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فإننا  البحري،  القطاع  نتحدث عن  عندما 
ندرك جيًدا حقيقة أن هذا القطاع هو العمود 
المطرد  ونموه  العالمي.  لالقتصاد  الفقري 
األعمال  ونمو  استقرار  يوضح  ألنه  ضروري 
التجارية يف جميع أنحاء العالم؛ حيث إنه يحتل 
موقع الصدارة يف تسهيل التجارة العالمية. ويف 
الوقت نفسه، من المهم أيًضا ضمان بيئة آمنة 
للعاملين بالقطاع البحري. لهذا، فإن التعاون 
والسلطات  ية  البحر المنظمات  بين  الناجح 
الحكومية أمر ضروري وهنا يف دولة اإلمارات 
ديب  مدينة  سلطة  تمثل  المتحدة،  بية  العر
المالحية واحدة من هذه السلطات التي تعمل 
جاهدة لصالح القطاع البحري. باعتبارها سلطة 
كز  المرا رئيسة يف ديب، وواحدة من  حكومية 
البحرية الرائدة يف العالم، وتعمل سلطة مدينة 
ديب المالحية على التنظيم والتنسيق واإلشراف 
ديب.  البحري يف  القطاع  على جميع جوانب 
رؤية مستقبلية،  بحرية ذات  بصفتها سلطة 
كما تعمل دائماً علي تعزيز األنشطة البحرية 
التي  المبادرات  وتنفيذ  واقتراح  المدينة  يف 
تساعد على إنشاء بيئة بحرية متكاملة وآمنة. 
التي قدمتها  الرائدة  المبادرات  فباإلضافة إىل 
أيًضا يف  المالحية، شاركت  سلطة مدينة ديب 
الوباء من خالل  أثناء  البحارة  معالجة محنة 
اتخاذ القرار الحاسم بشأن استئناف تغييرات 
مكانتها  رسخ  مما   ،2020 يوليو  يف  الطاقم 
خالل الوباء. وتعمل سلطة مدينة ديب المالحية 
واستراتيجية  كات فعالة  لبناء شرا باستمرار 
مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة والشركات 
الخاصة وأصحاب المصلحة تماشياً مع رؤيتها 
لدفع االستدامة االقتصادية والنمو يف اإلمارة. 
وكجزء من هذه الصناعة المزدهرة، يقع على 
عاتقها مسؤولية المساهمة يف التقدم المستمر 
للقطاع من خالل دعم المبادرات واللوائح التي 
بهدف  الحكومية  الهيئات  مختلف  وضعتها 

تعزيز تطوير القطاع البحري

Mohammad Bin Dkhain Al Matroushi
Editor-in-Chief

محمد بن دخين المطروشي
رئيس التحرير

When we speak of the maritime industry, 
we are well aware of the fact that the sec-
tor is the backbone of the global economy. Its 
steady growth is necessary as it illustrates the 
stability and growth of businesses worldwide 
that are at the forefront of facilitating glob-
al trade. At the same time, ensuring a secure 
environment for maritime players is also im-
portant. For this, the successful collaboration 
of maritime organizations and government 
authorities is essential. 

Here in the UAE, one such authority is the 
Dubai Maritime City Authority (DMCA) that 
has been working tirelessly for the benefit of 
the industry. As a key government authority in 
Dubai, one of the leading maritime hubs in the 
world, DMCA has been regulating, coordinat-
ing and supervising all aspects of Dubai’s mar-
itime sector. As a forward-thinking maritime 
authority, DMCA has been at the forefront of 
introducing and promoting maritime activities 
in the city and proposing and implementing in-
itiatives that work towards establishing a fully 
integrated and safe and secure maritime en-
vironment. In addition to the groundbreaking 
initiatives introduced by DMCA, the authority 
was also involved in addressing the plight of 
seafarers during the pandemic by taking the 
critical decision of resuming crew changes in 
July 2020, which established its position as 
a hero during the pandemic. DMCA is con-
stantly working to build effective and stra-
tegic partnerships with relevant government 
agencies, private businesses and stakeholders 
in line with its vision to drive economic sus-
tainability and growth in the emirate. 

 
As a part of this flourishing industry, the 

onus is on us to contribute to the continued 
progress of the sector by supporting the in-
itiatives and regulations set forth by various 
government authorities who are working with 
the goal of furthering the development of the 
industry.

Leading industry 
growth...

تعزيز نمو
القطاع البحري 
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Ministry of Energy 
and Infrastructure in 
the UAE launches the 
‘Supporting our Blue 
Army’ initiative to im-
prove quality of life for 
seafarers
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ADNOC Logistics & Services announced the acquisition of six line boats to 
provide critical marine services across petroleum ports in Abu Dhabi. All six 
vessels are the Damen Stan Tug 1606 type, and were contracted directly from 
Sharjah-based Albwardy Damen, as part of ADNOC Group’s commitment to 
boost In-Country Value across its operations. The steel hulled, twin screw 
vessels are powered by two Caterpillar engines, providing nearly 16 tonnes of 
bollard pull. With their proven design, these line boats enable ADNOC L&S 
to continue providing reliable and efficient operations to the Petroleum Ports 
Authority (PPA) in Abu Dhabi.

The Ministry of Energy and Infrastructure launched the 
‘Sail Safely’ initiative, as part of its ongoing efforts to pro-
tect the marine environment, enhance maritime safety 
and security, as well as protect people’s lives. The initia-
tive includes an intensive training programme for captains 
of leisure and fishing boats to ensure that they adhere to 
the highest standards of operation in the sector, avoiding 
maritime accidents and protecting people’s lives. Through 
this programme, the Ministry aims to increase safety 
among boat and leisure vessel owners since a large num-
ber of marine accidents are caused by small boats that 
are devoid of technologies that ensure safe sailing.

UAE’s MOEI launches ‘Sail Safely’ initiative to 
enhance maritime safety

ADNOC Logistics and Services acquires six line boats as company 
boosts in-country value across operations

Albwardy Damen. We carry out repairs, maintenance and conversion of some 500 ships per 

year. Our mobile teams are operating from five locations and cover the UAE and Oman main 

ports and anchorages. New building of Damen and Non-Damen design in steel and aluminum. 

Operating 24/7 and with 1200 staff in all disciplines we carry out 80% of repairs in-house. 

Whatever project we do, our solutions come with an uncompromising dedication to safety, 

quality and efficiency.  

DUBAI  |  FUJAIRAH  |  SHARJAH  |  SOHAR  |  SALALAH

Find out more on Albwardydamen.com

Ships must sail.

UAE NEWS

أدنوك لإلمداد والخدمات على  استحوذت شركة 
ستة قوارب خطية مع تعزيز الشركة للقيمة المحلية 

المضافة عبر عملياتها

وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة اإلمارات 
تطلق مبادرة »إبحاركم بأمان« لتعزيز السالمة 

واألمن البحريين
أعلنت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات، »أدنوك«عن االستحواذ على ستة 
قوارب إرساء لتوفير الخدمات البحرية المهمة عبر الموائن البترولية يف أبوظبي. 
 ،Damen Stan Tug 1606 وتم التعاقد على شراء القوارب الستة، وهي من نوع
بشكل مباشر من شركة البواردي دامن من مقرها يف إمارة الشارقة، وذلك 
يف إطار التزام مجموعة أدنوك بتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر عملياتها.

الحديد الصلب، بواسطة  القوارب المصنوعة من  ويتم تشغيل هذه 
محركين من كاتربيلر يوفران القدرة على سحب ما يقرب من 16 طًنا، 
وبفضل تصميمها المتقن، ُتمكن هذه القوارب أدنوك لإلمداد والخدمات 
أبوظبي. البترولية يف  الموائن  لهيئة  من تقديم عمليات موثوقة وفعالة 

بأمان«،  التحتية مبادرة »إبحاركم  الطاقة والبنية  أطلقت وزارة 
يز  وتعز ية،  البحر البيئة  لحماية  المستمرة  جهودها  من  كجزء 
تتضمن  الناس.  عن حماية حياة  والسالمة، فضالً  البحري  األمن 
وصيد  الترفيه  قوارب  لقباطنة  مكثًفا  يبًيا  تدر برنامًجا  المبادرة 
القطاع،  يف  التشغيل  معايير  بأعلى  التزامهم  لضمان  األسماك 
وتجنب الحوادث البحرية وحماية األرواح. وتهدف الوزارة من خالل 
القوارب  أصحاب  لدى  السالمة  مستوى  رفع  إىل  البرنامج  هذا 
والسفن الترفيهية حيث إن عدًدا كبيًرا من الحوادث البحرية سببها 
القوارب الصغيرة الخالية من التقنيات التي تضمن اإلبحار اآلمن.
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Albwardy Damen. We carry out repairs, maintenance and conversion of some 500 ships per 

year. Our mobile teams are operating from five locations and cover the UAE and Oman main 

ports and anchorages. New building of Damen and Non-Damen design in steel and aluminum. 

Operating 24/7 and with 1200 staff in all disciplines we carry out 80% of repairs in-house. 

Whatever project we do, our solutions come with an uncompromising dedication to safety, 

quality and efficiency.  

DUBAI  |  FUJAIRAH  |  SHARJAH  |  SOHAR  |  SALALAH

Find out more on Albwardydamen.com

Ships must sail.
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Successful real-world trial of BOXBAY 
high bay storage system completed

Port of Fujairah bunker sales in July 
climbed by 2.8%

تم االنتهاء من تجربة العالم الحقيقي 
الناجحة لنظام التخزين »بوكس بي«

رتفعت مبيعات الوقود في ميناء 
الفجيرة في يوليو بنسبة ٪2.8

DP World completed testing of the BOXBAY high bay storage 
concept at Jebel Ali port in Dubai, proving that the innovative 
technology works in the real world. More than 63,000 container 
moves have been completed since the facility was commissioned 
in the beginning of this year. The test exceeded expectations with 
BOXBAY operating faster and more energy efficient than antici-
pated. The system stores containers in slots in a steel rack-up of 
eleven storeys. It delivers three times the capacity of a conven-
tional yard in which containers are stacked directly on top of each 
other, meaning the footprint of terminals can be reduced by 70 per 
cent. In BOXBAY, containers are moved in, out, and between slots 
by fully automated cranes built within the structure. 

The UAE’s Port of Fujairah bunker 
sales in July climbed by 2.8 per cent 
month-on-month to the highest to-
tal this year as the world’s third-larg-
est bunkering hub made gains in low 
sulphur fuel oils. Total sales rose to 
690,339 cu m in July from 671,857 cu 
m in June. Last month’s volume was 
the highest this year, previously set in 
January 2021. The premium for Fujairah-delivered marine 
fuel against FOB Singapore has been firming up as the 
market faces a slight shortage of bunker barges and even 
stronger demand in Q3. By comparison, July bunker sales 
in Singapore, showed a 1.2 per cent drop on the month to 
4.06 million mt, as sales of IMO-compliant grades includ-
ing LSFO declined from the previous month.

كملت مجموعة دي يب ورلد اختبارات تخزين الحاويات على المنصات متعددة  أ
الطوابق الذي يحمل اسم نظام »بوكس باي« يف أول منشأة بالحجم الكامل تمت 
إقامتها يف ميناء جبل علي يف ديب لتثبت أن التكنولوجيا المبتكرة تعمل بنجاح يف 
كثر من 63,000 حركة للحاويات منذ بدء  العالم الحقيقي. وتم االنتهاء من تنفيذ أ
التشغيل التجريبي للمنشأة يف بداية العام الجاري. وتجاوز االختبار التوقعات، حيث 
كبر وكفاءة أفضل يف استهالك الطاقة بصورة أعلى  أظهر نظام »بوكس باي« سرعة أ
مما كان متوقعاً. ويعمل النظام على تخزين الحاويات يف طوابق مرتفعة تصل إىل 
11 طابقاً على أرفف من الصلب. ويمتلك هذا النظام طاقة استيعابية تتجاوز ثالثة 
أضعاف الطاقة االستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية، حيث يسمح بتكديس 
الحاويات مباشرة فوق بعضها البعض، وبالتايل يمكن تقليل مساحة المحطات بنسبة 
%70. ويف نظام »بوكس باي«، يتم نقل الحاويات إىل الداخل والخارج وبين أماكنها 
على الرفوف بواسطة رافعات آلية مدمجة يف الهيكل تعمل بالكهرباء بشكل كامل.

الفجيرة  ميناء  الوقود يف  مبيعات  ارتفعت 
اإلمارايت يف يوليو بنسبة 2.8 يف المائة على 
العام،  أعلى إجمايل هذا  إىل  أساس شهري 
بالوقود يف  للتزويد  كبر مركز  أ ثالث  وحقق 
الوقود منخفضة  زيوت  العالم مكاسب يف 
المبيعات إىل  ارتفع إجمايل  الكبريت. حيث 
690,339 متر مكعب يف يوليو من 671,857 
متر مكعب يف يونيو. كان حجم الشهر الماضي 
هو األعلى هذا العام، والذي تم تحديده مسبًقا 

يف يناير 2021. وقد ازدادت قيمة الوقود البحري الذي يتم تسليمه يف الفجيرة 
مقارنة بتسليم سنغافورة على ظهر السفينة بوتيرة متصاعدة، نظًرا ألن السوق 
يواجه نقًصا طفيًفا يف صنادل الوقود وزيادة يف الطلب يف الربع الثالث. وبالمقارنة، 
انخفاًضا بنسبة 1.2 يف  الوقود يف شهر يوليو يف سنغافورة  أظهرت مبيعات 
المائة على أساس شهري لتصل إىل 4.06 مليون طن متري، حيث انخفضت 
مبيعات الدرجات المتوافقة مع قرار المنظمة البحرية الدولية 2020 بما يف 

ذلك زيت الوقود منخفض الكبريت ( LSFO) عن الشهر السابق. 
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Gulf Navigation reports 
a net profit of 79 million 
dirhams

 الخليج للمالحة تحقق صافي ربح 79 مليون درهم

Gulf Navigation Holding PJSC an-
nounced its financial results for the 
first half of 2021, reporting a Net 
Profit of AED 79 million compared 
to a Net loss of 51 million dirhams 
recorded during the beginning of 
2021. The company issued its latest 
financial report, which indicates the 
continued improvement in its opera-
tional and financial performance, sup-
ported by the cost control measures 
adopted by the company. Moreover, 
operating revenue of the company 
reached AED 62 million in H1 2021, 
compared to 68 million dirhams for 
the same period in 2020; whereas 
operating profits reached AED 100 
million in H1 2021, compared to an 
operating loss of 27 million dirhams 
for the same period in 2020.

Note: Black box shown for usage representation
only. It is not part of the identity itself.

Delivering factory quality solutions for your marine engines

 
 

© 2019 Caterpillar All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, 
“Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate identity 
used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. ...a Company

Mak Middle East now provides the following to its customers:

- Factory direct technical service support
- A professional team of Mak and EMD service engineers
- Comprehensive repair and maintenance services from a full service workshop
- An inventory of new parts in Dubai’s Jebal Ali Free Trade Zone
- A broad inventory of engine service exchange units including KBB and Napier 
turbocharger cartridges

MaK Middle East LLC (Dubai)
Parts: +971 50 554 6869 
Service: +971 52 436 5310 
www.mak-catmarine.com

المالية للنصف األول من عام 2021،  القابضة ش.م.ع عن نتائجها  أعلنت شركة الخليج للمالحة 
محققة صايف ربح قدره 79 مليون درهم مقارنة بصايف خسائر بلغ 51 مليون درهم خالل بداية 
عام 2021. وقد أصدرت الشركة تقريرها المايل األخير، والذي يشير إىل التحسن المستمر يف أدائها 
التشغيلي والمايل، مدعوًما بإجراءات ضبط التكاليف التي تتبناها الشركة. عالوة على ذلك، بلغت 
اإليرادات التشغيلية للشركة 62 مليون درهم يف النصف األول من عام 2021، مقارنة بـ 68 مليون 
درهم لنفس الفترة من عام 2020؛ يف حين بلغت األرباح التشغيلية 100 مليون درهم يف النصف 
األول من عام 2021، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 27 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2020.



UAE NEWS

Gulf Craft recorded a robust 42 per cent growth in the value 
of its global order book during the first half of the year com-
pared to the full year of 2020. The fully integrated boat and 
yacht manufacturer secured 71 confirmed orders for its range 
of boats and superyachts in H1 2021, with 32 already delivered 
to customers from around the world. Gulf Craft’s global expan-
sion continued to take shape over the last six months with an 
additional twelve countries around the world representing the 
extensive product range. There has been a significant push into 
Europe in 2021 with distribution channels set up in many key 
territories including, Germany, Spain, the Netherlands, Portu-
gal, as well as regions in Australia.

سجلت شركة جلف كرافت نمواً قوياً بنسبة 42 يف المائة يف القيمة 
الدفترية للطلب العالمي خالل النصف األول من العام الجاري على أساس 
سنوي لعام 2020. وحصلت الشركة المصنعة للقوارب واليخوت المتكاملة 
بالكامل على 71 طلبية مؤكدة لمجموعة القوارب واليخوت الخاصة بها. 
ويف النصف األول من عام 2021، تم تسليم 32 قطعة للعمالء من جميع 
أنحاء العالم بالفعل. كما استمر التوسع العالمي لشركة (جلف كرافت) 
يف التبلور خالل األشهر الستة الماضية مع اثني عشر دولة أخرى حول 
العالم تمثل مجموعة واسعة من المنتجات. ويوجد توجه بارز نحو أوروبا 
يف عام 2021 مع فتح قنوات توزيع يف العديد من المناطق الرئيسة بما 

يف ذلك ألمانيا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، وكذلك مناطق يف أستراليا.

With a prime strategic location close to the Strait of Hormuz, 
directly at the entrance to the Arabian Gulf, and recent in-
frastructure investments totalling over US$250 million, RAK 
Ports plays a pivotal role in the supply chain for thousands 
of companies from around the globe. RAK Ports offer a wide 
range of services, including cargo handling, warehousing, free 
zone land lease, ship repairs, marine and anchorage services, 
cruise tourism, and industrial training. A massive expansion 
programme is currently creating a new terminal facility as an 
extension to the existing RAK Maritime City free zone. Unique-
ly, free zone customers at RAK Ports have direct quayside ac-
cess. This enables them to build large-scale projects in the free 
zone and export them to all over the world. 

Gulf Craft records 42 per cent increase in 
order book value during H1 2021 

RAK Ports emerges as the fastest growing 
modern port groups in the Middle East

)كونسورتيوم( ُتمنح منطقة االستكشاف البحري في 
أبوظبي إلى بقيادة باكستان بتروليوم المحدودة

موانئ رأس الخيمة: إحدى مجموعات الموانئ 
األكثر حداثة واألسرع نموًا في الشرق األوسط

 The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) announced the
 signing of a historic exploration concession agreement, awarding
 the exploration rights for Abu Dhabi’s Offshore Block 5 to a
 consortium of four Pakistani companies – Pakistan Petroleum
 Limited (PPL), Mari Petroleum Company Limited (MPCL), Oil and
 Gas Development Company Limited (OGDCL), and Government
 Holdings (Private) Limited (GHPL), in Abu Dhabi’s second
 competitive block bid round. The consortium will be led by PPL.
 The award marks the first time Pakistani companies invest in
 and explore for oil and gas in an Abu Dhabi concession as well as
 the first time ADNOC partners with Pakistani energy companies

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية امتياز 
تاريخية اتفاقية االمتياز، التي تمنح حقوق التنقيب عن المنطقة البحرية 
5 يف أبوظبي إىل ائتالف يضم أربع شركات باكستانية هي: »شركة البترول 
الباكستانية المحدودة« (يب يب إل)، و»شركة ماري للبترول المحدودة« (أم 
النفط والغاز المحدودة« (أو جي دي سي  يب سي إل)، و»شركة تنمية 
إل) و»الشركة الحكومية القابضة الخاصة المحدودة« (جي إتش يب إل).، 
يف جولة العطاءات التنافسية الثانية يف أبوظبي. وستتوىل »شركة البترول 
االتفاقية  االتحاد. وتمثل هذه  إل)، قيادة  المحدودة« (يب يب  الباكستانية 
المرة األوىل التي تستثمر فيها شركات باكستانية يف امتيازات الستكشاف 
كة بين أدنوك وشركات  النفط والغاز يف إمارة أبوظبي، كما تعد أول شرا

الطاقة الباكستانية.

مع موقع استراتيجي رئيسي بالقرب من مضيق هرمز، عند مدخل الخليج 
العريب مباشرة، حيث استثمارات البنية التحتية األخيرة التي يبلغ مجموعها 
يًا  كثر من 250 مليون دوالر أمريكي، تلعب موائن رأس الخيمة دوًرا محور أ
يف سلسلة التوريد آلالف الشركات من جميع أنحاء العالم. حيث تقدم موائن 
رأس الخيمة مجموعة واسعة من الخدمات، بما يف ذلك مناولة البضائع، 
والتخزين، وتأجير األراضي يف المنطقة الحرة، وإصالح السفن، والخدمات 
البحرية وخدمات اإلرساء، وسياحة الرحالت البحرية، والتدريب الصناعي. 
كما يعمل برنامج التوسع الهائل حالًيا على إنشاء محطة جديدة كامتداد 
للمنطقة الحرة الحالية يف مدينة رأس الخيمة البحرية. حيث يتمتع عمالء 
المنطقة الحرة يف موائن رأس الخيمة بوصول مباشر إىل رصيف الميناء 
بشكل فريد، وهذا يمكنهم من بناء مشاريع واسعة النطاق يف المنطقة 

الحرة ثم تصديرها من هناك إىل جميع أنحاء العالم.

Abu Dhabi offshore exploration block 
awarded to Pakistan-led consortium

جلف كرافت تسجل زيادة بنسبة ٪42 في القيمة 
الدفترية للطلب خالل النصف األول من عام 2021
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The Jeddah Islamic Port reported a growth of 6.8 per 
cent in 2020, with volumes increasing to 4.7 million TEU 
from 4.3 million TEU’s in 2019. This increase in volume 
moved Jeddah Islamic Port to the rank of 37 out of 100 
top global ports, moving up from 42nd place compared to 
last year, according to the Lloyd’s List 2021 of Top 100 
ports. The 2021 edition of Lloyd’s List of top 100 Ports 
measured the annual container throughput volumes of 
global ports in 2020. It includes three Saudi ports; King 
Abdullah Port ranking 84, King Abdulaziz Port at 93, and 
Jeddah Islamic Port at 37.

Loading and unloading of goods in the ports of Iran rose 
by 14 per cent during the first five months of the cur-
rent Iranian calendar year (March 21-August 22), as com-
pared to the same period during previous year. According 
to PMO’s Ports Affairs Director Ravanbakhsh Behzadian, 
loading and unloading of goods at the country’s commer-
cial ports reached 58.99 million tons in the mentioned 
period, while the figure stood at 51.73 million tons in the 
past year’s same five months. During the period, unload-
ing and loading operations in the container sector reached 
8.66 million tons; for dry bulk, the figure stood at 17.77 
million tons; in liquid bulk, the figure was 1.94 million 
tons; while for general cargo, it was 8.37 million tons; and 
for petroleum products loading and unloading, volume 
amounted to 22.24 million tons.

Jeddah Islamic Port jumps to rank 37 
in top 100 ports

Loading, unloading of good in Irani 
ports up by 14 per cent in 5 months 
year-on-year

MIDDLE-EAST NEWS

The Minister of Planning and Economic Development, 
Hala El-Said, announced that Egypt’s 2021/2022 plan 
aims to increase the revenues of the Suez Canal by 5.6 per 
cent. El-Said explained that the revenues of the Suez Ca-
nal are expected to rise from LE 93.9 billion in 20-2021 to 
LE 99.3 billion in the year of the plan, exceeding the out-
put achieved before the outbreak of the pandemic. This 
came in a statement by El-Said on the occasion of the 
announcement by the Ministry of Planning and Econom-
ic Development of the Suez Canal development strategy 
with the plan for the current fiscal year 21/2022, which is 
the fourth year of the medium-term plan for sustainable 
development.

Egypt to increase Suez Canal’s 
revenues by 5.6 per cent in 2021/2022
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سجل ميناء جدة اإلسالمي نمًوا بنسبة 6.8 يف المائة يف عام 2020، وذلك 
بينما  4.7 مليون حاوية مكافئة،  إىل  الحاويات  إنتاجية  يادة حجم  ز بعد 
كانت 4.3 مليون حاوية مكافئة يف عام 2019. وقد أدت هذه الزيادة يف 
الحجم إىل تقدم ميناء جدة اإلسالمي إىل المرتبة 37 من بين 100 ميناء 
عالمي كبير، مما أدى إىل صعوده من المركز 42 مقارنة بالعام الماضي، 
وفًقا لقائمة »لويدز لست« Lloyd›s list ألفضل 100 ميناء. حيث قامت 
نسخة 2021 من قائمة »لويدز لست« Lloyd›s list ألفضل 100 ميناء 
بقياس أحجام إنتاجية الحاويات السنوية للموائن العالمية يف عام 2020. 
وهي تشمل ثالثة موائن سعودية؛ وجاء ميناء الملك عبدهللا بالمرتبة 84، 

وميناء الملك عبد العزيز بالمرتبة 93.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، هالة السعيد، أن خطة مصر 
للعام 2022/2021 تهدف إىل زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 5.6 
يف المائة. وأوضحت السعيد أن إيرادات قناة السويس من المتوقع أن 
ترتفع من 93.9 مليار جنيه يف 2020-2021 إىل 99.3 مليار جنيه يف عام 
2022/2021، متجاوزة اإلنتاج الذي تحقق قبل تفشي الوباء. جاء ذلك 
يف تصريح للسعيد بمناسبة إعالن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 
عن استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المايل الحايل 2022/21 

وهو العام الرابع من الخطة المتوسطة المدى للتنمية المستدامة.

ميناء جدة اإلسالمي يقفز إلى 
المرتبة 37 في قائمة أفضل 

100 ميناء حول العالم

مصر تستهدف زيادة 
إيرادات قناة السويس بنسبة 

5.6% عام 2022/2021

ارتفع معدل تحميل وتفريغ البضائع يف موائن إيران بنسبة 14 يف المائة 
الحالية (21  اإليرانية  التقويمية  السنة  األوىل من  الخمسة  األشهر  خالل 
مارس - 22 أغسطس)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب 
إدارة المشاريع، بلغ  رافانباخش بهزاديان، مدير شؤون الموائن يف مكتب 
تحميل وتفريغ البضائع يف الموائن التجارية للدولة 58.99 مليون طن يف 
الفترة المذكورة، بينما بلغ 51.73 مليون طن يف األشهر الخمسة نفسها 
من العام الماضي. وبلغت عمليات التفريغ والتحميل يف قطاع الحاويات 
الرقم  بلغ  الصلبة  للمواد  وبالنسبة  8.66 مليون طن.  الفترة  تلك  خالل 
17.77 مليون طن. بينما بلغ الحجم يف المواد السائلة 1.94 مليون طن؛ 
أما بالنسبة للبضائع العامة فبلغت 8.37 مليون طن. وبلغ حجم تحميل 

وتفريغ المنتجات البترولية 22.24 مليون طن.

زيادة شحن وتفريغ البضائع في 
موانئ إيران بنسبة 14 في المائة 

في 5 أشهر على أساس سنوي
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MIDDLE-EAST NEWS

Oman’s Sohar Port and Freezone to start bunkering service 
by mid-September as the facility partly managed by the Port 
of Rotterdam sees an uptick in cargo throughput and vessel 
activity. Muscat-based Hormuz Marine will provide the servic-
es and operate an 8,000 mt tanker to deliver several grades 
of marine fuel to ships calling at the port. Hormuz Marine will 
be able to deliver VLSFO, HFO, MGO and LSMGO to ships as 
they unload or pass through Sohar without the need to remain 
in port.

Oman’s Sohar Port to launch fuel 
bunkering services by September

الصناعات  القدرات ودعم توطين قطاع  بتطوير  التزامها  مع  تماشياً 
السعودية  الشركة  وقعت  السعودية،  بية  العر المملكة  يف  ية  العسكر
شركة  مع  لوجستية  خدمات  اتفاقية   (SAMI) ية  العسكر للصناعات 
البحري خدمات لوجستية  االتفاقية، ستقدم  البحري. وبموجب شروط 
والجوي  البحري  النقل  ذلك  بما يف  النطاق،  واسعة  وخارجية  داخلية 
والبري، باإلضافة إىل خدمات الشحن لمختلف وحدات األعمال والشركات 
التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية. ووقع االتفاقية يف المقر 
الرئيسي للشركة السعودية للصناعات العسكرية بالرياض المهندس/ 
وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، 
والمهندس/ عبدهللا الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري. يتضمن 
العقد توفير كافة الخدمات اللوجستية والنقل من الباب إىل الباب لتسهيل 
التنفيذ السلس لمشاريع وبرامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية 
والشركات التابعة لها، إىل جانب دعم توطين الخدمات اللوجستية الدفاعية.

أعلن مكتب العالقات العامة بالمنطقة الحرة يف تشابهار أن المنظمة العالمية 
للمناطق الحرة وافقت على ميناء تشابهار كعضو دائم يف مؤسسته من 
خالل رسالة موجهة إىل المدير العام لمنطقة تشابهار الحرة عبد الرحيم 
كردي. بناًء على القرار المذكور، يمكن لشابهار، بصفته عضًوا دائًما له حق 
التصويت، المشاركة بنشاط وفعالية يف قرارات وأحداث المنظمة العالمية 
للمناطق الحرة، ويف رسالته إىل عبد الرحيم كردي، العضو المنتدب لمنطقة 
تشابهار الحرة، أعرب سمير حمروين، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية 
للمناطق الحرة عن أمله يف أن تكون المنطقة الحرة يف تشابهار والمنظمة 
العالمية للمناطق الحرة قادرة على التعاون البناء مع بعضهما البعض 

ومع المناطق الحرة األخرى حول العالم.

بالوقود  التزويد  خدمة  ُعمان  يف  الحرة  والمنطقة  ميناء صحار  يبدأ 
يديرها جزئًيا ميناء  التي  المنشأة  بحلول منتصف سبتمبر حيث تشهد 
(روتردام) زيادة يف حركة الشحن ونشاط السفن. وستقوم شركة (هرمز 
ناقلة سعة 8,000  الخدمات وتشغيل  بتقديم  مارين) ومقرها مسقط 
طن متري لتوصيل مستويات متنوعة من الوقود البحري للسفن التي 
ترسو يف الميناء. وستكون شركة) هرمز مارين) قادرة على توصيل، زيت 
الوقود منخفض الكبريت(VLSFO) وزيت الوقود الثقيل( HFO) وزيت 
 ،LSMGO وزيت الوقود البحري منخفض الكبريت MGO الوقود البحري
للسفن أثناء تفريغها أو مرورها عبر صحار دون الحاجة إىل البقاء يف الميناء.

الشركة السعودية للصناعات العسكرية 
توقع اتفاقية تعاون مع شركة البحري 

لدعم توطين اللوجستيات الدفاعية

ميناء تشابهار يصبح 
عضوا دائًما في المنظمة 

العالمية للمناطق الحرة

ميناء صحار العماني يطلق خدمات 
التزويد بالوقود بحلول سبتمبر

Chabahar Free Zone’s Office of Public Relations announced 
that the World FZO approved Chabahar port as a permanent 
member of his organization through a letter addressed to the 
Managing Director of Chabahar Free Zone Abdolrahim Kordi. 
Based on the said decision, Chabahar, as a permanent member 
with the right to vote, can actively and effectively participate 
in the decisions and events of the World FZO. In his letter to 
Abdolrahim Kordi, Managing Director of Chabahar Free Zone, 
Samir Hamrouni, CEO of the World FZO, expressed hope that 
the Chabahar Free Zone and the World Free Zones Organiza-
tion will be able to have constructive cooperation with each 
other and with other free zones around the world.

In line with its commitment to develop the capabilities and 
support the localization of Saudi Arabia’s military industries 
sector, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) signed a logis-
tics services agreement with Bahri. Under the terms of the 
agreement, Bahri will provide wide-ranging internal and exter-
nal logistics services, including sea, air, and land transport, as 
well as freight services to the various business units and af-
filiated companies of SAMI. The agreement was signed at the 
headquarters of SAMI in Riyadh by Eng. Walid Abukhaled, the 
CEO of SAMI, and Eng. Abdullah Aldubaikhi, the CEO of Bahri. 
The contract includes the provision of complete door-to-door 
logistics and transportation services to facilitate the smooth 
execution of the projects and programs of SAMI and its affil-
iates, besides supporting the localization of defence logistics.

Chabahar port becomes a permanent 
member of World FZO

SAMI signs agreement 
with Bahri to develop local 
defence capabilities 
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INTERNATIONAL NEWS

Eidesvik and Aker BP launch project to 
lower OSV emissions by 70%

First ferries in Denmark to sail entirely 
on bio-diesel 

Eidesvik and Aker BP to 
launch an ambitious joint 
technology project that aims 
to reduce emissions from 
existing supply vessels by 
70 per cent. The companies 
are seeking to build on their 
efforts adding batteries to 
the OSV fleet by launching 
a broader effort focusing on 
retrofitting the existing fleet 
with additional green tech-
nologies. Working with Sol-
stad Offshore and Simon Møkster Shipping, Aker BP and 
Eidesvik are working to install batteries on three offshore 
supply vessels operating on long-term contracts with the 
companies. A total of 11 of Eidesvik’s 12 vessels will be in 
operation equipped with hybrid battery technology upon 
the completion of the project.

As the maritime industry continues to 
take steps toward decarbonization, Den-
mark’s Molslinjren ferries are becoming 
the first in the country to entirely con-
vert to fossil-free fuel. Converting two 
older ferries to biodiesel, along with the 
introduction of an entirely electric fer-
ry, will permit the line to reduce carbon 
emissions by up to 96 per cent compared 

to sailing on regular marine diesel fuel. 
The initial tests began earlier this year on 
two 164-foot-long ferries built in 1998. 
The Fenja and Menja, each transport up 
to 396 passengers, along with 35 cars 
and 60 bicycles, during a 12-minute run 
operated regularly throughout the day. 
They operate on a route from the Danish 
port of Esbjerg to Nordby on Fano island.

يب«  يب  كر  »آ يديسفيك«و  »إ
لوجًيا  تكنو ًعا  و مشر طلقتا  أ
مشتركًا طموًحا يهدف إىل تقليل 
اإلمداد  سفن  من  االنبعاثات 
المائة.  يف   70 بنسبة  الحالية 
على  للبناء  الشركات  وتسعى 
جهودها الرامية إلضافة بطاريات 
إىل أسطول سفن الدعم البحرية 
يركز  من خالل بذل جهد أوسع 
على إعادة تجهيز األسطول الحايل 
بتقنيات إضافية صديقة للبيئة. 
يب«  يب  كر  »آ شركات  وتعمل 

أوفشور« و«سايمون موكستر  بالتعاون مع »سولستاد  و«إيديسفيك« 
تعمل  ية  بحر إمداد  ثالث سفن  يات على  البطار تركيب  شيبينغ« على 
بموجب عقود طويلة األجل مع الشركات. وسيتم تشغيل 11 سفينة من 
أصل 12 سفينة تابعة لشركة »إيديسفيك« ومجهزة بتكنولوجيا البطاريات 

الهجينة عند االنتهاء من المشروع.

مع استمرار الصناعة البحرية يف اتخاذ خطوات 
بواخر  أصبحت  بون،  الكر إزالة  نحو  جادة 
»مولسلينجرين« الدنماركية األوىل يف البالد التي 
تتحول بالكامل إىل الخلو من الوقود األحفوري. 
إن تحويل باخرتين قديمتين إىل وقود حيوي، إىل 
جانب إدخال باخرة كهربائية بالكامل، سيسمح 
للخط بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إىل 
96 يف المائة مقارنة باإلبحار على وقود الديزل 
البحري العادي. وكانت قد بدأت االختبارات األولية 
يف وقت سابق من هذا العام على باخرتين طولهما 
164 قدًما تم بناؤهما يف عام 1998. تنقل كلٌّ 
كًبا، ياإلضافة إىل 35  منهما ما يصل إىل 396 را
سيارة و 60 دراجة، خالل 12 دقيقة بشكل منتظم 
على مدار اليوم. تعمل البواخر على طريق من 
يف  »نورديب«  إىل  الدنماركي  »إسبيرغ«  ميناء 

جزيرة »فانو«.

أول بواخر في الدنمارك تبحر بالكامل 
باستخدام وقود الديزل الحيوي

إطالق »إيديسفيك« و »آكر بي بي« مشروع خفض 
انبعاثات سفن الدعم البحرية »أو إس في« بنسبة ٪70
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A consortium of South Korean companies announced plans to develop a liq-
uified CO2 carrier vessel that could play a critical role in the global carbon 
capture and storage process proposed as part of the efforts to achieve de-
carbonization. The project will be led by South Korean steel company POSCO 
working in conduction with Korea Shipbuilding & Offshore and the Hyundai 
Mipo shipyard owned by KSOE. Lloyd’s will act as the class society for the 
project. The announcement of the South Korean project came after the news 
that Japanese shipbuilder Mitsubishi partnered with France’s TotalEnergies to 
develop an LCO2 carrier.

