

 بين  النظرية و التطبيق

 1/11سبتمبر  12

تلبيااة لاادعوة االتحاااد العربااي لواارف المالحااة البحريااة ، شااارك  

هيئة ميناء دمياط في فاعلياات مؤتمار ) منظوماة صاناعة النقال 

التطبياق ( والاذى عقاد فاي القااهرة العربي بين  الظررةنو   البحري 

تح  رعاية الفرياق مهنادس / كامال الوميار وميار النقال ، حياث 

مثاال الهيئااة بالحااضور اللااواء بحاارى ا.ح / أحمااد عبااد المعطااى 

 . حواش رئيس مجلس اإلدارة

هااذا وقااد شااارك بااالمؤتمر لفياا  ماان الااسادة الااوزراء و قيااادات 

النقال البحااري العارب و رؤساااء هيئااات الموانا  ومتحااد ين ماان 

. كمااا اشاااتمل   الخاابراء المتخصااصين فااي مجااال النقااال البحااري

المؤتمااااااار علاااااااى عااااااادد مااااااان ورش العمااااااال لمناقاااااااشة المحااااااااور 

األساسية لتطوير خدمات الموان  و منظومة النقل البحاري فاي 

مصر و الو ن العربي ، كماا تناولا  عادد مان الموضاوعات مثال 

تطوياار األسااطول البحااري المااصري و العربااي والطاقااة النظيفااة 

 . واالقتصاد األخضر

وفى  ات السياق شارك اللواء بحرى ا.ح / أحمد عبد المعطى 

حواش في ورشة عمل صناعة النقل البحري المصري و العارباي 

والماوانا  الاباحارياة .. حاياث تانااول خاالل رؤياتاه عار  الاعاقاباات 

التي يعانى منها قطاى النقل الباحاري و ماقاتارحاات تاذلايال تالار 

العقبات بما ياخادم تاطاويار وتاحاسايان ماناظاوماة الاناقال الاباحاري 

 . ككل وفقاً لسياسة وزارة النقل

ي لي انعقاد هاذا الاماؤتامار فاي ا اار الاتاعااون بايان االتاحااد الاعارباي 

لورف المالحة الباحارياة و ارفاة ماالحاة االساكانادرياة والاماجاتاماع 

كبة التطاورات فاي  المالحي العربي لالستفادة من الخبرات وموا

  مجال النقل البحري والموان  المصرية والعربية و العالمية
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 خالل مشاركته في احتفاليو اليوم البحري العالمي
 ميظاء دمياط ةفوز بجائزة أفضل ميظاء في استخدام 

 التكظولوجيا الحدةثو األكثر مالءمو للبيئو

تتويجااا لجهااود هيئااة ميناااء دمياااط فااي إدارة وتطوياار األعمااال 

وفقا للمعايير البيئياة الاسليمة ، فااز المينااء بجاائزة ) أفاضل 

ميناء تجاري بحرى في اساتخدام التكنولوجياا الحديثاة االكثار 

 .مالءمة للبيئة (

 2222جااااء  لااار خاااالل االحتفالياااة بااااليوم البحاااري العاااالمي 

الااتي أقيماا  باإلسااكندرية تحاا  شااعار ) تكنولوجيااا جدياادة 

كاااثر مالءماااة للبيئاااة ( برعاياااة الفرياااق   مااان أجااال نقااال بحااارى أ

مهنااااادس/ كامااااال الوميااااار.. وميااااار النقااااال والاااااذى فااااااز بجاااااائزة 

شخاااصية هاااذا العاااام خاااالل تلااار االحتفالياااة ، وحاااضور قائاااد 

القااااااوات البحريااااااة ، رئيااااااس قطاااااااى النقاااااال البحااااااري ، رئيااااااس 

األكاديمياااة العربياااة للعلاااوم والتكنولوجياااا والنقااال البحاااري ، 

هيئاااة قنااااة الااااسويس، الهيئاااة العامااااة للمنطقاااة االقتااااصادية 

لقناة الاسويس ، ولفيا  مان الاسفراء وخابراء النقال البحاري 

حيااااث قااااام الفريااااق مهناااادس كاماااال .  والشخااااصيات العامااااة

الوميااااار بتاااااسليك الجاااااائزة إلاااااى اللاااااواء بحاااااري أ.ح أحماااااد عباااااد 

المعطاااي حاااواش رئياااس مجلاااس إدارة هيئاااة مينااااء دميااااط ، 

الااذى أوضااح أن فااوز الميناااء بتلاار الجااائزة جاااء نتااا  للنجاااح 

الااذى حققتااه الهيئااة فااي مجااال تطبيااق عاادد ماان المنظومااات 

التكنولوجيااة الحديثااة والااتي كاااان لميناااء دمياااط الااسبق فاااي 

تطبيقها بين الموانا  الماصرية وعلاى رأساها تطبياق منظوماة 

كياة  JIT الترازى اآلني للسفن ، ومنظومة إماداد الاسفن المترا

، بوااااار  الحاااااد مااااان االنبعا اااااات  OPS  بالطاقاااااة الكهربائياااااة

الااضارة بيئيااا ماان الااسفن ، هااذا إلااى جانااب النجاااح فااي إتمااام 

ميكنة العمل بمحطاة حاوياات دميااط، والاربر الاشبكي بيان 

مجتمع المينااء، والفااتورة الاشاملة الموحادة ، والتوساعة فاي 

 .  المنظومة اإلليكترونية للتعرف على الشاحنات

وفيمااا يخاا  جهااود هيئااة ميناااء دمياااط لحمايااة البيئااة ، يتااك 

تطبياااق المعاااايير الدولياااة والمحلياااة لحماياااة البيئاااة فاااي إ اااار 

 منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقا لسياسات بيئية 
 

فعالااة بالتعاااون مااع الجهااات المعنيااة والتااشاور مااع مجتمااع 

المينااااء ، وفقاااا لتوجيهاااات وزارة النقااال ، باااالتزامن ماااع قااارب 

 . cop27 استضافة مصر ألعمال مؤتمر المناخ

وفااى هااذا المجااال تااك التعاااون بياان هيئااة ميناااء دمياااط وجهاااز 

شئون البيئة إلنشاء أول مرصد بيائي متكامال علاى ماساحة 

م مربااااع داخاااال ميناااااء دمياااااط ، يعماااال علااااى القياسااااات 182

البيئية المتنوعة و تك ربطه بالشبكة القومياة للرصاد البيئاي 

داخل مصر . ويتميز بانه مرصد متكامل يتك من خالله إجراء 

 . جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً 

 اااان / ساااااعة  2محرقااااة بطاقااااة ”    2”  هااااذا إضااااافة إلااااى عاااادد 

محطااة معالجااة ”    2”  للتخلاا  ماان جميااع المخلفااات ، عاادد 

 .لمياه الصرف الصحي

كماااااا تاااااك تزوياااااد مينااااااء دميااااااط ب حاااااد  الوحااااادات البحرياااااة 

والمعاادات المااساعدة لمكافحااة التلااو  البحااري ،الااى جانااب 

تااادريب العااااملين فاااي مجاااال حماياااة البيئاااة البحرياااة ب حاااد  

الوساااائل واألسااااليب وفقاااا لخطاااة  اااوارا موضاااوعة ماااسبقا 

 .بالتعاون مع هيئة السالمة البحرية وجهاز شئون البيئة

وفاااى ساااياق متاااصل قامااا  هيئاااة مينااااء دميااااط بإناااارة مبناااى 

 الرئاسة باللون األزرق 

تزامنااً مااع االحتفاال باااليوم البحااري العاالمي ، مااشاركة منهااا 

لموانااا  العاااالك وساااعًيا لتوحياااد المجتماااع البحاااري العالماااي 

 .وميادة الوعي ب همية النقل البحري في العالك
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 إعداد0 إبراهيم أبو النجا

إ الق خدماة تاتاباع الاحااوياات فاي الاوقا  الافاعالاي فاي 

 محطة حاويات ميناء فالنسيا االسباني

  1/11يوليو 6
 

حالً لتتبع  APM Terminals نفذت APM Terminals وفًقا لا

الحاويات في ميناء فالنسيا في إسبانيا حيث تتيح الخدمة 

للعمالء الوصول إلى بيانات   Track & Trace المسماة

حاوياتهك في الوق  الفعلي والتحقق من جداول السفن 

وأوقات التوق  وحف  الحاويات في قائمة مراقبة الحاويات 

 وإعداد تنبيهات عبر البريد اإللكتروني 

إنه يمكن  Maerskقال مشول الموان  المملوك لشركة 

للعمالء تتبع حاويات االستيراد والتصدير عبر 

www.apmterminals.com/valencia  باستخدام رقك

الحاوية أو رقك الحجز المقدم من شركة الشحن أورقك 

بوليصة الشحن. باإلضافة إلى  لر ، تشمل البيانات الوق  

المقدر لوصول السفينة ووق  التفريغ وحالة الحاوية ومدى 

وفي حالة  .توافرها وتفاصيل الحاوية ومتى  ادرت المحطة

كبر من الحاويات سُيطلب منه  ر بة العميل في تتبع حجك أ

 حف  الحاويات في قائمة مراقبة الحاويات الشخصية.

 

news.com-https://container/ 
 

 

مجموعة موان  أبوظبي تستاحاو  عالاى نتارانساماارن 

 مليون دوالر 122وترانسكار ون المصريتين با

  1/11يوليو 6

% 92إلى اتفاق لالستحوا  على ”  موان  أبوظبي“توصل   

الدولية  Transmar المالكة لشركتي IACC من شركة

الدولية، اللتين تتخذان من  Transcargoللنقل البحري و

 912مصر مقرًّا لهما،  وبلو  القيمة اإلجمالية للصفقة 

مليون دوالر، حيث  122مليون درهك إمارالي أي ما يعادل 

سيتك تمويلها بالكامل من االحتيا ات النقدية للمجموعة؛. 

 .وتعّد هذه الصفقة أول استحوا  دولي لموان  أبوظبي

خر حاويات يعمل في منا ق الشرق ”  ترانسمار“وتعتبر 

األوسر والبحر األحمر والخليج العربي والساحل الشرزي 

 teu 127.222بتداول  2221إلفريقيا وقام  خالل عام 

فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء ”  لي سي  ي“أما 

األدبية، حيث تعّد مشول الحاويات الحصري فيه، وتدير 

خّطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصلبة والحاويات، 

مليون  ن  1.2، و teu 72.222 تداولب 2221وقام  في عام 

 .من البضائع الصلبة

الماضية  12كان  الشركتان قد حققتا، خالل األشهر الا

مليون درهك، وأرباًحا قبل  029عائدات وصل  إلى 

استقطاى الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلو  

وتُواصل اإلدارة سعيها لتحقيق معدل  .ماليين درهك 128

مدفوعًة بنمو حجك  2222نمو على أساس سنوي خالل عام 

وتوفر هذه .التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة 

كمية لمجموعة موان   الصفقة المتنا مة  ات القيمة الترا

أبوظبي، موقًعا في السوق لتحقيق منيد من فرص النمو في 

 .مصر ومنطقتي البحر األحمر والخليج العربي

 https://almalnews.com 
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مااايااانااااء أوكاااالناااد ياااقااالااال وقااا  االناااتاااظاااار الاااماااجااااناااي     

 لحاويات االستيراد

      1/11يوليو  2

قلل ميناء أوكالند وق  المكو  المجاني لحاويات االستيراد 

من أجل تخفي  االزدحام، منًعا لنيادة معدالت  رامات 

 الت خير.

، قلل الميناء وق  اإلعفاء من الرسوم 2222ففي  يوليو 

، وأعلن عن ميادة العقوبات 2أيام إلى  9الجمركية من 

 المفروضة على الحاويات التي تبقى لفترة  ويلة جًدا.  

ال يشارك ميناء أوكالند في فر  معدالت  رامات الت خير،  

حيث يقوم كاًل من خطوط الشحن والمحطات البحرية 

بتحصيل الرسوم المت خرة فى حالة عدم نقل الحاوية خار  

، يمنح CNBCالميناء خالل األيام المجانية المتاحة. و وفًقا لا 

الميناء أ ول فترات سكن للحاويات المستوردة، حيث وصل 

 يوًما. 12إلى  7المكو  في محطة أوكالند من متوسر 
 

HMM  تحصل على شهادةISO 

    1/11يوليو  2

 ISOعلى شهادة  )HMM(حصل  شركة الشحن الكورية 

في مجال إدارة السالمة والصحة من السجل الكوري  45001

(KR تتويًجا لجهودها وقدراتها التنظيمية في منع عوامل ،)

الخطر والحواد  الصناعية في مكان العمل، حيث شكل  

باإلضافة إلى تطوير  2222الشركة فريًقا متخصًصا في يناير 

أدوات إدارة السالمة والصحة وإجراء تقييمات للمخا ر 

 المهنية. 

 2222أفضل أرباح ربع سنوية في  HMM*** سجل  

بسبب ارتفاى أسعار الشحن. كما سجل  الشركة نمًوا في 

مليار وون كوري    2717% لتصل إلى  120اإليرادات بنسبة 

 .2222مليار دوالر( في الربع األول من عام  0.8)

 

/https://gcaptain.com 

Nippon Express     تدشن خدمة جديدة لتخفيا

 ازدحام سالسل التوريد

       1/11يوليو  8

خدمتها الجديدة  .Nippon Express U.S.Aأ لق  شركة 

عبر  )US EXPORT SERVICE Inc. )NX USAنن  

المكسير، وهي خدمة نقل متعددة الوسائر متوافقة مع 

BCP  للشحن من الواليات المتحدة وكندا إلى  سيا عبر

المكسير. لتجنب ازدحام الموان  على الساحل الوربي 

للواليات المتحدة، حيث توفر مهلة يمكن االعتماد عليها 

 يوًما من شيكا و إلى ميناء يوكوهاما(.  09)حوالي 

المهلة الزمنية لنقل البضائع برا )السكر الحديدية 

والشاحنات( على  ول نفس الطريق عبر الساحل الوربي 

 يوما. 02إلى  22حاليا حوالي 

تقوم الخدمة الجديدة بنقل البضائع براً بالمقطورة من 

 Nipponمواقع مختلفة في أمريكا الشمالية إلى مستودى 

Express  في سان لويس بوتوسي بالمكسير ، حيث يتك

نقلها بحًرا بالحاويات من ميناء مانزانيلو في المكسير إلى 

 موان  في اليابان ودول  سيوية أخرى.

***NX USA  الشركة اليابانية الوحيدة التي لديها

، 2221مستودى خاص بها في المكسير . وفي أ سطس 

أيًضا خدمة من اليابان إلى أمريكا  Nippon Expressبدأت 

الشمالية عبر المكسير لتجنب االزدحام على الساحل 

الوربي للواليات المتحدة. باإلضافة إلى الخدمة الجديدة قيد 

الخدمات عبر المكسير في  NX USAالتشويل اآلن ، توفر 

 كال االتجاهين بين اليابان وأمريكا الشمالية ) هابًا وإيابًا(.

 https://www.porttechnology.org 
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CMA CGM  تااعالاان عان الااخادمااة مااتاعااددة الاوسااائاار

Thessaloniki - Niš Ramp 

      1/11يوليو  8

خدمة جديدة مع حل متعدد  CMA CGMتقدم شركة 

ن Nišالوسائر لخدمة المنطقة الصناعية والتجارية في ن

 الواقعة في الجزء الجنوبي الشرزي من صربيا.

 CMA CGM، ستقوم  2222أ سطس  11اعتباًرا من 

الخدمة األسبوعية بالقطار لتقلي  بتقلي  أوقات 

.وسيكون مسار الخدمة Nišيوًما من وإلى  2.9الترانني  إلى 

 .  Thessaloniki - Niš - Thessalonikiالجديدة 

يوًما  22صربيا قدوًما من شنوهاي في  - Nišيتك الوصول إلى 

أيام. بينما يتك تصدير البضائع من مقا عة  9ومن إزمير في 

Niš  يوًما ،  09يوًما ، موندرا فى  29متجه إلى شنوهاي في

 أيام. 0فى ودمياط 

أن عمالئها سيكونون  CMA CGMمع الخدمة الجديدة، تؤكد 

 قادرين على خفض بصمتهك الكربونية إلى النص .

 https://www.porttechnology.org 
 

ساناوااافاورة تااحاتاال الامااركاز الااباحاري األول فاي الااعاالااك 

 مرة أخرى

      1/11يوليو  60
 

احتل  سنوافورة المرتبة األولى للعام التاسع على التوالي 

-Xinhua بًقا لتقرير مؤشر تنمية مركز الشحن الدولي  

Baltic الذي نُشر باالشتراك مع وكالة األنباء الحكومية ،

ومزود البيانات البحرية العالمي ن   -Xinhua-الصينية 

بورصة البلطيق ن. حصل  سنوافورة على مكانتها الطويلة في 

صدارة هذا المؤشر نظًرا لنظامها البيئي الواسع والراسخ 

من الخدمات البحرية العالمية االحترافية والحوكمة الرشيدة 

وسهولة ممارسة األعمال التجارية والميناء الكبير               

 والموقع االستراتيجي.

