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مقترح انشاء ميناء رشيد البحرى فى سلسلة الموانئ المصرية
علي البحر المتوسط

"رؤيا مستقبلية"

ربان  /مجدى عبد الرحيم القاضى

Abstract:

This research proposes the constructing of Rasheed Port near by City of
Rasheed, on the west side of Abu Keer Bay .This proposal is not only to face
the increase of Egyptian seaborne trade and maximization of the Nile
transport through Rasheed Nile branch , but also to achieve investments .
مستخلص :
مشروع إنشا ء ميناء جديد بالقرب من مدينة رشيد بمنطقة خليج أبي قير ليس الغرض منه مواجهة
الزيادة فى حجم التجارة المصرية وتفعيل دور النقل النهرى من خالل فرع رشيد فقط  ،والكن ايضا
بغرض الحصول على كثير من االستثمارات التى تعمل على زيادة الدخل القومى المصرى .

 -1مقدمة
تعت بر الموانئ البحرية أحد الركائز األساسية لإلقتصاد القومي للدولة  ،لذلك تعطى مصر إهتماما
كبيرا لتنمية موانيها لتواكب التطور العالمي المستمر في سوق النقل البحري  ،وهذا السوق ذات
طبيعة خاصة فهو دائم التغير ،األمر الذي يستلزم التنبؤ المستقبلي للتعرف على إتجاهاته اإلقتصادية
وتوقع التغيرات والتطورات المحتملة فيه واإلستعداد للتعامل مع متطلبات القرن الحادي والعشرين
بكل ما يحمله من مفاهيم جديدة  ،لذلك فإنه يتعين وضع إستراتيجية طويلة المدى للتوسع والتطور
للموانئ البحرية المصرية وإستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنية الحديثة في أداء وإدارة الموانئ و
التصدي للتحديات الجديدة واالستفادة من كل الفرص الممكنة التي يمكن من خاللها توفير متطلبات

معدالت النمو اإلقتصادي المصري واللحاق بالعالم المتقدم ومواجهة معدالت النمو السكاني في مصر ،
لذلك فمن الضروري أن تعمل الموانئ المصرية لإلرتقاء إلي مستوى المنافسة الدولي في مجال النقل
البحري إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل جديدة لألجيال القادمة .
إن هذه المؤشرات تدفعنا للنظر إلى منطقة خليج أبى قير بنظرة أكثر شمولية وأكثر إهتماما إلبراز
الدور الذي يمكن أن يلعبــــه ميناء جديد يمكن إنشاؤه بالقرب من مدينة رشيد في تنشيط حركة النقل
البحري المصري ليصبح رافدا مهما في المستقبل مستغال في ذلك فرع رشيد لنهر النيل حتى يتم
تفعيل دور النقل النهري في مصر و كذلك األنشطة اإلقتصادية التي يمكن تحقيقها لمدينة رشيد والمدن
المجاورة بمنطقة الدلتا.
 -2التعريف بمنطقة خليـج أبـى قيـر :
إذا مااا تعرفنااا علااى السااواحل المصاارية  ،نجااد أنهااا فااي مجموعهااا سااواحل بساايطة مسااتقيمة فااي معظاام
أجزائها ال تتخلالها الفجاوات أو الخلجاان البحرياة العميقاة أو الارؤوا الباارزة الكثيارة ،ولاذلك فاان إي
فجوة أو رأا بارزة يحمى منطق ة سااحلية تازداد أهميتهاا علاى طاول هاذه الساواحل وخاصاة فاي الادول
التي تتسم بالطبيعاة الصاحراوية  .ويعاد السااحل المصاري عموماا ى علاى البحار المتوساط مالئماا ى للنشااط
البحري إذا ما وجدت به المرافئ المحمية من العواصا

البحرياة  ،ولاذلك تازداد أهمياة الارأا الباارزة

التي تحمى المنطقة الساحلية كما هو الحال بالنسبة لموقع ميناء اإلسكندرية وموقع ميناء أبى قير .
فى عام  1691بدأ التفكير جديا ى في إنشاء ميناء متوسط الحجم في خليج أبى قير ،وكان إلى ذلاك الحاين
يساتخدم كمرساى لسافن الصايد الصاغيرة ولام يكان باه أي تجهيازات مان ناحياة األرصافة أو المسااعدات
المالحية التي تجعله يستخدم حتى لسفن الصيد الصغيرة ليالى  .وقاد تماا الدراساة لهاذا المينااء بغارض
إنشاااؤه ميناااءاى حربي اا ى للقااوات البحريااة التااي أشاارفا علااى الدراسااات االبتدائيااة لااه وعماال التصااميمات
الهندسية والمالحية والتي تفي بغرض القوات البحرية  ،هذا وقد بدأ العمل بالميناء في أواخر الساتينات
وأستخدم فعلياا ى لوحادات القاوات البحرياة عاام  .1699وعنادما بادأت مشاكلة التكادا فاي الماوانئ أتجاه
التفكير جديا في دراسة إمكانيات ميناء أباى قيار للمسااعدة فاي حال مشاكلة التكادا التاي تضاررت منهاا
الموانئ المصرية

.

