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كلمة ترحيبية
نتائج مثمرة ...لقرار حكيم

لقد �شكلت حمتويات القرارات اجلمهورية ال�صادرة يف
وقت �سابق من العام املا�ضي اخلا�صة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات
املوانئ الثالث (خليج عدن – البحر الأحمر  -البحر
العربي) نقطة حتول مهمة يف تاريخ وحا�ضر وم�ستقبل
املوانئ اليمنية ..ولي�س �أدل على ذلك ما حتقق من ازدهار
يف معدالت احلركة املالحية والتجارية التي �سجلتها
�أجهزة ومواقع الر�صد واملراقبة املالحية يف املوانئ..
واحلديث هنا عن ميناء عدن الدويل الأعرق والأ�شهر
واملتميز يطول ويت�شعب لكننا ب�صدد �إم�ضاء كلمة موجزة
عن �أهم النجاحات التي حققها امل�شتغلون يف امليناء
على مدى عام من قرار الإن�شاء  ..وان الف�ضل يف ذلك
يعود بعد اخلالق عز وجل �إىل حكمة و�شجاعة الرئي�س
التي جتلت من خالل م�ضامني وروح ن�صو�ص ومواد
قرار الإن�شاء املت�سمة بالثقة واالعتزاز بقدرات العن�صر
الب�شري واحلداثة والطموح امل�شروع..
و�إننــا �إذ ن�شد على �أيدي اجلميع يف م�ؤ�س�سة موانئ خليج
عدن – ميناء عدن -معربني عن تقديرنا وعظيم امتنانا
للمخل�صني الذين �صنعوا هذا النجاح وكل عام �إىل جناح
جديد..
وزير النقل
خالد �إبراهيم الوزير
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كلمة ترحيبية
حديث الوقائع و االرقام......

ل�سنا يف وارد ديباجة املقاالت او التفنن ب�إنتقاء الكلمات و
اختيار العبارات وتطويع الن�صو�ص اللغوية فنحن ال نعري
الو�صف و التعبريات و الرتو�ش �أنتباه ًا  ...الن معدالت
النمو و الزيادة يف م�ستويات االن�شطة امل�سجلة خالل
عام انق�ضى وعام �آخر توحي كل امل�ؤ�شرات اىل ت�صاعد
االنتاجية خالل اال�شهر املن�صرمة منه...فلغة الأرقام
هي الأ�صدق و الأف�صح من التو�صيفات و التعبريات
والقوامي�س واملعاجم اللغوية البديعة ..و عندما تـحقـق
كــل ذلك ك ــان هنــاك عقــول تف ـكــر و ايادي تنفـذ و
اج�ســاد تعــرق و جتتهد و رجال و ن�ساء يعملون و يبذلون
ب�سخاء و بروح الفريق الواحد  ....وعندما حتقق كل
ذلك كانت هناك نقطة االنطالق او �صافرة البداية التي
عبدت الطريق و حددت الهدف �إنها جتليات احلكمة يف
حمتويات القرار اجلمهوري رقم ( )61ل�سنة 2007م
و دعم ورعاية قيادة الوزراة و قيادة املحافظة ممثلني
باال�ستاد  /خالد الوزير و الدكتور  /عدنان اجلفري.
و باملنا�سبة ف�إن �إدارة امل�ؤ�س�سة بعامليها و موظفيها و
القياديني فيها الذين يديرون عجلة االنتاج و التطوير يف
هذا ال�صرح االقت�صادي احليوي الرائد (ميناء عدن)
يهدون هذه النجاحات للقيادة ال�سيا�سية.
رئي�س امل�ؤ�س�سة
املهند�س محمد عبداهلل مبارك بن عيفان
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�إ�سرتاتيج ًيا
• متتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية االعتبارية و الذمة
املالية امل�ستقلة

