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مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، 
تتزايد المخاوف بشأن ذوبان الجبال الجليدية 
وغير ذلك من آثار االحترار العالمي. وتسلط هذه 
المخاوف الضوء على أهمية القطاع البحري 
البحري  النقل  التعاوين، حيث يشكل قطاع 

أحد مصادر االنبعاث الكربونية.
كان قطاع صناعة السيارات سريًعا يف االستجابة 
الكربونية، فتم  االنبعاثات  الحد من  لمطالب 
تطوير السيارات الكهربائية والهجينة، بقيادة 
شركات عمالقة مثل تسال. وبالمقارنة، وعلى 
الرغم من الجهود المبذولة واألطر التنظيمية 
الموضوعة، إال أن القطاع البحري ما زال متأخرًا 
التركيز على  المجال. ومع ذلك، يتم  يف هذا 
كثر  أ ينقل  إنه  البحري حيث  الشحن  قطاع 
التجارة  إجمايل حجم  المائة من  80 يف  من 
المائة من  2.5 يف  كثر من  أ وينتج  الدولية، 
إجمايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العالم. 
عدًدا من  الدولية  ية  البحر المنظمة  حددت 
الشحن  قطاع  من  الكربون  إلزالة  األهداف 
خفض  يف  األول  الهدف  يتمثل  البحري؛ 
40 يف  الكربون بنسبة  كسيد  انبعاثات ثاين أ
المائة بحلول عام 2030، و70 يف المائة بحلول 
عام 2050 مقارنة بحجم االنبعاثات السنوية 
الشحن  اتخذت صناعة  كما   ،2008 عام  يف 
البحري خطوات عديدة نحو اعتماد وقود بديل 
منخفض االنبعاثات وكذلك تطوير سفن ذاتية 
القيادة تعمل بالبطاريات. وتهدف هذه الجهود 
إىل الوصول إىل صايف انبعاثات صفرية وتطوير 

كثر استدامة للجميع. قطاع بحري أ
هذه  بعض  إىل  تطرقنا  العدد،  هذا  يف 
الضوء على عدد من  الموضوعات وسلطنا 
المؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف 
إزالة الكربون المحددة لقطاع الشحن البحري، 
ومن بينها شركات توفر حلول الغاز الطبيعي 
المسال منخفضة االنبعاثات، وشركات طورت 
االعتماد  تقليل  محركات متقدمة تسهم يف 

على المحركات التي تعمل بالوقود.

As global temperatures continue to rise, 
concerns regarding melting icebergs and 
various other aftereffects of global warm-
ing are increasing. These concerns shed 
the spotlight on the importance of a col-
laborative maritime sector as transporta-
tion is one of the carbon dioxide emitters.
In response to their contribution, the au-
tomotive sector has developed and quickly 
adopted hybrid and electric cars and mo-
torcycles, with giants such as Tesla being 
pioneers of such technology. However, the 
maritime sector still lags, despite the ef-
forts being enforced. 
Nonetheless, the shipping sector is by far 
the most common industry discussed due 
to the fact that it carries over 80 per cent 
of the total volume of international trade. 
The sector is responsible for more than 
2.5 per cent of the world’s total CO2 emis-
sions, with decarbonisation targets set by 
the International Maritime Organisation. 
The first target is the reduction of CO2 
emissions by 40 per cent by the year 2030, 
and 70 per cent by 2050 as compared to 
the annual emissions in 2008. 
The industry has taken several steps to-
wards adopting alternate lower emission 
fuels and also developing autonomous 
battery-operated vessels. These efforts 
are targeted toward achieving net-zero 
emissions and building a more sustainable 
maritime sector for all.
In this issue, we have touched upon several 
such topics and featured various organisa-
tions that are working towards achieving 
the decarbonisation targets set for the 
industry. These include companies that 
serve the sector with their low-emission 
LNG solutions, as well as firms that have 
developed some of the most technologi-
cally advanced engines to reduce the reli-
ance on fuel-based engines.

Moving closer to a more sus-
tainable maritime sector for all

نحو قطاع بحري أكثر 
استدامة للجميع
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Ships must sail.

UAE NEWS

DP World and CDPQ, a global investment group, an-
nounced an investment of US$5 billion in three of DP 
World’s flagship UAE assets. CDPQ will invest US$2.5 
billion in the Jebel Ali Port, the Jebel Ali Free Zone, 
and the National Industries Park through a new joint 
venture in which it will hold a stake of approximately 
22 per cent, with the remainder of the transaction 
financed by debt. Other long-term investors will have 
the opportunity to acquire an additional stake of up 
to US$3 billion. The transaction implies a total en-
terprise value of approximately US$23 billion for the 
three assets.

AD Ports Group’s flagship deep-water port, Khalifa 
Port, has been ranked in the top five of the global Con-
tainer Port Performance Index (CPPI) developed by the 
World Bank and S&P Global Market Intelligence. The 
ranking was achieved on the basis of the amount of 
time vessels needed to spend at the port to complete 
the loading and unloading of containers over the course 
of 2021. More than four-fifths of global merchandise 
trade by volume are carried by sea, approximately 35 
per cent of total volumes, and over 60 per cent of com-
mercial value is shipped in containers, making the rank-
ing an important global economic indicator.

AD Ports Group part of top five ranking for Khalifa Port in 
Global Efficiency Index

DP World and CDPQ announce 
US $5B investment in strategic 
assets within the UAE

»سي دي بي كيو«  »دي بي ورلد« و 
تستثمران 5 مليارات دوالر في اإلمارات

ميناء خليفة ضمن المراكز الخمسة األولى عالمًيا 
على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي

دي  »كيس  العالمية  ية  االستثمار والمجموعة  ورلد«  يب  »دي  أعلنت 
ديبو إي بالسمان دو كيبك« (سي دي يب كيو)، عن استثمار 5 مليارات 
دوالر أمريكي يف 3 من أصول »دي يب ورلد« الرئيسة يف دولة اإلمارات 
مليار   2.5 كيو«  المتحدة. وستستثمر مؤسسة »سي دي يب  العربية 
دوالر أمريكي يف ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع 
الصناعات الوطنية، وذلك من خالل مشروع مشترك جديد ستمتلك فيه 
حصة تقارب 22%، بينما يتم تمويل بايق العملية من الديون. وسيتاح 
الطويل فرصة الحصول على حصة  المدى  للمستثمرين اآلخرين على 
إضافية تصل إىل 3 مليارات دوالر أمريكي، وتتضمن هذه العملية قيمة 
الثالثة. أمريكي لألصول  23 مليار دوالر  تبلغ حوايل  للمشروع  إجمالية 

أعلنت مجموعة موائن أبوظبي عن تصنيف ميناء خليفة التابع لها ضمن 
الموائن الخمسة األوىل عالمًيا على مؤشر أداء موائن الحاويات العالمي 
العالمي  السوق  معلومات  ووحدة  الدويل  البنك  عن  الصادر   (CPPI)
الذي  الوقت  على  التصنيف  واستند  بورز.  آند  لوكالة ستاندرد  التابعة 
تحتاجه السفن للبقاء يف الميناء إلتمام عمليات التحميل والتفريغ خالل 
كتسب أهميته  عام 2021. ويعد هذا التصنيف مؤشراً اقتصادياً عالمياً، ا
كثر من أربعة أخماس تجارة السلع العالمية من حيث  الكبيرة نظراً ألن أ
الحجم يتم نقلها عن طريق البحر، ويتم شحن نحو 35% من إجمايل حجم 
كثر من 60% من الشحنات ذات القيمة التجارية يف حاويات. الشحنات وأ
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UAE NEWS

العالمي للبحارة، أطلقت وزارة  اليوم  تزامًنا مع 
الطاقة والبنية التحتية يف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، مبادرة »سالمين« التي تهدف إىل تقديم 
القطاع  يف  والعاملين  للبحارة  والدعم  الرعاية 
البحري، وتأمين احتياجاتهم باعتبارهم أحد أهم 
األعمدة األساس للتجارة البحرية العالمية. كما 
البحارة  حياة  جودة  يز  تعز يف  المبادرة  تسهم 
والتغلب على التحديات التي يواجهونها بسبب 

الجائحة والقيود المفروضة على السفر.
وتعقيًبا على هذه المبادرة، قال معايل المهندس 
سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية يف 
دولة اإلمارات: »يؤكد إطالق مبادرة »سالمين« 
بالتزامن مع اليوم العالمي للبحارة دعمنا المستمر 
الفاعل  بالدور  الراسخ  إيماننا  للبحارة ويعكس 
الذي يقومون به تجاه تعزيز دور اإلمارات كمركز 
بحري عالمي ال يضاهى. كما تعزز »سالمين« 
مكانة دولة اإلمارات كواحدة من أوىل الدول يف 
الحفاظ على حقوق الطواقم البحرية، السيما يف 
مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دوًرا 
للجائحة على  السلبي  التأثير  مواجهة  بارًزا يف 

االقتصاد العالمي.«
يتمثل الهدف الرئيس للمبادرة يف فتح المجال 
المناسب من  الدعم  إىل  للوصول  البحارة  أمام 
خالل تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية، والتعليم 

البحري المناسب، وتوفير التدريب لبناء القدرات 
المادية  العقبات  المهنية، وكذلك تحديد وإزالة 
واالجتماعية من خالل تعاون القطاعين الحكومي 
تمكين  فكرة  يز  لتعز فعال  بشكل  والخاص 
تأثير  تعزيز  إىل  والتي تهدف  األزرق«،  »جيشنا 
إللهام  الصناعة،  المؤهلة يف  البحارة«  »كفاءات 

أجيال المستقبل.
ستضع مبادرة »سالمين« مالك السفن وجميع 
أمام مسؤولياتها يف دعم  البحرية  المؤسسات 
البحارة وتوفير سبل الحماية الكاملة لهم من خالل 
نظام الرقابة المستمر الذي تتبناه الوزارة لالطمئنان 
على آلية تنفيذ القوانين والمبادرات المطروحة، 
والتي من خاللها يمكن ضمان تنفيذها وترجمتها 
البحارة  إيجايب ملموس، حيث يعمل  واقع  إىل 

على مدار الساعة بكل إخالص لدعم استمرارية 
األعمال وتيسير وتسهيل التجارة المنقولة بحرًا يف 
دولة اإلمارات، وتسهم المبادرة يف تكريم البحارة 

لتفانيهم يف العمل يف جميع الظروف. 
تعد دولة اإلمارات مركزاً لوجستياً مهًما يربط بين 
خطوط الشحن العالمية، وتستقبل الدولة الحصة 
المنطقة،  التي تقصد موائن  السفن  األكبر من 
ألف سفينة سنوياً.   21 عددها  يتجاوز  والتي 
كثر من 27,000 شركة بحرية  ويعمل يف الدولة أ
كثر من 17 مليون  محلية ودولية، وتتم مناولة أ
حاوية يف موائن اإلمارات يف كل عام. وما كان لهذه 
اإلنجازات أن تتحقق دون تفاين اآلالف من البحارة 
الذين يصلون إىل مياه الدولة على متن السفن 

من جميع أنحاء العالم. 

The UAE Ministry of Energy and Infrastructure launched 
‘Salmeen,’ an initiative that aims to provide care to seafarers 
and those working in the maritime sector with comfort and 
safety. 
The initiative, that was launched in conjunction with the Day 
of the Seafarer, caters to the seafarers needs, as they are 
one of the most important pillars of the maritime industry, 
the ministry said. 
Salmeen contributes to enhancing the quality of life of 
seafarers and aims to help them overcome the challenges 
they faced due to the pandemic and travel restrictions.
“Launching the ‘Salmeen’ initiative in conjunction with 
the Day of Seafarers confirms our continuous support 
for seafarers and reflects our firm belief in the active role 
they play towards strengthening the role of the UAE as an 
unparalleled global maritime hub. Salmeen also strengthens 
the UAE’s position as one of the top countries in protecting 
the rights of seafarers, especially in such circumstances in 
which they played a prominent role in minimising the impact 
of the pandemic on the global economy,” H. E. Eng. Suhail Al 
Mazrouei, UAE Minister of Energy and Infrastructure.
The key objective of the initiative is to open doors for 
seafarers to get the support they need. This includes the 
best medical care, maritime education, training to build 

professional capabilities, as well as identifying and removing 
physical and social obstacles through effective cooperation 
between the public and private sectors.
The ministry said that Salmeen promotes the idea of 
empowering ‘Our Blue Army›, which aims to enhance the 
impact of qualified seafarers in the industry, and inspire the 
younger generation.
The ‘Salmeen’ initiative will make all ship owners and 
maritime organisations responsible for supporting seafarers 
and providing them with full protection. 
The Ministry said it has in place an ongoing monitoring 
system to ensure the implementation of the laws and 
initiatives and turn them into results. Seafarers work around 
the clock to support business continuity and facilitate 
seaborne trade in the UAE. The initiative recognises their 
dedication to work under all circumstances.
The UAE is a key logistics hub. It connects global shipping 
lines, and receives over 21,000 ships annually. More than 
27,000 local and international maritime companies operate 
in the country, with more than 17 million containers 
handled at its ports each year. These achievements would 
not have been possible without the dedication of thousands 
of seafarers who arrive in the UAE on ships from all over 
the world. 

Note: Black box shown for usage representation
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وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق مبادرة »سالمين« لتعزيز رعاية ودعم البحارة حول العالم

The UAE Ministry of Energy and Infrastructure 
launches “Salmeen” initiative to reinforce 
the wellbeing of seafarers around the world
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UAE NEWS

ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) purchased three 
additional LNG vessels. These state-of-the-art new-build ves-
sels will support the company’s capacity as it responds to the 
growing global demand for LNG. The new-build LNG vessels, 
each with a capacity of 175,000m3, are significantly larger 
than the current ADNOC L&S fleet which have a capacity of 
137,000m3 each. ADNOC L&S previously announced in April 
2022 that it will acquire two LNG vessels which brings the to-
tal number of new-build LNG vessels ordered to five, with the 
vessels scheduled for delivery in 2025 and 2026.

Al Seer Marine, a subsidiary of Abu Dhabi’s International Hold-
ing Co. purchased two major tankers worth US $67 million in 
response to the rising demand for the transportation of liqui-
fied petroleum gas. As part of its expansion strategy, ASM aims 
to buy as many as 15 ships in 2022, in order to establish itself 
as one of the world leaders in commercial shipping.

ADNOC L&S acquires vessels 
to meet growing global demand 
for LNG

Al Seer Marine acquires 2 vessels 
worth US $67M amid rising LPG demand

The Dubai Maritime City Authority at the Ports, Customs 
and Free Zone Corporation conducted its training program 
specialised in qualifying women to obtain a license to drive a 
marine craft in Dubai waters. Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa 
Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime City 
Authority, explained that in line with the United Nations’ directives 
of ensuring gender equality and empowerment of women, the 
Dubai Maritime City Authority decided to provide an exclusive 
opportunity to empower qualified women to obtain license to drive 
a marine craft in Dubai through launching an integrated training 
program conducted by experienced parties within the authority.

Specialised training programs for 
women to obtain a marine driving 
license in Dubai

لتلبية الطلب العالمي.. »أدنوك لإلمداد« 
تستحوذ على 3 سفن جديدة للغاز المسال

للحصول  للسيدات  متخصصة  تدريبية  برامج 
على رخصة قيادة الوسائل البحرية في دبي

»الصير مارين« تستحوذ على ناقلتين لشحن غاز البترول الُمسال 
مقابل 67 مليون دوالر لتلبية الطلب المتنامي على الغاز المسال

ية  البحر واللوجستيات  الشحن  ذراع  والخدمات،  لإلمداد  أدنوك  أعلنت شركة 
3 سفن جديدة  (أدنوك)، عن شراء  الوطنية  أبوظبي  بترول  المتكاملة لشركة 
تعزيز قدرات  المتطورة يف  الجديدة  السفن  المسال. وستسهم  الطبيعي  للغاز 
المنطقة،  لوجستية متكاملة يف  كبر شركة خدمات  أ والخدمات  لإلمداد  أدنوك 
يف االستجابة للطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال. وتعد سفن 
الغاز الطبيعي المسال الجديدة، التي تبلغ سعة كل منها 175 ألف متر مكعب، 
كبر بكثير من سفن الغاز الطبيعي المسال الثماين التي تعمل ضمن أسطول  أ
الشركة حالياً، والتي تبلغ سعة كل منها 137 ألف متر مكعب. ويأيت االستحواذ 
يتم تسليمهم خالل عامي  أن  المقرر  والتي من  الجديدة،  الثالث  السفن  على 
العام  هذا  أبريل من  والخدمات يف  لإلمداد  أدنوك  إعالن  بعد  و2026،   2025
عدد  إجمايل  ليصل  المسال  الطبيعي  للغاز  سفينتين  على  استحواذها  عن 
5 سفن. إىل  المسال  الطبيعي  الغاز  لنقل  المخصصة  الجديدة  الشركة  سفن 

اختتمت سلطة مدينة ديب المالحية بمؤسسة الموائن والجمارك والمنطقة 
الحرة، برنامجها التدريبي المتخصص يف تأهيل السيدات، للحصول على 
رخصة قيادة وسيلة بحرية يف مياه ديب. وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن 
خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة ديب المالحية، أنه تماشًيا 
مع توجيهات منظمة األمم المتحدة لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة، قررت سلطة مدينة ديب المالحية، إتاحة الفرصة لتمكين الكفاءات 
ية يف ديب، من خالل  بحر قيادة وسيلة  للحصول على رخصة  النسائية 
إطالق برنامج تدريب متكامل، على يد نخبة من األطراف المعنية بالسلطة

ية،  البحر يدات  والتور للمعدات  ين«  مار »الصير  شركة  استحوذت 
الُمسال  البترول  لغاز  ناقلتين  القابضة، على  العالمية  للشركة  التابعة 
يف صفقة بلغت قيمتها 67 مليون دوالر أمريكي لتلبية الطلب المتزايد 
ين«،  مار »الصير  وتستهدف  العالم.  حول  المسال  الغاز  نقل  على 
رائدة يف مجال  تنتهج استراتيجية توسعية لتصبح شركة عالمية  التي 
.2022 العام  التجاري، االستحواذ على 15 سفينة أخرى خالل  الشحن 

For more information please contact: 

Mohamed El Hawawy  
Joint Managing Partner, UAE 
T +971 56 174 4085 
E MohamedElHawawy@incegd.com

Khurram Ali 
Partner, UAE/KSA
T +966 54 031 3408
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Partner, UAE
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E NatalieJensen@incegd.com
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MIDDLE-EAST NEWS

Three Saudi Arabian ports have rank among the top 15 
in the second edition of the Container Port Performance 
Index 2021. Out of 370 global ports, the King Abdullah 
Port ranks 1st, while Jeddah Islamic Port ranks 8th, and 
King Abdulaziz Port ranks14th. Strategically located on 
the Red Sea coast in King Abdullah Economic City, King 
Abdullah Port is the region’s first port to be fully owned, 
developed, and operated by the private sector. It enjoys 
close proximity to cities such as Jeddah, Makkah, Madi-
nah, and Yanbu.

The General Authority for Red Sea Ports announced 
that it handled 6,934 tonnes of goods, in addition to 306 
trucks and 27 private cars. Egypt’s Red Sea ports also 
registered the arrival and departure of 901 passengers. 
The exports included the handling of 6,732 tonnes of 
goods, 263 trucks, and 23 private cars. Meanwhile, the 
imports comprised 202 tonnes of goods, 43 trucks, and 
four private cars. The Poseidon Express ship left Safaga 
Port with 2,771 tonnes of goods and 15 private cars. The 
Amal vessel was loaded with 2,453 tonnes of goods and 
three private cars.

Saudi Arabia’s King Abdullah port tops 
CPPI list of 370 global ports

Red Sea ports witnesses nearly 7000 
tonnes of traded goods

The Chairman of the Suez Canal Authority, Osa-
ma Rabie, announced that the Suez Canal expects 
to achieve $3.5 billion in revenues during the first 
half of 2022. Revenues from the Canal increased by 
around 23 per cent in May 2022, compared to the 
year earlier, to reach $657 million. Rabie said that the 
high revenues are a result of the growth of the glob-
al economy, the continued recovery of global trade, 
pricing policy, and a rise in the fee of the Canal.

سجلت هيئة موائن البحر األحمر تداول 6934 طن بضائع عامة متنوعة 
و306 شاحنة و27 سيارة مالكي وسجلت الحركة المالحية بالهيئة وصول 
وسفر 5 سفن تجارية. وبلغ إجمايل حركة الصادرات 6,732 طن بضائع 
عامة ومتنوعة، 263 شاحنة 23 سيارة خاصة، كما سجلت موائن الهيئة 
كب. وبلغ إجمايل حركة الصادرات 6,732 طن بضائع  وصول وسفر 901 را
عامة ومتنوعة، 263 شاحنة 23 سيارة خاصة، فيما بلغت حركة الواردات 
202 طن بضائع عامة ومتنوعة 43 شاحنة 4 سيارات خاصة. وغادر ميناء 
2771 طن بضائع  كسبيرس« وعلى متنها  السفينة »بوسيدن إ سفاجا 
عامة، و15 سيارة خاصة، كما أبحرت السفينة »أمل« وعلى متنها 2453 

طن بضائع عامة ومتنوعة، و3 سيارات خاصة.

موانئ البحر األحمر تشهد تداول 
7,000 طن من البضائع

370 ميناًء عالمًيا، بتصدر ميناء  بين  الصدارة  السعودية  الموائن  حققت 
الملك عبدهللا المرتبة األوىل، وميناء جدة اإلسالمي المرتبة الثامنة عالمياً، 
بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة، من حيث كفاءة 
الموائن التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدويل لمؤشر أداء موائن الحاويات 
عالمًيا لعام 2021. يتمتع ميناء الملك عبد هللا بموقع استراتيجي على 
ساحل البحر األحمر يف مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، ويعد أول ميناء يف 
المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. كما يتميز الميناء 

بقربه من مدن حيوية مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع.

ميناء الملك عبد اهلل يتصدر »مؤشر أداء موانئ 
الحاويات« محقًقا أعلى النقاط بين 370 ميناًء عالمًيا

3.5 مليار دوالر إيرادات متوقعة لقناة السويس في النصف األول من 2022

Egypt’s Suez Canal expects 
$3.5bn in revenues in H1

بيع،  ر أسامة  يق  الفر توقع 
السويس  قناة  هيئة  رئيس 
المصرية، وصول إيرادات الهيئة 
خالل النصف األول من 2022 
وزادت  دوالر.  مليار   3.5 إىل 
إيرادات قناة السويس المصرية 
بنحو 23% يف مايو 2022، على 
أساس سنوي، لتصل إىل 657 
رئيس  وبحسب  دوالر.  مليون 
التي  العوامل  بين  الهيئة، من 
أسهمت يف ارتفاع إيرادات القناة، 
نمو االقتصاد العالمي، واستمرار 
 ، لمية لعا ا رة  لتجا ا نتعاش  ا
وسياسة التسعير ورفع الرسوم.
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APM Terminals (APMT) recently selected Navis, one of the lead-
ing global technology providers of port and terminal operating 
systems, to optimise terminal operations at the Port of Salalah 
in Oman with the help of its General Cargo Terminal Operating 
System. Port of Salalah is a major Arab Gulf regional gateway and 
one of the largest transshipment hubs in the world. General cargo 
shipments at the Port of Salalah are managed by 12 berths, and 
exceed 17 million metric tonnes per year across. Port of Salalah 
is a joint venture and has a concession agreement as the terminal 
authority and operator under APMT terminals global network.

APM Terminals selects Navis General 
Cargo Terminal Operating System for the 
Port of Salalah in Oman

صعدت محطة حاويات العقبة يف التصنيف العالمي بين موائن الحاويات 
العالمية لتحقق المركز 35 من أصل 370 ميناء مدرًجا لعام 2021 – بزيادة 
كثر  كز مقارنة بالعام السابق. وتعد محطة حاويات العقبة حالًيا أ ستة مرا
الموائن كفاءة يف منطقة بالد الشام، بهامش كبير، ويأيت ذلك كنتيجة مباشرة 
لالستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها لتعزيز األداء التشغيلي يف محطة 
العقبة يف السنوات األخيرة. تم نشر النتائج يف مؤشر أداء موائن الحاويات 
2021 الذي أصدره البنك الدويل ومعلومات األسواق الصادرة عن وكالة 
ستاندرد آند بورز العالمية، والذي يقيس أداء موائن الشحن حول العالم 
من خالل مقارنة الوقت الذي تقضيه سفن الحاويات يف الميناء إلكمال 

تحميل وتفريغ الحاويات خالل عام 2021.

التقى أخيًرا الكابتن عبدهللا محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة 
القطرية إلدارة الموائن، وعلي أكبر صفايئ، المدير العام لهيئة الموائن والمالحة 
البحرية يف إيران، وذلك لمناقشة سبل تطوير العالقات التجارية وتعزيز 
التعاون بين البلدين يف قطاع الموائن. وباإلشارة إىل اإلمكانات التي تمتلكها 
بوشهر، ودير، وكنجان، وجزيرة نيجين يف محافظة بوشهر، اقترح صفايئ 
استثمار القطاع الخاص يف قطر يف مركز لوجستي يف ميناء بوشهر من أجل 
كد الصفايئ أهمية  إدارة سلسلة توريد الصادرات من بوشهر إىل قطر. كما أ
تقليل نسبة الكبريت يف وقود سفن البضائع والركاب، موضًحا أنه يمكن 
إليران وقطر التعاون لتزويد األساطيل البحرية بوقود منخفض الكبريت.

اختارت »إي يب إم تيرمينالز« (APMT) شركة »نافس«، إحدى الشركات 
العالمية الرائدة يف األنظمة التشغيلية للموائن والمحطات، لتحسين عمليات 
محطة الحاويات يف ميناء صاللة يف سلطنة عمان بمساعدة النظام التشغيلي 
العام لمحطات الحاويات. ويعد ميناء صاللة بوابة إقليمية رئيسة للخليج 
كز الشحن يف العالم. وتدار شحنات البضائع العامة  كبر مرا العريب وأحد أ
يف ميناء صاللة من خالل 12 رصيًفا، وتتجاوز 17 مليون طن متري سنويًا. 
ميناء صاللة عبارة عن مشروع مشترك وتديره الشبكة العالمية لمحطات 

حاويات »إي يب إم تيرمينالز«.

ميناء العقبة في المرتبة 35 كأكثر 
الموانئ كفاءة في العالم

إيران وقطر تتطلعان إلى تعزيز 
التعاون في قطاع الموانئ

»إي بي إم ترمينالز« تختار نظام »نافس« التشغيلي 
لمحطات الحاويات لميناء صاللة في عمان

Aqaba Container Terminal (ACT) recently climbed up the rankings 
among global container ports to achieve a position of 35 out of 
370 ports listed for 2021 – a jump of six places as compared to 
the previous year. ACT is now the most efficient port in the Le-
vant, by a considerable margin, and it comes as a direct result of 
the large investments made to enhance operational performance 
at the Aqaba terminal in recent years. The results were published 
in the Container Port Performance Index 2021 (CPPI), which rates 
the performance of shipping ports around the globe by comparing 
the amount of time container ships spent in port to complete 
loading and unloading of containers over the course of 2021.

The CEO of Qatar Ports Management Company, Capt. Abdulla Mo-
hamed Al-Khanji, recently met the Deputy Minister and Managing Di-
rector of Ports and Maritime Organization (PMO), Ali Akbar Safaei, in 
order to discuss various ways in which the two countries could devel-
op commercial relations and foster ports and maritime collaboration 
between the two nations. Pointing to the potential of Bushehr, Deir, 
Kangan, and Negin port Island in Bushehr Province, Safaei proposed 
an investment in a logistic center in Bushehr Port by Qatar’s private 
sector in order to manage the export supply chain from Bushehr to 
Qatar. Safaei also emphasised on the importance of low sulfur fuel for 
cargo and passenger vessels, explaining that both  Iran and Qatar can 
cooperate to supply low sulfur fuel for the fleets.

Aqaba Container Terminal ranks 35th 
among global container ports

Iran and Qatar eye improved ports and 
maritime cooperation
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Kongsberg Digital partners with 
METIS Cyberspace Technology 
to integrate METIS to Kognifai 
Marketplace

Lloyd’s Register (LR) and Samsung Heavy Industries (SHI) signed an MOU to 
develop an autonomous ready ship design to support maritime digitalisation 
and the growing demand for operational benefits of increased autonomy. SAS 
(Samsung Autonomous Ship) is an autonomous navigation system which inte-
grates current navigation equipment, such as ECDIS with TCS (Track Control 
System), RADAR, CONNING, and remote controlled BMS, with SHI’s new SVI-
SION® system. This technology helps to eliminate human error which accounts 
for the majority of maritime accidents. SAS can be installed easily onto a ships 
system next to other software and evaluates collision risks around a vessel, 
whilst controlling the direction and speed of a ship in order to avoid objects.