إذا ما تتبعنا المياه الساحلية المتاخمة لساحل خليج أبى قير المحصورة بين مصب رشيد وطابية البار
عند مدخلة الغربي الذي يصل اتساع بين هااتين النقطتاين حاوالي  11كيلاو متار نجاد أن السااحل ينحناي

في إتجاه عام نحو الجنوب الغربي  ،وتقع إلاى الجناوب مناة بحيارة إدكاو التاي تبلاه مسااحته  119كيلاو
متر مربع وتتصل بالبحر بفتحة ضيقة عند منطقة المعدية .و تبله المسااحة الكلياة لخلايج أباى قيار نحاو
 011كيلااو متاار مربااع  .ويتميااز هااذا الخلاايج بمنااة محمااى طبيعي اا ى ماان العواص ا

البحريااة  ،وهااو ذات

طبيعة قاع رملي ورملي طيني التي تسهل فيها إجراء عملياات الحفار والتعميا ، ،ماا منطقاة اإلقتاراب
إ لي الميناء فالقاع صخري في معظم مناطقه ورملي في بعض المناط ، ،ماا منطقاة شارق المينااء فهاي
صخرية ألنه يعتبر إمتداداى لجزيرة دسوقى ( نلسون ) .
 2-1األنشطة االقتصادية و المعاهد العلمية المقامة على خليج أبى قير :
 األنشطة اإلقتصادية :أ -مصنع سماد أبى قير .
ب -مصانع ورق راكتا واألهلية .
 مدينة رشيد السياحية .د -شركة التمساح لبناء و إصالح السفن .
ه -ميناء الصيد ببوغاز المعدية .
و -ميناء المعدية (شركة بتروجيا للخدمات البحرية والبترولية ).
ز -ميناء ابي قيرالبحري.
ح -ميناء ادكو -لتصدير الغاز الطبيعى .
 المعاهد العلمية :أ -الكلية البحرية .
ب -كلية الدفاع الجوى .
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . -3التعريف بمدينة رشيدالسياحية:
تقع مدينة رشيد على ملتقى النيل بالبحر األبيض ومناخها معتدل طوال العام  ،وتتميز بالهدوء وجفاف
الجو  ،فهي تتمت ع بمناخ البحر األبيض المتوسط  ،والطري ،إليها ملئ بمشجار النخيل لذا سميا رشيد
(بلد المليون نخلة ).
و تعتبر مدينة رشيد متحفا ى مفتوحا ى  ،فهي تضم نحو  22منزالى تاريخيا ى ونحو 12مسجداى اثريا ى باإلضافة
إلى بعض المزارات الهامة مثل طاحونة أبو شاهين  ،وحمام عزوز  ،وقاعة قايتباى ببر رشيد ،

وربوة أبو مندور ومتح

رشيد الذي يعد من المعالم الخالدة  ،وهو مقام بمحد المنازل األثرية بالمدينة

الذي يرجع تاريخ بناؤه إلى النص

األول من القرن الثامن عشر والذي اشتهر باسم (عرب كلى )

نسبة إلي محافظ رشيد في ذلك الوقا  ،وهو يصور المقاومة الشعبية في شوارع رشيد منذ حملة
فريزر سنة . 19181
3 -1مجاالت السياحة فى مدينة رشيد :
أ -سياحة االصطياف فى رشيد  ،تتميز رشيد بمصي

اليوم الواحد .

ب -السياحة النيلية  :تتمثل في رحالت نيلية إلى منطقة أبو مندور – قناطر أبو مندور – شاطئ
السمان .
 السياحة العالجية  :تتمثل في حمامات الرمل العالجية .د -السياحة الدينية تتمثل فى مولد السيد البوصيلى .
وهناك عدة دراسات تقوم بمعدادها وزارة السياحة في الوقا الراهن في إطار التخطيط السياحي
الشامل لمنطقة رشيد وإدكو وإدفينا  ،ويدور الفكر المطروح حول تخطيط قطاع سياحي يمتد من فرع
رشيد في الجهة الشمالية الغربية  .كما انه هناك تخطيط إلنشاء مارينا لليخوت على فرع رشيد لنهر
النيل لخدمة السفن السياحية عامة واليخوت الراغبة في اإلبحار حتى صعيد مصر خاصة تمشيا ى مع
سياسة الدولة في تنشيط السياحة بغرض زيادة الدخل القومي المصري.

 -4مقترح إنشاءميناء رشيد البحري:
" يقول الدكتور /جمال حمدان " .تق

مصر على ساقين  ،ساق نهر النيل وهذا يمثل قوة مصر من

الداخل وساق الموقع الجغرافي في نقطة التقاء قارات العالم  ،وذلك يمثل قوه مصر إلى الخار .
وعلى طول تاريخها كلما قوى ساقيها كالهما معا في الداخل والخار حققا مصر تقدما ى بالغا ى ورقياى
بالغا ى " .
بالرغم من موقع مصر الجغرافي المتميز كملتقى لخطوط المواصالت العالمية وبالرغم من وجود قناة
السويس على ارض مصر كمحد أهم الممرات المالحية في العالم والتي تعتبر عامل جذب فريد لناقالت
التجار ة العالمية لكي تعبر ذهابا وإيابا بين دول شمال وجنوب وشرق العالم  ،وما يتبع ذلك من روا
ضمني لتشغيل منظومة النقل في مصر بوسائلها الثالثة النقل البرى والنقل النهري والسكك الحديدية إال
أن النقل النهري مازال لم يمخذ حقه الكامل في التطوير والنهوض به على مدار الخمسون عاما
الماضية

هذا األمر يتعين معه اإلستفادة الكاملة من نهر النيل هبة هللا لمصر  ،الذي يخترق األراضي المصرية
من جنوبها إلي شمالها كوننا ى ممراى مائيا ى طبيعيا ى صالحاى للمالحة بكافة المقاييس إذا تم تذليل بعض
الصعاب  ،فليس من الحكمة عدم اإلهتمام بالنقل النهري ووضعه على أولويات وسائط النقل ليمخذ
مكانته ضمن وسائط النقل األخرى لخدمة التجارة  ،خذين في اإلعتبار المتغيرات المستقبلية على
المدى البعيد في حركة التجارة الداخلية والدولية في مصر .

 -4الموقع المقترح للميناء :
" يوضح جمال حمدان أهمية الموقع إقتصاديا ى فيقول  :فالموقع ليس مجرد عامل جغرافي رئيسي ،
ولكنة أيضا رأا مال طبيعي وسياسي دفين ومورد أصيل من موارد الثروة القومية بل قد يكون في
بعض الحاالت الرأسمال الحقيقي الوحيد للدولة أو المنطقة " .

