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شكلت القدرات المتطورة التي تمتلكها 
موائن دولة اإلمارات العربية المتحدة، القوة 
الدافعة وراء تقدم القطاع البحري يف الدولة، 
والذي نجح خالل جائحة كوفيد-19 يف 
الحفاظ على استمرارية سالسل التوريد 
وتسهيل حركة التجارة. ولم يكن هذا اإلنجاز 
الذي حققه القطاع ممكًنا لوال المرونة التي 
أظهرتها الموائن يف مختلف أنحاء العالم، 
والعمل المتواصل الذي لم يتوقف فيها 
بينما كان العالم بأسره متوقًفا. وعلى الرغم 
من أن أحًدا لم يتوقع مثل هذه األزمة، إال 
أن الحلول المتطورة التي اعتمدتها الموائن 
يف جميع أنحاء الدولة، أسهمت يف الحد 
من آثار األزمة وعززت استعداداتنا لمثل 

هذه األوقات غير المسبوقة.

القطاع  أهمية  برزت  ذلك،  على  عالوة 
االقتصاد  محركات  أهم  كأحد  البحري 
الوطني والعالمي، فالنتائج التي حققها 
الماضية،  السنوات  مدى  على  القطاع 
تؤكد أن العالم يعتمد بشكل كبير على 
فإن حماية  لذا،  البحري.  القطاع  قدرات 
هذا القطاع الحيوي وضمان اتخاذ جميع 
الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك، إضافة إىل 
ضخ االستثمارات الضرورية للحفاظ على 
تقدم القطاع البحري، أمور ضرورية للغاية 

يف الوقت الحايل.

The driving force behind the progress 
of the maritime sector in the UAE has 
been the advanced capabilities of the 
ports in the nation. Even during the 
unfortunate outbreak of the Covid-19 
pandemic, the one sector that kept the 
supply chain alive and facilitated the 
smooth flow of trade was the maritime 
sector. This achievement of the indus-
try would not have been possible with-
out the resilience shown by the ports 
across the globe, and the never-end-
ing work that was taking place within 
their premises while the world came to 
a standstill. Although none of us ever 
expected that such a crisis would hit 
us, the kind of advanced solutions that 
were adopted by our ports across the 
nation ensured that we could take the 
hit and kept us prepared for such un-
precedented times.

Moreover, the maritime sector has 
emerged as one of the most promi-
nent drivers of the national and global 
economy. With the kind of numbers 
the sector has been achieving over 
the years, it is without doubt that the 
world does heavily rely on the capabili-
ties of the industry. Therefore, to safe-
guard the sector, and to ensure that we 
take all the necessary steps while mak-
ing much needed investments into the 
progress of the sector is an absolute 
must at this point in time.

UAE Ports: Drivers of 
our national economy

موانئ اإلمارات: محرك 
االقتصاد الوطني
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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.

UAE NEWS

The Jet, the world’s first clean-energy, hydro-
gen-powered flying boat, is set to be launched in Du-
bai. The Swiss based startup THE JET ZeroEmission 
announced that it signed an agreement with UAE-
based Zenith Marine Services and DWYN to man-
ufacture and operate The Jet. The announcement is 
a step ahead for the clean-tech industry and for the 
start-up itself, which garnered part of the required 
EUR10m funding. The boat will cruise without noise 
over the waters at a speed of 40 knots, and has a 
capacity of hosting 8-12 passengers. It is equipped 
with two fuel cells, an air conditioner, and other en-
vironmentally friendly technologies that help reduce 
carbon emissions.

AD Ports Group recently announced its 2021 finan-
cial results based on preliminary, unaudited financials 
for 2021, reporting revenue growth of 14 per cent 
year-on-year. The annual revenue of the port increased 
from AED 3.4 billion in 2020 to AED 3.9 billion in 2021, 
driven by volume growth, business diversification, and 
new partnerships. EBITDA ( earnings before interest, 
taxes, depreciation, and amortization), on a reported 
basis, rose to AED 1.6 billion during 2021, up from AED 
1.5 billion in 2020. Net Profit reached AED 845 million 
in 2021 as compared to AED 397 million in 2020.

AD Ports Group records a strong growth in revenue in 2021

World’s first hydrogen-powered 
flying boat to be made in Dubai

يعمل  »طائر«  قارب  أول  تطلق  دبي 
بالهيدروجين في العالم

موانئ أبوظبي تسجل نمًوا قوًيا في 
اإليرادات في 2021

 (THE JET ZeroEmission( »أعلنت شركة »ذا جيت زيرو إيميشين
الناشئة ومقرها سويسرا، عن توقيع مذكّرة تفاهم مع شركة »زينيث مارين« 
(Zenith Marine Services) للخدمات البحرية يف دولة اإلمارات، وشركة 
»دوين« )DWYN) لتنفيذ وإطالق »ذا جيب« )THE JET)، أول قارب 
طائر من نوعه يف العالم يعمل بطاقة الهيدروجين والتكنولوجيا النظيفة يف 
ديب. ويمثل اإلعالن خطوة مهمة يف صناعة التكنولوجيا النظيفة وللشركة 
الناشئة نفسها التي حصلت على جزء من التمويل اإلجمايل للمشروع 
كًبا، ويمكنه  بقيمة 10 ماليين يورو. ويّتسع القارب ما بين 8 ركاب و12 را
»التحليق« يف صمت فوق المياه بسرعة إبحار تصل إىل 40 عقدة، ويتم 
تشغيله بواسطة خليتين من وقود الهيدروجين، كما إنه مزود بمكيف هواء، 
وتقنيات صديقة للبيئة للحفاظ على البيئة والحد من االنبعاثات الكربونية.

أعلنت »مجموعة موائن أبوظبي« نتائجها المالية لعام 2021 بحسب 
البيانات المالية األولية غير المدققة لألشهر الـ12 المنتهية يف 31 ديسمبر 
2021، حيث حققت نمًوا يف العائدات بلغ 14 % مقارنة بالفترة نفسها 
من عام 2020، لتصل إىل 3.9 مليارات درهم مقارنة مع نحو 3.4 مليارات 
درهم يف 2020. وأرجعت »موائن أبوظبي« هذا االرتفاع إىل النمو يف أحجام 
ووفقاً  كات جديدة.  وإبرام شرا األعمال،  والتنويع يف قطاعات  المناولة، 
للمجموعة، شهدت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
الرقم  عن  يادة  بز درهم،  مليار   1.6 إىل  لتصل   2021 عام  يادة خالل  ز
 845 الربح  وبلغ صايف  درهم،  مليار   1.5 والبالغ   2020 يف  المسجل 
.2020 درهم يف  مليون   397 مقارنة مع   2021 عام  درهم يف  مليون 
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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, 
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Ships must sail.



UAE NEWS

Study has recently started in the Spring semester of the 
academic year 2021/2022 at the Arab Academy for Science, 
Technology and Maritime Transport Sharjah Branch 
(AASTS( in Khorfakkan. AASTS organised an induction 
programme for new students, and has communicated with 
all students to inform them about methods of the academic 
and practical study programmes. AASTS has emphasised 
that it continues to implement all precautionary measures 
to prevent the spread of Covid-19 as per the standards 
and recommendations of the relevant authorities in the 
UAE. All students and staff on campus are required to take 
regular Covid-19 tests.
H.E. Dr. Ismail Abdel Ghaffar Ismail Farag, President of 
the Arab Academy for Science, Technology and Maritime 
Transport, said, “At the Academy’s Sharjah branch, we 
continue our journey to be a continuous resource for 
academically-qualified professionals from the UAE citizens 
as well citizens of neighbouring countries to meet the 
growing demand for national professionals in this vital 
sector, which is key to the region’s economy and its maritime 
security. Through its specialised staff, the Academy 
provides the maritime sector with advanced research and 
development capabilities, as well as continuous training for 
maritime companies’ staff. This will enhance investments in 
the region’s maritime sector.”

Distinguished batch
Dr. Capt. Ahmed Youssef, Associate Dean, College of 
Maritime Transport and Technology, AASTS, explained 
that students have been accepted for the sixth batch at 
the Academy after passing the medical fitness tests. This 
is a reasonable number and is close to the target number 
of students. This brings the total number of the Academy’s 
students at the Maritime Transport and Technology College 
to 324, which is the largest number in the GCC.
Youssef said, “Working in the maritime sector requires 
certain competencies. That’s why, we have designed a 
number of recreational, social, and practical activities 
alongside the academic programmes. These aim to make 
study and learning at the Academy a distinguished journey 
to build personality in a happy and fun-filled environment, 
while giving students incentives to excel and be creative. This 
extends beyond the limits of the typical study relationship 
with the Academy. These activities include filed trips inside 
and outside the UAE to major marine companies and in 
addition to sports, recreational and artistic activities. These 
activities refine students’ personalities, develop their life 
experiences, and make their study years at the Academy 
useful for their careers as well as their personal and 
leadership capabilities.”

Spring semester starts at the Arab 
Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport - Sharjah Branch
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الربيع من  األكاديمية لفصل  الدراسة  انطلقت 
العام الدراسي 2022/2021 يف األكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة 
يفية  تعر برامج  وتم عقد  مدينة خورفكّان،  يف 
للطالب الجدد والتواصل مع جميع الطالب لتحديد 
طرق الدراسة النظرية والعملية. وأكدت األكاديمية 
مواصلة تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية للوقاية 
من فيروس »كوفيد-19« وفقاً لمعايير وتوصيات 
الجهات المعنية يف الدولة، فضالً عن ضرورة التزام 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس باستمرارية إجراء 
تواجدهم يف  فحوصات »كوفيد-19« من أجل 

الحرم الجامعي. 

عبد  إسماعيل  الدكتور  األستاذ  سعادة  وقال 
الغفار إسماعيل فرج، رئيس األكاديمية العربية 
البحري: »نواصل  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
لتمكين  مسيرتنا  بالشارقة  األكاديمية  فرع  يف 
األكاديمية  بالكوادر  بية  العر ية  البحر الصناعة 
األكاديمية مورداً  إذ ستكون  المؤهلة؛  والمهنية 
مستمراً لتوفير الخبرات األكاديمية المؤهلة من 
المجاورة  الدول  وأبناء  اإلمارات  دولة  مواطني 
الوطنية  للكوادر  المتزايدة  الحاجة  األخرى لسد 
يف هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة القتصاد 

المنطقة وأمنها البحري، حيث تسهم األكاديمية 
يف رفد القطاع البحري بقدرات متطورة يف مجال 
البحث العلمي والتطوير، إضافة إىل توفير خدمات 
التدريب المستمر لموظفي الشركات المالحية، 
عبر الكفاءات العلمية المتخصصة التي تعمل 
يف األكاديمية، بما يعزز بيئة االستثمار يف القطاع 

البحري يف المنطقة.«

كفاءات نوعية
الدفعة  من  للدراسة  الطالب  قبول  تم  وقد 
اجتيازهم  بعد  األكاديمية  السادسة من طالب 
العدد  بذلك  ليصل  الطبي،  الكشف  اختبارات 
اإلجمايل لطالب األكاديمية الملتحقين بكلية النقل 
البحري والتكنولوجيا إىل  324 طالباً والذي يعد 
العريب. حسبما صرح  الخليج  األكبر يف منطقة 
كلية  نائب عميد  أحمد يوسف،  الربان  الدكتور 
النقل البحري والتكنولوجيا، قائالً: »كما نعمل يف 
فرع األكاديمية بالشارقة ضمن الرؤية االستراتيجية 
للحكومة، السيما على صعيد تمكين المرأة يف 
القطاع البحري، ونفخر يف األكاديمية بوجود أعلى 
نسبة من الطالبات لدينا يف أي من األكاديميات 
والتي تصل إىل 45  العريب،  العالم  البحرية يف 

%من إجمايل عدد طالب األكاديمية، تحقيًقا لهدف 
التوازن بين الجنسين يف دولة اإلمارات؛ ما يعد 
إشارة إىل تمكين المرأة اإلماراتية يف القطاع البحري 
الوطني، ومشاركتها للرجال جنباً إىل جنب يف بناء 
القدرات االقتصادية والتنموية الرئيسة يف الدولة.« 
وأضاف يوسف: »يحتاج العمل يف القطاع البحري 
إىل نوعية خاصة من الكفاءات؛ لذا، ننظم مجموعة 
من الفعاليات واألنشطة الترفيهية واالجتماعية 
والعملية المصاحبة للمساقات التعليمية لجعل 
تجربة الدراسة والتعلّم يف األكاديمية أشبه برحلة 
متميزة لبناء الشخصية ضمن أجواء من االستمتاع 
التفوق  على  حافزاً  الطالب  تعطي  والسعادة، 
واإلبداع، ليجاوز حدود العالقة النمطية الدراسية 
رحالت  األنشطة  تلك  وتشمل  األكاديمية.  مع 
ميدانية داخل الدولة وخارجها لمختلف الشركات 
البحرية، إضافة إىل عدد من  والمرافق  الكبرى 
والفنية، لتصقل  والترفيهية  الرياضية  األنشطة 
شخصية الطالب وتنمي تجربته الحياتية، وتجعل 
سنوات دراسته يف األكاديمية ذات مردود مضاعف 
على حياته األكاديمية المهنية وقدراته الشخصية 

والقيادية.«
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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
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turbocharger cartridges

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



UAE NEWS

Now operational in

Djibouti Egypt UAE

We aim to leverage our extensive 
experience as global leaders in 
the marine safety industry by 
providing marine safety services 
and equipment that comply with 
international standards
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Providing you with the best 
service you can get
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DP World Limited handled 77.9 million TEUs (twenty-foot 
equivalent units( across its global portfolio of container ter-
minals in 2021, with gross container volumes increasing by 9.4 
per cent year-on-year on a reported basis, and up 8.9 per cent 
on a like-for-like basis. During 4Q2021, DP World handled 19.6 
million TEUs, up 2.6 per cdent year-on-year on a reported ba-
sis, and up 2.3 per cent on a like-for-like basis. The growth in 
gross volume in 2021 was driven by DP World’s ports in India, 
Asia Pacific, Middle East & Africa, Europe, Australia, and the 
Americas. At an asset level, Qingdao (China(, Mumbai, Mundra, 
Chennai (India(, Sokhna (Egypt(, London Gateway (UK(, Cauce-
do (Dominican Republic(, Callao (Peru(, and Sydney (Australia( 
delivered a strong performance.

DP World reports a strong volume growth of 9.4% in 2021

The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC( recently 
announced the discovery of natural gas resources offshore of 
Abu Dhabi. Interim results from the first exploration well in Abu 
Dhabi’s Offshore Block 2 Exploration Concession operated by Eni, 
indicate between 1.5 – 2 trillion standard cubic feet (TSCF( of 
raw gas in place. This discovery marks the first from Abu Dhabi’s 
offshore exploration concessions, highlighting the continued 
success of ADNOC’s block bid rounds and its expanded approach 
towards strategic partnerships. A consortium led by Eni and PTT 
Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP( 
were awarded the exploration rights for Offshore Block 2 in 
2019 as part of ADNOC’s debut competitive block bid round. 

ADNOC announces gas discovery offshore of Abu Dhabi

ٌتعلن عن اكتشاف موارد من  أدنوك 
الغاز الطبيعي في منطقة بحرية في 

إمارة أبوظبي

»دي بي ورلد« تسجل نمًوا بنسبة %9.4 
في مناولة الحاويات خالل 2021

كتشاف موارد من  أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك) عن ا
الغاز الطبيعي يف المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي 
الخام، وذلك  الغاز  تريليون قدم مكعبة قياسية من  بنحو 2-1.5  تقدر 
وفقاً للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية يف 
كتشاف ضمن مناطق  منطقة االمتياز البحري 2. ويمثل هذا اإلعالن أول ا
االمتيازات البحرية التي تمت ترسيتها يف إطار الجولة األوىل من المزايدة 
لمناطق  استكشاف  تراخيص  أبوظبي إلصدار  أطلقتها  التي  التنافسية 
تقوده  تحالف  على   2019 عام  يف  االمتياز  هذا  ترسية  وتمت  جديدة. 
شركة »إيني« للطاقة وشركة »يب يت يت« العامة لالستكشاف واإلنتاج.

بلغ حجم الحاويات التي قامت مجموعة »دي يب ورلد ليمتد« بمناولتها 
77.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، عبر محفظتها العالمية من 
بالمقارنة مع عام  بنسبة 9.4 %  ارتفاعاً  الموائن خالل 2021، ُمسجلة 
ورلد«  »دي يب  قامت   ،2021 عام  من  األخير  للربع  وبالنسبة   .2020
بمناولة 19.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدًما، بزيادة تبلغ 2.6 % 
المقارنة  أساس نسبة  2.3 % على  تبلغ  يادة  وبز على أساس سنوي، 
المثلية. وكان النمو اإلجمايل لحجم المناولة يف عام 2021 واسع النطاق 
مدعوًما بموائن »دي يب ورلد« يف الهند، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
والشرق األوسط وأفريقيا، وأوروبا، وأستراليا، واألمريكتين. وعلى مستوى 
األصول، سجلت كٌل من تشينغداو )الصين)، ومومباي ومندرا وتشيناي 
)الهند)، والسخنة )مصر)، ولندن جيتواي )المملكة المتحدة)، وكوسيدو 
قويًا. أداًء  )أستراليا)  )بيرو)، وسيدين  وكاالو  الدومينيكان)،  ية  )جمهور
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Now operational in

Djibouti Egypt UAE

We aim to leverage our extensive 
experience as global leaders in 
the marine safety industry by 
providing marine safety services 
and equipment that comply with 
international standards
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Firefighting 
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Safety
inspection 

services

Providing you with the best 
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MIDDLE-EAST NEWS

Svitzer, part of Maersk, announced another extension of 
its current contract with the Suez Canal Authority (SCA( 
with the inclusion of two additional tugs to service the 
Canal. Svitzer started operating in the Suez Canal in late 
2019 with the two tugs, Svitzer Port Said 1 and Svitzer 
Port Said 2, providing towage services to the Canal out of 
Port Said. In December 2021, the two tugs were joined 
by sister vessels, Svitzer Suez 1 and Svitzer Suez 2. From 
May 2022 onwards, two additional tugs will join the fleet 
in the Canal, out of which, one will operate out of Port 
Said, and the other out of Port Suez.

Hutchison Ports Sohar recently received CMA CGM’s APL 
Raffles, which is the biggest container vessel to have ever 
called at the Port of Sohar. The 17K TEU class container 
vessel with an overall length of 398.50 meters, and width 
of 51 meters, was welcomed by Hutchison Ports Sohar 
and SOHAR Port & Freezone’s management with a cordial 
ceremony adhering to all the safety precautions. In 2021, 
the terminal recorded an increase of 200 per cent in do-
mestic movements compared to 2020, while the export 
volume recorded a year-on-year growth of 9 per cent.

Svitzer AMEA extends contract with 
the Suez Canal Authority 

Hutchison Ports Sohar welcomes the 
largest container vessel berthing at 
Port of Sohar

The King Fahd Industrial Port in the Eastern 
Saudi Jubail City recorded an increase of 
more than 8 per cent in cargo activity in the 
fourth quarter of 2021, indicating a business 
recovery after a lull caused by the outbreak 
of the Covid-19 Pandemic. Moreover, as per 
recent reports, the number of vessels arriv-
ing and departing from the port increased 
by over 15 per cent during the same period. 
Furthermore, it was also reported that the 
port handled 17.5 million tonnes of cargo, 
and 558 ships in the last quarter of 2021, 
an increase of 8.37 per cent and 15.7 per 
cent year-on-year, respectively.

Saudi Jubail Port records 
business surge in Q4 2021
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أعلنت شركة سفيتزر، التي تشكل جزًءا من شركة ميرسك، عن تمديد عقدها 
الحايل مع هيئة قناة السويس مرة جديدة مع إدراج قاطرتين إضافيتين 
لخدمة القناة بشكل أفضل. بدأت شركة سفيتزر أعمالها يف قناة السويس 
يف أواخر عام 2019 بقاطرتين هما »قاطرة سفيتزر األوىل يف بور سعيد« 
و« قاطرة سفيتزر الثانية يف بور سعيد«، بما يوفر خدمات القطر للقناة 
من بورسعيد. ويف شهر ديسمبر من العام 2021، تّم ضّم القاطرتين من 
خالل السفينتين الشقيقتين، »سفيتزر السويس 1« و«سفيتزر السويس 
2«. واعتباًرا من مايو 2022، ستنضم قاطرتان إضافيتان إىل األسطول يف 
القناة بحيث ستعمل إحداهما خارج بورسعيد واألخرى من ميناء السويس.

سفيتزر آسيا والمحيط الهادئ 
والشرق األوسط وإفريقيا تمّدد الفترة 

التعاقدية مع هيئة قناة السويس

استقبلت موائن هاتشيسون صحار منذ فترة قصيرة سفينة »آي يب ال رافلز« 
كبر سفينة حاويات شهدها ميناء  من شركة سي أم إيه سي جي ام، وهي أ
صحار منذ تأسيسه. رحبت إدارة موائن هاتشيسون صحار وموائن صحار 
والمنطقة الحرة بسفينة الحاويات 17 كيه يت إيه يو التي يبلغ طولها 398.50 
متًرا وعرضها 51 متًرا، وتّم تنظيم هذا الترحيب يف حفل ودي مع مراعاة 
متطلبات السالمة. ويف عام 2021، سجلت المحطة زيادة بنسبة 200 % 
يف الحركات المحلية مقارنة بعام 2020، يف حين أن حجم الصادرات كان 

قد سجل نمًوا سنويًا بنسبة 9 %.

موانئ هاتشيسون  صحار تستقبل 
أكبر سفينة حاويات في ميناء صحار

ميناء الجبيل التجاري السعودي ُيسجل طفرة في األعمال 
التجارية في الربع الرابع من عام 2021

الصناعي يف مدينة  الملك فهد  سجل ميناء 
الجبيل الشرقية السعودية زيادة بنسبة تزيد عن 
8 % يف نشاط الشحن خالل الربع الرابع من عام 
2021، ما يدّل على انتعاش األعمال التجارية بعد 
فترة هدوء ناجمة عن تفشي وباء »كوفيد-19«. 
إضافًة إىل ذلك، وبحسب ما تشير إليه التقارير 
األخيرة، ارتفع عدد السفن القادمة والمغادرة من 
الميناء بنسبة تزيد عن 15 % خالل الفترة نفسها. 
الميناء قد توىل 17.5  أن  إىل  التقرير  أشار  كما 
مليون طن من البضائع واستقبل 558 سفينة 
يف الربع األخير من عام 2021، ما يشير إىل زيادة 

بنسبة 8.37 % و15.7 % سنويًّا على التوايل.
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MIDDLE-EAST NEWS

Nakilat, one of the world’s largest LNG shipping operators, 
partnered with ABS to develop an ideal decarbonisation strat-
egy. Over the past few months, Nakilat’s project team has 
worked closely with ABS sustainability specialists to map out 
decarbonisation pathways for the company’s fleet of 69 LNG 
carriers, and four Very Large LPG Gas Carriers. The project 
will ultimately see Nakilat’s vessels receive the ABS SUSTAIN 
notation, which demonstrates alignment with the United Na-
tion’s Sustainable Development Goals (SDGs(, and establishes 
a pathway for sustainability certification and reporting. 

Nakilat partners with ABS to develop 
decarbonisation strategy

المرتبة 14  اإلسالمية مؤخًرا  إيران  ية  احتلّت خطوط شحن جمهور
يف قائمة ألفا الينر الُمحّدثة ألفضل 100 خط شحن يف العالم، إذ تستند 
الخطوط  وُمشغلي  الحاويات  بشأن  المذكورة  القائمة  يف  التصنيفات 
المالحية من حيث النسبة المئوية لسعة الشحن العالمية التي يحملها 
خط الشحن. كذلك، تستحوذ قدرة خطوط شحن جمهورية إيران اإلسالمية 
اليوم على 0.6 % من إجمايل سعة الشحن يف العالم. ويف عام 2018، 
احتلت خطوط شحن جمهورية إيران اإلسالمية المرتبة 19 يف تصنيف 
ألفا الينر ألفضل 100 شركة خط شحن يف العالم بعدما كانت قد احتلت 

المرتبة 22 يف العام السابق.

المملكة  اقتصاد  الرئيسيين يف  المساهمين  يًزا لمكانته، وكونه أحد  تعز
الملحوظ يف عام 2021،  الملك عبد هللا نموه  السعودية، واصل ميناء 
الكثير  اإلنتاجية والحصول على  الزيادة  الذي سمح له بتحقيق ضعف 
من الجوائز العالمية. سجل الميناء زيادة ملحوظة بنسبة 31 % يف حجم 
الرقم إىل 2,813,920 وحدة مكافئة لعشرين  الحاويات، ليصل  مناولة 
قدم مقابل 2,153,963 وحدة مكافئة لعشرين قدم خالل عام 2020. 
باإلضافة إىل ذلك، حقق الميناء زيادة بنسبة 15 % يف الشحنات الصغيرة 
والمنفصلة والعامة، لتصل إىل 3,834,915 طًنا مقابل 3,329,380 طًنا يف 
العام المنصرم. فضاًل عن ذلك، واجه األداء المذهل للميناء تحديات السوق 
يف جميع أنحاء العالم بنجاح، ما يعكس تأثير قدراته التشغيلية المتزايدة.

كبر مشغلي شحن الغاز الطبيعي المسال يف  ُتعّد شركة »ناقالت« إحدى أ
كة مع هيئة التصنيف األمريكية »اى  العالم. دخلت شركة ناقالت يف شرا
يب اس« لتطوير استراتيجية مثالية ُتعنى بإزالة الكربون. وقد تمثلت هذه 
كة على مدار األشهر القليلة الماضية بعمل فريق مشروع ناقالت  الشرا
من كثب مع متخصصي االستدامة يف شركة الموائن البريطانية المرتبطة 
بهدف رسم مسارات إزالة الكربون ألسطول الشركة المؤلّف من 69 ناقلة 
للغاز الطبيعي الُمسال وأربع ناقالت للغاز النفطي الُمسال الكبيرة جًدا. 
ناقالت  المطاف حصول سفن شركة  نهاية  المشروع يف  هذا وسيشهد 
التنمية  أهداف  التوافق مع  إىل  يرمز  الذي   “ABS SUSTAIN“على رمز
المستدامة لألمم المتحدة ويحّدد مسارًا للحصول على شهادات االستدامة 

وإعداد التقارير.

خطوط شحن جمهورية إيران اإلسالمية تحتل المرتبة 
14 من بين أفضل 100 خط شحن في العالم

ميناء الملك عبد اهلل يختتم عام 2021 بنمو 
بنسبة 31 % في حجم مناولة الحاويات

»ناقالت« تتعاون مع اى بي اس 
لتطوير استراتيجية إزالة الكربون

Consolidating its status as one of the key contributors to the 
Saudi economy, King Abdullah Port continued its impressive 
growth in 2021, achieving a double-digit increase in through-
put and winning multiple global recognitions. The port record-
ed an outstanding 31 per cent increase in container through-
put, reaching 2,813,920 TEU compared to 2,153,963 TEU in 
2020, and achieved a 15 per cent increase in bulk and general 
cargo, reaching 3,834,915 tons compared to 3,329,380 tons 
in the previous year. The port’s impressive performance came 
amid the challenging market situation worldwide, reflecting the 
impact of its growing operational capabilities.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL( was recently 
ranked 14th in Alphaliner’s latest list of the world’s top 100 
shipping lines. The rankings on Alphaliner’s list for containers 
and liner operators are based in terms of the percentage of 
global shipping capacity carried by the shipping line. The IRISL’s 
capacity now takes up 0.6 per cent of the world’s total shipping 
capacity. In 2018, IRISL stood at the 19th place in Alphalin-
er’s Top 100 ranking, while the company held 22nd place in its 
preceding year.

King Abdullah Port concludes 2021 with 
31% growth in container throughput

IRISL ranks 14th among world’s top 100 
shipping lines
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Samsung wins approval for CCS 
for LNG-fuelled vessels

Brazil expands the boundaries of Port 
of Santos ahead of privatisation

South Korea’s Samsung Heavy Industries working in conjunc-
tion with Panasia, an eco-friendly and energy system company, 
announced that it developed and is testing a system that can 
provide an economical solution for carbon capture and storage 
on-board a wide range of vessels. They announced that the sys-
tems designed for conventionally fuelled vessels also applies to 
LNG, providing a commercial advantage in meeting the IMO’s 
carbon emission regulations and future demands for LNG-
fuelled ships. Samsung reported significant advancement with 
its technology, including that they had become the first com-
pany in Korea to receive an Approval in Principle from KR, the 
Korean classification society, for the carbon capture technology.

Brazil’s government is ramping up an initiative to privatise the 
Port of Santos, the largest seaport in Latin America. Last week, 
Brazil’s Ministry of Infrastructure (MINfra( issued an ordinance 
approving a significant expansion of the port boundaries, nearly 
doubling the dry area of the Port of Santos. It now extends over 
mainland Santos, upstream of the port’s navigational channel, 
incorporating greenfield area allocated for development of new 
projects. Before the boundary expansion, almost 95 percent of 
the operational area for the Port of Santos was occupied. The 
expansion is part of the government’s plan to privatise ports in 
Brazil, and is intended to add value, and sharpen the interest of 
stakeholders in the ports.

أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة يف كوريا الجنوبية، بالتعاون مع 
شركة باناسيا، وهي شركة تعتمد على نظام طاقة صديق للبيئة، أنّها قد 
ا باختباره، على أن يوفر النظام المذكور حالًّ اقتصاديًّا  طّورت نظاًما تقوم حاليًّ
فيما يتعلّق بالحصول على ثاين أكسيد الكربون وتخزينه على متن مجموعة 
كبيرة من السفن. هذا وقد أعلنت الشركتان أّن األنظمة الُمصّممة للسفن 
التقليدية التي تعمل بالوقود تنطبق على تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي 
الُمسال. بذلك، تتوّفر ميزة تجارية تستويف قواعد انبعاثات الكربون الصادرة 
عن المنظمة البحرية الدولية والطلبات المستقبلية على السفن التي تعمل 
بالغاز الطبيعي المسال. كما قد أعلنت سامسونج عن تمكنها من تحقيق 
تقدم ملحوظ بشأن التكنولوجيا المعتمدة لديها، بما يف ذلك احتالل المركز 
األول من بين جميع الشركات الكورية للحصول على موافقة مبدئية من 

هيئة التصنيف الكورية بشأن تكنولوجيا التقاط الكربون.

ُتكثف الحكومة البرازيلية جهودها لتطبيق مبادرة خصخصة ميناء 
الالتينية. أصدرت  أمريكا  األكبر يف  البحري  الميناء  سانتوس، وهو 
وزارة البنية التحتية البرازيلية يف األسبوع الماضي أمًرا بالموافقة 
على توسيع حدود ميناء سانتوس بشكل ملحوظ بما يعادل ضعف 
مساحة المنطقة الجافة من الميناء. بذلك، أصبح الميناء يمتّد على 
البر الرئيسي لسانتوس، أي أعلى القناة المالحية للميناء، التي تضّم 
منطقة خضراء مخصصة لتنفيذ المشاريع الجديدة وتطويرها. وقبل 
توسيع حدود الميناء لتصبح كما ُذكر أعاله، كانت معظم المساحة 
التشغيلية لميناء سانتوس )أي ما يعادل نسبة 95 %) محتلة، 
فجاءت عملية التوسيع كجزء من خطة الحكومة لخصخصة الموائن 
البرازيلية بهدف زيادة قيمتها وتعزيز اهتمام أصحاب المصلحة فيها

البرازيل توّسع حدود ميناءسانتوس  
قبل خصخصتها

سامسونج تحصل على موافقة ثاني أكسيد الكربون 
وتخزينة للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال
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Royal Caribbean Group celebrated the final handover of its newest cruise ship, 
the Wonder of the Seas, which is also the largest cruise ship in the world. At 
236,857 gross tons, the new cruise ship is nearly five per cent larger than 
the first Oasis class cruise ship that Royal Caribbean introduced more than a 
decade ago, and even slightly larger than the fourth ship of the class that was 
also built in France three years ago. The Wonder of the Seas is 1,188 feet in 
length, and has an increased passenger capacity capable of accommodating a 
maximum of 6,988 passengers in addition to 2,300 crew.

Royal Caribbean Group completes handover of its 
largest cruise ship

بحدث  يبيان  كار رويال  مجموعة  احتفلت 
النهايئ ألحدث تصميم لسفينتها  تسليمها 
السياحية، التي تحمل اسم »ذا وندر أوف ذا 
كبر سفينة  سيز«، والمعروفة على أنّها أيًضا أ
سياحية عالمية. يبلغ إجمايل وزن »ذا وندر 
كبر من  أوف ذا سيز« 236.857 طنًّا، أي أ
الواحة  فئة  أول سفينة سياحية من  وزن 
كثر  التي قدمتها شركة رويال كاريبيان منذ أ
من 10 سنوات بنسبة %5 تقريًبا ، كما أّن 
الرابعة  السفينة  بقليل من  كبر  أ قياساتها 
أيًضا يف  بناؤها  تم  التي  نفسها  الفئة  من 
فرنسا منذ ثالث سنوات؛ يبلغ طول »ذا وندر 
أوف ذا سيز« 1,188 قدًما، وتّم تصميمها 
 6,988( الركاب  كبر من  أ الستيعاب عدد 
كب كحّد أقصى) باإلضافة إىل 2,300 فرد  را

من طاقم العمل.

تسّلم مجموعة رويال 
كاريبيان أكبر سفنها 

السياحية بشكل نهائي
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INTERNATIONAL NEWS

The Port of Hamburg completed the expansion of the waterway along the 
Elbe River connecting Hamburg to the North Sea at Cuxhaven, in order to be 
able to accommodate larger ships. Port officials consider the project as a ma-
jor enhancement to the port’s capabilities, as it permits it to enhance safety 
during the passage between the sea and the port. The dredging and widening 
of the river were undertaken in phases with the second stage of the expansion 
released in 2022 for easier movement of ships. The first phase of dredging and 
widening of the river were completed in the spring of 2021, adding between 
three and six feet of additional draft capacity for ships. 

Hamburg completes Elbe expansion to 
accommodate larger ships 

مع وضع هدف استيعاب السفن األكبر حجًما، 
استكمل ميناء هامبورغ توسيع الممرّ المايئ على 
طول نهر إلبه، الذي يشكل جسًرا بين هامبورغ 
وبحر الشمال يف كوكسهافن. كذلك، أعرب مسؤولو 
المشروع  امتنانهم لطرح فكرة هذا  الميناء عن 
القادر على تعزيز قدرات الميناء بشكل ملحوظ، 
إذ سيتيح ذلك فرصة تعزيز سالمة المرور بين 
البحر والميناء. إىل جانب ذلك، تّم تجريف النهر 
وتوسيعه على مراحل متعددة، وتّم إطالق المرحلة 
التوسيع عام 2022 بهدف تسهيل  الثانية من 
حركة السفن. كما تّم استكمال المرحلة األوىل من 
التجريف والتوسيع يف ربيع عام 2021 وإضافة ما 
بين ثالثة إىل ستة أقدام من قدرة سحب السفن.

ا لتطوير شنغهاي بهدف تحويلها إىل مركز تموين  يتّم بذل الجهود حاليًّ
للغاز الطبيعي الُمسال، وبالتايل، توفير الخدمات لسفن الحاويات التي تتصل 
بالميناء، فضاًل عن تعزيز مكانة شنغهاي كمركز إقليمي لتموين الوقود يف 
قارة آسيا. أعلنت شركة »أفونير ال ان جي«، وهي شركة بريطانية، عن عقد 
اتفاقية تعاون طويلة األمد مع مجموعة شنغهاي الدولية للميناء – شركة 
بالغاز  السفن  تزويد  للطاقة والخدمات، بحيث سيتّم بموجبها  شنغهاي 
الطبيعي الُمسال. وكجزء من هذه االتفاقية، ستستحوذ مجموعة شنغهاي 
كملتها  الدولية للميناء على سفينة التموين بالغاز الطبيعي الُمسال التي أ

حديًثا شركة »أفونير« و تبلغ مساحتها 20,000 متر مكعب. باإلضافة إىل 
أليجيانس«، هي  التي تحمل اسم »أفونير  أّن هذه السفينة،  ُيقال  ذلك، 
الُمسال لم نشهد مثلها حتى يومنا  الطبيعي  للغاز  كبر سفينة تموين  أ
هذا. كما أعلنت شركة »أفونير« أنّها ستقوم ببناء ست سفن تعمل بالغاز 
الطبيعي الُمسال، بحيث سيبلغ نطاق سعة أربع منها ما بين 7,500 إىل 
7,600 متر مكعب، فيما سيبلغ حجم سعة السفينتين المتبقيتين 20 
ألف متر مكعب لاللتحاق بالسوق الصينية التي يتسارع نموها بشكل كبير.

هامبورغ تستكمل 
توسيع حدود نهر 

إلبه الستيعاب 
السفن األكبر حجًما

»شنغهاي« تتجه ألطالق مركز تموين للغاز الطبيعي المسال مع سفينة »فونير«

Efforts are underway to develop Shanghai into an LNG 
bunkering hub to service large containerships calling at the 
port, as well as to further enhance Shanghai as a regional 
bunkering hub in Asia. UK-based Avenir LNG announced a 
long-term cooperation agreement with Shanghai SIPG En-
ergy Service Co. (SSES( for the marketing of LNG bunkering 
services. As part of the agreement, SSES will acquire Avenir’s 
recently completed 20,000 cmb LNG bunkering vessel, Ave-
nir Allegiance, which is reported to be the largest LNG bun-
kering vessel built to date. Avenir announced that it would 
build six LNG bunkering vessels, including four in the 7,500 
to 7,600 cbm capacity range, and two larger 20,000 cbm 
vessels, to expand into the rapidly growing Chinese market.

Shanghai to launch LNG bunkering hub with Avenir Vessel
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INTERNATIONAL NEWS

After a record year for containership construction orders, 2022 is started strong 
with China reporting a first large order. Dalian Shipbuilding Industry, a subsidiary of 
China State Shipbuilding Corporation (CSSC(, reported that it has entered into a 
construction contract for six dual-fuel containerships with an European shipown-
er. Each of the ships will have a capacity of 16,000, and will be built at the shipyard 
in Tianjin. The vessels will be 1,200 feet long with a beam of 167 feet. Moreover, the 
ships will be outfitted with WinGD dual-fuel main engine and equipped with the lat-
est iCER-Diesel system, which can significantly reduce the ship’s greenhouse gas and 
nitrogen oxide emissions, and improve the combustion efficiency of the main engine.

A Japanese containership completed the world’s first sea trial for unmanned navigation with a 
containership, including docking and undocking. The test, which was led by companies in the Mit-
sui group, is a part of an ongoing demonstration program sponsored by The Nippon Foundation 
to develop autonomous shipping. The containership trial was undertaken by Mitsui O.S.K. Lines 
using a seven-year-old coastal containership, the Mikage, which is operated by Imoto Lines. The 
1,870 dwt vessel, was outfitted with a series of systems developed by partners in the consorti-
um. For autonomous navigation, the ship followed a previously formulated route using a system 
developed by Mitsui E&S Shipbuilding that conducted the judgments overseeing the operations.

As wind farms begin to get larger and further offshore, the OSV 
sector seeks to make use of technologies created for the racing 
sector to improve the capabilities of the next generation of support 
vessels. Chartwell Marine is partnering with BAR Technologies, 
which looks forward to leveraging its winning designs for racing 
into the commercial sector, to achieve improved operationality, in-
cremental improvements in terms of energy efficiency, and a signif-
icant reduction in emissions released by the offshore vessels. The 
first design produced by the companies, the Seacat Sceptre, will be 
approximately 79 feet long, powered by Kongsberg water jets, and 
have a capacity for 26 passengers.

Containership orders at record levels with new order 
linked to MSC  

First Autonomous Navigation and Berthing Test on a Containership

Chartwell Marine and BAR Technologies 
collaborate to enhance OSV operations

مع ارتفاع أعداد مزارع الرياح يف المناطق البحرية، يسعى نطاق السفن 
لقطاع  إنشاؤها  تّم  التي  التكنولوجية  االبتكارات  االستفادة من  إىل  البحرية 
إّن مكتب  الدعم.  القادم من سفن  الجيل  قدرات  يز  تعز بهدف  السباقات 
كة مع شركة »يب آي آر  االستشارات شارتويل مارين يف صدد الدخول يف شرا
تكنولوجيز« التي تتطلع إىل االستفادة من تصميماتها الفائزة يف قطاع السباق 
لتنفيذها يف القطاع التجاري بهدف تحقيق عملية تشغيل محسنة وتحسينات 
الناتجة عن  االنبعاثات  الملحوظ من  الطاقة والحّد  إضافية من حيث كفاءة 
أنتجته الشركتان، وهو يحمل  البحرية. ويّتسم التصميم األول الذي  السفن 
اسم »سيكات سيبتر«، ببلوغه 79 قدًما تقريًبا وقدرة استيعابه لما يعادل 26 

كًبا، باإلضافة إىل تشغيله بواسطة النفاثات المائية من ُصنع كونجسبورج. را

بناء  القياسية على  الطلبات  بأعداد  بعد عام مليء 
سفن الحاويات، شِهد العام الحايل دخواًل واسًعا مع طلب 
الصين عدد كبير من السفن وهو الطلب األول. أعلنت 
شركة داليان لبناء السفن، وهي شركة تابعة لشركة الصين 
الحكومية لبناء السفن، أنّها أبرمت عقًدا لبناء ست سفن 
أورويب،  حاويات بخزان وقود مزدوج مع مالك سفينة 
بحيث ستبلغ سعة كّل سفينة 16,000 وسيتّم بناؤها 
يف حوض بناء السفن يف تيانجين. أّما بالنسبة للقياسات، 
فسيبلغ طول السفن 1,200 قدًما وعارضة بقياس 167 
قدم. عالوة على ذلك، سيتم تجهيز السفن بمحرك رئيسي 
بخزان وقود مزدوج من شركة وينترثور للغاز والديزل، 
وستكون مجهزة بأحدث نظام للتحكم الذكي عن طريق 
إعادة تدوير العادم – الديزل، الذي يمكن أن يحّد بشكل 
كسيد  ملحوظ من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وأ
النيتروجين يف السفينة، وبالتايل، تحسين كفاءة محرك 

االحتراق الرئيسي.

ية  بحر تجربة  أول  يابانية  حاويات  سفينة  كملت  أ
ح بسفينة  عالمية يف مجال المالحة من دون وجود مالَّ
حاويات، بما يف ذلك اإلرساء والخروج. ُيعّد االختبار الذي 
نظمته الشركات يف مجموعة ميتسوي جزًءا من البرنامج 
التجريبي المستمر الذي ترعاه مؤسسة نيبون لتطوير 
مفهوم الشحن المستقل. وتجدر اإلشارة إىل أنه تّم إجراء 
تجربة سفينة الحاوية من قبل شركة ميتسوي او. اس. 
كيه. الينز باستخدام سفن حاويات ساحلية مصّنعة منذ 
سبع سنوات، وال«ميكاج«، وهي سفينة تديرها شركة 
إيموتو الينز. تم تجهيز السفينة البالغ وزنها 1,870 طًنا من 
الوزن الساكن بسلسلة من األنظمة التي طورها شركاء 
المستقلة،  للمالحة  بالنسبة  أّما  التجاري.  االئتالف  يف 
اتبعت السفينة مساًرا تمت صياغته مسبًقا باستخدام 
نظام طورته شركة ميتسوي للهندسة وبناء السفن الذي 

أجرى األنظمة التي ُتشرف على العمليات.

تعاون بين »شارتويل« و »بار للتكنولوجيا« 
لتحسين سفن دعم الخدمات البحرية

طلب قياسي على بناء 
سفن الحاويات مدفوَعا 
بطلبات »أم سي أس«

أول اختبار لسفينة حاويات لتقييم 
المالحة الذاتية والرسو
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Vessels Value expands its Green data offering with the launch 
of its vessel Energy Efficiency ratings
From digitalisation to the adoption of alternate fuels, what will be the major contributors 
towards the decarbonisation of the sector?

Over the past few years, digital-
isation and decarbonisation have 
been the buzzwords in the maritime 
industry. As the sector constantly 
advances with the help of the lat-
est technological solutions, the dig-
ital transformation of the industry 
is certainly on track. Moreover, with 
the 2030 and 2050 targets set by 
the IMO for the sector, the industry 
is looking for various ways in which 
it could minimise its environmental 
impact. During the sector’s drive to-
wards decarbonisation, the most im-
portant asset is to be able to monitor 
the success of its steps. Therefore, 
VesselsValue announced its latest 
Green product that allows clients to 
access, customise, and compare ves-
sels’ Energy Efficiency ratings.

This latest feature combines VV’s 
extensive shipping data with the 
IMO’s framework to calculate the En-

ergy Efficiency score for an individ-
ual vessel, whether existing (EEXI(, 
or a newbuild (EEDI(. It is available 
across Bulkers, Tankers, and Contain-
ers, with the flexibility to customise 
inputs to recalculate a vessel’s EEDI 
or EEXI score, and compare ratings 
across fleets.

Expanding suite of Green related 
data

In addition to Energy Efficiency 
ratings, clients of VesselsValue can 
search and filter by Green vessel 
specifications, including Engine, Pro-
pulsion, Fuel type, Hull design, En-
ergy Saving Devices, Green awards, 
IHM Green passport, BWTS, Scrub-
ber, and previous employment in Re-
newable activity. 

Commenting on the launch, Tom 
Evans, Chief Operating Officer at 
VesselsValue said, “As the world 

moves towards decarbonisation, our 
Energy Efficiency ratings provide a 
transparent, automated, and accu-
rate measure of how Green a vessel 
is. This product, when combined with 
our 8 Tier Ownership and Transac-
tions databases, enables users to 
aggregate and compare Energy Effi-
ciency across multiple fleets, geogra-
phies, trades, or portfolios.”

Adding to this, Adrian Economakis, 
Chief Strategy Officer, commented, 
“Our clients, including major banks, 
funds, owners, operators or charter-
ers, have a genuine desire to moni-
tor, report on and maximise vessels’ 
Energy Efficiency to comply with and 
exceed regulations. We are proud to 
be able to assist our clients on their 
path to decarbonisation and will con-
tinue to invest heavily in developing 
more Green related products.”. 

IN BRIEF
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من الرقمنة إلى اعتماد أنواع الوقود البديلة، َمْن الشركاء الرئيسيون لتخلُّص القطاع من الكربون؟

»فيسيل فاليو« توّسع عروضها للبيانات الخضراء مع إطالق 
سفينتها لتصنيف كفاءة الطاقة

الكربون  وإزالة  الرقمنة  لطالما كانت عملية 
يف السنوات القليلة الماضية من المصطلحات 
البحرية، حيث  الصناعة  أحدثت ضّجة يف  التي 
للصناعة يسير  الرقمي  التحول  أن  المؤكد  من 
على الطريق الصحيح مع تقدم القطاع باستمرار 
بمساعدة أحدث الحلول التكنولوجية، عالوة على 
ذلك، تبحث الصناعة مع أهداف 2030 و2050 
التي حددتها المنظمة البحرية الدولية للقطاع عن 
طرق مختلفة يمكن من خاللها الحّد من تأثيرها 
البيئي. فمن أهم األصول الُمعتمدة خالل توجه 
القطاع نحو التخلص من الكربون هو القدرة على 
مراقبة نجاح خطواته. لذلك، أعلنت شركة فيسيل 
فاليو عن أحدث منتجاتها المراعية للبيئة التي 
كفاءة  تصنيفات  إىل  بالوصول  للعمالء  تسمح 
السفن وتخصيصها ومقارنتها.تجمع  الطاقة يف 
هذه الميزة األخيرة بين بيانات الشحن الشاملة 
عمل  إطار  مع  فاليو  فيسيل  بشركة  الخاصة 
الدولية لحساب درجة كفاءة  البحرية  المنظمة 
الطاقة لسفينة فردية، سواء كانت موجودة )مؤشر 
كفاءة الطاقة للسفن الحالية)، أو مصّممة حديًثا 
)مؤشر تصميم كفاءة الطاقة)، وهي متاحة عبر 
المستودعات والناقالت والحاويات، مع المرونة يف 
تخصيص المدخالت إلعادة حساب درجة مؤشر 
الطاقة  كفاءة  مؤشر  أو  الطاقة  كفاءة  تصميم 
للسفن الحالية، ومقارنة التقييمات عبر األساطيل.

تعزيز البيانات المتعلقة بالبيئة
يمكن لعمالء شركة فيسيل فاليو، باإلضافة إىل 
تصنيفات كفاءة الطاقة، البحث والتصفية حسب 
مواصفات السفينة المراعية للبيئة، بما يف ذلك 
الهيكل  الوقود وتصميم  المحرك والدفع ونوع 
وأجهزة توفير الطاقة والجوائز الخضراء وجواز سفر 
جرد المواد الخطرة األخضر ونظام معالجة مياه 
الصابورة وجهاز الغسيل والتوظيف السابق يف 
نشاط الطاقة المتجددة. قال توم إيفانز، الرئيس 
التنفيذي للعمليات يف شركة فيسي لفاليو تعليًقا 
على اإلطالق: »بينما يتجه العالم نحو التخلص 
من الكربون، توفر تقييمات كفاءة الطاقة لدينا 
مقياًسا شفاًفا وآلًيا ودقيًقا لمدى مراعاة سفينتنا 

للبيئة. يمكِّن هذا النظام، بعد إدخاله يف قواعد 
بيانات وتعامالت المالكين الثمانية، المستخدمين 
من تجميع ومقارنة كفاءة الطاقة عبر أساطيل أو 
مناطق جغرافية أو صفقات أو محافظ متعددة«.

إضافة إىل ذلك، علّق أدريان إيكونوماكيس، كبير 
مسؤويل االستراتيجيات، قائالً: »لدى عمالئنا، بما 
يف ذلك البنوك الكبرى أو الصناديق أو المالكين أو 
المشغلين أو المستأجرين، نّية حقيقية لمراقبة 
السفن واإلبالغ عنها وتقويتها  الطاقة يف  كفاءة 
لالمتثال للوائح إىل أقصى الحدود. نحن نفتخر 
إىل  يقهم  بقدرتنا على مساعدة عمالئنا يف طر
التخلص من الكربون وسنواصل االستثمار بكثافة 

يف تطوير المزيد من المنتجات المراعية للبيئة.« 
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In line with the UAE Net-Zero by 2050 Strategic Initiative, IMO 2030 decarbonisation goals, and the Sustain-
able Development Goals 2030, the Ministry aims to enhance the quality of life in the country

The UAE Ministry of Energy and 
Infrastructure enables the country›s 
energy transition by adopting 
sustainability in all sectors including 
the maritime industry. To accelerate 
low-carbon hydrogen deployment, the 
UAE and its ports showcased steadfast 
support to the Global Ports Hydrogen 
Coalition, the first global forum that 

brings representatives from ports 
together with decision-makers from 
governments, as well as the industry 
to discuss the adoption of hydrogen 
technologies and fuels.  

Supporting the national agenda
The UAE announced the Hydrogen 

Leadership Roadmap, a comprehensive 
national blueprint to support domestic, 
low-carbon industries, that contribute 
to the country’s net-zero ambition, and 

establish the country as a competitive 
exporter of hydrogen. The UAE has 
also announced the UAE Net-Zero 

by 2050 Strategic Initiative, a 
national drive to achieve net-zero 
emissions by 2050, making the 
Emirates the first Middle East 
and North Africa (MENA( 
nation to do so. In line with 
this initiative, IMO 2030 
decarbonisation goals, and 
the Sustainable Development 
Goals 2030, the Ministry aims 

to enhance the quality of life 
in the country. As 

members of the 
Coalition that 

will enhance 

policy dialogue and project-oriented 
collaboration, the Ministry hopes to 
speed up the progress in this regard.  

H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, 
Minister of Energy and Infrastructure,

said, “During COP26, the UAE 
launched its Hydrogen Roadmap as the 
nation is well-positioned to be a leader 
in low carbon hydrogen. Hydrogen is 
envisaged to play a significant role 
in UAE’s domestic strategy to meet 
the UAE 2050 Net-Zero goals. Our 
involvement in the Coalition sup-
ports the UAE Energy Strategy 2050 
that aims to achieve an energy mix 
combining renewable and low carbon 
energy sources to achieve strategic, 
economic, and environmental goals.”

His Excellency Eng. Sharif Al Olama, 
Undersecretary of the Ministry of 
Energy and Infrastructure for Energy 
and Petroleum Affairs, the Ministry of 
Energy and Infrastructure,

added, “With an aim of having 50 
per cent of clean energy as part of 
its energy mix, the country plans to 
maximize its investments until 2050 
in clean energy. Hydrogen is a key 
aspect of this strategy. The two-gi-
gawatt green ammonia project by 
Taqa, the Abu Dhabi National Ener-
gy Company, and Abu Dhabi Ports 
is one such project that will produce 
green hydrogen and process it into 
liquid ammonia, to be used in ships 
as bunker fuel, and for export.” The 
UAE continues to work with member 
states to advance the global mari-
time sector and the shipping indus-
try through a collective contribution 
to the IMO’s mission of achieving 
the safety, security, and efficiency of 
maritime transport in clean oceans.

The UAE Ministry of Energy and Infrastructure supports the CEM Global 
Ports Hydrogen Coalition to enable the UAE’s energy transition

H.E. Eng. Suhail Al Mazrouei 
UAE Minister of Energy and Infrastructure



تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة 
الطاقة  التحول يف قطاع  اإلمارات على تمكين 
جميع  يف  االستدامة  تبني  خالل  من  بالدولة 
وقد  البحري.  القطاع  ذلك  يف  بما  القطاعات 
رسخت الدولة مكانتها الريادية بين أفضل المراكز 
الممارسات  تبني  العالم من خالل  البحرية يف 
والقرارات والتشريعات التي أسهمت يف تطوير 
القطاع وتعزيز معايير السالمة البحرية، إضافة 
إىل حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. 
ولتسريع تبني الهيدروجين منخفض الكربون، 
تدعم دولة اإلمارات بموانئها الرائدة، تحالف الموائن 
العالمية للهيدروجين، أول منتدى عالمي يجمع 
ممثلين عن الموائن وصناع القرار من الحكومات 
تبني  لمناقشة  البحري،  القطاع  والمعنيين يف 

استخدام تقنيات ووقود الهيدروجين.

دعم األجندة الوطنية
الطاقة  بوزارة  اإلمارات، ممثلة  دولة  أعلنت 
والبنية التحتية، مؤخرًا خارطة طريق تحقيق الريادة 
يف مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة 
منخفضة  المحلية  الصناعات  دعم  إىل  تهدف 
الكربون، والمساهمة يف تحقيق الحياد المناخي 
وتعزيز مكانة الدولة كُمّصِدر للهيدروجين، كما 
أعلنت دولة اإلمارات المبادرة االستراتيجية للحياد 
المناخي 2050، والتي تمثل محركاً وطنيا يهدف 
المناخي بحلول  االنبعاثات والحياد  إىل خفض 

2050، ما يجعل اإلمارات أول دولة يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها 
هذه  مع  وانسجاًما  المناخي،  الحياد  لتحقيق 
الدولية  ية  البحر المنظمة  وأهداف  المبادرة، 
البحري بحلول عام  القطاع  الكربون من  إلزالة 
2030، إضافة إىل أهداف األمم المتحدة للتنمية 
الطاقة  وزارة  تهدف    2030 لعام  المستدامة 
والبنية التحتية إىل تحسين جودة الحياة يف الدولة، 
وبصفتها أحد أعضاء التحالف الذي سيعزز حوار 
السياسات والتعاون يف المشاريع، تأمل الوزارة 

أن تسهم يف تسريع التقدم يف هذا الصدد.

المزروعي، وزير  وقال معايل سهيل محمد 
دولة  كانت  »لطالما  التحتية:  والبنية  الطاقة 
االستدامة  جهود  يف  رئيساً  مساهماً  اإلمارات 
ين  والعشر السادسة  الدورة  وخالل  العالمية، 
لمؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
الدولة  أطلقت   ،(COP26( المناخ تغير  بشأن 
خارطة طريق اإلمارات للهيدروجين، لتكون الدولة 
بذلك من الرواد يف مجال الهيدروجين منخفض 
الهيدروجين  يلعب  أن  المتوقع  الكربون، ومن 
لتحقيق  الوطنية  االستراتيجية  يف  مهًما  دوًرا 
الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إىل دعم 
دول العالم من خالل تصدير الهيدروجين. ونحن 
ملتزمون بمسؤوليتنا عبر المشاركة يف العديد من 
المعارف  لتبادل  المعروفة  االستدامة  منصات 

والخبرات مع الدول والمؤسسات البحرية بشأن 
أفضل الممارسات، مع دعم المناقشات الفنية 
والقانونية يف المنظمة البحرية الدولية عبر تقديم 
واللوائح  القوانين  يز  تعز إىل  تهدف  مقترحات 
وتعد  ية.  البحر البيئة  على  بالحفاظ  المتعلقة 
التي  المساعي  إحدى  التحالف  مشاركتنا مع 
تدعم استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050 التي 
المتجددة  الطاقة  تستهدف مزيًجا من مصادر 
التوازن  تحقيق  لضمان  الكربون  والمنخفضة 

بين االحتياجات االقتصادية واألهداف البيئية.«
وأضاف سعادة شريف العلماء، وكيل وزارة 
الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: 
»تخطط دولة اإلمارات لتعزيز استثماراتها حتى 
الطاقة،  الطلب على  تلبية  عام 2050 لضمان 
وتوفير 50 يف المائة من الطاقة النظيفة ضمن 
مزيج الطاقة، ويعد الهيدروجين أحد مكونات هذه 
الهيدروجين يف  اقتصاد  االستراتيجية. ويتوسع 
دولة اإلمارات حالياً عبر مشاريع ضخمة تشمل 
الدولة. ومن بين  الرائدة يف  الموائن  العديد من 
أبوظبي  تنفذها شركة  التي  الرائدة  يع  المشار
أبوظبي«،  و»موائن  »طاقة«  للطاقة  الوطنية 
الهيدروجين  إلنتاج  الخضراء  األمونيا  مشروع 
األخضر وتحويله إىل أمونيا سائلة لتستخدم كوقود 
وستبلغ  لتصديرها،  وكذلك  الُمعّدلة،  للسفن 
طاقته اإلنتاجية 2 جيجاوات، إضافة إىل الجهود 
األخرى التي تقوم بها موائن الدولة لتعزيز مكانة 

اإلمارات كمركز بحري تنافسي رئيسي.«.