Yara Birkeland, world’s 1st fully-
electric boxship, prepares for 
commercial operations

LR and Samsung Heavy Industries pen MOU for 
Samsung Autonomous Ship

The world’s first autonomous, all electric containership, Yara 
Birkeland, will begin commercial operation of a two-year test 
phase. It will operate fully autonomously along a route off 
the coast of Norway.The ship is powered by a Leclanché 
high-energy lithium-ion battery system. The emission-free 
energy supply is provided by a 6.7 MWh battery system with 
integrated liquid cooling to ensure optimum operating tem-
perature. The Leclanché Marine Rack System (MRS) ensures 
optimum temperature control of the cells and their perma-
nently reliable operation over a service life of at least 10 
years, according to Swiss energy storage solutions provider 
Leclanché SA.

Kongsberg Digital announced the signing of a new partner-
ship with METIS Cyberspace Technology. Through the ME-
TIS data analysis platform, the Kognifai Marketplace, fleet 
operators can monitor operations in real time and optimise 
vessel performance, reducing emissions and costs. METIS is 
a cloud-based, data analysis platform which offers real-time 
vessel monitoring, performance analysis and evaluation as 
well as predictive insights for the whole fleet. The METIS 
platform will be available through Kongsberg Digital ś vessel-
to-cloud data infrastructure, Vessel Insight, and the Kognifai 
Marketplace where customers have access to a wide range 
of powerful applications to meet their specific needs of data 
analysis, reporting, and monitoring to optimise operations.

تستعد »يارا بيركالند«، أول سفينة حاويات كهربائية ذاتية القيادة يف العالم، 
الختبار التشغيل لمدة عامين، حيث ستعمل بشكل مستقل تماًما بمحاذاة 
الساحل الجنويب للنرويج. ويتم تزويد السفينة بالطاقة النظيفة عن طريق 
الطاقة من شركة (Leclanché) بسعة 6.7  أيون عالية  ليثيوم  بطاريات 
ميغاوات ساعة، مدمج به نظام تبريد سائل لضمان درجة حرارة التشغيل 
المثلى. ويضمن نظام (MRS) التحكم األمثل يف درجة حرارة الخاليا وموثوقية 
 Leclanché) العمليات التشغيلية لمدة ال تقل عن 10 سنوات، وفًقا لشركة

SA) السويسرية لحلول تخزين الطاقة.

أعلنت شركة »كونغسبيرغ ديجيتال« (Kongsberg Digital) عن 
 METIS) »توقيع شراكة جديدة مع »ميتيس سايبرسبيس تكنولوجي
Cyberspace Technology). ومن خالل منصة »ميتيس« لتحليل 
 ،(Kognifai Marketplace) بليس  ماركت  كوغنيفاي  البيانات، 
سيتمكن مشغلو أساطيل السفن من مراقبة العمليات مباشرة، 
إضافة إىل تعزيز أداء السفن والحد من االنبعاثات وتقليل التكاليف. 
»ميتيس« عبارة عن منصة لتحليل البيانات تعتمد على الحوسبة 
السحابية، وتساعد على مراقبة السفن يف الوقت الفعلي، وتحليل 
األداء، والتقييم، باإلضافة إىل استشراف مستقبل األسطول بأكمله. 
وستتوافر منصة »ميتيس« من خالل البنية التحتية للبيانات الخاصة 
وفيسيل  السحابة)،  إىل  السفينة  (من  ديجيتال«  بـ»كونغسبيرغ 
إنسايت (Vessel Insight)، و«كوغنيفاي ماركت بليس«، حيث يمكن 
للعمالء الوصول إىل مجموعة واسعة من التطبيقات المهمة لتلبية 
احتياجاتهم المحددة من تحليل البيانات وإعداد التقارير والمراقبة 

لتحسين العمليات.

و«سامسونج  يجستر«  ر »لويدز  وقعت 
لتطوير  تفاهم  مذكرة  الثقيلة«  للصناعات 
تصميم سفينة يمكن تزويدها بأنظمة المالحة 
الذاتية، وذلك لدعم الرقمنة البحرية وتلبية 
الطلب المتزايد على أنظمة التشغيل الذايت 
 Samsung Autonomous) للسفن. نظام
Ship) للمالحة الذاتية عبارة عن نظام مالحة 
مستقل يدمج أنظمة المالحة الحالية، مثل 
معلومات وعرض الرسوم البيانية اإللكترونية 
(ECDIS) والتحكم يف المسار (TCS) وأنظمة 
 )CONNING) ونظام   ،(RADAR) الرادار 
بعد،  للتحكم عن   (BMS) ونظام  للتحكم، 
 .(SHI) الجديد من (®SVISION) مع نظام
األخطاء  تجنب  التقنية على  وتساعد هذه 
الحوادث  التي تتسبب يف معظم  البشرية 
سامسونج  نظام  تثبيت  ويمكن  ية.  البحر
للمالحة الذاتية بسهولة على نظام السفن 
لتقييم مخاطر  األخرى،  البرامج  إىل جانب 
يف  التحكم  مع  السفينة،  حول  االصطدام 

اتجاهها وسرعتها.

شراكة بين »كونغسبيرغ ديجيتال« و 
»ميتيس سايبرسبيس تكنولوجي« لدمج 

»ميتيس« في »كوغنيفاي ماركت بليس«

»يارا بيركالند«، أول سفينة حاويات كهربائية ذاتية 
القيادة في العالم، تستعد للعمليات التجارية

مذكرة تفاهم بين »لويدز 
ريجستر« و »سامسونج 

للصناعات الثقيلة« بشأن سفينة 
سامسونج ذاتية القيادة 

INTERNATIONAL NEWS
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INTERNATIONAL NEWS

The general contractor Damen Naval and RENK signed a contract to supply 
gearboxes and innovative electric propulsion systems, initially for four new 
126 Class (F126) frigates for the German Navy. Ships such as the predeces-
sor classes F125 and F124 are equipped with RENK gearboxes. RENK has 
maintained a long and successful partnership with Damen Naval through the 
construction of frigates and offshore patrol vessels for the navies of the Neth-
erlands, Mexico, Morocco, and Indonesia.

RENK receives gearbox and electric 
propulsion motors for F126

لتزويد  نافال« و(RENK) عقًدا  وقعت »دامن 
صناديق التروس وأنظمة الدفع الكهربايئ المبتكرة، 
 126 الفئة  فرقاطات جديدة من  ألربع  مبدئًيا 
(F126) للبحرية األلمانية. وتم تجهيز السفن مثل 
الفئتين السابقة F125 وF124 بعلب تروس من 
كة طويلة وناجحة مع  RENK التي تمتلك شرا
»دامن نافال«دامن نافال« تتضمن بناء فرقاطات 
وسفن دورية بحرية ألساطيل هولندا والمكسيك 

والمغرب وإندونيسيا.

صنف مؤشر أداء موائن الحاويات 2021 الصادر عن البنك الدويل ومعلومات 
األسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، ميناء كولومبو يف 
المرتبة األوىل بين موائن جنوب آسيا وشبه القارة الهندية من حيث الكفاءة. 
والتي   ،(CICT) المحدودة  الدولية  كولومبو  حاويات  بذلت محطة  وقد 
تدير محطة كولومبو الجنوبية للحاويات، جهوًدا كبيرة للحصول على هذا 

االعتراف العالمي. وأسهمت محطة الحاويات يف مناولة 44 يف المائة من 
حجم الحاويات عبر ميناء كولومبو خالل عام 2021. باإلضافة إىل احتالله 
المرتبة األوىل يف منطقة جنوب آسيا، احتل ميناء كولومبو المرتبة الثالثة 
بين الموائن يف شرق المحيط الهندي، والمرتبة 22 من بين 370 ميناًءا 

بحريًا يف جميع أنحاء العالم.

RENK تزود صناديق التروس وأنظمة 
F126 الدفع الكهربائي لفرقاطات

ميناء كولومبو يحتل المرتبة األولى بين موانئ جنوب آسيا

The World Bank Group and S&P Global Market Intel-
ligence ranked the Port of Colombo 1st among ports in 
South Asia and the Indian Subcontinent for high efficiency 
in the Container Port Performance Index 2021. Contrib-
uting to the handling of 44 per cent of container volumes 
through the Port of Colombo in 2021, Colombo Interna-
tional Container Terminals Limited (CICT), which manages 
the South Terminal of the Port, has worked hard to enable 
this global recognition. In addition to being ranked 1st in 
South Asia, the Port of Colombo has also been ranked 3rd 
among ports in the Indian Ocean Rim, and 22nd among 
370 seaports worldwide.

Port of Colombo ranked 1st among ports in South Asia
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The Port of Rotterdam Authority will accelerate the reduction of its own carbon emis-
sions. In the past year, the Port Authority used science-based targeting to calculate 
the emission reduction amount required to keep global warming below 1.5 degrees. 
This science-based technique is a way of translating the Paris Climate Agreement per 
company into specific targets. Through this method, the Port Authority should achieve 
a reduction of at least 46.2 per cent by 2030 (in comparison with 2019). However, the 
Port Authority opts for accelerated reduction of its own emissions by 90 per cent in 
2030. In line with these efforts, the Port Authority will ensure that all its vessels switch 
completely to biofuel in the short term, and all new vessels are emission-free by 2050.

Under the ‘Gujarat Green Gateway’ project, APM Terminals Pipavav commissioned a 1,000 
kWp (kilowatt peak) DC capacity solar power plant at the Port for self-consumption. Through 
the Rooftop solar power project, the port will reduce the overall energy consumption from 
Grid supply. The solar power will help in replacing approx. 10 per cent of the port’s total 
energy consumption as well as result in reducing carbon footprints to the tune of 1100 
tons per year. APM Terminals Pipavav has taken a leap towards sustainability with initia-
tives aimed at addressing the challenges of conserving the environment as well as utilis-
ing resources in an optimum way through the philosophy of ‘reduce, reuse and recycle’.

DP World’s container terminal at Southampton recently became 
the first port in Britain to eliminate fossil diesel from its operations 
entirely and transition to Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Diesel 
was previously accounted for 90 per cent of the terminal’s emis-
sions but HVO – a renewable biodiesel derived from sustainable 
sources – eliminates more than 80 per cent of net CO2 emissions. 
Nonetheless, it significantly reduces nitrogen oxide, particulate 
matter, and carbon monoxide. DP World first tried HVO last year, 
using the fuel in its forklift trucks, reefer generators, and straddle 
carriers. Based on actual diesel usage calculations and replacing 
these with HVO technical data, a net CO2 reduction of more than 
80 per cent was calculated.

The Port of Rotterdam Authority accelerates the 
reduction of its carbon emissions

APM Terminals Pipavav utilises solar power capabilities at the port

DP World Southampton cuts emissions by 
80% by replacing diesel with vegetable oil

بريطانيا  أول ميناء يف  أصبحت محطة حاويات »دي يب ورلد« يف ساوثهامبتون 
يتوقف عن استخدام الوقود األحفوري بشكل كامل، وينتقل إىل استخدام الزيوت 
النباتية المعالجة بالهيدروجين يف عملياتها. وشكل وقود الديزل يف السابق %90 
من انبعاثات محطة الحاويات، ولكن الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين – وهي 
عبارة عن وقود ديزل حيوي متجدد مستخلص من موارد مستدامة – تعمل على 
كسيد الكربون بما يزيد على 80%، وتخفض بشكل  الحد من صايف انبعاثات ثاين أ
كبير من أكسيد النيتروجين والجزيئات الصلبة وأحادي أكسيد الكربون. وقامت »دي 
يب ورلد« بتجربة الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين للمرة األوىل العام الماضي، 
الرافعات الشوكية، ومولدات  الوقود يف مركباتها ذات  وذلك من خالل استخدام 
التي تحركها  الحاويات  التي ترفع  المبردة)، والرافعات السرجية  التبريد (الوحدة 
الفعلي للديزل واالستعاضة  الرصيف. واستناًدا إىل حسابات االستخدام  رافعات 
بالهيدروجين، تم حساب صايف  المعالجة  النباتية  للزيوت  التقنية  بالبيانات  عنها 

كسيد الكربون بما يزيد على ٪80. انخفاض ثاين أ

ستعمل هيئة ميناء روتردام على اإلسراع يف عملية الحد 
من انبعاثاتها الكربونية. والعام الماضي، استخدمت هيئة 
الميناء األهداف المستندة إىل العلوم لحساب كمية خفض 
االنبعاثات المطلوبة إلبقاء االحترار العالمي أقل من 1.5 
درجة مئوية. وهذه التقنية القائمة على العلوم عبارة عن 
للمناخ إىل أهداف محددة  باريس  اتفاقية  طريقة تترجم 
هيئة  تحقق  أن  يجب  يقة،  الطر هذه  وعبر  شركة.  لكل 
الميناء خفًضا بنسبة 46.2 يف المائة على األقل بحلول عام 
2030 (مقارنة بعام 2019). ومع ذلك، فإن هيئة الموائن 
اختارت التخفيض السريع لالنبعاثات الخاصة بها بنسبة 
الجهود،  إطار هذه  2030. ويف  المائة بحلول عام  90 يف 
ستعمل هيئة الميناء على تحويل جميع سفنها لتعمل 
القصير، مع  المدى  كامل على  الحيوي بشكل  بالوقود 
ضمان أن تكون جميع السفن الجديدة خالية االنبعاثات 

بحلول عام 2050.

واي«، دشنت  غرين غيت  إطار مشروع »غوجارات  يف 
محطة حاويات »إي يب إم تيرمينالز يب بافاف« محطة طاقة 
شمسية بقدرة 1000 كيلووات يف الميناء لالستهالك داخلًيا. 
وستوفر ألواح الطاقة الشمسية على السطح نحو 10 يف 
باإلضافة  الميناء،  الطاقة يف  إجمايل استهالك  المائة من 
إىل تقليل البصمة الكربونية بنحو 1100 طن سنويًا. وقد 
بافاف«  تيرمينالز يب  إم  حققت محطة حاويات »إي يب 
مبادرات  االستدامة من خالل  نجاحات مهمة يف مجال 
تهدف إىل مواجهة تحديات الحفاظ على البيئة فضالً عن 
استخدام الموارد بالطريقة المثلى من خالل فلسفة »تقليل 

االستهالك وإعادة االستخدام وإعادة التدوير«.

»دي بي ورلد - ساوثهامبتون« تقلل االنبعاثات بنسبة 
80% عبر استخدام الزيوت النباتية بداًل من الديزل

هيئة ميناء روتردام تعمل 
على تسريع عملية الحد 
من االنبعاثات الكربونية

محطة حاويات »إي بي إم تيرمينالز 
بي بافاف« تستخدم قدرات 
الطاقة الشمسية في الميناء
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اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية توافق على جميع المقترحات القانونية التي قدمتها دولة اإلمارات

اإلمارات تسهم في تطوير المنظومة القانونية 
للمنظمة البحرية الدولية ارتقاًء بالصناعة البحرية 

The UAE contributes towards the development of the IMO legal 
system to reinforce the maritime industry

The IMO’s Legal Committee has approved all legal proposals 
presented by the UAE

The UAE took part in the 109th 
session of the International 
Maritime Organisation’s (IMO) Legal 
Committee meetings to discuss both 
key issues related to the maritime 
sector and best international 
practices. A move that the country said 
underlines its commitment to serving 
the IMO’s objectives, developing 
the global maritime industry, and 
promoting its competitiveness.
H.E. Eng. Hassan Mohamed Juma 
Al-Mansoori, Undersecretary for 
the Infrastructure and Transport 
Sector at the UAE Ministry of 
Energy and Infrastructure said, 
“The UAE’s participation in the 
IMO’s Legal Committee meetings 
adds value to the discussions as 
the Emirates contributes towards 
enhancing maritime safety and 
security regulations, as well as 
addressing issues of concern to the 
global maritime community. As part 
of the IMO Executive Council, we aim 

to make use of our expertise in the 
industry to address challenges facing 
the sector, and satisfy its needs.”

Participation in developing mar-
itime standards
H.E. Mohamed Khamis Al-Kaabi, the 
UAE’s permanent representative to 
the IMO said, “During the last Legal 
Committee meeting, we addressed a 
pressing issue in the maritime sector 
related to developing a flexible and 
dynamic mechanism to calculate the 
value of inflation when estimating 
civil liability within the Limitation 
of Liability for Maritime Claims 
(LLMC) Convention. The proposal 
has been accepted and work is 
underway to study and develop the 
best methodologies for assessing 
the need to amend the limits of 
liability. Our proposal to form a team 
to prepare a comprehensive study 
on the fraudulent registration of 
ships was also accepted. Moreover, 
the UAE presented other proposals 
including, forming a joint team from 
the Maritime Safety Committee, 
the Legal Committee, and the 
Facilitation Committee, to address 
common issues related to Maritime 
Autonomous Surface Ships (MASS).”

Challenges facing the develop-
ment of the legal system globally
Jasmin Fichte, Founder and 
Managing Partner at Fichte & Co. 

said, “Developing the legal system is 
one of the biggest challenges facing 
the maritime industry worldwide. The 
process takes years, which makes 
commercial laws in many cases 
outdated and not relevant to their 
context. The UAE’s proposal to make 
international agreements and treaties 
flexible, self-updating, and amendable 
according to the current commercial 
and economic data is very important. 
It will greatly help ship owners and 
various other maritime industry 
players who suffer because of laws 
that are not updated as per the latest 
developments.“

The UAE believes that all the proposals 
presented to develop the IMO’s legal 
system will significantly enhance the 
capabilities of the maritime industry 
which will encourage investors to 
increase the capital into the sector. 
Moreover, the UAE said there is a 
need to develop new legal systems 
that keep pace with the new and 
emerging technologies that are 
gradually being developed and used 
to modernise maritime infrastructure 
globally which includes autonomous 
ships and artificial intelligence. 

أهداف  بخدمة  الدولة  لتزام  ا على  كيًدا  تأ
على  ية  لبحر ا الصناعة  ير  وتطو لمنظمة،  ا
مستوى العالم وزيادة تنافسيتها، شاركت دولة 
القانونية  اللجنة  اجتماعات  يف  اإلمارات مؤخراً 
الدولية يف دورتها (109)،  البحرية  المنظمة  يف 
وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع 
المتبعة.  العالمية  الممارسات  البحري وأفضل 
المهندس حسن  قال سعادة  الدور  هذا  حول 
الطاقة  وزارة  وكيل  المنصوري،  جمعة  محمد 
والنقل:  التحتية  البنية  التحتية لشؤون  والبنية 
اجتماعات  يف  اإلمارات  دولة  مشاركة  »تسهم 
الدولية  ية  البحر المنظمة  يف  القانونية  اللجنة 
يز  للمناقشات، وتعز المضافة  القيمة  توفير  يف 
البحري، ودعم معالجة  واألمن  السالمة  لوائح 
العالمي.  البحري  المجتمع  تهم  التي  القضايا 
المنظمة  مجلس  يف  الدولة  عضوية  إطار  ويف 
البحرية الدولية، فإننا نسعى إىل االستفادة من 
لمعالجة  البحري  القطاع  كمة يف  المترا خبراتنا 
التحديات التي يشهدها القطاع وتلبية احتياجاته.«

المشاركة يف وضع المعايير البحرية
خميس  محمد  سعادة  قال  أخرى  جهة  ومن 
الكعبي، المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى المنظمة البحرية الدولية: »خالل 
اجتماع اللجنة القانونية األخير، تطرقنا إىل ضرورة 
معالجة قضية ملحة يف القطاع البحري تتعلق 
بوضع آلية مرنة وديناميكية قادرة على احتساب 

المسؤولية  حدود  تقدير  عند  التضخم  قيمة 
عن  المسؤولية  حدود  اتفاقية  المدنية، ضمن 
قبول  تم  وقد   .(LLMC) ية  البحر المطالبات 
المقترح ويجري العمل حالًيا على دراسة أفضل 
وتطوير المنهجيات لتقييم الحاجة إىل تعديل حدود 
المسؤولية يف اتفاقيات المسؤولية والتعويض. 
كما تم قبول االقتراح الذي تقدمنا به لتشكيل 
مكافحة  حول  متكاملة  دراسة  إلعداد  يق  فر
الدراسة  للسفن، وستكون  االحتيايل  التسجيل 
بها  التي تقدمت  مبنية على مجموعة األسئلة 
دولة اإلمارات إىل اللجنة،  وتقدمت دولة اإلمارات 
كذلك بمقترحات أخرى تتمثل يف تشكيل الفريق 
المشترك للجنة السالمة البحرية واللجنة القانونية 
ولجنة تيسير التجارة البحرية، لمعالجة القضايا 
».(MASS) المشتركة بشأن السفن ذاتية القيادة

تحديات تطوير المنظومة القانونية عالمياً
والشريك  المؤسس  وقالت جاسمين فيشت، 
لدى »فيشت وشركائه« لالستشارات  اإلداري 
القانونية: »يعتبر تطوير المنظومة القانونية من 
كثر التحديات التي تواجه الصناعة البحرية على  أ
تستغرق  إجراءاتها  دورة  ألن  العالم،  مستوى 
ما  عديدة،  سنوات  إىل  يصل  قد  طوياًل  وقًتا 
األحيان  من  كثير  يف  ية  التجار القوانين  يجعل 
خارج سياقها التجاري والتشغيلي وكأنها تنتمي 
اإلمارات  دولة  اقتراح  ويعتبر  آخر.  عصر  إىل 
على  الدولية  والمعاهدات  االتفاقات  بتضمين 
وفق  والتعديل  التحديث  ذاتية  مرنة  آليات 
المعطيات التجارية واالقتصادية الراهنة، أمًرا يف 
غاية األهمية، وسيخدم مالك السفن والصناعة 
الذين يعانون بسبب عدم  البحرية بشكل كبير 
المستجدة.« للمتطلبات  القوانين  كبة تلك  موا
بها  تقدمت  التي  االقتراحات  جميع  ستساعد 
يف  القانونية  المنظومة  لتطوير  اإلمارات  دولة 
الصناعة  يز  تعز الدولية على  البحرية  المنظمة 
القوانين  تشكله  لما  كبير،  بشكل  ية  البحر
يف  حاسم  عامل  من  ية  البحر يعات  والتشر
ضخ  على  والشركات  ين  المستثمر تشجيع 
البحرية، إضافة إىل  الصناعة  رؤوس األموال يف 
جديدة  قانونية  منظومات  تطوير  إىل  الحاجة 
كب التقنيات المستجدة التي بدأت تستخدم  توا
تدريجًيا ويجري تطويرها لتحديث البنية التحتية 
السفن  وأهمها  العالم،  على مستوى  ية  البحر

ذاتية القيادة، وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي. 

IN BRIEF

H.E. Eng. Hassan Mohamed 
Juma Al-Mansoori 
Undersecretary for the Infrastructure 
and Transport Sector at the UAE 
Ministry of Energy and Infrastructure
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للعلوم  بية  العر األكاديمية  من  كٌل  وقع 
والتكنولوجيا والنقل البحري ورابطة المرأة 
العربية يف القطاع البحري (AWIMA) مذكرة 
ية  البحر للمنظمة  الرئيس  بالمقر  تفاهم 
الدولية بلندن لبحث فرص مشاركة المرأة يف 
القطاع األكاديمي بهدف دعم وتعزيز القطاع 
انسجاًما  االتفاقية  وتأيت  اإلقليمي.  البحري 
مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق 
المساواة بين الجنسين يف القطاع البحري 
على مستوى العالم، والهدف الخامس من 
المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف 
والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندسة حصة 
النقل  لشؤون  ير  الوز مستشار  مالك،  آل 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  يف  البحري 
القطاع  يف  بية  العر المرأة  رابطة  ورئيسة 
البحري، وسعادة األستاذ الدكتور إسماعيل 
عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تعزيز المساواة بين الجنسين
من خالل هذه الشراكة، ستعمل المؤسستان 
على دعوة وتشجيع الدول األعضاء األخرى 
يف المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم 
يف  بية  العر المرأة  رابطة  لتطوير  الفعال 

قالت  المناسبة،  وبهذه  البحري.  القطاع 
سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار 
الوزير لشؤون النقل البحري يف وزارة الطاقة 
والبنية التحتية، ورئيسة رابطة المرأة العربية 
البحري  القطاع  البحري: »شهد  القطاع  يف 
تحوالت كبرى على مدى السنوات الماضية 
من حيث إشراك المرأة ضمن القوى العاملة. 
من  الدولية  ية  البحر المنظمة  كانت  وقد 
هذا  وراء  الرئيسة  الدافعة  القوى  بين 
عدم  بمعالجة  التزامها  خالل  من  التغيير، 
البحري  القطاع  يف  الجنسين  بين  التوازن 
تعاوننا  ويأيت  إطار مؤسسي متكامل.  عبر 
مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
المستمرة  جهودنا  ضمن  البحري  والنقل 
للوصول بالقطاع البحري إىل أن يكون قطاًعا 
دامًجا وشامالً؛ حيث تتمتع األكاديمية بتاريخ 
حافل يف تدريب اإلناث المهنيات الطموحات 
يف المجال البحري، ولطالما شكلت مصدر 

إلهام لهن.«
تشجيع مشاركة المرأة العربية

الدكتور  األستاذ  سعادة  قال  جهته،  من 
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس 
والتكنولوجيا  للعلوم  بية  العر األكاديمية 
مع  نتعاون  أن  »يشرفنا  البحري:  والنقل 
رابطة المرأة العربية يف القطاع البحري لتعزيز 
باإلسهامات  واإلقليمي  الوطني  االعتراف 

االقتصاد  تطوير  العربية يف  للمرأة  الفاعلة 
البحري. واليوم، إىل جانب األكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هنالك 
العديد من المؤسسات التي تحرص على 
الجنسين، وهذه  الكفاءات من  استقطاب 
البحري  القطاع  ليكون  األوىل  الخطوة  هي 
الجنسين. بعد ذلك،  بين  التحيز  خالًيا من 
غير  الفرص  الوعي حول  نشر  أهمية  تأيت 
المحدودة المتاحة للمرأة وتحمل المسؤولية 
على المستوى الفردي لتجنب أي تمييز على 

أساس الجنس.«
ستعمل المؤسستان على تشجيع القطاع 
إنشاء  المعنيين فيه على  البحري وجميع 
بين  تمّيز  ال  التي  التنفيذية  األطر  وتمتين 
فرص  ملموس  بشكل  وتدعم  الجنسين، 
المرأة من حيث التوظيف والعمل والتقدم يف 
المسار الوظيفي، وقابلية التنقل من وظيفة 
المستويات  أعلى  إىل  واالرتقاء  أخرى،  إىل 
بما يتالءم مع خبراتها ومؤهالتها، كما سيتم 
إنشاء  بشأن  التوجيهية  »الخطوط  اعتماد 
واستضافة وادارة هيئة رابطة المرأة العربية 
يف القطاع البحري برعاية المنظمة البحرية 
الدولية« كأساس إلنشاء رابطة المرأة العربية 

يف القطاع البحري وقيامها بأعمالها. 

IN BRIEF

The two entities said they will encourage the equal participation of women in maritime education, training, 
and research ستعمل المؤسستان على تشجيع المساواة بين الجنسين في مجاالت التعليم والتدريب 

والبحوث في القطاع البحري

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورابطة المرأة 
العربية في القطاع البحري تتعاونان لتعزيز دور المرأة في القطاع

The Arab Academy for Science, 
Technology & Maritime Transport 
(AASTMT) and The Arab Women in 
Maritime Association (AWIMA) have 
signed an MoU at the IMO HQ in 
London to explore opportunities for 
women’s participation in the academic 
sphere and thereafter amplify the 
success of the regional maritime sector. 
The entities said in a press statement 
that the agreement is in line with the 
International Maritime Organization’s 
(IMO) efforts to create gender equity 
in the maritime industry globally, 
and the United Nations’ (UN) 5th 
Sustainable Development Goal (SDG).  
The MoU was signed by H.E. Eng. Hessa 
Al Malek, Advisor to the Minister for 
Maritime Transport Affairs, MOEI, and 
President, AWIMA; and H.E. Dr. Ismail 
Abdel Ghaffar Ismail Farag, President 
of the Arab Academy for Science, 
Technology and Maritime Transport.

Eliminating gender bias
Through this partnership, the entities 
said they plan to invite and encourage 
other IMO member states to actively 
support the development of AWIMA. 