من المعروف أن العملية التخطيطية تجئ على قمة وظائ

اإلدارة العليا  .والتخطيط إلنشاء الموانئ

عملية تنطوي على عدة دراسات تلتقي مع بعضها البعض لتعطى في النهاية مؤشراى عن عدد وأنواع
الموانئ المطلوبة  .وأحد هذه الدراسات الهامة هو الموقع الجغرافى .
يقترح إنشاء رشيد البحري المستقبلي في المنطقة شمال شرق خليج أبى قير بالقرب بين مدينتي رشيد
 /إدكو بالموقع التقريبي ( خط طول  - 113 202خط عرض ) 113 222

مع حفر ترعة وصل بين

الميناء الجديد المقترح وفرع رشيد لنهر النيل ،مثل إرتباط ميناء دمياط بفرع دمياط لنهر النيل من
خالل ترعة وصل بينهما  .شكل رقم ( ) 1يوضح الموقع المقترح إلنشاء رشيد البحري وترعة الوصل
بين الميناء الجديد المقترح وفرع رشيد لنهر النيل .
وموقع ميناء رشيد البحري المقترح يتماثل تماما ى لموقع ميناء دمياط و أسلوب ارتباطه بفرع دمياط
لنهر النيل من خالل ترعة وصل بينهما شكل رقم ( . ) 2

 4-1دور وسائط النقل المتعدد في نجاح ميناء رشيد المستقبلي :
بإعتبار الموانئ البحرية حلقة اتصال هامة في سلسلة النقل  ،فلم يعد من الممكن إنشاء و تطوير
الموانئ وحدها بمعزل عن بقية الحلقات  .و كما أن دور الموانئ اآلن يساهم في خدمة مناط ،خلفية
أوسع وأعم ،وليس فقط المناط ،الصناعية القريبة من الميناء .لذلك يجب على الموانئ أن تكون قادرة
على توضيح كيفية أتساق إنشائها و تطويرها مع تنمية البنية التحتية لشبكات الطرق والممرات المائية

الداخلية .ومن خالل هذا المفهوم يمكن التعرف على قدرات و إمكانيات وسائط النقل المتعددة التي
تخدم الميناء الجديد وتعمل على نجاحه.
4-1-1النقل النهري:
لما لنهر من إمكانيات عالية في الربط بين المدن المصرية والبحر األبيض المتوسط  ،شرعا وزارة
النقل والمواصالت إلى تفعيل دور النقل النهري في مصر من خالل عدة مشروعات بالتعاون مع
القطاع الخاص  ،بهدف ربط قطاع النقل النهري بجميع الموانئ البحرية المصرية لخدمة التجارة
الخارجية ( صادرات  -واردات )  ،وإلغراض إستراتيجية أخرى أهمها تعدد وسائط وطرق النقل
داخل المنظومة اللوجستية للدولة  .كما تستهدف هذا المشروعات أهداف التنمية االقتصادية في مصر
وزيادة حجم البضائع المنقولة من خالل نهر النيل .
ظهور نظام النقل بالحاويات أحدث تطوراى كبيراى في نظم النقل عامة  ،وما ينتج عن ذلك من تطوير
لمعدات التداول والتخزين وتجهيز ساحات ومحطات لحاويات  ،األمر الذي يلزم أن يواكبه تطوير في
المنظومة الثالثية للنقل النهري ( الطري ،المائي – الوحدة النهرية – الميناء النهري ) بما يخدم هذا
االتجاه العالمي  ،و إذا كانا وسائل تداول البضائع حاليا ى في مصر متف ،مع نظام النقل أحادى الواسطة
فمن ثم فإن عملية تبادل البضائع بين وحدات النقل النهري وشاحنات النقل البرى وقطارات السكك
الحديدية تتطلب نقط تالقى بين هذه الوسائل للوصول إلى نظام يشبه أو يقترب من المفهوم العالمي
لنظام النقل المتعدد الوسائط  .وعليه ينحصر مقترح التطوير لخطة قصيرة المدى تنتهي مع نهاية
الخطة الخمسية الثالثة للدولة عام  2112وخطة طويلة المدى تنتهي مع عام  2121حيث تعتمد الخطة
القصيرة على تطوير أهم المواني النهرية الحالية لألستفادة مما هو موجود وغير مستغل منها مع
االعتماد على اهم الموانئ كنقط لتبادل البضائع بين وسائل النقل الثالثة ( نقل نهري – نقل برى –
نقل بالسكك الحديدية ) .
أما الخطة البعيدة المدى فترتكز أساسا ى على ضرورة ربط شبكة النقل النهري بجميع الموانئ البحرية
ال حالية والمستقبلية للجمهورية مع تجديد لوحدات األسطول وإنشاء نظام مالحي إلكتروني أمن وحديث
على طول مجرى النيل باإلضافة إلى توفير المساعدات المالحية التي تؤمن المالحة الليلية .

مقارنة بين خصائص فرعى نهر النيل ( دمياط  ،رشيد )

فرع رشيد

فرع دمياط
الطول

 249كم

الطول

 219كم

العرض

 218م

العرض

 111م

المصدر  :د .سيد عبد الجليل  .نحو مالحة نهرية منة  .األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  -1696.بتصرف من الباحث

