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تصريح معالي رئيس املؤسسة العامة للموانئ بمناسبة رعاية خادم الحرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ( حفظه اهلل ) للمؤتمر الدولي األول للهندسة البحرية واملنصات

تحــت رعايــة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز ونيابــة عــن مقامــة الكريــم يفتتــح معــايل وزيــر النقــل رئيــس مجلــس إدارة
املؤسســة العامــة للموانــئ املؤمتــر الــدويل األول للهندســة البحريــة واملنصــات صبــاح يــوم األربعــاء
1435/11/8هـــ املوافــق 2014/9/3م يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة.
وبهــذه املناســبة رصح معــايل املهنــدس  /عبدالعزيــز التويجــري رئيــس املؤسســة العامــة للموانــئ بــأن
رعايــة خــادم الحرمــن الرشيفــن للمؤمتــر هي امتــداد لرعايــة مقامــه الكريم لتطويــر املوانئ الســعودية
 ..واهتاممــه حفظــه اللــه باملناســبات العلميــة املتنوعــة التــي تتيــح فرصــه لتبــادل املعلومــات والخـرات
بــن العلــاء واملختصــن والعاملــن يف املجــاالت املختلفــة ومنهــا قطــاع النقــل البحــري واملوانــئ.
وأضــاف انــه سيشــارك يف فعاليــات املؤمتــر عــدد مــن العلــاء واملختصــن مــن األكادمييــة العربيــة
للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري يف اإلســكندرية  ..وجامعــة يــو يت ام للتكنولوجيــا يف ماليزيــا
وبعــض الجامعــات العامليــة أضافــه إىل العاملــن يف قطــاع النقــل البحــري واملوانــئ مــن املؤسســة العامــة
للموانــئ ورشكــة ارامكــو وبعــض الــركات املتخصصــة يف هــذا املجــال.
وعــن أهــداف املؤمتــر أشــار املهنــدس التويجــري إىل أن املؤمتــر يهــدف إىل تبــادل املعلومــات والخـرات
بــن املتخصصــن والعاملــن يف قطــاع النقــل البحــري واملوانــئ واطــاع املشــاركني عــى مــا وصلــت إليــه
املوانــئ الســعودية مــن تطــور يف كل املجــاالت  ,وكذلــك إتاحــة الفرصــة للباحثــن واملتخصصــن لعــرض نتائــج دراســتهم وأبحاثهــم يف مؤمتــر يعقــد يف
اململكــة العربيــة الســعودية مبــا لهــا مــن موقــع اقتصــادي متميــز ومكانــة صناعيــة كبــرة ومــا تشــهده مــن مشــاريع تنمويــة متنوعــة.

مدير عام اإلدارة واملتحدث الرسمي باملؤسسة العامة للموانئ يشكر القيادة الرشيدة
بمناسبة صدور األمر الكريم برتقيته للمرتبة الخامسة عشرة

رفــع ســعادة األســتاذ  /مســاعد بــن عبدالرحمــن الدريــس مديــر عــام اإلدارة باملؤسســة العامــة للموانــئ أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لخــادم
الحرمــن الرشيفــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولصاحــب الســمو امللــي األمــر ســلامن بــن
عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ولصاحــب الســمو امللــي
األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل ويل العهــد النائــب الثــاين لرئيــس مجلــس الــوزراء املستشــار
واملبعــوث الخــاص لخــادم الحرمــن الرشيفــن  -حفظهــم اللــه  -عــى الثقــة امللكيــة الكرميــة مبناســبة
صــدور قـرار مجلــس الــوزراء بتعيينــه مديــر عــام مينــاء باملرتبــة الخامســة عــرة.
كــا أعــرب الدريــس عــن شــكره وتقديــره ملعــايل الدكتــور  /جبــاره بــن عيــد الرصيــري وزيــر النقــل
رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة العامــة للموانــئ وملعــايل املهنــدس  /عبدالعزيــز بــن محمــد التويجــري
رئيــس املؤسســة العامــة للموانــئ  ،داعيـاً املــوىل عــز وجــل أن يعينــه عــى آدا األمانــه يف خدمــة املليــك
والوطــن وأن يديــم نعمــة األمــن واألمــان عــى بالدنــا الغاليــة.
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املهندس التويجري يعايد منسوبي املؤسسة العامة للموانئ ويكرم املتقاعدين بالجهاز الرئيسي