KSOE and POSCO Enter Race to Design LCO2 Carrier

أعلن تحالف من الشركات الكورية الجنوبية عن 
خطط لتطوير سفينة حاملة لثاين أكسيد الكربون 
المهمة  دوًرا هائاًل يف  تلعب  أن  المسال يمكن 
ينه  وتخز الكربون  الحتجاز  المقترحة  العالمية 
كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق إزالة الكربون. 
وسيقود المشروع شركة الصلب الكورية الجنوبية 
»بوسكو« التي تعمل يف التوصيل مع الشركة 
الكورية لبناء السفن البحرية وأحواض بناء السفن 
إس  (كي  لشركة  المملوكة  ميبو«  »هيونداي 
المشروع  »لويدز« يف  تعمل  . وسوف  إي)  أو 
على المستوى االجتماعي. كما جاء اإلعالن عن 
كة  المشروع الكوري الجنويب بعد األنباء عن شرا
شركة »ميتسوبيشي« اليابانية لبناء السفن مع 
شركة »توتال إنرجيز »الفرنسية لتطوير ناقلة ثاين 

.(LCO2) كسيد الكربون المسال أ

»كي إس أو إي« و »بي أو 
إس سي أو« يدخالن السباق 

لتصميم ناقلة ثاني أكسيد 
LCO2 الكربون المسال
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Japan’s Mitsubishi Ship-
building and France’s energy 
giant TotalEnergies to explore 
opportunities for large ton-
nage liquid CO2 carriers. The 
companies believe that LCO2 
carriers will play a pivotal role 
in transporting CO2 from its 
emission sources to storage 
sites or facilities for utiliza-
tion. MHI Group is pursuing 
a range of measures for a decarbonized society, and es-
tablishing a CO2 ecosystem is a key part of that effort. 
The shipbuilder highlighted that it is actively pursuing the 
commercialization of LCO2 carriers, and their goal is to 
leverage existing knowledge developed in their work in 
building liquefied petroleum gas (LPG) carriers and liq-
uefied natural gas (LNG) carriers, and the CO2 capture 
technologies of Mitsubishi Heavy Industries Engineering.

Mitsubishi studies LCO2 carriers in 
partnership with TotalEnergies

شركة »ميتسوبيشي« اليابانية لبناء 
السفن وشركة »توتال إنرجيز« الفرنسية 
فرص  تستكشفان  للطاقة  العمالقة 
كسيد  أ ثاين  من  كبيرة  حموالت  نقل 
الشركتان  وتعتقد  المسال.  الكربون 
الكربون  كسيد  أ ثاين  غاز  ناقالت  أن 
المسال ستلعب دوًرا محوريًا يف نقله 
من مصادر انبعاثه إىل مواقع التخزين 
أو مرافق االستخدام. وتتَّبع مجموعة 
إم  الثقيلة)  للصناعات  ميتسوبيشي 

إتش آي) مجموعة من التدابير من أجل مجتمع خاٍل من الكربون، ويعد 
كسيد الكربون جزًءا أساًسا من هذا الجهد. كما  إنشاء نظام بيئي لثاين أ
كسيد  أبرزت شركة بناء السفن أنها تسعى بنشاط إىل تسويق ناقالت ثاين أ
الكربون المسال (LCO2)، وهدفها هو االستفادة من الخبرة الحالية التي 
تعمل على تطويرها يف بناء ناقالت غاز البترول المسال (LPG) وناقالت 
الكربون  كسيد  أ ثاين  التقاط  وتقنيات   ،(LNG) المسال الطبيعي  الغاز 

الخاصة بـشركة »ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة«. 

أعلنت شركة »جلوبال انيرجي فينتشرز« (GEV)، وهي شركة أسترالية 
كملت  ناشئة ُتروِّج لتقنية الضغط كحل لتحديات شحن الهيدروجين، أنها أ
التجريبية. وتخطط«  العام لسفنتها  تطوير مواصفات السفينة والترتيب 
الخريف  هذا  األمريكي  الشحن  إىل مكتب  التصاميم  فينتشرز«لتقديم 
لمراجعتها للحصول على الموافقة المبدئية (AiP) من جمعية التصنيف. 

كما تستهدف »فينتشرز » أن تكون سفينة الهيدروجين المضغوط التجريبية 
التصميم،  للهيدروجين. يعمل  البحري  للنقل  أول سفينة تجارية متاحة 
المخصص لسفينة بسعة 430 طًنا من الهيدروجين السائب مخزّنًا عند 
كبر تبلغ حمولتها  ضغط 250 بار، على تعزيز العمل الهندسي لسفينة أ

2000 طن.

تقوم »ميتسوبيشي« بدراسة ناقالت 
)LCO2( ثاني أكسيد الكربون المسال

بالشراكة مع »توتال إنرجيز« الفرنسية

ABS مع AiP مفهوم شحن الهيدروجين يبدأ بمراجعة

Global Energy Ventures, an Australian start-up that is 
promoting compression technology as a solution to the 
challenges of shipping hydrogen, announced that it com-
pleted the development of the ship specifications and 
general arrangement for its pilot ship. GEV plans to submit 
the designs to the American Bureau of Shipping this fall 
for a review to achieve an Approval in Principle (AiP) from 
the classification society. GEV is targeting its pilot com-
pressed hydrogen ship to be the first commercial-scale 
vessel available for the marine transport of hydrogen. The 
design, which is for a vessel with a capacity of 430-tons of 
bulk hydrogen stored at 250 bar pressure, leverages the 
engineering work for a larger 2,000-ton ship.

Concept for Hydrogen Shipping Begins 
AiP Review with ABS
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To help the port manage the future flows of containers, 
The Port of Long Beach aims to complete a long-term 
investment project to redevelop the area known as the 
Middle Harbor. A multi-year three-phase project consists 
of a 300-acre container terminal area. Port officials noted 
during a press conference that the area, if it were its own 
port, would rank sixth in the U.S. in size. The new terminal 
is also one of the most environmentally advanced in its 
operations. The port makes use of electrification to re-
duce emissions while moving the containers. While shore 
power is available for ships at all the berths, the port has 
installed solar panels and is taking steps to optimize oper-
ations to ensure zero emissions.

Thirteen months after Norway’s Hurtigruten suffered 
a COVID-19 incident aboard one of its expedition cruise 
ships, the company resumed cruise operations as part of 
its newly created Hurtigruten Expeditions cruise brand. 
The company is working to expand its expedition cruises 
as it transitions from its historic Norwegian coastal voyag-
es. Hurtigruten Expedition’s third battery-hybrid powered 
ship, the Otto Sverdrup, departed from the company’s 
new homeport in Germany on August 24, on a 15-night 
cruise along the Norwegian coast sailing to North Cape 
and returning to Germany. This cruise ship will be home-
ported year-round in Hamburg as part of the company’s 
efforts to expand into more geographies.

Long Beach completes terminal upgrades 
to manage container flow

Hurtigruten resumes expedition 
cruise operation after 13 months

بعد ثالثة عشر شهًرا من تعرض الشركة النرويجية المشغل الرائد 
يف مجال الرحالت االستكشافية المتميزة يف العالم. إلصابات بفيروس 
COVID-19 على متن إحدى سفن الرحالت االستكشافية التابعة لها، 
استأنفت الشركة عمليات الرحالت البحرية كجزء من عالمتها التجارية 
»رحالت هورتيجروتين« التي تم إنشاؤها حديًثا. وتعمل الشركة على 
النرويجية  الساحلية  انطالًقا من رحالتها  توسيع رحالتها االستكشافية 
التاريخية. وقد غادرت سفينة »رحالت هورتيجروتين«الثالثة التي تعمل 
ألمانيا  الجديد يف  الشركة  بالبطاريات، »أوتو سفيردروب«، من ميناء 
الساحل  ليلة على طول   15 لمدة  ية  بحر رحلة  24 أغسطس، يف  يف 
النرويجي لإلبحار إىل »نورث كيب« والعودة إىل ألمانيا. كما سيتم تسيير 
هذه السفينة السياحية على مدار العام يف »هامبورغ« كجزء من جهود 

الشركة للتوسع الجغرايف يف مزيد من المناطق.

المستقبل،  الحاويات يف  تدفقات  إدارة  الميناء على  لمساعدة 
كمال مشروع استثماري طويل األجل  يهدف ميناء لونغ بيتش إىل إ
إلعادة تطوير المنطقة المعروفة باسم الميناء األوسط. وهو مشروع 
طويل األجل يمتد لثالث مراحل من منطقة محطة حاويات مساحتها 
300 فدان. وأشار مسؤولو الميناء خالل مؤتمر صحفي إىل أنه إذا 
كان للمنطقة ميناءها الخاص، فستصنف يف المرتبة السادسة يف 
الواليات المتحدة من حيث الحجم. والمحطة الجديدة هي أيضا واحدة 
كثر المحطات تقدًما يف عملياتها من حيث الحفاظ على البيئة.  من أ
ويستخدم الميناء الكهرباء لتقليل االنبعاثات أثناء نقل الحاويات، يف 
حين أن الطاقة األرضية متاحة للسفن يف جميع األرصفة، فقد قام 
الميناء بتركيب ألواح شمسية ويتخذ خطوات لتحسين العمليات 

لضمان عدم حدوث انبعاثات.

رحالت »هورتيجروتين« تستأنف 
الرحالت البحرية بعد 13 شهًرا

»لونغ بيتش« يكمل ترقيات المحطة 
الطرفية إلدارة سجل تدفق الحاويات 

Taiwan plans to invest $1.37 Bn to 
upgrade its ports

Taiwan plans to invest US$1.37 billion over the next five years 
to upgrade the country’s seven commercial ports to support 
future industrial growth. The plan, which was proposed by the 
Ministry of Transportation and Communications and approved 
by the National Development Council, is part of President Tsai 
Ing-wen’s optimization policies for industrial investment. The 
Ministry of Transportation and Communications outlined a to-
tal of 29 projects designed to boost capacity and create both 
green and smart ports to support Taiwan’s industries and ex-
pand the country’s tourism industry. The focus will be on the 
ports of Kaohsiung, Keelung, Hualien, Taichung, and Taipei, as 
well as Tainan’s Anping and Yilan County’s Suao ports.

تايوان تخطط الستثمار 1.37 
مليار دوالر لتحديث موانئها

أمريكي على مدى  دوالر  مليار   1.37 تايوان الستثمار  تخطط 
السنوات الخمس المقبلة لتحديث الموائن التجارية السبعة يف البالد 
وزارة  اقترحتها  التي  الخطة،  المستقبل.  الصناعي يف  النمو  لدعم 
النقل واالتصاالت ووافق عليها مجلس التنمية الوطني، هي جزء من 
سياسات التحسين التي وضعها الرئيس »تساي إنغ وين« لالستثمار 
الصناعي. كما حددت وزارة النقل واالتصاالت إجمايل 29 مشروًعا 
مصممة لتعزيز السعة وإنشاء موائن خضراء وذكية لدعم الصناعات 
التايوانية وتوسيع صناعة السياحة يف البالد. وسينصب التركيز على 
موائن »كاوشيونغ«، و«كيلونغ«،و »هوالين«،و »تايتشونغ«، و«تايبيه«، 
باإلضافة إىل ميناء »سواو« يف مقاطعة ييالن وميناء »آنبينغ« يف تاينان.
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Ministry of Energy and Infrastructure in the UAE 
launches the ‘Supporting our Blue Army’ initiative to 
improve quality of life for seafarers
The UAE is a logistics hub linking global shipping lines and has the major share of the ships that call on the 
region’s ports, with more than 21,000 ships every year.

The Ministry of Energy and Infrastruc-
ture in the UAE launched the ‘Supporting 
our Blue Army’ initiative to improve the 
quality of life for seafarers in the UAE. 
The initiative protects seafarers’ rights 
with ship owners and operating compa-
nies, as well as helps seafarers overcome 
the challenges they face as a result of 
the pandemic and travel restrictions. 
‘Supporting our Blue Army’ initiative is a 
comprehensive framework for the Min-
istry’s achievements that implement the 
‘Enhancing Wellbeing’ criterion in the 
UAE Government Excellence System.

Commenting on this initiative, H.E. 
Eng. Suhail Al Mazrouei, Minister of En-
ergy and Infrastructure in the UAE, said: 
“The UAE ranks as the 9th best global 
maritime hub and has some of the most 
developed ports in the region in terms of 
infrastructure and digital systems. This 
adds significant economic returns to the 
national economy and cannot be made 
without the dedication of thousands of 
seafarers who arrive to the UAE’s waters 
on board ships from across the world. 
For these reasons, we’ve launched the 
‘Supporting our Blue Army’ initiative to 
be one of the first countries to recognise 
and appreciate marine crews and put 
them on an equal footing with priority 
categories such as medical personnel, 
especially in such circumstances where 
seafarers played a key role in mitigating 
the devastating effects on the global 
economy due to the COVID-19 pandem-
ic.” ‘Supporting our Blue Army’ initiative 
is a comprehensive framework through 
which the Ministry develops a strate-
gy that combines all its initiatives and 

achievements supporting seafarers and 
protecting their rights.

Developing innovative ideas and 
projects

H.E Sheikh Nasser Majid Al-Qasimi, 
Assistant Undersecretary for the Infra-
structure and Transport Sector at the 
Ministry of Energy and Infrastructure, 
said: “The UAE Government Excellence 
System and the Sheikh Khalifa Govern-
ment Excellence Program have always 
motivated us to develop innovative ideas 
and projects, as well as adopt best prac-
tices. Inspired by this system, particu-
larly the ‘Enhancing Wellbeing’ criterion, 
we have launched this initiative, which 
crowns the efforts of the Ministry’s 
team for several years to protect seafar-
ers and provide better living conditions 
for them.”

Protecting and supporting sea-
farers

H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to 
the Minister for Maritime Transport Af-

fairs, Ministry of Energy and Infrastruc-
ture, said: “As a key player in the maritime 
sector, the UAE has an additional re-
sponsibility towards the maritime trans-
port sector and the shipping industry in 
general and seafarers in particular. Being 
a member of the Executive Council of 
the International Maritime Organisation 
in Category B, our legal system fits our 
role and supports tangible initiatives and 
achievements. This has prompted us to 
launch this initiative, which is integrated 
with the comprehensive system of Gov-
ernment Excellence and the vision of the 
wise leadership.”

The initiative includes several achieve-
ments made by the Ministry, the most 
prominent of which is contributing to is-
suing the Cabinet’s resolution regarding 
marine wrecks and violating ships; an-
nouncing the regulations that guarantee 
the protection of seafarers’ rights; and 
signing an agreement with the Interna-
tional Transport Workers’ Federation to 
enhance cooperation in supporting sea-
farers. 

H.E. Eng. Suhail Al Mazrouei, 
Minister of Energy and Infrastructure in the UAE
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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات عن إطالق مبادرة 
”دعًما لجيشنا األزرق“، لتحسين جودة حياة البحارة خالل تواجدهم يف 
دولة اإلمارات، وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير 
التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم، فضاًل عن مساعدة البحارة يف 
تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغالقات السفر.

وتشكل هذه المبادرة إطار عمل شامل يضم جميع اإلنجازات التي تقوم 
الوزارة بتنفيذها لتحقيق محور ”تحسين جودة الحياة“، ضمن منظومة 

التميز الحكومي اإلماراتية، 
حول هذه المبادرة صرح معايل سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية 
اًل: ”تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة  التحتية، قائ
بين أفضل المراكز البحرية العالمية العمالقة، وتمتلك أكبر الموائن 
اإلقليمية وأكثرها تطورًا على صعيد البنية التحتية والمنظومة الرقمية. 
وتحقق هذه العمليات عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني. كل هذه 
اإلنجازات ال يمكن تحقيقها من دون تفاين اآلالف من البحارة الذين يصلون 

إىل مياه الدولة على متن السفن من شتى أنحاء العالم.“
وأوضح المزروعي: ”من أجل ذلك أطلقنا مبادرة ”دعًما لجيشنا األزرق“، 
لنكون من أوائل الدول التي تقدِّر حقوق الطواقم البحرية، ونضعها على 
قدم المساواة مع الفئات ذات األولوية مثل الطاقم الطبي، السيما يف 
مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دورًا بارزًا يف مواجهة التأثير 
السلبي للجائحة على االقتصاد العالمي.“، مضيفا: ”إن مبادرة ”دعًما 
لجيشنا األزرق“ تمثل إطار عمل شامل، تقوم من خالله الوزارة بوضع 
استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة ضمن إطار واحد 

لدعم البحارة وحماية حقوقهم.“ 

تطوير األفكار والمشاريع المبتكرة
حول هذا الجانب قال سعادة الشيخ ”ناصر ماجد القاسمي“، الوكيل 
المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل يف وزارة الطاقة والبنية 
التحتية: ”لطالما كانت منظومة التميز الحكومي اإلماراتية وبرنامج 
األفكار  لتطوير  لنا  حافزًا  المتميز  الحكومي  لألداء  خليفة  الشيخ 
والمشاريع المبتكرة، وتبني أفضل الممارسات، واستلهاًما من هذه 
المنظومة، السيما يف محور تحسين جودة الحياة، أطلقنا هذه المبادرة، 
لتكلل جهود فريق الوزارة التي امتدت لسنوات عديدة لحماية البحارة 

وتوفير ظروف حياة أفضل لهم.“

حماية البحارة وتقديم الدعم لهم
من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير 
لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: ”نتحمل يف دولة 
اإلمارات مسؤولية إضافية تجاه قطاع النقل البحري وصناعة الشحن 
ا رئيًسا يف هذا القطاع،  بشكل عام، والبحارة بشكل خاص، ألننا نعد العًب
وباعتبار عضويتنا يف المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، 
يف الفئة ب؛ يجب أن تكون منظومتنا القانونية متقدمة بما يتناسب 
ا، والبد أن ندعم تلك المنظومة القانونية بمبادرات وإنجازات  مع دورن

ملموسة على األرض. وهذا ما دفعنا إىل إطالق هذه المبادرة، والتي 
تتكامل مع المنظومة الشاملة لألداء الحكومي المتميز، ورؤية القيادة.“

وتشمل المبادرة عدًدا من اإلنجازات التي حققتها الوزارة يف مجال حماية 
البحارة وتقديم الدعم لهم، أهمها اإلسهام يف إصدار قرار مجلس الوزراء 
بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، واإلعالن عن اللوائح التي 
تضمن حماية حقوق البحارة، إضافة إىل توقيع اتفاقية مع االتحاد الدويل 

للعاملين يف قطاع النقل، من أجل تعزيز التعاون يف مجال دعم البحارة. 

اإلمارات مركًزا لوجستًيا يربط خطوط الشحن العالمية وتمتلك العدد األكبر من السفن التي تصل إلى موانئ المنطقة وتتجاوز 21,000 سفينة سنوًيا

وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات تطلق مبادرة 
»دعًما لجيشنا األزرق« لتحسين جودة حياة البحارة
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DP World’s ‘Bedaya’ summer programme equips young 
Emiratis with industry skills

IN BRIEF

The programme aims to educate students about smart trade and operations in ports and free zones, qualifying 
them to pursue a successful career in the supply chain sector

DP World concluded the new edition 
of the Bedaya Summer Programme 
2021 that enables Emirati students 
to obtain job opportunities in Jebel Ali 
Port and Jebel Ali Free Zone (Jafza). The 
programme aims to empower Emiratis 
to build a successful career and acquire 
the necessary professional skills. It also 
enlightens them about the possibilities 
of establishing their businesses in the 
global supply chain sector and educates 
them about the capabilities of DP World 
in transforming Dubai into an interna-
tional trading hub. All participants were 
awarded certificates and a monthly re-
muneration. So far, the programme has 
succeeded in training 193 students, 
grade 10 onwards, from various educa-
tional institutions. 

Nabil Qayed, Director of People & 
General Administration, People Depart-
ment, DP World UAE said: “Our strate-
gic plan is built on being the preferred 
workplace for Emiratis. To achieve this, 
we launched multiple Emiratisation pro-
grammes to stimulate Emirati’s career 
development. We are proud of what 
we have accomplished in this regard, as 
the percentage of Emiratisation in top 

leadership positions is now around 96 
per cent. The Bedaya Programme goes 
beyond introducing participants to the 
opportunities we have, opening horizons 
for students to enter the world of entre-
preneurship and benefit from their pres-
ence in Dubai.” 

Expressing his gratitude, Yousuf Al 
Sharfa from The University of Sharjah 
said: “This programme represented a 
quantum leap in my life. It was eye-open-
ing to see these logistical and commer-
cial capabilities in the city I live in. This 
programme has undoubtedly encour-
aged me to focus on my career and plan 
for my future.”

Shahad Al Blooshi from American Uni-
versity in Dubai also expressed her en-
thusiasm about the programme saying: 
“During the summer, we end up wast-
ing our time indulging in online gaming 
and on social media networks. For me, 
this summer was purposeful and fun. It 
helped me discover the limitless world 
of trade and the global logistics supply 
chain.” Mubarak Mubarak from Higher 
Colleges of Technology said: “I have nev-
er before participated in a summer pro-

gramme with such a level of excitement. 
The in-depth information and the useful 
educational content DP World provides 
is outstanding.” Empowering local grad-
uates with expertise and professional 
skills in this field is one of the most im-
portant priorities of DP World. This is a 
key aspect of their comprehensive plan 
to prepare for the upcoming fifty years. 
The Bedaya Summer Programme is part 
of an integrated group of initiatives that 
includes the Ruwad Programme to de-
velop future leaders of national com-
petencies; the Ta’heel Programme that 
provides scholarships to Emirati stu-
dents in engineering and marine scienc-
es disciplines and Tumoohi that offers a 
unique opportunity to qualify fresh local 
graduates. 

Additionally, DP World developed four 
advanced Emiratisation programmes: 
Leadership Development Programme, 
Supervisor Development Programme, 
Vessel Traffic Management and Logis-
tics & Supply Chain. These programmes 
are integrated with the students’ quali-
fication programmes to train fresh local 
graduates, which encourage citizens to 
work with DP World. 
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دي بي ورلد تطلق برنامج »بداية« لصيف 
2021 لتبني الكفاءات اإلماراتية

يهدف البرنامج إلى تثقيف الطالب حول التجارة الذكية والعمليات في الموانئ والمناطق الحرة، وتأهيلهم لممارسة مهام 
ناجحة في قطاع سلسلة التوريد.

نبيل قايد
مدير إدارة الموظفين والشؤون اإلدارية 
دي يب ورلد اإلمارات

الجديدة من  النسخة  ورلد  اختتمت دي يب 
برنامج »بداية« الصيفي لعام 2021 الذي يمكّن 
الطالب اإلماراتيين من الحصول على فرص عمل 
يف ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي 
(جافزا). ويهدف البرنامج إىل تمكين اإلماراتيين 
كتساب المهارات  من بناء حياة مهنية ناجحة وا
إمكانيات  على  يطلعهم  كما  الالزمة.  المهنية 
تأسيس أعمالهم يف قطاع سلسلة التوريد العالمية 
ويثقفهم حول قدرات دي يب ورلد يف تحويل ديب 
إىل مركز تجاري دويل. تم منح جميع المشاركين 
شهادات ومكافآت شهرية. ونجح البرنامج حتى 
اآلن يف تدريب 193 طالًبا من الصف العاشر وما 

بعده من مختلف المؤسسات التعليمية.
الموظفين  إدارة  مدير  قايد،  نبيل  وقال 
والشؤون اإلدارية، دي يب ورلد اإلمارات »ترتكز 
خطتنا االستراتيجية على أن نصبح مكان العمل 
المفضل لإلماراتيين. ولتحقيق ذلك، أطلقنا العديد 
الوظيفي  التطور  لتحفيز  التوطين  برامج  من 
هذا  أنجزناه يف  بما  فخورون  نحن  لإلماراتيين. 
الصدد، حيث بلغت نسبة التوطين يف المناصب 
القيادية العليا اآلن حوايل 96 يف المائة. وال يقتصر 
برنامج بداية على تعريف المشاركين بالفرص 
هائلة  آفاًقا  يفتح  ولكن  فقط،  لدينا  المتاحة 
للطالب لدخول عالم ريادة األعمال واالستفادة 

من وجودهم يف ديب.«
الشارقة،  جامعة  من  الشرفا  يوسف  وقال 
معربًا عن امتنانه: »يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية 
يف حيايت. لقد كان من الرائع رؤية هذه القدرات 
اللوجستية والتجارية يف المدينة التي أعيش فيها. 
وقد شجعني هذا البرنامج بال شك لزيادة التركيز 

على حيايت المهنية والتخطيط لمستقبلي.«
الجامعة  من  البلوشي  شهد  أعربت  كما 
قائلة:  للبرنامج  األمريكية يف ديب عن حماسها 
بنا  ينتهي  عام،  كل  الصيف من  »خالل فصل 
الوقت يضيع يف األلعاب  كتشاف أن  األمر إىل ا

وعلى شبكات التواصل االجتماعي وعبر 
اإلنترنت. أما بالنسبة يل، فقد كان هذا 
الصيف هادًفا وممتًعا. ولقد ساعدين 
الالمحدود  التجارة  كتشاف عالم  ا يف 
وسلسلة التوريد اللوجستية العالمية.«

قال مبارك مبارك من كليات التقنية 
برنامج  قبل يف  أشارك من  »لم  العليا: 

صيفي بهذا المستوى من اإلثارة. المعلومات 
المتعمقة والمحتوى التعليمي المفيد الذي 

توفره دي يب ورلد رائع.«
ويعد تمكين الخريجين المحليين من ذوي 

الخبرة والمهارات المهنية يف هذا المجال من 
أهم أولويات دي يب ورلد، . فهذا جزء أساسي 
من خطتهم الشاملة للتحضير للسنوات 
برنامج  يعد  كما  القادمة.  الخمسين 
مجموعة  من  جزًءا  الصيفي  »بداية« 
تشمل  التي  المبادرات  من  متكاملة 
برنامج »رواد« لتطوير قادة المستقبل 
من الكفاءات الوطنية، وبرنامج »تأهيل« 
للطالب  دراسية  منًحا  يوفر  الذي 
الهندسة  تخصصات  يف  اإلماراتيين 
برنامج  وكذلك  ية،  البحر والعلوم 
يدة  فر فرًصا  يوفر  الذي  »طموحي« 

لتأهيل الخريجين المحليين الجدد.
باإلضافة إىل ذلك، طورت دي يب 
برامج توطين متقدمة:  أربعة  ورلد، 
برنامج تطوير القيادة، برنامج تطوير 
السفن  حركة  إدارة  المشرفين، 
وسلسلة  اللوجستية  والخدمات 
البرامج  هذه  دمج  وتم  يد.  التور
مع برامج تأهيل الطالب لتدريب 
الخريجين المحليين الجدد، مما 
العمل  المواطنين على  يشجع 

مع دي يب ورلد. 
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IN BRIEF 

Abu Dhabi Ports Offshore arm OFCO acquires seven 
state-of-the-art vessels
The latest additions include four anchor handling tugs, a landing craft and supply ship, as well as a multi-pur-
pose safety stand-by vessel

Offshore Support and Logistics Services Company (OFCO 
– Offshore International) announced the acquisition of seven 
support vessels as part of its offshore marine services fleet. 
Comprising of four Anchor Handling Tugs (AHT), a 65-metre 
landing craft, as well as a supply ship and multipurpose safety 
standby vessel, the newest additions to OFCO’s fleet will further 
extend the new company’s capabilities in providing highly 
efficient and cost-effective onshore and offshore integrated 
logistics solutions and subsea services.

Combined with a fully operational offshore supply land base 
and led by a growing team of industry-leading talent, OFCO’s 
fleet expansion marks Abu Dhabi Ports’ venture into the ever-
evolving field of regional and international offshore logistics.

Captain Maktoum Al Houqani, Chief Corporate Authority 
Officer of Abu Dhabi Ports, Acting Head of Maritime Cluster, 
and Chairman of OFCO said: “With the acquisition of diversified 
and ultra-modern support vessels as part of our ever-expanding 
offshore marine services fleet, Abu Dhabi Ports is rapidly taking 
its strategic move into offshore logistics to new heights, while 
simultaneously cementing its role as the preferred maritime 
services provider in the Middle East and beyond.”

“Possessing a unique proposition that combines industry-
leading capabilities, rich talent, and cost-efficient solutions as 
part of a holistic offering, OFCO will deliver immense value to 
our customers, particularly for those active within the GCC’s 
offshore oil and gas market.”

Officially launched in January 2021, OFCO currently serves 
as one of the largest and competitively priced providers of 
onshore and offshore integrated logistics solutions, and subsea 
services in the GCC.

Deploying a winning combination of exceptional fleet assets, 
logistics solutions and supply-base operations, OFCO is well-
placed to deliver a wide range of specialised services geared 
towards large offshore infrastructure projects, including active 
operations within the Middle East’s oil and gas sector.

Offering a unique ‘one-stop-shop’ offering, the company’s 
solution portfolio, which in addition to subsea services include 
integrated logistics for O&G and EPC organisations, as well as 
inspection repair and maintenance (IRM), is further supported 
by Abu Dhabi Ports’ land-based logistical assets. 

Ahmed Khalil, General Manager, Allianz Middle East Ship 
Management, said: “The expansion of OFCO’s offshore marine 
service fleet has greatly enhanced the organisation’s capabilities 
in meeting the ever-evolving demands of the region’s offshore 
energy market.”

Friedrich Portner, General Manager, OFCO said: “We are 
pleased to announce the acquisition of seven ultra-modern 
support vessels, which will be integrated into OFCO’s offshore 
marine services fleet. In a short time since the inception of the 
organisation, we have been able to swiftly expand the size of 
our standing fleet, placing ourselves in a position where we can 
serve large-scale and complex offshore operations.”
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بإضافة  البحرية  خدماتها  تعزز  الدولية«  »أوفكو 
سبع سفن حديثة إلى أسطولها

السفن الجديدة تشمل أربع قاطرات لمناولة المرساة وسفينة إنزال وأخرى لإلمداد إلى جانب سفينة دعم احتياطية متعددة األغراض

أوفشور  البحري »أوفكو  والدعم  اللوجستية  الخدمات  أعلنت شركة 
انترناشيونال« المتخصصة يف تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة 
عن استحواذها على سبع سفن جديدة لتضاف إىل أسطولها من سفن 
الخدمات البحرية وتضم السفن الجديدة أربع قاطرات لمناولة المرساة، 
إنزال بطول 65 متراً، وأخرى لإلمداد، باإلضافة إىل سفينة دعم  وسفينة 

احتياطية متعددة األغراض.
وتتيح هذه اإلضافة الجديدة لـ »أوفكو« توفير حلول خدمات لوجستية 
متكاملة وخدمات تحت سطح البحر عالية الكفاءة ومجدية من حيث التكلفة. 
الزيادة يف عدد سفن أسطول »أوفكو » وقدرات الدعم  وتسهم هذه 
البري إلمدادات العمليات البحرية، باإلضافة إىل فريق العمل المتطور الذي 
يتمتع بخبرات كبيرة يف قطاع الخدمات البحرية، يف تحقيق أهداف موائن 
أبوظبي الرامية إىل ترسيخ مكانتها كمزود رائد لقطاع الخدمات اللوجستية 

البحرية المتنامي على المستوى اإلقليمي والعالمي. 
وأشار الكابتن مكتوم الحوقاين، رئيس إدارة التشريعات، ورئيس القطاع 
البحري باإلنابة– موائن أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة »أوفكو الدولية«، 
إىل أن االستحواذ على مجموعة متنوعة من سفن الدعم الحديثة وضمها 
المتنامي، يشكل نقلة استراتيجية يف قدرات موائن  إىل أسطول الشركة 
أبوظبي و ترسخ مكانتها كمزود رائد للخدمات البحرية يف المنطقة، كما 

يرتقي بالخدمات اللوجستية البحرية التي تقدمها. 
وقال: »إن الجمع بين هذه القدرات الرائدة يف القطاع وعروض الخدمات 
المتميزة وأفضل الخبرات والحلول اللوجستية عالية الكفاءة، يمكّن »أوفكو 

الدولية« من تقديم قيمة هائلة للمتعاملين وخاصة يف مجال الخدمات 
البحرية لقطاع النفط والغاز يف دول مجلس التعاون الخليجي«. 

وتعمل »أوفكو الدولية« التي جرى إطالقها رسمياً يف يناير 2021 على 
توظيف مجموعة أصولها المتكاملة وحلولها اللوجستية المتطورة وعمليات 
المتخصصة  الخدمات  لتوفير مجموعة واسعة من  بها  الخاصة  يد  التور
النفط  قطاع  فيها عمليات  بما  ية  البحر التحتية  البنية  يع  لخدمة مشار
كبر  والغاز يف منطقة الشرق األوسط، وتعتبر يف الوقت الحايل واحدة من أ
مزودي الحلول اللوجستية المتكاملة يف البر والبحر، ومقدمي الخدمات 
وبأسعار  الخليجي  التعاون  دول مجلس  منطقة  الماء يف  تحت سطح 
تنافسية. وتشمل محفظة الحلول التي تقدمها »اوفكو الدولية« الخدمات 
المخصصة لشركات الهندسة والمشتريات واإلنشاءات، وخدمات الفحص 
واإلصالح والصيانة، وتحظى هذه المحفظة بدعم من األصول اللوجستية 

البرية التابعة لموائن أبوظبي.
من جانبه قال »أحمد خليل«، المدير العام لشركة »أليانز الشرق األوسط 
إلدارة السفن«: »لقد عزز التوسع يف أسطول الخدمات البحرية التابع لشركة 
المتنامة لسوق  المتطلبات  كبة  الشركة على موا الدولية« قدرة  »أوفكو 

النفط والغاز البحري يف المنطقة«.
بدوره أوضح »فريدريك بورتنر«، المدير العام لشركة »أوفكو الدولية« 
قائالً: »يسرنا اإلعالن عن االستحواذ على سبع سفن متطورة جديدة والتي 
سيتم ضمها إىل أسطول الخدمات البحرية لشركة »أوفكو«، األمر الذي 
يعكس النجاح الكبير الذي حققناه، خالل فترة وجيزة منذ انطالقة الشركة، 
يف توسيع أسطولنا وترسيخ مكانتنا كشركة قادرة على تقديم الخدمات 

الالزمة للعمليات البحرية واسعة النطاق والمعقدة«. 
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IN BRIEF 

AASTS Sharjah launches cartoon character for 
UAE’s maritime sector

The Arab Academy for Science, Technolo-
gy and Maritime Transport Sharjah Branch 
(AASTS) launched Emirati cartoon characters 
for the maritime sector to raise awareness among 
the youth about the various opportunities in the in-
dustry, and support the Academy’s effort to attract 
more students to enroll in marine specialties to 
fulfill the need for more Emiratis in the mari-
time sector.

Motivating the youth to join the  
maritime sector

Commenting on the initiative, H.E. Dr. Is-
mail Abdel Ghaffar Ismail Farag, President of 
the Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport, said, “Launching this 
cartoon character is part of a comprehensive 
plan that features other characters as well as 
promotional content about the maritime sector 
targeting young people.”

H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to the Minis-
ter for Maritime Transport Affairs, UAE Ministry of 
Energy and Infrastructure, affirmed the support of 
the maritime transport sector in the Ministry for 
the media campaign that will be based on the car-
toon character. She explained that this innovative 
approach will have a significant impact on motivat-
ing Emirati students to join the maritime sector.

She added, “For us in the UAE, the sea is more 
than just ports and international trade. It is a source of 
livelihood and wealth for us and continues to be a sus-
tainable resource that ensures a comfortable life and a 
prosperous economy for future generations. The local 
maritime sector’s annual turnover exceeds USD60 bil-
lion. Additionally, the UAE is home to more than 20,000 
maritime organisations and companies and over 21,000 

ships docking in the UAE ports each year, car-
rying over 17 million containers to and from 

the country.”

Reviving the image of Emirati seafarers
Her Excellency said that despite all these 

achievements, there are still great opportunities 
for development. The UAE cannot depend on 
foreign professionals forever if it wants the 
maritime sector to have a pivotal role in its 
future economic development. It must build 
its capabilities by making use of qualified 
Emiratis. It is necessary to launch such in-
tensive media campaigns to raise awareness 
and revive the image of Emirati seafarers.
H.E. Sultan Alwan, Acting Undersecretary 
at the Ministry of Climate Change and 
Environment, said: “The global marine 
environment is under enormous pres-
sure due to habitat destruction, overfish-

ing, pollution, and now climate change. We are 
committed to engaging the youth in address-
ing environmental challenges. In this context, 
we applaud AASTS’s initiative that will raise 
awareness about the importance of protecting 
the marine environment among the young gen-
eration and the general public.” 

A public outreach campaign
Commenting on how the character will be 
effectively used, Dr. Capt. Ahmed Youssef, 
Associate Dean, College of Maritime 

Transport and Technology, AASTS, said, “The 
cartoon characters will be first used in the media cam-
paign to promote student registration for the upcoming 
academic semester that ends in December. Later, we will 
use these characters to develop an interactive virtual as-
sistant that guides visitors to the Academy and its web-
site and assists them in understanding more about our 
educational and administrative services.” 