يتضح من الجدول الساب ،أن خصائص فرع رشيد افضل من خصائص فرع دمياط من الجهات
اآلتية:
أ -الطول لفرع رشيد أقل في المسافة عن طول لفرع دمياط بــ  11كيلو متراى.
ب -المسافة العرضية لفرع رشيد أكبر من المسافة العرضية لفرع دمياط بـــ  119متراى .
 4-1-2النقل البرى :
النقل البرى يعمل على تحقي ،اإلتصال الك ء والفعال بين الموانئ الوطنية على البحر المتوسط لخدمة
أغراض التجارة الداخلية والخارجية وتنمية الموارد المختلفة للدولة  .فيحتل قطاع النقل البرى مكانة
بارزة كمحد أهم القطاعات التي تسهم في دعم حركة التطور والنهضة الشاملة  ،وذلك لما لهذا القطاع
من دور هام في توفير إحتياجات القطاعات األخرى ومن ثم تحقي ،أهدافها  .ويلعب النقل بالطرقات
دور باله األهمية في نقل البضائع من وإلى جميع الموانئ المصرية يفوق إسهام وسائل النقل األخرى
مجتمعة .
وترجع أهميه النقل البرى في الميناء للدور الذي يقوم به في نقل البضائع والذي يفوق وسائط النقل
االخرى في جميع الموانئ ال مصرية على الرغم من إرتفاع تكلفة التشغيل ومعدالت إستهالك الطاقة
والتلوث السمعي والبيئي وتكدا المرور والضغط على الطرق وكثرة حوادث السيارات  ،وذلك
بالمقارنة لقطاعي السكك الحديدية والنقل النهري .
كما تفتقد كثير من الدول النامية الطرق البرية ذات مستوى الخدمة المرتفعة وتحتا إلى عمليات
صيانة وعمليات توسيع للحارات ورفعه لمستوى الخدمة المطلوبة  .ويالحظ وجود قصور كبير من
حيث الموصفات التصميمية إلنشاء الطرق والتي وجد إنها ال تتناسب في مصر لنقل أساطيل حاويات
كبيرة اآلمر الذي يستلزم مرعاه مثل تلك االعتبارات عند صيانة و إنشاء الطرق الجديدة.

الطريق الدولي الساحلي :

الطري ،الدولي المصري الساحلي  ،والذي يبله طوله  1211كيلو متر بتكلفة حوالي  2.0مليار جنية
مصري  ،ماراى بثمانية محافظات على ساحل البحر وهى  :شمال سيناء وبور سعيد ودمياط والدقهلية
وكفر الشيخ والبحيرة واإلسكندرية ومطروح  .وهو الطري ،الذي يبدأ من رفح شمال سيناء إلى
مطروح على حدود مصر الغربية ليختصر المسافة بين دمياط والسلوم إلى ثمانية ساعات بعد أن كانا
تستغرق ثمانية أيام  .وهو الطري ،الذي يتوقع إنعكاا إنشائه على تطوير حركة البضائع والركاب
البرية بين المشرق والم غرب العربي  ،عالوة على ربط الموانئ المصرية الواقعة على البحر األبيض
المتوسط بعضها البعض  .شكل رقم ()1
 4-1-3النقــل بإستخدام السكك الحديدية:
تساهم السكك الحديدية بفاعلية في التنمية العمرانية واإلقتصادية واإلجتماعية بإعتبارها الشرايين
الرئيسية التي تمد الحياة لمركز اإلنتا الصناعي والتجاري وخاصة المناط ،الجديدة  ،حيث يميز
النقل بالسكك الحديدية بمنها أقل إستهالكا ى للوقود وأقل تمثيراى على تلوث البيئة وأكثرها أمانا ى وسرعة
وسالسة واستيعابا ى لحجم النقل مقارنة بالنقل البرى  ،وقد أولا الدولة منذ بداية  1691عناية خاصة
لتطوير وتحديث السكك الحديدية لمواكبة األساليب الحديثة في التشغيل بتوفير عوامل اآلمان وزيادة
أعداد وسرعة القطارات لمواجهة الطلب المتزايد على النقل  ،األمر الذي أدى إلي حدوث طفرة كبيرة
في مجال النقل بالسكك الحديدية في مصر .
خط السكة الحديدية اإلسكندرية /رشيد:
خط السكك الحديدية بين مدينة رشيد ومدينة اإلسكندرية  ،خط سكة حديد مفرد حيث يشكل الدعم
الرئيسي لحركة الركاب والبضائع  ،و يعمل على هذا الخط  21قطاراى لنقل الركاب  ،أما نقل البضائع
فنادراى ما يتم نقل البضائع على هذا الخط حيث أن زمن الرحلة يطول مما يؤثر على سالمة المنقول من
البضائع  .ونظراى لوجود خط سكك حديدية مفرد واحد يربط بين اإلسكندرية ورشيد يستخدم في
الذهاب والعودة مما يشكل زيادة في زمن الرحلة نظراى لتوق

القطار في خمسة عشر نقطة توق

على مسافة  90كم بين اإلسكندرية ورشيد  ،وهذا يحتم اإلنضباط الشديد في عمليات التشغيل لحركة
القطارات الن أي خطم في إدارة الحركة على هذا الخط قد تؤدى إلي كارثة .

مقترح ازدواج خط السكك الحديدية ما بين رشيد ومدينة اإلسكندرية :

أكثر من  % 61من البضائع لتي تخر أو تدخل من مدينة رشيد تتجه من والى مدينة اإلسكندرية
وك ذلك حركة الركاب نشطة للغاية ما بين المدينتين  ،ومن الصعب أن نزيد من سرعة القطارات على
خط مدينة رشيد ومدينة اإلسكندرية الن الخط بوضعه الحالي ال يتناسب مع السرعة العالية
و المنحنيات و الزاوية والدورانات ونوع التربة  ،وحيث أنه من المقترح تقليل نقاط التوق

من 10

نقطة إلي  8نقط فقط  ،نظراى لطول الوقا المستغرق للرحلة من اإلسكندرية إلى مدينة رشيد و الذي
يصل إلى ساعتين تقريبا على مسافة  90كيلو متر فقط .
وأول عقبة قد تتبادر إلى األذهان هي األراضي الالزمة للخط الحديدي  ،وننوه إلى أن األراضي
الالزمة لهذا الخط الجديد متوفرة  ،حيث أن الخط الحالي تم نزع ملكية األرض له نظراى ألن السكك
الحديدية تحتا إلى شريحة من األرض يتراوح عرضها من  6إلي  91متراى ممتدة من أول الطري،
إلى خره " .
 -5األبعاد المكانية و االقتصادية واالجتماعية لموقع الميناء المقترح:
 5-1األبعاد المكانية للموقع المقترح للميناء :
أ -يقع ميناء رشيد المقترح داخل خليج محمى طبيعياى  ،مما يقلل من تكلفة إنشاء حواجز األموا
الضخمة باهظة التكالي

لحماية الميناء من العواص

واألنواء البحرية .