الوزارة تسعى إلى تحسين جودة الحياة في الدولة، انسجاًما مع مبادرة اإلمارات االستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأهداف المنظمة البحرية 
الدولية إلزالة الكربون من القطاع البحري بحلول  2030، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

الطاقة والبنية التحتية تدعم تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين الذي أطلقه المؤتمر 
الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، لتمكين التحول في قطاع الطاقة في دولة اإلمارات
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RoRo cargo demand drives S&P 
transactions
Dan Nash takes a closer look at the rising demand for RoROs across the globe post-pandemic

P&O Ferries recently announced 
that the Pride of Burgundy has be-
come its fifth vessel on the Do-
ver-Calais route. A mutual space 
charter agreement was signed with 
DFDS for three of their vessels oper-
ating on the same route, the Cote Des 
Flandres, Cote Des Dunes, and Calais 
Seaways, to enable departures every 
36 minutes between Dover and Cal-
ais, reducing the gate-to-gate transit 
time by 30 minutes.

RoRo transactions
DFDS reported a 23 per cent EBIT-

DA increase based on a fast recovery 
from the Brexit transition, and in-
creased cargo volumes in the Baltic 
improving the group revenue outlook 
by 20-25 per cent versus 2020. De-
mand for freight has recovered, and 
S&P activity is warming up. Heavy-
weight’s Cobelfret and DFDS conclud-
ed a swap plus cash deal for the Me-
leq and Gothia Seaways in April. The 

MELEQ was purchased by Cobelfret 
in January 2020 for €50 million, and 
has a VV value of €43.8 million today. 
The Gothia Seaways has a VV value of 
€9.2 million, renamed as the Maxine 
by new owners, Cobelfret. Earnings 
have remained broadly flat over the 
last 12 months, but a rebound was 
seen in May, and continued to climb 
through June, with rates now tracking 
the peaks of 2015/16, when period 
charters exceeded €20,000 per day.

Auto demand driving growth
April trade data from Japan con-

firmed a 45 per cent increase in ex-
ports to the US, and a 39.6 per cent 
growth to Europe, the most since 
1980. Twenty-two-year-old Pereus 
Liberty was purchased by Doriko for 
$13.8 million following an increased 
counter offer to fend off competition. 
Rates for a 6500 CEU PCTC has in-
creased by 54 per cent since January 
2021, based on a 12-month time 

charter. A midsize 4000 CEU unit was 
fixed between $16-$17,000 per day 
in early May, an increase of $2,000 
per day versus the April average. Ton-
nage providers have capitalised on 
firm demands and tight supply fun-
damentals, thus concluding longer-
term fixtures at higher daily rates, 
despite the headwinds of a global mi-
crochip shortage, restricting seaborne 
exports, and reactivated vessels re-
turning from cold lay-up. A low order 
book and near-record high scrapping 
activity in 2020 laid solid foundations 
for the positive conditions driven by 
underlying demand for cars from con-
sumers with pent-up savings. Cargo 
demand expressed in billion CEU-NM 
improved steadily from August 2020, 
whilst the vessel count moved in the 
opposite direction reducing to 373 
vessels by April 2021.  
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ٌيلقي دان ناش نظرة من كثب على الطلب المتزايد على البضائع المدحرجة في جميع أنحاء العالم بعد الوباء

أعلنت يب آند أو فيريز مؤخرًا أن سفينة »برايد 
أوف بيرغندي« قد أصبحت سفينتها الخامسة 
المنطلقة على طريق دوفر كاليه، حيث ُوقعت 
اتفاقية استئجار حيز مشترك مع شركة دي أف 
دي أس لثالث من سفنها التي تعمل على نفس 
الطريق، وهي »كوت دي فالندريس« و»كوت دي 
ديونز« و»كاليه سيويز«، لتمكين المغادرة كل 36 
دقيقة بين دوفر وكاليه، مما يوّفر 30 دقيقة من 

وقت عبور البوابة.

معامالت شحنات البضائع المدحرجة
أفادت شركة دي أف دي أس عن زيادة بنسبة 
الفوائد والضرائب  األرباح قبل  المئة يف  23 يف 
االنتعاش  أساس  على  واالستهالك  واإلهالك 
بريطانيا  االنتقالية لخروج  المرحلة  السريع من 
البضائع  أحجام  يادة يف  األورويب، وز االتحاد  من 
يف بحر البلطيق، مما أدى إىل تحسين توقعات 
إيرادات المجموعة بنسبة 20 إىل 25 يف المائة 
انتعش   .2020 عام  المسجلة  النسبة  مقابل 
الطلب على الشحن وازداد نشاط معامالت البيع 
والشراء للنقل البحري. أبرمت شركة كوبيلفريت 
للحمولة الثقيلة وشركة دي إف دي إس صفقة 
نقدية لشركتي مليك وغوثيا سيوايز  مقايضة 
يف أبريل، حيث اشترت شركة كوبلفريت شركة 
ميليك يف يناير 2020 بمبلغ وقدره 50 مليون 

يورو، وتبلغ قيمة اليخوت 43.8 مليون يورو اليوم. 
بينما تبلغ قيمة يخوت غوثيا سيويز 9.2 مليون 
يورو، وقد أعيد تسميتها من قبل المالكين الجدد 
كوبيلفريت باسم ماكسين. ظلت األرباح ثابتة على 
نطاق واسع على مدى األشهر الـ 12 الماضية، 
واستمر  مايو،  شهر  يف  انتعاش  شوهد  ولكن 
اآلن  تتبع األسعار  يونيو، مع  التحسن حتى  يف 
قمم 2016/2015، عندما تجاوزت االستئجارات 

الدورية 20,000 يورو يف اليوم.

الطلب على السيارات ُيحفز التنمية
يل  أبر لشهر  اليابانية  التجارة  بيانات  كدت  أ
زيادة بنسبة 45 يف المئة يف الصادرات إىل الواليات 
المتحدة، ونمو بنسبة 39.6 يف المئة إىل أوروبا، 
أعلى نسبتين منذ عام 1980. تم شراء  وهما 
باخرة بيريوس ليبريت ذات الـ 22 عاًما من قبل 
يادة  ز بعد  دوالر  مليون   13.8 مقابل  يكو  دور
ارتفعت أسعار  المنافسة.  عرض منافس لصّد 
الوحدات المكافئة للسيارات وعبارة نقل المركبات 
منذ  المائة  يف   54 بنسبة   6500 والشاحنات 
يناير 2021، بناًء على استئجار زمني مدته 12 
شهرًا. ثبت سعر وحدة 4000 المكافئة للسيارات 
متوسطة الحجم بين 16 دوالًرا و17,000 دوالر 
يف اليوم يف أوائل مايو بزيادة قدرها 2,000 دوالر 
يف اليوم مقابل متوسط   أبريل. استفاد موردي 

الحمولة من الطلبات الثابتة وأساسيات العرض 
المعاكسات لنقص  الرغم من  المحدودة على 
وتقييد  العالمي،  الدقيقة  اإللكترونية  الرقائق 
الصادرات المنقولة بحراً، وإعادة تنشيط السفن 
العائدة من وضع الركود وبالتايل اختتموا تجهيزات 
طويلة األجل بمعدالت يومية أعلى. ُوضع سجل 
الطلبات المتدين ونشاط التخريد المرتفع شبه 
القياسي يف عام 2020 أسًسا راسخة للظروف 
على  األساسي  الطلب  يقودها  التي  اإليجابية 
السيارات من المستهلكين الذين لديهم مدخرات 
محجوزة. لقد تحسن الطلب على البضائع المقدر 
بمليار وحدة مكافئة للسيارات - يف الميل البحري 
بصورة مطردة من أغسطس 2020، بينما انخفض 
تحرك عدد السفن يف االتجاه المعاكس إىل 373 

سفينة بحلول أبريل 2021.

البيع  معامالت  تحفز  المدحرجة  البضائع  على  الطلب  زيادة 
والشراء للنقل البحري
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From global lockdowns to unprecedented 
restrictions, what has it meant for the logistics and 
tanker sector in the MENA region?
As the maritime sector in the region continued to show resilience and unexpected steady growth during the 
pandemic, Container xChange analysed what changes it caused to the transport and logistics sector

The Transport and Logistics sec-
tor is a key enabler for economic 
and social activity. Transport enables 
mobility and contributes to meeting 
key environmental and sustainability 
measures. Additionally, it’s a core en-
abler for the growth of wider sectors, 
including tourism, construction, and 
real estate.

Regionally, the Transport and 
Logistics sector is playing a pivotal 
role in shaping and enabling ongoing 
national transformation programs by 
enhancing national infrastructure, in-
tra and interconnectivity, service and 
safety levels, and attraction of for-
eign direct investments. 

Over the past decade, the MENA 
region has emerged as one of the 
fastest-growing markets for the 
logistics industry, and for tankers 

across the globe. The factors which 
are responsible for this are the world-
class ports in the region and its stra-
tegic location.

Facts and figures
The average prices for 20 feet 

containers have increased by 12 per 
cent between December 2021 and 
January 2022 in Doha. In light of 
the recent developments and chang-
es, the industry is set to grow at a 
healthy rate. Average trading prices 
for cargo-worthy 20 feet dry con-
tainers in Dubai’s ports increased by 
36 per cent between January 2021 
and Jan 2022, in addition to an av-
erage month-on-month increase in 
prices by 3.2 per cent between Oc-
tober 2021 and January 2022 as per 
a recent survey. Average prices of 
these containers at the Jebel Ali port 

peaked in November 2021 at $2108 
and have been falling since.

Moreover, average trading prices 
for cargo-worthy 40 feet high cube 
shipping containers in Dubai’s ports 
saw a 45 per cent rise between Jan-
uary 2021 and January 2022. While 
average prices for these containers 
in Doha peaked in August 2021 at 
$ and have been falling since, the 
average prices in Jebel Ali increased 
by 7.6 per cent between December 
2021 and January 2022, rising from 
$3886 to $4209 during the time pe-
riod. Furthermore, as a result of the 
evolution in infrastructure and tech-
nological innovations, prices have 
increased from $3844 in December 
2021 to $4343 in January 2022 at 
Dubai’s ports.  
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كان  كيف  المسبوقة،  غير  القيود  إلى  العالمية  اإلغالق  عمليات  من 
التأثير على قطاع الخدمات اللوجستية والناقالت في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا؟

ُيعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية 
االقتصادي  للنشاط  رئيسًيا  تمكينًيا  عامالً 
واالجتماعي، حيث يتيح النقل إمكانية التنقل 
ويساهم يف تلبية التدابير البيئية واالستدامة 
الرئيسية. باإلضافة إىل ذلك، فهو عامل تمكين 
أساسي لنمو قطاعات أوسع، بما يف ذلك 
قطاع  يلعب  والعقارات.  والبناء  السياحة 
النقل والخدمات اللوجستية على الصعيد 
يًا يف تشكيل وتمكين  اإلقليمي دوًرا محور
برامج التحول الوطني الجارية من خالل تعزيز 
البنية التحتية الوطنية والتواصل داخل وبين 
الدول ومستويات الخدمة والسالمة وجذب 
االستثمارات األجنبية المباشرة. برزت منطقة 
إفريقيا على مدار  الشرق األوسط وشمال 
العقد الماضي كواحدة من أسرع األسواق 
نمًوا يف قطاع صناعة الخدمات اللوجستية 
وللناقالت يف جميع أنحاء العالم. إن العوامل 

المسؤولة عن ذلك هي الموائن ذات المستوى 
العالمي يف المنطقة وموقعها االستراتيجي.

حقائق وأرقام
البالغ  الحاويات  متوسط   أسعار  ارتفع 
بين  المئة  بنسبة 12 يف  قياسها 20 قدًما 
الدوحة،  يف   2022 ويناير   2021 ديسمبر 
حيث إنه من المقرر أن تنمو الصناعة بمعدل 
صحي يف ضوء التطورات والتغيرات األخيرة. 
لقد ارتفع متوسط   أسعار التداول للحاويات 
الجافة البالغ قياسها 20 قدًما يف موائن ديب 
بنسبة 36 يف المئة بين يناير 2021 ويناير 
2022، باإلضافة إىل متوسط   زيادة األسعار 
على أساس شهري بنسبة 3.2 يف المئة بين 
كتوبر 2021 ويناير 2022 وفًقا الستطالع  أ
حديث. لقد بلغ متوسط   أسعار هذه الحاويات 

يف ميناء جبل علي ذروته يف نوفمبر 2021 
عند 2,108 دوالر وال يزال ينخفض   منذ ذلك 
التداول  كما شِهد متوسط   أسعار  الحين. 
لحاويات الشحن الُمكعبة التي يبلغ ارتفاعها 
بنسبة 45  ارتفاًعا  قدًما يف موائن ديب   40
يف المئة بين يناير 2021 ويناير 2022، يف 
حين بلغ متوسط   أسعار هذه الحاويات يف 
الدوحة ذروته يف أغسطس 2021 عند الدوالر 
وهو ينخفض   منذ ذلك الحين، بينما ارتفع 
متوسط   األسعار يف جبل علي بنسبة 7.6 
يف المئة بين ديسمبر 2021 ويناير 2022، 
 4,209 إىل  دوالر   3,886 ارتفع من  حيث 
الزمنية. عالوة على  الفترة  دوالر خالل هذه 
ذلك، ارتفعت األسعار نتيجة للتطور يف البنية 
التحتية واالبتكارات التكنولوجية من 3,844 
دوالر يف ديسمبر 2021 إىل 4,343 دوالر يف 

يناير 2022 يف موائن ديب.

حللت شركة كونتينر إكستشينج التغييرات التي أحدثتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع استمرار القطاع البحري في المنطقة في إظهار المرونة 
والنمو الثابت غير المتوقع خالل الوباء.
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Through digitalisation and sustainable practices, the ports in the nation continue to show resilience and unu-
sual growth in business

COVER STORY

Over the years, the UAE has grown 
from strength to strength in order 
to be ranked as one of the leading 
maritime hubs across the globe. This 
rapid advancement of the nation in this 
field is of course a result of the strategic 
location of the country, but also a result 
of the ground-breaking initiatives taken 

by the leaders of the UAE to enable this 
progress. The state-of-the-art ports in 
the nation have been major contributors 
to the success of the country’s maritime 
sector, and continue to ensure growth in 
revenue for the industry in the UAE.

With 12 state-of-the-art commercial 
trading ports established in the nation, 

over 61 per cent of the cargo destined 
for GCC countries arrives via the UAE’s 
seaports. This not only highlights the 
active role played by the country’s ports 
in facilitating trade in the region, but also 
showcases the UAE’s massive capability 
in terms of handling cargo through its 
ports. Moreover, according to the World 

By: Mohammed Siddiq M.

UAE Ports: 
Driving progress of the nation’s 
economy amid global crisis
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Shipping Council, two of the world›s top 
50 container ports are in the UAE, with 
Dubai featuring among the top ten.

Factors catalysing the sector’s 
growth

One of the biggest reasons why these 
ports are ranked so high is due to their 
high efficiency in operations. It would be 
fair to say that the digitalisation of these 
ports has been major contributor towards 
enhancing their efficiency. Frontrunners 
in this regard, DP World and Abu Dhabi 
Ports are at the forefront of promoting 
the digital transformation of the sector. 
Through their advanced, smart, and 
innovative solutions, the UAE has been 
able to improve the global supply chain 
operations to make it more balanced, 
effective, affordable, and sustainable.

In addition to ensuring accordance 
with the international standards on 
maritime safety and protection of the 
marine environment, the UAE’s ports 
are ideal drivers of economic growth, and 
facilitators of economic diversification. 
As a result of this, the UAE’s maritime 
sector is worth over AED 90 billion today, 
while the nation is ranked fifth globally as 
a key global maritime hub. Moreover, the 
country is ranked third globally in bunker 

supply index and in transport services 
trade..

Digitalising the sector
In terms of digitalising the ports in 

the UAE, the nation has developed 
various advanced facilities such as Maqta 
Gateway, the first Port Community 
System in the UAE; Boxbay, an intelligent 
High Bay Storage system; and Zodiac, a 
fully automated terminal management 
system.

In this regard, DP World has truly led 
the way when it comes to enabling smart 
trade and digitalising ports not only 
in the UAE, but also across the globe. 
With the implementation of ZODIAC, a 
terminal operating system, in Jebel Ali 
Port’s Container Terminal 3, the company 
enabled 100 per cent automation of 
the port’s facilities. While reaffirming its 
vision to lead the smart transformation 
its ports and logistics facilities, ZODIAC 
enabled remote control of the port’s 
facilities. Moreover, the system has 
made it possible for the port to integrate 
with any terminal that uses the same 
automation system, thus enhancing its 
ability to ensure smooth operations, high 
efficiency, and better access to the global 
supply chain.

Another step taken by DP World 
to digitalise its facilities was the 
implementation of the BOXBAY high 
bay storage concept. The system stores 
containers in slots in a steel rack up to 
eleven stories high, and delivers three 
times the capacity of a conventional yard 
in which containers are stacked directly 
on top of each other, thus reducing the 
footprint of terminals by 70 per cent. In 
BOXBAY containers are moved in, out, 
and between slots by fully electrified and 
automated cranes built into the structure. 
The whole system is designed to be fully 
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powered by solar panels on the roof, and 
enables access to individual containers 
without moving the others.

Taking a sustainable approach
While DP World continues to take the 

maritime sector in Dubai to new heights, 
Abu Dhabi Ports Group in Abu Dhabi 
enhanced the emirate’s capabilities 
in terms of handling general cargoes, 
containers, RoRos, as well as break-bulk 
activities. Owned by Abu Dhabi Ports, 
Khalifa Port is the first deep-water semi-
automated container port in the GCC 
region. The port’s 8 km long breakwater 
is the longest in the Middle East, and 
allows the Gulf’s currents to flow freely, 
while protecting and preserving the 
local marine ecosystem, thus keeping 
environmental impact to an absolute 
minimum. Khalifa Port also features 
state-of-the-art maritime infrastructure, 
including twelve of the world’s largest 
ship-to-shore quay cranes, 42 automated 
stacking cranes, and 20 straddle carriers, 
thus catalysing the progress of the 
maritime sector in the Emirate.

Moreover, with the establishment of 
the Maqta Gateway in 2016, Abu Dhabi 
Ports has been able to integrate, digitalise, 
and facilitate global trade. Through the 
launch of its Ports Community System, 
the first of its kind in the UAE, Maqta 
Gateway did not only facilitate the 
exchange of goods and the movement 
of people, but also standardised and 
secured the exchange of information 
among port stakeholders, customers, 
and governmental authority entities; 
thus providing a single window for all 
port services with system-to-system 
integration. Moreover, the innovative 
online community-based system also 
accelerates business development and 

trade through real-time information 
and service accessibility on all digital 
platforms. These initiatives taken up by 
the UAE’s port authorities has enabled 
the nation to achieve greater efficiency 
and unmatched capabilities. As a result of 
this, the nation is currently ranked 11th 
globally in container handling capacity, 
and 13th globally in port performance 
and efficiency index.  Furthermore, the 
UAE’s ports’ efficiency was highlighted 
even during the peak of the pandemic 
when the country’s ports handled over 
25,000 calls, and handled over 19 million 
TEUs in 2020. This simply showcases 
readiness of these ports to face 
challenges even during a global crisis.

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
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في  الدولة  اقتصاد  تقدم  تعزز  اإلماراتية  الموانئ 
خضم األزمة العالمية

بية  العر اإلمارات  دولة  قوة  تعاظمت 
المتحدة على مدى سنين عديدة وأصبحت 
البحرية  كز  المرا اليوم مصّنفة كواحدة من 
التي  العوامل  أهّم  من  ا.  عالميًّ يف  الرائدة 
التقدم  هذا  تحقيق  تحذف  لألّمة  سمحت 
باإلضافة  السريع هو موقعها االستراتيجي 
إىل المبادرات الرائدة التي اتخذها قادة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة لتمكين هذا التقدم. 
هذا ولعبت الموائن الحديثة يف الدولة دورًا بارزًا 
يف نجاح القطاع البحري يف الدولة، وتستمر يف 
ضمان نمو إيرادات الصناعة يف دولة اإلمارات 
كثر من 61 يف المائة من  العربية المتحدة. أ
البضائع المتجهة إىل دول مجلس التعاون 
الخليجي عبر الموائن البحرية لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة المتمثلة باثني عشر ميناء 
تجاري مصّمم بأحدث الطرز. إّن هذا ال يسلط 
الضوء على الدور النشط الذي تلعبه موائن 
الدولة يف تسهيل التجارة يف المنطقة فحسب، 

الهائلة لدولة اإلمارات  القدرة  أيًضا  بل يبرز 
العربية المتحدة من حيث التصرّف بالحمولة 
عبر موانئها. عالوة على ذلك، تملك اإلمارات 
كبر 50 ميناء للحاويات يف العالم  اثنين من أ
كز العشرة  المرا احتالل ديب لمركز من بين 

األوىل وفًقا لمجلس الشحن العالمي.

العوامل الُمحفزة لنمو القطاع
يعود فضل تصنيف هذه الموائن يف مرتبة 
عالية إىل كفاءتها العالية يف مجال العمليات. 
ويمكن القول إن رقمنة هذه الموائن كان عاماًل 
رئيسياً يف تعزيز كفاءتها. تحتل موائن ديب 
العالمية وموائن أبوظبي يف هذا الصدد موقع 
الرقمي  التحول  يز  تعز من حيث  الصدارة 
للقطاع. كما وتمكنت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من خالل حلولها المتقدمة والذكية 
سلسلة  عمليات  تحسين  من  والمبتكرة 

وفعاليتها  توازنها  يز  لتعز العالمية  يد  التور
مع الحفاظ على أسعار معقولة ومستدامة.
باإلضافة إىل ضمان توافقها مع المعايير 
البيئة  وحماية  ية  البحر للسالمة  الدولية 
البحرية، ُتعّد موائن دولة اإلمارات محركات 
التنويع  وتسهل  االقتصادي  للنمو  مثالية 
االقتصادي. ونتيجة لذلك، تبلغ اليوم قيمة 
كثر من 90 مليار  القطاع البحري يف اإلمارات أ
المرتبة  الدولة  تحتل  بينما  إمارايت،  درهم 
ية  البحر كز  المرا بين  عالمًيا من  الخامسة 
الرئيسية. عالوة على ذلك، تحتل  العالمية 
البالد المرتبة الثالثة عالمًيا يف مؤشر إمدادات 

الوقود وتجارة خدمات النقل.

رقمنة القطاع
المرافق  العديد من  الدولة  لقد طورت 
نظام  وأول  المقطع  بوابة  مثل  المتطورة 

تستمّر الموانئ في الدولة بإظهار المرونة والنمو غير االعتيادي في األعمال من خالل الرقمنة والممارسات المستدامة

Exceeding expectations by reaching 
across the Middle East 
Marine core & charter services:

Marine chartering
Offshore services
Marine construction
Ship managment & operations
Towages & marine transportation

www.marinec2.comTel: +97144538338
info@marinec2.com
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بية  العر اإلمارات  دولة  يف  موائن  مجتمع 
المتحدة وبوكس باي ونظام تخزين هاي باي 
الذكي وزودياك وهو نظام مؤتمت بالكامل 
ضمن  من  وذلك  الطرفية،  األنظمة  إلدارة 
الخطوات المتبعة لرقمنة الموائن يف اإلمارات 
ويمكن القول أّن موائن ديب العالمية كانت 
التجارة  تمكين  قادت مجال  التي  البوصلة 
العربية  اإلمارات  الموائن يف  الذكية ورقمنة 
المتحدة لتصل إىل جميع أنحاء العالم. من 
خالل تطبيق نظام زودياك، وهو نظام تشغيل 
3 يف ميناء  رقم  الحاويات  طريف يف محطة 
أتمتة  بتمكين  الشركة  قامت  علي،  جبل 
مع  المئة،  يف   100 بنسبة  الميناء  مرافق 
إعادة التأكيد على رؤيتها لقيادة التحول الذكي 
يف الموائن والمرافق اللوجستية، حيث مكّن 
نظام زودياك التحكم عن بعد بمرافق الميناء. 
للميناء  النظام  أتاح  فقد  ذلك،  على  عالوة 
تستخدم  محطة  أي  مع  االندماج  إمكانية 
يز  تعز وبالتايل  اآليل  التشغيل  نظام  نفس 
قدرته على ضمان عمليات سلسة وكفاءة 
يد  التور إىل سلسلة  أفضل  ووصول  عالية 
العالمية خطوة  العالمية.اتخذت موائن ديب 
رقمية  صيغة  إىل  منشآتها  لتحويل  أخرى 
ين  التخز مفهوم  تطبيق  خالل  من  تمثلت 
الكبير بوكس باي، إذ يخزن النظام الحاويات 
يف فتحات يف رف فوالذي يصل ارتفاعه إىل 
أحد عشر طابًقا، ويوفر ثالثة أضعاف سعة 
الفناء التقليدي حيث يتم تكديس الحاويات 
البعض، ما يقلل من  مباشرة فوق بعضها 
مساحة المحطات بنسبة 70 يف المائة. تنقل 
الحاويات يف بوكس باي إىل الداخل والخارج 
وبين الفتحات بواسطة رافعات آلية كهربائية 

النظام  ُصمم  الهيكل.  يف  بالكامل  مدمجة 
بأكمله على أن يتّم تشغيله بطريقة شاملة 
على  المثبتة  الشمسية  األلواح  خالل  من 
السطح بما يفسح المجال أمام الوصول إىل 

الحاويات الفردية من دون تحريك األخرى.

اتباع نهج ُمستدام
قدرات  أبوظبي  موائن  مجموعة  عززت 
العامة  الشحنات  تناول  حيث  من  اإلمارة 
الدحرجة وأنشطة فصل  والحاويات وسفن 
الحمولة عن السفينة، بينما تواصل موائن ديب 
البحري يف اإلمارة  بالقطاع  االرتقاء  العالمية 
إىل آفاق جديدة. يعد ميناء خليفة، المملوك 
شبه  حاويات  ميناء  أول  أبوظبي،  لموائن 
التعاون  آيل يعمل يف منطقة دول مجلس 
الخليجي. يعتبر حاجز األمواج الذي يبلغ طوله 
8 كيلومترات هو األطول يف الشرق األوسط، 
ويسمح لتيارات الخليج بالتدفق بحرية، مع 

حماية النظام البيئي البحري المحلي والحفاظ 
البيئي على  التأثير  الحّد من  عليه، وبالتايل 
ميناء خليفة  ويتميز  قدر ممكن. هذا  كبر  أ
ببنية تحتية بحرية حديثة التصميم، بما يف 
كبر رافعات الرصيف يف  ذلك اثني عشر من أ
العالم و42 رافعة تكديس آلية و20 ناقلة، مما 
يحفز تقدم القطاع البحري يف اإلمارة. عالوة 
على ذلك، تمكنت موائن أبوظبي من دمج 
التجارة العالمية ورقمنتها وتسهيلها مع إنشاء 
بوابة  لم تسّهل  المقطع عام 2016.  بوابة 
األشخاص  البضائع وحركة  تبادل  المقطع 
فحسب من خالل إطالق نظام مجتمع الموائن، 
وهو األول من نوعه يف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بل قامت أيًضا بتوحيد وتأمين تبادل 
المعلومات بين أصحاب المصلحة والعمالء 
وهيئات السلطة الحكومية، مّما ساعد على 
الموائن  نافذة واحدة لجميع خدمات  توفير 
مع تكامل النظم. إضافة إىل ما سبق ذكره، 
يعمل النظام المبتكر القائم على المجتمع 
األعمال  تطوير  يع  تسر على  اإلنترنت  عبر 
الوقت  يف  المعلومات  خالل  من  والتجارة 
الفعلي وإمكانية الوصول إىل الخدمات على 
هذه  لقد مكنت  الرقمية.  المنصات  جميع 
المبادرات التي اتخذتها سلطات الموائن يف 
المتحدة من تحقيق  العربية  دولة اإلمارات 
كفاءات وقدرات لم يسبق لها مثيل وعلى 
نطاق أوسع. ونتيجة لذلك، تحتل الدولة حالًيا 
المرتبة 11 عالمًيا من حيث سعة الحاويات 
لديها، والمرتبة 13 عالمًيا يف مؤشر أداء وكفاءة 
أيًضا على  الضوء  الموائن. هذا وتّم تسليط 
كفاءة الموائن اإلماراتية حتى خالل الفترات 
التي بلغ فيها انتشار الوباء ذروته حيث لّبت 
كثر من 25,000 طلب وكان  الدولة أ موائن 
مكافئة يف  حاوية  مليون   19 من  كثر  أ لها 
ية  تبرز جهوز األرقام،  هذه  مع   .2020 عام 
هذه الموائن لمواجهة التحديات حتى يف أوّج 

األزمة العالمية.



EXCLUSIVE INTERVIEW

Leading the progress of the yachting sector with state-
of-the-art boats and innovative facilities

Abeer Alshaali
Deputy Managing Director
 Gulf Craft

Gulf Craft: Building the 
future of the leisure 
marine industry
By: Haifa Althawadi

EXCLUSIVE INTERVIEW

Over the years of its existence in the 
leisure marine industry, Gulf Craft has 
ensured top-notch comfort and luxury 
for its clients through its state-of-the-art 
yachts and unmatched interiors. Cele-
brating 40 years of success in the indus-
try this year, Abeer Alshaali, Deputy Man-
aging Director, Gulf Craft, spoke to Marasi 
News about the initiatives taken by the 

luxury yacht manufacturer to maintain its 
leading position in the market. 

How do you foresee the future of 
the leisure maritime industry? 

We have seen significant growth in 
the leisure marine industry over the last 
year and a half, and we expect that this 
growth will continue for at least another 
2 to 3 years. 2021 was surely our mile-

stone year in terms of sales, and we hope 
that this progress continues in 2022 as 
well. We celebrated our 40th anniversary 
this year with the opening of our Experi-
ence Centre in Port Rashid Marina. The 
‘Gulf Craft Experience Centre’ will deliver 
a personalised luxury experience to our 
clients, where they will be able to touch 
and feel the luxurious finishings which go 
into every yacht, place new orders, and 

|  January - February 202236



also get professional advice on servicing 
and maintenance.  

