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العالم،  العالمية  الجائحة  اجتاحت  لقد 
معرقالً االقتصادات العالمية، ومع ذلك، صمدت 
عامليها،  يمة  وعز بمرونتها  ية  البحر الصناعة 
مما ضمن استدامة جميع األعمال األساسية 

يف دول العالم بأن تستمر بسالسة.
موجة  كانت  المرحلة،  هذه  رغم صعوبة 
القطاع وتفجير إلمكاناته  تغيير محورية لهذا 
هائلة، حيث سرع الوباء تبني أحدث التقنيات 
وهذه  ية.  البحر الصناعة  يف  والتكنولوجيات 
االستجابة لم تسمح لدولة اإلمارات بالتكيف 
مع أسلوب األعمال الجديد وتحدياته فحسب، 
بل سمح أيضا للصناعة البحرية على مستوى 

العالم بأن تستجيب للتغيير وتتكيف معه. 
اإلمارات هي يف مقدمة  أن دولة  ال شك 
وقامت  التغير  لهذا  استجابت  التي  الدول 
لنمو  ا يز  لتعز متقدمة  تقنيات  بتوظيف 
المقدمة.  دائما يف  االقتصادي. كعادتنا، نحن 
الالعبون  تبنى  الحرج،  الوقت  هذا  مثل  ويف 
البحريون المحليون التكنولوجيا بكل سالسة 
ودون عراقيل وذلك يعود إىل جاهزيتهم العالية. 
نفذت موانئنا مجموعة من الحلول الذكية 
الرقمية، بدًءا من العمليات اآللية، واستخدام 
السفن بدون ربان، إضافة إىل توظيف تقنيات 
الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة. وذلك مع 
ضمان صحة وسالمة موظفيها ومنع انتشار 
كوفيد19-. كما تمكنت جمعيات التصنيف مثل 
األمريكي للشحن ولويدز  والمكتب  تصنيف 
للتكنولوجيا  الفعال  التوظيف  من  يجستر  ر
إلجراء عمليات المسح وإصدار الشهادات عن 
بُعد. األمر الجدير بالتقدير هو أن الصناعة لم 
تتوقف أبداً، بل شقت طريقها رغم التحديات 
وأوجدت وسائل بديلة لضمان استمرار عملياتها.

نظرًا ألننا نرى تحواًل سريًعا يف الصناعة، فإننا 
نتساءل عما يخبئه المستقبل للصناعة البحرية 
التقليدية يف  أساليبنا  الدولة. هل سنهجر  يف 
العمل؟ أو هل سنكتشف أسلوباً لدمج أفضل 

الممارسات لضمان نمو وازدهار الصناعة؟
بينما التزال تساؤالتنا قائمة، نرى بصيصاً 
من األمل يف مستقبل الصناعة ونحن على ثقة 
التطورات  الحقبة ستحدد وتيرة  أن هذه  من 
الجديدة يف هذا المجال، وسترسم مسارًا طموًحا 

لحاضرنا والمستقبل.

Mohammad Bin Dkhain Al Matroushi
Editor-in-Chief

محمد بن دخين المطروشي
رئيس التحرير

The global pandemic took the world by 
storm. Economies plunged, yet the maritime 
industry, with resilience and sheer grit, moved 
forward, ensuring that countries world over 
functioned seamlessly. This phase, though 
difficult, is pivotal for the sector, it is a mo-
ment of change and immense potential. We 
say this because one positive outcome from 
the pandemic was the acceleration of the use 
of technology in the maritime industry. This 
allowed not only the UAE, but also the mari-
time industry world over to respond and adapt 
to the new world, its challenges and define a 
new way of conducting business.  

The UAE undoubtedly is a frontrunner when 
it comes to employing technology to promote 
the growth of the economy. We are always 
ahead of the curve. At such a critical time, lo-
cal maritime players embraced technology like 
a fish takes to water.

Our ports implemented a range of digi-
tally-savvy solutions, right from automated 
operations, the use of unmanned vehicles, 
or even the use of AI and big data. All this, 
while ensuring the health and safety of their 
employees and preventing the spread of COV-
ID-19. Classification societies like Tasneef, 
ABS, Lloyd’s Register utilised the full poten-
tial of technology to conduct remote surveys 
and certification. What’s laudable is that the 
industry did not come to a standstill, it fought 
its way through the challenges and found new 
means of conducting operations.

As we see a rapid transformation in the in-
dustry, we wonder what the future holds for 
the maritime industry in the country. Will we 
move away from our traditional methods of 
functioning? Or will we figure out a way to in-
tegrate the best practices to ensure that the 
industry thrives? 

As we ponder on these questions, we see 
a glimmer of hope for the industry and are 
confident that this era will set the pace for 
new developments in the field, setting an am-
bitious course for the present and the future. 

Paving the way  
forward for the UAE’s 
Maritime Sector

تمهيد الطريق أمام 
القطاع البحري في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
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After a rough phase in the field of trade globally in 2020, the 
UAE’s non-oil trade sector had shown a steady rise in the second 
half of the year and is now expected to witness a growth of 12.9 per 
cent in 2021. This expected growth in the sector was announced 
by the Dubai Chamber of Commerce and Industry (DCCI), and was 
based on the data provided by the International Monetary Fund 
(IMF), the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), and the UAE Federal Customs Authority. The expect-
ed growth is not only a result of easing of lockdown measures in 
major economies, but also greatly due to the support provided to 
the UAE trade sector by the UAE government. The maritime trade 
sector of the UAE accounts for 83 per cent of the total UAE non-oil 
trade, and is therefore an essential part of the country’s economy. 

12.9 per cent Non-Oil Trade Growth Expected in 2021

The Shiptek 2021- Conference and Awards, previously sched-
uled for the 26th and 27th of January, 2021, has now been post-
poned to the 5th and 6th of April, 2021. The decision has been 
made in line with the directive issued by the Dubai Supreme Com-
mittee of Crisis and Disaster Management, according to which a 
maximum of 10 people will be allowed to attend social gatherings 
and events. The move made by Shiptek reaffirms the faith of their 
clients in the event and is testimony to the fact that the safety 
and well-being of their clients is always their top-most priority.  

Shiptek 2021 Postponed to April

UAE NEWS

توقعات ببلوغ معدل نمو التجارة غير النفطية إلى 
12.9٪ عام 2021

 2021 تأجيل مؤتمر وجوائز شيبتك 
إلى أبريل

بعد مرور مرحلة صعبة على التجارة العالمية عام 2020، أظهر قطاع التجارة غير 
النفطية اإلمارايت ارتفاًعا ثابًتا يف النصف الثاين من العام الماضي، ومن المتوقع اآلن 
أن يشهد نمًوا مضطرًدا بنسبة 12.9 يف المائة يف عام 2021. وقد تم اإلعالن عن 
هذا النمو المتوقع يف القطاعات غير النفطية من قبل غرفة ديب، واستند اإلعالن إىل 
البيانات المقدمة من صندوق النقد الدويل، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
النمو  المتحدة. وال  يعود هذا  العربية  اإلمارات  الجمارك بدولة  االتحادية  والهيئة 
الكبرى فحسب، ولكن  المتوقع نتيجة لتخفيف إجراءات اإلغالق يف االقتصادات 
بسبب الدعم المقدم لقطاع التجارة اإلمارايت من قبل حكومة الدولة. ويمثل قطاع 
التجارة البحرية لدولة اإلمارات 83 يف المائة من إجمايل التجارة غير النفطية يف دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وبالتايل فهو جزء أساس من اقتصاد الدولة.

الذي كان مقرًرا  تم تأجيل مؤتمر وجوائز شيبتك 2021، 
سابًقا أن يعقد يف 26 و 27 يناير 2021، إىل 5 و 6 أبريل 2021. 
وقد اتخذ القرار تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا 
لـ  األزمات والكوارث بديب، والتي ُيسمح بموجبها فقط  إلدارة 
والمناسبات  التجمعات  بحضور  أقصى  كحد  أشخاص   10
 االجتماعية. تم إصدار هذا التوجيه نظرًا الرتفاع عدد حاالت اإلصابة 
لذلك،  السيطرة عليها.  إىل  والحاجة  كبير  بكوفيد-19 بشكل 
تم  قصوى،  كأولوية  عمالئها  وصحة  سالمة  على  وللحفاظ 
تأجيل الحدث لبضعة أشهر من أجل استضافته عندما تتحسن 

السيطرة على الوباء.
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The UAE-based offshore provider of jack up support ves-
sels, Gulf Marine Services (GMS), has secured a contract for 
its Gulf Marine Services Evolution jack up on a long term basis. 
The contract will extend from January 2021, all the way to the 
fourth quarter of 2022, replacing the K-class unit with the Gulf 
Marine Services Evolution jack-p, which will result in a higher 
day rate, thus reflecting the additional capabilities of the Gulf 
Marine Services Evolution. As per the statements released, the 
system is capable of carrying out all aspects of well work-over 
activities which would otherwise be carried out by a drilling rig. 

SHUAA Capital, a leading asset management 
and investment banking platform in the UAE, 
completed a debt buyout of Stanford Marine 
Group (SMG), a prominent and diversified off-
shore services company in the Middle East, 
worth AED1.13 billion. This debt buyout took 
place on the 10th of January, 2020, and result-
ed in a positive outcome for all the parties in-
volved in the process, including the banks that 
were involved. Moreover, the debt buyout did 
not only restructure and strengthen Stanford 
Marine Group’s liquidity position, but also saved 
annual exports of up to AED73.46 million worth 
of vessels, and more importantly, saved the jobs 
of over 1800 employees.

GMS Wins Contract for its 
Evolution Jack Up

SHUAA Buys Out Debt of SMG Worth  
AED1.13 Billion Evolution Jack Up

شعاع كابيتال تشتري ديون
 »أس أم جي« بقيمة 1.13 مليار درهم
كملت شعاع كابيتال، الشركة الرائدة يف مجال إدارة األصول والخدمات  أ
اإلمارات، صفقة شراء ديون مجموعة ستانفورد  االستثمارية يف  المصرفية 
مارين، وهي شركة متخصصة يف خدمات الحقول البحرية يف منطقة الشرق 
يناير   10 الديون يف  1.13 مليار درهم. وتمت عملية شراء  بقيمة  األوسط، 
2020، وحققت نتائج إيجابية لجميع األطراف المشاركة يف الصفقة، بما يف 
ذلك عدًدا من البنوك المشاركة. وساهم شراء الديون يف إعادة هيكلة وتعزيز 
وضع السيولة لمجموعة ستانفورد مارين، إضافة إىل توفير صادرات سنوية 
من السفن تصل إىل 73.46 مليون درهم إمارايت، واألهم من ذلك، المحافظة 

كثر من 1800 موظف. على أ

»جي أم أس« تفوز بعقد تشغيل
 منصاتها البحرية

أبرمت شركة الخليج للخدمات البحرية (GMS)، المزود البحري 
لسفن الدعم يف دولة اإلمارات العربية المتحدة، عقًدا لمرافقة 
شركة Gulf Marine Services Evolution على أساس طويل 
األجل. سوف يمتد العقد من يناير 2021، حتى الربع الرابع 
 Gulf Marine مع K-class من عام 2022، ليحل محل وحدة
Services Evolution Jack-p، مما سينتج عنه معدل يومي 
الخليج  شركة  لـتطور  اإلضافية  القدرات  يعكس  ما  أعلى، 
قادر  النظام  فإن  الصادرة،  للبيانات  وفًقا  ية.  البحر للخدمات 
على تنفيذ جميع جوانب أنشطة أعمال اآلبار التي يمكن أن 

يتم تنفيذها بواسطة جهاز الحفر.
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In order to handle the facilities within the ICD 
(Inland Container Depot), in Musaffah, and to 
ensure delivery of fully inclusive solutions in 
terms of transport for containers between the 
Inland Container Depot and the Khalifa Port, 
Abu Dhabi Ports has signed an agreement with 
Transportr Ltd. While improving the efficiency 
of the supply change, the agreement between 
the two organizations will also stimulate the re-
duction of cost for transport of containers, and 
will also act as a catalyst in improving connec-
tivity between Transportr’s depot located with-
in Ittihad Paper LLC and Khalifa Port. Moreo-
ver, Transportr aims at increasing the handling 
to over 20,000 TEUs (Twenty foot Equivalent 
Units) over the course of next year, in response 
to which, the organization has already secured 
the movement of over 15,000 TEUS

Abu Dhabi Ports Signs Agreement
With Transportr to Handle ICD

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

Delivering factory quality solutions for your marine engines
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Mak Middle East now provides the following to its customers:

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

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

موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع شركة 
ترانسبورتر إلدارة مستودعات الحاويات البرية

لتعزيز التعامل مع مستودع الحاويات البرية يف المصفح، وضمانًا لتسليم الحلول 
الشاملة لنقل الحاويات بين مستودع الحاويات البري وميناء خليفة، وقعت موائن 
أبوظبي اتفاقية مع ترانسبورتر، يف الوقت الذي يتم فيه تحسين كفاءة عمليات 
التبادل والتوريد، وستساعد االتفاقية يف خفض تكلفة نقل الحاويات، كما  ستعمل 
كمحفز يف تحسين االتصال بين مستودع ترانسبورتر الموجود داخل مخازن االتحاد 
يادة حجم  ز إىل  تراسنبورتر  للورق وميناء خليفة. عالوة على ذلك، تهدف شركة 
كثر من 20,000 حاوية خالل العام المقبل، واستجابة لذلك، قامت  المناولة إىل أ

كثر من 15,000 حاوية. الشركة بمناولة أ
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After almost four years of dispute with neighbor-
ing country Qatar, the UAE has decided along with 
three other Gulf Countries, namely, Saudi Arabia, 
Bahrain, and Egypt, to re-establish ties with Qatar. 
This re-establishment of ties has resulted in the re-
opening of land, sea, and airports with Qatar since 
the 9th of January, 2021. The crisis between the 
countries was put to a definitive end with the sign-
ing of the Al Ula Declaration, which was negotiated 
by the US. As per a statement released by the UAE’s 
Minister of State for Foreign Affairs, H.E. Dr. Anwar 
Bin Mohammed Gargash, trade and transport with 
Qatar had resumed within the following week.

ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) awarded its 
Offshore Block 3 exploration rights to ENI (Ente Nazionale 
Idrocarburi), an Italian Oil and Gas company, and PTTEP (PTT 
Exploration and Production), a Thailand based Petroleum ex-
ploration and Production Company. Both companies combined 
have invested AED1.51 billion for the exploration and appraisal 
of opportunities in the field of oil and gas. This strategic part-
nership will be carried out on an area spread across 11,660 
km2, and will greatly impact the exploration and development 
of hydrocarbon resources of Abu Dhabi. 

The Fujairah Maritime Biofuel Deal was signed be-
tween Uniper Energy DMCC and Neutral Fuels, as a re-
sult of which, vegetable cooking oil will be used in the 
UAE port of Fujairah in order to produce maritime bio-
fuel. This biofuel will cut down on the emission of CO2 
into the atmosphere and will ultimately help in producing 
energy supplies that are not only re-
liable, but also environment-friendly. 
Moreover, as a contributing factor 
towards decarbonisation, the deal 
could also result in the production 
of clean and green electricity at the 
Fujairah Terminals, as this biofuel 
could be used instead of fossil fuels 
in diesel generators.