 نقطة، 122من أصل  72.88سنوافورة * سجل  

المركز الثاني في الاقاائاماة ، ماعاقال الاخادماات    لندن * احتل  

 نقطة.  80.22المهنية البحرية ، برصيد 

كبر ميناء في العالك ، المرتبة شنوهاي * احتل   ، مو ن أ

  .نقطة 82.97الثالثة با 

المركز هامبور  و روتردام و دبي و هونغ كونغ * احتل  

 .الرابع والخامس والسادس والسابع على التوالي

 -أ ينا على نيوجيرسي  -نيويورك* لكن هذا العام ، تفوق  

لتحتل المركز الثامن في القائمة ، نظًرا الرتفاى بيرايوس 

احجام تداول الحاويات القوي بشكل استثنا ي في مينائها 

، حيث قام  شركات الخدمات اللوجستية  2221خالل 

بنقل البضائع عبر ميناء الساحل الشرزي للواليات المتحدة 

لتجنب االزدحام على موان  الساحل الوربي للواليات 

 .المتحدة

 Ningbo-Zhoushan* مثل العام الماضي، جاء ميناء 

الصيني في المرتبة العاشرة. يرجع مكانها في هذه القائمة 

كثر الموان  ازدحاًما في العالك من حيث تداول  كونها  الث أ

 .البضائع ، بعد سنوافورة وشنوهاي

مؤشر عالمى يقوم بتصني  Baltic -Xinhua ,*** مؤشر 

والذي ي خذ في االعتبار عوامل الميناء بما  موقًعا بحريًا، 20

في  لر حركة الشحن وعدد الرافعات و ول أرصفة 

الحاويات و ا س الميناء؛ عدد شركات الدعك البحري 

االحترافية مثل سمسرة السفن وإدارة السفن وتمويل 

السفن والت مين والقانون باإلضافة إلى أقساط الت مين على 

بدن السفن؛ وعوامل بيئة األعمال العامة مثل التعريفات 

الجمركية ومدى خدمات الحكومة اإللكترونية واألداء 

موان  هو  12الدرجات من بين أفضل متوسر  .اللوجستي

 .122من  90.78

 https://www.porttechnology.org 
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ياانااهااار مااع احااتاادام  Global Portsإنااتااا  حاااويااات  

 الحرب بين روسيا وأوكرانيا
    1/11يوليو  61

 Global Ports Investments PLC )Globalسجل  شركة 

Ports(  في إنتا  الحاويات في  22.0انخفاًضا بنسبة %

، حيث عان  موان  البلطيق من  2222النص  األول من عام 

خسارة كبيرة بسبب الصراى المستمر في أوكرانيا. ووفًقا 

لبيان الشركة ، بلغ حجك إنتا  الحاويات البحرية الموحدة 

من  2221، أي أقل بكثير من أرقام  TEUsأل  حاوية  011

 . TEUsأل  حاوية  987نفس الفترة والتي بلو  

لقد أ ر التوتر الجيوسياسي العالمي والمحلي النخفا  

التي تقوم بها ناقالت الحاويات إلى -كبير في سجل الطلبات 

 بشكل كبير على نتائج الشركة. -موان  روسيا

في ظل هذه الخلفية، أظهر سوق الحاويات الروسي لحو   

البلطيق والمحطات  الروسية انخفاًضا كبيًرا في تداول شحن 

الحاويات والسيارات والرورو في الربع الثاني من العام. كما 

إن تداول الحاويات في الشرق  Global Portsصرح  شركة 

 Vostochnaya Stevedoringاألقصى بما في  لر محطة 

Company )VSC(  كثر استقراًرا على الر ك من ت  رها كان  أ

في الصين. تك تسجيل انخفا   COVID-19سلًبا بقيود 

ومحطة الحاويات األولى و  Ust-Lugaكبير في محطة حاويات 

Petrolesport ومع  لر، أظهرت محطة .VSC  في الشرق

% لتصل إلى  7.2األقصى ميادة في تداول الحاويات بنسبة 

 . TEUsحاوية  2902222

، انخفض سوق الحاويات في  Global Portsوفًقا لشركة 

في   TEUsأل  حاوية  877% إلى  19.0روسيا بنسبة 

كبر انخفا  في منطقة 2222النص  األول من عام  . وشهد أ

 . TEUsأل  حاوية  992% إلى  08.7البلطيق ، بنسبة 

في حو   2222قال  الشركة إن توقعات السوق لعام 

، في حين من  2221البلطيق ال تزال أقل بكثير من عام 

كثر استقراًرا.  المتوقع أن يكون سوق الشرق األقصى أ

مشواًل رائًدا لمحطات الحاويات في  Global Ports*** تٌعد 

 السوق الروسية من حيث السعة وإنتاجية الحاويات. 

 https://www.porttechnology.org 

 إعادة هيكلة رسوم قناة بنما بموافقة حكومية
       1/11يوليو  64

وافق مجلس الوزراء في جمهورية بنما على هيكل جديد 

لرسوم المرور لقناة بنما سيتك تطبيقه اعتباًرا من يناير 

( إن الهيكل PCA.  وقد صرح  هيئة قناة بنما )2220

الجديد سوف يفتر  هيكل تسعير مبسر قائك على 

إلى أقل           202القيمة ، مما يقلل من عدد التعريفات من 

 . 02من 

ففي عمليات عبور السفن في حالة استخدام مياه الصابورة 

باستثناء سفن الحاويات ، سيتك -لجميع قطاعات السوق 

% من الرسوم  89احتساب الرسوم من خالل تطبيق 

ً من  % المقترحة في األصل. أما بالنسبة  72المحملة بدال

لسفن الحاويات ، سيتك تخفيض رسوم الحاويات الفار ة 

دوالرات /  2، و  2220في عام   TEUsدوالر / حاوية  2إلى 

  TEUsدوالرات / حاوية  0، و  2222في عام   TEUsحاوية 

ً من  2229في عام   8دوالرات و  0.92دوالرات و  9، بدال

 دوالرات التي تك اقتراحها في البداية لكل عام ، على التوالي.

سيتك تنفيذ جميع التعريفات األخرى تدريجياً من يناير 

بالمستويات المقترحة أصالً، كما  2229إلى يناير  2220

سيتك إلواء حوافز رحالت العودة المطبقة على سفن 

الحاويات وسفن الواز الطبيعي المسال بحلول يناير 

عندما يدخل الهيكل الجديد حيز التنفيذ. سيتك إلواء  2220

رسوم الرؤية المطبقة حالًيا على سفن الحاويات الكاملة ، 

والمصنفة على أنها خدمات بحرية أخرى ، قبل تنفيذ 

الرسوم الجديدة لتجنب التداخل مع إجمالي سعة حاوية 

TEU )TTA(. 

وخضع خالل  2222*** تك إصدار مقترح الرسوم في  أبريل 

 رًفا مهتًما  19فترة مشاورات رسمية قدم خاللها 

تعليقاتهك أو  رائهك كتابًة. ُعقدت جلسة االستماى العامة 

أ راف ، تمثل العمالء  9بمشاركة  2222مايو  22في بنما في 

، قام  هيئة قناة بنما  2221المحليين والدوليين. في يونيو 

PCA  بنيادة الطول األقصى المسموح به للممر الما ي

للسفن التجارية و ير التجارية التي تعبر أقفال 

Neopanamax( حيث أصبح إجمالي أقصى  ول ،LOA )

متًرا ، بدالً   092.00للعبور المنتظك ألقفال نيوباناماكس هو 

% من أسطول  70.8متًرا. وتعني النيادة أن  009.28من 

 الحاويات في العالك يمكنه اآلن عبور قناة بنما .

 .com247https://splash 
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موان  دبي العالمية تستحو  على الامالاكاياة الاكاامالاة 

  J&J Group لمجموعة
 

  1/11يوليو  62
 

حصل  موان  دبي العالمية إمبريال على الموافقة النهائية 

والتي تتخذ من  J&J% من مجموعة  122لالستحوا  على 

 افريقيا مقرا لها  و لر لتعنيز تواجدها في أفريقيا.

حلول لوجستية شاملة على  ول  J&J تقدم مجموعة

 .في جنوب شرق إفريقيا North-South و Beira ممرات

أعلن  موان  دبي  أن هذا االستحوا  سيجعل إمبريال تدخل 

أسرى إلى السوق خار  جنوب إفريقيا والوصول الكامل إلى 

 .بعض البلدان والممرات الرئيسية في إفريقيا

يعزز هذا االستحوا  مكانة موان  دبي العالمية في إفريقيا 

المهك على  J & Jكمزود لوجستي شامل من خالل إضافة 

ومن المتوقع أن  - ول هذه الممرات الرئيسية في إفريقيا 

يكون سوق تنمو فيه التجارة ب كثر من ضع  الناتج المحلي 

 اإلجمالي مدفوًعا بالنمو السكاني المتسارى. 

اليابانية تباناي قاا ارة جاديادة تاعامال  K Line  شركة

 بالبطاريات
  1/11يوليو 11

 Kawasaki Kisen( المملوكة لشركة K Lineشركة )تقوم 

Kaisha  اليابانية المحدودة 

ببناء قا رة جديدة تحتوي على محرك كهربا ي كمصدر 

رئيسي للطاقة يعمل بواسطة بطارية ليثيوم أيونية كبيرة 

السعة تشحن بواسطة الشاحن األرضي. كما أنها جهزت 

 .بمولد كمصدر  اقة مساعد

ستكون القا رة أول زورق قطر يحتوي على محرك كهربا ي 

كمصدر رئيسي للطاقة في توكوياما وسيتك نشرها في 

لتقليل انبعا ات  ازات   2229النص  األول من عام 

( في منطقة توكوياما اليابانية. في GHGاالحتباس الحراري )

المستقبل، سيكون من الممكن تحقيق انبعا ات صفرية عن 

  ريق استبدال وقود المولد بطاقة انبعا ات صفرية.

وجدير بالذكر انه في وق  سابق من هذا الشهر قد  رح  

نظاًما أساسًيا جديًدا لألمن السيبراني قائك  K Lineشركة 

 على الذكاء االصطناعي.

https://www.porttechnology.org/ 

   2221ميناء حمد الثالث عالمياً في 

   1/11يوليو  11

 2221و لر َوفًقا لتقرير مؤشر أداء موان  الحاويات لعام 

الصادر عن البنر الدولي ومؤسسة ستاندرد  ند بورز 

 جلوبال ماركي  إنتليجنس.

وقاَل مكتُب االتصال الحكومي على حسابه الرسمي على 

، تويتر: إنَّ دولة قطر تولي اهتماًما كبيًرا لقطاعها البحري

مشيرا الى ان مؤشر أداء موان  الحاويات ُيعنى بتحليل 

ميناء للحاويات حول العالك وفق معايير  092وتقييك كفاءة 

محددة، وقيك الوق  الذي احتاجته السفن للبقاء في 

وهو  2221الميناء إلكمال أعمال الشحن والتفريغ خالل 

عام شهد ازدحاًما  ير مسبوق في مختل  الموان  إلى 

وأشاَر مكتُب جانب تعطل سالسل اإلمداد العالمية. 

االتصال الحكومي إلى أن ميناء حمد استقبل خالل العام 

أل   ن من  209.2سفينة، وقرابة  1992الماضي، 

كثر من  أل   29.9مليون حاوية، و 1.92البضائع العامة، وأ

كثر من  مليون  ن من البضائع  1.0رأس من الماشية، وأ

كثر من   أل  وحدة من السيارات. 92.2السائبة، وأ

https://assafinaonline.com/ 

مالينيا وسنوافورة تكشفان عن خطة لبناء سفياناة 

 إمداد بحرية خضراء
   7277يوليو  72

تعاون بين  ال ة شركات مالينية في مجال بناء وإصالح 

السفن مع شركة بناء سفن في سنوافورة لبناء سفينة 

 ( في مالينيا.OSVإمداد بحرية جديدة صديقة للبيئة )

( بين  حو  بناء السفن MOUتك توقيع مذكرة تفاهك )

  Muhibbah Marine Engineering( و GOMSالبحري )

 Concept  Evolutionو  )Shin Yang Shipyard )SYSو  

أخضر من ش نه  OSVسنوافورة لبناء ما تك وصفه ب نه أول 

أن يتك تصنيعها محلًيا وتزويد السوق العالمي بها. 

وبموجب مذكرة التفاهك ، ستوفر الشركات المالينية 

مرافق أحوا  بناء السفن من البداية إلى النهاية بينما 

ستقوم الشركة السنوافورية بتصميك السفينة ، باستخدام 

نستحتوي السفينة على نظام  .نالتكنولوجيا نالخضراء

، والذي سيقلل من استخدام المولدات.  Blue Gبطاريات 

كثر استدامة  مع تقدم التكنولوجيا ، ستكون هناك حلول أ

تكلفة .  للمولدات الرئيسية الستكمال نظام البطاريات 

مليون دوالر ومن متوقع أن يستورق حوالي  29المشروى 

 شهًرا ليكتمل  من التصميك إلى مرحلة البناء. 22إلى  18

https://splash742.com 

ة
مي

عال
خبار 

أ
 

ة
ر
ش

ع
ة 

ني
ثا

ال
ة 

سن
ال

  
  

  
ن

و
ع

رب
أل

 ا
و 

ع 
اب

ر
ال

د 
د
ع

ال
  
  

  
ة

وي
سن

ع 
رب

  
  
  
  

  
 

ر
وب

كت
أ

  
1

/
1

1
 

  
 

https://www.porttechnology.org/
https://assafinaonline.com/25
https://assafinaonline.com/
https://splash247.com


06 

 

مايانااء روتاردام ياقااوم باإنشااء أ اول ماماار أخضار فااي  

 سنوافورة  MPAالعالك بالتعاون مع 

           1/11أغسطس  1

وهيئة ميناء روتردام  )MPA( وقع  هيئة ميناء سنوافورة

رقمي في  -إلنشاء أ ول ممر أخضر )MoU( مذكرة تفاهك

العالك لجعل الشحن البحرى منخفض/ عديك الكربون، 

حيث يسعى المجتمع البحرى إلى توفير بدائل مستدامة 

مثل الوقود الحيوي )الميثان االصطناعي والهيدروجين 

والوقود القائك على الهيدروجين بما في  لر األمونيا 

باإلضافة إلى تحسين الكفاءة البحرية  .والميثانول( ..

 والسالمة والتدفق الشفاف للبضائع.