بحضــور معــايل املهنــدس عبدالعزيــز بــن محمــد التويجــري رئيــس جهــاز املؤسســة العامــة للموانــئ عنــد إنشــائها عــام 1396هـــ  ..وتــدرج
املؤسســة العامــة للموانــئ أقامــت إدارة العالقــات العامــة واإلعــام هــذا يف العمــل إىل مفتــش إداري  ..أخــراً عمــل نائبــاً ملديــر إدارة العقــود
اليــوم األحــد 1435/10/7هـــ  ،حفــل معايــدة ملنســويب املؤسســة وذلــك واملناقصــات منــذ حــوايل الســت ســنوات.
يف الجهــاز الرئيــي بالريــاض  ،كــا تضمــن الحفــل تكريــم عــدد مــن
 .3سليامن بن إبراهيم السعيد
متقاعــدي املؤسســة وهــم كالتــايل :
إلتحــق للعمــل باملؤسســة العامــة للموانــئ يف عــام 1407هـــ  ..وتــدرج يف
العمــل إىل مســاعد إداري  ..أخـراً عمــل يف إدارة امليزانيــة.
 .1أحمد بن إبراهيم الخليفي
بــدأ العمــل يف املؤسســة العامــة للموانــئ يف نهايــة عــام 1397هـــ ..
وتــدرج يف وظائــف متنوعــة املهــام واإلختصاصــات حتــى عــن يف عــام  .4مريزا لياقت بيك ( رحمه الله وأسكنه فسيح جناته )
1418هـــ مراقبـاً ماليـاً يف املؤسســة بعــد إن شــغل قبلهــا مديــر الشــؤون إلتحــق باملؤسســة العامــة للموانــئ عــام 1402هـــ وعمــل يف إدارة
الشــؤون الفنيــة وســاهم بشــكل رئيــس يف تنظيــم وثائــق املشــاريع ..
املاليــة ثــم مدي ـراً للمكتــب الفنــي.
إنتقــل للعمــل يف إدارة التخطيــط ثــم تــرك العمــل يف املؤسســة لفــرة
قصــرة  ..إال أن الحنــن لزمــاءه أعــاده إىل املؤسســة ثانيــة ليعمــل يف
 .2نوار بن مقعد العتيبي
إلتحــق للعمــل يف وزارة املواصــات عــام 1394هـــ  ..ثــم أختــر ضمــن إدارة التخطيــط.
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سمو أمري منطقة مكة املكرمة يستقبل معالي رئيس املؤسسة العامة للموانئ

اســتقبل صاحــب الســمو امللــي األمــر مشــعل بــن عبداللــه بــن يوفرهــا رشكاء املينــاء اإلسـراتيجيون مــن الــركات الســعودية واملختلطــة
عبدالعزيــز أمــر منطقــة مكــة املكرمــة اليــوم األربعــاء 1435/11/1هـــ الذيــن يديــرون أرصفــة ومعــدات املينــاء إىل جانــب اســتخدام تقنيــات
مبكتــب ســموه معــايل رئيــس املؤسســة العامــة للموانــئ املهنــدس  /الحاســب اآليل ونظــم الرقابــة اآلليــة بالنســبة للــدورة املســتندية.
عبدالعزيــز بــن محمــد التويجــري يرافقــه ســعادة مديــر عــام مينــاء
وأشــار إىل أن تطــور املينــاء يتــم بشــكل مســتمر مــن خــال تنفيــذ
جــدة اإلســامي باإلنابــة الكابــن عبداللــه بــن عــواد الزمعــي .
مشــاريع لتطويــر وتحســن املرافــق العامــة والخدمــات وزيــادة املكاتــب
وىف بدايــة اللقــاء هنــأ معاليــه ســموه عــى الثقــة امللكيــة الكرميــة اإلداريــة  ،مــا ميكــن املينــاء مــن التعامــل مــع الزيــادات املطــردة ىف
بتعيينــه أمــراً ملنطقــة مكــة املكرمــة  ،مثمنــاً ىف نفــس الوقــت دعــم كميــات البضائــع التــي تتــم مناولتهــا ســنوياً .
خــادم الحرمــن الرشيفــن وســمو ويل العهــد وســمو ويل ويل العهــد
لقطــاع املوانــئ الســعودية مبــا مكــن مــن تنفيــذ مشــاريع املؤسســة وىف نهايــة الزيــارة شــكر معاليــه ســمو أمــر املنطقــة عــى إتاحــة الفرصــة
والتطويــر وتوفــر متطلبــات التشــغيل وفــق أفضــل مــا وصلــت إليــه لهــذا اللقــاء وىف نفــس الوقــت عــر ســموه ملعاليــه عــن تقديــره واعتـزازه
التقنيــة الحديثــة  ،إضافــة إىل إتاحــة الفــرص للقطــاع الخــاص ىف بنــاء للــدور الهــام والــذي تقــوم بــه املوانــئ الســعودية لخدمــة االقتصــاد
وتشــغيل وصيانــة األرصفــة واملعــدات  ،مــا مكــن املوانــئ الســعودية الوطنــي مثمنـاً الجهــد املبــذول مبينــاء جــدة اإلســامي  ،داعيـاً لالســتمرار
بطاقتهــا االســتيعابية البالغــة أكــر مــن ( )520مليــون طــن وموانئهــا يف هــذا التميــز الــذي يقدمــه املينــاء بأعاملــه التشــغيلية باعتبــاره أحــد
التســع البالغــة أرصفتهــا متعــددة األغــراض ( )214رصيفــاً مــن تبــوء املصــادر الهامــة إلي ـرادات الدولــة وبوابــة الحرمــن الرشيفــن الســتقبال
مراكــز عامليــة بــن منظومــة املوانــئ العامليــة ذات األداء املمتــاز والتنافس ضيــوف الرحمــن ..
العاملــي بــن موانــئ العــامل .
بعــد ذلــك قــدم معاليــه
تقريــراً موجــزاً لســموه عــن
مينــاء جــدة اإلســامي أكــر
املوانــئ الســعودية مبينــاً
أن املينــاء ينــاول أكــر مــن
( )%60مــا تتناولــه املوانــئ
الســعودية مــن بضائــع
وحاويــات عــر ( )62رصيفــاً
 ،وتتــم عمليــات املناولــة
بأحــدث املعــدات التــي
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معالي رئيس املؤسسة العامة للموانئ يفتتح اجتماع مدراء األمن الصناعي باملوانئ