UAE reopens Travel To and 
From Qatar

ADNOC Awards Exploration 
Rights to ENI and PTTEP

Fujairah Maritime Biofuel Deal

اإلمارات تعيد فتح باب السفر من وإلى قطر أدنوك تمنح حقوق االستكشاف لشركة 
»إيني« و »بي تي تي إي بي«

صفقة الفجيرة للوقود الحيوي البحري

بعد ما يقرب من أربع سنوات من األزمة بين قطر والدول المجاورة، قررت 
دولة اإلمارات مع ثالث دول خليجية أخرى، هي المملكة العربية السعودية 
والبحرين ومصر، إعادة العالقات مع قطر، وأدى ذلك إىل إعادة فتح الحدود 
البرية والبحرية والمطارات مع دولة قطر اعتباًرا من 9 يناير 2021، السبت، 
وبذلك تكون األزمة بين البلدين قد انتهت بشكل نهايئ بتوقيع إعالن العال 
الذي تم التفاوض عليه بمشاركة الواليات المتحدة األمريكية. وبحسب بيان 
صادر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كد معايل الدكتور أنور بن محمد قرقاش استئناف حركة التجارة والنقل  فقد أ

مع قطر يف األسبوع التايل.

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حقوق 
الشركة  إيني،  لشركة   3 ية  البحر المنطقة  يف  التنقيب 
اإليطالية للنفط والغاز، وشركة »يب يت يت إي يب« شركة 
التنقيب واإلنتاج التايالندية. وقد استثمرت كلتا الشركتين 
مجتمعين ما يعادل 1.51 مليار درهم إمارايت للتنقيب عن 
الفرص وتقييمها يف مجال النفط والغاز، وسيتم العمل 
كة االستراتيجية ضمن مساحة تمتد على  وفق هذه الشرا
مساحة 11,660 كيلومتر مربع، ما سيؤثر بشكل كبير 
على استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية يف أبوظبي.

للوقود بتوقيع  قامت كل من شركة يونيبار للطاقة ونيوترال 
لذلك، سيتم  ونتيجة  البحري،  الحيوي  للوقود  الفجيرة  اتفاقية 
استخدام زيت الطهي النبايت يف ميناء الفجيرة إلنتاج الوقود الحيوي 
البحري، وسيقلل استخدام هذا الوقود الحيوي من انبعاث ثاين 
كسيد الكربون يف الغالف الجوي ما سيساهم يف النهاية يف إنتاج  أ

إمدادات طاقة صديقة للبيئة ويمكن االعتماد 
عليها. عالوة على ذلك، وكعامل مساهم يف 
تؤدي  أن  ويمكن  الكربون،  انبعاثات  إزالة 
هذه الصفقة أيًضا إىل توليد كهرباء نظيفة 
يف محطات الفجيرة، حيث يمكن استخدام 
هذا الوقود الحيوي بدالً من الوقود األحفوري 

يف مولدات الديزل.
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In response to the outbreak and spread of the new 
strain of CoronaVirus in some nations, Saudi Ara-
bia along with various other countries had tightened 
their travel restrictions by closing down their land, 
sea, and airports. However, the Saudi Arabian Gov-
ernment announced on the 8th of January, 2021, 
that it will be lifting its travel restrictions, including 
the reopening of land and sea ports by the month 
of March, 2021. Although the decision was taken as 
a result of a decrease in the number of daily cases 
to lower than 200 infections, the travel restrictions 
have been kept active until March in order to get the 
mandatory quantities of COVID-19 vaccines to cover 
the whole nation.

After a long phase of travel restrictions caused by 
the Covid-19, Oman had welcomed its first cruise 
ship on the 29th of January, 2021. The Sultanate 
received its first cruise ship from AIDA which had 
sent its flagship AIDAprima on a seven day voyage, 
arriving from Dubai to Muscat. The cruise ship re-
mained in Muscat for the next two days, i.e., 30th 
and 31st of January, 2021, before departing for the 
remaining voyage. The cruise ship is expected to re-
turn to Oman again in February and March, and will 
be visiting Salalah in April. Moreover, MSC Cruises 
(Mediterranean Shipping Company) has listed Sala-
lah as its port of call for its MSC Fantasia on the 
15th of April.

Travel Restrictions to be Lifted in Saudi Arabia

Oman received its First Cruise  
Post Travel Restrictions

MIDDLE-EAST NEWS

Daewoo E&C (Engineering and Construction) has signed a 
deal with the Iraqi Port Authority worth $2.62 billion to carry 
out follow up work on the construction of Al Faw New Port. 
The port is located in the southern Iraqi state of Basrah, which 
is the only part of Iraq that borders the sea. The package deal 
includes, the construction of the interior wall of a container 
terminal; dredging and reclamation work of the container ter-
minal; the construction of two roads, one between Al Faw and 
Umkasr, and the other to the new port; and the construction 
of Kor Al Jubair immersed tunnel. By the end of these tasks, 
the Iraqi Government hopes to develop the port into one of 
the 12 largest ports in the world by linking it with Turkey and 
other nearby countries.

Daewoo E&C Takes-Up $2.6 
Billion Port Construction Project
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فيروس  الجديدة من  الساللة  وانتشار  لتفشي  استجابة 

العربية السعودية  كورونا يف بعض الدول، شددت المملكة 

مع دول أخرى مختلفة قيود السفر عبر إغالق حدودها البرية 

والبحرية ومطاراتها، ومع ذلك، أعلنت حكومة المملكة يف 8 

يناير 2021، أنها سترفع قيود السفر، بما يف ذلك إعادة فتح 

الموائن البرية والبحرية بحلول شهر مارس 2021. وعلى الرغم 

من أن القرار اتخذ نتيجة انخفاض يف عدد الحاالت اليومية إىل 

أقل من 200 إصابة، إال أنه تم اإلبقاء على قيود السفر سارية 

اإللزامية من  الكميات  الحصول على  حتى مارس من أجل 

لقاحات كوفيد لتغطية المملكة بأكملها.

بعد مرحلة طويلة من القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس 

كورونا، استقبلت ُعمان أول سفينة سياحية لها يف 29 يناير 2021 

من شركة عايدة التي أرسلت سفينتها األفضل عايدة بريما يف رحلة 

لسبعة أيام، قادمة من ديب إىل مسقط. وبقيت السفينة السياحية 

يف مسقط مدة يومين، من 30 إىل 31 يناير 2021، قبل مغادرتها 

السفينة  تعود  أن  المتوقع  الرحلة. ومن  بايق محطات  الستكمال 

السياحية إىل عمان مرة أخرى يف فبراير ومارس، حيث ستزور صاللة يف 

أبريل. عالوة على ذلك، أدرجت شركة شركة البحر المتوسط   للشحن 

صاللة كميناء لها لسفينة الركاب إم أس سي فانتازيا يف 15 أبريل.

تشديد القيود على السفر في 
المملكة العربية السعودية

ُعمان تستقبل سفن رحالت 
الركاب البحرية

وقعت شركة دايو إي أند سي للهندسة واإلنشاءات 

صفقة مع هيئة الموائن العراقية بقيمة 2.62 مليار دوالر 

لمتابعة أعمال إنشاء ميناء الفاو الجديد. ويقع الميناء 

يف والية البصرة جنوب العراق، وهي المحافظة الوحيدة 

من العراق المطلة على البحر. تتضمن الصفقة حزمة 

من األعمال، أهمها بناء الجدار الداخلي لمحطة الحاويات، 

وأعمال التجريف واالستصالح لمحطة الحاويات، وشق 

طريقين أحدهما بين الفاو وأم قصر واآلخر للميناء الجديد. 

إضافة إىل إنشاء نفق كور الجبير المغمور، ويف نهاية هذه 

المهام تأمل الحكومة العراقية يف تطوير الميناء ليكون 

كبر 12 ميناء يف العالم من خالل ربطه بتركيا  واحًدا من أ

والدول المجاورة األخرى.

شركة دايو إي أند سي تستحوذ على مشروع إنشاء ميناء
 بقيمة 2.6 مليار دوالر
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As per the Saudi Vision 2030, which has local talent development as one of its many achievable aims; the National Mar-
itime Academy (NMA) and Bahri have agreed upon training and developing the skills of the youth in the field of maritime. 
The agreement was signed by Eng. Abdullah Aldubaikhi, CEO of Bahri, and Capt. Turki Alshihri, Managing Director of NMA, 
at the headquarters of Bahri in Riyadh. The agreement was signed in the presence of various other prominent figures from 
both the organizations. The training period offered by NMA will be spread across a period of three years, and will be held in 
either NMA’s training facility in Al Jubail, or in any other training facility approved by NMA.

Training Services Agreement Signed Between NMA and Bahri

MIDDLE-EAST NEWS

In order to establish bilateral trade and strengthen investment rela-
tions, Egypt and Tunisia have decided to establish a maritime trade route 
between them. The agreement had taken place at the Government Pal-
ace of Kasbah, Tunisia, between Hichem Mechichi, the Prime Minister 
of Tunisia, and Iham Fahmy, the Egyptian Ambassador to Tunisia. Both 
parties discussed ways of countering 
terrorism, and also, ways of enhancing 
the mechanisms of bilateral coopera-
tions with the help of meetings held 
between the two sides. Moreover, the 
two parties look forward to boosting 
tourism and attracting tourists to 
both the countries, by holding cultural 
activities between the both of them. 

Maritime Trade Route to be Established 
Between Egypt and Tunisia

وتوطيد  الثنائية  التجارة  يز  تعز أجل  من 
العالقات االستثمارية بين البلدين، قررت مصر 
وتونس إنشاء طريق تجاري بحري بينهما، وقد 
بالقصبة  الحكومي  القصر  االتفاقية يف  أبرمت 

رئيس  المشيشي  هشام  بين  تونس،  يف 
الوزراء التونسي، وإيهام فهمي سفير مصر 
يف تونس، وناقش الجانبان سبل مكافحة 
اإلرهاب، وكذلك سبل تعزيز آليات التعاون 
الثنايئ عبر االجتماعات التي عقدها الجانبان. 
عالوة على ذلك، يتطلع الطرفان إىل تعزيز 
السياحة وجذب السياح لكال البلدين من 
خالل إقامة أنشطة ثقافية مشتركة فيما 

بينهما.

وفًقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تتضمن تنمية المواهب المحلية كأحد أهدافها العديدة التي تسعى لتحقيقها، 
اتفقت األكاديمية البحرية الوطنية مع شركة البحري على تدريب وتطوير المهارات السعودية الشابة يف المجال البحري. وقع االتفاقية 
م. عبدهللا الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، والنقيب تركي الشهري، العضو المنتدب لألكاديمية البحرية الوطنية، يف المقر 
الرئيس لشركة البحري بالرياض، وتم التوقيع على االتفاقية بحضور شخصيات بارزة أخرى من الشركتين. وستمتد فترة التدريب على 
مدى ثالث سنوات، وسيتم عقدها إما يف منشأة التدريب التابعة لألكاديمية يف الجبيل، أو يف أي منشأة تدريب أخرى معتمدة من قبلها.

إنشاء خط تجاري بحري بين 
مصر وتونس

توقيع اتفاقية خدمات التدريب بين أن أم أي وشركة البحري
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INTERNATIONAL NEWS

DNV GL Changes name to DNV 
Ahead of Decade of Transformation

AGCT Surpasses  
300,000 TEUs Milestone

Assurance and risk management company, DNV GL, an-
nounced on January 13, 2021, 
that it will be changing its 
name to DNV on the 1st of 
March this year. The group 
President and CEO, Remi Erik-
son issued a statement saying, 
“Many customers already refer 
to the company as DNV. Our 
brand is used by many of our 
customers to build trust to-
wards their stakeholders, and 
a simpler name will be an even stronger trust mark for our cus-
tomers in the future”. The present name of the company had 
come in as a result of a merger between DNV and GL, and has 
been used since 2013.

The Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) in Rijeka, Croa-
tia, had surpassed the 300,000 TEUs (Twenty-foot Equivalent 
Units) milestone and set a new record in terms of annual termi-
nal volume. Although the Adriatic Gate Container Terminal had 
experienced a growth of 20 per cent in 2019, the following 12 
per cent growth in 2020 stood as a more significant achieve-
ment due to not only the fact that the growth was driven by a 
30 per cent increase in rail volume, but also because of the fact 
that growth took place despite the global pandemic.

أعلنت شركة التأمين وإدارة المخاطر، »دي أن يف جي 
أل« يف 13 يناير 2021، 
أنها ستغير اسمها إىل 
األول  »دي أن يف« يف 
هذا  من  مارس  من 
رئيس  وأصدر  العام، 
ير  لمد ا و لمجموعة  ا
يمي  ر  ، ي لتنفيذ ا
قال  بيانًا  يكسون،  إر
العديد  »يشير  فيه: 
من العمالء بالفعل إىل 
الشركة باسم »دي أن 
يف«، ويستخدم العديد 
عالمتنا  عمالئنا  من 

التجارية لبناء الثقة تجاه المساهمين، وبذلك سيكون االسم 
األبسط عالمة ثقة أقوى لعمالئنا يف المستقبل«. جاء االسم 
الحايل للشركة نتيجة االندماج بين كل من »دي أن يف« و 

»جي أل«، وقد تم استخدامه منذ عام 2013.

تجاوزت محطة حاويات البوابة األدرياتيكية يف رييكا بكرواتيا، 

التعامل مع 300,000 حاوية، ما يشكل عالمة بارزة سجلت 

لحجم  النهايئ  الحجم  قياسًيا جديًدا من حيث  رقًما  خالله 

أعمال المحطة السنوية. وعلى الرغم من أن محطة حاويات 

البوابة األدرياتيكية قد شهدت نمًوا بنسبة 20 يف المائة يف 

عام 2019، إال أن نمو أعمالها يف العام التايل٢٠٢٠ بنسبة 12 

يف المائة كان إنجاًزا استثنائيا، ليس ألن النمو كان مدفوًعا 

بزيادة حجم الشحن عبر السكك بنسبة 30 يف المائة فحسب، 

بل ألن النمو حدث خالل فترة الجائحة العالمية.

DNV GL يغير االسم إلى 
DNV قبل عقد التحول

محطة حاويات البوابة 
األدرياتيكية تتجاوز سقف 

التعامل مع 300,000 حاوية 
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Link Established Between 
Philippines, Middle East, and Asia

As a result of the launching of the Regional Container Line’s 

(RCL) South Philippines 6 (RSP6) service at the Mindanao 

Container Terminal (MCT), Visayas and Mindanao of Philip-

pines will now be connected with Asia and the Middle East via 

Singapore. The service will be offered by two vessels which 

will be covering Singapore-Cebu-Cagayan-Singapore route, 

where Singapore will serve as a transshipment hub and will 

link the vessels to the Southeast Asian Market, the Indian 

Subcontinent, the Middle East, China, and South Korea. While 

serving as a transshipment hub for these markets, Singapore 

will also provide competitive connections from Cebu, Cagayan 

de Oro, and Zamboanga.

اإلقليمي من  الحاويات  إطالق خدمة خط لسفن  تم 

منطقة جنوب الفلبين 6 يف محطة حاويات مينداناو لتربط 

بين ميناء فيساياس ومينداناو يف الفلبين مع موائن آسيا 

الخدمة  تقديم  األوسط عبر سنغافورة، وسيتم  والشرق 

من خالل سفينتي ستغطيان طريق سنغافورة - سيبو 

- كاجايان - سنغافورة؛ حيث ستشكل سنغافورة محوًرا 

إلعادة الشحن، وستربط السفن بسوق جنوب شرق آسيا، 

يا  والصين، وكور األوسط،  والشرق  الهندية،  القارة  وشبه 

األسواق،  لهذه  الشحن  وبالعمل كمركز إلعادة  الجنوبية. 

ستوفر سنغافورة أيًضا خطوط شحن تنافسية من سيبو 

وكاجايان دي أورو وزامبوانجا.

إطالق خط شحن لسفن الحاويات بين 
الفلبين والشرق األوسط وآسيا
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INTERNATIONAL NEWS

DP World, a global port and terminal operator, has signed a 
deal worth $1.13 billion with the Government of the Republic of 
Senegal, to build a deep water port at Ndayane. DP World has 
reportedly invested $837 million on the first phase of develop-
ment of the port at Ndayane, which will play a major role in rein-
forcing the capital city of Senegal, Dakar, as the hub of logistics 
in Senegal, and also the gateway of western and north-western 
Africa. The new 600 hectare port will have its land and maritime 
infrastructure financed, designed, and developed as a result of 
a joint venture between DP World and the Port Authority of 
Dakar (PAD). 