After the signing,  H.E. Eng. Hessa 
Al Malek, Advisor to the Minister for 
Maritime Transport Affairs, MOEI, and 
President, AWIMA said: “The maritime 
industry has transformed significantly 
over the years in terms of including 
women in the workforce. One of the 
key driving forces behind this change 
is the IMO and its commitment 
to addressing the current gender 
imbalance in the industry by putting 
in place an institutional framework. 
Our collaboration with AASTMT, an 
institute that has consistently inspired 
and trained aspiring female maritime 
professionals to contribute to the 
sector’s success, is another move to 
achieve an inclusive industry.”

Encouraging the participation of 
Arab women
H.E. Dr. Ismail Abdel Ghaffar Ismail 
Farag, President of the Arab Academy 
for Science, Technology and Maritime 
Transport said: “It is an honour to 
collaborate with AWIMA to enhance 
national and regional recognition of 
the role of Arab women as effective 
contributors towards the development 

of the maritime economy. Today, apart 
from AASTMT, several institutions are 
educating talented calibres irrespective 
of their gender. That is the first step to 
creating an industry that has no gender 
bias. Thereafter, spreading awareness 
about the limitless opportunities 
for women and taking responsibility 
at an individual level to avoid any 
discrimination based on gender is 
crucial.”
Both entities said they encourage 
the industry stakeholders to 
strengthen existing gender-neutral 
operational frameworks, which gives 
women access to recruitment and 
employment opportunities, career 
path advancement, and mobility, to 
the highest levels in line with their 
experience and qualifications. They 
said they will also adopt the »IMO 
Arab Association for Women in the 
Maritime Sector: Establishment, 
hostship and governance guidelines« 
as the foundation for the establishment 
and operation of the Arab Women 
in the Maritime Sector Association 
(AWIMA). 

The Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 
joins The Arab Women in Maritime Association join to enhance 
women’s role in the marine industry
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Kitack Lim,
 Secretary-General, 
International Maritime Organization (IMO)

IMO’s 
Secretary-
General sets 
ambitious goals 
for sustainable 
shipping
The world relies on a safe, secure and efficient 
international shipping industry  and this is pro-
vided by the regulatory framework developed 
and maintained by IMO

Shipping is an essential component of any programme for 
future sustainable economic growth. The promotion of sus-
tainable shipping and sustainable maritime development is 
one of the major priorities of IMO in the coming years.
 Kitack Lim, IMO Secretary-General discussed the key pros-
pects of maritime development with Marasi News. Energy 
efficiency, new technology and innovation, maritime ed-
ucation and training, maritime security, maritime traffic 
management and the development of the maritime infra-
structure and other issues underpin IMO’s commitment to 
provide the institutional framework necessary for a green 
and sustainable global maritime transportation system.

IMO’s work to cut GHG emissions from ships
IMO adopted the first set of international mandatory meas-
ures to improve ships’ energy efficiency on 15th of July 
2011. In the past decade, it has taken further action, in-

cluding further regulatory measures and the adoption of the 
Initial IMO GHG strategy. To support their implementation, 
IMO has been executing a comprehensive capacity building 
and technical assistance programme, including a range of 
global projects.
Lim added, “We aim to cut annual greenhouse gas emissions 
from international shipping by at least half by 2050, com-
pared with their level in 2008, and work towards phasing out 
GHG emissions from shipping entirely as soon as possible in 
this century. Our Initial GHG Strategy envisages a reduction 
in carbon intensity of international shipping (to reduce CO2 
emissions per transport work), as an average across interna-
tional shipping, by at least 40% by 2030, pursuing efforts 
towards 70% by 2050, compared to 2008.” 
Since the adoption of the Strategy, IMO has approved a Pro-
gramme of follow-up actions of the Initial Strategy up to 

2023 and made good progress with the consideration and 
implementation of some of the short-term GHG reduction 
measures included in the list of candidate measures.

Towards protecting the world’s oceans
The world’s oceans are one of our planet’s most valuable 
environmental resources. Seas cover around 70% of the 
world’s surface, providing raw materials, energy, food, em-
ployment, a place to live, a place to relax and the means to 
transport more than 80% of global trade by volume. Ship-
ping is a key user of the oceans, delivering essential goods 
and commodities, taking ferry passengers to their destina-
tions and carrying millions of tourists on cruises. 
He emphasized, “IMO has over many decades developed and 
adopted mandatory rules, as well as recommendations and 
guidelines, to protect the marine environment from any po-
tential negative impact of shipping activities. One of the key 
conventions protecting the oceans is the International Con-
vention for the Prevention of Pollution from Ships )MAR-
POL). MARPOL was first adopted in 1973 with annexes 
covering  the prevention of pollution from ships by oil, by 
chemicals carried in bulk, by packaged goods, by sewage and 
garbage from ships. The convention was expanded in 1997 
to regulate air pollution and emissions from ships.” 
IMO continues to enhance its work on climate change mit-
igation and reduction of emissions from ships, which will 
contribute to reducing ocean acidifcation. IMO is working to 
reduce marine plastic litter and to mitigate against invasive 
aquatic species. IMO measures protect marine mammals 
from ship strikes and guidance has been adopted to reduce 
underwater noise from ships. 
Several global partnership projects executed by IMO address 
a range of ocean issues, including action on marine litter, re-
duction of GHG from shipping to address climate change as 

well as projects targeting the spread of potentially invasive 
aquatic species. 

Reinforcing a future of autonomous shipping 
IMO aims to integrate new and advancing technologies in 
its regulatory framework - balancing the benefits derived 
from new and advancing technologies against safety and 
security concerns, the impact on the environment and on 
international trade facilitation, the potential costs to the in-
dustry, and their impact on personnel, both on board and 
ashore. The organization wants to ensure  that the regu-
latory framework for Maritime Autonomous Surface Ships 
(MASS) keeps pace with technological developments that 
are rapidly evolving.
Lim clarified, “The MSC approved a road map containing a 
work plan for the development of IMO instruments for Mar-
itime Autonomous Surface Ships (MASS). The road map 
envisages the development of a goal-based instrument in 
the form of a non-mandatory Code, with a view to adoption 
in the second half of 2024 as the first stage. Based on the 
experienced gained in the application of the non-mandato-
ry MASS Code, a mandatory MASS Code will be developed 
which is envisaged to enter into force on 1 January 2028.” 

By: Effat Mostafa 

The IMO strategy talks about going 
from 300 million tonnes of carbon 
fuel a year to zero in 80 years and at 
least 50% reduction by 2050



IMO’s Strategic Plan (2018-2023) has a key Strategic Direc-
tion to “Integrate new and advancing technologies in the regu-
latory framework”. This involves balancing the benefits derived 
from new and advancing technologies against safety and secu-
rity concerns, the impact on the environment and on interna-
tional trade facilitation, the potential costs to the industry, and 
finally their impact on personnel, both on board and ashore.

Supporting seafarers on the frontline of COVID-19
The COVID-19 pandemic has put seafarers around the world 
in precarious situations. As of July 2021, It is estimated that 
250,000 seafarers are currently stranded on ships beyond the 
end of their original contracts and unable to be repatriated, 
due to COVID-related travel restrictions. A similar number of 
seafarers are stuck at home, unable to join ships and provide 
for their families.
He explained, “IMO’s Seafarer Crisis Action Team (SCAT) is 
working to help resolve individual cases,  alongside other or-
ganizations like the International Labour Organization (ILO), 
the International Transport Workers’ Federation (ITF) and 
the International Chamber of Shipping (ICS). Our team works 
around the clock – contacting representatives from nation-
al governments, NGOs, trade unions or relevant associations, 
or orienting seafarers towards the right organisation, to find 
solutions. To date SCAT has dealt with over 500 cases involv-
ing thousands of individual seafarers.”
Recently, in conjunction with the Day of the Seafarer, the UAE 
Ministry of Energy and Infrastructure has launched ‘Salmeen,’ 
an initiative that aims to provide care to seafarers and those 

working in the maritime sector with comfort and safety. 
‘Salmeen’ contributes to enhancing the well-being and quality 
of life for seafarers and overcoming the challenges they face 
due to the pandemic and travel restrictions.The country facili-
tated the safe exchange of more than 240,000 seafarers who 
were assisted to return to their home countries safely. 
Lim commented, “I have witnessed the progressive steps taken 
by the UAE to protect the rights of our seafarers. The country 
has taken proactive measures to protect their interests and 
improve their quality of life. The UAE is also one of the first 
member states of the International Maritime Organization to 
classify seafarers as priority workers during the peak of the 
Covid-19 pandemic, and provided them with support by fa-
cilitating safe crew change and safely sending them to their 
home countries, as well as providing medical treatment and 
COVID-19 vaccines. We will always work together to support 
the seafarers who are our “blue army” and the backbone of 
global trade.” IMO actively pursues specific partnerships with 
its Member States and others to execute individual projects or 
initiatives at both regional and global level. 
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وتابع كيتاك ليم بالقول: »على مدى العقود الماضية، وضعت المنظمة 
البحرية الدولية العديد من القواعد اإللزامية، باإلضافة إىل توصيات ومبادئ 
توجيهية لحماية البيئة البحرية من أي تأثير سلبي محتمل ألنشطة الشحن 
البحري. وتعد االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 
التصديق عليها ألول  تم  البحار، وقد  لحماية  االتفاقيات  أهم  واحدة من 
النفطي من  التلوث  المالحق تشمل منع  1973 مع عدد من  مرة عام 
السفن، ومن المواد الكيميائية السائلة، والبضائع المعبأة، والصرف الصحي 
والمخلفات من السفن. ويف عام 1997، تم توسيع االتفاقية لتشمل تلوث 

الهواء واالنبعاثات من السفن.«
المناخي  التغير  آثار  من  للحد  عملها  الدولية  ية  البحر المنظمة  تواصل 
وخفض االنبعاثات من السفن بما سيسهم يف الحد من ارتفاع حموضة 
المحيطات، كما تعمل المنظمة على تقليل النفايات البالستيكية يف البحار 
لحماية الكائنات المائية. وتحمي اإلجراءات التي وضعتها المنظمة الثدييات 
البحرية من اصطدامها بالسفن. إضافة إىل ذلك، تم اعتماد أدلة إرشادية 
لتقليل الضوضاء الصادرة عن السفن تحت الماء. وتعالج العديد من مشاريع 
كة العالمية التي تنفذها المنظمة البحرية الدولية مجموعة واسعة  الشرا
من القضايا المتعلقة بالمحيطات، بما يف ذلك اإلجراءات المتعلقة بالقمامة 
البحرية، والحد من غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع الشحن البحري للحد 
من التغير المناخي، فضالً عن المشاريع التي تستهدف انتشار الكائنات 

البحرية الدخيلة.

تعزيز مستقبل الشحن المستقل
تهدف المنظمة البحرية الدولية إىل دمج التقنيات الحديثة والمتطورة يف 
النطاق التنظيمي بطريقة تحقق التوازن بين ميزات هذه التقنيات ومخاوف 
األمن والسالمة، والتأثير على البيئة وعلى تيسير التجارة الدولية، والتكاليف 
المحتملة للقطاع وتأثيرها على األفراد بحًرا وبًرا. كما تسعى المنظمة إىل 
المسّيرة  السطح  التنظيمي الستحدام سفن  النطاق  كب  يوا أن  ضمان 

التطورات التقنية المتسارعة.
وأوضح ليم قائالً: »اعتمدت لجنة السالمة البحرية خارطة طريق تتضمن 
خطة عمل لتطوير أدوات المنظمة البحرية الدولية لتطبيقها على سفن 
السطح المسّيرة. وتضع خارطة الطريق تصورًا لتطوير أداة تستند إىل أهداف 
إلزامية، مع وضع هدف العتمادها خالل  محددة على شكل مدونة غير 
النصف الثاين من عام 2024 كمرحلة أوىل. وبناًء على الخبرات التي سيتم 
كتسابها من تطبيق المدونة غير اإللزامية، سيتم تطوير مدونة إلزامية من  ا

المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يف األول من يناير عام 2028.«
الدولية  ية  البحر للمنظمة  االستراتيجية  للخطة  الرئيس  التوجه  يتمثل 
(2018-2023) يف »دمج التقنيات الحديثة والمتطورة يف النطاق التنظيمي«. 
ويتضمن ذلك الموازنة بين ميزات هذه التقنيات ومخاوف األمن والسالمة، 
والتأثير على البيئة وعلى تيسير التجارة الدولية، والتكاليف المحتملة للقطاع 

وأخيًرا تأثيرها على األفراد يف البحر ويف البر.

دعم البحارة يف خط الدفاع األول ضد جائحة كوفيد-19
تسببت جائحة كوفيد19- يف وضع البحارة يف مختلف أنحاء العالم يف ظروف 
محفوفة بالمخاطر. وحتى يوليو 2021، تشير التقديرات إىل أن 250 ألف 
بحار تقطعت بهم السبل على متن السفن بعد انتهاء عقودهم األصلية ولم 
يتمكنوا من مغادرة سفنهم أو العودة إىل أوطانهم بسبب القيود المفروضة 
على السفر، إضافة إىل عدد مماثل ينتظر وغير قادر على االلتحاق بوظائفهم 

على متن السفن إلعالة أسرهم.
وأوضح ليم: »يسهم فريق العمل المعني بأزمة البحارة التابع للمنظمة 
بالتنسيق مع  الفردية،  القضايا  المساعدة على حل  الدولية يف  ية  البحر
منظمات أخرى، مثل منظمة العمل الدولية، واالتحاد الدويل لعمال النقل، 
للتواصل مع  الساعة  الدولية. ويعمل فريقنا على مدار  الشحن  وغرفة 
ممثلي الحكومات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، 
والجمعيات ذات الصلة، أو توجيه البحارة نحو المنظمة التي ستساعدهم 
كثر من 500  على إيجاد الحلول المناسبة. وحتى اآلن، تعامل الفريق مع أ

قضية آلالف البحارة األفراد ».
أخيرًا، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مبادرة »سالمين« تزامنا مع اليوم العالمي للبحارة. وتهدف المبادرة إىل تقديم 
الرعاية والدعم للبحارة والعاملين يف القطاع البحري؛ وتأمين احتياجاتهم 
باعتبارهم أحد أهم األعمدة األساس للتجارة البحرية العالمية. وتسهم هذه 
المبادرة يف تعزيز جودة حياة البحارة والتغلب على التحديات التي يواجهونها 
بسبب الجائحة والقيود المفروضة على السفر. وقد سهلت دولة اإلمارات 
التبادل اآلمن ألكثر من 240,000 بحار وتم مساعدتهم يف عملية  العودة 

سالمين إىل أوطانهم.
وحول دور دولة اإلمارات، قال ليم: »لقد تابعت الخطوات المتقدمة التي 
اتخذتها دولة اإلمارات العربية المتحدة لحماية حقوق البحارة، فقد اتخذت 
الدولة تدابير استباقية لحماية مصالحهم وتحسين جودة حياتهم. كما تعد 
دولة اإلمارات من أوائل الدول األعضاء يف المنظمة البحرية الدولية التي 
صنفت البحارة كعمال لهم أولوية الرعاية يف ذروة جائحة كوفيد19- وقدمت 
لهم الدعم من خالل تسهيل عملية التبديل اآلمن ألطقم السفن وإعادتهم 
إىل أوطانهم وتقديم اللقاحات وتيسير وصولهم إىل الرعاية الطبية الالزمة. 
وسنتعاون مًعا على الدوام لدعم البحارة الذين يمثلون »جيشنا األزرق« 

والعمود الفقري للتجارة العالمية ».
تسعى المنظمة البحرية الدولية إىل عقد شراكات محددة مع الدول األعضاء 
وغيرها لتنفيذ المشاريع أو المبادرات الفردية على المستويين اإلقليمي 
التي تستفيد عادة من  المناطق  تنمية  إىل  والعالمي، ويهدف معظمها 
البرامج التدريبية، والبعثات االستشارية والتقنية. واختتم ليم قائالً: »تسهم 
كات والعديد من االتفاقيات األخرى التي تضم المنظمة البحرية  هذه الشرا
الدولية بشكل كبير يف تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع البحري«.  

يشكل الشحن البحري أحد أهم الركائز بالنسبة لبرامج النمو االقتصادي 
المستدام، ومن خالل المنظمة البحرية الدولية، تتضافر جهود الدول األعضاء 
ومنظمات المجتمع المدين وقطاع النقل البحري لتعزيز إسهام القطاع يف 
الوصول إىل االقتصاد األخضر بطريقة مستدامة. وتضع المنظمة البحرية 
الدولية تعزيز الشحن المستدام والتنمية البحرية المستدامة ضمن قائمة 

أولوياتها خالل السنوات القادمة.
العام  األمين  ليم،  كيتاك  يسلط  نيوز«،  »مراسي  مع  المقابلة  هذه  يف 
للمنظمة البحرية الدولية، الضوء على آفاق التنمية البحرية والقضايا التي 
تركز عليها المنظمة يف إطار التزامها بتوفير اإلطار المؤسسي لنظام شحن 
بحري عالمي أخضر ومستدام؛ يشمل كفاءة الطاقة، والتقنيات الجديدة 
واالبتكار، والتعليم والتدريب البحري، واألمن البحري، وإدارة حركة المالحة 

البحرية، وتطوير البنية التحتية البحرية، وغيرها من القضايا.
جهود المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة 

من السفن
يف 15 يوليو 2011، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية المجموعة األوىل من 
المتطلبات الملزمة لتحسين كفاءة الطاقة يف السفن. وخالل العقد الماضي، 
اتخذت المنظمة إجراءات جديدة تضمنت المزيد من التدابير التنظيمية، 
إضافة إىل اعتماد االستراتيجية األولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد 
من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن. ولدعم تطبيق تلك التدابير، نفذت 
المنظمة البحرية الدولية برنامًجا شامالً لبناء القدرات والمساعدة الفنية، 

بما يف ذلك مجموعة من المشاريع العالمية.

وأضاف ليم: »نسعى إىل خفض حجم انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
من قطاع الشحن البحري الدويل بمقدار النصف على األقل بحلول عام 
2050، مقارنة بعام 2008 مع العمل على التخلص من انبعاثات غازات 
يجًيا يف  تدر البحري  الشحن  كامل من قطاع  الحراري بشكل  االحتباس 
أقرب وقت ممكن خالل هذا القرن. تهدف االستراتيجية األولية للمنظمة 
البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة إىل خفض كثافة 
الكربون يف قطاع الشحن البحري الدويل (االنبعاثات الناتجة عن نقل سلعة 
لكل وحدة مسافة) بنسبة 40% على األقل بحلول عام 2030، ومواصلة 
الجهود لتحقيق الهدف المتمثل يف تحقيق انخفاض بنسبة 70% بحلول 

عام 2050، مقارنة بما كان عليه الوضع عام 2008.«
برنامج  الدولية على  البحرية  المنظمة  منذ اعتماد االستراتيجية، وافقت 
لمتابعة اإلجراءات المتعلقة باالستراتيجية األولية حتى عام 2023 وأحرزت 
تقدًما جيًدا يف دراسة وتطبيق بعض التدابير المقترحة قصيرة األجل للحد 

من غازات الدفيئة.
حماية محيطات العالم

كثر الموارد الطبيعية قيمة يف الكوكب الذي نعيش  تعد المحيطات من أ
عليه، حيث توفر مياه البحار والمحيطات، التي تشكل نحو 70% من مساحة 
سطح األرض، المواد الخام والطاقة والغذاء والوظائف، وأماكن المعيشة 
كثر من 80% من حجم التجارة العالمية. كما  واالسترخاء، إضافة إىل نقل أ
يسهم النقل البحري يف إيصال البضائع والسلع األساسية، ونقل الركاب إىل 

وجهاتهم، فضالً عن ماليين السياح على متن الرحالت البحرية الترفيهية.

األمين العام للمنظمة 
البحرية الدولية يحدد 

أهداًفا طموحة 
للشحن المستدام

يعتمد العالم على قطاع الشحن البحري وما يتسم 
به من أمان وفاعلية بفضل اإلطار التنظيمي الذي 

تضعه المنظمة البحرية الدولية

COVER STORY
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تضع المنظمة البحرية الدولية تعزيز الشحن 
المستدام والتنمية البحرية المستدامة ضمن 

قائمة أولوياتها خالل السنوات القادمة.

تسعى استراتيجية المنظمة البحرية الدولية 
مليون طن   300 استخدام  التحول من  إلى 
من الوقود القائم على الكربون سنوًيا إلى 
بنسبة  تخفيضها  مع  عاًما،   80 خالل  الصفر 

50% على األقل بحلول عام 2050
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The shipping industry is by far one of 
the leading contributors to the global 
economy, carrying around 80 per cent of 
global trade by volume, and over 70 per 
cent of global trade by value.
Through this business across the globe, 
runs through a smooth flow of trade. 
Despite lockdowns, the industry was one 
of the few that continued to operate 
despite the unprecedented challenges 
and kept the world moving. 
Significant contributors to the 
unhindered progress of this industry 
were the shipping companies that 
operated under its umbrella and showed 
remarkable resilience to grow out of the 
difficult times.  
One such organisation is the Timsah 
Shipbuilding Company, one of the few 
shipping firms affiliated by the Suez 
Canal Authority. It was founded in 1961 
and has two shipyards with expertise in 
both shipbuilding and ship maintenance. 
Ismailia is home to the company’s first 

shipyard, whereas Alexandria is home to 
the second. The organisation provides 
services to petroleum companies and 
underwater service offerers with its 
diverse offshore fleet, inclusive of OSV, 
DP2, ROV, supply tugs, lodging barges, 
and crew boats.

During the recently held Marlog 2022, 
Ahmed Adel Hafez, Director of Public 
Relations and Marketing, Timsah 
Shipbuilding Company, spoke to Marasi 
News about the company’s latest 
activities and updates.

Can you give us more details on the 
company’s activities?
Timsah specialises in ship building, 
maintenance, and marine services. In 
addition to that, we offer services to 
the petrochemicals industry, and work 
with several companies operating in 
the sector in both, the Red Sea and the 
Mediterranean Sea. We also own over 
14 service boats, and have a large fleet 
of offshore vessels such as, OSV, DP2, 
ROV, supply tugs, lodging barges, and 
crew boats. With the help of this diverse 
fleet, we have been able to successfully 
cater to the demands of the industry, and 
provide services to petroleum companies, 

in addition to underwater services, since 
the past six decades.

How have you drifted rom ship-
building?
Our core offering has always been 
shipbuilding. The various kinds of tug 
boats manufactured in our workshops 
include, oceangoing, seagoing, coastal, 
harbor and inland navigation with 
V.S. propellers, C.P. propellers, and 
conventional propellers. We also 
manufacture service and pilot boats, 
patrol Boats, firefighting boats, and 
floating cranes. In addition to that, we 
have expanded our offerings and now 
manufacture self-propelled and non-
propelled barges and hopper barges, and 
platforms for the oil industry.
Additionally, we are particularly proud of 
our vessel, Aman DP2, which is equipped 

with advanced marine systems, and is 
built around the purpose of offering 
high quality in performance. The vessel 
has been manufactured in compliance 
with all international standards, and is 
the first one to follow the joint activity 
between Timsah Shipbuilding Company 
and Canal Company for Ships Lanyards 
and Lights.

How involved are you in the expan-
sion of the Suez Canal?
One of the biggest project we are working 
on right now is the expansion of the Suez 
Canal. However, our regular operations 
include, ship maintenance, marine 
services, and removing seaweeds growing 
on petrochemical units. Furthermore, in 
order to address the industry’s need for 
a 3000m observation ROV, we developed 

the COUGAR-XTI, which is capable of 
providing “self-help” and light work.

How are you changing yourself as a 
company?
Timsah as a company has been taking 
several steps to grow bigger and better. 
In order to do so, we have decided to 
make optimum use of the company›s 
area. We plan on renovating and 
reorganising the management buildings 
to make the best use of the available 
space and amenities. Workshops will be 
housed in four new roof-truss structures. 
The syncrolift will feature two parking 
ways that are 60 meters long and two 
parking ways that are 100 meters long, 
with a lifting capability of up to 1500 
tons. An outfitting quay will be built to 
accommodate the two additional dry 
docks that will be installed.  

EXCLUSIVE INTERVIEW

Timsah Shipbuilding Company: 
Leading the ship maintenance 
market since 1961
By: Mohammed Siddiq M.

Ahmed Adel Hafez
 Director of Public Relations and Marketing 
Timsah Shipbuilding Company
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التمساح لبناء السفن: رائدة في سوق صيانة 
السفن منذ عام 1961

يعد قطاع الشحن البحري من أبرز المسهمين 
يف االقتصاد العالمي، حيث ينقل أكثر من 80 
يف المائة من التجارة العالمية من حيث الحجم، 
كثر من 70 يف المائة من التجارة العالمية  وأ
القيمة. وتتدفق سالسل اإلمداد  من حيث 
والتوريد عبر الشحن البحري يف مختلف أنحاء 
العالم. وعلى الرغم من عمليات اإلغالق، كان 
القطاعات  بين  البحري من  الشحن  قطاع 
القليلة التي واصلت العمل وواجهت العديد 
من التحديات غير المسبوقة ليسهم يف توفير 
ية. وأسهمت مؤسسات  الضرور اإلمدادات 
الشحن البحري يف استمرارية تقدم القطاع 
الملحوظة  مرونتها  عبر  العقبات  وتخطي 

خالل تلك األوقات الصعبة.
شركة  الرائدة،  المؤسسات  هذه  بين  من 
من  واحدة  وهي  السفن،  لبناء  التمساح 
لهيئة قناة  التابعة  القليلة  الشحن  شركات 
التي  الشركة،  تمتلك  ية.  المصر السويس 
تأسست عام 1961، حوضين لبناء السفن، 
أحدهما يف اإلسماعيلية واآلخر اإلسكندرية، 
ولديها خبرة واسعة يف بناء وصيانة السفن. 
خدماتها  السفن«  لبناء  »التمساح  تقدم 
لشركات البترول ومقدمي الخدمات تحت 
المتنوع  البحري  أسطولها  الماء من خالل 
 ،(OSV) البحري الدعم  والذي يضم سفن 

 ،(ROV) وغواصات ،(DP2) وسفن اإلمداد
اإلقامة، وقوارب  اإلمداد، وسفن  وقاطرات 

الطاقم.
على هامش فعاليات المؤتمر الدويل للنقل 
البحري واللوجستيات (مارلوج 2022) الذي 
ُعقد مؤخًرا، تحدث أحمد عادل حافظ، مدير 
العالقات العامة والتسويق بشركة التمساح 
لبناء السفن، إىل »مراسي نيوز« عن أحدث 

أنشطة الشركة.

هل يمكن أن تحدثنا عن أهم أنشطة 
الشركة؟

»التمساح« شركة متخصصة يف بناء وصيانة 
السفن وتقديم الخدمات البحري. كما نقدم 
ونعمل  البتروكيماويات،  لصناعة  خدماتنا 
هذا  يف  العاملة  الشركات  من  العديد  مع 
القطاع يف كل من البحر األحمر والبحر األبيض 
زورق خدمة،   14 نمتلك  المتوسط، حيث 
ية  البحر السفن  من  كبير  أسطول  ولدينا 
تشمل سفن الدعم البحري (OSV)، وسفن 
اإلمداد (DP2)، وغواصات (ROV)، وقاطرات 
الطاقم.  وقوارب  اإلقامة،  وسفن  اإلمداد، 
نجحنا  المتنوع،  األسطول  هذا  وبمساعدة 
على مدى العقود الستة الماضية يف تلبية 
متطلبات القطاع وتقديم الخدمات لشركات 
المختلفة  الخدمات  إىل  باإلضافة  البترول، 

تحت الماء.
 

عمل  مجال  السفن  بناء  زال  ما  هل 
الشركة الرئيس؟

لطالما كان مجال عملنا الرئيس بناء السفن، 
وتغطي أنواع زوارق السحب المختلفة التي 
نصنعها يف ورش الشركة المالحة البحرية، 
والساحلية، والموائن، والمالحة الداخلية مع 

 C.P.)و  ،(V.S. propellers) دافعة  مرواح 
propellers) ومراوح دافعة تقليدية. كما نقوم 
أيًضا بتصنيع القوارب الخدمية واإلرشادية 
وقوارب الدوريات وقوارب مكافحة الحرائق 
والرافعات العائمة. باإلضافة إىل ذلك، عملنا 
التي نوفرها،  الخدمات  على توسيع قائمة 
الدفع،  ذاتية  الصنادل  بتصنيع  اآلن  ونقوم 
والصنادل غير المزودة بمراوح دافعة، وصنادل 

القادوس غير الميكانيكية، إضافة إىل منصات 
صناعة النفط.