ظل ميناء عدن وما كان ي�سمى مب�صلحة ميناء عدن وم�صلحة موانئ
عدن فيما بعد ومنذ اال�ستقالل يف العام 1967م يعاين من �ضبابية
القوانني واللوائح والتعديالت الطفيفة التي جرت عليها بني الفينة
والأخرى وعانى كذلك من م�شكلة تداخل ال�صالحيات وممار�سات
اجلهات املختلفة لبع�ض �سلطات امليناء ...وقد ا�ستمر هذا الو�ضع
امل�ؤ�سف الذي �أعاق كثري ًا من قدرات امليناء وم�شروعاته الإ�سرتاتيجية
حتى �صدور القرار اجلمهوري رقم ( )61ل�سنة 2007م الذي فتح
الأفاق رحبة ووا�سعة لالنطالق بهذا املرفق وتقومي الكثري من اللوائح
والأنظمة القدمية واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية
الت�صحيحية وتن�شيط وتفعيل قدراته و�إمكانياته على طريق ا�ستعادته
للمكانة الدولية املتقدمة التي كان يتبو�أها بني املوانئ الإقليمية
والدولية.
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• تو�سيع مهام و �صالحيات �سلطة امل�ؤ�س�سة على جميع املرا�سي
و الأر�صفة يف احلو�ض املائي مليناء عدن كما جاء يف املادة
رقم ( )4على هذا النحو :ت�ؤول �إىل امل�ؤ�س�سة مبوجب هذا القرار
و تتبعها املكونات التالية:

�أ)

حمطة عدن للحاويات.

ب)	�أر�صفة مناولة ال�سفن يف املعال و عدن ال�صغرى و حجيف و التواهي
كذلك احلوا�ض الداخلي مليناء عدن و ممراته و قنواته املالحية و حواجز
الأمواج و مرا�سي و طافيات الربط فيه.
ج)	�أية موانئ �أو �أر�صفة �أخرى ملناولة ال�سفن تن�شئها امل�ؤ�س�سة و ي�صدر بها
قرار من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على عر�ض الوزير.
كان من ال�ضروري لإف�ساح املجال �أمام تطوير وحتديث امليناء الوقوف بجدية �أمام حتديد
م�سئوليات و�صالحيات �سلطة امليناء واملهام الكبرية التي ي�ؤديها كمرفق حيوي وا�سرتاتيجي
مهم وقد مت ذلك بو�ضوح وفق ًا ملا جاء يف املادة الرابعة من قرار الإن�شاء وعدد ًا من املواد
والفقرات الأخرى.
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• �إدارة و ت�شغيل محطة عدن للحاويات اعتبارا من الفاحت من �شهر
ابريل 2008م

عانى ميناء عدن من ا�ستالب �صالحياته على املن�ش�آت املينائية و�أهمها �إدارة وت�شغيل
حمطة عدن للحاويات �أو الإ�شراف عليها يف �إطار اخت�صا�صاته يف ت�سيري و�إدارة الأن�شطة
املالحية والتجارية البحرية ..وظلت عملية �إدارة وت�شغيل املحطة من قبل ال�شركة البديلة
مثار �شد وجذب وتدخالت وممار�سات م�ضرة وخمالفة للعديد من اجلهات املختلفة على
مدار ال�سنوات الأخرية دون حل حتى �أواخر العام املن�صرم 2007م يف الوقت الذي كانت
فيه قيادة امل�ؤ�س�سة تدير املفاو�ضات ال�صعبة واملعقدة ب�صرب وبنف�س طويل مع ال�شركة
امل�شغلة للمحطة حتى تكللت العملية بنجاح وذلك باالنتقال املرن واملدرو�س بعناية وحر�ص
دقيق حتى اللحظات احلا�سمة التي ا�ستلمت فيها امل�ؤ�س�سة املحطة وال�شروع يف �إدارتها
وت�شغيلها اعتبار ًا من الفاحت من �شهر ابريل 2008م .
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• توقيع اتفاقية مبدئية لل�رشاكة مع موانئ دبي العاملية يف
نوفمرب 2007م

خالل عملية الت�سليم واال�ستالم كانت امل�ؤ�س�سة قد ا�ستجلبت خرباء دوليني يف جمال �إدارة
وت�شغيل حمطات احلاويات لال�ستعانة بخرباتهم �إىل جانب اخلربات املحلية املكت�سبة
وذلك خالل الفرتة االنتقالية متهيد ًا لتنفيذ اتفاق ال�شراكة مع �شركة موانئ دبي العاملية.
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• اقرتاب �إجناز مهمة اللجان الفنية امل�شكلة لتعديل التعرفة و
�أجور ال�شحن و التفريغ .