DP World Signs $1.13 billion Deal 
With Senegal Government

وقعت موائن ديب العالمية، المشغل العالمي للموائن 
1.13 مليار دوالر مع حكومة  بقيمة  والمحطات، صفقة 
جمهورية السنغال، لبناء ميناء كبير العمق يف ندايان، وأفادت 
التقارير أن موائن ديب العالمية استثمرت 837 مليون دوالر 
يف المرحلة األوىل من تطوير ميناء ندايان، والذي سيلعب 
كار،  دوًرا رئيًسا يف تعزيز االقتصاد يف عاصمة السنغال، دا
السنغال، وكذلك  اللوجستية يف  للخدمات  لتكون مركًزا 
بوابة تجارية يف غرب وشمال غرب أفريقيا. وسيتم تمويل 
وتصميم وتطوير الميناء الجديد الذي تبلغ مساحته 600 
هكتار من خالل مشروع مشترك بين موائن ديب العالمية 

كار. وهيئة ميناء دا

حصلت ويلهيمسين على تمويل بقيمة 25.20 
مليون دوالر لمشروع توبيكا هيدروجين من إنوفا، 
المؤسسة المملوكة للحكومة النرويجية، ويهدف 
أول سفينة هيدروجين  بناء  إىل  توبيكا  مشروع 
صفرية االنبعاثات يف العالم، والتي من شأنها أن 
تساعد يف القضاء على غازات االحتباس الحراري 
وتقليل تلوث الهواء. تهدف ويلهيمسون كذلك 
التكنولوجيا  لتطوير  التمويل  هذا  استخدام  إىل 
والبنية التحتية التي ستعزز هدف الصناعة البحرية 
المتمثل يف توليد وقود من دون انبعاثات، وستؤدي 
السفن التي يتم تطويرها ضمن مشروع توبيكا 
مهمتين إضافيتين يف نفس الوقت، األوىل نقل 
البضائع من قاعدة إمداد بحرية إىل أخرى، والثانية 

نقل الهيدروجين إىل محطات التعبئة مختلفة.

موانئ دبي العالمية توقع صفقة بقيمة 
1.13 مليار دوالر مع حكومة السنغال

منح 25.20 مليون دوالر 
لمشروع ويلهيمسين توبيكا

Wilhemsen has been awarded $25.20 million for its Topeka Hydrogen 
Project by Enova, a Norwegian Government owned organization. The 
Topeka Project aims at building the world’s first zero emission hydro-
gen vessel, which would help in the elimination of greenhouse gases and 
will reduce air pollution. Wilhemsen further aims at utilizing these funds 
for the development of technology and infrastructure that will push 
the maritime industry’s aim of 
generating zero emission fuels 
forward. The vessels developed 
as a part of the Topeka Project 
will perform two tasks at the 
same time, i.e. moving goods 
from one offshore supply base 
to another, and transporting 
hydrogen to various filling sta-
tions.

$25.20 Million Awarded for 
Wilhemsen’s Topeka Project
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As one of the few banks in the United Arab Emirates to have a dedicated energy
and marine unit, National Bank of Fujairah is uniquely positioned to provide bespoke 
solutions to the marine and oil & gas sectors. With a significant portfolio of financed 
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of UAE ports, and also ensures that we understand the unique banking requirements 
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INTERNATIONAL NEWS

In order to ensure the fast and safe distribution of COV-
ID-19 vaccines around the globe, and to fill the potential 
gaps in the vaccine supply chain various ports, shipping 
lines and global logistics players have agreed to work with 
UNICEF under the global COVAX programme. By the end 
of 2021, UNICEF aims to distribute over 2 billion doses 
of vaccines,reaching out to more than 20 per cent of the 
world’s population. Global port operator PSA Internation-
al has offered their infrastructure, logistics knowledge, and 
expertise to assist the supply chain operations of the vac-
cines. Multinational logistics company DP World has also 
offered their support to distribute vaccines to low- and 
lower-middle-income countries. 

AqualisBraemar emerged as a new supplier in the mari-
time industry after the complete acquisition of LOC Group 
(London Offshore Consultants), making it a leading glob-
al independent offshore en-
ergy and marine consultancy. 
AqualisBraemar now has 100 
per cent acquisition over Nep-
tune Midco 1 Limited, and will 
accommodate 880 employees, 
working in 67 offices, spread 
across 39 countries all over the 
globe. Both the organizations 
combined have generated a rev-
enue of $139 million over the 
past 1 year, with AqualisBraemar alone generating a reve-
nue of $76 million by the end of September 2020. Aqualis-
Braemar combined with LOC Group is expected to double 
its size in terms of renewables. 

Port operators and logistics 
companies join hands for global 
vaccine distribution

AqualisBraemar Acquires 100 per 

cent Shares in LOC Group

للقاحات كوفيد19-  السريع واآلمن  التوزيع  من أجل ضمان 

يف جميع أنحاء العالم، ولسد الثغرات المحتملة يف سلسلة توريد 

الموائن وخطوط الشحن والجهات  العديد من  اتفقت  اللقاحات، 

برنامج  إطار  اليونيسف يف  العمل مع  العالمية على  اللوجستية 

»كوفاكس« العالمي؛ حيث تهدف اليونيسيف بحلول نهاية عام 

كثر من ملياري جرعة من اللقاحات، للوصول  2021  إىل توزيع أ

كثر من 20 يف المائة من سكان العالم. وقد عرضت شركة  إىل أ

للموائن، توظيف  العالمي  المشغل  إنترناشيونال«،  أي  »يب أس 

اللوجستية وخبرتها لمساعدة عمليات  التحتية ومعرفتها  بنيتها 

سلسلة التوريد الخاصة باللقاحات، كما أبدت نفس الرغبة موائن 

ديب العالمية، لتقديم دعمها لتوزيع اللقاحات على البلدان منخفضة 

الدخل والبلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

الصناعة  يف  للخدمات  جديد  كمزود  برايمار  كواليس  أ برزت 
لندن لالستشارات  الكامل على شركة  بعد استحواذها  البحرية 

البحرية »أل أو سي«، ما يجعلها شركة 
ومستقلة  رائدة  عالمية  ية  استشار
ية.  البحر والحقول  الطاقة  قطاع  يف 
المائة  100 يف  الشركة  تمتلك  اآلن 
من شركة نبتيون ميدكو ١ المحدودة، 
ويعمل بها 880 موظًفا، يف 67 مكتًبا، 
منتشرة يف 39 دولة يف جميع أنحاء 
العالم. وقد حققت كلتا المؤسستين 
مجتمعتين إيرادات بلغت 139 مليون 

دوالر على مدار العام الماضي، منها إيرادات قدرها 76 مليون دوالر 
كوليس برايمار بحلول نهاية سبتمبر 2020. ومن المتوقع  حققتها أ
أن تضاعف الشركة من حجم أعمالها يف مصادر الطاقة المتجددة.

تعاون مشغلي الموانئ 
وشركات الخدمات اللوجستية 

لتوزيع اللقاحات عالمًيا

تعاون مشغلو الموانئ أكواليس 
برايمار تستحوذ على كامل 

أسهم مجموعة »أل أو سي«
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Breakbulk Middle East (BBME), the GCC’s leading break-
bulk and project cargo event held under the patronage of 
the UAE Ministry of Energy and Infrastructure, conclud-
ed their first-ever Digital Special. The virtual event united 
professionals from the global industry, shedding light on 
pertinent topics including recovery strategies to tackle the 
COVID-19 and the market outlook of the project cargo 
and breakbulk industry.

Planning for a Post-COVID era
The first day opened with insightful discussions and 

significant support from key leaders in the industry from 
the Middle East and around the globe. H.E. Suhail Al Maz-
rouei, UAE Minister of Energy and Infrastructure, opened 
the first session titled ‘Business Briefing - Middle East 
Business and Project Outlook.’ 

Other speakers included H.R.H. Princess Sarah Al Saud, 
Director of Maritime Business Development at the Inter-
national Forum for Maritime Transport, Arab Academy for 
Science, Technology and Maritime Transport in Alexan-
dria; H.E Prof. Dr. Ismail Abdel Ghaffar Ismail Farag, Pres-
ident of the Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport, Head of the League of Arab States 
Official Delegation, IMO Council; Shahab Al Jassmi, Com-

mercial Director of Ports and Terminals, DP World, UAE 
Region and Ben Blamire, Event Director, Breakbulk Middle 
East. The session provided a full business and project pro-
visional outlook from the government’s perspective. Other 
sessions included Navigating the Middle East Projects and 
Business Landscape in a Post-COVID World.

The role of women and the youth
Day two of the event featured two critical sessions 

Women in Breakbulk Leadership Forum and Education 
Day. Leveraging the success of 2020’s Women in Break-
bulk networking session, the Women’s Forum brought to-
gether women thought leaders from different sectors in 
the industry, who shared their success stories. Through 
the Education Day session, the Digital Special enlightened 
students about the opportunities awaiting them.

The day concluded with the Advisory Board Leadership 
Forums that featured two elite roundtables led by region-
al executives. Discussions focused on relationship building 
with regional project owners, the energy transition in the 
industry and how the industry is adapting to a changing 
cargo base.

The next live in-person event is scheduled to be held on February 1-2, 2022

Breakbulk Middle East concludes its Digital Special 
with insightful discussions 

IN BRIEF 
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سيتم عقد  الحدث التالي ميدانًيا والذي يتيح الحضور الشخصي للمشاركين في 2-1 فبراير 2022

اختتم اإلصدار الرقمي الخاص من مؤتمر ومعرض بريك بلك 
الشرق األوسط، الحدث الرائد يف دول مجلس التعاون الخليجي 
لشحن البضائع العامة ومعدات المشاريع الثقيلة، والذي انعقد 
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات العربية 
الصناعة  من  المهنيين  االفتراضي  الحدث  وجمع  المتحدة، 
العالمية، كما سلط الضوء على الموضوعات ذات الصلة، بما 
يف ذلك استراتيجيات التعايف للتعامل مع كوفيد19-، وتوقعات 
المشاريع  العامة ومعدات  البضائع  الخاصة بشحن  السوق 

الثقيلة.

التخطيط لما بعد كوفيد
افتتح اليوم األول من الحدث بمناقشات هامة، وسط مشاركة 
كبيرة من القادة الرئيسيين يف الصناعة من الشرق األوسط وحول 
العالم. وافتتح سهيل المزروعي ، وزير الطاقة والبنية التحتية 
اإلمارايت ، الجلسة األوىل بعنوان “موجز األعمال - توقعات األعمال 
والمشاريع يف الشرق األوسط”.، وتضمنت قائمة المتحدثين نخبة 
من الخبراء والشخصيات المرموقة من بينهم صاحبة السمو 
البحرية  الملكي األميرة سارة آل سعود، مدير تطوير األعمال 
يف المنتدى الدويل للنقل البحري باألكاديمية العربية للعلوم 
الدكتور  باإلسكندرية؛ وسعادة  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس األكاديمية العربية 
الرسمي  الوفد  البحري، ورئيس  للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
الدولية؛  البحرية  المنظمة  مجلس  العربية،  الدول  لجامعة 
وشهاب الجسمي، مدير اإلدارة التجارية للموائن والمحطات يف 

موائن ديب العالمية - إقليم اإلمارات؛ وبن بالمير، مدير الفعاليات 
يف بريك بلك الشرق األوسط، وقدمت الجلسة رؤية متكاملة 

لألعمال والمشاريع من المنظور الحكومي.

دور المرأة والشباب
شهد اليوم الثاين من الحدث جلستين رئيستين: “منتدى بريك 
بلك للنساء العامالت يف المراكز القيادية” و”يوم التعليم”، ودعم 
الحدث هذين الموضوعين نظراً ألهميتهما يف نمو وتطور قطاع 
شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة. 
ويف ظل النجاح الذي حققه “ملتقى النساء العامالت بقطاع 
الشحن البحري” يف عام 2020، جمع المنتدى هذا العام تحت 
مظلته عدداً من القيادات النسائية يف مختلف تخصصات القطاع 
لمشاركة قصص نجاحهن. ومن خالل جلسات “يوم التعليم”، 
أسهمت النسخة الرقمية الخاصة من “بريك بلك الشرق األوسط 

يف تعريف الطالب بالفرص الواعدة التي تنتظرهم.
عقد  تم  االستشاري،  للمجلس  القيادة  منتديات  من  كجزء 
جلستين طاولة مستديرة بقيادة عدد من المديرين التنفيذيين 
العالقات مع  بناء  الجلسات على  ركزت  المنطقة، حيث  من 
أصحاب المشاريع اإلقليميين، وتحول منظومة الطاقة يف القطاع، 

وكيفية مواءمة القطاع مع أنظمة الشحن المتغيرة.

النسخة الرقمية الخاصة من »بريك بلك الشرق األوسط« تختتم فعالياتها 
بنقاشات مهمة حول صناعة الشحن
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The Emiratisation program of Tasneef and its subsidi-
aries is a strategic and innovative initiative to inject UAE 
nationals gradually into all fields of its business domains. 
The program aims to attract young and talented UAE na-
tionals to work at various positions ranging from entry 
level work to managerial positions, while ensuring personal 
growth and emphasizing on the well being of the organ-
ization. 

 Encouraging local talent
Emiratization is an economic, social, and security prior-

ity for the UAE as it works towards the goals set for the 
UAE 2021 vision of building ”a competitive economy driv-
en by knowledgeable and innovative Emiratis”, while also 
driving forward the national agenda set by the Abu Dhabi 
Government. 

 Tasneef has designed a Graduate Training Program 
for Emiratis, which will take place over a course of 12-15 
months. Students will be trained to work in a competitive 
and challenging work environment through 3-4 months of 
classroom training, online training modules, site exposure 
and practical training.

 A comprehensive program
During the first week of October 2020, four Emiratis 

fresh graduate engineers joined the Tasneef Graduate 

Training Program, and were trained effectively in various 
fields of work by offering hands-on experience. Having 
worked as Trainee–Surveyors and Trainee–Plan Approv-
al Engineers, the students were provided ready-to-work 
material by the end of the second week of October, 2020. 
The classroom training part of the program covered vari-
ous topics in the field of shipping ranging from ship types, 
shapes, designs and construction, equipment, machineries 
and systems onboard, electrical installation, safety and 
stability, along with local and international requirements 
applicable to ships. 

  After successful completion of classroom training, stu-
dents were assigned to relevant departments for online 
modules training, which was provided by Italian Classifi-
cation Society - RINA to become IACS qualified. Lastly, 
on-job training and site exposure practical classes are 
scheduled to commence during the first week of Febru-
ary, 2021 and are expected to conclude before the end of 
October, 2021. Most importantly, the program graduates 
will be awarded with a certificate of completion after the 
program ends.

 Through this initiative Tasneef hopes to contribute to 
the national goals, enhancing opportunities for UAE na-
tionals to work in both public and private sectors, in a 
meaningful and effective manner. 

Tasneef empowers young UAE
nationals through its  Emiratisation Program

IN BRIEF

The training program looks forward to shape the future generation of Emirati professionals through classroom, 
virtual and site exposure training
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»تصنيف«  تمّكن  الشباب اإلماراتي من خالل
 برنامج التوطين

يهدف البرنامج التدريبي إلى بناء جيل المستقبل من المهنيين اإلماراتيين، حيث يضم دروسًا صفية وافتراضية وتدريب ميداني.

