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البحرية واحدة  مما ال شك فيه أن الصناعة 
من أهم ركائز اقتصاد دولة اإلمارات، حيث يعد 
القطاع البحري بناًء على ما قدمه من إسهامات 
هائلة على مر السنين، قوة حيوية كبيرة لها 
دور فاعل يف تعزيز تقدم ونجاح البالد، وبما 
تمتلكه دولة اإلمارات من موقع استراتيجي 
متميز على مفترق طرق التجارة الدولية، وبنية 
تحتية بحرية حديثة ومتطورة، رسخت مكانتها 
عالمًيا،  الرائدة  ية  البحر كز  المرا كواحدة من 
فالمزايا التي تقدمها اإلمارات للشركات البحرية 
كاتها التي ال تضاهى  عبر ارتباطها التجاري وشرا
وتربط الشرق بالغرب، تجعل منها مركزًا فريًدا 

يجذب كبرى الشركات البحرية العالمية.

ومع ذلك، فإن االستثمارات التي قامت بها 
المؤسسات البحرية العاملة يف الدولة مكنت 
القطاع البحري من اإلسهام يف دفع تقدم النمو 
االقتصادي، ورفعت معايير الصناعة البحرية 
يف الدولة، كما لعبت الحكومة دوًرا حيويًا يف 
جذب هذه االستثمارات واالستفادة منها بأفضل 
صورة ممكنة، وكان للعديد من المبادرات التي 
تم اطالقها مثل »شبكة اإلمارات البحرية« دورًا 
مشهوًدا يف زيادة تلك االستثمارات واالرتقاء 

بالقطاع البحري إىل آفاق غير مسبوقة.

The maritime industry is without doubt 
one of the most important pillars of the 
UAE’s economy. The kind of contribution 
the sector has had towards the develop-
ment of the nation over the years is simply 
immense, making it a vital driving force in 
the country’s success. Needless to say, the 
UAE’s strategic location at the centre of 
international trade routes, in addition to its 
state-of-the-art maritime infrastructure 
positions it as one of the leading maritime 
hubs across the globe. The kind of advan-
tages the nation offers to maritime com-
panies through its unmatched connectivity 
with both, the eastern and western parts 
of the world, make it a very attractive place 
for maritime companies worldwide. How-
ever, what has enabled the sector in con-
tributing so much towards the economic 
growth of the country are the investments 
made by maritime organisations operating 
in the nation. The investments of these 
firms improved and upscaled the standards 
of the industry in the nation, enabling it to 
drive economic growth. The government 
also played a vital role in attracting and 
directing these investments towards the 
right cause. Several new initiatives such as 
the “UAE Maritime Network” have played 
a massive role in significantly increasing 
these valuable investments and taking the 
sector in the UAE to greater heights.

Maritime Investments االستثمار في القطاع البحري
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UAE NEWS

Abu Dhabi Ports Group is on track with the devel-
opment of its new CMA Terminals Khalifa Port with 
a budgeted capital expenditure of Dh3.3 billion. The 
group hit a major development milestone as it in-
stalled the first 90-tonne block for the quay wall of 
the terminal. Announced in September 2021, the new 
terminal is expected to be operational in the first half 
of 2025. It will be managed by a joint venture owned 
70 per cent by CMA Terminals, a subsidiary of CMA 
CGM, and 30 per cent by AD Ports Group.

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and Abu Dhabi 
National Energy Company PJSC (TAQA) announced the suc-
cessful financial closing of their $3.8 billion strategic project to 
power and significantly decarbonise ADNOC’s offshore produc-
tion operations. Together with a consortium comprised of Ko-
rea Electric Power (KEPCO), Kyushu Electric Power Company 
(Kyuden), and Électricité de France (EDF), the project success-
fully developed a first-of-its-kind high-voltage direct current 
(HVDC) sub-sea transmission network in the MENA region. 
The project progressed rapidly, underscoring ADNOC and 
TAQA’s active contribution in driving climate action and sup-
port towards the ‘UAE Net-Zero by 2050 Strategic Initiative’.

ADNOC and TAQA close landmark clean energy and 
decarbonisation transaction

Abu Dhabi Ports achieves 
major development mile-
stone with construction of 
CMA Terminals Khalifa Port

»موانئ أبوظبي« تحقق تقدمًا في 
إيه  إم  »سي  محطة  تطوير  أعمال 

تيرمينالز ميناء خليفة«

»أدنوك« و«طاقة« توقعان صفقة 
للطاقة النظيفة وإزالة الكربون

يسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد يف محطة »سي إم إيه تيرمينالز ميناء 
خليفة« التي تنفذها مجموعة موائن أبوظبي بميزانية إنفاق رأسمايل تقدر بنحو 
تشييد  أعمال  يف  الفت  إنجاز  بتحقيق  المجموعة  واحتفلت  درهم.  مليار   3.3
المحطة تمثل يف تركيب أول قطعة خرسانية من جدار الرصيف الخاص بالمحطة 
اإلعالن  التي تم  المحطة  العمليات يف  تبدأ  أن  المقرر  يبلغ وزنها 90 طناً. ومن 
عنها يف سبتمبر 2021، خالل النصف األول من 2025، وستتم إدارتها من خالل 
لمجموعة  التابعة  تيرمينالز«  إيه  إم  قبل »سي  مشروع مشترك مملوك من 
»سي إم إيه سي جي إم« بحصة %70، ومجموعة موائن أبوظبي بحصة 30%

للطاقة  الوطنية  أبوظبي  )أدنوك( وشركة  الوطنية  أبوظبي  بترول  أعلنت شركة 
)طاقة( عن إتمام تمويل مشروعهما االستراتيجي بتكلفة 3.8 مليار دوالر أمريكي، 
إلمداد عمليات إنتاج حقول »أدنوك« البحرية بطاقة صديقة للبيئة تسهم يف خفض 
االنبعاثات الكربونية. يهدف المشروع األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، والذي تم تطويره بشكل مشترك بين كل من »أدنوك« و«طاقة« 
وائتالف يضم كالً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية )كيبكو(، وشركة كيوشو 
للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية )إي دي إف(، إىل تطوير وتشغيل 
نظام لنقل تيار كهربايئ مباشر عايل الجهد تحت سطح البحر إلمداد عمليات إنتاج 
كثر كفاءة وصديقة للبيئة. وشهد المشروع تقدماً  حقول »أدنوك« البحرية بطاقة أ
سريعاً، ما يؤكد الدور الرائد لكل من »أدنوك« و«طاقة« يف دفع العمل المناخي 
ودعم مبادرة اإلمارات االستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
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Albwardy Damen. We carry out repairs, maintenance and conversion of some 500 ships per 

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

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

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

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

quality and efficiency.  

DUBAI  |  FUJAIRAH  |  SHARJAH  |  SOHAR  |  SALALAH

Find out more on Albwardydamen.com

Ships must sail.



In line with its objective of empow-
ering the local community, DP World 
hired over 50 new Emirati staff in 
various business units in 2022. To-
day, the company has around 78 per 
cent of Emiratis in its leadership posi-
tions, 20 per cent of whom are wom-
en; proving that Emiratis can com-
pete in a difficult job market, meeting 
the highest international standards.

Nabil Qayed, Director of People & 
General Administration, People De-
partment, DP World UAE, said: “DP 
World is keen to prepare the next 
generation of Emirati leaders, who 
can contribute to the development 
with the same energy and determina-
tion. We take pride in our success and 
global leadership. This enhances DP 
World’s position as a key pillar of the 
UAE economy. In this regard, 2022 
has been an exceptional year for at-
tracting the best Emirati talent.”

Abeer Al Taher, Manager, Talent Ac-
quisition & Emiratisation, People De-
partment, DP World UAE, said: “All 
the applicants for our Emiratisation 
programme are passionate about 
working in the international trade 
sector and want to explore opportu-
nities in the global supply chain. Our 
diverse programmes have facilitated 
the process of Emiratis – from high 
school students, university graduates 
and professionals -- joining the com-
pany, while also motivating existing 
employees to excel in their careers 
and take on leadership positions in 
the company.”

Talent hub
The leadership of the UAE is keen to 
take advantage of the country’s rich 
talent, and to ensure the presence of 
Emiratis across all the key sectors of 
the economy. DP World has always 
been keen to attract and empower 
Emirati talent who will form the solid 
core and foundation of the compa-
ny. It has established an integrated 
system to incubate Emirati talent 
and help shape them into leaders in 
trade and logistics. In line with its 
strategy, DP World has launched a 
series of training programmes such 
as Bedaya Summer Programme, For-
sa )Internship and Work Placement( 
Programme, Volunteer Programme, 
Ta’heel Sponsorship Programme, 
Ta’heel’s Nautical Science Pro-
gramme, Tumoohi Programme, and 
Ruwad Training Programme. These 
programmes are diversified to suit 

various segments of Emiratis, who 
wish to build and develop their work-
ing and professional lives, and achieve 
the highest standards of productivity.

Preferred workplace to gain glob-
al experiences
DP World’s training programmes 
serve as a catalyst to attract Emir-
atis and advance their professional 
careers. After joining the company, 
they will have a sea of opportunities 
for professional development and 
training. These include dealing with 
the leadership team using the ‘Life 
Coach’ approach to help achieve the 
highest level of work-life balance. DP 
World also provides Emirati talents 
and competencies with an opportuni-
ty to work in its business units spread 
around the world, which opens wide 
prospects for them to enter the glob-
al trade sector and return to their 
homeland with distinguished quality 
expertise. 

Manager 
Talent Acquisition & 
Emiratisation, People 
Department
DP World UAE

UAE NEWS

DP WORLD’S RECRUITMENT AND TRAINING 
PROGRAMMES ATTRACT OVER 50 NEW EMIRATIS
In the UAE, the company has around 78% of Nationals in leadership positions of which 20% are women, proving 
their resilience and determination in a competitive market

Nabil Qayed

Abeer Al Taher

Director of People & 
General Administration 
People Department
DP World UAE
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Delivering factory quality solutions for your marine engines
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Mak Middle East now provides the following to its customers:

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

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

واصلت برامج التوطين يف »دي يب ورلد« نجاحها يف استقطاب أعداد متزايدة 
من الكفاءات اإلماراتية الشابة، وخالل العام الجاري، بلغ عدد الموظفين 
كثر من 50 مواطناً، توزعوا على مختلف وحدات األعمال  اإلماراتيين الجدد أ
يف الشركة. ويشغل اليوم حوايل %78 من اإلماراتيين مناصب قيادية، منهم 
%20 من اإلماراتيات، لتثبت الكوادر الوطنية قدرتها العالية على التنافس 

وريادتها يف سوق العمل وفق أعلى المقاييس العالمية.
 وقال نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون اإلدارية – إدارة الموظفين 
»دي يب ورلد - اإلمارات«: »تحرص »دي يب ورلد« على تأهيل األجيال القادمة 
من القيادات والكفاءات اإلماراتية، لنواصل مسيرة البناء والتطوير بنفس 
الحماس والهمة. ونحن فخورون بنجاح »دي يب ورلد« وريادتها العالمية بما 
يعزز مكانتها كجزء أساسي ومحوري من االقتصاد اإلمارايت، وقد شكل عام 
2022 محطة متميزة يف نجاح جهودنا لجذب أفضل المواهب اإلماراتية.«

  أما عبير الطاهر، مدير إدارة استقطاب المواهب والتوطين يف »دي يب ورلد« 
فقالت: »يتسم جميع المتقدمين يف برامج التوطين التي أطلقناها بشغفهم 
الكبير للعمل يف قطاع التجارة العالمية واستكشاف فرص التعامل مع 
سالسل التوريد. لذلك نشهد تفاعالً كبيراً مع برامجنا الخاصة بالتوطين، 
بداية من طلبة المدارس الثانوية، وصوالً إىل خريجي الجامعات والمواطنين 
العاملين يف مؤسسات أخرى ممن يرغبون يف االلتحاق بـ »دي يب ورلد«. 
الكوادر  انضمام  المتنوعة يف تسهيل عملية  برامجنا  أيضاً  وقد أسهمت 
اإلماراتية إىل القوى العاملة يف الشركة، ومن ثم تحفيزهم لتحقيق التطور 
والنمو يف مسارهم الوظيفي للوصول إىل مواقع قيادية رئيسة يف واحدة 

كبر شركات تمكين التجارة الذكية على مستوى العالم.« من أ
 مصنع المواهب

القدرات  التي تملك  المتميزة  المواطنة  بالكفاءات  اإلمارات  تزخر دولة   
واإلمكانات الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني، وتحرص القيادة الرشيدة على 

ضمان تواجد ذوي الكفاءات والقدرات اإلماراتية يف جميع القطاعات الرئيسة 
يف الدولة، لذلك حرصت »دي يب ورلد« على استقطاب وتمكين المواهب 
اإلماراتية للعمل يف الشركة، وإسناد مختلف المهام واألدوار إليهم ليكونوا 
ورلد« يف عملها  تعتمده »دي يب  الذي  المتين  واألساس  الصلبة  النواة 
اإلماراتية  المواهب  وتطورها، حيث أسست منظومة متكاملة الحتضان 
وتوجيهها بالشكل األمثل لتبوء الصدارة وتويل مسؤولية تحقيق التميز يف 
قطاع التجارة وتطوير سالسل التوريد يف العالم. وانسجاماً مع استراتيجيتها 
الرامية إىل استقطاب الكفاءات والمواهب المواطنية، أطلقت »دي يب ورلد« 
سلسلة من البرامج التدريبية تشمل برنامج »بداية« الصيفي، و«فرصة« 
للمنح  وبرنامج »تأهيل«  األكاديمي،  التطوع  وبرنامج  المهني،  للتدريب 
الدراسية، وبرنامج العلوم البحرية »تأهيل«، وبرنامج »طموحي« ، وبرنامج 
»رّواد« التدريبي. وتتنوع هذه البرامج ليالئم كل منها شريحة محددة من 
المواطنين، ابتداًء من الطلبة على مقاعد الدراسة، وانتهاًء بالخريجين الذين 

باشروا العمل لبناء وتطوير حياتهم العملية والمهنية.
 الجهة المفضلة للعمل بخبرات عالمية

 حرصت »دي يب ورلد« على تصميم وإطالق سلسة من البرامج التدريبية 
لتكون محفزًا الستقطاب المواطنين واالرتقاء بمسيرتهم المهنية، ولكن بعد 
االنضمام إىل الشركة، سيتوفر لهم عالماً مليء بفرص التطوير والتدريب 
الحياة«،  القيادي بمنهجية »مدّرب  الفريق  التعامل مع  المهني، تشمل 
والحياة  العمل  بين  التوازن  أعلى مستوى من  للمساعدة على تحقيق 
الشخصية، إضافة إىل التفاعل مع بيئة مثالية للتفكير اإلبداعي واالبتكار، 
مفعمة بالشمولية وتدمج مختلف الثقافات والفئات. كما توفر »دي يب 
أعمالها  للعمل يف وحدات  اإلماراتية فرصة  والكفاءات  للمواهب  ورلد« 
المنتشرة حول العالم، ما يفتح أمامهم آفاًقا واسعة لدخول قطاع التجارة 
العالمية من أوسع األبواب، والعودة إىل الوطن بخبرات نوعية متميزة.        

برامج التوظيف والتدريب في »دي بي ورلد« تستقطب أكثر 
من 50 مواطنًا من الكفاءات اإلماراتية

يشغل حوالي %78 من المواطنين العاملين في »دي بي ورلد - اإلمارات« مناصب قيادية منهم 20% من اإلماراتيات مما يثبت عزيمة وقدرات الكوادر في السوق التنافسي



UAE NEWS

Gulf Navigation aims to increase 
share capital to Dh1.27b

Al Seer Marine expands its 
worldwide freight services

SAFEEN Feeders launches new 
UAE-China service

الخليج للمالحة تسعى لزيادة رأس مال الشركة إلى 
1.27 مليار درهم

قطاع  في  قدراتها  تعزيز  تواصل  مارين”  “الصير 
الشحن الدولي

قطاع  في  قدراتها  تعزيز  تواصل  مارين”  “الصير 
الشحن الدولي

تتطلع شركة الخليج للمالحة إىل زيادة رأس مال الشركة يف إطار خطتها 
المال  رأس  لذلك، سيزداد  ونتيجة  والصكوك.  الديون  إلعادة هيكلة 
السهمي بنسبة 25.14 يف المائة، من 1.01 مليار درهم إىل 1.27 مليار 
درهم، ولكن سيبقى سعر السهم، والذي يبلغ حالًيا 30 فلًسا، دون 
تغيير. وقد شهدت شركة الخليج للمالحة مؤخًرا ظروًفا صعبة وتكبدت 
خسائر نتيجة غرق ناقلة مواشي، إضافة إىل االضطرابات التي تسببت 

بها الجائحة لسالسل اإلمداد العالمية.

 أبرمت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية )الصير مارين( اتفاقية 
تعاون مع »نِت بلك«، المتخصصة يف الحلول والخدمات البحرية ومقرها 
سنغافورة، وذلك يف إطار استراتيجيتها للنمو وتوسيع نطاق محفظتها 
من خدمات الشحن الدولية. وبموجب االتفاقية، ستركز الشركتان على 
العمالء يف  الهادئ وستدعم  منطقة الشرق األوسط وآسيا والمحيط 
التغلب على التحديات الناشئة عن حالة عدم اليقين يف منظومة سالسل 
التوريد، من خالل التعاون مع 10 سفن مخصصة لألغراض التجارية، 
للتوسع وزيادة أسطولها من السفن  كما تتبّنى الصير مارين خططاً 
كات أو صفقات االستحواذ المستقبلية. ومن المتوقع  من خالل الشرا
السائبة  البضائع  التعاون يف شحن 5 ماليين طن من  أن يسهم هذا 
الجافة يف العام، مع حجم مبيعات متوقع يصل إىل 100 مليون دوالر.

أعلنت شركة »سفين فيدرز« إطالق خدمة شحن شهرية جديدة تربط 
ميناء خليفة بموائن شنغهاي وتشينغداو ونينغبو الصينية، وذلك من 
خالل توظيف إحدى السفن الجديدة التي تم شراؤها مؤخراً وتتمتع 
بطاقة استيعابية تصل إىل 3,400 حاوية نمطية، لتضيف بذلك خطاً 
إىل عملياتها. وتعد هذه الخدمة األوىل من نوعها  تجارياً حيوياً جديداً 
بالموائن الصينية يف  التي توفر سفين فيدرز من خاللها ربطاً مباشراً 
إطار حرصها على مواصلة التوسع يف شبكتها العالمية، حيث أعلنت 
 ،2 الهند السريعة  الشركة مؤخًرا عن نيتها دعم خدمة ساحل شريق 
والتي تربط كالً من سنغافورة وميناء كولومبو يف سيريالنكا، وتشيناي 
يف الهند. وتعد الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة اإلمارات، حيث 
كثر من 75.6 مليار  بلغ حجم التبادالت التجارية الثنائية بين البلدين أ

دوالر أمريكي يف عام 2021.

Gulf Navigation looks forward to an increase in share 
capital as part of its plan to restructure its existing debts 
and Sukuk. As a result, the equity capital would increase 
by 25.14 per cent, from Dh1.01 billion to Dh1.27 billion. 
However, the stock price, which is currently 30 fils, will 
remain unchanged. Gulf Navigation has recently seen 
stormy seas, suffering losses as a result of a lost livestock 
carrier at sea, and the disruptions caused to the global 
supply chains by the pandemic

Al Seer Marine entered into a collaboration agreement 
with Singapore’s Netbulk Pte Ltd as part of its growth 
strategy to expand its worldwide freight services. The 
agreement between the two companies will focus on pro-
viding services to the Middle East, Asia, and Asia Pacific, 
and help clients to mitigate supply chain uncertainties 
through the collaboration of 10 commercially controlled 
ships, with further plans to increase the fleet through 
future partnerships or acquisitions. This collaboration is 
expected to provide freight services to 5 million tonnes 
of dry bulk cargoes in one year, with an expected turnover 
of $100 million.

SAFEEN Feeders launched a new UAE-China service, 
deploying a recently purchased container vessel, SAFEEN 
Power, with a capacity of 3,400 TEUs. The monthly ser-
vice will connect the Chinese ports of Shanghai, Qing-
dao, and Ningbo, directly with Khalifa Port in Abu Dhabi, 
opening an important new trade route. It will be SAFEEN 
Feeders’ first service to call in China, as the company 
continues to expand its global reach. Recently, SAFEEN 
Feeders announced it would support the new India East 
Coast Express 2 service, which links Singapore, Colom-
bo in Sri Lanka, and Chennai in India. China is among 
the UAE’s top commercial partners, with bilateral trade 
between China and the UAE exceeding $75.6 billion in 
2021.
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MIDDLE-EAST NEWS

Mediterranean Shipping Co. announced its intention to 
introduce a new call to its Himalaya Express Service to 
connect Jeddah Islamic Port with 10 global ports. The 
new addition will link Jeddah Islamic Port with ports of 
Colombo, Nhava Sheva, Mundra, Salalah, King Abdullah 
Port, Valencia, Felixstowe, Rotterdam, Hamburg, and 
Antwerp. The service will include 11 mother ships with 
a capacity of 14,000 twenty-foot equivalent units for 
each vessel. Its first vessel sailing is expected to arrive at 
Jeddah Islamic Port on the 23rd of October, 2022. The 
cooperation between Mawani and MSC will enhance Sau-
di ports’ performance on both, investment and logistical 
fronts.

International Maritime Industries )IMI( signed a long-
term agreement with Bahri Logistics, one of Bahri’s busi-
ness units, to enhance its supply chain through state-of-
the-art warehousing and logistics services. The agreement 
supports IMI’s commitment to developing the Saudi maritime industry and will further enable IMI to offer its custom-
ers a highly responsive and localised supply chain that reduces risk, lowers costs, and speeds up response times. Under 
the agreement, IMI will leverage Bahri Logistics’ expertise to operate and manage three warehouses and a total of 33 
stores across its yard in Ras Al Khair, Saudi Arabia. In addition, Bahri Logistics will handle the transportation of ma-
terials required for new builds, and Maintenance, Repair, and Overhaul )MRO( operations from local and international 
suppliers to IMI’s premises.

Mediterranean Shipping 
Co. connects Jeddah Port 
with 10 global ports

IMI signs agreement with 
Bahri Logistics to expand 
its storage and logistics 
services

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding )Heisco( an-
nounced that its consortium secured a contract worth $160.2 
million from Kuwait Port Authority for implementation of reha-
bilitation works linked to berths in the Shuwaikh port of Kuwait 
Ports Authority. The consortium includes Heisco’s subsidiary Gulf 
Dredging and General Contracting as well as Hyundai Engineer-
ing and Construction. A major EPC contracting company based 
in Kuwait, Heisco boasts a diversified range of business in oil and 
gas, petrochemicals, power, pressure equipment manufacturing, 
shipbuilding and repair, dredging, and marine construction. In 
addition to this, it is also a specialist in major civil construction, 
maintenance, and other industrial services including heavy indus-
try projects.

Heisco consortium wins 
$160m Kuwait Port project 
contract
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أعلنت شركة البحر األبيض المتوسط للمالحة )MSC( عزمها 
بط  لر يعة  السر هيمااليا  لخدمة  جديد  مالحي  خط  إضافة 
كولمبو،  تشمل  عالمية  موائن  بـ)10(  اإلسالمي  جدة  ميناء 
فالنسيا،  الملك عبدهللا،  ميناء  موندرا، صاللة،  نهافا شيفا، 
فيليكسستو، روتردام، هامبورغ، وانتويرب، وستتكون الخدمة 
 14,000 تعادل  استيعابية  بطاقة  رئيسة  سفينة   11 من 
أول  تصل  أن  المتوقع  ومن  سفينة،  لكل  قياسية  حاوية 
كتوبر 2022. وسيسهم  سفينة تبحر من الهند إىل جدة يف 23 أ
البحر  وشركة  »موائن«  للموائن  العامة  الهيئة  بين  التعاون 
يز أداء الموائن السعودية  األبيض المتوسط للمالحة يف تعز

واللوجستي. االستثماري  الصعيدين  على 

السفن  وبناء  الثقيلة  الهندسية  الصناعات  شركة  أعلنت 
)هيسكو( أن االئتالف الذي تقوده فاز بعقد قيمته 160.2 
مليون دوالر أمريكي من هيئة الموائن الكويتية لتنفيذ أعمال 
إعادة تأهيل مرتبطة باألرصفة يف ميناء الشويخ التابع لهيئة 
يف  للتجر الخليج  االئتالف شركة  ويضم  الكويتية.  الموائن 
والمقاوالت العامة التابعة لشركة هيسكو وشركة هيونداي 
للهندسة واإلنشاءات. شركة »هيسكو« شركة مقاوالت كبرى 
ومقرها  يات  والمشتر بائية  الكهر الهندسة  مجال  تعمل يف 
يف  األعمال  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  ولديها  الكويت، 
وتصنيع  والطاقة  والبتروكيماويات  والغاز  النفط  مجاالت 
والبناء  يف  والتجر السفن  وإصالح  وبناء  الضغط  معدات 
البحري. باإلضافة إىل ذلك، تتخصص الشركة يف اإلنشاءات 
األخرى  الصناعية  والخدمات  والصيانة  الرئيسية  المدنية 

الثقيلة. الصناعات  يع  بما يف ذلك مشار

التابعة لشركة  األعمال  أحد قطاعات  اللوجستية،  للخدمات  البحري  ية، وشركة  البحر للصناعات  العالمية  الشركة  وّقعت 
خالل  من  ية  البحر للصناعات  العالمية  الشركة  لدى  اإلمداد  سلسة  يز  تعز إىل  تهدف  األمد  طويلة  اتفاقية  »البحري«، 
العالمية  الشركة  التزام  الجديدة يف دعم  االتفاقية  المتطورة. وتسهم  اللوجستية  والخدمات  ين  التخز أفضل حلول  تقديم 
توفير  من  الشركة  تمكين  جانب  إىل  السعودية،  بية  العر بالمملكة  ية  البحر الصناعات  قطاع  بتطوير  ية  البحر للصناعات 
يع عمليات التسليم. وبموجب  سلسلة إمداد عالية الكفاءة لعمالئها، من أجل الحد من المخاطر، وخفض التكاليف، وتسر
وإدارة  تشغيل  يف  اللوجستية«  للخدمات  »البحري  خبرة  من  ية  البحر للصناعات  العالمية  الشركة  االتفاقية، ستستفيد 
»البحري  السعودية. وستتوىل  العربية  المملكة  الخير يف  رأس  بمنطقة  البحري  يف حوضها  و33 مخزناً  ثالثة مستودعات 
للخدمات اللوجستية« مهمة نقل المواد المطلوبة لعمليات بناء وصيانة وإصالح السفن من الموردين المحليين والدوليين 

ية. البحر للصناعات  العالمية  الشركة  مرافق  إىل 

المتوسط  األبيض  البحر  شركة 
للمالحة تربط ميناء جدة اإلسالمي 

بـ10 موانئ عالمية موانئ

بعقد  يفوز  »هيسكو«  ائتالف 
بقيمة  الكويت  ميناء  مشروع 

160 مليون دوالر

»البحري  مع  اتفاقية  توقع  البحرية  للصناعات  العالمية  الشركة 
للخدمات اللوجستية« لتوسيع حلولها للتخزين وخدماتها اللوجستية
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MIDDLE-EAST NEWS

Saudi Arabia’s ports have played a significant part in boost-
ing the competitiveness of the kingdom’s economy despite the 
challenges facing global trade and the logistics industry. Mawani 
recently revealed that ports in the Kingdom handled over 
212,436,326 tonnes of goods in the first eight months of the year, 
recording a 13.59 per cent increase as compared to 187,026,390 
tonnes in the previous year. Statistics during this period show 
that general cargo volumes were up by 8.93 per cent to reach 
5,722,622 tonnes, whereas dry bulk cargo reached 32,723,465 
tonnes, recording a 7.16 per cent increase.

Egypt’s Suez Canal expects its annual revenue to increase by 
$700 million following an increase in transit fees in 2023. Earlier 
in September, the chairman of the Suez Canal Authority, Osama 
Rabie said that the Canal’s Authority will increase rates for most 
vessels crossing the waterway by 15 per cent, and by 10 per cent 
for dry bulk ships and cruise ships, starting on January 1. Osama 
Rabie also announced that the authority is planning to list shares 
for 10 per cent to 15 per cent of its subsidiary, Canal Mooring 
and Lights Company, on the Egyptian stock exchange by the end 
of this year.

Saudi ports record increase in 
throughput volumes in first eight 
months of 2022

Suez Canal expects annual 
revenues to rise by $700m after 
rate hike

تسهم الموائن السعودية بدورٍ فاعٍل يف ترسيخ تنافسية االقتصاد يف المملكة، 
وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه حركة تبادل البضائع وصناعة 
أخيًرا عن  للموائن )موائن(  العامة  الهيئة  اللوجستية. وأعلنت  الخدمات 
تحقيق أرقام قياسية يف إجمايل األطنان المناولة بالموائن السعودية منذ 
بداية العام 2022، وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إىل 212,436,326 
طناً، بزيادة نسبتها %13.59، مقارنًة بنفس الفترة من العام 2021، والتي 
العامة  البضائع  المناولة فيها 187,026,390 طناً. وحققت  بلغ إجمايل 
البضائع  5,722,622 طناً، وسجلت  إىل  لتصل  نسبتها 8.93%،  يادة  ز
السائبة الصلبة نمواً نسبته %7.16، لتصل إىل 32,723,465 طناً، وذلك 

مقارنًة بالعام الماضي.

تتوقع قناة السويس ارتفاع إيرادات القناة بنحو 700 مليون دوالر سنوياً 
بعد زيادة رسوم العبور ابتداًء من يناير 2023. وكان الفريق أسامة ربيع 
رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح يف سبتمبر 2022 أن الهيئة سترفع 
رسوم عبور السفن بداية من يناير المقبل بنسبة %15 بينما ستشهد 
رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية ارتفاًعا بنسبة 
%10 اعتباراً من األول من يناير. كما كشف الفريق أسامة ربيع أن هيئة 
قناة السويس تعتز طرح حصة تتراوح بين %10 و%15 من شركة القناة 

لرباط وأنوار السفن التابعة لها بالبورصة المصرية بنهاية العام الجاري.

