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استمرار العمل يف املوانئ خالل عطلة عيد األضحى املبارك
بمناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك تتقــدم املؤسســة العامــة للموانــئ بصــادق التهانــي
والتربيــكات ملقــام خــادم الحرمــن الشــريفني امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود
ولصاحــب الســمو امللكــي األمــر ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ولصاحــب الســمو امللكــي األمــر مقــرن بــن عبدالعزيــز آل
ســعود ولــي ولــي العهــد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء املستشــار واملبعــوث
الخــاص لخــادم الحرمــن الشــريفني  -حفظهــم اهلل  -وإىل الشــعب الســعودي كافــة وتعلــن
لإلخــوة ( املســتوردين  ،املخلصــن الجمركيــن ) عــن اســتمرار العمــل يف املوانــئ خــال
عطلــة عيــد األضحــى املبــارك 1435هـــ  ,وترغــب مــن الجميــع بــذل املزيــد مــن الحــرص
واالهتمــام لتحقيــق االســتفادة املثلــى مــن الخدمــات والتســهيالت التــي تحــرص املوانــئ علــى
توفريهــا وتدعــو املســتوردين وممثليهــم مــن املخلصــن الجمركيــن إىل اإلســراع يف إنهــاء
إجــراءات فســح بضائعهــم فــور وصولهــا حتــى ال يتســبب التأخــر يف إربــاك العمــل يف األجهــزة
العاملــة يف املوانــئ  ..وكل عــام والجميــع بخــر.

نظمــت أكاديميــة املوانــئ للدراســات البحريــة والتقنيــة بالتعــاون مــع مينــاء امللــك
عبدالعزيــز بالدمــام ورشــة عمــل بعنــوان « التخطيــط االســراتيجي باملوانــئ
البحريــة (إدارة عليــا) « ملــدة يومــن ١٤٣٦/١/٦-٤هـــ .

نظمــت أكاديميــة املوانــئ للدراســات البحريــة
والتقنيــة بالتعــاون مــع مينــاء امللــك عبدالعزيــز
بالدمــام ورشــة عمــل بعنــوان « التخطيــط
االســراتيجي باملوانــئ البحريــة (إدارة عليــا) «

افتتــح الورشــة ســعادة مديــر عــام مينــاء امللــك عبدالعزيــز بالدمــام
األســتاذ /نعيــم بــن إبراهيــم النعيــم بمقــر األكاديميــة باملينــاء.
وأوضــح النعيــم أن هــذه الورشــة تأتــي امتــداداً للــدورات التدريبيــة
وورش العمــل التــي تقيمهــا املؤسســة العامــة للموانــئ بهــدف رفــع
مســتوى قــدرة العاملــن ,وتســتهدف هــذه الورشــة مســئولي املوانــئ
ذات القيــادات العليــا ومســئولي الشــركات املشــغلة باملوانــئ.
شــارك يف الورشــة  13موظفـاً مــن املوانــئ والقطــاع الخاص وبإشــراف من
خــراء األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنلوجيــا والنقــل البحــري باإلســكندرية
املتخصصــن يف أعمــال املوانــئ والتخطيــط االســراتيجي للنقــل البحري.
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شــارك عــدد مــن منســوبي إدارة مينــاء امللــك عبدالعزيــز بالدمــام وأبنائهــم مــع الشــركة املشــغلة
ملحطــة الحاويــات باملينــاء يف تنظيــف الواجهــة البحريــة بكورنيــش الخــر تحــت شــعار « إعــادة
التدويــر تبــدأ وتنتهــي بــك «.
ً
ً
شــملت مشــاركة  80شــخصا ,وذلــك حرصــا منهــا علــى نظافــة البيئــة البحريــة حيــث
شــارك املوظفــن أبنائهــم يف تنظيــف الشــاطئ مــن املخلفــات التــي تؤثــر علــى البيئــة
البحريــة والشــواطئ.
وذكــر مديــر إدارة العالقــات العامــة خالــد بــن ســعد املطــري بــأن إدارة املينــاء تحــرص
علــى املشــاركة يف مثــل هــذه الفعاليــات االجتماعيــة والتــي توجــه رســالة للمجتمــع
بأهميــة البيئــة البحريــة وتأثــر رمــي املخلفــات عليهــا وإيصــال رســالة هدفهــا املحافظــة
علــى الشــواطئ والواجهــات البحريــة لتكــون بيئــة نظيفــة وصحيــة ملرتاديهــا.