كما اتفق  هيئتا الموان  على إنشاء ائتالف كبير من 

الشاحنين وموردي الوقود والشركات األخرى للعمل بشكل 

جماعي لمواجهة أى تحديات جديدة متعلقة بالتكالي  

  .والتوافر والسالمة

كبر موان  التزود  *** تعد سنوافورة وروتردام من بين أ

بالوقود في العالك ، مما يجعلها روابر رئيسية على ممرات 

ستعمل هيئة الميناء مع المركز  .الشحن اآلسيوية األوروبية

للشحن  Mærsk العالمي إلزالة الكربون البحري ومركز

الخالي من الكربون كشركاء عمل، باإلضافة إلى شركاء 

 و bp الصناعة اآلخرين عبر سلسلة التوريد ، بما في  لر

CMA CGM و Digital Container Shipping 

Association )DCSA( و Maersk و MSC و Ocean 

Network Express و PSA International و Shell 

 .و يرها

*** في يوليو ، اتخذت شل قرارها االستثماري النها ي لبناء 

كبر مصنع هيدروجين أخضر في أوروبا على   Maasvlakte 2أ

 في ميناء روتردام.

 https://www.porttechnology.org 

التصعيد العسكري التايواني يثير ماخااوف ازدحاام 

 سالسل التوريد

      1/11أغسطس  4

يهدد الجمود بين الواليات المتحدة والصين حول تايوان 

بتعطيل التجارة العالمية مع بدء التدريبات العسكرية 

الصينية، حيث ُيمكن أن يؤدي أى خلل فى حركة المرور في 

الموان  الرئيسية في تايوان إلى اضطراب شديد في سلسلة 

كثر  التوريد العالمية ، حيث يمثل مضيق تايوان أحد أ

ممرات الشحن ازدحاًما في العالك، حيث تمر السفن 

 التجارية من/إلى أوروبا والشرق األوسر عبر هذا المضيق؛ 

هذا العام -% من سفن الحاويات العمالقة  88فقد عبرت 

 عبر مضيق تايوان.....-فقر 

سفينة  290، فإن حوالي  VesselsValueووفًقا لبيانات 

حاويات وصب سائل وناقالت تتزاحك في المياه اإلقليمية 

سفينة حاويات أخرى قبل  02التايوانية، مع توقع وصول 

  .أ سطس 9انتهاء التدريبات في 

ت لي هذه األخبار في الوق  الذي يستمر فيه ازدحام الموان  

على مستوى العالك بسبب نق  العمالة بسبب 

اإلضرابات العمالية ، باإلضافة إلى ضع  القدرة  

  .اللوجستية الداخلية

 .com247https://splash 
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تركيا ترفع  رسوم عبور السفن التاجاارياة الساتاخادام 

 .مضيق البوسفور والدردنيل

  1/11سبتمبر  6

وصل  ميادة الرسوم لعبور السفن التي تستخدم مضيق 

دوالرات  2البوسفور والدردنيل خمسة أضعاف مع بقيمه 

ستدخل الالئحة الجديدة حيز التنفيذ في                               .للطن

كتوبر  9  . 2222أ

الرسوم الجديدة تعادل خمسة أضعاف النيادة، مما سينيد 

 دوالر. 222مليون دوالر إلى  22اإليرادات من 

https://www.portseurope.com/ 

 

ONE تطلق خدمة جديدة بين الهند وسنوافورة 

  1/11سبتمبر 6

عن  )Ocean Network Express )ONE أعلن  شركة

خدمة جديدة بين الهند وسريالنكا وسنوافورة .  سيكون 

كولومبو ، سريالنكا  -هنيرا ، الهند :الدوران على النحو التالي

سنوافورة . ستكون الخدمة الجديدة  ات تردد أسبوعي   –

 .سبتمبر 12وستكون سارية اعتباًرا من 

https://www.portseurope.com/ 

مااواناا  دبااي الااعااالااماايااة تاانااقاال ماانااصااتااهااا االلااكااتااروناايااة 

DUBUY.com إلى تونس 

  1/11سبتمبر 1

أعلن  موان  دبي العالمية عن إ الق منصتها للتجارة 

التزام موان   بما يعزز في تونس DUBUY.com اإللكترونية

دبي العالمية بفتح ممرات التجارة الرقمية في إفريقيا من 

خالل إتاحة الوصول إلى األسواق االستراتيجية حيث يبلغ 

 مليار دوالر . 9.2السوق االستهالكى 

بالفعل في  انا وكينيا  DUBUY.comيذكر أنه : قد تك تقديك 

وتنزانيا وزامبيا ، وهو يمثل مجتمع أعمال عبر اإلنترن  يضك 

كثر من   تاجر نشر. 2222أ

 ميناء  كي  - Tuas سنوافورة تفتتح ميناء

كثر استدامه  وأ

  1/11سبتمبر  1

 ميناء  )PSA Corporation Ltd )PSAافتتح  شركة

 Tuas مع تشويل أول  ال ة أرصفة في المرحلة األولى من ،

التطوير. يعد هذا مهما في تاريخ سنوافورة البحري ، حيث 

يعيد الت كيد على مكانة الدولة كميناء محوري عالمي 

 .مدعوم بتقنيات عالمية المستوى

مليون حاوية  09من المتوقع أن يتعامل الميناء مع   

مكافئة سنويًا ، أي ما يقرب من ضع  األحجام 

 20رصيًفا تمتد لمسافة  00وسيكون هناك .الحالية

كبر سفن الحاويات عالوة على   .كيلومترا قادرة على تداول أ

كيلومتًرا مربًعا  10.09حوالي  Tuas لر ، سيشول ميناء 

كتماله    من األر  عند ا

كتماله  على أربع مراحلTuas سيتك تطوير ميناء  عند ا

كد رئيس وزراء سنوافورة أن  2222بالكامل في عام  حيث أ

نأول رصيفين بدأ عملياتهما في ديسمبر الماضي، والسفن 

وستبدأ  ال ة .نتتجه إلى هناك من جميع أنحاء العالك

وفًقا للخطة ،  .2222أرصفة أخرى عملياتها بحلول ديسمبر 

 21على  Tuasستحتوي المرحلة األولى للعمليات في ميناء 

مليون حاوية  22رصيًفا للمياه العميقة يمكنها التعامل مع 

   2229مكافئة سنويًا عند تشويلها بالكامل في عام 

متًرا ، ويبلغ  ول ارصفته اإلجمالي  20يبلغ عمق الوا س 

موظ  في  922كيلومتًرا. في الوق  الحاضر ، يعمل  20

من ، مع تطوير المحطة تدريجياً  Tuasالموقع في ميناء 

كبر محطة حاويات مؤتمتة بالكامل في  المتوقع أن تكون أ

 09العالك في مكان واحد ، مع قدرة مناولة سنوية تبلغ 

  مليون حاوية مكافئة

ميناء  لًيا و كًيا ومستداًما حيث  Tuasسيكون ميناء 

سيستخدم الميناء الجديد الذكاء االصطناعي لتنسيق 

كبر ، بما في  لر إدارة حركة السفن  العمليات بسالسة أ

تعمل الهيئة البحرية والميناء في  .وتخلي  الميناء

مع مشولي الموان  لدفع اعتماد  )MPA( سنوافورة

التقنيات الرقمية في الميناء كما يهدف الميناء لتحقيق 

 .2292صافي انبعا ات صفرية بحلول عام 

 news.com-https://container 
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CMA CGM   تنشئ صندوق خاص لتسريع اناتاقاال

 الطاقة في الشحن والخدمات اللوجستية

   1/11سبتمبر 1

أنااهااا بصاادد إنشاااء صااناادوق  CMA CGM أعاالااناا  مااجاامااوعااة

خاص للطاقة، مدعوًما بميزانية مدتها خمس سنوات ، بقيمة 

مليار دوالر أمريكاي ، لاتاسارياع اناتاقاال الاطااقاة وتاحاقاياق  1.9

الاهادف هاو تسارياع إزالاة  .2292صافي الاكارباون باحالاول عاام 

الكربون عبر عمليات الشاحان والالاوجساتاياات عالاى مساتاوى 

 التزام كبير بتطوير حلول موفرة للطاقة. .العالك

سيستثمر الصندوق لدعك اإلنتا  الصناعي للاوقاود الاجادياد، 

باإلضافة إلى حلول االنتقال منخفض االناباعاا اات عابار قااعادة 

ساياسااعاد هاذا الصانادوق فاي دعاك ماناصاة  أعمال المجموعة.

االبااتااكااار الااعااالااماايااة الااتااي يااتااك تااطااوياارهااا جاانااًبااا إلااى جاانااب مااع 

الشاااركاااات الاااكااابااايااارة والشاااركاااات الصاااوااايااارة والاااماااتاااوساااطاااة 

 .والشركات الناشئة والمجتمع األكاديمي والعلمي

في ماعاظاك خاطاوط الشاحان  CMA CGMهذا وقدد استثمرت 

 الخاصة بها في الواز الطبيعي المسال كوقود انتقالي. 

يهدف الصندوق الجديد إلى ظهور مرافق إناتاا  جاديادة عالاى 

نطاق صناعي للوقود الحيوي، والمياثاان الاحاياوي، والاماياثاان 

اإللكتروني، والميثاناول الاخاالاي مان الاكارباون ، وأناواى الاوقاود 

 البديلة األخرى.

،  Neolineأيًضا أنها استحو ت على  CMA CGM** كشف  

وهي سفينة شحن نمو جية تعمل بطاقة الرياح مان الاماقارر 

  2222أن تخدم الطرق عبر المحير األ لسي بحلول نهاية  
https://www.maritimegateway.com 

 

السااعااوديااة تااتااصاادر الشاارق األوساار فااي الااجاااودة 

 البحرية 

   1/11سبتمبر 

حصل  المملكة على شهادة الجودة البحرية لالاقارن الاحاادي 

دولاة  20والعشرين ك ول دولة في الشرق األوسر ومان بايان 

فقر على مستوى العالك، و لر لاتاحاقاياقاهاا ماعاايايار الاجاودة 

 .البحرية في الموان  األمريكية

وجاء  لر بناًء على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي 

زارت الاامااواناا  األمااريااكاايااة خااالل الساانااوات الااماااضاايااة ألعاالااى 

متطلبات واشترا ات البيئة والساالماة الاباحارياة، إضاافاة إلاى 

الااتاازامااهااا باامااتااطاالاابااات االتاافاااقاايااات الاادولاايااة وإتااباااى أفضاال 

الممارسات  ات العالقة باالاماحاافاظاة عالاى ماقاوماات الابايائاة 

البحرية، حيث تُمنح شاهاادة الاجاودة الاباحارياة مان قابال خافار 

السواحل األمريكية التي تمثل الجهة الارساماياة والاماساؤولاة 

عن ضاماان الساالماة واإلدارة الابايائاياة فاي الاماوانا  والامامارات 

 البحرية األمريكية. 

https://assafinaonline.com 

DCHC  

( Damietta Container & Cargo Handling Co. ) 

خاادمااة جاادياادة لاالااخاار الاامااالحااي كااوسااكااو باامااحااطااة حاااويااات 

 دمياط  

العاضاو   –، كش  السيد اللواء بحري / عالء محمد إبراهيك 

الااماانااتاادب الااتااناافاايااذي لشااركااة دمااياااط لااتااداول الااحاااويااات 

 COSCOوالاابااضااائااع عاان االتصاااالت مااع الااخاار الاامااالحااي 

SHIPPING Lines  انته  إلى اإلعالن عن بدء خدمة جديادة

 Limassol Greeceللتعامل مع ميناء دمياط وهي خدماة 

Express )LGX1(  عالاى أن تاكاون الاخادماة بشاكال ماناتاظاك

بين ميناء دمياط )مصر( و وميناء بيرياه )الاياوناان( و مايانااء 

 ليماسول )قبرص( وميناء اإلسكندرون )تركيا( .

 –وقاد صاارح الساايااد الاالاواء بااحااري / عااالء ماحاامااد إبااراهاايااك 

العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحااوياات 

والبضاائاع أناه ساوف ياتاك الاتاردد عالاى مايانااء دمايااط باهاذه 

لااالاااخااار  )Limassol Greece Express )LGX1الاااخااادماااة 

باماعادل سافاياناة اساباوعايااً وساوف تابادأ  COSCOالمالحي 

 17أولاى الارحاالت إلاى ماياناااء دمايااط  ااداً األ انايان الاماوافاق 

 ان شاء هللا . 2222سبتمبر 

وتااجاادر اإلشااارة إلااى ان مااحااطااة دمااياااط لااتااداول الااحاااويااات 

والاابااضااائااع تشااهااد حااالااياااً الااماارحاالااة الاارابااعااة واألخااياارة ماان 

المشروى العمالق الخاص بتدعيك أرصفة الحاوياات لانياادة 

متر مما ياجاعالاهاا قاادرة عالاى  19الوا س أمام األرصفة إلى 

كابار سافان الاحااوياات كاماا اناه تاك تاورياد عادد   0استاقاباال أ

باا حاد  الااماواصافااات وباذلاار  STSأونااش رصاياا  عامااالقاة 

تصبح محطة دمياط لتداول الحاويات قادرة على االستمرار 

كبر الموان  في منطقة شرق المتوسر.   في المنافسة ضمن أ
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https://www.facebook.com/Damietta.Container.Handling.Company/?__cft__%5b0%5d=AZXINzPUlf_pQuDea7a0cwb7WC_6lPDfqLtDeqpY5WKSBCI7Us2ZCYNPrf_5tns91D469MwJItqNQPV4uRTVW1ZBsRU5D5UMraPqoYFex97HZpbUBfOlORAkpftusYVNYwMP6YSx6bp21bO0f5xkVvF9Ft2KBb8Wa2FSjYla0lHuKy9fyWySw1
https://www.facebook.com/Damietta.Container.Handling.Company/?__cft__%5b0%5d=AZXINzPUlf_pQuDea7a0cwb7WC_6lPDfqLtDeqpY5WKSBCI7Us2ZCYNPrf_5tns91D469MwJItqNQPV4uRTVW1ZBsRU5D5UMraPqoYFex97HZpbUBfOlORAkpftusYVNYwMP6YSx6bp21bO0f5xkVvF9Ft2KBb8Wa2FSjYla0lHuKy9fyWySw1
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 بدء العمل في المستودى األخضر 

 بميناء نلندن جيتواين

    7277سبتمبر  11 

الامازّود لالاحالاول  -المملكة المتحدة ن -DP World كشف  ن

عن بدء العمل في الاماساتاودى  -اللوجستية الذكية المتكاملة 

أل  قادم مارباع  117األخضر الجديد الذي يمتد على مساحة 

كاماا  .في مجّمع الخدمات اللاوجساتاياة بامايانااء لانادن جاياتاواي

أفضاال عااام لااهااا ماان حاايااث حااجااك »  DP World »شااهاادت 

األعمال الجديدة خالل عقد، محققة مستويات  ير مساباوقاة 

في الطلب على مساحات التخنين المتمايازة فاي جاناوب شارق 

إنجلترا، وسجل  نمواً قياسيااً فاي حاجاك الاباضاائاع الاماتاداولاة 

لالاخادماات الالاوجساتاياة فاي »  DP World »من خالل مركزي 

ميناء لندن جيتواي وميناء ساو هامبتون خالل النص  األول 

ماان الااعااام. ويااجااري الااعااماال عاالااى ساارعااة إنشاااء الاامااسااتااودى 

األخضر الجديد استجابًة لطلب الماتاعاامالايان، ومان الاماتاوقاع 

 .2220انتهاء العمل فيه خالل الربع الثالث 

com.742https://splash/ 

كااناادا واإلمااارات ياادعاامااان ماابااادرة الااطاااقااة الاابااحااريااة 

 النظيفة 

     7277سبتمبر  72

صدق  كالً من كندا واإلمارات العربية المتحدة عالاى ماباادرة 

كاثار ماراعااة لالابايائاة  جديدة لادعاك اناتاقاال الاطااقاة إلاى وقاود أ

عالمًيا عبر القطاى البحري. كان  الحكومتان من بيان األوائال 

الذين أظهروا دعمهك للمبادرة التي تك إ القها حديًثا نمبادرة 

محاور الطاقة البحرية النظيفة ن. تشامال األهاداف الارئاياساياة 

لاالااماابااادرة تسااهااياال تاابااادل الاامااعاالااومااات والاامااعاارفااة بشاا ن 

السياسات والبرامج ومشاريع إزالة الكربون لتقليال ماخاا ار 

االستثمار وتسريع النشر الاتاجااري لالاوقاود والاتاكاناولاوجاياات 

 البديلة عبر الدول فى مختل  أنحاء العالك.

جيجاوات  2تبلغ  اقته اإلنتاجية  -مشروى األمونيا الخضراء  

ستنتج الهيدروجين األخضر ومعالاجاتاه لاتاحاويالاه إلاى أماوناياا 

 سائلة الستخدامها كوقود للسفن، مع إمكانية تصديره. 

https://www.freightnews.co.za/ 

 

MSC  تااادشااان خااادماااة الاااتااارانااانيااا  بااايااان أوروباااا

 والسعودية والهند

    7277سبتمبر  72

 Himalayaخاادمااة جاادياادة فااي ماايااناااء جاادة ن MSC دشااناا 

Express ن، حاايااث ياامااكاان اآلن نااقاال الابااضااائااع مان الاامااواقااع

العالمية لالستيراد إلى جادة عان  ارياق الاماوانا  الارئاياساياة 

ومااايااانااااء  Gioia Tauro وشاااركاااة  NWC Europe لشاااركاااة

كما يمكن نقل البضائع الماصادرة مان جادة  .الملر عبد هللا

كز   NWC Europe عبر ميناء الملر عبد هللا وفالنسيا ومرا

فايالاكاساتاو إلاى جادة  -وستكون أول سفينة تبحر من أوروبا 

كتوبر وتصل جدة في  8ن في MSC GAIAهى السفينة ن  20أ

كتوبر  كولومبو إلى جادة  -كما ستبحرأول سفينة من الهند .أ

كتوبر وتصل جدة في  7في  MSC IRENE هي كتوبر 20أ  .أ

كابار   MSC*** بحلول نهاية هذا العام ، ستاتاسالاك شاركاة  أ

( ، تك بناؤها فاى حاو  بانااء MSC Tessaسفينة في العالك )

الصاياانااي ، بسااعااة إجامااالاايااة  Hudong Zhonghua السافاان

فاتااحااة  112، كااماا تااحاتااوي عاالاى TEUحااويااة  220110تاباالاغ 

 إضافية لنيادة سعة السفينة مستقبالً.
https://www.porttechnology.org/ 

ميناء أشادود ياوقاع عادة اتافااقاياات باالاتاعااون ماع 

 ميناء برشلونة

    7277سبتمبر  72
وقع ميناء أشدود اتفاقية تعاون جديدة مع ميناء بارشالاوناة 

في محاولة لتعنيز االبتكار اإلسرائيلي في جميع أنحااء أوروباا. 