The initiative aims to spreads awareness about the significant role Emirati seafarers play in the maritime sector 
that is one the key pillars of the UAE’s sustainable economy, supporting the efforts made for the Year of the 
Fiftieth
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البحري، فرع الشارقة، تطلق  للعلوم والتكنولوجيا والنقل  العربية  األكاديمية 
أول شخصية كرتونية للقطاع البحري في دولة اإلمارات العربية المتحدة

البحري فرع  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  أطلقت 
الشارقة شخصيات كرتونية إماراتية للقطاع البحري لتوعية الشباب بالفرص 
المختلفة يف هذا القطاع، ودعم جهود األكاديمية لجذب المزيد من الطالب 
القطاع  اإلماراتيين يف  الحاجة إىل مزيد من  لتلبية  لاللتحاق بتخصصاته؛ 

البحري.

تحفيز الشباب على االلتحاق بالقطاع البحري
وتعليقا على المبادرة قال سعادة أ.د. إسماعيل عبد الغفار إسماعيل 
إن  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  فرج، رئيس 
إطالق هذه الشخصية الكرتونية هو جزء من خطة شاملة تضم شخصيات 
أخرى باإلضافة إىل محتوى ترويجي عن القطاع البحري يستهدف الشباب«.

كدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير  وبهذا الصدد أ
التحتية، على دعم قطاع  الطاقة والبنية  البحري يف وزارة  النقل  لشؤون 
اعتماًدا  إطالقها  التي سيتم  اإلعالمية  للحملة  الوزارة  البحري يف  النقل 
على الشخصية الكرتونية، وأوضحت أن هذا األسلوب المبتكر سيكون له 
أثر كبير على تحفيز توجه الطالب للدراسة والعمل يف المجال البحري، 
كثر من مجرد موائن وتجارة دولية بالنسبة لنا يف  وأضافت: » البحر أ
اإلمارات، فهو مصدر رزق وثروة لنا، وما يزال مورداً مستداماً يضمن 
حياة مريحة واقتصاد مزدهر لألجيال القادمة. حيث يتجاوز حجم 
التداول السنوي للقطاع البحري المحلي 60 مليار دوالر أمريكي، 
باإلضافة إىل أن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي موطن ألكثر 
20000 منظمة وشركة بحرية، وترسو يف موائن دولة  من 
كثر من 21000 سفينة،  اإلمارات العربية المتحدة كل عام أ

كثر من 17 مليون حاوية من وإىل الدولة.« تحمل أ

إعادة االعتبار لصورة البحارة اإلماراتيين
تزال هناك  اإلنجازات، ال  بالرغم من كل هذه  وقالت سعادتها: »إنه 
فرص كبيرة للتنمية. وال تستطيع دولة اإلمارات العربية المتحدة االعتماد 
على المهنيين األجانب إىل األبد إذا كانت تريد أن يكون للقطاع البحري دور 
محوري يف التنمية االقتصادية المستقبلية. إذ يتوجب عليها بناء قدراتها من 
كوادرنا الوطنية المؤهلة من أبناء اإلمارات، ومن الضروري إطالق مثل هذه 
الحمالت اإلعالمية المكثفة لنشر الوعي وإحياء صورة البحارة اإلماراتيين.

وقال سعادة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة باإلنابة: 
الموائل  تدمير  هائلة بسبب  العالمية لضغوط  ية  البحر البيئة  ”تتعرض 
البحرية والصيد الجائر والتلوث، ناهيك عن تغير المناخ. ونحن ملتزمون 
بإشراك الشباب يف مواجهة التحديات البيئية. ويف هذا السياق، نشيد بمبادرة 
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي ستعمل على 
زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية بين جيل الشباب وعامة الناس.«

إطالق حملة توعية عامة
الدكتور  ال، قال  الشخصية بشكل فعَّ وتعليًقا على كيفية استخدام 
والتكنولوجيا،  البحري  النقل  كلية  أحمد يوسف، مساعد عميد  الكابتن 
»سيتم استخدام الشخصيات الكرتونية ألول مرة يف الحملة اإلعالمية للترويج 
لتسجيل الطالب يف الفصل الدراسي القادم الذي ينتهي التسجيل فيه خالل 
القادم، وسنستخدم هذه الشخصيات لتطوير مساعد افتراضي  ديسمبر 
ار موقعها اإللكتروين، وسيساعدهم يف  ار األكاديمية، وزوَّ تفاعلي يوجه زوَّ

فهم المزيد عن خدماتنا التعليمية واإلدارية.« 

تهدف إلى نشر الوعي بالدور المهم الذي يلعبه البحارة اإلماراتيون في القطاع البحري الذي يعد أحد الركائز األساس لالقتصاد المستدام لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ودعم الجهود المبذولة لعام الخمسين.
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UAE Maritime Week 
announces agenda and initiatives for its upcoming 
in-person event

The Week aims to connect the maritime industry through initiatives and generate innovative ideas and solutions 
that will drive the success of the sector

IN BRIEF 

The event agenda for the UAE Maritime Week has been 
announced with pioneering initiatives aimed at supporting and 
empowering the marine industry. The Week includes Seatrade 
Maritime Middle East, an in-person exhibition and conference 
to be held at Dubai Exhibition Centre from 12-16 December 
2021, as part of Expo 2020.

The UAE Maritime Week will focus on several subjects of 
utmost importance, such as the status of the maritime industry 
in the Middle East. The event aims to highlight the seafarers’ 
crisis through discussions on physical and mental well-being 
of seafarers. The event will also shed light on ocean transport 
and integrated logistics networks, the role of data sharing 
in integrated logistics, offshore logistics, and supply chain 
integration. 

Building connections for a united and progressive 
industry

The 2021 edition will introduce two new initiatives to 
revolutionise operations in the industry. Through “Experience 
Maritime”, the event aims to reach out to leading organisations 
in the UAE, allowing them to showcase their competencies to 
their clients by inviting them to their state-of-the-art facilities 
for a first-hand experience of operations. 

Another pivotal initiative is the “Maritime Leaders Forum,” 
which is a government-to-government closed-door event. This 
initiative brings together decision-makers and government 
authorities from the UAE to discuss the maritime sector in the 
country and its enhanced capabilities that have strengthened 
the UAE’s status as a leading maritime hub. 

Elaborating on the initiatives, Chris Morley, Group Director 
– Maritime Events, Informa Markets Maritime said, “We 

introduce initiatives that are aimed at the development of the 
industry in the region. We provide platforms to showcase and 
highlight excellence and innovative solutions, and firmly believe 
that the “Maritime Leaders Forum” will generate some valuable 
discussion and solutions for the industry and governments 
in the region. Building on the importance and value of the 
Seatrade Maritime Middle East exhibition and conference, the 
“Experience Maritime” day will provide customers with first-
hand experiences of the world-class facilities available to the 
global market right here in the UAE.”

Discussing concerns that need to be addressed
Emma Howell, Director of Digital and Content, Seatrade 

Maritime, Informa Markets Maritime, said, “The UAE Maritime 
Week is commited to constantly develop and expand the 
maritime sector. We strive hard to touch upon key topics that 
are revolutionizing the industry and shaping the course for the 
future, and ensure that the event not only provides a business 
networking platform, but also an incubator where ideas can be 
generated and information can be exchanged.”

One of the key topics of discussion during the event will 
be the profitable application of data to digitalise the shipping 
sector, digitalisation of port infrastructure, digital ISO standards, 
communication solutions, autonomous and remote-controlled 
ships, and advantages of AI in the industry. 

Furthermore, new regulations will also be discussed along 
with the usage of LNG as an alternate fuel in the Middle 
East to address environmental issues. In line with the IMO’s 
decarbonisation goals, the event will also discuss zero-carbon 
shipping, along with the presentation of low-carbon shipping 
case studies.
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التحتية يف  الطاقة والبنية  تحت رعاية وزارة 
المتحدة، تم اإلعالن عن  العربية  اإلمارات  دولة 
أجندة فعاليات »أسبوع اإلمارات البحري« لهذا 
إىل  رائدة تهدف  والذي يتضمن مبادرات  العام 
دعم وتمكين القطاع البحري. ويتضمن األسبوع 
الذي تنظمه »سيتريد ماريتايم« والذي سيتم 
تنظيمه حضورياً يف مركز ديب للمعارض يف موقع 
إكسبو 2020 ديب، من 12 إىل 16 ديسمبر 2021.

وسيركز »أسبوع اإلمارات البحري« هذا العام 
على عدد من المواضيع بالغة األهمية مثل وضع 
الصناعة البحرية يف الشرق األوسط. كما يهدف 
الحدث إىل تسليط الضوء على أزمة البحارة من 
خالل عدد من الجلسات النقاشية التي تهدف 
إىل تحسين الممارسات المتعلقة بأفراد الطاقم، 
وتوفير التدريب الالزم لهم، وتقديم الدعم للبحارة، 
والعقلية.  البدنية  وضمان حمايتهم وسالمتهم 
كما سيسلط الحدث الضوء على النقل البحري 
والشبكات اللوجستية المتكاملة، ودور مشاركة 
المتكاملة،  اللوجستية  الخدمات  يف  البيانات 
والخدمات اللوجستية البحرية، وتكامل سالسل 

التوريد.

تعزيز التواصل من أجل قطاع متطور 
ومتكامل

ستقدم نسخة 2021 من »أسبوع اإلمارات 
البحري« مبادرتين جديدتين موجهتين للقطاع 
المختصة وتهدف  الحكومية  والهيئات  الخاص 
القطاع  إىل إحداث تغييرات جذرية يف عمليات 
القطاع  كتشف  »ا مبادرة  فمن خالل  البحري، 
الرائدة  للمؤسسات  الفرصة  البحري«، ستتاح 
الضوء على قدراتها  لتسليط  اإلمارات  يف دولة 
وإمكاناتها من خالل دعوة متعامليها إىل مرافقها 
الحديثة لتجربة مباشرة لعمليات هذه المؤسسات.

أما المبادرة المحورية األخرى، فهي »منتدى 
القادة البحريين« وهو حدث مخصص للمؤسسات 
الحكومية فقط، سيجمع بين صناع القرار والجهات 
األمور  لمناقشة  اإلمارات  دولة  يف  الحكومية 
وقدراته  الدولة  يف  البحري  بالقطاع  المتعلقة 
وإمكاناته التي عززت مكانة دولة اإلمارات كأحد 

كز البحرية العالمية الرائدة. أهم المرا
ويف معرض حديثه التفصيلي حول المبادرات، 
ية  البحر األنشطة  مدير  موريل«،  »كريس  قال 

”نقدم  يتايم:  مار ماركتس  إنفورما  يف مجموعة 
البحري يف  القطاع  تطوير  إىل  تهدف  مبادرات 
وإبراز  لعرض  منصات  نقدم  ونحن  المنطقة. 
راسًخا  إيمانًا  ونؤمن  المبتكرة،  والحلول  التميز 
بعض  يين« سيولد  البحر القادة  »منتدى  بأن 
أنه سيشكل فرصة  المناقشات، ونحن واثقون 
مهمة للخروج بحلول وتوصيات قّيمة لدعم القطاع 
البحري والحكومات يف المنطقة. ويف ظل األهمية 
كتسبها »معرض ومؤتمر سيتريد الشرق  التي ا
»التجربة  يوم  فإن  البحري«،  للقطاع  األوسط 
البحرية« سيوفر للعمالء إمكانية تجربة المرافق 
عالمية المستوى المتاحة للسوق العالمية هنا 

يف دولة اإلمارات«.

إىل  التي تحتاج  االهتمامات  مناقشة 
حلول

إيما هويل، مدير تسويق  قالت  من جهتها، 
كات - القطاع البحري يف »إنفورما  القنوات والشرا
ماركتس«: »يعد »أسبوع اإلمارات البحري« تأكيًدا 
على التزامنا بالتطوير المستمر للقطاع البحري. 
التي حققناها،  المكانة  الحفاظ على  ولضمان 
نسعى جاهدين لمناقشة عدد من الموضوعات 

المهمة التي من شأنها أن تعيد صياغة طبيعة 
عمل القطاع البحري وترسم مساره المستقبلي. 
كما نضمن أن الحدث ال يوفر فقط منصة لشبكات 
األعمال، ولكن أيًضا حاضنة لتوليد األفكار وتبادل 

المعلومات. 
وسيكون أحد الموضوعات الرئيسة المطروحة 
خالل األسبوع،مناقشة أهمية البيانات يف رقمنة 
قطاع الشحن، وتشمل الموضوعات التي سيتم 
مناقشتها رقمنة البنية التحتية للموائن ومعايير 
»أيزو« الرقمية وحلول االتصاالت والسفن ذاتية 
بعد، ومزايا  التحكم فيها عن  يتم  التي  القيادة 
استخدام الذكاء االصطناعي يف القطاع البحري، 

وغير ذلك من موضوعات حيوية.
القوانين  مناقشة  ستتم  ذلك،  على  عالوة 
الغاز  واستخدام  البحري،  القطاع  يف  الجديدة 
الطبيعي المسال كوقود بديل يف منطقة الشرق 
األوسط لمعالجة القضايا البيئية. وانسجاماً مع 
أهداف إزالة الكربون الخاصة بالمنظمة البحرية 
الدولية، سيناقش الحدث أيًضا عمليات الشحن 
الخالية من الكربون، إضافة إىل تقديم دراسات 

حالة حول الشحن منخفض الكربون. 

اإلعالن عن برنامج فعاليات »أسبوع اإلمارات البحري« الذي 
يتم تنظيمه حضوريًا خالل إكسبو 2020 دبي

يهدف إلى تعزيز التواصل بين العاملين في القطاع البحري من خالل مبادرات رائدة، والخروج بأفكار وحلول مبتكرة من شأنها ترسيخ 
نجاح القطاع
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The organisers of ICOMIA World Ma-
rinas Conference (IWMC) are pleased 
to announce that registration is now 
open for the much-awaited debut of 
the conference in Dubai and the Middle 
East. The primary aim is to stimulate the 
growth of the recreational boating sector 
in the UAE and Dubai’s economy.

Scheduled to be held over a course 
of three days, the event will be hosted 
by Leisure Marine Association MENA 
(LMA) and is supported by key players 
including P&O Marinas, Dubai Tourism 
and D-Marin Dubai Harbour Marina. The 
conference will bring together 200+ del-
egates from all over the world including 
leading marina and club operators, own-
ers and vendors of marina infrastructure, 
along with related government agency 
representatives.

Additionally, the event’s proximity to 
the beginning of EXPO 2020 Dubai has 
piqued the interest of industry players. 
Thus, proving to be a major attraction 
for leisure yacht enthusiasts from around 
the world who are eager to attend in-per-
son events after more than a year of vir-
tual meetings.

John W.R. Paul, Chairman of Leisure 
Marine Association MENA said: “IWMC 
has been instrumental in uniting the 
local boating community and the ma-
rine industry and this year, as the host 
of the event, we hope to carry on the 
legacy of this renowned conference. We 
have joined forces with the best in the 
industry to encourage the development 
of the local and regional leisure marine 
tourism sector that was impacted by the 
pandemic. The event will most certainly 
aid great partnerships to support the in-
crease in demand for marina infrastruc-
ture in UAE and beyond.”

Aiding industry awareness 
Apart from offering a platform for 

discussions and debates about pressing 
topics, the event will provide valuable in-
sights from industry experts, all this while 
giving delegates a glimpse of Dubai’s 
hospitality. Adding immense value to the 
event are the several talks and panel dis-
cussions focusing on future leisure, social 
and economic trends and their impact on 
marinas, moderated by double Olympic 
sailing medallist Shirley Robertson.

Other topics to be tackled during the 
event include Circular Economy by Kelly 
Covington, Driving Lifestyle and Tourism 
through Yacht Clubs and Water sports 

by Andrew Pindar, Established Success-
ful Lifestyle Marinas and New Upcoming 
Destinations: Saudi Arabia by John Pa-
gano, Marinas in the future highlighting 
Electric Systems and Solar Energy by 
Kevin Desmond and The Superyacht 
Segment: The Captains’ View by Captain 
Thomas Pedersen.

With the sole aim of hosting the event 
in a secure environment and keeping the 
safety of all delegates as a top priority, 
the conference will adhere to the Cov-
id-19 measures announced by the Dubai 
Government, which include observing 
physical distancing of two meters and 
wearing a face mask.

IN BRIEF 

IWMC 2021 set to boost Dubai’s position 
as a maritime tourism destination
Registrations are now open for the conference that will take place from 12-14 October at the Address Dubai 
Marina Hotel

John W.R. Paul, 
Chairman of Leisure Marine Association MENA

30 |  August - September 2021



أعلنت الجهة المنظمة لـمؤتمر » آيكوميا الدويل للمراسي 2021« عن 
فتح باب التسجيل للمشاركة يف المؤتمر الذي يعقد للمرة األوىل يف منطقة 
الشرق األوسط يف ديب. ويهدف الحدث الذي يترقبه قطاع الترفيه البحري 

إىل تحفيز نمو هذا القطاع يف دولة اإلمارات، إضافة إىل دعم اقتصاد ديب.
وشمال  األوسط  الشرق  يف  البحري  الترفيه  »جمعية  وتستضيف 
كتوبر 2021)، وبدعم  أ أيام (14-12  الذي يستمر ثالثة  أفريقيا«الحدث، 
من عدد من المؤسسات والهيئات الكبرى مثل شركة »يب آند أو ماريناز«، 
و»ديب للسياحة«، و مرسى»دي مارين ديب هاربر مارينا«، ويجمع المؤتمر 
تحت مظلته ما يزيد على 200 مشاركًا من كبار مشغلي المراسي ونوادي 
البحرية،  الخدمات  للمراسي، وشركات  التحتية  البنية  اليخوت، وموردي 

إضافة إىل المؤسسات الحكومية ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم.
كسبو 2020 ديب، يف  وقد أسهم تنظيم المؤتمر يف وقت قريب من بدء إ
كبر الجهات الفاعلة يف قطاع الرياضات البحرية للمشاركة  زيادة االهتمام من أ
فيه، ما أدى إىل استقطاب عدد كبير من أصحاب اليخوت والعاملين يف 
قطاع الترفيه البحري من جميع أنحاء العالم، ممن يتطلعون للمشاركة يف 
كثر من عام على حضور  الفعاليات التي تسمح بالحضور الشخصي، بعد أ

اللقاءات افتراضًيا.
وبهذه المناسبة، قال جون بول، رئيس جمعية الترفيه البحري يف الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: »لعبت جمعية الترفيه البحري يف الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا دوًرا رئيًسا يف جمع أصحاب القوارب المحليين، والعاملين 
يف صناعة الترفيه البحري. وبصفتنا الجهة المستضيفة لـمؤتمر » آيكوميا 
اإلسهام يف ترسيخ مكانة  إىل  فإننا نسعى  العام،  للمراسي« هذا  الدويل 
كبر  هذا الحدث العالمي المرموق. ونحن نبذل جهوًدا كبيرة، بالتعاون مع أ
الجهات الفاعلة يف قطاع الترفيه البحري، لتشجيع تطوير قطاع السياحة 
الترفيهية البحرية محلًيا وإقليمًيا، والتي تأثرت كثيرًا نتيجة الجائحة. وبالتأكيد، 

كات مهمة لدعم زيادة الطلب على البنية  سيساعد المؤتمر يف عقد شرا
التحتية للمراسي يف دولة اإلمارات والمنطقة بشكل عام.«

تعزيز الوعي حول قطاع الترفيه البحري
إضافة إىل كونه منصة رائدة لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع 
آراء  إىل  لالستماع  للمشاركين  الفرصة  المؤتمر  البحري، سيتيح  الترفيه 
عدد من أبرز الخبراء يف القطاع من مختلف أنحاء العالم، فيما سيتعرف 
المشاركون من قرب إىل أبرز مالمح قطاع الضيافة يف ديب. ومن أبرز الفعاليات 
التي سيتضمنها المؤتمر، الجلسات النقاشية والتفاعلية التي ستركز على 
مستقبل صناعة الترفيه البحري وانعكاساتها على نمط الحياة االجتماعية 
واألنشطة االقتصادية، وتأثيرها على قطاع تطوير مراسي اليخوت والقوارب، 
وتديرها اإلعالمية »شيريل روبرتسون«، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين 

يف منافسات الشراع يف األلعاب األولمبية.
كما يناقش المؤتمر خالل الحدث، عدًدا من الموضوعات التخصصية 
يقدمها نخبة من الخبراء العالميين من بينهم »كيلي كوفينجتون«، التي 
ستتحدث حول »االقتصاد الدائري«؛ و »أندرو بيندار«، الذي سيتحدث حول 
»أسلوب القيادة والسياحة من خالل نوادي اليخوت والرياضات المائية«؛ و 
»جون باجانو«، الذي سيناقش موضوع »أمثلة للمراسي الناجحة والوجهات 
الجديدة القادمة؛ المملكة العربية السعودية نموذًجا« و »كيفن ديزموند«، 
الذي سيتحدث حول »مراسي المستقبل يف ظل األنظمة الكهربائية واالعتماد 
الذي سيتحدث  الطاقة الشمسية«؛ والقبطان »توماس بيدرسن«،  على 

حول »قطاع اليخوت الفاخرة من وجهة نظر القبطان«.
وبهدف تنظيم الحدث يف بيئة آمنة والحفاظ على سالمة جميع المشاركين، 
سيراعي منظمو المؤتمر أعلى التدابير االحترازية الخاصة بجائحة كوفيد19- 
التي اعتمدتها حكومة ديب، والتي تشمل مراعاة التباعد الجسدي لمسافة 

مترين على األقل وارتداء الكمامات.

مؤتمر »آيكوميا الدولي للمراسي 2021« يدعم اقتصاد دبي 
ويعزز مكانتها بوصفها وجهة سياحية بحرية رائدة

فتح باب التسجيل في المؤتمر الذي سيعقد من 12 إلى 14 أكتوبر 2021 في فندق العنوان بدبي مارينا
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WinGD’s biggest X-DF dual-fuel engine awarded 
GUINNESS WORLD RECORDS™ power title
The ground-breaking engine series draws on design and field experience earned through an installed base of 
more than 100 X-DF engines

Since the first 12X92DF engine was 
built in 2019, WinGD has been confident 
in calling it the world’s most powerful 
dual-fuel engine, which has now been 
awarded the GUINNESS WORLD RE-
CORD for the most powerful Otto-cycle 
engine ever built.

In tests carried out at engine build-
er CSSC-MES Diesel Co (CSSC-CMD) 
and verified by GUINNESS WORLD RE-
CORDS, for the official record title, ‘Most 
powerful marine IC engine (otto cycle) 
commercially available’, the 2,140-tonne 
engine demonstrated a power of 63,840 
kW at a speed of 80 rpm. The super-sized 
engines fueled from 18,600 cubic meter 
(cbm) tanks, containing enough LNG to 
sail complete Asia to Europe round trip, 
will propel nine 23,000 TEU container-
ships operated by CMA CGM.

These ships are the world’s biggest 
LNG-powered vessels. In November 
2017, Rodolphe Saadé, Chairman and 
CEO of the CMA CGM Group, decided to 
make CMA CGM the first ship-owner to 
operate ultra-large containers using LNG. 
These ships are the result of seven years 
of research and development, and a con-
centration of technological innovations. 

WinGD CEO Klaus Heim said: “The fu-
ture uptake of LNG as a marine fuel is 
being driven by large merchant vessels 
with two-stroke engines, where the sav-
ings - and the environmental benefits - 
are the greatest. We are delighted with 
this achievement, which was made pos-
sible by CMA CGM’s strong vision and 
close cooperation with engine builder 
CSSC-CMD and Bureau Veritas.”

GUINNESS WORLD RECORDS Vice 
President, Neil Foster said: “Records for 
engineering excellence never fail to fas-
cinate, and this title is testament to the 
skill of the team at WinGD that had the 

vision and dedication to deliver the tech-
nology behind the title.”

The 12X92DF is further evidence of 
WinGD’s commitment to accelerate sus-
tainability within the shipping industry. 
The market leading X-DF range of du-
al-fuel engines enables the use of LNG 

as a marine fuel. LNG fueled vessels sig-
nificantly minimise air pollution caused 
by emissions of SOx, fine particulates 
and NOx while offering a substantial 
reduction in greenhouse gas emissions. 
Like other engines in the X-DF range it 
is ready for use, with no modifications 
required, once carbon-neutral fuels in-
cluding methane produced from biomass 
or renewable electricity become available. 
These engines are playing an important 
role in helping shipping reach its target of 
reducing greenhouse gas emissions by 50 
per cent by 2050 and eliminating emis-
sions as quickly as possible thereafter.

The ground-breaking engine series 
draws on design and field experience 
earned through an installed base of more 
than 100 X-DF engines logging nearly 1 
million running hours with almost 400 
X-DF engines on order. The development 
and scaling up of the most cost-effective 
and most widely used dual-fuel engines 
positions WinGD and the X-DF series to 
play a pivotal role in the maritime indus-
try’s transition to clean fuels. 
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 تمتاز سلسلة المحركات الرائدة بالتصميم والخبرة
 الميدانية من خالل نجاحها في أكثر من 100

محرك من طراز إكس-دي أف

محرك إكس-دي أف األكبر 
من نوعه ذو الوقود المزدوج 

من وين جي دي يدخل 
موسوعة جينيس لألرقام 

القياسية 

Klaus Heim, 
CEO, WinGD

منذ أن تم بناء أول محرك لها من طراز 12إكس92 دي أف يف عام 
2019، كانت وين جي دي واثقة من امتالكها ألقوى محرك ثنايئ الوقود 
يف العالم، والذي دخل موسوعة جينيس لألرقام القياسية ألقوى محرك 

من نوعه يعمل بدورة أوتو على اإلطالق.
يف االختبارات التي تم إجراؤها والتحقق منها من قبل شركة جينيس 
لألرقام القياسية، للحصول على السجل الرسمي، »أقوى محرك بحري 
(دورة أوتو) متاح تجاريًا«، أظهر المحرك الذي يبلغ وزنه 2,140 طًنا بقوة 
63,840 كيلو واط، وبسرعة 80 دورة يف الدقيقة. ستعمل المحركات فائقة 
الخزانات، والتي  التي يتم تغذيتها عبر 18,600 متر مكعب من  الحجم 
تحتوي على ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لإلبحار يف رحلة كاملة 
من آسيا إىل أوروبا ذهابًا وإيابًا، إىل دفع تسع حاويات سعة 23,000 حاوية 

نمطية تديرها سي أم أي سي جي أم.
كبر السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال يف  هذه السفن هي من أ
العالم. ويف نوفمبر 2017، قرر رودلف سادي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة سي أم أي سي جي أم، بجعل الشركة أول مالك سفينة 
يشغل حاويات كبيرة جًدا باستخدام الغاز الطبيعي المسال. هذه السفن 
هي نتاج سبع سنوات من البحث والتطوير وتركيز االبتكارات التكنولوجية.

وقال كالوس هايم، الرئيس التنفيذي لشركة وين جي دي: »إن االستهالك 
المستقبلي للغاز الطبيعي المسال كوقود بحري تقوده السفن التجارية 
الكبيرة ذات المحركات ثنائية الشوط، حيث تكون الوفورات المالية - والفوائد 
البيئية - هي األكبر. نحن سعداء بهذا اإلنجاز، الذي تحقق بفضل رؤية سي 
أم أي سي جي أم القوية، والتعاون الوثيق مع شركة بناء المحرك سي 

أس أس دي-سي أم دي و بيرو فاريتاس.«

من جهته قال نيل فوستر، نائب رئيس شركة جينيس لألرقام القياسية: 
»تبهرنا األرقام القياسية التي تحققها اإلنجازات الهندسية دائًما، وهذا اللقب 
هو شهادة على مهارة الفريق يف وين جي دي ذي الرؤية والتفاين يف تقديم 

التكنولوجيا التي حازت على هذا الرقم القياسي.«
ويعد طراز 12إكس92 دي أف دلياًل إضافًيا على التزام وين جي دي 
بتسريع االستدامة يف صناعة الشحن. إذ تتيح مجموعة محركات إكس-دي 
أف الرائدة يف السوق ذات الوقود المزدوج استخدام الغاز الطبيعي المسال 
كوقود بحري. وتعمل السفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال على 
والجسيمات  الكبريت  كاسيد  أ انبعاثات  الناجم عن  الهواء  تلوث  تقليل 
كبير يف  تحقيق خفض  كبير، مع  النيتروجين بشكل  كاسيد  وأ الدقيقة 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري. وعلى غرار المحركات األخرى يف مجموعة 
إكس-دي أف، فهو جاهز لالستخدام، دون الحاجة إىل أي تعديالت، بمجرد 
تولفر الوقود المحايد الكربوين، بما يف ذلك الميثان الذي يتم إنتاجه حيويًا 
أو الكهرباء المتجددة. وتلعب هذه المحركات دوًرا مهًما يف مساعدة قطاع 
الشحن للوصول إىل هدفه المتمثل يف تقليل انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري بنسبة 50 يف المائة بحلول عام 2050، والقضاء بعد ذلك على 

االنبعاثات يف أسرع وقت ممكن.
الميدانية  والخبرة  التصميم  الرائدة على  المحركات  وتعتمد سلسلة 
المكتسبة من خالل إنتاج ما يزيد على 100 محرك من طراز أكس-دي 
أف، سجلت ما يقرب من مليون ساعة تشغيل، وطلبات تصنيع ألكثر من 
400 محرك أكس-دي أف. ويشكل تطوير محركات الوقود المزدوج األكثر 
فعالية من حيث التكلفة واألكثر استخداًما وتوسيع نطاقها عاماًل العتبار 
وين جي دي وسلسلة أكس-دي أف العًبا رئيًسا بدورها المحوري يف تحول 

الصناعة البحرية إىل الوقود النظيف.
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Africa Oil Week (AOW) is scheduled to 
host its 27th edition in Dubai on 8-11 
November 2021. Despite the change in 
location, AOW will continue to stimulate 
upstream deals and transactions, drive 
investments into African projects, and fa-
cilitate new partnerships and networking 
opportunities for the African upstream.

In addition to over 24 National Ener-
gy Showcases to be hosted during the 
week, another key highlight of the event 
is its noteworthy line-up of Ministers and 
government leaders, with 66 per cent of 
African governments including ministers 
from Ghana, Uganda, Senegal, Côte d’Ivo-
ire, Kenya and the Democratic Republic of 
the Congo to be represented.

Capitalising on networking 
opportunities for continued pro-
gress 

Under the “Succeeding in a Changed 
Market” theme, AOW will bring together 
thought-leaders from across the industry 
and government representatives who will 
reshape the future of oil and gas in Africa. 
Moreover, the event has received over-
whelming support from leading oil, gas, 
and energy organisations from across the 
globe.

Hon. Matthew Opoku Prempeh, Min-
ister of Energy, Republic of Ghana, said, 
“AOW is undoubtedly a much-awaited 
event for the African oil and gas indus-
try, as the event’s networking opportuni-
ties ensure the resilience and continued 
progress of the sector in the region and 
beyond.”

Nicolas Terraz, President Exploration 
and Production and member of the Ex-
ecutive Committee of TotalEnergies, said, 
“I am pleased to be speaking at AOW. As 
one of Africa’s biggest oil producers, To-
talEnergies remains committed to explo-

ration in Africa, and we look forward to 
sharing and discussing our vision at the 
event in Dubai.”

Keith Hill, President and CEO, Africa Oil 
Corp, said, “We are delighted to be par-
ticipating at this year’s AOW in Dubai, an 
event that we look forward to every year 
for its tremendous business and net-
working opportunities.”

Facilitating discussions on  
pressing concerns

Over the past 27 years, AOW has es-
tablished itself as the premier platform 
for African upstream thought leadership. 
The 2021 agenda will highlight pressing 
industry concerns around the future of 
exploration and production for Africa, 
with CPD-accredited strategic sessions 
across the week.

Paul Sinclair, Vice President of Ener-
gy & Director of Government Relations, 
Africa Oil Week & Future Energy Series 
Africa said, “As we gear up for AOW in 
Dubai, we aim to offer a once-in-a-life-

time experience to all our event attend-
ees who are flying in from around the 
globe. Our primary aim is to capitalise on 
the top-notch event organising capabili-
ties of the Emirate, a thriving hub for oil 
and gas, while helping attendees discover 
the potential of business opportunities in 
Africa.”

The Future Energy Series: Africa sym-
posium; will welcome energy ministers 
and the private renewable and power 
sector for progressive dialogue on driving 
green economies. Moreover, the Africa 
Independents Forum, will enable leading 
independents operating across Africa to 
present their active assets and opportu-
nities across their portfolios will be re-
launched for 2021. Furthermore, AOW 
and partner Lean In Energy (LIEN) will 
host the AOW Accelerates: Diversity & 
Inclusion initiative at the event to cham-
pion greater diversity and equity across 
the energy sector and drive progressive 
dialogue. 

Africa Oil Week to host first-ever in-person 
event in Dubai
Scheduled to be held from 8-11 November 2021, the event will facilitate the growth of the African oil and gas 
industry by acting as a gateway to opportunities in the Middle East 
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الحدث المقرر عقده في 8 إلى 11 نوفمبر 2021 سيعزز نمو صناعة النفط والغاز في إفريقيا انطالًقا من دبي كبوابة للفرص في 
منطقة الشرق األوسط 

»أسبوع النفط اإلفريقي« يطلق أول فعالية حضورية في دبي

ديب، اإلمارات العربية المتحدة، 26 سبتمبر 
2021: تستضيف ديب الدورة السابعة والعشرين 
من »أسبوع النفط اإلفريقي»، معرض النفط 
الفترة  يف  يقية،  اإلفر القارة  يف  الرائد  والغاز 
من 8 إىل 11 نوفمبر 2021 يف مدينة جميرا، 
وسيتم عقد الفعالية ألول مرة يف ديب، حرًصا 
من المنظمين على أمن وسالمة المشاركين.

وعلى الرغم من التغيير المؤقت يف مكان 
يف  تاون  كيب  مدينة  من  الفعالية،  انعقاد 
جنوب إفريقيا إىل ديب، بدولة اإلمارات، يواصل 
»أسبوع النفط اإلفريقي« دوره يف تحفيز عقد 
الصفقات والمعامالت واستقطاب االستثمارات 
والغاز،  النفط  وإنتاج  يف مشاريع استكشاف 
كات الجديدة وفرص التواصل  وتسهيل الشرا
يف قطاع المنتجات البترولية يف إفريقيا، ويمثل 
الحدث فرصة مهمة كجسر تواصل بين قارة 
إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط؛ حيث يسلط 
الضوء اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق 

األفريقية.
يشارك يف فعاليات األسبوع نخبة من قادة 
الحكومات، والوزراء، وكبار المسؤولين، ويشهد 
الحدث مشاركة %66 من الحكومات اإلفريقية 
بما يف ذلك غانا، وأوغندا، والسنغال، وساحل 
العاج، وكينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
كما ستتم استضافة 24 معرًضا وطنًيا للطاقة 
ية  استثمار منصة  توفر  األسبوع،  مدار  على 
الوطنية،  النفط  وشركات  للوزراء،  مخصصة 
وشركات المرافق، والمنظمين، لعقد الصفقات 

والتعرف إىل شركاء جدد.

االستفادة من سوق النفط والغاز يف ديب
سوق  يف  النجاح  »تحقيق  شعار  تحت 
متغير«، يجمع «أسبوع النفط اإلفريقي« تحت 
القطاع  ممثلي  من  الفكر  قادة  أبرز  مظلته 
والحكومات الذين سيعيدون صياغة مستقبل 
هذا  يقيا. وضمن  إفر يف  والغاز  النفط  قطاع 
على  االستراتيجي  المؤتمر  سيركز  الشعار، 
جاهزية قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز 
يف إفريقيا للتكيف مع آثار جائحة كوفيد19-، 
إعادة  الطاقة، مع  السريع يف قطاع  والتحول 
الفرص  عن  الكشف  من خالل  القطاع  بناء 

واإلمكانات المتاحة لشركات التنقيب عن النفط 
والغاز.