%13.59 زيادة حجم المناولة عبر الموانئ السعودية 
في 8 أشهر

700 مليون دوالر زيادة متوقعة إليرادات قناة 
السويس سنويًا بعد زيادة رسوم العبور

Oman’s ports reported an increase in the volume of 
bulk, general cargo, and liquid cargo by 5 per cent dur-
ing the first half of 2022, reaching 42.76 million tonnes, 
compared to 40.61 million tonnes in 2021. The number 
of containers also grew by 2 per cent to reach 2.58 mil-
lion TEUs, compared to 2.53 million TEUs during the 
same period in 2021. This rise is attributed to an increase 
in the number of containers at Port of Salalah by 2 per 
cent.

Oman’s ports see 5% rise in 
cargo volumes in H1DO

NE

سجلت الموائن الُعمانية ارتفاًعا يف حجم البضائع السائبة والعامة والسائلة 
بنسبة بلغت %5 خالل النصف األول من عام 2022 لتصل إىل 42,76 
مليون طن مقابل 40,61 مليون طن يف عام 2021. وسجلت أعداد الحاويات 
ارتفاعا بنسبة %2 لتصل 2,58 مليون حاوية نمطية مقارنة بـ 2,53 مليون 
حاوية نمطية يف الفترة المماثلة من العام الماضي ويعود سبب االرتفاع 

إىل زيادة عدد الحاويات يف ميناء صاللة بنسبة 2%.

ارتفاع حجم البضائع في 
الموانئ الُعمانية بنسبة 5% 
خالل النصف األول من 2022
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DP World moves 10 millionth 
unit at London Gateway as trade 
flow continues to grow

Talos to buy Gulf of Mexico oil 
producer EnVen in $1.1b deal

DP World announces that its terminal at London Gateway 
successfully handled its 10 millionth container within nine years 
since the smart trade enabler began operations in London. The 
milestone illustrates the remarkable track record of growth at 
London Gateway, which last year transported 1.8 million TEU, 
an increase of almost 650 per cent compared to the numbers 
it achieved in 2014. A new £350 million fourth berth will fur-
ther increase the terminal’s capacity by a third when it opens 
in 2024. DP World operates the UK’s most advanced logistics 
hubs: two deep water ports at London Gateway and South-
ampton with access to freight rail terminals.

Talos Energy Inc announced its intention to buy Mexican oil 
producer, EnVen Energy Corp, in a $1.1 billion deal. The acqui-
sition will add 24,000 barrels of oil equivalent per day of pro-
duction for Talos and double its operated deep-water facility 
footprint. Talos has struck deals periodically to scale up and 
acquired around a dozen companies including Stone Energy. Its 
EnVen buyout will also be among the most significant deals in 
the Gulf in recent years, creating a bigger firm looking to cash 
in on higher oil prices. Talos also said that the deal consists of 
43.8 million of its shares and $212.5 million in cash.

أعلنت »دي يب ورلد« عن مناولة محطة الحاويات التابعة لها يف ميناء 
»لندن جيتواي«، 10 ماليين حاوية نمطية قياس 20 قدًما، وذلك 
بعد مرور تسع سنوات فقط من دخول المركز اللوجستي الذكي 
الكائن على مقربة من العاصمة البريطانية، حيز العمل. ويوضح هذا 
اإلنجاز النمو الكبير يف حجم مناولة الحاويات بميناء »لندن جيتواي«، 
الذي قام بمناولة 1.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدًما يف العام 
التشغيلية  بالسنة  بلغت حوايل %650، مقارنة  يادة  بز الماضي، 
األوىل للميناء يف عام 2014. وسيؤدي إنشاء المرسى الرابع الجديد، 
بقيمة 350 مليون جنيه استرليني عند افتتاحه يف عام 2024، إىل 
زيادة الطاقة االستيعابية للميناء بمقدار الثلث. وتدير »دي يب ورلد«، 
كز الخدمات اللوجستية األكثر تطوًرا يف المملكة المتحدة، وتضم  مرا
ميناءين يف المياه العميقة يف )لندن جيتواي وساوثهامبتون(، مع 
إمكانية الوصول إىل محطات الحاويات بالسكك الحديدية للشحن.

أعلنت شركة »تالوس إنرجي« نيتها شراء شركة »إنفين إنرجي« 
دوالر.  مليار   1.1 قيمتها  صفقة  يف  للنفط  المنتجة  المكسيكية 
وستضيف عملية االستحواذ 24,000 برميل من المكائف النفطي 
يومًيا من اإلنتاج لشركة »تالوس« وتضاعف بصمة منشآتها العاملة 
يف المياه العميقة. وأبرمت تالوس بصفة دورية صفقات لتوسيع 
نطاقها، واستحوذت على نحو 12 شركة، بما يف ذلك شركة »ستون 
إنرجي«. وسيكون االستحواذ على »إنفين« من بين أهم الصفقات 
بما يخدم طموحات  األخيرة،  السنوات  المكسيك خالل  يف خليج 
تالوس إنرجي، التي تتطلع إىل جني أرباح من أسعار النفط المرتفعة. 
أيضا إن الصفقة تتكون من 43.8 مليون سهم و  تالوس  وقالت 

212.5 مليون دوالر نقًدا.

»دي بي ورلد«: مناولة 10 ماليين حاوية نمطية في ميناء 
تالوس تستحوذ على شركة »إنفين إنرجي« المنتجة »لندن جيتواي« مع استمرار نمو حركة تدفق التجارة

للنفط في خليج المكسيك مقابل 1.1 مليار دوالر

INTERNATIONAL NEWS
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Hurtigruten Norway has placed in service its 
first environmentally-upgraded battery-hybrid 
powered ship, the 11,200 gross ton Richard 
With. In line with Norway’s increasing environ-
mental regulations, Richard With is the compa-
ny’s first Coastal Express service vessel oper-
ating from Bergen north along the Norwegian 
coast. Hurtigruten reports it will be investing 
nearly $100 million towards green upgrades 
that will be implemented by early 2024. Built in 
1993, the Richard With is 400 feet long with 
a passenger capacity of 590 people, and also 
has ro-ro capabilities to transport vehicles. The 
vessel arrived at the Myklebust Yard in north 
western Norway in February 2022 for the con-
version that was scheduled to last approximate-
ly six months.

Hurtigruten Norway’s first 
upgraded hybrid ship returns 
to service

أعادت شركة »هورتيجروتين النرويج« إىل الخدمة السفينة »ريتشارد 
ويز«، أول سفينة هجينة تعمل بالبطاريات يتم ترقيتها لتكون صديقة 
للبيئة، ويبلغ إجمايل وزنها 11,200 طن. تعد »ريتشارد ويز« أول سفينة 
خدمة تابعة للشركة يتم تشغيلها على خطوط »كوستال إكسبريس« 
من بيرغن شماالً على امتداد الساحل النرويجي، التزاًما باللوائح البيئية 
الصارمة يف النرويج. وأوضحت »هورتيجروتين« أنها ستستثمر نحو 

100 مليون دوالر يف الترقيات الصديقة للبيئة التي سيتم تنفيذها 
بحلول أوائل عام 2024. تم بناء السفينة »ريتشارد ويز« يف عام 1993، 
كًبا إضافة إىل قدرتها على نقل  ويبلغ طولها 400 قدم، وتسع 590 را
المركبات. وقد صلت السفينة إىل حوض »ميكليبست« لبناء السفن 
يف شمال غرب النرويج يف فبراير 2022 إلجراء عملية التحتويل التي 

استغرفت قرابة ستة أشهر.

عودة أول سفينة هجينة تمت ترقيتها تابعة لـ ]هورتيجروتين النرويج[ إلى الخدمة
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INTERNATIONAL NEWS

Providing details on its next-generation of cruise 
ships that were ordered by Fincantieri, Princess 
Cruise announced that the Sun Princess, will be 
the largest for the brand and the first LNG-fuelled 
cruise ship for Princess. The Carnival Corporation 
brand announced that the ship will weigh 175,500 
gross tonnes, larger than the 169,000 gross tonne 
Seaside Evo class, which Fincantieri is current-
ly completing for MSC Cruises. Fincantieri started 
construction of its first LNG-fuelled cruise ship in 
June for TUI Cruises as well as the Princess cruise 
ship which is now under construction.

The first sustained test of biofuels for a cruise ship was recently 
completed by Carnival Corporation’s Holland America Line while 
its cruise ship was in Rotterdam. The companies took the oppor-
tunity to test the biofuel made from feedstocks that are certified 
as 100 per cent waste or residue while the 61,300-gross ton Vo-
lendam was docked in Rotterdam on a long-term charter. Accord-
ing to Holland America, the test lasted for 20 days. Wartsila also 
participated in the test along with GoodFuels that supplied the 
drop-in to the vessel.

Princess Cruises’ first LNG ships 
will be the largest built in Italy

Holland America’s Volendam completes 
first sustained biofuel test 

أعلنت شركة »برنسيس« تفاصيل الجيل التايل من سفن الرحالت 
البحرية التي طلبتها »فينكانتيري«، مشيرة إىل أن السفينة »صن 
كبر سفن العالمة التجارية وأول سفينة رحالت  برنسيس« ستكون أ
تنفذها شركة »برنسيس«.  المسال  الطبيعي  بالغاز  بحرية تعمل 
وأعلنت »كارنيفال كوربوريشن« أن الوزن اإلجمايل للسفينة سيصل 
إىل 175,500 طن، يف حين يصل الوزن اإلجمايل للسفينة »سيسايد 
 (MSC( إيفو« التي تقوم »فينكانتيري« ببنائها حالياً لصالح مجموعة
للرحالت البحرية 169,000 طن. كما بدأت »فينكانتيري« بناء أول 
بالوقود الطبيعي المسال يف يونيو لصالح  سفينة سياحية تعمل 
شركة توي للرحالت البحرية )TUI Cruises( باإلضافة إىل سفينة 

»برنسيس« للرحالت البحرية التي يتم بناؤها حالياً.

استكملت خطوط هولندا أمريكا التابعة لشركة »كارنيفال كوربوريشن« مؤخًرا أول اختبار للوقود الحيوي المستدام لسفينة رحالت 
بحرية بينما كانت سفينتها السياحية يف ميناء روتردام. وانتهزت الشركات الفرصة الختبار الوقود الحيوي المصنوع من المواد األولية التي 
تم اعتمادها على أنها نفايات أو بقايا بنسبة 100 يف المائة بينما كانت السفينة »فولندام« والتي يبلغ وزنها 61,300 طن راسية يف ميناء 
روتردام ضمن رحلة بحرية طويلة. ووفًقا لخطوط هولندا أمريكا، استمر االختبار 20 يوًما، وشاركت فيه شركة »فرتسيال« إىل جانب شركة 

»غود فيولز« التي زودت السفينة بالوقود.

أول سفينة رحالت بحرية تعمل بالغاز الطبيعي المسال 
والتي تشيدها شركة »برنسيس« ستكون األكبر التي يتم

بناؤها في إيطاليا

»فولندام« التابعة لخطوط هولندا أمريكا تستكمل أول اختبار للوقود الحيوي المستدام 

16 |  September - October 2022



Harness our expertise
to discover new opportunities

ENERGY AND MARINE
CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING

As one of the few banks in the United Arab Emirates to have a dedicated energy
and marine unit, National Bank of Fujairah is uniquely positioned to provide bespoke 
solutions to the marine and oil & gas sectors. With a significant portfolio of financed 
vessels, our experience has enabled us to play an ongoing role in the expansion plans 
of UAE ports, and also ensures that we understand the unique banking requirements 
of the offshore sector, terminal operators and oil traders. When it comes to developing 
a sustainable future for your business, look no further than NBF.

nbf.ae

Call 8008NBF(623) 
to start our partnership



INTERNATIONAL NEWS

NYK and Fratelli Cosulich reported that they are moving for-
ward with efforts to develop some of the maritime industry’s 
first ammonia bunker vessels. With the industry continuing to 
highlight the potential of ammonia to become one of the most 
reliable alternative fuels, the challenge remains that there ex-
ists a need to build the right infrastructure to support it as a 
marine fuel while addressing the unique challenges, including 
the toxicity of ammonia. While NYK became the first shipping 
company to receive approval in principle (AiP) from ClassNK 
for an ammonia bunkering vessel; Italy’s Fratelli Cosulich re-
ported that it is making progress as part of a joint development 
project launched in November 2021 with RINA and SeaTech 
Solutions to develop an ammonia bunker tanker design.

In line with its efforts to expand the ultra-luxury segment 
of the cruise industry, Fincantieri announced its plans to build 
a new ultra-luxury vessel which is due to begin operations at 
the end of 2025 as the start of Four Seasons Yachts. The new 
cruise line is being developed by two Florida-based real estate 
entrepreneurs, Nadim Ashi and Philip Levine. In July, Fincantieri 
announced that it had signed a contract with an international 
company for the new ship along with an option for two addi-
tional vessels. The Italian shipyard group reported that the cost 
of the vessel will be approximately €1.2 billion, which would 
make the ship rank amongst the most expensive vessels built 
on a cost per passenger basis.

Efforts are underway to develop and operate Canada’s first 
green fuel powered commercial tugs. EverWind Fuels and 
Svitzer agreed to deploy one of the world’s first green fuel 
powered commercial tug vessels in the Canso Strait in Nova 
Scotia. Under the MOU, EverWind will provide green fuel from 
its green hydrogen and ammonia production facility in Point 
Tupper, Nova Scotia, in addition to the required infrastructure 
at its marine terminal to allow for green fuel storage and fuel-
ling. Svitzer will be responsible for deploying the tug either by 
retrofitting an existing vessel or purchasing the tug which will 
be operated at EverWind’s Point Tupper facility.

NYK and Fratelli Cosulich move forward 
to develop first Ammonia bunker vessels

Four Seasons launches new luxury 
yacht cruise line

EverWind and Svitzer to develop 
Canada’s first green fuel tug

)NYK( و«فراتيلي كوزوليتش«  كايشا«  كٌل من »نيبون يوشن  أعلنت 
(Fratelli Cosulich( أنهما تحققان تقدًما يف سعيهما لتطوير أول سفن يف 
القطاع البحري للتزويد بوقود األمونيا. ومع مواصلة القطاع البحري تسليط 
الضوء على اإلمكانات التي تتمتع بها األمونيا كأحد أنواع الوقود البديل األكثر 
اعتمادية، يظل التحدي قائماً يف وجود حاجة لتوفير البنية التحتية المناسبة 
لدعم األمونيا كوقود بحري والتغلب على التحديات الفريدة بما يف ذلك 
سمية غاز األمونيا. وبينما أصبحت »نيبون يوشن كايشا« أول شركة شحن 
تحصل على الموافقة من حيث المبدأ )AiP( لسفينة تموين باألمونيا من 
أنها  هيئة )ClassNK( للتصنيف، ذكرت »فراتيلي كوزوليتش« اإليطالية 
تحرز تقدًما يف مشروع مشترك تم إطالقه يف نوفمبر 2021 مع شركتي 
»رينا« )RINA( و«سي تيك سليوشنز« )SeaTech Solutions( لتصميم 

ناقلة للتزويد باألمونيا.

انسجاًما مع جهودها للتوسع يف فئة الفخامة الفائقة يف قطاع الرحالت 
فائقة  لبناء سفينة  أعلنت شركة »فينكانتييري« عن خططها  ية،  البحر
الفخامة من المقرر أن تباشر عملياتها بنهاية عام 2025 مع »فور سيزونز« 
لليخوت. ويقوم بتطوير خط الرحالت البحرية الجديد اثنان من رواد األعمال 
العقاريين يف فلوريدا، نديم آشي وفيليب ليفين. ويف شهر يوليو، أعلنت شركة 
»فينكانتييري« أنها وقعت عقًدا مع شركة عالمية لبناء السفينة الجديدة 
مع خيار بناء سفينتين إضافيتين. وذكرت مجموعة أحواض بناء السفن 
اإليطالية أن تكلفة السفينة ستبلغ نحو 1.2 مليار يورو، ما سيجعلها من 
كب. بين أعلى السفن التي تم إنشاؤها تكلفة على أساس التكلفة لكل را

يجري العمل حالياً على تطوير وتشغيل أول قاطرة تجارية تعمل بالوقود 
للبيئة يف كندا، حيث تتعاون شركتا »إيفرويند« لوقود السفن  الصديق 
و«سفيتزر« لخدمات الدعم البحري وقوارب القطر، لنشر واحدة من أوائل 
سفن القطر التجارية التي تعمل بالوقود الصديق للبيئة يف العالم يف مضيق 
كانسو يف نوفا سكوشا. وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر »إيفرويند« الوقود 
الصديق للبيئة من منشأتها إلنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا يف بوينت 
تابر، نوفا سكوشا، باإلضافة إىل البنية التحتية المطلوبة يف المحطة البحرية 
للسماح بتخزين الوقود األخضر وتزويد السفن بالوقود، وستتوىل »سفيتزر« 
مسؤولية عن نشر القاطرة إما عن طريق تعديل سفينة موجودة أو شراء 

القاطرة التي سيتم تشغيلها يف منشأة »إيفرويند« يف بوينت تابر.

]نيبون يوشن كايشا[ و]فراتيلي كوزوليتش[ 
على الطريق لتطوير أول سفن للتزويد بوقود 

األمونيا

»فورسيزونز« تطلق خط رحالت بحرية جديد 
لليخوت فاخرة

]إيفرويند[ و]سفيتزر[ تطورات أول قاطرة 
بحرية تعمل بالوقود الصديق للبيئة في كندا
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Various factors have negatively impacted the VLCC 
sector and kept the market sentiment fairly low through-
out. During the first eight months of 2021, the earning 
estimate was valued at ‘below zero’. 

In fact, at its worst, the harrowing daily earning figures 
stood at USD -34,845 per day. The negative earnings 
combined with the low market sentiment can be direct-
ly linked with supply and demand, and the state of the 
market in terms of the building of new vessels and the 
demolition of the old ones.

The impact of supply and demand
In July 2022, the number of live fleet vessels stood at 

861. Supply growth over the last year was mostly stable 
and flat at c.3.0 per cent to 4.5 per cent. On the other 
hand, demand has remained largely volatile. In June 2021, 
it was 8 per cent lower than June 2020, and by December 
2021, it had spiked up by 10 per cent year on year. Six 
months later, in June 2022, there was a decrease in the 
year-on-year demand by 3.2 per cent. Covid-19 was one 
of the most significant factors that impacted the demand 
and supply of VLCCs. 

The impact of new construction and demolition
Building orders for vessels remained considerably stable 

between 2018 and 2021, despite the global crisis. A to-

tal of 135 ships were commissioned during these 4 years. 
But until August 2022, not even a single vessel building 
order came through. Over the past 18 months, oversup-
ply has been a serious issue. Too many ships are available 
in key loading docks throughout the world, particularly in 
the Middle East. 

A long stint of oversupply combined with very low oil 
demand from China just exacerbated the long periods of 
low earnings. This has potentially discouraged the market 
from investing in new VLCCs. 

On the other hand, the demolition of the older VLCCs 
also remains low. In 2019, only 19 VLCCs were sold for 
scrap. In 2022, this number has reduced to four. Some 
reports suggest that older VLCCs seem to be picking up 
discounted cargo from sanctioned countries. These ‘dark’ 
vessels often operate invisibly and while these activities 
may benefit the owners of these operators, they hurt the 
VLCC industry as a whole. 

• 3.2 per cent YoY reduction was recorded in VLCC de-
mand in June 2022.

Taking a closer look at the global 
VLCC market
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أثرت العديد من العوامل سلًبا على قطاع ناقالت النفط الخام العمالقة، 
األمر الذي أبقى التوقعات منخفضة نسبًيا يف السوق طوال الوقت، حيث 
بـ«أقل من  الثمانية األوىل من عام 2021  األرباح خالل األشهر  تم تقدير 
الصفر«، بل إنه يف أسوأ الحاالت، سجلت األرباح اليومية سالب 34,845 
دوالًرا أمريكًيا يف اليوم. ويمكن ربط المكاسب السلبية إىل جانب معنويات 
السوق المنخفضة مباشرة بحجم العرض والطلب وحالة السوق من حيث 

بناء السفن الجديدة وتفكيك وهدم السفن القديمة.

تأثير العرض والطلب
يف يوليو 2022، بلغ عدد ناقالت النفط الخام العمالقة العاملة 861 
سفينة، وكان معدل نمو المعروض خالل العام الماضي مستقًرا يف أغلب 
الطلب متقلًبا إىل حد كبير،  بينما كان حجم  األوقات بين %3 و4.5%، 
ففي يونيو 2021، كان حجم الطلب أقل بنسبة %8 مقارنة بشهر يونيو 
2020، وبحلول ديسمبر 2021، ارتفع بنسبة %10 على أساس سنوي، 

وبعد ستة أشهر، ويف يونيو 2022، انخفض الطلب على أساس سنوي 
بنسبة %3.2. وقد كانت جائحة كوفيد19- أحد أهم العوامل التي أثرت 

على الطلب والعرض يف قطاع ناقالت النفط العمالقة.

تأثير عمليات بناء وتفكيك وهدم السفن
على الرغم من األزمة العالمية، كان عدد طلبات بناء الناقالت الجديدة 
مستقًرا إىل حد كبير بين عامي 2018 و2021، ودخلت 135 ناقلة جديدة 
إىل الخدمة خالل تلك السنوات األربعة. ولكن حتى أغسطس 2022، لم 
تكن هناك أية طلبات لبناء ناقالت جديدة، فعلى مدار الثمانية عشر شهًرا 
الماضية، كان الفائض يف المعروض بمثابة مشكلة حقيقية، حيث يتوافر 
عدد كبير جًدا من السفن يف أرصفة التحميل الرئيسة يف مختلف أنحاء 
الفترة الطويلة  العالم، ال سيما يف منطقة الشرق األوسط. وقد أسهمت 
من وجود فائض يف المعروض إىل جانب االنخفاض الكبير يف حجم الطلب 
النفط من قبل الصين إىل زيادة فترة االنخفاض يف األرباح بشكل  على 
كبير، األمر الذي لم يكن مشجًعا على اإلطالق لالستثمار يف ناقالت النفط 

العمالقة الجديدة.
من جهة أخرى، ال تزال معدالت تفكيك وهدم ناقالت النفط العمالقة 
القديمة منخفضة أيًضا، ففي عام 2019، تم بيع 19 ناقلة نفط عمالقة ليتم 
تفكيكها وبيعها كخردة، ويف عام 2022، انخفض هذا الرقم إىل أربع ناقالت 
فقط. وتشير بعض التقارير إىل أن بعض ناقالت النفط العمالقة القديمة 
الخاضعة للعقوبات،  البلدان  تحمل شحنات نفط بأسعار منخفضة من 
وغالًبا ما تعمل هذه السفن يف الخفاء بطرق غير قانونية. وبينما قد تعود 
إنها تضر بصناعة  إال  الناقالت،  بالفائدة على أصحاب هذه  األنشطة  هذه 

ناقالت النفط العمالقة بشكل عام.
الطلب  انخفاض بنسبة %3.2 على أساس سنوي يف  • تم تسجيل 

على ناقالت النفط العمالقة يف يونيو 2022.

نظرة على السوق العالمية لناقالت النفط الخام العمالقة
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The refreshed and reinvented event will now include Logistics for the first time since its inception

Seatrade Maritime will bring its flagship Middle East 
conference & exhibition now titled Seatrade Maritime and 
Logistics Middle East back to Dubai in May 2023, under 
the patronage of the Ministry of Energy & Infrastructure, 
as part of UAE Maritime Week.

The maritime exhibition and conference – including 
Logistics for the first time – has been a firm fixture on the 
maritime calendar since 2003. The refreshed, re-invent-
ed, and all-encompassing event will be the centerpiece of 
UAE Maritime Week connecting buyers and suppliers in 
the maritime & logistics community from 16-18 May to 
be filled with new features and improved core experiences.

H.E Eng. Hassan Mohamed Juma Al Mansouri, Under-
secretary for Infrastructure and Transport Affairs at the 
UAE Ministry of Energy and Infrastructure said: “We at 
MOEI, have been working closely with all industry stake-
holders to strengthen the maritime regulatory framework 
and governance, enhance human investment in the sector, 
and improve the business environment. At a time when 
the business landscape is changing globally, to comple-
ment our efforts, events such as Seatrade Maritime & 
Logistics Middle East are essential. Year after year, this 
event has helped the sector find solutions for challenges 
and discover valuable future opportunities. We are certain 
that the new upgraded 2023 edition will also continue to 
revolutionise the sector.”

Comprehensive offerings

The sharper and more purposeful focus on integrated 
logistics reflects the pace of change in the maritime sec-
tor as it becomes more interwoven in supply chain servic-
es by the day.

According to Seatrade Maritime Group Director, Chris 
Morley: “speaking to our exhibitors and visitors, it’s clear 
that we can add real value to our community by broaden-
ing the content and focus of the event as we reconnect 
after a very challenging few years for our industry.”

Highlighting how important it is to listen to its com-
munity, Morley added: “As we look to bring our audience 
together in a world that is living with and learning from a 
global pandemic, we have taken the opportunity to take 
a fresh look at our flagship exhibition & conference in the 
Middle East. We have spoken to multiple stakeholders 
over the last 6-12 months to understand what they need 
from an event of this calibre in the Middle East and Se-
atrade Maritime & Logistics Middle East will deliver real 
value and a renewed sense of community to all.”

Apart from introducing ‘Logistics’ to the core features, a 
host of umbrella activities of UAE Maritime Week will be 
organised in conjunction with, and under the patronage of 
the Ministry of Energy & Infrastructure. 

Seatrade Maritime
event returns to Dubai in 2023
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15  سبتمبر 2022: ضمن دورها  - ديب،  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المتواصل يف دعم وتمكين القطاع البحري يف المنطقة، أعلنت سيتريد 
كبر الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات البحرية على  ماريتايم، إحدى أ
مستوى العالم، عن عودة مؤتمرها ومعرضها الرائد يف الشرق األوسط إىل 
لينطلق بحلة جديدة تحت عنوان “مؤتمر ومعرض  ديب يف مايو 2023، 
سيتريد للقطاع البحري واللوجستي يف الشرق األوسط“، تحت رعاية وزارة 

الطاقة والبنية التحتية، ضمن فعاليات أسبوع اإلمارات البحري.
ومنذ العام 2003، كان هذا المؤتمر والمعرض البحري، الذي يشمل 
القطاع اللوجستي ضمن أجندته ألول مرة هذا العام، مناسبة ثابتة يف تقويم 
والمطورة من  المحدثة  النسخة  المنطقة، وتعتبر  البحرية يف  الفعاليات 
هذا المؤتمر والمعرض النشاط الرئيس يف أسبوع اإلمارات البحري، الذي 
سيجمع كل من المشترين والموردين يف المجتمع البحري واللوجستي 
يف الفترة من 16 إىل 18 مايو 2023؛ ما سيضيف زخًما للفعالية ويجعلها 
زاخرة بالمزايا الجديدة التي ستثري تجربة المشاركين والزوار على حد سواء.

وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة 
الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة: “شهد القطاع البحري نمًوا سريًعا خالل السنوات القليلة 
الماضية محلًيا وعالمًيا. السيما خالل الجائحة؛ حيث أظهرت موانئنا مرونتها 
يف المحافظة على استمرارية العمليات على مدار الساعة، لتكون دعامة 
رئيسة لحكومات المنطقة يف الحفاظ على اإلمدادات الحيوية. ويف دولة 
اإلمارات يعتبر القطاع البحري ركيزة اقتصادية رئيسة، بفضل إمكاناتنا غير 
كبت التطورات المتالحقة يف  المحدودة وكفاءاتنا ومواهبنا المؤهلة التي وا
كثر من 20 ميناًء رائًدا،  هذا القطاع. وقد أثمرت الجهود المتضافرة من أ
ومختلف الجهات البحرية من الحكومة والقطاع الخاص يف اإلسهام بما يزيد 
على 90 مليار درهم إمارايت يف الناتج المحلي اإلجمايل لدولة اإلمارات. ما 
عزز من مكانتها باعتبارها مركًزا بحريًا دولًيا، يتبوأ مرتبة الصدارة يف العديد 

من مؤشرات التنافسية العالمية.“
 وأضاف المنصوري: “نعمل يف وزارة الطاقة والبنية التحتية عن كثب 
مع جميع المعنيين يف الصناعة البحرية، لتعزيز اإلطار التنظيمي البحري 
والحوكمة، وتحفيز االستثمار يف رأس المال البشري يف القطاع واالرتقاء 
ببيئة ممارسة األعمال. ويف الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة العالمية 
تغيرات كبرى، فإن الفعاليات التجارية الرئيسة مثل سيتريد للقطاع البحري 
كبة تلك المتغيرات. وعاًما  واللوجستي يف الشرق األوسط تتمم جهودنا لموا
بعد عام، ساعد هذا الحدث القطاع البحري على إيجاد حلول للتحديات 
كتشاف الفرص المستقبلية القيمة لتطوير األعمال. ونحن  التي تواجهه، وا

على يقين من أن نسخة 2023 الجديدة والمطورة من المؤتمر والمعرض 
ستواصل دورها يف دعم القطاع يف المنطقة.“

عروض شاملة
كثر قوة على الخدمات  كبر وأ ُيبرز تركيز هذا الحدث البحري بشكل أ
البحرية خالل  الصناعة  الذي شهدته  التغّير  المتكاملة مدى  اللوجستية 
كثر تداخاًل مع خدمات سلسلة اإلمداد  الفترات السابقة؛ حيث أصبحت أ

والتوريد.
وبهذا الصدد، قال كريس موريل، مدير مجموعة سيتريد ماريتايم: “أصبحنا 
على يقين من قدرتنا على إضافة قيمة حقيقية لمجتمع األعمال والتجارة 
نتناوله يف  الذي  المحتوى  نقوم بخدمته، من خالل توسيع نطاق  الذي 
فعاليتنا، وزيادة التركيز على قطاعات أعمال جديدة لتحقيق فوائد أكبر خالل 
تواصلنا من جديد بعد السنوات التي مرت علينا وكانت مليئة بالتحديات.“

القطاع، أضاف  العمالء يف  إىل جمهور  االستماع  أهمية  ومؤكًدا على 
الذي نحرص على  االلتقاء مع جمهورنا  إىل  كبير  “نتطلع بشكل  موريل: 
خدمته باستمرار لنتباحث حول الدروس المستفادة من الوباء العالمي، وقد 
انتهزنا الفرصة إلعادة تقييم دورنا، وبناًء على العديد من المحادثات التي 
أجريناها على مدى 6 إىل 12 شهور، لفهم احتياجات القطاع من فعالية 
بمستوى مؤتمرنا ومعرضنا يف المنطقة،  توصلنا إىل الشكل الجديد من 
واللوجستي  البحري  للقطاع  فعاليتنا لتصبح “مؤتمر ومعرض سيتريد 

يف الشرق األوسط“، سعًيا مّنا إىل استقطاب قاعدة أوسع من جمهورنا.“
وعالوة على تركيز الحدث على قطاع الخدمات اللوجستية، سيشمل 
التحتية تنظيم  الطاقة والبنية  الذي ترعاه وزارة  البحري  أسبوع اإلمارات 

مجموعة متنوعة من األنشطة الشاملة.
وأضاف موريل: “سنعمل بشكل حثيث على إبراز التقدم الكبير الذي 
أحرزته دولة اإلمارات، يف الوقت الذي تواصل فيه تحقيق النمو باعتبارها 

مركًزا بحريًا عالمًيا رئيًسا.“
وستخدم الفعاليات واللقاءات االجتماعية المصاحبة لألسبوع مجتمع 
القطاع البحري يف الشرق األوسط، وسترتقي بتجربة المشاركة يف األنشطة، 
ما سيضمن للزوار أسبوًعا غنًيا وقّيًما بكل معنى الكلمة يف دولة اإلمارات.