بسفينة  خاص  بشكل  فخورون  ونحن 
 )DP2) الخدمات البترولية »أمان« من طراز
والمجهزة بأنظمة بحرية متطورة، والتي تم 
وفق  األداء  يف  عالية  جودة  لتقديم  بناؤها 
التي  األوىل  العالمية، وهي  المعايير  أعلى 
يتم إنتاجها عبر اإلنتاج المشترك بين شركة 
التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط 

وأنوار السفن.
 

ما حجم مشاركتكم يف مشروع توسعة 
قناة السويس؟ 

أحد  السويس  قناة  توسعة  مشروع  يعد 
حالًيا.  عليها  نعمل  التي  يع  المشار كبر  أ
وتشمل عملياتنا المنتظمة صيانة السفن، 
والخدمات البحرية، وإزالة األعشاب البحرية 
البتروكيماويات.  وحدات  على  تنمو  التي 
القطاع إىل  عالوة على ذلك، ولتلبية حاجة 

بها عن  التحكم  يتم  التي  المراقبة  وحدات 
بعد (3000m observation ROV)، قمنا 
بتطوير وحدة (COUGAR-XTI) القادرة على 
والقيام ببعض  الذاتية«  توفير »المساعدة 

األعمال الخفيفة.

كيف تطور شركة التمساح لبناء السفن 
من نفسها؟

اتخذت التمساح لبناء السفن خطوات مهمة 
يف سبيل نموها وتطورها، ونخطط لتجديد 
وإعادة تنظيم المباين اإلدارية لتحقيق أقصى 
استفادة من المساحة والمرافق. وستكون 
ورش العمل يف أربعة هياكل جديدة بسقف 
المتزامنة  الرافعة  وستتضمن  جملوين. 
متًرا   60 بطول  السفن  لوقوف  يقتين  طر
 100 بطول  السيارات  لوقوف  يقتين  وطر
متر، مع قدرة رفع تصل إىل 1500 طن، كما 
سيتم بناء رصيف تجهيز الستيعاب حوضين 

جافين إضافيين سيتم تركيبهما.  

تستمّر الموانئ في جمهورية مصر العربية بإظهار المرونة والنمو غير االعتيادي في األعمال من خالل الرقمنة والممارسات المستدامة
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EXCLUSIVE INTERVIEW

Banking on its expertise in providing services that cater to the LNG market, Trelleborg looks forward 
to expanding its business in an era dominated by a rush to achieve net-zero emissions

Richard Hepworth
Business Unit President 
Trelleborg Marine & Infrastructure

Trelleborg: 
Capitalising on 
opportunities emerging from 
decarbonisation targets set 
for the maritime industry

By:  Hala Mohammad Alhaj

EXCLUSIVE INTERVIEW

As the world continues to gradually re-
cover from the impacts of the Covid-19 
pandemic, the shipping industry has 
been tasked with achieving two nec-
essary goals: the first one is the need 
to address the challenges faced by the 
seafarers across the globe, and the sec-
ond one is the need to meet net-zero 
targets set by the International Mari-

time Organization. While the seafarers’ 
crisis is handled by global governments, 
decarbonisation is handled at micro lev-
el with the active involvement of mari-
time organisations themselves. 
Some  of the effective solutions have 
been discovered and developed, with 
battery operated vessels, were the use 
of alternate fuels such as the LNG.

Many companies have adopted LNG as 
their alternate fuel, Trelleborg Marine & 
Infrastructure has been one of the most 
prominent companies in this regard. The 
company has a proven track record in all 
LNG applications. With over 30 years 
of experience in the LNG market, Trel-
leborg has proven its expertise by pro-
viding cutting-edge docking, mooring, 

transfer technology, and ship perfor-
mance systems all over the world. Over 
the years of its existence in the market, 
Trelleborg has consistently improved 
the LNG fleet of its clients by combin-
ing best practices and a long-standing 
global experience, with a comprehensive 
awareness of market needs and local 
regulations. Richard Hepworth, Busi-
ness Unit President, Trelleborg Marine 
& Infrastructure spoke to Marasi News 
in details about how the pandemic im-
pacted the shipping industry, and the 
business model they adopted to ensure 
the survival and growth of the company 
during the crisis. He also touched upon 
the importance of LNG-operated ves-
sels in a time where the industry is ac-
tively seeking lower-emission solutions.

How much of an impact do you think 
that advancement in technology has 
had on the shipping industry?
In my opinion, modern technologies are 
truly driving the progress of the mar-
itime industry.  Considering the last 
couple of years, we have observed a 

significant growth in the willingness of 
the industry to adopt new technologies 
that can help in enhancing the efficien-
cy of their work, safety, and also enable 
sustainability in their operations. In re-
sponse to this wide spread acceptance, 
lots of new technologies have been in-
troduced to help ships become more 
efficient, reduce port congestions, en-
hance safety, cut down on emissions, 
and progress towards the decarbonisa-
tion targets set by the IMO.

Considering the impact of maritime 
activities on the environment, what 
kind of sustainable practices do you 
think can help the industry trans-
form into an eco-friendly sector?
The shipping industry emits over 940 
million tonnes of CO2 annually. Al-
though this is only 2.5 per cent of the 
world’s total CO2 emissions, the fact 
that the number itself is so high is a 
massive concern for the entire mari-
time community. Keeping these stats in 
consideration, it is necessary that ship 
owners and operators adopt low carbon 

fuels such as ammonia, hydrogen, and 
LNG, in order to meet the net-zero tar-
gets that have been set for the sector.
One of the sustainable solutions that 
we have seen developing and progress-
ing rather quickly in the last couple of 
years is the usage of LNG as a marine 
fuel. This is quite interesting for us as 
a lot of our business is related to LNG. 
We are one of the leading suppliers of 
equipment that helps to load LNG onto 
the ship safely. Therefore, this new trend 
that we are seeing in the industry is defi-
nitely something we are very optimistic 
about. However; in addition, to the ad-
vantage that we are looking forward to 
gaining from these new developments 
in the sector, it is great to see how the 
most maritime organisations have be-
gun considering various alternate fuels 
such as hydrogen and ammonia as well. 
Nevertheless, decarbonisation is a pri-
ority for the maritime industry, and low 
carbon such as LNG will play a massive 
role in this transition.  
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أهمية السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال يف وقت يبحث 
فيه القطاع البحري عن حلول منخفضة االنبعاثات.

برأيك، ما مدى تأثير التطور التقني على صناعة الشحن؟
التقنيات الحديثة تقود بالفعل تطور القطاع البحري، وخالل العامين 
الماضيين، الحظنا نمًوا كبيرًا يف تبني تقنيات حديثة يمكن أن تساعد 
يف  االستدامة  يز  تعز إىل  إضافة  والسالمة،  الكفاءة  تحسين  على 
العمليات. ويف ظل هذا االنتشار الواسع، تم إدخال الكثير من التقنيات 
كثر كفاءة، وتقليل ازدحام  الحديثة لمساعدة السفن على أن تصبح أ
الموائن، وتعزيز السالمة، وخفض االنبعاثات، إضافة إىل العمل على 
تحقيق أهداف إزالة الكربون التي حددتها المنظمة البحرية الدولية.

بالنظر إىل تأثير األنشطة البحرية على البيئة، ما الممارسات 
المستدامة التي يمكن أن تساعد القطاع البحري على التحول 

إىل قطاع صديق للبيئة؟
تتسبب صناعة الشحن يف إنتاج أكثر من 940 مليون طن من انبعاثات 
كسيد الكربون سنويًا. وعلى الرغم من أن هذا ال يمثل سوى  ثاين أ
كسيد الكربون يف العالم،  2.5 يف المائة من إجمايل انبعاثات ثاين أ
البحري  للمجتمع  المرتفع يمثل مصدر قلق كبير  الرقم  فإن هذا 
أن  الضروري  االعتبار، فمن  األرقام يف  بأكمله. وإذا ما وضعنا هذه 
يعتمد مالكو ومشغلو السفن أنواًعا من الوقود منخفض الكربون 

مثل األمونيا والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال لتلبية أهداف 
صفرية االنبعاثات الكربونية التي تم تحديدها للقطاع.

من بين الحلول المستدامة التي تطورت بسرعة كبيرة خالل العامين 
الماضيين استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري، وهذا أمر 
مثير لالهتمام بالنسبة لنا ألن الكثير من أعمالنا مرتبطة بالغاز الطبيعي 
المسال، فشركة »تريلبورغ« مورد رئيس للمعدات التي تساعد يف 
تحميل الغاز الطبيعي المسال على السفن بأمان. لذا، فإننا متفائلون 
كثيرًا بهذا التوجه الجديد يف القطاع البحري. وباإلضافة إىل المزايا التي 
نتطلع إىل االستفادة منها عبر هذه التطورات الجديدة يف القطاع، فإنه 
أمر رائع أن معظم المؤسسات البحرية بدأت يف التفكير يف استخدام 
أنواع مختلفة من الوقود البديل مثل الهيدروجين واألمونيا، حيث 
تمثل إزالة الكربون أولوية بالنسبة للقطاع البحري، وسيلعب الكربون 
المنخفض مثل الغاز الطبيعي المسال دوًرا كبيًرا يف هذا التحول.  

EXCLUSIVE INTERVIEW

الناشئة  الفرص  من  االستفادة  تريلبورغ: 
الكربون  إزالة  في سبيل تحقيق أهداف 

في القطاع البحري

بينما يتعاىف العالم تدريجًيا من آثار جائحة كوفيد-19، يتعين على 
قطاع النقل البحري تحقيق هدفين أساسين: التعامل مع التحديات 
التي يواجهها البحارة حول العالم، وتحقيق أهداف صفرية االنبعاثات 
الكربونية التي حددتها المنظمة البحرية الدولية. ويف الوقت الذي 
تتعامل فيه حكومات دول العالم مع أزمة البحارة، فإن التعامل مع 
قضية إزالة الكربون يتم من خالل المشاركة الفاعلة للمؤسسات 
تطويرها،  تم  التي  الفاعلة  الحلول  بين  ية. ومن  البحر والشركات 

استخدام أنواع الوقود البديلة مثل الغاز الطبيعي المسال.
تعتمد شركات عديدة الغاز الطبيعي المسال كوقود بديل، وكانت 
شركة »تريلبورغ« للخدمات البحرية والبنية التحتية، من أبرز الشركات 
يف هذا الصدد، حيث تتمتع بسجل حافل يف تطوير وتوفير جميع 

تطبيقات وخدمات الغاز الطبيعي المسال بخبرة تزيد على 30 عاًما 
يف سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توفر الشركة أحدث أنظمة 
اإلرساء، ونقل التكنولوجيا، وأنظمة أداء السفن يف مختلف أنحاء العالم. 
وعلى مدار سنوات تواجدها يف السوق، حرصت »تريلبورغ« على 
تحسين أداء أساطيل السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال 
من خالل الجمع بين أفضل الممارسات والخبرة العالمية الطويلة، 

مع معرفة كاملة باحتياجات السوق واللوائح المحلية.
اللقاء، تحدث ريتشارد هيبوورث، رئيس وحدة األعمال يف  يف هذا 
شركة »تريلبورغ« للخدمات البحرية والبنية التحتية إىل »مراسي 
نيوز« عن تأثير الجائحة على قطاع الشحن، ونموذج األعمال الذي 
اعتمدته الشركة لضمان مواصلة توسعها خالل األزمة. كما تطرق إىل 

بقلم: هالة الحاج

 تتطلع “تريلبورغ” إلى توسيع نطاق أعمالها باالستفادة من خبراتها الممتدة في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات
سوق الغاز الطبيعي المسال، في وقت يسعى فيه المجتمع البحري إلى الوصول لصفرية االنبعاثات
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EXCLUSIVE FEATURE

Meet Dr. Cleopatra Doumbia-Henry: 
An Ocean Influencer

This is a profile of Dr. Cleopatra Doum-
bia-Henry efforts to ensure women are more 
involved in the maritime sector; whilst also 
working on mitigating risks in the field.

Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, president 
of the World Maritime University (WMU) in 
Sweden. She was both born and raised in the 
Commonwealth of Dominica, Doumbia-Hen-
ry. Her island upbringing brought her closer 
to the maritime culture where she was im-
pacted deeply on a daily level.

Doumbia-Henry attended Cave Hill Campus 
of the University of West Indies in Barbados. 
After which, she completed a master’s in law 
and pursued her PhD in international law at 
the Graduate Institute of International Stud-
ies and the University of Geneva.

Doumbia-Henry told Maritime Profession-
als website. She became the first woman 
to serve as president of the World Maritime 
University (WMU) when the IMO secre-
tary-general appointed her to the position 
in 2015. She began her career as a lecturer 
in law at the University of the West Indies in 
Barbados. She also worked at the Iran-US 
Claims Tribunal in The Hague, that was be-
fore she began working at the International 
Labor Organization, where she held a variety 
of increasingly senior positions for almost 30 
years.

“A sustainable maritime industry needs 
access to the full spectrum of talent, which 
means that we need to encourage more 
women to choose maritime careers,” she 
said in an interview with  PEW. Women only 

represent only 1.2  per cent of the global sea-
farer workforce, and there are no statistics 
on how many women are engaged in the 
fishing industry. Gender equality is built into 
the Ilo’s and IMO’s mandates. Both entities 
have been actively promoting gender equal-
ity. But that does not mean that a culture of 
gender equality onboard vessels exists.

According to research conducted by WUC, 
progress in achieving greater gender equal-
ity in the maritime sector has faced its 
challenges due to the “longtime misplaced 
perception” that women are not suitable for 
working on board ships.

“To address the challenges faced by the 
ocean today, we must mobilize all the qual-
ified human resources around the world. 

During the 37 years of its existence, WMU 
has educated more than 1,100 female gradu-
ates who are working in various government 
agencies and institutions, some of them 
holding very senior positions, which is an im-
portant indicator of such progress,” she said 
during a WUC conference in 2019.

Dr. Doumbia-Henry is often referred to as  
“Mother of the MLC” (Maritime Labour Con-
vention), which consolidated 68 or 72 inter-
national labor conventions into a single Con-
vention. These conventions are  considered 
the seafarers “Bill of Rights,” and credited 
with creating a level playing field for ship-
owners. A few of the agreements  that help 
ensure the safety and equality of fishermen 
(and women) include: The International La-
bor Organization’s Work in Fishing Conven-
tion (WFC), and the International Maritime 

Organization’s International Convention on 
Standards of Training, Certification, and 
Watchkeeping for Seafarers (STCWS)—and 
the Cape Town Agreement. However, these 
agreements don’t specifically relate to a spe-
cific gender.

She embraces gender equality across all 
her work. Nonetheless, continuously advo-
cates for gender equality within the maritime 
sector. “There are limitless opportunities for 
women within the maritime and ocean in-
dustries, and everyone has a role to play in 
supporting gender equality for a sustainable 
maritime and oceans future. We must choose 
to be bold! We must make gender equality 
a reality, today and not tomorrow,” she told 
PEW. According to her the biggest risks are 
often linked to “unsustainable anthropogen-
ic activities” that includes ones that “the 

impacts of human-induced climate change, 
ocean acidification, land-based sources of 
marine pollution, the loss of marine biodi-
versity in the deep ocean, unsustainable 
fisheries and illegal, unregulated and unre-
ported fishing.” Unless work is done,  she 
believes that these issues will  impact both 
humans and the economy whilst being felt 
globally. According to Dr. Doumbia-Henry, 
global security will also face  its challenges 
due to a possibility of unilate actions among 
countries who do not have even ocean and 
maritime regulations. “There’s the pervasive 
threat of the failure of multilateralism and re-
spect for diversity, along with the resurgence 
of national interests taking precedence over 
community interests within the international 
legal order,” Doumbia-Henry told Maritime 
Professionals website.  

“I was fascinated by 
the way technical 
international 
instruments adopted by 
IMO had an incredible 
impact due to the global 
nature of shipping and 
the need for uniform 
standards required 
to enable shipping to 
be safe, secure and 
protect the marine 
environment,” 

4140 MARASINEWS.COM   |  |  May - June 2022



كليوباترا  الدكتورة 
دومبيا-هنري... 
واحدة من الشخصيات 
المؤثرة في القطاع 

البحري

دومبيا-هنري منصب  كليوباترا  الدكتورة  تتوىل 
(WMU) يف  العالمية  ية  البحر الجامعة  رئيس 
السويد. ولدت دومبيا-هنري ونشأت يف كومنولث 
دومينيكا، وأسهمت نشأتها يف جزيرة يف قربها 
من البيئة والثقافة البحرية التي تأثرت بها كثيًرا 

خالل حياتها اليومية.
هيل«  »كيف  بحرم  دومبيا-هنري  التحقت 
بادوس.  بر يف  إنديز  ويست  بجامعة  الجامعي 
وحصلت  العليا  دراساتها  واصلت  ذلك،  وبعد 
العايل  المعهد  القانون من  الماجستير يف  على 
للدراسات الدولية، ثم الدكتوراه يف القانون الدويل 

من جامعة جنيف.
قالت دومبيا-هنري لموقع ماريتايم بروفيشينالز 
التي حققتها  النتائج  أبهرتني  »لقد  اإللكتروين: 
األدوات التقنية التي اعتمدتها المنظمة البحرية 
الدولية بسبب الطبيعة العالمية لقطاع الشحن 
والحاجة إىل معايير موحدة لضمان أمن عمليات 

الشحن وحماية البيئة البحرية.«
أصبحت كليوباترا دومبيا-هنري أول امرأة تشغل 
منصب رئيس الجامعة البحرية العالمية بعد أن 
اختارها  األمين العام للمنظمة البحرية الدولية 
بدأت  وكانت قد  المنصب يف عام 2015.  لهذا 
حياتها المهنية كمحاضرة يف القانون يف جامعة 
ويست إنديز يف باربادوس، كما عملت يف محكمة 

المطالبات اإليرانية األمريكية يف الهاي، وذلك قبل 
أن تلتحق بمنظمة العمل الدولية، حيث شغلت 

مجموعة من المناصب القيادية لنحو 30 عاًما.
يف مقابلة مع منظمة »بيو تروست«، قالت: »يحتاج 
القطاع البحري المستدام إىل مجموعة متكاملة 
من الكفاءات، أي أننا بحاجة إىل تشجيع المزيد 
ال  البحري.«  بالقطاع  االلتحاق  النساء على  من 
البحارة  من  المائة  1.2 يف  النساء سوى  تمثل 
حول العالم  وال توجد إحصاءات عن عدد النساء 

العامالت يف صناعة صيد األسماك.
قوانين  الجنسين يف  بين  المساواة  تم تضمين 
منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية، 
وتبذل المنظمتان نشاًطا كبيًرا لتعزيز المساواة 
ثقافة  يعني وجود  ال  الجنسين، ولكن هذا  بين 

المساواة بين الجنسين على متن السفن.
وفًقا لبحث أجرته »دبليو يو سي«، فإن التقدم 
بين  المساواة  كبر من  أ قدر  تحقيق  المحرز يف 
تحديات  واجه  البحري قد  القطاع  الجنسين يف 
بسبب التصور الخاطئ بأن النساء غير مناسبات 

للعمل على متن السفن.
يو  »دبليو  مؤتمر  خالل  دومبيا-هنري  وقالت 
سي« يف 2019: »لمواجهة التحديات التي تواجه 
المحيطات اليوم، يجب علينا حشد جميع الموارد 

البشرية المؤهلة يف مختلف أنحاء العالم. ومنذ 
نشأتها قبل 37 عاًما، تخرجت من الجامعة البحرية 
كثر من 1100 فتاة تعملن يف مختلف  الدولية أ
الوكاالت والمؤسسات الحكومية، بعضهن يشغلن 
مناصب رفيعة جًدا، وهذا مؤشر مهم على التقدم 

الذي تحقق.«
غالًبا ما يشار إىل الدكتورة دومبيا-هنري على أنها 
»أم اتفاقية العمل البحري«، والتي جمعت 68 
أو 72 اتفاقية عمل دولية ضمن اتفاقية واحدة. 
الحقوق«  بمثابة »وثيقة  االتفاقيات  وتعد هذه 
الفضل يف  تحقيق  لها  للبحارة، ويعود  بالنسبة 

تكافؤ الفرص ألصحاب السفن.
من بين االتفاقيات التي تضمن السالمة والمساواة 
للصيادين (والنساء): اتفاقية منظمة العمل الدولية 
 ،(WFC) العمل يف قطاع صيد األسماك بشأن 
واإلجازة  يب  التدر لمعايير  الدولية  واالتفاقية 
أصدرتها  التي   (STCWS) للمالحين  والمناوبة 
المنظمة البحرية الدولية، إضافة إىل اتفاقية كيب 
تتعلق  ال  االتفاقيات  تاون. ومع ذلك، فإن هذه 

بالذكور أو اإلناث على وجه التحديد.
بين  المساواة  دومبيا-هنري  الدكتورة  تتبنى 
الجنسين يف جميع أعمالها، وتدافع بشكل خاص 
البحري.  عن المساواة بين الجنسين يف القطاع 

كبر  بحسب الدكتورة دومبيا-هنري، غالًبا ما ترتبط أ
بـ »األنشطة البشرية غير المستدامة«  المخاطر 
التي تشمل »آثار التغير المناخي بفعل اإلنسان، 
وزيادة حموضة المحيطات، والتلوث البحري الناجم 
البيولوجي  التنوع  البرية، وفقدان  المصادر  من 
البحري يف أعماق المحيطات، ومصايد األسماك 
غير المستدامة والصيد غير المشروع وغير المبلغ 

عنه وغير المنظم.«

تعتقد الدكتورة دومبيا-هنري أنه ما لم يتم اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة، فإن هذه القضايا ستؤثر على 
البشر واالقتصاد على حد سواء، وستمتد آثارها 
لتشمل العالم بأسره، كما سيواجه األمن العالمي 
أيًضا تحديات بسبب إمكان اتخاذ إجراءات أحادية 
بين الدول التي ليس لديها لوائح وقوانين خاصة 

بالمحيطات والحياة البحرية.

قالت دومبيا-هنري لموقع ماريتايم بروفيشينالز 
اإللكتروين: »هناك تهديد منتشر بفشل التعددية 
المصالح  التنوع، إىل جانب عودة ظهور  واحترام 
األسبقية على مصالح  لها  يكون  التي  الوطنية 

المجتمع داخل النظام القانوين الدويل.« 

هناك فرص غير محدودة للمرأة 
وقطاع  البحري  المجال  يف 
المحيطات، ولكل منا دور يف 
دعم المساواة بين الجنسين 
مستدام  مستقبل  أجل  من 
للمحيطات وللقطاع البحري. 
علينا أن  نبادر! يجب أن نجعل 
المساواة بين الجنسين حقيقة، 

اليوم وليس غًدا.
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Tasneef Subsidiaries

For any further enquiries, please contact us at OPN@Tasneef.ae

TASNEEF Maritime Services which 
is the sole classification society 
within TASNEEF. 

TASNEEF Asset Integrity, which 
is accredited company for ensuring 
safety in the industry and construc-
tion activities by means of Third-Party 
Inspection. 

TASNEEF Academy, which is spe-
cialized in training for maritime, qual-
ity, health & safety, management sys-
tems and other customized courses.

TASNEEF RINA Business Assurance 
which is International Certification 
body providing Certifications, Train-
ing and Advisory Services.

للتصنيف اإلمارات  هيئة 

تقوم  و  األعامل  لضامن  تصنيف-رينا   

املعايري  حسب  الجودة  شهادات  بإصدار 

املختلفة. االستشارات  وتقديم  العاملية 

اعامل  يف  املتخصصة  وهي  ماريتايم  تصنيف 

البحرية  النفطية  واملنشآت  السفن  تصنيف 

البحرية. واملعاينة  التفتيش  وعمليات 

متخصصة  األصول وهي رشكة  لسالمة  تصنيف 

الصناعية  املنشآت  عىل  السالمة  تفتيش  يف 

البناء. وأنشطة 

بتقديم  تقوم  التي  وهي  تصنيف  أكادميية 

مجال  ويف  البحري  املجال  يف  تدريبية  دورات 

والجودة.  والسالمة  األمن 
ACADEMY

B U S I N E S S
ASSURANCE

ASSET INTEGRITY

MARITIME

Driving 
changes, 
optimizing 
the needs

www.tasneef.ae

(+971) 2 445 4333
Aldar HQ 19th Floor,
Al Raha Beach, Abu Dhabi, UAE

info@tasneef.ae
(+971) 2 692 2333

يف  متخصصة  هيئة  كأول   2012 العام  يف  تصنيف  تأسيس  تم  لقد 

املجال تصنيف السفن يف الدولة العربية ، وهي تسعى بأن تكون 

وذلك   ، السنني  مئات  عمرها   يناهز  التي  العالية  الهيئات  ضمن 

العربية،  الدول  الجهود عىل مستوى  تنسيق  و  التعاون  من خالل 

عىل  املحافظة  يف  املساهمة  و   ، العريب  البحري  بالقطاع  للنهوض 

العربية الدول  يف  البحرية  املمتلكات  و  البيئة  سالمة  و  أمن 

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



IN DEPTH

The maritime industry is working closely to become more 
innovative, technologically advanced, and become sustainable. The 
industry pushed towards developing sustainable solutions to meet 
the International Maritime Organization’s decarbonisation targets 
for 2030 and 2050, but was also motivated by the amount of 
innovation that took place around it and the potential benefits it 
could bring to the sector.

When the world was hit by the pandemic, classification societies 
were one of the first to adopt modern technologies to ensure 
continuity in business. From remote surveys using unmanned 
vehicles, to digital twins to monitor and inspect offshore facilities, 
classification societies were one of the first in the industry to truly 
digitalise their operations.
These technologies that were adopted during the pandemic 
continue to serve the sector and ensure its continued progress. 
Speaking exclusively to Marasi News, Salmeen Alhammadi, Head 
of Business and Admin, TASNEEF Maritime, spoke at length 
about the advanced solutions the company has been using to 
operate more efficiently.

Can you give us more details on 
the kind of certification you have 
provided to Neptune Villas?
The Neptune Villas is a very unique 
project that was launched in Dubai. 
It›s the world›s first ever floating 
hotel. These villas have self-
sterilising air filtration systems 
and use automated technology 

to operate the entire house. Additionally, the villas 
will be powered by solar energy. As far as TASNEEF’s 
role in the project is concerned, we provided all kinds 
of certifications as a class society, and offered our 
consultancy services to this project.

What kind of certification process did you follow 
for this particular project? Were there any latest 
technologies or solutions used?
Most of our work nowadays involves the use of high-
tech solutions. We have been making optimal use of 
the latest technologies provided by our partner, Rina, in 
order to carry out classification operations for vessels; 
as a matter of fact, any project that we look into.
For unique projects such as the Neptune Villas, we 
rely heavily on the latest technologies and softwares 
that help us immensely in having accurate projections. 
These advanced solutions have enabled us to not 
only carry out advanced underwater and above water 
inspection for berths; but also build detailed 3D models 
with stitched pictures for inspection activities, identify 
defects and damages on structures, NDT testing 
(Non-Destructive Testing) for structures, analyse the 
bearing capacity of structures, provide refurbishment 
recommendations, and certification of structure 
loading capacity.
We also make use of high-tech cameras and to scan the 
infrastructure of the marine asset to identify potential 
issues such as cracks, thus enhancing the safety of the 
facility and its operational efficiency. 

If you look at the latest developments, the world has 
been quickly progressing towards utilising automation 
as its way of life, and has increasingly begun to rely 
on online based solutions. These developments have 
reflected classification operations as well. The reliance 
of classification societies on ROV (Remotely Operated 
Vehicle) surveys has increased significantly, and they 
prefer it over any other form of visual survey now. 
Through ROV surveys, they are able to use unmanned 
underwater submersibles and access real-time video 
observations and environmental readings. Yes, we 
have personally not been able to utilise this kind of 
technology, but we are certainly advocates of its 
advantages.

What other projects are you currently working 
on in the region? Would you like to provide some 
details about them?
We look forward to expanding our business and 
establishing our presence in the GCC. We are currently 
working on opening a new office in Bahrain. In terms of 
our projects, we have approached ADNOC to undertake 
the certification of their vessels. In addition to that, 
we will be offering our ship building supervision and 
plan approval services to some of the big players in the 
market such as Abu Dhabi Ports.
By establishing an office in Bahrain, along our regular 
scope of work as a classification society, we look forward 
to enhancing the capabilities of the entire maritime 
sector in the Kingdom, and upscale the quality of 
security and inspections in the country. 

Salmeen Alhammadi: 
Most of our work nowadays 
involves the use of high-tech 
solutions

By: Mohammed Siddiq M.