بدعم  يقي«  اإلفر النفط  »أسبوع  يحظي 
كبير من كبرى شركات النفط والغاز والطاقة 
العالم، بما يف ذلك توتال  أنحاء  من مختلف 
كوينور، وبيرينكو،  للطاقة، وإيني، وشيفرون، وإ
أويل،  وتيوللو  وسيبالت،  يقيا،  أفر يكون  ور
وفجرو،  إس،  كورب، ويب جي  أويل  يكا  وأفر
إضافة إىل وود ماكنزي، شريك األبحاث ألسبوع 
أوبوكو  ماثيو  معايل  وقال  يقي.  األفر النفط 
بريمبه، وزير الطاقة يف جمهورية غانا: »أسبوع 
بالنسبة  انتظاره  اإلفريقي حدث طال  النفط 
لصناعة النفط والغاز يف إفريقيا؛ حيث إن فرص 
التواصل التي يوفرها تضمن المرونة والتقدم 
المستمر للقطاع يف المنطقة وخارجها. ونحن 
سعداء هذا العام ألن األسبوع ينتقل بإفريقيا إىل 
منطقة الشرق األوسط، حيث سيساعدنا ذلك 
على تسليط الضوء على اإلمكانات والقدرات 
التي تتمتع بها القارة اإلفريقية. وأود اإلشادة 
بذلها منظمو »أسبوع  التي  الكبيرة  بالجهود 
النفط اإلفريقي« الذين حرصوا على مشاركة 
مع  المهم،  الحدث  هذا  يف  المعنيين  جميع 
اتباع جميع إجراءات السالمة المتعلقة بجائحة 
كوفيد19-.« وقال نيكوالس تيراز، رئيس قطاع 

االستكشاف واإلنتاج وعضو اللجنة التنفيذية 
كون  أ أن  للطاقة: »يسعدين  توتال  يف شركة 
يقي.  اإلفر النفط  أسبوع  يف  المتحدثين  أحد 
كبر منتجي النفط يف إفريقيا،  وباعتبارها إحدى أ
فإن »توتال للطاقة« ملتزمة باالستكشاف يف 
إفريقيا، ونتطلع إىل مشاركة ومناقشة رؤيتنا يف 
هذه الفعالية المهمة يف ديب.«. وقال كيث هيل، 
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أفريكا أويل 
كورب: »يسعدنا أن نشارك يف أسبوع النفط 
اإلفريقي لهذا العام يف ديب، وهو حدث نتطلع 
إليه كل عام نظراً للفرص الهائلة التي يوفرها 
التواصل  يز  لتعز وكذلك  األعمال  مجال  يف 

وبناء العالقات.«

مناقشة أبرز الموضوعات يف القطاع
النفط  أسبوع  عاًما، رسخ   27 مدار  على 
اإلفريقي مكانته كأبرز منصة تجمع القادة يف 
قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وسيسلط 
أبرز  الضوء على  العام  لهذا  األسبوع  برنامج 
الموضوعات الملحة التي تواجه القطاع فيما 
يتعلق بمستقبل االستكشاف واإلنتاج يف قارة 
إفريقيا، مع جلسات استراتيجية معتمدة ضمن 
برنامج التطوير المهني المستمر (CPD) على 

مدار األسبوع. 
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Grandweld Shipyards (Grandweld) 
has been awarded a major new contract 
by Specialities Construction (SCC) to 
build four 50 tonne BP escort tugs to 
operate in Shuwaikh Port for Kuwait 
Port Authority. The design includes 
Escort Notation, Z-drive propulsion 
and added features such as firefighting 
and oil recovery.

This award ensures that Grandweld 
has a solid order book until the end 
of 2022 and further cements the 
company’s position in the market 
for building customized, high-
quality tugboats. It is another sign of 
consistent and growing demand for 
Grandweld’s products and services 
following two strong years of other 
major ship building and repair contract 
announcements.

Grandweld, part of Stanford Marine 
Group (SMG), is one of the region’s 
leading shipyards, and provides a fully 
integrated service in shipbuilding, 
ship repair and engineering solutions. 
Grandweld has built a strong reputation 
for delivering innovative, reliable ships 
that is supported by excellent after-
sales service.

Grandweld utilizes advanced 
shipbuilding technology including 
a highly digitized workflow that is 
integrated with yard systems. To ensure 
customer needs are met, Grandweld 
selected renowned international 
tug-boat designer Robert Allan Ltd 
to produce a customized version of 
its TRAktor 2700-Z design, while 
Grandweld’s engineering department 
will produce the highly detailed 3D 
production design.

Elias Nassif, Founder and Group CEO 
of SMG, commented: »We see exciting 
opportunities for growth across the 
region. This contract win for Grandweld 
in Kuwait is the latest in a growing 
pipeline of business and is proof that 
Grandweld is a competitive, innovative 
and high-quality shipbuilder in the tug 
market. We look forward to building 
these tug-boats here in the UAE to 
showcase our innovative engineering 
capabilities and strengthen Grandweld’s 
order book visibility through the end of 
2022.”

Jamal Abki, General Manager, 
Grandweld Shipyards, said: “At 
Grandweld, our goal is to develop long-
term, sustainable relationships with 
our customers based on our ability to 

consistently deliver innovative designs 
and reliable products, all with our 
trademark customer service. This was 
a tender that was highly competitive, 
but we secured it because of our 
commitment to these strong values.”

Eng. Mubarak Al-Woqayan, CEO of 
Specialities Group Holdings, said: “We 
actually considered other yards as far 
afield as Europe, but Grandweld offered 
a compelling combination of advanced 
shipbuilding technology, management 
know-how, and a demonstrated 
ability to deliver premium products 
and service. We are confident of 
Grandweld›s ability to deliver the tugs 
that meet our expectations, all within 
the specified timeframe.” 

Grandweld wins major escort 
Tugboat contract
The new contract underlines its position as a leading, high-quality shipbuilder
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سحب  قوارب  أربعة  لبناء  هام  بعقد  تفوز  جراندوبلد 
لصالح »شركة إنشاءات الخصوصية« في الكويت

وقعت شركة ”جراندويلد لبناء السفن“. حوض السفن الوطني الرائد يف 
بناء وصيانة وتحويل القوارب والسفن, مع ”شركة إنشاءات الخصوصية“, 
عقداً لبناء وتسليم أربعة قوارب سحب بقدرة تبلغ 50 طناً لتشغيلها يف 
كة قيمة  ميناء الشوبخ لصالح مؤسسة الموائن الكويتية. وتمثل هذه الشرا
القدرات  المزيد من  التجارية وبناء  الشركتين لتعزيز األعمال  كبيرة لكال 
الوطنية يف القطاع البحري. وتشمل هزايا التصميم نظام دفع بحري بتقنية 
والتعامل مع  الحرائق  (Z-Drive) وعدة مميزات إضافية منها مكافحة 

حاالت التسرب النفطي.
العقد لشركة ”جراندويلد“ مجال قوياً من طلبات  بهذا  الفوز  ويضمن 
رائدة  2022 إضافة إىل ترسيخ مكانتها كشركة  العام  نهاية  الشراء حتى 
يف بناء قوارب السحب والقطر المصممة خصيصاً وعالية الجودة. ويؤكد 
العقد الجديد على مستويات الطلب المتسقة والمتنامية التي تحظى بها 
منتجات وخدمات ”جراندويلد“ يف أعقاب األداء القوي الذي قدمته خالل 
العامين الماضيين وإبرام عدة عقود بارزة أخرى يف مجال بناء وإصالح السفن.

أحد  التابعة ل ”مجموعة ستانفورد مارين“.  وتعد شركة ”جراندويلد“ 
أحواض بناء السفن الرائدة على مستوى المنطقة, وتوفر خدمات متكاملة 
يف مجال بناء وإصالح السفن والحلول الهندسية. وتتمتع ”جراندويلد“ بشهرة 
واسعة يف مجال بناء السفن المبتكرة والموثوقة والمدعومة بخدمات ما 

بعد البيع ا متميزة.
وتستخدم ”جراندويلد“ أحدث تقنيات بناء السفن. بما فيها آليات العمل 
المؤتمتة التي تحقق أعلى مستوبات التكامل مع أنظمة األحواض. وضماناً 
لتلبية احتياجات العمالء. قامت ”جراندويلد“ باختيار شركة ”رويرت أالن ليمتد“ 
المعروفة عالمياً يف مجال تصميم قوارب السحب إلنتاج نسخة مخصصة 

الهندمي يف  القسم  من طرازها (TRAktor 2700-Z).: يف حين سيقوم 
الشركة بتقديم تصميم ثاليث األبعاد يراعي أدق تفاصيل المنتج.

ويف هذا السياق. قال إلياس ناصيف. المؤسس والرئيس التنفيذي ل 
”مجموعة ستانفورد مارين“: ”تزخر المنطقة بالكثير من فرص النمو الواعدة. 
ويأيت فوز‘جراندوبلد‘ بهذا العقد يف دولة الكويت بمثابة اإلضافة األحدث إىل 
قائمة مشاريعنا المتنامية وتأكيداً على مكانتنا كشركة رائدة تتمتع بأعلى 
ونتطلع  القطر.  والجودة يف سوق قوارب  واالبتكار  التنافسية  مستويات 
قدماً لبناء هذه المجموعة من قوارب القطر هنا يف دولة اإلمارات العربية 
المبتكرة وتعزيز سجل طلبياتنا  الهندسية  المتحدة واستعراض قدراتنا 

حتى نهاية العام 2022“.
لبناء  العام لشركة ”جراندويلد  المدير  العبكي,  من جهته. قال جمال 
السفن“: ”نهدف يف جراندويلد إىل بناء عالقات مستدامة وطويلة األمد مع 
عمالئنا بنفضل قدرتنا على تقديم تصاميم مبتكرة ومنتجات موثوقة. إىل 
جانب خدمة العمالء المتميزة التي تقترن باسم عالمتنا التجارية. ورغم 
المنافسة القوية التي شهدتها المناقصة, نجحنا يف الفوز بهذا العقد بفضل 

التزامنا الراسخ بهذه القيم“.
لدى  التنفيذي  الرئيس  الوقيان.  مبارك  الممندس  قال  جانبه.  من 
كثيرة من شركات أخرى  ”مجموعة الخصوصية القابضة“ ”تلقينا عروضاً 
لبناء السفن يف أوروباء لكن ’جراندويلد‘ قدمت مزيجاً مثالياً من تقنيات 
بناء السفن المتقدمة وخبرة اإلدارة والقدرة على تقديم منتجات وخدمات 
متميزة. ونحن على ثقة بقدرتها على تقديم قوارب تلبي تطلعاتنا وفقاً 

لإلطار الزمني المحدد“. 

يؤكد العقد الجديد على مكانة جراند ويلد كشركة بناء سفن رائدة وعالية الجودة
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DMCA: 
Leading the sustainable  
development of Dubai’s maritime sector
Capitalising on UAE’s strategic location and valuable initiatives for a secure and modern 
maritime infrastructure

Sheikh Saeed bin Ahmed 
bin Khalifa Al Maktoum
Executive Director, DMCA

The Dubai Maritime City Author-
ity (DMCA) has always been at the 
forefront of bringing about a radical 
change in the UAE’s maritime sector 
through an extensive range of indus-
try initiatives, regulations and guide-
lines, which reaffirm Dubai’s position 
as a leading maritime centre. Through 
ground-breaking collaborations, DMCA 
has enhanced the nation’s maritime in-
frastructure, operations, and logistics 
services, and has produced investment 
opportunities to boost Dubai’s compet-
itiveness.

Speaking about the strategies adopt-
ed by DMCA to ensure the continued 
progress of Dubai’s maritime sector and 
initiatives aimed at improving the local 
maritime infrastructure, Sheikh Saeed 
bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, 
Executive Director, DMCA, provides in-
sights on DMCA’s approach. 

Mention some of the recent 
noteworthy activities under-
taken by DMCA?

DMCA aims to consolidate Dubai’s 
position as the leading maritime des-
tination in the world, by strengthening 
cooperation with strategic partners to 

translate the insightful vision and sound 
directives of the wise leadership. DMCA 
has been a key instrument in promoting 
the development of the maritime sec-
tor, through its efforts to develop Du-
bai’s capabilities in the sector and raise 
it to the highest international standards 
by enhancing safety standards despite 
the disruptions caused by the pandem-
ic. We implement activities that serve, 
develop and promote the local maritime 
community, and transform Dubai into a 
globally competitive maritime hub. We 
ensure that maritime components such 
as the Dubai Logistics Strategy, Dubai 
Industrial Strategy (maritime sector), 
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and the Maritime Safety Policy are in line 
with these efforts. Dubai plays a vital role 
in intercontinental maritime trade, with 
an infrastructure that makes it a natural 
hub for regional distribution. Capitalising 
on this, we have launched initiatives de-
signed to improve the local maritime in-
frastructure.

What is DMCA’s strategy to cre-
ate a safe investment environ-
ment for global industry leaders?

Our strategy is to continuously collab-
orate with relevant government entities, 
private businesses, and stakeholders, 
to create an investment-friendly envi-
ronment within the sector to help drive 
economic sustainability and growth. By 
expanding our scope of work and laying 
down effective policies to support and se-
cure maritime operations and businesses 
across Dubai, we have created a safe, ef-
ficient, sustainable, and vibrant maritime 
community, which is essential to make 
Dubai a preferred destination for mar-
itime activities. By working towards im-
proving the local maritime infrastructure 
and forming important local, regional, 
and global partnerships, we have played 
an active role in advancing the historical 
achievements led by Dubai in the UAE.

How does DMCA reaffirm 
Dubai’s position as a first-class 
international maritime hub?

Dubai is among one of the top five 
Shipping Centres in the Internation-
al Shipping Centre Development Index. 
Capitalising on this, DMCA continues to 
develop an integrated, safe, and sustaina-
ble maritime environment that effectively 
responds to rapid changes, keeps up with 

emerging trends and meets future needs. 
We have formulated ideas to enhance 
the maritime sector’s competitiveness 
and make Dubai one of the world’s most 
innovative cities. In addition to expand-
ing the scope of work and laying effective 
policies to support and secure maritime 
operations and businesses across Dubai. 
We expect to witness high activity in all 
segments of the sector, especially ahead 
of Expo 2020 Dubai.

To what extent does DMCA mon-
itor, develop and promote mari-
time activities in the UAE?

It’s a part of our mission to enhance 
maritime services, operations, and logis-
tics services in Dubai. Our collaborations 
with leading organisations in the sector 
allow us to participate in major global 
trade, logistics, and maritime activities. 
Such initiatives establish a fully inte-
grated and safe maritime environment. 
Through our ongoing efforts, we hope to 
establish a sustainable maritime sector 
and turn Dubai into one of the world’s 
most developed and competitive mari-
time capitals.

How did DMCA’s decision to 
resume crew changes in July 
2020, enhance UAE’s status as 
a globally renowned maritime 
hub?

Our collaborations with leading organ-
isations in the sector allow us to partic-
ipate in major global trade, logistics, and 
maritime activities; and host beneficial 
workshops and training programs, such 
as the ‘Maritime Innovation’ workshop. 
For instance, ‘Sea Dubai’ is a DMCA in-
itiative designed to turn Dubai into a 
leading global leisure destination. Such 

initiatives establish a fully integrated and 
safe maritime environment and are a part 
of DMCA’s ongoing efforts to establish 
a sustainable maritime sector and turn 
Dubai into one of the world’s most devel-
oped and competitive maritime capitals.

How did DMCA’s decision to 
resume crew changes in July 
2020 enhance UAE’s status as 
a globally renowned maritime 
hub?

We resumed crew changes in July 
2020, provided that COVID-19 guide-
lines and requirements set by the Dubai 
Health Authority (DHA) are observed 
and complied with. The new resolution 
came in line with the DMCA’s commit-
ment to ensure the return of the local 
maritime sector to its normal pace. Our 
aim then was to guarantee the high-
est levels of health, safety and security 
of seafarers, visitors and workers within 
the maritime sector. As a result of this, 
DMCA witnessed growth in maritime ac-
tivities in territorial waters and proved to 
be a strong boost to national efforts to 
revitalise the economic movement in the 
post-covid era.

What steps is DMCA taking to 
spread awareness about marine 
safety to marine craft drivers 
and water sports enthusiasts?

Our aim is to ensure a safe and sus-
tainable maritime sector in Dubai with 
the help of clear frameworks. We do this 
by implementing mandatory decisions 
for marine licenses, which includes li-
censing crews of various personal, com-
mercial, sports, tourist and recreational 
marine means. Our key focus is to create 
a safe, efficient, sustainable, and vibrant 
maritime community to make Dubai a 
preferred destination for marine leisure 
activities. We bear the responsibility of 
implementing mandatory decisions for 
marine licenses and organises the work 
of various marine means based on clear 
frameworks that will ensure the creation 
of a safe and renewable marine sector. 
Mandatory marine licenses serve as a 
strong push towards enhancing maritime 
safety, for which we have also launched 
various awareness programs, social media 
campaigns and circulars.

39MARASINEWS.COM   |  



How has DMCA worked towards 
modernising the infrastructure 
of the maritime sector in the 
UAE?

We work closely with leading stake-
holders and partners to craft effective 
and well-balanced regulations to estab-
lish clear industry foundations and pro-
mote productivity and competitiveness, 
while building an integrated, safe and 
sustainable maritime environment capa-
ble of responding to market changes and 
emerging trends. Our objective is to at-
tract regional and international investors 
and ultimately position Dubai as a first-
class international maritime hub. Exist-
ing regulations such as the licensing of 
marine crafts and crews, and the Boating 
Safety Guide, as well as the rules gov-
erning all crew and maritime activities in 
Dubai waters work towards this objective.

What is DMCA’s strategy to 
boost Dubai’s competitiveness 
at the regional and international 
levels?

It’s a part of DMCA’s comprehensive 
strategy to attract more investors from 

different parts of the globe. The Golden 
visa initiative for instance works towards 
making Dubai the world’s leading invest-
ment destination. Additionally, the fact 
that Dubai enjoys a world-class status in 
terms of infrastructure and tax benefits 
helps it improve its competitiveness. Fur-
thermore, the rapid development of the 
“World Logistics Passport” demonstrates 
the capabilities of Dubai in the trade and 
logistics sector. These capabilities can 
help reduce costs and increase the effi-
ciency of the logistics value chain, which 
will enhance DMCA’s efforts.

To what extent does DMCA con-
tribute to marine environment 
protection?

It’s a part of our responsibility to build 
a sustainable maritime community. We 
also aim to ensure a sustainability-driven 
future for the maritime sector by increas-
ing the contribution of solar and other 
renewable sources of energy, low-carbon 
technologies, and clean energy solutions. 
Furthermore, DMCA aims to develop and 
implement rules and regulations that 
ensure operational efficiency in terms 
of clean energy supply, reduce carbon 

footprint, and maintain a sustainable en-
vironment. Our campaigns such as the 
one launched in collaboration with Dubai 
Police, work towards raising awareness on 
the need to adhere to the speed limits in 
Dubai waters.

Can you elaborate on the key 
milestones DMCA’s team has 
achieved over the last year?

DMCA employs the best talents in the 
industry to implement unique and effec-
tive initiatives and programs. Our team 
has made valuable contributions to im-
prove the competitiveness, attractiveness 
and comprehensiveness of the local mar-
itime sector, which under the guidance of 
the wise leadership is now one of the top 
five sectors affecting economic develop-
ment in Dubai. One of our most impor-
tant achievements is the consolidation of 
Dubai’s reputation as a major maritime 
gateway to global trade, through the de-
velopment of a comprehensive and inte-
grated framework for the development 
of maritime policies and the promotion 
of maritime activities according to solid 
foundations of innovation, excellence and 
smart transformation. 

ALVVAYS AT THE HELM VVITH □NV 
My DNV  is our common, freely available maritime customer portal which gives you single sign-on access to 
digital services and a wealth of useful maritime information. And My DNV's flexibility means that whatever 
you are doing and wherever you are, you are always in control. Visit My DNV at my.dnv.com 

SAFER, SMARTER, GREENER □ NV
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ديب  مدينة  سلطة  تعمل  مدى  أي  إيل 
األنشطة  وتطوير  تعزيز  على  المالحية 
البحرية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟

تعزيز الخدمات البحرية والعمليات والخدمات 
اللوجستية يف ديب هو جزء من مهمتنا. ويتيح 
لنا تعاوننا مع المنظمات الرائدة يف هذا القطاع 
واللوجستية  ية  التجار األنشطة  يف  المشاركة 
واألنشطة البحرية العالمية الرئيسة. ومثل هذه 
وآمنة.  متكاملة  ية  بحر بيئة  تخلق  المشاركات 
إنشاء  نأمل يف  المستمرة،  جهودنا  ومن خالل 
قطاع بحري مستدام وتحويل ديب إىل واحدة من 
كثر العواصم البحرية تطوراً وتنافسية يف العالم. أ
يسمح لنا تعاوننا مع المنظمات الرائدة يف هذا 
القطاع بالمشاركة يف التجارة العالمية الرئيسية 
واستضافة  ية،  البحر واألنشطة  واللوجستيات 
ورش عمل وبرامج تدريبية مفيدة، مثل ورشة 

عمل »االبتكار البحري«
وعلي سبيل المثال قيام سلطة مدينة ديب 
المالحية بمبادرة (بحر ديب) والتي تهدف إىل تحويل 
ديب إىل وجهة ترفيهية عالمية رائدة. وتخلق مثل 
هذه المبادرات بيئة بحرية متكاملة وآمنة تماًما 
وهي جزء من جهود سلطة مدينة ديب المالحية 
المستمرة إلنشاء قطاع بحري مستدام وتحويل 
ديب إىل واحدة من العواصم البحرية األكثر تطوًرا 

وتنافسية يف العالم

هل أسهم قرار سلطة مدينة ديب المالحية 
األطقم  تغيير  استئناف  يف  بالمشاركة 
البحرية يف يوليو 2020 عزز مكانة اإلمارات 
مشهور  بحري  كمركز  المتحدة  بية  العر

عالمًيا؟
استأنفنا تغيير األطقم البحرية يف يوليو 2020، 
شريطة مراعاة التدابير والمتطلبات التي وضعتها 

هيئة الصحة بديب واالمتثال لها.
التزام  مع  تماشياً  الجديد  القرار  جاء  ولقد 
سلطة مدينة ديب المالحية بضمان عودة القطاع 
البحري المحلي إىل وتيرته الطبيعية.و كان هدفنا 
الصحة  مستويات  أعلى  ضمان  هو  ذلك  بعد 
والعاملين يف  والزوار  للبحارة  والسالمة واألمن 
لذلك، شهدت سلطة  ونتيجة  البحري.  القطاع 
مدينة ديب المالحية نمًوا يف األنشطة البحرية يف 
المياه اإلقليمية وأثبتت أنها أحدثت دفعة قوية 
للجهود الوطنية لتنشيط الحركة االقتصادية يف 

حقبة ما بعد كوفيد.

ما الجهود التي تبذلها سلطة ديب المالحية 
لنشر الوعي حول السالمة البحرية لقائدي 
السفن البحرية وهواة الرياضات المائية؟

هدفنا هو ضمان قطاع بحري آمن ومستدام 
يف ديب باستخدام ضوابط واضحة. ونقوم بذلك 
للتراخيص  إلزامية  قرارات  تنفيذ  خالل  من 
البحرية، والتي تشمل ترخيص مالحين بحريين 
لألنواع المختلفة من الوسائل البحرية الشخصية 
والترفيهية.و  والسياحية  ياضية  والر ية  والتجار
ينصب تركيزنا الرئيس على إنشاء مجتمع بحري 
آمن وفعال ومستدام وحيوي لجعل ديب وجهة 

مفضلة لألنشطة الترفيهية البحرية.
اإللزامية  القرارات  تنفيذ  ونتحمل مسؤولية 
للتراخيص البحرية وتنظيم عمل الوسائل البحرية 
خلق  تضمن  واضحة  أطر  على  بناًء  المختلفة 
التراخيص  وتعتبر  ومتطور.  آمن  بحري  قطاع 
اإللزامية بمثابة دفعة قوية نحو تعزيز  البحرية 
السالمة البحرية، وقد أطلقنا أيًضا برامج توعوية 
متنوعة وحمالت وتعاميم على وسائل التواصل 

االجتماعي.

المالحية  ديب  مدينة  سلطة  عملت  كيف 
على تطوير البنية التحتية للقطاع البحري 

يف دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
نحن نعمل من كثب مع أصحاب المصلحة 
والشركاء الرئيسيين لصياغة لوائح فعالة ومتوازنة 
إلنشاء أسس صناعية واضحة وتعزيز اإلنتاجية 
والقدرة التنافسية، مع إيجاد بيئة بحرية متكاملة 
وآمنة ومستدامة قادرة على االستجابة لتغيرات 

السوق واالتجاهات المبتكرة .
ين  المستثمر جذب  هو  ذلك  من  وهدفنا 
اإلقليميين والدوليين وجعل ديب يف نهاية المطاف 
مركًزا بحريًا دولًيا من الطراز األول. وهذا الهدف 
هو ما تساعد علي تحقيقة اللوائح الحالية مثل 
لوائح ترخيص السفن واألطقم البحرية، ودليل 
سالمة القوارب، وكذلك القواعد التي تحكم جميع 

أنشطة الطاقم واألنشطة البحرية يف مياه ديب.

ما استراتيجية سلطة مدينة ديب المالحية 
المستويين  على  ديب  تنافسية  لتعزيز 

اإلقليمي والدويل؟
سلطة  استراتيجية  من  جزًءا  ذلك  يعد 
مدينة ديب المالحية الشاملة لجذب المزيد من 
العالم، وعلي  أنحاء  المستثمرين من مختلف 

سبيل المثال، فإن مبادرة التأشيرة الذهبية تعمل 
على جعل ديب وجهة االستثمار الرائدة يف العالم

بمكانة  تتمتع  ديب  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
عالمية من حيث البنية التحتية، والمزايا الضريبية 

تساعدها على تحسين قدرتها التنافسية،
لـ »جواز السفر  التطور السريع  وكذلك فإن 
اللوجستي العالمي« يوضح قدرات ديب يف قطاع 

التجارة والخدمات اللوجستية.
وهذه القدرات المتمثلة يف خفض التكاليف 
المالية، وزيادة كفاءة سلسلة القيمة اللوجستية، 

مما سيعزز جهود سلطة مدينة ديب المالحية.

إيل أي حد تسهم سلطة مدينة ديب المالحية 
يف حماية البيئة البحرية ؟

إنها جزء من مسؤوليتنا لبناء مجتمع بحري 
مستدام. حيث نهدف إيل ضمان مستقبل مستدام 
للقطاع البحري من خالل زيادة مساهمة الطاقة 
األخرى،  المتجددة  الطاقة  ومصادر  الشمسية 
وتقنيات الوقود منخفض الكربون، وحلول الطاقة 

النظيفة.
المالحية  ديب  مدينة  سلطة  تهدف  وكذلك 
إىل تطوير وتنفيذ القواعد واللوائح التي تضمن 
الكفاءة التشغيلية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة 
النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، والحفاظ على 
بيئة مستدامة. وهذا ما تعمل عليه حمالتنا مثل 
تلك الحملة التي تم إطالقها بالتعاون مع شرطة 
ديب بخصوص زيادة الوعي بضرورة االلتزام بحدود 

السرعة يف مياه ديب.

هل يمكنك توضيح اإلنجازات الرئيسة التي 
حققها فريقي سلطة مدينة ديب المالحية 

خالل العام الماضي ؟
أفضل  المالحية  ديب  مدينة  سلطة  توظف 
المواهب يف المجال لتنفيذ المبادرات والبرامج 

الفريدة والفعالة
وقد قدم فريقنا مساهمات ثمينة لتحسين 
البحري  القطاع  وشمولية  وجاذبية  تنافسية 
القيادة  بإشراف  اآلن  أصبح  والذي  المحلي، 
التي  األوىل  الخمسة  القطاعات  أحد  الرشيدة 

تؤثر على التنمية االقتصادية يف ديب.
و من أهم إنجازاتنا ترسيخ سمعة ديب كبوابة 
بحرية رئيسة للتجارة العالمية، وذلك من خالل 
وضع إطار شامل ومتكامل لتطوير السياسات 
أسس  وفق  ية  البحر األنشطة  يز  وتعز ية  البحر

متينة من االبتكار والتميز. والتحول الذكي. 
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سلطة مدينة دبي المالحية 
المستدامة  التنمية  تقود 

للقطاع البحري في دبي

موضوع الغالف

تسابق سلطة مدينة ديب المالحية دائما إيل 
البحري  القطاع  الجذرية يف  التغييرات  إحداث 
من  وذلك  المتحدة،  بية  العر اإلمارات  لدولة 
خالل مجموعة واسعة من المبادرات والقوانين 
والتوجيهات، والتي تؤكد دائما على مكانة ديب 
التحتية  البنية  عززت  فقد  رائد.  بحري  كمركز 
اللوجستية يف  والخدمات  والعمليات  ية  البحر
البالد مما أتاح فرصاً استثمارية لتعزيز القدرة 

التنافسية لديب .
والمبادرات  االستراتيجيات  وبالحديث عن 
التي اعتمدتها سلطة مدينة ديب المالحية لضمان 
استمرار تقدم القطاع البحري يف ديب والتي تهدف 
إىل تحسين البنية التحتية البحرية المحلية، يوضح 
الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، 
المالحية  ديب  مدينة  لسلطة  التنفيذي  المدير 
رؤية السلطة بتوضيح بعض األنشطة الجديرة 
بالذكر التي أنجزتها. قائاًل: »تهدف، سلطة مدينة 
ديب المالحية، إىل ترسيخ مكانة ديب كوجهة بحرية 
التعاون مع  يز  تعز العالم، من خالل  رائدة يف 
الثاقبة  الرؤية  لترجمة  االستراتيجيين  الشركاء 
السمو  السديدة لسيدي صاحب  والتوجيهات 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب.
كما كانت سلطة مدينة ديب البحرية محوًرا 
رئيًسا يف تطوير قدرات ديب يف هذا القطاع واالرتقاء 
تعزيز  الدولية من خالل  المعايير  أعلى  إىل  به 

االضطرابات  من  الرغم  على  السالمة  معايير 
التي سببها الوباء.

التي تخدم وتطور  األنشطة  بتنفيذ  وقامت 
وتعزز المجتمع البحري المحلي وتحول ديب إىل 
مركز بحري تنافسي عالمي. وضمان أن تكون 
جميع العناصر المتعلقة بالقطاع البحري مثل 
اللوجستية، واستراتيجية ديب  استراتيجية ديب 
الصناعية، وسياسة السالمة البحرية تتماشى مع 
تلك الجهود المبذولة. ولكي تلعب ديب دورًا حيويًا 
يف التجارة البحرية العابرة للقارات، كان البد من 
وجود بنية تحتية تجعلها مركًزا طبيعًيا للتوزيع 
المبادرات  أطلقنا  ذلك،  ولتحقيق  اإلقليمي. 

لتحسين البنية التحتية البحرية المحلية.«

ما استراتيجية سلطة مدينة ديب المالحية 
لخلق بيئة استثمارية آمنة لرواد القطاع 

البحري العالمي؟
المستمر  التعاون  يف  استراتيجيتنا  تتمثل 
والشركات  الصلة  الحكومية ذات  الهيئات  مع 
بيئة صديقة  العالقة، لخلق  الخاصة وأصحاب 
لالستثمار داخل القطاع البحري للمساعدة يف 
والنمو. من خالل  االقتصادية  االستدامة  دفع 
فعالة  سياسات  ووضع  عملنا  نطاق  توسيع 
لدعم وتأمين العمليات البحرية والشركات يف 

جميع أنحاء ديب.

كما أنشأنا مجتمًعا بحريًا آمًنا وفعااًل ومستداًما 
وحيويًا، وكان هذا أمر ضروري لجعل ديب وجهة 
البحرية. كل ذلك من خالل  مفضلة لألنشطة 
ية  البحر التحتية  البنية  تحسين  على  العمل 
وإقليمية  محلية  كات  شرا وتشكيل  المحلية 
وعالمية مهمة. وبهذا نكون قد لعبنا دوًرا فاعاًل 
يف دفع اإلنجازات التاريخية التي تقودها ديب يف 

دولة اإلمارات العربية المتحدة .

كيف رسخت سلطة مدينة ديب المالحية 
مكانة ديب كمركز بحري دويل من الدرجة 

األوىل؟
كز شحن يف  ديب من بين أفضل خمسة مرا
مؤشر مركز تطور الشحن الدويل. وللحفاظ علي 
تلك المكانة، تواصل سلطة مدينة ديب المالحية 
تطوير البيئة البحرية لكي تكون متكاملة وآمنة 
ومستدامة وتستجيب بفعالية للتغيرات السريعة 
الحديثة وتلبي االحتياجات  االتجاهات  كب  وتوا
القدرة  يز  لتعز أفكاًرا  المستقبلية. ولقد صغنا 
واحدة  ديب  لجعل  البحري  للقطاع  التنافسية 
كثر مدن العالم ابتكاًرا. باإلضافة إىل توسيع  من أ
نطاق العمل ووضع سياسات فعالة لدعم وتأمين 
العمليات البحرية والشركات يف جميع أنحاء ديب. 
ونتوقع أن نشهد نشاًطا كبيرًا يف جميع القطاعات، 

كسبو 2020 ديب. خاصة مع معرض إ

 االستفادة من الموقع االستراتيجي لدولة اإلمارات
 العربية المتحدة والمبادرات الهادفة لبناء بنية تحتية

بحرية آمنة ومتطورة

الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم
المدير التنفيذي لسلطة مدينة ديب المالحية
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EXCLUSIVE INTERVIEW

TASNEEF: Empowering females for greater 
participation in a growing maritime industry
Creating job opportunities for Emirati women professionals through advanced training 
and a business environment conducive for growth

The Emirates Classification Society 
(TASNEEF), the first Arab Classification 
Society founded with the aim of improv-
ing the maritime industry’s security and 
safety has been a frontrunner in terms 
of adopting the latest technology for 
enhanced service offerings. This, along 
with the assimilation of ambitious UAE 
Nationals within the entity’s infrastruc-
ture is its key strength. Through various 
efforts and initiatives, TASNEEF has 
encouraged the participation of women 
in the maritime industry, thus bridging 
the gender gap and capitalising on the 
added value women add to the industry 
through their unique skill sets. 

Plan Approval Engineers at TASNEEF, 
Ayesha Al Saadi, Shaikha Al Alawi and 
Rawan Al Katheeri, spoke to Marasi News 
about their work at TASNEEF, highlight-
ing the company’s efforts to increase fe-
male participation in their workforce.

What prompted you to take up engi-
neering and what was the turning point 
in your career?

Ayesha Al Saadi: What prompted me 
initially to take up engineering was my 
love for Mathematics as a kid. After that 
I decided to study in a high school that 
teaches basic engineering and then went 
on to pursue a bachelor’s degree in engi-
neering. My turning point was my work 
placement, which was in a shipbuilding 
company, and that is where I decided 
that I would like to pursue a career in the 
maritime industry. 

Rawan Al Katheeri: As a kid, I always 
liked to solve problems in various ways. 
In engineering, I found ample opportu-
nities to solve problems as per the set 
requirements and prevailing conditions. 
My turning point came when I joined 
TASNEEF. I am a mechanical engineer 

by profession, so I usually work with 
cars and machines. TASNEEF is a com-
pany that directs a lot of focus towards 
the maritime industry. As the company 
worked closely with ships, it was a new 
learning opportunity for me. TASNEEF 
helped me a lot in terms of understand-
ing and learning the importance of this 
field, and is one of the main reasons be-
hind me pursuing a career in the sector. 

Shaikha Al Alawi: I got into engineer-
ing due to my personal interest. I love 
to challenge myself and think out of the 
box, and the engineering field enabled 
me to do that by solving some of the 
most critical problems. My turning point 
was when my university helped me reach 
out to and work with TASNEEF, where I 
could apply my knowledge and skills.

Tasneef has always prioritised Emirati-
sation. How has this policy contributed 
to your success story as a woman pro-
fessional in the company?

Al Katheeri: As a fresh graduate, I 
joined TASNEEF during the pandemic, 
a time when the whole word was facing 
a crisis, and countries were struggling to 
create job opportunities for its citizens. 
At that point in time, TASNEEF made 

use of Emiratisation in order to give the 
citizens of the UAE a chance to join their 
workforce. The UAE was putting in tre-
mendous efforts to prove to the rest of 
the world that despite the difficult sit-
uation, the nation will continue to work 
hard and give its best to ensure continu-
ity in business. 

Al Saadi: TASNEEF has always priori-
tised Emiratisation. It is one of the main 
reasons why I have been able to suc-
cessfully become the first Emirati plan 
approval engineer. Our management and 
the leaders have always encouraged and 
pushed us to perform better and be the 
best versions of ourselves. 

Al Alawi: To sum it up, I believe that the 
Emiratisation policy in TASNEEF is by far 
one of the most advantageous for the 
citizens of the UAE as it has helped us 
build a career for ourselves in the coun-
try and grow in it. 

What initiatives has the entity taken to 
encourage the female workforce and 
promote empowerment?

Al Alawi: TASNEEF has given us the 
opportunity to learn important aspects 
of the industry through six months of 
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technical training, in addition to the job 
trainings that helped us a lot in terms of 
polishing our skills. 

Al Saadi: Out of the many initiatives 
introduced by TASNEEF, the one that 
stands out for me is the fact that it has 
provided us with an open-door policy 
where we can clarify our doubts and get 
advised directly by our mentors or col-
leagues. 

Al Katheeri: TASNEEF has taken us on 
various field trips so that we can under-
stand job requirements, especially when 
we work on field and have to do many 
theoretical calculations. Having this op-
portunity has helped us drastically im-
prove our understanding. 

In today’s world, men and women are 
on par. Your take on gender equity in 
your workspace?

Al Saadi: TASNEEF gives both, men 
and women, an equal opportunity to ap-
ply for any role available in the company. 
Male and female employees are given the 
same training and opportunities to pro-
gress in their respective careers. 

Al Alawi: I feel that the transparency 
of the processes at TASNEEF have given 
us the comfort and opportunity to ex-
press ourselves as females working in a 
male-centric field.

Al Katheeri: Let’s say about 20 years 
ago, such opportunities were not avail-
able for women. If you carefully exam-
ine the available data, you would notice 
that the industry has transformed a lot 
and a lot more women are a part of the 
field now. The opportunity given to us 
by TASNEEF has helped us as women to 
compete in the industry.

The UAE government has taken sig-
nificant steps to infuse women in the 
workforce. Within the UAE govern-
ment, two-thirds of the workforce are 
female, with 30% in leadership roles 
and 15% in technical and academic 
roles. Would this increase the partic-
ipation of women in the field of engi-
neering? 