بادرت قيادة امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع قيادة الوزارة �إىل ت�صحيح م�ضامني العديد من اللوائح
والأنظمة املالية والفنية والإدارية بحيث �أ�صدرت القرارات الإدارية بت�شكيل اللجان
الفنية وحتديد املهام املطلوب تنفيذها واملكونة من املخت�صني والقانونني وطرق الدرا�سة
واال�ستفادة من تطبيقات املوانئ الإقليمية والدولية و�إعداد لوائح بديلة وحديثة لتنظيم
و�إدارة الأن�شطة املالحية والتجارية اجلارية يف احلو�ض املائي مليناء عدن.
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• �إلغاء احتكار �رشكات ال�شحن و التفريغ

�أن احتكار �أعمال ال�شحن والتفريغ يف ميناء عدن ظل هاج�س ًا م�سيطر ًا
على �أرباب ال�شراكة يف جوانب الأن�شطة وم�ستقبل امل�ؤ�س�سة وامليناء ب�شكل
عام وهو الأمر الذي دفع بقيادة الوزارة وال�سلطة املحلية للمحافظة
واجلهات ذات العالقة �إىل اتخاذ الإجراءات واخلطوات التي �أدت �إىل
�إلغاء عملية االحتكار وحترير هذه الأن�شطة..
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• تنفيذ م�رشوع تركيب وجتهيز (تن�صيب) عوامات الإنارة اجلديدة و
احلديثة على طول القناة املالحية ذات املراقبة االلكرتونية.

في �إطار تحديث وتطوير قدرات و�إمكانيات ميناء عدن المالحية والفنية فقد نفذت
الم�ؤ�س�سة م�شروع تركيب وتن�صيب عوامات الإنارة الجديدة بالموا�صفات الحديثة على
طول القناة المالحية لميناء عدن والتي تعد من احدث الم�ساعدات المالحية على نطاق
موانئ الجزيرة العربية والخليج العربي -ت�ستخدم هذه العوامات في موانئ الإمارات
والبحرين واليمن فقط حتى يومنا هذا.
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• ان�ضمـام زورقـي الإر�شــاد احلديثة ( �سقطرى -
عبد الكوري) للخدمة يف امليناء وكذا ان�ضمام ثالثة
زوارق ربط جديدة للخدمة يف امليناء خالل �أ�سابيع.

للرفع من قدرات و�إمكانيات ميناء عدن الفنية والت�شغيلية وحت�سني
وتطوير م�ستوى اخلدمات اللوجي�ستيه التي يقدمها لل�سفن الوافدة فقد
عملت قيادة امل�ؤ�س�سة على رفد الأ�سطول املالحي بزورقي �إر�شاد وثالثة
زوارق ربط �إىل اخلدمة قريب ًا.
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• تفعيل و تن�شيط دور و مهام مركز التدريب البحري.