ب -العوامل الجو مائية في منطقة خليج أبى قير بصفة عامة تتواف ،تماما ى مع متطلبات إقامة الميناء
الجديد المقترح .
 الموقع المقترح إلنشاء ميناء رشيد يقع في منطقة تعادل تام للتيارات المائية بمنطقة خليج أبى قيرمما يقلل من التمثيرات الضارة لتلك لتيارات على موقع الميناء الجديد وممراته المالحية ( النحر  ،و
الترسبات الرملية  ،و اإلطماء ) .
د -المساحة األرضية لموقع الميناء ومنطقة الظهير تعد كافية جدا ى لمراحل الميناء المستقبلية عالوة
على إمكانية التحكم في إتساع تلك المساحة لخدمة األغراض اإلقتصادية األخرى التي يمكن أن تستفيد
من إنشاء ميناء رشيد.

 5-2األبعاد االقتصادية للموقع المقترح للميناء :

أ -طبيعة القاع الرملية لموقع الميناء يشكل وفراى عظيما ى في تكلفة الحفر والتعمي ، ،مع إمكانية استخدام
ناتج الحفر والتعمي ،لقاع الميناء في اعمل الردم والمباني لمنطقة الظهير .مما سيؤثر بدرجة كبيرة في
التكلفة النهائية إلنشاء الميناء الجديد.
ب -وجود بعض التجهيزات األساسية لمتطلبات الميناء الجديد مثل الممرات والمساعدات و العالمات
المالحية  ،والتي تحتا إلى بعض اإلضافات األخرى كي تصل إلى موقع الميناء الجديد .
 توفر بالقرب من موقع الميناء الجديد المراف ،العامة األساسية مثل الكهرباء والمياه والصرفصحي و الطرق و االتصاالت .
د -موقع الميناء الجديد بالقرب من شركة بتروجيا بإمكانياتها الكبرى في الخدمات البحرية والتي
تقوم بخدمات الحفر واالنتشال والتكريك و القطر واإلنقاذ  ،التي يمكن أن توفر العديد من الخدمات
األخرى التي تتطلبها إنشاء الموانئ الجديدة.
هـ -وجود الميناء بالقرب من شركة التمساح لبناء و إصالح السفن  ،عالوة على رافع السفن للقوات
البحرية بميناء أبى قير البحري يضي

ميزة أخرى للموقع المقترح الميناء .

 5-3األبعاد االجتماعية للموقع المقترح للميناء :
أ -خل ،كيانات إق تصادية عديدة متنوعة بجوار الميناء الجديد تعمل على زيادة الدخل القومي المصري
مثل ( مناط ،حرة – موانئ جافة – خدمات نقل – خدمات جمركية – خدمات تعبئة وتغلي

).

ب -خل ،مجتمعات عمرانية وسكانية جديدة بجوار الميناء الجديد بعيداى عن المناط ،التي تتسم بالكثافة
السكانية التي تتركز في مدن وسط الدلتا.
 خل ،العديد من فرص العمل لألجيال القادمة من الشباب و أبناء الصيادين للعمل داخل الميناء. -6توفير التمويل الالزم إلنشاء ميناء رشيد المستقبلي :
إتجها الدولة في اآلونة األخيرة إلى تنفيذ خطة طموحة باإلصالح اإلقتصادي تهدف إلى زيادة معدل
النمو ليواكب الزيادة الكبيرة في النمو السكاني مع رفع مستوى المعيشة  ،وقد اعتمدت خطة اإلصالح
اإلقتصادي واإلجتماعي على نظم واليات إقتصاديات السوق الحر للقضاء على مشاكل الخلل
اإلقتصادي والعمل على خل ،مناخ يشجع جذب اإلستثمارات الوطنية بمشاركة القطاع الخاص في
مشروعات التنمية وتعظيم موارد الدولة .
ومشروعات إنشاء و تطوير وتحديث الموانئ من المشروعات التي تحتا إلى رؤوا أموال عالية
الكثافة وتوفيرها من موازنة الدولة يمثل عبئا ى كبيراى لمحدودية موارد الحكومة وخاصة في هذه المرحلة
التي تطلع فيها الدولة إلى التنمية الشاملة للمجتمع ككل  .فهناك مجاالت حتمية تتوالها الدولة لتنمية

مشروعات ملحة لقطاعات الصحة والزراعة والتعليم والسكان والمراف ،المختلفة  ،حيث لجمت الدولة
إلى المشروعات القومية العمالقة في مجاالت التنمية المختلفة بهدف تحقي ،نقلة حضارية  ،لذلك
إتج ها الدولة إلى إتباع النظام اإلقتصادي الحر الذي يتعامل مع ليات السوق ويتيح فرص اإلستثمار
الكامل للقطاع الخاص وجذبة للمساهمة في إنشاء المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة
عن طري ،وسائل التمويل الغير تقليدية التي يمكن اتباعها بنظام (  ) B.O.Tبغرض إستغالل موارد
وقدرات وإمكانيات القطاع الخاص .
 -7مقترح إدارة ميناء رشيد المستقبلي :
الشكل األمثل لإلدارة هو الخليط المتزن الشتراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بما يوفر مزايا
كل من القطاع الخاص من حيث المرونة ومزايا القطاع العام من حيث المحافظة على األهداف العامة
للدولة  .و الخدمات البحرية بالموانئ تمثل إيراداى غير منظوراى بالنسبة إلقتصاد الدول ،و إذا أحسن
إستثماره سوف يجاوز ما تحصل علية الدول من عوائد أنشطة أخرى  ،وأي إستثمار في هذا المجال
هي إستثمارات ذات عائد مضمون ومردود إقتصادي مرتفع خاصة وأنها ال تمثل حجما ى كبيراى بالنسبة
إلستثمارات صناعة النقل البحري ككل  .لذلك تحولا موانئ القرن إلى كيانات إقتصادية تنتج الخدمات
وتسوقها عالميا ى ومحليا ى  ،وتقوم بمداء وظائ