Salmeen Alhammadi 
Head of Business and Admin, 
TASNEEF Maritime
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حالًيا  عملياتنا  معظم  الحمادي:  سالمين 
تتضمن استخدام أحدث التقنيات المتطورة

الشمسية.  بالطاقة  الفلل  تشغيل  سيتم 
ويف ما يتعلق بدور »تصنيف« يف المشروع، 
الالزمة كهيئة  الشهادات  فقد قدمنا جميع 
تقديم خدماتنا  إىل  إضافة  بحري،  تصنيف 

االستشارية للمشروع.

ما هي عمليات االعتماد التي اتبعتها 
الهيئة يف هذا المشروع بالذات؟ وهل 
تم استخدام تقنيات أو حلول حديثة؟

استخدام  تتضمن  حالًيا  عملياتنا  معظم 
من  ونستفيد  المتطورة،  التقنيات  أحدث 
شركة  توفرها  التي  المتقدمة  التقنيات 
»رينا«، شريكنا االستراتيجي، لتنفيذ عمليات 
تصنيف السفن، وكذلك يف المشاريع التي 
يدة  الفر يع  للمشار وبالنسبة  عليها.  نعمل 
أحدث  نعتمد على  فإننا  نبتون،  فلل  مثل 
التقنيات والبرامج التي تساعدنا بشكل كبير 

يف الحصول على توقعات دقيقة. وقد مكنتنا 
إجراء عمليات  المتطورة من  الحلول  هذه 
بالنسبة  الماء  وفوق  الماء  تحت  الفحص 
تفصيلية  نماذج  بناء  إىل  إضافة  لألرصفة، 
الفحص،  ألغراض  بالصور  األبعاد  ثالثية 
وتحديد العيوب واألضرار على الهياكل، وإجراء 
االختبارات على الهياكل وتحليل قدرتها على 
التحمل، وتقديم التوصيات بشأن عمليات 
التجديد، إضافة إىل إصدار الشهادات لقدرة 
تحمل هذه الهياكل. كما نستخدم الكاميرات 
عالية التقنية لمسح البنية التحتية لألصول 
البحرية وتحديد المشكالت المحتملة مثل 
المنشأة  وبالتايل تعزيز سالمة  التشققات، 

وكفاءتها التشغيلية.
اعتماد  نحو  بوتيرة متسارعة  العالم  يسير 
االعتماد  يتزايد  األتمتة كأسلوب حياة، كما 
على الحلول التي تعتمد على شبكة اإلنترنت. 
وقد انعكست هذه التطورات على عمليات 

التصنيف، فازداد اعتماد هيئات التصنيف على 
إجراء عمليات الفحص عن بُعد باستخدام 
المركبات ذاتية القيادة، حيث يتم تفضيلها 
البصري، حيث  المسح  حالًيا على أشكال 
الماء  المركبات تحت  يمكن استخدام هذه 
وإجراء عمليات الفحص مباشرة عبر الفيديو 
البيئية.  القراءات  الحصول على  إضافة إىل 
نحن لم نستخدم هذا النوع من التكنولوجيا، 

ولكننا بالتأكيد من المدافعين عن مزاياها.

ما المشاريع األخرى التي تعملون عليها 
حاليا يف المنطقة؟ هل يمكن مشاركتنا 

بعض التفاصيل عنها؟
نتطلع إىل توسيع أعمالنا وترسيخ تواجدنا 
يف دول مجلس التعاون الخليجي، ونعمل 
حالًيا على افتتاح مكتب جديد يف البحرين. 
أما يف ما يتعلق بمشاريعنا، فإننا يف تواصل 
مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
لنتوىل عملية إصدار الشهادات للسفن التي 
تمتلكها. باإلضافة إىل ذلك، سنقدم خدمات 
بناء السفن والموافقة على  اإلشراف على 
الخطط لعدد من الشركات الكبرى يف السوق 

مثل موائن أبوظبي.
,من خالل إنشاء مكتب يف البحرين، باإلضافة 
إىل نطاق عملنا المعتاد كهيئة تصنيف، فإننا 
البحري  القطاع  إمكانات  يز  تعز إىل  نتطلع 
وعمليات  األمن  بجودة  واالرتقاء  كمله  بأ

التفتيش البحري يف المملكة. 

كثر  أ أن يصبح  البحري إىل  القطاع  يسعى 
التقنية، وكذلك  الناحية  ابتكاًرا وتطوًرا من 
أكثر استدامة. ويدفع القطاع نحو تطوير حلول 
ية  البحر المنظمة  أهداف  لتلبية  مستدامة 
الدولية لعامي 2030 و2050 المتعلقة بإزالة 
الكربون من القطاع البحري، إضافة إىل مواكبة 
االبتكار يف مختلف القطاعات وجني الفوائد 

التي يمكن أن تحققها االستدامة للقطاع.
العالم،  كوفيد-19  جائحة  اجتاحت  عندما 
كانت هيئات التصنيف من أوائل الجهات التي 
اعتمدت التقنيات الحديثة لرقمنة عملياتها 

ذلك  أعمالها. وتضمن  ية  استمرار وضمان 
إجراء عمليات الفحص عن بُعد باستخدام 
المركبات ذاتية القيادة، إضافة إىل استخدام 
وتفتيش  لرصد  الرقمية  التوأمة  تقنيات 

المنشآت البحرية. 
اعتمادها  التي تم  التقنيات  زالت هذه  وما 
خالل الجائحة تخدم القطاع البحري وتسهم 
يف مواصلة تقدمه. ويف هذا اللقاء الحصري 
مع »مراسي نيوز«، تحدث المهندس سالمين 
الحمادي، مدير إدارة األعمال والشؤون اإلدارية 
يف هيئة اإلمارات للتصنيف (تصنيف)، عن 

الحلول المتطورة التي تعتمدها الهيئة للقيام 
كثر كفاءة. بمهامها بصورة أ

هل يمكنك أن تحدثنا عن نوع الشهادات 
التي قدمتها »تصنيف« إىل فلل نبتون؟

مشروع  »نبتون«  الزجاجية  القوارب  فلل 
فريد من نوعه تم إطالقه يف ديب كأول فندق 
الفلل على  وتحتوي هذه  العالم.  عائم يف 
أنظمة تنقية هواء ذاتية التعقيم وتستخدم 
المنزل بأكمله، كما  تقنيات ذكية لتشغيل 

أجرى الحوار: محمد صديق
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سعيد حارب: عاًما بعد عام، تطور معرض دبي 
العالمي للقوارب كثيًرا من حيث الحجم والمضمون

أجرت الحوار: هيفاء الذوادي

Over the years of its existence, Dubai 
has established itself as one of the 
most popular tourist destinations 
across the globe. From jaw dropping 
skyscrapers to some of the most 
exciting events, the Emirate has 
invested exorbitant efforts to cement 
its position as a must visit location. 
A significant contributor to the city’s 
global reputation and its economy have 
been its state-of-the-art marinas, and 
the luxurious cruises that sail along its 
coastline. From hosting some of the 
most iconic parties to accommodating 
elite meetings between business giants, 
these cruises have seen a steep growth 
in their demand.
Speaking in favour of the Boat Show 
and its role in enhancing the region’s 
capabilities in the leisure marine 
industry, H. E. Saeed Hareb, Secretary 
General, Dubai Sports Council told 
Marasi that “The Dubai International 

Boat Show started its journey 28 year 
ago. It has evolved over time, and has 
grown bigger and better every year. 
When you compare the first Boat 
Show with what we have seen this 
year, there is a huge difference, and it 
is truly incomparable in terms of size, 
the companies that have participated, 
the number of yachts and cruises, the 
number of visitors, and of course, the 
new exotic location, Dubai Harbour. So 
yes, it has been a long and beautiful 
journey with several challenges, but 
many joyful memories as well.”
Considered as one of the world’s 
leading leisure marine destinations, 
Dubai earned its recognition through 
several initiatives that enabled the 
growth of the industry in the region. 
One such was the Dubai International 
Boat Show, the Middle East’s largest 
and most-popular leisure marine event. 
Building on its objective of uniting 

the region’s leisure marine sector, and 
providing industry players with the 
ideal platform to come together and 
strike business deals; year after year, 
the event grew in size and fame, and 
successfully hosted its 28th edition this 
year at Dubai Harbour. The five-day 
boat show, organised by Dubai World 
Trade Centre, marked the regional 
yachting industry’s first large-scale, in-
person event since the outbreak of the 
COVID-19 pandemic.

“The Boat Show’s comeback this year 
after the outbreak of the pandemic was 
quite strong. The true measure of its 
success is the fact that everyone who 
attended the event, from exhibitors to 
visitors, to even the stakeholders, were 
very satisfied with the scale at which 
the Boat Show was organised,” H. E. 
Saeed Hareb added. 

Saeed Hareb: The Boat 
Show has evolved over 
time, and has grown 
bigger and better 
every year

By: Haifa Al-Thawadi

IN DEPTH

رسخت ديب مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات 
السياحية يف جميع أنحاء العالم، فمن ناطحات 
كثـــر  الســـحاب الشـــاهقة إىل مجموعـــة مـــن أ
الفعاليـــات متعـــة وإثـــارة التـــي تســـتضيفها، 
اســـتثمرت ديب كثيرًا يف تعزيز مكانتها كوجهة 
ســـياحية رائـــدة البـــد مـــن زيارتهـــا. ومـــن بيـــن 
العوامل التي تســـهم يف تعزيز اقتصاد اإلمارة 
وسمعتها العالمية موانئها الحديثة والرحالت 
البحرية الفاخرة التي تبحر على امتداد سواحلها 
وتســـتضيف حفـــالت لشـــخصيات مهمـــة أو 
اجتماعـــات لنخبـــة مـــن رواد األعمـــال. وخـــالل 
السنوات الماضية، شهدت هذه الرحالت زيادة 

كبيـــرة يف الطلب عليها.

ويف لقـــاء مـــع ”مراســـي نيـــوز“ حـــول معـــرض 
ديب العالمـــي للقـــوارب ودوره يف تعزيز قدرات 
المنطقة يف قطاع الترفيه البحري، قال سعادة/ 
ســـعيد حـــارب، األميـــن العـــام لمجلـــس ديب 
الرياضـــي: ”بدأ معـــرض ديب العالمي للقوارب 
رحلتـــه منـــذ 28 ســـنة، وعاًمـــا بعـــد عـــام، تطور 
كثيرًا سواء من حيث الحجم أم المضمون، فال 
مجال للمقارنة بين الدورة األوىل من المعرض 
ودورة هذا العام، سواء من ناحية الحجم، وعدد 
العارضين، وعـــدد اليخوت، والرحالت البحرية، 
وعـــدد الـــزوار، و بالطبع، موقعه الفريد الجديد 
يف ديب هاربـــر. لقـــد كانت رحلة طويلة وجميلة 

صاحبتها تحديات كثيرة، وبالتأكيد العديد من 
الذكريات السعيدة.“

تعد ديب من الوجهات البحرية الترفيهية الرائدة 
يف العالم، وقد اكتسبت شهرة كبيرة عبر العديد 
مـــن المبـــادرات التـــي ســـاعدت علـــى نمو هذا 
القطـــاع يف المنطقـــة، ومن بينهـــا معرض ديب 
العالمـــي للقوارب، أكبر حـــدث لقطاع الترفيه 
البحـــري يف منطقة الشـــرق األوســـط. وقد نما 
المعرض كثيرًا من حيث الحجم والشـــهرة، إال 
أن هدفه ما زال جمع شمل ُمختلف األطراف 
الفاعلة يف القطـــاع البحري والترفيهي وتوفير 
منصة مثالية لاللتقاء وإبرام الصفقات التجارية. 
وقد حققت النســـخة الثامنة والعشـــرون من 

المعرض هذا العام، والتي اســـتمرت لخمسة 
أيـــام يف ديب هاربـــور نجاًحا كبيـــرًا. وكان الحدث 
الـــذي نظمـــه مركز ديب التجـــاري العالمي، أول 
فعالية دولية مباشرة لقطاع اليخوت العالمي 
تســـتضيفها منطقة الشـــرق األوسط وشمال 

أفريقيا منذ بـــدء جائحة كوفيد.
وأضاف سعادة/ سعيد حارب: ”شهد معرض 
ديب العالمـــي للقـــوارب عـــودة قوية هـــذا العام 
بعد توقفه نتيجة تفشي الجائحة. وقد حقق 
المعـــرض نجاًحـــا كبيـــرًا لمســـناه يف رضـــا كل 
من شـــارك ســـواء  مـــن العارضين أم الـــزوار أم 

المعنيين، وإعجابهم بتطوره وحجمه الهائل.“ 

H. E. Saeed Hareb 
Secretary General, Dubai 
Sports Council
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Challenging times call for agility, resilience, and innovative 
solutions. Speaking exclusively to Marasi News, Phillipa Charlton, 
Chief Marketing Officer, Lloyd’s Register shared insights on how 
the maritime and offshore industry responded to challenges co-
existing with Covid-19, the current geopolitical uncertainties, and 
related to ensuring a more inclusive environment.

How does LR maintain its competitive leadership glob-
ally? 
LR’s core objectives are to do what’s best for our clients and focus 
on the added value we can bring. Since 1760, LR has been all about 
trust, reliability, and technical expertise. These have been the key 
pillars of our organisation as the world’s first classification society, 
and will always remain at the heart of our service offering.

In recent years, our advisory offering has expanded as more of 
our clients look for our support in responding to the regulatory, 
economic, and societal pressures to digitalise and decarbonise 
within challenging timeframes. We want to be seen as a trusted 
advisor for our clients. By understanding the challenges they are 
facing and helping them find a solution for their business, we can 
help improve efficiencies and reduce uncertainties.

We continue to invest heavily in our people, our tools, and our 
technical expertise, but what has really helped us stand out 
as a trusted advisor for our clients is our detailed, granular 
understanding of their businesses, and the close relationships we 
have established with them over the years.

How has LR risen to recent challenges in support of its 
clients?
The past couple of years have been very uncertain and have called 
on us to do things differently. For LR, this meant working incredibly 
closely with our clients to find solutions to keep their operations 
going. There were long periods when we were not able to attend 
their ships in person and had to turn to technology. Our remote 
survey capabilities were very helpful during this time, helping 
us do our part effectively. I think many of the changes will stay; 

it’s changed the maritime industry’s appetite and acceptance of 
technology.

As a global business, how did LR rise the challenges being 
faced by different regions, and formulate a plan of action 
to solve these issues?
My philosophy has always been to think globally and act locally. It’s 
about having a good understanding of our core brand pillars; what 
we stand for, what we believe in, our values, and our vision. These 
remain constant no matter where you are in the world, so we stick to 
them when operating at a local level. As a global team of experts, we 
thoroughly understand the dynamics of a particular region in terms of 
regulatory affairs, client organisations, local cultures, and languages, 
and then use this expertise to operate efficiently. I’ve applied this 
approach to LR’s marketing operations as well. Global strategists 
are supported by area marketing expertise - a combination of global 
strategic thinking and local operational excellence and understanding. 
It works the other way too; teams on the ground help shape the global 
approach.

Implementing this concept was a case of reinforcing and amplifying 
what LR has always done. We’ve been operating for centuries in 
many parts of the world, and our success has always depended on 
developing strong local relationships, a core understanding of how 
our clients think and act, and of course, a good understanding of the 
different environments in which they operate. 

What are the key challenges you faced in the region in 
terms of its willingness to adapt modern solutions?
In my opinion, the challenges facing the regional shipping sector are 
the same as those faced by the global shipping industry. It’s about a 
decarbonisation plan for your business that is technologically feasible, 
commercially viable, and most critically, safe. Digitalisation is a key 
enabler of decarbonisation as it supports performance efficiency 
and optimisation, while enabling us to measure success. I see this as 
operating hand in hand, one enabling the other.

Our clients in MENA are looking to LR for support as they respond 
to the regulatory, economic, and societal pressures to digitalise and 
decarbonise within challenging timeframes. The pace of change will 
vary from area to area, as it’s affected by local and international 
regulations. Our mission is to provide the right solutions, tools, and 
advice to enable these businesses to make the energy transition 
that works best for them. In this region, our clients are very keen to 

understand what that transition pathway looks like, and what risks 
and opportunities these may bring to them.

As of now, there is no concrete answer on the question of which of 
the future fuels will be most viable, and there is not one solution that 
fits all. Which is why we talk about transition pathways. Every client 
will need to assess the scope of operations and specific requirements, 
and make the decisions that are right for their businesses. The 
commonality for our clients in the region is their willingness and 
desire to do the right thing, making sure that steps are taken toward 
a safe, sustainable, and viable energy transition. For LR, this means we 
need to provide our clients with the evidence and advice they need to 
empower their decision-making. 

LR is at the forefront of driving the maritime energy transition. We 
recently signed a Framework Agreement with Blue Sea Power (BSP) 
to provide classification and assurance services to three floating 
storage, regasification, and power generation barges (FSRP), and 
will initially provide the AIP to the Pre-FEED (Preliminary Front End 
Engineering and Design) contract being delivered by Houlder, for a 
project to improve offshore alternative energy infrastructure in the 
islands of Greece. In line with the IMO’s decarbonisation directives, 
these FSRP barges will use low-emission gases such as LNG and 
Bio-LNG. Additionally, these FSRP barges will have the flexibility to 
support hydrogen blending, marking an important milestone in the 
industry’s transition to net-zero emissions.

What do we need to do to get more women into leader-
ship positions in maritime?
It is important to recognise the value that women bring to leadership 
roles. At LR, we have a very supportive and inclusive culture, and have 
invested heavily in our people, their skills, and their training. 

As a female and a part of the Executive team at LR, I am really proud 
to see an increase of over 40 per cent in the number of women in 
leadership positions across LR. We have a number of different 
initiatives around the world to encourage female professionals to 
advance through trainings, opportunities, and job placements.

However, more progress is required. We do not have enough women 
who are engineers or surveyors, and we simply cannot sit back and 
wait for women to apply, we need to encourage young females to 
pursue a career in our industry. I am pleased that LR is a founding 
member of the Global Maritime Forum’s All Abroad Alliance and I sit 
in the working group for this.

The All-Aboard Alliance brings together senior leaders from across the 
maritime industry, united by a collaborative drive towards increasing 
diversity, equity, and inclusion in all organisations, at sea and onshore 
– in order to help the maritime industry become a sustainable, 
forward-looking, and innovative industry we can all be proud of. 

Philippa Charlton: 
Leading by example for 
female maritime professionals Philippa Charlton 

Chief Marketing Officer, 
Lloyd’s Register
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“We simply cannot sit back and wait for women to 
apply; we need to encourage and push young females 
to go ahead and pursue a career in the industry.”
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Over 60% of LR’s senior 
management team are 
female professionals

I have quite a simple 
philosophy from a marketing 
perspective, and that is to think 
globally and act locally”



فيليبا تشارلتون ... نموذج يحتذى 
للمرأة في القطاع البحري

والحلول  المرونة  تتطلب  الصعبة  األوقات 
مع  الحصري  اللقاء  هذا  ويف  المبتكرة. 
تشارلتون،  فيليبا  تحدثت  نيوز«،  »مراسي 
مديرة التسويق يف هيئة التصنيف البريطانية 
»لويدز ريجستر«، عن تعامل القطاع البحري 
مع التحديات المصاحبة لجائحة كوفيد19-، 
والظروف الجيوسياسية غير المستقرة، إضافة 

كثر شموالً. إىل رؤيتها لضمان بيئة عمل أ

كيف تحافظ »لويدز ريجستر« على ريادتها 
التنافسية على المستوى العالمي؟

يتمثل الهدف الرئيس لشركة »لويدز ريجستر« 
يف تحقيق األفضل لعمالئنا مع التركيز على 
القيمة التي يمكن أن نضيفها، فمنذ عام 1760، 
تركز المؤسسة على الثقة واالعتمادية والخبرة 
لـ  بالنسبة  الرئيسة  الركائز  الفنية، وهذه هي 
يف  تصنيف  هيئة  كأول  يجستر«  ر »لويدز 
التي  الخدمات  العالم، وستظل دائًما أساس 
األخيرة، توسعنا يف  السنوات  نقدمها. وخالل 
تقديم الخدمات االستشارية حيث يبحث عدد 
متزايد من عمالئنا عن المساعدة للتعامل مع 
الضغوط التنظيمية واالقتصادية والمجتمعية 
الكربون خالل فترة  بالرقمنة وإزالة  المتعلقة 
زمنية قصيرة. ونحن نساعد عمالءنا على فهم 
التحديات التي يواجهونها وإيجاد حل تناسب 
أعمالهم بما يعزز الكفاءة ويقلل من المفاجآت 
غير المتوقعة. كما نواصل االستثمار بقوة يف 
ما  ولكن  الفنية،  وخبراتنا  وأدواتنا  موظفينا 
ساعدنا حًقا يف التميز كمستشار يثق به عمالؤنا، 
والعالقات  والدقيق ألعمالهم  الكامل  فهمنا 
الوثيقة التي رسخناها معهم على مر السنين.

كيف نجحت »لويدز ريجستر« يف التعامل 
مع التحديات األخيرة لدعم عمالئها؟

العديد من األحداث  الماضيان  العامان  شهد 
التي جعلتنا نغير من طريقة عملنا. وبالنسبة لنا 

يف »لويدز ريجستر«، عملنا عن كثب مع عمالئنا 
إليجاد حلول تضمن استمرارية عملياتهم، فقد 
كانت هناك فترات طويلة لم نتمكن فيها من 
تقديم خدماتنا بشكل شخصي، لذا، اضطررنا 
إىل االستعانة بالتكنولوجيا، وساعدت إمكاناتنا 
يف الفحص عن بُعد كثيرًا خالل تلك الفترة على 
تمكيننا من أداء دورنا بفعالية. أعتقد أن العديد 
من هذه التغييرات ستستمر، فقد تركت أثًرا 

يف القطاع البحري وقبوله للتقنيات الحديثة.

»لويدز  تعاملت  كيف  عالمية،  كشركة 
المناطق  يف  التحديات  مع  ريجستر« 
المختلفة حول العالم، وماذا كانت خطط 

عملها للتعامل مع هذه القضايا؟
تتمثل فلسفتي دائًما يف التفكير من منظور 
فاألمر  محلي،  منظور  وفق  والعمل  عالمي 
يتعلق بالفهم الجيد للركائز األساسية لعالمتنا 
التجارية؛ ومبادئنا، وما نؤمن به، وقيمنا ورؤيتنا، 
العالم،  يف  كنت  أينما  تتغير  ال  ثوابت  فهذه 

لذلك، نتمسك بها خالل العمل على المستوى 
تماًما  نفهم  عالمي،  وكفريق عمل  المحلي. 
خصائص كل منطقة من حيث األمور التنظيمية، 
المحلية،  والثقافة  المؤسسات،  وعمالئنا من 
واللغة، وغير ذلك، ومن ثم االستفادة المثلى 
من خبراتنا للعمل بكفاءة وفاعلية. وقد طبقت 
التسويقية  العمليات  على  أيًضا  النهج  هذا 
خبراء  يستعين  حيث  يجستر«،  ر »لويدز  يف 
االستراتيجية العالميين بالخبرات التسويقية يف 
كل منطقة، أي إننا نستعين بمزيج من التفكير 
االستراتيجي العالمي والتميز التشغيلي والفهم 
الثقايف المحلي. كما تنجح هذه الطريقة بطريقة 
عكسية، حيث تساعد فرق العمل الميداين يف 

تشكيل النهج العالمي.
تطبيق هذا المفهوم كان بمثابة تعزيز ما كانت 
تفعله »لويدز ريجستر« دائًما، فالشركة تعمل 
منذ قرون يف مناطق عديدة حول العالم، وكان 
نجاحنا يعتمد دائًما على تطوير عالقات محلية 
وبالتأكيد،  قوية، وفهم طريقة تفكير عمالئنا 

طبيعة البيئات المختلفة التي يعملون فيها.

»لويدز  واجهتها  التي  التحديات  أبرز  ما 
ريجستر« يف المنطقة من حيث استعدادها 

للتكيف مع الحلول الجديدة؟
يف رأيي، تواجه صناعة النقل البحري اإلقليمية 
على  القطاع  يواجهه  لما  مماثلة  تحديات 
إلزالة  بخطة  يتعلق  فاألمر  العالم،  مستوى 
الكربون من النشاط التجاري، على أن تكون 
هذه الخطة مجدية تقنًيا وقابلة للتطبيق تجاريًا 
وآمنة للغاية. وتعد الرقمنة عامل تمكين رئيس 
يف مسيرة إزالة الكربون ألنها تعزز كفاءة األداء 
النتائج.  قياس  من  تمكيننا  مع  والتحسين، 
وأرى أن التحول الرقمي وجهود إزالة الكربون 

يكمالن بعضهما البعض.

لعمالئنا  الدعم  نقدم  ريجستر«،  »لويدز  ويف 
يقيا  أفر وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
للتعامل مع الضغوط التنظيمية واالقتصادية 
الكربون  وإزالة  الرقمي  للتحول  والمجتمعية 
خالل فترة زمنية وجيزة. تختلف وتيرة التغيير 
من منطقة ألخرى، حيث تتأثر باللوائح والقوانين 
توفير  مهمتنا يف  وتتمثل  والدولية،  المحلية 
المشورة  المناسبة وتقديم  الحلول واألدوات 
على  المؤسسات  هذه  لمساعدة  الصحيحة 
استخدام الحلول األنسب لها خالل مسيرتها يف 
التحول يف استخدام الطاقة. ويف هذه المنطقة، 
يحرص عمالؤنا على فهم مالمح هذا المسار 

والفرص والمخاطر المصاحبة له.
حتى اآلن، ال توجد إجابة محددة حول نوع الوقود 
كثر  المستقبلي الذي سيكون قابالً للتطبيق أ
من غيره، وال يوجد حل واحد يناسب الجميع. 
حيث  االنتقال،  مسارات  عن  نتحدث  لهذا 
سيحتاج كل عميل إىل تقييم نطاق عملياته 
ومتطلباته المحددة، واتخاذ القرارات المناسبة 
ألعماله. ومع ذلك، فإن القاسم المشترك بين 
عمالئنا يف المنطقة هو رغبتهم والتزامهم باتخاذ 
الخطوة الصحيحة وضمان توجه القطاع البحري 
نحو انتقال آمن ومستدام وقابل للتطبيق يف 
مجال الطاقة، ونعمل يف »لويدز ريجستر« على 
باألدلة والنصائح  مساعدة عمالئنا وتزويدهم 

لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة.

لطالما كانت »لويدز ريجستر« من المؤسسات 
الرائدة يف قيادة عملية انتقال الطاقة، وقد وقعنا 
مؤخرًا اتفاقية إطارية مع شركة »بلو سير باور« 
والضمان  التصنيف  لتوفير خدمات   (BSP)
الطبيعي  الغاز  لثالث وحدات عائمة لتخزين 
ية  الغاز الحالة  إىل  تحويله  وإعادة  المسال 
وتوليد الطاقة (FSRP). ونوفر يف المرحلة األوىل 
الهندسة  المبدأ« لعقد  »الموافقة من حيث 
والتصميم األويل للواجهة األمامية من شركة 

»هولدر« (Houlder) لمشروع لتحسين البنية 
التحتية للطاقة البديلة البحرية يف جزر اليونان. 
وانسجاًما مع توجيهات إزالة الكربون الصادرة 
ستستخدم  الدولية،  ية  البحر المنظمة  عن 
الغازات منخفضة  العائمة   (FSRP) وحدات 
االنبعاثات مثل الغاز الطبيعي المسال، والوقود 
الحيوي يف صهاريج التخزين على هذه الوحدات. 
باإلضافة إىل ذلك، سيكون لدى هذه السفن 
المرونة لدعم مزيج غاز الهيدروجين، ما يمثل 
القطاع  نقطة تحول مهمة يف مسيرة تحول 

البحري إىل صفرية االنبعاثات.

ما الذي يتعين علينا القيام به لزيادة عدد 
القطاع  القيادية يف  المناصب  النساء يف 

البحري؟
من المهم االعتراف بالقيمة التي تضيفها المرأة 
على المناصب اإلدارية، وبالنسبة لـنا يف »لويدز 
ريجستر«، فلدينا ثقافة داعمة وشاملة للغاية، 
ومهاراتهم  موظفينا  يف  بقوة  استثمرنا  وقد 
وتدريبهم. وكامرأة ضمن الفريق التنفيذي يف 
»لويدز ريجستر«، فإنني فخورة أن هناك %40 
القيادية  المناصب  النساء يف  عدد  يادة يف  ز
عدد  لدينا  المؤسسة.  قطاعات  مختلف  يف 
من المبادرات المختلفة حول العالم لتشجيع 
المهنيات على التقدم من خالل توفير التدريب 

وفرص العمل. 