ومن بين تلك األنشطة التي ستعود مجدًدا  “يوم الجولف البحري يف 
الحصري، إضافة إىل جوالت متعددة يف  العشاء  سيتريد“، ودعوة حفل 
المرافق البحرية يف الدولة، وعدد ال محدود من فرص التواصل الشخصي 

لبناء شبكة العالقات.
واختتم موريل بقوله: “بكل بساطة، سيشهد عمالؤنا يف سيتريد ماريتايم 
أضخم حزمة تطوير لفعالياتنا القادمة، مع عودة إىل التواصل الشخصي 
مباشرة مع المجتمع البحري يف دولة اإلمارات، بشكل يليق بالمستوى الذي 

تستحقه صناعتنا، ونتطلع بكل حماسة إىل رؤيتكم يف ديب يف مايو 2023“.

مؤتمر ومعرض سيتريد البحري يعود مجدًدا إلى دبي في 2023 ليشمل القطاع اللوجستي
تم تطوير الحدث وتنظيم فعالياته ليشمل ألول مرة منذ انطالقه قطاع الخدمات اللوجستية

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل

اإلمارات

مدير مجموعة سيتريد ماريتايم

سعادة المهندس حسن محمد المنصوري

كريس مورلي
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The UAE is regarded as one of the most prominent maritime 
hubs across the globe. Home to 20 ports and over 27,000 
globally renowned maritime companies, the nation serves 
as one of the most preferred destinations for organisations 
looking forward to unmatched expansion in business, and 
presence all over the world. Backed by its strategic location 
at the crossroads of international trade routes, and a state-
of-the-art maritime infrastructure capable of serving the 
largest shipping lines in terms of size and capacity, the 
industry in the Emirates contributes over AED 90 billion to 
the national economy annually.
Led by the wise leadership of the country, the UAE has 
been able to capitalise on its advanced capabilities to 
secure some of the top ranks under various categories. The 
nation currently ranks 3rd globally in Bunker Supply Index 
and Transport Services Index, and 5th as a key competitive 
maritime hub worldwide. In addition to this, the UAE has 
become one of the most prominent countries in supporting 
the IMO’s ambitious decarbonisation goals through its 
constant efforts in driving the sustainable development 
of the sector. This is also backed by a balanced approach 
in enhancing maritime safety and preserving the marine 

environment. Furthermore, the nation continues to play a 
vital role in raising awareness about the need to safeguard 
the interest of seafarers and ensure their wellbeing as they 
are the most important pillars of the industry, and the 
driving force of the sector.
Centric to all these achievements are the ground-breaking 
initiatives launched by the industry’s governing bodies in 
the nation aimed at catalysing the progress of the sector 
regionally and internationally. One such initiative is the “UAE 
Maritime Network” launched the Ministry of Energy and 
Infrastructure )MOEI( to support international maritime 
organisations in the UAE, promote the nation as a global 
maritime hub, and an ideal environment for maritime 
investments. In addition to being a significant contributor 
to the Projects of the 50, the Maritime Network initiative 
will support the Ministry’s objective of developing and 
strengthening alternative economic components to the oil 
and gas sector in the nation.

The maritime Think Tank
In order to launch the initiative, the Ministry will build a 
communications network consisting of various regional and 

UAE eyes spike 
in maritime 
investments 
through the 
launch of the 
“UAE Maritime 
Network”

COVER STORY

The Maritime Network aims to support international maritime organisations in the 
UAE and promote the nation as a global maritime hub.

H.E. Eng. Hassan Mohammed Juma Al Mansouri
Undersecretary for Infrastructure and Transport Affairs 
at the Ministry of Energy and Infrastructure 
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international maritime entities. This will act as a platform 
for launching various initiatives, and announcing activities 
and events. It will also be a knowledge hub for international 
maritime stakeholders to know more about investment 
opportunities in the UAE’s maritime industry. 
Speaking on the capabilities of the initiative in catalysing 
the growth of the maritime sector in the UAE, H.E. Eng. 
Hassan Mohammed Juma Al Mansouri, Undersecretary 
for Infrastructure and Transport Affairs at the Ministry 
of Energy and Infrastructure said, “The UAE is a unique 
success story in terms of government excellence. We will 
unify the UAE’s maritime sector by launching this initiative, 
which will integrate the capabilities of various entities 
and organisations operating in the sector. The Network 
will enhance their performance by bringing together the 
competencies and experiences of professionals and experts 
working in these companies, many of whom are world-class 
experts. This will build a massive think tank and a common 
platform for maritime companies in the nation to create new 
opportunities for investments in the sector.”
Al Mansouri added, “Our role in the UAE maritime sector 
is not limited to managing and operating one of the most 
important maritime hubs worldwide, but also entails building 
bridges of cooperation among leading global maritime 
clusters, as well as motivating the exchange of innovative 
ideas and projects. Launching the Maritime Network is one 

of our key initiatives in preparation for the next 50 years. 
Considering the fact that the maritime sector contributes 
more than AED 90 billion annually to the UAE’s economy, we 
look forward to empowering the sector and the organisations 
operating under its umbrella in order to double this figure in 
the next few years.”

Consolidating capacity and interconnected capa-
bilities
The UAE plays a vital role in global seaborne trade with 
more than 27,000 maritime companies operating in the 
nation. The country’s strategic location has contributed 
to making it a leading hub for maritime businesses in the 
GCC, East Africa, and the Indian subcontinent. The UAE also 
places innovation as one of its top priorities. The Ministry 
of Energy and Infrastructure has always supported the 
development of the maritime sector and promoted the 
adoption of modern technologies, innovative solutions, and 
has worked towards strengthening the UAE to keep pace 
with the latest developments in the global maritime sector, 
in addition to meeting international standards of maritime 
safety and protection of the marine environment.
H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to the Minister for Maritime 
Transport Affairs, Ministry of Energy and Infrastructure 
said, “The strategy of moving towards a blue economy in 
the UAE is based on several pillars, including innovation, 



COVER STORY

creativity, research and development, as well as strong 
connections with regional and global maritime companies. 
The Maritime Network will unify the sector in the UAE, 
and will support the growth of the industry in the nation 
through a comprehensive government system. The UAE 
houses the headquarters of many international maritime 
companies. We seek to create an inclusive platform at the 
national level that includes all the influential players in the 
maritime sector to enhance our capabilities and catalyse 
the development of the industry globally.”

Integrated Investment Platform
The Maritime Network will serve as a unified portal for 
maritime companies in the region and across the globe 
with a centralised database. It will also organise events, 
conferences, and panel discussions to bring together the 
government and private sectors in order to discuss ideas 
that will help in the advancement of the sector, and help 
formulate the maritime strategy for the next 50 years. 
Several accelerators will also stimulate the generation 
of innovative ideas and turn them into global maritime 
projects.

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

SAFER, SMARTER, GREENER □ NV



A one-stop-shop serves all businesses within our yard

Oil & Gas Ship Building & Ship RepairRigs/Jackup Repair & Upgrades

GROWING  TO  BE  A  PREMIER  CONGLOMERATE  AND 
A DESTINATION  OF  HIGHEST  QUALITY  SERVICES

Ali & Sons Marine Engineering Factory - ASMEF
Plot 354, MR 2 Industrial City of - Abu Dhabi 2 (ICAD II)
PO Box 133393, Mussafah, Abu Dhabi UAE
Tel: +971 2 551 2432    +971 2 551 2431 - email: asme@ali-sons.com

Main Office - Ali & Sons Co. LLC
Ali & Sons Bldg, Zayed The First St.
PO Box 915, Abu Dhabi UAE
Tel: +971 2 672 3900
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االستعداد للخمسين، السيما وأن القطاع البحري يعد من القطاعات التي 
يمكن أن تحقق قفزات كبيرة يف اإلسهام بالناتج المحلي لدولة اإلمارات، 
والذي يقدر حالًيا بأكثر من 90 مليار درهم سنويًا، ونتطلع إىل أن نضاعف 
هذا الرقم خالل سنوات قليلة عندما ننظر إىل القطاع بشكل شمويل، ونبني 
جسورًا للتكامل بين مختلف الجهات واألطراف المعنية بالصناعة البحرية.«

توحيد الطاقات واإلمكانات المترابطة
تلعب دولة اإلمارات دوراً تنافسياً يف التجارة العالمية المنقولة بحراً بما 
كثر من 27 ألف شركة  يسهم يف تعزيز االقتصاد العالمي، حيث تعمل أ
بحرية يف دولة اإلمارات. كما أسهم الموقع االستراتيجي التي تتمتع به دولة 
اإلمارات يف أن تكون مركًزا رائًدا لألعمال البحرية يف منطقة دول الخليج 
العريب وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية. كما تضع الدولة االبتكار على 
رأس قائمة أولوياتها؛ وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على دعم تطوير 
القطاع البحري وتمكين تبني التكنولوجيا الحديثة واالبتكارات النوعية يف 
كبة أحدث  الصناعة، وتعزيز ريادة دولة اإلمارات يف تبني الحلول الرقمية وموا
التطورات والتوجهات العالمية يف القطاع البحري، إضافة إىل ترسيخ معايير 

السالمة البحرية وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم.
كما أفادت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معايل الوزير 
لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية، قائلة« تعتمد استراتيجية 

االقتصاد األزرق يف اإلمارات على عدة ركائز من بينها االبتكار واإلبداع والبحث 
العلمي والتطوير، ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع الشركات 
اإلقليمية والدولية. لذلك، جاءت خطوة إطالق«ماريتم نتورك اإلمارات« نتيجة 
تلقائية لتوحيد القطاعات االستراتيجية يف الدولة وخارجها، وهو ما سيوجد 
إسناًدا كبيًرا يضمن للقطاع البحري أن يستفيد من المنظومة الحكومية 
الشاملة، ليستطيع الوصول إىل معدالت نمو غير مسبوقة؛ فدولة اإلمارات 
تضم المقرات اإلقليمية للعديد من الشركات والمؤسسات البحرية الدولية، 
الصناعة، وسيكون من  المسموع على صعيد  وزنها وصوتها  لها  والتي 
المفيد بشكل كبير إيجاد منصة جامعة وشاملة على المستوى الوطني، 
تضم جميع الالعبين المؤثرين يف القطاع البحري، من أجل زيادة قدراتنا 

البحرية والتأثير يف تطوير الصناعة على المستوى الدويل.«

منصة استثمارية متكاملة
سيشمل »ماريتيم نتورك اإلمارات« بوابة موحدة تضم قاعدة بيانات 
مركزية للجهات العاملة يف القطاع، إضافة إىل شبكة المؤسسات والخبراء 
البحريين محلياً ودولياً، كما سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات 
والملتقيات الحوارية التي تسعى بالدرجة األساس إىل جمع القطاع الحكومي 
بالقطاع الخاص لمناقشة األفكار التي من شأنها أن ترتقي بالقطاع البحري، 
وتساعد يف صياغة استراتيجية الخمسين البحرية. وسيتم تشكيل مسرّعات 

لتحفيز نجاح األفكار المبتكرة وتحويلها إىل مشاريع بحرية عالمية. 
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المنصوري: يشكل إطالقنا لهذه المبادرة أحد أهم مبادراتنا التي نسهم بها ضمن 
االستعداد للخمسين، السيما وأن القطاع البحري يقدر حالًيا بأكثر من 90 مليار درهم 

سنويًا 

آل مالك: جاءت ماريتيم نتورك نتيجة تلقائية لتوحيد القطاعات االستراتيجية يف 
الدولة وخارجها، كما نسعى لخلق منصة شاملة على المستوى الدويل؛ تضم جميع 

الالعبين المؤثرين يف القطاع البحري

ديب، اإلمارات العربية المتحدة، 29 سبتمبر ٢٠٢٢:  حرًصا على االرتقاء بالقطاع البحري 
يف دولة اإلمارات عالمًيا، ومواصلة دورها الرئيس يف بناء المقومات االقتصادية البديلة 
عن قطاع النفط، وضمن استراتيجيتها بأن تكون العًبا رئيًسا يف مشاريع الخمسين، 
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطالق مبادرة »ماريتيم نتورك اإلمارات«، التي 
تهدف إىل االستفادة من المؤسسات الدولية العاملة يف القطاع البحري من أجل الترويج 

التجاري لدولة اإلمارات كمركز بحري عالمي وبيئة مثالية لالستثمار البحري.

وسيكون من ضمن الخطوات التي تقوم الوزارة بتحقيقها من أجل إطالق هذه المبادرة 
بناء شبكة للتواصل بين مختلف الجهات العاملة يف القطاع البحري، و ستشكل هذه 
الشبكة منصة النطالق مختلف األنشطة والفعاليات، كما ستكون عنوانًا للجهات البحرية 
الخارجية من دول العالم المختلفة، التي ترغب بمعرفة الفرص االستثمارية 

المتاحة يف الصناعة البحرية واالقتصاد اإلمارايت األزرق.

حول هذه المبادرة، صرح سعادة المهندس حسن محمد جمعة 
البنية  التحتية لشؤون  والبنية  الطاقة  المنصوري، وكيل وزارة 
التحتية والنقل، قائاًل: »تمثل دولة اإلمارات قصة نجاح فريدة 
على صعيد نموذج التميز الحكومي صنعها االتحاد، وعلى ذات 
الطريق سنقوم بتوحيد القطاع البحري اإلمارايت، بإطالق هذه 
المبادرة التي ستشكل منصة تتكامل فيها قدرات الجهات 
أو صفاتها  التنظيمية  أشكالها  بمختلف  والمؤسسات 
االعتبارية، سواء كانت اتحادية أو محلية أو من شركات 
القطاع الخاص اإلقليمي والدويل، لنعزز أداءها بتجميع 
والخبراء  المحترفين  النوعية من  والخبرات  الكفاءات 
العاملين يف هذا القطاع بالدولة، والذين يعتبر العديد 
منهم شخصيات معدودة على المستوى الدويل، من 
أجل أن نبني تجمعاً عالمياً للخبراء، ومحفظة تتجمع 
فيها جميع اإلمكانات البحرية على الصعيد الوطني، 
القطاع، تماًما كما  كي تخلق فرًصا جديدة لتطوير 
أمام  الدولة فرًصا جديدة  إمارات  بين  االتحاد  خلق 

أبنائها لتحقيق النمو واالزدهار.«   

وأضاف المنصوري: »ال يقتصر دورنا يف القطاع 
كز  البحري اإلمارايت على إدارة وتشغيل أحد أهم المرا
العالم على صعيد الشحن والخدمات  البحرية يف 
اللوجستية وتزويد وقود السفن وتصدير النفط، بل 
نعتبر أيًضا مركزًا لمد جسور التعاون بين التجمعات 
تبادل  وتحفيز  عالمًيا،  القيادية  ية  البحر كز  والمرا
االبتكارات والمشاريع المتطورة. وعليه، يشكل إطالقنا 
لماريتيم نتورك أحد أهم مبادراتنا التي نسهم بها ضمن 

“الطاقة والبنية التحتية” تطلق “ماريتيم نتورك 
اإلمارات ” لتعزيز جذب االستثمار البحري 
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EXCLUSIVE INTERVIEW

Samer Khattab
General Manager, ASMEF

Since its establishment in 2009, Ali & Sons Marine En-
gineering Factory )ASMEF( has played a significant role in 
serving and driving the progress of the UAE’s marine, and 
oil and gas industries. Strategically located with access to 
both onshore and offshore fields, as well as direct access 
to the UAE borders to serve local and international clients 
and markets, cement the yard’s position as a key player in 
the regional maritime industry.

Speaking exclusively to Marasi News, Samer Khattab, 
General Manager, ASMEF, provided detailed insights into 
the growth strategy adopted by the company, and the 
latest projects being worked on at the yard.

In your opinion, what have been the major factors 
driving the growth of ASMEF over the years?

Ali and Sons has a strong presence in a wide range of 
industries. Senior management support and teamwork 
have been the main drivers of ASMEF’s growth right from 
the start and throughout its transformation journey to 
become a renowned oil and gas, and marine contractor, in 
the UAE for both, onshore and offshore.

In light of the recent events that have taken place 
across the globe such as the outbreak of the pan-

demic and the unrests arising in the north east-
ern part of the world, to what extent was ASMEF 
impacted, and what strategies were adopted to 
ensure continued progress?

The COVID-19 was a truly unprecedented event that 
took all of us by surprise. Worldwide unpreparedness for 
the crisis had a massive impact on economies and busi-
nesses across the globe. However, ASMEF adapted quick-
ly to the changing business landscape. With teamwork 
and management support we were able to convert chal-
lenges into opportunities, and were able to grow despite 
the challenges.

As an organisation, our employees are our most valua-
ble asset. Which is why, their safety and security were our 
top priority during the peak of the pandemic. In accord-
ance with the direction of our leaders, we followed strict 
guidelines to ensure that our facilities remain safe work-
places. Since the outbreak of the pandemic, our focus has 
been on virtualising work by making the best use of the 
latest digital solutions, and educating our staff to be able 
to make optimal use of these advanced tools. By doing 
this, we were able to continue our operations with minimal 
disruption. This served as a powerful weapon to enhance 

ASMEF: Driving the 
growth of the UAE’s 
maritime sector 
since 2009
Capitalising on its strategic location, highly 
experienced and skilled workforce, and innovative 
growth strategies, ASMEF has delivered nothing 
less than excellence over the course of a decade
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the confidence of our clients in our offerings, which ulti-
mately helped us achieve excellent results.

What have been the recent challenges faced by 
ASMEF, and how did you manage to tackle these 
issues?

Every company has its own challenges, but by put-
ting long-term development and risk mitigation plans in 
place, we were able to continue our progress. In terms 
of the results we achieved with the help of our resilience 
and progressive planning, ASMEF implemented effective 
cost-cutting strategies to maintain its competitiveness. In 
order to increase revenue, we diversified our value streams. 
Recently, we were awarded EN1090-1&2 and ISO3834-
2 certificates, which are necessary to work on renewable 
energy and wind farm foundation in various parts of the 
world. Most importantly, ASMEF accomplished 13.3 mil-
lion-man hours of LTI-free labour.

Additionally, we are implementing a growth strategy that 
focuses on the long-term development of the business 
through partnerships with national and international or-
ganisations. To enhance our progress, we encourage crea-
tive ideas through brainstorming sessions and discussions. 
These ideas lead to long-term plans, which are then trans-
lated into strategic goals and KPIs. In order to achieve the 
set goals, an Enterprise Resource Planning (ERP) model is 
being developed based on the Oracle Fusion System, and 
is set to go live in January 2023.

What are the latest trends that you have observed 
in the industry, and what steps is ASMEF taking to 
evolve and keep up with these trends?

The global demand for energy is constantly rising and 
is influenced by various factors such as the ongoing geo-
political situation in the north eastern part of the world. 
However, a lot of attention is being directed towards re-
newable energy as well. Nevertheless, ASMEF has long-

term plans to deal with these trends, and capitalise on 
potential opportunities to ensure growth.

Can you provide an overview about ASMEF’s mar-
ket share in the marine, onshore, and offshore 
industry with regards to its new constructions?

ASMEF plays an active role in the development and pro-
gress of the UAE’s maritime industry. The number of ships 
called has nearly doubled from the previous year, and we 
are aiming for an annual steady increase. With a state-
of-the-art 280,000 sqm facility and a 545-meter water-
front, ASMEF has one of the largest yards in Abu Dhabi 
for oil and gas, onshore and offshore. We look forward to 
expanding our yard based on the anticipated demand in 
the coming years. We are very well on track in terms of 
growing our market share based on the existing prospects.

Would you like to provide some details on the lat-
est projects undertaken by ASMEF?

ASMEF is proud to contribute to strategic projects in 
the UAE. We have a number of ongoing projects in our 
yard. Currently, we are working on the IGD II project for TR 
(Tecnicas Reunidas) and ADNOC LNG with PARs (Pre-As-
sembled Racks), PAUs (Pre-Assembled Units), and VAUs 
(Vendor Assembled Units) construction, with several 
Modules loaded out, and the rest are planned for loadout 
in the last quarter of 2022 and the first quarter of 2023. 
We had completed several Containerised Substation Units 
in the past few years, which is a record for a single yard in 
the UAE.

Recently, we were contracted to build 39 Process Mod-
ules for ADNOC Dalma Gas Development Project. This 
is a testament to ASMEF’s ability to deliver high-quality 
products with the highest safety standards, not only to 
the UAE but also to the international market.

On the other hand, we have a strong pipeline of bids for 
projects that are expected to be granted in 2023. We have 
also signed several LTAs (Long Term Agreements) and JVs 
(Joint Ventures) with key operators in the region, and look 
forward to growing these further. 
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من ذلك، أن مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية استكمل 13.3 مليون 
ساعة عمل آمنة من دون إصابات.

باإلضافة إىل ذلك، فإننا نعتمد استراتيجية نمو تركز على التنمية طويلة 
وعالمية.  محلية  مع مؤسسات  كات  لألعمال من خالل شرا المدى 
ولتعزيز تقدم الشركة، نحرص على تشجيع األفكار اإلبداعية من خالل 
جلسات العصف الذهني والجلسات النقاشية. وينتج عن هذه األفكار 
خطط طويلة األجل ُتترجم إىل أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء رئيسة. 
ولتحقيق األهداف الموضوعة، نعمل على تطوير نموذج تخطيط موارد 
 Oracle Fusion( كل فيوجن المؤسسات )ERP( استناًدا إىل نظام أورا

System(، ومن المقرر أن يبدأ العمل به يف يناير 2023.
ما أحدث التوجهات التي الحظتها يف الصناعة؟ وما الخطوات التي 
كبة هذه  يتخذها مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية للتطور وموا

التوجهات؟
يزداد الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستمر ويتأثر بعوامل مختلفة 
مثل الوضع الجيوسياسي الحايل يف الجزء الشمايل الشريق من العالم. 
ومع ذلك، يتزايد االهتمام بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. ولدينا 
خطط طويلة األجل للتعامل مع هذه التحوالت واالستفادة من الفرص 

المحتملة لضمان مواصلة النمو.
هل يمكن أن تعطينا لمحة حول حصة مصنع علي وأوالده للهندسة 

البحرية يف السوق ومشروعاتها الجديدة؟
يلعب مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية دوًرا فاعالً يف تطوير وتقدم 
الصناعة البحرية يف دولة اإلمارات، وقد ازداد عدد السفن بمقدار الضعف 
ثابتة.  يادة سنوية  ز إىل تحقيق  السابق، ونهدف  بالعام  يًبا مقارنة  تقر
كبر الساحات  ويمتلك مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية واحدة من أ
المخصصة لصناعة النفط والغاز يف أبوظبي، حيث يمتد مصنعنا المتطور 

على مساحة 280 ألف متر مربع بواجهة بحرية يبلغ طولها 545 متًرا، 
المتوقع خالل السنوات  بناًء على الطلب  ونتطلع إىل توسيع الساحة 
لزيادة  ثابتة  الحالية، فإننا نسير بخطى  التوقعات  القادمة، وبناًء على 

حصتنا يف السوق.
هل يمكن أن تعطينا لمحة حول أحدث المشاريع التي نفذها مصنع 

علي وأوالده للهندسة البحرية؟
نفخر يف مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية بأننا نسهم يف عدد من 
المشاريع االستراتيجية يف دولة اإلمارات. ونعمل حالًيا على عدد من 
 (IGD II( المشاريع يف المصنع من بينها مشروع متكامل لتطوير الغاز
الطبيعي  للغاز  المجمعة )Tecnicas Reunidas(، ومشروع  للتقنيات 
 ،)PAR( ع مسبًقا المسال لشركة أدنوك باستخدام تقنيات الحامل الُمجمَّ
 ،)VAU( وبناء وحدات تجميع البائعين )PAU( والوحدات مسبقة التركيب
حيث تم االنتهاء من تحميل العديد من الوحدات، على أن يتم استكمال 
تحميلة بقية الوحدات خالل الربع األخير من عام 2022 والربع األول 
الفرعية  المحطات  العديد من وحدات  من عام 2023. كما استكملنا 
يف حاويات خالل السنوات القليلة الماضية، وهو رقم قياسي بالنسبة 

لمصنع واحد يف دولة اإلمارات.
وأخيًرا، تم التعاقد معنا لبناء 39 وحدة معالجة لمشروع أدنوك لتطوير 
حقل دلما للغاز، بما يؤكد قدرة مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية 
على تقديم منتجات عالية الجودة وفق أعلى معايير األمن والسالمة، 
ليس فقط يف دولة اإلمارات ولكن للسوق الدولية أيًضا. ومن جهة أخرى، 
قدمنا مجموعة من العطاءات لعدد من المشاريع المهمة من المتوقع أن 
نحصل عليها خالل العام المقبل. كما وقعنا عقوًدا للعديد من االتفاقيات 
طويلة األجل والمشاريع المشتركة مع المشغلين الرئيسيين يف المنطقة، 

ونتطلع إىل تحقيق مزيد من النمو يف المستقبل. 
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مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية يقود نمو القطاع 
البحري في دولة اإلمارات منذ عام 2009

 على مدى العقد الماضي، قدمت الشركة أرقى الخدمات المتميزة باالستفادة من موقعها االستراتيجي، والقوى العاملة
الماهرة التي تتمتع بخبرات طويلة، إضافة على استراتيجيات النمو المبتكرة

منذ إنشائه يف عام 2009، يلعب مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية 
دوًرا مهًما يف خدمة ودفع تطور القطاع البحري وقطاعي النفط والغاز 
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتميز المصنع بموقعه االستراتيجي 
مع سهولة الوصول للحقول البرية والبحرية، فضالً عن الوصول المباشر 
إىل حدود الدولة لخدمة العمالء واألسواق المحلية والدولية، ما يعزز 

مكانة المصنع كالعب رئيس يف الصناعة البحرية اإلقليمية.
يف هذا اللقاء الحصري مع »مراسي نيوز«، تحدث سامر خطاب، مدير 
عام مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية، حول استراتيجية النمو التي 
تتبناها الشركة، وأحدث المشاريع التي يجري العمل عليها يف المصنع.
برأيك، ما أهم العوامل التي أسهمت يف تطور مصنع علي وأوالده 

للهندسة البحرية على مدى السنوات الماضية؟
تتمتع شركة »علي وأوالده« بحضور قوي يف عدد كبير من الصناعات، 
ويعد دعم اإلدارة العليا والعمل الجماعي المحركين الرئيسيين لنمو 
مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية منذ تأسيسه وطوال رحلة التحول 
حتى أصبح شركة كبرى لمقاوالت حقول النفط والغاز البرية والبحرية 

يف دولة اإلمارات.
يف ضوء األحداث األخيرة التي شهدها العالم مثل انتشار الجائحة 
تأثر  العالم، ما مدى  الجزء الشمايل الشريق من  واالضطرابات يف 
مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية؟ وما االستراتيجيات التي تم 

تبنيها لضمان مواصلة التطور؟
كانت جائحة كوفيد19- حدثًا غير مسبوق فاجأنا جميًعا. ولم يكن العالم 
مستعًدا لهذه األزمة، األمر الذي كان له تأثير هائل على االقتصادات 

والشركات يف جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، نجح مصنع علي وأوالده 
للهندسة البحرية يف التكيف بسرعة مع مشهد األعمال المتغير. وبفضل 
العمل الجماعي ودعم اإلدارة العليا، تمكّنا من تحويل التحديات إىل 

فرص واعدة، ونجحنا يف تحقيق النمو على الرغم من التحديات.
نعتبر كادرنا البشري أهم أصول الشركة. لذا، كان أمنهم وسالمتهم على 
رأس قائمة أولوياتنا خالل ذروة الجائحة. وبتوجيهات القيادة العليا، اتبعنا 
إرشادات صارمة لضمان بيئة عمل آمنة يف منشآتنا، ومنذ بدء الجائحة، 
انصب تركيزنا على تعزيز العمل االفتراضي من خالل االستفادة المثلى 
من أحدث الحلول الرقمية، وتدريب الموظفين على استخدام األدوات 
المتطورة. وبذلك، تمكّنا من استمرارية عملياتنا، األمر الذي أسهم يف 

تعزيز ثقة عمالئنا يف خدماتنا وساعدنا على تحقيق نتائج متميزة.
ما آخر التحديات التي واجهت مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية، 

وكيف تمكنتم من التعامل معها؟
لكل شركة تحدياتها الخاصة، ولكن من خالل وضع خطط طويلة األجل 
للنمو وتقليل المخاطر، نجحنا يف مواصلة التقدم والنمو. ومن حيث 
والتطور، فقد طبقنا  المرونة  التي حققناها بمساعدة خطط  النتائج 
يف مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية استراتيجيات فاعلة لتقليل 
التكاليف للحفاظ على قدرتنا التنافسية. ولزيادة اإليرادات، علمنا على 
 (2 & 1-EN1090( تنويع مصادر القيمة، وحصلنا أخيًرا على شهاديت
وكذلك شهادة األيزو )ISO3834-2(، وهي شهادات ضرورية للعمل يف 
مجال الطاقة المتجددة ومزارع الرياح يف مختلف أنحاء العالم، واألهم 
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DNV Maritime: 
Enabling the 
progress of the 
global maritime 
sector through 
greener solutions

Knut Ørbeck-Nilssen: “The best way in which the industry can reduce its emissions before a global cri-
sis is by acting now and not delaying their decarbonisation journey”

DNV is one of the world’s leading 
classification societies and is a recog-
nised advisor for the maritime indus-
try. Backed by its team of highly quali-
fied and experienced professionals, the 
company has played an active role over 
the years in enhancing the safety, qual-
ity, energy efficiency, and environmen-
tal performance of the global shipping 
industry, by inspecting and monitoring 
the performance of all types of vessel 
and offshore structures.