مينــاء امللــك عبدالعزيــز بالدمــام يشــارك يف تنظيــف
شــواطئ مدينــة الخــر

وقــد القــت الحملــة وشــعارها إعجــاب وتقديــر جميــع زوار شــاطئ الخــر ،كمــا بــادر العديــد
منهــم إىل املشــاركة واملســاهمة يف تنظيــف الشــاطئ ،األمــر الــذي شــجع أعضــاء الحملــة.
تظهر هذه الفعالية مصداقية مشغلي املوانئ و حرصهم على حماية البيئة.

إكتمال وصول الرافعات الساحلية ملحطة الحاويات الثانية بميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
اســتقبل مينــاء امللــك عبدالعزيــز بالدمــام بتاريــخ 1435/12/14هـــ املوافــق 2014/10/8م ،رافعتــان ســاحليتان ( )STSاملصممــة علــى
أحــدث التقنيــات واملواصفــات العامليــة ليصــل مجمــوع الرافعــات الســاحلية إىل ســتة رافعــات ,وذلــك ضمــن عقــد إنشــاء ،وتشــغيل ،وصيانــة
املحطــة الثانيــة باملينــاء املــرم مــع الشــركة الســعودية العامليــة للموانــئ بنظــام البنــاء والتشــغيل وإعــادة امللكيــة ( )BOTالتــي ســرفع
الطاقــة االســتيعابية للمينــاء لتصــل إىل ( )4مليــون حاويــة نمطيــة ســنوياً.
يتكــون مشــروع املحطــة مــن أرصفــة بطــول  1200مــر ،يجــري إنشــاؤها علــى مرحلتــن كل منهمــا بطــول  600مــر وعمــق  16,5مــر
تحــت ســطح البحــر ،إضافــة إىل مرحلــة ثالثــة اختياريــة بطــول  600مــر ،ممــا يجعلهــا األرصفــة األكثــر عمقــا باملينــاء.
ويعتــر املشــروع مــن أضخــم املشــاريع االســتثمارية يف البنيــة التحتيــة ،حيــث يتضمــن أعمــال تجريــف وردم وأعمــاال بحريــة وإنشــائية ،كمــا
ســيتضمن كذلــك اســتثمارا كبــرا يف معــدات املحطــة كالرافعــات الســاحلية  -وحامــات الحاويــات علــى اإلطــارات  -ومعــدات نقــل الحاويــات
ومناولتهــا بالســاحة.
والجديــر بالذكــر أن املشــروع هــو اســتثمار ســعودي ســنغافوري مشــرك مــن خــال صنــدوق االســتثمارات العامة الســعودية وهيئــة موانئ ســنغافورة،
ويعــد املشــروع مثــاال لربنامــج الخصخصــة الناجــح التــي تقــوم بــه املوانــئ الســعودية ،إضافــة لكونــه نموذجــا للشــراكة بــن الدولتــن ،حيــث ســيتيح هــذا
األمــر تطويــر أســاليب التشــغيل ،ورفــع طاقــة املينــاء خــال الســنوات القادمــة بــإذن اهلل تعــاىل ،كمــا ســيمكنه مــن اســتقبال أعــداد أكثــر مــن الســفن وبأحجــام
أكرب ،وسيحقق فرصاً إضافية للتدريب والتأهيل ،وتوطني الخربة ،ونقل التقنية.
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تطويــر رافعــات الحاويــات الســاحلية بمينــاء امللــك فهــد
الصناعــي بينبــع