ومع ذلك، هناك حاجة لعمل المزيد، فعلى 
سبيل المثال، ليس لدينا عدد كاٍف من النساء 
المهندسات أو الفنيات اللوايت تعملن يف مجال 
فحص السفن. ويف وضع مثل هذا، ال يمكننا 
الفتيات  تأيت  أن  وانتظار  أماكننا  الجلوس يف 
للبحث عن وظائف يف القطاع البحري؛ علينا 
تشجيع الفتيات ودفعهن لبدء حياتهن المهنية 
يف هذا القطاع. ومن دواعي سروري أن »لويدز 
All-) ائتالف  يف  مؤسس  عضو  يجستر«  ر

البحري  للمنتدى  التابع   (Aboard Alliance
العالمي، وأنا من بين أعضاء مجموعة العمل 

يف هذا االئتالف.
القادة من  كبار   (All-Aboard) ائتالف  يضم 
جميع جوانب القطاع البحرية الذين يجمعهم 
دافع التعاون لزيادة التنوع والمساواة واالندماج 
يف جميع المؤسسات، سواء يف البحر أم البر 
- من أجل مساعدة القطاع البحري على أن 
كثر استدامة وتقدًما وابتكاًرا، ويمكننا  يصبح أ

جميًعا أن نفتخر به. 

IN FOCUS

»ال يمكننا الجلوس في أماكننا وانتظار أن تأتي الفتيات للبحث عن وظائف في القطاع البحري؛ علينا تشجيع 
الفتيات ودفعهن لبدء حياتهن المهنية في هذا القطاع.«

لدي فلسفة بسيطة للغاية من 
وجهة نظر تسويقية، أال وهي 
عالمي  منظور  من  التفكير 

والعمل وفق منظور محلي
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Aftab Hasan: 
Taking a closer look at 
the world of maritime 
insurance amid 
unprecedented times

“Seven of the most prominent reinsurers have 
joined hands, in addition to 200 or more syndi-
cates, to support the industry’s drive towards 
decarbonisation”

EXPERT INSIGHTS

Aftab Hasan 
CEO, Arya Insurance 
Brokerage Co.
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Over the past couple of years, the 
world has seen drastic changes. 
Eventhough, the maritime industry 
was one of the sectors to be least 
impacted by the affects of the 
Covid-19 pandemic, it has witnessed 
one of the fastest growth whilst 
banking on the digital solutions to 
ensure continuity in its operations.
However; the industry faced 
challenges including the seafarer 
crisis. Nonetheless, the historic 
grounding of the Ever Given in the 
Suez Canal that brought global trade 
to a complete standstill. During these 
testing times, marine insurance 
companies played an active role in 
ensuring the survival and progress of 
the industry across the globe.

We speak to Aftab Hasan, CEO, 
Arya Insurance Brokerage Co., about 
how the area of marine insurance 

has changed across the globe post-
pandemic, and provided insights 
on how insurers and reinsurers are 
catalysing the transition of the entire 
maritime industry towards a more 
environment friendly sector.

How do you foresee the future 
of marine insurance companies?
In the recent past, there has been 
a major shift in the area of marine 
insurance. At this particular moment, 
with the advent of new calls which 
have come up after the recently held 
Cop 26, and the ambition of the entire 
industry to achieve carbon net-zero 
by 2050, the industry seems to have 
had a drastic change in its approach. 
Every organisation operating under 
the maritime industry’s umbrella has 
given its commitment to achieve the 
necessary goals, and this includes 
insurance companies as well as 

the reinsurers. Seven of the most 
prominent reinsurers have joined 
hands, in addition to 200 or more 
syndicates, to support the cause. 
These efforts are in line with the 
objective of having those old vessels 
that are polluting our oceans taken 
out of water by 2050 if they are not 
upgraded as per the latest standards.

It is quite obvious that we simply 
cannot wait until 2050, so insurance 
companies and reinsurers have started 
giving some incentives to those 
vessels that have been complying 
to the low emission standards. This 
has resulted in companies such as 
Wartsila, Rolls Royce, etc. coming 
forward and showing their willingness 
to even change the engine on-board 
ships if it is required so that the 
owners don›t have to go for a heavy 
investment. This is something that 

has changed quite significantly in the 
field of marine insurance.

To what extent has the workflow 
for insurers changed post-pan-
demic?
Marine insurance, or any other form 
of insurance has been affected quite 
a lot by the pandemic. We are going 
through unprecedented times and to 
be honest, the last two years have 
been very difficult for insurance 
companies. Due to the restrictions, 
we were forced to adapt and switch 
over to remote activities. Even if you 

look at the area of marine claims, 
that too has been digitalised and 
automated. We have started working 
on marine claims with the help of 
AI, machine learning, and blockchain 
technology as well. These are some 
of the new things that have come up, 
and technology has transpired us to 
fasten the entire claims process itself.

How much of an impact do you 
think technology will have on 
the industry?
When we speak of the field of 
insurance, right from marine 

insurance to aviation insurance, the 
traditional way of doing our work 
will always remain the same. Human 
implications will always be there, 
but definitely with the advent of 
technology, the efficiency of our work 
is going to take a leap forward. With 
the introduction of these advanced 
solutions, I am very positive that 
things will change in our industry for 
the better, and surely everyone will 
benefit from it. 

In the recent past, there has 
been a major shift in the area 
of marine insurance. At this 
particular moment, with the 
advent of new calls which have 
come up after the recently held 
Cop 26, and the ambition of 
the entire industry to achieve 
carbon net-zero by 2050

By: Mohammed Siddiq M.



على مدى العامين الماضيين، شهد العالم 
تطورات كبرى، وعلى الرغم من أن القطاع 
البحري كان من أقل القطاعات تأثراً بجائحة 
كوفيد-19، إال إنه شهد أحد أسرع معدالت 
الرقمية  الحلول  على  االعتماد  مع  النمو 
العمليات. ورغم ذلك،  ية  لضمان استمرار
أزمة  منها  عدة  تحديات  الصناعة  واجهت 
البحارة على مستوى العالم، وجنوح سفينة 
»إيفر غرين« يف قناة السويس والذي أدى 
إىل توقف حركة التجارة العالمية، وغير ذلك 
من أزمات. خالل هذا األوقات الحرجة، لعبت 
شركات التأمين البحري دورًا نشًطا يف ضمان 
استمرارية وتقدم الصناعة يف جميع أنحاء 

العالم.
يف هذا اللقاء، يتحدث أفتاب حسن، الرئيس 
التنفيذي لشركة آريا لوساطة التأمين، عن 
التغيير الذي شهده قطاع التأمين البحري 
حول العالم بعد الجائحة، إضافة إىل رؤيته 
حول كيفية تحفيز شركات التأمين وإعادة 
التأمين للتحول الذي يشهده القطاع البحري 

بأكمله ليكون صديًقا للبيئة.

كيف تتوقع مستقبل شركات التأمين 
البحري؟

يف الماضي القريب، كان هناك تحول كبير 
يف مجال التأمين البحري. ويف هذه األوقات 
تحديًدا، ومع االلتزامات الجديدة يف أعقاب 

المتحدة  األمم  اتفاقية  األطراف يف  مؤتمر 
 ،(COP26) المناخ  تغير  بشأن  ية  اإلطار
بأكمله  القطاع  الذي عقد مؤخًرا، وطموح 
لتحقيق صفرية االنبعاثات الكربونية بحلول 
عام 2050، يبدو أن القطاع قد شهد تغييًرا 
جذريًا يف توجهاته، فجميع المؤسسات التي 
تعمل تحت مظلة القطاع البحري التزمت 
ذلك  يف  بما  ية،  الضرور األهداف  بتحقيق 
التأمين.  إعادة  وشركات  التأمين  شركات 
كبر شركات إعادة التأمين،  وتتعاون 7 من أ
نقابة لدعم هذه   200 كثر من  أ إضافة إىل 
الهدف  الجهود مع  القضية. وتنسجم هذه 
التي  القديمة  السفن  إخراج  يف  المتمثل 
تلوث بحارنا ومحيطاتنا من الخدمة بحلول 
عام 2050 ما لم يتم تحديثها وفًقا ألحدث 

المعايير.
بكل تأكيد، ليس بوسعنا االنتظار حتى عام 
2050، لذلك بدأت شركات التأمين وشركات 
إعادة التأمين يف تقديم بعض الحوافز لتلك 
بمعايير  بالفعل  تلتزم  كانت  التي  السفن 
أبدت شركات  كما  المنخفضة،  االنبعاثات 
مثل »وارتسيال« و»رولزرويس« استعدادها 
لتغيير المحركات على متن تلك السفن إذا 
تطلب األمر، حتى ال يضطر مالكو هذه السفن 
إىل ضخ استثمارات ضخمة، وهذا أمر تغير 

بشكل كبير يف مجال التأمين البحري.

العمل  طريقة  تغيرت  مدى  أي  إىل 
بالنسبة لشركات التأمين بعد الجائحة؟

تأثر التأمين البحري، وكذلك جميع أشكال 
التأمين األخرى كثيرًا بالجائحة، وكان العامان 
بالنسبة لشركات  األكثر صعوبة  الماضيان 
التأمين. وبسبب القيود المفروضة، اضطررنا 
للتكيف والتحول إىل العمل عن بعد، وحتى 
المطالبات البحرية تم تحويلها إىل معامالت 
رقمية ومؤتمتة، كما بدأنا تنفيذ المطالبات 
البحرية بمساعدة الذكاء االصطناعي، وتعلم 
من  وغيرها  تشين،  البلوك  وتقنية  اآللة، 
التقنيات التي ساعدت على ربط منظومة 
المطالبات بأكملها والتعامل مع التطورات 

كبت الجائحة. التي وا

برأيك، ما مدى التأثير الذي ستحدثه 
التكنولوجيا يف مجال التأمين؟

عندما نتحدث عن مجاالت التأمين المختلفة، 
من التأمين البحري إىل التأمين على الطيران، 
فإن الطريقة التقليدية ألداء عملنا ستبقى 
كما هي، كما سيظل العنصر البشري ضروريًا 
على الدوام، ولكن بالتأكيد ستسهم التقنيات 
يف  البدء  ومع  الكفاءة.  يز  تعز يف  الحديثة 
استخدام هذه الحلول المتطورة، فإنني على 
ثقة من أن األمور ستتطور يف مجال التأمين 
إىل األفضل، بما سيعود بالفائدة على جميع 

األطراف. 

أفتاب حسن:
 لمحة حول عالم التأمين 
األوقات  في  البحري 

غير المسبوقة

For a smarter 
perspective on 
marine propulsion

wingd.com

We are simply a better different
“7 من أكبر شركات إعادة التأمين وأكثر من 200 نقابة، 

تتعاون لدعم توجه القطاع البحري نحو إزالة الكربون”

أجرى الحوار: محمد صديق
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By: Capt. Arun Pushkarna
Chief Operating Officer, Vahana Offshore

EXPERT INSIGHTS

Road to net-zero emissions: 
What can jackup companies 
do to accelerate the 
transition?
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Representatives from over 200 countries 
have committed to take steps in order 
to limit global warming to 1.5°C at COP 
26 Glasgow climate change summit. 
During the summit, the participants 
expressed their concern on the fact that 
human activities have already resulted in 
a 1.1°C temperature rise of the planet, 
as recorded till the time of the summit. 
What’s worse is that the temperature 
rise is continuing inexorably with a much 
steeper gradient. The representatives 
also agreed that CO2 emissions must be 

reduced by 45 per cent to achieve net-
zero emissions by 2050.
In line with the decarbonisation targets 
set by the International Maritime 
Organisation for 2030 and 2050, the 
UAE based Vahana Marine Solutions 
DMCC (Vahana Offshore), a jackup 
barge owner and operator has been 
at the forefront of cutting down on 
CO2 emissions. The company has set a 
sterling example by diligently following a 
process to effectively manage energy and 

reduce CO2 emissions, thereby reducing 
its carbon footprint.
Although in recent times, many oil 
and gas companies have re-labelled 
themselves as energy companies, a 
quick survey of the offshore jackup 
barge community data worldwide shows 
that till the first quarter of 2022, not 
a single Jackup Barge Owner company 
had been certified to ISO 50001, the 
global standard for Energy Management 
System. However, after implementing 
and diligently following a strict process 

of energy management for over two 
years, Vahana Offshore has successfully 
become the first and so far, the only self-
propelled jackup barge owner company 
in the world to be ISO 50001 certified. 
This certificate is a validation of the 
environment policies of the company and 
a testimony to the fact that the company 
has a system in place to use energy 
wisely whilst committing to constantly 
reduce its energy consumption.

Potential impact of the jackup 
industry on the environment
Jackups operate in coastal waters, 
miles away from land, providing support 
services to the oil and gas sector, and to 
the renewable wind energy sector. The 
power demands on jackup drilling rigs and 
barges for operating the heavy machinery 
on-board can be very high. Hence, they 
are fitted with power generation sets, 
usually numbering four or five gensets 
per jackup, with a cumulative capacity of 
almost 4500 kWh on the self-propelled 
support barges whilst the drilling jackups 
can have installed power as high as 6700 
kWh. Additionally, these marine units 

frequently move from one location to 
another. Due to this, it is impractical to 
provide power from the grid for these 
units. 
Power generation sets on jackups are 
usually run by diesel. Burning diesel 
in these large generator sets results in 
massive CO2 emissions. Considering the 
fact that there are approximately 350 
drilling jackups in the world and almost 
450 jackup barges operating worldwide, 
the amount of emissions from this 
industry simply goes beyond imagination. 
Typically, a drilling rig, which uses an 
average of 12 tonnes of fuel per day 
emits an equivalent of 38 tonnes of CO2, 
while a jackup barge using 4 tonnes of 
fuel on an average emits over 13 tonnes 
of CO2 every day.  Hence, assuming 
all drilling rigs and jackup barges are 
working, the environmental impact of the 
entire jackup industry could be as high as 
7 million tonnes of CO2 every year.
However, with very little effort, Jackup 
owners could easily trim those emissions 
by 10 to 15 per cent. Thus, the jackup 
industry alone could reduce carbon 

footprint by over one million tonnes of 
CO2.

Energy Management
 The ISO 50001 Certification was 
originally released in June 2011 
to introduce a system for energy 
management within organisations 
to continually improve their energy 
performance over time. It is perhaps the 
only standard that helps an organisation 
to save on costs. However, despite the 
seemingly obvious financial benefits of 
adopting this standard, the offshore 
jackup community has been very slow in 
adopting energy management.
Nevertheless, in 2016, the National 
Drilling Company in the UAE became 
the world’s first drilling contractor to 
attain ISO 50001 certification, setting 
the trend amongst drilling contractors. 
Six years later, in May 2022, Vahana 
Offshore became the world’s first 
barge owner to be ISO 50001 certified. 
Therefore, it certainly looks like the 
trend is finally catching on and more are 
expected to get certified. 

In 2016, the National Drilling Company in 
the UAE became the world’s first drilling 
contractor to attain ISO 50001 certifica-
tion, setting the trend amongst drilling 
contractors. Six years later, in May 2022, 
Vahana Offshore became the world’s first 
barge owner to be ISO 50001 certified”
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الطريق إلى صفرية 
االنبعاثات: ما الذي 

يمكن أن تفعله شركات 
الرافعات البحرية 

لتسريع عملية التحول؟

لمؤتمر  ين  والعشر السادسة  الدورة  يف 
األطراف يف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
كثر من  (كوب 26) يف غالسكو، التزم ممثلو أ
200 دولة باتخاذ إجراءات ملموسة لإلبقاء 
على ارتفاع درجة حرارة األرض بمقدار 1.5 
درجة مئوية، وأعرب المشاركون يف القمة عن 
قلقهم البالغ من حقيقة أن األنشطة البشرية 
تسببت يف ارتفاع درجة حرارة بنحو 1.1 درجة 
مئوية حتى اآلن. واألسوأ من ذلك، أن درجة 
بوتيرة متسارعة.  االرتفاع   تواصل  الحرارة 
وقد اتفق ممثلو الدول على ضرورة خفض 
 45 بنسبة  الكربون  كسيد  أ ثاين  انبعاثات 
يف المائة للوصول إىل صايف صفري بحلول 

عام 2050.
التي  بون  الكر إزالة  أهداف  مع  وتماشًيا 
لعامي  الدولية  ية  البحر المنظمة  حددتها 
2030 و2050 ، كانت شركة »فاهانا مارين 

سوليوشنز« (فاهانا أوفشور) والتي تمتلك 
رافعات بحرية عائمة، وتتخذ من  وتشغل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها، يف 
الطليعة يف ما يتعلق بجهود خفض انبعاثات 
كسيد الكربون، حيث قدمت الشركة  ثاين أ
مثاالً يحتذى من خالل تطبيق عملية متكاملة 
إلدارة الطاقة بشكل فعال والحد من انبعاثات 
كسيد الكربون، وبالتايل تقليل البصمة  ثاين أ

الكربونية.
شركات  من  الكثير  أن  من  الرغم  وعلى 
النفط والغاز أعادت تقديم عالمتها التجارية 
أن  إال  الفترة األخيرة،  كشركات طاقة خالل 
نظرة سريعة على بيانات مجتمع الرافعات 
الربع  أنه حتى  العالم، يظهر  البحرية حول 
األول من عام 2022، لم تحصل أي شركة 
 ISO) رافعات بحرية على اعتماد معيار األيزو
50001) العالمي لنظام إدارة الطاقة. ومع 

إلدارة  إجراءات صارمة  تطبيق  وبعد  ذلك، 
»فاهانا  نجحت  عامين،  من  ألكثر  الطاقة 
أوفشور« يف أن تصبح الشركة األوىل وحتى 
العالم  الوحيدة على مستوى  اآلن الشركة 
التي تمتلك منصة عائمة ذاتية الدفع التي 
 .(ISO 50001) تحصل على شهادة األيزو
هذه الشهادة تأكيد على صحة السياسات 
التي تتبعها الشركة، وفعالية نظام  البيئية 
التزامها  مع  تتبناه،  الذي  الطاقة  ترشيد 

بمواصلة تقليل استهالكها من الطاقة.

اآلثار البيئية المحتملة لقطاع الرافعات 
البحرية

تعمل الرافعات البحرية يف المياه الساحلية، 
وتقدم  اليابسة،  أميال من  عدة  بعد  على 
خدمات الدعم لقطاعات النفط والغاز وطاقة 
الرياح، ويمكن أن تستهلك منصات الحفر 

بقلم: الكابتن أرون بوشكارنا، رئيس العمليات، 
»فاهانا أوفشور«

الطاقة  من  جًدا  كبيرة  كميات  والرافعات 
الثقيلة على متنها، لذلك،  لتشغيل اآلالت 
يتم تزويدها بمولدات إلنتاج الطاقة، يتراوح 
عددها ما بين أربعة إىل خمسة مولدات لكل 
رافعة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إىل 4500 
ذاتية  الدعم  كيلووات ساعة على صنادل 
الدفع، ويمكن أن تصل إىل 6700 كيلووات 
ساعة يف منصات الحفر. ونظًرا ألنها تنتقل 
من موقع إىل آخر بشكل متكرر، فمن غير 
البحرية  الوحدات  أن تحصل هذه  العملي 

على الطاقة من شبكة الكهرباء.
عادة ما يتم تشغيل مولدات الطاقة على هذه 
الرافعات بوقود الديزل والذي ينتج كميات 
كسيد الكربون عن  كبيرة من انبعاثات ثاين أ
حرقه. وإذا وضعنا يف االعتبار أن هناك نحو 
350 منصة حفر وما يقرب من 450 رافعة 
عائمة يف حول العالم، فإن حجم االنبعاثات 
من هذه الصناعة كبير جًدا لدرجة ال يمكن 
تصورها. عادًة ما تتسبب منصة الحفر، التي 
تستخدم نحو 12 طًنا من الوقود يف المتوسط 
كسيد  أ ثاين  طًنا من   38 يعادل  ما  يومًيا، 
الكربون، يف حين أن المنصة العائمة التي 
تستخدم 4 أطنان من الوقود يف المتوسط 
كثر من 13 طًنا من ثاين  تتسبب يف انبعاث أ
افترضنا عمل  وإذا  يومًيا.  الكربون  كسيد  أ
العائمة،  والمنصات  الحفر  جميع منصات 

فإن التأثير البيئي لصناعة الرافعات بأكملها 
يمكن أن يصل إىل 7 ماليين طن من ثاين 

كسيد الكربون كل عام. أ
من  القليل  ومع  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
تقليل  الرافعات  ألصحاب  يمكن  الجهد، 
هذه االنبعاثات بنسبة 10 إىل 15 يف المائة 
بكل سهولة. وبالتايل، يمكن أن تقلل صناعة 
بأكثر من  الكربونية  البصمة  الرافعات من 

كسيد الكربون. مليون طن من ثاين أ

إدارة الطاقة
تم إطالق شهادة األيزو (ISO 50001) للمرة 
إلدارة  نظام  لتوفير   2011 يونيو  األوىل يف 
الطاقة يف المؤسسات بهدف تحسين أداء 
الطاقة، وربما يكون هذا المعيار الوحيد الذي 
يساعد المؤسسة على تحقيق وفورات يف 
التكاليف. ومع ذلك، وعلى الرغم من المزايا 
المالية الواضحة العتماد هذا المعيار، إال أن 
مجتمع الرافعات البحرية كان بطيًئا يف تبني 

أنظمة إدارة الطاقة.
ومع ذلك، ففي عام 2016، أصبحت شركة 
الحفر الوطنية يف دولة اإلمارات أول مقاول 
 ISO) العالم يحصل على شهادة حفر يف 
50001) لتمهد بذلك الطريق أمام مقاويل 
الحفر للحصول عليها. وبعد ست سنوات، يف 

مايو 2022، أصبحت »فاهانا أوفشور« أول 
شركة مالكة للرافعات عل مستوى العالم 
تحصل على شهادة (ISO 50001). ويبدو 
من المؤكد أن مزيًدا من الشركات ستتبنى 
التوجه وتحصل على شهادة األيزو يف  هذا 

إدارة الطاقة. 
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Hydrogen and 
carbon value 
chains – the twin 
track to maritime 
decarbonisation
Reducing carbon emissions means 
leveraging waste streams to create 
sustainable fuels

impacts, public perception and 
politics will influence the outcome. 
Improving the energy and operational 
efficiency of vessels alone will not 
result in the necessary emission cuts 
in the future, so using ‘net-zero’ fuels 
will be essential.

The Hydrogen Chain
These figures show the importance 
of scaling up the production of 
renewable energy. In addition, they 
provide the basis for using fossil fuel-
based hydrogen with carbon capture 
as a transition option.
Carbon capture is a vital part of the 
transition to net zero. It provides 
solutions for current energy assets, 
as well as a pathway for rapidly 
scaling up low-emission hydrogen 
production. However, a limiting factor 
might still prove to be the capacity 
of infrastructure used for carbon 
capture utilisation and storage 
(CCUS) in the long-term.
Hydrogen, captured carbon, and 
biomass, are the most promising 
elements for making sustainable 
fuels; they are the key ingredients for 
creating a set of zero-carbon fuels. 
Hydrogen is a medium which could 
be converted into different forms as 
an energy carrier. Renewable energy 
via electrolysis can be converted into 
Hydrogen, an energy carrier which 
could be stored and transported by 

sea in different forms. A medium 
which can be the building block for 
green and e-fuels, minimising the use 
of fossil fuels.
To achieve net-zero targets, more 
innovation will be required. Among 
other fuels, hydrogen is aiding in 
closing the gap in industries such 
as heavy-duty transportation, 
steel manufacturing, fertiliser and 
methanol production that would be 
difficult to eliminate otherwise. 
It will require the involvement of 
many players in the form of consortia 
and organisations teaming up to 
meet the needs along the value 
chain; development of new facilities, 
or upgrading and retrofitting the 
existing ones will be crucial to address 
the emerging transition and physical 
risks along the way.

The Carbon Chain
In contrast with the hydrogen value 
chain, which is an energy conversion 
system, the carbon value chain is an 
abatement mechanism. This system 
creates a separate value chain that 
intersects with the hydrogen value 
chain to produce blue fuels as 
renewable producers scale up to meet 
the future demand. 
Currently, the carbon chain is a niche 
sector but the need for scale-up may 
transform carbon into a valuable 
commodity. In essence, the maritime 

sector is becoming a fundamental 
enabler of the energy transition.
Electro-fuels have the potential to 
offer carbon-neutral propulsion and 
provide carbon-reduction solutions 
in the long-term. In addition to fossil 
and biomass sources, electro-fuels 
can be produced by carbon-dioxide 
recovery (CDR), a technique that 
converts CO2 to syngas, which in 
turn can be used to produce bio-LNG 
or bio-methanol.
CDR has the potential to remove CO2 
from the atmosphere and use it to 
produce electro-fuels, minimising the 
energy used for fuel production and 
enhancing their potential to reduce 
global warming
Carbon-neutral fuels such as biofuels 
also have a great potential to support 
the transition to alternative fuels. 
‘Drop-in fuels’ such as biodiesel can be 
used in increasingly higher percentage 
blends to lower the emissions from 
marine vessels with little change to 
their current operations.
The net-zero approach may allow the 
industry to use fossil-based resources 
to produce fuels such as hydrogen 
and ammonia, provided the emissions 
are captured and stored. This will be 
critical to producing maritime bunker 
fuels in volume, because ensuring 
access to ‹green› energy is the 
industry›s greatest challenge. 

TECHNOLOGY UPDATES

Panos Koutsourakis
ABS Director, 
Global Sustainability

Since the shipping industry is at 
the centre of global supply chains, 
transporting an estimated 90 per 
cent of all goods, limiting Greenhouse 
Gas (GHG) emissions is a significant 
task. Over the years, the IMO has 
played an active role in establishing 
requirements for the worldwide 
shipping industry, and aligning its 
member states towards achieving its 
decarbonisation targets.
IMO targets are currently set at 
reducing carbon intensity by 40 per 
cent by 2030 – a process for which 

the industry is focusing on short 
term efficiencies. In the longer term, 
it requires a 70 per cent reduction 
by 2050 - with a growing number of 
IMO member states demanding ‘net 
zero’ carbon emissions by this time.
For an industry that has relied on 
fuel oil for more than 50 years, the 
transition requires the development 
of new fuels, something that will 
include the creation of new value 
chains for energy resources and 
emissions.

The task includes scaling up of 
alternate fuels and auxiliary power, 
as well as dealing with the economic 
fallout that the fossil hydrocarbon 
industry will inevitably face.
While many believe that a ‹net-zero› 
shipping strategy will be challenging 
to achieve, there are pathways that 
could lead to that goal. The problems 
associated with a net-zero fleet 
are complex and require concerted 
collaborations across the industry. 
Various external factors such as 
diverse emission levels, economic 
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As an example of the scale of 
the challenge, by 2050, ship-
ping will potentially require 46 
million tons of green Hydrogen, 
or 1.4-5.6 terawatts in terms 
of renewable energy annually. 
To put this in perspective, the 
global capacity to produce 
green energy is projected to 
reach 4.8 terawatts by 2026.



نظرًا ألن صناعة الشحن البحري تقع يف قلب 
سالسل التوريد العالمية، حيث إنها تنقل نحو 
90 يف المائة من حجم السلع، فإن الحد من 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 
يف هذا القطاع ليس باألمر الهين. وعلى مدى 
السنوات الماضية، لعبت المنظمة البحرية 
الدولية دوًرا نشًطا يف تحديد متطلبات قطاع 
الشحن البحري حول العالم، ومساعدة الدول 
األعضاء على تحقيق أهداف إزالة الكربون.