أفتتــح معــايل رئيــس املؤسســة العامــة للموانــئ يف مينــاء جــدة اإلســامي
اليــوم األربعــاء املوافــق 1435/11/1هـــ بحضــور ســعادة مديــر عــام مينــاء
جــدة اإلســامي باإلنابــة ســعادة الكابنت/عبــد اللــه بــن عــواد الزمعــي اجتــاع
مــدراء األمــن الصناعــي الثالــث والثالثــون.
حيــث اطلــع معاليــه عــى ورقــة العمــل الخاصــة باالجتــاع وشــدد عــى
أهميــة املواضيــع املطروحــة ووجــه بــرورة مناقشــتها وإبــداء الــرأي حيالهــا
بشــفافية  ،كــا أشــاد معاليــه بحــرص مــدراء األمــن الصناعــي عــى اســتمرار
تلــك االجتامعــات ملــا لهــا مــن اهميــة قصــوى يف مناقشــة جميــع مــا يهــم
األمــن الصناعــي يف املوانــئ وتبــادل الخـرات بــن العاملــن يف نفــس املجــال.
ميناء جدة اإلسالمي يناول أكثر من  4ماليني رأس من املاشية خالل
الفرتة املاضية

أشــارت التقاريــر اإلحصائيــة إىل ارتفــاع أعــداد املــوايش التــي وصلــت للملكــة
عــر مينــاء جــدة اإلســامي والتــي تجــاوزت  4ماليــن رأس مــن املاشــية
اســتقبلها املينــاء خــال الفــرة املاضيــة مــن هــذا العــام .

ميناء جدة اإلسالمي يحقق مناولة مليوني طن من الحبوب السائبة

بلــغ إجــايل كميــة الحبــوب التــي تــم ومناولتهــا عــى أرصفــة محطــة الحبوب
الســائبة مبينــاء جــدة اإلســامي مليــوين طــن خــال الفــرة املاضيــة آخــذة يف
الزيــادة إىل أكــر مــن  500طــن خــال الشــهر الحــايل.
بمناسبة مرور  40عاماً على إنشاء األكاديمية مدير عام ميناء جدة
اإلسالمي يف احتفالية يوم لم الشمل لخريجي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

بنــاء عــى دعــوة تلقاهــا مــن معــايل األســتاذ  /إســاعيل فــرج رئيــس األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري ورئيــس مجلــس
إدارة رابطــة الخريجــن بجمهوريــة مــر العربيــة  ،قــام ســعادة مديــر عــام مينــاء جــدة اإلســــامي الكابــن ســاهر بــن مــوىس طحــاوي بزيــارة
لألكادمييــة يــوم األربعــاء 1435/10/17هـــ املوافــق 2014/8/13م  ،حيــث زار
مجلــس إدارة رابطــة الخريجــن كــا حــر احتفــال األكادمييــة بتكريــم قدامــى
الخريجــن وأوائــل الدفعــات باملقــر الرئيــي لألكادمييــة مبدينــة أبــو قــر  ،وقــد قــام
الكابــن ســاهر طحــاوي بإلقــاء كلمــة نيابــة عــن الخريجــن البحريــن القدامــى أثنــى
فيهــا عــى دور األكادمييــة والقامئــن عليهــا  ،ومــا قدمتــه مــن جهــود ســاهمت يف
دعــم وتطويــر بــل وصناعــة النقــل البحــري يف الوطــن العــريب.
ويف نهايــة الحفــل قــام املدعويــن بجولــة عــى األكادمييــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا شــملت املحــايك املتكامــل  ،القبــة الســاوية  ،معهــد الســامة البحرية
 ،ومجمــع الصناعــات .
والجديــر بالذكــر بــان الكابــن ســاهر احــد خريجــي األكادمييــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري .
املؤسسة العامة للموانئ  -النرشة اإللكرتونية للموانئ السعودية العدد (  ) ٣أغسطس ٢٠١٤م
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ميناء جدة اإلسالمي يناول ما يقارب ( )28مليون طن من البضائع الواردة والصادرة
املختلفة وأكثر من ( )2مليون حاوية قياسية خالل النصف السنوي األول من عام 2014م