بتصنيف  الخاص  التوطين  برنامج  يعد 
استراتيجية  مبادرة  لها  التابعة  والشركات 
ومبتكرة لتغذية جميع مجاالت األعمال يف 
دولة اإلمارات تدريجياً بكفاءات وطنية.  كما 
يهدف البرنامج إىل جذب الشباب والمواهب 
اإلماراتية للعمل يف وظائف مختلفة بدءاً من 
وظائف المبتدئين إىل المناصب اإلدارية، مع 
ضمان التطور الوظيفي والتأكيد على سير 

عمل المنظمة بشكل جيد. 
 

تشجيع المواهب الوطنية
يعتبر التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية 
أهداف  مع  اإلمارات، تماشياً  لدولة  وأمنية 
رؤية الدولة 2021 المتمثلة يف بناء اقتصاد 
تنافسي تقوده كوادر وطنية تتمتع بالمعرفة 
واالبتكار، إضافة إىل العمل على تنفيذ األجندة 

الوطنية التي وضعتها حكومة أبوظبي. 
صممت تصنيف برنامج تدريب للخريجين 
لإلماراتيين، والذي سيقام على مدى 15-12 
العمل  الطالب على  شهًرا، وسيتم تدريب 
يف بيئة عمل تنافسية من خالل قضاء 4-3 
الدراسية  الفصول  يف  التدريب  من  أشهر 
وعلى االنترنت، إضافة إىل التدريب الميداين 

يف موقع العمل. 
 

برنامج شامل
كتوبر 2020،  أ خالل األسبوع األول من 
حديثي  إماراتيين  مهندسين  أربعة  انضم 
يب  لتدر »تصنيف«  برنامج  إىل  التخرج 
يف  فعال  بشكل  يبهم  تدر وتم  يجين،  الخر
توفير  خالل  من  العمل  مجاالت  مختلف 
أن  وبعد  العملية.  الخبرة  الكتساب  فرص 
عملوا كمتدربين - مساحين ومتدربين – 
Plan approval engineer، تم تزويد الطالب 
بمواد خام وجاهزة لالستعمال نهاية األسبوع 
كتوبر 2020. غطى جزء التدريب  الثاين من أ
الصفي من البرنامج موضوعات مختلفة يف 

مجال الشحن بدًءا من أنواع السفن وأشكالها 
وتصميماتها، واإلنشاءات، والمعدات واآلالت 
واألنظمة الموجودة على متنها، والتركيبات 
إىل  والثبات،  السالمة  الكهربائية، ووسائل 
جانب المواصفات المحلية والدولية الخاصة 

بالسفن. 
بعد االنتهاء بنجاح من التدريب الصفي، تم 
فرز الطالب يف األقسام المناسبة لبدء التدريب 
االفتراضي، والتي قدمتها جمعية التصنيف 
اإليطالية، وبذلك يتم االعتراف بهذا التأهيل 
من قبل الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف. 

بعدها، من المقرر أن يبدأ التدريب الميداين 
خالل األسبوع األول من فبراير 2021، ومن 
كتوبر 2021.  المتوقع أن تنتهي قبل نهاية أ
أنه سيتم منح خريجي  األمر،  وأهم ما يف 
منه  انتهائهم  بعد  إتمام  شهادة  البرنامج 

بالكامل. 
من خالل هذه المبادرة، تتطلع تصنيف إىل 
المساهمة يف تحقيق أهداف دولة اإلمارات، 
الدولة  لمواطني  الفرص  يز  تعز من حيث 
للعمل يف القطاعين العام والخاص، بطريقة 

هادفة وفعالة.
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DP World announced the comple-
tion of the infrastructure works of 
Phase 1 at the commercial district in 
Dubai Maritime City (DMC). Almost 
80 per cent of the AED 140 million 
road and infrastructure works have 
been completed despite the COV-
ID-19 pandemic. On completion, the 
site is touted to become a major hub 
for maritime services, cementing Du-
bai’s position as a leading global mar-
itime hub.

 Working against the odds
 Construction works on the devel-

opment progressed steadily after sur-
mounting roadblocks arising from the 
COVID-19 pandemic. All major and 
minor components that will facilitate 
the delivery of world-class services at 
DMC are expected to be completed 
on time. Over a span of 11 months, a 
total of 4,830 man-days, and 857,194 
safe man-hours were recorded.

 Mohammed Al Muallem, CEO and 
Managing Director, DP World, UAE 
Region said, “Despite the disruptions 
in the global industry, we take pride 
in the fact that the pandemic and the 
resulting restrictions on movement 
did not cause any significant delays 
to the project. The team worked 
tirelessly, ensuring all precautionary 
measures, including social distancing 
and regular comprehensive disinfec-
tion, were implemented. Following 
the completion of the infrastructure 
of Phase 1, we will set the ball rolling 

for the development of other works 
of this landmark project that is set to 
transform the maritime sector in the 
country.” 

 Building efficient and sustaina-
ble infrastructure

To date, more than 90 per cent 
of all underground utilities includ-
ing sewerage and stormwater, water, 
fire, irrigation, and telecom networks 
have been accomplished. Other works 
like civil and structural works for the 
stormwater, sewage, irrigation and fire 
stations that will ensure the overall 
development of DMC are also nearing 
completion in preparation for fit-out.

Approximately 95 per cent of the 
construction of the 6 km pressurised 
irrigation line, the 6 km gravity sew-
er network, and the 4 km stormwater 
network has been completed. Apart 
from this, 3.5 km of the 7 km road 
works has also been completed. As 
much as 50 per cent of the construc-
tion of the 300l/s sewer station with 
a capacity of 360m3 and the 420 l/s 
stormwater station with a capacity of 
230m3 has been accomplished, while 
60 per cent of the fire and irrigation 
pump station building that combines 
460m3 fire tanks and 1240m3 irriga-
tion tanks has also been completed. 

IN BRIEF 

Dubai Maritime City  
nears 80% completion of 
infrastructure works for Phase 1 
The road and infrastructure works of the purpose-built maritime centre were completed promptly despite the  
challenges posed by pandemic
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التحتية  البنية  80٪ من أعمال  المالحية تعلن اكتمال  مدينة دبي 
للمرحلة األولى بتكلفة 140 مليون درهم

أعلنت مدينة ديب المالحية، التابعة لموائن 
ديب العالمية، عن اقتراب االنتهاء من أعمال 
البنية التحتية للمرحلة األوىل من منطقتها 
تم  االستخدامات؛ حيث  متعددة  ية  التجار
إنجاز ما يقارب 80 بالمائة من أعمال الطرق 
والبنية التحتية للمرحلة األوىل، متغلبة على 
العقبات غير المسبوقة والتي واجهتها نتيجة 
لجائحة كوفيد-19. ومن المقرر بعد االنتهاء 
من المشروع أن تتحول مدينة ديب المالحية 
لتعزز  المالحية،  للخدمات  إىل مركز متميز 

مكانة ديب الرائدة كمركز بحري عالمي.

العمل رغم الصعاب
البناء بشكل مطرد بعد  أعمال  تقدمت 
التغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة. 
ويتوقع أن يتم إنجاز جميع األجزاء الرئيسة 
والفرعية من المشروع، والتي ستسهل تقديم 
الجدول  خدمات عالمية المستوى، حسب 
المحدد، وقد استمرت أعمال تنفيذ المرحلة 
األوىل مدة 11 شهًرا، مسجلًة ما يقارب من 
كثر من 857,194 ساعة  4,830 يوم عمل، وأ

عمل.

التنفيذي  المدير  المعلم،  محمد  وقال 
ومدير عام موائن ديب العالمية - إقليم اإلمارات: 
التقلبات والتحديات التي  الرغم من  “على 
تسببت بها الجائحة، بما فيها اإلغالق وتقييد 
الحركة، إال أننا نفتخر بقدرة فريقنا على تجاوز 
كل تلك الظروف، والنجاح يف تفادي أي تأخير 
بال  الفريق  المشروع؛ حيث عمل  إنجاز  يف 
كلل، ملتزًما بجميع االحتياطات واإلجراءات 
المسافة  الحفاظ على  االحترازية، بما فيها 
المستمر  والتعقيم  العاملين،  بين  اآلمنة 
لمرافق العمل. مع االنتهاء من البنية التحتية 
التنمية  جهود  ستستمر  األوىل،  للمرحلة 
والتطوير لتحقيق إنجازات نوعية تسهم يف 

تعزيز القطاع البحري يف الدولة.”

إنشاء بنية تحتية فعالة ومستدامة
كثر من 90 يف المائة حتى  وقد تم إنجاز أ
اآلن من جميع أعمال المرافق الواقعة تحت 
والتي تشمل تمديد شبكة  األرض،  سطح 
المجاري، وشبكة توزيع المياه، وشبكة مياه 
مكافحة الحرائق، والري، وشبكات االتصاالت. 
كما تم القيام بعدد من األعمال األخرى مثل 
األعمال المدنية واإلنشائية لمحطات تصريف 

مياه األمطار، والمجاري، والصرف الصحي، 
كتمال  ا والتي ستضمن  والحرائق،  والري 
التي  المالحية  ديب  لمدينة  التطوير  أعمال 

توشك على االنتهاء.
ووفقاً للجدول الزمني، اكتمل بناء خطوط 
بالتنقيط بنسبة  للري  المضغوطة  األنابيب 
95 بالمائة، والذي يبلغ طوله 6 كيلومترات. 
 6 بطول  بناء شبكة صرف صحي  تم  كما 
كيلومترات، وشبكة لتصريف مياه األمطار 
بطول 4 كيلومترات. كما تم االنتهاء من أعمال 
الطرق، والتي يبلغ طولها 3.5 كيلومتر من 
أصل 7 كيلومترات، وإنجاز 50 يف المائة من 
بناء محطة الصرف الصحي، بتدفق يصل إىل 
300 لتر يف الثانية، وسعة خزانات تبلغ 360 
متًرا مكعًبا. باإلضافة إىل ذلك، تم بناء محطة 
تصريف لألمطار بمعدل تدفق يبلغ 420 لتر 
يف الثانية، وسعة خزانات تصل إىل 230 متًرا 
مكعًبا، بينما تم إنجاز 60 يف المائة من مبنى 
محطة إطفاء الحرائق والري، والتي تعد بناًء 
لمياه مكافحة  مشتركًا مكونًا من خزانات 
الحريق بسعة 460 متًرا مكعًبا، وخزانات 

لمياه الري بسعة 1,240 متًرا مكعًبا. 
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Following many years of diligent 
work by a group of dedicated marine 
industry professionals, the Leisure 
Marine Association (LMA) MENA 
was set up recently to focus exclu-
sively on supporting marine industry 
businesses such as marina operators, 
boat builders, equipment suppliers 
and service companies. The main 
objective of the association is to in-
crease recreational boat ownership 
and use in the region, while promot-
ing and protecting the interests of its 
members in the marine industry and 
boating community as a whole.

 Catalyst for development
The UAE and the MENA region have 

a rich maritime history in terms of 
both commercial business and leisure 
activities. The industry is changing 
rapidly, so much so that it is projected 
that the number of boat owners by 
2025 will increase to around 20,000. 
Associations like LMA are integral to 
promote the growth of this promising 
industry.

His Excellency Sheikh Saeed Bin 
Ahmed Bin Khalifa Al Maktoum, 
the Executive Director of the ’’Du-
bai Maritime City Authority’’ at the 
Ports, Customs, and Free Zone Cor-
poration (PCFC) said, ”The associa-
tion is a welcome addition to Dubai’s 
proactive leisure marine community, 
and we are excited about to the po-
tentials and key prospects it is keen 

on bringing to the marine sector. I am 
confident that the establishment of a 
regional organization for the leisure 
marine sector is the way forward to 
grow sustainably.”

 A host of benefits 
Members of LMA can take advan-

tage of the varied services, events, in-
dustry news and workshops. They will 
also enjoy exclusive offers at interna-
tional conferences and boat shows, 
in addition to having direct access to 

reports and documents within LMA’s 
database such as governance, envi-
ronment, training, management, risk 
management, emergency procedures, 
and a multitude of other resources.

 
John W.R. Paul, Chairman of The 

Leisure Marine Association MENA 
said, “It is a proud moment that we 
are finally able to launch the LMA. 
With the support of our members, we 
are confident that we will reach our 
objectives of developing a healthy re-
gional maritime community that will 
positively impact the area as a world-
class marine destination” 

IN BRIEF 

Leisure Marine Association 
Aims to Reinforce the Maritime 
Industry in The Mena Region
With a focus on the leisure marine sector, the association will act as a supportive network for all its members

His Excellency Sheikh Saeed Bin 
Ahmed Bin Khalifa Al Maktoum, 
the Executive Director of the ‘’Dubai 
Maritime City Authority’’ at the 
Ports, Customs, and Free Zone Cor-
poration (PCFC)

John W.R. Paul,  
Chairman of The Leisure Marine 
Association MENA
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إطالق جمعية الترفيه البحري لدعم الصناعة 
البحرية في منطقة الشرق األوسط

تماشيا مع أهدافنا في التركيز على القطاع البحري الترفيهي، تعمل الجمعية كشبكة داعمة لجميع أعضائها

الدؤوب  العمل  بعد سنوات عديدة من 
ذوي  المهنيين  من  مجموعة  قبل  من 
االختصاص يف الصناعة البحرية، تم اإلعالن 
عن إطالق جمعية الترفيه البحري يف الشرق 
نوعها  األوىل من  يقيا،  إفر األوسط وشمال 
على  حصري  بشكل  لتركز  المنطقة،  يف 
تقديم الدعم لمشغلي المراسي، وشركات 
المعدات  واليخوت، وموردي  القوارب  بناء 
وشركات الخدمات البحرية. وتسعى الجمعية 
مالك  قاعدة  توسيع  إىل  رئيس  بشكل 
أعداد  يادة  وز واليخوت،  الترفيهية  القوارب 
مستخدميها يف المنطقة، إضافة إىل حماية 
مصالح العاملين يف قطاع الترفيه البحري، 

ودعم مجتمع القوارب بشكل عام.

محرك للتنمية
الشرق  ومنطقة  اإلمارات  دولة  تتمتع 
األوسط وشمال إفريقيا بتاريخ بحري عريق 
من حيث نوعية األنشطة التجارية والترفيهية، 
ومن المتوقع أن يرتفع عدد مالكي القوارب 
حوايل  إىل   2025 عام  بحلول  الترفيهية 

الجمعيات  تعد  ذلك  أجل  من   .20,000
مثل جمعية الترفيه البحري للشرق األوسط 
وشمال إفريقيا جزءاً ال يتجزأ من تعزيز نمو 

هذه الصناعة الواعدة. 
صرح سعادة الشيخ سعيد بن أحمد بن 
خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لـ “مدينة 
الموائن والجمارك  المالحية” بمؤسسة  ديب 
والمنطقة الحرة، قائالً: “يمثل انطالق جمعية 
الترفيه البحري إضافة هامة لمجتمع الترفيه 
البحري يف ديب، ونشعر بحماسة كبيرة لآلفاق 
الجديدة واإلمكانات التي ستساهم الجمعية 
يف توفيرها، لتعطي مزيداً من الزخم والدعم 
للقطاع البحري. ونحن على ثقة من أن وجود 
مثل هذا الكيان اإلقليمي الذي يهتم ويرعى 
هذا القطاع، سيساهم يف دفع اقتصاد الترفيه 

البحري نحو النمو المستدام”.

باقة من الفوائد
وسيتمكن أعضاء الجمعية من االستفادة 
من عدد من الخدمات والفعاليات، واالطالع 
ورش  يف  والمشاركة  القطاع،  أخبار  على 

بالحصول  أيضاً  العمل. وسيتمتع األعضاء 
على عروض حصرية للمشاركة يف المؤتمرات 
الدولية ومعارض القوارب العالمية، إضافة 
الوثائق  مكتبة  إىل  الوصول  إمكانية  إىل 
األدلة  مثل  بالجمعية؛  الخاصة  ير  والتقار
والضوابط  بالحوكمة،  الخاصة  اإلرشادية 
البيئية، ومساقات التدريب اإلداري، إضافة 
إىل معلومات عن إدارة المخاطر، وإجراءات 
الطوارئ، والعديد من الموارد القيمة األخرى.