سيوفر كاال الامايانااءيان إرشاادات وباراماج تاجارياباياة لاتاطاويار 

الطاقة الماساتاداماة والاخابارات األماناياة ومشاارياع ماتاعالاقاة 

مليون دوالر فاي 1.0بشحن الركاب. سيستثمر ميناء أشدود 

شركات ناشئة من خالل شراء معدات التكنولوجيا  2تطوير 

الحديثة وتوقيع اتفاقيات حقوق الملكية. تعمل ا نتاان مان 

 الشركات الناشئة في قطاى األمن السيبراني.

كما وقع ميناء أشدود اتفاقية تجارية هي األولاى مان ناوعاهاا 

في أوروبا مع  رفة تجارة بارشالاوناة، لاتاحاسايان الاروابار بايان 

 الشركات اإلسرائيلية وقطاى األعمال في إسبانيا وأوروبا.
 

https://www.porttechnology.org/ 
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 اعداد 0 دعاء حسن  

دعااك جاانااوب إفااريااقاايااا لااماانااع حاااالت الااهااجاارة الااوااياار 

 FALشرعية والتصديق على اتفاقية 
 1/11يوليو  6

حضر ممثلو حكومة جنوب إفريقيا والموان  وصانااعاة الاناقال 

البحري ندوة و نية حول منع المهاجرين الوير شرعيايان فاي 

ياوناياو( ، ناظاماتاهاا الاماناظاماة الاباحارياة  27إلى  29كيب تاون )

 .الدولية بالتعاون مع وزارة النقل بجنوب إفريقيا

تتسبب حواد  الهجرة الويار شارعاياة فاي صاعاوباات كابايارة   

لربابنة السفن وشركات الشحن ومالكي السافان ومشاوالاي 

السفن في إنزال المهاجرين الوير شارعايايان مان السافان إلاى 

 السلطات المختصة. 

على الصعيد العالمي، بلغ عدد حواد  الهجرة الوير شرعية 

، باإجاماالاي  002  -  2221إلى فبراير  2222في العام من فبراير 

 8.7مساافااًرا  اايار شاارعاي ، وقادرت الاتاكااالاياا  بانااحاو  1292

ماالاايااون دوالر أمااريااكااي ، وفااًقااا لاالاامااجاامااوعااة الاادولاايااة لاانااوادي 

 الحماية والتعويض.

وكان مان بايان الاحااضاريان اآلخاريان فاي الانادوة ماماثالايان عان 

الموان  الرئيسية في جنوب إفريقيا ومن وكالة األمك المتحدة 

( ، IOM( ، والاماناظاماة الادولاياة لالاهاجارة )UNHCRلالجئين )

،  BIMCO( ، و ISOوالمنظمة الدولية للتاوحاياد الاقايااساي )

والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتاعاوياض ، والامايانااء. 

( ، وخافاار PMAESAراباطاة اإلدارة لشارق وجاناوب إفاريااقاياا )

السواحل بالواليات المتاحادة ، والالاجاناة الاحاكاوماياة الادولاياة 

و  Maersk( ، وشاركاات الشاحان )ISCOSالدائمة للشحن )

MSC ومراسلي )P&I .في البالد 

مكافحة تهديادات األمان الاباحاري فاي  ارب الاماحايار 

 الهندي وخليج عدن
 1/11يوليو  4/

وافق  الدول الموقعة على مدونة قواعد السلوك المتعالاقاة 

بااقاامااع الااقاارصاانااة والسااطااو الاامااساالااح عاالااى الساافاان والاانااشاااط 

البحري  ايار الاماشاروى فاي  ارب الاماحايار الاهانادي وماناطاقاة 

خاالاايااج عاادن ، والاامااعااروفااة باااسااك تااعاادياال جاادة عاالااى ماادونااة 

، عالاى ماجاماوعاة ماان  2219جاياباولاي لاقااواعاد السالاوك لاعااام 

الاااتااادابااايااار لاااماااكاااافاااحاااة الاااتاااهاااديااادات الاااجاااديااادة والااانااااشااائاااة                      

 لألمن البحري.

 02-28أقر االجاتامااى رفاياع الاماساتاوى ، الاذي عاقاد فاي دباي )

يونيو( ، ب ن التهديدات البحارياة تاطاورت وتاوساعا  لاتاتاجااوز 

القرصنة إلى تحديات أخارى لاهاا تا  ايار ضاار عالاى اقاتاصاادات 

الدول الاماوقاعاة. واتاخاذ االجاتامااى أرباعاة قارارات تاهادف إلاى 

تعنيز اإلجراءات لمواجهة الاتاحادياات الاجاديادة. وتاهادف هاذه 

التدابير لتطوير شبكة قوية لتباادل الاماعالاوماات اإلقالاياماياة ؛ 

تنسيق أفضل لبناء القدرات من خالل تعانياز الاعاالقاات بايان 

؛ تادابايار  DCOCالشركاء الدوليين من خالل منتدى أصدقااء 

لتعنيز الصندوق االستئماني  ؛ وتاطاويار الاعاالقاات الاماتاباادلاة 

الاامااناافااعااة مااع الااماانااظاامااات واالئااتااالفااات الاادولاايااة  ات الاارؤيااة 

 المشتركة لتعنيز األمن البحري في المنطقة.

افتتح االجتماى ومير الطاقة والبنية التحتية في دولة اإلماارات 

العربية المتحدة ، معالي د. سهيل محمد المزروعي ، رئاياس 

اللجنة التوجيهية لمكتب التناساياق اإلقالاياماي ، الافارياق أول 

مااحاامااد باان عااد هللا الشااهااري ، وساافااياار االتااحاااد األوروبااي فااي 

اإلمارات ، أندريا ماتيو فونتانا.  ونقل األمين الاعاام لالاماناظاماة 

 .البحرية الدولية السيد كيتاك ليك رسالته عبر الفيديو
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 تخر  جيل جديد من المتخصصين 

 في القانون البحري
 1/11يوليو  1

( حاافاال IMLIالاادولااي لاالااقااانااون الاابااحااري ) IMOأقااام مااعااهااد 

متخصاًصاا فاي  90التخر  الثالث والثال ين ، لالحتفال بنجاح 

كااماالااوا دورات مااخااتاالاافااة فااي  09الااقااانااون الاادولااي ماان  دولااة أ

يوليو في مالطا ، وتضمن خارياجايان  1المعهد. أقيك الحفل في 

من السلفادور و ياناياا باياسااو يشااركاون فاي باراماج الاماعاهاد 

 ألول مرة.

قال األمين العام للمنظمة الاباحارياة الادولاياة ، كاياتااك لاياك ، 

مخا ًبا الاخارياجايان ، نعالاى الار اك مان األوقاات الاماضاطارباة 

والصعوبات التي تسبب بها الاوبااء ، فاقاد حاقاقا  أهادافار. 

، مان خاالل الامااعارفااة  2222لاقاد تاك تامااكاياانار أنا  ، دفااعاة 

والمهارات ، للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الاماناظاماة 

 البحرية الدولية من أجل عالك أفضل. ن

كاثار مان  IMLIارتفع الاعادد اإلجاماالاي لاخارياجاي   1222إلاى أ

 دولة . 191 الب من 

 تعنيز أمن الموان  في تونس
 1/11يوليو  1

تعنيز أمن الموان  هاو ماحاور ورشاة الاعامال الاتاي تاما   فاي 

يااولاايااو(. قااام سااتااة و ااال ااون مشاااركًااا ماان وزارة  8-2تااونااس )

النقل ، وهيئة الموان  وشركات الشحن والتفريغ في توناس ، 

وكيانات أخرى معنية بشكل مباشر ب من الاماوانا  ، باتاطاويار 

 رق للتعاون على المستوى الو ني بهدف تعانياز الاتانافاياذ 

واالمتثال للمتطلبات الدولية. وكان  القضية الرئيسياة قاياد 

المناقشة هي تنفياذ الاكاود الادولاي ألمان السافان والامارافاق 

وماوظافاي  )DA( للسلطات المعيناة )ISPS Code( المرفئية

 .)PFSOs( أمن المرافق المرفئية

سيعمل المشاركون على تعنيز قدرتهك عالاى أداء واجابااتاهاك 

بفعالية وفًقا لألحكام  ات الصلة مان تادابايار األمان الاباحاري 

للمنظمة البحرية الدولية ، بما في  لر الفصل الاحاادي عشار 

( ، ومادوناة SOLASمن اتفاقية حماية األرواح فاي الاباحار ) 2-

ISPS  ومدونة ،IMO / ILO  للممارسات المتعلقة باألمن فاي

الماوانا  ، والاتاوجاياهاات  ات الصالاة. كاماا تاك تاواطاياة األدوار 

المسؤول عن تانافاياذ  DAوالمسؤوليات الرقابية الموكلة إلى 

ووزارة  IMOخالل ورشة العمل الاتاي تاناظاماهاا  ISPSمدونة 

 النقل بالمملكة المتحدة .

إ ااالق مااوائااد مسااتاادياارة حااول اسااتااراتاايااجاايااة إزالااة 

 الكربون في كينيا
 1/11يوليو  64

التابع للمنظمة البحرية  GreenVoyage2292أ لق مشروى 

الدولية والنرويجية سالاسالاة مان الاماوائاد الاماساتاديارة حاول 

( لاماعاالاجاة اناباعاا اات NAPSإنشاء خطر العمال الاو اناياة )

 ااازات الاادفااياائااة ماان الشااحاان ، حاايااث ُعااقااد الااحااد  األول 

ياولاياو. تاعاد باراماج الاعامال  12بالتعاون مع حكومة كينيا في 

الو نية جزًءا مهًما من الجهود المبذولة للحد مان اناباعاا اات 

 ازات الدفيئة في القطاى البحري. شجع  المنظمة البحرياة 

الدولية البلدان على تطوير وتقديك خططها. وسيسااعاد  لار 

البلدان على تحقيق أهاداف خافاض االناباعاا اات الاماناصاوص 

عالااياهااا فااي اسااتاراتااياجااياة الامااناظااماة الابااحاريااة الاادولايااة األولاايااة 

 لوازات الدفيئة.

توفر الموائد المستديرة ، المتاحة لاجاماياع الابالادان الشارياكاة  

GreenVoyage2292  منصة تافااعالاياة لالاسالاطاات الاو اناياة ،

وأصحاب المصلحة المعنيين الستكشاف العوامل والفاوائاد 

المحافازة إلنشااء خاطاة عامال و اناياة ، وربار الاناقااط باالاجاهاود 

الحالية للحد من االنبعا ات من قبل الدولة. تسمح األحدا  

 IMO-Norway باااااااالاااااااتااااااانااااااافاااااااياااااااذ الاااااااعااااااامااااااالاااااااي لااااااادلااااااايااااااال

GreenVoyage2292 NAP. 

عااقاادت الاامااائاادة الاامااسااتاادياارة األولااى عااباار اإلنااتاارناا  وشااهاادت 

مشاااركااياان ياامااثاالااون مااخااتاالاا   12مشاااركااة نشااطااة ماان قااباال 

الوزارات والوكاالت الاحاكاوماياة  ات الصالاة فاي جاماياع أناحااء 

كينيا. عر  االجتماى الدروس المستفادة مان باعاض الادول 

األعضاء في المنظمة البحرية الدولياة الاتاي وضاعا  باالافاعال 

برامج العمل الو نية )فنلندا والهند والنرويج وساناواافاورة( 

 وحدد أسباب وفوائد إنشاء هذه االستراتيجية الو نية.

دعك كينيا حيث تستكشا   GreenVoyage2292ستواصل 

الدولة إمكانياة تاطاويار خاطاة عامال و اناياة. وساياشامال  لار 

وضع سياسات لالاحاد مان االناباعاا اات ، والاتادرياب ، وكاذلار 

 تحديد الفرص للمشاريع التجريبية في المنطقة.
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خطوة واحدة أقرب إلى استراتيجية األمن البحري  

 الو ني في كينيا

 1/11اغسطس  0

حضاار كاابااار الاامااسااؤولااياان ماان وزارات الااحااكااومااة الااكاايااناايااة 

 27-29والوكاالت المسؤولة عن األمن البحري ورشة عامال )

يوليو( لمراجعة وإنهاء مسودة سجل مخا ر األمان الاباحاري 

 .الو ني في البالد

ال تزال الجهود المباذولاة لاحامااياة الاماناطاقاة مان الاتاهاديادات 

االستراتيجية بما يتماشى مع أهاداف تاعاديال جادة لامادوناة 

، ماان األولااويااات  2219جااياابااولااي لااقااواعااد الساالااوك لااعااام 

القصوى. إ ا ترك  الاماشااكال دون رادى ، فاإناهاا ساتاضاعا  

من قيمة القطاى البحري المتطور واالقتصاد األزرق. تشامال 

الااتااهااادياادات الااامااحااددة: اإلرهاااب الااابااحااري ، والصااياااد  اايااار 

المشروى و ير المنظك و ير المبلغ عنه ؛ تهريب الاماخادرات 

واألساالااحااة واألشااخاااص ؛ تااجااارة  ااياار مشااروعااة فااي األحااياااء 

البرية؛ التهديد الذي تشكله على السفن بسبب الاتاهاديادات 

الجديدة والنااشائاة ، وخااصاة األمان الساياباراناي ، والاطاائارات 

بدون  يار ، والعبوات الانااسافاة الاماحاماولاة عالاى الاقاوارب ، 

 والهجوم على السفن.

اإلدارة الاباحارياة فاي ماناطاقاة الاباحار الاكاارياباي تاحاتال 

 مركز الصدارة

 1/11اغسطس  8

ُعقد االجتمااى اإلقالاياماي لامادياري ورؤسااء اإلدارات الاباحارياة 

)الاامااعااروف سااابااًقااا باااسااك ورشااة عااماال كاابااار الاامااسااؤولااياان 

 )IMO( البحريين( ، الذي نظمته المنظاماة الاباحارياة الادولاياة

، في باراماريبو ، سورينام  )MAS( والسلطة البحرية لسورينام

 .2222يوليو  27 -28

واعُتابار االجاتامااى باماثااباة اناتاقاال هاام إلاى هاياكال  ي  ااباع  

كبر لمعالجة المسائل التي تؤ ر على النقل الباحاري  رسمي أ

المستدام في البحر الكاريبي. وسيشمل  لر: ناقال الاباضاائاع 

والااركاااب عاان  ااريااق الاابااحاار ، وتسااهااياال الاانااقاال الاابااحااري ، 

والمسائل القانونية والتشارياعاياة ، والاتاكاناولاوجاياا الاباحارياة ، 

والتعليك والتدريب البحريين ، والساالماة الاباحارياة ، وحامااياة 

الاابااياائااة الاابااحااريااة ، والاامااالحااة واإلنااقااا  وأي مسااائاال أخاارى               

  ات صلة.