ـ أعــداد الســفن التــي قـــدمت وغــادرت املينــاء ( )2.263ســفينة مــن
مختلــف األنــواع واألحجــام.
ـ إجــايل أوزان الــواردات الصــادرات مــن البضائــع املختلفــة التــي تــم
مناولتهــا ( )27.815.334طن ـاً.
ـ إجــايل أعــداد الحاويــات التــي تــم مناولتهــا ( )2.144.179حاويــة
قياســية بأنواعهــا املختلفــة.
ـ أعــداد الحاويــات التــي تــم مناولتهــا برســم املســافنة ()827.321
حاويــة قياســية.
البضائع العامة :
ـ إجاميل الطنيات من املواد الغذائية املختلفة ( )5.963.378طناً.
ـ إجاميل الطنيات من مواد البناء املختلفة ( )4.090.186طناً.
الحبوب السائبة (الشعري) :
ـ إجاميل الطنيات من الشعري ( )1.156.879طناً.

السيارات :
ـ إجــايل أعــداد الســيارات (املركبــات) والشــاحنات  ،وكذلــك املعــدات
ذاتيــة الحركــة (.)329.804
الركاب :
ـ إجاميل أعداد الركاب الذين قدموا وغادروا امليناء( )167.543راكباً.
املوايش الحية :
ـ إجاميل أعداد املوايش الحية الواردة ( )3.491.509رأساً.

استعداد ميناء جدة اإلسالمي الستقبال الحجاج

أكمــل مينــاء جــدة اإلســامي كافــة االســتعدادات الســتقبال الحجــاج  ،بخدمــة حجــاج بيــت اللــه الحـرام وفــق تطلعــات والة األمــر وتوجيهــات
فقــد أكــد مديــر عــام مينــاء جــدة اإلســامي الكابــن ســاهر بــن مــوىس صاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة مكــة املكرمــة ورئيــس لجنــة الحــج
طحــاوي بــان اســتعدادات إدارة املينــاء تتــم وعــى مــدار الســاعة املركزيــة.
بتســخري كافــة الجهــود واإلمكانــات البرشيــة واآلليــة  ،حيــث تــم
تخصيــص األعــداد الالزمــة مــن املوظفــن واملرشــدين البحريــن مــن
وقــت دخــول الســفينة التــي تعطــى األولويــة يف الدخــول ورســوها
عــى الرصيــف وحتــى مغــادرة الحــاج صــاالت القــدوم و الجــوازات
والتفتيــش الجمــريك  .علــا بــان كافــة الصــاالت مجهــزة مبختلــف
املرافــق و مــزودة بالكـرايس املتحركــة لكبــار الســن وذوي االحتياجــات
الخاصــة.
والجديــر بالذكــر بــان تشــغيل املينــاء يف كل موســم حــج يســر وفــق
خطــة يقرهــا املجلــس االستشــاري املكــون مــن مديــري إدارات املينــاء
وبرئاســة مديــر عــام املينــاء  ،وتهــدف هــذه الخطــة إىل تحقيــق
التعــاون والتنســيق املشــرك بــن إدارة املينــاء وكافــة اإلدارات املعنيــة
وذات العالقــة ( وزارة الحــج  -إدارة الجــوازات  -إدارة الجــارك  -إدارة
الشــئون الصحيــة  -إدارة الهــال األحمــر  -إدارة اإلعــام ) للنهــوض
املؤسسة العامة للموانئ  -النرشة اإللكرتونية للموانئ السعودية العدد (  ) ٣أغسطس ٢٠١٤م

رقم الصفحة 6 :