الترفيه  رئيس جمعية  بول،  وقال جون 
البحري يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 
لنجاحنا  الغامرة  والسعادة  بالفخر  “نشعر 
يف إطالق هذه المبادرة بعد سنوات عديدة 
من العمل والجهد، نحن على ثقة تامة أننا، 
ومن خالل دعم أعضاء الجمعية، سنحقق 
ترفيه  مجتمع  تطوير  يف  المتمثلة  أهدافنا 
بحري إقليمي فعال، قادر على التأثير بشكل 
إيجايب على المنطقة ككل وتحويلها إىل وجهة 

بحرية عالمية”.
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Emissions from shipping have been a constant cause 
for concern in the maritime industry. In this regard, Solid 
Oxide Fuel Cells (SOFC) that offer high efficiency could 
play a significant role in decarbonisation. To explore the 
numerous possibilities and accelerate the development 
of the SOFC technology, Alfa Laval, DTU Energy, Haldor 
Topsoe, Svitzer and the Mærsk Mc-Kinney Møller Center 
for Zero Carbon Shipping are entering into a joint project. 
Funded by a grant from Danish EUDP (Energy Technology 
Development and Demonstration Program), the partners 
will pursue a high-efficiency solution with the scalability 
to support marine industry decarbonization.

By electrochemically converting fuel into electricity, 
SOFCs can potentially produce power with higher effi-
ciency than internal combustion engines running on the 
same fuel – without creating polluting emissions or par-
ticulates. Ammonia-based SOFCs are especially attractive, 
since ammonia can be produced in large scale using re-
newable electricity and no biomass resource. 

Working towards a common goal
The project called SOFC4Maritime, will target optimal 

utilisation of green fuels via application of SOFCs for 
power production on marine vessels. When based on fuels 
such as ammonia, hydrogen or bio-methane, SOFCs hold 
great promise as a replacement for today’s fossil fuels. 

Alfa Laval, will head the development initiative. Haldor 
Topsoe will provide the underlying SOFC stack technology, 
while DTU Energy will support in system layout and com-

ponent testing. Svitzer will bring a shipowner perspective 
and the Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon 
Shipping will ensure a broad overview, end-to-end analysis 
of various energy pathways and a detailed techno-eco-
nomic analysis.

Bo Cerup-Simonsen, CEO, Mærsk Mc-Kinney Møller 
Center for Zero Carbon Shipping said, “We are eager to 
pursue this project, which will provide essential informa-
tion and enhance the feasibility of future pathways to zero 
carbon shipping based on SOFCs.” 

 
The need of the hour

Global shipping accounts for around 3 per cent of glob-
al carbon emissions. Achieving the long-term target of 
decarbonization requires new fuel types and systemic 
change within the industry. 

Sameer Kalra, President, Alfa Laval Marine Division ex-
plains, “Addressing shipping’s environmental challenges, 
and climate change in particular, will require a diverse range 
of strong technologies. By partnering with fellow marine 
industry experts, we can investigate the possibilities and 
bring them to fruition in time to make a difference.”

Achieving the long-term target of decarbonization re-
quires new fuel types and systemic change within the 
industry. Shipping is globally regulated, hence it provides 
an opportunity to secure broad-based adoption of new 
technology and fuels. However, new legislation and a coor-
dinated effort are needed to enable the transition.

Alfa Laval, DTU Energy, Haldor Topsoe, Svitzer and the 
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping 
explore the potential of green fuel

The industry leaders have joined forces to accelerate the development of solid oxide fuel cell technology 
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توحيد جهود الصناعة البحرية لرفع إمكانات 
إزالة الكربون من خاليا وقود األكسيد

تفتح تقنية خاليا وقود األكسيد الصلب طاقة من األمل لتوفير حل عالي الكفاءة إلزالة انبعاثات الكربون في الصناعة البحرية.

للطاقة، وهالدور توبسو،  يو  الفا الفال، ودي يت  أعلنت كل من 
وسفيتزر، ومركز ميرسك ماك كيني مولر إلزالة انبعاثات الكربون 
من قطاع الشحن، عن إطالق مشروع مشترك لتسريع تطوير تقنية 
خاليا وقود األكسيد الصلب (SOFC). بتمويل من منحة من برنامج 
تطوير تكنولوجيا الطاقة الدنماركي، ويسعى الشركاء إىل تطوير حل 
الكربون من  إزالة  للتوسع، للعمل على  الكفاءة، مع قابليته  عايل 

أنشطة الصناعة البحرية.
ويستهدف هذا المشروع توفير االستخدام األمثل للوقود الصديق 
للبيئة عبر خاليا وقود األكسيد الصلب إلنتاج الطاقة على متن السفن 
أو  األمونيا  البديلة؛ مثل  الوقود  أنواع  االعتماد على  البحرية، ومع 
الصلب  األكسيد  الحيوي، فإن خاليا وقود  الميثان  أو  الهيدروجين 
تبشر بأمل واعد كي تكون بدياًل للوقود األحفوري المستخدم اليوم.
وعبر التحويل الكهروكيميايئ للوقود إىل كهرباء، يمكن أن تنتج 
من  أعلى  بكفاءة  طاقة  ية  فلور ية  الهيدروكلور الكربون  مركبات 
محركات االحتراق الداخلي التي تعمل باستخدام نفس الوقود، دون 
التسبب يف انبعاثات أو جسيمات ملوثة، وتعتبر مركّبات الكربون 
الهيدروكلورية فلورية القائمة على األمونيا مفّضلة بشكل خاص، 
حيث يمكن إنتاج األمونيا على نطاق واسع باستخدام مصادر الكهرباء 

المتجددة، بعيًدا عن استهالك الوقود األحفوري.

أدوار الشركاء
ستقوم شركة ألفا الفال بترأس مبادرة التطوير، يف حين ستوفر 
هالدر توبسوي تقنية مكدس خاليا وقود األكسيد الصلب األساس، 
وستدعم دي يت يو للطاقة تخطيط النظام واختبار مكوناته، أما سفيتزر 
فستتناول منظور مالك السفينة، ليقوم مركز ميرسك ماك كيني 
مولر إلزالة انبعاثات الكربون من قطاع الشحن، بإعطاء نظرة عامة 

لتوظيف المنتج المطور يف الصناعة.
وقال سمير كالرا، رئيس قسم ألفا الفال البحري: »تتطلب معالجة 
التحديات البيئية التي تواجه قطاع النقل البحري، وتتسبب يف تغير 
المناخ على وجه الخصوص، مجموعة متنوعة من التقنيات الفعالة. 
كة مع زمالئنا من خبراء الصناعة البحرية، يمكننا  ومن خالل الشرا
الوقت  يف  ثمارها  تؤيت  وجعلها  الممكنة،  االحتماالت  يف  التحقق 

المناسب إلحداث فرق يف حماية البيئة.«
وقال كيم غرون كنودسن، رئيس اإلستراتيجيات واالبتكار يف هالدور 
توبسو: »نحن فخورون بالمساهمة بكفاءاتنا يف مجال تكنولوجيا خاليا 
وقود األكسيد الصلب واألمونيا كوقود بحري بديل، من أجل تقليل 

انبعاثات الكربون الناتج عن صناعة الشحن البحري. ويعد هذا هدًفا 
ملًحا يف جهود مكافحة تغير المناخ.«

من جهته قال سورين لينديروث، رئيس قسم دي يت يو للطاقة: 
االختبارات  وإجراء  األداء  تطوير  االستفادة من خبراتنا يف  »سيتم 
التكنولوجية لمكونات خاليا وقود األكسيد الصلب بشكل جيد يف 
خالية من  إىل صناعة شحن  يهدف  والذي  المهم،  المشروع  هذا 

انبعاثات الكربون.«

مركز  لمركز  التنفيذي  الرئيس  سيمونسن،  سيروب  بو  وقال 
ميرسك ماك كيني مولر إلزالة انبعاثات الكربون من قطاع الشحن: 
»نحن حريصون على متابعة هذا المشروع ، الذي سيوفر المعلومات 
األساس لحماية البيئة، ويعزز جدوى المسارات المستقبلية لشحن 

خال من الكربون باستخدام خاليا وقود األكسيد الصلب.«

خارطة طريق الشحن إلزالة انبعاثات الكربون

يتسبب قطاع الشحن البحري العالمي حوايل ٪3 من انبعاثات 
الكربون العالمية، ويتطلب تحقيق الهدف طويل األجل إلزالة انبعاثات 
الكربون أنواع وقود جديدة وتغييرًا منهجًيا بشكل جذري يف الصناعة.

ويتم حالًيا تنظيم النقل البحري عالمًيا، ما يوفر فرصة لتأمين 
اعتماد واسع النطاق للتكنولوجيا الجديدة وأنواع الوقود المبتكرة، 
من أجل تسريع تطوير التقنيات القابلة للتطبيق، عبر تنسيق الجهود 

وإجراء البحوث التطبيقية عبر سلسلة التوريد بأكملها.

سمير كالرا
رئيس قسم ألفا الفال البحري
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Technology:  Navigating the future 
of the UAE’s Maritime Industry 
The industry responded to the COVID-19 crisis with readiness, deploying technological advancements and 
innovations to be game-changers in the industry, leading the way forward to new success   

By Delilah Rodrigues

The maritime industry for years 
has played a crucial role in global 
trade, driving prosperity and growth 
for the world. Approximately 11 bil-
lion tons of goods are transported by 
ship each year. The shipping indus-
try transports nearly 2 billion tons of 
crude oil, 1 billion ton of iron ore and 
350 million tons of grain every year. 
What is important to note is that 
these shipments would not be pos-
sible by road, rail or air owing to the 
high volume and the nature of the 
material being transported. Due to 
a highly sophisticated and efficient 
supply chain that the industry has 
created, it is known as the backbone 
of the world economy. 

 In the last year we have witnessed 
a sea change when it comes to oper-
ations and it’s no surprise that this 
was due to the COVID-19 pandemic 
that impacted businesses around the 
world, including the maritime indus-
try. Lockdowns and restrictions left 
many industries in the doldrums. 
However, because of its role as an 
enabler of essential trade, the mar-
itime industry persevered. Though 
there is no denying that the indus-
try suffered a downturn, UNCTAD 
expects maritime trade growth to 
gradually regain its glory and expand 
by 4.8 per cent this year. Partly, all 
thanks to the major role that tech-
nology has played.  

INVESTIGATION

 

Her Excellency Eng. Hessa Al 
Malek, Advisor to the Minister for 
Maritime Transport Affairs, The 
UAE Ministry of Energy and Infra-
structure said, “The global pandemic 
and the resulting disruption rocked 
the world. However, technology 
came to our rescue, ensuring that 
world trade was not halted in any 
way. With that said, technology-en-
abled solutions have always been a 
part of the industry, the pandemic 
only enhanced its usage. In the UAE, 
our leadership has given utmost 
importance to the transformative 
power of technology. Whether it is 
The National Strategy for Innova-
tion or the UAE Vision 2021 that 
emphasises on innovation, research, 
science and technology as the pil-
lars of a productive and competitive 
economy, the country has time and 
again highlighted the role of tech-
nology. It’s inspiring to see maritime 
companies in the country taking the 
lead and using new improved tech-

nologies to support operations and 
further the nation’s agenda.”

 Easing operations
 Ports in the region have been 

quick to utilise the ground-break-
ing power of technology, be it in the 
form of automated operations, ro-
botics, Internet of Things, Big Data, 
virtual reality, cloud-based technol-
ogy and even cybersecurity. Some 
have unveiled pioneering virtual 
platforms to ensure business conti-
nuity. Shipping companies can now 
manage fleets remotely. The possi-
bilities are endless.

 

Mohammed Al Muallem, CEO 
and Managing Director, DP World, 
UAE Region and CEO of Jafza elab-
orated, (At DP World,) through our 
digitalisation plans, we are looking to 
enhance some key areas of business. 
Our provisioning platforms will stim-
ulate growth in the supply chain and 
logistics market, opening up new 



revenue streams. The digitalisation 
of business processes will add value 
to our customer-centric approach 
and lead to the overall enrichment 
of customer experience within vari-
ous business units of DP World, UAE 
Region. We are optimistic that the 
digital transformation process will 
contribute to increased productivity 
and optimised operational efficiency, 
while also aligning with the Dubai Pa-
perless Strategy 2021.“

Spearheading sustainability
While the advantages of integrat-

ing technologically driven practices in 
daily functioning are many, one of the 
most significant is its use to further 
the green shipping movement. The 
increasing standards put forth by the 
IMO and new regulations in this re-
gard have given a push to research 
and development of green technolo-
gy for the shipping industry.

Ibrahim Behairy, Managing Direc-
tor, WIN GD said, “There is no doubt 
that the use of technology can open 
up new horizons for the industry. We 
have been in the industry for over a 
century and with every passing year, 
our R&D Team is focused on the de-
velopment of leading, sustainable 
technologies. New generations of 
low-speed engines, to ensure green-
er fuel choices, improved efficien-
cies and reduced operating costs. 

vessels in class amid travel bans. I 
think from here on, the combination 
of digital models and the traditional 
approach of conducting business will 
be the new normal.”

The question of safety
 With the increased use of digital 

solutions, safety becomes a major 
concern. Vessels controlled by artifi-
cial intelligence operating systems or 
remotely, lead to several legal prob-
lems. The primary reason for this is 
that there is very little or no provi-
sion for unmanned vessels. 

 

Jasmin Fichte, Managing Partner, 
Fichte & Co informs, “Though the 
utility of technology in the industry 
is commendable, vessels without a 
crew would not be able to comply 
with certain requirements Although 
such vessels ease operations, they 
leave a huge window for liabilities 
and risks of the virtual world. Cy-
ber-attacks are a major threat today. 
Security breaches have become a 
common occurrence and we still have 
to find a solution to keep them to a 
minimum.”

The benefits are countless, but the 
fact that it allows us to address the 
pressing concern of future emissions, 
regulations and requirements for al-
ternative fuels is mind-boggling.”

Enabling remote surveys
 Technology has also found its 

way into classification and surveying. 
Class societies are providing remote 
audits, inspections, surveys and on-
line training through secure virtual 
platforms and applications. With 
more ships equipped with real-time 
monitoring systems, there is a lot 
one can access from any location in 
the world, the need to be on-ground 
has reduced drastically.

 

Ralph Becker, Head of Business 
Development Middle East & Afri-
ca, Lloyd’s Register, explained, “The 
global pandemic has put the lime-
light on technology. This has allowed 
us to define which parts of our busi-
ness can switch to remote delivery. 
Undoubtedly, remote support and 
technology have saved the day for 
the industry. During the pandem-
ic, at LR, we have been able to stay 
connected through online platforms. 
This is not only limited to our col-
leagues both locally and overseas, 
but also includes our Accreditation 
Body stakeholders and our custom-
ers all over the world. Despite the 
travel restrictions, our work did not 
suffer. Remote surveys helped keep 
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وحدات األعمال المختلفة يف موائن ديب العالمية - إقليم اإلمارات. 
يادة  ز والتي ستسهم يف  الرقمي  التحول  بعملية  نحن متفائلون 
اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية المثلى، تماشياً مع استراتيجية ديب 

الالورقية 2021. ”

قيادة االستدامة
رغم أن مزايا دمج الممارسات التكنولوجية والتقنية يف العمليات 
الروتينية كثيرة، إال أن أحد أهمها هو استخدام هذه التقنيات لتعزيز 
المنظمة  التي وضعتها  المعايير  الخضراء. أسهمت  حركة الشحن 
البحوث يف مجاالت  تطوير  الجديدة يف  واللوائح  الدولية  ية  البحر

التكنولوجيا الخضراء لصناعة النقل البحري.
اإلداري لشركة »ون  المدير  البحيري،  إبراهيم  المهندس  وقال 
جي دي« الدولية: “ال شك يف أن استخدام التكنولوجيا يفتح آفاًقا 
جديدة لهذه الصناعة. ألكثر من قرن ومع مرور السنين، يركز فريق 
البحث والتطوير لدينا على تطوير تقنيات رائدة ومستدامة. يمكن 
أن تكون األجيال الجديدة من المحركات منخفضة السرعة من أجل 
ضمان خيارات وقود صديقة للبيئة بكفاءة أعلى، إضافة إىل خفض 
تكاليف التشغيل. إن الفوائد ال حصر لها، ولكن قضايا كثيرة ستصبح 
محط قلقنا مثل االنبعاثات الضارة ومتطلبات الوقود البديل، والذي 

سيكون أمراً محيراً “.