تك عقد االجاتامااى فاي شاكال ماخاتالار وحضاره أرباعاون ماماثااًل 

لااإلدارات الاابااحااريااة ماان الااباالاادان الااتااالاايااة: أنااتاايااوااوا وبااربااودا ، 

كومنولث جزر البهاما ، بربادوس ، بليز ، كومنولث دومينيكا ، 

 اارياانااادا ، الااجاامااهااوريااة الااتااعاااوناايااة  اايااانااا وهااايااتااي وجااامااايااكااا 

وهولندا وساانا  كاياتاس ونايافاياس وساانا  لاوساياا وساانا  

فاانااسااناا  وجاازر  اارياانااادياان وجاامااهااوريااة سااورياانااام وجاامااهااوريااة 

ترينيداد وتوبا و ؛ وأقاليك / ماناا اق أروباا )مامالاكاة هاولانادا( 

وبرمودا )المملكة المتحدة( وجزر كايمان )المملكة المتحدة( 

وبونير وسان  يوستاتيوس وسابا )مملكة هولندا( وكوراساو 

 (.)مملكة هولندا( واألتراك وجزر كايكوس )المملكة المتحدة
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 منع ضياى الحاويات في  رب ووسر إفريقيا

 1/11سبتمبر  2

كارا ،  ااناا            تك عقد تدريب لتدابير منع فاقادان الاحااوياات فاي أ

سبتمبر( لمسؤولين من تسعة بلدان في  ارب ووسار  9-7) 

إفريقيا وحضر التدريب  مسؤولون من محاطاات الاحااوياات ، 

وهااياائااة الاامااواناا  ، وعاامااال الشااحاان والااتاافااريااغ ، والشاااحاانااون 

المحليون ووكالء شحن البضائع ، واإلدارة البحرية ، والاهايائاة 

الو نية المختصة بسالمة الحاويات ، والاجاهاات الاماساؤولاة 

 .عن اعتماد األوزان والمقاييس

أدار الحد  المنظمة البحرية الدولية والسلطة البحرية بوانا 

لدعك التنفيذ الكامل للمتطلبات / التوصياات  ات الصالاة ، 

 وهي:

 VI / 2.0 إلاى VI / 2.2 مان SOLAS التعديالت على لاوائاح

 )VGM( فيما يتعلق بمتطلبات التحقق من الكتلة اإلجمالية

، والااتااي  )SOLAS VGM مااتااطاالاابااات( لاالااحاااويااات الاامااعااباا ة

 ؛ 2210يوليو  1دخل  حيز التنفيذ في 

مدونة المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمال الادولاياة / 

 / CTU )MSC.1 لجناة األماك الاماتاحادة االقاتاصاادياة ألوروباا

Circ.1279( والاامااواد اإلعااالماايااة الااماارتاابااطااة بااهااا )MSC.1 / 

Circ.1278( ؛ 

قااائاامااة الااتااحااقااق ماان الااتاادابااياار الااواجاابااة فااي تااحااديااد مااقاادمااي 

 / MSC.1( الاخاادمااات الاامااتاعاالااقااة بااوحاادة مااكااافاحااة اإلرهاااب

Circ.1901( ؛ 

ISO 1101  تاركاياباات  - 1المنقح )حاويات الشحن من الفئة

)حااوياات الشاحان مان  ISO 0892 الاماواصافاات( و -الزاوية 

المنظمة البحرية الدولية تساتاضايا  ورشاة الاعامال 

األولى حول األمن البحري من قبل ماناتادى اآلساياان 

 اإلقليمي

 1/11سبتمبر  2

ُعقدت أولى حلقات العمل في سلسلة من  ال  حلقات عامال 

للمنتدى اإلقليمي لرابطة أمك جنوب شرق  سيا حاول الارماز 

في مقر المنظمة  )ISPS Code(الدولي ألمن السفن والمرافق 

سبتمبر(. استضاافا  الاماناظاماة  7-9البحرية الدولية بلندن )

كة مع الواليات المتحدة  البحرية الدولية ورشة العمل بالشرا

 .)ARF( ومنتدى اآلسيان اإلقليمي

دولاة تاعاارفاوا عالااى  18مشاااركًاا مان  22حضار ورشاة الااعامال 

الموضوعات الرئيسية للتحكك في الوصول ؛ األمن واإلضااءة ؛ 

إدارة وأماان الاامااواناا  ؛ وتااهاادياادات األماان الاابااحااري. تااك تااقااديااك 

الموضوعات من قبل خباراء مان الاماناظاماة الاباحارياة الادولاياة 

وخفر السواحل األمريكي ونيوميلندا وساناواافاورة وأساتارالاياا 

 وجامايكا و يرها.

تضمن النشاط مياارات ماياداناياة لامايانااء باورتساماو  الادولاي 

ومركز تنساياق اإلناقاا  الاماشاتارك ، حاياث حضار الاماشااركاون 

حاول  HMعروضاً قدمها أعضاء من خفر السواحل البريطاني 

 واجبات عملهك اليومية واألمن البحري.

وفر المنتدى اإلقليمي لرابطة أمك جنوب شرق  ساياا ماناصاة 

للحوار األمني في منطقة الاماحاياطايان الاهانادي والاهاادا. كاماا 

تهدف إلى تطوير إجراءات تعاونية لاتاعانياز الساالم واألمان فاي 

المنطقة. يخطر المنتدى إلنتاا  دلايال لالاماماارساات الاجايادة 

لمنطقة راباطاة دول جاناوب شارق  ساياا إلظاهاار كايا  ياماكان 

تنفيذ متطلاباات الافاصال الاحاادي عشار والاثااناي مان اتافااقاياة 

 ISPS( وماتاطالاباات مادوناة SOLASحماية األرواح في البحر )

كثر فاعلية وعملًيا.  بشكل أ
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 تحليل محد  لملحق اتفاقية ماربول السادس

61- 2-1/11 

الاااتااااباااع لااالاااماااناااظاااماااة  GreenVoyage2292 أصااادر مشاااروى

البحرية الدولية نسخة محد ة من تحليالاه فاقارة تالاو األخارى 

لملحق ماا رباول الساادس ، الاذي ياعاالاج تالاو  الاهاواء مان 

السفن ، باللوات الرسمية الس  للمنظمة البحرية الدولاياة. 

توفر الو يقة شرًحا تفصيلًيا لكل الئحة ، والمقصود ماناهاا أن 

تااكااون مصاادًرا ماافاايااًدا لاالااباالاادان الااتااي تسااعااى إلااى صاايااا ااة 

تشااريااعااات لاادمااج الااماالااحااق السااادس التاافاااقاايااة ماااربااول فااي 

تك تحديث التحليل الماناقاح لاكال باناد عالاى  .القانون الو ني

حدة ليعكس التعديالت الارئاياساياة عالاى الامالاحاق الساادس 

التفاقية ماربول ، والتي تك اعتمادها مان قابال لاجاناة حامااياة 

في  )MEPC( البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية

. وعاالااى وجااه 2221دورتااهااا السااادسااة والساابااعااياان فااي يااوناايااو 

الخصوص ، تشمل هذه اللوائح الاماتاعالاقاة ماؤشار السافاياناة 

،  )CII( ومؤشر كثافة الاكارباون )EEXI( الحالي لكفاءة الطاقة

ويعكس إعادة ترقيك األحكاام الاواردة فاي الامالاحاق الساادس 

 ، الااماانااصااوص عاالاايااه فااي الااقاارار 2221الااماانااقااح ماان ماااربااول 

MEPC.028 )90(  2222نوفمبر  1الذي يسري اعتباًرا من. 

دعك تنسيق إجراءات إدارة مياه الصابورة فاي الاباحار 
 األبيض المتوسر

 

 1/11سبتمبر  10

تااك إ ااالق ماابااادرة جاادياادة لاادعااك ماانااع ومااكااافااحااة الااتاالااو  

البيولوجي البحري من خالل مياه صابورة السافان فاي الاباحار 

  )BWM Convention(  .األبيض المتوسر

من السفان إدارة مايااه الصااباورة الاخااصاة   تتطلب االتفاقية 

باهاا باحايااث تاتااك إزالاة الاكاائااناات الااماائايااة الضاارة ومسابابااات 

األمرا  أو جعلها  ير ضارة قبل إ االق مايااه الصااباورة إلاى 

موقع جديد. يتك دعاك الاماشاروى مان قابال بارنااماج الاتاعااون 

( مان خاالل ITCPالفني التابع للماناظاماة الاباحارياة الادولاياة )

المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارا للتلو  البحري 

( ، بالتعاون مع مركز النشااط REMPEC)في البحر المتوسر 

 (.SPA / RACاإلقليمي للمنا ق المتمتعة بحماية خاصة )

تسااتااعااد دول  ساايااا والاامااحااياار الااهااادا لاامااعااالااجااة 
 النفايات البالستيكية البحرية

 1/11سبتمبر  /1

ُعااقااد أول اجااتااماااى لاافاارقااة الااعااماال اإلقاالاايااماايااة لااباالاادان  ساايااا 

والمحير الهادا في مشروى دولي كبير للمساعادة فاي تاقالايال 

النفايات البالستيكية البحرية من النقل البحري وقطاى صيد 

األساماااك فااي بااوسااان ، جاامااهااورياة كااوريااا. ضااك اجااتااماااى فاارقااة 

الاتاابااع  GloLitterPartnerships الاعامال ، فاي إ اار مشااروى

 22لالااماانااظامااة الااباحااريااة الاادولايااة لااأل اذيااة والاازراعااة )الاافاااو( ، 

 .بلدان 12مشاركًا من 

 GloLitter وبااااتااااوجاااايااااه ماااان وحاااادة تاااانااااساااايااااق مشااااروى

Partnerships  نااااقشااا  الااابااالااادان األنشاااطاااة اإلقااالاااياااماااياااة ،

الاامااشااتااركااة الاامااحااتااماالااة حاايااث سااتاانااشاائ الااباالاادان الشااريااكااة 

الرئيسية والشرياكاة أنشاطاة  اناائاياة وماتاعاددة األ اراف بانااًء 

على الاماشاكاالت والاقاواساك الاماشاتاركاة الاماحاددة لاماعاالاجاة 

 القضية العالمية للنفايات البالستيكية البحرية . 

في  ضون األسابيع القليلة المقبلة ، ستقدم البلدان اقاتاراًحاا 

الاتاي تاحادد األنشاطاة  GloLitter مفصاالً إلاى وحادة تاناساياق

لتنفيذ تارتاياباات  GloLitter المشتركة والموارد المطلوبة من

التوأمة المقترحة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ أنشطة التوأمة 

 .المختارة قبل نهاية العام

باواساطاة  TheGloLitterPartnershipsيتك تنفياذ مشاروى 

المنظمة البحرية الدولية ومنظمة األ اذياة والازراعاة باتاماويال 

أولي من حاكاوماة الاناروياج عابار الاوكاالاة الاناروياجاياة لالاتاعااون 

(. يااهادف الاامااشااروى إلااى مساااعادة قااطاااعااي Noradاإلنامااا ااي )

النقل البحري وصيد األسماك عالاى الاتاحارك ناحاو مساتاقابال 

منخفض البالستير. ولتحقيق هذا الاهادف ، ساتاسااعاد هاذه 

المبادرة البلدان النامية على تطبيق أفضل الممارسات لمنع 

النفايات البالستيكية البحرية من تلر القطاعات والحد منها 

 ومكافحتها.
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 المنظمة البحرية الدولية 
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 اعداد 0 أسماء شعبان  

 

 

 

لقد بات من الواضح أن كافة دول العالك تعاني اآلن وبدرجات متفاوتة من موجات متصلة من التضخك هذا التضخك الذي نتج 

-بفعل االنقطاى في سالسل التوريد العالمية في  مار جائحة كورونا،  ك اشتد بفعل التداعيات السلبية لألزمة الروسية

 األوكرانية. والتضخك هنا يعنى ارتفاى في تكلفة السلع والخدمات خالل فترة زمنية معينة. 

فقبل نشوب هذه األزمة، كان هذا النوى من التضخك قد ضرب ما يقرب من نص  الدول المتقدمة وأ لب الدول النامية،  

وفقاً لتقديرات البنر الدولي.  ك جاءت هذه الحرب  2221% خالل العام 9ليدور معدل التضخك اإلجمالي في أسواقها حول 

لتنيد من ضووط التضخك المستورد وخصوصا في السلع الوذائية االستراتيجية التي يتخص  فيها االقتصادين           

 الروسي واألوكراني.

 مقدمة
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 التضخك المستورد 

يقصد به اصطالحاً االرتفاى الذي يحد  في األسعار الماحالاياة 

إلاى االرتافااى الاحااصال   –في جاناب ماناه  –في أي اقتصاد راجع 

في أسعار الواردات المكونة لسلة االستهالك الماحالاياة؛ ومان 

 ك، فإنه كلما زادت أهاماياة السالاع الاماساتاوردة وماكااناتاهاا فاي 

هاااذه السااالاااة االساااتاااهاااالكاااياااة، زادت فاااي الاااماااقاااابااال الضاااواااوط 

التضخمية المستوردة مان الاعاالاك الاخاارجاي؛ ولاهاذا الساباب 

كاثار دول  تحديدا، فإن الدول المنكشفة تجاريااً هاي نافاساهاا أ

 العالك معاناة من هذا النوى من التضخك. 

 

 االنكشاف التجاري 

يااقااصااد بااه الااناامااو الاامااسااتااماار فااي الااواردات دون أن يااقاااباالااه أو 

يكافئه نموٌ في الصاادرات؛ وهاذا هاو حاال الاواالاباياة الاعاظاماى 

للدول اآلخذة في النمو المناتاشارة فاي قاارات أفارياقاياا، و ساياا، 

  وأمريكا الالتينية.

 

الشاااااااحااااااان الاااااااباااااااحاااااااري.. مسااااااااهاااااااك قاااااااوي فاااااااي جاااااااذور                                

 التضخك العالمي.

يامااثال اضاطااراب حااركاة الشااحاان الااباحااري أحااد عاواماال ارتاافاااى 

مااعاادالت الااتااضااخااك عااالااماايااا إلااى مسااتااويااات  ااياار مساابااوقااة، 

وتعتمد التجارة العاالاماياة وحاركاة الاباضاائاع بشاكال أسااساي 

على هذا القطاى. فموجة الاتاضاخاك الاقايااساياة الاتاي تاعاصا  

بالعالك ال تنيدها حدة حرب روسيا على أوكرانيا فحساب، بال 

المشكالت الكابايارة الاتاي تاعاصا  حاالاياا باماناظاوماة الشاحان 

 :البحري العالمية أيضا وتتمثل هذه المشكالت في

 .* األسعار الباهظة

 .* ت خر مواعيد السفن

 .* تراجع جودة الخدمات المقدمة

-كوفيد»حقق أصحاب الحاويات أرباحاً قياسية إ ر أزمة 

 «خدمات رديئة»فيما ي خذ عليهك من عمالئهك توفير   «17

منذ عامين ر ك فر  أسعار باهظة، وهك اليوم مّتهمون 

فقد  .بتحمل قسك من المسؤولية عن التضخك العالمي

سجل متوسر سعر نقل حاوية بين  سيا وأوروبا ميادة 

كثر من  2222دوالر تقريباً في مطلع  1922هائلة من   12إلى أ

ن المستخدمة  spot الف دوالر اآلن  وفق تعريفة نسبوت 

   2222للحجوزات في يونيو 

أن  )Sea Intelligence( نوكش  معهد نسي إنتليجنس

مدى التزام سفن الشحن بالجداول الزمنية المحددة لها 

، وهذا األمر 2222% في مايو 22% و02هوى إلى ما بين 

اضطر أصحاب البضائع إلى دفع مبالغ إضافية تسبب  في 

 ميادة أسعار السلع.  

بحسب بيانات شركة ندرورين االستشارية حقق قطاى و

شحن الحاويات أرباحا كبيرة منذ عامين ومن المتوقع ان 

، كما  2222تقدر بنص  تريليون دوالر بحلول نهاية عام 

كبر مجموعة  شركة نإيه بي مولر مايرسرنرفع    اني أ

شحن حاويات في العالك، توقعات أرباحها السنوية للمرة 

الثالثة هذا العام بسبب االضطراب المستمر منذ فترة 

 ويلة في الموان ، وقال  إن نالعودة إلى  بيعةن األسعار 

 CMAشركة قد ال يحد  اآلن حتى نهاية العام. كما حقق  

CGM   المصنفة الثالثة في العالك أرباحاً صافية الفرنسية

مليار  902بلو   2222قياسية في الفصل األول من العام 

دوالر ر ك  ضور الحكومة عليها بخفض تسعيرتها بمقدار 

يورو للحاوية لواردات كل مبائنها من شبكة التوميع  922

الفرنسية لدعك القدرة الشرائية لألسر الفرنسية إال أن هذا 

 لك يؤ ر على أرباحها. 