Speaking exclusively to Marasi News, 
Knut Ørbeck-Nilssen, CEO, DNV Mar-
itime, provided insights on the compa-
ny’s contribution towards the decar-
bonisation of the sector, and spoke at 
length about the findings of the Mari-
time Forecast 2050.

Over the years, what are the 
growth opportunities that you 
have identified, especially as 
markets start to recover?

For the industry, two of the greatest 
challenges of our time are decarbonisa-
tion and digitalisation. Our customers 
and partners are looking for a steady 
hand to help them steer through an 
increasingly complex regulatory land-
scape and the challenges they pose.

New DNV rules and reports put the 
challenges of new fuels and technolo-
gies in the spotlight, to empower our 
customers to make sound decisions 
and help them turn uncertainty into 
confidence. We look forward to tak-
ing a lead in shaping the future of the 
maritime industry. As a classification 
society and a trusted advisor to the 
maritime industry, the role we play and 
our contribution to tackle the challeng-
es at hand, has become ever-more im-
portant.

What according to you is the 
ideal pathway for decarbonising 
the shipping industry?

The best way in which the indus-
try can reduce its emissions before a 
global crisis is by acting now and not 
delaying their decarbonisation journey, 
embrace fuel flexibility and energy effi-
cient techniques, and engage in testing 
and piloting of new fuels and technol-
ogies.

Our latest findings show that energy 
transition to carbon-neutral fuels de-
pends on several factors such as the 
availability and price of energy sources. 
Bio-LNG, bio-MGO, and bio-methanol 
(relatively energy dense hydrocarbons) 

have emerged as reliable alternate fu-
els, depending on the availability of 
sustainable biomass. However, due to 
low availability of sustainable biomass, 
the prices of biofuels would most likely 
not be competitive to those of elec-
tro-fuels and blue fuels.

The availability of blue fuels depends 
on the cost and effectiveness of car-
bon capture, and the infrastructure for 
storage. With high availability, blue am-
monia is one of the most preferred al-
ternate fuels, with bio-MGO or e-MGO 
as pilot fuels.

There will be no silver bullet solution 
for the entire industry. A focus on fuel 
flexibility and energy efficiency, remains 
key to easing the transition and mini-
mizing the risk of investing in strand-
ed assets. Applying our Carbon-Risk 
Framework, launched back in 2020, 
supports to develop future-proofed, 
cost-efficient ship designs.

For energy transition and decarbon-
isation, the maritime industry needs 
to accelerate digitalisation. By using 
digital tools, the industry can achieve 
energy savings of up to 15 per cent by 
2050. Better integration and commu-
nication between ships, shore offices, 
and ports will improve planning, sched-

Knut Ørbeck-Nilssen
CEO, DNV Maritime
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uling, and logistics operations, thus in-
creasing fleet utilisation.  

Would you like to provide some 
insights into the decarbonisation 
projects you are working on in 
the MENA region?

We have been working on a num-
ber of decarbonisation projects for 
ship owners in the region. Recently, we 
worked on an advisory project where we 
calculated EEXI and CII for one of our 
client’s fleet of around 90 vessels. 

We also advised improvement meas-
ures for each vessel to ensure their 
compliance to decarbonisation stand-
ards. Additionally, we are also piloting 
new services that support companies 
with data management and emissions 
reports.

What kind of approach have you 
adopted against challenges such 
as digital transformation and 
decarbonisation?

The pandemic has accelerated digi-
talisation to a great extent. This rapid 
transition leads to new opportunities. 
For many years, we have directed our 
focus towards exploring the opportu-
nities digital solutions could create for 
our customers.

However, digitalisation comes with 
challenges such as cyber-attacks. We 
have seen a great increase in ransom-
ware cyber-attacks over the past few 
years. In response to these issues, we 
launched the Cyber secure class rules 
and voluntary notations, to help our 
customers deal with these threats. Last 
year, over 20 per cent of DNV classed 
newbuilds chose to work towards an ex-
tra cyber security verification.

Nevertheless, adopting advanced 
digital solutions is essential to meet the 
2030 and 2050 targets set by the IMO. 
Alternate fuels alone will not be able 
to decarbonise the industry within the 
given deadlines, therefore a combina-
tion of technology and alternate fuels 
is needed. 

Efficiency measures )e.g., optimised 
hull design, wind sails, hull coating, air 
lubrication, waste heat recovery, new 
coatings, battery and hybrid systems) in 

combination with LNG can help speed-
up the process of decarbonisation while 
the ideal zero-carbon or carbon neutral 
fuels are discovered. Moreover, a dual 
fuel engine running on LNG or LPG will 
give immediate GHG benefits )up to 20 
per cent reduction) with the option to 
potentially use lower or zero carbon op-
tions in the future.

Can you provide an overview on 
the Maritime Forecast 2050?

The latest Maritime Forecast 2050 
is part of DNV’s energy transition out-
look series and offers shipowners prac-
tical advice and solutions as shipping’s 
carbon reduction trajectories rapidly 
head towards zero. This year’s Maritime 
Forecast to 2050 presents an updated 
outlook on regulations, technologies, 
and fuel available for decarbonisation.

These fresh insights have led to the 
creation of DNV’s new and extended 
fuel-mix scenario library, with each sce-
nario describing a possible future fleet 
composition, its energy use, technology 
uptake and energy mix, and emissions 
towards 2050. The library can be ap-
plied to our previously published Car-
bon-Risk-Framework and support ship-
owners in taking the right decisions.

What targets have you set for 
yourself in terms of reducing 
GHG emissions?

We have launched a Joint Industry 
Project )JIP( agreement with Sintef, 
Equinor, and Lundin Energy, for the 
world’s first pilot project for active, na-
ture-based, carbon capture at sea. The 
project is called Seaweed Carbon Solu-
tions.

The goal is to develop technolo-
gy and methods with the potential to 
capture more than 1 million tonnes of 
CO2 per year through seaweed farming. 
The objective of the JIP is to cultivate 
seaweed as a nature-based solution to 
capture atmospheric greenhouse gases, 
and to explore CO2 storage in seaweed 
derived products such as biochar. The 
project involves growing large quanti-
ties of sugar kelp along ropes fastened 
to floating buoys. An area off the coast 
of Western Norway has been selected 

for the project as it has good, natural 
conditions for kelp cultivation. 

Through photosynthesis, the kelp will 
grow and capture carbon from the at-
mosphere. Every six months, the kelp 
will have retained the maximum amount 
of CO2, and will be ready for harvesting 
and further processing.

What could be the potential 
impact of regional policy inter-
ventions like green corridors? 

Policies such as Green corridors 
would establish favourable conditions 
for decarbonisation. They allow policy 
makers to create an ecosystem with 
regulatory measures, financial incen-
tives, and safety regulations.

Green corridors need to scale up rap-
idly to make new fuel options available 
in time. In order to do so, policy makers 
should consider regulations and incen-
tives to lower the cost of green-fuel 
production, which could in turn help to 
mobilise demand for green shipping.

How is DNV contributing 
towards energy transition?

A lot of factors need to come togeth-
er to enable energy transition. These 
include regulations to ensure safety, 
landside fuel production, transport 
and bunkering, and a massive roll out 
of zero-carbon energy. Class has an 
important role in this regard by acting 
as trailblazers for regulators, gathering 
expertise, partnering with industry, and 
developing guidelines. A continuous 
evaluation of safety risk will be neces-
sary to ensure a safe transition of all 
possible options and DNV is taking a 
leading role here.

We are firm believers of the fact that 
cooperation and collaboration is the 
fuel of the future. DNV is very proud to 
be a founding member of the Maritime 
Technologies Forum. Organizations like 
this can enable regulators and policy 
makers to move forward with confi-
dence.

As a classification society, we can 
play a very special part in bringing the 
industry together and strive towards a 
shared goal. 
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التقنيات  من  كل  على  االعتماد  إىل  حاجة 
أن  ويمكن  البديلة.  الوقود  وأنواع  الحديثة 
تساعد تدابير تعزيز الكفاءة مثل التصاميم 
الهياكل،  ياح، وطالء  الر وأشرعة  نة،  الُمحسَّ
والتشحيم الهوايئ، واستعادة الحرارة المهدورة، 
يات  البطار وأنظمة  الجديدة،  الطالء  وأنواع 
واألنظمة الهجينة، إىل جانب الغاز الطبيعي 
الكربون  إزالة  المسال، على تسريع عملية 
المحايدة  الوقود  أنواع  كتشاف  ا يتم  حتى 
فإن محركات  ذلك،  وبالرغم من  الكربون. 
الوقود المزدوج التي تعمل بالغاز الطبيعي 
المسال أو غاز البترول المسال، تسهم يف الحد 
من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إىل 
20 يف المائة، مع احتمال تطوير أنواع ذات 
من  خالية  حتى  أو  أقل  كربونية  انبعاثات 

الكربون يف المستقبل.

حول  لمحة  تعطينا  أن  يمكنك  هل 
عام  حتى  البحري  القطاع  مستقبل 

2050؟
 »2050 البحري  القطاع  ير »مستقبل  تقر
األخير جزء من سلسلة توقعات انتقال الطاقة 
إن يڤ«، وتقدم نصائح  التي تصدرها »دي 
وحلول عملية ألصحاب السفن حيث تتجه 
الشحن  الكربون يف قطاع  مسارات خفض 
البحري بسرعة نحو صفرية االنبعاثات. ويقدم 
 »2050 البحري  القطاع  ير »مستقبل  تقر
الذي صدر هذا العام نظرة مستقبلية محدثة 
حول اللوائح والتقنيات وأنواع الوقود المتاحة 
القطاع.  الكربون من  إزالة  للمساعدة على 
وقد ساعدت هذه األفكار الجديدة على إنشاء 
مكتبة جديدة وشاملة خاصة بـ«دي إن يڤ« 
يصف  حيث  الوقود،  يج  مز يوهات  لسينار
المحتملة ألسطول  المكونات  كل سيناريو 
من  واستخداماته  المستقبل،  يف  السفن 
عليها،  سيعتمد  التي  والتقنيات  الطاقة، 
ومزيج الطاقة، وحجم االنبعاثات حتى عام 
2050. ويمكن تضمين هذه المكتبة يف إطار 
عملنا لمخاطر الكربون الذي تم نشره سابًقا، 
ومساعدة أصحاب السفن على اتخاذ القرارات 

الصحيحة.

إلزالة  المثايل  المسار  هو  ما  برأيك، 
الكربون عن قطاع الشحن البحري؟

الطريقة األفضل لتقليل االنبعاثات يف القطاع 
البحري قبل حدوث أزمة عالمية هي العمل 
الكربون عبر  إزالة  تأخير مسيرة  اآلن وعدم 
الوقود وكفاءة  يز مرونة  لتعز تقنيات  تبني 
الطاقة، إضافة إىل اختبار وتجريب أنواع الوقود 
والتقنيات الجديدة. ولتعزيز جهود التحول يف 
الطاقة وإزالة الكربون، يحتاج القطاع البحري 

إىل تسريع الرقمنة، فعبر االعتماد على األدوات 
الرقمية، يمكن للصناعة تحقيق وفورات يف 
بحلول عام  المائة  إىل 15 يف  الطاقة تصل 
2050. وسيسهم تطوير التكامل والتواصل 
البحرية والموائن يف  السفن والمكاتب  بين 
والعمليات  والجدولة  التخطيط  تحسين 
تشغيل  فترات  يادة  ز وبالتايل  اللوجستية، 
األسطول. ويظل التركيز على مرونة الوقود 
وكفاءة الطاقة مفتاًحا لتسهيل عملية التحول 

يف الطاقة.

يعتمد انتقال الطاقة ألنواع الوقود المحايدة 
الكربون على عدة عوامل مثل توافر مصادر 
الوقود  أنواع من  الطاقة وأسعارها. ظهرت 
الحيوي،  المسال  الطبيعي  الغاز  مثل 
والديزل البحري الحيوي، والميثانول الحيوي 
)الهيدروكربونات كثيفة الطاقة نسبًيا( كوقود 
بديل يمكن االعتماد عليه، وذلك وفق توافر 
الكتلة الحيوية المستدامة. ولكن بسبب قلة 
توافر الكتلة الحيوية المستدامة، فمن المرجح 
أال تكون أسعار الوقود الحيوي منافسة ألسعار 
الوقود الكهربايئ والوقود األزرق، الذي يعتمد 
احتجاز  تقنيات  وفاعلية  تكلفة  توافر على 
ونتيجة  ين.  للتخز التحتية  والبنية  الكربون 
كثر  توافرها، تعد األمونيا الزرقاء واحدة من أ
أنواع الوقود البديل المفضلة مع أنواع الديزل 
 (e-MGO( أو )bio-MGO( البحري الحيوي

كوقود تجريبي.

لوجود سياسات  المحتمل  التأثير  ما 
إقليمية مثل الممرات الخضراء؟

الخضراء«  وجود سياسات مثل »الممرات 
المواتية إلزالة  الظروف  لتهيئة  أمر ضروري 
الكربون، حيث تسمح لصانعي السياسات 
بإنشاء نظام بيئي للتدابير التنظيمية والحوافز 
المالية وأنظمة السالمة. و«الممرات الخضراء« 
خيارات  إلتاحة  بسرعة  التوسع  إىل  بحاجة 
وللقيام  المناسب.  الوقت  وقود جديدة يف 
بذلك، يجب على صانعي السياسات النظر 
إنتاج  تكلفة  لخفض  والحوافز  اللوائح  يف 
أنواع الوقود الصديقة للبيئة، والذي يمكن أن 
تساعد يف تعزيز الطلب على الشحن األخضر 

الصديق للبيئة.

ما األهداف التي حددتها »دي إن يڤ« 
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؟

أطلقنا اتفاقية مشروع مشترك مع كل من 
سينتف، وإكوينور، ولوندين للطاقة لتنفيذ أول 
مشروع تجريبي يف العالم اللتقاط الكربون 
بطريقة طبيعية وتخزينه يف األعشاب البحرية. 
يمكنها  تقنية  تطوير  إىل  المشروع  ويهدف 
كسيد  كثر من مليون طن من ثاين أ التقاط أ

األعشاب  زراعة  من خالل  الكربون سنويًا 
المشروع  من  الهدف  ويتمثل  ية.  البحر
المشترك يف زراعة األعشاب البحرية كحل 
طبيعي اللتقاط الغازات المسببة لالحتباس 
ثاين  تخزين  إمكانية  واستكشاف  الحراري، 
من  مشتقة  منتجات  يف  بون  الكر كسيد  أ
الحيوي.  الفحم  مثل  ية  البحر األعشاب 
ويتضمن المشروع زراعة كميات كبيرة من 
عشب البحر السكري على طول حبال مثبتة 
على عوامات. وتم اختيار منطقة قبالة ساحل 
غرب النرويج لتنفيذ المشروع حيث تتمتع 
بظروف طبيعية جيدة لزراعة عشب البحر. 
ومن خالل عملية التمثيل الضويئ، سينمو 
الغالف  الكربون من  ويلتقط  البحر  عشب 
الجوي. وكل ستة أشهر، يتم حصد األعشاب 
التي تكون قد احتفظت بأقصى كمية من 

كسيد الكربون ومعالجتها. ثاين أ

مشهد  يف  يڤ«  إن  »دي  تسهم  كيف 
انتقال الطاقة؟

هناك الكثير من العوامل التي يجب أن تعمل 
مًعا لتمكين انتقال الطاقة، بما يف ذلك الحلول 
السالمة،  ولوائح  البديل،  والوقود  الرقمية، 
والتزويد  والنقل  األرضي،  الوقود  وإنتاج 
الوقود  من  هائلة  كميات  وطرح  بالوقود، 
المحايد الكربون. ونحن نؤمن إيمانًا راسًخا بأن 
التعاون هو وقود المستقبل. وكهيئة تصنيف، 
يمكننا أن نلعب دوًرا محوريًا يف الجمع بين 
مختلف العاملين يف القطاع البحري والسعي 

لتحقيق هدفنا المشترك.

البحري  القطاع  يحرزه  الذي  التقدم  مع 
عدم  علينا  يجب  الكربون،  إزالة  مجال  يف 
أن جوانب  السالمة. صحيح  إغفال عوامل 
السالمة يف قطاع الشحن البحري تحسنت، 
لكن ال تزال هناك تحديات، فالحاجة الملحة 
استكشاف  إىل  دفعت  االنبعاثات  لخفض 
أنواع جديدة من الوقود والتقنيات ما زالت يف 
مراحل نضج مختلفة. ويجب تحديث اإلطار 
التطور حتى  التنظيمي لمطابقة وتيرة هذا 
نمتلك المعلومات الالزمة المتعلقة بالمخاطر 
الوقود  الجديدة من  األنواع  بهذه  المرتبطة 
والحلول الجديدة. وتلعب هيئات التصنيف 
مثل »دي إن يڤ« دورًا مهًما يف ضمان سالمة 
القطاع البحري من خالل االستفادة من خبراتنا 
يف القضايا المختلفة وتطوير عدد كبير من 
األدلة اإلرشادية. باإلضافة إىل ذلك، تفخر »دي 
إن يڤ« إنها عضو مؤسس يف منتدى التقنيات 
البحرية، حيث يمكن لمثل هذه المنظمات أن 
تمكن مطوري األنظمة وواضعي السياسات 

من المضي قدًما لتحقيق األهداف المرجوة. 
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»دي إن في ماريتايم«: تمكين تقدم القطاع البحري 
العالمي من خالل حلول صديقة للبيئة

 كنوت أوربيك نيلسين: الطريقة األفضل لتقليل االنبعاثات في القطاع البحري قبل حدوث أزمة عالمية هي العمل اآلن وعدم تأخير
مسيرة إزالة الكربون

تعد »دي إن يڤ« من هيئات التصنيف البحري 
من  وواحدة  العالم،  على مستوى  الرائدة 
الشركات االستشارية المعتمدة يف القطاع 
المؤهل  العمل  البحري. وبدعم من فريق 
ممن يمتلكون خبرات واسعة، لعبت الشركة 
دوًرا فاعالً على مدى السنوات الماضية يف 
تعزيز جوانب السالمة والجودة وكفاءة الطاقة 
العالمية،  البيئي يف صناعة الشحن  واألداء 
من خالل فحص ومراقبة أداء مختلف أنواع 

السفن والهياكل البحرية.

يف هذا اللقاء الحصري مع »مراسي نيوز«، 
الرئيس  نيلسين،  بيك  أور كنوت  تحدث 
التنفيذي لشركة »إن دي يڤ ماريتايم« حول 
دور الشركة يف جهود إزالة الكربون من القطاع 
القطاع  »مستقبل  ير  تقر ونتائج  البحري، 

البحري 2050«.

خالل السنوات الماضية، ما فرص النمو 
التي حددتها الشركة، ال سيما مع بدء 

األسواق يف التعايف؟
من أكبر التحديات التي تواجه القطاع البحري 
والرقمنة،  الكربون  إزالة  الحايل،  الوقت  يف 
المساعدة  يبحثون عن  فعمالؤنا وشركاؤنا 
حتى يتمكنوا من تخطي العقبات التنظيمية 
وتسلط  تحديات.  من  ذلك  يصاحب  وما 
القواعد والتقارير الجديدة الصادرة عن »دي 

إن يڤ« الضوء على تحديات الوقود والتقنيات 
الحديثة، لتمكين عمالئنا من اتخاذ قرارات 
سليمة ومساعدتهم على تحويل التحديات 
إىل فرص واعدة. ونتطلع إىل تويل زمام الريادة 
يف رسم مستقبل الصناعة البحرية، فكهيئة 
بها يف  تصنيف وشركة استشارات موثوق 
القطاع البحري، أصبح الدور الذي نلعبه يف 
كثر أهمية من  مواجهة التحديات المطروحة أ

أي وقت مضى.

هل يمكن أن تعطينا لمحة حول مشاريع 
التي تعملون عليها يف  الكربون  إزالة 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟

نعمل على عدد من مشاريع إزالة الكربون 
ألصحاب السفن يف المنطقة، وعملنا أخيًرا 
على مشروع خدمات استشارية قمنا خالله 
بحساب مؤشر كفاءة الطاقة )EEXI( ومؤشر 
الكربون )CII( ألسطول أحد عمالئنا  كثافة 
الذي يضم نحو 90 سفينة، وقدمنا التوصيات 
الخاصة بإجراءات التحسين المطلوبة لكل 
امتثالها لمعايير  سفينة على حدة لضمان 
إزالة الكربون. باإلضافة إىل ذلك، نقوم أيًضا 
بتجربة خدمات جديدة لدعم الشركات من 
وتزويدها  البيانات  إدارة  تمكينها من  خالل 

بتقارير االنبعاثات.

ما النهج الذي اعتمدته الشركة لمواجهة 
التحديات المختلفة مثل التحول الرقمي 

وإزالة الكربون؟
أسهمت جائحة كوفيد19- يف تسريع الرقمنة 
إىل حد كبير. وعلى الرغم من أن هذا التحول 
السريع يصاحبه فرص جديدة، إال إنه يؤدي 
إىل مخاطر جديدة. ولسنوات عديدة،  أيًضا 
وجهنا تركيزنا نحو استكشاف الفرص التي 
الرقمية لعمالئنا.  الحلول  أن توفرها  يمكن 
وبالرغم من ذلك، تصاحب الرقمنة تحديات 
من نوع آخر مثل الهجمات السيبرانية، وقد 
شهدنا زيادة كبيرة يف الهجمات اإللكترونية 
الماضية.  السنوات  خالل  الفدية  لبرامج 
التعامل مع هذه  ولمساعدة عمالئنا على 
السيبراين  األمن  قواعد  أطلقنا  التهديدات، 
التهديدات.  هذه  مع  ية  اختيار والتدوينات 
كثر من 20 يف  وخالل العام الماضي، اختار أ
تصنيفها  التي  الجديدة  السفن  المائة من 
من خالل »دي إن يڤ« إضافة جوانب األمن 

السيبراين.

اعتماد الحلول الرقمية المتقدمة أمر ضروري 
المنظمة  حددتها  التي  األهداف  لتحقيق 
 2030 لعامي  المنظمة  الدولية  ية  البحر
يكون  لن  وحده  البديل  فالوقود  و2050، 
قادًرا على إزالة الكربون من الصناعة خالل 
المواعيد النهائية المحددة، وبالتايل، فهناك 
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IN DEPTH

Tasneef: 
Empowering local 
talent since 2012
Abdulla Mohamed Alzaabi: “As of today, Emi-
ratis represent over 50 per cent of the Tas-
neef Maritime workforce, which is a great 
achievement for the organisation consid-
ering the duration of our efforts”

Ever since its establishment in 2012 as the UAE’s first 
and so far, the only classification society; the Emirates 
Classification Society )Tasneef( has invested a lot of ef-
forts into empowering the local community by providing 
them opportunities to take over some of the most valued 
roles in the organisation. In addition to improving its cli-
ents’ safety, as well as their environmental and business 
performance through its expertise and in classification, 
certification, assets integrity, and training; Tasneef has 
been at the forefront of realising the vision of Emiratisa-
tion to its maximum potential.

While it continues on its journey to empower UAE na-
tionals through unmatched work opportunities, Tasneef 
has also led the adoption of digitalisation amongst clas-
sification societies across the globe. Speaking exclusively 
to Marasi News, Abdulla Mohamed Alzaabi, Head of Plan 
Approval Department at Tasneef Maritime gave detailed 
insights into not only the latest projects undertaken by 

the organisation, but also the most advanced technol-
ogies being used by the classification society, and how 
much it has achieved in its Emiratisation journey.

Emiratisation
When asked about Tasneef’s Emiratisation journey so 

far, Alzaabi said, “The vision of the top management has 
always eyed on realising the full potential of Emiratisa-
tion, especially in the maritime sector, which was not very 
well known amongst the local communities. In line with 
this vision, we started identifying local talents, especially 
the young ones, who could take on competitive roles and 
lead the progress of the organisation. In order to do so, 
we have been providing these aspiring professionals train-
ing programs that enhance their theoretical and practical 
skills, thus qualifying them to be the right fit for the roles 
they wish to take on. As of today, Emiratis represent over 
50 per cent of the Tasneef Maritime workforce, which is 

By: Mohammed Siddiq M.
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a great achievement for the organisation considering the 
duration of our efforts.”

Speaking on the kind of projects the classification soci-
ety is looking into now, Alzaabi emphasised, “Off late, the 
kind of plan approval projects we have received are along 
the lines of the modifications that are taking place on-
board vessels. In terms of the technicality of these pro-
jects, a lot of our clients are now changing their engines, 
when a modification of this sort happens on-board a ship, 
the onus is on us to ensure that the new design complies 
with the rules and requirements for safety of the vessel 
and the people on-board. Additionally, in recent times, we 
have also taken over the classification activities for a lot of 
newly built naval vessels, allowing us to contribute towards 
the progress and safety of the nation as well.”

“Furthermore, our consultancy activities have been on 
the rise as usual for our valued clients. For such projects, 
we make optimal use of advanced technologies to under-
stand the existing issues and the potential issues that 
could arise on a vessel or a maritime structure, and of-
fer suggestions to solve these problems. With the help of 
these modern digital solutions, we are also able to advise 

on how long a particular vessel will be able to continue op-
erating. So yes, technology is an integral part of our work 
and we have always been on relying on it for more accuracy 
and precision in our services and offerings,” Alzaabi added. 

Digital solutions
Further elaborating on the digital solutions adopted by 

the classification society, Alzaabi said, “We use a lot of 
advanced softwares to carry out the plan approval process 
efficiently. The softwares we use are dedicated to specific 
parts of the vessel. Some of them are dedicated to the 
approval process of the hull and the strength of the vessel, 
while a few others are dedicated to the approval process 
of the machinery and technology used on-board. One of 
the most reliable softwares for us in recent times has been 
the Autohydro, a state-of-the-art hydrostatic and stability 
program which performs damage analysis and produces 
accurate reports on the vessels’ stability.”

These technologies have played a significant role in en-
hancing the classification society’s performance and main-
taining its reputation in terms of providing reliable and 
accurate analysis. 
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عليها  تعمل  التي  يع  للمشار الجديدة  التوجهات  ويف حديثه عن 
»تصنيف« يف الوقت الراهن، قال الزعايب: »مؤخًرا، ترتبط الموافقة 
على خطط المشاريع التي نتلقاها بالتعديالت التي تجرى على متن 
السفينة، وفيما يتعلق بالجوانب الفنية لهذه المشاريع، يقوم الكثير 
من عمالئنا اآلن بتغيير محركاتهم، ويقع على عاتقنا عندما يحدث 
تعديالت من هذا النوع على متن سفينة، التأكد من أن التصميم 
الجديد يتوافق مع الشروط واألحكام  المنظمة للبناء أو التعديل, 
وذلك من أجل ضمان سالمة السفينة واألشخاص الموجودين على 
متنها، ويف اآلونة األخيرة، تولينا تقديم العديد من خدمات التصنيف 
تقدم  بأن نسهم يف  لنا  ما سمح  المبنية حديًثا،  ية  البحر للسفن 

وسالمة القطاع بصورة ملحوظة.«

عالوة على ذلك، تشهد خدمات االستشارات التي نقدمها لعمالئنا 
تزايًدا مستمرًا، وبالنسبة لتلك المشاريع، حرصنا على استخدام أحدث 
الوسائل التكنولوجية لفهم المشكالت الحالية والعقبات المحتملة 
التي يمكن أن تطرأ على متن السفينة أو يف الهيكل البحري، وذلك 
لتقديم اقتراحات مبنية على الحلول الرقمية المتطورة، لتسهم يف 
حل هذه المشكالت، وبإمكاننا أيًضا التنبؤ بالمدة التي ستتمكن فيها 
بعض السفن من مواصلة العمل. لذا، تعد التكنولوجيا عنصرًا رئيًسا 
لتكامل منظومة العمل ودائًما ما نعتمد عليها لتحقيق المزبد من 

الدقة يف خدماتنا وعروضنا المختلفة.«

الحلول الرقمية
ويف شرح مفصل حول الحلول الرقمية التي تتبناها تصنيف، صرح 
الزعايب: »نستخدم العديد من البرامج التكنولوجية المتقدمة لضمان 
الكفاءة المطلوبة يف إصدار الموافقات على الخطط المقدمة، وتعمل 
السفينة، فهناك  أجزاء معينة من  التي نستخدمها على  البرامج 
برامج تم تخصيصها للموافقات المتعلقة بجاهزية هيكل السفينة 
وقياس مدى قوته، يف حين أن برامج أخرى مخصصة للموافقة على 
اآلالت والتكنولوجيا المستخدمة على متن السفينة. ويعد برنامج 
»أوتوهايدرو« من أفضل البرامج التي نعتمد عليها يف اآلونة األخيرة، 
وينتج  األضرار  بتحليل  يقوم  برنامج هيدروستاتيكي متطور  وهو 

تقارير دقيقة عن مدى استقرار وثبات السفينة.«

وقد لعبت هذه التقنيات المتطورة دوًرا مهًما يف تعزيز أداء تصنيف 
والحفاظ على سمعتها، عبر ما تقدمه من تحليل موثوق ودقيق. 