تمكين المسوحات عن بُعد
يتم اآلن تمكين التكنولوجيا أيضا يف عمليات التصنيف والمسح، 
والتفتيش  التدقيق  خدمات  التصنيف  مؤسسات  تقدم  حيث 
اإلنترنت من خالل منصات وتطبيقات  واالستطالع والتدريب عبر 
افتراضية آمنة. ومع وجود السفن المجهزة بأنظمة مراقبة تبث فورياً، 
هناك الكثير الذي يمكن الوصول إليه يف أي مكان من العالم، وقد 

قلت الحاجة إىل التواجد شخصياً بشكل كبير.

أوضح رالف بيكر، رئيس تطوير األعمال يف الشرق األوسط وإفريقيا 
أهمية  الضوء على  العالمي  الوباء  “لقد سلط  ريجستر:  لويدز  يف 
التكنولوجيا، ولفت انتباهنا حول ما يمكن إجراؤه من مهام عن بُعد 
دون عراقيل. مما ال شك فيه، أن الدعم عن بعد والتكنولوجيا أنقذا 
الموقف لهذه الصناعة. خالل الجائحة، يف لويدز ريجستر، تمكنا من 
البقاء على تواصل دائم من خالل منصات اإلنترنت، وال يقتصر ذلك 
على زمالئنا محلًيا ودولياً فحسب، بل يشمل أيًضا الجهات المعنية 
يف هيئة االعتماد وعمالءنا يف جميع أنحاء العالم. رغم قيود السفر، 
لم يتأثر عملنا وصمدنا يف وجه الظروف، حيث ساعدت االستطالعات 
عن بعد يف إبقاء السفن تحت السيطرة خالل ذروة حظر السفر. أعتقد 
أنه من اآلن فصاعًدا، سيكون الدمج بين النماذج الرقمية والنهج 

التقليدي إلدارة األعمال هو الوضع الطبيعي الجديد “.

مسألة السالمة
مع االستخدام المتزايد للحلول الرقمية، أصبحت السالمة مصدر 
قلق كبير، حيث أن السفن التي تعمل على أنظمة تشغيل الذكاء 
االصطناعي أو عن بعد، تسبب العديد من المشاكل القانونية. وذلك 
يعود لعدم وجود قوانين محددة مفروضة على هذه السفن لكي 

تحمي مصالح العاملين فيها. 
صرحت جاسمين فيشيت، المؤسس والشريك اإلداري يف مؤسسة 
فوائد  أن  من  الرغم  “على  قائلة  القانونية،  وشركاؤه«  »فيشيت 
التي ليس  إال أن السفن  بالتقدير،  الصناعة جديرة  التكنولوجيا يف 
لديها طاقم عمل لن تكون قادرة على مطابقة مواصفات معينة 
أنها تشكل  إال  كبير،  العمليات بشكل  السفن تسهل  أن هذه  مع 
مسؤولية كبيرة وتزيد من احتماالت حدوث مخاطر عديدة تتعلق 
بشبكة االنترنت. تشكل الهجمات اإللكترونية تهديًدا كبيًرا اليوم، فقد 
أصبحت االنتهاكات األمنية أمًرا شائًعا وال يزال يتعين علينا إيجاد 

حل للحد منها قدر اإلمكان.”.

ALWAYS AT THE HELM WITH DNV GL
My DNV GL 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 GL’s flexibility means that whatever 
you are doing and wherever you are, you are always in control. Visit My DNV GL at my.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER



33MARASINEWS.COM   |  

التكنولوجيا: استشراف مستقبل الصناعة البحرية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

استجابت الصناعة ألزمة كوفيد19- بكامل جهوزيتها، وعبر تبني آخر التطورات واالبتكارات التكنولوجية لتكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في 
الصناعة، آخذاً بيدنا إلى األمام نحو نجاحات جديدة.

لعبت الصناعة البحرية لسنوات دوًرا جوهرياً يف تحقيق ازدهار 
ونمو التجارة العالمية. يتم نقل ما يقارب 11 مليار طن من البضائع 
عن طريق السفن كل عام. ينقل قطاع الشحن ما يقارب ملياري 
طن من النفط الخام ومليار طن من خام الحديد و350 مليون طن 
من الحبوب سنوياً. من المهم األخذ بعين االعتبار أن هذه الشحنات 
لن يكون باإلمكان نقلها براً أو جواً أو عبر السكك الحديدية بسبب 
طبيعة المواد التي نقلها وحجمها الكبير. إن تطور وفعالية سلسلة 
التوريد التي أنشأتها الصناعة البحرية، جعل منها الركيزة األساسية 

التي يقوم عليها االقتصاد العالمي.
يف العام الماضي، شهدنا تغييرًا جذريًا يف عمليات الصناعة البحرية 
بسبب جائحة كوفيد19- والتي أثرت على األعمال يف جميع أنحاء 
العالم. تركت عمليات اإلغالق والقيود على العديد من الصناعات يف 
حالة ركود اقتصادي. ورغم ذلك، قامت الصناعة البحرية بدورها على 
كمل وجه كعامل تمكين للتجارة األساسية. مع أنه ال يمكن إنكار  أ
االنكماش االقتصادي الذي عانت منه الصناعة، إال أن توقعات األونكتاد 
تقول بأن التجارة البحرية ستستعيد مجدها تدريجياً ويتوسع بنسبة 
٪4.8 لهذا العام. وهذا يعود للدور الرئيسي الذي لعبته التكنولوجيا.

ويف هذا الصدد، قالت معايل المهندسة حصة آل مالك مستشار 
الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة 
اإلمارات: “رغم الهزة التي سببها الوباء العالمي وما نتج عنها من 
اضطرابات، جاءت التكنولوجيا إلنقاذنا لضمان عدم توقف التجارة 
تمكين  حلول  استخدام  كان  األشكال.  من  شكل  بأي  العالمية 
معززاً  عامالً  الوباء  وجاء  الصناعة،  من  دائما  جزًءا  التكنولوجيا 

أهمية قصوى  اإلمارات  دولة  قيادتنا يف  أولت  الستخدامها فقط. 
للقدرة التحويلية التي تتمتع بها التكنولوجيا، سواًء يف االستراتيجية 
الوطنية لالبتكار أو رؤية دولة اإلمارات 2021 والتي تركز على االبتكار 
والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز االقتصاد عايل 
اإلنتاج والتنافسية، خاصة وأن الدولة سلطت الضوء بشكل متكرر 
على دور التكنولوجيا الهام. إنه لمن الملهم أن نرى الشركات البحرية 
يف الدولة تأخذ زمام المبادرة وتوظف تقنيات متقدمة جديدة لدعم 

العمليات وتعزيز أجندة الدولة.”

تسهيل العمليات
مكنت االستجابة السريعة لموائن المنطقة يف االستفادة لحد كبير 
من القدرات الهائلة للتكنولوجيا، سواء كانت عمليات آلية، وروبوتات، 
واستخدام إنترنت األشياء، والبيانات الضخمة، والواقع االفتراضي، 
والحوسبة السحابية، واألمن السيبراين. كشف البعض النقاب عن 
األعمال، حيث يمكن  رائدة لضمان استمرارية  افتراضية  منصات 
لشركات الشحن اآلن إدارة األساطيل عن بعد، واالحتماالت ال حصر لها.
التنفيذي ومدير عام موائن ديب  المدير  المعلم  وأوضح محمد 
العالمية - إقليم اإلمارات والرئيس التنفيذي لجافزا: “ نتطلع يف موائن 
ديب العالمية إىل تعزيز بعض المجاالت الرئيسة لألعمال من خالل 
خطط الرقمنة، حيث ستعمل منصات التزويد الخاصة بنا على تحفيز 
النمو يف سلسلة التوريد وسوق الخدمات اللوجستية، مما سيفتح 
مصادر دخل جديدة. ستضيف رقمنة العمليات التجارية قيمة إىل 
نهجنا الذي يركز على خدمة العمالء واإلثراء الشامل لتجربتهم داخل 

 كتبته/دليلة رودريغز
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EXPERT INSIGHTS

Decarbonisation is one of the ma-
jor challenges that the maritime sec-
tor faces today. The maritime sector 
has a responsibility to join in the fight 
against climate change. We simply 
cannot shy away from the energy 
transition in shipping, to meet the 
ambitions in the Initial IMO strategy 
on the reduction of GHG emissions 
from ships and ultimately phase out 
shipping’s GHG emissions. 

Working towards a  
common goal

The strategy sets out a concrete 
timeline for the efforts to decarbon-
ise shipping and calls for a reduction 
in carbon intensity of internation-
al shipping by at least 40 per cent 
by 2030; and for total annual GHG 
emissions from shipping to be cut by 
at least 50 per cent by 2050 com-
pared to 2008, with the aim of de-
carbonising international shipping by 
the end of this century. 

 In November, IMO’s Marine En-
vironment Protection Committee 
(MEPC) meeting approved short-
term measures to improve ships’ car-
bon intensity. These draft amend-
ments to MARPOL Annex VI are 
expected to be formally adopted 
in 2021. In addition, a comprehen-
sive impact assessment will be con-
ducted and submitted to the MEPC 

next year, to provide a detailed evi-
dence-based qualitative and quanti-
tative assessment of specific nega-
tive impacts on States. 

The package of amendments re-
flects the collective commitment to-
wards decarbonisation of shipping. It 
was a compromise borne out of long 
and challenging discussions. The 
outcome is highly important, based 
on hard work and solidarity over sev-
eral years and establishing important 
building blocks, without which future 
discussions on mid and long-term 
measures will not be possible.

The need for enhanced R&D
A great deal of work on the im-

plementation of the measures lies 
ahead, but I am confident that, with 
the IMO community’s customary 
spirit of cooperation, we will be able 

to make rapid progress with the de-
velopment of technical guidelines 
and a Carbon Intensity Code; as well 
as the essential work on the compre-
hensive assessment of impacts of 
the measures on developing coun-
tries.

 To achieve our ambitious goals 
and decarbonise shipping as soon 
as possible, it is imperative that we 
remain united in working towards a 
truly global regulatory framework 
that implements the Initial GHG 
Strategy. 

Regulation is important. But to 
significantly reduce and ultimate-
ly phase out emissions globally, we 
need new technologies, new fuels 
and innovation – meaning huge in-
vestments, notably in research and 
development (R&D) and infrastruc-
ture. 

 IMO is stepping up its efforts to 
act as the global forum and promoter 
of R&D in zero-carbon marine fuels, 
bringing together numerous stake-
holders, from the public and private 
sectors, banks and other donors. I 
strongly encourage all shipping part-
ners to be a part of this. 

 If we all work together, we can 
ensure that shipping has a truly sus-
tainable, efficient and decarbonised 
future.

Decarbonisation
requires an 
international,
co-ordinated 
response
By Kitack Lim, 
Secretary General, IMO

IMO Secretary General, 
Kitack Lim says that 
the industry must re-
main united in working  
towards a truly global 
regulatory framework 
that implements the  
|Initial GHG Strategy.

Sourced from Horizons by Lloyd’s Register
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إزالة الكربون والحاجة إلى تنسيق االستجابة دولًيا
يجب أن تبقى الصناعة البحرية متوحدة للعمل من أجل وضع إطار تنظيمي عالمي حقيقي وفاعل لتنفيذ االستراتيجية األولية 

للحد من انبعاثات غازات الدفيئة

بقلم: كيتاك ليم، األمين العام للمنظمة البحرية الدولية

تعد إزالة انبعاثات الكربون من التحديات 
الرئيسة التي يواجهها القطاع البحري اليوم، 
ويقع على عاتق القطاع البحري مسؤولية 
إذ  المناخي،  التغير  مكافحة  المشاركة يف 
التحول يف  التواري عن  ببساطة  يمكننا  ال 
لتلبية  الشحن،  قطاع  الطاقة يف  استخدام 
ية  البحر المنظمة  استراتيجية  طموحات 
الدولية األولية بشأن الحد من انبعاثات غازات 
الدفيئة من السفن، والتخلص التدريجي يف 
نهاية المطاف من انبعاثات غازات الدفيئة 

لقطاع الشحن كلًيا.

 العمل من أجل هدف مشترك
زمنًيا  األولية جدواًل  االستراتيجية  تحدد 
محدًدا للجهود المبذولة إلزالة الكربون من 
خفض  إىل  وتدعو  الشحن،  قطاع  أنشطة 
كثافة الكربون يف الشحن الدويل بنسبة 40 
بالمائة بحلول عام 2030 على األقل، وصواًل 
الدفيئة  انبعاثات غازات  إىل خفض إجمايل 
السنوية من الشحن بنسبة 50 بالمائة على 
األقل بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008، 
بهدف إزالة الكربون عن الشحن الدويل بحلول 

نهاية هذا القرن.
 ويف نوفمبر الماضي، وافقت لجنة حماية 
ية  البحر للمنظمة  التابعة  ية  البحر البيئة 
الدولية على تدابير قصيرة األجل لتحسين 
ومن  السفن،  يف  بون  الكر انبعاث  كثافة 
المتوقع أن يتم اعتماد مشروع التعديالت 

على الملحق السادس التفاقية ماربول رسمًيا 
إجراء  ذلك، سيتم  إىل  إضافة   .2021 عام 
تقييم شامل لألثر الناتج عن هذا التخفيض 
وتقديمه إىل لجنة حماية البيئة البحرية يف 
وكمي  نوعي  تقييم  لتوفير  المقبل،  العام 
مفصل قائم على األدلة للتأثيرات السلبية 

المحددة على الدول األعضاء.
 وتعكس حزمة التعديالت االلتزام الجماعي 
الناتجة عن نشاط  الكربون  انبعاثات  بإزالة 
قطاع الشحن، والذي يعد حالً وسطاً نتج عن 
مناقشات طويلة وصعبة، أثمرت عن نتائج 
مهمة للغاية، بناًء على العمل الجاد والتضامن 
على مدى عدة سنوات تم على إثرها التوصل 
إىل إنشاء لبنات بناء مهمة، والتي بدونها لن 
تكون المناقشات المستقبلية بشأن التدابير 

المتوسطة والطويلة األجل ممكنة.

الحاجة إىل تعزيز البحث والتطوير
لتنفيذ التدابير الالزمة للحد من انبعاثات 
الكربون، ينتظرنا قدر كبير من العمل، لكنني 
على ثقة من أنه مع روح التعاون لمجتمع 
المنظمة البحرية الدولية، سنتمكن من إحراز 
تقدم سريع يف تطوير المبادئ والتوجيهات 
التقنية وقانون تحديد كثافة انبعاث الكربون؛ 
فضاًل عن العمل األساس المتعلق بالتقييم 
الدول  الجديدة على  التدابير  آلثار  الشامل 

النامية.