What kind of strategy did you adopt 
to ensure resilience and growth dur-
ing the pandemic? 

The pandemic was quite a heavy blow 
for businesses across the globe. As man-
ufacturers of luxury yachts, we import a 
lot of raw material from across the globe, 
manufacture our boats, and then export 
the finished product to the world. So due 
to the uncertainties that existed around 
us, especially in terms of the supply chain, 
we were hit quite hard.

Internally we really have to give credit 
to our operations team for being able to 
change schedules, ensure social distanc-
ing, and shift work timings, in order to 
make sure that our staff was safe at work. 

At the same time, we continued with 
our production and were continuously 
adapting to the unreliability of the sup-
ply chain, and the constant changes that 
were taking place. So, it really taught us a 
lot about the need to be flexible with our 
style of work. In addition to being able to 
meet our deadlines for delivery, which was 
amazing, we also saw how important our 
relations with our clients and suppliers 
were. The pandemic ironically brought the 
world together in many different ways. So, 
the strategy was to deal with everything 
on a day-to-day basis considering the un-

certainties of the supply chain, while also 
ensuring the safety and security of our 
people.

Are there any new yachts that you 
are planning to launch, and how 
do these yachts stand out from the 
other yachts which the company has 
launched in the past?

So as leisure marine enthusiasts have 
seen in the past, Gulf Craft has launched 
new yachts even during the pandemic. De-
spite the disruptions and challenges last 
year, we launched The Majesty 175, which 
is the largest composite superyacht in the 
world.

Moreover, we have the Dubai Interna-
tional Boat Show coming up in March, 
which is where we traditionally showcase 
our latest yachts. So, our clients will be 
able to come and physically see our lat-
est offerings, and we will be making an 
announcement or two at the Show with 
regards to our upcoming models. 

Can you please throw some light on 
the latest digital technologies that 
you have adopted in your facility?

Gulf Craft has been a frontrunner in 
terms of adopting digital solutions to 
enhance the efficiency of its operations. 
We have a bespoke software specifically 
for our production methodology, where 
we can view, assign, and track activities 
throughout our factory. We have also 

started the implementation of other dig-
ital solutions across the company, and 
have partnered with SAP solutions, which 
interacts with Siemens. We are quite open 
to adopting new solutions to optimize our 
operations and are looking forward to new 
technologies. 

We have also made use of technolo-
gies for commercial purposes. So from 
conducting virtual boat shows, to having 
virtual showrooms, to making space avail-
able for our clients and dealers digitally in 
order to be able to log in and see what is 
going on in Gulf Craft, are a few ways in 
which we have adopted technology for the 
operations of the company.

What is your take on the prospects 
that lie in the maritime sector for 
women? 

I strongly believe that the maritime sec-
tor is a lot more open to women now as 
compared to the past. Over the past few 
years, more and more women are carrying 
out all sorts of tasks within the industry. 
Now you can see more female captains 
than there used to be in the past and not 
just female stewardesses, similarly, you 
can see more female boat builders and not 
just female sales representatives. At Gulf 
Craft, the number of female workers has 
doubled; if there used to be 15 women in a 
department around five years ago, now we 
have more than thirty women in the same 
department.
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مع خبرتها التي تعود إىل الكثير من السنوات 
وضعت  البحري،  الترفيه  صناعة  مجال  يف 
شركة جلف كرافت نصب أعينها تأمين أعلى 
مستويات الراحة والرفاهية لُعمالئها من خالل 
اليخوت األكثر حداثة بتصاميمها الداخلية التي 
لم يسبق لها مثيل. ومع احتفال جلف كرافت 
اليوم بمرور 40 عاًما من النجاح يف هذا المجال، 
المنتدب للشركة، عبير  العضو  نائب  تحدثت 
الشعايل، إىل صحيفة مراسي نيوز عن المبادرات 
الُمتخذة من قبل الشركات المصّنعة لليخوت 
الفاخرة بهدف الحفاظ على مكانتها الرائدة يف 

السوق.

ما الذي تتوقعينه فيما يتعّلق بمستقبل 
صناعة الترفيه البحري؟

لقد شهدنا نمّو ملحوظ يف قطاع صناعة الترفيه 
الماضيين  العام  العام ونصف  البحري خالل 
ثالث  أو  النمو لسنتين  استمرار هذا  ونتوقع 
سنوات على األقل. لقد كان عام 2021 حافاًل 
بالنجاحات من حيث تحقيق أرقام قياسية يف 
مجال المبيعات، كما نأمل أن يستمّر نجاحنا 
العام  هذا طيلة عام 2022. لقد احتفلنا هذا 
بالذكرى األربعين لتأسيس شركتنا بافتتاح مقر 
راشد. سيتيح »مقر  ينا ميناء  العمالء يف مار
عمالء جلف كرافت« تجربة فاخرة لعمالئنا و 
التي  الفاخرة  التشطيبات  يسمح لهم بلمس 
يتضمنها كّل يخت تقديم طلباتهم الجديدة مع 
فرصة  الحصول على المشورة المهنية بشأن 

الخدمة والصيانة.

ما االستراتيجية المعتمدة لديكم لضمان 
صمود شركتكم ونموها مع اجتياح فيروس 

كوفيد19- العالم؟
ال شّك أنّه كان للوباء تداعيات سلبية جسيمة 
على األعمال التجارية للشركات يف جميع أنحاء 
العالم. وبصفتنا صانعي اليخوت الفخمة، فإننا 
نستورد عدًدا كبيًرا من المواد الخام من جميع 
القوارب وإعادة تصدير  لنقوم بصناعة  الدول 
صناعتنا النهائية إىل أيّ دولة يف العالم. ونعترف 
بالقول أنّنا تعرضنا لضربة قوية نتيجة حاالت 

التقلّب المحيطة خاّصة فيما يتعلق بسلسلة 
اإلمدادات.

هذه  أستغل  أن  أوّد  الداخلي،  الصعيد  على 
العمليات  فريق  إىل  الفضل  الفرصة ألنسب 
الذي تمكن من تغيير الجداول الزمنية بما يخدم 
االجتماعي  التباعد  الشركة وضمان  مصلحة 
من  جّو  تأمين  بهدف  العمل  أوقات  وتغيير 

األمان للموظفين.
يف الوقت عينه، لم نتوقف عن إنتاج اليخوت 
وكنا ننتبه باستمرار إىل سلسلة اإلمدادات للمواد 
والتغييرات المستمرة. إّن هذه األحداث حملت 
بنا إىل التعرّف على الحاجة إىل التحلي بالمرونة 
لتحقيق أهداف عملنا. باإلضافة إىل قدرتنا على 
الوفاء بمواعيد التسليم النهائية، وهو أمر رائع، 
كتشاف أهمية عالقاتنا مع عمالئنا  فضاًل عن ا
وموردينا. ومن المفارقات أّن الوباء قد اختصر 
المسافات فيما بيننا بأشكاٍل كثيرة ومختلفة. 
لذلك، اعتمدنا يف استراتيجيتنا على التعامل 
مع األمور على أساس يومي، مع مراعاة أوجه 
عدم الثقة بسلسلة اإلمدادات من دون غّض 

النظر عن ضمان سالمة وأمن موظفينا.

هل من يخوت جديدة تخططون إلطالقها. وما 
الذي يميز هذه اليخوت عن غيرها من تلك 
التي أطلقتها الشركة يف األعوام الماضية؟

ليخوتنا  البحري  الترفيه  ُعشاق  متابعة  مع 
يخوتًا  كرافت  أطلقت شركة جلف  الماضية، 
جديدة حتى خالل فترة اجتياح الوباء. كما لم 
تمنعنا االضطرابات والتحديات التي أثرت سلبيًّا 
على العالم أجمع يف العام الماضي من إطالق 
كبر يخت فاخر  اليخت » ماجستي 175«، وهو أ

على وجه األرض.
باإلضافة إىل ذلك، نحن يف صدد تنظيم معرض 
الذي سُيعقد يف شهر  للقوارب  العالمي  ديب 
مارس من العام الجاري والذي ستعرض فيه، 
مثل العادة، أحدث صناعاتنا من اليخوت. بذلك، 
سيتمكن عمالؤنا من زيارة المعرض ومشاهدة 
خالل  سنعلن  كما  قرب،  عن  يخوتنا  أحدث 
الطرازات  اثنين، من  أو  إعالن  المعرض  عن 

المستقبلية التي نخطط لتصميمها.

أحدث  على  الضوء  تسليط  يمكنك  هل 
جلف  اعتمدتها  التي  الرقمية  التقنيات 

كرافت؟
لطالما كانت شركة جلف كرافت شركة رائدة 
الرقمية بهدف تعزيز  الحلول  تبّني  يف مجال 
نمتلك  أننا  ذلك  إىل  فعالية عملياتها. أضف 
برنامج مصمم خصيًصا لمنهجية اإلنتاج التي 
نتبعها بحيث بإمكاننا عرض األنشطة وتعيينها 
وتعقبها على كامل مساحة مصنعنا. كذلك، لقد 
بدأنا يف تنفيذ حلول رقمية أخرى يف شركتنا 
 »SAP Solutions « كة مع شركة وعقدنا شرا
أنّه  كما   .»Siemens المتعاملة مع شركة » 
لدينا قبول على اعتماد حلول جديدة لتحسين 
عملياتنا ونتطلع دائًما إىل اعتماد أجدد التقنيات.

لتحقيق  التكنولوجيا  من  استفدنا  وقد  هذا 
من  فانتقلنا  التجاري؛  الصعيد  على  أهداف 
مرحلة تنظيم عروض القوارب االفتراضية، إىل 
فتح صاالت عرض افتراضية وبعدها إىل توفير 
مساحة رقمّية لعمالئنا ووكالئنا بهدف التمكن 
من تسجيل الدخول والتعرف على ما يجري 
األساليب  يف غلف كرافت. كانت هذه بعض 
التي استعملت الشركة فيها التكنولوجيا إلدارة 

أعمالها.

يف رأيك، ما مدى مشاركة المرأة يف القطاع 
البحري؟

أعتقد وأشّدد على أّن القطاع البحري قد أصبح 
كثر انفتاًحا على إدماج الُعنصر  يف يومنا هذا أ
الماضي.  بالزمن  النسايئ يف عملياته مقارنة 
فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، يقوم عدد 
كبير من النساء على تنفيذ جميع أنواع المهاّم يف 
المجال الصناعي. أّما اليوم، فبإمكاننا أن نشهد 
كبر من النساء بصفة ربانات  على وجود عدد أ
سفن وبناة قوارب مقارنة بالسنوات الماضية 
بصفة مضيفات  تعملن  النساء  كانت  حيث 
أو ممثالت المبيعات فقط. لقد تضاعف عدد 
العامالت يف شركة جلف كرافت حيث إنّه كان 
عدد النساء يصل إىل 15 يف القسم منذ حواىل 
كثر من  خمس سنوات، وأصبح اليوم يصل إىل أ

ثالثين امرأة يف القسم نفسه. 
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جلف كرافت
تسعى لتحفيز نمو 

 قطاع الترفيه
البحري 

 جلف كرافت: شركة رائدة في قطاع اليخوت ُتقدم القوارب
األكثر حداثة والمرافق األكثر ابتكاًرا

عبير الشعايل
نائب العضو المنتدب 

 جلف كرافت
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Mohamed Al Ali: 
Technology will optimise 
our operations to achieve 
our desired outcome

From congestions at ports across the 
globe, to thousands of seafarers stuck 
at sea, the pandemic brought up various 
issues for the maritime sector. However, 
the industry emerged resilient despite 
the challenges and came up with solu-
tions time and again to solve the prob-
lems it faced. As the world continues to 
grow out of the impacts of the crisis and 
returns to normalcy, advanced technolo-
gy has played a massive role in terms of 
ensuring continuity in operations. 
Speaking to Marasi News, Mohamed Al 
Ali, SVP – Offshore Logistics, ADNOC 
Logistics & Services, touched upon var-
ious aspects of the maritime sector and 

the changes that have occurred in the 
industry post pandemic.
How do you think have advance-
ments in technology impacted 
the industry, and do you think 
the pandemic had a role to play 
in this advancement?
The technology was always there, it was 
not something that was developed over-
night after the outbreak of the pandem-
ic. However, the pandemic did open our 
eyes and made us realise the potential 
advantages of these solutions that we 
have always had. Over the past two years, 
we have been able to understand how we 
could best utilise the technology we have 
in hand and therefore optimise our op-

erations to achieve our desired outcome. 
So now, we have been able to change our 
model of operations completely, and have 
been able to conduct remote inspections. 
In addition to managing vessels remote-
ly, we have also been able to develop our 
services in a much more efficient manner.

How do you think that the UAE’s 
initiatives will help solve issues 
faced by our seafarers?
The UAE has obviously been a front-
runner when it comes to launching ini-
tiatives that not only serve the seafarers, 
but the industry as a whole. During the 
peak of the pandemic, when most coun-
tries across the globe did not allow crew 

From managing vessels to conducting 
inspections, digitalisation has enabled 
remote operations

By: Mohammed Siddiq M.
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changes, the UAE was one of the first 
to open its ports to this community and 
allowed them to have crew changes. So 
looking at this, we can proudly say that 
the UAE has led the way to solve the 
seafarers’ issues, as a result of which, we 
can say that the crisis is at a minimal level 
now as compared to what it was at the 
beginning of the pandemic.

Post pandemic, over congestion 
of ports has been a major issue, 

what is your opinion on this, 
and how do you think it can be 
solved?
Well, of course, this is a massive concern 
in various countries across the globe, 
where the procedure to receive vessels at 
their ports, in addition to the restrictions 
imposed due to the pandemic, still remain 
quite complex. I believe that other solu-
tions need to be considered in order to 
solve this issue, and to ensure that sea 

traffic flows smoothly. Surely, we do not 
want any of these countries to compro-
mise on their safety precautions in order 
to mitigate the spread of the virus, but 
we do believe that there should be an ide-
al solution that could ensure both, safety, 
as well as smooth flow of sea traffic.

What kind of sustainable prac-
tices do you think the industry 
can adopt in order to achieve the 
IMO’s targets?
The targets that have been set by the 
IMO are for a noble cause, and I believe 
that they will push us towards adopting 
advanced technologies in order to drive 
the sector towards being more environ-
ment friendly. The industry needs to work 
together in order research and develop 
solutions through which we could over-
come the environmental impact caused 
by greenhouse gas emissions. I believe 
that we have to split our plans into two 
phases; the first one being a short-term 
plan where we try and achieve the 2030 
targets; and the second one being a 
long-term plan where we push ourselves 
to achieve the 2050 targets. We may not 
have the ideal solutions to achieve the 
2050 targets yet, but as we move for-
ward and our technology keeps advanc-
ing, we will surely have the right tools to 
meet our goals. 

Over the past two 
years, we have 

been able to change 
our model of operations 
completely, and have 
been able to conduct 
remote inspections. In 
addition to managing 
vessels remotely using 
the technology we 
have developed.

Mohamed Al Ali
SVP – Offshore Logistics 
ADNOC Logistics & Services

41MARASINEWS.COM   |  



تولت اإلمارات زمام المبادرة لحل مشاكل 
البحارة، ونتيجة لذلك، فإن حجم األزمة حالًيا 

ال يقارن بما كانت عليه يف بداية الجائحة.

يشكل ازدحام الموائن مشكلة رئيسة 
يف فترة ما بعد الجائحة. ما تعقيبك؟ 

وما الحل برأيك؟
بكل تأكيد، يشكل االزدحام مصدر قلق كبير 
العالم، حيث  الدول حول  العديد من  يف 
السفن معقدة  إجراءات استقبال  تزال  ال 
للغاية، إضافة إىل القيود المفروضة بسبب 
الجائحة. وبرأيي أنه يجب التفكير يف حلول 
تدفق  المشكلة وضمان  أخرى لحل هذه 
يد  نر ال  كيد،  بالتأ بسالسة.  السفن  حركة 

أن تتنازل أيّ من هذه الدول عن اإلجراءات 
انتشار  من  للحد  تفرضها  التي  ية  االحتراز
يكون  أن  أنه يجب  نعتقد  لكننا  الفيروس، 
هناك حل مثايل يضمن الصحة والسالمة، 

إضافة إىل انسيابية حركة المرور البحرية.

المستدامة  الممارسات  ما  برأيك، 
التي يجب على القطاع البحري تبنيها 

البحرية  المنظمة  أهداف  لتحقيق 
الدولية؟

تصب األهداف التي حددتها المنظمة البحرية 
الدولية يف إطار تحقيق هدف نبيل، وأعتقد 
الحديثة  التقنيات  تبني  أنها ستدفعنا نحو 
كثر استدامة. ونحن  ليكون القطاع البحري أ
البحوث  إجراء  يف  مًعا  العمل  إىل  بحاجة 
وتطوير الحلول التي تساعدنا على مواجهة 

غازات  انبعاثات  الناجمة عن  البيئية  اآلثار 
الدفيئة. وأعتقد أنه يجب تقسيم خططنا إىل 
مرحلتين؛ األوىل: خطة قصيرة األجل لتحقيق 
أهداف 2030؛ والثانية: خطة طويلة المدى 
لتحقيق أهداف 2050. صحيح أننا ال نمتلك 
الحلول المثالية لتحقيق أهداف 2050 يف 
تطور  استمرار  مع  ولكن  الحايل،  الوقت 
التكنولوجيا، سيكون لدينا بالتأكيد األدوات 

المناسبة لتحقيق هذه األهداف. 

 

 

  

Volvo Penta IPS 900
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ساعدت الرقمنة على تنفيذ العمليات عن ُبعد، بدًءا من إدارة السفن وحتى إجراء عمليات التفتيش

أجرى الحوار: محمد صديق

محمد العلي: ستسهم التكنولوجيا في 
تحسين عملياتنا لتحقيق النتائج المرجوة

األزمات  من  العديد  يف  الجائحة  تسببت 
للقطاع البحري، بدًءا من االزدحام يف الموائن 
العالقين يف  البحارة  آالف  إىل  العالم،  حول 
وسط البحر، ومع ذلك، أثبت القطاع مرونة 
كبيرة يف مواجهة التحديات ونجح يف تطوير 
حلول للمشكالت التي واجهها. ومع مواصلة 
الحياة  إىل  والعودة  األزمة  آثار  التعايف من 
الطبيعية، فإن التكنولوجيا المتقدمة تلعب 

دوًرا كبيًرا يف ضمان استمرارية العمليات.
ويف هذه المقابلة التي أجرتها مراسي نيوز« 
يتحدث محمد العلي، نائب رئيس أول إلدارة 
السفن يف شركة أدنوك لإلمداد والخدمات، 
البحري  القطاع  من  مختلفة  جوانب  عن 

والتطورات التي شهدها بعد الجائحة.

يف  التطورات  أثرت  كيف  يك،  برأ
التكنولوجيا على القطاع البحري؟ وهل 
تعتقد أن الجائحة لعبت دوًرا يف هذا 

التطور؟
على  موجودة  التكنولوجيا  كانت  لطالما 
الدوام ولم تكن شيًئا تم تطويره بين عشية 
ذلك،  ومع  الجائحة.  تفشي  بعد  وضحاها 
فقد جعلتنا الجائحة ندرك المزايا المحتملة 
للحلول التقنية التي كانت أمام أعيننا دائًما. 
وعلى مدار العامين الماضيين، تمكنا من فهم 
المتاحة  التقنيات  أفضل السبل الستخدام 
بين أيدينا، وبالتايل تحسين عملياتنا لتحقيق 
تمكّنا من  لذلك،  ونتيجة  المرجوة.  النتائج 
بات  حيث  تماًما،  عملياتنا  نموذج  تغيير 

بإمكاننا إجراء عمليات التفتيش وإدارة السفن 
عن بُعد، إضافة إىل تطوير خدماتنا بطريقة 

كثر كفاءة. أ

دولة  مبادرات  ستسهم  كيف  برأيك 
التي  المشكالت  حل  يف  اإلمارات 

يواجهها البحارة؟
لطالما كانت دولة اإلمارات سباقة يف إطالق 
مبادرات تخدم البحارة والقطاع البحري بشكل 
عام، وخالل ذروة الجائحة، عندما لم تسمح 
معظم دول العالم بتبديل الطواقم البحرية، 
كانت اإلمارات من أوائل الدول التي فتحت 
بتبديل  البحارة وسمحت  موانئها لمجتمع 
الطواقم. ويمكننا أن نقول بكل فخر أن دولة 

محمد العلي
نائب رئيس أول - إلدارة السفن يف شركة 

أدنوك لإلمداد والخدمات
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Nabil Alalawi: Africa has the potential to be at 
the center of the global energy transition
Nabil Alalawi, the CEO of AlMansoori, provides insights n the 
dynamic energy sector of the African continent.

By Mohammed Siddiq M.

Nabil Alalawi
Chief Executive Officer
AlMansoori
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Since decades, oil and gas have been 
at the center of producing energy for 
various sectors and households across 
the globe. As a matter of fact, fossil fuels 
such as oil and gas are used for producing 
over 80 per cent of energy across the 
globe. However, the usage of this oil and 
gas results in the emission of over 89 per 
cent of the world’s human-derived CO2 
emissions, thus causing a major impact 
on the global climate. Therefore, there 
exists a need for deriving ways to make 
use of alternate sources of energy that 
cause lesser harm to the environment. 
As a result of this, energy transition has 
become a new buzzword in the energy 
sectors across the globe. Founded in 
Abu Dhabi in 1977 as one of the first 
companies to participate in the oilfield 
services sector, AlMansoori currently 
has a workforce of over 3900 employees 
spread across 12 countries in the MENA 
Region, South Asia, and East Africa. In light 
of their operations that are carried out in 
the African continent, Nabil Alalawi, Chief 
Executive Officer, AlMansoori, spoke to 
Marasi News regarding the future of the 
energy industry in Africa considering the 
rising need for energy transition globally.

 
What is your opinion on energy 

transition and how urgent do you 
think it is?

We are well aware of the fact that energy 
transition is vital in order to achieve net-
zero emissions. As far as decarbonisation 
is concerned, the industry has been given 
a time frame for aching the targets set 
by the IMO, i.e., to cut greenhouse gas 
emissions by at least 50 per cent by 
2050 as compared to the emissions in 

2008. However, in practical terms, oil and 
gas are at the core of supplying energy 
across the globe today, and are at the 
moment simply irreplaceable by alternate 
fuels due to the amount of work that is 
done with the help of their properties. 
With the kind of significant role oil and 
gas play in our industries, we can be 
assured that it will be a long time until we 
see their importance and usage reducing 
in our lives. Even in the midst of all these 
conversations and discussions about the 
other forms of energy, I believe that oil 
and gas will stay with us for a very long 
time despite the rising need for alternate 
sources of energy.

What is your take on the fact that 
the bigger issue in Africa is the 
accessibility to resources, rather 
than energy transition?

 The African continent has over 40 per 
cent of the world’s gold and more than 
90 per cent of the globe’s chromium and 
platinum. The continent holds over 65 
per cent of the world’s arable land and 
more than 10 per cent of the planet’s 
internal renewable freshwater source. 
In terms of energy resources such as 
oil, Africa is home to five of the top oil-
producing countries across the globe. As 
of 2019, the continent produced over 
7.9 billion barrels of oil per day, which 
is approximately over 9.6 per cent of 
the global output. Yet, despite the rich 
amount of resources in the continent, 
over 40 per cent of the population in 
Africa is below the poverty line and 
lacks access to basic resources. So of 
course, availability of resources or energy 
transition are not the biggest issues in 

the continent, the accessibility of these 
resources is a much bigger issue. I believe 
that at the core of this problem is the 
fact that the continent lacks the right 
infrastructure and planning to optimise 
the usage of its available resources. 
There is a lot of oil and gas present in 
the continent, and there are a lot of sites 
where there is a high potential for oil 
exploration. The problem I see here is the 
approach towards the extraction of this 
oil and gas, and the way in which these 
resources could be exported to the rest 
of the globe in order to drive business 
towards the continent, thus creating job 
opportunities for the African population, 
and pulling a huge percentage of this 
population out of poverty.

How do you think can Africa 
catalyse the energy transition 
process?

I believe that Africa has the potential 
to be at the centre of the global energy 
transition process. In terms of alternate 
sources of energy, the continent has 
an abundance of untapped renewable 
energy resources. The continent receives 
325 days of sunlight per year which 
could be used as solar energy. Despite 
its massive coastline, the continent 
exploits less than seven per cent of its 
hydroelectric potential and only two per 
cent of its geothermal capacity. The only 
thing that the continent lacks is the right 
infrastructure to make complete use of 
these alternate sources of energy. If the 
right kind of investments are made in 
the continent for seizing the potential it 
has, Africa will surely be able to drive the 
global energy transition process.  
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لطالما احتّل كّل من النفط والغاز الموقع 
لمختلف  الطاقة  إنتاج  قطاع  يف  المركزي 
القطاعات واالستخدامات المنزلية حول العالم 
لعقود طويلة. يف الواقع، يتّم استخدام الوقود 
كثر  أ إلنتاج  مثاًل،  والغاز  كالنفط  األحفوري، 
من 80 % من الطاقة حول العام. ومع ذلك، 
ينتج عن استخدام هذا النوع من النفط والغاز 
ثاين  كثر من 89 % من  أ انبعاثات تصل إىل 
أكسيد الكربون البشري، وبالتايل التأثير بشكل 
السبب،  لهذا  العالمي.  المناخ  على  ملحوظ 
من  لالستفادة  طرق  ابتكار  إىل  بحاجة  نحن 
مصادر الطاقة البديلة األقل ضرًرا على البيئة. 
ونتيجة لذلك، أصبح مصطلح »انتقال الطاقة« 
مصطلًحا جديًدا يف قطاعات الطاقة من حول 

العالم.
يف الوقت الحايل، تملك شركة المنصوري 
التي تأسست يف أبوظبي عام 1977، كونها من 
أوىل الشركات التي شاركت يف قطاع خدمات 
كثر من  حقول النفط، ِقوى عاملة مؤلفة من أ
3900 موظف موزعين يف 12 دولة يف كّل من 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب 
آسيا وشرق إفريقيا. ويف ضوء العمليات التي 
تحّدث  يقية،  اإلفر القارة  يف  الشركة  تقودها 
السيد  المنصوري،  التنفيذي لشركة  الرئيس 
نيوز عن  إىل صحيفة مراسي  العلوي،  نبيل 
مستقبل صناعة الطاقة يف إفريقيا مع األخذ يف 
االعتبار الحاجة المتزايدة النتقال الطاقة عالمًيا.

الطاقة؟ وما  انتقال  رأيك حول مبدأ  ما  
مدى ضرورته؟

عملية  أن  بحقيقة  مطلقة  دراية  على  نحن 
انتقال الطاقة هي عملية حيوية لتحقيق صايف 
بعملية  يتعلّق  ما  يف  أّما  ية.  صفر انبعاثات 
إطار زمني  تّم تحديد  الكربون،  التخلّص من 
األهداف  لتحقيق  المعني  الصناعة  لمجال 
الدولية  ية  البحر المنظمة  قبل  الُمحّددة من 
(IMO)، التي تتضمن خفض انبعاثات غازات 
أدىن  كحّد   % 50 بنسبة  الحراري  االحتباس 
بحلول عام 2050 مقارنة بتلك المنبعثة خالل 
عام 2008. ومع ذلك، ومن الناحية العملية، 
عملية  أساس  والغاز  النفط  من  كّل  ُيعتبر 
العالم يف يومنا هذا وال  بالطاقة حول  اإلمداد 
البديلة  الوقود  بأي نوع من  يمكن استبدالها 
نظًرا لحجم األعمال التي يتم إجراؤها بفضل 
يف  الملحوظ  دورهما  وبفضل  خصائصهما. 
صناعاتنا، يمكننا أن نطمئن أّن تناقص حجم 
النفط والغاز واستخدامهما يف حياتنا لن يحدث 
يف وقت قريب. ويف وسط كل هذه المحادثات 
والمناقشات حول أشكال الطاقة األخرى، أعتقد 
أنّنا سنشهد على استخدام النفط والغاز لوقت 

المتزايدة لمصادر  الحاجة  بالرغم من  طويل 
بديلة للطاقة.