IN DEPTH
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تصنيف: تمكين 
الكفاءات الوطنية 

عبر عقد كامل
عبداهلل محمد الزعابي: »يمثل اإلماراتيون اليوم أكثر 

من %50 من القوي العاملة البحرية في تصنيف، 
ويعد ذلك إنجاًزا كبيًرا للهيئة مقارنة بالمدة 

التي بدأنا فيها العمل على هذا الملف.«

منذ نشأتها عام 2012، كأول هيئة تصنيف يف دولة اإلمارات العربية 
بناءة  للتصنيف »تصنيف« جهوًدا  اإلمارات  بذلت هيئة  المتحدة، 
لتمكين الكوادر الوطنية، عبر توفير العديد من  الفرص التي يمكنهم 
من خاللها شغل المناصب الحيوية  يف المؤسسة، إىل جانب االهتمام 
بالعمالء عن طريق تطبيق أفضل معايير السالمة وتحسين مؤشرات 
األداء البيئي والتجاري، بما تمتلكه من خبرة واسعة يف مجال التصنيف 
وإصدار الشهادات وسالمة األصول والتدريب، ومن خالل هذا الجهد 
المبذول على مدار األعوام السابقة، أصبحت »تصنيف« من رواد 

الهيئات الداعمة الستراتيجيات ومستهدفات ملف التوطين.

وتزامًنا مع رحلتها يف تمكين مواطني دولة اإلمارات من خالل توفير 
فرص عمل ال تضاهى، قادت الهيئة مشروع تبني الرقمنة بين مختلف 
هيئات التصنيف عالمًيا، يتحدث حصريًا إىل مراسي نيوز ، عبدهللا 
محمد الزعايب، رئيس قسم الموافقة على الخطط يف هيئة تصنيف 
البحرية، ليقدم لنا رؤى مفصلة حول أحدث المشروعات التي تم 

تنفيذها، وآخر ما توصلت إلية الهيئة يف مجال التكنولوجيا، والتقدم 
الذي تم إحرازه يف ملف التوطين.

ملف التوطين 
بسؤاله حول رحلة التوطين يف »تصنيف«، أجاب الزعايب: »تمثلت 
رؤية اإلدارة العليا يف تصنيف يف توفير كافة سبل الدعم التي يمكن 
التوطين، خاصة  الكاملة الستراتيجية  األهداف  من خاللها تحقيق 
يف القطاع البحري الذي لم يكن معروًفا بصورة كبيرة بين أوساط 
مجتمعنا، وتماشًيا مع هذة الرؤية، قمنا بتحديد الكوادر الوطنية الشابة 
من ذوى المواهب، الذين يمكنهم لعب دور تنافسي وتحفيز تقدم 
المؤسسة، وقمنا بتوفير برامج تدريب متنوعة للمهنيين من أصحاب 
الطموح لتعزيز مهاراتهم العملية والنظرية ليكونوا مؤهلين بصورة 
تمكنهم من شغل المناصب الحيوية يف المؤسسة. واليوم، يمثل 
كثر من %50 من القوى العاملة البحرية يف تصنيف،  اإلماراتيون أ
ويعد ذلك إنجاًزا كبيًرا للهيئة مقارنة بالمدة التي بدأنا فيها العمل 

على هذا الملف.«
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LUKOIL Marine Lubricants thrives on integrating 
innovative technology with smart services 

EXCLUSIVE FEATURE

Its business model is based on the principle of maximum vertical integration and com-
mitment to the sustainable development to reinforce a culture of high resilience to 
the changing macroeconomic environment through risk diversification

In 2007, the company decided to bring its expertise in 
lubricants technology to the maritime industry. LUKOIL 
Marine Lubricants was founded as a global sales and mar-
keting business focusing on the production and sales of 
marine lubricants worldwide.  The approach was to form a 
new marine lubricants organization with outstanding op-
erational and technical service, based on profound marine 
lubricants knowledge.

Dr.June Manoharan, Managing Director of LUKOIL 
Marine Lubricants MENA, has exclusively clarified to the 

Zone the company’s leading role in the marine lubricants 
industry and its success journey in the region. 

Strong global position
LUKOIL is one of the largest suppliers of marine lubri-

cants in the Middle East. »We own more than 35% of the 
Middle East regional marine lubricants market and we are 
the main supplier for the largest shipping companies in 
the region. We are proud to be the market leader,« said 
Manoharan. Achieving outstanding global ranking in less 
than a decade, LUKOIL Marine Lubricants has achieved 
significant market shares in Singapore, HK South Africa 

Dr.June Manoharan, 
Managing Director
LUKOIL
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and India. It is also making major progress in Japan, China, 
Australia and New Zealand. 

The company produces and markets over 150 lubricant 
products to meet their customer requirements from ma-
rine, auto and industrial sectors across the Middle East 
and South Asian markets. The product range covers from 
the modern to most advanced synthetic motor oils, vari-
ous industrial oils, hydraulic fluids and speciality lubricants. 
Globally, LUKOIL International has over 700 products in 
its portfolio, and we have introduced over 150 of them in 
this region.

Smart and agile services
Regarding the tactics that LUKOIL has been implement-

ing to accomplish this remarkable development, Manoha-
ran explained, »we understand our customers’ needs and 
meet their requirements, we expanded our distribution 
network to cover more than 900 ports.“

The company said that their fast decision-making pro-
cesses has enabled them to succeed in this expanded net-
work approach. They explained that they  trust in inten-
sive communication with customers and local partners to 
ensure that the products are delivered reliably at all times.

Manoharan emphasized, “As a responsible marketer and 
the fastest growing global lubricants brand, LUKOIL wants 
to be closer to the customer and contribute to the local 
economy and community, where it operates. Also, there are 
operational and cost advantages to customers – shorter 
lead time as opposed to moving products from Europe, 
flexibility and supply efficiency helping them manage their 
working capital better.”

LUKOIL has a very robust R&D programme and com-
petent team, which works with reputed global OEMs (car 
makers) in order to keep the company’s product portfo-
lio up-to-date in response to the continuously changing 
needs of the industry. This collaboration helps LUKOIL to 
secure and maintain the prestigious approvals for its prod-
ucts and also work proactively to keep itself ahead of the 
curve when it comes to adopting newer technologies. 

Innovative and futuristic technology
In addition to the company’s smart approach of provid-

ing distinctive services, LUKOIL depends on another fac-

tor to reach more customers and occupy a leading position 
exceeding 12% of the global market share. Manoharan 
added, »Innovation in technology is the most significant 
booster to our success. Through our technology head of-
fice in Hamburg, we have a unique capability to identify 
our customers› new requirements“. LUKOIL was the first 
company to develop a high BN cylinder oil in 2011. 

Manoharan explained further, »Our achievements cy-
cle has witnessed constant improvements, we developed 
“iCOlube” (intelligent Cylinder Oil lubrication unit) that 
provides cost-effective solutions and efficiency to the 
vessel.«

Further to this new achievement, the company was 
again first in the market to introduce fully saturated EAL 
(Environmentally Acceptable Lubricants) products, which 
fulfil all requirements for both safe and environmentally 
friendly operation.

The UAE as a maritime hub
As for the reason for choosing the UAE as the head-

quarter for LUKOIL Marine Lubricants’ global operations, 
Manoharan mentioned that the UAE has become a truly 
cosmopolitan destination in business and cultural aspects. 
»It is extremely easy to run a global business in the UAE. 
We enjoy full government support to simplify business 
processes,« she added. 

Due to the outstanding journey of success of LUKOIL 
Marine Lubricants, the company’s main office in Moscow 
decided to launch the industrial and automotive lubricant 
business in 2015 in the GCC countries.

“It is significant for us to be part of a strong free zone 
such as Jafza. We need a partner that understands our 
varied and complex business needs, and Jafza’s global con-
nectivity and advanced business operating framework help 
us navigate through our business here with ease. With the 
government safeguarding industrial interests, more indus-
tries are being encouraged to come forward and set up 
their businesses in free zones that offer several facilities. 
This will help solidify the ‘Made in UAE’ brand to reach 
new heights,” Manoharan concluded.
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LUKOIL has already stayed ahead of the 
curve and developed an impressive range 
of synthetic products. We are pleased to 
excel in such a highly sophisticated and 
competitive market

We follow the in-tank, or batch blending 
process, which provides us the 
advantage of flexibility to respond to very 
volatile customer demands, avoid cross 
contaminations and maintain overall low 
cost of product



EXCLUSIVE FEATURE

 أضافت   مانوهاران »   : ُيعد   االبتكار   يف   التكنولوجيا   من   أهم   ركائز   نجاحنا،  
 ولدينا   قدرة   فريدة   على   تحديد   المتطلبات   الجديدة   لعمالئنا   عبر   مكتبنا  
 التقني   الرئيس   يف   هامبورغ    «  . ويف   عام   ،2011   كانت »    لوك   أويل    « أول  

 شركة   تطور   زيت   أسطوانات   ذا   رقم   قاعدي   مرتفع . 

وأوضحت   مانوهاران »   : تشهد   دورة   اإلنجازات   لدينا   تحسينات   مستمرة.  
   ( iCOlube )وقد   طورنا   وحدة   متنقلة   ذكية   لتشحيم   أسطوانات   السفينة 

 توفر   حلوالً   فعالة   من   حيث   التكلفة   والكفاءة «  . 

هذا   اإلنجاز   الجديد،   تزامن   مع   صدارة   الشركة   للمرتبة   األوىل   يف   سوق  
 تقديم   منتجات   زيوت   التشحيم   المشبعة   بالكامل   والمقبولة   بيئًيا  
   ، ) EAL (والتي   تلبي   جميع   متطلبات   التشغيل   اآلمن   والصديق   للبيئة . 

دولة   اإلمارات   كمركز   بحري
بالنسبة   لسبب   اختيار   دولة   اإلمارات   لتكون   المقر   الرئيس   للعمليات  
 العالمية   لشركة »    لوك   أويل   للزيوت   البحرية « ،   قالت   مانوهاران   إن  
 دولة   اإلمارات   قد   أصبحت   وجهة   عالمية   حقيقية   للتجارة   والثقافة،  
 وأضافت »   : من   السهل   للغاية   إدارة   شركة   عالمية   يف   دولة   اإلمارات؛  
 حيث   نتمتع   بالدعم   الكامل   من   الحكومة   لتسهيل   ممارسة   األعمال «  . 

نظًرا   لرحلة   النجاح   المتميزة   لشركة »    لوك   أويل   للزيوت   البحرية « ،  
 قرر   مكتب   الشركة   الرئيس   يف   موسكو   يف   العام   2015   إطالق   عمليات  
 الزيوت   الصناعية   وزيوت   السيارات   يف   دول   مجلس   التعاون   الخليجي . 

واختتمت   مانوهاران   حديثها   بالقول »   : من   المهم   بالنسبة   لنا   أن   نكون  
 جزًءا   من   منطقة   حرة   قوية   مثل   جافزا،   فنحن   بحاجة   إىل   شريك   يتفهم  
 احتياجات   أعمالنا   المتنوعة   والمعقدة،   ويساعدنا   تواصل   جافزا   العالمي  
 وإطار   عملها   المتطور   يف   ممارسة   أعمالنا   بسهولة  . وتشجع   الحماية  
 التي   توفرها   الحكومة   للقطاع   الصناعي،   المزيد   من   الصناعات   على  
 تأسيس   أعمالها   يف   المناطق   الحرة   التي   توفر   العديد   من   المرافق  
 المتطورة  . كما   سيساعد   ذلك   على   ترسيخ   عالمة »    صنع   يف   اإلمارات  «  

 والوصول   بها   إىل   آفاق   جديدة «  . 
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نعتمد   عمليات   المزج   داخل   مرفق   الخلط  
 أو   على   دفعات،   ما   يسمح   لنا   بالمرونة   يف  
 تلبية   متطلبات   العمالء   المختلفة،   وتجنب  
 التلوث   العرضي،   إضافة   إىل   الحفاظ   على  

 التكلفة   اإلجمالية   المنخفضة   للمنتج



 » لوك   أويل   للزيوت   البحرية    «  تواصل   تميزها   في   دمج  
 التقنيات   المبتكرة   مع   الخدمات   الذكية

يعتمد نموذج أعمال الشركة على مبدأ التكامل الرأسي وااللتزام بالتنمية المستدامة لتعزيز ثقافة المرونة العالية لبيئة االقتصاد الكلي 
المتغيرة من خالل تنويع المخاطر

يف   عام   ،2007   قررت   شركة »    لوك   أويل    « االستفادة   من   خبراتها  
كمة   يف   مجال   تكنولوجيا   الزيوت   للدخول   إىل   القطاع   البحري،    المترا
 فأسست   شركة »    لوك   أويل   للزيوت   البحرية    « لتكون   شركة   مبيعات  
 وتسويق   عالمية   تركز   على   إنتاج   وبيع   الزيوت   البحرية   يف   جميع   أنحاء  
 العالم،   وكان   الهدف   من   ذلك   إنشاء   مؤسسة   جديدة   للزيوت   البحرية  
 تتميز   خدمات   تشغيلية   وتقنية   فائقة   بناءً   على   معرفة   متكاملة  

 بالزيوت   البحرية . 

يف   هذا   اللقاء   الحصري   مع »    ذا   زون « ،   تحدثت   الدكتورة   جون   مانوهاران،  
 المدير   اإلقليمي   لشركة »    لوك   أويل   للزيوت   البحرية،   عن   دور   الشركة  

 الرائد   يف   صناعة   الزيوت   البحرية   ورحلة   نجاحها   يف   المنطقة . 

مكانة   عالمية   راسخة
كبر   موردي   الزيوت   البحرية   يف   منطقة   الشرق   تعد »    لوك   أويل    « من   أ
 األوسط،   وأوضحت   مانوهاران   بالقول »   : تزيد   حصة »    لوك   أويل    « على  
  % 35 من   سوق   الزيوت   البحرية   يف   منطقة   الشرق   األوسط،   وهي  
 المورد   الرئيس   ألكبر   شركات   الشحن   يف   المنطقة،   ونحن   فخورون   أننا  
 الشركة   الرائدة   يف   السوق    .  « وخالل   أقل   من   10   سنوات،   حققت »    لوك  
 أويل   للزيوت   البحرية    « مكانة   متميزة   على   المستوى   العالمي،   ولها  
 حصص   كبيرة   يف   أسواق   سنغافورة،   وهونغ   كونغ،   وجنوب   إفريقيا،  
 والهند،   كما   نحرز   تقدًما   كبيًرا   يف   اليابان   والصين   وأستراليا   ونيوزيلندا . 

كثر   من   150   منتًجا   من   زيوت   التشحيم   لتلبية   تنتج   الشركة   وتسوق   أ
 متطلبات   عمالئها   يف   القطاع   البحري   والصناعي   وقطاع   السيارات،  
 عبر   أسواق   منطقة   الشرق   األوسط   وجنوب   آسيا  . وتتنوع   مجموعة  
 المنتجات   ما   بين   زيوت   المحركات   الصناعية   الحديثة   والمتطورة،  

 والزيوت   الصناعية   المختلفة،   والسوائل   الهيدروليكية   ومواد   التشحيم  
 المتخصصة  . وعلى   الصعيد   العالمي،   تضم   قائمة   منتجات »    لوك  
كثر   من   150   منتًجا   منها   كثر   من   700   منتج،   نوفر   أ  أويل   العالمية    « أ

 يف   منطقة   الشرق   األوسط . 

خدمات   ذكية   ورشيقة
يف   ما   يتعلق   بالمنهج   الذي   تعتمده »    لوك   أويل    « لتحقيق   هذا   التطور  
 الملحوظ،   قالت   مانوهاران »   : ندرك   احتياجات   عمالئنا   ونعمل   على  
 تلبية   احتياجاتهم،   وقد   وّسعنا   شبكة   التوزيع   الخاصة   بنا   لتشمل  

كثر   من   900   منفذ «  .   أ

وأوضحت   الشركة   أن   سرعتها   يف   اتخاذ   القرارات   مكنتها   من   النجاح  
 يف   توسيع   شبكة   التوزيع  . وأكدت   الشركة   أنها   تؤمن   بأهمية   التواصل  
 المستمر   مع   العمالء   والشركاء   المحليين   لضمان   الموثوقية   يف  

 تسليم   المنتجات . 

وأوضحت   مانوهران   بالقول »   : بصفتها   شركة   مسؤولة،   وأسرع   عالمة  
 تجارية   عالمية   يف   مجال   زيوت   التشحيم،   تسعى »    لوك   أويل    « ألن  
 تكون   أقرب   إىل   العميل   لتسهم   يف   االقتصاد   المحلي   والمجتمع   الذي  
 تعمل   فيه،   وتوفر   العديد   من   المزايا   لعمالئها   من   الناحية   التشغيلية  
 والتكلفة   وسرعة   الحصول   على   المنتجات   مقارنة   باستيرادها   من  
 أوروبا،   إضافة   إىل   المرونة   وكفاءة   المنتجات،   وذلك   لمساعدتهم   على  

 إدارة   استثماراتهم   بشكل   أفضل «  . 

تمتلك »    لوك   أويل    « برنامًجا   قويًا   للبحوث   والتطوير   يضم   فريًقا   من  
كبر   مصنعي   المعدات   األصلية    الخبراء   األكفاء   الذين   يعملون   مع   أ
 العالميين )  شركات   صناعة   السيارات  ( لضمان   مواكبة   منتجات   الشركة  
 لالحتياجات   المتغيرة   باستمرار   يف   القطاع  . ويساعد   هذا   التعاون »    لوك  
 أويل    « على   أن   تكون   منتجاتها   مطابقة   ألعلى   المعايير   العالمية،  
 والعمل   بشكل   استبايق   كي   تكون   يف   الصدارة   دائًما   يف   بتبني   أحدث  

 التقنيات   المتطورة . 

تقنيات   مبتكرة   ومستقبلية
وإضافة   إىل   نهج   الشركة   الذكي   يف   تقديم   خدمات   مميزة،   تعتمد  
 »  لوك   أويل    « على   عامل   آخر   للوصول   إىل   المزيد   من   العمالء   وتحتل  
 مكانة   رائدة   تتجاوز  % 12   من   حصة   السوق   العالمية  . ولتوضيح   ذلك،  

49MARASINEWS.COM   |  

تتمتع »    لوك   أويل    « بموقع   الريادة   دائًما  
 وطّورت   مجموعة   رائعة   من   المنتجات  
 الصناعية،   ونحن   سعداء   بتميزنا   يف   هذا  

 السوق   المتطور   والتنافسي



IN FOCUS

Union Chemicals: 
Investing in 
advanced 
solutions for 
enhanced growth

Union Chemicals, one of the leading fertiliser companies 
across the globe, continues to invest in R&D locally to 
establish international partnerships in order to ensure the 
advancement of their operations in the areas of Artificial 
Intelligence and analytics for the agriculture sector. 

During his exclusive conversation with The Zone, Farouk 
Tuleimat, General Manager, Union Chemicals, explained 
how the company is functioning in today’s world. 

Would you like to throw some light on your com-
pany’s wide range of services offerings?

Union Chemicals Co. LLC. was established in 1989 as 
the first fertiliser company in the GCC and MENA region 
to produce water soluble fertilisers in partnership with 
Finnish company Kemira-GrowHow. Since our establish-
ment, our mission has been to enable and support region-
al food security by producing the highest quality fertilisers 
based on international standards.

We have witnessed several stages of growth and in-
vested heavily in increasing our production capabilities to 
include granular fertilisers. This allowed us to strengthen 

our footprint not only in the UAE, but also internation-
ally, as we now export our products to over 28 countries 
across the globe. Today, we cater to a large number of 
organisations operating in the agriculture industry, and 
serve some of the largest agricultural projects in the Mid-
dle East and Africa.

We continue to invest in R&D locally and have estab-
lished international partnerships with academies in Ger-
many in the areas of Artificial Intelligence and analytics 
for the agriculture sector. We are proud to serve some of 
the most innovative and environment-friendly agriculture 
projects (high tech greenhouses/vertical farms) in the re-
gion.

As one of the vital sectors in the country, our focus 
during the pandemic was to ensure continued and undis-
rupted supply chains to all our partners. We increased our 
production and reserves to ensure strategic agricultur-
al projects continue to be served, and we are proud to 
have been able to ensure that no essential products were 
missing or delayed, that could have led to negative conse-
quences on crops, farmers, and agricultural production in 

Farouk Tuleimat 
General Manager 
Union Chemicals
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the country. We are committed and focused on continuing 
to support food security in the UAE and its sustainable 
food production by providing high quality agricultural in-
puts and services.

Can you provide some details about the company›s 
petrochemical products and industry related ser-
vices?

Our products include a wide spectrum of fertilisers that 
play a central role in producing a sufficient amount of nu-
tritious food products. Our range includes a wide variety 
of formulations that cover all elements essential for plant 
growth, such as:

Macronutrients: Nitrogen, Phosphorous, Potassium
Secondary Nutrients: Calcium, Magnesium, Sulfur
Micronutrients: Boron (B), Chlorine (Cl), Copper (Cu), 

Iron )Fe(, Manganese )Mn(, Molybdenum )Mo(, and Zinc 
(Zn).

Depending on the needs of our clients, macro, second-
ary, and micro nutrients, are produced in various forms 
such as water soluble, granular, and liquid. Our wide range 
of products include organic and inorganic fertilisers, which 
are utilised in various farming methods such as open field, 
green house, and vertical farming. Application methods 
include foliar, fertigation, soil, and slow release. Addition-
ally, based on over 33 years of experience in the region, 
we have custom made formulas that are tailored to the 
unique requirements of our clients and the climate in the 
region; for example, a palm tree focused formula. Products 
manufactured in our factories are in line with high quality 
international standards. In addition to our diverse range 
of products, our services include consultations, targeted 
assessments, and custom formulations based on crop re-
quirements. Our commitment to quality has been one of 
the key factors for our growth and well-established pres-
ence in the market.

Would you like to provide some details about the 
company’s advanced solutions?

From a product perspective, we are capable of customis-
ing fertilizers to our customers’ needs with the support of 
our technical engineering team. Our automated solutions 
enable a variety of nutrients to be blended into homo-
geneous end products manufactured specifically to the 
growing requirements of our customers. Our services in-
clude technical support to farmers to ensure optimal pro-
ductivity and yields in addition to a variety of advanced 

logistical services that ensure an excellent experience for 
our customers. 

What are the industries that you cater to? How do 
you manage to cater to such diverse sectors while 
ensuring high quality services?

We focus on offering our services and solutions to a 
wide variety of agricultural enterprises )open fields, green 
houses, vertical farms and hydroponic farms). The key to 
our success is our deep understanding of our customers’ 
needs and requirements, and our unwavering commitment 
to excellence and quality. We adhere to international best 
practices and provide technical consultations to our clients 
to enable better yields and improved farm profitability. 

Would you like to provide some insights into your 
growth figures and key projects?

Our key objective right now is to continue increasing our 
investments in R&D to introduce new products relevant 
to our markets across the region. We have been operating 
in Jebel Ali for over 35 years now and have been a key 
supplier to the agriculture sector, with exports to over 28 
countries. The pandemic has highlighted the importance 
of food security in our region and we are excited about 
the next phase of growth with increased investment in 
the food security agenda. Our strategy is in line with aspi-
rations and directions of the UAE food security strategy 
2051 that encourages domestic production and we are 
proud to be producing fertilisers domestically.

Our top performing services in the region are fertiliser 
production, distribution, consultation, and technical sup-
port for farming.

How has your existence in Jafza enabled you to 
expand globally?

Without the capabilities of the world-class logistics and 
trade center in Jafza and Jebel Ali, our global reach would 
not have been possible. We are here in the heart of the 
most active logistics center in the region, where we can 
find all the raw materials we need at any point in time, re-
gardless of the circumstances. Jafza has enabled the con-
tinuity of our operations and provided us all the support 
we need to continue operating without any disruption.

On the other hand, we enjoy full access to some of the 
best business services, whether it is advanced logistics in 
land and sea transport services, or integrated smart ser-
vices to deal with the global supply chains through Dubai 
Trade, enabling us to operate easily and smoothly.
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واصلت   شركة   االتحاد   للكيماويات   وهي   الشركة  
 الرائدة   عالمًيا   يف   مجال   صناعة   األسمدة،   جهودها  
 لتوظيف   استثماراتها   يف   مجال   البحث   والتطوير  
كات   دولية   تضمن   لها   تقدم    محلًيا   لبناء   شرا
 عملياتها   يف   مجاالت   الذكاء   االصطناعي   وتحليل  

 البيانات   الخاصة   بالقطاع   الزراعي . 
حول   مسيرة   الشركة   وأهم   إنجازاتها،   يستعرض  
 فاروق   طليمات،   المدير   العام   يف   شركة   االتحاد  
 للكيماويات،   آليات   عملها   وتوسعها   يف   عالم  

 األعمال . 

هل   لنا   أن   نتعرف   على   طبيعة   نشاط  
 الشركة   ونشأتها؟

أسست   شركة   االتحاد   للكيماويات   ذ . م . م   عام  
   1989 لتكون   أول   شركة   يف   دول   مجلس   التعاون  
 الخليجي   ومنطقة   الشرق   األوسط   وشمال   إفريقيا  
كة    إلنتاج   األسمدة   القابلة   للذوبان   يف   الماء   بالشرا
 مع »    كاميرا - جروهاو    « الفنلندية  . ومنذ   التأسيس،  
 كانت   مهمتنا   هي   تمكين   ودعم   األمن   الغذايئ  
 اإلقليمي   عبر   إنتاج   األسمدة   عالية   الجودة   بناءً  

 على   أفضل   المعايير   الدولية . 
شهدنا   مرور   الشركة   بمراحل   متعددة   من   النمو،  
يادة   القدرات   اإلنتاجية   لتشمل    واستثمرنا   يف   ز
 األسمدة   الحبيبية،   ما   سمح   لنا   بتعزيز   تواجدنا  
 يف   أسواق   دولة   اإلمارات   والعالم؛   حيث   نصدر  
كثر   من   28   دولة  . وتشمل    منتجاتنا   حالًيا   إىل   أ
 محفظة   أعمالنا   غالبية   القطاعاتa   الزراعية   يف  

 منطقة   الشرق   األوسط   وإفريقيا . 
وللحفاظ   على   هذه   المكانة،   نواصل   االستثمار  
كات    يف   البحث   والتطوير   محلًيا،   كما   أقمنا   شرا
 دولية   مع   عدد   من   الخبراء   األكاديميين   يف   ألمانيا  
 يف   مجاالت   الذكاء   االصطناعي   وتحليل   البيانات   يف  
 القطاع   الزراعي  . ونحن   فخورون   بخدمة   مجموعة  
 كبيرة   من   المشاريع   الزراعية   المبتكرة   والصديقة  
 للبيئة   يف   المنطقة،   مثل   الصوبات   الزراعية   الذكية،  

 والمزارع   العمودية . 
باعتبار   اإلنتاج   الزراعي   واحًدا   من   أهم   القطاعات  
 الحيوية،   ركزنا   خالل   الوباء   على   ضمان   تدفق  
 منتجاتنا   لجميع   شركائنا   عبر   سالسل   اإلمداد  
 والتوريد،   وقمنا   بزيادة   إنتاجنا   واحتياطاتنا   لضمان  
 استمرار   خدمة   المشاريع   الزراعية   االستراتيجية،  
 وحين   نسترجع   تلك   المرحلة،   نفخر   بقدرتنا   على  
 المحافظة   على   منتجاتنا   الرئيسة   وعدم   تأخير  
 تسليمها،   واإلسهام   يف   تفادي   أي   عواقب   سلبية  
 على   المحاصيل   والمزارعين   واإلنتاج   الزراعي   يف  
 الدول   التي   نصدر   لها   أسمدتنا  . ونحن   ملتزمون  
 باالستمرار   يف   دعم   األمن   الغذايئ   لدولة   اإلمارات  

 وتعزيز   إنتاجها   الغذايئ   بشكل   مستدام،   عبر   توفير  
 منتجات   وخدمات   زراعية   عالية   الجودة . 

ما   هي   أهم   منتجات   الشركة   البتروكيماوية  
 وخدماتها   الموجهة    للقطاع   الزراعي؟

اعتماًدا   على   احتياجات   عمالئنا   ودورات   زراعة  
 المحاصيل،   يتم   إنتاج   العديد   من   التركيبات   التي  
 تجمع   بين   المغذيات   الكبرى   والثانوية   والصغرى  
 بأشكال   مختلفة؛   مثل   الذوبان   يف   الماء   والحبيبات  
 واألسمدة   السائلة،   لتلبية   احتياجات   المزارعين.  
 كما   تشمل   مجموعتنا   األسمدة   العضوية   وغير  
 العضوية،   ويتم   استخدامها   يف   تطبيقات   الزراعة  
 المختلفة؛   مثل   الحقول   المفتوحة   والصوبات  
 الزراعية   والزراعة   العمودية  . وتشمل   طرق   تطبيق  
 منتجاتنا   رش   األوراق،   والتسميد،   والتربة،   ومغذيات  
 النبات   طويلة   األمد  . وبناءً   على   خبرتنا   الدولية  
 الممتدة   ألكثر   من   33   عاًما   يف   المنطقة،   طورنا  
 صيغ   كيميائية   وتركيبات   مخصصة   ومصممة   وفًقا  
 للمتطلبات   الفريدة   والمناخ   الخاص   بالمنطقة؛  
 على   سبيل   المثال   نمتلك   تركيبة   خاصة   بشجر  
 النخيل  . ويستخدم   مصنعنا   معايير   جودة   عالية  
 تتماشى   مع   أفضل   الممارسات،   وقد   تم   االعتراف  
 بها   من   خالل   العديد   من   الشهادات   الدولية  . وإضافة  
 إىل   مجموعة   منتجاتنا   الواسعة؛   تشمل   خدماتنا  
 التي   نقدمها   للمزارعين،   االستشارات   والتقييمات  
 وتطوير   التركيبات   المخصصة   بناءً   على   متطلبات  
 محاصيلهم  . ويعتبر   التزامنا   بالجودة   أحد   العوامل  
 الرئيسة   لنمو   أعمالنا   وحضورنا   القوي   يف   السوق . 