ت�أهيل و تدريب العديد من الكوادر في الوظائف القيادية و الفنية في الدورات الداخلية
والخارجية حيث اهتمت قيادة الم�ؤ�س�سة بهذا الجانب الحيوي (التنمية الب�شرية) الذي يعد
الأ�سا�س وحجر الزاوية  ..فتطوير مدارك وقدرات العاملين والموظفين الذهنية والج�سدية
يعود بالنفع على الإن�سان كعماد للتنمية ثم على المرفق والوطن ككل وخ�صو�ص ًا في عالم
المالحة المت�سم ب�سرعة التطور والتحديث.
في جانب اال�ستعداد لمراحل التطوير القادم اتخذت الم�ؤ�س�سة قرار بت�أهيل المر�شدين
البحريين من خالل رفع م�ستوياتهم باللغة االنجليزية في �أرقى معاهد اللغة محلي ًا المتواجدة
في عدن ،و الترتيب البتعاثهم �إلى معاهد بريطانيه عليا ت�ستخدم المحاكيات بالتقنيات
الحديثة للت�أهيل في جانب الإر�شاد المتخ�ص�ص للجيل القادم من ال�سفن ال�ضخمة و منها
�سفن الحاويات و ناقالت النفط و الغاز.
• تثبيت العمالة املو�سمية و امل�ؤقتة و ا�ستيعاب كوادر م�ؤهلة
و واعدة

في مجال التنمية الب�شرية و في ظل تح�سين الموارد المالية للم�ؤ�س�سة من خالل المراجعات
للآليات الإدارية و الخطوات ال�ضابطة للمحافظة على تح�صيل م�ستحقات الم�ؤ�س�سة نظير
خدماتها� ،سجلت الم�ؤ�س�سة في خطوة م�سبوقة بالتن�سيق مع قيادة الوزارة قرار ا�ستيعاب
وتثبيت العمالة الم�ؤقتة والمو�سمية في �إطار تطعيم وتجديد وتن�شيط الموارد الب�شرية
بالدماء الجديدة من ال�شباب الم�ؤهل بالعلم والطاقة والحيوية بعد م�ضي عقد ونيف من
ال�سنين على التحاقهم بالعمل في مواقع مختلفة من الميناء.
• تنفيذ نظام الب�صمة االلية يف الديوان العام للم�ؤ�س�سة – املركز
الرئي�سي

نفذت الم�ؤ�س�سة م�شروع النظام الآلي للب�صمة (حافظة الدوام) في المركز الرئي�سي
كخطوة تحديثية في عملية تجريبية للحد من ظاهرة �ساعات العمل المهدورة على ان يجري
تطبيق هذا الم�ستوى الراقي في تنظيم العمل تدريجي ًا على كافة فروع الم�ؤ�س�سة م�ستقب ًال.
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• ا�ستئناف �إبحار اخلط املالحي (� )APLإىل ميناء عدن و جتديد
االتفاقيات مع مالك و ممثلو عدد من اخلطوط املالحية الدولية
للحاويات

ت�أكيد ثقة اخلطوط املالحية الدولية للحاويات ب�إمكانيات وقدرات ميناء عدن وال�سمعة
وال�شهرة التي اكت�سبهما على مدى تاريخه الطويل واملوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي واملزايا
وامل�ؤهالت الأخرى فقد توا�صلت قيادة امل�ؤ�س�سة مع اكرب اخلطوط املالحية الدولية
للحاويات النا�شطة يف ميناء عدن (... )APLقبل تغيري م�سار حركة خطه املالحي
والتجاري �إىل موانئ �أخرى يف عام 2001م على اثر احلادث الإرهابي يف �أكتوبر 2000م
والذي ا�ست�أنفت �سفن �أ�سطوله الإبحار والتوافد �إىل ميناء عدن بعد توقيع اتفاقية مزاولة
الن�شاط مع مالكه مع �إطاللة العام اجلاري 2008م .وعلى نف�س ال�صعيد وتتويج ًا للثقة
نف�سها فقد جددت قيادة امل�ؤ�س�سة �سريان االتفاقيات مع مالك وممثلي اخلطوط املالحية
الدولية ملناولة احلاويات مثل  PIL:و  EVERGREENو COSCOالخ..
كما �أجريت مباحثات مع مندوبني من اخلط املالحي البنغايل الذي يخطط ال�ستخدام حمطة
عدن للحاويات كنقطة �أ�سا�سية
حلاويات الرتانزيت و كذلك الإ�شارات
الوا�صلة من اخلط ال�سنغفوري PIL
لالعتماد على حمطة عدن للحاويات
كمحطة رئي�سه حلاويات الرتانزيت
و �إعادة توزيعها كل هذه التطورات
هي نتيجة للقدرات التي �أثبتتها
امل�ؤ�س�سـ ــة منذ ا�ستالمها للمح ــطة
و �إدارتها وت�شغيلها حتت �إدارة دولية
متخ�ص�صة و كذلك ما تنتظره حمطة
احلاويات من تطوير و ا�ستثمارات
�ضخمة ت�شرتك فيها امل�ؤ�س�سة مع
موانئ دبي العاملية.
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• حتقيق �أعلى معدل م�ستوى يف مناولة
احلاويات يف العام 2007م بحيث جتاوز
الن�صف مليون حاوية منطية