 ولتحقيق أهدافنا الطموحة بإزالة انبعاثات 
الكربون يف أسرع وقت ممكن؛ من الضروري 
أن نظل متوحدين يف العمل والسعي نحو 
تشكيل إطار تنظيمي عالمي حقيقي، ينفذ 
االستراتيجية األولية للحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة.
وعلى الرغم من أهمية اللوائح التنظيمية، 
االنبعاثات  من  كبير  بشكل  وللحد  أنه  إال 
على مستوى العالم والتخلص منها بشكل 
تدريجي يف نهاية المطاف، نحتاج إىل تقنيات 
الوقود؛ ما يعني  جديدة وأنواع مبتكرة من 
استثمارات ضخمة، ال سيما يف  تخصيص 
مجال البحث العلمي والتطوير وتوفير البنية 

التحتية.
 وتكثف المنظمة البحرية الدولية جهودها 
للبحث  ومحفز  عالمي  كمنتدى  للعمل 
الخايل  البحري  الوقود  مجال  والتطوير يف 
العديد من  بين  الكربون، حيث تجمع  من 
القطاعين  العالقة، من  وأصحاب  األطراف 
المانحة  والجهات  والبنوك  العام والخاص، 
النداء بشدة إىل جميع  أوجه  األخرى. وهنا 
شركاء الشحن ليكونوا جزًءا من هذا التحول 

التاريخي يف مسيرة قطاع الشحن الدويل.
فسيمكننا  مًعا،  جميًعا  عملنا  إذا  ألنه   
ضمان أن يكون للشحن مستقبل مستدام 

وفعال وخال من انبعاثات الكربون.



The seafarer crisis has been ongoing, the global pandemic only added to their woes. After all these 
years and several developments, the question still remains – are seafarers getting their due credit?

Essential but undervalued
By Delilah Rodrigues

Seafarers:   
EXCLUSIVE INTERVIEW

The seafarer crisis has always been a cause for concern 
in the maritime industry. The COVID-19 has only ampli-
fied the challenges they face, making this grave issue a hu-
manitarian crisis. In the early months of 2020, the news 
of stranded cruise ships became a commonly heard event 
with seafarers being the most impacted group of maritime 
professionals. By June 2020, the number of stranded sea-
farers was estimated to be 150,000. By September, this 
figure rose to 400,000. 

Apart from the challenges that arose during the pandem-
ic, over the years, seafarers have dealt with issues including 
delayed crew changes, strenuous work and extended work 
hours, at times even being stranded at sea for days. Mari-
time piracy, unpredictable weather conditions and difficult 
work environments are also some primary concerns. 

On the occasion of Day of the Seafarer 2020, Kitack Lim, 
Secretary-General International Maritime Organization put 
out a message saying, “This year, we are in the unprece-
dented situation of the global COVID-19 pandemic. Ships 
are continuing to trade, and most ports are still open to 
deliver and load vital supplies. But the global pandemic has 
plunged many seafarers into desperate situations. I have 
been amazed and impressed with the dedication, profes-
sionalism, resilience and perseverance of seafarers as they 
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Recently, Salva, a UAE-based perfume label un-
veiled a new fragrance named “Hope” dedicated 
to the efforts and the ceaseless work of seafarers. 
Her Excellency Eng. Hessa Al Malek, President of 
Arab Women in Maritime Association (AWIMA) 
and Founder of Salva, joined hands with Marasi 
News, for this initiative that is a ray of hope for 
seafarers. 

Through this endeavor, the brand aims to 
spread awareness about the plight of seafarers 
around the world and offer support to them. 50 
per cent from the sales of the fragrance will be 
utilised to aid seafarers with the “hope” of making 
their lives better and their future brighter.

A FIRST-OF-
ITS-KIND 

INITIATIVE IN 
THE MENA 

REGION

have faced the inability 
to conduct crew changes, 
inability to be repatriated, 
inability to get passports 
and visas to get to and 
from their ships, lack of 
access to medical care, 
lack of personal protec-
tive equipment and denial 
of shore leave - all as a result of well-intentioned efforts 
to protect public health and safety, but with overly re-
strictive consequences to shipping. Despite all these chal-
lenges, seafarers have stayed on the job, 24/7“. 

Expressing concern for these frontliners, Her Excellency 
Eng. Hessa Al Malek, Advisor to the Minister for Mari-
time Transport Affairs, The UAE Ministry of Energy and 
Infrastructure said, ”Approximately 80 per cent of world 
trade by volume is carried out by the maritime industry 
and at the helm of this crucial job is the army of seafarers, 
who are a significant part of the global maritime industry. 
Despite them being professionals who are critical to the 
operations in the industry, there is a long way to go in 
terms of safeguarding their interests. The concerted ef-
forts of The International Maritime Organization (IMO), 
the United Nations General Assembly, the International 
Labour Organization and governments around the world 
are helping in a big way. In fact, the IMO’s call to designate 
seafarers and marine professionals as key workers during 
the pandemic is noteworthy.” 

The UAE’s and global efforts 
The COVID-19 pandemic not only disrupted the market 

and disturbed the supply chain, it left millions of seafarers 
stranded at sea. Travel restrictions, lockdowns and delays 
to crew changes caused a major jolt to the functioning 
of the maritime industry, primarily impacting the lives of 

seafarers. Stopgap contract extensions have prolonged 
their stay on board, with seafarers stuck on vessels for 
months, some having spent up to 17 months at high sea. 
Thousands were left jobless at sea and many more back 
home. 

Despite the major roadblocks, in July last year, 13 coun-
tries including the UAE played a significant role in opening 
up all its ports and waters for crew changes. Speaking 
about this move, Abdulla Al Hayas, Director of Maritime 
Affairs Department, Ministry of Energy and Infrastruc-
ture, stated, ”The UAE was among the first few countries 
that committed to facilitating crew changes and grant key 
worker designation for seafarers. Seafarers are the life-
lines of the maritime industry and it is imperative to safe-
guard their interests. The UAE has vociferously supported 
this cause since before the pandemic. We have ensured 
that we hold meetings and do timely and regular checks 
and surveys to see that all vessel management companies 
and vessel owners comply with the rules set down by the 
government of the country. We also see to it that ship 
owners pay their seafarers and repatriate them to their 
home country when needed.”

Recently, more than 300 companies 
from varied industries across the globe 
came together to voice their opinion 
about this issue and the numerous chal-
lenges seafarers are facing. Key names 
like A.P. Møller - Mærsk, BP, BW, Cargill, 
COSCO, DOW, Euronav, MISC Group, 
NYK, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Unilever, 
and Vale were a part of this endeavor.

Capt. Abdulla Al Hayas, 
Director of Maritime Affairs Department, 

Ministry of Energy and Infrastructure.
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In August last year, completing the 
success of the cooperation between 
the Dubai Maritime City Authority 
(DMCA) and the General Directorate 
of Residency and Foreigners Affairs 
– Dubai (GDRFA) to facilitate ships’ 
crew change, 3,000 seafarers were 
registered within Dubai territorial 
waters, comprising 1700 sign on and 
1300 sign off. Over time, authorities 
continued to receive hundreds of re-
quests to change crews of different 
nationalities. This move bolstered the 
UAE and Dubai’s leading position in 
the global maritime industry. 

As the seafarers’ crisis is evolving, the issue is grabbing 
more eyeballs world over, garnering much-need support 
for these warriors. Recently, more than 300 companies 
from varied industries across the globe came together 
to voice their opinion about this issue and the numerous 
challenges seafarers are facing. Key names like A.P. Møller 
- Mærsk, BP, BW, Cargill, COSCO, DOW, Euronav, MISC 
Group, NYK, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Unilever, and Vale 
were a part of this endeavour. 

Physical and mental agony 
Harsh working conditions, unpredictable, rough seas 

and long work hours are straining seafarers physically 
and mentally. Lack of job security or even the question of 
safety at sea have left many unsettled. The latest edition 
of the Seafarers Happiness Index (SHI) published by the 
Mission to Seafarers brought to light several harsh reali-
ties that seafarers go through on a daily basis. 

A survey, undertaken in association with the Shipown-
ers’ Club and Wallem Group, between April and June 
2020, analysed the plight of seafarers across the global 
during peak COVID. The findings of this research were 

heart-wrenching. Overall, sea-
farer happiness showcased a 
drop from 6.30 in Q1 2020 to 
6.18 in Q2 2020. It also shed 
light on the hardships faced 
by the crew like not being 
able to travel home, constant 
stress about personal safety 
and safety of those at home, 
and frustration due to extend-
ed contracts and uncertainty 
about their job and their ca-
reer. 

Capt. Gamal Fekry, Managing Director and Owner, 
MC Ship Management explained, “Seafarers are without 
doubt performing one of the toughest jobs at sea. These 
sea warriors silently worked even during the global pan-
demic, ensuring the uninterrupted transportation of es-
sentials including medical supplies and food. They worked 
ceaselessly, overcoming all the roadblocks that came their 
way. It is of utmost importance for ship owners and ves-
sel management companies to be aware of their interests. 
They must take full responsibility for their crew and must 
be committed to ensuring their well-being. At the end 
of the day, to tackle this issue a unified effort is need-
ed. Governments around the world and key stakeholders 
must do everything possible to protect the lives and liveli-
hoods of seafarers who are selflessly serving the industry 
regardless of the conditions.” 

Seafarers who have been our heroes during the pan-
demic and beyond need the urgent attention of the world. 
If seafarers succumb to this crisis, so will the industry. 
Collective and quick action is the only solution to this 
long-standing issue.

EXCLUSIVE INTERVIEW

 “The UAE was among the first 
few states that committed to 
facilitating crew changes and 
grant key worker designation 
for seafarers. Seafarers are the 
lifelines of the maritime indus-
try and it is imperative to safe-
guard their interests.”
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بها  التنبؤ  يمكن  ال  التي  الجوية  والظروف 
الصعبة، حيث تشكل هذه  العمل  وبيئات 

األمور مصدر قلق يف القطاع.
بمناسبة يوم البحارة يف 2020، وجه كيتاك 
ليم، األمين العام للمنظمة البحرية الدولية 
نواجه وضعاً  العام،  فيها: »هذا  قال  رسالة 
غير مسبوق لوباء كوفيد19. مازالت السفن 
التجارة،  للحفاظ على خطوط  بدورها  تقوم 
لتوصيل  الموائن مفتوحة  ومازالت معظم 
وتحميل إمدادات البضائع األساسية، ولكن، 
البحارة يف  الوباء العالمي أغرق العديد من 
الدهشة واإلعجاب  يائسة. أصابتني  أوضاع 
بتفاين البحارة ومهنيتهم   والمرونة والمثابرة 
العجز عن  واجهوا  بها، حيث  يتحلون  التي 
إجراء تغييرات يف الطاقم، وعدم القدرة على 
العودة إىل بلدانهم، والعجز عن الحصول على 
جوازات السفر والتأشيرات للتنقل من وإىل 
الطبية  الرعاية  سفنهم، باإلضافة إىل نقص 
اإلجازات.  والحرمان من  الحماية  ومعدات 
كل ذلك جاء نتيجة لجهود حسنة النية لمنع 
انتشار الوباء وحماية الصحة العامة، ولكنها 
لم تخلو من عواقب تقييدية مفرطة لقطاع 
الشحن البحري. بالرغم من كل هذه الظروف 
القاسية، صمد البحارة وواصلوا العمل على 

مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. 
وعبرت سعادة المهندسة حصة المالك، 
مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة 
اإلمارات،  دولة  يف  التحتية  والبنية  الطاقة 
 80 يقارب  بما  ية  البحر الصناعة  »تسهم 
بالمائة من التجارة العالمية من حيث الحجم، 
وراء هذه المهمة األساسية الصعبة مجموعة 
الذين يشكلون جزًءا مهًما من  البحارة  من 
البحارة  يشكل  العالمية.  ية  البحر الصناعة 
جزءاً هاماً من المهنيين العاملين يف الصناعة 
البحرية ويتوجب علينا إيجاد حلول سريعة 
لمشاكلهم، إال أن هناك طريًقا طويالً لنقطعه 

فيما يتعلق بحماية مصالحهم. 
تبذلها  التي  المتضافرة  الجهود  تسعى 
المنظمة البحرية الدولية والجمعية العامة 
الدولية  العمل  ومنظمة  المتحدة  لألمم 
إىل  العالم  أنحاء  جميع  يف  والحكومات 
كانت  الواقع،  كبير. يف  البحارة بشكل  دعم 
لمنح  الدولية  ية  البحر المنظمة  دعوة 
البحارة والمهنيين البحريين لقب »عاملين 
أساسيين« تقديراً لجهودهم يف العمل أثناء 

األزمة مثيرًة لالهتمام .

الجهود اإلماراتية والعالمية
لم يتسبب جائحة كوفيد 19- يف تعطيل 
فحسب،  اإلمداد  سلسلة  وعرقلة  السوق 
البحر.  يف  هائمين  البحارة  ماليين  ترك  بل 
فقد تسببت قيود السفر وعمليات اإلغالق 
والتأخير يف تغيير الطاقم يف حدوث خلل يف 
أداء الصناعة البحرية، مما أثر بشكل أساسي 
عقود  تمديد  أدى  كما  البحارة.  حياة  على 
البحارة المؤقتة إىل إطالة فترة إقامتهم على 
متن السفينة، حيث علق البحارة على متن 
السفن لعدة أشهر، وقضى بعضهم ما يصل 
البحر. وبقي اآلالف  إىل 17 شهًرا يف عرض 
عاطلين عن العمل سواء يف البحر أو حتى 

يف أوطانهم.
على الرغم من األزمة العالمية، يف يوليو 
13 دولة، بما يف  الماضي، لعبت  العام  من 
ذلك دولة اإلمارات، دوًرا مهًما يف فتح جميع 
بتغيير  للسماح  اإلقليمية  ومياهها  موانئها 
الطاقم. ويف معرض حديثه عن هذه الخطوة، 
قال الكابتن عبدهللا الهياس مدير إدارة شؤون 
النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية يف 
دولة اإلمارات: »كانت دولة اإلمارات يف مقدمة 
الدول القالئل التي التزمت بتسهيل عملية 

تغيير الطاقم ومنح لقب »عامل أساسي« 
للبحارة، حيث أنهم شريان الحياة الذي يغذي 
الصناعة البحرية ومن الواجب علينا حماية 
مصالحهم. لذلك، أيدت دولة اإلمارات هذه 
القضية بقوة حتى قبل الجائحة. قمنا بالتأكد 
من االلتزام بالتدابير والضوابط االحترازية عند 
الفحص  وإجراء عمليات  االجتماعات  عقد 
والمسوحات الدورية لضمان امتثال جميع 
شركات إدارة السفن ومالك السفن للقواعد 
التي وضعتها قيادة الدولة. كما نحرص على أن 
يدفع مالكو السفن أجور بحارتهم ويعيدونهم 

إىل بلدانهم عند الحاجة«.
سلطة  بين  التعاون  لنجاح  استكماال 
العامة لإلقامة  المالحية واإلدارة  مدينة ديب 
تغيير  تسهيل  يف  ديب   – األجانب  وشؤون 
طاقم السفن، يف أغسطس 2020، تم تسجيل 
3,000 بحار داخل المياه ديب اإلقليمية. تضم 
تسجيل  و1,300  دخول  تسجيل   1,700
خروج. مع مرور الوقت، استمرت السلطات 
يف تلقي مئات الطلبات لتغيير أطقم السفن 
من جنسيات مختلفة، مما عزز مكانة دولة 
اإلمارات، وباألخص مدينة ديب كمركز بحري 

رائد يف الصناعة البحرية العالمية.

الكابتن عبدهللا الهياس مدير إدارة شؤون النقل البحري 
يف وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة اإلمارات.