األكبر  التحدي  أّن  رأيك حول حقيقة  ما  
الذي يواجه القارة اإلفريقية يكمن يف صعوبة 
الوصول إىل الموارد بداًل من انتقال الطاقة؟

كثر من 40 % من الذهب  تمتلك إفريقيا أ
كثر من 90 % من الكروم والبالتين  يف العالم وأ
الُمنتشرين يف جميع أنحاء العالم. باإلضافة إىل 
كثر من 65 %  ذلك، تمتلك القارة اإلفريقية أ
كثر من 10 %  من األراضي الصالحة للزراعة وأ
المتجددة  الداخلية  العذبة  المياه  من مصادر 
على األرض. أّما من حيث موارد الطاقة، كالنفط 
بأنّها موطن لخمسة من  مثاًل، ُتعرف إفريقيا 
أنحاء  جميع  يف  للنفط  المنتجة  الدول  كبر  أ
العالم. فاعتباًرا من العام 2019، أنتجت القارة 
كثر من 7.9 مليار برميل من النفط  اإلفريقية أ
بشكل يومي، ما يزيد عن نسبة 9.6 % من 

اإلنتاج العالمي.
هذه  ِغنى  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
القارة بالموارد، فإّن نسبة 40 % من السكان 
اإلفريقيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع 
ويعجزون عن الوصول إىل الموارد األساسية 

لبقائهم على قيد الحياة.
أّن  استنتاج  يمكن  ُذكر،  ما  على  عالوًة 
القارة  منها  تعاين  التي  األساسية  التحديات 
اإلفريقية غير مرتبطة بقلّة الموارد أو الفشل 
األكبر  التحدي  يكمن  بل  الطاقة،  انتقال  يف 
أّن  أعتقد  الموارد.  إىل هذه  الوصول  يف قدرة 
جوهر هذه المشكلة يكمن يف حقيقة افتقار 
القارة إىل البنية التحتية المناسبة والتخطيط 

إّن  فيها.  المتاحة  الموارد  لتحسين استخدام 
كميات الغاز والنفط منتشرة على نطاق واسع 
يف القارة، كما وأّن هناك مواقع متعددة تتيح 
فرصة التنقيب عن النفط بشكل ملحوظ. أّما 
أنا، فأرى أن المشكلة تكمن يف النهج المتبع 
يف شأن استخراج النفط والطريقة المعتمدة 
لتصدير الموارد إىل جميع أنحاء العالم بهدف 
وبالتايل  ية،  التجار لألعمال  القارة  استقطاب 
إتاحة فرص عمل للسكان اإلفريقيين وتحرير 

نسبة كبيرة منهم من الفقر.

يف رأيك، كيف ستتمكن إفريقيا من تحفيز 
عملية انتقال الطاقة؟

يف رأيي، أرى أّن إلفريقيا القدرة على التواجد 
يف قلب العملية العالمية النتقال الطاقة. كما 
أنّه من حيث مصادر الطاقة البديلة، إّن القارة 
المتجددة غير  الطاقة  بموارد  اإلفريقية غنية 
المستفاد منها وهي تنعم ب325 يوًما مضيًئا 
ما  السنة  مدار  على  الشمس  أشعة  بفضل 
يسمح لها باالستفادة من الطاقة الشمسية. 
وبالرغم من ساحلها الكبير، فإّن القارة تستغل 
أقل من 7 % من إمكاناتها الكهرومائية وما 
ال يزيد عن 2 % من قدرتها الحرارية األرضية. 
أعتقد أّن األمر الوحيد الذي تفتقر إليه القارة 
لالستفادة القصوى من مصادر الطاقة البديلة 
هي البنية التحتية المناسبة. لذلك، إذا تّمت 
القارة  ية مناسبة يف  استثمار قيادة مشاريع 
إمكاناتها،  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق 
فستتمكن إفريقيا من دون أي شك من قيادة 

عملية االنتقال العالمي للطاقة. 
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نبيل العلوي: إفريقيا لديها القدرة  
لتكون محور عملية انتقال الطاقة العالمية

بقلم: محمد صّديق م.

نبيل العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة المنصوري، ُيقّدم رؤيته حول قطاع الطاقة الديناميكي في القارة اإلفريقية.

نبيل العلوي
الرئيس التنفيذي

المنصوري
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The woes faced by the seafarers is a 
matter of great concern for the mari-
time industry. These issues were further 
highlighted after the outbreak of the 
COVID-19 pandemic. If the figures are 
to be believed, over 400,000 seafarers 
were stranded on their ships in Septem-
ber 2020. These figures have of course 
changed since then with ports across the 
globe gradually opening up as restrictions 
begin to ease. Speaking exclusively with 
Marasi News, Giampiero Soncini, CEO, 
IB Marine shared his opinions on how he 
feels about the plight of seafarers, and 
also touched upon the latest softwares 
being developed by his company to en-

hance operations taking place in the ship-
ping industry.

What is your opinion on the 
plight of seafarers? 

I am really upset about what hap-
pened to the shipping industry and the 
seafarers during the pandemic. I believe 
that the world has not done enough to 
address our seafarers’ issues, and am cer-
tainly disappointed by the way in which 
they were treated by countries across the 
globe. I simply cannot understand why a 
pilot of an airplane is treated with respect 
and the captain of the ship does not re-
ceive the same. While aircraft crew is al-
lowed to step out of their flight, I fail to 

understand why seafarers are not allowed 
to step off their vessels. This is simply 
unacceptable, and I believe that the ship-
ping community should take strong steps 
to address these issues that have been 
faced by our seafarers.

Would you like to throw some light 
on the new softwares that are being 
developed by your company? 

We are into providing software solu-
tions for the shipping industry, tradi-
tionally ERP models, which are meant 
for maintenance and procurement, par-
ticularly to ensure quality and safety, and 
to manage documentation such as ISM, 
ISPS, and EDI, to name a few. 

Giampiero Soncini: 
Seafarers are extremely 
undervalued
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We also have other softwares such as 
our performance module, which we have 
developed over a period of seven years. 
The software has been installed in over 
a hundred ships, which in my opinion 
will become the future of the shipping 
industry once its more widely used.  We 
also proposed a new fleet control op-
erations room, in which we collect data 
from the engine room. At the operations 
room, we analyse all of the data coming 
from the engine room, and make it more 
understandable and relevant for the ship 
operator.

How do you think technology will 
impact the growth of the sector, 
and how will the availability of data 
impact the industry?

There have been a lot of discussions 
about the digitalisation of the sector 
for perhaps the past three decades. 
We began digitalising the shipping 
sector back in 1986. However, what 
has happened today is that availability 
data is much better, and this has helped 
us in taking better decisions for the 
progress of the sector. Although today, 
99.99 per cent of the ships are far 
from being digitalised, we are seeing a 
transformation to some extent, as we are 
moving towards automated vessels now. 

I started talking about the automation 
of vessels way back in 2007, as a result 
of which, Norway IB Marine started 
presenting solutions for the same in 
2011, and now, it is happening. Within 
the next 20 years, 90 per cent of the 
vessels will be completely automated, 
and may need minimum to no human 
intervention. So yes, it is the beginning 
of an evolution in the maritime industry. 

What is your opinion on unmanned 
ships, would you be comfortable 
being on one? 

Because of my job, I have flown much 
more than a normal pilot. In a long-haul 
flight of nine hours, a pilot flies for not 
more than a few minutes, and during the 
rest of the journey, they fly on autopilot 
mode. The idea of flying without the 
need for a crew is happening, so why 
can’t a ship sail without a captain. A lot 
of mistakes happen due to human errors, 
therefore technology is a lot more reliable 
option. A person may feel threatened on 
an aircraft without a pilot, but on a boat 
or a ship, we don’t feel threatened at all. 
I would definitely like to be on a ship 
without any crew. We are running cars 
and trains without drivers, so why can’t 
ship sails without sailors. 

Within the next 20 
years, 90 per cent of 
the vessels will be 
completely automated
It is the beginning of 
an evolution in the 
maritime industry 
I cannot understand 
why the pilot of an 
airplane is treated with 
respect and the captain 
of the ship does not 
receive the same
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بكثير، ما ساعدنا يف اتخاذ قرارات أفضل بشأن 
تقدم هذا القطاع. على الرغم من أن 99.99 يف 
المئـــة من الســـفن اليوم بعيـــدة كل البعد عن 
أن تكـــون رقميـــة، إال أننـــا نشـــهد تحـــواًل إىل حـــد 
مـــا، حيث نتوجه نحو اســـتخدام الســـفن اآللية 
اليوم. لقد بدأت الحديث عن أتمتة الســـفن يف 
عـــام 2007، ونتيجة لذلك، بدأت شـــركة آي يب 
مارين النرويج يف تقديم حلول لها عام 2011، 
وهذا ما يحصل اليوم. 90 يف المائة من السفن 
ستكون مؤتمتة بالكامل يف غضون العشرين 
ســـنة القادمـــة، وقد تحتاج إىل الحـــد األدىن من 

التدخل البشـــري أو قد ال تحتاج إىل أي تدخل 
بشري على اإلطالق. لذا يمكن القول إنها بداية 

التطّور يف الصناعة البحرية.

ما رأيك يف السفن غير المأهولة، هل 
ا وأنت على متنها؟ ستكون مطمئنًّ

لقد قمت بالسفر بفترات أطول بكثير من أي 
طيار عادي بحكم وظيفتي، حيث يطير الطيار 
لمـــدة ال تزيـــد عن بضع دقائـــق يف رحلة طويلة 
مدتها تســـع ســـاعات، وخالل بقية الرحلة، يتّم 

تشـــغيل وضـــع الطيـــار اآليل. إن فكـــرة الطيران 
تتحقـــق دون الحاجـــة إىل طاقم، فلماذا ال تبحر 
الســـفينة بـــدون قبطـــان؟ ينجـــم عـــن األخطـــاء 
البشرية عواقب عديدة، لذلك تعد التكنولوجيا 
خيارًا أكثر موثوقية. قد يشعر الشخص مهّددًا 
علـــى متن طائرة بدون طيـــار، ولكن على متن 
قارب أو سفينة، ال نشعر بالتهديد على اإلطالق. 
أود بالتأكيد أن أكون على متن ســـفينة بدون 
أي طاقم. نحن نشغل سيارات وقطارات بدون 

سائقين، فلماذا ال تبحر السفن بدون بحارة؟ 

ستصبح 90 في المائة من السفن 
مؤتمتة بالكامل في غضون العشرين 
عاًما القادمة. إنها بداية التطور في 

قطاع النقل البحري.
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 غيامبيرو سونشيني: 
ارة أمر مستهان  شؤون البحَّ

به للغاية  

هل كانت مبادراتنا الُمتخذة بشأن البحارة كافية 
لمعالجة قضاياهم؟

ُتعد المشاكل التي يواجهها البحارة مصدر قلق 
كبير يف الصناعة البحرية، حيث ُســـلّط الضوء 
على هذه القضايا بشكل أكبر بعد تفشي وباء 
كوفيد19-. إذا كانت هذه األرقام صحيحة، فقد 
تقطعت السبل بأكثر من 400 ألف بحار على 
متن ســـفنهم يف ســـبتمبر 2020. لقد تغيرت 
هـــذه األرقام بالطبع منـــذ ذلك الحين مع فتح 
الموائن يف جميع أنحاء العالم تدريجياً مع بدء 
تخفيف القيود. شـــارك غيامبيرو سونشيني، 
الرئيس التنفيذي لشركة آي يب مارين، بشكل 
حصري آراءه مع مراســـي نيـــوز حول مخاوفه 
بشأن البحارة، وتطرّق أيًضا إىل أحدث البرامج 
التي طورتها شركته لتعزيز العمليات الجارية 

يف صناعة النقل البحري.

ما رأيك يف معاناة البحارة؟
أنـــا منزعـــج حًقا ممـــا حدث لصناعة الشـــحن 
والبحـــارة أثناء الوباء. أعتقد أن العالم لم يتخذ 
مـــا يكفي من التدابير لمعالجة قضايا البحارة 
لدينا، وأنا بالتأكيد أشعر بخيبة أمل من الطريقة 
التي عاملتهم البلدان بها يف جميع أنحاء العالم. 

أنا ببســـاطة ال أســـتطيع أن أفهم لماذا ُيعامل 
ربان الطائرة باحترام وال يتلقى ُقبطان السفينة 
ذات المعاملـــة، وال أفهم ســـبب عدم الســـماح 
للبحـــارة بالنـــزول مـــن ســـفنهم بينما ُيســـمح 
لطاقـــم الطائـــرات بالخـــروج مـــن رحلتهـــم. هذا 
ببســـاطة أمـــر غيـــر مقبـــول، وأعتقـــد أنّه يجب 
علـــى مجتمـــع قطـــاع النقل البحـــري أن يتخذ 
خطـــوات صارمـــة لمعالجة هـــذه القضايا التي 

يواجهها البحارة لدينا.

هل ترغب يف تسليط بعض الضوء على 
تقوم شركتك  التي  الجديدة  البرامج 

بتطويرها؟
ُيعد قسم المسعود للطاقة من جزء من النص 
مفقـــود نوفر حلول برمجية لصناعة الشـــحن، 
ومنهـــا نمـــاذج تخطيـــط مـــوارد المؤسســـات 
التقليدية التي تهدف إىل إجراء عمليات الصيانة 
والمشـــتريات، ال ســـيما، على سبيل المثال ال 
الحصر، لضمان الجودة والسالمة وإدارة الوثائق 
مثـــل مدونـــة إدارة الســـالمة الدوليـــة والمدونة 
الدولية ألمن السفن والمرافق المرفئية ونظام 

تبـــادل البيانـــات إلكترونًيـــا. لدينـــا أيًضـــا برامج 
أخرى مثل وحدة األداء الخاصة بنا، والتي قمنا 
بتطويرها على مدار ســـبع ســـنوات. وقد ُثبت 
كثـــر مـــن مئة ســـفينة والتي، يف  البرنامـــج يف أ
رأيي، ستصبح مستقبل صناعة الشحن بمجرد 
اســـتخدامها على نطـــاق واســـع. اقترحنا أيًضا 
غرفـــة عمليـــات جديدة للتحكم يف األســـطول، 
حيث نجمع البيانات من غرفة المحرك. نقوم 
يف الغرفة المذكورة أيًضا بتحليل جميع البيانات 
الواردة من غرفة المحرك، ونجعلها أكثر قابلية 

للفهم ومرتبطة بمشغل السفينة.

يف رأيك، كيف ستؤثر التكنولوجيا على 
نمو القطاع، وكيف سيؤثر توفر البيانات 

على الصناعة؟
لقـــد كان هنـــاك الكثير من المناقشـــات حول 
رقمنـــة القطـــاع علـــى مـــدى العقـــود الثالثـــة 
الماضيـــة على األرجح. لقد بدأنا برقمنة قطاع 
الشـــحن عـــام 1986، إاّل أن ما يحدث اليوم هو 
أن البيانـــات أصبحـــت متاحـــة بشـــكل أفضـــل 
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EXPERT INSIGHTS

While yachts have for long been known as the transport for the elites, Superyacht Interiors push their 
boundaries through their luxurious and high-quality interiors

The UAE’s yachting industry is one of 
the nation’s key factors when it comes 
to attracting tourists from all across the 
globe, and ensuring that the country 
stands out in terms of luxury lifestyle. 
With a coastline stretching over a length 
of 1,300 km, and various yacht and boat 
manufacturers taking advantage of it, 
the UAE’s yachting industry has grown 
from strength to strength over the years. 
Amongst the many yacht manufacturers 
and charters that operate around the 
world, few of the most prestigious and 
top-performing yacht manufacturers are 
present here in the UAE.

All about luxury
While these yacht manufacturers 
continue to deliver few of the finest 
yachts in the world in terms of technology, 
power, design, and craftsmanship, what 
truly attracts the attention of leisure 
marine enthusiasts are the unmatched 
luxury and jaw dropping interiors these 
massive boats have to offer. At the centre 

of these luxurious offerings are the 
innovative and creative interior designers 
and manufacturers that have consistently 
pushed their limits to not only satisfy the 
expectations of customers, but to also 
provide a yachting experience that goes 
beyond what can be imagined.

One such company catering to the 
demands of the yacht customers in terms 
of interiors is Superyacht Interiors. With 
a 10,000 sqm, fully climate-controlled 
facility, the company has one of the most 
advanced design and manufacturing 
capabilities across the region. What truly 
helps the company stay ahead of the 
curve and at the top of the list is its team 
of over 170 highly skilled workers, out 
of which 153 of them provide high-end 
engineering, carpentry, and upholstery 
services.

Although the company is based in the 
UAE, manufactures its products in 
the Emirates itself, and caters to the 
marine industry in the nation; due to the 
unmatched standards of its offerings, 

its products are also shipped to the 
Northern European shipyards.

Distinctive added value to the 
market
Currently, the Superyacht Interiors team 
is working on a 78-meter superyacht 
project for a Dutch shipyard, for which 
the company is providing over 1,000 sqm 
of luxury interiors. In order to provide the 
highest standard of interiors as it always 
has, the company is working with some 
of the top designers in the superyacht 
industry.

Speaking to Marasi News about the 
facility and its added advantages, Roger 
Myres, General Manager, Superyacht 
Interiors said, “I believe that the future 
of the superyacht industry is very bright 
indeed. Yes, we have seen a very big 
transition post-pandemic as a result of 
the various limitations and restrictions we 
had recently. It seems like the superyacht 
sector has emerged resilient despite 
the crisis and most of the shipyards are 

Superyacht Interiors: Adding 
elegance to the world of yachts
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very busy now. We personally receive a 
lot of inquiries and requests in terms of 
superyacht interiors, which simply shows 
how busy the industry has been.”

“I believe that one of the things that helps 
us stand out is the strength of our team. 
As a company, we are relatively new in 
the market, but as a team, we have been 
working together since 2004. With a 
combined experience of over 30 years in 
the industry, we provide turnkey solutions 
to yacht management companies and 
shipyards, offering our clients a unique 
opportunity to come to our facility and 
define what they need the interiors of 
their superyachts to be like. Moreover, the 
added advantage we offer is the delivery 
of on time and within budget projects,” 
Myers added.

Speaking on the back-end process 
involved in producing these high-quality 
interiors, Cyrille Bieri, Partner, Superyacht 
Interiors said, “The craftmanship of our 
team is of high standards, and we are 
truly very proud of the kind of work our 
team has been delivering. We have a very 
strong background in terms of design, 
project management, and engineering. 
Our process usually starts with working 

very closely with designers who lay 
the foundation of what the interiors 
of a superyacht would look like. This 
design is then taken to the engineering 
department, where our experts develop 
a way to manufacture and achieve the 
details that each designer and shipyard 
wants. This is then taken to the craftsmen 
who build the first version of the interior, 
which can be seen by the designer and 
the client, in order to take a closer look 
at the finer details of the interiors before 
approving it. Once the approval is granted; 
the interiors are sent to the shipyard to be 
used in the superyacht.”

Further emphasising on the mock-up 
phase of the process, Bieri said, “The 
mock-up part is where all the details of 
the designed interiors can be seen. We 
try and make sure that all mistakes are 
rectified here itself as we are located very 
far away from the site where the interiors 
are to be fitted, and any mistake would 
mean that the rectification should be 
done at the site itself, which is not only 
time consuming, but also costly. After all 
the approvals are granted, we send the 
interiors products for finishing, which 
involves upholstery, metal finishing, and 
painting, which are then sent to the site.”

Roger Myres 
General Manager 
Superyacht Interiors 
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لعمالئنا فرصة فريدة لزيارة منشأتنا وتحديد ما 
يحتاجون إليه من التصميمات الداخلية لليخوت 
الفاخرة الخاصة بهم. إضافة إىل ذلك، فإن الميزة 
اإلضافية التي نقدمها هي تسليم المشاريع يف 

الوقت المطلوب وضمن الميزانية المحددة.«
إنتاج  يتضمنها  التي  الخلفية  العمليات  وحول 
التصميمات الداخلية عالية الجودة، قال سيريل 
بيري، الشريك يف »سوبر يخت انتيريورز«: »يتميز 
فريق العمل يف الشركة بالمهنية والحرفية العالية، 
ونحن فخورون حًقا بما يقدمونه. باالستفادة من 
المشاريع  وإدارة  التصميم  الواسعة يف  خبراتنا 

والهندسة، تبدأ عملية تصميم الديكور الداخلي 
المصممين  مع  الوثيق  بالعمل  عادًة  لليخت 
الذين يضعون األساس لما سيبدو عليه الشكل 
الداخلي لليخت الفاخر، ثم يتم نقل هذا التصميم 
إىل القسم الهندسي، حيث يضع خبراؤنا طريقة 
تصنيع وتنفيذ التفاصيل التي يريدها المصمم أو 
حوض بناء السفن. ومن ثم يبدأ الحرفيون ببناء 
النموذج األويل من التصميم الداخلي التي يمكن 
أن يراه المصمم والعميل إللقاء نظرة شاملة على 
التفاصيل الدقيقة قبل الموافقة عليه. وبمجرد 
الداخلية إىل  التصميمات  إرسال  يتم  الموافقة، 
حوض بناء السفن الستخدامها يف اليخت الفاخر.«

وتأكيًدا على أهمية مرحلة النموذج األويل، قال 
تفاصيل  متابعة جميع  للعميل  بيري: »يمكن 
النموذج  مرحلة  خالل  الداخلية  التصميمات 
األويل، حيث نتأكد من تصحيح جميع األخطاء 
هنا ألننا بعيدون جًدا عن الموقع الذي سيتم فيه 
تركيب الديكورات الداخلية، وأي خطأ يعني أن 
الموقع نفسه، وهو  التصحيح يجب أن يتم يف 
أمر مكلف ويستغرق وقًتا طويالً. وبعد الحصول 
على جميع الموافقات، نرسل المنتجات الداخلية 
لمرحلة التشطيب النهايئ، والتي تشمل التنجيد، 
المعادن، والطالء، ثم إرسالها بعد ذلك  وصقل 

إىل الموقع ». 
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شريك، سوبريخت إنتيريرز
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سوبر يخت إنتيريورز: لمسة أناقة في 
عالم اليخوت

بين  اإلمارات من  اليخوت يف دولة  تعد صناعة 
العالم،  أنحاء  السياح من جميع  عوامل جذب 
إضافة إىل تعزيز تنافسية الدولة من حيث الرفاهية 
ونمط الحياة الفخم. وقد تطور قطاع اليخوت يف 
الدولة على مدى السنوات الماضية، مع وجود 
العديد من ُمَصنعي اليخوت والقوارب وبفضل 
السواحل التي تمتد على طول 1300 كيلومتر. 
ومن بين العديد من مصنعي ومشغلي اليخوت 
يف مختلف أنحاء العالم، تستقطب دولة اإلمارات 
نخبة من مصنعي أفخم اليخوت وأفضلها أداًء.

 

أعلى درجات الرفاهية 
يف حين تواصل هذه الشركات تقديم مجموعة من 
أفضل اليخوت يف العالم من حيث التكنولوجيا 
الحديثة واألداء القوي والتصميم الرائع واإلتقان يف 
التنفيذ، فإن ما يجذب انتباه عشاق الترفيه البحري 
والتصميمات  المسبوقة  الفخامة غير  حًقا هو 
والتي  الفاخرة،  اليخوت  لهذه  الرائعة  الداخلية 
يبدعها المصممون الداخليون المبتكرون الذين 
دائًما ما يتفوقون على أنفسهم؛ لتجاوز توقعات 
متن  على  الخيال  تفوق  تجربة  توفير  العمالء 

هذه اليخوت.

خدمات  تقدم  التي  الشركات  هذه  إحدى 
التصميمات الداخلية الفاخرة هي »سوبر يخت 
انتيريورز« والتي تمتلك منشأة تبلغ مساحتها 
10 آالف متر مربع يتم التحكم يف درجة الحرارة 
الشركة  وتمتلك  كامل،  بشكل  فيها  والرطوبة 
إمكانات متقدمة للتصميم والتصنيع تعد األكثر 
تطورًا يف المنطقة. ومن بين العوامل التي تساعد 
فريق  الصدارة،  بموقع  االحتفاظ  الشركة على 
كثر من 170 موظًفا يمتلكون  عملها الذي يضم أ
بين أفضل  بينهم 153 من  فائقة من  مهارات 
الحرفيين يف مجال الخدمات الهندسية وخدمات 

النجارة والتنجيد الراقية.
ورغم أن الشركة تتخذ من دولة اإلمارات مقًرا 
لها وتصنع منتجاتها يف اإلمارات وتقدم خدماتها 
يتم  أن منتجاتها  إال  الدولة،  البحري يف  للقطاع 
تصديرها أيًضا إىل أحواض بناء السفن يف شمال 
أوروبا نظًرا للمعايير التي ال تضاهى التي تتمتع 

بها منتجات الشركة.

 إضافة نوعية للسوق 
يعمل فريق »سوبر يخت انتيريورز« يف الوقت 
الحايل على مشروع يخت فاخر بطول 78 متًرا 
ألحد أحواض بناء السفن الهولندية، حيث توفر 

الشركة أكثر من 1,000 متر مربع من التصميمات 
أعلى  ولتوفير  اليخت،  لهذا  الفاخرة  الداخلية 
مستوى من الديكورات الداخلية كما هو الحال 
دائًما، تعمل الشركة مع بعض أفضل المصممين 

يف صناعة اليخوت الفاخرة.
ويف هذا اللقاء مع »مراسي نيوز«، تحدث روجر 
مايرز، المدير العام لشركة »سوبر يخت انتيريورز« 
حول المنشأة والمزايا اإلضافية التي توفرها، قائالً: 
الفاخرة  اليخوت  أن مستقبل صناعة  »أعتقد 
مشرق للغاية. صحيح أننا شهدنا تحوالً كبيرًا بعد 
الجائحة نتيجة للقيود المختلفة التي واجهناها 
خالل الفترة األخيرة، إال أن قطاع اليخوت الفاخرة 
أظهر مرونة فائقة رغم األزمة، ومعظم أحواض بناء 
السفن مشغولة يف الوقت الحايل، وتصلنا العديد 
من االستفسارات والطلبات بشأن التصميمات 
الداخلية لليخوت الفاخرة، األمر الذي يؤكد الزخم 

الذي يشهده القطاع.«
»أعتقد أن أحد األمور التي تساعدنا على التميز 
هي قوة فريق العمل، فنحن  جديدون نسبًيا يف 
السوق كشركة، ولكننا نعمل مًعا كفريق منذ عام 
2004. ومع خبرة مجتمعة تزيد على 30 عاًما 
يف الصناعة، فإننا نقدم حلوالً متكاملة لشركات 
نوفر  كما  السفن،  بناء  وأحواض  اليخوت  إدارة 

 رغم أن اليخوت وسيلة بحرية تستخدمها النخبة، إال أن شركة “سوبر يخت إنتيريورز” تعزز الرفاهية إلى حدودها القصوى
من خالل تصميماتها الداخلية الفخمة عالية الجودة
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Elcome 
International: 
Global ship 
service 
powerhouse
Embracing new automa-
tion, networking and sus-
tainable technologies

EXCLUSIVE FEATURE

Jimmy Grewal
Executive Director 
Elcome International

|  January - February 202256

Elcome International, founded 
more than 50 years ago. is now 
one of the world’s largest maritime 
companies with a diversified 
portfolio of technologies, solutions 
and services. The company has its 
global headquarters in Dubai and 
maintains 24 offices in 11 countries 
extending from Europe to Southeast 
Asia, with a total of more than 500 
employees. Elcome is the authorised 
sales and service representative 

for more than 100 world-leading 
maritime manufacturers across the 
defense, energy, marine and yachting 
industry segments. The company 
is also a leading system integrator 
responsible for many vital land-
based, offshore and national security 
projects in the Middle East and 
Southeast Asia. In addition, Elcome 
has one of the world’s largest marine 
liferaft service stations and operates 
a training center and bridge simulator 

for ECDIS and dynamic positioning 
systems in Dubai.
Jimmy Grewal, Executive Director 
of Elcome International LLC, spoke 
exclusively to Marasi News about 
the company’s phenomenal growth, 
industry trends and vision for the 
future.

Shipboard service
Grewal told Marasi News that 
shipboard service is a cornerstone of 
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Elcome’s business. “Our company’s 
field service engineers make more 
than 800 ship visits every month 
worldwide, and they are rightfully 
proud of their impressive first-time 
fix-rate of 96 per cent in ship service 
calls,” he said.
“We are also implementing remote 
service to support shipboard systems 
where possible,” said Grewal.  “Our 
field engineers can remotely access 
shipboard systems and networks for 
trouble shooting, and in some cases,  
repairs can be handled by the crew 
if they are provided with the right 
remote-assist apps, tools and spare 
parts, with real-time or email support 
by our engineers.” 
Grewal observed that ship owners and 
managers are looking to consolidate 
with single point of contact for all 
their shipboard systems fleet-wide. 
That’s why Elcome is signing more 
annual maintenance contracts with 
large fleets servicing worldwide 
routes – including containerships and 
oil/gas tankers -- with a fixed price 
for a two- or three-year contract that 
includes everything – maintenance, 
service and VDR annual performance 

tests. Some contracts even include 
spare parts. Elcome is also offering 
turnkey contracts for satellite 
communications, including equipment 
supply, installation, maintenance and 
airtime. “Increasingly our sphere is 
extending from the bridge to the 
engine room, embracing engine 
controls, automation systems, 
fuel management systems and 
environmental solutions including 
water treatment and NOx and SOx 
technologies,” he said. 
Elcome has been a UKHO 
ADMIRALTY agent since 1980 and is 
now the largest supplier of nautical 
charts and publications in Southeast 
Asia, both print and online. The 
company has print-on-demand 
service in Dubai and Colombo, Sri 
Lanka. Elcome also recently launched 
a new online interactive shopping 
portal for ADMIRALTY charts. 

Sustainability and automation
“One special area of interest for us is 
green technologies, especially electric 
and hybrid propulsion,” said Grewal. 
“In November 2021, we partnered 
with Transfluid to build a hybrid 
electric propulsion system for a 

patrol boat launched by Ribcraft, and 
we’re also involved with an electric 
ferry project in India. We expect to 
see very rapid growth in adoption of 
electric and hybrid propulsion, and 
we intend to be at the forefront of 
these technologies, which we believe 
will be the wave of the future.”
“We are also seeing a trend toward 
more investment in new ships to 
reduce manning or even push toward 
some level of autonomy,” Grewal said. 
“These next-generation systems will 
require a higher level of integration and 
technology, as well as faster and more 
reliable network connections.” There 
will be a proliferation of advanced 
sensors for navigation, control and 
situational awareness with new tools 
for automated docking, collision 
avoidance and route optimisation.  
As crews shrink, they will depend 
even more on shoreside service. Ship 
systems will become more complex 
and more integrated. This means the 
reliability, performance and security 
of the ship network will become more 
important, and Grewal also expects 
more emphasis on cybersecurity in 
the coming years. 

our sphere is extending 
from the bridge to 

the engine room, embracing 
engine controls, automation 
systems, fuel management 
systems and environmental 
solutions including water 
treatment and NOx and SOx 
technologies.