وتشير النتائج إلى أن الت  ير التضخمي لتكالي  الشحن 

. وسيخلق هذا 2222سيستمر في النيادة حتى نهاية عام 

مقايضات معقدة للعديد من محافظي البنوك المركنية 

الذين يواجهون تضخماً متزايداً وال يزال هناك ركود كبير في 

النشاط االقتصادي. عالوة على  لر، فمن المرجح أن 

تتسبب الحرب في أوكرانيا في منيد من االضطرابات في 

سالسل التوريد، مما قد يبقي تكالي  الشحن العالمية 

 و  ارها التضخمية  أعلى لفترة أ ول.
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 ارتفاى تكالي  النقل واضطراب سالسل اإلمداد: 

دق  دراسة حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحو  

واالستشارات، ناقوس الخطر بسبب اختالل سالسل اإلمداد 

والموجات التضخمية العنيفة التي ضرب  معظك دول 

التي ارتكزت على  -العالك، حيث بدأت االقتصادات الكبرى 

في  -معدالت للفائدة قرب الصفرية لسنوات عدة أو عقود 

  .اتخا  تدابير التشديد النقدي

على مدى العقدين الماضيين تك بناء المخططات 

اللوجيستية للتجارة العالمية على أساس النقل  ير المكل  

لمحة عن بعض ”  تحول الطاقة“نسبياً وقد أعطى مفهوم 

الجهود التي يمكن أن تنعكس مستقبالً على منيد من 

الخفض في تكالي  النقل. لكن تختل  ميزانيات النقل لعام 

. فقد أدت كال من 2217تماماً عن ميزانيات عام  2222

والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاى أسعار نقل ”  17-كوفيد“

 البضائع بشكل ملحوظ وإ الة أمدها بمرور الوق . 
 

 

ما هو ت  ير االضطرابات في سالسل اإلمداد على 

 التجارة والتضخك؟ 

أدى هذا الوباء إلى خسائر اقتصادية كبيرة فقد تعطل  

حركة الشحن عالمياً وخسرت أسهك الشركات مليارات 

الدوالرات من قيمتها، وكذلر ت  رت سالسل اإلمداد 

العالمية بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاى أسعار العديد من 

المنتجات ومنها السلع الوذائية وكذلر تعطل إنتا  

العديد من المنتجات نتيجة ت خر شحنات أشباه النواقل 

التي تدخل في صناعة العديد من اإللكترونيات كالسيارات 

والهوات  الجوالة والحواسيب أدت سالسل األمداد إلى 

ارتفاى األسعار عالمياً  ، ف زمة سالسل اإلمداد العالمية 

 تعني اختالل التوازن بين العر  والطلب على أي سلعة. 

 

إن انعكاسات أزمة سالسل اإلمداد العالمية ال يستهان بها   

على االقتصاد العالمي وعلى حياة الناس بشكل خاص، 

وعادة ما تعاني الفئات محدودة الدخل من هذه التبعات 

كبر نتيجة ضع  قدرتها على تحويل هذه اآل ار إلى  بشكل أ

فئات أخرى، وفعلياً فإن أي ارتفاى في األسعار يحمل أ ره 

النبون النها ي وما لك تتصرف الجهات المختلفة لحل هذه 

األزمات وتخفي  حدة التضخك فإن هذه التبعات ستدوم 

 .لفترة أ ول

 تكالي  النقل البحري للحاويات:

مؤشر شحن “شهد العام الماضي ميادة مطردة في 

، والذي يعكس تكلفة نقل البضائع عبر خطوط ”الحاويات

دوالراً في  12807الشحن. وقد بلغ المؤشر  روته عند 

، ووصل إلى مستوى كان أعلى بعشر مرات 2221سبتمبر 

 [.0دوالر(] 1،297تقريبا مقارنة بعامين سابقين )

ولقد استهلك  تدابير الجائحة وتداعياتها القدرات المالية 

. ومع تعافي 2222لعدد كبير من شركات الشحن في عام 

، تمكّن  2221الطلب بقوة بداية من النص  الثاني من عام 

تلر الشركات من ميادة أسعار النقل والشحن في الممرات 

الرئيسية في أنحاء العالك كافة، كما تمكّن  من استعادة 

السيطرة على محفظة عمالئها وتحقيق أرباح كبيرة. فعلى 

سبيل المثال تضاعف  تكالي  نقل البضائع بين  سيا 

وأوروبا ب ربعة أمثال ما كان  عليه من  ال  سنوات بنيادة 

دوالر أمريكي لكل حاوية سعة  9922إلى  0222بلو  نحو 

قدماً. بينما كان من المتوقع حدو  هدوء  في   22

بمناسبة عطالت العام الصيني الجديد، فإن تداعيات 

الحرب في أوكرانيا من ش نها أن تحاف  على مستويات 

األسعار المرتفعة، السيما من خالل الرسوم اإلضافية. 

مارس  10في تقرير لها نُشر في ”  أونكتاد“وتوقع  منظمة 

الماضي استمرار الضور التصاعدي على أسعار                 

 النقل البحري.

هناك أسباب أخرى الضطراب حركة النقل متعلقة بزمن 

تفريغ البضائع أيضاً خاصة عندما كان  الموان  تعاني 

نق  العاملين بسبب المر  أو العزل. وقد أدى النق  

( في عدد كبير HGVفي سائقي مركبات البضائع الثقيلة )

من دول العالك التي اعتمدت سياسات اإل الق إلى ترك 

مستودعات الموان  مملوءة لفترات أ ول. وهذا يؤدي إلى 

انتظار السفن لدخول الميناء وتفريغ البضائع، ما ينيد من 

زمن الشحن وبالتالي التكالي . ونتيجة لكل  لر، يتك 

 تمرير تلر النيادة في التكالي  إلى عمالء شركة الشحن.
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وتشير البيانات إلى أنه إلى جانب ارتفاى كلفة المحروقات 

والنقل، فقد تسبب  خطر التحفيز الضخمة التي أ لقتها 

الحكومات في إ ار اإلجراءات االحترامية الخاصة بمواجهة 

التداعيات العنيفة التي خلفتها جائحة كورونا، في ت جيج 

التضخك وارتفاى مستويات السيولة عالمياً ومحلياً، وهو ما 

فاقك من أزمة التضخك عالمياً التي تشير التقديرات إلى 

 استمرارها حتى نهاية العام المقبل.

وفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس نظرا ألن التجارة 

% من قيمة التجارة العالمية التي 92البحرية تمثل حوالي 

من الممكن % منها عن  ريق البر والجو لذلر 02يتك نقل 

%. 28أن ترتفع تكلفة إجمالي واردات السلع العالمية بنسبة 

ونظرا، ألن واردات السلع االستهالكية تمثل ما يقرب من 

% من اإلنفاق االستهالكي العالمي، فإن االنعكاس الكامل 8

قد يتسبب في لتكلفة الشحن على المستهلكين النهائيين 

 %2ارتفاى أسعار التضخك العالمية بنحو 
 

 

توقعات بارتفاعات جديدة لنوالين الشحن البحرى 

 بسبب ميادة الطلب وارتفاى أسعار الوقود
 

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاًعا على أ ر تداعيات 

األزمة الروسية األوكرانية والعقوبات الوربية على روسيا 

بسبب حربها في أوكرانيا، إ  يتداول النفر حالًيا فوق 

وتُقدر وزارة المالية سعر برميل  .دوالرات 112مستوى 

دوالًرا، بينما  99النفر فى موازنة العام المالي الجاري عند 

رفع  تقديراتها فى موازنة العام الجديد ليصل سعر برميل 

 دوالًر             82النفر إلى 

توقع عدد من العاملين فى نشاط الشحن والتفريغ بالسوق 

نولون  أن تشهد أسعار تكالي   2222في يونيو المالحية 

% 02والتفريغ ارتفاعات جديدة بنسبة تصل إلى  الشحن

وعزوا االرتفاعات المحتملة إلى ميادة  .خالل الفترة المقبلة

الطلب على النقل والنيادة الكبيرة فى أسعار الوقود عالميا 

نتيجة األزمة الروسية األوكرانية، والتى قد تؤ ر أيضا على 

 أسعار الشحن والنقل المحلى 

إيمكس “محمد حسين رئيس مجلس إدارة شركة توقع 

، أن تشهد أسعار الشحن للخدمات المالحية”  إيجيب 

و  22البحري ارتفاًعا خالل الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 

% نتيجة ارتفاى الطلب على النقل ور بة الشركات على 02

تنفيذ الصفقات قبل اقتراب موعد اإلجازة السنوية بالصين، 

وأضاف أن نسبة النيادة تختل  من ميناء آلخر وفًقا 

لمدى قربها من الموان  المصرية، وتوقع أن تصل نسبة 

النيادة فى الموان  البعيدة مثل ميناء شنوهاي الصيني 

% للموان  القريبة مثل ميناء هونج 22% و22إلى نحو 

 .كونج

وتابع، أنه على الر ك من انخفا  الطلب على النقل 

بسبب ارتفاى معدالت التضخك عالمًيا ما أدى إلى حل 

أزمة نق  المعرو  من الحاويات والتي ظل القطاى 

ُيعانى منها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، إال أن 

المشكلة مازال  قائمة فى عدد من الموان  المصرية مثل 

ميناء دمياط واإلسكندرية وبورسعيد نتيجة توق  

عمليات الوارد بسبب قرار البنر المركزى بوق  التعامل 

بمستندات التحصيل والعمل باالعتمادات            

 .المستندية فقر

محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي جمارك و كر 

عنصرين رئيسيين وراء ارتفاى أسعار نولون اإلسكندرية، 

الشحن البحري األول ميادة الطلب على النقل والثانى 

ارتفاى أسعار المواد البترولية، وتوقع أن تشهد أسعار 

الشحن على المستوى المحلى ارتفاًعا حال ميادة أسعار 

حيث أشار إلى إن تكالي   .الوقود فى الفتره القادمة

الشحن البحري شهدت ارتفاًعا خالل شهر يونيو الماضى، 

نظًرا الرتفاى أسعار المواد البترولية عالمًيا، إ  تجاوز سعر 

دوالًرا للبرميل نتيجة الحرب  122النفر الخام حاجز 

 .الروسية األوكرانية

قدما من الصين إلى  22وأضاف، أن سعر الحاوية 

أل  دوالر، والمدة  11 الف و  12اإلسكندرية تراوح  بين 

يوًما، مما ُينيد من  09و 02الزمنية للنقل تتراوح بين 

رسوم  كما أن .تكلفة سعر المنتج على المستهلر

التخنين واألرضيات شهدت ميادة حاليا نتيجة ارتفاى سعر 

 . صرف الدوالر مقابل الجنيه

دولة وسر  120نيران الشحن تشعل التضخك في 

 تداعيات الحرب

وفق بيانات صندوق النقد الدولي فقد كان  نتيجة 

تحديات الحرب أن تكلفة شحن حاوية على  رق التجارة 

عبر المحيطات في العالك زادت سبعة أضعاف في األشهر 

، في حين ارتفع  2222الثمانية عشر التالية لشهر مارس 

كبر. وتظهر البيانات  تكلفة شحن السلع السائبة بشكل أ

المتاحة، أن الت  ير التضخمي لتلر التكالي  المرتفعة 

يستعد لالستمرار في النمو فمن المرجح أن يؤدي الصراى 

والتي بالفعل هي  تفاقك أزمات التضخك العالمي إلى

كثر من عدة قرون.  مرتفعة إلى معدالت تعد األعلى في أ
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دولة على مدار الثال ين عاماً  120وبدراسة بيانات من 

الماضية، تبين أن تكالي  الشحن هي محرك مهك للتضخك 

في جميع أنحاء العالك، فعندما تتضاع  أسعار الشحن، 

نقطة مئوية. واألهك من  لر، أن  2.9يرتفع التضخك بنحو 

الت  يرات مستمرة تماماً وهذا يعني أن النيادة في تكالي  

قد تنيد التضخك بنحو  2221الشحن التي لوحظ  في عام 

، وهو ما يعني أن التضخك 2222نقطة مئوية في عام  1.9

 مستمر خالل الفترة المقبلة.

 2222ت  يرات مستمرة حتى نهاية 

وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن ارتفاى تكالي  

كثر من  يرها.   الشحن يؤ ر في التضخك في بعض البلدان أ

تظهر النتائج التي توصل إليها الصندوق، أن الخصائ   أوالً،

الهيكلية لالقتصاد مهمة. فيما تشهد البلدان التي تستورد 

كبر في التضخك، كما هي الحال  المنيد مما تستهلكه ميادات أ

بالنسبة ألولئر األكثر اندماجاً في سالسل التوريد العالمية. 

وبالمثل، فإن البلدان التي عادة ما تدفع تكالي  شحن أعلى 

البلدان  ير الساحلية والبلدان المنخفضة الدخل، وال  -

تشهد منيداً من التضخك عندما ترتفع  -سيما الدول الجزرية 

 هذه التكالي .

يمكن إل ار سياسة نقدية قوي ومو وق أن يلعب دوراً   انياً،

في التخفي  من أسعار الواردات والتضخك. وتظهر النتائج، 

أن الحفاظ على  بات توقعات التضخك بشكل جيد أمر 

أساسي الحتواء ت  ير ارتفاى تكالي  الشحن على أسعار 

المستهلر، ال سيما التدابير األساسية التي تستبعد الوقود 

 والوذاء.

 إجراءات لمواجهة موجة التضخك العالمية :

دفع  أزمة منظومة الشحن البحري العالمية البرلماَن 

الفرنسي إلى تعيين لجنة خاصة للتحقيق في دور تلر 

 .المنظومة في رفع معدالت التضخك

بدأت السلطات في دول مثل الواليات المتحدة التحقيق 

بش ن ممارسات شركات الشحن البحرية الكبرى، خصوصا 

ما يتعلق بهيمنة عدد ضئيل منها على حركة الشحن 

العالمية، هدد الرئيس األميركي بالتحرك ضد شركات 

المالحة التي تفر  رسوما ضخمة وتعسفية، فيما دع  

جمعية شركات الشحن البحري الفرنسية إلى ضرورة 

 .أل  سفينة في العالك 22استبدال 

ندد ناالتحاد األوروبي لمشولي الموان  الخاصةن بت خر الكثير 

من سفن الشحن في تسليك السلع، والتسبب في ازدحام 

كتظاظ شبكات النقل، مما ينيد من اضطراب  الموان  وا

سالسل اإلمداد ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاى األسعار 

 .لمستويات قياسية

 بدائل الحلول لمواجهة ارتفاى معدالت التضخك

إ ا كان  البدائل المتاحة لمواجهة التضخك محلي المنش   -

تتراوح بين دعك وتحفيز أنشطة اإلنتا  أو محاصرة الظواهر 

السلبية في األسواق كاالحتكار، فإن ما يتاح من بدائل 

للدول لمحاصرة التضخك المستورد ال تختل  كثيراً عن 

 لر، لكنها تركز على نوعية محددة في أنشطة اإلنتا  

وتستهدف نوعية معينة من االحتكارات وتذهب إلى ترشيد 

 قوائك الواردات. 

يجب التصدي لالحتكارات بحزم حال تفاقك التضخك  -

المستورد التي تؤ ر على انتظام سالسل التوريد للسلع 

المستوردة، والتي تسعى إلحدا  اختناقات متعمدة تنيد 

من ضووط التضخك لتجني من وراء  لر منافع وأرباح 

 .احتكارية ضخمة

تستهدف السياسات االقتصادية المحلية ترشيدا في  -

فاتورة االستيراد وخصوصا في السلع االستهالكية الكمالية 

و ير الضرورية؛ والُمطالبة بإعادة النظر في أولويات برامج 

 الدعك التمويلي  ويلة األجل. 

ميادة اإلنتا  ليتوازن العر  والطلب، بالتالي الحد من  -

ارتفاى األسعار ومعدل التضخك، مثل ماقام  به ألمانيا من 

 ميادة إنتاجها الصناعي في أعقاب الحرب العالمية، 

ً من التوسع في اإلنفاق يتعين وق   - وق  اإلنفاق فبدال

 اإلنفاق لضبر معادلة األسعار في االقتصاد

بسرعة تنفيذ سياسة موحدة وتقليل   السيطرة على الوباء -

 أ ره الضار على االقتصاد، 

تحسين سالسل التوريد لتكون قادرة على تلبية أي ميادة  -

في الطلب وإلواء كثير من القيود اإلجرائية والقانونية التي 

تعوق الشحن البري وليس البحري فقر، إضافة إلى ضرورة 

 تحرير سوق العمل وتخليصها من التعقيدات.