النشرة اإللكرتونية

للموانئ السعودية
العدد (  ) ٣شهر أغسطس ٢٠١٤م

ميناء الدمام يستقبل أربع حامالت للحاويات

اســتقبل مينــاء امللــك عبدالعزيــز بالدمــام أربعــة حامــات للحاويــات الســاحلية  -ومعــدات نقــل ومناولــة الحاويــات بالســاحة.
عــى اإلطــارات واملصممــة عــى أحــدث التقنيــات واملواصفــات العامليــة,
وذلــك ضمــن عقــد إنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــة الحاويــات الثانيــة
باملينــاء واملــرم مــع الرشكــة الســعودية العامليــة للموانــئ بنظــام البنــاء
والتشــغيل وإعــادة امللكيــة ( )BOTوالتــي ســرفع الطاقــة االســتيعابية
للمينــاء لتصــل إىل ( )4مليــون حاويــة منطيــة ســنوياً هــذا مــا ذكــره
مديــر عــام املينــاء نعيــم بــن ابراهيــم النعيــم.
وأكــد النعيــم أن القطــاع الخــاص الســعودي رشيــك أســايس يف عمــل
املينــاء ،تنفيــذاً وصيانـ ًة وتشــغيالً ،وقــد متكــن مــن اســتقطاب الــركات
العامليــة الكبــرة يف مجــال التشــغيل وأتــاح هــذا تطويــراً ألســاليب
التشــغيل ورفــع لطاقــة املينــاء خــال الســنوات القادمــة كــا ســيمكنها
مــن اســتقبال أعــداد أكــر مــن الســفن وبأحجــام أكــر ،وســيحقق فرصـاً الجديــر بالذكــر أن املــروع هــو اســتثامر ســعودي ســنغافوري مشــرك
مــن خــال صنــدوق االســتثامرات العامــة الســعودية وهيئــة موانــئ
إضافيــة للتدريــب والتأهيــل وتوطــن الخــرة ونقــل التقنيــة.
ســنغافورة ،ويعــد املــروع مثــاالً لربنامــج الخصخصــة الناجــح التــي
ويتكــون مــروع املحطــة مــن أرصفــة بطــول  1200مــر يجــري إنشــاؤها تقــوم بــه املوانــئ الســعودية
عــى مرحلتــن كل منهــا بطــول  600مــر وعمــق  16.5مــر تحــت باإلضافــة لكونــه منوذجــاً
ســطح البحــر ،باإلضافــة إىل مرحلــة ثالثــة اختياريــة بطــول 600مــر ،مــا للرشاكــة بــن الدولتــن.
ويتوقــع أن يبــدأ تشــغيل
يجعلهــا األرصفــة األكــر عمق ـاً باملينــاء.
املحطــة بطاقــة اســتيعابية
ويعتــر املــروع مــن أضخــم املشــاريع االســتثامرية يف البنيــة التحتيــة تقــدر بـــ 900ألــف حاويــة
ويتضمــن أعــال تجريــف وردم وأعــاالً بحريــة وإنشــائية ،كــا ســنوية كمرحلــة أوىل.
ســيتضمن كذلــك اســتثامراً كبــراً يف معــدات املحطــة  -كالرافعــات
النعيم الحركة انسيابية يف فرتة العيد بميناء الدمام

أكــد مديــر عــام مينــاء امللــك عبدالعزيــز بالدمــام نعيــم بــن إبراهيــم
النعيــم عــى انســيابية الحركــة يف املينــاء وذلــك أثنــاء إجــازة عيــد الفطــر
املبــارك كــا عــر عــن شــكره إلدارة الجــارك والجهــات الحكوميــة
العاملــة يف املينــاء والــوكالء املالحيــن واملخلصــن الجمركيــن والــركات
املشــغلة عــى تعاونهــم امللمــوس والتزامهــم بالــدوام طــوال فــرة اإلجــازة
والــذي انعكــس ايجابي ـاُ عــى الحركــة.

وأوضــح النعيــم بأنــه حتــى تاريــخ يــوم أمــس كان هنــاك  8428حاويــة
يف انتظــار مراجعــة أصحابهــا إلنهــاء إجراءاتهــا كــا أن هنــاك حــوايل
 5871حاويــة منتهيــة اإلج ـراءات ويف انتظــار أصحابهــا الســتالمها .كــا
ان التســليم اليومــي للحاويــات يتــم بــكل يــر وســهولة.

اول شحنة من مادة هيدروكسيد االلومينا تصل اىل ميناء رأس الخري

اســتقبل مينــاء رأس الخــر أول شــحنة مــن مــادة ذرات هيدروكســيد
االلومينــا عــى الرصيــف رقــم  7والتــي يتــم تفريغهــا مبــارش من الســفينة
اىل الشــاحنات وقــد بــدأ تفريــغ املــادة بتاريــخ  2014/08/07الســاعة
التاســعة مســاء بطريقــة آمنــة متبــع فيهــا جميــع إج ـراءات الســامة.
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وفد استثماري يزور ميناء ينبع التجاري

اســتقبل ســعادة مســاعد مديــر عــام مينــاء ينبــع التجــاري االســتاذ  /خــر
بــن حمــدان حــداد يــوم األربعــاء  1435/10/17وفــد اســتثامري يضــم عــدد
مــن كبــار املســتثمرين باململكــة.
حيــث رحــب ســعادته بالوفــد الزائــر ورشح لهــم طبيعــة عمــل املينــاء و
اإلمكانيــات املتوفــرة فيــه ملناولــة البضائــع وأســتعرض حجــم املشــاريع القامئة
حاليــاً والتــي تحــت اإلنشــاء والتجهيــزات واإلمكانيــات املتوفــرة والفــرص
االســتثامرية املتاحــة باملينــاء ويف نهايــة الزيــارة قــدم الــزوار شــكرهم عــى
حفــاوة االســتقبال
تجربة فرضية بميناء ينبع التجاري

يف اطــار تنفيــذ متطلبــات املدونــة الدوليــة ألمــن الســفن واملوانــئ للوقــوف
عــى درجــة االســتعداد ملواجهــة أي تهديــد أمنــي للمينــاء ولتعزيــز التكامــل
األمنــي بــن اإلدارات.
مبشــاركة األمــن الصناعــي وحــرس الحــدود و منــدوب فــرع االمانــة العامــة
للهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي مبنطقــة املدينــة املنــورة جــرى اليــوم األثنــن
تنفيــذ فرضيــة
(تعــرض املينــاء القتحــام خارجــي عــن طريــق بوابــة دخــول الشــاحنات
بغــرض التخريــب وتهديــد أمــن الســفن الراســية باملينــاء).