تسعى المنظمة البحرية الدولية يف الوقت 
الحايل إىل تقليل كثافة الكربون بنسبة 40 
يف المائة بحلول عام 2030، ويركز القطاع 
حالًيا على تحقيق أهداف محددة لتحسين 
القصير، ولكن على  الــمــدى  الــكــفــاءة على 
المدى الطويل، يجب أن تصل هذه النسبة 
إىل 70 يف المائة بحلول عام 2050، غير أن 
عدًدا من الدول األعضاء يف المنظمة البحرية 
الدولية يطالب بالوصول إىل »صايف االنبعاثات 

الصفري« بحلول 2050.
التي تعتمد على زيت  للصناعة  وبالنسبة 
كثر من 50 عاًما، فإن عملية  أ الوقود منذ 

جــديــدة من  ــواع  أنـ تطوير  تتطلب  التحويل 
الوقود، األمر الذي سيتضمن إنشاء سالسل 
قيمة جــديــدة لــمــوارد الــطــاقــة واالنــبــعــاثــات. 
وتتضمن هذه المهمة زيادة استخدام أنواع 
الوقود البديلة والطاقة اإلضافية المساعدة، 
فضالً عن التعامل مع التداعيات االقتصادية 
الــتــي ســتــواجــهــهــا صــنــاعــة الــهــيــدروكــربــون 

األحفوري.
ــه مـــن الصعب  بــيــنــمــا يــعــتــقــد الــكــثــيــرون أنـ
الوصول إىل شحن بحري »صايف االنبعاثات 
الصفري«، إال أن هناك طرًقا يمكن أن تؤدي 
المشكالت  الــهــدف، ولكن  إىل تحقيق هــذا 
بــالــوصــول إىل أســطــول صفري  الــمــرتــبــطــة 
االنبعاثات معقدة وتتطلب تضافر مختلف 
الجهود عبر جميع جوانب الصناعة. وهناك 
عوامل خارجية مختلفة ستؤثر على هذه 
من  المختلفة  الــمــســتــويــات  مــثــل  النتيجة 
االنبعاثات، واآلثار االقتصادية، والتصور العام، 
والسياسة، وغيرها. ولن يؤدي مجرد تحسين 
للسفن  التشغيلية  والكفاءة  الطاقة  كفاءة 
إىل تقليل االنبعاثات إىل الحد المطلوب يف 

المستقبل، لذا فإن استخدام الوقود »صايف 
يًا. االنبعاثات الصفري« سيكون ضرور

سلسلة الهيدروجين
كمثال لحجم التحدي يف هذا المجال، فإن 
قطاع الشحن البحري سيتطلب 46 مليون 
طن من الهيدروجين األخضر أو 1.4 إىل 5.6 
تيراوات من الطاقة المتجددة سنويًا بحلول 
ذلــك يف سياقه  نتصور  عــام 2050. ولكي 
الــقــدرة  تصل  أن  المتوقع  فمن  الصحيح، 
اإلنتاجية العالمية من اللطاقة الخضراء إىل 
4.8 تيراوات بحلول عام 2026. وتؤكد هذه 
األرقام أهمية زيادة إنتاج الطاقة المتجددة. 
بـــاإلضـــافـــة إىل ذلــــك، فــإنــهــا تــوفــر األســــاس 
الوقود  عــن  الناتج  الهيدروجين  الستخدام 
األحفوري مع تقنية احتجاز الكربون كخيار 
الــكــربــون تعتبر  احــتــجــاز  انــتــقــايل، فتقنيات 
أساسية يف عملية التحول إىل صايف االنبعاثات 
الصفري حيث تقدم حلواًل جيدة للتعامل مع 
أصول الطاقة الحالية، فضالً عن توفير مسار 
الهيدروجين منخفض  إنتاج  يادة  لز سريع 
االنبعاثات. ومع ذلك، فإن اإلمكانات الالزمة 

الحد من انبعاثات الكربون يعني االستفادة من النفايات لتوفير أنواع وقود مستدامة

المدى  الــكــربــون على  الســتــخــدام وتخزين 
الطويل ال تزال محدودة. ويعتبر الهيدروجين، 
كثر  والكربون المحتجز، والكتلة الحيوية من أ
العناصر الواعدة لصناعة الوقود المستدام، 
فهي المكونات الرئيسة إلنشاء مجموعة من 

أنواع الوقود الخالية من الكربون.
الهيدروجين عبارة عن وسيط يمكن تحويله 
إىل أشكال مختلفة لنقل الطاقة. وعن طريق 
الطاقة  تحويل  يمكن  بايئ،  الكهر التحليل 
المتجددة إىل هيدروجين يمكن تخزينه ونقله 
الهيدروجين  إن  بحًرا بأشكال مختلفة، أي 
ــاس لــلــوقــود  ــ يــمــكــن أن يــشــكــل حــجــر األسـ
األخضر والوقود الكهربايئ، األمر الذي يقلل 
األحفوري. ولتحقيق  الوقود  من استخدام 
أهـــداف صــايف االنــبــعــاثــات الــصــفــري، هناك 
حاجة إىل مزيد من االبتكار. ومن بين أنواع 
الوقود المختلفة، يساعد الهيدروجين على 
ســد الــفــجــوة يف عــدد مــن الــصــنــاعــات مثل 
الفوالذ، واألسمدة،  الثقيل، وتصنيع  النقل 
وإنتاج الميثانول، حيث يصعب القضاء على 
هذه الفجوة باستخدام أنواع الوقود األخرى. 
ويتطلب األمر اشتراك العديد من األطراف يف 
تحالفات ومؤسسات لتوحيد الجهود الالزمة 
لتلبية االحتياجات يف كامل سلسلة القيمة، 
أو تحديث  إن تطوير مرافق جــديــدة،  حيث 
وتعديل المرافق الحالية أمر ضروري للتعامل 
مــع الــتــحــول الــجــديــد يف الــطــاقــة والمخاطر 

المادية على طول الطريق.

سلسلة الكربون
على النقيض من سلسلة قيمة الهيدروجين، 
الذي تعد نظاًما لتحويل الطاقة، فإن سلسلة 
قــيــمــة الــكــربــون عــبــارة عــن آلــيــة لــلــحــد من 
االنبعاثات الكربونية. وتنشئ هذه المنظومة 
سلسلة قيمة منفصلة تتقاطع مع سلسلة 
قيمة الهيدروجين إلنتاج أنواع الوقود األزرق، 
حيث يتوسع منتجو الطاقة المتجددة لتلبية 
الطلب المستقبلي. ويف الوقت الحايل، تعد 

سلسلة الكربون قطاًعا متخصًصا، ولكن قد 
تدفع الحاجة إىل التوسع إىل تحول الكربون 
إىل سلعة ذات قيمة، حيث سيصبح القطاع 
البحري عامل تمكين أساس يف عملية انتقال 

الطاقة.
أنواع الوقود الكهربايئ (Electro-fuels) لديها 
القدرة كذلك على دفع محركات السفن دون 
انبعاثات، وبالتايل توفير حلول لخفض الكربون 
على المدى الطويل. وباإلضافة إىل مصادر 
يمكن  الحيوية،  والكتلة  ية  األحفور الكتلة 
إنتاج الوقود الكهربايئ عن طريق إزالة ثاين 
أكسيد الكربون (CDR)، وهي تقنية لتحويل 
ثاين أكسيد الكربون إىل غاز اصطناعي يمكن 
المسال  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  استخدامه 
الحيوي، أو الميثانول الحيوي. ويمكن لتقنية 
إزالة ثاين أكسيد الكربون سحب ثاين أكسيد 
الــكــربــون مــن الــغــالف الــجــوي واستخدامه 
إلنتاج الوقود الكهربايئ، وبالتايل تقليل الطاقة 
قدرتها  يز  وتعز الــوقــود  إلنتاج  المستخدمة 

الــحــراري.  الحد مــن ظــاهــرة االحتباس  على 
وتمتلك أنواع الوقود المحايدة الكربون مثل 
لدعم  كبيرة  إمكانات  أيًضا  الحيوي  الوقود 
البديلة،  الوقود  أنــواع  التحول إىل استخدام 
كما يمكن استخدام أنواع الوقود التي يطلق 
عليها »دروب – إن« (Drop-in fuels) مثل 
الديزل الحيوي يف توليفات ذات نسبة مئوية 
أعلى لخفض االنبعاثات من السفن البحرية 
مع إجراء تغيير طفيف يف عملياتها الحالية.
قد يسمح نهج »صايف االنبعاثات الصفري« 
للقطاع البحري باستخدام الموارد األحفورية 
إلنتاج أنواع الوقود مثل الهيدروجين واألمونيا 
الناتجة وتخزينها،  االنبعاثات  التقاط  بشرط 
وسيكون ذلك أمًرا بالغ األهمية إلنتاج وقود 
السفن بكميات كبيرة، ألن ضمان الوصول 
األكبر  التحدي  الخضراء يشكل  الطاقة  إىل 

بالنسبة للقطاع البحري. 

سالسل القيمة للهيدروجين والكربون ... مسار مزدوج إلزالة 
الكربون من القطاع البحري
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Swiss engine designer, WinGD, re-
cently confirmed that the perfor-
mance of their X-DF2.0 engine tech-
nology successfully surpassed their 
initial expectations in terms of fuel 
savings achieved. The company said 
that based on recent tests carried 
out at CMD (CSSC-MES Diesel Co) 
in Shanghai, China, optimised engine 
settings on WinGD’s X-DF2.0 sec-
ond-generation dual-fuel engine plat-
form achieved fuel savings of up to 8 

per cent in gas mode, and up to 6 per 
cent in diesel mode.

Since its launch in 2013, WinGD’s 
X-DF engine series has become one 
of the world’s best-selling low-pres-
sure two-stroke dual-fuel engine with 
over one and a half million running 
hours to-date; the company said. 
Building on the proven maturity of 
the original X-DF engine series, the 
second-generation X-DF2.0 platform 
was launched in 2020, with the am-

bitious greenhouse gas (GHG) reduc-
tion targets for 2030 and 2050 set 
by the IMO in mind. Since then, more 
than 60 engines have been ordered 
signaling the industry’s strong com-
mitment to the energy transition.

Innovative technologies
In addition to developing one of the 
finest engines in terms of fuel effi-
ciency, WinGD has also been at the 
forefront of developing smart solu-
tions. WinGD’s Intelligent Control by 

Exhaust Recycling (iCER) has been 
the first technology to be introduced 
to the X-DF2.0 series in order to re-
duce fuel consumption and cut meth-
ane emissions. iCER further reduces 
methane slip by 50 per cent as com-
pared to the first-generation X-DF, 
and lowers fuel consumption in both 
diesel and gas mode. The technolo-
gy, the company said, enables Tier III 
NOX compliance in liquid fuel mode 
without the need of additional Selec-
tive Catalytic Reduction (SCR) NOx 
reduction technology. 

Speaking on the company’s recent 
achievements, Dr. Eng. Ibrahim Be-
hairy, Managing Director, Middle East 
& Africa, WinGD said, “We at WinGD 
have always kept the planet and the 
progress of this sector as our prima-
ry objective. In order to balance the 
two, we have ensured that we devel-
op engines that are not only based 
on the idea of sustainability, but also 

advanced features. This approach 
of fours has proven to be extremely 
fruitful over the years. Recently, iCER 
(Intelligent Control by Exhaust Recy-
cling) project was recognised as the 
most innovative project at the 2022 
Shiptek International Awards for its 
reduced fuel consumption, significant 
reduction in methane slip, combustion 
stability, and zero risk of auto-ignition. 
So yes, we can see the results of our 
efforts now and are a lot more moti-
vated to continue on the same path.”

Offering future-ready solutions
The adoption of the X-DF2.0 technol-
ogy is expanding quickly. With the lat-
est optimised engine tuning, the re-
sults attained for the X-DF2.0 engine 
platform positions WinGD as one of 
the leading experts for future ready 
two-stroke technology.

The first delivery of the X-DF2.0 is 
due to be in operation in 2023, the 

company said, onboard two newbuild 
pure car and truck carriers (PCTC) 
running on LNG as fuel. The project 
will showcase WinGD’s core engine 
development expertise, and their ex-
tensive knowledge in the optimisation 
potential of integrated hybrid sys-
tems.

Speaking on the company’s sustain-
able solutions, Volkmar Galke, Direc-
tor Sales for WinGD said, “We always 
knew that our X-DF technology offers 
the greatest optimisation potential 
for operators looking to reduce emis-
sions. However, the recently attained 
test results were simply beyond our 
expectations and a proof of our state-
of-the-art engine concept, which we 
believe puts our X-DF2.0 portfolio 
and holistic energy management solu-
tions at the forefront of the shipping 
industry’s energy transition.” 

WinGD 
X-DF2.0 engine 
performance delivers 
on sustainability

Eng. Ibrahim Behairy
Managing Director 
Middle East and Africa 
WINGD

TECHNOLOGY UPDATES

Since its launch in 2013, WinGD’s X-DF engine 
series has become one of the world’s best-selling 
low-pressure two-stroke dual-fuel engine with 
over one and a half million running hours to-date
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 )WinGD) أعلنت شركة »وين جي دي« 
ية  البحر المحركات  لتصنيع  ية  السويسر
قد  للمحركات   (X-DF2.0) تقنية  أداء  أن 
تقليل  حيث  من  األولية  التوقعات  تجاوز 
أن  إىل  الشركة  وأشارت  الوقود،  استهالك 
نتائج االختبارات التي أجريت مؤخرًا يف شركة 
»سي إم دي« (CSSC-MES Diesel Co) يف 
إعدادات  أن  الصين، تشير إىل  شنغهاي يف 
المحرك المحّسنة على منصة محركات »وين 
X-) جي دي« من الجيل الثاين مزودج الوقود

DF2.0) حققت وفورات يف استهالك الوقود 
تصل إىل 8 يف المائة عند تشغيلها بالغاز، و6 

يف المائة يف وضع الديزل.

X-) وأوضحت الشركة أن سلسلة محركات
DF) من »وين جي دي«، ومنذ إطالقها يف 
كثر محركات الوقود  عام 2013، أصبحت من أ
المزدوج منخفضة الضغط مبيًعا يف العالم 
كثر من مليون ونصف المليون ساعة  مع أ
تشغيل حتى اآلن. ونظرًا للنجاح الذي حققته 
الذي  والتطور   (X-DF) محركات  سلسلة 
إطالق منصة (X-DF2.0) من  تم  شهدته، 
الجيل الثاين يف عام 2020، مع األخذ يف االعتبار 
المنظمة  حددتها  التي  الطموحة  األهداف 
البحرية الدولية لعامي 2030 و2050 لخفض 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 

يف قطاع الشحن البحري. ومنذ ذلك الحين، تم 
كثر من 60 محركًا، ما يشير إىل التزام  طلب أ
تحقيق  باإلسهام يف جهود  البحري  القطاع 

التحول يف الطاقة.

تقنيات مبتكرة

باإلضافة إىل تطوير أحد أفضل المحركات من 
حيث كفاءة الوقود، تعد »وين جي دي« من 
الشركات الرائدة يف تطوير الحلول الذكية، وتعد 
تقنية التحكم الذكي من خالل إعادة تدوير 

إىل  إدخالها  يتم  تقنية  أول   ،(iCER) العادم
سلسلة (X-DF2.0) بهدف تقليل استهالك 
الوقود وخفض انبعاثات الميثان، حيث تقلل 
هذه التقنية من تسرب غاز الميثان بنسبة 50 
يف المائة بالمقارنة مع الجيل األول من تقنية 
(X-DF)، إضافة إىل تحسين استهالك الوقود 
سواء عند استخدام الغاز أو الديزل. وتساعد 
هذه التكنولوجيا على االمتثال لتلبية متطلبات 
كاسيد النيتروجين يف  المستوى الثالث من أ
وضع الوقود السائل دون الحاجة إىل استخدام 

 )SCR) االنتقايئ التحفيزي  االختزال  تقنية 
كاسيد النيتروجين. اإلضافية للحد من أ

وحول اإلنجازات األخيرة التي حققتها الشركة، 
البحيري،  إبراهيم  المهندس  الدكتور  قال 
المدير التنفيذي والعضو المنتدب يف منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا يف »وين جي دي«: 
»نضع هدًفا أساًسا أمام أعيننا يف »وين جي 
دي«، أال وهو الحفاظ على كوكب األرض بينما 
نعمل على تطوير القطاع البحري. ولتحقيق 
التوازن بين هذين الهدفين، نعمل على تطوير 
محركات تعزز االستدامة وتتضمن خواص 
الطريقة  أثبتت هذه  وميزات متطورة، وقد 
الماضية.  السنوات  مدى  على  نجاعتها 
ومؤخرًا، حصد مشروع (iCER) للتحكم الذكي 
العادم جائزة  إعادة تدوير  عن طريق تقنية 
االبتكار« ضمن  »أفضل مشروع يف مجال 
جوائز »شيب تيك« البحرية العالمية لعام 

2022، حيث تتميز هذه التقنية باالستهالك 
المنخفض للوقود، وخفض كبير يف انبعاثات 
الميثان، واستقرار عملية االحتراق، إضافة إىل 
انعدام خطر االشتعال الذايت. لذا، فنحن نرى 
لمواصلة  الحافز  ولدينا  اآلن،  نتائج جهودنا 

هذه المسيرة.«

حلول متطورة للمستقبل
يتزايد االعتماد على تقنية (X-DF2.0) بسرعة 
كبيرة، ومع التعديالت األخيرة التي تم إجراؤها 
على المحرك، فإن النتائج التي تحققت يف 
منصة محركات (X-DF2.0)، تضع »وين دي 
جي« ضمن الرواد يف مجال تطوير المحركات 
البحرية ثنائية األشواط استعداًدا للمستقبل.

أوضحت »وين دي جي« أنها ستبدأ تسليم 
أول محرك بتقنية (X-DF2.0) يف عام 2023، 
وسيتم تركيبه على متن اثنين من ناقالت 

السيارات والشاحنات تعمال بالغاز الطبيعي 
الضوء على  المشروع  المسال. وسيسلط 
خبرات الشركة يف تطوير المحركات وتحسين 

األنظمة الهجينة.

التي  المستدامة  الحلول  عن  حديثه  ويف 
الشركة، قال فولكمار جالك، مدير  توفرها 
المبيعات يف »وين جي دي«: »نحن ندرك أن 
تقنية (X-DF) التي توفرها »وين جي دي« 
لمشغلي  التحسين  إمكانات  أفضل  لديها 
السفن الذين يتطلعون إىل تقليل االنبعاثات، 
وقد فاقت نتائج االختبارات التي تم إجراؤها 
أن  يؤكد  الذي  األمر  كبير،  توقعاتنا بشكل 
تقنياتنا المتطورة للمحركات، تضع مجموعة 
(X-DF2.0) وحلول إدارة الطاقة المتكاملة 
يف المقدمة عندما يتعلق األمر بتحول الطاقة 

يف قطاع الشحن البحري.« 

محرك )X-DF2.0( من »وين جي دي« يحقق نتائج 
تفوق التوقعات في دعم االستدامة
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After more than two years of development in consultation 
with industry experts, the Baltic and International Maritime 
Council (BIMCO) drafting committee has now released 
the SHIPSALE 22, BIMCO’s own vessel sale and purchase 
agreement. The reported goal in introducing this agreement, 
was to modernise the highly popular and industry leading 
Norwegian Saleform 2012 (SALEFORM 2012), to make the 
negotiation process faster and simpler for the parties, to create 
a standard document that more logically follows the chronology 
of a vessel sale and purchase transaction, and to take into 
account the changes in modern practice.

The most noticeable change from the SALEFORM 2012 is 
the introduction of the popular BIMCO “box” format, which is 
designed to allow the parties to summarise key information 
and to keep such information available at a glance. As is typical 
with BIMCO contracts, the summarised box section makes up 
Part I of the agreement, with Part II containing the in-depth 
clauses. It is important to note that where there is a conflict of 
interpretation between Parts I and II, the terms listed in Part I 
will prevail.

Conditions to be satisfied
When agreeing to enter into a vessel sale and purchase 

transaction, it is common for the parties to establish certain 
conditions precedent which need to be met before the 
agreement can become binding. These conditions are typically 
dealt with at the recap stage, with the memorandum of 
agreement being executed once the conditions have been 
satisfied. The SHIPSALE 22 has introduced a standard subject’s 
clause (Clause 3/Box 25), which in theory should allow the 
parties to proceed to execute the memorandum of agreement 
before the conditions have been met. However, where one of 

the parties fails to satisfy such conditions by the date included 
in Box 25, the agreement will be null and void. 

Another common trend in vessel sale and purchase 
transactions is for the performance of one or both of the 
parties to be guaranteed by another company )usually a group 
company). This was typically included by amendment in the 
SALEFORM, but the SHIPSALE 22 has gone further to add 
designated sections to identify the guarantors, and includes 
them as signatories.

Two significant updates have been introduced relating to 
the payment of the deposit. The first is that reference is made 

to a Deposit Holding Agreement, which has become standard 
practice in vessel sale and purchase transactions, where an 
escrow agent is typically engaged to hold the funds. The second 
is the introduction of the concept of a Disruptive Banking 

Event, which offers the buyers some protection against delays 
relating to the transfer of the funds between banks.

Inspections
The inspection clause in the SHIPSALE 22 introduces a 

further option beyond those in the SALEFORM 2012, where 
the buyer can choose to waive the option to inspect the vessel. 
This can be useful in certain commercial situations, such as 
where the buyers have been operating the vessel and are aware 
of its condition. However, as the SHIPSALE 22 does not include 
a default option, it is crucial that the parties agree which option 
will apply. 

To prevent buyers from pushing the delivery by delaying the 
underwater inspection, the SHIPSALE 22 has introduced a two-

day window for buyers to conduct the underwater inspection 
following the vessel being made available by the sellers. If the 
buyers fail to commence the underwater inspection within 
these two days, the buyers shall be deemed to have waived their 
right to the underwater inspection.

Sanctions and Anti-corruption laws
These clauses have become common additions to the 

SALEFORM 2012, with many companies having developed their 
own standard wording for each. The inclusion of these clauses 
as standard clauses in the SHIPSALE 22 is a welcome change, 
which is highly relevant in the current market. The effect of 
these clauses is to allow the parties a right to terminate the 
agreement if the other party is in breach of sanctions or anti-
corruption/anti-bribery laws. In the case of sanctions, the 
parties also warrant that they are not a sanctioned party or an 
agent of a sanctioned party.

The COVID-19 pandemic and the resulting global lockdowns 
forced parties to often finalise vessel sale and purchase 
transaction via electronic closing meetings. These meetings 
proved to be effective and efficient, and it is positive to see that 
the SHIPSALE 22 has added the option for a virtual closing, as 
well as a clause to deal with electronic signatures.

We believe that SHIPSALE 22 reflects the current industry 
trends in a way that makes it more helpful starting point for 
parties entering into a vessel sale and purchase transaction. 
We think that the essence of the SALEFORM 2012 is still 
maintained, so that while the SHIPSALE 22 is an updated 
contract, it undoubtedly remains familiar. While it may take 
the industry some time to adopt the SHIPSALE 22 due to the 
popularity of the SALEFORM 2012, eventually the SHIPSALE 
22 is likely to become the agreement of choice for vessel sale 
and purchase transactions. 

An introduction to the SHIPSALE 22: 
BIMCO’s vessel sale and purchase 
agreement

LEGAL INSIGHTS

Paul Katsouris 
Managing Associate Ince

Pakinam El Badrawi, 
Associate, Ince
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مقدمة حول نموذج اتفاقية )SHIPSALE 22( لبيع وشراء السفن التي 
أصدرها مجلس المالحة البحرية البلطيقي الدولي )بيمكو(

LEGAL INSIGHTS

كثر من عامين من التطوير بالتشاور مع  بعد أ

خبراء الصناعة، أصدرت لجنة الصياغة التابعة 

الدويل  البلطيقي  ية  البحر المالحة  لمجلس 

 )SHIPSALE 22) اتفاقية نموذج  (بيمكو)، 

لبيع وشراء السفن، والتي تعد تحديًثا التفاقية 

(SALEFORM 2012) النرويجية التي ُتستخدم 

على نطاق واسع. وتسهم االتفاقية الجديدة يف 

تسهيل وتسريع عملية التفاوض بالنسبة لجميع 

األطراف، وتوفير وثيقة قياسية تتبع التسلسل 

السفن، إضافة  بيع وشراء  الزمني لصفقات 

إىل مراعاة التطورات يف الممارسات الحديثة. 

 SHIPSALE) يتمثل التغيير األبرز يف اتفاقية

 )SALEFORM 2012) 22) مقارنة باتفاقية

يف إضافة تنسيق الخانات أو »المربعات« الذي 

تشتهر به »بيمكو«، والمصمم لمساعدة طريف 

المعاملة على تلخيص المعلومات األساسية 

بحيث يمكن االطالع عليها عبر نظرة سريعة. 

وكما هو معتاد يف عقود »بيمكو«، تشكل هذه 

الجزء  الملخص،  التي تتضمن  »المربعات«، 

األول من االتفاقية، يف حين يتضمن الجزء الثاين 

بنود االتفاقية بالتفصيل. ومن المهم مالحظة أنه 

يف حال وجود تعارض يف التفسير بين الجزأين 

األول والثاين، يتم اعتماد الشروط المذكورة يف 

الجزء األول من االتفاقية.

الشروط الواجب استيفاؤها

بيع  الدخول يف صفقة  على  الموافقة  عند 

وشراء سفينة، من الشائع أن يضع الطرفان 

شروًطا مسبقة يجب استيفاؤها قبل أن تصبح 

التعامل مع  يتم  االتفاقية ملزمة. وعادة ما 

هذه الشروط يف فقرة »الخالصة« حيث تصبح 

مذكرة االتفاق سارية بمجرد استيفاء الشروط 

 )SHIPSALE 22) اتفاقية أن  إال  المذكورة، 

قدمت بنًدا قياسًيا لهذا الموضوع (البند 3/

المربع 25)، والذي يسمح لألطراف بالمضي 

االتفاق قبل استيفاء  تنفيذ مذكرة  قدًما يف 

أحد  إخفاق  حالة  يف  ذلك،  ومع  الشروط. 

الطرفين يف الوفاء بهذه الشروط بحلول التاريخ 

المذكور يف المربع 25، تكون حينئذ االتفاقية 

الغية وباطلة.

ومن بين التوجهات األخرى الشائعة يف معامالت 

أو  الطرفين  أحد  السفن، ضمان  بيع وشراء 

كليهما من قبل شركة أخرى (عادة ما تكون 

شركة مجموعة)، وكان يتم تضمين هذا البند 

عادًة بإضافة تعديل إىل االتفاقية، إال أن نموذج 

اتفاقية (SHIPSALE 22) أضاف خانات محددة 

لتحديد األطراف الضامنة وجعل توقيعاتهم جزًءا 

من االتفاقية. كما تم إدخال تحديثين مهمين 

األول يف  يتمثل  العربون؛  مبلغ  حول سداد 

اإلشارة إىل اتفاقية االحتفاظ بالعربون، والتي 

بيع  اعتيادية يف معامالت  أصبحت ممارسة 

وشراء السفن، حيث يتم تعيين وكيل الضمان 

عادةً لالحتفاظ باألموال، ويتمثل التحديث الثاين 

المصريف«،  النظام  إدخال مفهوم »تعطل  يف 

ضد  الحماية  بعض  ين  للمشتر يوفر  والذي 

التأخيرات المتعلقة بتحويل األموال بين البنوك.

الفحص

اتفاقية  نموذج  يف  الفحص  شرط  يتضمن 

جانب  إىل  إضافًيا  خياًرا   (SHIPSALE 22)

 SALEFORM) الخيارات الموجودة يف نموذج

2012)، حيث يمكن للمشتري، وفًقا للنموذج 

الجديد، أن يتنازل عن شرط فحص السفينة. 

الخيار عملًيا يف بعض  أن يكون هذا  ويمكن 

هو  المشتري  الطرف  يكون  كأن  الصفقات، 

تامة بحالتها.  المشغل للسفينة وعلى دراية 

ونظًرا ألن نموذج اتفاقية (SHIPSALE 22) ال 

يتضمن خياًرا افتراضًيا، فمن المهم أن يتفق 

الذي سيتم تطبيقه يف  الخيار  الطرفان على 

عملية البيع والشراء. ولمنع المشتري من تأخير 

عملية التسليم عبر تأخير الفحص تحت الماء، 

حدد نموذج اتفاقية (SHIPSALE 22) مهلة 

يومين فقط للمشتري إلتمام عملية الفحص 

تحت الماء بعد إتاحة السفينة من قبل البائع، 

الفحص تحت  المشتري عملية  يبدأ  لم  وإذا 

الماء خالل هذين اليومين، يتم اعتباره متنازالً 

عن حقه يف فحص السفينة تحت الماء.