حرص ـاً مــن إدارة مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بينبــع يف خدمــة ســفن األجيــال الحديثــة ,
وتماشــياً مــع التطــورات امللموســة يف هــذا الصــدد فقــد تــم التوصــل مــع مقــاول تشــييد
الرافعــات الســاحلية الجديــدة (  ) gantry cranesاملزمــع بناؤهــا يف شــركة ســاني
بجمهوريــة الصــن الشــعبية إىل زيــادة طــول ذراع التحميــل مــن  50مــر إىل  53مــر
لتحقيــق الوصــول إىل  20رصــة حاويــات بــد ً
ال مــن  18حاويــة قبــل الزيــادة مــع االحتفــاظ
بنفــس ســعر الحمولــة ودون أي زيــادة يف ســعر التكلفــة

وصول القارب الكويتي رحلة أمل اىل ميناء جازان
وصــل اليــوم اىل مينــاء جــازان القــارب الكويتــي «رحلــة أمــل» عنــد الســاعة الثالثــة عصــرا
و كان يف اســتقباله وفــد الســفارة الكويتيــة لــدى اململكــة ضــم كال مــن ســعادة امللحــق
العســكري بالســفارة الكويتيــة اللــواء ركــن مســاعد بــن ناصــر املطــري ،وســعادة نائب
القنصــل الكويتــي ســلطان الســبيعي ،وســعادة نائــب القنصــل عبدالرحمــن الشــامي
،وســعادة مديــر عــام مينــاء جــازان املهنــدس عبدالحميــد بــن يحــي صــوري ،وســعادة
قائــد وحــدة أمــن املينــاء عبدالرحمــن محــه ،و ضابــط االســناد والتوثيــق للرحلــة االســتاذ
مطلــق الصانــع وعــدد مــن منســوبي ادارة املينــاء و حــرس الحــدود بجــازان.
وتأتــي هــذه الزيــارة  -وهــي الثانيــة للمينــاء -ضمــن رحلــة األمــل التــي ستشــمل  19دولــة
يقطــع فيهــا القــارب  14ألــف ميــل بحــري و تســتغرق  210يومــا و تهــدف الرحلــة إىل
إبــراز الوجــه الحضــاري لدولــة الكويــت يف االهتمــام بــذوي اإلعاقــات الذهنيــة.
وجــرى خــال االســتقبال توزيــع الــورود والهدايــا التذكاريــة علــى طاقــم القــارب وعــر الوفــد عــن بالــغ
شــكره وتقديــره علــى حســن الضيافــة واالســتقبال وتوفــر االحتياجــات الالزمــة للقــارب.

مينــاء امللــك فهــد الصناعي بينبع يحقق مناولــة ( )68,696,006
طن خالل أول تســعة أشــهر للعام 2014م
حقــق مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بينبــع مناولــة (  ) 68,696,006طــن خــال أول
تســعة أشــهر مــن العــام 2014م ،مــن مختلــف البضائــع واملشــتقات البرتوليــة حيــث
بلــغ إجمالــي البضائــع الــواردة (  ) 7,444,899طــن وبلــغ إجمالــي الصــادرات (
 )61,251,107طــن .كمــا وصــل عــدد الســفن (  ) 1,199ســفينة وعــدد الحاويــات (
 ) 7,351حاويــة وعــدد الحــركات البحريــة ( . ) 2,830
وبهــذا الصــدد أكــد مديــر عــام مينــاء امللــك فهــد الصناعــي بينبــع املهنــدس املستشــار /
صالــح بــن محمــد الحــداد علــى تســخري جميــع اإلمكانيــات واملعــدات والكفــاءة التشــغيلية
وكذلــك القــدرة االســتيعابية للمينــاء و توفــر التســهيالت للوصــول إىل أفضــل وأعلــى
مســتوى
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مينــاء الجبيــل التجــاري يحقــق زيــادة بلغــت  % 4يف أجمالــي
مناولــة الحاويــات خــال شــهر ســبتمرب مــن عــام 2014م.
حقــق مينــاء الجبيــل التجــاري خــال شــهر ســبتمرب مــن عــام 2014م نســبة يف عــدد
الحاويــات ( )34,707حاويــة قياســية مقارنــة بـــ ()33.494حاويــة قياســية لنفــس
الفــرة مــن عــام 2013م بنســبة زيــادة بلغــت % 4
كمــا بلــغ عــدد الســفن التــي وصلــت مينــاء الجبيــل التجــاري خــال شــهر ســبتمرب لعــام
2014م ()66ســفينة مقارنــة بـــ ()55ســفينة لنفــس الفــرة مــن عــام 2013م بنســبة
زيــادة بلغــت .%20