مستحدثة مثل وظائ

التوزيع الذي يؤكد على أن الميناء

مركزاى للوجستيات .
يقترح أن تسند إدارة مشرو ع الميناء إلى كونسرتيوم عالمي يكون له حقوق إمتياز لإلدارة لفترة معينة
وذلك تبعا لتخطيط استراتيجي محدد ينبث ،عن رؤية وأهداف طموحة وتبعا ى لحملة تروجيه إعالمية
يعهد بها إلى شركات عالمية متخصصة  ،أما ملكية األصول والبنية األساسية فهي دائما ملكا ى للحكومة
وأما البنية العلوية فتقيمها شركة اإلدارة العالمية الخاصة المسند إليها اإلدارة  .وأن تكون هذه اإلدارة
الجديدة ملتزمة بالتزامات محددة واضحة تماما للطرفين أهمها -:
أ -ضمان حد أدنى من حركة تدفقات الميناء سنوياى ،وحد أدنى من معدالت اإلنتاجية حسب كل نوعيات
البضائع من تجارة مصر الخارجية .
ب -االلتزام بإستخدام أحدث التطورات التكنولوجية العالمية وفقا لخطة متف ،عليها مسبقا ى .
 االلتزام بالقيام باإلستثمارات التي يتف ،عليها مقدما الالزمة لتطوير وإنشاء الميناء الجديد.د -أن يكون إلدارة الميناء وضع سياسة تسعير لخدماتها وعلى أن تكون موافقة الحكومة عليها مسبقة
ولكن تبعا ى لحدود معينة منعا ى للتدخل البيروقراطي الضار .

ه -أن يكون للحكومة الح ،في اإلعتراض على قرارات هذه اإلدارة فيما يتعارض مع مصالح الدولة
الرئيسية  ،وعلى أن تكون مواضيع اإلعتراض والتدخل واضحة و محددة منذ البداية لتالفى التدخل
الحكومي الضار .
و -أن يشترك رأا المال العام ( الحكومة ) بنسبة معينة محددة من اإلستثمارات مع اإلشتراك في
مجلس إدارة بما يمثل الثلث أو أقل لتمكيد السياسات القومية الهامة .
ز -من الضروري أن تكون مدة التزام الشركة بهذه اإلدارة محددة بمدة زمنية معقولة وكافية كي يسمح
لها إستعادة رأسمالها الذي أنفقته باإلضافة إلى الربح المناسب  ،وعلى أن يتف ،على تجديد العقد مدة
أخرى إذا حققا الشركة األهداف المطلوبة منها والتزما بااللتزامات المفروضة في عقد اإللتزام وفى
ذلك حافز لها لمواصلة الجهد لتحقي ،المطلوب منها حتى خر يوم التعاقد .
أن مشروع إنشاء ميناء رشيد البحري و تكامله مع األنشطة المصاحبة والمناط ،الصناعية
واإلقتصادية المختلفة بالمنطقة هو نقطة إنطالق نحو إستثمار عبقرية المكان للميناء  ،عالوة على
إسهامه في دعم خطة التنمية الشاملة للدولة و المخطط تنفيذها حتى عام . 2118
7-1التجربة المصرية في استخدام نظام ( : ) B.O.T
التجربة المصرية في مجال مشروعات اإلنشاء والتشغيل و إعادة الملكية تعتمد في نجاحها على
التحرر من القيود واإلصالحات الغير عادية  ،والعمل على تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة اإلدارية
وضمان عدم و جود أي تمثيرات سلبية على المجتمع من جراء هذا األسلوب الذي ال يعنى أن الدولة
سوف تتخلى عن مسئوليتها ولكنها تريد توسيع قاعدة اإلستثمار .
وفى حالة النجاح سوف يتم التوسع والسير في خصخصة ما تملكه الدولة من مشروعات تدريجيا ى بما
يتمشى مع التوسع في التمويل الخاص لمشروعات البنية األساسية  ،وأن تقوم الحكومة بدور التنظيم
واألشراف والرقابة على حسن األداء  ،وان تقوم بتنفيذ المشروعات التي بدء في تنفيذها حتى يتم
االستفادة منها  ،وأن يتم االهتمام بالمشروعات التي يلزم تنفيذها لإلستفادة من المشروعات التي نفذت
فعال حتى تتك امل المشروعات وال يتعطل االستفادة منها  ،و أن تركز الدولة على صيانة المشروعات
القائمة بهدف المحافظة عليها واالستفادة منها ورفع كفاءتها وتدبير كافة احتياجاتها ،حيث أنه من
المعلوم أن اإلستثمار في مشروعات الصيانة يعطى أعلى عائد إقتصادي إذا ما قورن بإهمال الصيانة
واالضطرار إلعادة اإلنشاء من جديد  ،وأن تكون هناك أولوية مطلقة للصيانة التي عادة ما يتم إهمالها
في كافة الدول النامية ألنها عمل غير جذاب  .ويلزم أن تقوم كل جهة بإعداد دراسات الجدوى الالزمة
للمشروعات الهامة التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتمويلها وتنفيذها ويتم عرضها على المستثمرين
وأن تكون هذه المشروعات مدروسة .

