بيان إعالمى بشأن
توقيع إتفاق توريد وتنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية لمرفأ طرابلس
شهدت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أمس األثنين الموافق  23سبتمبر
 2013توقيع إتفاق تعاون بين األكاديمية العربية متمثلة فى شركة الحلول المتكاملة للموانئ ومصلحة
استثمار مرفأ طرابلس لتوريد وتنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية لمرفأ طرابلس ،وذلك بمقر
األكاديمية العربية بميامى – األسكندرية.
وذلك بحضور:
 -معالى السفير /محمد ربيع

رئيس مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية

 -معالى السيد /أسامة خشاب

قنصل عام جمهورية لبنان باألسكندرية

 -اللواء /عصام بدوى

األمين العام إلتحاد الموانئ البحرية العربية

 -األستاذ /محمود سهلب

رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس

 -األستاذة /فاتن مرعب

رئيس مكتب التمثيل اإلقليمى إلتحاد الموانئ البحرية العربية

 -اللواء /عادل طه

منسق العالقات الخارجية بإتحاد الموانئ البحرية العربية

 -األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

رئيس األكاديمية العربية

حيث قامت األكاديمية العربية برئاسة سعادة األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
باإلتفاق مع األستاذ /محمود سهلب رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس على تطبيق نظام اإلدارة
اإللكترونية بمرفأ طرابلس وذلك فى إطار التعاون مع وزارة النقل اللبنانية تمهيداً لتعميم هذا النظام
على باقى الموانئ اللبنانبة.
يحقق هذا النظام للميناء اإلستفادة المثلى حيث يهدف إلى إدارة العمليات الخاصة بحركة السفن
والبضائع التى تتم بالميناء من خالل نظام إلكترونى متكامل يوفر التخطيط المسبق للعمليات والمتابعة
اللحظية لتنفيذها من موقع العملية مع تحقيق الربط اإللكترونى والمعلوماتى بين الجهات والمؤسسات
المكونة لمجتمع الميناء.

كما يوفر هذا النظام لمتخذ القرار الوسائل والبيانات واإلحصائيات الضرورية التى تساعد على
التخطيط اإلستراتيجى للميناء ،ويحقق سهولة وإنسيابية فى تنفيذ اإلجراءات الخاصة بالسفن والبضائع
وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الميناء من وكالء مالحيين ووكالء للبضائع وينتج عن ذلك كله
زيادة القدرة التنافسية للميناء.
ومن جانبه أبدى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس األكاديمية سعادته
بالتعاون بين األكاديمية العربية ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس ،وبعد أن قام بالترحيب بجميع الحضور
لتشريفهم الحفل بدأ كلمته بأن األكاديمية العربية منذ إنشائها حريصة دائما ً على أن تقوم بدور فعال فى
تطوير الموانئ العربية فى كافة المجاالت التى يحتاجها سوق العمل بالموانئ العربية ،كما تقوم األكاديمية
بتوفير البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل الكوادر البشرية بالموانئ العربية على أحدث ما وصل إليه العلم
فى مجاالت إدارة وتشغيل الموانئ البحرية ،وكذلك تقديم اإلستشارات الفنية والدراسات اإلقتصادية
ودراسات الجدوى لمساعدة الموانئ العربية على المضى قدما ً فى طريق التطوير.
وأوضح رئيس األكاديمية أنه استمراراً لهذا النهج وحرصا ً من األكاديمية على أن تقوم بالمشاركة
الكاملة فى مجاالت تطوير الموانئ العربية ولنقل الخبرة المصرية فى مجال تطبيق اإلدارات اإللكترونية
بالموانئ والتى قامت بتنفيذها من خالل شركة الحلول المتكاملة للموانئ وقعت األكاديمية هذا اإلتفاق
مؤكدا أن تنفيذ هذا النظام بمرفأ طرابلس ما هو إال بداية لتعاون مستمر فى ميكنة باقى الموانئ اللبنانية.
وقد قام األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية عقب إلقاء كلمته بتبادل الدروع مع
السادة الضيوف الكرام تقديراً لمجهوداتهم وشكراً لهم على تشريفهم األكاديمية.
وفى سياق متصل بدأت األستاذة /فاتن مرعب رئيس مكتب التمثيل اإلقليمى إلتحاد الموانئ البحرية
العربية حديثها برسالة ترحيب إلى كل من ساهم فى إتمام ونجاح تلك اإلتفاقية بداية من معالى الدكتور/
غازى العريضى وزير األشغال العامة والنقل فى لبنان إلى السفير /محمد الربيع أمين عام مجلس
الوحدة اإلقتصادية العربية إلى األستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية الذى تكن
له كل تقدير وإحترام على مساعيه الدائمة والدؤوبة فى مجاالت تطوير الموانئ العربية.

وأكدت أن قرار إختيارها لرئاسة مكتب التمثيل اإلقليمى إلتحاد الموانئ البحرية العربية ما هو إال
طوق من المسئولية يجعلها تبذل قصارى جهدها للحوار والتواصل واإلقالع لكل وسائل ووسائط النقل
لتحقيق أفضل البرامج وأمثل التطلعات ،مضيفة أن التكريم الذى حظت به فى رحاب األكاديمية من قبل
الدكتور /إسماعيل عبد الغفار هو وساما ً على صدرها وشعلة حماس لمضاعفة وتيرة المسئولية والعمل
الدؤوب.