بالتطبيقات  تزويدهم  خالل  من  بأنفسهم 
واألدوات وقطع الغيار المناسبة ومساعدتهم 
اإللكتروين بدعم من  البريد  أو عبر  مباشرة 

مهندسينا.«
وأوضح جريوال أن أصحاب ومديري السفن 
يفضلون نقطة تواصل واحدة لجميع أنظمة 
»إلكوم«  وقعت  لذا  بهم،  الخاصة  السفن 
السنوية مع  الصيانة  عدًدا كبيًرا من عقود 
أساطيل كبيرة تخدم الطرق المالحية يف جميع 
الحاويات  بما يف ذلك سفن  العالم،  أنحاء 
ثابت  بسعر  وذلك  والغاز،  النفط  وناقالت 
لعقود مدتها سنتان أو ثالث سنوات تشمل 
واختبارات  والخدمة  الصيانة   - كل شيء 
 ،(VDR( األداء السنوية لسجل بيانات الرحلة
وبعض العقود تشمل قطع الغيار. كما توفر 
»إلكوم« عقوًدا شاملة ألنظمة االتصاالت عبر 
األقمار االصطناعية تشمل توريد المعدات 
االتصال.  باقات  والتركيب والصيانة وحتى 
وقال أوماكانت: »تتوسع مجاالت عملنا من 
غرفة التحكم إىل غرفة المحركات، بما يف ذلك 
تقنيات التحكم يف المحرك وأنظمة التشغيل 
البيئية  والحلول  الوقود  إدارة  وأنظمة  اآليل 
الحد  المياه وتقنيات  التي تشمل معالجة 
كسيد الكبريت.« كاسيد النيتروجين وأ من أ

»إلكوم« وكيل لخرائط األدميرالية البريطانية 
من المكتب الهيدروغرايف يف المملكة المتحدة 
(UKHO ADMIRALTY) منذ عام 1980، 
ية  البحر للخرائط  مورد  كبر  أ حالًيا  وتعد 
أو  المطبوعة  آسيا، سواء  يف جنوب شرق 
الطباعة  الشركة خدمة  وتوفر  اإللكترونية، 
عند الطلب يف ديب وكولومبو بسريالنكا، كما 

أطلقت بوابة إلكترونية تفاعلية جديدة للشراء 
البريطانية  اإلنترنت لخرائط األدميرالية  عبر 

.(ADMIRALTY charts)

االستدامة واألتمتة
قال جريوال: »تعد التقنيات الصديقة للبيئة، 
والدفع  بايئ  الكهر الدفع  أنظمة  سيما  ال 
بشكل  تهمنا  التي  المجاالت  من  الهجين، 
كة مع  خاص. ويف نوفمبر 2021، أبرمنا شرا
»ترانس فلويد« لبناء نظام دفع كهربايئ هجين 
لقوارب الدوريات أطلقته شركة »ريبكرافت«، 
كما نشارك أيًضا يف مشروع عبارة كهربائية 
يف الهند. ونتوقع أن نرى نمًوا سريًعا للغاية 
يف اعتماد أنظمة الدفع الكهربايئ والهجين، 
أن نكون يف طليعة  ونحن مصممون على 
التقنيات  التي ستكون هي  التقنيات  هذه 

السائدة يف المستقبل.«

من  يًدا  مز أيًضا  »نشهد  يوال:  جر وأضاف 
بهدف  الجديدة  السفن  يف  االستثمارات 
تقليل عدد الطواقم البحرية أو حتى الدفع 
ذاتية  السفن  من  معين  مستوى  نحو 
التايل هذه  الجيل  أنظمة  وتتطلب  القيادة، 
والتكنولوجيا  التكامل  من  أعلى  مستوى 
كثر  وأ أسرع  اتصاالت  وشبكة  المتطورة، 
أجهزة  السفن  هذه  وستتطلب  موثوقية.« 
تحكم واستشعار مالحية متطورة مع أدوات 
جديدة للرسو اآليل للسفن وتجنب االصطدام 
وتحسين المسار. ومع انخفاض عدد األطقم 
كبر  أ بشكل  ستعتمد  فإنها  السفن،  على 
ستصبح  حيث  الساحلية،  الخدمات  على 
كثر تعقيًدا وتكاماًل وستكون  أنظمة السفن أ
كثر  موثوقية شبكة السفن وأدائها وأمانها أ
أهمية. وتتوقع جريوال مزيًدا من التركيز على 

األمن السيبراين خالل السنوات المقبلة. 
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سيكون الرقمنة  أن  نؤمن   نحن 
مجال في  إيجابي  تأثير   لها 
البحري القطاع  ويقّدر   عملنا 

التقنيات الحديثة



كثر من 50 عاًما،  أ التي تأسست منذ  إنترناشيونال«  تعد »إلكوم 
كبر الشركات البحرية يف العالم توفر مجموعة واسعة من  إحدى أ
التقنيات والحلول والخدمات، وإضافة إىل مقرها الرئيس يف ديب، لدى 
الشركة 24 مكتًبا يف 11 دولة تمتد من أوروبا إىل جنوب شرق آسيا 
كثر من 500 موظف. »إلكوم« موزع منتجات ومقدم  أ بها  يعمل 
خدمة معتمد ألكثر من 100 شركة تصنيع بحرية رائدة على مستوى 
العالم يف قطاعات الدفاع والطاقة والبحرية وصناعة اليخوت، وتعد 
العديد  وتتوىل مسؤولية  األنظمة  تكامل  الرائدة يف  الشركات  من 
من المشاريع الحيوية البرية والبحرية ومشاريع األمن القومي يف 
منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا. باإلضافة إىل ذلك، تمتلك 
كبر محطات خدمة قوارب النجاة البحرية يف  »إلكوم« واحدة من أ

العالم، كما تدير مركزًا للتدريب وجهاز محاكاة غرفة القيادة لنظام 
 (ECDIS( المعلومات وعرض الرسوم البيانية اإللكترونية

وأنظمة تحديد المواقع الديناميكية يف ديب.
تحدث  نيوز«  »مراسي  مع  الحصري  اللقاء  هذا  يف 
جيمي جريوال، حول النمو الهائل الذي حققته الشركة 

وتوجهات القطاع ورؤيته للمستقبل.

خدمة السفن
كد جريوال لـ«مراسي نيوز« أن خدمة السفن تعد  أ
وأضاف:  »إلكوم«،  لشركة  بالنسبة  الزاوية  حجر 
كثر من 800  »ينفذ مهندسو الشركة الميدانيون أ
العالم،  زيارة للسفن شهريًا يف مختلف أنحاء 
ونحن فخورون بمعدل إصالح األعطال على 
يبلغ  والذي  األوىل  المرة  من  السفن  متن 

%96، وهذه نسبة مثيرة لإلعجاب بالفعل.«
وأضاف أوماكانت: »ننفذ أيًضا خدمات عن 
بُعد لدعم أنظمة السفن إذا أمكن لمهندسينا 
وشبكات  أنظمة  إىل  الوصول  الميدانيين 
السفن عن بُعد، ويف بعض الحاالت، يمكن 

اإلصالحات  إجراء  السفينة  لطاقم 

في  والسالمة  األتمتة  قيادة  إلكوم: 
القطاع البحري

بناء قطاع مستدام من خالل الحلول الهجين

جيمي غروال
الحصري لشركة

 إلكوم انترناشيونال
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DNV’s recently released 2022 ranking report on the Leading Maritime Cities 
(LMC( of the world provided valuable insights on cities across the globe that 
offer the best infrastructure, technology, finance, and world-class talent, to help 
maritime communities connect and prosper. Jointly authored by DNV and Menon 
Economics, the fifth edition of the report benchmarked each competing city on five 

pillars, i.e. shipping centers, maritime finance and law, maritime technology, ports and 
logistics, and attractiveness and competitiveness. These pillars are judged based on a 

comprehensive set of objective and subjective indicators, which includes the perception of 
more than 300 global maritime business executives around the world.

There have been many dramatic developments since the last edition of 
the LMC report was published in 2019. One of the biggest reasons for 

these significant developments is the fact that the world was hit by 
the Covid-19 pandemic. Two years of fluctuating restrictions have 

caused severe trade and travel upsets. Extreme weather events 
have made the world more acutely aware of the climate crisis. 

Shipowners, charterers, cargo owners, and lenders are gearing 
up for a decarbonised future. Ongoing digitalisation in various 

aspects of the industry, including ports and the supply chain, 
is expected to drive efficiency in support of this transition.

Speaking to Marasi News, Benjamin Dineshkar, Head of 
Maritime Advisory - Middle East & Africa Region, DNV, 

provided detailed insights on the findings of the 
report. As per the report, 46 per cent of the top 

50 cities are based in America and Europe; 48 
per cent are based in Asia and the Pacific, and 

6 per cent are based in the Middle East and 
Gulf region.
Out of the Middle East and Gulf region, 
Dubai retains its leading position as the top 
maritime center, and at a global level ranked 
13th. Abu Dhabi securing the 32nd, and 
Doha securing the 43rd rank, three Middle 

DNV’s Leading Maritime Cities report 2022 
puts the spotlight on upcoming maritime 
hubs across the globe

Benjamin Dineshkar, the co-author of the 2022 edition of the 
report provided fresh insights on upcoming maritime hubs 
across the globe and in the region

IN-DEP TH

Benjamin Dineshkar
Head of Maritime Advisory  
Middle East & Africa Region 
DNV



Eastern countries have featured in the top 
50. Moreover, with Dubai and Abu Dhabi 
featured on the list, UAE has become the 
only country in the region to have two 
cities in the top 50. 

Innovation and Suitability is the 
name of the game
Ongoing efforts towards decarbonization 
and improved sustainability will be the 
biggest trends for the maritime industry 
in the near future. “Cities that manage to 
play a leading role in the green shift and 
be at the forefront in innovation efforts 
to leverage new technology will create a 
competitive advantage for their maritime 
economies”, says Benjamin. 
When the industry experts were asked 
to rank the top three cities acting as the 
most innovative and entrepreneurial center 

for maritime activities, Singapore is in the 
lead, followed by Oslo and Shanghai. Out 
of the Middle East, Dubai is the stella in 
the region and among the top ten at the 
global ranking. 

Promising maritime hubs 
Looking five years ahead, business 
executives such as shipowners and 
managers from around the world predict 
that Singapore will remain number one, 
with Shanghai coming in second. London, 
Oslo, and Rotterdam are seen as leaders 
in the field in Europe, with Dubai and Abu 
Dhabi competing hard in the Middle East, 
India, and Africa region. As a matter of 
fact, Dubai is predicted to grab sixth place 
overall by 2027.
Speaking of the prospects that lie for the 
UAE in the future, Benjamin Dineshkar 

said, “Multiple factors contribute towards 
the growth of the maritime sector in 
UAE, this includes favorable location, the 
time zone for both European and Asian 
markets, state-of-the-art land and port 
infrastructure, and air connectivity. Ability 
to attract a knowledgeable and experienced 
workforce also serves as one of the key 
competitive advantages that helps the UAE 
maritime sector to grow.”
“Dubai has a massive port infrastructure 
and the ability to attract a lot of 
investments, which has been built over 
decades by government policies that 
support businesses. This has resulted 
in Dubai retaining its position as the top 
city for maritime activities in the region. 
Moreover, in the past, we have seen that 
Abu Dhabi has largely focused on its 
internal state-owned ventures. But the 
growth of Khalifa Port and the subsequent 
efforts to attract international companies 
into the Emirate, has made a difference, 
and resulted in the formation of an 
emerging cluster of maritime businesses,” 
added Benjamin Dineshkar.
Maritime company experts worldwide 
interviewed for the report, also place Dubai 
first in the region and firth globally as the 
most preferred city for relocating operating 
units in the future. Underlining Dubai’s 
position in this indicator, it’s worth to point 
that the city currently holds the world’s 
10th managed tonnage.  
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هيئة  عن   الصادر  التصنيف  ير  تقر قّدم 
ان يف«2022  النيرويجية »دي  التصنيف 
عن المدن البحرية الرائدة عالميًّا رؤى قّيمة 
عن المدن يف جميع أقطار العالم التي تقدم 
أفضل سمات البنية التحتية والتكنولوجيا 
لمساعدة  العالمية  والمواهب  والتمويل 
المجتمعات البحرية على االتصال مع بعضها 
البعض واالزدهار. بعد إعداده وتطويره من 
قبل كّل من ديت نورسك فيريتاس ومينون 
إيكونوميكس، يحتوي اإلصدار الخامس من 
المذكور على مقارنة معيارية بين  التقرير 
ركائز  خمس  على  بناًء  المتنافسة  المدن 
والتمويل  الشحن  كز  مرا وهي  أساسية، 
ية  البحر والتكنولوجيا  البحري  والقانون 
والجاذبية  اللوجستية  والخدمات  والموائن 
على  الحكم  يتم  كما  التنافسية.  والقدرة 
هذه الركائز بناًء على مجموعة شاملة من 
المؤشرات الموضوعية والذاتية التي تشمل 
كثر من 300 مدير تنفيذي لألعمال  تصور أ

البحرية العالمية حول العالم.
حدثت تطورات دراماتيكية كثيرة منذ نشر 
البحرية  ير »المدن  تقر األخير من  اإلصدار 
أهّم  أحد  ويعود   .2019 لعام  الرائدة« 
اجتياح فيروس  التطورات إىل  أسباب هذه 
المتقلبة  القيود  العالم. ونتيجة  كوفيد19- 
امتدت على مدى سنتين، اضطرب  التي 
التجارة  الوضع بشكل جسيم على صعيد 
والسفر، إذ أيقظت أحوال الطقس المتطرفة 
الوعي لدى الشعوب بشأن أزمة المناخ. كما 
يستعّد مالكو السفن والمستأجرون وأصحاب 
خاٍل من  لمستقبل  والمقرضون  البضائع 
مادة الكربون المنبعثة من السفن. كذلك، 
من المتوقع أن تؤدي التكنولوجيا الرقمية 
المتواصلة على صعيد جوانب مختلفة من 
قطاع الصناعة، بما يف ذلك الموائن وسلسلة 
التوريد، إىل زيادة الكفاءة يف دعم هذا التحول.

خالل مقابلته مع صحمع مراسي نيوز، قدم 
رئيس قسم االستشارات البحرية يف منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا مع مراسي نيوز، 
تفصيلية  رؤى  دينيشكار،  بنجامين  السّيد 
حول نتائج التقرير الذي جاء فيه أّن %46 

فقط من أفضل 50 مدينة رائدة يف العالم 
منها  وأوروبا و%48  يكا  أمر بين  موجودة 
موجودة يف آسيا والمحيط الهادئ و6% يف 

الشرق األوسط ومنطقة الخليج.
ومع حلول ديب يف المركز الثالث عشر من 
بين المدن البحرية الرائدة، وفيما تحّل مدينة 
أبوظبي يف المرتبة 32 والدوحة يف المرتبة 43، 
كان لثالث دول من منطقة الشرق األوسط 
فرصة الحلول من بين المراتب الخمسين 
األوىل. عالوة على ذلك، ومع إدراج مدينتيّ 
ديب وأبو ظبي يف القائمة، أصبحت اإلمارات 
العربية المتحدة الدولة الوحيدة يف المنطقة 
التي احتلت مدينتين من مدنها قائمة أول 

أفضل خمسين مدينة حول العالم.

االنطالق نحو التحول الرقمي
من خالل أدائها الراسخ يف جميع المجاالت، 
ضمنت سنغافورة احتفاظها بالمركز األول 
بشكل عام. يف الواقع، يتفق معظم المديرين  
يف مجال األعمال البحرية على أّن المدينة، 
فضاًل عن مدن أوسلو وشنغهاي وكوبنهاغن، 
هي األكثر استعداًدا للتحول الرقمي. عالوًة 
على ذلك، تتصّدر أوسلو قائمة التكنولوجيا 
والحلول المستدامة للمحيطات، ويأيت بعدها 

كّل من سنغافورة وكوبنهاغن.
باإلضافة إىل ما َسبق ذكره، تمكنت مدينتان 
أوروبيتان من ضمان مرتبتهما من بين المدن 
حظَيت  أخرى،  ناحية  من  األول.  الثالث 
اآلسيويتان، شنغهاي وطوكيو،  نظيرتاهما 
بالمركزين الرابع والخامس. وبالحديث عن 
ية،  الضرور البيانات  لجمع  المعتمد  النهج 
والمؤلف  مينون  شركة  يف  يك  الشر قال 
إيريك  الدكتور  التقرير،  إعداد  المشارك يف 
يعتمد   2022 تحليل  أّن  جايكوبسن،  و. 
على بعض المؤشرات الموضوعية والذاتية 
الجديدة واألكثر شمواًل، باإلضافة إىل مصادر 
البيانات فيما يتعلّق بكّل ركيزة، ما يسّهل 
الدقيقة  ية  المعيار المقارنة  إجراء  عملية 

لألداء النسبي يف كّل مدينة.

كز بحرية واعدة مرا
بحلول خمس سنوات من اليوم، يتوقع رجال 
األعمال، ومنهم مالكي السفن والمديرين من 
جميع أنحاء العالم، أن تبقى سنغافورة يف 
الصدارة تليها شنغهاي يف المرتبة الثانية. أّما 
بالنسبة لكّل من لندن وأوسلو وروتردام، فيتّم 
اعتبارها من المدن الرائدة يف هذا المجال يف 
القارة األوروبية، بحيث تشتّد حّدة المنافسة 
بين كّل من ديب وأبوظبي يف منطقة الشرق 
الحقيقة، من  وإفريقيا. يف  والهند  األوسط 
المتوقع أن تحتل ديب المركز السادس بحلول 

عام 2027.
لدولة  المنتظرة  اآلفاق  عن  وبالحديث 
المستقبل،  يف  المتحدة  بية  العر اإلمارات 
الكثير  »تساهم  دينيشكار:  بنجامين  قال 
البحري يف  القطاع  تنمية  العوامل يف  من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بما يشمل 
الموقع المناسب والمنطقة الزمنية لكّل من 
البنية  األوروبية واآلسيوية وحالة  األسواق 
التحتية الحديثة لألرض والموائن، فضاًل عن 
خدمة التوصيل الجوي. كما أّن القدرة على 
جذب القوى العاملة ذات المعرفة والخبرة، 
وهي إحدى المزايا التنافسية الرئيسية، التي 
اإلمارات  دولة  يف  البحري  القطاع  ُتساعد 

العربية المتحدة على النمو«.
وأضاف بنجامين دينيشكار قائاًل: »تتمتع ديب 
للموائن وقدرتها على  تحتية ضخمة  ببنية 
جذب الكثير من االستثمارات التي سبق وتّم 
بناؤها على مدى عقود من خالل السياسات 
الحكومية الداعمة لألعمال التجارية. نتيجة 
بمكانتها  االحتفاظ  من  ديب  تمكنت  ذلك، 
كأفضل مدينة لألنشطة البحرية يف المنطقة. 
الماضي تركيز  عالوة على ذلك، شهدنا يف 
أبوظبي على المشاريع الداخلية المملوكة 
للدولة. ومع ذلك، فإّن التطور الذي شهده 
تّم بذلها الحًقا  التي  ميناء خليفة والجهود 
كان  اإلمارة  إىل  الدولية  الشركات  لجذب 
الكبير  الفرق  الفعلي إلحداث هذا  العامل 
من  ناشئة  مجموعة  تشكيل  عنه  وأسفر 

األعمال البحرية«. 

»دي ان في« تصدر تقريرها السنوي للمدن البحرية الرائدة للعام 2022 وتسليط 
الضوء على التنافسية عالمًيا

 قّدم السّيد بنجامين دينيشكار، وهو المؤلف الُمشارك في التقرير بنسخته لعام 2022، رؤى جديدة بشأن المراكز البحرية القادمة،
.سواء في المنطقة أو على الصعيد العالمي
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Advanced systems and a highly skilled team add efficiency to operations 
with new tracking tools for customers

BLPL Singapore, part of Transworld 
Group Singapore, recently announced 
that it has taken delivery of a new 
container vessel, BLPL Faith.  This 
latest addition to the fleet took place 
at the Busan Anchorage in Korea, 
and has strengthened the company’s 
resources for customers. As a result 
of this acquisition, the company now 
has a total of 14 vessels and 32,000 
containers.  

Mahesh Sivaswamy, Chairman and 
Managing Director of Transworld 
Group Singapore said, “BLPL, the 
shipping and logistics arm of the 
Transworld Group (TGLS( has made 
major milestones in its growth. 
I’m very proud of what the team 
has achieved, not just in capacity, 

but also in the range of intermodal 
containers.”

Growth in capacity and services
After a modest beginning with 300 

TEUs in the year 2007, BLPL had 
reached 5000 TEUs by 2010.  In 
that same year, the company offered 
Reefers to customers, and soon 
moved from being an NVO (Non-
vessel operator(, to a shipowner 
with its first liner in 2012. During 
the same year, BLPL had touched an 
impressive 16,000 TEUs.

The year 2012 also marked a 
new chapter with the formation of 
Transworld GLS, after taking over 
the agency and logistics solutions of 
BLPL.  The well-timed move enabled 
the company to increase its inventory 

strength, which doubled in the next 
five years to reach 32,000 TEUs. 

As of today, Transworld GLS, with 
its established presence in over 
10 countries, covers all logistics 
needs, right from pick up at origin, 
to delivery at destination. Speaking 
on the company’s progress, Mahesh 
added, “BLPL takes pride in itself for 
maintaining a high level of adaptability 
for changing market conditions. Our 
motto has always been to take action 
without delay, and that has been 
our secret to success. As a result of 
this, our number of customers, trade 
partners, and service providers have 
grown immensely.”

The renowned Enterprise 50 
Awards, which BLPL won for five years 
in a row starting in 2012, are among 
its most prominent achievements. 

IN FOCUS

BLPL expands capabilities 
through the acquisition of 
BLPL Faith 
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BLPL takes pride in 
itself for maintaining a 
high level of adaptability 
for changing market 
conditions. Our motto 
has always been to take 
action without delay, 
and that has been our 
secret to success.

Moreover, KPMG and Singapore›s 
Business Times recognised BLPL 
as the best company in terms of 
performance in 2016.

Delivering logistics expertise 
and reaching niche markets

Going forward, BLPL plans to offer 
its wide range of logistics solutions 
to more markets. Equipped with a 
sizeable fleet of 3,000X40’ reefers 
and over 700 ISO tanks, BLPL looks 
forward to exploring new sectors. 
Currently, BLPL covers over 28 
countries and 120 destinations. Its 

reefer fleet which first tapped far 
East sectors, has now expanded into 
the Indian sub-continent, Southeast 
Asia, and the Middle East. 

Raja Vikraman, CEO of BLPL 
elaborated, “Our mainstay is 
flexibility.  BLPL has been a pioneer 
in introducing new routes. The 
first was the Yangon to India route; 
then Thailand to West India; then 
Southeast Asia to the Middle East, 
and we will keep adding to this list.  
We are not a scheduled operator, 
and can therefore nimbly deploy our 
vessels as direct services in a short 
period of time.”

In-house IT experts improve 
efficiency

Another aggressive move taken 
by BLPL has been the digitisation 
of its operations. Its team of in-
house IT professionals develops 
and supports the software systems 
available at BLPL. With the help of 
app-based applications, BLPL has 
been able to enable customers to 
do seamless tracking. In addition 
to internal inventory systems to 
manage efficient usage of container 

assets, the company has developed 
softwares to enable more efficient 
connections at the trans-shipment 
hub, all of which are efficiencies that 
have been passed on to customers. 

“We have witnessed a lot of difficult 
shipping phases since our inception 
in 2007,  from the great recession to 
the latest pandemic. Every journey 
leads us to discover new prospects, 
and has enabled our team to emerge 
stronger. What I can assure you 
after all these years of being in the 
industry is that there are exciting 
times ahead,” Vikram concluded. 

Raja Vikraman 
Chief Executive Officer
BLPL

Mahesh Sivaswamy
Chairman and Managing Director 
Transworld Group Singapore

67MARASINEWS.COM   |  



ويف حديثه عن التقدم الذي حققته الشركة، 
أضاف ماهيش: »يف »يب إل پي إل«، نفخر 
بالحفاظ على مستوى عاٍل من القدرة على 
التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، فلطالما 
كان شعارنا هو اتخاذ اإلجراء المناسب دون 
تأخير، وهذا هو سر نجاحنا. ونتيجة لذلك، ازداد 
التجاريين ومقدمي  عدد عمالئنا وشركائنا 

الخدمات بشكل هائل.«
ومن أبرز إنجازات »يب إل پي إل« فوزها 
لخمس  المرموقة   »50 برايز  »إنتر بجوائز 
بدًءا من عام 2012.  التوايل  سنوات على 
عالوة على ذلك، كّرمت »كيه پي إم جي« 
و«بيزنيس تايمز سنغافورة« »يب إل پي إل« 
كأفضل شركة من حيث األداء يف عام 2016.

إىل  والوصول  اللوجستية  الخبرة 
األسواق المتخصصة

تخطط »يب إل پي إل« لتوفير مجموعة 
كبر  أ اللوجستية لعدد  الحلول  واسعة من 
من األسواق، إضافة إىل استكشاف قطاعات 
جديدة بدعم من أسطولها الذي يضم 3000 
كثر من 700  حاوية مبردة قياس 40 قدًما، وأ
كثر  حاوية خزان ISO. وتغطي الشركة حالياً أ
من 28 دولة و120 وجهة. وتوسع أسطول 
كانت  التي  المبردة،  الحاويات  الشركة من 

تصل يف البداية إىل منطقة الشرق األقصى، 
الهندية، وجنوب  القارة  اآلن شبه  ليشمل 

شرق آسيا، ومنطقة الشرق األوسط.
وأوضح راجا فيكرامان، الرئيس التنفيذي 
لشركة »يب إل پي إل« بالقول: »تعد المرونة 
من ركائز »يب إل پي إل« التي تعد من الرواد 
طريق  كان  األول  جديدة؛  إدخال طرق  يف 
يانجون إىل الهند؛ ثم تايالند إىل غرب الهند؛ 
الشرق  منطقة  إىل  آسيا  جنوب شرق  ثم 
األوسط، وسنستمر يف توسيع هذه القائمة، 

لدينا  وبالتايل  فنحن لسنا مشغاًل مجدواًل، 
مباشرة  إرسال سفننا كخدمات  مرونة يف 

خالل فترة زمنية قصيرة.«

تحسين الكفاءة على أيدي خبراء تقنية 
المعلومات يف الشركة

من الخطوات الجريئة التي اتخذتها »يب إل 
پي إل« رقمنة عملياتها، حيث يعمل فريق 
من خبراء تقنية المعلومات الداخليين على 
تطوير ودعم أنظمة البرامج الخاصة بالشركة. 
لعمالء  يمكن  ذكية،  تطبيقات  وبمساعدة 
الشركة تتبع شحناتهم بكل سهولة. وإضافة 
الداخلية إلدارة االستخدام  الجرد  أنظمة  إىل 
الفعال ألصول الشركة من الحاويات، طورت 
اتصاالت  لتمكين  برامج  إل«  پي  إل  »يب 
كز الشحن، وهي مزايا يتم   كثر كفاءة يف مرا أ

تقديمها إىل العمالء.
واختتم فيكرام حديثه بالقول: »لقد شهدنا 
الكثير من مراحل الشحن الصعبة منذ بدايتنا 
إىل  االقتصادي  الركود  2007، من  عام  يف 
جائحة كوفيد19-، ولكن كل رحلة تقودنا إىل 
كتشاف آفاق جديدة وتعزيز قدرات فريق  ا
العمل. وما يمكنني أن أؤكده لكم بعد كل 
هذه السنوات يف الصناعة، هو أن المستقبل 

كثر إشراًقا«.  أ

 ماهيش سيفاسوامي
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

لمجموعة ترانس وورلد
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أعلنت »يب إل پي إل« التابعة لمجموعة 
»ترانس وورلد« يف سنغافورة أنها تسلمت 
مؤخًرا سفينة الحاويات الجديدة »يب إل پي 
إل فيث«. وقد عززت هذه اإلضافة األخيرة 
لألسطول والتي تمت يف ميناء بوسان أنكوراج 
يف كوريا، موارد الشركة، حيث تمتلك الشركة 

حالياً 14 سفينة و32000 حاوية.

وقال ماهيش سيفاسوامي، رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة »ترانس 
ذراع  إل«،  پي  إل  »يب  »حققت  وورلد«: 
لمجموعة  اللوجستية  والخدمات  الشحن 
إنجازات مهمة يف مسيرة  »ترانس وورلد« 
النمو والتوسع، وإنني فخور للغالية بما حققه 
الفريق، ليس من حيث عدد سفن الشحن 
مجموعة  حيث  من  يًضا  أ وإنما  فحسب، 

الحاويات متعددة الوسائط«.