�أن م�ستوى جناح العمل يقا�س مب�ستوى الإنتاجية وتنامي
الن�شاط وذلك ما حدث يف عام 2007م الذي �سجلت فيه
حتقيق �أعلى معدالت مناولة احلاويات يف جتاوز ن�صف
مليون حاوية منطية.
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• �إجناز م�رشوع الالئحة التنظيمية للم�ؤ�س�سة (محور ارتكاز الو�ضع
امل�ؤ�س�سي والقانوين)

حتولت امل�ؤ�س�سة على مدى عام منذ ت�أ�سي�سها �إىل ور�شة عمل ال تكاد قيادتها وكوادرها
تنتهي من ت�صحيح وتقومي احد جوانب وجماالت الأن�شطة والعمل فيها �إال وت�شرع يف
العمل على ت�صحيح وتقومي ن�شاط وعمل �أخر ويظهر ذلك جلي ًا من خالل م�شاريع اللوائح
التنظيمية والتعديالت والقرارات الإدارية ال�صادرة ويف مقدمة ذلك اجناز م�شروع الالئحة
التنظيمية الذي يعد حمور ارتكاز الو�ضع امل�ؤ�س�سي والقانوين للم�ؤ�س�سة و هذه الالئحة هي
يف مراحل �إعدادها النهائية لعر�ضها على االجتماع القادم ملجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة.
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عدن امليناء وامليناء عدن

• ا�ستكمال الدرا�سات العلمية و امل�سوحــات الفنية لتو�سعــه
و تعميق املرا�سي والقناة املالحية و انت�شال حطام و مخلفات
ال�سفن و جتري اال�ستعدادات للتنفيذ قريب ًا.

جتري اال�ستعدادات لتنفيذ عدد ًا من امل�شاريع التحديثية والإ�سرتاتيجية التي ا�ستكملت
عنها الدرا�سات العملية وامل�سوحات الفنية م�ؤخر ًا ومن �أهمها:
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•

تو�سعة وتعميق املرا�سي والقناة املالحية لرفع جاهزيتها وت�أهيلها ال�ستيعاب
�أجيال ال�سفن احلديثة كما جتري اال�ستعدادات لتنفيذ �أول عملية النت�شال حطام
ال�سفن وتنظيف احلو�ض املائي مليناء عدن من املخلفات املرتاكمة على مدى
العقود املا�ضية

•

�إجراء الدرا�سات و امل�سوحات ب�ش�أن �إن�شاء ر�صيف بحري يف جزيرة ميون.

عدن امليناء وامليناء عدن

• ا�ستكمال الدرا�سات اخلا�صة ب�إعداد املخطط العام
()Master Plane

تعد املخططات العامة ( )Master Planeمن �أهم املرتكزات
وال�شروط الفنية والقانونية للموانئ فكيف احلال واحلديث عن ميناء
عدن الدويل ..حيث انتهت تقريب ًا جلنة فنية متخ�ص�صة باال�ستعانة
واال�ستفادة من اخلربات الدولية يف هذا املجال من �إعداد م�شروع
املخطط العام مليناء عدن و�سريى النور قريب ًا بعد االنتهاء من بع�ض
الإجراءات واخلطوات القانونية.
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عدن امليناء وامليناء عدن