قوانين العقوبات ومكافحة الفساد

أصبحت هذه البنود إضافات معتادة لنموذج 

(SALEFORM 2012)، وقد طورت العديد من 

الشركات صياغة قياسية خاصة لكل منها. لذا، 

فإن إضافة هذه البنود كبنود قياسية يف نموذج 

اتفاقية (SHIPSALE 22) أمر مهم، حيث إنها 

وثيقة الصلة بالوضع الحايل يف السوق. وتمنح 

هذه البنود األطراف الحق يف إنهاء االتفاقية إذا 

كان الطرف اآلخر ينتهك العقوبات أو قوانين 

مكافحة الفساد والرشوة. وبالنسبة للعقوبات، 

وال  للعقوبات  غير خاضع  أنه  يقر كل طرف 

يمثل طرًفا خاضًعا للعقوبات. أجبرت جائحة 

التي  العالمية  اإلغالق  وعمليات  كوفيد-19 

ترتبت عليها، األطراف على إتمام معامالت بيع 

وشراء السفن عبر اجتماعات افتراضية، وقد 

أثبتت هذه االجتماعات فاعليتها، ومن األمور 

اإليجابية أن نموذج اتفاقية (SHIPSALE 22) قد 

أضاف خيار اإلغالق االفتراضي للصفقات، إضافة 

اإللكترونية.  التوقيعات  مع  للتعامل  بند  إىل 

 )SHIPSALE 22) اتفاقية أن نموذج  نعتقد 

التوجهات الحالية يف القطاع بطريقة  يعكس 

التي  لألطراف  مفيدة  انطالق  نقطة  تجعله 

تدخل يف صفقات بيع وشراء السفن. إن جوهر 

نموذج (SALEFORM 2012) ما زال موجوًدا 

والمحتوى مألوف بالنسبة للجميع. ويف حين أن 

األمر قد يستغرق بعض الوقت العتماد نموذج 

اتفاقية (SHIPSALE 22)، نظرًا لالنتشار الواسع 

إنه من  إال   ،(SALEFORM 2012) لنموذج 

 SHIPSALE) المرجح أن يصبح نموذج اتفاقية

بيع  المفضل لمعامالت  االتفاق  22) نموذج 

وشراء السفن يف نهاية المطاف. 
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The 29th Annual Middle East Petroleum & Gas Conference 
(MPGC) successfully concluded after two days of insightful 
discussions on various aspects of the oil and gas industry. The 
event has specific focus on the latest trends observed in the 
sector post-pandemic and at the ongoing geopolitical tensions 
within the North-Asian part of the world. 
The conference was held between the 16th and 17th of May, 
2022, at Four Seasons Hotel Bahrain Bay. There were over 280 
industry professionals, decision makers, government officials, and 
Ministers from more than 25 countries in the Middle East, Asia-
Pacific, Europe and USA.
The conference had more than seven panel discussions that 
focused on strategic trends, global alliances, and future energy 
markets based on the theme, “Diverse Perspectives: Transitioning 
Towards A Carbon Constrained World.«
Organised and produced by Conference Connection, along with 
the support of the Ministry of Oil, Kingdom of Bahrain, Bapco, 
and Nogaholding as co-hosts; the conference was inaugurated by 
His Excellency Sheikh Mohammed Bin Khalifa AlKhalifa, Minister 
of Oil, Kingdom of Bahrain. The conference kickstarted with an 
informative Fireside Chat between His Royal Highness Prince 
Abdulaziz Bin Salman Al Saud, Minister of Energy, Kingdom of 
Saudi Arabia, and Dr. Fereidun Fesharaki, Co-Chair, MPGC 2022, 
and Chairman, FGE. 

Discussing challenges and opportunities
Shortly after his Fireside Chat with the Saudi Arabian Minister of 
Energy, Dr. Fereidun gave a detailed presentation on the state of 
the oil and gas markets featuring the on-going dynamics of OPEC 
and OPEC+, scenarios for demand growth and long-term price 
assessments. He spoke about the changes that have taken place 
in the industry due to COVID-19. 
Dr. Fereidun explained in detail the impact of the ongoing war 
between Russia and Ukraine; nonetheless, its impact on the oil 
markets. He also discussed the possibility of achieving net-zero 
carbon emissions by 2050, and the possible route to get there. 

التاسع  السنوي  األوسط  الشرق  اختتم مؤتمر 
بعد  بنجاح  أعماله  والغاز  للبترول  ين  والعشر
يومين من النقاشات المهمة حول مختلف جوانب 
صناعة النفط والغاز. وركز المؤتمر بشكل خاص 
على آخر التوجهات يف القطاع يف مرحلة ما بعد 
الجائحة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة يف 

الجزء الشمايل من قارة آسيا.
ُعقد المؤتمر يومي 16 و17 مايو 2022 بفندق 
 280 بمشاركة  ين،  البحر خليج  فورسيزونز 
والمسؤولين  القرار،  وصناع  المختصين،  من 
كثر من 25 دولة يف  أ الحكوميين، والوزراء من 
منطقة الشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ 

وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
شهد المؤتمر سبع حلقات نقاشية ركزت على 
العالمية،  والتحالفات  االستراتيجية،  التوجهات 
الموضوع  ضمن  المستقبلية  الطاقة  وأسواق 
متنوعة:  نظر  عنوان »وجهات  تحت  األساسي 

االنتقال نحو عالم مقيد بالكربون«.

الحدث الذي طال انتظاره ناقش آخر التطورات في قطاع الطاقة بعد الجائحة، وتأثير الحرب في شمال آسيا على سوق الطاقة العالمي.

مؤتمر الشرق األوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز في البحرين يجمع رواد 
صناعة النفط والغاز من مختلف أنحاء العالم 

MPGC 2022 brings global oil and gas 
industry leaders to Bahrain
The energy sector’s much awaited event discusses the recent updates in the industry post-pandemic, 
and the impact of a war-struck North-Asian region on the global energy market.

MARITIME EVENTS

افتتح معايل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، 
المؤتمر  أعمال  البحرين  النفط يف مملكة  ير  وز
الذي نظمته شركة »كونفرنس كونيكشن« بدعم 
من وزارة النفط يف مملكة البحرين، وشارك يف 
استضافته كٌل من شركة نفط البحرين، والشركة 

القابضة للنفط والغاز. 

بدأ المؤتمر بجلسة نقاشية بين صاحب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، 
وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور 
فريدون الفشاركي، رئيس شركة حقائق الطاقة 
األوسط  الشرق  مؤتمر  رئيس  ونائب  العالمية 

السنوي التاسع والعشرين للنفط والغاز.

مناقشة التحديات والفرص
بعد الجلسة النقاشية مع وزير الطاقة السعودي، 
قدم الدكتور فريدون عرًضا تفصيلًيا حول حالة 
التحركات  إىل  تطرق  والغاز،كما  النفط  أسواق 

الجارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ومجموعة »أوبك بلس«، والسيناريوهات التي قد 
تدفع لزيادة الطلب، إضافة غلى تقييمات األسعار 
على المدى الطويل. كما تحدث عن التطورات 
التي حدثت يف القطاع بسبب جائحة كوفيد19-.
الحرب  تأثير  إىل  الدكتور فريدون كذلك  تطرق 
الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها على أسواق 
التحول إىل صفرية  إمكانية  ناقش  النفط. كما 

االنبعاثات الكربونية. 
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The UAE Ministry of Energy and Infrastructure (MoEI) participated 
in a virtual roundtable, on the occasion of International Day 
for Women in Maritime, that highlighted the role of women in 
enhancing the capabilities of the regional and global maritime 
industry, and the opportunities for them in the sector. Under the 
title of Women In Maritime: Preserving A Legacy Of Resilience 
Towards Achieving A Barrier-Free Working Environment, the 
roundtable was organised by IMOGENder NETWORK, AWIMA. In 
line with the United Nations’ (UN) 5th Sustainable Development 
Goal (SDG), Gender Equality, the International Maritime 
Organisation (IMO) established 18th May as International Day 
for Women in Maritime to celebrate the role of women within the 
industry, promoting women recruitment, retention, and sustained 
employment; moreover, raise their profile in the sector.

Speaking during the roundtable, H.E. Eng. Hessa Al Malek, 
Advisor to the Minister for Maritime Transport Affairs, MOEI 
said: “Women are an integral part of the maritime industry. 
Their contribution has enabled the sector to grow globally. In 
the UAE itself, women have truly helped the UAE’s maritime 
sector increase its competitiveness. We are currently ranked 3rd 
globally in the Bunker Supply Index as well as Transport Services 
Trade, and 5th worldwide as a key competitive maritime hub. Our 
female professionals have played a massive role in building this 

reputation for the nation and cementing its position as a leading 
global maritime hub. Our aim now is to continue fuelling this 
progress by consistently increasing female participation.”

Bridging the gender gap 
H.E. Eng. Essam M. Alammari, Permanent Representative of 
the Kingdom of Saudi Arabia to the International Maritime 
Organisation commented: “Over the years, the maritime 
industry has evolved rapidly in the recent past. With the kind of 
advanced digital solutions being adopted nowadays in addition 
to automated systems, there has been a spike in the need for 
competent professionals, irrespective of their gender. We need 
such professionals to catalyse the progress of the industry 
through efficient operations. Hence, we have seen a significant 
increase in women’s participation in the industry, despite that, a 
lot more needs to be done to bridge the gender gap in the sector.”

Moderated by Effat Mostafa, Executive Director, Tactics 
Marketing Management and Managing Editor of Marasi News, 
the roundtable highlighted the skills, both hard and soft, that are 
critical to ascend the career ladder in corporate and government 
environments, and those for succeeding as an entrepreneur. 
Through its insightful discussions, it also reinforced the idea of 
leading by example aiming to maximise the impact of the qualified 
‘Women of Caliber’ to the industry. 

In line with IMO’s gender programme

UAE Ministry of Energy and Infrastructure discusses prospects 
for females in the maritime industry on International Day for 
Women in Maritime

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يف القطاع البحري، 
بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  شاركت 
افتراضية  ندوة  يف  المتحدة  بية  العر اإلمارات 
تحت عنوان »المرأة يف القطاع البحري: الحفاظ 
بيئة عمل  تحقيق  نحو  المرونة  إرث من  على 
تواصل  »شبكة  نظمتها  العوائق«  من  خالية 
المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين« 
(IMOGENder) و»رابطة المرأة العربية يف القطاع 
البحري« (AWIMA)، وسلطت الندوة الضوء على 
دور المرأة يف تعزيز قدرات القطاع البحري إقليمًيا 
القطاع  هذا  لها يف  المتاحة  والفرص  وعالمًيا، 
قد  الدولية  ية  البحر المنظمة  وكانت  الحيوي. 
اعتمدت قرارًا بتخصيص يوم 18 مايو من كل عام 
ليكون »اليوم العالمي للمرأة يف القطاع البحري« 
احتفاًء بدورها يف القطاع، ولتعزيز تمكينها وإيجاد 
بيئة تشجع عمل المرأة يف القطاع البحري وتعزز 
حضورها ومشاركتها، انسجاًما مع الهدف الخامس 
المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  من 

المعني بالمساواة بين الجنسين.

يف كلمتها خالل الندوة، قالت سعادة المهندسة 
حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل 
التحتية: »ُتعد  والبنية  الطاقة  البحري يف وزارة 
المرأة جزًءا ال يتجزأ من الصناعة البحرية، وتسهم 
يف نمو القطاع على الصعيد العالمي. ويف دولة 
اإلمارات، أسهمت المرأة يف تعزيز تنافسية القطاع 
البحري. وتحتل دولة اإلمارات المركز الثالث عالمياً 
يف تيسير التجارة المنقولة بحراً، ويف تزويد وقود 
السفن، كما تتبوأ المركز الخامس عالمياً ضمن 
كز البحرية الدولية. وقد أدت المهنيات  أهم المرا
العامالت يف القطاع البحري يف دولة اإلمارات دورًا 
كبيًرا يف تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري عالمي 
رائد، وهدفنا اآلن أن نواصل دعم هذا التقدم من 

خالل دعم مشاركة المرأة يف القطاع البحري.«

سد الفجوة بين الجنسين
قال سعادة المهندس عصام العماري، الممثل 
الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة 
البحرية الدولية: »تطورت الصناعة البحرية بشكل 
سريع على مدى األعوام الماضية. ومع الحلول 

الرقمية المتقدمة واألنظمة المؤتمتة التي يتم 
الحاجة  تزداد  الحايل،  الوقت  االعتماد عليها يف 
إىل المهنيين األكفاء، بغض النظر عن جنسهم، 
لتحفيز  المهنيين  إىل مثل هؤالء  بحاجة  فنحن 
تقدم القطاع البحري من خالل عمليات فعالة. 
يف  المرأة  مشاركة  كبيرة يف  يادة  ز لقد شهدنا 
القطاع، وعلى الرغم من ذلك، هناك الكثير الذي 
يتعين القيام به لسد الفجوة بين الجنسين يف 

الصناعة البحرية.«

سلطت جلسة الطاولة المستديرة، التي أدارتها 
عفت مصطفى، المدير التنفيذي لشركة »تاكتكس 
لإلدارة التسويقية« ومدير تحرير مجلة »مراسي 
نيوز«، الضوء على المهارات األساسية والمهارات 
الناعمة الضرورية لالرتقاء يف السلم الوظيفي يف 
بيئات الشركات والمؤسسات الحكومية، وكذلك 
المهارات الالزمة للتميز يف مجال ريادة األعمال. 
كما عززت الجلسة النقاشية فكرة القيادة بالقدوة 
النسائية  النماذج  دور  يز  تعز إىل  تهدف  والتي 

الناجحة يف القطاع البحري. 

الطاقة والبنية التحتية في دولة اإلمارات تناقش آفاق مستقبل المرأة في 
القطاع البحري خالل مشاركتها في اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري

انسجاًما مع برنامج المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين

آل مالك: أدت المهنيات العامالت في القطاع البحري في دولة اإلمارات دوًرا كبيًرا 
في تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري عالمي رائد

Al Malek: Our female professionals have played a massive role in cementing the country’s position as a 
leading global maritime hub
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Posidonia returns to Greece with record   
attendance in 2022
The 27th edition of the world’s most prestigious shipping event brought together 
the shipping community after a two-year delay caused by the pandemic

Held in Athens, Greece, between the 6th 
and 10th of June, Posidonia 2022 saw 
a record number of participants and 
attendees during its course of five days 
and concluded as the most successful 
edition of the event in its 53-year history. 
The event attracted the participation of 
almost 2,000 exhibitors from over 88 
countries who exhibited their products 
and services, it was attended by more 
than 27,000 visitors, an increase of nearly 
18 per cent as compared to the numbers 
in 2018. The event was also attended by 
over 10 Ministers of maritime nations, 
as well as Adina Valean, the European 
Commissioner for Transport. 
Over the course of five days, the event 
incorporated over 68 conferences 
and seminars. These conferences and 
seminars served as an ideal platform 
for leading decision and policy makers 
in the maritime sector, regulators, and 
government officials from across the 
globe to discuss key issues facing the 
industry, and impart insightful information 

and knowledge to the attendees. The 
panelists addressed major issues ranging 
from decarbonisation, to digitalisation, to 
the impact of the pandemic on seafarers 
due to crew change crisis. 
In addition to insightful discussions 
held between esteemed figures of the 
shipping industry, Posidonia 2022 added 
life to the sector by bringing together 
organisations operating under its 
umbrella through its unique networking 
opportunities, and set the tone for their 
business enrichment by facilitating 
business opportunities between them.

Securing a brighter future for the 
maritime industry
While several factors enabled the massive 
success of the event, what truly helped 
it stand out was the participation of 
maritime education institutes such as the 
Arab Academy for Science, Technology, 
and Maritime Transport Sharjah Branch 
(AASTS); and the participation of over 
30 tech start-ups.

The participation of education institutes 
significantly raised the bar of the 
event as it highlighted the event’s 
role in promoting young talent in the 
industry, and enabled these future 
professionals to interact with some 
of the leading organisations in the 
industry and secure work opportunities 
for themselves. During its participation, 
AASTS exhibited its comprehensive 
programs, hi-tech training facilities, 
smart education systems, and advanced 
training methods, thus inspiring several 
youngsters to be a part of the maritime 
industry. Moreover, the participation of 
tech start-ups underlined the event’s 
objective of not only driving growth in 
business of the industry, but also its aim 
of leading the sector’s digital shift. These 
start-ups showcased their technological 
innovations designed to provide digital-
first solutions to various challenges and 
problems facing the maritime industry, 
and proposed newer and more efficient 
ways of carrying out operations. 
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شهد »معرض بوسيدونيا« 2022 الذي ُعقد يف العاصمة اليونانية أثينا يف 
الفترة من 6 إىل 10 يونيو 2022، مشاركة قياسية من حيث أعداد العارضين 
والحضور، وتعد هذه الدورة األنجح على اإلطالق خالل تاريخ المعرض الذي 
يمتد لـ 53 عاًما. واستقطب الحدث مشاركة نحو 2000 عارض من 88 
دولة عرضوا منتجاتهم وخدماتهم ألكثر من 27000 زائر، بزيادة تصل إىل 
كثر من 10 وزراء  18% مقارنة بعام 2018. كما شهد المعرض مشاركة أ
من الدول البحرية، إضافة إىل أدينا فاليان، مفوضة النقل يف االتحاد األورويب.

على مدى خمسة أيام، شهد »معرض بوسيدونيا« تنظيم 68 مؤتمراً وندوة، 
وفرت منصات مثالية ألهم صناع القرار والسياسات يف القطاع البحري، 
إضافة إىل الهيئات التنظيمية، والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء 
العالم لمناقشة أهم القضايا التي تواجه الصناعة، ومشاركة رؤاهم وأفكارهم 
مع الحضور. وتطرق المتحدثون للعديد من الموضوعات بما يف ذلك إزالة 
الكربون من القطاع البحري، والرقمنة، وتأثير الجائحة على البحارة بسبب 

أزمة تغيير الطواقم البحرية، وغير ذلك من موضوعات مهمة.

وإضافة إىل الجلسات النقاشية التي شهدها المعرض وشارك فيها عدد 
»معرض  أسهم  البحري،  الشحن  قطاع  المرموقة يف  الشخصيات  من 
بوسيدونيا« 2022 يف دعم القطاع البحري من خالل توفير منصة فريدة 
البناء واالستفادة  التواصل  البحرية وساعدت على  المؤسسات  جمعت 

من فرص األعمال المتاحة.

كثر إشراًقا للقطاع البحري تأمين مستقبل أ
الذي شهده  الهائل  النجاح  العوامل أسهمت يف  العديد من  أن  يف حين 
المعرض، فإن ما ساعده حًقا على التميز، كانت مشاركة مؤسسات التعليم 
البحري مثل األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع 

كثر من 30 شركة تقنية ناشئة. الشارقة، إضافة إىل مشاركة أ

وأسهمت مشاركة المعاهد التعليمية يف رفع مستوى الحدث بشكل كبير، 
حيث سلطت المؤسسات التعليمية الضوء على دور »معرض بوسيدونيا« 
يف تعزيز الكفاءات الشابة يف القطاع البحري، وتمكين جيل المستقبل من 
التواصل مع المؤسسات الرائدة يف القطاع البحري وتأمين فرص عمل يف 
هذا القطاع الواعد. وخالل مشاركتها يف المعرض، سلطت األكاديمية العربية 
برامجها  الضوء على  الشارقة  البحري فرع  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
المتكاملة، ومرافق التدريب المتطورة التي تمتلكها، وأنظمة التعليم الذكية 
التي توفرها وأساليب التدريب المتقدمة التي تعتمدها، ما ألهم العديد 

من الشباب ألن يكونوا جزًءا من الصناعة البحرية.

الضوء على  الناشئة  التقنية  عالوة على ذلك، سلطت مشاركة شركات 
دور المعرض يف قيادة التحول الرقمي يف القطاع البحري، حيث عرضت 
الشركات الناشئة ابتكاراتها التقنية المصممة لتوفير حلول رقمية متطورة 
لمختلف التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة البحرية، وتطوير طرق 

كثر كفاءة لتنفيذ العمليات.  حديثة وأ

مجتمع الشحن البحري العالمي يجتمع تحت مظلة الدورة السابعة والعشرين ألهم فعالية للشحن البحري بعد تأخير دام عامين بسبب الجائحة

»معرض بوسيدونيا« يعود إلى اليونان 
وسط مشاركة قياسية في دورة 2022
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expenses, thus showcasing the importance 
of P&I clubs in their operations. P&I clubs 
also provide defense underwriting, making 
them not only the driving force in any ma-
jor incident, but also a key player in most 
maritime court proceedings.” “We are very 
proud of the kind of progress the UAE’s 

maritime industry has made over the years. 
In addition to being ranked 5th globally as 
a key competitive maritime hub, the na-
tion is home to 20 leading ports and over 
27,000 maritime companies. While these 
numbers are simply commendable, what 
we aim to become is a global maritime hub. 

This is where we believe P&I clubs will play 
a massive role as they will strengthen the 
nation’s maritime infrastructure by secur-
ing the interest of the shipping companies 
operating in the country and safeguard-
ing the 1,083 seafarers serving the UAE’s 
maritime sector,” Fichte went on to add. 

UAE Ministry of Energy and Infrastructure 
organises the first-ever P&I roundtable 
with Fichte & Co.

The UAE Ministry of Energy and Infra-
structure (MoEI) in collaboration with 
the UAE’s leading law firm, Fichte & Co., 
said it has organised the first-ever P&I 
roundtable under the title “Towards Re-
inforcing a Competitive P&I for the UAE 
Maritime Sector.” 

The roundtable took place at the IMO 
headquarters in London. There were 
over 20 representatives from P&I clubs, 
law firms, and the ministry. During the 
roundtable, industry experts discussed 
various aspects related to the UAE’s 
maritime industry; nonetheless, the need 
for P&I clubs to set up their offices in the 
Emirates which they said would elevate 
the UAE’s position in the global maritime 
landscape.

Speaking at the roundtable, H.E. Eng. 
Hessa Al Malek, Advisor to the Minister 
for Maritime Transport Affairs, MOEI 

said: “Over the years, P&I clubs in the 
UAE have played a massive role in our 
industry’s well-being and the continuity 
of business operations by reducing liabil-
ities and ensuring increased financial se-
curity. Our shipping companies and sea-
farers are at the core of our sector and 
are usually the ones that undertake the 
maximum risk to ensure smooth flow of 
trade. For us, the safety of our seafarers 
and the monetary security of companies 
operating in the sector are top priorities.
This is why P&I clubs are so essential, as 
they provide compensation in the form of 
insurance covers to seafarers, and sup-
port shipping companies in case of loss 
of property or financial penalties.” 

“The UAE is one of the most prominent 
maritime hubs across the globe account-
ing for over AED 90 billion of the nation’s 
GDP. Considering this and the Emirate’s 

strategic location at the centre of glob-
al trade, we believe it is the ideal place 
for P&I clubs to set up their offices to 
be more accessible to some of the lead-
ing maritime companies across the globe. 
This will not only enhance the UAE’s po-
sition in the global maritime landscape, 
but will also allow P&I clubs to effectively 
extend their services to both sides of the 
globe,” H.E. Eng. Al Malek added.

Securing the interest of ship-
owners and seafarers
Jasmin Fichte, Managing Partner, Fichte 
& Co. said: “As a law firm working to-
wards the betterment of the masses, 
in particular the maritime industry, we 
understand the critical role played by 
insurers in reaching a fair and amicable 
settlement during disputes. As per our 
findings, insurance premiums account for 
more than 30 per cent of a shipowner’s 
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Fichte: As per our findings, insurance premiums account for more than 30 per cent of a 
shipowner’s expenses, thus showcasing the importance of P&I clubs in their operations.
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بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  نظمت 
اإلمارات، بالتعاون مع شركة »فيشت وشركائه« 
الرائدة يف دولة  القانونية  االستشارات  شركة 
الحماية  ألندية  أول ملتقى حواري  اإلمارات، 
آي) تحت عنوان »نحو  آند  (پي  والتعويض 
تعزيز التنافسية بين أندية الحماية والتعويض 
يف القطاع البحري لدولة اإلمارات«، وذلك يف 
العاصمة  يف  الدولية  ية  البحر المنظمة  مقر 
كثر  البريطانية لندن. وشهد االجتماع مشاركة أ
من 20 ممثالً عن أندية الحماية والتعويض، 
وشركات المحاماة، والموائن البحرية، إضافة إىل 
الخبراء  التحتية. وناقش  والبنية  الطاقة  وزارة 
البحري  بالقطاع  المتعلقة  الجوانب  مختلف 
يف دولة اإلمارات، وأهمية إنشاء مكاتب ألندية 
الدولة، ودور ذلك يف  والتعويض يف  الحماية 
تعزيز المكانة العالمية للدولة يف القطاع البحري.

ويف كلمتها خالل الملتقى الحواري، قالت سعادة 
ير  الوز مستشار  مالك،  آل  المهندسة حصة 
لشؤون النقل البحري يف وزارة الطاقة والبنية 
التحتية: »على مدى السنوات الماضية، لعبت 
اإلمارات  دولة  يف  والتعويض  الحماية  أندية 
البحري  القطاع  دوًرا مهًما يف ضمان سالمة 
واستمرارية العمليات التجارية من خالل تقليل 
االلتزامات وتعزيز األمن المايل. وتعد شركات 
الشحن البحري والطواقم البحرية ركيزة رئيسة 

للقطاع البحري، حيث عادة ما يتحملون القدر 
السلس  التدفق  لضمان  المخاطر  األكبر من 
للتجارة. وبالنسبة لنا، تعد سالمة البحارة واألمن 
المايل للشركات العاملة يف القطاع البحري من 
أهم أولوياتنا. لذا، فإن أندية الحماية والتعويض 
تقدم تعويضات يف شكل  للغاية ألنها  مهمة 
تغطية تأمينية للبحارة، إضافة إىل دعم شركات 
أو فرض  الممتلكات  الشحن يف حالة فقدان 

غرامات مالية عليها.«

وأضافت آل مالك: »ُتعد دولة اإلمارات من أهم 
كز البحرية على مستوى العالم، ويسهم  المرا
90 مليار درهم يف  بأكثر من  البحري  القطاع 
الناتج المحلي اإلجمايل للدولة. وبفضل موقعها 
العالمية،  التجارة  االستراتيجي يف قلب طرق 
تعد دولة اإلمارات مكانًا مثالًيا ألندية الحماية 
وتقديم خدماتها  مكاتبها  إلنشاء  والتعويض 
أنحاء  مختلف  يف  الرائدة  ية  البحر للشركات 
العالم، إضافة إىل تعزيز مكانة الدولة يف القطاع 

البحري العالمي.«

تأمين مصالح أصحاب السفن والبحارة
وقالت جاسمين فيشت، الشريك اإلداري يف 
القانونية:  لالستشارات  وشركائه«  »فيشت 
»باعتبارنا مؤسسة قانونية تحرص على ضمان 

القطاع  األطراف، السيما يف  حقوق مختلف 
تؤديه  الذي  المهم  الدور  فإننا ندرك  البحري، 
شركات التأمين يف التوصل إىل تسوية عادلة 
التي  للنتائج  النزاعات. ووفًقا  ومقبولة خالل 
كثر من 30  توصلنا إليها، تمثل أقساط التأمين أ
يف المائة من نفقات مالك السفينة، األمر الذي 
يؤكد أهمية أندية الحماية والتعويض بالنسبة 
لعمليات الشحن البحري. كما توفر هذه األندية 
خدمات الدفاع عن المؤّمن عليهم، ما يجعلها 
قوة مؤثرة خالل الحوادث الكبرى وطرف مهم 

يف معظم إجراءات المحاكم البحرية.«

وأضافت فيشت: »نفخر بالتقدم الذي حققه 
القطاع البحري يف دولة اإلمارات خالل السنوات 
المرتبة  يف  تصنيفها  إىل  فإضافة  الماضية، 
ية  البحر كز  المرا أهم  عالمًيا ضمن  الخامسة 
كثر  وأ رائًدا  ميناًءا   20 الدولة  تضم  الدولية، 
من 27,000 شركة بحرية. ورغم هذه النتائج 
الدولة  تكون  أن  إىل  نهدف  فإننا  المتقدمة، 
مركًزا بحريًا عالمًيا، ويف هذا اإلطار، نعتقد أن 
أندية الحماية والتعويض ستلعب دوًرا مهًما 
يف تعزيز البنية التحتية البحرية لدولة اإلمارات، 
من خالل تأمين أعمال شركات الشحن البحري 
وحماية 1083 بحاًرا يخدمون القطاع البحري 

يف الدولة.« 

EXCLUSIVE INTERVIEW

الطاقة والبنية التحتية تنظم أول ملتقى حواري ألندية 
الحماية والتعويض )بي آند آي(

 فيشت: وفًقا للنتائج التي توصلنا إليها، تمثل أقساط التأمين أكثر من 30 في المائة من نفقات مالك السفينة، األمر الذي يؤكد
أهمية أندية الحماية والتعويض بالنسبة لعمليات الشحن البحري
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EEXI – ENERGY EFFICIENCY EXISTING SHIP INDEX

Don’t wait.  
Act now.

Manage your EEXI 
complexity and risk.

Be prepared and take the 
next step on your journey 
to decarbonisation with 
Lloyd’s Register.

Take early action with 
LR for EEXI:

www.lr.org/eexi