نمو اإلمكانات والخدمات
من بداية متواضعة بـ 300 حاوية مكافئة 
إل«  پي  إل  توسعت »يب   ،2007 عام  يف 
لتمتلك 5000 حاوية عام 2010. ويف نفس 
العام، وفرت الشركة خدمة الحاويات المبردة 
للعمالء، وسرعان ما انتقلت من كونها »ناقل 
غير مشغل« )NVO)، إىل مالك سفينة، حيث 
أول سفينة يف 2012، ويف  الشركة  حازت 
نفس العام، بلغ عد الحاويات التي تمتلكها 

16,000 حاوية مكافئة.
جديًدا  فصاًل  يًضا  أ  2012 عام  وشهد 
إل إس«  وورلد جي  »ترانس  مع تشكيل 
والحلول  الوكالة  على  االستحواذ  بعد 
وقد  إل«.  پي  إل  »يب  لشركة  اللوجستية 
ساعدت هذه الخطوة، والتي تم اتخاذها يف 
التوقيت المناسب، الشركة على مضاعفة 
عدد الحاويات التي تمتلكها خالل السنوات 

الخمس التالية إىل 32000 حاوية مكافئة.

إل  واليوم، رسخت »ترانس وورلد جي 
كثر من 10 دول، حيث  إس« تواجدها يف أ
اللوجستية، بدًءا  تغطي جميع االحتياجات 
التسليم.  وحتى  المنبع  من  االستالم  من 

 تعزيز كفاءة العمليات من خالل األنظمة المتطورة ومهارات فريق العمل، إضافة إلى تطبيقات
ذكية لمساعدة العمالء على تتبع شحناتهم بسهولة

عبر  إمكاناتها  توسع  إل«  بي  إل  »بي 
استحواذها على سفينة الحاويات »بي إل 

بي إل فيث«

راجا فيكرامان
الرئيس التنفيذي لشركة بي إل پي إل 
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Demonstrating commitment to 
net-zero emissions
Associated British Ports CEO, Henrik L. Pedersen, explains how the company is supporting the 
UK’s drive to decarbonisation through renewable and low carbon energy production

Ever since the outbreak of the global 
pandemic, the focus on sustainability 
has heightened. While all 21 ABP 
ports handle over a quarter of the UK’s 
seaborne trade, the ports have also 
maintained momentum to transform 
their operations and support the UK 
government’s ambition of net-zero 
emissions by 2050.
In the past one year, ABP ports 
have made significant progress in 
decarbonising their operations. Its 
new Horizon Cruise Terminal in 
Southampton has its rooftop covered 
in solar panels, resulting in zero 
emissions at berth; improving local air 
quality, as well as enabling the use of 
green energy. ABP has also completed 
the UK’s largest rooftop solar array in 
its Port of Hull. The ports group has 
invested in electric cranes and electric 
vehicles for its ports, and has recently 
launched the first fuel-efficient fleet of 
pilot boats.

In fact, since 2011, ABP has invested 
over £55 million in its sustainability 
measures. Its commitment to 
sustainability goals was further 
illustrated its partnership with 
BNP Paribas, and Aviva Investors 
to complete the first ESG*-linked 
interest rate swap repack transaction. 
This pioneering move demonstrates 
how innovation in sustainability-linked 
finance can support corporate and 
institutional clients to work towards a 
greener future.

Building sustainable supply 
chains
ABP continues to work closely with 
its customers to build sustainable 
supply chains. By investing in 

digitalisation and technology, such as 
the launch of a private 5G network at 
the Port of Southampton, and a new 
automotive inventory system, for both 
Southampton and Grimsby, the ports 
group can offer increased efficiency for 
its customers, which in turn creates a 
measurable reduction in transport 
distance and carbon emissions.
Investing in the infrastructure of ABP’s 
four ports in the Humber enables 
its customers to make choices that 
reduce costs and carbon emissions. For 
example, a comparative study by the 
University of Hull Logistics Institute 
demonstrated how moving just 10 
per cent of cargo from southern 
ports to the Humber could save some 

Henrik L. Pedersen 
Chief Executive Officer
Associated British Ports

It has long been recognised that moving more by 
rail and ship saves carbon emissions. This has 
been highlighted in ABP’s 21 years of managing 
TimberLINK at its Port of Troon, Scotland, where 
the ports group has reduced carbon emissions by 
more than 1,200 tonnes every year.
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100,000 tonnes of CO2e annually, by 
importing goods via ports closer to 
their final destination. However, it is 
not simply where the cargo comes in, 
but how.
It has long been recognised that 
moving more by rail and ship saves 
carbon emissions. This has been 
highlighted in ABP’s 21 years of 
managing TimberLINK at its Port 
of Troon, Scotland, where the ports 
group handles 100,000 tonnes of 
round wood timber, reducing carbon 
emissions by more than 1,200 tonnes 
every year.

Driving decarbonisation 
through renewable energy 
ABP is also investing significantly in 
renewable energy with 17 of its 21 
ports now having renewable energy. 
Development has already begun 
on the Lowestoft Eastern Energy 
Facility (LEEF(, which is a major 
ABP investment project tailored 
to the offshore energy industry’s 
latest requirements and creates a 
highly competitive offer for ABP’s 
customers. To be completed in two 
phases, LEEF East and LEEF West, 
the project will create additional 
quay space and berthing capacity, 

new infill land, and a deeper harbor 
approach to accommodate flexible 
operations. The site will also benefit 
from shoreside power, while retaining 
fish landing sites.
ABP also sees a huge potential in 
floating offshore wind turbines, and 
is looking forward to developing its 
Port Talbot, into a floating offshore 
wind cluster to support the fast-
growing wind energy in the Celtic 
Sea. Strategically placed turbines can 
harvest Swansea Bay’s plentiful wind 
resources, whilst ground-mounted 
and rooftop solar can help meet Port 
users’ energy needs. Not only will this 
development ensure a reduction in 
carbon footprint, but can also form a 
competitive advantage for investors 
in the region.

Collaborating for a greener 
future
Working in partnership with its 
customers, industry leaders, and 
the government is pivotal to the 
rate of progress in achieving its 
ambitious sustainability goals. In 
gaining Freeport status for its ports 
in the Humber, Garston (Liverpool(, 
Southampton, and Plymouth, 
further opportunities are created to 

implement sustainability measures. 
ABP’s four ports in the Humber 
will be able to lead the way in de-
carbonising the UK’s economy 
through carbon capture, storage, 
and alternative fuels. Moreover, its 
Port of Southampton will support 
the Solent-Southampton Freeport, 
catalysing an innovation revolution in 
maritime and green growth.
As a partner in Zero Carbon Humber, 
which has brought together 
international energy companies, heavy 
industries, leading infrastructure 
and logistics operators, engineering 
firms, and academic institutions, 
ABP shares the vision of building 
the world’s first Net Zero industrial 
cluster, and decarbonising the North 
of England. This will be achieved 
through low carbon hydrogen, carbon 
capture, and negative emissions, 
known as carbon removal technology.
From renewable and low carbon 
energy production, such as offshore 
wind, biomass, and hydrogen 
production, to carbon capture, 
utilisation, and storage, ABP’s vast 
freehold bank and ports are primed 
and ready to support the drive 
towards achieving the nation’s target 
of net zero emissions by 2050. 
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منذ تفشي الوباء العالمي، توّجهت المجتمعات 
نحو صّب تركيزها على مبدأ االستدامة. ويف حين 
أّن جميع الموائن العائدة لشركة الموائن البريطانية 
كثر  أ تتوىل  والبالغ عددها 21 ميناء،  المرتبطة، 
من ربع عملية التجارة البحرية يف المملكة، فقد 
حافظت الموائن على تقدمها لتحويل عملياتها 
ودعم طموحات حكومة المملكة المتحدة نحو 
تحقيق صايف انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

الموائن  الُمنصرم، أحرزت موائن شركة  العام  يف 
البريطانية المرتبطة تقدًما ملحوًظا يف إزالة الكربون 
من عملياتها إذ تّم تغطية سطح محطة هورايزون 
للرحالت البحرية الجديدة يف ساوثهامبتون بألواح 
يف  انبعاثات  وجود  عدم  إىل  أدى  ما  شمسية، 
الهواء  جودة  تحسين  إىل  باإلضافة  المرسى، 
المحلي وتمكين استخدام الطاقة الخضراء. كما 
كبر  كملت شركة الموائن البريطانية المرتبطة أ أ
يف  األسطح  على  الشمسية  للطاقة  مجموعة 
المملكة المتحدة يف ميناء هال. باإلضافة إىل ذلك، 
استثمرت مجموعة الموائن يف الرافعات الكهربائية 
والمركبات الكهربائية لموانئها وأطلقت مؤخرًا أول 
أسطول من القوارب التجريبية الموفرة للوقود.

يف الحقيقة، ومنذ عام 2011، استثمرت شركة 
كثر من 55 مليون  الموائن البريطانية المرتبطة أ
االستدامة  إجراءات  لتنفيذ  إسترليني  جنيه 
الخاصة بها. كما أنها التزمت بأهداف االستدامة 
يبا وشركة  بار إن يب  كتها مع يب  من خالل شرا
لمقايضة  أول معاملة  إلكمال  إنفستورز  أفيفا 
الممارسات  بمعايير  المرتبطة  الفائدة  أسعار 
الشركات. توضح  البيئية واالجتماعية وحوكمة 
هذه الخطوة الرائدة كيف يمكن لالبتكار يف التمويل 
المرتبط باالستدامة أن يدعم العمالء، سواء كانوا 
للعمل من أجل  المؤسسات،  أو  الشركات  من 

مستقبل صديق للبيئة.

بناء سالسل التوريد المستدامة
تواصل شركة الموائن البريطانية المرتبطة العمل 
بشكل وثيق مع عمالئها لبناء سالسل التوريد 
الرقمنة  يف  االستثمار  خالل  ومن  المستدامة. 
 ،5G والتكنولوجيا، كإطالق شبكة الجيل الخامس
خاصة يف ميناء ساوثهامبتون، ونظام جديد لمخزون 
السيارات لكل من ساوثهامبتون وجريمسبي، 
يمكن لمجموعة الموائن أن تقدم كفاءة متزايدة 
كبير من  انخفاض  التي سينتج عنها  لعمالئها 

حيث مسافة النقل وانبعاثات الكربون.

التحتية لموائن شركة  البنية  يتيح االستثمار يف 
هامبر  يف  األربعة  المرتبطة  يطانية  البر الموائن 
للعمالء اتخاذ خيارات تقلل التكاليف وانبعاثات 
مقارنة  أظهرت  المثال،  الكربون. فعلى سبيل 
أجراها معهد لوجستيات هال أن نقل نسبة ال 
تزيد عن 10% من البضائع من الموائن الجنوبية 
إىل هامبر قادر على توفير حوايل 100,000 طن 
كسيد الكربون سنويًا وذلك عن طريق  من ثاين أ
استيراد البضائع عبر الموائن القريبة من وجهتها 
النهائية. ومع ذلك، إّن المسألة ال تتعلق بوجهة 

الشحنة، إنما بطريقة وصولها.
السكك  إىل استخدام  اللجوء  أن  المعروف  من 
من  يوفر  التنقل  لعمليات  والسفن  الحديدية 
الضوء على  تّم تسليط  الكربون. وقد  انبعاثات 
هذا الموضوع يف العام 21 من إدارة شركة الموائن 
البريطانية المرتبطة لشركة تمبر لينك يف ميناء 
ترون يف اسكتلندا، بحيث تتعامل مجموعة الموائن 
مع 100,000 طن من األخشاب المستديرة، مما 
 1,200 بأكثر من  الكربون  انبعاثات  يقلل من 

طنًّا سنويًا.

قيادة عملية إزالة الكربون من خالل الطاقة 
المتجددة

تستثمر شركة الموائن البريطانية المرتبطة بشكل 
ملحوظ يف الطاقة المتجددة، إذ أصبحت 17 ميناء 
من أصل 21 تتمتع اليوم بالطاقة المتجددة. بدأ 
الشريق  لويستوفت  بالفعل يف منشأة  التطوير 
للطاقة )LEEF)، وهو مشروع استثماري ضخم 
تبنته الشركة وصممته بما يلّبي أحدث متطلبات 
صناعة الطاقة البحرية وينتج عنه عرض تنافسي 
بين عمالء الشركة. وبهدف إتمام المشروع على 
للمنشأة  الشرقية  الجهة  عند  األوىل  مرحلتين، 
المشروع  الغربية، سيقوم  الجهة  عند  والثانية 
وقدرة  إضايف  احتياطي  مرسى  ببناء  مساحة 
الجديدة  الفجوات  ردم  إىل  باإلضافة  استيعاب 
واعتماد منهجية قائمة على إنشاء ميناء ميناء 
كما  مرونة.  كثر  أ عمليات  الستيعاب  أعمق 
سيستفيد الموقع من قوة الشواطئ مع االحتفاظ 

بمواقع صيد األسماك.
المرتبطة  يطانية  البر الموائن  شركة  وترى  هذا 
إمكانات هائلة يف توربينات الرياح البحرية العائمة، 
وتتطلع إىل تطوير ميناء تالبوت الخاص بها إىل 
مجموعة رياح بحرية عائمة لدعم طاقة الرياح ذات 

النمو المتسارع يف البحر السلتي. إىل جانب ذلك، 
يمكن للتوربينات المثبتة بشكل استراتيجي أن 
تحصد موارد الرياح الوفيرة يف خليج سوانسي، 
على  المثبتة  الشمسية  الطاقة  أن  حين  يف 
األرض وعلى األسطح تساعد يف تلبية احتياجات 
مستخدمي الميناء من الطاقة. بذلك، لن يضمن 
الكربونية فحسب،  البصمة  تقليل  التطور  هذا 
أيًضا ميزة تنافسية للمستثمرين  بل سيشكل 

يف المنطقة.

كثر استدامة مًعا نحو عالم أ
ُيعّد العمل بالشراكة مع عمالئها والقادة يف مجال 
الصناعة والحكومة أمرًا محوريًا لمعدل التقدم يف 
تحقيق أهداف االستدامة الطموحة. ومع حصولها 
هامبر  يف  لموانئها  الحر«  »الميناء  وضع  على 
وجارستون )ليفربول) وساوثامبتون وبليموث، 
تدابير  لتنفيذ  إضافية  أمام فرص  المجال  ُفتح 
االستدامة. ستكون موائن شركة الموائن البريطانية 
المرتبطة األربعة يف هامبر قادرة على قيادة القافلة 
نحو إزالة الكربون من اقتصاد المملكة المتحدة من 
خالل الحصول على الكربون وتخزينه واستخدام 
أنواع الوقود البديلة. عالوة على ذلك، إن ميناء 
ساوثهامبتون الخاص بها سيدعم الميناء الحر يف 
سولنت – ساوثهامبتون، ما سيحفز ثورة االبتكار 

يف النمو البحري والمراعي البيئية.
بصفتها شريكًا يف مشروع هامبر الكربون الصفري 
(Zero Carbon Humber) الذي جمع بين شركات 
ومشغلي  الثقيلة  والصناعات  الدولية  الطاقة 
الرائدة والشركات  التحتية واللوجستيات  البنية 
الهندسية والمؤسسات األكاديمية، تشارك شركة 
الموائن البريطانية المرتبطة فكرتها المتوقعة التي 
أول مجموعة صناعية ذات صايف  ببناء  تتمثل 
صفري يف العالم وإزالة الكربون من شمايل إنجلترا. 
وسيتم تحقيق هذا الهدف من خالل استخدام 
الهيدروجين ذات معدالت منخفضة من الكربون 
واحتجاز الكربون واالنبعاثات السلبية المعروفة 

باسم تقنية إزالة الكربون.
بدًءا من إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة بمعدالت 
منخفضة من الكربون، كالرياح البحرية والكتلة 
التقاط  إىل  الهيدروجين وصواًل  وإنتاج  الحيوية 
الكربون واستخدامه وتخزينه، فإن بنك وموائن 
الضخمة  المرتبطة  يطانية  البر الموائن  شركة 
نحو تحقيق  التوجه  لدعم  الحر جاهزة  للتملك 
هدف الدولة المتمثل يف صايف انبعاثات صفري 

بحلول عام 2050. 

 يشرح الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ البريطانية المرتبطة، السّيد هنري ل. بيدرسون، الطريقة التي تتبعها الشركة في دعم حملة
.المملكة المتحدة المتجهة نحو إزالة الكربون من خالل إنتاج طاقة متجددة بمعدالت طفيفة من الكربون

 For a smarterمدى االلتزام بالوصول إلى »صفر انبعاثات«
perspective on 
marine propulsion

wingd.com

We are simply a better different
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AI and vessel 
operations: 
Using data to 
drive sustainable 
operations
The use of AI-enabled voice and chat-
bots will deliver insights to a wider 
range of maritime stakeholders and 
make data-driven decisions

Understanding vessel operations 
have traditionally relied on the 
ability of technical superintendents 
and fleet managers to gather 
data from multiple sources and 
present it in a logical format. Data 
sources range from the status of 
the ship’s equipment, to weather 
conditions, and each has an impact 
on environmental, operational, and 
commercial compliance.
There is no question that experienced 
people are going to continue being 

key to a digitalised shipping industry, 
but the evolution of technology 
means that onboard processes can 
be made efficient enough for there 
to be a minimal manual effort. The 
focus of the crew and shoreside 
teams can be dedicated to decision-
making informed by data.
The operational risks for a vessel 
are dynamic, with impacts based 
principally on safety, compliance, 
structural/machinery health, 
commercial performance, and 

external factors such as weather 
conditions. Each of these factors 
are complex and intertwined. The 
continuously emerging regulatory 
requirements for decarbonisation 
such as the Carbon Intensity Indicator 
(CII(, will create a convergence 
between environmental compliance, 
and commercial performance. 

A digital transition
Through fleet management 
softwares with business intelligence, 

TECHNOLOGY UPDATES

Smarty Mathew John
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professionals are now able to monitor 
the vessel a lot more effectively, and 
are able to quickly tell the user what’s 
going on in terms of asset status 
and health, as well as commercial 
and technical performance. The 
advantage this conveys is that the 
information can be centralised and 
presented better so that authorised 
parties such as fleet managers, 
charterers, and the C-Suite, can 
easily find the answers they need.
With the next generation of fleet 
management relying on increased 
use of data and analytics, it makes 
sense to explore new ways of 
accessing and presenting that data. 
When ABS designed its My Digital 
Fleet™ platform, user experience 
was put at the center of the process. 
One of the logical next additions 
was to enable a greater range of 
stakeholders to receive insights on 
vessel status against any known 
parameter. This required technology 
that all types of users, regardless 
of their operational or commercial 
expertise, could work with, while 
providing reliable information. 
ABS recently integrated a chatbot 
feature into its ABS My Digital 
Fleet platform, which functions 
as a conversational, self-service 
‘assistant,’ incorporating AI that 
applies natural language processing 
to redefine how users consume 
data and make decisions based on 
actionable business intelligence.
For a non-technical user, it is 
possible to simply type or speak 
questions that the ‘virtual fleet 
manager’ can retrieve and articulate 
back, essentially eliminating the 
need to search for answers to critical 
questions from multiple sources. 

An Emerging Technology
Conversational AI has evolved to 
the point where it can recognise 

any accent or language. Document 
cognition means it can read reports, 
understand and present their 
implications, and even recommend 
insights where it would previously 
not have been possible to analyse 
and present granular data.
The virtual agents can be trained to 
think like a charterer, ship manager, 
or owner, depending on which user 
logs in. The background process will 
respond to their needs and deliver 
specific insights.
Relatively simple choices can 
predefine how data is charted 
and displayed, and more complex 
programming enables users to adapt 
the inputs to what they want to see.
One of the main advantages is that 
AI is not limited to what one single 
application can do. It is possible to 
pose telling questions, tie them to 
other parameters, and do a deeper 
dive to gain the required insights. 
The only limitation is the amount 
and quality of data that has been 
ingested by the AI. 
The addition of AI to My Digital 
Fleet is the result of an alliance with 
yellow.ai through ABS’ approach to 
tracking emerging technology trends 
and identifying innovative start-ups 

with unique capabilities that add 
value to users. The ABS My Digital 
Fleet Alliance Program is designed 
to nurture an ecosystem of trusted 
intelligence and technology providers 
enabling integrated insights for 
clients on one unified platform.
The working process with Yellow.ai 
was firmly grounded in addressing 
the needs of clients and the market. 
Yellow.ai has a track record in the 
conversational AI space; previous 
projects include producing a virtual 
agent for Microsoft, to which the 
company is also a partner. 

Making a positive difference
ABS believes that using AI, in general, 
can make a positive difference 
to vessel OpEx and ultimately to 
charter earnings. The industry was 
not necessarily ready until now to 
depend on data presented on screens 
rather than from a person with the 
same level of trust. 
AI is the next stage of evolution in 
using data to augment the crew 
and shoreside teams to make more 
informed decisions. That trust 
must be built up over time through 
practical use cases where value can 
be proven. 
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دمـــج دمــجــت هــيــئــة الــتــصــنــيــف األمــريــكــيــة 
»ABS« مــؤخــًرا مــيــزة روبـــوت الــدردشــة يف 
بحيث   ،™My Digital Fleet مــنــصــتــهــا 
الروبوت »مساعًدا« للمحادثات  يكون هذا 
ويــتــّم مــن خالله تجسيد  الــذاتــيــة،  والخدمة 
الــذي يستخدم عملية  االصطناعي  الــذكــاء 
معالجة اللغة الطبيعية إلعادة تحديد كيفية 
المستخدمين  قبل  البيانات من  استهالك 
واتخاذ القرارات باالستناد إىل ذكاء األعمال 

القابل للتنفيذ. 
التقنيين،  غبر  للمستخدمين  بالنسبة  أمــا 
إرسالها  أو طرح أسئلة يمكن  كتابة  يكفي 
لمدير األسطول االفتراضي والرّد عليها، مما 
إجابات  عــن  البحث  إىل  الحاجة  عــن  يغني 

لألسئلة المهمة من مصادر متعددة.

تقنية ناشئة جديدة
لدرجة  للمحادثة  االصطناعي  الــذكــاء  تطّور 
التعرف على أي لغة ولهجتها. وتشير عبارة 
التعرف على المستند إىل القدرة على قراءة 
التقرير وفهم نتائجه وعرضه وطرح األفكار، 
البيانات  أّن إمكانية تحليل  مع اإلشــارة إىل 
الدقيقة وتقديمها لم تكن متوفرة يف السابق.

الـــوكـــالء االفــتــراضــيــيــن على  تــدريــب  يمكن 
التفكير بصفة مستأجرين أو مدراء سفينة 
أو مالكين، وذلك بحسب المستخدم الذي 

يسجل دخوله إىل المنصة. بعد ذلك، ستلّبي 
عملية ملء المعلومات األساسية احتياجاتهم 

وتقدم توضيحات محددة.
نسبًيا، وبشكل  البسيطة  الــخــيــارات  تــحــّدد 
مــســبــق، كــيــفــيــة رســـم الــبــيــانــات وعــرضــهــا، 
باإلضافة إىل أّن البرمجة األكثر تعقيًدا تمكّن 
مع  المدخالت  تكييف  مــن  المستخدمين 

النتيجة التي يرغبون تلّقيها.
اقتصار  بــعــدم  التقنية  هــذه  مــيــزات  تتمثل 
لتطبيق  الذكاء االصطناعي على ما يمكن 
واحد تقديمه، بل من الممكن طرح األسئلة 
اإلرشادية وربطها بمؤشرات أخرى والتعمق 
كثر للحصول على األفكار المطلوبة. ومن  أ
الــوحــيــد يف كمية  الــحــّد  أخـــرى، يكمن  جهة 
ــتـــي يــمــكــن لــلــذكــاء  ــا الـ ــهـ ــودتـ الـــبـــيـــانـــات وجـ

االصطناعي استيعابها.
جاءت إضافة الذكاء االصطناعي إىل منصة 
My Digital Fleet™ نتيجة تحالف مع منصة 
yellow.ai من خالل هيئة التصنيف األمريكية 
»ABS« لتتبع اتجاهات التكنولوجيا الناشئة 
ذات  المبتكرة  الناشئة  الــشــركــات  وتحديد 
تزيد مــن استفادة  التي  يــدة  الــفــر الــقــدرات 
برنامج  تصميم  تــّم  كذلك،  المستخدمين. 
 ABS My Digital Fleet( التحالف المذكور
النظام  يز  تعز بهدف   (Alliance Program
البيئي لمزّودي الذكاء والتكنولوجيا الموثوق 

العمالء يف نظام  أفــكــار  مــا يوفر دمــج  بهم، 
أساسي موّحد.

ونظًرا إىل أّن منّصة yellow.ai تمتلك سجالًّ 
حافاًل يف مجال الذكاء االصطناعي للمحادثات، 
هدف مسار عملها إىل تلبية احتياجات كّل 
الــعــمــالء والـــســـوق. فــكــانــت المشاريع  مــن 
السابقة تشمل إنتاج وكيل افتراضي لشركة 

Microsoft، التي تعد الشركة شريكًا لها.

إحداث فرق إيجايب
الــذكــاء  اســتــخــدام  أّن  تــؤمــن »اى يب اس« 
إحــداث  قــادر على  االصطناعي بشكل عــام 
فرق إيجايب يف السفينة OpEx، وبالتايل أرباح 
االستئجار. لم تكن الصناعة المعنّية جاهزة 
حتى اآلن لالعتماد على البيانات المعروضة 
على الشاشات بداًل من الحصول عليها من 

الشخص الموثوق به مباشرة.
تكمن المرحلة التالية من التطور يف الذكاء 
يادة  لز البيانات  استخدام  عبر  االصطناعي 
أعداد أعضاء الطاقم والفرق الساحلية بهدف 
اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات الدقيقة. 
ُتبنى هذه الثقة مع الوقت من خالل حاالت 
االستخدام العملي حيث يمكن إثبات القيمة 

الفعلية للمعلومات المقدمة. 
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يعتمد مبدأ فهم عمليات السفن على قدرة 
المشرفين التقنيين ومديري األساطيل على 
جمع البيانات من مختلف المصادر وعرضها 
ضمن نموذج منطقي. كما تشمل مصادر 
واألحــوال  السفينة  البيانات حالة معدات 
الجوية إذ يؤثر كّل منها على االلتزام بالشروط 

البيئية والتشغيلية والتجارية.
الــخــبــرة يشكلون أســاس  أّن ذوي  ال شــّك 
صناعة الشحنات الرقمية، لكن بفضل التطور 
التكنولوجي فإّن إجراء العمليات على متن 
السفن قد يكون فّعااًل من دون الحاجة إىل 
بذل جهود يدوية. عندها، يمكن تحويل تركيز 
طاقم العمل والفرق الساحلية نحو اتخاذ 

القرارات المستندة إىل البيانات.
صفة  بالسفن  المتعلقة  المخاطر  تتخذ   
الديناميكية إذ إنّها ترتبط بالتأثيرات الناجمة 
بشكل أساسي عن عوامل السالمة واالمتثال 
وصحة الهيكل/اآلالت واألداء التجاري وغيرها 
من العوامل الخارجية مثل األحوال الجوية، 
بحيث يكون كّل منها معقًدا ومتداخاًل مع 
اآلخر.  كما ستؤدي المتطلبات التنظيمية 
الكربون،  إزالــة  لعملية  الناشئة  الُمستمرة 
مثل مؤشر كثافة الكربون )CII)، إىل حدوث 
تقارب بين االمتثال البيئي واألداء التجاري.

تحول رقمي
بـــرامـــج إدارة األســاطــيــل  مـــن خــــالل دمــــج 
الخبراء  بإمكان  األعــمــال، أصبح  ذكــاء  مــع 
كبر وإعالم  اليوم مراقبة السفينة بفعالية أ
الحمولة وصحتها، فضاًل  بحالة  المستخدم 
عن األداء التجاري والتقني. وتجدر اإلشارة 
إمــكــانــيــة جعل  إىل أن مــيــزة هـــذا تكمن يف 
المعلومات مركزية وتقديمها بشكل أوضح 
بما يف  المخولة،  األطـــراف  بما يسهل على 
ذلك مديري األساطيل ومستأجري السفن 
والمسؤولين الرئيسيين، إيجاد اإلجابات التي 

يحتاجون إليها.

علًما بأن الجيل الجديد من إدارة األساطيل 
للبيانات  المتزايد  االستخدام  على  يعتمد 
استكشاف  المنطقي  فــمــن  والــتــحــلــيــالت، 
البيانات  تلك  إىل  للوصول  أساليب جديدة 
وتــقــديــمــهــا. عــــالوًة عــلــى ذلـــك، وضـــع هيئة 
أعينه  األمريكية »ABS« نصب  التصنيف 
العنصر األهم يف  المستخدم لتكون  تجربة 
.™My Digital Fleet عملية تصميم منصة

ــّم اعــتــمــاد إضـــافـــات منطقية أخــرى  تـ كــمــا 
تــضــمــنــت تــمــكــيــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــالك 
السفن من الحصول على معلومات حول 
السفينة تجاه أي مؤشر معروف، ما  حالة 
يتطلب اللجوء إىل استخدام تقنية يمكن ألي 
مستخدم، بغض النظر عن خبرته التجارية أو 
التشغيلية، إتقانها إىل جانب توفير معلومات 

لالعتماد عليها.

بفضل استخدام ميزة الصوت وروبوتات الدردشة التي يتّم تشغيلها باالعتماد على الذكاء االصطناعي، ستتوفر رؤية 
تستهدف نطاًقا أوسع ألصحاب المصالح في المجال البحري بهدف اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

ما بين الذكاء االصطناعي وعمليات السفن: اللجوء إلى 
استخدام البيانات إلجراء العمليات المستدامة

سماريت ماثيو جون
نائب الرئيس، الحلول الرقمية

”|ى يب اس“
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Swiss-based marine engine technolo-
gy developer WinGD published a new 
white paper outlining the steps it be-
lieves will enable the decarbonisation 
of deep-sea shipping in line with the 
IMO’s provisions. The guide aims to 
provide shipowners with an illustra-
tion of the choices that can be made 
with confidence today to drastically 
reduce emissions, rather than wait-
ing for the emergence of ‘silver bullet’ 
technologies.
The paper, ‘Navigate the Future with 
Confidence’, advocates a step-by-
step, holistic approach towards im-
proving energy efficiency. The use 

of LNG is one of the single biggest 
ways to reduce emissions in current 
vessels, and will enable the use of 
carbon-neutral synthetic or bio-gas 
when it becomes available. Taking ac-
tion now is the right choice as simply 
waiting for the availability of clean fu-
els will not be enough. 