ميناء جازان يستقبل أول شحنة حاويات

اســتقبل مينــاء جــازان يف يــوم الجمعــة  5/10/1435هـــ املوافــق  1/8/2014م
الســفينة شــارمن ( ) SHORMIN
وهــي تحمــل أول شــحنة حاويــات ملينــاء جــازان حيــث بلــغ عــدد الحاويــات
( )111حاويــة وعــدد ( )89كبينــة .
الجديــر بالذكــر بــأن املينــاء مل يتعامــل مــع الحاويــات مــن قبــل وهــذه تعتــر
املــرة األوىل التــي يتــم مناولــة حاويــات فيهــا بشــكل تجــاري ومبثــل هــذا
العــدد ونتوقــع أن يكــون هنــاك شــحنات اخــرى خــال الفــرة القادمــة .
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الطنيات وعدد السفن التي تم مناولتها بميناء امللك فهد الصناعي بالجبيل خالل شهر يوليو 2014م

بلــغ إجــايل الطنيــات التــي متــت مناولتهــا مبينــاء امللــك فهــد الصناعــي
بالجبيــل خــال شــهر يوليــو 2014م ( )4.641.140طــن  ,بينــا بلــغ عــدد
الســفن التــي ارتــادت املينــاء (  ) 154ســفينة

حركة نشطة يف مجال والشحن والتفريع بميناء ضبا

شــهد مينــاء ضبــا خــال موســم اإلجــازة هــذا العــام حركــة نشــطة يف مجــال
والشــحن والتفريــع ونســبة زيــادة مميــزة يف أعــداد الــركاب يف القــدوم
واملغــادرة وأكــد ســعادة مديــر عــام مينــاء ضبــا الكابــن أميــن بــن أحمــد
الجهنــي عــى تســخري كافــة اإلمكانيــات واملعــدات والكفــاءة التشــغيلية
وكذلــك القــدرة االســتيعابية للمينــاء للوصــول أعــى وأفضــل املســتويات

تأجري محطة الحاويات بميناء ضبا لصالح شركة محطة بوابة البحر
األحمر

تــم بحمــد للــه وتوفيقــه ترســيه منافســة تأجــر محطــة الحاويــات مبينــاء
ضبــا لصالــح رشكــة محطــة بوابــة البحــر األحمــر املحــدودة ملــدة عرشيــن
ســنة ميالديــة ابتـداءا مــن تاريــخ اســتالم املحطــة لتشــغيلها ,مــا سيســاهم
بشــكل كبــر يف النمــو االقتصــادي للمنطقــة الشــالية مــن اململكــة العربيــة
الســعودية  ،رصح بذلــك ســعادة مديــر عــام مينــاء ضبــا باإلنابــة الكابــن
أميــن بــن أحمــد الجهنــي

ميناء امللك فهد الصناعي بينبع يحقق مناولة (  ) 8.836,363طن خالل
شهر يولية 2014م

حقــق مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بينبــع مناولــة ( )8.836,363طــن خــال شــهر يوليــة لعــام 2014م ،مــن مختلــف البضائــع واملشــتقات البرتوليــة
حيــث بلــغ إجــايل البضائــع الــواردة (  ) 947.710طــن وبلــغ إجــايل الصــادرات (  )7.888.653طــن .كــا وصــل عــدد الســفن (  ) 150ســفينة
وعــدد الحاويــات (  ) 1119حاويــة وعــدد الحــركات البحريــة ( . ) 338
وبهــذا الصــدد أكــد مديــر عــام مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بينبــع املهنــدس املستشــار  /صالــح بــن محمــد الحــداد عــى تســخري جميــع اإلمكانيــات
واملعــدات والكفــاءة التشــغيلية وكذلــك القــدرة االســتيعابية للمينــاء و توفــر التســهيالت للوصــول إىل أفضــل وأعــى مســتوى
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ميناء الجبيل التجاري يستقبل  457سفينة منذ بداية عام 2014م

بلــغ عــدد الســفن التــي وصلــت مينــاء الجبيــل التجــاري خــال ( )7أشــهر
لعــام 2014م أرقامــا قياســية مقارنــة باألعــوام الســابقة هــذا مــا يعكــس
القــدرة االســتيعابية للمينــاء وكذلــك قــدرة وإمكانيــة املعــدات والكفــاءة
التشــغيلية للوصــول إىل أعــى مســتوى حيــث تــم وصــول ( )457ســفينة
مقارنــة بـــ ()376ســفينة لنفــس الفــرة مــن عــام 2013م بنســبة زيــادة
بلغــت .%22

ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة بلغت  %64يف أجمالي مناولة البضائع السائبة خالل ( )7أشهر من عام 2014م.