Al Saadi: Well of course, I believe that 
such steps and efforts will surely in-
crease the participation of women in any 

field. However, this will require a spread 
of awareness regarding the field of en-
gineering amongst the females of the 
society. 

Al Alawi: I totally agree with that, such 
awareness must be created at schools 
and universities. Moreover, I believe that 
the leading organisations in the country 
should also contribute towards creating 
this awareness.  

What is your advice for budding women 
engineers who wish to explore oppor-
tunities in class societies?

Al Alawi: The only advice I would like to 
give to the females out there is to keep 
pushing yourself and step out of your 
comfort zone.

Al Saadi: My advice to all the aspiring 
females out there is to find a good men-
tor to learn and know more about class 
societies, in order to take an informed 
decision regarding their careers.

Al Katheeri: As I am aware of the fact 
that the Classification industry is new to 
the UAE, I would really recommend peo-
ple to go out and learn more about it to 
be able to explore the opportunities that 
lie in it for them. 
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تعـــد هيئة اإلمارات للتصنيف اإلماراتيـــة (تصنيف)، أول هيئة تصنيف عربية 
تأسست بهدف تحسين أمن وسالمة الصناعة البحرية، وتمثل طليعة الشركات 
يف تبنـــي أحـــدث التقنيـــات لتقديـــم خدمـــات مطـــوَّرة. هـــذا، ويمثل اســـتيعاب 
المواطنين اإلماراتيين الطموحين يف هيكلة الهيئة نقطة قوتها الرئيسة. وذلك 
مـــن خـــالل الجهـــود والمبـــادرات المختلفـــة، كما شـــجعت ”تصنيف“ مشـــاركة 
المرأة يف القطاع البحري، وبالتايل ســـد الفجوة بين الجنســـين يف هذا القطاع، 
واالســـتفادة مـــن القـــدرات التـــي تضيفها المـــرأة إىل القطاع البحـــري من خالل 

مجموعـــة المهارات الفريـــدة التي تتمتع بها.
تحدث المهندســـون المســـؤولون عن اعتماد الموافقـــة على الخطط يف هيئة 
التصنيف اإلماراتية ”تصنيف“، عائشة السعدي، وشيخة العلوي، وروان الكثيري، 
لمراســـي نيوز عن عملهم يف ”تصنيف“، مســـلطين الضوء على جهود الهيئة 

لزيادة مشـــاركة المرأة يف القوى العاملة لديها.

ما الذي دفعك إىل دراسة الهندسة وما نقطة التحول يف حياتك 
المهنية؟

عائشة السعدي: ما دفعني يف البداية إىل دراسة الهندسة هو حبي للرياضيات 
عندما كنت طفلة. بعد ذلك قررت الدراسة يف مدرسة ثانوية ُتدرِّس الهندسة 
األساسية، ثم تابعت الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس يف الهندسة. 
وكانـــت نقطـــة التحـــول الخاصـــة يب هـــي عملي، حيـــث عملت يف شـــركة لبناء 
الســـفن، وهـــذه هي نقطة االنطـــالق التي ولَّدت لدي الرغبـــة يف العمل بقطاع 

الصناعة البحرية.
روان الكثيري: عندما كنت طفلة كنت أحب دائًما حل المشكالت بطرق مختلفة. 
ويف مجـــال الهندســـة، وجـــدت فرًصـــا كبيرة لحل المشـــكالت وفًقا للمتطلبات 
المحددة والظروف السائدة. وجاءت نقطة التحول الخاصة يب عندما انضممت 
إىل ”تصنيف“. فأنا مهندسة ميكانيكية حسب التخصص، لذلك عادةً ما أعمل 
مع السيارات واآلالت. و“تصنيف“ هيئة تركز كثيرًا على القطاع البحري. ونظرًا 
ألنها تعمل بشكل وثيق مع السفن، فقد كانت فرصة تعليمية جديدة بالنسبة 
يل. كما ســـاعدتني ”تصنيف“ كثيرًا يف فهم هذا المجال ومعرفة أهميته، وهذا 

أحد األسباب الرئيسة التي دفعتني إىل العمل يف هذا القطاع.
شـــيخة العلوي: دخلت الهندســـة برغبة شخصية. فأنا أحب أن أتحدى نفسي 
وأفكـــر خـــارج الصنـــدوق، وقد مكنني المجال الهندســـي من القيـــام بذلك من 
خـــالل حـــل بعض المشـــكالت األكثر صعوبـــة. وجاءت نقطة التحول بالنســـبة 
يل عندمـــا ســـاعدتني جامعتـــي يف الوصـــول إىل ”تصنيف“ والعمـــل بها، حيث 

يمكنني تطبيق معرفتـــي ومهارايت.

هذه  ساهمت  كيف  للتوطين.  األولوية  تصنيف  أعطت  لطالما 
السياسة يف قصة نجاحك كموظفة متخصصة يف الشركة؟

الكثيري: بصفتي خريجة جديدة، التحقت بتصنيف خالل الوباء، يف وقت كان 
العالـــم بأكملـــه يواجه أزمـــة، وكانت البلدان تكافح مـــن أجل خلق فرص عمل 
لمواطنيها. يف ذلك الوقت، استفادت الهيئة من الفرصة للتوطين وذلك بمنح 
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فرصة لالنضمام إىل القوى العاملة بها. 
لقد بذلت دولة اإلمارات العربية المتحدة جهودًا هائلة لتثبت لبقية العالم أنه 

على الرغم من الوضع الصعب، فإن الدولة ســـتواصل العمل الجاد وســـتبذل 
قصارى جهدها لضمان استمرارية األعمال.

الســـعدي: لطالمـــا أعطـــت ”تصنيـــف“ األولويـــة للتوطيـــن. وهـــذا أحد األســـباب 
الرئيســـة التـــي أتاحـــت يل فرصـــة النجاح ألصبـــح أول مهندســـة إماراتية توافق 
على االنضمام لخطة التدريب. ولطالما شجعتنا إدارتنا وحفزنا قادتنا ودفعونا 

نحـــو األداء المتميـــز، وأن نكون نموذًجا مثالًيا ألنفســـنا.
العلـــوي: باختصار، أعتقد أن سياســـة التوطيـــن يف ”تصنيف“ هي إىل حد بعيد 
واحدة من أكثر السياسات نفًعا لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ألنها 

ساعدتنا يف بناء مستقبل مهني ألنفسنا يف الدولة والتنمية المهنية. 

ما المبادرات التي اتخذتها الهيئة لتشجيع القوى العاملة النسائية 
وتعزيز تمكين المرأة؟

العلـــوي: لقد منحتنا هيئة ”تصنيـــف“ الفرصة لتعلم جوانب مهمة يف القطاع 
مـــن خالل ســـتة أشـــهر من التدريب الفنـــي، باإلضافـــة إىل التدريبات الوظيفية 

التي ســـاعدتنا كثيرًا يف صقل مهاراتنا.
السعدي: من بين المبادرات العديدة التي قدمتها تصنيف، والبارزة بالنسبة يل 
هو حقيقة أنها منحتنا العمل وفق سياسة الباب المفتوح؛ حيث يمكننا عرض 

استفساراتنا والحصول على المشورة مباشرة من قبل مرشدينا أو زمالئنا.
الكثيـــري: لقـــد أخذتنا ”تصنيـــف“ يف جوالت ميدانية مختلفة حتى نتمكن من 
فهـــم متطلبـــات العمـــل، خاصة عندما نعمل يف الميـــدان؛ حيث يتوجب علينا 
القيام بالعديد من الحســـابات النظرية. وقد ســـاعدتنا هذه الفرصة يف تحسين 

فهمنا للعمل بشكل كبير.

اللوايت يرغبن يف استكشاف  الناشئات،  نصيحتك للمهندسات 
تكافؤ الفرص يف المجتمعات الفئوية؟

العلوي: النصيحة الوحيدة التي أود أن أقدمها لإلناث؛ هي االستمرار يف التقدم 
والخروج من نطاق االسترخاء.

الســـعدي: نصيحتـــي لجميع النســـاء الطامحـــات هو العثور على مرشـــد جيد 
للتعلـــم ومعرفـــة المزيـــد عن هيئات التصنيـــف، من أجل اتخاذ قرار مســـتنير 

بشـــأن حياتهم المهنية.
الكثيـــري: بمـــا أننـــي أدرك حقيقة أن قطـــاع التصنيف جديد يف دولـــة اإلمارات، 
فإنني أوصي اآلخرين باالطالع ومعرفة المزيد عنه حتى يتمكنوا من استكشاف 

الفرص المتاحة لهم. 

هيئة اإلمارات للتصنيف: تشجيع مشاركة المرأة في قطاع 
متنوع وسريع التطور

كتبته / منار األمين

إتاحة فرص عمل للمهنيات اإلماراتيات من خالل التدريب المتقدم، وبيئة العمل المالئمة للتنمية المهنية
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EXCLUSIVE INTERVIEW

Ever since IMO set its targets for 
the industry to reduce emissions 
caused by the sector, shipping 
companies have looked into various 
ways of meeting the set targets. 
Although alternate fuels can be a 
breakthrough in reducing emissions, 
battery-operated vessels will also 
significantly contribute to zero-
emissions. In addition to addressing 
IMO targets, the industry as a 

whole has embraced digitalisation 
as a primary solution to make work 
possible and optimise operations in 
a post-pandemic world. 

Capt. Thomas Varghese, Managing 
Director, Synergy Mideast Ship 
Management DMCC, a subsidiary 
of Synergy Group, spoke to Marasi 
News about the evolution of 

business operations in a post-covid 
era, with a focus on automation.

How do you oversee the ship-
ping industry for the post-covid 
era? 

The work culture during the pre-
covid era was completely different 
as the option to work remotely was 
never in consideration the work 
force was more comfortable to 
work and discuss matters in person 

Capt. Thomas: Digitalisation has certainly 
transformed the industry to a great extent
Scaling up growth through adoption of advanced technologies despite challenges of the pandemic
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with a myth that better outputs 
would result out of it. However, 
the post COVID era changed this 
perception. Work continued in the 
similar fashion with a similar output. 
People employed to work on vessels 
remained as efficient as they were 
in the past, the objectives of work 
continued to be met, and the flow 
of work progressed smoothly. During 
these challenging times, what really 
overcame hindrances was effective 
communication that took place 
between organisations and within 
companies, and digitalisation that 
came into the picture to ensure that 
all this is possible. In my opinion, 
businesses will continue to operate, 
the outlook of the people will change, 
and the management of companies 
will look at things in a different light, 
the reason being that workflow is not 
the same as it used to be in the past.. 

The maritime industry has 
shown exceptional steady 
growth during the pandemic, to 
what extent does that reflect on 
your company’s performance? 

 During the pandemic, we faced 
quite a lot of challenges, however, we 
did manage to take over around 60+ 
vessels. We knew for a fact that there 
was a need for a system that is well 
prepared to cope with these existing 
challenges. It was not only about 
the ship itself; it was also about how 
we operate from shore and provide 
requisite support in all possible 
manners to ensure operational 
efficiency. We knew that there was 
a need for strong interactions and 
a good process flow that will simply 
have to work regardless of where 
we would be at any point in time, 
this is how we were able to scale 
up the growth. Moreover, resilience 
was a very critical factor in our 
success, we never gave up and this 

eventually resulted in our growth. 
Another key factor was good ship 
management, and the understanding 
and acceptance of digitalisation early 
on to secure our data and make use 
of it in our systems.

How do you foresee the future 
of automated vessels?

Digitalisation is certainly going 
to change the outlook of a lot of 
things. Vessels in the future will be 
technologically advanced with a 
seamless communication between 
shore and ship through IoT platforms 
and other tools. However, the most 
crucial phase at this period is the 
collation of the right data to make 
the transition a possible option. 
But if you were to ask me how 
many vessels will operate in a fully 
automated state, then I would not 
be too sure of the answer to that. 
The reason being that there will be a 
few challenges coming in during our 
transition from manned to unmanned 
vessels, and these challenges will 
have to be addressed. Regardless 
of how advanced we become; we 
will always need people on-board to 
efficiently carry out operations. Of 
course, the number of people on-
board will reduce, but upskills/reskill 
of the workforce is required to ensure 
people are ready to cater to the 
future requirements of the industry. 
Hence our focus must be towards 
imparting the requisite training to 
make the shipping workforce ready 
for the future.

How do you think digitalisation 
has transformed the industry? 
And do you think the pandemic 
had a role to play in the increas-
ing dependency of the sector on 
technology?

Digitalisation has certainly 
transformed the industry to a great 
extent. In the shipping industry, 

there was always scope and we knew 
that things could change for the 
better with the help of digitalisation. 
However, somehow things did not 
go in the right track during the pre-
covid era due to procrastination 
and acceptance of these advanced 
technologies. We knew that things 
were going well and the service 
industry was doing good, so we never 
thought of the challenges that we 
would have to face if things got out 
of hand. Therefore, because of the 
comfort zone we were living and 
working in, despite the fact that all 
these advanced technologies were 
available even during the pre-covid 
era, we did not adopt them at the 
right time and reap their benefits 
early on, and instead turned towards 
them during a crisis to survive during 
a difficult time.

In your opinion, how actively did 
P&I companies take part in the 
road to recovery of the maritime 
industry?

P&I is the backbone of the 
maritime industry, without it we 
would not have been able to survive 
the challenges of the pandemic. For 
instance, vaccination drives; at our 
end, it is easy to go ahead and get 
ourselves vaccinated, but when it 
comes to seafarers, things get a lot 
more complicated, and that is where 
P&I has supported us the most. In the 
US, seafarers are getting vaccinated 
on-board vessels because of the 
voluntary involvement of P&I clubs. 
Even in case of a regular sickness on-
board, unless P&I clubs confirm that 
they will cover the treatment, we will 
not be able to provide treatment to 
that seafarer. Therefore, P&I clubs’ 
cooperation has played a critical role 
in taking the decision of vaccinating 
our seafarers and ensuring their 
safety on-board. 
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إىل نظام مستعد جيًدا للتعامل مع هذه التحديات القائمة. ولم يكن األمر 
يتعلق بالشحن فقط؛ بل كان أيًضا يتعلق بالخدمات األرضية. فكنا نعلم 
أن هناك حاجة إىل تواصل قوي ومتابعة جيدة لإلجراءات التي يجب أن 
تتم بسالسة بغض النظر عن المكان الذي نحن فيه أو الوقت، وهذه هي 
الطريقة التي تمكنا بها من زيادة النمو. عالوة على ذلك، كانت المرونة 
عامالً بالغ األهمية يف نجاحنا، ولم نستسلم أبًدا، وقد أدى ذلك يف النهاية إىل 
نمونا. وكان العامل الرئيس اآلخر هو اإلدارة الجيدة للشحن، وفهم وقبول 

الرقمنة يف وقت مبكر لتأمين بياناتنا واالستفادة منها يف أنظمتنا.

كيف تتوقع مستقبل السفن اآللية؟
من المؤكد أن الرقمنة ستغير النظرة المستقبلية للعديد من األشياء. 
السفن  إذا سألتني عن عدد  ولكن  المستقبل،  السفن يف  أتمتة  سيتم 
كون متأكًدا من اإلجابة على  التي ستعمل يف حالة مؤتمتة بالكامل، فلن أ
ذلك. والسبب أن هناك بعض التحديات القادمة أثناء انتقالنا من السفن 
المأهولة إىل السفن غير المأهولة، ويجب معالجة هذه التحديات. وبغض 
النظر عن مدى تقدمنا  ؛ سنحتاج دائًما إىل أشخاص على متن السفينة 
لتنفيذ العمليات بكفاءة. بالطبع، سيقل عدد األشخاص على متن السفينة، 
لكنني متأكد من أن هؤالء األشخاص يجب أن يكونوا مدربين جيًدا على 

استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان تنفيذ العمليات بسالسة.

ما رأيك يف أن الرقمنة ستحدث تحواًل يف القطاع البحري؟ 
الوباء كان له دور يف زيادة اعتماد القطاع  وهل تعتقد أن 

البحري على التكنولوجيا؟
 لقد غيرت الرقمنة القطاع البحري بالتأكيد إىل حد كبير. ففي مجال 
الشحن، كان هناك دائًما متسع، وعرفنا أن األشياء يمكن أن تتغير لألفضل 

بمساعدة الرقمنة. ومع ذلك، بطريقة ما لم تسر األمور يف المسار الصحيح 
خالل حقبة ما قبل كوفيد بسبب التسويف من جهة، ومدى قبول التقنيات 
المتقدمة من جهة أخرى. كنا نرى أن األمور تسير على ما يرام وأن قطاع 
الخدمات يعمل بشكل جيد، لذلك لم نفكر أبًدا يف التحديات التي سيتعين 
علينا مواجهتها إذا خرجت األمور عن السيطرة. ذلك بسبب مجال االسترخاء 
الذي كنا نعيش ونعمل فيه، ورغم حقيقة أن كل هذه التقنيات المتقدمة 
كانت متوفرة حتى خالل حقبة ما قبل كوفيد، إال أننا لم نعتمدها يف الوقت 
المناسب لنجني فوائدها يف وقت مبكر، وبدالً من ذلك التفتنا نحوها خالل 

األزمة للبقاء على قيد الحياة يف وقت صعب.

يف رأيك، ما مدى فعالية مشاركة شركات تأمين الحماية 
والتعويض يف استعادة الصناعة البحرية؟

شركات تأمين الحماية والتعويض هي العمود الفقري للصناعة البحرية، 
وبدون ذلك لم نكن قادرين على الصمود يف وجه تحديات الوباء. حمالت 
المضي قدًما يف تطعيم  السهل  التطعيم أوضح مثال على ذلك، فمن 
كثر تعقيًدا، وهذا  أنفسنا، ولكن عندما يتعلق األمر بالبحارة، تصبح األمور أ
الحماية والتعويض بقوة. يف  الذي دعمتنا فيه شركة تأمين  المجال  هو 
الواليات المتحدة، يتم تطعيم البحارة على متن السفن بسبب المشاركة 
الطوعية لشركات الحماية والتعويض. حتى يف حالة المرض العادي على 
متن السفينة، لن نتمكن من توفير العالج لذلك البحار ما لم تؤكد منظمات 
الحماية والتعويض أنها ستغطي العالج. لذلك، لعب تعاون شركات الحماية 
والتعويض دورًا حاسًما يف اتخاذ قرار تطعيم البحارة لدينا وضمان سالمتهم 

يف عرض البحر. 



لقاء حصري
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منذ أن حددت المنظمة البحرية الدولية أهدافها للقطاع البحري لتقليل 
االنبعاثات التي يسببها، نظرت شركات الشحن يف مسارات متنوعة لتحقيق 
األهداف المحددة. وعلى الرغم من أن الوقود البديل يمكن أن يكون طفرة 
يف الحد من االنبعاثات، فإن السفن التي تعمل بالبطاريات ستسهم أيًضا 
المنظمة  أهداف  باإلضافة إىل معالجة  االنبعاثات.  انعدام  بشكل كبير يف 
الرقمنة كحل أساسي جعل  القطاع عموًما  تبنى  الدولية، فقد  البحرية 

العمل ممكًنا ولتحسين العمليات يف عالم ما بعد الجائحة.
تحدث الكابتن توماس فارغيز، المدير اإلداري لمجموعة سينرجي، إىل 
التجارية يف حقبة ما بعد كوفيد، مع  مراسي نيوز حول تطور العمليات 

التركيز على األتمتة.

كيف ترى صناعة الشحن يف حقبة ما بعد كوفيد؟
كانت ثقافة العمل خالل حقبة ما قبل كوفيد مختلفة تماًما، ولم يكن 
هناك أي مرونة يف طبيعة العمل؛ حيث كانت اإلدارة قد حددت ساعات 
عمل ثابتة، يتم خاللها توجيه تركيز العمال على مهامهم. ومع ذلك، بدًءا 
كثر مرونة يف  من فرض العمل من المنزل، علَّمنا كوفيد 19 درًسا جعلنا أ

نهجنا العملي. واألهم من ذلك، أن هذه التغييرات لم تؤثر على النتيجة 
النهائية للعمل. حيث ظل األشخاص الذين تم توظيفهم للعمل على السفن 
الين كما كانوا يف الماضي، واستمر العمل على تحقيق األهداف، كما  فعَّ
ال حًقا  سار العمل بسالسة. وخالل هذه األوقات الصعبة، كان التواصل الفعَّ
هو وسيلة التغلب على العوائق؛ ذلك التواصل الذي حدث بين المنظمات 
لتثبت أن كل  الصورة  التي ظهرت يف  الرقمنة  الشركات، وكذلك  وداخل 
هذا ممكن. ويف رأيي، ستستمر الشركات يف العمل، وستتغير نظرة الناس، 
وستنظر إدارة الشركات إىل األشياء من منظور مختلف، والسبب أن سير 

العمل لم يعد نفسه كما كان يف الماضي.

أظهرت الصناعة البحرية نمًوا ثابًتا استثنائًيا خالل الوباء، 
إىل أي مدى ينعكس ذلك على أداء شركتك؟

تمكنا  الوباء، ومع ذلك، فقد  التحديات خالل  الكثير من  واجهنا  لقد 
من التعامل مع حوايل 100 سفينة. ولقد أدركنا حقيقة أن هناك حاجة 

الكابتن توماس: لقد غيرت الرقمنة القطاع البحري بالتأكيد إلى حد كبير
ارتفاع النمو من خالل االعتماد على التقنيات المتقدمة رغم تحديات الوباء



Emphasising on cyber hygiene for a secure shipping industry

As the pandemic hit the globe and 
forced people to isolate themselves 
and work from home, a wave of 
digitalisation and online work took 
over the world and created a new 
normal for operations in the industry. 
Although usage of technology 
increased drastically and enhanced 
the efficiency of operations, cyber 
security became a cause for concern. 
In such a scenario, organisations were 
pushed to step up and address these 
security concerns. Organisations like 
Constellation Marine Services LLC 
that is a marine surveying consultancy 
company that specializes in maritime 
and energy claims, offshore marine 
warranty inspection, ship and cargo 
inspections for principals, insurance 
companies, charterers, and P&I 
Clubs supported key industry players 
through their cyber security solutions. 

In conversation with Marasi News, 
Capt. Zarir Irani, CEO, Constellation 
Marine Services, stressed on cyber 
vulnerability as a darker side of 
digitalisation, and highlighted the 
company’s approach towards solving 
the issue.

How do you oversee the shipping 
industry for the post-covid era? 

The post-covid era is going to 
make the shipping industry more 
resilient to change than ever before. 
Having gone through all those issues 
with seafarers and various other 
hindrances, the industry has coped 

with a lot of uncertainties, distress, 
and mental stress, thus making it 
much stronger and prepared for 
challenges. Moreover, I think that the 
industry has become more empowered 
by the decision-making power given 
to senior ship officers on-board 
with less meddling from managers 
in the office. Furthermore, the role 
of technology in the industry will 
become more prominent with more 
companies willing to embrace it, thus 
ensuring a fast-paced advancement 
in digitalization. Therefore, more 
resilience, better decision-making on-
board, and increased acceptance of 
technology are my top picks. 

The maritime industry has shown 
exceptional steady growth dur-
ing the pandemic, to what extent 
does that reflect on your compa-
ny’s performance? 

Our company has had a very good 
retention rate of clients due to the 
fact that we stand out of the crowd 
in terms of deliverance and value 
proposition, which has always been 
unique as compared to the others in 
the business, and has clearly shown 
benefits. We focus on creating value 
for our existing clients and it is well 
known that we provide services that 
are distinctly different from the 
“average Joes” of our segment. In 
the past year, clients have come back 
to us because of the little extra step 
we take to prove our worth, create 

value, and give that little extra service 
delivery to our regular commodities, 
which are consultancy, surveying, 
and cyber security. This approach 
keeps us ahead of the pack with an 
ever-increasing market share. Over 
the years, we have seen growth, and 
our team has expanded despite the 
difficult times.

How much of an impact do you 
think that advancement in tech-
nology has caused the shipping 
industry?

Advancement in technology has 
optimised management time, and 
has created flexible working hours 
for professionals, which is seen in 
offshore and onshore working habits. 
Moreover, despite the extra stress 
that the shipping staff has gone 
through while accepting massive 
changes during the pandemic, 

Capt. Zarir Irani: 
Technology has optimised management 
time and created flexible working hours

By Manar Al Amin,

EXCLUSIVE INTERVIEWS

Capt. Zarir Irani
CEO, Constellation Marine Services
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including the difficulties faced by 
them in getting off their ships on 
time after finishing their duty, they 
have fought hard and have ensured 
that minimum disruption is caused to 
a new monster that we have created 
by the work from home culture that 
has been developed, and that is cyber 
vulnerability. The cyber hygiene of 
individuals has come forth and it has 
created a new risk that every shipping 
company has to cope up with. Cyber 
vulnerability is here to stay and with 
it comes the need to enhance cyber 
hygiene amongst everyone involved. 
We have a service vertical to address 
this through our Abu Dhabi office 
and have seen a robust response. 

How do you foresee the future of 
automated vessels?

I see potential, but in the distant 
future, perhaps 2050 and beyond. 
However, automation is an ongoing 
process. It is growing every single 

day, and if you were to see it after 
a couple of years, you would realise 
that it has grown a lot. Automation is 
already happening and is prominent 
in the industry. It happened when 
the Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS) took over, 
and when weatherfax started coming 
in, so that is automation in progress. 
Therefore, automation is like a 
growing child; if you see this child in 
2050, you will end up seeing a grown-
up and automated industry rather 
than it being noticed everyday as we 
are in it and monitoring it everyday.

In your opinion, how actively did 
P&I companies take part in the 
road to recovery of the maritime 
industry?

Insurers have always kept the 
clients’ interests at the forefront. 
They are the risk undertakers, have 
always had the change and dynamics 
of the industry ahead of themselves, 

and have always been in tune with 
it as much as asset owners have 
thought of it. Insurers have delivered 
to their expectations and the proof 
is in the pudding. The IG P&I group, 
which insures over 90 per cent of the 
world’s tonnage, has retained that 
tonnage even in these difficult times. 
So, in other words, the fixed premium 
buzz that has been picking up in the 
past couple of years has still not 
affected the majority of the world’s 
tonnage, which speaks volume about 
how well the insurers have been 
performing over the years. Therefore, 
IG P&I clubs have always tried to offer 
their services to suit the industry’s 
macro-economic conditions and have 
adapted well to retain the majority 
of their 3rd party insurance market 
which constitutes over 90 per cent 
of the world›s tonnage. This speaks 
volume of them adapting well to the 
conditions prevailing around them. 
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أظهرت الصناعة البحرية نمًوا ثابًتا استثنائًيا خالل الوباء، 
إىل أي مدى ينعكس ذلك على أداء شركتك؟

تتمتع شركتنا بمعدل احتفاظ بالعمالء جيد جًدا؛ نظًرا ألننا نتميز عن 
اآلخرين من حيث مواعيد التسليم وعروض التكلفة، وكان ذلك فريًدا 
بوضوح.  االمتيازات  نفسه، وظهرت  المجال  باآلخرين يف  دائًما مقارنًة 
نحن نركز على إضافة قيمة لعمالئنا الحاليين، ومن المعروف أننا نقدم 
خدمات تختلف بشكل واضح عن »المعدل العادي« يف قطاعنا. يف العام 
الماضي، عاد العمالء إلينا بسبب الخطوة اإلضافية الصغيرة التي اتخذناها 
إلثبات جدارتنا، وتحقيق مكانة راسخة، فعالوة على خدماتنا األساسية 
والدراسات  االستشارات،  مثل  اإلضافية،  الخدمات  القليل من  قدمنا 
االستقصائية، واألمن السيبراين. فهذا النهج يبقينا يف صدارة المجموعة 
مع حصة سوقية متزايدة باستمرار. فعلى مر السنين، شهدنا نمًوا هائاًل 

ع فريقنا على الرغم من األوقات الصعبة. وتوسَّ

إىل أي مدى يف اعتقادك أثَّر التقدم التكنولوجي يف صناعة 
الشحن ؟

أدى التقدم التكنولوجي إىل تحسين وقت اإلدارة، وخلق ساعات عمل 
مرنة للمهنيين، وهو ما يظهر يف طبيعة العمل بًرا وبحًرا. عالوة على ذلك، 
رغم الضغط اإلضايف الذي مر به موظفو الشحن أثناء قبولهم للتغييرات 
الوباء، بما يف ذلك الصعوبات التي يواجهونها عند مغادرة  أثناء  الهائلة 
بقوة،  ناضلوا  االنتهاء من عملهم، فقد  بعد  المحدد  الوقت  سفنهم يف 
وحرصوا على بلوغ الحد األدىن من االضطراب يف العمليات. لكن يف رأيي، 
هناك خطر جديد تزامن مع ثقافة العمل من المنزل التي انتشرت، وهي 
الثغرة السيبرانية. حيث ظهرت المخاطر االلكترونية الفردية التي أوجدت 
الثغرة السيبرانية  خطًرا جديًدا يتعين على كل شركة شحن مواجهته. 
موجودة لتبقى ومعها تأيت الحاجة إىل تعزيز األمن السيبراين بين جميع 
المعنيين. لدينا حلول متاحة لمعالجة هذا من خالل مكتبنا يف أبو ظبي 

وشهدنا استجابة قوية.

كيف ترى مستقبل السفن اآللية؟
أرى إمكانية ذلك، لكن يف المستقبل البعيد، ربما يف عام 2050 وما 
بعده. ومع ذلك، فإن األتمتة هي عملية مستمرة. إنه واقع يتطور يومًيا، 

األتمتة  كثيًرا.  أنه تطور  بعد بضع سنوات، فستدرك  وإذا كنت ستراه 
النظام  توىل  عندما  ذلك  القطاع. حدث  بارزة يف  بالفعل وهي  تحدث 
البحرية )GMDSS( زمام األمور، وعندما  العالمي لالستغاثة والسالمة 
األتمتة  األتمتة قيد االستخدام. لذلك،  ظهر تطبيق«ويزرفاكس«، كانت 
مثل نمو الطفل. إذا رأيت هذا الطفل يف عام 2050، فسينتهي بك األمر 
إىل رؤية صناعة مؤتمتة وناضجة بدالً من مالحظتها ومراقبتها كل يوم 

كما هو الحال اآلن.

يف رأيك، ما مدى فعالية مشاركة شركات تأمين الحماية 
والتعويض يف استعادة الصناعة البحرية؟

وضعت شركات التأمين دائًما مصالح العمالء على رأس أولوياتها. 
القطاع  التغيير وديناميكيات  دائًما  المخاطر، ويعتبرون  إنهم يتحملون 
أولوية قصوى، وكانوا دائًما متناغمين مع تطلعات مالك األصول فيها. لقد 
ك، والتجربة خير برهان. احتفظت  حققت شركات التأمين توقعات المالَّ
ن أكثر من  المجموعة الدولية لتأمين الحماية والتعويض، IG P&I، التي تؤمِّ
90 يف المائة من الشحن العالمي، بهذه النسبة حتى يف األوقات الصعبة. 
لذلك، بعبارة أخرى، لم تؤثر ضجة األقساط الثابتة التي بدأت يف الظهور 
خالل العامين الماضيين حتى اآلن على غالبية الشحن العالمي، والتي 
تتحدث عن حجم األداء الجيد لشركات التأمين على مر السنين. لذلك، 
حاولت أندية المجموعة الدولية لتأمين الحماية والتعويض دائًما تقديم 
خدماتها لتناسب ظروف االقتصاد الكلي يف القطاع، وقد تمكنت جيًدا 
من االحتفاظ بأغلبية سوق التأمين التابع لجهة خارجية والتي تشكل 
كثر من 90 يف المائة من الشحن العالمي. وهذا يوضح مدى تكيفهم  أ

جيًدا مع الظروف السائدة من حولهم.

ما نموذج العمل الذي اعتمدته لضمان مرونة ونمو شركتك؟
للخدمات  كونستليشن«   « يق  فر يف  ين  المتميز على  اإلبقاء  كان 
الرئيسة. نحن نعتني بهم وهم يعتنون  البحرية لدينا هو استراتيجيتنا 
بعمالئنا. أعتقد أن الفريق السعيد يؤدي إىل وجود عمالء سعداء، لذلك 

نستمر يف التقدم. 
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كابتن زرير إيراني:
لقد حسنت التكنولوجيا وقت

اإلدارة وأتاحت ساعات عمل مرنة

عندما ضرب الوباء العالم وأجبر الناس على عزل أنفسهم والعمل 
من المنزل، سادت موجة من الرقمنة والعمل عبر اإلنترنت جميع أنحاء 
العالم، وأوجدت طبيعة جديدة للعمليات يف القطاع البحري. وعلى الرغم 
العمليات،  يز كفاءة  كبير وتعز التكنولوجيا بشكل  يادة استخدام  ز من 
أصبح األمن السيبراين مدعاة للقلق. ويف هذه األثناء، تم دفع المنظمات 
للتصعيد ومعالجة هذه المخاوف األمنية. مؤسسات مثل« كونستليشن« 
للخدمات البحرية، وهي شركة استشارية للمسح البحري متخصصة يف 
المطالبات البحرية والطاقة، وفحص الضمانات البحرية، وفحص السفن 
التأمين، والمستأجرين، ونوادي  والبضائع لممثلي الشركات، وشركات 
وشركات تأمين الحماية والتعويض، دعمت الالعبين الرئيسيين يف القطاع 

البحري من خالل حلول األمن السيبراين الخاصة بهم .
كد الكابتن زرير إيراين، الرئيس التنفيذي  يف محادثة مع مراسي نيوز، أ
السيبراين  الضعف  اعتبار  ية،  البحر للخدمات  لشركة » كونستليشن« 
كثر من الرقمنة، وسلط الضوء على نهج الشركة تجاه  جانًبا يثير تخوًفا أ

حل المشكلة.

كيف ترى قطاع الشحن يف حقبة ما بعد كوفيد؟
كثر قابلية للتغيير من  ستجعل حقبة ما بعد كوفيد قطاع الشحن أ
البحارة  المشكالت مع  بكل هذه  القطاع  مرَّ  أن  بعد  أي وقت مضى. 
الكثير من  القطاع مع  العوائق األخرى، تعامل  العديد من  ومع وجود 
كثر  وأ بكثير  أقوى  النفسي، مما جعله  والضغط  والضيق  التساؤالت 
استعداًدا لمواجهة التحديات. عالوة على ذلك، أعتقد أن القطاع أصبح 
كثر قوة من خالل سلطة اتخاذ القرار الممنوحة لكبار الضباط على متن  أ
السفن مع محدودية التدخل من المديرين اإلداريين. وكذلك، سيصبح 
كثر بروًزا مع رغبة المزيد من الشركات يف  دور التكنولوجيا يف القطاع أ
لذلك، فإن  الرقمنة.  الخطى نحو  وبالتايل ضمان تقدم سريع  اعتماده، 
يادة  السفينة، وز القرار على متن  اتخاذ  المرونة، وتحسين  المزيد من 

قبول التكنولوجيا هي أفضل اختيارايت.

بقلم: منار األمين

لقاء حصري
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By Mohammed Siddiq M.

Since 1847, Inchcape Shipping Services has provided 
local knowledge and means to deliver port calls that 
enable businesses to operate smoothly and successfully. 
Its unique global network of over 240 proprietary offices, 
across 60 countries, covers every major port across the 
globe. This unique geographical footprint means that the 
company can offer customers a full range of port agency 
and marine services, delivered safely, and transparently, 
wherever they are in the world. Inchcape represents vessel 
owners, operators, charterers, and ship managers from all 
commodity sectors, helping them trade successfully, and 
make better decisions in any port.

Saleem Kadernani, Vice President, Commercial, Middle 
East, South Asia & Africa, Inchcape Shipping Services 
Dubai LLC, spoke to Marasi News about the company’s 
advanced solutions that guided the company towards 
success and ensured its resilience.

How do you oversee the shipping industry for 
post-covid era? 

We believe that the access to local knowledge and 
intelligence will enable customers to make informed 
decisions in an ever-changing global environment. 
We also believe that compliance will continue to be an 
integral part of decision making within the Industry and 
companies that have taken the pain to ensure compliance 
with safety, environmental, and health-related regulations 
will certainly find themselves better placed in the 
future. Moreover, we expect that the guidelines towards 
supporting sustainable shipping will also get embedded 
within contractual terms, therefore, sustainable shipping 
will become an important part of the industry as we move 
forward. Lastly, I believe that digitalisation will play an 
even more important role in shipping in the future.

The maritime industry has shown exceptional 
steady growth during the pandemic. To what 

Inchcape: 
Enhancing global maritime 
operations with time-efficient 
digital solutions

Bringing 174 years of experience to the shipping industry
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extent does that reflect on your company’s per-
formance? 

2020 was a tough year for most businesses, but Inchcape 
has achieved reasonably good results, and is now fully 
committed to using its financial strength, experience, and 
global position to grow. 2020 and 2021 have been very 
strong on the liner side of things. We have won many 
major contracts for 3rd party liner agencies and husbandry 
globally, and have seen impressive growth in this sector, not 
just for us, but for our customers too. While it is true that 
the maritime industry has proven to be remarkably resilient, 
there are of course some areas that have fared better than 
others. During the pandemic, travel restrictions in countries 
around the world made it difficult for crew changes to take 
place, which as a result meant that crew onboard were 
working far past their contracted periods, and crew onshore 
were not able to start their new contracts. We are proud 
to have played a role in finding solutions wherever possible 
to carry out crew changes, and took the initiative to form 
a cross-industry collaboration to approach port authorities, 
arrange charter flights, and try to find a solution to get 
serving crews home and fresh crews back onboard ships. 