هل   لنا   أن   نتعرف   على   المزيد   من  
 الحلول   المتقدمة   التي   تقدمونها؟

على   صعيد   المنتجات،   نمتلك   القدرة   على  
 تخصيص   األسمدة   الحتياجات   عمالئنا   من   خالل  
 إمكانات   فريق   الهندسة   الفنية   لدينا،   ويسمح   خطنا  
 لإلنتاج   اآليل   بمزج   مجموعة   متنوعة   من   العناصر  
 الغذائية   يف   منتجات   نهائية   متجانسة   ومصممة  
 خصيًصا   للمتطلبات   والمحاصيل   المتنوعة  
 لعمالئنا  . أما   على   صعيد   خدمات   الدعم   الفني  
 للمزارعين   فنعمل   على   ضمان   اإلنتاجية   وتحقيق  
 العوائد   المثلى   لهم،   إضافة   إىل   تقديم   مجموعة  
 واسعة   من   الخدمات   اللوجستية   المتقدمة   التي  

 تحقق   تجربة   متميزة   لعمالئنا . 

ما   هي   الصناعات   التي   تقوم   شركتكم  
 بتوفير   احتياجاتها؟   وكيف   يمكنكم   تلبية  
 تلك   الصناعات   المتنوعة   مع   المحافظة  
 يف   الوقت   ذاته   على   ضمان   خدمات  

 عالية   الجودة؟
تركز   عروضنا   على   تقديم   مجموعة   واسعة   من  
 المنتجات   والخدمات   لمختلف   أصناف   المؤسسات  

 الزراعية )  الحقول   المفتوحة،   البيوت   المحمية،  
 المزارع   العمودية   والمزارع   المائية  .( ويعتبر  
 فهمنا   العميق   الحتياجات   عمالئنا   ومتطلباتهم  
 مفتاح   النجاح   يف   هذا   الجانب،   إضافة   إىل   التزامنا  
 الراسخ   بالتميز   والجودة؛   إذ   نحافظ   على   أفضل  
 الممارسات   الدولية   ونقدم   االستشارات   الفنية  
 لعمالئنا   لتمكينهم   من   تحقيق   أفضل   العوائد  

 وتحسين   ربحية   المزرعة . 

هل   لنا   أن   نطلع   على   بعض   األرقام  
 الخاصة   بنمو   الشركة   وأبرز   مشاريعها  

 الرئيسة؟
تتمثل   مشاريعنا   الرئيسة   يف   زيادة   استثماراتنا  
 يف   البحث   والتطوير   لتقديم   منتجات   متخصصة  
 جديدة   ومفيدة   ألسواقنا   يف   جميع   أنحاء   المنطقة،  
 ونعمل   انطالقا   من   جبل   علي   منذ   35   عاًما؛  
 حيث   كّنا   مورًدا   رئيًسا   لقطاع   الزراعة،   ووصلت  
كثر   من   28   دولة  . وقد   سلط   الوباء    صادراتنا   إىل   أ
 الضوء   على   أهمية   األمن   الغذايئ   يف   منطقتنا؛   ما  
 حفزنا   على   االنطالق   إىل   المرحلة   التالية   من   النمو  
 وزيادة   االستثمار   يف   األجندة   الوطنية   لألمن   الغذايئ،  
 وتتماشى   استراتيجيتنا   مع   تطلعات   وتوجهات  
 استراتيجية   األمن   الغذايئ   لدولة   اإلمارات 2051    
 التي   تشجع   اإلنتاج   المحلي،   ونفخر   بإنتاج   األسمدة  

 الزراعية   عالية   الجودة   محلًيا . 
وتتصدر   قائمة   منتجاتنا   يف   المنطقة   إنتاج  
 األسمدة   وتوزيعها   وتقديم   االستشارات   والدعم  

 الفني   للزراعة . 

كيف   تستفيدون   من   وجودكم   يف   جافزا  
 لتحقيق   االنتشار   العالمي؟

يف   الحقيقة،   من   دون   قدرات   المركز   اللوجستي  
 والتجاري   عالمي   المستوى   يف   جافزا   وجبل   علي،  
 لن   يكون   باإلمكان   الوصول   إىل   ما   حققناه   من  
 إنجازات   وانتشار   عالمي   بسهولة  . فنحن   هنا   يف  
كز   اللوجستية   نشاًطا   يف   المنطقة،   كثر   المرا  قلب   أ
 ونستطيع   أن   نجد   المواد   األولية   التي   نحتاجها  
 يف   أي   وقت   ومهما   كانت   الظروف،   السيما   خالل  
 الجائحة؛   حيث   حافظت   جافزا   على   استمرارية  
 عملياتها   وتقديم   جميع   أشكال   الدعم   لنا   لمواصلة  

 العمل   واإلنتاج   من   دون   توقف . 
من   جانب   آخر   نستطيع   الوصول   إىل   أفضل  
 الخدمات   التي   تمكننا   من   ممارسة   األعمال   بسهولة  
 ويسر،   سواء   كانت   خدمات   لوجستية   متقدمة   يف  
 مجال   النقل   البري   والبحري،   أو   عبر   الخدمات  
 الذكية   المتكاملة   التي   تعطينا   أفضل   اإلمكانات  
 للوصول   إىل   سلسلة   اإلمداد   والتوريد   العالمية  

 عبر   بوابة   ديب   التجارية   وخدماتها   المتنوعة .   

شركة االتحاد للكيماويات : االستثمار في حلول األعمال 
المتقدمة  لتعزيز مسيرة النمو
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Methanol proves effective for 
lower-carbon shipping
New fuels will need policy support and investment to scale up the technology needed to 
produce renewable products

By: Georgios Plevrakis, VP, Sustainability, ABS

TECHNOLOGY UPDATES

While the concept of large LNG 
dual-fuel ships has become well 
understood and accepted within the 
market, Methanol dual-fuel ships 
other than the dedicated methanol 
carriers are now picking up pace 
in their demand. Methanol has 
taken huge strides in acceptance by 
shipowners as an alternative fuel that 
can virtually eliminate air pollution 
and reduce carbon dioxide emissions 
on a tank-to-wake basis.

The turning point was the 
announcement by AP Moller-Maersk 
that it would build 12 container ships 
of 16,000 TEU and expand on its 
previous order for one feeder ship 

with enquiries in place for up to 18 
dual-fuelled 2,600 TEU ships, which 
it plans to operate on renewable 
methanol. This fleet powered by 
renewable Methanol will be built to 
ABS Class. The proving-out of the 
use of methanol as fuel on product 
carriers included both regulatory 
instruments under the IGF Code and 
class approvals covering all safety 
and operational aspects. 

The adaptions required proved 
minimal, with designers able to use 
slop and ballast tanks for Methanol 
storage, the specification of double-
wall piping, and a small amount 
of additional training for the crew. 

Making methanol the primary 
fuel on a large containership with 
a completely new vessel design, 
presents a challenge on a different 
scale, since this is the first time it will 
be used on this type of ship, operating 
in a liner trade and with crew used to 
working with conventional fuels.

Support to Methanol-powered 
container ships

ABS is the only classification society 
working with an owner on large 
containerships powered by Methanol 
and is supporting AP Moller-Maersk 
with challenges that are both 
technical and operational in nature. 
The fact that the technical issues can 
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be addressed, reflects Methanol’s 
major advantage as a marine fuel. 
The fuel is at ambient temperature, 
so it does not require cryogenic 
storage. Moreover, it presents 
practical advantages in terms of its 
handling onboard, and is cleaner than 
fuel oil not only from an emissions 
perspective, but also considering 
that it is soluble in water.

Like all fuels, methanol poses some 
risks, and can be toxic if ingested or 
exposed to for a long period of time. 
In the latter case, treatment can be 
provided with the help of proper 
training. Nevertheless, Methanol 
still poses a relatively low safety risk 
to seafarers and the environment. 
Methanol has roughly half the energy 
density of conventional fuel oil, so 
the storage must have the additional 
volume required. It does not contain 
SOx, thus has very low particulate 
matter, and its NOx emissions can be 
abated by the emulsion of water. 

Because conventional Methanol 
is derived from natural gas it 
generates significant  greenhouse 
gas emissions from a well-to-wake 
perspective. This has prompted AP 
Moller-Maersk and other operators 
to seek sources of renewable 
Methanol to power its ships, aiming 
at carbon-neutral operations. Such 
operational issues are where ABS’s 
practical experience with alternative 
fuels, and in developing a low-carbon 
outlook publication series can provide 
operational support to owners.

Increasing demand for alternate 
fuels

Beyond grey methanol produced from 
natural gas, blue methanol, which is 
produced in combination with carbon 
capture and storage, offers a lower 
emissions profile. Production of green 

methanol sourced from biomass 
or from captured CO2 is small but 
growing, as producers recognise the 
increasing demand for such solutions 
in the shipping industry. Because 
methanol is a completely stable 
compound wherever it is produced, it 
is possible to begin blending volumes 
of green methanol with conventional 
products to deliver incremental 
short-term greenhouse gas emission 
savings.

The distinction matters because of 
the way regulators measure emissions 
and how this is changing. The IMO is 
moving towards measuring emissions 
on a well-to-wake (lifecycle) basis, 
encouraging the development and 
take up of green, carbon-neutral 
fuels, and this is partially true for the 
European Union too, but not the case 
across all its initiatives. In the future, 
there will be more emphasis on clean 
fuel characteristics, not just because 
of the lifecycle assessment model, 
but because for shipowners and 
their clients, there will be additional 
carbon levies to pay for.

Shipowners opting for Methanol as 
fuel will need to consider the value 
chain of the intended fuel and its 
short and long-term emissions 
profile. Most likely, this will 
require shipowners to strengthen 
relationships with suppliers, and 
apply the ‘green corridor’ model with 
the necessary fuel supplies in place 
for the vessels intended for trade. 
It also suggests that there needs 
to be a collective effort to scale up 
the production of blue and green 
Methanol, with regional policies in 
place for its development, including 
investments in renewable electricity, 
and the use of biogenic sources to 
create additional fuel. ABS’s own 
research has indicated the economic 
viability of developing Methanol 

production and the infrastructure 
that supports it, including bunkering, 
storage, and distribution.

Key to its success will be an expansion 
of carbon capture as a central plank 
of decarbonisation in the short 
term. Scaling up carbon capture and 
the development of a carbon value 
chain introduces new opportunities 
for the maritime industry, both in 
terms of new carbon trade and 
transportation, and in utilising the 
capabilities of blue hydrogen as a 
building block for alternative fuels. 
Beyond these innovations, onboard 
carbon capture is a solution that 
merits more exploration. Methanol’s 
primary advantage is that it is 
proven as a fuel solution that will 
cut pollution, and progressively lower 
carbon emissions. It can be applied 
now under tank-to-wake emissions 
accounting and contribute to 
meeting IMO targets. In the longer 
term, Methanol can build a platform 
for sustainability that can support 
the shipping industry’s carbon-
neutral transition.
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جورجيوس بليفراكيس
نائب الرئيس - االستدامة، المكتب 

)ABS( األمريكي للشحن

ا مبرًدا. عالوة على ذلك،  ًن وال يتطلب تخزي
يوفر الميثانول مزايا عملية يف التعامل 
على متن السفينة، حيث إنه أنظف من 
زيت الوقود ليس فقط من جهة االنبعاثات، 
ولكن أيًضا إذا أخذنا يف االعتبار إنه قابل 

للذوبان يف الماء.

يتضمن  األخرى،  لوقود  ا أنواع  مثل 
أن  ويمكن  المخاطر  بعض  الميثانول 
التعرض  أو  ابتالعه  تم  إذا  ا  ساًم يكون 
الحالة، يمكن  لفترة طويلة، ويف هذه  له 
الطاقم  حصل  إذا  الالزم  العالج  تقديم 
من  وبالرغم  المناسب.  التدريب  على 
ذلك، يشكل الميثانول مخاطر منخفضة 
البحارة والبيئة،  بالنسبة لسالمة  ا  نسبًي
فالميثانول لديه ما يقرب من نصف كثافة 
الطاقة لزيت الوقود التقليدي، لذا، يجب 
الحجم  التخزين على  يحتوي مكان  أن 
الميثانول  المطلوب. وال يحتوي  اإلضايف 
يحتوي  وبالتايل  الكبريت،  أكاسيد  على 
ويمكن  جًدا،  على جسيمات منخفضة 
النيتروجين عن  أكاسيد  انبعاثات  الحد 

طريق خلطها بالماء.

مشتق  التقليدي  الميثانول  ألن  نظًرا 
من الغاز الطبيعي، ينتج عنه انبعاثات 
لالحتباس  المسببة  الغازات  من  كبيرة 
الحراري عند استخدامه كوقود، وقد دفع 
“إيه يب مولر ميرسك“ والمشغلين  ذلك 
اآلخرين للبحث عن مصادر الميثانول التي 
يتم إنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة 
لتشغيل سفنها بهدف ان تكون عملياتها 
الكربونية. ويمكن  االنبعاثات  خالية من 
 ،)ABS ( للشحن  يكي  األمر للمكتب 
أنواع  يمتلكه من خبرات عملية يف  بما 
الوقود البديلة، تقديم االستشارات الفنية 
والدعم التشغيلي ألصحاب السفن لتكون 

عملياتهم منخفضة الكربون.

زيادة الطلب على أنواع الوقود البديل

بخالف الميثانول الرمادي الذي يتم إنتاجه 
من الغاز الطبيعي، يتم إنتاج الميثانول 
األزرق بالتزامن مع عمليات التقاط وتخزين 
الكربون، ما يسهم يف الحد من االنبعاثات. 

أما حجم إنتاج الميثانول األخضر الذي يتم 
الحصول عليه من الكتلة الحيوية أو من 
احتجازه،  يتم  الذي  الكربون  أكسيد  ثاين 
فما زال صغيرًا، ولكنه يف تزايد، حيث يدرك 
مثل  على  الطلب  الزيادة يف  المنتجون 
هذه الحلول يف صناعة الشحن البحري. 
ونظرًا ألن الميثانول مركب مستقر تماًما 
أينما يتم إنتاجه، فمن الممكن البدء يف 
مع  األخضر  الميثانول  كميات من  مزج 
وفورات  لتحقيق  التقليدية  المنتجات 
المسببة  الغازات  انبعاثات  تدريجية يف 

لالحتباس الحراري على المدى القصير.

األنواع  هذه  بين  التمييز  المهم  من 
بسبب الطريقة التي تقيس بها الهيئات 
المنظمة  وتتجه  االنبعاثات،  التنظيمية 
البحرية الدولية نحو قياس االنبعاثات على 
أساس “دورة الحياة“ بالنسبة للوقود من 
وقت إنتاجه وحتى استهالكه، األمر الذي 
يشجع على تطوير واستخدام أنواع الوقود 
الخضراء المحايدة للكربون. وينطبق ذلك 
ليس  ولكن  األورويب،  االتحاد  ا على  جزئًي
المستقبل،  المبادرات. ويف  على جميع 
سيكون هناك تركيز أكبر على خصائص 
الوقود النظيف، ليس بسبب نموذج تقييم 
دورة الحياة فقط، ولكن ألنه سيتعين على 
رسوم  السفن وعمالئهم سداد  أصحاب 

كربون إضافية.

يختارون  الذين  السفن  مالكو  سيكون 
الميثانول كوقود بحاجة إىل وضع سلسلة 
القيمة للوقود الذي سيستخدمونه وحجم 
األجل يف عين  انبعاثاته قصيرة وطويلة 
األرجح  على  ذلك  وسيتطلب  االعتبار. 
العالقات مع  تعزيز  السفن  من مالكي 
الموردين، وتطبيق نموذج “الممر األخضر“ 
مع توفير إمدادات الوقود الالزمة للسفن 
التجارية. كما ستكون هناك حاجة إىل جهود 
الميثانول  إنتاج  جماعية لتوسيع نطاق 
األزرق واألخضر، مع وضع سياسات إقليمية 
لتطويره، بما يف ذلك االستثمار يف الطاقة 
الحيوية  المصادر  المتجددة، واستخدام 
إلنتاج وقود إضايف، وتؤكد أبحاث المكتب 
األمريكي للشحن إىل الجدوى االقتصادية 
لتطوير إنتاج الميثانول والبنية التحتية 

التي تدعمه، بما يف ذلك التزويد بالوقود 
والتخزين والتوزيع.

يتضمن مفتاح نجاح الميثانول التوسع 
يف احتجاز الكربون باعتباره محورًا رئيًسا 
القصير. كما  المدى  الكربون على  إلزالة 
الكربون  التقاط  نطاق  توسيع  يوفر 
فرًصا  الكربون  قيمة  سلسلة  وتطوير 
جديدة للصناعة البحرية، سواء من حيث 
تجارة ونقل الكربون الجديد، أو االستفادة 
الهيدروجين  يوفرها  التي  اإلمكانات  من 
األزرق كأساس ألنواع الوقود البديل. وإىل 
جانب هذه االبتكارات، يعد احتجاز الكربون 
االستكشاف.  من  المزيد  يستحق  حالً 
يف  للميثانول  األساسية  الميزة  تتمثل 
شأنه  من  كوقود  استخدامه  يمكن  إنه 
انبعاثات  ويخفض  التلوث  يحد من  أن 
الكربون بشكل تدريجي، ويمكن تطبيقه 
للمساهمة يف تحقيق  الحايل  الوقت  يف 
أهداف المنظمة البحرية الدولية. وعلى 
المدى الطويل، يمكن للميثانول أن يكون 
منصة لالستدامة من شأنها أن تعزز تحول 

صناعة الشحن نحو الحياد الكربوين.
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مزدوجة  الكبيرة  السفن  مفهوم  أصبح 
الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي  الوقود 
المسال شائًعا ومقبوالً يف السوق، إال أن 
ا على السفن ذات الوقود  ًي الطلب يزداد حال
المزدوج التي تعمل بالميثانول - بخالف 
 - الميثانول  لنقل  المخصصة  الناقالت 
واسع  بقبول  الميثانول  يحظى  حيث 
لدى أصحاب السفن كوقود بديل يمكنه 
ا القضاء على تلوث الهواء وتقليل  فعلًي
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتج عن 

احتراق الوقود.

“إيه يب مولر  إعالن  التحول  نقطة  كانت 
12 سفينة  ببناء  أنها ستقوم  ميرسك“ 
مكافئة  حاوية   16,000 سعة  حاويات 
والتوسع يف طلبها السابق لسفينة مغذية 
واحدة مع طلبات قد تصل إىل 18 سفينة 
مزدوجة الوقود سعة 2,600 حاوية مكافئة 
الذي  بالميثانول  تعمل  أن  لها  تخطط 

يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، 
وسيتم بناء هذا األسطول وفق مواصفات 
 .(ABS ( للشحن  يكي  األمر المكتب 
الميثانول  استخدام  اختبار  ويتضمن 
كوقود يف ناقالت المنتجات كالً من األدوات 
الدولية  المدونة  بموجب  التنظيمية 
الغازات  التي تستخدم  السفن  لسالمة 
أو أنواع الوقود األخرى منخفضة االشتعال 
(IGF( وموافقات الفئة التي تغطي جميع 

جوانب السالمة والتشغيل.

كانت التعديالت المطلوبة بسيطة للغاية، 
استخدام  من  المصممون  تمكن  حيث 
خزانات المياه الملوثة بالزيوت وخزانات 
مياه الصابورة لتخزين الميثانول، إضافة 
إىل اعتماد مواصفات األنابيب ذات الجدار 
المزدوج، فضالً عن توفير تدريبات إضافية 
الوقود  الميثانول  للطاقم. يشكل جعل 
مع  كبيرة  حاويات  لسفينة  األساسي 

ا  تحديً للسفينة  تماًما  جديد  تصميم 
األوىل  المرة  هذه هي  ألن  نظرًا  ا،  مختلًف
من  النوع  هذا  يف  استخدامه  يتم  التي 
السفن التي تعمل على الخطوط المالحية 
المنتظمة ومع طاقم معتاد على العمل 

بالوقود التقليدي.

تعمل  لتي  ا يات  و لحا ا سفن  دعم 
بالميثانول

 (ABS( األمريكي للشحن المكتب  يعد 
جمعية التصنيف الوحيدة التي تتعاون 
كبيرة  مالكة لسفينة حاويات  مع جهة 
تعمل بالميثانول وتدعم الجمعية شركة 
على  للتغلب  ميرسك“  مولر  يب  يه  “إ
التحديات التقنية والتشغيلية. وتعكس 
حقيقة إمكانية معالجة المشكالت الفنية 
الميزة الرئيسة للميثانول كوقود بحري، 
حيث يتم تخزينه يف درجة حرارة الغرفة 

الميثانول يثبت فاعليته كوقود لقطاع الشحن البحري 
منخفض الكربون

 ستحتاج أنواع الوقود الجديدة إلى دعم السياسات واالستثمار لتوسيع نطاق التقنيات الالزمة إلنتاج أنواع وقود منخفضة
الكربون يتم إنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة

)ABS( بقلم: جورجيوس بليفراكيس، نائب الرئيس - االستدامة، المكتب األمريكي للشحن
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TECHNOLOGY UPDATES

WinGD signs agreement with K-Line 
duo for its X62DF-2.1 engines

Swiss marine power company WinGD signed a deal with Jap-
anese shipowner K-LINE to integrate energy systems on two 
new 7,000 units pure car and truck carriers )PCTC(. The ves-
sels will feature WinGD X62DF-2.1 engines coupled with shaft 
generators, a configuration designed and integrated by WinGD, 
with energy use optimised by WinGD’s X-EL energy manage-
ment system.

By using the smart X-EL energy management system developed 
by WinGD, the K-LINE vessels will be able to optimise energy effi-

ciency in real-time across several modes of operation. In one exam-
ple, power generated through the shaft generators will be used to 

precisely control the engine load while using LNG, meaning 
the vessels will not have to switch to diesel for sud-

den increases in engine load.

                  Environmental impact
K-LINE has anticipated that the two 

vessels will reduce emissions of CO2 
by 25 to 30 per cent compared to the 
previous generation of vessels using 
heavy fuel oil when they enter service 
in 2024.

K-LINE said: “WinGD’s X-EL sys-
tem integration expertise and en-
ergy management solution will 
contribute to significant efficien-
cy gains on our two newbuild car 
carriers as we work towards our 

target of reaching ‘’K’› LINE En-
vironmental Vision 2050. Intel-
ligent energy management to 
optimise efficiency is an im-
portant element in achieving 

our long-term ambition.”

Eng. Ibrahim Behairy
Managing Director 
Middle East and Africa 
WINGD



Stefan Goranov, General Manager 
of Sustainability Solutions at WinGD 
said: “This order for X-EL represents 
another significant step forward in 
WinGD’s commitment to supporting 
the energy transition within shipping. 
The signing with another major Japa-
nese shipping line highlights growing 
confidence in our technology as well 
as increasing demand for integrated 
energy solutions as ship operators 
look to drive efficiency and reduce 
emissions across their fleets.“

Dr. Eng. Ibrahim Behairy, Manag-
ing Director of WinGD in the Middle 
East and Africa said: “At WinGD, our 
efforts have always been directed 
towards driving the progress of the 
maritime sector, while ensuring that 
the environment is taken care of to 
the best of our potential. We were 
quick to realise that this vision could 
not be a reality without the help of 
advanced digital solutions. Time and 
again, we have ensured the advance-
ment of our engines to make optimal 
use of the alternative fuels that are 
available to achieve net-zero emis-
sions in the next couple of years. As 
advanced maritime engine designers, 
the onus is on us to offer our solu-
tions to some of the heavy-weights 
in the industry such as K-Line, and 
we are looking forward to the bene-
fits our collaboration with them could 
yield in the upcoming years.”

Optimising performance efficiency
The order means that two of the 

three biggest Japanese shipping 
companies have used WinGD’s X-EL 
service for electric-hybrid system 
integration. Last year NYK Line se-
lected WinGD to integrate a bat-
tery-LNG system on four NYK Line 
PCTCs. The K-LINE pair will also be 

built at JinLing Shipyard (Nanjing) in 
China, which develops strong capabil-
ities in the delivery of hybrid-powered 
PCTCs.

JinLing Shipyard (Nanjing) said: 
“We are happy to work with WinGD 

once more to deliver K-LINE’s high-
ly capable new vessels. X-EL brings a 
robust energy system design with a 
tailored energy management system, 
backed by their in-depth engine ex-
pertise. This kind of integration capa-
bility is becoming important as more 
shipowners consider building hybrid 
vessels.”

WinGD’s X-EL battery-hybrid pow-
er integration brings two-stroke ma-
rine engine control into the electrified 
vessel power system for the first 
time. WinGD has developed propri-
etary expertise and digital tools to 
simulate, design, and deploy the en-
tire vessel powertrain, incorporating 
in-line shaft generators, frequency 
converters, thrusters, and whenever 
required, battery systems, integrated 
with the main engine.

The overall power configuration is 
controlled by a holistic energy man-
agement system, X-EL, that offers 
dynamic optimisation to real-time 
vessel operating conditions, inter-
acting with WinGD Integrated Dig-
ital Expert )WIDE( to incorporate 
detailed engine insights into energy 
management.

Stefan Goranov
General Manager of Sustainability 
Solutions
WinGD 
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Date: 9 – 11 November, 2022
Queen Elizabeth 2

Gulf Superyacht Summit

Date: 24 – 27 November, 2022

ADNEC

Date:22 November, 2022

Safety at Sea

ومشغلي السفن على التخلص من االنبعاثات 
الكربونية لسفنهم. ويوضح البحث الذي يحمل 
عنوان مبادرةX-Act ، جهود »وين جي دي« يف 
تطوير خمسة مجاالت تشمل تقنيات المحركات 
المتطورة، وتطوير المحرك األساسي، والتقنيات 
المحرك  وغرفة  والتكامل،  والرقمنة  الخضراء، 
المستقلة. وتشمل المشاريع الجيل الحديث من 
تقنيات المحركات مزدوجة الوقود، وأنظمة مبتكرة 
المحرك،  االنبعاثات يتم تركيبها على  للحد من 
الطاقة  البديل، إضافة إىل تكامل نظام  والوقود 

الهجين وبرمجيات التحكم. وقال دومينيك شنايتر، 
نائب رئيس البحوث والتطوير يف »وين جي دي«: 
إلزالة الكربون من قطاع الشحن بالسرعة التي 
يطلبها المجتمع البحري، علينا التحرك فوًرا عبر 
عدة محاور، فالتنسيق واتساق الجهود يزيد من 
فرص تطوير منظومة »وين جي دي« للحلول 

المبتكرة التي يحتاجها قطاع الشحن البحري.

تتيح »وين جي دي« الفرصة إلزالة الكربون بوتيرة 
أسرع وكذلك تحقيق انخفاض أكبر لالنبعاثات عبر 

مجموعة محركاتها، ال سيما من خالل محركات 
X-DF مزدوجة الوقود، والتي تنتشر على نطاق 
واسع، حيث يمكنها االعتماد على أنواع الوقود 
الطبيعي  الغاز  ذلك  يف  بما  للكربون  المحايد 
المسال االصطناعي والحيوي، بينما تعمل أحدث 
تقنيات X-DF2.0 على تحسين انبعاثات الميثان 
واألداء العام النبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري. إضافة إىل ذلك، حددت »وين جي دي« 
اإلطار الزمني إلضافة إمكانات الحد من األمونيا 

والميثانول إىل محركاتها. 
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 (WinGD ( دي«  جي  »وين  شركة  طورت 
البحرية نسخة  المحركات  السويسرية لتصنيع 
نظامها واسع  المحركات من  تركيبها على  يتم 
إعادة  الذكي عن طريق تقنية  للتحكم  االنتشار 
تدوير العادم )iCER(، األمر الذي يسمح بتثبيت 
التأثير على  االنبعاثات دون  تقلل  التي  التقنية 
بصمة المحرك. ويأيت تطوير التقنية الجديدة يف 
إزالة  التزام »وين جي دي« بجعل عملية  إطار 
الكربون بسيطة وسريعة بقدر اإلمكان بالنسبة 

لمشغلي السفن.

تعد )iCER( أول تقنية من نوع X-DF2.0 يتم 
تطويرها لتعزيز أداء محركات )X-DF( مزدوجة 
االنبعاثات،  الكفاءة والحد من  الوقود من حيث 
حيث تسهم محركات X-DF التي تعمل بالغاز 
الغازات  انبعاثات  تقليل  المسال، يف  الطبيعي 
المسببة لالحتباس الحراري بأكثر من 20 بالمائة، 
كبيرة  بنسبة  الهواء  تلوث  الحد من  إىل  إضافة 

مقارنة بزيت الوقود.

وقال الدكتور رودولف هولت بيكر، رئيس العمليات 
مكونًا   iCER تقنية  »تعد  »وين جي دي«:  يف 
أثبتت كفاءتها  التي    X-DF رئيًسا يف محركات 
وتلعب دوًرا مهًما يف دعم تحول القطاع البحري 
الستخدام أنواع الوقود النظيفة والصديقة للبيئة 
للسفن. وتعود هذه  الكربونية  البصمة  وتقليل 
 ،  X-DF2.0المهمة لمجموعة محركات اإلضافة 
بالفائدة على أحواض بناء السفن وشركات صناعة 
المحركات العالمية، حيث يساعد التصميم الجديد 
على الحد من تكاليف التصنيع والتركيب.«وتسهم 

الميثان بنسبة  انبعاثات  iCER يف تقليل  تقنية 
50 بالمائة يف وضع التشغيل بالغاز، إضافة إىل 
تحسين كفاءة الوقود، ما يؤدي إىل تقليل إجمايل 
الحراري  لالحتباس  المسببة  الغازات  انبعاثات 
بنسبة تصل إىل 8 بالمائة عند التشغيل بالغاز. 
iCER  ويف وضع التشغيل بالديزل، تعمل تقنية

على تحسين أداء انبعاثات محركات X-DF بنسبة 
6 يف المائة.