مينــاء الجبيــل التجــاري يحقــق زيــادة بلغــت  %64يف أجــايل مناولــة
البضائــع الســائبة خــال ( )7أشــهر مــن عــام 2014م.
حقــق مينــاء الجبيــل التجــاري خــال ) )7أشــهر مــن عــام2014م يف
أجــايل البضائــع املناولــة حيــث بلغــت ()5,836,167مليــون طــن مقارنــة
بـــ ()4,950,789مليــون طــن خــال نفــس الفــرة مــن عــام 2013م بســبة
زيــادة بلغــت .%18
واســتمرت زيــادة الصــادرات والــواردات مــن البضائــع الســائبة حيــث بلغــت
()1,977,531مليــون طــن مقارنــة بـــ ()1,205,905مليــون طــن خــال نفــس
الفــرة مــن عــام 2013م بنســبة زيــادة بلغــت .%64
وبلغت عدد الحاويات ()223,869حاوية قياسية مقارنة بـ ()175,435حاوية قياسية لنفس الفرتة من عام 2013م بنسبة زيادة بلغت .%28
كــا بلــغ عــدد الســفن التــي وصلــت مينــاء الجبيــل التجــاري خــال( )7أشــهر لعــام 2014م ()457ســفينة مقارنــة بـــ ()376ســفينة لنفــس الفــرة مــن
عــام 2013م بنســبة زيــادة بلغــت .%22
ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة بلغت  %35يف إجمالي الحاويات املناولة خالل شهر يوليو للعام 2014م

حقــق مينــاء الجبيــل التجــاري خــال شــهر يوليــو مــن العــام 2014م زيــادة يف إجــايل البضائــع املناولــة باملينــاء حيــث بلغــت ( )761,113طــن
مقارنــة بــــ ( )706,213طــن خــال نفــس الفــرة مــن عــام 2013م بنســبة زيــادة
بلغــت . %8
وأســتمرت زيــادة الصــادرات والــواردات مــن البضائــع الســائبة بحيــث بلغــت
لشــهر يوليــه مــن العــام 2014م ( )197,661طــن مقارنــة بــــــ ( )144,640طــن
لنفــس الفــرة مــن العــام 2013م بنســبة زيــادة بلغــت . %37
وخــال شــهر يوليــو للعــام 2014م بلغــت عــدد الحاويــات القياســية ()33,713
حاوية/قياســية مقارنــة بــــ ( )25,024حاويــة قياســية لنفــس الفــرة مــن العــام
2013م بنســبة زيــادة بلغــت . %35
كــا بلــغ عــدد الســفن التــي وصلــت إىل مينــاء الجبيــل التجــاري خــال شــهر يوليــو
لعــام 2014م ( )64ســفينة مقارنــة بــــ ( )54ســفينة لنفــس الفــرة من العــام2013م
بنســبة زيــادة بلغــت . %19
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مصطلحات ومعاني

نحــاول هنــا تســليط الضــوء عــى املوانــئ يف اململكــة العربيــة الســعودية ورشح معــاين بعــض املصطلحــات والتعريفــات البحريــة بشــكل مبســط
لتكويــن قــدر مقبــول مــن املعلومــات العامــة عــن هــذا القطــاع .
•
•
•