 7-2المصلحة القومية هي التي تؤثر على اتخاذ القرار:
أن الحكومات الوطنية تضع مصالحها القومية والسياسية فوق كل إعتبار  ،حيث تتضمن بال شك ليس
فقط تطويرات خاصة بمكانتها اإلعتبارية بل أيضا تشجيع كل المشروعات التي يكون لها تمثيرات
شمولية في المستقبل  .لذلك فإن الخصائص المادية واإلقتصادية للدوله سوف يحددان شكل هذه
التطورات  ،باإلضافة أن اإلعتبارات اإلجتماعية واإلقتصادية يؤثران بشكل كبير على إختيار السياسة
التي يمكن إتباعها في هذا الشمن  .كما أن الدول تعمل على بحث العالقة بين اإلستثمارات المالية
المخصصة لتمويل المشاريع وبين العائد اإلجتماعي والمادي لها ،عالوة على ذلك تعمل الدولة على
إيجاد خطط بديلة تعتمد على مصادر التمويل المتاحة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص المنافس له
وكذلك إمكانيات الحصول على مساعدات خارجية.
أما بالنسبة للحكومات المحلية التي تعمل في حدود السياسة القومية للدوله سوف تعتمد على الحصول
على اإلعتمادات المالية أو أي موارد أخرى بطريقة المنافسة على المستوى اإلقليمي  .كما إنها تعمل
على تحقي ،توازن بين تطوير المشروعات وتطوير المجتمع ككل.
 -8الدور اإلقتصادي في إنشاء ميناء رشيد البحري المقترح :
النقل بكافة أنواعه والخدمات المكملة له  ،هو الدعامة األساسية للنمو اإلقتصادي والعمراني في الدولة
وله تمثيره المباشر على المجتمع بإعتباره العنصر الرئيسي في نجاح خطط التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية و المحرك األساسي لعملية التقدم والتطور في حركة التجارة الداخلية والخارجية و بما
يساهم بقدر كبير في تنمية الموارد المالية للدولة وتحسين إقتصادها .
وتعتبر الموانئ البحرية من مشروعات المنافع العامة للدولة  ،و تحتا

التنمية اإلقتصادية

واإلجتماعية إلي مثل هذه ا لمشروعات من مشروعات البنية األساسية  ،حيث انه من المعروف أن
صناعة الموانئ تؤثر على كثير من اإلستثمارات في مجال النقل البحري الذي يعمل بدورة على زيادة
الدخل القومي المصري و عنصر جذب للشركات العالمية لإلستثمار في أراضيها.
و الخدمات البحرية باالموانئ تمثال إياراداى غيار منظاوراى بالنسابة إلقتصااد الادول ،و إذا أحسان إساتثماره
سااوف يجاااوز مااا تحصاال عليااة الاادول ماان عوائااد أنشااطة أخاارى  ،وأي إسااتثمار فااي هااذا المجااال هااي
إسااتثمارات ذات عائااد مضاامون ومااردود إقتصااادي مرتفااع خاصااة وأنهااا ال تمثاال حجم اا ى كبيااراى بالنساابة
إلستثمارات صناعة النقل البحري ككل .

 8-1حجم خدمات النقل البحري المصري المتوقعة مستقبليا:
فى دراساة أعادها مركاز البحاوث واالستشاارات لقطااع النقال البحاري بخصاوص دراساة جادوى إنشااء
ميناء شرق بور سعيد أرسا الدراسة ثالث بدائل هم :
 البديل األول أرتكز على معدل نمو عالمي قدرة . % 4.1 البديل الثاني أرتكز على معدل نمو عالمي قدرة . % 0.9 البديل الثالث أرتكز على معدل نمو عالمي قدرة . % 6.1وقااد وضااعا الدراسااة مقترحااا لتقااديرات حجاام التجااارة الخارجيااة علااى المااوانئ المصاارية طبقااا للباادائل
السابقة  ،يمكن إجمالها على النحو التالي :

(البديل األول)
1997

2007

2002

2017

2012

أجمالي حجم التجارة

42.2

48.3

54.0

65.3

74.6

الترانزيت

9.6

14.1

31.2

25.3

35.1

جملة

51.8

62.4

85.2

90.6

109.7

(البديل الثاني)
1997

2002

2007

2012

2017

أجمالي حجم التجارة

42.2

46.7

53.0

64.0

78.2

الترانزيت

9.6

19.1

29.3

38.9

50.8

جملة

51.8

65.8

82.3

102.9

129.0

(البديل الثالث)
1997

2002

2007

2012

2017

أجمالي حجم التجارة

42.2

54.4

65.7

94.0

133.2

الترانزيت

9.6

25.6

55.1

89.3

145.8

جملة

51.8

80.0

120.8

183.3

279.0

وتوضااح الدراسااة أن حجاام التجااارة المباشاارة والترانزيااا المباشاار المتوقااع حتااى عااام  2118يزيااد عاان
طاقة الموانئ المصرية  ،فانه طبقا للبدائل الثالثاة السااب ،التنوياه عنهاا ساوف تعجاز الماوانئ المصارية
من استيعاب حجم التجارة الخارجية والترانزيا المباشر ومن ثم أهمية إنشاء موانئ جديدة .
و الموانئ البحرية الجديدة تلعب دوراى أكثر نشاطا ى في توليد االنشطة اإلقتصادية  ،مثل األنشطة
الصناعية والمهنية والتجارية الجديدة التي تحق ،قيم مضافة لإلقليم التي تعمل فيه الميناء  .و نتيجة
لتحول الميناء إلى مركز توزيع وخدمات فمنة يمخذ شيئاى فشيئا ى في اإلندما في الحياة المدنية المحيطة
به ويعتمد عليها  ،وعندما تكون هذه العالقة وطيدة وراسخة فمن مساندة ودعم المدينة للميناء يكون لهما
أفضل العوامل على نجاح الميناء  .وفى الحقيقة فإن المدينة والميناء يعتمدان إعتماداى متبادالى على
بعضهما البعض إلى حد بعيد وعليهما أن يشتركان في اإلهتمامات معا في تعاون تام  .وتكون له
تمثيرا ت إيجابية مختلفة على الحياة اإلجتماعية المحلية و الحياة اإلقتصادية  ،في حين تمنح المدينة
تسهيالت أساسية للميناء مثل الخدمات التجارية ووسائل اإلتصاالت والنقل البرى واإلمداد بالمياه
والكهرباء والوقود والتخزين  .وفى عالم اليوم ينبغي على المدينة وعلى الميناء أن يتظافرا معا ى أكثر
من مجرد العمل معا ى عن كثب .وعلى كل منهما أن ينظر إلى مشاكل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
من وجهه نظر اآلخر ،وعلى المدينة أن تمخذ في اإلعتبار توفير األماكن الالزمة لألنشطة الجديدة
بالميناء  ،كما أن عليها العمل على تحسين أنظمة النقل البرى والنهري والسكك الحديدية ووسائل
االتصال .