What impact has advancement in technology 
made in the shipping industry?

Technology is now a major buzzword in the industry as 
companies harness it to find ways to improve efficiency, 
reduce carbon emissions, and gain a competitive edge. At 
Inchcape, technology has been a key part of our strategy. We 
place huge emphasis on technology and heavily invest in it. 
This has put us in a great footing to provide our customers 
with greater levels of information, intelligence, performance 
optimisation, cost reduction, benchmarking, etc. One example 
of this is World of Ports, a digital service giving owners 
and operators access to a wealth of unique information to 
ensure safe, compatible, and efficient port calls worldwide. 
It’s a constantly updated, single source solution, where our 
customers can access information related to over 4,600 
ports, 15,000 terminals and 36,000 individual berths.

How do you think digitalisation will transform the 
industry? And do you think the pandemic had a 
role to play in the increasing dependency of the 
sector on technology?

Digitalisation generates greater collaboration and 
information sharing, which in turn aids progress in just-
in-time-arrival, which effectively reduces carbon emissions 
by slow steaming to the next port so that the arrival is 
timed accurately according to when the berth and other 
services are ready to accept it. Another example is access 
to market intelligence related to which ships are calling at 

which ports, what they’re doing there, and the commodity 
flows coming in and out of a port. Dynamic operational data 
is the capturing of all operational timings and events that 
take place during a port call. For a shipowner and operator, 
this is valuable information, allowing them to see why one 
ship is performing better than another, and resolve disputes 
between interested parties when things take longer than 
what’s ideal. We coordinate all this information between 
shipowners, charterers, pilots and port authorities. We 
label this as ‘Smart Sight’ which isn’t just about gathering 
information and making it accessible, it’s also about 
streamlining processes and using technology to save time 
and money for customers, something that is even more 
important as we move out of the pandemic.

What kind of a business model has the company 
adopted to ensure the resilience and growth?

In an industry where the top spot is closely contested, 
Inchcape sets itself apart with sheer comprehensiveness of 
its global network. Our global competitors have blank spots 
in some areas of the world, while we are truly global, with our 
own people, our own offices, and vetted approved business 
partners. Also, in terms of resilience, Inchcape is celebrating 
its 175 anniversary, therefore resilience is quite self-evident. 
While our global network, our people and technology remain 
our core strengths, another big selling point for us is our 
procurement department. We’re the only global agent with a 
dedicated procurement team, giving us much better control 
over our vendors and suppliers. 
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الة لتوفير الوقت إنشكيب: تعزيز العمليات البحرية العالمية بممارسات رقمية فعَّ

إنشكيب  شركة  قدمت   ،1847 عام  منذ 
المحلية  الخبرة  كل  البحري  الشحن  لخدمات 
المطلوبة لعمليات الرسو يف الموائن، األمر الذي 
يمكِّن الشركات من العمل بسالسة ونجاح. حيث 
كثر  تتواجد شبكتها العالمية الفريدة التي تضم أ
دولة،   60 الشركة يف  تمتلكها  240 مكتًبا  من 
فتغطي بذلك كل الموائن الرئيسة يف جميع أنحاء 
العالم. ويعني هذا االنتشار الجغرايف الفريد أن 
الشركة يمكنها أن تقدم للعمالء مجموعة كاملة 
من أنشطة وكاالت الموائن والخدمات البحرية، 
أينما  بأمان وشفافية،  لهم  إنجازها  يتم  والتي 
كانوا حول العالم. وتمثل إنشكيب مالكي السفن 
السفن  ومديري  ين  والمستأجر والمشغلين 
السلع األساسية،  العاملين يف جميع قطاعات 
مما يساعدهم على التجارة بنجاح واتخاذ قرارات 

أفضل يف أي منفذ بحري.
تحدث سليم كادرين، نائب الرئيس التجاري 
لمنطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا وإفريقيا، 
إىل  ديب  الشحن يف  لخدمات  إنشكيب  لشركة 
المتقدمة  الشركة  حلول  عن  نيوز  مراسي 
والخدمات االجتماعية التي وجهت الشركة نحو 

النجاح وعززت قدراتها.

كيف ترى صناعة الشحن يف عصر ما 
بعد كوفيد؟

نعتقد أن الوصول إىل الخبرة بالسوق المحلي 
اتخاذ قرارات  العمالء من  والمعرفة سيمكنان 
مستنيرة يف بيئة عالمية دائمة التغير. كما نعتقد 
أيًضا أن االلتزام سيظل جزًءا ال يتجزأ من عملية 
صنع القرار داخل القطاع الصناعي، والشركات 
التي تحملت العناء لضمان االلتزام بلوائح السالمة 
والبيئة، واللوائح المتعلقة بالصحة ستجد نفسها 
بالتأكيد يف وضع أفضل يف المستقبل. عالوة على 
ذلك، نتوقع أن يتم تضمين المبادئ التوجيهية 
الشروط  يف  يًضا  أ المستدام  الشحن  لدعم 
التعاقدية، وبالتايل، سيصبح الشحن المستدام 
جزًءا مهًما يف هذه الصناعة للمضي قدًما. كما 
كثر  أعتقد أن الرقمنة ستلعب، على األرجح، دورًا أ

أهمية يف مستقبل عمليات الشحن .

ثابًتا  نمًوا  البحرية  الصناعة  أظهرت 
مدى  أي  إىل  الوباء.  خالل  استثنائًيا 

ينعكس ذلك على أداء شركتكم؟
كان عام 2020 عاًما صعًبا بالنسبة لمعظم 
الشركات، لكن إنشكيب حققت نتائج جيدة بشكل 
معقول، وهي اآلن مستعدة تماًما الستخدام قوتها 

المالية وخبرتها ومكانتها العالمية للنمو. كما كان 
العامان 2020 و 2021 قويان للغاية من عدة 
الكبرى  العقود  بالعديد من  فزنا  فلقد  نواحي. 
لوكاالت الخطوط البحرية الخارجية واالقتصادية 
على مستوى العالم، وشهدنا نمًوا مثيرًا لإلعجاب 
ولكن  لنا،  بالنسبة  ليس فقط  القطاع،  يف هذا 
لعمالئنا أيًضا. يف حين أنه من الصحيح أن الصناعة 
البحرية أثبتت قدرتها على الصمود بشكل ملحوظ، 
التي كان  المجاالت  بالطبع بعض  إال أن هناك 
أداؤها أفضل من غيرها أثناء الوباء، فقد فرضت 
قيود السفر الدولية يف جميع أنحاء العالم صعوبة 
يف إجراء تغييرات على أطقم السفن، مما يعني 
أن الطاقم على متن السفينة كان يعمل عماًل 
إضافًيا بعد فترات التعاقد الخاصة بهم، ولم يكن 
الطاقم على األرض قادر ًا على بدء عقود جديدة. 
الحلول  إيجاد  بأننا لعبنا دوًرا يف  نحن فخورون 
على  تغييرات  إلجراء  ممكًنا  ذلك  كان  حيثما 
األطقم، وأخذنا زمام المبادرة لتشكيل تعاون عبر 
الصناعة للتواصل مع سلطات الموائن، وترتيب 
رحالت الطيران االستثنائية، ومحاولة إيجاد حل 
الطاقم  وأفراد  الوطن  إىل  الخدمة  أطقم  إلعادة 

الجدد يعودون على متن السفن.

ما تأثير التقدم التكنولوجي يف صناعة 
الشحن؟

تعد التكنولوجيا اآلن كلمة رنانة بشكل رئيسي 
الشركات إليجاد  الصناعة؛ حيث تستخدمها  يف 
طرق لتحسين الكفاءة وتقليل انبعاثات الكربون 
إنشكيب،  يف  ونحن  تنافسية.  ميزة  كتساب  وا
اعتبرنا التكنولوجيا جزًءا أساسًيا من استراتيجيتنا. 
فنحن نركز بشكل كبير على التكنولوجيا ونستثمر 
فيها بشكل هائل. ولقد حقق لنا هذا مكانة رائعة، 
وذلك بتمكننا من تزويد عمالئنا بمستويات أعلى 
من المعلومات والوعي وتحسين األداء وخفض 
التكلفة وتطبيق المعايير وما إىل ذلك. ومن األمثلة 
على ذلك عالم الموائن، وهي خدمة رقمية تتيح 
إىل طائفة من  الوصول  والمشغلين  للمالكين 
المعلومات الفريدة لضمان عمليات ُرسو آمنة 
ومتوافقة وفعالة يف جميع أنحاء العالم. إنه حل 
من اتجاه واحد يتم تحديثه باستمرار، حيث يمكن 
لعمالئنا الوصول إىل المعلومات المتعلقة بأكثر 
و  15,000 محطة طرفية  و  4,600 منفذ  من 

36,000 مرسى فردي.

ما رأيك يف أن الرقمنة ستحدث تحواًل 
يف الصناعة؟ وهل تعتقد أن الوباء كان 

له دور يف زيادة اعتماد القطاع الصناعي 
على التكنولوجيا؟

كبر من التعاون ومشاركة  تولِّد الرقمنة قدًرا أ
إمكانية  على  بدوره  يساعد  مما  المعلومات، 
ال  الوصول يف الوقت المحدد، مما يقلل بشكل فعَّ
من انبعاثات الكربون عن طريق التبخير البطيء 
الوصول  توقيت  يتم  بحيث  التايل  الميناء  إىل 
الرصيف  فيكون  المحدد،  للوقت  وفًقا  بدقة 
الستقبال  استعداد  على  األخرى  والخدمات 
الشحنة. مثال آخر هو الوصول إىل المعلومات 
المتعلقة بالسفن التي تتصل مع الموائن، وما 
الذي تفعله هناك، وتدفقات السلع القادمة من 
وإىل الميناء. فالبيانات التشغيلية الديناميكية هي 
التشغيلية  التوقيتات واألحداث  التقاط لجميع 
التي تحدث أثناء مكالمة الميناء، وهذه معلومات 
بالغة القيمة، بالنسبة لمالك السفينة والمشغل 
أداء إحدى  يتيح لهم معرفة سبب  الذي  األمر 
السفن بشكل أفضل من األخرى، وحل الخالف 
بين األطراف المعنية عندما يستغرق األمر وقًتا 
أطول مما ينبغي. حيث نقوم بتنسيق كل هذه 
والمستأجرين  السفن  بين مالكي  المعلومات 
والطيارين وسلطات الموائن. نحن نطلق على هذا 
اسم » رؤية ذكية« Smart Sight؛ حيث ال يتعلق 
األمر فقط بجمع المعلومات وإتاحة الوصول إليها، 
العمليات واستخدام  بتبسيط  أيًضا  يتعلق  بل 
التكنولوجيا لتوفير الوقت والمال للعمالء، وهو 

كثر أهمية يف مرحلة ما بعد الوباء . أمر أ

الذي اعتمدته الشركة  العمل  ما نموذج 
لضمان المرونة والنمو؟

يف صناعة يتم فيها التنافس على المركز األول 
المطلقة  بشموليتها  إنشكيب  تتميز  بوضوح، 
العالميين  منافسينا  فلدى  العالمية.  لشبكتها 
غياب وعدم تواجد يف بعض المناطق من العالم، 
ومكاتبنا  بموظفينا  حًقا،  عالميون  نحن  بينما 
وشركاء أعمال معتمدين تم اختيارهم بعناية. أما 
عن المرونة، فتعد شركة إنشكيب شركة عريقة 
يزيد عمرها عن 170 عاًما، وبالتايل فإن  حيث 
التواصل  بينما تظل  تماًما.  بديهي  أمر  المرونة 
والتكنولوجيا بمثابة نقاط قوتنا األساسية، كما 
لنا وهي قسم  بالنسبة  رابحة  أخرى  نقطة  أن 
المشتريات لدينا. فنحن الوكيل العالمي الوحيد 
األمر  متخصص،  يات  مشتر يق  فر لديه  الذي 
البائعين  مع  بكثير  أفضل  ميزة  يمنحنا  الذي 

والموردين. 

أكثر من 174 عاًما من الخبرة في صناعة الشحن
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TASNEEF was established in 2012 as 
the first Classification Society in the Arab 
world. The primary mission of TASNEEF is 
to serve the UAE's interest, as well as the 
needs of our clients in the Arab world by 
promoting the security and safety of life at 
sea, and preserving the maritime environ-
ment
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EXPERT VIEW

Sustainable propulsion systems: 
Building the yachting industry of the future
Capitalising on capabilities of eco-friendly superyachts to achieve IMO targets

Rasso Bartenschlager
General Manager, Al Masaood
Power Division

The steady rise of eco-friendly superyachts anywhere in the world points to 
how sustainability has found its way in the global yachting community. Given 

the mounting sustainability movement, the future of the industry 
now lies in its ability to reduce its environmental impact. Overall, 

the International Maritime Organization (IMO) targets to 
decrease the carbon footprint of international shipping by 

at least 40 per cent by 2030 compared to 2008 levels, 
and by 70 per cent by 2050. The yachting sector has 
a role to play in meeting and complying with the IMO 
targets put in place to protect our oceans and marine 
life.

Fortunately, more sustainable solutions have 
been developed over the years to both meet and 
go beyond the carbon emission standards. In the 
superyacht propulsion engine market, solar panels 
and hybrid systems are gaining traction in light of 

an increasing need for faster, more fuel-efficient 
engines.

Digital solutions for increased efficiency
On propulsion systems that are already installed — 

whether they are wind propulsion, steam turbine propulsion, 
gas turbine propulsion, diesel propulsion and nuclear propulsion 

— using smart, digital solutions can go a long way to 
attain sustainability and efficiency. Hybrid 

propulsion systems are particularly 
gaining attention because of their 

capability to deliver significant 
cost and efficiency savings 
while reducing noise and 
vibration. Hybrid basically 
refers to the combination 
of two or more propulsion 
systems of various 
energy sources. Often, 
hybrid yachts run on 
diesel and electric 
propulsion systems. 
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Many industry players are offering efficient marine 
propulsion in recent years to help their clients realise their 
sustainability objectives. Some of these industry giants 
are partners of Al Masaood Power Division, in line with its 
mission to advance sustainable solutions in the regional 
marine propulsion market. 

Valuable collaborations 
Volvo Penta is one such strategic partner, which 

recently announced its acquisition of Norwegian marine 
battery and electric driveline solutions supplier ZEM AS. 
The move is seen as vital to Volvo Penta’s efforts to fast-
track its marine electromobility journey. 

Another is multinational company Nidec ASI, which is 
part of Nidec Group and a leader in the field of solutions 
for energy management in the nautical sector. It is a 
renowned supplier of a complete power management 
system for the mega yacht Wider 165. It is also popular 
for pushing electrical navigation as the future of the 
shipping industry.

To promote sustainable navigation, Nidec ASI 
recently developed and installed the innovative Power 
Management System on the mega yacht Wider 165 to 
achieve optimised power management. 

Moreover, at Al Masaood Power, we are shifting to 
synthetic fuels produced from renewable energy sources 
to power our diesel engines. For this endeavour, we have 
partnered with MTU. Together, we are helping make sure 
that mobile drives and stationary power generation can 
be made increasingly carbon-neutral. 

To complement all these developments in the superyacht 
propulsion engine market, there is a need for strong 
government support, policy changes and infrastructural 
transformation. This will make sustainability deeply 
ingrained in an industry striving to be a major contributor 
to advancing sustainable development. 



رأي خبير

لقسم المسعود للطاقة تماشياً مع مهمتها المتمثلة يف تقديم 
حلول مستدامة يف سوق الدفع البحري اإلقليمي.

تعد (فولفو بنتا) أحد الشركاء االستراتيجيين الذين أعلن 
مؤخًرا عن استحواذها على مزود حلول البطاريات البحرية 
ومجموعة القيادة الكهربائية النرويجية ZEM AS. وُينظر إىل 
هذه الخطوة على أنها حيوية لجهود (فولفو بنتا) لتسريع 

رحلة التنقل الكهربايئ البحري.
متعددة   Nidec ASI (نيديك)  شركة  هــي  أخــرى  شركة 

الجنسيات، وهي جزء من مجموعة (نيديك)Nidec الرائدة يف 
مجال حلول إدارة الطاقة يف القطاع البحري. وهي مورد شهير لنظام 

إدارة الطاقة الكامل لليخت الضخم 165 على نطاق أوسع. كما 
أنها مشهورة بتعزيز المالحة الكهربائية كمستقبل لصناعة الشحن.

وللترويج للمالحة المستدامة، قامت (نيديك)Nidec ASI مؤخًرا 
بتطوير وتثبيت نظام إدارة الطاقة المبتكر على اليخت األضخم 

واألوسع 165 للوصول إىل إدارة الطاقة المثلى.
عــــالوة عــلــى ذلــــك، نــســعــى يف الــمــســعــود 

االصطناعي  الــوقــود  إىل  للتحول  للطاقة، 
المتجددة  الطاقة  مصادر  من  المنتج 

لتشغيل محركات الديزل لدينا. ولهذا 
كة مع (إم يت  المسعى، عقدنا شرا
يو) MTU، لنساعد مًعا يف التأكد 
من إمكانية جعل محركات توليد 
الطاقة المحمولة والثابتة محايدة 

للكربون بشكل متزايد.
ــذه  والســــتــــكــــمــــال كــــــل هــ
التطورات يف سوق محركات 
اليخوت الفائقة، هناك حاجة 
ــم حـــكـــومـــي قـــوي  ــ إىل دعـ
وتغييرات يف السياسات 
وتحويل البنية التحتية. 
وهـــــــــــــــــــذا ســــيــــجــــعــــل 
متأصلة  االســـتـــدامـــة 
بـــعـــمـــق يف صــنــاعــة 
تــــســــعــــى جـــــاهـــــدة 
ــتـــكـــون مــســاهــمــاً  لـ

رئــيــســاً يف دفــع 
التنمية  عجلة 

المستدامة. 
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أنظمة الدفع المستدامة: مستقبل صناعة اليخوت 
كتبه/  راسو بارتنشالجر

 المدير العام لقسم الطاقة في مجموعة المسعود 
يشير االرتفاع المطرد يف عدد اليخوت الفاخرة 
مدى  إىل  العالم  يف  مكان  أي  للبيئة يف  الصديقة 
وجود االستدامة يف مجتمع اليخوت العالمي. نظًرا 
لحركة االستدامة المتزايدة، حيث يكمن مستقبل 
الصناعة اآلن يف قدرتها على تقليل تأثيرها البيئي.

الدولية  البحرية  المنظمة  فبشكل عام، تهدف 
(IMO) إىل تقليل البصمة الكربونية للشحن الدويل 
بنسبة 40 يف المائة على األقل بحلول عام 2030 
مقارنة بمستويات عام 2008، وبنسبة 70 يف المائة 
بحلول عام 2050. ويلعب قطاع اليخوت دوًرا هائالً 
يف تلبية أهداف المنظمة البحرية الدولية واالمتثال 

لها، وذلك لحماية محيطاتنا وحياتنا البحرية.

كثر استدامة  ولحسن الحظ، تم تطوير حلول أ
على مر األعــوام للوفاء بمعايير انبعاثات الكربون 
أو تجاوزها. ففي سوق محركات اليخوت الفاخرة، 
تكتسب األلواح الشمسية واألنظمة الهجينة زخًما 
كثر  وأ أســرع  لمحركات  المتزايدة  الحاجة  يف ضوء 

كفاءة يف استهالك الوقود.
ويف أنظمة الدفع التي تم تركيبها بالفعل - سواء 
الدفع  أو  بخارية،  توربينات  أو  بالرياح،  الدفع  كان 
بتوربينات غازية، أو الدفع بالديزل، أو دفع نووي - 
يمكن الستخدام الحلول الرقمية الذكية أن تقطع 

شوًطا طويالً لتحقيق االستدامة والكفاءة.
كما تحظى أنظمة الدفع الهجينة باهتمام خاص 
نظرًا لقدرتها على التوفير يف التكلفة، وتحقيق الكفاءة 
مع تقليل الضوضاء واالهتزاز. ويتمثل الدفع الهجين 
كثر من مصادر  أساًسا يف مزيج من نظامي دفع أو أ
الطاقة المختلفة. ويف كثير من األحيان، تعمل اليخوت 

الهجينة على الديزل وأنظمة الدفع الكهربائية.
كما يقدم العديد من المستثمرين يف الصناعة 
أنظمة دفع بحرية فعالة على مدار السنوات األخيرة؛ 
لمساعدة عمالئهم على تحقيق أهدافهم المتعلقة 
باالستدامة. كما أن بعض عمالقة الصناعة هم شركاء 
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Lloyd’s Register emerges resilient 
with advanced digital solutions

EXPERT INSIGHTS

By Effat Mostafa 

As the Covid-19 pandemic hit 
the globe and forced all activities to 
pause for months together, Lloyd’s 
Register emerged resilient in terms of 
inspections with the help of remote 
monitoring and surveys, thus making 
the best use of technology and driving 
digitalisation in the industry. Through 
its recent collaboration with Inmarsat, 
the LR took a lead in terms of deriving 
connectivity solutions that will address 
challenges experienced during remote 
surveys.

The collaboration made use of LR’s 
specifically engineered application 
for remote inspection ‘LR Remote’, 
empowered by Inmarsat’s Fleet 
Connect, to ensure an uninterrupted 
dedicated satellite link between vessels 
and seafarers.

In line with such initiatives, Marasi 
News interviewed Andy McKeran, 
Maritime Performance Services 
Director, Lloyd’s Register, and Mark 
Darley, Marine and Offshore Director, 
Lloyd›s Register, to learn more about the 
classification society’s recent offshore 
projects, and the latest technological 
solutions adopted by the company.

How do you evaluate the global 
offshore and marine industry?

McKeran: We view the offshore and 
the trends in the sector it in terms of 
the wider ocean economy, and its key 
drivers such as digitalization, energy 
transition, and safety. The pandemic 
has accelerated collaborations in the 
past 18-months to support the long-
term strategic goals of the industry: 
from decarbonisation and digital 
advancement, to adoption of technology 

such as remote surveys accelerating 
during the pandemic.

Darley: In terms of the oil and gas 
industry, especially clean energy, the 
MENA region has been able to convert 
its oil producing capabilities to the 
production of clean energy in a cost-
effective manner. Dubai has made 
significant progress in changing the 
mindset of the region to adopt modern 
technologies, which had a positive 
impact on clean energy. Although the 
region was also hit by low oil price, 
instability, and uncertainty; Dubai made 
significant efforts to position itself as 
a driver towards net zero or a different 
energy mix. 

The challenge of investment must 
be considered, particularly for oil & 
gas operators across the industry. 
The need to reduce GHG emissions, 
regulatory/policy uncertainty, as well as 
reduced access to capital is creating a 
complex environment for our clients to 
move ahead, and to commit to capital 
projects. The industry, therefore, needs 
to find cost effective ways to address 
this – technology and digitalisation are 
key elements, but so is collaboration to 
spread the cost, and share knowledge 
and experience for these targets to be 
achieved.

To what extent has LR enhanced 
classification standards, and 
what are LR’s remarkable off-
shore projects?

Darley: LR is dedicated to an on-going 
programme of research and development 
to enhance existing technical standards 
and publish new Rules. Our digital class 
services make it easier for our clients to 

achieve compliance by leveraging digital 
technologies to class their assets, and 
support the uptake of technology, thus 
delivering safety compliance in a cost-
efficient way.

LR has a strong global presence 
and has built-up a wealth of oil and 
gas experience in inspection and 
providing certification and classification 
services in connection with all phases 
of the project, from design to final 
documentation. Essentially, providing 
assurance that the project meets the 
specified criteria.

What is LR’s global market 
share in marine and offshore?

Darley: LR is the leading class society 
for practical experience in classification, 
verification and validation of large-scale 
FLNG projects, classing more than 50 
per cent of the FLNG market, such as 
Shell’s Prelude in Australia. This places 
LR in a unique position to understand 
and overcome the technical, regulatory 
and engineering challenges of such 
projects, which are situated in harsh 
environments. 

LR is also working on the Coral South 
FLNG with a scope that covers design, 
procurement, certification, construction, 
integration and commissioning, as 
well as providing classification services 
under a risk-based inspection regime 
when the FLNG enters service in 2022. 

How does LR reinforce technol-
ogy in the offshore sector?

McKeran: Our technology 
qualification, technical advisory and 
design appraisal services give operators 
the assurances that new technology is 

From remote surveys to addressing cyber threats
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safe and fit for purpose. Moreover, our 
services assist with the implementation 
and effective adoption of new 
technology into business operations. 

Darley: We have seen an acceleration 
in offshore technology development 
in the past two years. LR is embracing 
new technology to help clients benefit 
from these advancements. We have 
a number of digital twins, reduced 
manning and autonomous pilot projects 
currently providing insights into how 
we could remove the operational and 
disruption costs, while ensuring that 
clients continue to comply with safety 
regulations in an increasingly digital age. 

In terms of digital twin technology, 
LR is currently developing a structural 
digital twin for Bluewater FPSO Glas 
Dowr, providing a comprehensive 
digital twin and evaluation of an 
FPSO’s structure, using historical and 
real-time data of the asset, in order 
to help Bluewater assess Glas Dowr’s 
operational readiness and redeployment 
options.

How has LR enhanced its off-
shore business and maintained 
clients’ confidence? 

McKeran: We look forward to 
becoming a valuable partner to our 
clients and are investing in the growth 
of our maritime business and digital 

solutions, and are expanding our 
service offering across the global 
ocean economy. This includes evolving 
our marine and offshore classification 
and compliance services to leverage 
knowledge and experience across the 
sectors to support our clients with 
their next step in delivering their own 
strategies.

We hope to contribute to the future 
of our industry by assisting clients with 
design, construction and operation of 
their offshore assets, maintaining the 
highest levels of safety and performance 
while transitioning operations towards 
meeting net-zero targets, and an 
increasingly digitised future.

We also look forward to expanding our 
portfolio of risk and advisory, commercial 
efficiency, asset and vessel performance 
and voyage optimisation services to 
drive growth for our clients. Recently, 
Abu Dhabi-based self-elevating support 
vessel (SESV) operator, Gulf Marine 
Services, collaborated with us to install 
a new cloud-based Enterprise Resource 
Planning (ERP) system developed by 
Hanseaticsoft, in order to provide the 
operator with scope to upgrade internal 
procedures, such as crew and inventory 
management, which are currently 
manual processes.

How do you comply to safety 
standards while coping with 
new technologies?

McKeran: The digital transition we 
are seeing has been much faster than 
other transitions we have experienced 
in the past, so much that change cannot 
be orchestrated by a single organization 
investing in such technologies – there is 
a need for a collective and collaborative 
approach across the industry towards 
how we look at technology and its 
adoption, otherwise it will be a very 
difficult landscape to control and 
monitor. 

Darley: We have to embrace the 
acceleration of the safe use of digital 
techniques to equip classification 
societies with the means to provide 

safety assurance of assets remotely, 
reducing the necessity of personnel 
attending assets offshore. Therefore, 
we will continue our investments in 
digitising our services despite physical 
attendance returning.

How can the marine and off-
shore industry be enhanced in 
MENA?

Darley: The MENA region has 
demonstrated its willingness to embrace 
and adopt new technologies to drive 
efficiency and reduce risk to people and 
operations through remote applications, 
thus ensuring a bright future for the 
industry in the region.

The MENA region has the resources 
to effectively reduce emissions from its 
operations through CCS and renewable 
energy sources. It is expected that there 
will be future demand for zero-carbon 
fuels to achieve global net-zero targets 
and MENA can play a central role in the 
production of green and blue fuels, such 
as ammonia and hydrogen.

The benefits of MENA region’s 
focus on digitisation will extend to 
the maritime sector, this is in line with 
the future LR sees for the industry. 
We expect to see opportunities for 
increased operational efficiency and 
the positive impacts of this will be felt 
across the maritime value chain. 

Andy McKeran 
Maritime Performance Services 
Director, Lloyd’s Register

Mark Darley 
Marine and Offshore Director, 
Lloyd›s Register
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السوق  ة »لويدز ريجستر«يف  ما حصَّ
العالمية يف المجال البحري وخدمات 

الحقول البحرية؟ 
داريل:  »لويدز ريجستر«تمثل المستوى الرائد 
للخبرة العملية يف التصنيف والتأكد والتحقق من 
العائم  المسال  الطبيعي  الغاز  يع  صحة مشار
كثر مــن 50 يف  أ النطاق، حيث يصنف  واســعــة 
المائة من سوق الغاز الطبيعي المسال العائم، 
مثل منشأة (شل) للغاز الطبيعي المسال العائم 
يف أستراليا. وهذا يضع »لويدز ريجستر«يف وضع 
التقنية  التحديات  على  والتغلب  للفهم  يــد  فــر
يع،  المشار هــذه  لمثل  والهندسية  والتنظيمية 

والتي تقع يف بيئات قاسية.
أيًضا على مشروع  تعمل »لويدز ريجستر« 

كورال ساوث للغاز الطبيعي المسال العائم
 على مستوى التصميم والمشتريات واالعتماد 
كات والتفويضات، باإلضافة إىل  واإلنشاءات والشرا
توفير خدمات التصنيف بموجب نظام التفتيش 
الخدمة يف  تدخل  عندما  المخاطر  على  القائم 

عام 2022.

كيف تعزز »لويدز ريجستر«التكنولوجيا 
يف منطقة الحقول البحرية؟

ماكيران: إن مؤهالتنا التكنولوجية واالستشارات 
تعطي  لدينا  التصميم  تقييم  وخــدمــات  الفنية 
الجديدة  التكنولوجيا  بأن  التأكيدات  للمشغلين 
آمنة ومناسبة للغرض. عالوة على ذلك، تساعد 
خدماتنا يف التنفيذ واالعتماد الفعال للتكنولوجيا 

الجديدة يف العمليات التجارية.
داريل:  لقد شهدنا تسارًعا يف تطوير التكنولوجيا 
وتتبنى »لويدز  الماضيين.  العامين  البحرية يف 
العمالء على  ريجستر« تقنية جديدة لمساعدة 
الــتــطــورات. فلدينا عــدد من  االستفادة من هــذه 
التوائم الرقمية، فالمشاريع التجريبية المخفضة 
والقائمة بذاتها حالًيا توفر رؤى حول كيفية خفض 
التكاليف التشغيلية وتكاليف التعطل، مع ضمان 
استمرار العمالء يف االمتثال للوائح السالمة يف 

عالم رقمي متزايد. 
فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية المزدوجة، 
تعمل »لويدز ريجستر« حالًيا على تطوير توأم 
توأًما  يوفر  وتــر، مما  بلو  لـشركة  رقمي هيكلي 
رقمًيا شامالً وتقييًما لهيكل وحدة تخزين وتفريغ 
اإلنتاج العائم (إف يب إس أو)، باستخدام البيانات 
األرشيقية والحالية للممتلكات، من أجل مساعدة 
بلو وتر يف تقييم الجاهزية التشغيلية وخيارات 

إعادة االنتشار لشركة جالس دور.

كيف عززت »لويدز ريجستر« أعمالها 
يف الحقول البحرية وحافظت على ثقة 

العمالء؟
أن نصبح شريكًا مهًما  إىل  نتطلع  ماكيران: 
لعمالئنا ونستثمر يف نمو أعمالنا البحرية والحلول 

عبر  عـــروض خدماتنا  بتوسيع  ونــقــوم  الرقمية، 
اقتصاد المحيطات العالمي. ويشمل ذلك تطوير 
أعمالنا البحرية، والتصنيف البحري يف الحقول 
البحرية، و خدمات االمتثال لالستفادة من المعرفة 
والخبرة يف القطاع كله لدعم عمالئنا يف خطوتهم 

التالية نحو تقديم استراتيجياتهم الخاصة.
نأمل أن نسهم يف مستقبل قطاعنا من خالل 
وإنــشــاء وتشغيل  العمالء يف تصميم  مساعدة 
أصولهم الخارجية، والحفاظ على أعلى مستويات 
السالمة واألداء أثناء نقل العمليات نحو تحقيق 

أهداف صايف الصفر، ومستقبل رقمي متزايد.
نتطلع أيًضا إىل توسيع محفظتنا من المخاطر 
األصــول  وأداء  ية  التجار والكفاءة  واالستشارات 
النمو  لدفع  الرحلة  والسفن وخــدمــات تحسين 
لعمالئنا. يف اآلونة األخيرة، تعاونت شركة (جلف 
ذاتية  الدعم  مارين سرفيس)، مشغل سفينة 
االرتفاع (إس إي إس يف) ومقرها أبوظبي، معنا 
لتثبيت نظام تخطيط موارد المؤسسات (إي آر 
يب) الجديد المستند إىل السحابة والذي طورته 
(هانسيتكسوفت)، من أجل تزويد المشغل بنطاق 
الطاقم  إدارة  الداخلية، مثل  ــراءات  اإلجــ لـترقية 

والمخزون، وهي عمليات يدوية حالًيا.

أثــنــاء  الــســالمــة  لمعايير  تمتثل  كــيــف 
التعامل مع التقنيات الجديدة؟

الذي نشهده  الرقمي  التحول  ماكيران: كان 
أســـرع بكثير مــن الــتــحــوالت األخـــرى الــتــي مررنا 
بها يف الماضي، لدرجة أن التغيير ال يمكن إدارته 
بواسطة مؤسسة واحــدة تستثمر يف مثل هذه 
التقنيات؛ هناك حاجة إىل نهج جماعي وتعاوين يف 
القطاع يتمثل يف تحديد الكيفية التي ننظر بها إىل 
التكنولوجيا واعتمادها، وإال فسيكون من الصعب 

للغاية التحكم يف المشهد ومراقبته.

داريل: علينا أن نتبنى تسريع االستخدام اآلمن 
للتقنيات الرقمية لتزويد هيئات التصنيف بوسائل 
توفير ضمان سالمة األصول عن بُعد، مما يقلل 
الحقول  للمواقع يف  األفـــراد  من ضــرورة حضور 
البحرية. لذلك، سنواصل استثماراتنا يف رقمنة 

خدماتنا على الرغم من عودة الحضور الفعلي.

البحري  الــقــطــاع  تحسين  يمكن  كيف 
الشرق  منطقة  يف  البحرية  والــحــقــول 

األوسط وشمال إفريقيا؟
داريل:  أظهرت منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا استعدادها لتبني واعتماد تقنيات جديدة 
المخاطر على األشخاص  الكفاءة وتقليل  لرفع 
والعمليات من خالل التطبيقات العمل عن بعد، 
للصناعة يف  وبــالــتــايل ضــمــان مستقبل مــشــرق 

المنطقة.
تمتلك منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
الموارد الالزمة للحد بشكل فعال من االنبعاثات 
الناتجة عن عملياتها من خالل احتجاز ثاين أكسيد 
الكربون وتخزينه ومصادر الطاقة المتجددة. من 
المتوقع أن يكون هناك طلب يف المستقبل على 
الوقود الخايل من الكربون لتحقيق أهداف عالمية 
-صايف صفري- ويمكن أن تلعب منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا دورًا رئيًسا يف إنتاج الوقود 

األخضر واألزرق، مثل األمونيا والهيدروجين.
تركيز منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
على الرقمنة ستمتد فوائده إىل القطاع البحري، 
ــاق »لـــويـــدز ريــجــســتــر«  ــ ــذا يــتــمــاشــى مـــع آفـ ــ وهـ
نــرى فرًصا  أن  نتوقع  القطاع.  لهذا  المستقبلية 
لزيادة الكفاءة التشغيلية وستظهر اآلثار اإليجابية 

لذلك عبر منظومة القيمة البحرية. 

EXPERT INSIGHTS
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من خدمات المسح والفحص عن بعد إلى معالجة التهديدات السيبرانية

العالم  نــظــًرا ألن جائحة كوفيد 19 ضــربــت 
وأجبرت جميع األنشطة على التوقف لعدة أشهر، 
برزت هيئة التصنيف البريطانية »لويدز ريجستر« 
بمساعدة  التفتيش  وأبــدت مرونة يف عمليات 
المراقبة واالستطالع عن بُعد، وبالتايل االستفادة 
المثلى من التكنولوجيا وتعزيز الرقمنة يف القطاع 
البحري. من خالل تعاون الهيئة مع »إنمارسات«، 
وتولت موقع الريادة من حيث استخالص حلول 
االتصال التي ستعالج التحديات التي واجهتها 

أثناء االستطالعات عن بُعد.
اتفاق التعاون أسفر عن االستفادة من تطبيق 
»لويدز ريجستر« المصمم خصيًصا للفحص عن 
آر ريموت«، بدعم من شركة«فلييت  بُعد »إل 
كونكت« التابعة لـ »إنمارسات«، لضمان اتصال 
والبحارة عبر  السفن  بين  انقطاع  مستمر دون 

قمر صناعي مخصص.
ومتابعة لمثل هذه المبادرات، أجرت مراسي 
نيوز مقابلة مع »آندي ماكيران«، مدير خدمات 
البحري، و »مــارك داريل«، مدير خدمات  األداء 
الحقول البحرية، يف »لويدز ريجستر«، لمعرفة 
البحرية األخيرة لجمعية  المشاريع  المزيد عن 
التي  التكنولوجية  الحلول  وأحـــدث  التصنيف، 

اعتمدتها الشركة.