توفر تقنية  iCER التي يتم تركيبها على المحرك 
وبناء  اختبار  تبسيط عمليات  المزايا مع  نفس 
وتركيب المحركات، فضالً عن تقليل مساحة غرفة 
المحرك الالزمة لمعدات تقليل االنبعاثات. ويتم 
تثبيت مبرد غاز العادم وجميع مكونات التحكم 
يف تدفق غاز العادم على المحرك، األمر الذي يوفر 

مرونة كبيرة يف تصميم غرفة المحرك.

حلول ذكية لمستقبل مستدام
وحول نهج الشركة تجاه جهود إزالة الكربون من 
إبراهيم  المهندس  الدكتور  البحري، قال  القطاع 
البحيري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب يف 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا لدى »وين جي 
من  الكربون  إزالة  جهود  كانت  »لطالما  دي«: 
المجاالت ذات األولوية بالنسبة لنا، حيث نسعى 
لتحقيق األهداف التي حددتها المنظمة البحرية 
الدولية لقطاع الشحن لعامي 2030 و2050 يف 
أسرع وقت ممكن. ويف إطار التزامنا بهذه األهداف، 
تقنيات  تطوير  يف  واسع  نطاق  على  استثمرنا 
جديدة من بينها نظام iCER الذي حصد العديد 

التقنية، نتطلع  العالمية. وعبر هذه  الجوائز  من 
الوقود،  بكفاءة  المتعلقة  القضايا  معالجة  إىل 
وتحسين أداء السفن، فضالً عن االستدامة البيئية. 
وستسهم هذه النسخة األخيرة من النظام يف تقليل 
االنبعاثات عبر تنظيم تدفق الهواء وغاز العادم. 
ومن خالل تبريد وإعادة تدوير العادم إىل المحرك، 
يتم حرق المزيد من الغازات التي قد تتسبب يف 
التغير المناخي إذا تسربت إىل الغالف الجوي«.

تتوافر تقنية iCER والتي يتم تركيبها على المحرك 
والتي   ،  WinGD X72DFمحركات يف  مبدئًيا 
أصبحت المعيار يف ناقالت الغاز الطبيعي المسال 
الحديثة.، كما أن تقليل انبعاث الميثان من ناقالت 
الغاز الطبيعي المسال له فائدة إضافية للسفن 
التي تستخدم حمولتها كوقود، ما يسمح لها بزيادة 
قيمة الغاز الطبيعي المسال التي يتم توريدها. 
وسيتم الحًقا اعتماد هذه التقنية يف أنواع أخرى 

.X-DF من محركات

وإجمايل  الميثان  انبعاثات  تقليل  إىل  باإلضافة 
انبعاثات غازات الدفيئة، تساعد تقنية  iCER التي 
يتم تركيبها على المحرك أو خارجه على االمتثال 
للنسب التي حددتها المنظمة البحرية الدولية يف 
ما يتعلق بأكاسيد النيتروجين، سواء باستخدام 

الغاز الطبيعي المسال أو وقود الديزل.

إلزالة  األوجه  متعددة  استراتيجية 
الكربون

نشرت »وين جي دي« أخيًرا بحثاً جديداً يسلط 
مالكي  لمساعدة  الشامل  نهجها  على  الضوء 

»وين جي دي« تطور نظام iCER الذي يتم تركيبه 
على محركات )X-DF( لتقليل االنبعاثات

WinGD’s efficient engine design features the most economic 
low-pressure supply system with the least components, saving on 
space and fuel costs. The gas handling and pilot fuel system 
keeps fuel quantity below 1% of total heat release in the lean 
burn cycle, which in turn increases efficiency.

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

Improved cost 
efficiencies
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As a vast country with a maritime industry that strad-
dles the Red Sea, the Arabian Gulf, three continents and 
countless shipping routes, the Kingdom of Saudi Arabia is 
swiftly becoming a leading global maritime hub. 

On World Maritime Day last year, the Kingdom was 
ranked 20th globally in the maritime transport industry 
among the 174 member states of the IMO. The Kingdom’s 
government has recognised the critical role of the mari-
time industry in driving forward the country’s economy 
and achieving the goals set out in Vision 2030, a strate-
gic roadmap that was drawn up by His Royal Highness 
the Crown Prince Mohammed Bin Salman. One of the key 

pillars of Vison 2030 is to make the Kingdom  a leading 
maritime and logistics hub in the region. 

The Kingdom is focusing on sustainable maritime devel-
opment, as it organises various international conventions 
and treaties regulating this industry and strengthens its 
partnerships with other distinguished states in the re-
gion.  Two authorities within the government framework 
are Mawani, the Saudi Ports Authority, which oversees 
the billion-dollar network of national ports, shipping com-
panies, and logistics services; and the Transport General 
Authority, which has been tasked with regulating the in-
dustry. 

Following the voting, which took place in December 
2021, the Kingdom became a member of the IMO Exec-
utive Council under category C. The Council is the exec-
utive organ of the IMO which supervises the work of the 
organisation. This membership was regarded by the Pres-
ident of the Transport General Authority, Rumaih Mo-
hammed Al-Rumaih, as a culmination of the efforts of the 
Kingdom’s leadership to drive and protect the maritime 
transportation sector, and develop international trade and 
transport laws.

In order for the wider maritime industry to flourish and 
grow, major maritime companies such as Aramco, Bahri, 
and IMI have joined together to explore mutual business 
opportunities and further the aims set out by the King-
dom’s government. 

Major projects
One of the largest projects currently being undertak-

en is the King Salman International Complex for Maritime 
Industries and Services )IMI(, a joint venture of Saudi 
Aramco, the National Shipping Company of Saudi Ara-
bia )Bahri(, Hyundai Heavy Industries, and Lamprell. The 
Complex will provide a combination of shipbuilding and 
maintenance, repair, and operations services. Its facilities 
will include dry docks for shipbuilding and ship repair, ba-
sins, piers, a ship-lift system, warehouses, utility services 
areas, offices, as well workers’ accommodation and recre-
ational facilities. Once completed, this is expected to be 
the largest shipyard in the region (covering an area of ap-
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proximately 4.5 km by 2.5 km( and is hoped to contribute 
around SAR 64 billion to the Kingdom’s GDP. 

Last year, IMI delivered on-the-job training for more 
than 600 employees to improve the skillsets of the King-
dom’s youth and future maritime workforce and diversify 
the country’s economy as part of Vision 2030. The pro-
gramme covers a range of areas: Design and Production 
Engineering; Health, Safety, Environment, and Quality; 
Procurement and Supply Chain Management; IT, Ships 
and Rigs Operation, as well as Shipbuilding Processes and 
Activities. 

Investing in digitalisation
Investments are being directed towards introducing new 

technologies at the Kingdom’s Ports. Mawani signed a 
number of agreements with telecom operators and ven-
dors for the provision of automation and 5G technology 
in the Kingdom’s ports, and the establishment of an inte-
grated logistics park covering an area of 135,000 sq. m at 
Jeddah Islamic Port. In addition, customs clearance proce-
dures have been digitalised, making the customs clearance 

procedure more straightforward and efficient. These aim 
to completely transform the process of operations and 
logistical support at the Kingdom’s ports to improve port 
capacity and increase the GDP share of non-oil exports 
from 16 per cent to 50 per cent. Huawei, Ericsson, DP 
World, Saudi Global Ports Company (SGP), and the Red 
Sea Gateway Terminal Company (RSGT) are key players in 
providing communications and IT services, infrastructure, 
cybersecurity, and cloud computing service development 
in the upcoming transformation of the Saudi ports. 

Additionally, the Kingdom’s government has invested 
approximately USD 200 billion to improve the infrastruc-
ture of the Kingdom’s ports. Jeddah Islamic Port and King 
Abdulaziz Port Dammam are to expand their operations 
with a combined overall investment of approximately USD 
4.5 billion. While King Abdullah Port at Rabigh is King-
dom’s first port to be owned, developed, and operated by 
the private sector and has potentially been earmarked to 
be the first ever fully integrated bonded free zone in the 
Kingdom with an overall investment of approximately USD 
3.5 billion.
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على حوايل 4.5 كيلومتر * 2.5 كيلو متر، ليصل مجموع إسهاماته يف الناتج 
المحلي اإلجمايل للمملكة بحوايل 64 مليار ريال سعودي.

كثر  قامت الشركة العالمية للصناعات البحرية يف العام الماضي بتدريب أ
من 600 موظف لتحسين مهارات الشباب والقوى العاملة يف القطاع البحري 
التنويع االقتصادي  يف المملكة، كجزء من خطط االستثمار القائمة على 
من  متنوعة  يبي مجموعة  التدر البرنامج  2030. وضم  لرؤية  وتحقيًقا 
المجاالت التي شملت التصميم وهندسة اإلنتاج ورفع الوعي بمعايير الصحة 
والسالمة البيئية والجودة وإدارة سلسلة التوريد والمشتريات وتكنولوجيا 

المعلومات وتشغيل السفن واألنشطة المتعلقة بعمليات بناء السفن.

االستثمار يف الرقمنة
تم ضخ االستثمارات إلدخال تقنيات جديدة وتحديث موائن المملكة 
بصورة كاملة، حيث وقعت »مواين« عدًدا من االتفاقيات مع كبرى الشركات 
بأحدث  المملكة  االتصاالت ألتمتة وتحديث موائن  العالمية من مزودي 
تكنولوجيات الجيل الخامس، وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة تمتد على 
مساحة 135 ألف متر مربع يف ميناء جدة اإلسالمي، وباإلضافة إىل ذلك، 
التخليص الجمركي لضمان سالسة وسرعة وفاعلية  تم رقمنة إجراءات 
الدعم  التشغيل وخدمات  الكامل يف عمليات  التحول  اإلجراءات، ودعم 
الناتج  يادة حصة  وز الموائن  إىل تحسين قدرات  التي تهدف  اللوجستي 
المحلي اإلجمايل للصادرات غير النفطية من %16 إىل %50. وتعد شركات 
العالمية  السعودية  »هواوي« و«إريكسون« و«دي يب ورلد« و«الشركة 
للموائن« و«محطة بوابة البحر األحمر« أبرز الجهات التي سيتم االعتماد 
عليها يف توفير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية 
القادم  التحول  السحابية يف  الحوسبة  السيبراين وتطوير خدمات  واألمن 

الذي ستشهده موائن المملكة العربية السعودية.
أمريكي  المملكة حوايل 200 مليار دوالر  إىل ذلك، رصدت  باإلضافة 
لتطوير البنية التحتية للموائن، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التطوير يف ميناء 
جدة اإلسالمي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمارات إجمالية تبلغ 
حوايل 4.5 مليار دوالر أمريكي، ويعد ميناء الملك عبدهللا أول ميناء يف 
المملكة يطورة ويديره ويمتلكه القطاع الخاص ومن المتوقع أيًضا أن يتم 
تخصيصه ليكون أول منطقة حرة متكاملة يف المملكة بحجم استثمارات 

إجمالية تبلغ حوايل 3.5 مليار دوالر أمريكي.
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التطورات التي يشهدها القطاع البحري 
في المملكة العربية السعودية 

تعد المملكة العربية السعودية مركًزا بحريًا رائًدا عالمًيا، بما تمتلكه 
من قطاع بحري زاخر بالصناعات البحرية وموقع استراتيجي يربط القارات 
الثالث، آسيا وأفريقيا وأوروبا ببعضها البعض، وسواحل تطل على كل من 

البحر األحمر غربًا والخليج العريب شرًقا.
العربية  المملكة  احتلت  الماضي،  للعام  العالمي  البحري  اليوم  ويف 
السعودية المرتبة 20 عالمًيا يف مجال النقل البحري من بين 174 دولة عضو 
يف المنظمة البحرية الدولية، حيث تدرك حكومة المملكة الدور المحوري 
الذي تلعبة الصناعة البحرية يف دفع عجلة النمو االقتصادي للبالد وتحقيق 
أهداف رؤية 2030، التي وضع خطتها االستراتيجية صاحب السمو الملكي 
ويل العهد األمير محمد بن سلمان، وتتمثل أحد ركائزها الرئيسة يف جعل 
المملكة العربية السعودية مركًزا بحريًا ولوجستًيا ال يضاهى يف المنطقة.
تركز المملكة يف قائمة أولوياتها على التنمية البحرية المستدامة، ومن 
هذا المنطلق تعمل المملكة على االلتزام بكافة االتفاقيات والمعاهدات 
كتها مع أبرز الدول الرائدة يف  الدولية المنظمة لهذه الصناعة، وتعزيز شرا
القطاع البحري يف المنطقة، ودعًما للقطاع تم تكليف هيئتين للعمل وفق 
اإلطار الحكومي، لتشرف الهيئة العامة للموائن السعودية »مواين« على 
شبكة المليار دوالر المتمثلة يف الموائن الوطنية وشركات الشحن والخدمات 

اللوجستية، والهيئة العامة للنقل لتنظيم الصناعة البحرية.
بناًءا على التصويت الذي أُجري يف ديسمبر 2021،أصبحت المملكة 
الفئة »ج«، والذي يعد  الدولية عن  البحرية  المنظمة  عضًوا يف مجلس 

جزًءا من صالحياته اإلشراف على عمل المنظمة، وتعقيًبا على ذلك اعتبر 
نائب رئيس الهيئة العامة للنقل معايل رميح محمد الرميح هذه العضوية 
تتويًجا لجهود قيادة المملكة يف تكريس دورها لتعزيز قطاع النقل البحري 

وتطوير قوانين التجارة الدولية.
البحرية على نطاق أوسع، تضافرت  ازدهار ونمو الصناعة  ومن أجل 
جهود الشركات البحرية العمالقة مثل أرامكو والشركة العالمية للصناعات 
البحرية الستكشاف فرص العمل المشترك الذي يمكن من خالله دعم 

األهداف التي خططت لها الحكومة السعودية.

مشاريع رئيسة
يعد مجمع الملك سلمان الدويل للصناعات والخدمات البحرية، أحد 
كبر المشاريع التي يتم تنفيذها يف الفترة الحالية، وهو مشروع مشترك  أ
بين شركة »أرامكو« السعودية  والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
»البحري« وشركة »هيونداي للصناعات الثقيلة« وشركة المبريل. حيث 
سيوفر المجمع خدمات متكاملة لبناء السفن والصيانة واإلصالح والتشغيل، 
وستشمل مرافقه أحواًضا جافة لبناء وإصالح السفن وأرصفة وأنظمة متطورة 
لرفع السفن، ومستودعات وخدمات إلدارة المرافق ومكاتب، باإلضافة إىل 
المتوقع أن يضم  الترفيهية. ومن  المرافق  العمال وبعض  أماكن إلقامة 
كبر حوض لبناء السفن يف المنطقة بمساحة تمتد  كتماله أ المجمع عند ا

 نظرة ثاقبة حول التقدم غير المسبوق الذي يشهده القطاع البحري في واحدة من الدول التي تمتلك أضخم االقتصادات
البحرية على مستوى العالم



The UAE’s unique location at the crossroads of global 
shipping routes and its constant drive towards innovation 
has enabled it to become one of the leading international 
maritime hubs. The maritime sector is a key pillar of the 
UAE national economy, and has shown tremendous re-
sults in various performance indicators. The nation ranks 
third in the Bunker Supply Index, fifth as a top maritime 
hub as per the ISCD Index, and 13th in the Port Perfor-
mance and Efficiency Index. 

At a time when the shipping industry worldwide is reel-
ing from the aftermath of a pandemic and is still adapting 
to the disruptions and market volatilities brought about 
by the unfortunate conflict in the north Asian part of the 
world, the UAE has been making massive leaps to foster 
growth in the sector. 

With the advent of a digital revolution, it was expect-
ed that the maritime sector would move to a digital and 
paperless structure. The implementation of blockchain in 
particular, has brought huge changes in the logistics sec-
tor. That apart, ports such as DP World, Jebel Ali etc., 
have embraced automation and are on the next step to 
further integrate artificial intelligence to improve supply 
chains, and make global trade efficient. 

Decarbonisation
In 2018, the International Maritime Organisation )IMO( 

adopted the Initial Strategy on Reduction of Greenhouse 
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Gas (GHG) Emissions. As per this strategy,  ships are re-
quired to reduce their annual greenhouse gas emissions 
by at least 40 per cent by 2030 and by 70 per cent by 
2050. The Initial Strategy acts as a roadmap for regulat-
ing the emissions released by the shipping sector, reduc-
ing its environmental impact.

To achieve this, the IMO, through the Marine Environ-
ment Protection Committee (MEPC) has adopted amend-
ments to the International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships )MARPOL( Annex VI which are 
due to enter into force on 1 November 2022, with the 
requirements for EEXI and CII certification for vessels 
coming into effect from 1 January 2023. 

In an era where decarbonisation and net-zero are buzz 
words, the UAE has already started preparations. The 
UAE Net Zero by 2050 commitment which was unveiled 
in October 2021 is a strategic initiative which cements 
the country’s commitment to decarbonisation. As part of 
this initiative, the UAE has also announced a Hydrogen 
Leadership Roadmap to promote the country’s transition 
to cleaner energy. A potential project by the Abu Dhabi 
National Energy Company, and Abu Dhabi Ports envisag-
es producing green hydrogen and processing it as a bun-
ker fuel for ships and for export.

Sustainability continues to be a key factor going for-
ward with the industry looking at alternative fuels such as 
ammonia, hydrogen, and biofuel, and regulators studying 
how the emission targets will affect vessels operating in 
UAE’s waters.

Regulatory Updates
In December 2021, The UAE was re-elected to the IMO 

Executive Council under Category B for the third time in 
a row with the highest number of votes. This serves as a 
testament to the faith placed in the proficiency and ex-
pertise of the maritime sector in the country. 

During the 109th session of the IMO Legal Commit-
tee held earlier this year, committee members discussed 
a proposal to implement and apply the IMO liability and 
compensation conventions. This included a suggestion 
to develop a mechanism to assess the requirement for 
amending the liability limits in such treaties with the initial 
focus on the methodology to calculate the value of infla-
tion when estimating civil liability under the Convention 
on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as 
amended by the 1996 Protocol )LLMC(.

Additionally, the Committee also addressed a require-
ment to regulate Maritime Autonomous Surface Ships 
(MASS) and noted that important considerations would 
include the human element and that MASS should op-
erate within the legal framework of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

On the domestic front, the Cabinet has issued Resolu-
tion No.71 of 2021 on Marine Wrecks and Violating Ships 
which entered into force on 15 September 2021. This is 
a step taken by the Ministry of Energy and Infrastruc-
ture to enhance the safety of the marine environment, 
and to protect the rights of seafarers on board ships in 
UAE waters and ports especially in circumstances where 
the Owners / Operators abandon the vessels, or cease to 
pay the wages of the crew or provide them with the nec-
essary supplies. Additionally, ships of )300( gross tonnage 
or more must provide an insurance or financial guarantee 
to cover the responsibility for removing the wreck. This 
ties in to the requirements of the Nairobi Convention on 
the Removal of Wrecks, 2007. The resolution comple-
ments other initiatives by the UAE to enhance maritime 
safety and protect seafarers. As it continues to foster its 
core areas of focus, the maritime sector in the UAE is well 
positioned for the future. 
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تدخل حيز التنفيذ يف 1 نوفمبر 2022. كما ستدخل متطلبات الحصول 
على شهادة مؤشر كفاءة الطاقة )EEXI( ومؤشر كثافة الكربون )CII( حيز 

التنفيذ اعتباًرا من 1 يناير 2023.
يف ظل االنتشار الواسع لمفاهيم إزالة الكربون والحياد الكربوين، بدأت 
كتوبر 2021،  دولة اإلمارات االستعداد مبكرًا يف مسيرتها إلزالة الكربون. ويف أ
أعلنت اإلمارات عن المبادرة االستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 
2050. ويف إطار هذه المبادرة، أعلنت الدولة خارطة طريق تحقيق الريادة 
يف مجال الهيدروجين لتعزيز االنتقال نحو الطاقة النظيفة، ويهدف مشروع 
مشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة(، و“موائن أبوظبي“ إلنتاج 
الهيدروجين األخضر ومعالجته الستخدامه كوقود للسفن، وكذلك للتصدير، 
حيث تشكل االستدامة عامالً رئيسًيا لتقدم القطاع البحري الذي يبحث 
حالًيا عن أنواع الوقود البديلة مثل األمونيا والهيدروجين والوقود الحيوي، 
بينما تدرس الجهات التنظيمية تأثير األهداف المتعلقة بخفض االنبعاثات 

على السفن العاملة يف مياه دولة اإلمارات.

أحدث األخبار التنظيمية
يف ديسمبر 2021، أُعيد انتخاب دولة اإلمارات لمجلس المنظمة البحرية 
التوايل. وقد حصدت  الثالثة على  الفئة )ب(، وذلك للمرة  الدولية ضمن 
كبر عدد من األصوات، األمر الذي يؤكد الثقة يف كفاءة وخبرة القطاع  الدولة أ

البحري يف دولة اإلمارات.
وخالل الدورة 109 للجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية التي عقدت 
يف وقت سابق من هذا العام، ناقش األعضاء اقتراًحا لتطبيق االتفاقيات 

الصادرة عن المنظمة والمتعلقة بالمسؤولية والتعويض، من بينها اقتراح 
لوضع آلية لتقييم شرط تعديل حدود المسؤولية يف مثل هذه االتفاقيات 
مع التركيز يف المرحلة األويل على منهجية احتساب معدالت التضخم عند 
تقدير المسؤولية المدنية بموجب اتفاقية تحديد المسؤولية عن المطالبات 
البحرية لعام 1976 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996.باإلضافة إىل 
ذلك، تناولت اللجنة متطلبات تنظيم السفن ذاتية القيادة، وأشارت إىل إنه 
من المهم أن تشمل التغييرات العنصر البشري، حيث يجب أن تعمل السفن 

ذاتية القيادة ضمن اإلطار القانوين التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

القرار رقم )71( لسنة  الوزراء  الداخلي، أصدر مجلس  وعلى الصعيد 
2021 بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة يف مياه الدولة، 
والذي دخل حيز التنفيذ ابتداًء من 15 سبتمبر 2021، وذلك ضمن جهود 
وزارة الطاقة والبنية التحتية لضمان سالمة وأمن القطاع البحري، وحماية 
حقوق البحارة العاملين على متن السفن يف مياه وموائن الدولة، ال سيما 
يف الظروف التي يتخلى فيها مالك السفن أو شركات التأجير عن السفن أو 
يتوقفون عن دفع أجور الطاقم أو تزويدهم باإلمدادات الالزمة. باإلضافة إىل 
ذلك، يجب على السفينة التي تبلغ حمولتها اإلجمالية )300( طن فأكثر 
تقديم تأمين أو ضمان مايل لتغطية المسؤولية عن إزالة الحطام وآثاره، يف 
إطار متطلبات اتفاقية نيرويب الدولية بشأن إزالة حطام السفن لعام 2007. 
وبفضل هذه القرارات، التي تضاف إىل مبادرات دولة اإلمارات األخرى التي 
تهدف إىل تعزيز السالمة البحرية وحماية البحارة وسعيه المستمر للتطوير، 

كثر استعداًدا للمستقبل. أصبح القطاع البحري يف دولة اإلمارات أ



عوامل تعزز تقدم 
القطاع البحري في 

دولة اإلمارات
أسهم الموقع االستراتيجي الذي تتميز به دولة اإلمارات العربية المتحدة 
على مفترق طرق الشحن العالمي وسعيها المستمر نحو االبتكار يف أن 
تصبح مركزًا بحريًا رائًدا على مستوى العالم. ويعد القطاع البحري ركيزة 
أساسية لالقتصاد الوطني يحقق نتائج متقدمة يف العديد من مؤشرات 
التنافسية العالمية، فقد جاءت دولة اإلمارات يف المركز الثالث عالمياً يف 
كز  تزويد السفن بالوقود ويف المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المرا
البحرية الدولية وفًقا لمؤشر مؤشر شينهوا-البلطيق لتطوير الشحن 
المرتبة 13 عالمياً يف مؤشر خدمات  الدويل )ISCD(، وكذلك 
الموائن وكفاءة األداء. وبينما تعاين صناعة الشحن البحري يف 
جميع أنحاء العالم من آثار جائحة كوفيد19-، وال تزال تسعى 
للتكيف مع االضطرابات وتقلبات السوق الناجمة عن الصراع 
يف الجزء الشمايل من العالم، خطت دولة اإلمارات خطوات 

واسعة لتعزيز نمو القطاع.

يف ظل التحوالت الرقمية الهائلة، كان من المتوقع 
بنية رقمية خالية من  البحري إىل  القطاع  ينتقل  أن 
الورق، وقد أحدث استخدام تقنية البلوك تشين على 
وجه الخصوص، تغييرات هائلة يف قطاع الخدمات 
اللوجستية. وكانت مؤسسات رائدة مثل “دي يب ورلد“ 
وميناء جبل علي وغيرها، سباقة يف تبني األتمتة 
وتعمل على تعزيز دمج الذكاء االصطناعي لتحسين 
كثر كفاءة. سالسل التوريد، وجعل التجارة العالمية أ

      إزالة الكربون
الدولية  البحرية  المنظمة  اعتمدت  يف عام 2018، 
استراتيجية الحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري من السفن. ووفًقا لهذه االستراتيجية، يتعين 
الغازات  من  السنوية  انبعاثاتها  تقليل  السفن  على 
المسببة لالحتباس الحراري بنسبة 40 يف المائة على األقل 
المائة بحلول عام 2050. وتشكل  بحلول عام 2030 و70 يف 
الصادرة عن  االنبعاثات  لتنظيم  االستراتيجية خارطة طريق  هذه 
قطاع الشحن البحري بهدف تقليل تأثيرها البيئي. ولتحقيق هذه 
للمنظمة  التابعة  البحرية  البيئة  األهداف، اعتمدت لجنة حماية 
البحرية الدولية، تعديالت على المرفق السادس لالتفاقية الدولية 
لمنع التلوث الناجم عن السفن )اتفاقية ماربول(، من المقرر أن 



Lloyd’s Register held its technical committee meeting on 
the 14th of September at the Mercure Gold Hotel, in Du-
bai to review the industry’s progress in various aspects. The 
meeting incorporated a total of six presentations form some 
of the most experienced and highly qualified experts in the 
field of maritime.

Tanaraj Rajoo, Gas Tech Manager MEA, LR, took the lead 
with the presentations as he spoke at length about a key 
topic of concern to the industry, i.e., decarbonisation and al-
ternate fuels. During his session, he gave detailed insights 
into the amount of GHG emission reductions that are re-
quired as compared to 2020. He explained that net-zero will 
be achieved by 2050 only if the industry reduces its GHG 
emissions by 2 per cent by 2025, 6 per cent by 2030, 13 per 
cent by 2035, 26 per cent by 2040, 59 per cent by 2045, and 
75 per cent by 2050. He also touched upon details of the 
latest trends observed in the sector in term do LNG as an 

alternate source of energy, and the drive towards attaining 
methane free ships.

These insights into the sector’s decarbonisation journey 
were followed by updates on the global tankers market by 
Nikos Michas, Global Tanker Segment Manager, LR. During 
his presentation, he provided details on how the tankers seg-
ment has been performing since the start of the decade. He 
emphasised that Covid 19 and the unfortunate geopolitical 
situation resulted in reduction of oil trade during 2020-21. 
However, the trends changed in 2022, resulting in a 1.5 per 
cent increase in trade per annum. Additionally, he explained 
that freight rates are expecting to have a positive trend, es-
pecially for VLCCs. Furthermore, he emphasised on the fact 
that increasing prices of LNG could lead to further increase 
in demand of oil for the winter of 2022-23.

Following these market updates, industry experts dis-
cussed various other topics concerning the industry, includ-
ing the legal framework of the sector.

By: Haifa Althawadi

Lloyd’s Register discusses 
decarbonisation and alternative fuels 
during its technical committee meeting
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عقدت لويدز ريجستر اجتماع لجنتها الفنية يف 14 سبتمبر يف 
فندق ميركيور جولد بديب،  الستعراض ما تم إحرازه من تقدم 
االجتماع ستة عروض  الصناعة، وتضمن  يف مختلف جوانب 

تقديمية من أهم خبراء المجال البحري.

وقام تانراج راجو، مدير تكنولوجيا الغاز بمنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا باللويدز ريجستر، بالحديث بشكل مفصل عن أهم 
الموضوعات الرئيسة التي تحظى باهتمام الصناعة يف الوقت 
الراهن، مثل إزالة الكربون والوقود البديل، وقدم خالل جلسته 
رؤى تفصيلية حول المقدار المطلوب لخفض انبعاثات غازات 
أنه من الممكن تحقيق  الدفيئة مقارنة بعام 2020، وأوضح 
نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، يف حال التزام 
الصناعة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة %2 بحلول 
عام 2025 و %6 بحلول عام 2030 و%13 بحلول عام 2035 
2045 و75%  عام  بحلول  2040 و59%  عام  بحلول  و26% 
بحلول عام 2050، وقد تطرق أثناء العرض التقديمي إىل أبرز 
المستجدات يف القطاع، كاستخدام الغاز المسال كمصدر بديل 

للطاقة والوصول إىل سفن خالية من غاز الميثان.

وبعد مشاركة هذه الرؤى حول رحلة إزالة الكربون من القطاع، 
قام نيكوس ميشاس، مدير قطاع الناقالت العالمية، باللويدز 
الذي قدمه بسرد تفاصيل حول  العرض  ريجستر من خالل  
كيفية أداء قطاع الناقالت منذ بداية العقد وأبرز المستجدات 
المتعلقة بسوق الناقالت العالمية، مشيرًا إىل تغير اتجاهات 
الصناعة يف عام 2022 ما أدى إىل زيادة يف حجم التجارة بنسبة 
%1.5 على أساس سنوي وذلك على الرغم من جائحة كوفيد 
النفط  التي أدت إىل تراجع تجارة  19 واألوضاع الجيوسياسية 
خالل 2020 – 2021 وأوضح أنه من المتوقع أن تكون مؤشرات 
أسعار الشحن إيجابية خاصة بالنسبة لناقالت النفط العمالقة، 
وأكد على أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال قد تؤدي إىل 
زيادة الطلب على النفط خالل فصل الشتاء لعام 2022-2023.