تنظيمـــا:
ً
•
•
•

•
•
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انعقاد �أول اجتماع ملجل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة تنفيذ ًالبنود وفقرات
القرار اجلمهوري.
انتظام اللقاءات ال�شهرية بال�شركات و الوكاالت املالحية
العاملة يف ميناء عدن (ال�شركاء الأ�سا�سيني).
�إقرار و �إ�صدار عدد من اللوائح التنظيمية و القرارات
الإدارية الت�صحيحية اخلا�صة بتنظيم ا�ستخدام الأر�صفة
و معدات التفريغ و �أعمال امل�سح البحري والغو�ص وعمليات
ر�سوا ال�سفن وال�صعود �إليها .
�أن�شاء ق�سم خا�ص للمتابعة والعملي ــات لت�سهيــل الإج ــراءات
و املعامالت الإدارية.
تفعيل عمل جلنة حل منازعات ال�سفن.

عدن امليناء وامليناء عدن

فنيــا:
عمل ًيــا و
ً
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�إعادة ت�أهيل وتهيئة املزلق الرئي�س يف الدائرة الهند�سية (الفنية) للمرة الأوىل يف تاريخ
امليناء وامل�ؤ�س�سة لعمليات ترميم و �إ�صالح و�صيانة القاطرات البحرية احلديثة و ال�سفن
ال�سمكية فعلي ًا .
�إعادة ت�أهيل ميزان ال�شاحنات (� )Cardinalإىل اخلدمة يف �أر�صفة املعال.
تن�صيب و تركيب جهاز قيا�س املد و اجلزر املتطور ( ،)Glossمما �أعاد عدن لتكون
�إحدى خم�س حمطات دولية يتم من خاللها مراقبة التمدد احلراري و ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر يف العامل و ذلك بوا�سطة الأقمار ال�صناعية.
�إجراء عملية تقييم �أ�صول حمطتي عدن و املعال للحاويات باال�ستعانة بخربات دولية
متخ�ص�صة.
تطبيق العمل بنظام احلا�سوب الآيل يف املجاالت املالية و الإدارية.
�إجراء الدرا�سات الفنية ب�ش�أن �إعادة ت�أهيل و تن�شيط الدائرة الهند�سية (الفنية).
تزويد مواقع العمل و اخلدمة بو�سائل النقل املتنوعة و احلديثة.
تنفيذ م�شروع و تن�صيب �شبكة ات�صاالت و حمطات مراقبة.
تنفيذ عمليات م�سح و تعميق عدد من املواقع ل�صالح اجلهات امل�ستخدمة للحو�ض املائي
للميناء.
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عدن امليناء وامليناء عدن

�إعالم ًيا و ترويج ًيا
•
•
•
•
•
•
•
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�إجناز دليل خدمات امل�ؤ�س�سة ب�صيغته النهائية – جاهز للطباعة بعد االنتهاء من
تعديالت التعرفة و �أجور ال�شحن و التفريغ.
يف الطريق الإ�صدار الثاين لكتاب – ميناء عدن العراقة و ال�شهرة الدولية بعد التعديل
– باللغتني العربية و االجنليزية ،و يعد الكتاب مبثابة بطاقة تعريف وهوية للميناء.
انتظام �إعداد و طباعة و توزيع الن�شرة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة باللغتني العربية و
االجنليزية.
ترتيب و تنظيم زيارات الوفود العربية و الأجنبية مليناء عدن.
�إقامة فعاليات املهرجان البحري ال�سنوي اخلام�س يف ر�صيف ال�سواح (متيز هذا العام
بامل�شاركة الوا�سعة و التنظيم الناجح) .
عر�ض و بث برنامج (اليمن يف عيون الآخرين) يف الف�ضائية اليمنية باللغة االجنليزية
ت�ضمن تاريخ و م�ستقبل ميناء عدن.
زيادة توافد ال�سفن ال�سياحية واليخوت ويعد هذا امل�ؤ�شر دلي ًال على جناح الرتويج
وتوافر الأمن يف ميناء عدن.