وخدمات  البحري  القطاع  تقيِّم  كيف 
الحقول البحرية حول العالم؟

البحرية  الــحــقــول  إىل  ننظر  نــحــن  مــاكــيــران: 
القطاع من حيث  السائدة يف هــذا  واالتــجــاهــات 
الرئيسة  المحيطات عموًما، ومحركاته  اقتصاد 
لقد  والــســالمــة.  الطاقة،  وانتقال  الرقمنة،  مثل 
الماضية  الـ 18  التعاون يف األشهر  الوباء  ســّرع 
لدعم األهداف االستراتيجية طويلة األجل للقطاع: 
اعتماد  الرقمي، إىل  والتقدم  الكربون  إزالــة  من 
التي  بُــعــد  عــن  الــمــســوحــات  مــثــل  التكنولوجيا 

تسارعت أثناء الوباء.
داريل: فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وخاصة 
الطاقة النظيفة، تمكنت منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا من تحويل قدرات إنتاج النفط 

إىل إنتاج طاقة نظيفة بطريقة فعالة من حيث 
ملحوظاً يف تغيير  التكلفة. وحققت ديب تقدماً 
توجهات المنطقة لصالح تبني التقنيات الحديثة، 
والتي كان لها تأثير إيجايب على الطاقة النظيفة. 
انخفاض  أيًضا من  المنطقة تضررت  أن  فرغم 
أسعار النفط وعدم االستقرار وضعف الثقة؛ بذلت 
ديب جهوًدا كبيرة لوضع نفسها كمحرك للمسار 

نحو صايف الصفر أو نحو مزيج طاقة متنوع.
يجب وضع تحديات االستثمار يف االعتبار، ال 
سيما للمشغلين العاملين يف جميع القطاعات 
تقليل  إىل  الحاجة  إن  والغاز.  بالنفط  المتعلقة 
انبعاثات غازات الدفيئة، وضعف الثقة يف النظم 
واللوائح، فضالً عن بطء الوصول إىل مكاسب، كل 
ذلك يخلق بيئة معقدة لعمالئنا بشأن المضي 
قدًما وااللتزام بالمشاريع الرأسمالية. لذلك، يحتاج 
القطاع إىل إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة 
لمعالجة كل هذا؛ التكنولوجيا والرقمنة عنصران 
أساسيان، وكذلك التعاون لخفض التكلفة وتبادل 
المعرفة والخبرة كل ذلك مطلوب لتحقيق هذه 

األهداف.

»لـــــــويـــــــدز  قـــــــامـــــــت  مـــــــــــدى  أي  إىل 
التصنيف،  ريجستر«بتحسين معايير 
وما هي مشاريعكم البحرية الفريدة ؟

داريل: »لويدز ريجستر« تكرس نفسها لبرنامج 
مستمر من أجل البحث والتطوير لتعزيز المعايير 
الفنية الحالية ونشر قواعد جديدة. تسهل خدماتنا 
الرقمية على عمالئنا تحقيق االمتثال من خالل 
االستفادة من التقنيات الرقمية لتصنيف أصولهم، 
تحقيق  وبالتايل  التكنولوجيا،  استيعاب  ودعــم 
الــســالمــة بطريقة فعالة من  لــشــروط  االمــتــثــال 

حيث التكلفة.

تتمتع »لويدز ريجستر«بحضور عالمي قوي 
النفط  الخبرة يف قطاع  ولديها رصيد هائل من 
التصديق  التفتيش وتقديم خدمات  والغاز؛ يف 
والتصنيف وكذلك يف جميع ما يتعلق بمراحل 
النهايئ.  التوثيق  إىل  التصميم  مــن  الــمــشــروع؛ 
وبشكل أساسي، تقديم ما يثيت أن المشروع 

يحقق المعايير المطلوبة. 

بقلم: عفت مصطفى

هيئة التصنيف البريطانية »لويدز ريجستر« 
ُتظهر مرونة بحلولها الرقمية المتقدمة

آندي ماكيران 
مدير خدمات األداء البحري 

لويدز ريجستر

مارك داريل 
مدير خدمات الحقول البحرية 

لويدز ريجستر
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The state of maritime security during H1 2021
Al Safina Security takes a closer look into security threats caused by cyber attacks

In the first six months of 2021, International Maritime 
Bureau Piracy Reporting Centre reported 68 incidents of 
piracy and armed robbery against ships. The figures are 
broken down as 61 vessels boarded, 4 attempted attacks, 
2 vessels fired upon, and one vessel hijacked. 

The overall decline in reported incidents has not seen a 
drop in violence against crews with 50 kidnapped, three 
taken hostage, the same number threatened, two assault-
ed, one injured, and one killed in the first half of the year.

The Gulf of Guinea accounted for 32 per cent of all re-
ported incidents, including both vessels fired upon and 
the vessel hijacking. The Region also accounted for all 50 
kidnapped crew as well as crew fatality. All vessels’ types 
continue to be targeted in the Gulf of Guinea primarily for 
the kidnap or for use as potential mother ships to target 
other merchant vessels. 

Incidents continue to be reported against vessels 
steaming in the Singapore Straits. These may be consid-
ered opportunistic in nature, nevertheless indicating the 
risk to seafarers when they were reported to have been 
either threatened, assaulted or injured. 

EXPERT INSIGHTS

Katherine Yakunchenkova
General Manager, Al Safina Security
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Vessels are also advised to take precautionary measures 
while anchored in Manila Bay, Philippines, and Callao, Peru. 

This year, there were 2 incidents of reported piracy 
around Somalia. A bulk carrier reported a skiff with armed 
persons and a ladder approaching it while underway in 
the Gulf of Aden. The onboard armed security team fired 
warning shots resulting in the skiff moving away.

When the latter one happened on 13th Aug. EU NAV-
FOR ATALANTA Joint Operation Centre received an alert 
according to which the motor vessel (MV) ANATOLIA 
was under attack by a skiff with 4/5 armed persons on 
board. Reportedly, the skiff attempted to approach the 
vessel and opened fire with small arms and rocket-pro-
pelled grenades (RPG). One of these RPG caused damage 
in the vicinity of the bridge. After almost two hours of 
exchange of fire between the assailants and the Privately 
Contracted Armed Security Personnel on board, the at-
tackers returned to shore. There were no injuries on board 
the MV, which continued its route and arrived at the port 
of Mogadishu on August 14th.

Although piracy and robbery at sea in Somalia has been 
deterred and suppressed, this incident demonstrates that 
these crimes are not eradicated and continue to possess 
the capability and capacity to carry out attacks. 

Impact of maritime security on international 
economy

As maritime transport is the backbone of the global 
economy, maritime security is also critical to global energy 
supply, sustainable development, and international econ-
omy. 

The Gulf of Oman and Strait of Hormuz are bustling mar-
itime trade routes in the world. They are essential routes 
for oil-exporting countries in the region where roughly 
one-third of the world’s energy resources are transport-
ed by ships through the Strait of Hormuz. Therefore, the 
security of these routes and the maritime industry in the 
region is of great interest to all countries involved. 

Thus, it is necessary to counter threats to sea shipping 
routes as they are the arteries of the global economy and 
directly affect global security. Recently, we witnessed how 
disruptions to maritime supply chains due to the COV-

ID-19 pandemic had serious economic repercussions in-
ternationally.

In light of recent threats to maritime security in the 
Arabian Peninsula, the UAE detailed the pivotal role that 
maritime transport plays in the global economy and un-
derscored that maritime security and environmental sus-
tainability are interconnected. 

Al Safina Security, challenges & solutions 
AL Safina Security is an internationally recognized Mar-

itime Security Company with extensive experience in ves-
sel protection. ALSS has protected more than 5,000 ves-
sels during the last 8 years of operation. ALSS supports 
vessels passing through the HRA (high risk areas) of the 
Indian Ocean, Red Sea, Gulf of Aden and Gulf of Guinea. 

All our security operators undergo specialized maritime 
security and emergency response training as per interna-
tional standards.

Al Safina Security has verifiable systems in place to en-
sure continued suitability for employment of personnel, 
their proficiency, military, criminal, and law enforcement 
background checks to make sure all statutory require-
ments are met. 

Piracy is still a significant issue that not only affects 
the shipping industry but also has repercussions on global 
geopolitical level. 

Role of technology
Technology remains the chief driver for the maritime in-

dustry as it tries to keep up with digital advancements. 
There are several challenges regarding the adoption of 
new tools such as deep learning, AI, AR, drones, and in-
dustrial IoT, to become aware of potential threats to ships. 
It is necessary now to train crew and officers to stay up-
dated with the upcoming innovations to ensure better 
ship security.

However, the industry is well aware of the rising cyber-
security risks and has taken several steps towards com-
bating these threats. The importance of cybersecurity in 
building a safe and sustainable maritime environment is 
expected to increase in the future.

As the most common cause of cybersecurity breaches 
is due to lack of knowledge or negligence of the person-
nel, the primary focus now is towards creating awareness 
about the existing technology and making sure that the 
crew follows precise procedures while handling it.

The second most important concern is the creation of 
efficient tools that will assess the maturity of maritime or-
ganization and provide suggestions regarding any existing 
loopholes. There are a few tools today that are designed 
specifically for the maritime industry, hence, this aspect 
of cybersecurity will be at the forefront of technological 
innovation. 

73MARASINEWS.COM   |  



SUPPORTED BY

M
inistry of Petroleum & Mineral R

es
ou

rc
es

á```
`«fó

©ŸG Ihô```ãdGh ∫hô``àÑdG IQGRh
SUPPORTED BY

NORTH AFRICA AND THE MEDITERRANEAN: 
DELIVERING ENERGY TODAY

14 - 16 FEBRUARY 2022 | EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER

WHAT TO EXPECT AT EGYPS 2022?

27
NOCS & IOCS

731,900+ 260+
CONFERENCE SESSIONSDELEGATES SPEAKERS

28,000

12

26,000 450
SQM EXHIBITION SPACE

COUNTRY PAVILIONS 

ATTENDEES EXHIBITORS 

BRONZE SPONSORS ORGANISED BYSILVER SPONSOR OFFICIAL MEDIA PARTNER 

SUPPORTED BY GOLD SPONSORS DIAMOND SPONSOR

ArcelorMittal Tubular Products
Al-Jubail Co., Saudi Arabia

EASY WAYS TO 
BOOK A STAND 4 www.egyps.com/bookstand

+971 4 248 3214

egyps.sales@dmgevents.com 

Scan the QR code



السفينة للخدمات األمنية تستعرض التهديدات األمنية التي تسببها الهجمات اإللكترونية 

يف األشهر الستة األوىل من عام 2021، أعلن مركز اإلبالغ عن القرصنة 
التابع للمكتب البحري الدويل عن 68 حادثة قرصنة وسطو مسلح ضد 
السفن.تم تقسيم الحوادث إىل 61 سفينة صعد القراصنة على متنها، و 

4 محاوالت هجوم، وإطالق نار على سفينتين، واختطاف سفينة واحدة.
لم يشهد االنخفاض العام يف الحوادث المبلغ عنها انخفاًضا يف العنف 
ضد الطواقم، حيث تم اختطاف 50 شخًصا، و 3 محتجزين كرهائن، وتعرض 
نفس العدد للتهديد، وتعرض بحاران لالعتداء، كما جرح واحد، وقتل شخص 

واحد يف النصف األول من العام.
واستحوذ خليج غينيا على 32 يف المائة من جميع الحوادث المبلغ 
عنها، بما يف ذلك إطالق النار على السفينتين واختطاف السفينة. وشكلت 
إىل  باإلضافة  المختطفين  الخمسين  الطاقم  أفراد  أيًضا جميع  المنطقة 
القتلى من أفراد الطاقم. وال تزال جميع أنواع السفن مستهدفة يف خليج 
غينيا يف المقام األول من أجل االختطاف أو الستخدامها كسفن محتملة 

الستخدامها من أجل استهداف السفن التجارية األخرى.
ما زالت التقارير تفيد بوقوع حوادث ضد السفن يف مضيق سنغافورة. 
قد تعتبر هذه هجمات عارضة يف طبيعتها، ومع ذلك فهي تشير إىل الخطر 
على البحارة عندما تم اإلبالغ عن تعرضهم إما للتهديد أو االعتداء أو اإلصابة.

تدابير  باتخاذ  أيًضا  السفن  البحري ننصح أصحاب  وكخبراء يف األمن 
احترازية أثناء رسوها يف خليج مانيال بالفلبين وكاالو يف بيرو.

هذا العام، كانت هناك حالتان من حوادث القرصنة المبلغ عنها حول 
الصومال. حيث أفادت ناقلة بضائع سائبة عن وجود مركب شراعي به 
مسلحون وسلم يقترب منها أثناء سيرها يف خليج عدن. وقد أطلق فريق 
إىل  أدت  ية  تحذير السفينة طلقات  متن  الموجود على  المسلح  األمن 

ابتعاد الزورق.
العمليات  تلقى مركز  األخير يف 13 أغسطس،  الحادث  عندما حدث 
المشتركة التابع لالتحاد األورويب إنذاًرا مفاده أن السفينة (أم يف) أناتوليا 
تعرضت لهجوم من قبل زورق صغير على متنها 4 أو 5 مسلحين. وبحسب 
ما ورد، حاول الزورق االقتراب من السفينة وأطلق النار باألسلحة الخفيفة 
والقذائف الصاروخية (آر يب جي). تسببت إحدى قذائف يف حدوث أضرار 
النار بين  يف محيط بدن السفينة. وبعد قرابة ساعتين من تبادل إطالق 
المهاجمين وأفراد األمن المسلحين المتعاقد معهم من القطاع الخاص، 
عاد المهاجمون إىل الشاطئ. ولم تقع إصابات على متن السفينة التي 

واصلت طريقها ووصلت إىل ميناء مقديشو يف 14 آب / أغسطس.
الصومال  البحر يف  والسطو يف  القرصنة  ردع  الرغم من  ولكن على 
وقمعهما، فإن هذا الحادث يوضح أن هذه الجرائم لم يتم القضاء عليها 

كلًيا، وأن هذه الجرائم ما زالت تمتلك القدرة على تنفيذ الهجمات.

تأثير األمن البحري على االقتصاد الدويل
نظًرا ألن النقل البحري هو العمود الفقري لالقتصاد العالمي، فإن األمن 
العالمية، والتنمية  الطاقة  بالغ األهمية إلمدادات  أمًرا  أيًضا  البحري يعد 

المستدامة، واالقتصاد الدويل. 
يعتبر خليج عمان ومضيق هرمز من طرق التجارة البحرية المزدحمة 
بالسفن يف العالم. وهي طرق رئيسة للدول المصدرة للنفط يف المنطقة؛ 

حيث يتم نقل ما يقرب من ثلث موارد الطاقة يف العالم بواسطة السفن 
عبر مضيق هرمز. لذلك، فإن أمن هذه الطرق والصناعة البحرية يف المنطقة 

له أهمية كبيرة لجميع البلدان المعنية.
وبالتايل، من الضروري مواجهة التهديدات لطرق الشحن البحري، ألنها 
العالمي. يف  العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على األمن  شرايين االقتصاد 
اآلونة األخيرة، شهدنا كيف كان الضطرابات سالسل التوريد البحرية بسبب 

الجائحة تداعيات اقتصادية خطيرة على المستوى الدويل.
يف ضوء التهديدات األخيرة لألمن البحري يف شبه الجزيرة العربية، قامت 
دولة اإلمارات بدور محوري يف إبراز دور قطاع النقل البحري يف االقتصاد 

كدت أن األمن البحري واالستدامة البيئية مترابطان. العالمي، وأ

شركة السفينة للخدمات األمنية والتحديات والحلول
السفينة للخدمات األمنية هي شركة أمنية بحرية معترف بها دولًيا، 
كثر من 5,000  وتتمتع بخبرة واسعة يف حماية السفن. وقد قامت بحماية أ
سفينة خالل آخر 8 سنوات من التشغيل. تدعم السفينة للخدمات األمنية 
السفن التي تمر عبر المناطق عالية الخطورة يف المحيط الهندي والبحر 

األحمر وخليج عدن وخليج غينيا.
يخضع جميع حراس األمن لدينا لتدريب متخصص يف األمن البحري 

واالستجابة للطوارئ وفًقا للمعايير الدولية.
تمتلك شركة السفينة للخدمات األمنية أنظمة يمكن التحقق منها لضمان 
استمرار مالءمتها لتوظيف األفراد، وكفاءتهم، والتحقق من الخلفية العسكرية 
والجنائية، وفحص إنفاذ القانون للتأكد من تلبية جميع المتطلبات القانونية.

وال تزال القرصنة مشكلة كبيرة ال تؤثر فقط على صناعة الشحن ولكن 
لها أيًضا تداعيات على المستوى الجيوسياسية العالمية.

دور التكنولوجيا
تحاول  ية حيث  البحر للصناعة  الرئيسي  المحرك  التكنولوجيا  تظل 
كبة التطورات الرقمية. هناك العديد من التحديات فيما يتعلق باعتماد  موا
أدوات جديدة مثل التعلم العميق، والذكاء االصطناعي، والواقع المعزز، 
والسفن بدون قبطان، وإنترنت األشياء الصناعي، للتعرف على التهديدات 
كبة  المحتملة للسفن. من الضروري اآلن تدريب الطاقم والضباط على موا

االبتكارات القادمة لضمان أمن السفن بشكل أفضل.
ومع ذلك، فإن الصناعة تدرك جيًدا مخاطر األمن السيبراين المتزايدة 
وقد اتخذت عدة خطوات نحو مكافحة هذه التهديدات. من المتوقع أن تزداد 
أهمية األمن السيبراين يف بناء بيئة بحرية آمنة ومستدامة يف المستقبل.

نظرًا ألن السبب األكثر شيوًعا النتهاكات األمن السيبراين يرجع إىل نقص 
المعرفة أو إهمال الموظفين، فإن التركيز األساسي اآلن هو خلق الوعي 
حول التكنولوجيا الحالية والتأكد من أن الطاقم يتبع إجراءات دقيقة أثناء 

التعامل معها. 
أدوات فعالة من شأنها تقييم  إنشاء  األكثر أهمية هو  الثاين  الشاغل 
نضج التنظيم البحري وتقديم اقتراحات بشأن أي ثغرات موجودة. يوجد 
اليوم عدد قليل من األدوات المصممة خصيًصا للصناعة البحرية، وبالتايل، 

سيكون هذا الجانب من األمن السيبراين يف طليعة االبتكار التكنولوجي 

حالة األمن البحري خالل النصف األول من عام 2021
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Is Resolution no. 71 the solution to issues  
related to wrecks and abandoned vessels? 

Jasmin Fichte, Managing Part-
ner and Shehab Mamdouh, Sen-
ior Associate at Fichte discuss 
the implications of the new res-
olution

The UAE recently acceded to two 
major international conventions, 
namely the 1996 Protocol on Limi-
tation of Liability (“LLMC”) and the 
2001 International Convention on 
Civil Liability for Bunker Oil Pollu-
tion Damage (“Bunker Convention”). 
Further, negotiations are carried out 
for the ratification of the 2007 Nai-
robi Convention on the Removal of 
Wrecks (“Nairobi Convention”).

However, the UAE maritime indus-
try is still facing unsolved situations 
related to wrecks and abandoned 
vessels, whereby some of these ves-
sels still have their crew on board. 
These vessels have been abandoned 
by their owners or have been judicial-
ly arrested for ongoing litigation be-
fore the Court.

To address these issues, the UAE 
Council of Ministers has issued Res-
olution no. 71 on July 1st 2021, re-
garding Marine Wreck and Non-Com-

pliant Ships (the “Resolution”). The 
Resolution will come into force within 
two months from the date of enact-
ment. Subsequently, it will create the 
premises for speeding up the process 
of solving the issues of wrecks and 
abandoned ships.

Major implications
The Resolution applies to all sea-

going vessels regardless of power, 
tonnage capacity or purpose of navi-
gation, excluding warships and state-
owned or operated vessels.

The Resolution implies that all na-
tional and foreign vessels present in 
the UAE waters or ports or within the 
UAE exclusive economic zone shall be 
subject to the regime imposed by the 
Resolution. The cases of non-compli-
ance are strictly regulated, including 
situations where the vessel is aban-
doned, anchored in unsigned areas or 
where the owner failed to guarantee 

the ship’s seaworthiness, is in arrears 
with the payment of wages.

Specifically, one central element of 
the Resolution is that all national and 
foreign vessels of over 300 GT hold 
a valid insurance policy or present fi-
nancial security, such as a bank or fi-
nancial institution guarantee. Article 
4 specifically authorizes ship agents 
and port authorities to verify and 
ensure that the vessels hold a valid 
insurance policy or a financial guar-
antee. In case of non-compliance, 
the respective vessel will be obliged 
to cover the cost of wreck removal. 
Furthermore, if the agent fails to ver-
ify the insurance requirements of the 
vessel, the agent will bear the liability 
of wreck removal.

Governance rules imposed by 
the Resolution

On the governance side, the Res-
olution provides that a Committee 
of five members will be established 

Shehab Mamdouh
Senior Associate
Fichte and Co.

Jasmin Fichte
Managing Partner 
Fichte and Co.
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under the name of “Committee of 
Wrecks and Non-Compliant Ships”. 
The Committee will act as an advisor 
to the Ministry of Energy and Infra-
structure (the “Ministry”) in relation 
to necessary actions to be taken 
against the non-compliant or aban-
doned vessel. In severe cases, the 
Ministry will be authorized to either 
request or apply for a judicial sale 
of the non-compliant or abandoned 
vessel.

Safeguarding the right of vari-
ous parties

The Resolution has succeeded in 
protecting and sustaining develop-
ment of most of the codified environ-
mental law principles, compliant with 
international standards, in UAE and 
within the maritime zones where the 
UAE exercises sovereign rights.

The Resolution safeguards the 
seafarers’ rights if an owner violates 
them by not paying their wages for a 
period of more than two months.

The Resolution permits the fast ju-
dicial sale of the non-compliant ves-
sels. Prior to the Resolution, a similar 
remedy would have been obtained 
only after three to four years of lit-
igation as only upon completion of 
the litigation process it would have 
been possible to sell the vessel via a 
public auction.

However, granting the Ministry 
the power to request the competent 
court or authority to apply for the ju-
dicial sale either before or during the 
process of litigation will minimize the 
risk of wreck hazard and the aban-
doned vessels being disposed of only 
after a long time, with all advantages 
thereto.

Comparison with the 2007 Nai-
robi Convention

The Resolution and the Convention 
aim at environmental protection and 
apply to all types of vessels. More-
over, both acknowledge the impact 
that wrecks create on the navigation 
and marine ecosystems. Further-
more, both instruments impose an 

obligation that vessels possess suffi-
cient financial security in the form of 
insurance policies for vessels with a 
tonnage of 300 GT or more, and ap-
ply to territorial waters and exclusive 
economic zones.

Compared to the Nairobi Con-
vention,

the Resolution expands the scope 
of the protection regime granted to 
seafarers and covers abandoned ves-
sels, and institutes a specific com-
petency for Port Authorities and for 
ship agents to verify the insurance 
policies of the vessels for:

(a) the Port Authorities prior to 
permitting the vessels to enter the 
port’s waters; and

(b) for the ship agents before en-
gaging the vessels.

Powers granted to the UAE 
authorities

According to Article 8 Paragraph 
No. 4, in the situation of a non-com-
pliant arrested vessel, the Ministry 
may request the arresting authority 
to serve a warning to the shipown-

er or operator to correct the situa-
tion of the vessel and to cover the 
expenses of the crew members to 
maintain the vessel’s seaworthiness 
status. Furthermore, if the situation 
is not rectified following such warn-
ing, the court may order the arresting 
party to cover the required expenses, 
with the right to add such expenses 
to the claim raised against the vessel.

If the ship continues to remain 
non-compliant, the Ministry may re-
quest the court or the arresting au-
thority to apply for a judicial sale at 
a public auction and deposit the sale 
price in the court treasury after de-
ducting all expenses and fees.

Effect of the 2007 Nairobi Con-
vention

Future ratification of the Conven-
tion implies that specific UAE leg-
islation will need to be adapted in 
line with the text of the Convention. 
Although the resolution appears to 
have strong common areas that link 
it with the Convention, it is possible 
that post ratification, the current re-
gime will need to be amended or even 
re-enacted. 
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WinGD’s efficient engine design features the most economic 
low-pressure supply system with the least components, saving on 
space and fuel costs. The gas handling and pilot fuel system 
keeps fuel quantity below 1% of total heat release in the lean 
burn cycle, which in turn increases efficiency.

WinGD sets new marine engine standards with 
low-pressure gas technology in  X-DF engines.

Improved cost 
efficiencies
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burn cycle, which in turn increases efficiency.

WinGD sets new marine engine standards with 
low-pressure gas technology in  X-DF engines.

Improved cost 
efficiencies ياسمين فيشت الشريك اإلداري، وشهاب ممدوح المساعد األول في شركة فيشت يناقشان تداعيات القرار الجديد

 قرار رقم 71 بشأن 
»حل القضايا المتعلقة بحطام السفن والسفن المهجورة«

المتحدة  بية  العر اإلمارات  دولة  انضمت 
وهما  رئيسيتين،  دوليتين  اتفاقيتين  إىل  أخيًرا 
بشأن  إم سي)  إل  (إل   1996 عام  بروتوكول 
البحرية »،  المطالبات  المسؤولية عن  »تحديد 
واالتفاقية الدولية لعام 2001 بشأن المسؤولية 
التلوث بزيت وقود السفن.  المدنية عن أضرار 
للتصديق  باإلضافة ايل ذلك، تجري مفاوضات 
على اتفاقية نيرويب لعام 2007 بشأن إزالة الحطام.

اإلمارايت  البحري  القطاع  يزال  ال  ومع ذلك، 
يواجه مواقف لم يتم حلها تتعلق بحطام السفن 
والسفن المهجورة، حيث ال يزال طاقم بعض هذه 
السفن على متنها. وقد تخلى أصحابها عنها أو 
التقاضي  توقيفهم قضائًيا بسبب استمرار  تم 

أمام المحكمة.
ولمعالجة هذه القضايا، أصدر مجلس الوزراء 
اإلمارايت القرار رقم 71 يف 1 يوليو 2021، بشأن 
الحطام البحري والسفن غير الممتثلة علي أن 
ين  شهر غضون  يف  التنفيذ  حيز  القرار  يدخل 
من تاريخ صدوره. والحقاً سيتم تشكيل جهات 
لتسريع عملية التقاضي يف قضايا حطام السفن 

والسفن المهجورة.

النتائج الرئيسة للقرار :
ية  البحر السفن  جميع  على  القرار  ينطبق 
أو غرضها  أو حمولتها  النظر عن طاقتها  بغض 
من المالحة، باستثناء السفن الحربية والسفن 

التي تمتلكها و تديرها الدولة.
ويخضع للقرار جميع السفن الوطنية واألجنبية 
لدولة  اإلقليمية  والمياه  المواىنء  الموجودة يف 
المنطقة  داخل  أو  المتحدة  بية  العر اإلمارات 
االقتصادية التابعة لها، و يتم التطبيق على حاالت 
عدم االمتثال بشكل صارم، بما يف ذلك الحاالت 
إرسائها  و  السفينة  التخلي عن  يتم فيها  التي 
يف مناطق غير مسموحة، وكذلك حين يفشل 
المالك يف ضمان صالحية السفينة لإلبحار، ويف 

حال التأخر عن دفع األجور المستحقة.
العناصر  أحد  تتمثل  التحديد،  وجه  وعلى 
الوطنية  السفن  أن جميع  للقرار يف  ية  المركز
واألجنبية التي تزيد حمولتها عن 300 طن يجب 
عليها أن تحمل بوليصة تأمين صالحة أو ضمان 
مالية  مؤسسة  أو  مصريف  ضمان  مثل:  مايل، 
التحديد  4 على وجه  المادة  معتمدة. وتسمح 

لوكالء السفن وسلطات الموائن بالتحقق والتأكد 
من أن السفن تحمل بوليصة تأمين أو ضمان 
االمتثال،  المفعول. ويف حال عدم  مايل ساري 
تكون السفينة المعنية ملزمة بتغطية تكلفة إزالة 
الحطام وعالوة على ذلك، إذا لم يتمكن الوكيل 
من تحقيق متطلبات التأمين للسفينة، يتحمل 

الوكيل مسؤولية إزالة الحطام.

قواعد الحوكمة التي يفرضها القرار
فيما يخص الحوكمة، ينص القرار على تشكيل 
لجنة من خمسة أعضاء تحت اسم »لجنة حطام 
السفن والسفن غير الممتثلة«. وستعمل اللجنة 
بصفتها مستشاًرا لوزارة الطاقة والبنية التحتية 
فيما يتعلق باإلجراءات الالزمة والتي يجب اتخاذها 
ضد السفينة غير الممتثلة أو المهجورة، ويف حال 
بيع قضايئ  بطلب  إما  للوزارة  ُيسمح  الضرورة 
التقدم  أو  المهجورة  أو  الممتثلة  للسفينة غير 

بطلب للحصول عليها.

الحفاظ على حقوق مختلف األطراف
نجح القرار يف حماية وتطوير معظم مبادئ 
القانون البيئي يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المتوافق مع المعايير الدولية، وداخل المناطق 

البحرية حيث تمارس حقوقها السيادية،
ويحمي القرار حقوق البحارة يف حالة انتهاكها 
من قبل المالك بعدم دفع أجورهم لمدة تزيد 

عن شهرين.
يع  السر القضايئ  بالبيع  القرار  يسمح  كما 
للسفن غير الممتثلة. وقبل صدور القرار لم يكن 
من الممكن الحصول على حل مماثل إال بعد مرور 
مدة من ثالث إىل أربع سنوات من التقاضي؛ ألنه 
لم يكن مسموًحا بيع السفينة بالمزاد العلني إال 

بعد االنتهاء من عملية التقاضي .
وباإلضافة إيل ذلك، فإن منح الوزارة سلطة 
مطالبة المحكمة أو السلطة المختصة بتقديم 
طلب بيع قضايئ إما قبل أو أثناء عملية التقاضي 
سيقلل من خطر الحطام، وسيسمح بالتخلص 
من السفن المهجورة األمر الذي لم يكن متاًحا 

إال بعد فترة طويلة .

مقارنة مع اتفاقية نيرويب لعام 2007
القرار واالتفاقية كالهما يسعى لحماية البيئة 
وينطبق كالهما أيًضا على جميع أنواع السفن. 

كما يعترف كالهما بالتأثير السلبي الذي يسببه 
البيئية  واألنظمة  المالحة  على  السفن  حطام 
تمتلك  بأن  التزاًما  يفرضان  وكذلك،  ية.  البحر
السفن ضمانًا مالًيا كافًيا يف شكل بوالص تأمين 
كثر، مرورًا  للسفن التي تبلغ حمولتها 300 طن وأ
بالمياه اإلقليمية والمناطق االقتصادية الخالصة.

ومقارنًة باتفاقية نيرويب، يوسع القرار نطاق 
نظام الحماية الممنوح للبحارة ويغطي السفن 
لسلطات  محدًدا  اختصاًصا  ويضع  المهجورة، 
الموائن ووكالء السفن للتحقق من بوالص التأمين 

الخاصة بالسفن حسب اآليت:
(أ) سلطات الميناء قبل السماح للسفن بدخول 

مياه الميناء .
(ب) لوكالء السفن قبل تشغيل السفن.

ت  للسلطا حة  لممنو ا ت  حيا لصال ا
اإلماراتية

وفًقا لنص المادة 8 البند رقم 4، من القرار 
والتي تنص علي أنه حال وجود سفينة محجوزه 
لعدم االمتثال، يجوز للوزارة أن تطلب من سلطة 
الحجز إرسال تحذير إىل مالك السفينة أو المشغل 
أفراد  السفينة وتغطية نفقات  لتصحيح وضع 
الطاقم؛ للحفاظ على صالحية السفينة لإلبحار. ويف 
حال لم يتم تصحيح الوضع بعد هذا اإلنذار، يجوز 
للمحكمة أن تأمر الطرف الحاجز بتغطية النفقات 
المطلوبة، مع الحق يف إضافة هذه النفقات إىل 

الدعوى المرفوعة ضد السفينة.
ويف حال استمرار عدم امتثال السفينة، يجوز 
للوزارة أن تطلب من المحكمة أو سلطة الحجز 
التقدم بطلب للبيع القضايئ بالمزاد العلني وإيداع 
ثمن البيع يف خزانة المحكمة بعد خصم جميع 

المصاريف واألتعاب.

ت  للسلطا حة  لممنو ا ت  حيا لصال ا
اإلماراتية

االتفاقية  المستقبلي على  التصديق  يعني 
أن التشريعات الخاصة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ستحتاج إىل تكييفها بما يتماشى مع 
نقاًطا  يتضمن  القرار  أن  ورغم  االتفاقية.  نص 
مشتركة قوية تربطه باالتفاقية، فمن الممكن بعد 
التصديق علي االتفاقية، أن يحتاج القرار الحايل 

إىل تعديل أو حتى إعادة تشريع. 
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MARITIME AGENDA

Date: 6-7 October, 2021 
Venue: Taj Dubai

Date: 13 - 16 October 2021 
Venue: ADNEC, Abu Dhabi 

Offshore Jackup Middle East

Abu Dhabi International Boat 
Show

Date: 12 - 14 October, 2021
Venue: Address Dubai Marina

ICOMIA World Marinas 
Conference 

97124499465 

info@sjr.group

www.sjr.group

Abu Dhabi, UAE

Empowered by UAE caliber 
for solidifying industry 

leadership
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MARITIME EVENTS

UAE Maritime leaders meet to prepare the country’s candidacy 
for its Category B membership in the IMO Council
Significant achievements of the country including the adoption of digital technology in the maritime 
sector, programs to protect the marine environment and humanitarian initiatives to support seafarers 
were reviewed
The Maritime Department at the 

UAE Ministry of Energy and Infra-
structure organized an assembly of 
leaders from various government 
and private sectors within the mar-
itime sector, to discuss and prepare 
the UAE candidacy file for the IMO. 
By identifying the best practices and 
projects that enhance the status of 
the UAE and strengthen the confi-
dence of the members in its maritime 
capabilities, the Ministry continues to 
play its role in developing the indus-
try, serving the sector, and protecting 
the marine environment. 

The in-person event that also saw 
a virtual presence, was led by Sheikh 
Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Mak-
toum, Executive Director of the Du-
bai Maritime City Authority and was 
attended by several senior maritime 
leaders representing ports and or-
ganizations in the UAE. 

Leading the global maritime 
community

During the assembly, H.E. Suhail 
Al Mazrouei, UAE Minister of En-
ergy and Infrastructure said, “The 
IMO not only issues legislation, but 

also regulates the shipping indus-
try and everything related to mar-
itime security, safety, protection of 
the marine environment in addition 
to facilitating maritime transport. 
Therefore, it is integral for the UAE 
to have a presence at the center of 
decision-making. Secondly, as a moral 
and ethical obligation the onus is on 
us as a country to be the voice of the 
maritime sector in this part of the 
world.”

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khal-
ifa Al Maktoum, Executive Director 
of the Dubai Maritime City Author-
ity said, “The UAE’s presence in the 
IMO’s Executive Council constitutes a 
significant value to ensure its contin-
ued support for the maritime indus-
try, thus, shaping the future of this 
vital sector especially for reinforcing 
maritime safety standards and saving 
the environment.”

Advanced infrastructure
H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor 

to the Minister for Maritime Trans-
port Affairs, UAE Ministry of Energy 
and Infrastructure said, “The capabil-
ities of the UAE’s ports and maritime 

facilities exceed international stand-
ards, forming a distinguished model 
in terms of digitalisation. The coun-
try contributes significantly in pro-
tecting the marine environment and 
helping the sector comply with IMO 
regulations in reducing sulfur dioxide 
emissions by providing new, low-sul-
fur fuels at an affordable price.”

H.E. Al Malek moderated discus-
sions focused on reviewing the UAE’s 
competitiveness in adopting digital 
transformation in the maritime sec-
tor. Major leaders from ADNOC, AD 
Ports, Ajman Port and Port of Fu-
jairah explained their major achieve-
ments which included an integrated 
set of digital systems.

It is worth noting that the UAE is 
looking forward to its re-candidacy 
for Category B membership in the 
Executive Council at the IMO for the 
third consecutive time, in elections 
scheduled to take place in December 
2021. The UAE aims to strengthen 
maritime legislation and regulations 
to serve the sector and facilitate in-
ternational trade.  