مينــاء الجبيــل التجــاري يحقــق زيــادة بلغــت  %49يف أجمالــي
مناولــة البضائــع الســائبة خــال تســعة أشــهر األوىل مــن عــام
2014م.
حقــق مينــاء الجبيــل التجــاري خــال ) )9أشــهر مــن عــام2014م يف أجمالــي البضائــع
املناولــة حيــث بلغــت ()7,556,462مليــون طــن مقارنــة بـــ ()6,392,149مليــون
طــن خــال نفــس الفــرة مــن عــام 2013م بســبة زيــادة بلغــت .%18
واســتمرت زيــادة الصــادرات والــواردات مــن البضائــع الســائبة حيــث بلغــت
()2,470,979مليــون طــن مقارنــة بـــ ()1,660,943مليــون طــن خالل نفــس الفرتة
مــن عــام 2013م بنســبة زيــادة بلغــت .%49
وبلغــت عــدد الحاويــات ()296,706حاويــة قياســية مقارنــة بـــ ()238,489حاويــة
قياســية لنفــس الفــرة مــن عــام 2013م بنســبة زيــادة بلغــت .%24

إجمالــي الطنيــات املناولــة خــال التســعة أشــهر املاضيــة بمينــاء
امللــك فهــد الصناعــي بالجبيــل
بلــغ إجمالــي الطنيــات املناولــة خــال التســعة أشــهر املاضيــة مــن عــام 2014م
( )43.041.479طــن مقارنــة بـــ( )31.501.573طــن لــذات الفــرة عــام 2013م
بزيــادة قدرهــا ( , )%37كمــا بلــغ عــدد الســفن التــي ارتــادت املينــاء (  )1.323ســفينة
مقارنــة بـــ(  )1.087ســفينة لــذات الفــرة عــام 2013م .
وتعكــس هــذه الزيــادة قــدرة املينــاء علــى تلبيــة احتياجــات الشــركات املســتفيدة ملناولــة
منتجاتهــا ومواجهــة النمــو املتزايــد يف انتــاج تلــك الشــركات .
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وصول القطع البحرية الجديدة مليناء ضبا
يف ظــل مــا يحظــى بــه قطــاع املوانــئ مــن دعــم واهتمــام حكومــة خــادم الحرمــن
الشــريفني امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز فــإن مــا تحقــق ملينــاء ضبــا يعــد نقلــة نوعيــة
يف ضــل الدعــم الــا محــدود مــن لــدن صاحــب الســمو امللكــي األمــر فهــد بــن ســلطان
بــن عبــد العزيــز أمــر منطقــة تبــوك والتوجيهــات الحثيثــة مــن معالــي وزيــر النقــل
رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة العامــة للموانــئ واملتابعــة املســتمرة مــن معالــي رئيــس
املؤسســة العامــة للموانــئ  ,وانطالقــاً مــن زيــادة الحركــة املالحيــة باملينــاء فقــد تــم
وصــول القطــع البحريــة الجديــدة القاطــرة (ضبــا )2والتــي يبلــغ طولهــا ()34م وقــارب
االرشــاد (ارشــاد )1والــذي يبلــغ طولــه ()15م اىل املينــاء وهــي التــي تــم بناءهــا يف
حــوض ( )yuexin ship yardيف جمهوريــة الصــن والتــي بلغــت تكلفتهــا التقديريــة مــا
يقــارب ( )30مليــون ريــال وتــم اســتالمها والكشــف عليهــا تمهيــداً إلدخالهــا الخدمــة .