الرتانزيـــــت
إعادة التصدير
املسافنــــــة

تتضمــن التقاريــر الصــادرة عــن املوانــئ إحصــاءات عــن كميــات البضائــع املناولــة  ،نوعياتهــا  ،أعــداد الســفن الواصلــة وغــر ذلــك مــن البيانــات
التــي تلقــي الضــوء عــى أنشــطة املوانــئ خــال فــرة زمنيــة معينــة  ،وكث ـراً مــا نجــد يف تلــك اإلحصــاءات أرقام ـاً عــن بضائــع للرتانزيــت وأخــرى
للمســافنة وأيضـاً إعــادة التصديــر  ،لكــن مــا هــو وجــه االختــاف بــن املســميات الثالثــة ؟
قبــل أن نسرتســل يف توضيــح هــذا االختــاف يجــدر بنــا أوالً أن نشــر إىل أن البضائــع املتجهــة إىل أي مينــاء يكــون محــدد لهــا ســلفاً الوجهــة التــي
تقصدهــا فإمــا أن تكــون قادمــة أصـاً إىل الدولــة التابــع لهــا هــذا املينــاء أي تقصــد الســوق املحليــة  ،فيطلــق عليهــا يف هــذه الحالــة بضائــع برســم
املينــاء  ،أو أن تكــون قادمــة إىل دولــة أخــرى بينــا يتــم تفريغهــا يف املينــاء متهيــداً إلعــادة شــحنها إىل وجهـــة أخــرى  ،وهــذه النوعيــة مــن البضائــع
لهــا ثالثــة أشــكال  ،بضائــع قادمــة برســم الرتانزيــت  ،أو برســم املســافنة  ،أو برســم إعــادة التصديــر .
وبضائــع الرتانزيــت ( )Transitميكــن تعريفهــا بأنهــا البضائــع التــي تصــل إىل املينــاء عــى إحــدى الســفن و يتــم تفريغهــا يف املينــاء نفســـه
ثــم إعــادة شــحنها أو نقلهــا أو توزيعهــا فيــا بعــد إىل وجهتهــا املقصـــودة أو إىل عــدة وجهــات خارجيــة بــأي مــن وســائل النقــل املختلفــة بـراً أو جــواً
أو بالخطــوط الحديديــة (عــدا وســائط النقــل البحريــة )  ،أمــا إذا تــم تفريغهــا يف املينــاء ومــن ثــم إعــادة شــحنها بإحــدى وســائل النقــل البحريــة
تتحــول يف هــذه الحالــة مــن بضائــع للرتانزيــت إىل بضائــع للمســافنة .
أمــا بضائــع إعــادة التصديــر ( )Re-exportفهــي البضائــع التــي يتــم اســتريادها بغــرض إعــادة تصديرهــا إىل أســواق أخــرى خارجيــة بعــد
تخزينهــا أو إخضاعهــا لعمليــات تحويليــة صناعيــة معينــة حيــث يجــري تفريغهــا يف املينــاء وتخزينهــا حتــى تتــم عمليــة التحويــل أو إعــادة التصنيــع
أو إعــادة التغليــف وتكــون جاهــزة للتصديــر ،وتعتــر منتجــات املــواد الخــام مــن أهــم املنتجــات التــي تخضــع لهــذه العمليــات حيــث ميكــن
تحويلهــا إىل بضائــع مصنعــة أو نصــف مصنعــة  ،ويســتفيد مــن هــذه الخدمــة قطاعــات تجاريــة وصناعيــة مختلفــة الســيام التــي تعمــل يف مجــال
الســيارات وقطــع الغيــار واألدوات واألجهــزة الكهربائيــة  ،وكذلــك املــواد الغذائيــة .
وبضائــع املســافنة أو كمــا تســمى ( )Transshipmentويقصــد بهــا البضائــع التــي تنقلهــا إحــدى الســفن القادمــة للمينـــاء بغــرض إعــادة
شــحنها عــى ســفينة أخــرى ملينــاء آخــر مبــارشة أو بعــد تخزينهــا باملينــاء يف ساحـــات مخصصــة لذلــك وملــدة زمنيــة محــددة دون الســاح لهــا
بالخــروج مــن املنطقــة الجمركيــة باملينــاء.
وقــد نشــطت بضائــع املســافنة يف اآلونــة األخــرة وأصبــح هنــاك موانــئ يف املنطقــة متخصصــة لتقديــم هــذه الخدمــة وهــي التــي يطلــق عليهــا موانئ
محوريــة  ،كــا أن املوانــئ األخــرى تســعى إىل اســتقطاب مزيــداً مــن هــذه التجــارة البحريــة لتصبــح هــي األخــرى موانــئ محوريــة نظـراً ملــا ميثلــه
هــذا النشــاط مــن قيمــة مضافــة لالقتصــاد  ،وتقــدم ســلطات املوانــئ يف ســبيل ذلــك العديــد مــن الحوافــز التشــجيعية والتســهيالت مــن تخفيضــات
يف األجــور ومنــح اإلعفــاءات واالســتثناءات لتحصــل عــى نصيــب أكــر منهــا .
امليناء :
املينــاء هــو املنطقــة أو املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة إدارة املينــاء داخــل أو خــارج حــدوده ســواء كانــت هــذه املناطــق بريــة أو مائيــة  ،واملينــاء
بصفــة عامــة يفــرض أن تتوفــر فيــه كافــة املرافــق والتجهي ـزات الالزمــة الســتقبال الســفن ومناولــة البضائــع مثــل امل ـرايس واألرصفــة  ،معــدات
ملناولــة البضائــع وأخــرى للســامة ومكافحــة الحريــق ومناطــق للتخزيــن  ،وخالفــه .
املؤسسة العامة للموانئ  -النرشة اإللكرتونية للموانئ السعودية العدد (  ) ٣أغسطس ٢٠١٤م

رقم الصفحة 11 :

النشرة اإللكرتونية

للموانئ السعودية
العدد (  ) ٣شهر أغسطس ٢٠١٤م

شكراً لكم
املؤسسة العامة للموانئ
Saudi Ports Authority
ننتظر متابعتكم لنا
على جميع قنواتنا الرسمية
املوقع الرسمي
www.ports.gov.sa
تويرت
www.twitter.com/saudiports
فيس بوك
www.facebook.com/Ports.gov.sa
انستقرام
http://instagram.com/saudiports
يوتيوب
http://www.youtube.com/user/SaudiPortsAuthorty
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