 -9الخاتمة :
أن التوسع والخرو من الدائرة المغلقة إلى رحاب الوطن الفسيح سوف تكون استراتيجية طويلة
األجل تستهدف للعشرين سنة القادمة بفتح مجالت جديدة تتيح فرص عمل للشباب واالرتقاء بقدراته
على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية  ،واالستفادة من كل الثروات الكامنة والتطورات
التكنولوجية الحديثة  ،ولذا يجب التوسع في فاق التنمية واستغالل اإلمكانيات المتاحة على أرض
مصر  ،واستخدام المناط ،التي تتسم بالمعوقات والسلبيات التي قد يكون التفكير فيها تفكيرا إيجابيا ،
الن عدم االقتراب من مثل هذه المناط ،لألسباب التي يراها البعض يجعل هذه المناط ،جزءا مهمال
لسنوات قادمة ويحد من تعميرها  ،وال يتحق ،النمو االقتصادي واالجتماعي لها  ،ولذا يجب أن يتم هذا
التوسع في إطار علمي وعملي لكي يحق ،االستغالل األمثل لجميع الموارد الطبيعية وعبقرية المكان
المصري خذين في االعتبار مختل

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية.

ومن المعلوم أن الطلب على النقل البحري طلب مشت ،ال يطلب لذاته ولكنة يطلب لتمدية خدمات
للقطاعات األخرى ودفعها لتحقي ،أغراضها  ،ويجب أال يكون النقل البحري القطاع العائ ،للتنمية
ولكنة يلزم أن يكون دافعا لها حتى تتحق ،األهداف االستراتيجية التي تم تحديدها بمعرفة الدولة لتنفيذ
المشروعات التي تلزم لتنمية القطاعات األخرى من زراعة وصناعة  ،وغيرها  -كما يجب أن يكون
قطاع النقل البحري سابقا في تنفيذ مشروعاته على مشروعات القطاعات المختلفة األخرى حتى يفي
بمتطلبات واحتياجات خطط الدوله للتنمية.
إن الجهد المطلوب في السنوات القادمة لتطوير المواني المصرية على البحر األبيض المتوسط ليس
بالجهد القليل  ،على أن ال يكون هذا التطوير بغرض مواجهة حجم التجارة المصرية فقط  ،ولكن
بغرض الحصول على كثير من االستثمارات التي تعمل على زيادة الدخل القومي المصري – خذين
في االعتبار بمن مواني القرن تحولا إلى كيانات اقتصادية تنتج الخدمات وتسوقها عالميا ومحليا ،
وتقوم بمداء وظائ

وأدوار مستحدثة بعيدا عن الوظائ

التقليدية .لذلك يجب أن تدار صناعة المواني

المصرية بفكرها العلمي حتى ال نجد أنفسنا في النهاية خار سوق المنافسة .

 -10التوصيات :
 -1أن التوسع والخرو من الدائرة المغلقة إلى رحاب الوطن الفسيح سوف تكون استراتيجية طويلة
األجل تستهدف للعشرين سنة القادمة بفتح مجالت جديدة تتيح فرص عمل للشباب واالرتقاء بقدراته
على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية  ،واالستفادة من كل الثروات الكامنة والتطورات
التكنولوجية الحديثة  ،ولذا يجب التوسع في فاق التنمية واستغالل اإلمكانيات المتاحة على أرض
مصر  ،واستخدام المناط ،التي تتسم بالمعوقات والسلبيات التي قد يكون التفكير فيها تفكيرا إيجابيا ،
الن عدم االقتراب من مثل هذه المناط ،لألسباب التي يراها البعض يجعل هذه المناط ،جزءا مهمال
لسنوات قادمة ويحد من تعميرها  ،وال يتحق ،النمو االقتصادي واالجتماعي لها  ،ولذا يجب أن يتم هذا
التوسع في إطار علمي وعملي لكي يحق ،االستغالل األمثل لجميع الموارد الطبيعية وعبقرية المكان
المصري خذين في االعتبار مختل

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية.

ومن المعلوم أن الطلب على النقل البحري طلب مشت ،ال يطلب لذاته ولكنة يطلب لتمدية خدمات
للقطاعات األخرى ودفعها لتحقي ،أغراضها  ،ويجب أال يكون النقل البحري القطاع العائ ،للتنمية
ولكنة يلزم أن يكون دافعا لها حتى تتحق ،األهداف االستراتيجية التي تم تحديدها بمعرفة الدولة لتنفيذ
المشروعات التي تلزم لتنمية القطاعات األخرى من زراعة وصناعة  ،وغيرها  -كما يجب أن يكون

قطاع النقل البحري سابقا في تنفيذ مشروعاته على مشروعات القطاعات المختلفة األخرى حتى يفي
بمتطلبات واحتياجات خطط الدوله للتنمية.

 -1تشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب المستثمرين في األنشطة الجديدة الغير نمطية  .على أن
يقوم القطاع الخاص بالدور األكبر في تحقي ،التنمية المنشودة إستثماراى وإنتاجا ى في مختل

المجاالت

بما فيها من مشروعات البنية األساسية من طرق وموانئ  ،والعمل على جذب اإلستثمارات األجنبية
لسد الفجوة التي تزيد من قدرة القطاع الخاص المصري في تمويل مشروعات التنمية .
 -4دراسة ربط خط السكك الحديدية ( اإلسكندرية  /رشيد ) عند تطويره بموقع الميناء الجديد ،و كذلك
الطرق المحورية والطري ،الدولي الساحلي  ،مع تعظيم اإلستفادة من المجرى النهري لفرع رشيد
مستقبليا ى إلستخدام النقل البرى مع النقل النهري في إطار واحد لمواجهة مستقبل النقل متعدد الوسائط .
 -0العناية بإختيار أبناء المجتمعات الب حرية خاصة من الصيادين بمنطقة رشيد والقرى المجاورة
إلدخالهم في اعمل الميناء الجديد .
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