ميناء ضبا يستقبل أول سفينة شحن سيارات
اســتقبل مينــاء ضبــا يــوم األربعــاء املوافــق  21/12/1435هـــ أول رحلــة لســفينة
الشــحن (  ) NOCC CORALالخاصــة بنقــل الســيارات مــن مينــاء العقبــة التجــاري
,حيــث يبلــغ طولهــا ( )183.9مــر و عرضهــا ( )30.06مــر و بغاطــس ( ) 8.8مــر
والتــي تحمــل علــى متنهــا عــدد () 64صهريــج غــاز فارغــة باإلضافــة إىل باصــات
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مينــاء جــدة اإلســامي يحقــق إنجــازاً متميــزاً فــى مناولــة الحاويــات
ويحتــل املرتبــة ( )29عامليــاً عــام 2013م
يف الوقــت الــذي يشــهد ســوق النقــل البحــري العديد مــن التحديــات وتتنافس املوانــئ العاملية
املحوريــة يف الحفــاظ علــى الســمعة واملكانــة التــي تتميــز بهــا لــدى األوســاط املالحيــة
والتجاريــة وتعزيــز قناعــات األتحــادات والتكتــات والخطــوط والــوكاالت املالحيــة
للحصــول علــى خدماتهــا للســفن التابعــة لهــا تتصدرهــا الســفن املتخصصــة لنقــل
الحاويــات الوســيلة األكثــر شــيوعاً وإســتخداماً ملختلــف أنــواع البضائــع بنســبة تقــارب
( )%70مــن التجــارة املنقولــة بحــراً وباألخــص بواســطة الســفن األحــدث أجيــاال مــن
ســفن الحاويــات التــي تتجــاوز أطوالهــا ( )360مــراً  ،وبحمــوالت تفــوق أربعــة عشــر
ألــف حاويــة قياســية وتوســع نشــاطها عــر املوانــئ املحوريــة العامليــة ملــا يتوفــر بهــا
مــن بنيــة تحتيــة قويــة وأرصفــة بأعمــاق (غواطــس) تتجــاوز ( )16م ومعــدات ميكانيكيــة
عاليــة التقنيــة والتــي يصنــف مينــاء جــدة اإلســامي مــن بينهــا الــذي بكفــاءة عملياتــه
التشــغيلية وتحقيــق أعلــى معــدالت األداء علــى جميــع أنــواع الســفن التــي إســتقبلها عــام
2013م مــن مختلــف األنــواع واألحجــام تمكــن مــن مناولــة أكثــر مــن ( )4.5مليــون حاويــة
قياســية بلغــت منهــا نســبة الحاويــات املســافنة ( )%37.32محقق ـاً الرقــم ( )29بــن أهــم
مائــة مينــاء عاملــي محــوري  ،وخــال التســعة أشــهر املاضيــة مــن العــام الحالــي 2014م فقــد نــاول
املينــاء عــدد ( )3.188.923حاويــة قياســية بلغــت مــن بينهــا الحاويــات املســافنة نســبة (39.52
 ، )%ممــا يجســد إحتفــاظ املينــاء بأهميتــه ومكانتــه املرموقــة واملتميــزة لــدى األوســاط املالحيــة والتجاريــة مــن
إتحــادات وتكتــات وخطــوط وكاالت مالحيــة مــن مســتوردين ومصدريــن وخالفهــم .