الحد من أرباح الشركات الكبرى فيجب القضاء على تركز  -

النفو  لدى مجموعة من الشركات العمالقة بما يقلل من 

ارتفاى التضخك، وتربر بين احتكار الشركات وارتفاى 

 األسعار لتركيز األرباح الكبرى

كثر واقعية -  ضبر التوقعات وأن تكون أ
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 اعداد 0 نورا دحروج

 

انتشر مصطلح الفاتورة اإللكترونية بين التجار في الفترة األخيرة، وقد انضك العديد من كبار الممولين إلى تلر المنظومة 

كبة التكنولوجيا والتوجه نحو عالك التعامالت الرقمية، واستجابًة لقرارات مصلحة الضرائب المصرية. لكن  في سبيل موا

ما زال يخفى على الكثير تفاصيل هذا النظام الجديد؛ إ  يتساءل البعض عن مفهوم الفاتورة اإللكترونية ومميزاتها وكيفية 

التسجيل في المنظومة التابعة لها. لذا سنتعرف في هذا المقال على كل ما يخ  منظومة الفاتورة اإللكترونية ونجيب عن 

 األسئلة التي تراود الكثير حول تلر المنظومة. 

 مقدمة
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 ما هي الفواتير اإللكترونية؟

الفاتورة اإللكترونية و يقة رقمية موحدة معترف بها في 

مصلحة الضرائب تستخدم إل بات عملية بيع السلع 

والخدمات المختلفة وتشتمل كل و يقة على توقيع 

إلكتروني خاص يوضح هوية الُموقع لمنع التنيي  

وضمان األمان والخصوصية، وتعد مصر من أولى الدول 

التي  بق  هذا النظام في الشرق األوسر.  نجد أن من 

 أهك مميزات الفواتير اإللكترونية:

 سهولة تبادل البيانات إلكترونًيا (1

 تخفي  أعباء الكتابة وجمع البيانات الورقية (2

 الحفاظ على السجالت وعدم ضياعها (0

 انخفا  التكالي (2

 سهولة الفح  الضريبي (9

 القضاء على االقتصاد  ير الرسمي  (0

يذكر انه قد تك تطبيق المرحلة األولى من منظومة (9

 2222الفاتورة اإللكترونية في مصر في منتص  نهاية 

شركة مسجلة بالمركز الضريبي  102عن  ريق إلزام 

لكبار الممولين باالنضمام إلى المنظومة، واستمر بعد 

 لر تطبيق العديد من المراحل في سبيل إلواء 

الفواتير الورقية واالتجاه كلًيا نحو عالك الفواتير 

 والتعامالت الرقمية.

 خصائ  منظومة الفاتورة اإللكترونية

 وجود رقك تعريفي فريد لكل فاتورة •

ويختل  هذا الرقك عن رقك الفاتورة الداخلي للشركة، 

وبالتالي يمكن الرجوى للفاتورة بسهولة دون بذل جهد 

 .كبير على عكس ما يحد  في الفواتير الورقية

 ERP التكامل مع برامج •

تتيح منظومة الفاتورة اإللكترونية التكامل مع برامج 

عن  ريق واجهة برمجة  ERP تخطير موارد المؤسسة

، ويتعين على المستخدم تهيئة جهاز API التطبيقات

الكمبيوتر المستخدم للتكامل عن  ريق إتباى 

 .SDK الخطوات الموجودة في شرح

 خرو  جميع الفواتير في شكل موّحد •

ر ك تعدد برامج تخطير موارد المؤسسة التي ترسل 

البيانات إلى منظومة الفواتير اإللكترونية إال أن الشكل 

النها ي للفاتورة يكون موّحد؛ إ  تنقل واجهة برمجة 

دون  XML و JSON التطبيقات تلر البيانات بصيوة

 .نقل الشكل األساسي الموجود على البرنامج

 إنشاء مل  رقمي للممول •

لكل ممول في منظومة الفاتورة اإللكترونية مل  

رقمي خاص به يحتوي على العديد من البيانات 

المتعلقة به مثل اسك الشركة ورقك التسجيل 

والعنوان و يرهك، ويمكن التعامل مع مصلحة 

  .الضرائب بسهولة من خالل هذا المل 

 إتاحة التوقيع اإللكتروني •

من خصائ  المنظومة أنها تتيح التوقيع اإللكتروني 

الذي يعد بمثابة هوية رقمية تثب  ملكية الفاتورة، 

وترفع مستوى األمان والخصوصية، فال يستطيع أحد 

  .تنيي  التوقيع أو إخفاءه

 إمكانية إصدار الفواتير وتعديلها •

يمكن إصدار الفواتير الخاصة بعملية بيع السلع 

والخدمات باللوتين العربية واإلنجلينية وتعديلها 

داخل المنظومة مع إصدار اإلشعارات الخاصة 

باإلضافة أو الخصك، باإلضافة إلى السماح بتبادل تلر 

 .الفواتير واإلشعارات مع الهيئات األخرى

 إتاحة تكويد موّحد للسلع والخدمات المختلفة •

تستخدم منظومة الفواتير اإللكترونية  ريقة تكويد 

موّحدة للسلع والخدمات من خالل نظامين أساسيين 

 :وهما

 GS1 نظام التكويد العالمي -

 EGS نظام التكويد المصري -

يتك تكويد جميع السلع والخدمات والت كد من قبول 

األكواد والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب 

 للتمكن من التعامل داخل منظومة الفوترة اإللكترونية
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هل يجب علير االنضمام لمنظومة الفاتورة 

 اإللكترونية؟

أصبح االنضمام إلى منظومة  2221منذ منتص  مايو 

الفواتير اإللكترونية أمًرا إلزامًيا بالنسبة لكل ممول 

مسجل بالمركز الضريبي لكبار الممولين، وتقوم 

كبر من  مصلحة الضرائب المصرية بإلزام عدد أ

الشركات تباًعا مع اتخا  كافة اإلجراءات القانونية مع 

 ير المنضمين للنظام.، نجد أن عدم االنضمام 

للمنظومة يؤدي إلى استبعاد مل  الشركة من مركز 

كبار الممولين باإلضافة إلى الحرمان من دعك 

الصادرات وعدم قدرة الشركة على التعامل مع 

الهيئات الحكومية أو القطاى العام. وبالتالي إ ا كن  

ضمن المسجلين في المركز الضريبي لكبار الممولين أو 

من ضمن الشركات الملزمة في أي مرحلة فيتعين 

علير التسجيل سريًعا في المنظومة وتوفير كافة 

المتطلبات للتمكن من االنضمام إليها، أما إ ا كان األمر 

 ير  لر فيمكنر التسجيل في النظام إ ا ما ر ب  في 

  لر؛ لالستفادة من  مزاياه المتعددة. 

ما هي رسوم االشتراك في منظومة الفاتورة 

 اإللكترونية؟

ال يتطلب االنضمام إلى المنظومة سداد رسوم، 

فالتسجيل مجاني ولكن االشتراك في بعض الخدمات 

المختلفة يحتا  إلى دفع الرسوم مثل الحصول على 

 التوقيع اإللكتروني ونظام التكويد الموحد. 

كيفية تحقيق التكامل مع منظومة الفاتورة 

 اإللكترونية

والذي يمثل عملية  ERP وبرنامج API عن  ريق برامج

ربر بين برنامج تخطير موارد المؤسسة ومصلحة 

الضرائب المصرية، ويتحقق  لر عن  ريق واجهة 

للتمكن من الدخول إلى العالك  API برامج التطبيقات

 الرقمي للفواتير .  

لذلر قبل الشروى في تحقيق التكامل البد من 

التسجيل أواًل في منظومة الفواتير اإللكترونية 

 والحصول على التوقيع اإللكتروني. 

يساعد التكامل مع المصلحة في مراجعة الفواتير 

اإللكترونية وإجراء الفح  الضريبي بسهولة، كما 

يقضي على االقتصاد  ير الرسمي ويمنع التالعب بقيك 

 الفواتير مما ينيد من الشفافية والمصداقية .

 كيفية إصدار الفواتير من خالل المنظومة

تتيح المنظومة إصدار الفواتير اإللكترونية بشكل 

موحد باللوتين العربية واإلنجلينية؛ إ  يتك إرسال 

ويتمكن  JSON أو XML البيانات لها في صيوة

المصدر من التعديل على الفاتورة من خالل استخدام 

 إشعارات الخصك أو اإلضافة .

 هل يمكن إلواء الفواتير اإللكترونية؟

تتميز منظومة الفاتورة اإللكترونية بإمكانية إلواء أي 

فاتورة صادرة، إ  يمكن للبائع إلواء الفاتورة خالل مدة 

زمنية ال تتجاوز الثال ة أيام، و لر عن  ريق قيام البائع 

بطلب إلواء الفاتورة على المنظومة. يتسلك المشتري 

إخطاًرا بإلواء الفاتورة، وفي حالة موافقته على هذا اإلجراء 

تصبح الفاتورة ملواة، أما إ ا رفض المشتري إلواء 

الفاتورة فال تعتد المنظومة بطلب البائع ويتك التعامل 

 .مع الفاتورة  كو يقة سليمة

 هل ُيسمح للعميل رفض الفاتورة بعد االستالم؟

 0يحق للعميل رفض الفاتورة بعد االستالم، و لر لمدة 

أيام فقر من تاريخ اإلصدار، وبعدها تنتهي صالحية هذا 

الخيار، كما يحق للشخ  الُمصدر للفاتورة إلوائها في 

 .حالة وجود خط  مثاًل أو  ير  لر

 كيفية تعامل الممولين مع المنظومة

لكل ممول داخل المنظومة اإللكترونية ملًفا رقمًيا خاًصا 

به يمكنه التعامل من خالله مع مصلحة الضرائب 

المصرية؛ إ  يحتوي المل  على كل البيانات المطلوبة 

مثل اسك الشركة والعنوان و يرهما. و لكل شركة 

مجموعة من المفوضين القائمين على تطبيق منظومة 

 الفواتير اإللكترونية .

 من هو الممول ومن هو المفو ؟

الممول هو الشخ  الذي يتعين عليه سداد الضرائب 

المفروضة، أما المفو  هو الشخ  المسئول عن 

تسجيل الممول في منظومة الفواتير اإللكترونية ليتك من 

خاللها سداد الضرائب والفح  الضريبي بسهولة، 

كثر من شخ  للتعامل  ويمكن للشركة تفويض أ

  .المباشر مع مصلحة الضرائب
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ما شروط التعامل مع العمالء في منظومة الفواتير 

 اإللكترونية؟

يتطلب التعامل مع العمالء من خالل منظومة الفاتورة 

اإللكترونية تسجيل اسك المشتري ورقك التسجيل 

الضريبي الخاص به، وإ ا كان المشتري  ير مسجل 

ضريبًيا فيمكن االستوناء عن رقك التسجيل الضريبي 

بالرقك القومي في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 

كثر. إ ا كان  قيمة الفاتورة أقل  92222 جنيه مصري أو أ

من هذا الرقك فيتك قبولها بدون الرقك القومي، وهذا تبًعا 

 .لما صّرح  به مصلحة الضرائب المصرية

هل كل البضائع تدخل ضمن منظومة الفاتورة 

 اإللكترونية؟

ال تدخل كل السلع والبضائع تح  مظلة منظومة الفواتير 

اإللكترونية؛ إ  نجد أن البضائع المستوردة ال يمكن إدراجها 

داخل المنظومة ألن الفواتير الخاصة بها هي فواتير 

خارجية. ولكن يمكن إدخال تلر السلع إلى منظومة 

الفواتير اإللكترونية في حالة بيعها ألشخاص داخل 

 .جمهورية مصر العربية

 كيفية التسجيل في منظومة الفاتورة اإللكترونية 

يبدأ التسجيل في منظومة الفواتير اإللكترونية بإرسال 

 لب إلى مصلحة الضرائب  مع إرفاق بعض المستندات 

و لر للحصول على موعد إنشاء المل  الرقمي. 

 :المستندات المطلوب إرفاقها

 صورة البطاقة الشخصية •

 صورة التسجيل الضريبي على القيمة المضافة •

 صورة البطاقة الضريبية •

 صورة خطاب التفويض للممثل •

يتطلب األمر الذهاب للم مورية المختصة لتقديك 

أصول تلر المستندات في الموعد المحدد، وبعدها 

ترسل مصلحة الضرائب دعوة للتسجيل وإدخال 

 بيانات الممول .

  https://www.youtube.com/watch?v=nTa9BYEw0Hcللمنيد   

يااحااتااا  الااماامااول إلااى تااوفااياار باارنااامااج تااخااطااياار مااوارد 

المؤسسة وتحقيق الاتاكاامال مان خاالل واجاهاة بارماجاة 

الااتااطااباايااقااات لااتااسااهااياال عااماالاايااة الاافااوتاارة اإللااكااتااروناايااة 

والفح  الضريبي، ولكن اماتاالك هاذا الابارنااماج لاياس 

 أمًرا إلزامًيا للتمكن من العمل داخل المنظومة. 

 

ما أهمية التوقيع اإللكتروني في منظومة الفواتير 

 اإللكترونية؟

التوقيع اإللكتروني هو هوية رقمية للمستخدم يتك 

استخدامها في الفواتير اإللكترونية؛ إ  يضمن التوقيع 

سالمة الفاتورة ويرفع مستوى األمان، فال يمكن ألي 

شخ  تنيي  التوقيع أو القيك الموجودة في الفاتورة 

الموقعة، وبالتالي يمكن إجراء العديد من عمليات البيع 

 إلكترونًيا بسهولة دون الحاجة إلى حضور األشخاص.

 ما أهمية نظام التكويد الموحد؟

والتوجه الكامل نحو  2202في سبيل تحقيق رؤية مصر 

الرقمنة أكدت مصلحة الضرائب على تطبيق نظام 

التكويد الموحد للتمكن من الدخول إلى منظومة الفاتورة 

 .  EGS و GS1 اإللكترونية؛ من خالل نظامي

وتكمن أهمية نظام التكويد الموحد في إمكانية متابعة 

السلع ومعرفة مدى رواجها، ومنها يمكن عمل الخطر 

المناسبة لشراء تلر السلع فيما بعد، باإلضافة إلى 

 .سهولة التعامل مع العمالء باستخدام تلر األكواد

 كيفية استخرا  التوقيع اإللكتروني

يتك استخرا  شهادة التوقيع اإللكتروني من خالل التوجه 

إلى إحدى الهيئات المرخصة مثل شركة مصر للمقاصة 

لإليداى والقيد المركزي أو  يرها و لر للتقديك عليها، 

 :ويجب إحضار بعض المستندات الرسمية وهي

 صورة البطاقة الضريبية

 صورة صحيفة االستثمار

 صورة إ بات شخصية المدير المسئول

 صورة المستخر  الرسمي للسجل التجاري

يمكنر التعرف على المنيد من المعلومات عن التوقيع 

  :من خالل هذا الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=R-JzIIiQyX8  

ملحوظة: ال بد من توقيع الطلب من مدير الشركة أو 

  .الشخ  الممثل

يمكن أن يحد  عطل في بعض األحيان في المنظومة 

يعيق إدخال الفواتير، وفي تلر الحالة يجب على 

المستخدم رفع جميع الفواتير التي تك صدورها أ ناء 

و لر  Batch العطل الفني على هيئة دفعة مجمعة

 .تبًعا للمدة التي يحددها القانون
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 المصدر : 

https://getedara.com/blog 
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من المعروف ان أي منطقه بحرية تكتسب أهميتها وفقا للظروف السياسية واالقتصادية المحيطة بها. قد تكون هذه المنطقة 

البحرية صويرة ولكن المتويرات السياسة واالقتصادية تجعلها تح  بؤرة الضوء واالهتمام االمر  اته هو ما حد  مع ميناء 

 الحمراء المصري .

 مقدمة
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مااايااانااااء الاااحاااماااراء الاااماااصاااري يااالااافااا  اناااتااابااااه وساااائااال            

 اإلعالم العالمية 

والن المتويرات السياسية حولنا تؤكد ان اوروبا ستحظر 

شحنات النفر من روسيا . ما يدفع موسكو للبحث عن يدائل 

جديدة لنقل خامها ويبدو انها وجدت  ريقها حيث تك تسليك 

برميل من النفر الروسي إلى ميناء  922222شحنة تبلغ نحو 

الحمراء النفطي في مصر على ساحل البحر األبيض المتوسر 

يوليو. وبعد ساعات قليلة، جمع   22في وق  مبكر من يوم 

والتي ربما تضمن  بعض  -سفينة أخرى شحنة من الميناء

وفقاً لبيانات تتبع السفن  -من براميل النفر الروسي أو كلها

 .التي رصدتها بلومبرغ

ربما يكون السبب األساسي الذي بات واضحا اآلن ان 

القيادة السياسية تريد ان تكون مصر حلقة الوصل الى دول 

اوربا وكل دول العالك. التخطير االستراتيجي الواعى 

للمتويرات التي يمر بها العالك يجعل مصر تسابق الزمن 

لنيادة قدرة هذا الميناء الصويربحيث تكون مصر مركز 

 عالمي لتداول الطاقة ويكون ميناء الحمراء جزءا منها.