Combination of solutions for 
faster progress towards decar-
bonization 
In addition to looking for an ideal 
alternate fuel for decarbonising the 
industry, other advanced technolo-
gies also need to be developed and 
installed in ships in order to help the 

industry achieve the IMO’s 2050 tar-
gets.
Eng. Ibrahim Behairy, Managing Direc-
tor, Middle East and Africa, WINGD, 
said: “We at WinGD have always been 
at the forefront of decarbonising the 
industry and achieving the targets 
set by the IMO as soon as possible. 
We are aware of the fact that al-
ternate fuels or modern technology 
alone cannot achieve the set targets 
by 2050, therefore a combination of 
both will be necessary to accelerate 
our progress towards net-zero emis-
sions. In line with this, WinGD has 
introduced various solutions such as 

WinGD 
outlines simple 
steps to decarbonise 
deep-sea shipping

Eng. Ibrahim Behairy
Managing Director 
Middle East and Africa 
WINGD
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the dual-fuel X-DF engine platform 
and the X-DF2.0 technologies, which 
are capable of reducing methane slip 
by 50 per cent, and also of reducing 
greenhouse gas emissions by a fur-
ther 10 per cent.”
“Moreover, with the help of our new-
ly launched Global Test Centre, we 
will now be able to give our efforts a 
better direction and be able to accel-
erate our journey towards decarbon-
ization. At the testing centre, we will 
be able to carry out more research 
and innovation around our future fuel 
population solutions, holistic ener-
gy management systems, and power 
generation based on new energy con-
verters, and therefore provide more 
efficient solutions for the industry. 
The testing centre will also facilitate 
the development of new technolo-
gies and products with the help of its 
two 2-stroke engines, in addition to 
its test rigs set up for the validation 

of sub-systems such as fuel injection, 
pumps, and gas admission valves,” 
Eng. Behairy added.

Usage of advanced technology 
for net-zero emissions
Further elaborating on the need to 
use hybrid propulsion systems and 
advanced technology to accelerate 
the progress of the sector towards 
net-zero emissions, Dominik Sch-
neiter, Vice President of Research 
& Development, WinGD, said: “The 
low-speed marine engine will remain 
the core power provider for deep-sea 
shipping. The heart of clean propul-
sion is already in place and the task 
now is to incorporate the technolo-
gies that will help reach zero emis-
sions: carbon-neutral fuels, electrical 
hybrid power sources, efficiency-en-
hancing digital technologies, and op-
timized ship design.”
The white paper highlights the en-
gine developments that enable the 

use of clean fuels such as ammonia 
and methanol by 2025. WinGD’s de-
velopment work on electrical hybrid 
systems is also summarised in the 
paper. The company has developed 
a comprehensive simulation platform 
to study hybridisation options for all 
applications and operation patterns. 
Combinations of two-stroke engines 
and batteries, linked via power take-
off/take-in systems, are considered in 
the white paper with an aim of reduc-
ing installed power, fuel consumption, 
and emissions, thus leading to better 
EEDI/ EEXI ratings, and also, better 
CII ratings.
“By preparing for these future sce-
narios, WinGD is taking out risks 
associated with engine investments 
for shipowners and operators. In un-
certain times, our extensive research 
aims to place future performance and 
compliance of WinGD engines beyond 
doubt,” said Dominik Schneiter. 

Dual-fuel X-DF 
engine platform and the 
X-DF2.0 technologies 
are capable of reducing 
methane slip by 50%, 
and also greenhouse 
gas emissions by a 
further 10%



نشرت شركة وينترثور للغاز والديزل، وهي 
شركة مقرّها  سويسرا يف مجال تطوير تقنية 
المحركات البحرية، تقريًرا تقنيًّا حّددت من 
خالله الخطوات التي يف رأيها، ستساعدها 
على التخلص من انبعاثات الكربون الناتجة 
عن الشحن يف أعماق البحار بما يتماشى مع 
أحكام المنظمة البحرية الدولية. يهدف الدليل 
المنشور إىل تزويد مالكي السفن بمجموعة 
من الخيارات التي يمكنهم اتخاذها من دون 
تردّد للحّد من االنبعاثات بداًل من انتظار ظهور 
تقنيات سحرية. إّن التقرير المذكور، تحت 
عنوان »بخطى ثابتة نتنقل عبر المستقبل«، 
يدعو إىل اتباع نهج شامل يعتمد على مبدأ 
السير الخطوة تلو األخرى لتحسين كفاءة 
الطبيعي  الغاز  يعّد استخدام  الطاقة. كما 
كبر األساليب المّتبعة للحّد  المسال أحد أ
من االنبعاثات يف السفن الحالية، ما سيمكن 
من استخدام الغاز الصناعي أو الغاز الحيوي 
متاًحا.  يصبح  عندما  الكربون  من  الخايل 
وبما أّن انتظار توفر الوقود ليس حالًّ كافًيا، 
فإّن اتخاذ اإلجراءات يف الوقت الحايل يبقى 

الخيار األفضل.

الفرص  لمزيد من  الحلول  مزيج من 
نحو التقدم بوتيرة أسرع يف عملية إزالة 

الكربون
باإلضافة إىل نوع الوقود البديل المثايل إلزالة 
الكربون من مجال الصناعة، تحتاج التقنيات 
المتقدمة األخرى إىل أن يتّم تطويرها وتركيبها 
الصناعة على  بهدف مساعدة  السفن  يف 
الدولية  ية  البحر المنظمة  أهداف  تحقيق 

لعام 2050.
المدير  بحيري،  إبراهيم  المهندس  صّرح 
اإلقليمي والعضو المنتدب  لشركة وينترثور 
األوسط  الشرق  والديزل يف منطقة  للغاز 
وينترثور  كنا يف شركة  »لطالما  يقيا:  وإفر
للغاز والديزل يف طليعة الشركات العاملة 
بون  الكر إزالة  بهدف  جهودها  بذل  على 
من قطاع الصناعة وتحقيق األهداف التي 
حددتها المنظمة البحرية الدولية يف أقرب 
أّن  ندرك حقيقة  إنّنا  وقت ممكن، بحيث 

أنواع الوقود البديل أو التكنولوجيا الحديثة 
األهداف  قادرة على تحقيق  بمفردها غير 
المذكورة بحلول علم 2050. وبالتايل، فنحن 
صايف  إلحراز  مًعا  االثنين  مزج  إىل  نحتاج 
انبعاثات صفرية بسرعة كبيرة. وبما يتماشى 
حلواًل  شركتنا  قدمت  ذكره،  سبق  ما  مع 
ذات   X-DF مثل منصة محرك  متعددة، 
الوقود المزدوج وتقنيات X-DF2.0 القادرة 
على تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 50%، 
باإلضافة إىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري بنسبة 10% إضافية«.
وأضاف المهندس البحيري قائاًل: »باإلضافة 
االختبارات  بمركز  وباالستعانة  ذلك،  إىل 
العالمي الذي أطلقناه حديًثا، نحن قادرون 
كثر  أ آخر  اتجاه  بذل جهودنا يف  اآلن على 
السرعة  طابع  إضفاء  عن  فضاًل  فعالية، 
على مهمتنا نحو إزالة الكربون. يف مركزنا، 
من  يد  المز إجراء  على  ين  قادر سنكون 
األبحاث واالبتكارات حول حلول أنواع الوقود 
الشاملة  الطاقة  إدارة  المستقبلية وأنظمة 
وتوليد الطاقة باالعتماد على محوالت الطاقة 
الجديدة وما ينتج عن ذلك من توفير حلول 
أكثر كفاءة للصناعة. إىل جانب ذلك، سيسهل 
مركز االختبار تطوير تقنيات ومنتجات جديدة 
بمساعدة المحركين المذكورين، باإلضافة إىل 
منصات االختبار التي تّم إعدادها للتحقق 
الوقود  حقن  مثل  الفرعية  األنظمة  من 

والمضخات وصمامات إدخال الغاز.«
لمتقدمة  ا لتكنولوجيا  ا م  استخدا

للوصول إىل انبعاثات صافية صفرية
مع استمراره بتوضيح الحاجة إىل استخدام 
أنظمة الدفع الهجين والتكنولوجيا المتقدمة 

نحو  القطاع  تقدم  عملية  يع  تسر بهدف 
انبعاثات صافية صفريّة، قال السّيد دومينيك 
شنايتر، نائب رئيس قسم البحث والتطوير 
يف شركة وينترثور للغاز والديزل: »سيظل 
المحرك البحري ذو السرعة المنخفضة مزّود 
الطاقة األساسي للشحن يف أعماق البحر. 
كما أّن أساس الدفع النقي موجود بالفعل، 
أّما المهمة اآلن فتكمن يف دمج التقنيات 
المتعددة للوصول إىل صايف انبعاثات صفرية: 
الطاقة  ومصادر  للكربون  المحايد  الوقود 
الكهربائية الهجينة والتقنيات الرقمية المعززة 
للكفاءة والتصميم األمثل للسفن«. كذلك، 
يسلّط التقرير الضوء على التطورات التي 
شهدها المحرّك والتي تتيح فرصة استخدام 
والميثانول  األمونيا  مثل  النظيف  الوقود 
تّم  ذلك،  على  عالوًة   .2025 عام  بحلول 
تلخيص األعمال التطويرية التي قامت بها 
الهجينة  الكهربائية  األنظمة  الشركة بشأن 
يف التقرير المذكور، إذ طّورت الشركة منصة 
التهجين  خيارات  لدراسة  شاملة  محاكاة 
لجميع التطبيقات وأنماط التشغيل. كما تّم 
األخذ يف االعتبار مجموعات من المحركات 
والبطاريات ثنائية األشواط المرتبطة بأنظمة 
فصل / وصل الطاقة بهدف تقليل الطاقة 
المستخدمة واستهالك الوقود واالنبعاثات، 
مؤشر  تقييمات  تحسين  إىل  يؤدي  مما 
 /  (EEXI( الطاقة  لكفاءة  الحالية  السفن 
ومؤشر التصميم المراعي لكفاءة استهالك 
الطاقة )EEDI)، باإلضافة إىل تقييمات معهد 
السّيد دومينيك  القانوين. وأضاف  التأمين 
لهذه  التحضير  خالل  »من  قائاًل:  شنايتر 
السيناريوهات المستقبلية، تتعامل شركة 
وينترثور للغاز والديزل مع المخاطر المرتبطة 
السفن  لمالكي  المحركات  باستثمارات 
تهدف  الصعبة،  األوقات  والمشغلين. ويف 
المجال  إفساح  عدم  إىل  المكثفة  أبحاثنا 
للشك باألداء المستقبلي وااللتزام بمحركات 

شركة وينترثور للغاز والديزل«. 

خطوات بسيطة تحّددها شركة »وين جى دي« بهدف التخلص 
من انبعاثات الكربون الناتجة عن الشحن في أعماق البحار
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From the latest maritime codes to foreign judgments and arbitration awards, what 
are the latest updates from the leading law firms in the country?

As a Civil law jurisdiction, UAE maritime law is derived 
from the UAE’s Maritime. The Commercial and Civ-
il Codes govern all maritime financial transactions. The 
Federal Maritime Authority (FMA( is the governing body 
responsible for regulating and implementing daily ship-
ping procedures and operating the national ship registry.

Since the UAE is constantly working on developing the 
maritime sector as an essential pillar of the UAE’s indus-
trial growth, the most important element in achieving this 
goal will be the ability of the UAE to attract top-level ship 
financing transactions into the market. 

Although the UAE is generally acknowledged as a world 
leader in Islamic Finance, foreign lenders may find the 
traditional security package for ship finance transactions 
difficult to implement in the jurisdiction. This is because 
various questions are currently being addressed, including 

the interpretation of the UAE›s verifications, which allow 
the FMA to issue a Navigation License once obtained. 
A Navigation License allows the vessel to freely operate 
within UAE national waters. In addition, there are clear 
Commercial and Civil Codes, which define the technical-
ities of registering a ship in the country, and mortgaging 
that ship.

Understanding mortgage agreement
Traditionally, the first step for a lender in any ship fi-

nance transaction is to determine the borrower›s back-
ground. However, this can be difficult in the UAE as there 
isn›t a public registry for companies, and technically, there 
is no concept for a good standing certificate. As a result, 
a lender has to focus on significant resources and on their 
due diligence before proceeding with any transaction, and 

By: Shehab Mamdouh, Senior Associate, Fichte & Co.

Navigating opportunities towards reinforcing 
UAE maritime investments
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will also need to receive active support from the prospec-
tive borrower.

The vessel mortgage is usually the primary way for se-
curing a lender›s position. Federal Law No. 26/1981, on 
the other hand, provides minimal guidance on how a mort-
gage agreement should be formed. As a result, there is a 
lot of leeways when it comes to drafting a mortgage in-
strument. The drafter›s job is to ensure that each party›s 
rights are clearly recorded so that they can be enforced. A 
mortgage agreement must be written and signed before a 
notary public, according to the law. However, once a mort-
gage is finalised, the FMA procedure for registering it is 
relatively straightforward.

Recent developments in commercial law
In terms of other securities, including assignments, 

guarantees, security over bank accounts, and share pledg-
es, even leaving aside difficulties with due diligence, mort-
gage, and registration, the real problems when it comes to 
UAE ship finance at present are the difficulties in estab-
lishing the usual security package.

The legal treatment of an assignment is still not clear, 
and similarly, in the UAE, creating security over an ac-
count is a grey area. However, the UAE is addressing these 
issues. In addition, recent developments in commercial law 
have helped in clarifying the status of share pledges, so 
issues over assignments, and security over accounts may 
soon be addressed.

We currently believe that only two Banks in the UAE 
provide Ship finance services, which does not reflect a 
strong and competitive market to attract investors to 
start considering UAE flagged vessels. Ship finance is one 
of the major elements in the shipping industry, therefore, 
the UAE government will need to re-address the financial 

regulations, to provide regulated measures, in order to en-
courage banks to start looking into ship finance services.    

Foreign judgments and arbitration awards
As of today, there is some debate over which foreign 

judgments and awards are enforceable in the UAE. Al-
though, foreign arbitration awards have been easier to 
enforce in the UAE since the nation ratified the New York 
Convention, the position of Court judgments is not as 
clear. The traditional method of assessing whether a for-
eign judgment can be enforced in the UAE was to examine 
the treaty (if any( between the UAE and the foreign juris-
diction. Due to the national courts› original jurisdiction, it 
was rare that a UAE court would recognise a foreign judg-
ment in cases involving a UAE individual, corporation, or 
business transaction that took place within the country.

However, a recent alternative has been provided by the 
DIFC Courts. These Courts have signed a series of MoUs 
with foreign courts. Even in the absence of a specific 
treaty between the countries, foreign judgments can be 
recognised and enforced in the UAE through the DIFC 
Courts. Although this is not yet a well-tested option at 
the enforcement stage, in a recent judgment, it was seen 
that the DIFC Courts could even be used as a conduit ju-
risdiction for the recognition of foreign judgments, which 
could then be enforced through certain UAE Courts.

New maritime code
Work is currently being undertaken on a new Maritime 

Code that will help clarify areas of uncertainty, and pro-
vide a framework that will help contribute to the UAE›s 
development into a global maritime hub. It is expected 
that this new Code will help address many of the above 
grey areas, including the structure of mortgages.

The UAE has already been successful in elevating its 
status as a major maritime hub, and it seems these chang-
es will allow the sector to reach the next level. 
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Breakbulk Middle East 2022 concludes with insights on 
the regional supply chain and an emphasis on women 
and youth participation

Breakbulk Middle East (BBME(, the 
GCC’s largest breakbulk and project car-
go event, held under the patronage of 
the UAE Ministry of Energy and Infra-
structure, concluded its 2022 edition 
with a record number of attendees. H.E. 
Suhail Al Mazrouei, UAE Minister of En-
ergy and Infrastructure made an official 
visit during the event and emphasised 
the opportunities that the mega event 
offers for the progress of the breakbulk 
and project cargo sectors. The event also 
saw the participation of high-level offi-
cials, experts, aspiring professionals, and 
women leaders from the industry. 
The 2022 edition of the event was at-
tended by various regional and global in-
dustry leaders, shedding light on themes 
such as, recovery strategies to tackle 
current challenges, the market outlook 
of the sector, managing rates and capac-
ity, future industry sustainability, project 
financing and investment, and the digital 
transformation of the sector. The two-

day event also featured various sessions 
including, Women in Breakbulk (break-
fast, networking, and panel discussion(, 
Middle East project review, seafarer wel-
fare, West Africa ports and projects up-
date, as well as the Education Day, an ex-
clusive Breakbulk initiative to encourage 
young people to join the vibrant industry.

Empowering females and aspiring 
professionals
Every year, Breakbulk Middle East has 
laid special emphasis on achieving gender 
equity in the project cargo and breakbulk 
industry. This year’s Women in Breakbulk 
forum highlighted the need to bridge the 
gender gap by focusing on both hard and 
soft skills that are critical for women to 
climb the ladder in different work envi-
ronments, and those needed to succeed 
in business ventures. Women leaders 
from government and private sector 
organisations led conversations that in-
spired aspiring professionals and encour-

aged them to reshape the future of the 
sector.
Moreover, BBME’s Education Day initia-
tive featured two sessions: Empowering 
the Next Generation of Breakbulk Pro-
fessionals, and Cadetship Opportunities. 
The former tackled government and pri-
vate sectors’ initiatives to empower the 
upcoming generation of industry profes-
sionals. While the latter brought togeth-
er key stakeholders to highlight the ca-
detship opportunities that are available 
to students.
Taking place at the Dubai World Trade 
Centre, Breakbulk Middle East 2022 wit-
nessed a 35 per cent increase in visitors, 
reflecting the industry’s keenness to 
be part of a well-knit network that has 
fuelled the growth of the sector in the 
past few years. With BBME returning as 
a physical event in 2022 after the digital 
special last year, it reinforced its ability to 
foster consistent growth, as well as unite 
key players to bolster the economy. 

The event highlighted changes in the project landscape and its evolution in the coming years, while also 
demonstrating the need for gender equity in the industry
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سلط الحدث الضوء على التغيرات يف قطاع 
يع  المشار ومعدات  السائبة  البضائع  شحن 
والتطورات خالل السنوات المقبلة، مع التأكيد 
هذا  يف  الجنسين  بين  المساواة  ضرورة  على 

القطاع الحيوي
الشرق  اختتم مؤتمر ومعرض »بريك بلك 
األوسط«، الحدث األكبر يف المنطقة المخصص 
لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة 
للمشاريع الكبرى، والذي عقد برعاية وزارة الطاقة 
والبنية التحتية، دورته لعام 2022. وشهد اليوم 
الثاين من الحدث زيارة معايل المهندس سهيل 
بدولة  التحتية  والبنية  الطاقة  ير  وز المزروعي، 
شملت  بجولة  وقيامه  للمعرض  اإلمارات، 
والشركات  للجهات  المنصات  أهم  استعراض 
القيادية يف القطاع، ما يؤكد على دور هذا الحدث 
لتطوير قطاع شحن  الفرص  توفير  الضخم يف 
البضائع السائبة ومعدات المشاريع الضخمة. وقد 
شهد المؤتمر والمعرض مشاركة قياسية يف عدد 
الحضور والشركات، إضافة إىل حضور عدد كبير 
من المسؤولين، ونخبة من الخبراء والمختصين 

والقيادات النسائية يف القطاع.
وقال معايل المهندس سهيل المزروعي، وزير 
الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات: »لضمان 
استفادة قطاع شحن البضائع السائبة ومعدات 
المتاحة، يجب  اإلمكانات  المشاريع من جميع 
على جميع المعنيين مواجهة التحديات الحالية 

واالستعداد لتخطي عقبات أخرى يف المستقبل، 
والطريقة األكثر فعالية لتحقيق ذلك تكون عن 
طريق التقاء الخبراء والبحث عن الحلول وتطوير 
األفكار الجديدة لتطوير الصناعة. وقد نجحت دولة 
اإلمارات يف إحداث تغييرات جذرية يف هذا القطاع 
النمو  وتحقيق  االبتكار  التركيز على  من خالل 
واالستثمار يف ضمان سالسة العمليات. ويؤكد 
انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية 
الدولية يف الفئة )ب) للمرة الثالثة على التوايل، 
التزامها بنمو قطاع الشحن البحري، فموائن دولة 
العالمية،  الموائن  بين أفضل  اإلمارات تعد من 
يزيد على 17 مليون حاوية سنويًا  ما  وتناول 
كثر من 21 ألف سفينة كل عام.« كما تستقبل أ

دعوة لتعزيز مشاركة المرأة
بشكل  األوسط«  الشرق  بلك  »بريك  يركز 
الجنسين يف قطاع  بين  المساواة  خاص على 
شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع، وقد 
سلط »ملتقى النساء العامالت بقطاع الشحن 
البحري« هذا العام الضوء على الحاجة إىل سد 
على  التركيز  خالل  من  الجنسين  بين  الفجوة 
والتميز يف  للنجاح  للمرأة  ية  الضرور الكفاءات 
مختلف بيئات العمل، والمهارات الالزمة للنجاح 
يف المشاريع التجارية. وقد شاركت قيادات نسائية 
حلقات  والخاص يف  الحكومي  القطاعين  من 
نقاشية ألهمت المختصين الطموحين وشجعتهم 

على إعادة صياغة مستقبل قطاع شحن البضائع 
السائبة ومعدات المشاريع.

التسويق يف  ليزيل ميريديث، مديرة  وقالت 
»بريك بلك« للفعاليات واإلعالم: »لطالما حقق 
»ملتقى النساء العامالت بقطاع الشحن البحري« 
نجاًحا كبيرًا يف دورات »بريك بلك الشرق األوسط« 
السابقة، وهذا العام، استقطب الملتقى عددًا كبيرًا 
من النماذج النسائية الناجحة اللوايت تحدثن عن 
المناصب  لتويل  المطلوبة  المهارات والكفاءات 
القيادية. كما شارك خبراؤنا رؤاهم حول المسيرة 
والناجحة يف قطاع شحن  المستدامة  المهنية 
وأتيحت  المشاريع،  السائبة ومعدات  البضائع 
للمشاركين فرص عديدة للتواصل مع نخبة من 
أبرز الشخصيات القيادية الناجحة واالستفادة من 

خبراتهم وأفكارهم.«

تمكين الكوادر الطموحة
تضمنت مبادرة »يوم التعليم« يف »بريك بلك 
الشرق األوسط« جلستين. ناقشت الجلسة األوىل 
موضوع تمكين الجيل المقبل من المهنيين يف 
قطاع شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع، 
حيث تطرقت إىل مبادرات القطاعين الحكومي 
والخاص لتمكين الجيل الجديد من المتخصصين 
فرص  الثانية  الجلسة  وناقشت  القطاع؛  يف 
التدريب، حيث جمعت أهم المعنيين لتسليط 
الضوء على أبرز فرص التدريب المتاحة للطالب 

يف هذا القطاع.. 

 سلط الحدث الضوء على التغيرات في قطاع شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع والتطورات خالل السنوات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة
المساواة بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي

»بريك بلك الشرق األوسط« 2022 يختتم أعماله بتقديم رؤى شاملة لسلسلة 
اإلمداد والتوريد اإلقليمية، مع التأكيد على تعزيز مشاركة المرأة والشباب
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Suez Canal: Supporting global trade against 
different challenges 
Discussing and highlighting the importance of the Canal in facilitating trade across 
the globe

For over 150 years, the Suez Canal 
has played a significant role in facilitating 
trade across the globe with the help of its 
strategic location astride all global trade 
routes, thus linking all four corners of the 
world around the clock. Since more than 
80 per cent of the global trade volume is 
carried by maritime transport, supporting 
the sector through its active transit route 
makes the Canal an important aspect for 
the global supply chain.

The Suez Canal Authority has 
navigated effectively and maintained 
the sustainability of maritime trade flow 
by accommodating over 19,000 boats, 
carrying more than 1 billion tons of cargo. 
Amid a stormy sea of global economic 
issues, and heavy clouds of uncertainty 
during the outbreak of the pandemic 
in 2020, the Canal has surely been an 
artery at the heart of global trade.

On the 16th of January, 2022, the 
‘Suez Canal: Supporting global trade 
against different challenges’ event held 
at the Dubai Exhibition Center, brought 
together a group of global decision-
makers, experts, and consultants to 
discuss the importance of the Canal in 
facilitating the survival and growth of 
economies across the globe.

At the heart of global trade
The event saw the participation of H.E. 

Admiral Osama Mounier Mohamed Rabie, 
Chairman and Managing Director, SCA, 
who spoke at length about the steps that 
were taken when the Canal was blocked 
for six days due to the grounding of the 
Ever Given. While delivering his opening 
remarks, H.E. Admiral Osama shed light 
on how authorities and stakeholders 
are reshaping the Suez Canal through 
development and recovery plans post-

pandemic. The event was also attended 
by esteemed personalities such as H.E. 
Eng. Yehia Zaki, Chairman, Suez Canal 
Economic Zone; H.E. Dr. Tarek El-Molla, 
Minister of Petroleum and Mineral 
Resources; H.E. Lieutenant General 
Engineer. Kamel Elwazir; Minister of 
Transportation; and H.E. Mrs. Nevine 
Gamea, Minister of Trade and Industry.

These high-ranked officials discussed 
and highlighted some key facts and 
figures about the Suez Canal, showcasing 
why the Canal lies at the heart of shipping. 
As per recent reports, approximately 
12 per cent of global trade and 30 per 
cent of global container traffic traverse 
the Canal, transporting over $1 trillion 
worth of goods per annum. Moreover, an 
average of 50 ships traverse the canal 
on a daily basis, carrying between $ 3-9 
billion worth of cargo. 
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هاًما يف تسهيل  دوًرا  السويس  قناة  لعبت 
التجارة يف جميع أنحاء العالم ألكثر من 150 عاًما 
بفضل موقعها االستراتيجي الممتد على جميع 
طرق التجارة العالمية، وبالتايل ربط أركان العالم 
األربعة على مدار الساعة. إن دعم القطاع من 
القناة جانًبا  النشط يجعل  العبور  خالل طريق 
كثر  أ العالمية، نظًرا ألن  التوريد  مهًما لسلسلة 
من 80 يف المئة من حجم التجارة العالمية ُينقل 

عبر طريق النقل البحري.

بفاعلية  باإلبحار  السويس  قامت هيئة قناة 
وحافظت على استدامة تدفق التجارة البحرية 
من خالل استيعاب أكثر من 19 ألف قارب يحمل 
كثر من مليار طن من الحمولة. كانت القناة بال  أ
شك شريانًا يف قلب التجارة العالمية وسط بحر 
عاصف من القضايا االقتصادية العالمية وغيوم 
كثيفة من الشك أثناء تفشي الوباء يف عام 2020.

أُقيمت  التي  السويس  جمعت فعالية قناة 
السويس  »قناة  بعنوان   2022 يناير   16 يف 
وتحديات التجارة العالمية« يف مركز ديب للمعارض، 
والخبراء  القرار  وضمت مجموعة من صانعي 
واالستشاريين العالميين لمناقشة أهمية القناة 
يف تسهيل بقاء ونمو االقتصادات يف جميع أنحاء 

العالم.

قناة يف قلب التجارة العالمية
شهد الحدث مشاركة معايل األدميرال أسامة 
منير محمد ربيع، رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
اإلداري لهيئة قناة السويس، الذي تحدث بإسهاب 
عن الخطوات التي اُتخذت عندما أُغلقت القناة 
لمدة ستة أيام بسبب جنوح إيفر جيفين. وسلّط 
الضوء  االفتتاحية  كلمته  إلقائه  أثناء  معاليه 
على كيفية قيام السلطات وأصحاب المصلحة 
السويس من خالل خطط  بإعادة تشكيل قناة 

التنمية والتعايف بعد الجائحة. كما حضر الحفل 
شخصيات مرموقة مثل معايل المهندس يحيى 
زكي، رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس، 
ومعايل الدكتور طارق المال، وزير البترول والثروة 
ير، وزير  الوز المهندس كامل  واللواء  المعدنية، 
النقل، ومعايل الوزيرة السيدة نيفين جامع، وزيرة 

التجارة والصناعة.

ناقش هؤالء المسؤولون ذوي الرتب العالية 
واألرقام  الحقائق  بعض  على  الضوء  وسلطوا 
السويس، موضحين سبب  الرئيسة حول قناة 
إنه،  البحري، حيث  النقل  قلب  القناة يف  كون 
المائة  للتقارير األخيرة، ما يقرب 12 يف  ووفًقا 
المائة من حركة  العالمية و30 يف  التجارة  من 
كثر من  الحاويات العالمية تعبر القناة، وتنقل أ
تريليون دوالر من حمولة البضائع سنويًا. عالوة 
على ذلك، يجتاز معدل 50 سفينة القناة يومًيا 

حاماًل ما بين 3-9 مليار دوالر من الحمولة. 

مناقشة وإبراز أهمية القناة في تسهيل التجارة عبر العالم

قناة السويس: دعم التجارة 
العالمية في مواجهة التحديات 

المختلفة
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