اإلنجــازات التــي حققهــا مينــاء جــدة اإلســامي مــن الــواردات
والصــادرات خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2014م
ـ إجمالي أعداد السفن التي إستقبلها امليناء ( )1.100سفينة .
ـ إجمالــي الطنيــات التــي تمــت مناولتهــا مــن مختلف أنــواع البضائــع ()14.068.890
طن .
ـ إجمالــي أعــداد الحاويــات التــي تمــت مناولتهــا وتشــمل الحاويــات املســافنة
( )1.055.724حاويــة قياســية .
ـ إجمالــي أعــداد الحاويــات التــي تمــت مناولتهــا برســم املســافنة ( )365.663حاويــة
قياســية .
ً
ـ إجمالي أعداد الركاب القادمني واملغادرين ( )114.472راكبا .
ـ إجمالي أعداد املواشي الحية التي تمت مناولتها ( )2.703.323رأساً .
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مغــادرة أخــر فــوج مــن حجــاج بيــت اهلل الحــرام ملوســم حــج
هــذا العــام 1435هـــ  ،مــن مينــاء جــدة اإلســامي
غــادر بحمــد اهلل أخــر فــوج مــن حجــاج بيت اهلل الحرام ملوســم حــج هذا العــام 1435هـ
 ،مــن مينــاء جــدة اإلســامي يــوم الخميــس 1435/12/19هـــ وذلــك حســب جداول
وبرامــج رحــات ســفن الحجــاج ( املغــادرون ) .
الجديــر بالذكــر أن أعــداد الحجــاج التــي وصلــت اململكــة عــر مينــاء جــدة اإلســامي
لهــذا العــام بلــغ (  ) 13982حــاج قدمــوا علــى ( )19رحلــة مــن مينــاء بــور ســودان
 ..يف حــن أن مجمــوع املغادريــن حســب رحــات املغــادرة مــن مينــاء جــدة اإلســامي
هــو ( )13812علــى ( ) 21رحلــة  ..وبفضــل مــن اهلل وتوفيقــه وبتضافــر جهــود كافــة
العاملــن يف محطــة الــركاب مــن إدارات حكوميــة وكــوادر فنيــة وإداريــة تــم تقديــم أفضــل
الخدمــات لضيــوف الرحمــن يف رحــات مغادرتهــم كمــا تــم ذلــك يف رحــات القــدوم .

مغــادرة أخــر فــوج مــن حجــاج بيــت اهلل الحــرام ملوســم حــج هــذا
العــام 1435هـــ  ،مــن مينــاء جدة اإلســامي
شــهد مينــاء جــدة اإلســامي طلبــاً متزايــداً علــى خدماتــه خــال موســم حــج العــام
الحالــي 1435هـــ الــذي يدخــل ضمــن أواخــر أشــهر فــرة ذروة اإلســترياد املوســمية
الســنوية للمينــاء محققـاً أعلــى معــدالت املناولــة إســترياداً وتصديــراً علــى كافة الســفن
التــي إســتقبلها املينــاء خــال هــذه الفــرة وتحقــق لهــا الرتصيــف املباشــر حــال وصولها
املينــاء ومغادرتهــا فــى املواعيــد املحــددة لهــا بعــد مناولــة حموالتهــا فــى أوقــات قياســية
وســجلت املواشــي الحيــة الرقــم األعلــى فــى املناولــة  ،حيــث نــاول املينــاء خــال فــرة
موســم الحــج حتــى تاريــخ 1435/12/12هـــ ( )2.366.422رأس ـاً مــن املواشــي
الحيــة املختلفــة التــي تــم تفريغهــا مــن الســفن وتوفــر كافــة اإلمكانيــات التــي جعلــت
بمقــدور مســتورديها ســرعة تحميلهــا علــى وســائط النقــل مباشــرة فــى أوقــات قياســية
بعــد إســتكمال إجــراءات فســحها مــن قبــل الجهــات املختصــة وذات العالقــة  ،علمـاً بــأن املينــاء
نــاول خــال التســعة أشــهر املاضيــة مــن العــام الحالــي 2014م ( )6.194.832رأس بزيــادة
قدرهــا ( )%26.01 +عــن نفــس الفــرة مــن العــام املاضــي ..
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النشرة اإللكرتونية

للموانئ السعودية
العدد (  ) ٥شهر اكتوبر 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

املؤسسة العامة للموانئ  -النرشة اإللكرتونية للموانئ السعودية العدد (  ) ٥اكتوبر ٢٠١٤م
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