وبعد استعراض أهم التحديثات ، ناقش نخبة من الخبراء العديد 
من الموضوعات األخرى المتعلقة بالصناعة، بما يف ذلك األطر 

واللوائح القانونية المنظمة للقطاع.

خالل اجتماع اللجنة الفنية..لويدز ريجستر تناقش الوصول 
إلى صفر كربون والوقود البديل

بقلم: هيفاء الذوادي



DNV Middle East 
Committee discusses 
latest challenges facing 
the industry in its drive 
to decarbonisation

DNV held its 2022 Middle East Committee Meeting 
at Mina A’Salam on the 5th of October, 2022. A pow-
er-packed line-up of some of the most renowned and 
experienced maritime professionals in the region were a 
part of the meeting and discussed a wide range of topics 
such as decarbonisation, digitalisation, energy transition, 
the ideal alternate fuel for the future, and the need for 
cybersecurity in the sector.

The meeting kickstarted with welcome remarks by Io-
annis Chiotopoulos, Senior Vice President and Regional 
Manager South-East Europe, Middle East & Africa, DNV; 
followed by chairman’s opening address by Abdulaziz 
Sabri, Chairman of the Committee and President, Bahri 
Ship Management. During his address, Abdulaziz gave his 
insights on the newbuilds market in the post-covid era 
and shortly after the outbreak of unprecedented unrests 
in the north Asian part of the world. He also emphasised 
on the need to decarbonise at the soonest as the current 
environmental conditions necessitate the green shift.

Maritime Forecast to 2050
Taking over after the chairman’s address, Knut Ør-

beck-Nilssen, CEO, DNV Maritime provided details on the 
findings elaborated in the Maritime Forecast to 2050 re-

port. During his session, Knut emphasised that the new 
edition of the report offers practical advice and solutions 
to the sector as its carbon reduction trajectories rapidly 
head towards net-zero. He also provided details on how 
DNV’s new carbon risk framework enables detailed as-
sessment of fuel flexibility and fuel ready solutions, the 
economic robustness of fuel and energy efficiency strate-
gies, and their impact on the vessel design. However, in his 
presentation, Knut stressed on the fact that fuel availabil-
ity is the biggest challenge hindering the energy transition 
journey, not the shipboard technologies.

Technologies driving decarbonisation
Speaking right after Knut, Trond Hodne, Senior Vice 

President & Business Director Maritime, Oslo, DNV, pro-
vided details on the energy crisis caused by the unrests 
in North Asia. However, what truly added life to the dis-
cussions during the meeting was the presentation by Dr. 
Eng. Ibrahim Behairy, Managing Director Middle East and 
Africa, WinGD, on the emerging engine technologies for 
propulsion. During his session, Dr. Eng. Ibrahim spoke at 
length about the X-DF Dual-Fuel Engines designed by 
WinGD and the iCER system introduced by the company; 
and emphasised on their efficiency in decarbonising ship-
ping operations.

MARITIME EVENTS
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In addition to the Maritime Forecast to 2050 report, 
industry experts brought to light the factors that 
need to be considered while preparing the net-zero 
roadmap and the ideal alternate fuels that could cata-
lyse the transition

By: Mohammed Siddiq M.



هيئة  يف  األوسط  الشرق  لجنة  عقدت 
“دي إن يڤ“ النرويجية للتصنيف البحري 
ميناء  فندق  يف   2022 لعام  اجتماعها 
بمشاركة   ،2022 أكتوبر   5 يوم  السالم 
نخبة من الخبراء والمختصين يف القطاع 
من  كبيًرا  عدًدا  ناقشوا  الذين  البحري 
الموضوعات المهمة مثل إزالة الكربون، 
الوقود  وأنواع  الطاقة،  وتحول  والرقمنة، 
البديل المثالية للمستقبل، والحاجة إىل 

األمن السيبراين يف القطاع.

ألقاها  افتتاحية  بكلمة  االجتماع  بدأ 
الرئيس  نائب  هيوتوبولوس،  ايوانيس 
لمنطقة جنوب  اإلقليمي  والمدير  األول 
شرق أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا يف 
“دي إن يڤ“، وكلمة أخرى ألقاها المهندس 
عبدالعزيز صبري، رئيس اللجنة ورئيس 
شركة البحري إلدارة السفن، قدم من خاللها 
التي  الجديدة  السفن  رؤيته حول سوق 
بناؤها يف مرحلة ما بعد كوفيد19-  يتم 
ويف أعقاب االضطرابات غير المسبوقة يف 
الجزء الشمايل من قارة آسيا، كما أكد على 
ضرورة إزالة الكربون يف أسرع وقت ممكن 
ألن الظروف البيئية الحالية تتطلب سرعة 

التحول نحو الوقود الصديق للبيئة..

عام  حتى  البحري  القطاع  مستقبل 
2050

اللجنة، تحدث كنوت   بعد كلمة رئيس 
أوربيك نيلسين، الرئيس التنفيذي لشركة 
تقرير  نتائج  عن  ماريتايم“  يڤ  دي  “إن 
“مستقبل القطاع البحري 2050“، مشيرًا 
إىل أن النسخة األخيرة من التقرير تتضمن 
البحري،  للقطاع  عملية  نصائح وحلوالً 
الكربون يف  حيث تتجه مسارات خفض 
قطاع الشحن البحري بسرعة نحو صايف 
نيلسين  قدم  كما  الصفري.  االنبعاثات 
تفاصيل حول إطار عمل مخاطر الكربون 

الذي  يڤ“  دي  “إن  أصدرته  الذي  الجديد 
لمرونة  تقييم مفصل  إجراء  يساعد يف 
تناسب  التي  الجاهزة  والحلول  الوقود 
العائد  إىل  إضافة  الوقود،  أنواع  مختلف 
االقتصادي الستراتيجيات الوقود وكفاءة 
الطاقة وتأثيرها على تصميم السفينة. 
وبالرغم من ذلك، أكد كنوت أن توافر أنواع 
الوقود الصديقة للبيئة، وليس التقنيات 
المستخدمة يف السفن، يشكل التحدي 
األكبر الذي يعيق رحلة تحول الطاقة يف 

قطاع الشحن البحري.

التقنيات التي تقود عملية إزالة الكربون

بعد كلمة كنوت أوربيك نيلسين، تحدث 
األول ومدير  الرئيس  نائب  تروند هودن، 
األعمال البحرية – أوسلو، يف “إن دي يڤ“، 
عن أزمة الطاقة الناجمة عن االضطرابات 
العروض  بين  يف شمال قارة آسيا. ومن 
خالل  النقاش  أثرت  التي  التقديمية 
االجتماع، كان العرض الذي قدمه الدكتور 
المدير  البحيري،  إبراهيم  المهندس 
المنتدب يف منطقة  والعضو  التنفيذي 
الشرق األوسط وأفريقيا يف “وين جي دي“، 
حول التقنيات الجديدة لمحركات الدفع، 
حيث سلط الضوء على محركات الوقود 
“وين  التي صممتها   )X-DF( المزدوجة 
جي دي“، وكذلك نظام )iCER( الذي طورته 

الشركة وأثبت كفاءته يف إزالة الكربون من 
اختتام  البحري. وقبل  الشحن  عمليات 
االجتماع، تحدث جالل بوحدادة، المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة “أباليد ريسك“ 
القطاع  يف  السيبرانية  الهجمات  عن 
البحري، مؤكًدا ضرورة اتخاذ االحتياطات 
الالزمة لتعزيز األمن السيبراين على متن 

السفن والمرافق البحرية. 
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لجنة »دي إن في« الشرق األوسط تناقش آخر التحديات 
التي تواجه القطاع البحري في سعيه إلزالة الكربون
 باإلضافة إلى تقرير “مستقبل القطاع البحري 2050”، سلط الخبراء الضوء على العوامل التي يجب أخذها في االعتبار أثناء

إعداد خارطة الطريق نحو صافي االنبعاثات الصفري وأنواع الوقود البديلة المثالية لتحفيز تحول الطاقة في القطاع البحري
بقلم: محمد صديق



The third edition of the Saudi Maritime Congress, the 
Kingdom’s largest and most important maritime event 
concluded on the 29th of September, 2022, at the Dhahran 
Expo in Dammam. The event had a power-packed lineup of 
speakers highlighting pressing topics that will define the 
future of the sector and further the agenda of Saudi Vision 
2030. 
Leading technology providers discussed the latest 
technological advancements in the industry and how 
ship owners and suppliers can harness the benefit. As 
part of the Maximise asset performance with big data 
and analytics panel, speakers highlighted the significance 
of data analysis and how ports, owners, operators, and 
suppliers can reap the benefits of trend analysis, data 
depth, and scenario forecasting. 

Accelerating shipping›s energy transition
With a broadening decarbonisation mandate across 
industries, the maritime industry aims to play an increasingly 
important role in the decarbonisation of supply chains by 
devising effective solutions to mitigate the impacts across 
the whole supply chain. The Decarbonisation and the fuel 
revolution to 2050 panel featured expert views on the 
meaningful emission reduction through optimisation of 
existing assets, why zero-emission shipping will require 

the production, and scaling of low-carbon fuels as part of 
the broader energy transition, best alternatives to create a 
sustainable pathway for the sector, and the progress of the 
Kingdom in this regard.

Adapting to the industry’s evolution
One of the high points was the Developing and training 
the maritime workforce session that discussed how the 
industry’s evolution impacts education and training needs 
and facilities, the need to maximise the opportunities to fill 
the workforce gap in the Kingdom, and the progress in the 
Kingdom’s Vision 2030 nationalisation plans.
Chris Morley, Group Director – Maritime Events, Informa 
Markets said: “The ambition and vision in Saudi Arabia 
has been developing at pace for some time but the 
post-pandemic acceleration of innovation and growth, 
especially in the Maritime & Logistics sectors, has been 
unprecedented. Seatrade Maritime’s role to facilitate 
business opportunities in line with that growth has been 
realised through this edition of Saudi Maritime Congress. 
With the support of our partners and sponsors, we have 
been able to deliver tangible value for thousands of 
maritime and logistics professionals and we can’t wait for 
the 2023 edition of Saudi Maritime Congress.“ 

Saudi Maritime Congress concludes with compelling 
discussions on energy transition, disruptive technologies, 
and education
Industry leaders placed a global spotlight on the rapid adoption of technology, decarbonisation efforts, 
digitisation, and the advent of automation in the Kingdom
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كبر حدث عالمي  اختتمت الدورة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري، أ
للشحن والخدمات اللوجستية يف المملكة العربية السعودية، والتي ُعقدت 
يف معرض الظهران بالدمام، أعمالها يوم 29 سبتمبر 2022. وتضمن المؤتمر 
جلسات شارك بها نخبة من المتحدثين الذين سلطوا الضوء على عدد من 
أبرز الموضوعات التي من شأنها أن تحدد مستقبل القطاع البحري وتعزز 

أهداف رؤية السعودية 2030.

التطورات  آخر  التكنولوجيا  المؤتمر، استعرضت كبرى شركات  خالل 
التقنية يف القطاع البحري، وناقشت سبل االستفادة منها بالنسبة لمالكي 
السفن والموردين. وخالل جلسة نقاشية بعنوان »تعزيز أداء األصول عبر 
البيانات الضخمة والتحليالت«، سلط المتحدثون الضوء على أهمية تحليل 
البيانات وكيف يمكن للموائن، وأصحاب السفن، والمشغلين، والموردين 
ورسم  البيانات،  وتحليل  القطاع  توجهات  تحليل  نتائج  من  االستفادة 

السيناريوهات المتوقعة.

تسريع تحول الطاقة يف قطاع الشحن
مع توسيع نطاق اللوائح والتشريعات الخاصة بإزالة الكربون لتشمل 
كبر من القطاعات، يهدف القطاع البحري إىل لعب دور حيوي يف  عدًدا أ
إزالة الكربون من سالسل التوريد من خالل تطوير حلول فعالة للحد من 
آثار االنبعاثات الكربونية عبر سلسلة التوريد بأكملها. واستعرضت لجنة 
إزالة الكربون والتحول يف الوقود بحلول 2050 آراء الخبراء حول الحد من 
االنبعاثات من خالل تحسين وتطوير األصول القائمة، وإنتاج وتوسيع أنواع 
الوقود منخفض الكربون يف إطار تحول الطاقة الشامل يف قطاع الشحن 
ليكون خالًيا من االنبعاثات، إضافة إىل أفضل البدائل لمسار مستدام للقطاع 

البحري يف المملكة.

التكيف مع التطورات يف القطاع البحري
خالل فعاليات المؤتمر، ناقشت جلسة بعنوان »تطوير وتدريب القوى 
العاملة البحرية، تأثير التغييرات يف القطاع البحري على احتياجات التعليم 
والتدريب والمرافق، والحاجة إىل زيادة فرص العمل لسد فجوة القوى العاملة 

يف المملكة وتعزيز التقدم يف خطط التوطين يف رؤية السعودية 2030.
»إنفورما  البحرية يف مجموعة  الفعاليات  وقال كريس موريل، مدير 
ماركتس«: »شهدت المملكة العربية السعودية تطورات متسارعة لتحقيق 
طموحاتها الواسعة خالل الفترة األخيرة، ولكن بعد الجائحة، تسارعت وتيرة 
االبتكار والنمو بشكل غير مسبوق، ال سيما يف قطاعي الشحن البحري 
والخدمات اللوجستية. وخالل هذه الدورة من المؤتمر السعودي البحري، 
بما  األعمال  أهدافها من حيث تسهيل فرص  يتايم  حققت سيتريد مار
إضافة  نجحنا يف  والرعاة،  الشركاء  وبدعم من  النمو.  هذا  يتماشى مع 
قيمة ملموسة آلالف المتخصصين يف مجاالت النقل البحري والخدمات 

اللوجستية، ونتطلع بشغف إىل المؤتمر السعودي البحري 2023.« 

المؤتمر السعودي البحري يختتم أعماله وسط نقاشات مهمة بشأن تحول 
الطاقة والتقنيات اإلحاللية والتعليم

شخصيات قيادية في القطاع البحري تسلط الضوء على التبني السريع للتكنولوجيا، وجهود إزالة الكربون، والرقمنة، وتقدم 
األتمتة في المملكة
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OJME 2022 
highlights 
current industry 
trends and 
prospects for 
the future

Hosted by ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) 
and organised by Innovative Concepts, the 10th edition 
of the Offshore Jack Up Middle East (OJME) conference 
concluded after insightful discussions by some of the 
leading industry experts on the latest updates in the off-
shore and Jack up sector. The event threw light on some 
of the most significant topics concerning the sector such 
as technical challenges, business opportunities existing in 
the Middle East, factors driving the growth of the indus-
try, and need for sustainable operations in the sector.

The conference took place over a course of two days, 
and was held in Abu Dhabi at the Sofitel Corniche for 
the first time in its decade long history. The event in-
corporated a total of 24 technical presentations. With a 
power-packed line-up of speakers, day one of the event 
opened with keynote speeches by industry leaders such 
as Knut Ørbeck-Nilssen, CEO, DNV Maritime; Asim Al 
Zarooni, Vice President, Drilling Operations, Drilling Off-
shore (Jack-Up), ADNOC Drilling; and Capt. Mohamed Ali, 

Senior Vice President, ADNOC L&S; who spoke at length 
from their rich experience on how the industry has per-
formed post pandemic and in the midst of the unrests 
arising in the north Asian part of the world. These indus-
try leaders also spoke on how they foresee the future of 
the sector for the years to come.

While day one inclined its focus towards offshore oil 
rigs, day two brought to attention the latest happening in 
the offshore wind industry. Speakers discussed challeng-
es facing Jack Ups for wind farms, and also threw light 
on the latest technologies being used for offshore wind 
turbine installation. What truly helped the event stand 
out was the perspective given by classification societies 
on the industry’s activities. The event saw experts from 
classification societies such as ABS )American Bureau of 
Shipping) and DNV (Det Norske Veritas) speak on ways 
to improve engineering of offshore assets and operational 
efficiency of self-elevating units through digitalisation. 

The conference provided a vital platform 
for knowledge sharing, cross-sectoral com-
munication, and collaborations

By: Mohammed Siddiq M.

MARITIME EVENTS
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بقلم: محمد صديق
شهدت النسخة العاشرة من مؤتمر الشرق األوسط للرافعات البحرية 
الذي استضافته شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ونظمته “إنوفيتيف 
كونسيبتس“، نقاشات مهمة بمشاركة نخبة من الخبراء والرواد من مختلف 
أنحاء العالم حول آخر التطورات يف قطاع الحفر البحري والرافعات البحرية. 
القطاع مثل  الموضوعات يف  أهم  الضوء على عدد من  المؤتمر  وسلط 
األوسط،  الشرق  المتاحة يف منطقة  األعمال  التقنية، وفرص  التحديات 
والعوامل التي تعزز نمو الصناعة، والحاجة إىل عمليات مستدامة يف القطاع.

ُعقد المؤتمر يف أبوظبي للمرة األوىل يف تاريخه الممتد لعشر سنوات. 
وتضمن الحدث الذي استمر ليومين يف فندق سوفيتيل كورنيش أبوظبي، 
24 عرًضا تقنًيا لنخبة من الخبراء والمتحدثين. تضمن اليوم األول كلمات 
رئيسة لقادة الصناعة مثل كنوت أوربيك نيلسين، الرئيس التنفيذي لشركة 
“إن دي يڤ ماريتايم“، وعاصم الزرعوين، نائب الرئيس لعمليات الحفر البحري 
يف “أدنوك للحفر“، والقبطان محمد العلي، نائب أول للرئيس التنفيذي 

إلمداد المواقع البحرية يف “أدنوك لإلمداد والخدمات“. وشارك المتحدثون 
تجارهم ورؤاهم حول أداء الصناعة يف مرحلة ما بعد الجائحة وكذلك يف 
وسط االضطرابات التي يشهدها الجزء الشمايل من آسيا والعالم. كما تحدث 

قادة الصناعة عن توقعاتهم لمستقبل القطاع خالل السنوات المقبلة.
انصب التركيز يف اليوم األول على منصات النفط البحرية، بينما ركز 
اليوم الثاين على آخر التطورات يف قطاع الرياح البحرية، وناقش المتحدثون 
التحديات التي تواجه الرافعات البحرية يف مزارع الرياح، وسلطوا الضوء 
ية.  البحر ياح  الر توربينات  تركيب  المستخدمة يف  التقنيات  أحدث  على 
ومن بين العوامل التي أسهمت يف نجاح المؤتمر، المنظور الذي قدمته 
هيئات التصنيف البحري بشأن أنشطة الصناعة، حيث تحدث خبراء من 
)ABS( وهيئة  األمريكي للشحن  المكتب  هيئات تصنيف عالمية مثل 
“دي إن يڤ“ )Det Norske Veritas(، عن طرق تحسين هندسة األصول 
يف عمليات الحفر البحري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لوحدات الرفع الذايت 

من خالل الرقمنة. 

مؤتمر الشرق األوسط للرافعات البحرية 2022 يسلط الضوء على توجهات 
الصناعة الحالية وآفاق المستقبل

المؤتمر وّفر منصة مهمة لتبادل المعارف، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات
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ADIHEX 2022 
unites the 
regional 
hunting and 
equestrian 
industry

Held under the patronage of H.H. Sheikh Hamdan Bin 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, the Ruler’s representative 
in Al Dhafrah region and the Chairman of the Emirates 
Falconers’ Club; the 19th edition of ADIHEX )Abu Dha-
bi International Hunting and Equestrian Exhibition( saw 
a record number of participants and visitors. With more 
than 900 exhibitors taking part from over 58 countries, 
the 2022 edition of the event took place at ADNEC )Abu 
Dhabi National Exhibition Centre) over a course of seven 
days, from the 26th of September to the 2nd of October 
2022.

The event was organised by the Emirates Falconers’ 
Club under the theme “Sustainability and Heritage…A Re-
born Aspiration.“ ADIHEX 2022 witnessed a mammoth 
foot fall of over 105,000 visitors, who were shown some 
of the latest technologies being used and innovations tak-

ing place in hunting and equestrian. The exhibition served 
as the ideal platform to showcase a wide range of prod-
ucts in the field of hunting, falconry, camping, equestrian, 
tourism, safari, leisure, fishing, and marine sports.

With several exhibitors showcasing a large number of 
falcons lined up row after row at their stands, and many 
others showcasing other exotic birds and animals such as 
eagles and horses, the event became a must visit desti-
nation for adults and children alike. For the water sports 
and fishing enthusiasts, a section dedicated to the ma-
rine sector housed some of the leading marine brands 
that showcased their latest fishing equipment and water 
sport accessories. Additionally, with the participation of 
boat manufacturers such as ASM (Al Suwaidi Marine), the 
event successfully became an attractive destination for 
the local maritime industry as well. 

The much-awaited event saw the participa-
tion of more than 900 exhibitors from over 
58 countries

By: Mohammed Siddiq M.
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بقلم: محمد صديق
شهدت الدورة التاسعة عشرة من المعرض الدويل للصيد والفروسية 
)أبوظبي 2022(، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان، ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري اإلمارات، 
مشاركة قياسية من العارضين والزوار على حد سواء، حيث شاركت فيه 

كثر من 900 شركة وعالمة تجارية من 58 دولة.  أ
حقق المعرض، الذي نظمه نادي صقاري اإلمارات تحت شعار “استدامة 
كتوبر 2022 يف مركز  وتراث.. بروٍح ُمتجّددة“ من 26 سبتمبر ولغاية 2 أ
أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة قياسية من حيث عدد الزوار حيث 
كثر من 105 آالف زائر من ُمحّبي الرياضات التراثية لالطالع  استقطب أ
على أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة يف مجال الصقارة، والفروسية، 
والرماية، والصيد البّري والبحري، والتخييم، وأنشطة الهواء الطلق، ورحالت 

السفاري، والترفيه، والرياضات البحرية.
أصبح معرض أبوظبي الدويل للصيد والفروسية وجهة أساسية لجميع 
أفراد األسرة، مع العديد من األنشطة والفعاليات التي تشمل استعراضات 
استثنائية للطيور الجارحة وكالب الصيد والكالب البوليسية والخيول واإلبل 
والعديد من الحيوانات التي ال ُيمكن ُمشاهدتها إال يف المعرض. كما خصص 
المعرض قسًما لمحبي الرياضات المائية وصيد األسماك، بمشاركة عالمات 
تجارية بحرية رائدة عرضت أحدث معدات الصيد وإكسسوارات الرياضات 
القوارب مثل  الرائدة يف تصنيع  المائية. ومع مشاركة عدد من األسماء 
“السويدي مارين“، نجح الحدث كذلك يف أن يصبح وجهة جذابة للقطاع 

البحري المحلي. 

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة تجمع المعنيين في قطاع 
الصيد والفروسية من مختلف أنحاء المنطقة

الحدث الذي طال انتظاره شهد مشاركة أكثر من 900 شركة وعالمة تجارية من 58 دولة
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September 2022 after insightful discussions held be-
tween industry experts on a wide range of topics such as 
safety during underwater operations. Held at the Jumei-
rah Creekside Hotel in Dubai, the event attracted some of 
the most renowned diving experts from across the globe 
under one roof, who provided technical inputs and recom-
mended operational guidelines and practices to increase 
the safety of diving operations, and also control the risks 
associated with underwater ship husbandry.

During his opening address, Olav Skar, Health, Safety, 
Security and Wells Director, IOGP expressed IOGP ‘s level 
of care for the divers working in the oil and gas indus-
try, and also stressed on the organisation’s desire to keep 
improving their safety standards for their workforce by 
constantly learning and sharing knowledge with stake-
holders. He also gave details on the occupational diving 
safety regulations in the UAE, and emphasised on why 
more attention towards health and safety is important in 
the industry.

Following the opening address was a session by Tony 
Greenwood, Diving Critical Activity Specialist, ExxonMo-
bil, who also delivered the welcome remarks. During his 
presentation, Tony Greenwood provided detailed insights 
into the current trends taking place in the underwater ship 
husbandry industry. He also emphasised on how technol-

ogy is making its mark in the sector by not only enhancing 
safety, but also the efficiency and accuracy of underwater 
operations.

Taking this discussion forward, Kris Chambers, Glob-
al Diving Technical Authority, BP, was very vocal during 
his session about the fact that the impact of any hazard 
can be mitigated through robust risk management. One 
of the key highlights of his session was the part where he 
stressed on the need to constantly look for a diver-less 
solution to enhance the safety of the industry as a whole. 
He spoke at length about the need to trust and use ad-
vanced technologies such as side-scan sonar to conduct 
surveys for marine archaeology. 

By: Haifa Althawadi

Underwater Ships Husbandry Port Authority 
highlights the role of digitalisation in 
enhancing safety at sea
The event through light on the risks associated with underwater operations and how 
they could be mitigated
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تضمنت ندوة صيانة السفن تحت الماء، التي ُعقدت يوم 12 سبتمبر 
2022، نقاشات مهمة شارك بها نخبة من الخبراء يف القطاع حول موضوعات 
متنوعة بما يف ذلك السالمة أثناء العمليات تحت الماء. وجمعت الندوة التي 
عقدت يف فندق جميرا كريك سايد يف ديب، عدًدا من أهم خبراء الغوص 
من مختلف أنحاء العالم، شاركوا خبراتهم التقنية وقدموا توصياتهم حول 
الممارسات التي من شأنها تعزيز سالمة عمليات الغوص وتقليل المخاطر 

المرتبطة بصيانة السفن تحت الماء.
يف كلمته االفتتاحية، تحدث أوالف سكار، مدير الصحة والسالمة واألمن، 
يف االتحاد الدويل لمنتجي النفط والغاز )IOGP(، عن حجم االهتمام الذي 
رغبة  والغاز، مؤكًدا  النفط  العاملين يف صناعة  للغواصين  االتحاد  يوليه 
الخاصة بهم من  المؤسسة يف مواصلة تحسين معايير األمن والسالمة 
خالل التعلم المستمر وتبادل المعارف والخبرات مع المعنيين، كما شدد 
القطاع. إضافة  بالصحة والسالمة يف هذا  المتزايد  االهتمام  إىل ذلك، تحدث سكار عن اللوائح المتعلقة بالسالمة يف مجال الغوص على ضرورة 

المهني يف دولة اإلمارات.
عقب الكلمة االفتتاحية، قدم توين غرينوود، اختصاصي أنشطة الغوص 
الحرجة يف »إكسون موبيل« - والذي ألقى الكلمة الترحيبية للندوة - عرًضا 
تقديمًيا حول التوجهات الحالية يف قطاع صيانة السفن تحت الماء، كما 
كد أهمية دور التكنولوجيا يف القطاع من خالل تعزيز السالمة وتحسين  أ

كفاءة ودقة العمليات تحت الماء.
كد كريس تشامبرز، من اإلدارة الفنية للغوص يف »يب يب«،  ويف جلسته، أ
إنه باإلمكان التخفيف من تأثير أية أخطار إذا ما توافرت إدارة مخاطر قوية 
كد خالل جلسته على الحاجة إىل البحث المستمر عن  يف المؤسسة. كما أ
تطوير حلول ال تعتمد على الغواصين بهدف تعزيز سالمة الصناعة ككل. كما 
تحدث تشامبرز باستفاضة عن أهمية االعتماد على التقنيات المتقدمة مثل 

أجهزة سونار المسح الجانبي إلجراء مسوحات لآلثار المغمورة تحت الماء. 

بقلم: هيفاء الذوادي

ندوة صيانة السفن تحت الماء تسلط الضوء على دور الرقمنة في 
تعزيز السالمة تحت الماء

الحدث ناقش المخاطر المرتبطة بالعمليات تحت الماء وكيفية التخفيف منها
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Member of the UAE Supreme Council & Ruler of Fujairah
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Abu Dhabi, United Arab Emirates 

31 October - 3 November 2022

Supported By

ADIPEC will give attendees a unique opportunity to network in person with the 
leaders, innovators, buyers and sellers who taking the energy industry into the future. 
Gain an international perspective with energy professionals from 160 countries and 
join the discussion on creating responsible and resilient energy transition.

SOURCE THOUSANDS OF PRODUCTS AND SERVICES
Attracting more than 2,200 exhibiting companies and 54 NOCs, IOCs, NECs and 
IECs from around the world, ADIPEC provides an unrivalled opportunity for buyers 
and sellers to meet, learn, network, do business and source of thousands of 
products, services, technologies, innovations and new age energy solutions across 
the full value chain.

SPECIALISED INDUSTRY ZONES
Running in parallel, ADIPEC will host four specialised industry zones - Offshore 
& Marine Zone, Digitalisation In Energy Zone, Smart Manufacturing Zone and 
the newly launched Decarbonisation Zone, that will provide a platform for new 
business opportunities across the full spectrum of the energy industry.

INTERNATIONAL PERSPECTIVE
With more than 28 exhibiting international pavilions, ADIPEC provides a platform 
to energy industry professionals to convene and explore latest developments 
within the global energy ecosystem.
NETWORK WITH THE RIGHT AUDIENCE
ADIPEC provides an exceptional opportunity to the global energy industry 
to convene and network with the right audience. 80% of the 150,000 energy 
professionals convening from over 160 countries are either a decision maker, 
purchaser or an influencer.

JOIN THE CONVERSATION TOWARDS ENERGY TRANSITION
ADIPEC 2022 is facilitating important discussions and will continue to provide a 
global platform to the energy industry by attracting credible players and advance 
an equitable and responsible energy transition – one that is flexible and resilient.

FIVE REASONS TO VISIT ADIPEC
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REGISTER TO ATTEND adipec.com/visreg
Partners

Gold Sponsors

Venue
Partner
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City

Official Hotel
Partner

Strategic Insights 
Partner

Technical Conference
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To You By

Knowledge 
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Fourth Edition

Dubai, United Arab Emirates

9 & 10 November 2022

Held under the patronage of P&O Marinas
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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
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