تاااعاااارَّف عااالااااى مااااياااناااااء الاااحااااماااراء الااابااااتااارولااااي وأباااارز             

 خطر تطويره

ميناء الحمراء البترولي هو ميناء بحري متخص  في 

 9.22، يقع على مساحة كلية تقدر با  قطاى البترول خدمة

كك  19كك، و على مسافة  9.99كك و مساحة بحرية تبلغ 

كك من  122من نقطة مرور العلمين و على بعد حوالي 

 .بترول الصحراء الوربية  رب اإلسكندرية بالقرب من  بار

قام  شركة بترول الصحراء الوربية بإنشاء الميناء 

بور  استقبال وتخنين وشحن الني  الخام   1708 عام

المنتج من حقل العلمين ك ول اكتشاف تجارى 

 بالصحراء الوربية.

 تسهيالت ميناء الحمراء 
 

 أوالً : التسهيالت البرية

مجمع البلوف الرئيسي الذي يمكن التحكك في 

 .في المحطة الني  الخام حركة

سعة  -مستودعات تخنين  ات سطح عائك  0عدد  

 .مليون برميل 1.9تخنينية 

نظك الشحن يتكون من محطتي ضخ، كل محطة ضخ  

 922،222تتكون من وحدتين مضخة بمعدل تدفق حوالي 

 برميل / يوم لكل مضخة. 

وحدات القياس للتحكك ، ومراقبة خر األنابيب، و إحصاء  

 .جميع الكميات المستلمة

مستودعات مياه ميتية  ات سق   اب  لتلقي المياه 

 . النيتية المنصرفة من صهاريج التخنين

 2229:  19229معمل كيماوي حاصل على شهادة األيزو 

 .المعتمد لمراقبة نوعية الني  الخام المستلك والشحن

مجمع ورش العمل لتحقيق مو وقية عالية من المعدات 

 .من خالل برامج الصيانة الوقائية الروتينية
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https://www.petro-news.com/?s=%C2%A0%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://www.petro-news.com/?s=%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/1968
https://www.petro-news.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
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  انياً : التسهيالت البحرية

كك الطول  9بوصة و 02خر أنابيب الشحن البحري بقطر 

 .الكلي

شمندورة رباط بحرية يمكن أن تستوعب ناقالت تصل إلى 

 . ن 122،222

 

 أهمية التطوير

  يمثل المشروى مركًزا إستراتيجًيا لتداول المنتجات

 .النفطية وتخنينها وتصديرها

   باإلضافة إلى دوره في تيسير تداول المادة الخام

ومنتجات البتروكيماويات من المجمع العمالق المخطر 

 .إقامته جنوب العلمين الجديدة

  مشروعات التوسعات الجديدة بميناء الحمراء البترولي

 .تسهك في خدمة الحركة التنموية بالعلمين الجديدة
 

 -خطة التوسعات:

تتولى شركة بترول الصحراء الوربية ) ويبكو ( إحدى 

شركات قطاى البترول إدارة وتشويل وتطوير ميناء الحمراء 

 -البترولي من خالل مشروعين رئيسيين: 

األول إلقامة مستودعات تخنين في منطقة الميناء على  -

 فدان. 122مساحة 

والمشروى الثاني في المنطقة الجنوبية للعلمين الجديدة  - 

فدان والذي يهدف إلقامة منطقة لتداول  222على مساحة 

 وتخنين المنتجات البترولية للوير.

 

حيث وضع المهندس  ارق المال ومير البترول والثروة 

المعدنياة حاجار األسااس لتوسعات منطقاة ميناء الحماراء 

علي مساحة   البترولى والمتمثلة في قطعاة األر  الشا ئية

فاداناً بهادف ميادة السعة التخنينياة لتسهيالت  122

أل   002مستودعات تخنين سعة  2بإضافة   الميناء

مليون  9.0لكل منها ، للوصاول لسعة تخنينية   برميال خام

برميال لتسهيل حركاة تاداول واستقبال الني  الخاام بمينااء 

فاداناً المجااورة  222الحماراء، باإلضاافة إلى قطعاة األر  

لمنطقاة مينااء الحاماراء والاتاي سايتك استواللها كمنطقة 

لتاداول المنتجاات البترولياة ومحطاة للشحن لخدماة 

توسعات منطقة العلمين منطقتي التوسعات الجديدة 

من مساحته   %222تضيفان مساحة للميناء تصل إلى 

 . الحالية

وقد تفقد المهندس  ارق المال ومير البترول، مشروعات 

التطوير والتحديث الحالية بتسهيالت الميناء، حيث تفقد 

عمليات التشويل ب حد  مستودى تخنين للخام دخل 

 002بسعة  9الخدمة بالميناء مؤخًرا، وهو المستودى رقك 

 8أل  برميل، كما تفقد األعمال اإلنشائية بالمستودى رقك 

كمقاول عام،  «بتروج »قيد اإلنشاء بواسطة شركة 

 ، «إنبي»بالتعاون مع شركة 

وفي إ ار مشروعات التحول الرقمي إلدارة منظاوماة الاعامال 

بااافااتااتاااح وتاافااقااد مااركااز الااتااحااكااك اآللااي   بااالااماايااناااء قااام الااومياار

والسالمة المتكامل الذي قام  ويبكو بإضافته الي منظومة 

تشويل الميناء بعد اناتاهااء اناباي مان اناجاازه كاناقالاة ناوعاياة 

وتااااااكاااااانااااااولااااااوجاااااايااااااة فااااااي أسااااااالاااااايااااااب إدارة وتشااااااوااااااياااااال 

والتحكك فيها  لياً وتطوير عمليات تداول الخام   التسهيالت

وإدارتها وفق منظومة حديثة للتحكك واألمان تشمل أنظاماة 

القياس الرادري للمستودعات واإليقاف في حاالت الاطاوارا 

وأناااظاااماااة اساااتاااشاااعاااار الاااحااارياااق واالناااذار واالقاااالى واإلدارة 

المتكاملة لموان  التداول، ويوفر المشروى الربر والاتاكاامال 

فااي إدارة ماانااظااومااة تااداول الاانياا  الااخااام وربااطااهااا مااع هااياائااة 

كد المال أهاماياة الاتاحاول الارقاماي . البترول ووزارة البترول وأ

والاتاكااناولااوجاياا الاحاادياثاة فاي تاعاظااياك االساتافااادة ماان الاباانايااة 

الااتااحااتاايااة لاالاابااتاارول والااواااز، وأنااهااا تااعااد أحااد الاامااتااطاالاابااات 

 . األساسية علي  ريق التحول لمركز إقليمي للطاقة

وفى النهاية نقول انه ربما يكون تداول الطاقة والنجاح في  

تحويل مصر لمركز عالمي للطاقة أحد السبل األساسية 

للخرو  من االزمه االقتصادية التي  ال  اركان االقتصاد 

 المصري بسبب الممارسات العالمية.
news.com-https://www.petro 

https://www.asharqbusiness.com 

/com.7https://www.youm/ 
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https://www.petro-news.com
https://www.asharqbusiness.com
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 إعداد 0 إبراهيم أبو النجا

A Quarterly E-Publication by DPA  

 

 

 

بدأت األنهار في أوروبا بالتبخر في خضك صي  جاف سّجل أرقاماً قياسية في درجات الحرارة في جميع أنحاء القارة. فنهر الراين، 

وهو أحد أعمدة اقتصاد ألمانيا وهولندا وسويسرا لعدة قرون، لن يصبح قابالً للمالحة ا ا استمر ازدياد معدل الجفاف كما هو 

والطاقة كما سيعيق حركة تجارة الحبوب و يرها  كما ساهك ,.عليه اآلن، ما سيعيق التدفقات الهائلة من الديزل والفحك

كيلومتراً وسر أوروبا إلى البحر األسود. ما سيعيق  2870الجفاف في تعطل نهر الدانوب، الذي يشق  ريقه على مسافة 

كما ضرب الجفاف قلب أوروبا، متسببا في انخفا  مستويات أنهار كبرى مثل نهر الراين الشهير إلى  .تجارة الحبوب و يرها

مستويات قياسية، لكن الجريان توق  بشكل شبه تام في نهر لوار الذي يمر في األراضي الفرنسية حصرا، في أحد  مشهد 

 يذكّر بخطورة أزمة التوير المناخي. 
 

 

 مقدمة

https://www.asharqbusiness.com/tag/430/
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تنقل األنهار والقنوات في أوروبا ما ينيد عالاى واحاد  ان عالاي 

األقل من البضائع سنوياً لكل فرد مقيك في االتاحااد األوروباي، 

ماالاايااار دوالر فااي  82وتسااهااك كااوسااياالااة لاالاانااقاال فااقاار بااحااوالااي 

اقتصاد المنطقة، وفقاً للحسابات المستندة إلى أرقاام وكاالاة 

 . .)Eurostat(اإلحصاء األوروبية نيوروستاتن 

و نتيجة للجفاف الكبير الذى تاعااناى ماناه أوروباا، فاإن جافااف 

ممر ما ى مثل الراين يثير مخاوف القارة من شلل اقتصاادى 

 %.02محقق، و لر بعد خفض السفن حمولتها بنسبة 

ساك، فاي حايان تاحاتاا  السافان إلاى 90فقد  انخفض النهر إلى 

متر على األقال مان الامايااه ، وهاو ماا اعاتاباره االلاماان أناه  1.9

 نكابوسن تعيشه أوروبا.

و ال يمكن لبعض الشركات االستوناء عن كل هاذه الامامارات 

المائية، حيث تواجه شبكة السكر الحديدية في ألماناياا ماثاال  

ازدحاماً مزمناً، في حين أن التحاول إلاى الاطارياق الاباري لاياس 

شاحاناات  112باألمر السهل أيضاً. إ  تحتا  ألمانيا ألكثر من 

لنقل نفس الحمولاة الاتاي ياناقالاهاا صانادل ماتاوسار الاحاجاك، 

أل  سائق شاحاناة،  82بينما تعاني الدولة من عجز يصل إلى 

واشااتااد األماار مااع عااودة األوكااراناايااياان إلااى ديااارهااك لاامااحاااربااة            

 الوزو الروسي. 

كما تلعب األنهار في أوربا حاليا دوراً رئيسياً في المسااعادة فاي 

نقل منيد من الفاحاك إلاى ماحاطاات الاطااقاة  لاتاعاوياض تا  ايار 

 الضور الروسي على إمدادات الواز. 

وقد ياناجاك  إ االق ناهار الارايان فاي تاعاطايال الاتاجاارة الاياوماياة 

لمئات اآلالف مان بارامايال الاماناتاجاات الانافاطاياة، ماماا يافااقاك 

 أوروبا. الضووط على سالسل إمدادات الطاقة في

اع أن يااتااراجاع  ماانااسااوب الاامااياااه فاي كاااوب بااواارب مان الاامااتااوقَّ

باوصاة(   10ساك )أقال مان  22فرانكفورت إلى ما دون عالماة 

سك . وعند هذه النقطة، يصاباح مان  ايار الاماجادي  00 ك إلي 

اقتصادياً لبوار  عديدة نقل البضائع عبر مسار هذه الوجهاة، 

 وسويسرا. ألمانيا مما يقّل  اإلمدادات إلى منا ق في

 

و قال  شركة نفاكتس  لوبال إنرجين االستشارية في تقرير 

 222نقد يعطل إ الق نهر الراين  2222أ سطس 12بتاريخ 

النفاطاياة، ولاك يساباق  أل  برميل يومياً من تجارة المنتجات

أن وقع انقطاى كبير لطريق مهك إلمدادات البننين أو الديزل 

عبر أمساتاردام وروتاردام وأناتاويارب إلاى أوروباا الاداخالاياة فاي 

 وق  أسوأ مما هو عليه اآلنن.

 نهر لورا في فرنسا قبل وبعد الجفاف
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تكمن المفارقة المؤلمة في أن الممرات المائية جزء أسااساي 

ماان جااهااود االتااحاااد األوروبااي لاامااكااافااحااة تااوااياار الاامااناااخ. حاايااث 

تستهدف المفوضية األوروبية في خططها االنتقالية الاخاضاراء 

% فااي الاانااقاال عاان  اريااق الااماماارات الامااائاايااة 29مياادة قاادرهاا 

. 2202الداخلية والشحن البحري لمسافات قصايارة باحالاول 

ويااااادعاااااك هاااااذا الاااااجاااااهاااااد صااااانااااادوق نهاااااورايااااازون أوروباااااان        

)Horizon Europe(  مالاياار ياورو، والاذي يادعاك  79.9الباالاغ

االستاثاماار فاي قاوارب الامايااه الضاحالاة واألعاماال الاهانادساياة 

كثر مو وقية.  لجعل ممرات الشحن أ

و تسعى ألمانيا إلى اتخا  تدابير إلباقااء ناهار الارايان مافاتاوحااً، 

بما في  لر أنظمة التجري  واإلنذار المبكر، و لر في محاولة 

. تدرس الدولة أيضاً منيداً 2218منها لتجنب تكرار اضطراب 

من الخيارات التوسعية مثل الخزانات الاتاي ياماكاناهاا إ االق 

 المياه لتعويض انخفا  التدفقات من األنهار الجليدية.

تاوايار وبحسب تقرير لالاهايائاة الاحاكاوماياة الادولاياة الاماعاناياة با

، سترتفع درجات الحرارة في المنا ق األوروبية بسرعة المناخ

تفوق أي منطقة أخرى، ويؤكد علماء في الاماناظاماة الاعاالاماياة 

لألرصاد الجوية، أن هذا النوى من موجات الحّر، كاماثال الاذي 

تشهاده أوروباا فاي الاوقا  الاحاالاي، ساياكاون أمارا  اباياعاياا فاي 

ر المناخ  .المستقبل نتيجة لتويُّ

هذا وقد تسبب  الكوار  المرتبطة بالمانااخ والاطاقاس خاالل 

كثر من  أل  إنسان،  222السنوات العشر الماضية في موت أ

ماالاايااون  29ماالاايااار  خاارياان، وشااردت نااحااو  1.9وأ اارت عاالااى 

شخ  كل عام في جميع أناحااء الاعاالاك، باماا فاياهاا اناخافاا  

الناتج االقتصادي، واضطراب النظك الصحية، وانقطاى الاتاياار 

 اشتداد تأثير أزمة المناخ 

أضّرت الحرارة الشديدة والظروف الجافاة بشاكال اساتاثاناا اي 

% من اإلنتاا  02في وادي بو بإيطاليا، الذي ُيعّد مو ناً لنحو 

الاازراعااي فااي الاابااالد، بااإنااتااا  الااذرة وعااباااد الشاامااس وأجااباارت 

ماازارعااي األرز عاالااى قااطااع الاامااساااحااات الااماازروعااة بااعااد أن 

  عاماً. 92انخفض النهر إلى أدنى مستوى له منذ 

تسبب اضطراب التدفق الاطاباياعاي فاي ماناطاقاة دلاتاا جاناوب 

البندقية مباشرة في تعفن الطحالب ونق  األكسجين الالزم 

للمحار وبالاح الاباحار لالاباقااء عالاى قاياد الاحايااة، وفاقااً لاراباطاة 

  .)Coldiretti(المزارعين اإليطاليين نكولديريتين 

أُعلن  حالة الطوارا في خماس ماناا اق شاماالاياة ووساطاياة، 

وحّذرت إيطاليا من تعرّ  نحو  لث إنتاجهاا الازراعاي، وهاي 

كااباار الاادول إنااتاااجاااً زراعااياااً فااي االتااحاااد األوروبااي، لااخااطاار  ماان أ

الجفاف وضع  البنية التحتياة لالامايااه. ، كاماا تا  ارت حاركاة 

السياحة النهرية بشدة نتيجاة الناخافاا  مساتاوي ماناساوب 

 األنهار مما يشكل عائقا في استمرار إبحار السفن السياحية.

أنااطااوناايااو حااذر األمااياان الااعااام لااألمااك الاامااتااحاادة، ماان جاااناابااه، 

نص  البشرية في منطاقاة “  وتيرير، في وق  سابق من أن 

، وهااي تااواجااه الاافاايااضااانااات والااجاافاااف والااعااواصاا  ” الااخااطاار

 الشديدة وحرائق الوابات.
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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 . 