MARITIME EVENTS
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وعبر معاليه عن رضاه لما تم تحقيقه حتى 
اآلن من فريق دعم ملف اعادة الترشح، وثقته 
الكبيرة بإنجازات الدولة، والتي سجل العديد منها 
أرقاًما قياسية يف مؤشرات التنافسية الدولية يف 
كد على ضرورة بذل أقصى  البحري، وأ القطاع 
الجهود من جميع األطراف المعنية يف هذا المجال 
لتقديم ملف متكامل وحافل باإلنجازات التي تليق 
عالمًيا  المتقدمة  المكانة  ذات  اإلمارات،  بدولة 
الخدمات  التجارة وتقديم  لتعزيز  كمركز رئيس 

البحرية اللوجستية.
خليفة  بن  أحمد  بن  سعيد  الشيخ  وقال 
التنفيذي لسلطة مدينة ديب  آل مكتوم، المدير 
المالحية: »يمثل ملف الترشح لتجديد عضوية 
اإلمارات يف المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية 
الدولية إحدى الركائز األساس التي يوليها جميع 

الشركاء يف القطاع البحري بدولة اإلمارات، على 
الجهات  من  والمحلي،  االتحادي  الصعيدين 
اهتماماً  الخاص  القطاع  أو شركات  الحكومية 
بالغاً، حيث تسعى الدولة من خالل تلك العضوية 
لجهة  المجلس  أعمال  اإلسهام يف  إىل مواصلة 
واالتفاقيات  والسياسات  االستراتيجيات  إعداد 
ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري ومشاركة 
الدول األعضاء يف تعزيز معايير السالمة البحرية 
وحماية البيئة البحرية؛ السيما وأن دولة اإلمارات 
تحتل مكانة بارزة ومتقدمة ضمن مصاف أفضل 
كز البحرية الرائدة عالمياً. باإلضافة إىل ذلك،  المرا
الموائن وأحدثها  كبر  أ الدولة عدًدا من  تحتضن 
على مستوى الشرق األوسط والعالم، ما يجعلها 
ضمن أفضل مراكز الشحن على الصعيد العالمي، 
لذا يشكل حضورها يف المكتب التنفيذي قيمة 

هامة لضمان استمرارها بدعم الصناعة البحرية 
وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي الهام.«

بنية تحتية متطورة 
من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل 
البحري،  النقل  ير لشؤون  الوز مالك، مستشار 
بوزارة الطاقة والبنية التحتية: »نمتلك يف دولة 
اإلمارات بنية تحتية متطورة تعد من بين األحدث 
موانئنا  قدرات  وتتجاوز  العالم،  على مستوى 
لتشكل  العالمية،  المعايير  ية  البحر ومرافقنا 
والبنية  الرقمنة  تبني  نموذًجا متميًزا يف مجال 
التحتية الذكية، ونفخر يف دولة اإلمارات أن نكون 
الدولة األوىل على مستوى العالم، التي ساندت 
البحارة خالل محنتهم يف بداية الجائحة، وسمحت 
لهم بتبديل الطواقم البحرية، بعد أن تقطعت بهم 
السبل يف عرض البحر على متن سفنهم لشهور 
عديدة، من جانب آخر ساهمت الدولة بشكل كبير 
يف مجال حماية البيئة البحرية ومساعدة قطاع 
الشحن على االمتثال لتشريعات المنظمة البحرية 
كاسيد الكبريت،  الدولية يف الحد من انبعاثات أ
من خالل توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض 

الكبريت، وبأسعار مجدية.«
وقد تركز النقاش حول استعراض تنافسية 
دولة اإلمارات يف تبني التحول الرقمي يف القطاع 
البحري، حيث شرح المشاركون من طرف أدنوك 
وموائن أبو ظبي وميناء الفجيرة وميناء عجمان 
إنجازاتهم الكبرى يف هذا المجال، والتي شملت 
أولها  الرقمية،  األنظمة  من  متكاملة  مجموعة 
نظام اإلبالغ عن أعطال السفن، والذي تم تعزيزه 
بتواصل  الذكية، يسمح  الهواتف  بتطبيق على 
الطواقم البحرية على متن السفينة مع قاعدة 
المزايا  االطالع على  تم  المركزية. كما  البيانات 
المتقدمة لنظام إدارة الموائن ومحطات تصدير 
النفط، وإبراز مزايا البنية التحتية المتطورة التي 
يمتلكوها، واستثمارهم يف تجريف قنوات إبحار 
موانئهم  يف  العمل  استدامة  تضمن  متعددة 
وتفادي انسداد أي من تلك الممرات بما يمكن 
أن يتسبب يف إعاقة حركة الناقالت أو التسبب 

بوقوع الحوادث البحرية. 
جدير بالذكر أن دولة اإلمارات قد فازت للمرة 
األوىل بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 
يف الفئة ب عام 2017، كما تم إعادة انتخابها يف 
انتخابات عام 2019، كما تتطلع الدولة إىل إعادة 
انتخابها للمرة الثالثة على التوايل يف االنتخابات 
التي ستجري خالل شهر ديسمبر القادم من هذا 
العام 2021، لتواصل دورها يف تعزيز التشريعات 
واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري 

والتجارة الدولية بشكل عام.  
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970 سفينة
 دولية حجم أسطول اإلمارات

بترتيب 21 عالمًيا في
سنة 2020

أكثر من 70 دولة
تستثمر فيها الشركات
اإلماراتية في المشاريع

البحرية واللوجستية

+214 ألف بحار
تم تبديلهم بشكل
 آمن خالل جائحة

كوفيد-19

+19مليون
حاوية تمت مناولتها عبر

موانئ الدولة خالل 
العام 2020

1083 بحاًرا
يعملون في القطاع
 البحري من مواطني

 دولة اإلمارات

9.890 مليون
نسمة حجم التعداد السكاني

للمواطنين والمقيمين
بدولة اإلمارات

357,045 مليون
دوالر أمريكي مقدار الناتج
اإلجمالي لدولة اإلمارات

خالل عام 2020

121,661مليون
دوالر أمريكي حجم التجارة

المنقولة بحًرا في
 دولة اإلمارات

532,774 مليون
دوالر أمريكي مقدار التجارة

الخارجية بدولة اإلمارات
خالل عام 2020

+25 ألف
سفينة تجارية وصلت إلى

الموانئ اإلماراتية
خالل 2020

1,650 كم طول سواحل الدولة

230 جزيرة تمتلكها اإلمارات

+27 ألف شركة بحرية باإلمارات40.4 متر/كم2 نسبة السواحل

21 مليون طن حمولة سفن الدولة

20 ميناء رائد عامل بالدولة

+90 مليار درهم سنوًيا إسهام القطاع البحري بالناتج المحلي لدولة اإلمارات

أركان تنافسية اإلمارات في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية

الثالثة عالمًيا في تزويد 
وقود السفن

الثانية عشر عالمًيا في 
مؤشر خطوط النقل 

الثالثة عشر عالمًيا في 
مؤشر الربط البحري

الثالثة عشر عالمًيا في مؤشر 
خدمات الموانئ وكفاءة األداء

الرابعة عشر عالمًيا في مجموع 
المؤشرات البحرية ومستويات األداء

الثالثة عالمًيا في تيسير 
التجارة المنقولة بحًرا

الخامسة عالمًيا ضمن أهم 
المراكز البحرية الدولية

الحادية عشر عالمًيا في مؤشر 
مناولة الحاويات

https://unctadstat.unctad.org/countrypro�le/maritimepro�le/en-gb/784/index.html :المصدر
بيانات وزارة الطاقة والبنية التحتية
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 تم استعراض أهم إنجازات الدولة في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاع البحري، وبرامج حماية البيئة
البحرية، والمبادرات اإلنسانية لدعم البحارة والعاملين في القطاع البحري

قادة القطاع البحري بدولة اإلمارات يجتمعون لمناقشة خطة دعم 
ملف إعادة ترشح الدولة لمجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة ب

 ضمن مساعي الدولة لتكريس ريادتها كإحدى 
كز البحرية يف العالم، ولتكون من بين  أفضل المرا
البحرية،  الصناعة  المؤثرة يف تطوير  الدول  أهم 
والبنية  الطاقة  وزارة  البحرية يف  اإلدارة  نظمت 
القطاع  لقادة  اجتماع  اإلمارات،  بدولة  التحتية 
والمؤسسات  الجهات  مختلف  من  البحري 
الحكومية والخاصة، لمناقشة الجهود المبذولة 
لدعم ملف إعادة ترشح دولة اإلمارات لمجلس 
أفضل  وحصر  لدولية،  ا ية  لبحر ا المنظمة 
مكانة  من  تعزز  التي  يع  والمشار الممارسات 
البحرية.  المنظمة بقدراتها  الدولة وثقة أعضاء 
بدورها يف تطوير  القيام  الوزارة  بذلك  وتواصل 
القرارات  والتأثير يف صياغة  ية،  البحر الصناعة 
والتشريعات البحرية الجديدة بما يخدم القطاع 

البحري ويحمي البيئة البحرية يف آن واحد.
وقد حضر االجتماع الذي جمع بين الحضور 
الشخصي والحضور عن بعد عدد من كبار القادة 
البحريين يف دولة اإلمارات، على رأسهم الشيخ 
المدير  آل مكتوم،  بن خليفة  أحمد  بن  سعيد 

المالحية، وأدارت  التنفيذي لسلطة مدينة ديب 
مالك،  آل  حصة  المهندسة  سعادة  النقاش 
بوزارة  البحري  النقل  لشؤون  ير  الوز مستشار 
الطاقة والبنية التحتية، كما استضاف االجتماع 

عدًدا من القيادات البحرية والموائن بالدولة.

نحو مجتمع بحري ريادي عالمي
انتخاب دولة اإلمارات يف  حول أهمية إعادة 
مجلس المنظمة البحرية الدولية، صرح معايل 
المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية 
دور  »يضاهي  قائاًل:  اإلمارات،  بدولة  التحتية 
المنظمة البحرية الدولية ما تقوم به األمم المتحدة 
ولكن يف عالم البحار، وهي الجهة الدولية إلصدار 
تنظم عمل صناعة  التي  واللوائح  التشريعات 
الشحن البحري وكل ما يتعلق بالسالمة واألمن 
البحري وحماية البيئة البحرية وتسهيل التجارة 
العالمية المنقولة بحراً. لذا، كان لزاًما علينا العمل 
بأن يكون لنا حضوًرا فاعالً ومؤثراً يف مركز اتخاذ 

القرار، وأن نتعامل مع القطاع البحري من موقع 
المبادرة بالفعل، وليس من منطلق رّدة الفعل.«
وأضاف معاليه: »أمر آخر يعتبر التزاًما أخالقًيا 
وأدبًيا علينا يف الدولة، وهو أن نكون المعبر عن 
صوت القطاع البحري يف هذا الجزء من العالم، 
وعدم احتكار صناعة القرارات البحرية وتحضيرها 
على الدول التي هيمنت بحكم األقدمية على هذا 
السابقتين  الدورتين  القطاع، وقد نجحنا خالل 
هذا  على  فاعل  دور  بلعب  المنظمة  لمجلس 
الصعيد، وتمكّنا من إدخال تعديالت جوهرية يف 
الكثير من القرارات، التي تراعي الفجوة التقنية 
التحتية  ببنيتها  المتقدمة  الدول  بين  الكبيرة 
البحرية وبايق الدول التي ال تزال تسعى إىل تطوير 
منظومتها البحرية، كما ساهمنا يف إصدار العديد 
من القرارات التي تخفف األعباء عن مالك السفن 
والشركات البحرية، يف ذات الوقت الذي نحفزهم 
الجديدة وتبني  للتشريعات  االمتثال  فيه على 

التحول الرقمي يف الصناعة البحرية.«
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IMarEST UAE & Sea Commerce seminar facilitates 
discussions on Methanol as the ideal fuel for ships

The bunker industry must invest 
in the shift to low and zero-car-
bon fuels as we look ahead to the 
next IMO regulatory milestone. SEA 
COMMERCE (AMERICA) discussed 
why METHANOL is the ideal fuel for 
ships at an IMarEST UAE branch hy-
brid seminar & webinar. Participants 
had the opportunity to interact with 
top industry experts from leading 
organisations including Methanex, 
Methanol Institute, Marinvest, Dag-
Mar Navigation, Proman, MAN, and 
Anglo Belgian Corp.

At the event, Nikeel Idnani, Secre-
tary, IMarEST UAE branch, conceded 
that the shipping industry has tradi-
tionally been familiar with a limited 
range of fuels. Now, ship owners are 
on the threshold of witnessing the 
bunker market develop in complexity 
with new low- or zero-carbon solu-
tions come into play to kick start the 
rapid scaling of carbon-neutral fuels 
needed en-route to green shipping.

The event saw the participation of 
industry experts such as Ayca Yalcin, 
Director Market Development EMEA, 
Methanex; Chris Chatterton, COO, 
Methanol Institute, Singapore; Peter 
Schild, Director Marine Fuel, Proman; 

Fredrik Stubner, Director Technical, 
Marinvest, Sweden; Dagninn Lunde, 
Partner Dagmar Navigation Greece; 
Capt. Saleem Alavi, President, Sea 
Commerce America; Kjeld Aabo, Di-
rector New Technology, MAN Energy 
System, Denmark; and Capt. Vincent 
Pirot, Regional Representative, Anglo 
Belgian Corporation; who spoke in fa-
vor of Methanol as the ideal fuel for 
ships to achieve targets set by the 
IMO.

Chris Chatterton used a SWOT 
analysis as his strategic planning 
argument in favor of Methanol as 
a future-proof fuel. In essence, he 
stated that Methanol is a fully IMO 
2030 compliant fuel that is readi-
ly available, competitive in Capex & 
Opex with LSFO and LNG, with a 
range of future proof pathways. Chris 
highlighted the inherent challenges 
of alternative fuels, such as energy 
density, limited raw materials, delays 
in GHG regulations, low LSFO prices, 
and increased onboard storage space 
requirements. He further stated that 
MI supports a Life Cycle Assessment 
(LCA) basis focused on “well to wake” 
emissions versus the “tank to wake” 
basis as is the current IMO method-
ology.

Capt. Saleem Alavi demystified 
what is presented in the media as se-
lective information regarding Metha-
nol. This misinformation of facts or 
incomplete and selective information 
is continuously hammered to make it 
appear the norm. Through his pres-
entation, Capt. Saleem brought about 
awareness by identifying economic, 
environmental & technical factors 
that shipowners need to consider 
when deciding on fuel technology se-
lection. He carried out a comprehen-
sive analysis on the comparison of 
GHG emissions (g CO2 eq/MJ fuel) 
of MDO, LNG, Methanol & Ethanol 
production, and onboard consump-
tion.

In addition to the insights offered 
by speakers on the efficiency of 
Methanol, the event gave a voice to 
the attendees who play an essential 
part in shipping’s “ journey to zero”. 
Idnani concluded with, “While it is 
well understood that there is no sil-
ver bullet for shipping’s decarboniza-
tion challenge, it is evident that de-
veloping commercially viable fuels is 
what is needed in the race to meet 
future energy demands.  

By Mohammed Siddiq M.
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»إمارسات اإلمارات« و »سي كوميرس« يناقشان 
استخدام الميثانول كوقود مثالي للسفن

التحول  الوقود يف  قطاع  يستثمر  أن  يجب 
إىل الوقود منخفض الكربون والوقود الخايل من 
الكربون، يف الوقت الذي نتطلع فيه إىل المرحلة 
الدولية.  ية  البحر للمنظمة  التالية  التنظيمية 
ناقشت شركة التجارة البحرية (سي كوميرس 
الوقود  هو  الميثانول  كون  السبب يف  يكا)  أمر
المثايل للسفن يف ندوة عبر اإلنترنت يف فرع معهد 
بدولة  والتكنولوجيا  والعلوم  ية  البحر الهندسة 
اإلمارات العربية المتحدة. وأتيحت للمشاركين 
الفرصة للتفاعل مع كبار خبراء القطاع البحري 
مؤسسة  ذلك  يف  بما  الرائدة  المنظمات  من 
وشركة  الميثانول،  معهد  و  »ميثانيكس«، 
نافيجيشن  »داجمار  شركة  و  ينفيست«  »مار
المحدودة« و شركة »برومان« و شركة »مان« 

وشركة »أنجلو بلجيان«. 
ويف هذا الحدث، أقر »نيكيل إدناين«، سكرتير 
إمارسات اإلمارات بأن قطاع الشحن كان قديًما 
على علم بمجموعة محدودة من أنواع الوقود. 
واآلن، أصبح مالكو السفن على وشك االعتراف 
مع  بشكل متشعب  يتطور  الوقود  بأن سوق 
البدائل الجديدة منخفضة الكربون أو الصفرية، 
والتي تلعب دوًرا هائاًل لبدء التوسع السريع يف 
الطريق  المحايد كربونًيا و الضروري يف  الوقود 

نحو الشحن األخضر.
وشهد الحدث مشاركة خبراء القطاع مثل« 
أوروبا  يف  السوق  تطوير  مدير  يالسين«،  آيكا 
والشرق األوسط وأفريقيا بمؤسسة ميثانيكس، 
العمليات بمعهد  وكريستوفر تشاتيرتون مدير 
الميثانول، بسنغافورة، وبيتر شيلد مدير الوقود 
ستوبنر،  يك  يدر وفر برومان،  بشركة  البحري، 
السويدية،  ينفيست،  مار الفني، لشركة  المدير 
وداجنينن ليوند، شريك شركة داجمار نافيجيشن 
المحدودة باليونان، والكابتن سليم علوي، رئيس 
شركة التجارة البحرية (أمريكا)، وكجيلد آبو، مدير 
التكنولوجيا الجديدة، بشركة مان ألنظمة الطاقة 
الدنماركية، والكابتن فينسينت بيروت، الممثل 
اإلقليمي لشركة أنجلو بلجيان؛ الذين تحدثوا عن 
أفضلية الميثانول كوقود مثايل للسفن لتحقيق 
األهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية.

واستخدم كريس تشاتيرتون تحليل)سوات) 
الرباعي كأساس للتخطيط االستراتيجي لصالح 
كد  الميثانول كوقود مستقبلي. وخالصة القول، أ
تشاتيرتون أن الميثانول هو وقود متوافق تماًما 
مع رؤية المنظمة البحرية الدولية 2030 ومتوفر 
بسهولة، وقادر على المنافسة من حيث النفقات 
ومع  التشغيلية  والنفقات  الثابتة،  األصول  يف 
زيت الوقود منخفض الكبريت، والغاز الطبيعي 
المسال، ومع مجموعة من المسارات المستقبلية 
التحديات  الضوء على  المؤكدة. وسلط كريس 
الكامنة يف أنواع الوقود البديلة، مثل كثافة الطاقة، 
والمواد الخام المحدودة، والتباطؤ يف قوانين غازات 
الدفيئة، وانخفاض أسعار زيت الوقود منخفض 
الكبريت، وزيادة متطلبات مساحة التخزين على 
متن السفن. وذكر كذلك أن معهد )إم آي) يدعم 
الحياة والذي يركز على »انبعاثات  دورة تقييم 
كما هي  المصب«  »انبعاثات  مقابل  المنبع« 

منهجية المنظمة البحرية الدولية الحالية.
قام الكابتن سليم علوي بإزالة الغموض عما 
يتم تقديمه يف وسائل اإلعالم على أنه معلومات 
انتقائية فيما يتعلق بالميثانول. وأوضح أن هذه 

المعلومات  أو  للحقائق  المنافية  المعلومات 
باستمرار  يتم طرحها  واالنتقائية  المكتملة  غير 
لجعلها تبدو وكأنها القاعدة. ومن خالل العرض 
الذي قدمه، قام الكابتن سليم بتحديد العوامل 
االقتصادية والبيئية والفنية التي يحتاج أصحاب 
السفن إىل مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن اختيار 
تكنولوجيا الوقود. وأجرى تحلياًل شامالً لمقارنة 
انبعاثات غازات الدفيئة من وحدات مكافئة من 
كسيد الكربون إلنتاج زيت الديزل البحري،  ثاين أ
والغاز الطبيعي المسال، والميثانول واإليثانول، 

واالستهالك على متن السفينة.
باإلضافة إىل األفكار التي قدمها المتحدثون 
فرصة  الحدث  أعطى  الميثانول،  كفاءة  حول 
للحضور الذين يلعبون دوًرا أساسًيا يف »الرحلة 
إىل الصفر« ليقولوا كلمتهم. واختتم إدناين حديثه 
قائالً: »يف حين أنه من المفهوم جيًدا أنه ال يوجد 
الكربون من الشحن  إزالة  حل سحري لتحدي 
الوقود  أنواع  تطوير  أن  الواضح  البحري، فمن 
القابلة للتطبيق تجاريًا هو المطلوب يف السباق 

لتلبية متطلبات الطاقة المستقبلية.  

يق م . بقلم: محمد صدِّ
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Held across two power-packed 
days, the recently concluded inau-
gural edition of the Smart Facilities 
Middle East (SFM 2021), convened 
by Aldrich International spearhead-
ed a series of discussions addressing 
the theme of Gearing Up for the Fu-
ture, Developing Sustainable Facility 
Management Strategies. The insight-
ful event featured visionary keynote 
presentations on the latest technolo-
gies, digitalisation in the industry, and 
AI-focused tracks. 

The conference brought together 
facility management professionals, 
building administrators, purchase 
managers, health & safety manag-
ers, real estate management profes-
sionals to mention a few from across 
the GCC. Partners included Dahua 
Technology MENA, SIEMENS Middle 
East, Facilio, Ramsys, Intertech Vi-
sion Middle East, Barco, Ejadah Asset 
Management Group, Farnek Services 
LLC, Belimo, SHRAS IT Solutions, Ea-

ton, CATEC, Evreka & HygieneTech. 
The event was supported by IWFM, 
IFMA, Emrill Services LLC & MACE.

Through knowledge-rich discus-
sions, the event not only showcased 
advancements in the region, but also 
helped attendees identify lucrative 
opportunities in the GCC. Panel dis-
cussions & presentations focused 
on technology & new age workplace, 
how FM leaders can create customer 
value through data-driven agile ser-
vice delivery, digital handover man-
agement for the built environment, 
and the asset digitisation basics. 

Key industry expert, Graeme Sims, 
Executive Director from The Regu-
latory & Supervisory Bureau (RSB 
Dubai), the regulator of Dubai’s water 
and electricity sector, delivered the 
keynote address stressing on Build-
ing Energy Management Accredi-
tation Scheme, which aims to raise 
awareness about the role of Energy 
Management companies in delivering 

energy-efficient operation of Dubai’s 
buildings.

One of the key highlights was the 
exclusive inaugural panel with Mar-
tin Gregory, Chief Executive Officer, 
Gregory & Jones Consultants; Said 
ElHaouasli, Vice President – Facil-
ities Management, LOAMS; Tarek 
Nizameddin, Senior Executive Direc-
tor, Ejadah Asset Management Group 
and Khaldun Aburok, Director of 
Business Development, Farnek Ser-
vices LLC that shed light on the role 
of Facilities Management in Dubai Vi-
sion 2040.

The conference included an inter-
active session on the role of facili-
ties management in carbon reduc-
tion moderated by David Carey from 
the Institute of Workplace & Facility 
Management; Louise Collins, JLL 
MENA & James Grinnell from the 
Regulatory & Supervisory Bureau 
(RSB Dubai).  

SFM: Addressing sustainable development and future 
challenges in the facilities management industry
The inaugural edition of Smart Facilities Middle East witnessed attendance from over 250 industry leaders
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أقيمت النسخة االفتتاحية التي اختتمت أخيرًا 
األوسط  الشرق  الذكية يف  المرافق  من مؤتمر 
حاشدين  يومين  مدار  على   (SFM 2021)
باإلنجاز، بدعوة من ألدريش إنترناشيونال، حيث 
التي  الجادة  المناقشات  من  سلسلة  أثارت 
تناولت موضوع االستعداد للمستقبل، وتطوير 
استراتيجيات إدارة المرافق المستدامة. وقد تميز 
الحدث بعروض تقديمية رئيسة مستنيرة حول 
أحدث التقنيات، والرقمنة يف القطاع، والمسارات 

التي تركز على الذكاء االصطناعي.
المرافق،  إدارة  المختصين يف  المؤتمر  جمع 
ومديري المباين، ومديري المشتريات، ومديري 
الصحة والسالمة، والمختصين يف إدارة العقارات، 
على سبيل المثال ال الحصر، اجتمعوا من جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل الشركاء: 
داهوا تكنولوجي مينا، وسيمنز الشرق األوسط، 
ميدل  فيجن  وإنترتك  ورمسيس،  وفسيليو، 
إيست، وباركو، ومجموعة إجادة إلدارة األصول، 
وفارنيك للخدمات ذ.م.م، وبيليمو، وشراس لحلول 

تكنولوجيا المعلومات، وإيتون، وكاتيك، وإيفريكا، 
وهايجينتيك. وأقيم الحدث بدعم من معهد إدارة 
أماكن العمل والمرافق( IWFM )و الرابطة الدولية 
إلدارة المرافق( IFMA ) وشركة إمريل للخدمات 

ذ.م.م، وشركة ماك.
لم  بالمعلومات،  ية  الثر المناقشات  وخالل 
يعرض الحدث التطورات يف المنطقة فحسب، 
الفرص  تحديد  على  الحضور  أيًضا  ساعد  بل 
االستثمارية يف دول مجلس التعاون الخليجي. كما 
ركزت مناقشات الفريق والعروض التقديمية على 
التكنولوجيا، وبيئة العمل الحديثة، وكيف يمكن 
لقادة إدارة المرافق إضافة قيمة للعمالء من خالل 
تقديم خدمة راقية تعتمد على البيانات، وإدارة 
وأساسيات  المهيكلة،  للبيئة  الرقمي  التسليم 

رقمنة األصول.
وألقى خبير الصناعة الرئيس، غرايم سيمز، 
المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة بديب، 
المنظم لقطاع المياه والكهرباء يف ديب، الكلمة 
الرئيسة التي شدد فيها على خطة اعتماد إدارة 

الطاقة، والتي تهدف إىل زيادة الوعي بدور شركات 
للطاقة  تقديم خدمات موفرة  الطاقة يف  إدارة 

لمباين ديب.
الجلسة  الرئيسة  النقاط  أبرز  من  وكان 
االفتتاحية الحصرية مع مارتن جريجوري، الرئيس 
التنفيذي لشركة جريجوري آند جونز لالستشارات، 
وسعيد الحواصلي، نائب الرئيس – لخدمات إدارة 
الدين،  نظام  وطارق  المالك،  بجمعية  المرافق 
إجادة إلدارة  األول، لمجموعة  التنفيذي  المدير 
األعمال،  أبورق، مدير تطوير  األصول، وخلدون 
بفارنيك للخدمات ذ.م.م التي سلطت الضوء على 

دور إدارة المرافق يف رؤية ديب 2040.
دور  حول  تفاعلية  جلسة  المؤتمر  تضمن 
إدارة المرافق يف الحد من الكربون، أدارها (ديفيد 
كاري) من معهد إدارة أماكن العمل والمرافق. 
إل إل مينا)، وجيمس  ولويز كولينز، من (جيه 
التنظيم  اإلشراف(مكتب  مكتب  من  ينيل  جر

والرقابة يف ديب).  

يشهد اإلصدار االفتتاحي لمؤتمر المرافق الذكية في الشرق األوسط حضوًرا ألكثر من 250 خبيًرا رائًدا من رواد القطاع

 منتدى اإلدارة الذكية للمرافق: ربط قطاع إدارة المرافق 
من أجل التنمية المستدامة والتصدي لتحديات المستقبل
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By Mohammed Siddiq M.

Gastech, the world’s largest exhibition and conference 
supporting the gas, liquefied natural gas (LNG), 
hydrogen, and energy industry, took place at the World 
Trade Centre in Dubai, between 21 and 23 September, 
2021, and successfully connected policy makers, 
producers, consumers, and suppliers to facilitate the 
development of the hydrogen market over a course of 
three days. The event was held under the patronage 
of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of the United Arab 
Emirates and Ruler of Dubai, and was supported by the 
Ministry of Energy and Infrastructure in the UAE.

During the course of the event, Gastech Hydrogen 
provided a global platform that convened industry 
leaders in their journey towards lower and zero-carbon 
fuels that will play a central role in the delivery of a 
new energy landscape. Serving true to its purpose of 
facilitating discussions and identifying key solutions to 
climate change and decarbonisation, the event put a 
spotlight on Hydrogen and enabled organisations from 
across the globe to showcase their latest products, 

services, and solutions to achieve decarbonisation 
targets.

Bringing the global oil and gas sector under one 
roof

The event brought together more than 15,000 
global industry professionals in-person, accommodated 
over 300 leading organisations from across the globe 
for the first time since the onset of the COVID-19 
pandemic, and was inaugurated by H.H. Sheikh Hamdan 
bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Crown 
Prince and Chairman of The Executive Council of Dubai.

The opening session of the event featured a speech 
delivered by Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister 
of Industry and Advanced Technology, and Managing 
Director and CEO of the Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC), who spoke on the pivotal role natural gas is 
set to play in powering economic growth in the UAE over 
the next 50 years. This was followed by a panel discussion 
moderated by John Defterios, Former Emerging Markets 
Editor, CNN & Adjunct Professor, NYU Abu Dhabi, 
between H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minister of 
Energy and Infrastructure, UAE; H.E. Eng. Saad Sherida 

The world’s first major event dedicated to hydrogen as a clean energy solution addressed opportu-
nities in energy transition

Gastech 2021 concludes in Dubai after three days of 
intensive discussions and targeted networking
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Al Kaabi, Minister of State for Energy Affairs, Qatar & 
President and CEO, Qatar Petroleum; H.E. Arifin Tasrif, 
Minister of Energy & Mineral Resources, Indonesia; H.E. 
Mohammad Barkindo Sanusi, Secretary General, OPEC; 
and H.E. Dr. Alparslan Bayraktar, Deputy Minister of 
Energy & Natural Resources, Turkey; who spoke in depth 
about achieving net-zero targets and provided detailed 
insights on driving the global energy transition.

Facilitating industry-wide interactions for collec-
tive progress

The event saw the participation of leading organisations 
in the oil and gas sector such as the Abu Dhabi National 
Oil Company (ADNOC), Shell, Venture Global LNG, and 
WinGD, in addition to classification societies such as 
the Lloyd’s Register (LR), American Bureau of Shipping 
(ABS), and ClassNK.

Strategic Conferences held during the course of 
the event brought together over 300 government 
ministers, energy industry leaders, policymakers, and key 
customers to map out a future low-emission landscape. 
Key topics discussed during the conferences included 
decarbonisation and emissions management; finance 

and project investments; newly adopted business 
models in a post-COVID world; integrated energy 
suppliers; gas and LNG supply and demand dynamics; 
the potential for hydrogen to play a key role during the 
energy transition; diversification of the future workforce; 
trading, contracting, and pricing.

The event also focused on providing a platform for the 
gas, LNG, hydrogen, and energy industry to engage face-
to-face with the challenges of environmental agendas 
and leverage technology and new ways of working to 
stay at par with changing market requirements. The 
event also enabled senior decision-makers and industry 
thought leaders to share insights and knowledge on 
providing a carbon neutral, affordable energy future for 
all by 2050.

In addition to conferences on alternative fuels for 
achieving decarbonisation targets, the Gastech Technical 
Conference provided multiple opportunities for working 
professionals to learn from over 150 of the world›s 
leading energy engineers as they presented the latest 
technological breakthroughs and market opportunities 
for the industry.  
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والمدير  والرئيس  قطر،  يف  الطاقة  لشؤون 
التنفيذي لقطر للبترول المهندس. سعد شريدة 
الكعبي. ومعايل أريفين تصريف، وزير الطاقة 
والثروة المعدنية يف إندونيسيا،وسعادة محمد 
باركيندو سانوسي، األمين العام لمنظمة أوبك، 
وسعادة نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية يف 
كتار، الذين تحدثوا  تركيا دكتور ألب أرسالن بايرا
بعمق عن تحقيق هدف الصايف الصفري وقدموا 
رؤى مفصلة حول مسار التحول العالمي للطاقة

القطاع عموًما من  تسهيل تعامالت 
أجل التقدم الجماعي

شهد المؤتمر مشاركة مؤسسات رائدة يف 
قطاع النفط والغاز،مثل: 

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، وشل 
وفينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال، و شركة 
ون جي دي، باإلضافة إىل جمعيات التصنيف، 

مثل: لويدز ريجستر. وهيئة التصنيف األمريكية 
»أي يب أس«، وكالس إن كي.

ومن المؤتمرات االستراتيجية التي عقدت 
كثر  أ جمع  الذي  المؤتمر  المعرض  خالل 
الطاقة،  ير حكومي، وقادة قطاع  وز  300 من 
الرئيسيين  والعمالء  السياسات،  وواضعي 
االنبعاثات.  لرسم مشهد مستقبلي منخفض 
المواضيع الرئيسة التي تمت مناقشتها خالل 
الكربون، وإدارة  إزالة  المؤتمرات شملت:  تلك 
المشاريع  والتمويل، واستثمارات،  االنبعاثات 
و نماذج األعمال المعتمدة حديًثا يف عالم ما 
المتكاملة،  الطاقة  وموردي   ،19 كوفيد  بعد 
الغاز  على  والطلب  العرض  وديناميكيات 
يلعب  أن  وإمكانية  المسال،  الطبيعي  والغاز 
الطاقة  انتقال  أثناء  رئيًسا  دوًرا  الهيدروجين 
والتجارة  المستقبلية؛  العاملة  القوى  وتنويع 

والمقاوالت والتسعير.

لقطاع  بتوفير منصة  أيًضا  المؤتمر  واهتم 
والهيدروجين  المسال  الطبيعي  والغاز  الغاز 
والطاقة للمشاركة المباشرة يف تحديات جداول 
التكنولوجيا  من  واالستفادة  البيئية،  األعمال 
استعداد  على  للبقاء  الجديدة  العمل  وطرق 

لمتطلبات السوق المتغيرة.
كما مكّن المؤتمر كبار صانعي القرار وقادة 
الفكر يف القطاع من تبادل األفكار والمعلومات 
حول توفير مستقبل طاقة خايل من الكربون 

وبتكلفة معقولة للجميع بحلول عام 2050.
الوقود  المؤتمرات حول  إىل  باإلضافة  هذا 
البديل لتحقيق أهداف إزالة الكربون، كما قدم 
مؤتمر )غازتك( فرًصا متعددة للمهنيين العاملين 
كثر من 150 من مهندسي  للتعلم من خالل أ
العالم حيث قدموا أحدث  الرائدين يف  الطاقة 
لهذا  السوق  وفرص  التكنولوجية  الطفرات 

القطاع.  
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أُقيم معرض ومؤتمر )غازتك(، والذي يعد 
كبر معرض ومؤتمر يف العالم يدعم قطاع الغاز،  أ
والغاز الطبيعي المسال )LNG( والهيدروجين، 
العالمي يف  التجارة  مركز  وذلك يف  والطاقة، 
 ،2021 23 سبتمبر  و   21 بين  المدة  ديب، يف 
ونجح يف جمع صانعي السياسات والمنتجين 
ثالثة  مدار  على  والموردين  والمستهلكين 
سوق  نمو  لتسهيل  واحد  سقف  تحت  يام  أ
الهيدروجين. أقيم الحدث تحت رعاية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة 

اإلمارات العربية المتحدة .
 ونجح معرض ومؤتمر غازتك، والذي يعد 
كبر معرض ومؤتمر يف العالم يدعم قطاع الغاز،  أ
والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، يف جمع 

صانعي السياسات والمنتجين.

غازتك  قدمت  المؤتمر،  جلسات  وخالل 
للهيدروجين منصة عالمية جمعت قادة القطاع 
لعرض رؤيتهم نحو أنواع وقود منخفضة الكربون 
دوًرا  والتي ستلعب  الكربون  من  الخالية  أو 
بما يخدم  بيئة طاقة جديدة.  توفير  رئيسًيا يف 
الغرض المتمثل يف تسهيل المناقشات وتحديد 
الحلول الرئيسة للتغير المناخي وإزالة الكربون، 
الهيدروجين  الضوء على  المعرض  وقد سلط 
العالم  أنحاء  جميع  من  المؤسسات  ومكّن 
من عرض أحدث منتجاتها وخدماتها وحلولها 

لتحقيق أهداف إزالة الكربون

حضور رواد قطاع النفط والغاز تحت 
سقف واحد

15,000 شخص  من  كثر  أ المؤتمر  جمع 
كثر  متخصص يف القطاع العالمي، واستوعب أ
من 300 مؤسسة رائدة من جميع أنحاء العالم 
ألول مرة منذ ظهور جائحة كوفيد 19، وافتتحه 

آل  راشد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان  سمو 
مكتوم. ويل عهد ديب رئيس المجلس التنفيذي 

إلمارة ديب.
وتضمنت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر كلمة 
ألقاها معايل الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات 
الرئيس  المنتدب  العضو  المتحدة،  بية  العر
التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، 
الذي من  المحوري  الدور  تحدث عن  والذي 
المقرر ان يلعبه الغاز الطبيعي يف تعزيز النمو 
المتحدة  العربية  االقتصادي يف دولة اإلمارات 

على مدى األعوام الخمسين القادمة.
تبع ذلك حلقة نقاش أدارها جون ديفتيريوس 
- محرر األسواق الناشئة السابق يف )سي إن 
إن( وأستاذ مساعد بجامعة نيويورك بأبوظبي 
– حيث دار النقاش بين معايل سهيل محمد 
بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة  ير  المزروعي وز
اإلمارات العربية المتحدة. ومعايل وزير الدولة 

بعد  2021 في دبي  »غازتك«  اختتام معرض 
انعقاد لمدة ثالثة أيام لدعم قطاع للنفط والغاز

أول حدث عالمي مخصص للهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة تحت شعار فرص تحول الطاقة
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we can’t wait to see you again

www.breakbulk.com/exhibit

Ask about the Breakbulk Global Event Partners program 
Exceptional promotional opportunities for exhibitors at multiple events  
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