كثر من 300 من ممثلي الشركات من مختلف القطاعات حول العالم لإلدالء بآرائهم   اجتمع أ
حول هذه القضيةومناقشة التحديات التي يواجهها البحارة. لدعم هذه المساعي، ضمت 
المناقشات أسماء رئيسة يف القطاع مثل مجموعة ايه يب مولر ميرسك و يب يب  ويب دبليو 
و كارجيل و كوسكو و شركة دو ويوروناف ومجموعة إم آي إس سي وشركة  نيبون يوشن 

كايشا و شركة ريو تنتو وشركة  شيل و شركة ترافيجورا و شركة يونيليفر  و شركة فيل

لقاء حصري
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البحارة:
 مهمة قيمة وجندي مجهول

كانت معاناة البحارة تشكل أزمة مستمرة، لكن الجائحة لم تزدها إال سوءًا. مع مرور السنين والتطورات التي نشهدها، ال يزال السؤال مطروًحا - 
هل يحصل البحارة على ما يستحقونه؟

لطالما كانت أزمة البحارة مصدر قلق يف 
أزمة  أدت  الحظ،  البحرية، ولسوء  الصناعة 
كوفيد 19- إىل جعل التحديات التي يواجهونها 
كثر سوءاً وتعقيداً، مما جعل هذه القضية  أ
الخطيرة أزمة إنسانية. يف األشهر األوىل من 
عام 2020، أصبحت أخبار السفن السياحية 

كان  حيث  متداوالً  حديثاً  البحر  يف  الهائمة 
بين  تأثًرا من  األكثر  المجموعة  البحارة هم 
يونيو  بحلول  القطاع.  يف  المهنيين  جميع 
2020، تم تقدير عدد البحارة الذين تقطعت 
بحار. وبحلول  بنحو 150,000  السبل  بهم 
سبتمبر، ارتفع هذا الرقم إىل 400,000 بحار. 

بصرف النظر عن التحديات التي سببتها 
الجائحة، قاسى البحارة على مر السنين أزمات 
الطاقم  تبديل  تأخر  مثل  عديدة  ومشاكل 
الممتدة،  العمل  الشاق وساعات  والعمل 
يف  السبل  بهم  تتقطع  األحيان  بعض  ويف 
ُعرض البحر أليام، إضافة إىل القرصنة البحرية 

 كتبته/دليلة رودريغز
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ومع تطور أزمة البحارة، تستحوذ القضية 
على المزيد من االهتمام يف جميع أنحاء العالم 
وتحشد الدعم لهؤالء الذين هم بأمس الحاجة 
كثر من 300  أ اآلونة األخيرة، اجتمع  له. يف 
من ممثلي الشركات من مختلف القطاعات 
حول العالم لإلدالء بآرائهم حول هذه القضية 
البحارة.  يواجهها  التي  التحديات  ومناقشة 
المناقشات  ضمت  المساعي،  هذه  لدعم 
أسماء رئيسة يف القطاع مثل مجموعة ايه 
يب مولر ميرسك و يب يب ويب دبليو و كارجيل 
و كوسكو و شركة دو ويوروناف ومجموعة 
إم آي إس سي وشركة نيبون يوشن كايشا 
Sوشركة شيل و شركة  تنتو   و شركة ريو 

ترافيجورا و شركة يونيليفر  و شركة فيل.

عناء جسدي وذهني
ظروف العمل القاسية، والبحار الهائجة غير 
المتوقعة، وساعات العمل الطويلة المرهقة 
جسديًا وذهنياً. كان االفتقار إىل األمن الوظيفي 
وعدم ضمان سالمة العاملين يف البحر سبباً 
اإلصدار  سلط  ين.  الكثير استقرار  عدم  يف 
األخير من مؤشر سعادة البحارة الذي نشرته 
»مشن تو سي فيررز« الضوء على العديد 
البحارة  بها  يمر  التي  القاسية  الظروف  من 

بشكل يومي.
حلل استطالع، تم إجراؤه بالتعاون مع نادي 
واليم، من شهر  السفن ومجموعة  مالكي 
التي  األزمة  يونيو 2020،  أبريل حتى شهر 
العالم خالل  أنحاء  البحارة يف جميع  بها  مر 
ذروة الجائحة، وكانت نتائجه مؤلمة وصادمة، 
حيث أظهر مؤشر سعادة البحارة انخفاًضا من 
6.30 يف الربع األول من عام 2020 إىل 6.18 
يف الربع الثاين من عام 2020. باإلضافة إىل 
ذلك، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي 
يواجهها الطاقم مثل عدم القدرة على العودة 
إىل أوطانهم، والقلق المستمر بشأن سالمتهم 
الشخصية وسالمة عائالتهم، واإلحباط الشديد 
بسبب تمديد العقود وقلة االستقرار الوظيفي 

والعائلي.
المدير  فكري،  جمال  الكابتن  وأوضح 
اإلداري والمالك لشركة إم سي إلدارة السفن، 
قائالً »أن البحارة بال شك يقومون بواحدة من 
أصعب المهن يف القطاع البحري. يعمل هؤالء 
المحاربون بصمت حتى أثناء الوباء العالمي، 
لضمان عدم انقطاع النقل للبضائع الضرورية، 
بما يف ذلك اإلمدادات الطبية والغذائية، حيث 
عملوا بال كلل وتغلبوا على جميع التحديات 
التي اعترضت طريقهم. لذلك، من األهمية 

بمكان أن يكون أصحاب السفن وشركات إدارة 
السفن على دراية بكيفية حماية مصالحهم. 
عن  كاملة  المسؤولية  يتحملوا  أن  يجب 
طاقمهم ويضمنوا الحفاظ على صحتهم. يف 
نهاية المطاف، لحل هذه المسألة، نحن بحاجة 
إىل توحيد الجهود. فيجب على الحكومات يف 
جميع أنحاء العالم والجهات المعنية الرئيسة 
ببذل كل ما يف وسعهم لحماية صحة البحارة 
وتوفير سبل عيش كريمة وظروف عمل آمنة 
لهؤالء الذين أبوا إال أن يخدموا هذه الصناعة 

بإيثار رغم كل الظروف.
البحارة إىل اهتمام عالمي، وعلى  يحتاج 
الجنود  كانوا  أنهم  السيما  السرعة،  وجه 
كبر  المجهولين الذي منعوا حدوث كوارث أ
خالل ذروة الجائحة. حيث أنهم لو توقفوا عن 
العمل، لتوقف القطاع البحري بأكمله. لذا، 
فإن توحيد الصفوف وبشكل سريع هو بريق 
األمل الوحيد لحل هذه القضية طويلة األمد.

مبادرة األوىل من نوعها يف منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

يف اآلونة األخيرة، كشفت سلفا، وهي عالمة 
تجارية للعطور مقرها دولة اإلمارات، عن عطر 

جديد اسمه »هوب« مخصص لتقدير جهود 
وعمل البحارة المتواصل. معايل المهندسة 
العربية  المرأة  رابطة  رئيس  المالك،  حصة 
يف القطاع البحري ومؤسس سلفا للعطور، 
تتعاون مع مراسي نيوز يف هذه المبادرة والتي 

تمنح البحارة بصيصاً من األمل.
هذه  تهدف  المساعي،  هذه  خالل  من 
العالمة التجارية إىل نشر الوعي حول أزمة 
البحارة يف جميع أنحاء العالم وتقديم الدعم 
لهم، حيث سيتم استخدام 50 يف المائة من 
مبيعات العطر لمساعدة البحارة الذين لديهم 
»أمل« يف جعل حياتهم أفضل ومستقبلهم 

كثر إشراًقا. أ

عبارة تشويقية 
الدول  اإلمارات يف مقدمة  دولة  »كانت 
القالئل التي التزمت بتسهيل عملية تغيير 
أساسي«  »عامل  لقب  ومنح  الطاقم 
الذي  الحياة  يان  شر أنهم  حيث  للبحارة، 
 يغذي الصناعة البحرية ومن الواجب علينا 

حماية مصالحهم. 
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Boasting a historic legacy of 
over 40 years, ASMEF is part 
of the distinguished Ali & Sons 
Group of Companies. Over the 
years, ASMEF has grown manifold 
and left an indelible mark on the 
shipping industry in the UAE and 
GCC region. For years, it has been 
considered as a leading contrac-
tor in the offshore and onshore 
oil and gas and petrochemical in-
dustries. The company also has a 
great reputation as a provider of 
services including shipbuilding and 

ship repair, rig and jack up repair 
and upgrades, marine mainte-
nance, modularization programs 
and power skid works.

Owing to its strategic location, 
state of the art facilities and ex-
ceptional services, ASMEF has 
continually been a key player in 
the market. Having one of the 
largest facilities in the UAE, it is 
no surprise that the company has 
achieved numerous gains despite 
the global pandemic. Emad Ela-
treby, General Manager of Ali & 

Sons Marine Engineering Factory 
(ASMEF) said, “ASMEF continues 
to maintain its robust position 
despite regional economic chal-
lenges. Our financial results re-
flect our growth in the maritime 
sector that plays a significant role 
in the sustainable development 
of the UAE economy. Despite the 
pandemic, we managed to achieve 
a 60 percent increase in our ship 
repair business because ship and 
barge owners used the down time 
to work on maintenance of the 

By Delilah Rodrigues

The volatile market has taken a toll on different sectors around the world. The shipping industry hasn’t 
been spared, yet amidst the economic fallout, some prestigious names in the shipping industry continue 
to retain their glory

Embracing 
resilience in  
a dynamic market

EXCLUSIVE INTERVIEW
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vessels. Our growth in 2019 and 
2020, combined with the current 
bids in the pipeline will help us 
achieve more growth towards end 
of 2020. Since we are a diversified 
business, in the last few years, we 
have shifted our focus on the oil 
and gas business, while maintain-
ing our ship repairing business to 
cater for our longstanding clients”

Achieving new milestones
The pioneering initiatives of 

ASMEF have proved to be instru-

mental in shaping the develop-
ment of the UAE’s economy. Year 
on year, the company has been 
tirelessly striving to achieve excel-
lence. ASMEF’s journey has been 
challenging yet rewarding. They 
have grown rapidly while strate-
gically tackling the challenges that 
the ever-evolving shipping indus-
try faces. The company has gained 
numerous strategic projects dur-
ing the end of 2019 and the be-
ginning of 2020. Elatreby adds, 
“With the help of our clients and 
end-user, we managed to start the 
implementation of the construc-
tion work for number of projects 
during the pandemic time. We 
have secured our first EPC con-
tract for 12 Power Skids for Bu 
Hasa project. With this project, 
we have established ourselves as 
an EPC contractor, apart from of-
fering other services as one of the 
reputable fabrication facility in the 
UAE. One of our biggest achieve-
ment is that we secured a number 
of modules for IGD-II LNG pro-
ject which is currently progressing 
well and aiming for the loadout of 
those modules before end of this 
year.” ASMEF remains the biggest 

yard to build a total of 120 power 
skids and e-houses for different 
clients so far. They have progres-
sively delivered the last 45 skids 
for BAB Integrated Projects be-
tween late 2019 and early 2020. 
As above, the company also se-
cured 12 power skids for the Bu 
Hasa project from the well-known 
Spanish-based engineering, pro-
curement and construction com-
pany Técnicas Reunidas.

A high In-Country Value (ICV) 
rating, proactive approach and 
long-standing relationship with 
Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC), gives ASMEF an envia-
ble position in the industry. Addi-
tionally, their dedication to deliv-
ering projects in a safe, timely and 
economical manner is one of the 
prime reasons for their success. 
Elatreby explains, “Innovation and 
collaboration are the best ways 
to achieve continued success in 
a competitive marketplace. Irre-
spective of the market conditions, 
we periodically review our existing 
business models and strategies. 
Focusing on our strategic direction 
while monitoring and anticipating 
market variables has always been 

Emad Elatreby 
General Manager

Ali & Sons Marine 
Engineering Factory
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on our agenda. We have collaborated 
with some of the best in the industry 
to enhance our business model and 
contribute to the economic growth of 
the country. This is also essential to 
ensure high-quality service offerings 
and customer satisfaction.”

Staying focused amidst a crisis
The global pandemic has impact-

ed companies and economies world 
over. ASMEF took this challenge in 
their stride and dealt with it positive-
ly and proactively. Immediate actions 
were taken in line with government 
directives to not only safeguard em-
ployees but also sustain the busi-
ness. By adapting to the changing 
market conditions and thinking out 
of the box, the company managed to 
maintain carve out resilient strate-
gies. Elatreby remarks, “This year was 
not easy, but to be frank 2019 and 
2018 weren’t any better. The market 
has been fluctuating for quite a few 
years. But I am optimistic about the 

UAE’s government’s efforts to con-
tain the impact of COVID-19. For 
us, business goes on irrespective of 
the market conditions. Sustenance 
is crucial. It is the survival of the fit-
test. Once you tide over the difficult 
times, you will see the light at the end 
of the tunnel. Having said that, we do 
have quite a few projects in the pipe-
line. Our floating dock has been busy 
since April and is fully booked until 
the end of November with potential 
booking till year end which reflects 
the maritime market recovery in UAE. 
We have also signed a long-term call 
out agreement with NMDC for their 
vessels and dredgers repair works, 
and have been awarded the first SPM 
overhauling project which is a direct 
contract from ADNOC”

 As the pandemic continues to 
evolve, ASMEF is focusing on efforts 
that support a return to work, while 
addressing the changes that need to 
be made due to the current situation. 

From preparing for the post-pan-
demic world to stabilizing in the new 
environment and strategizing for the 
future, ASMEF has a well-defined 
plan of action in place. Elatreby em-
phasizes, “Over the years, we have 
grown from strength to strength 
while facing the challenges of the 
evolving market either in   in Oil& Gas 
or the shipping industries and we will 
continue to do so. We are following 
all the necessary health and safety 
measures while maintaining routine 
operations. We took the early initia-
tive of segregating our workforce into 
dedicated zones and work in multiple 
shifts to ensure social distancing, all 
our employees are also using protec-
tive gear to prevent the spread of the 
virus. Sanitization of all assets, inter-
nal and external buildings, roadways, 
and offices is now a protocol. At AS-
MEF, we continue to maintain oper-
ations in an undisrupted way, while 
keeping employees well-being as a 
top priority. 

EXCLUSIVE INTERVIEW
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الطرق  أفضل  والتعاون  االبتكار  قائالً: »يعد  األتريب  هنا، يشرح 
نقوم  لذا،  بالتنافسية،  تزدحم  المستمر يف سوق  النجاح  لتحقيق 
بشكل دوري بمراجعة نماذج واستراتيجيات أعمالنا، للتركيز على 
توجهنا االستراتيجي ونحن نراقب متغيرات السوق، لقد تعاونّا مع 
أفضل الشركات يف الصناعة لتعزيز نموذج أعمالنا والمساهمة يف 
النمو االقتصادي للدولة، ويعد هذا ضروريًا لضمان تقديم خدمات 

عالية الجودة تضمن لنا رضا العمالء.«

التركيز خالل األزمات
الشركات  على  أثرت  التي  العالمي  الوباء  أزمة  ذروة  خالل 
واالقتصادات يف جميع أنحاء العالم، أخذ مصنع علي وأوالده للهندسة 
البحرية على عاتقه التغلب على هذا التحدي، والتعامل معه بشكل 
إيجايب واستبايق؛ حيث تم اتخاذ إجراءات فورية تماشياً مع توجيهات 
الحكومة، ليس فقط لحماية الموظفين، ولكن أيًضا للحفاظ على 
استمرارية العمل، ومن أجل التكيف مع ظروف السوق المتغيرة 

بالتفكير خارج الصندوق ووضع استراتيجيات مرنة.
علينا تخطي  يكن سهالً  لم   2020 العام  األتريب: »خالل  وقال 
التحديات، ولكن بصراحة القول، لم يكن عامي 2019 و 2018 أفضل 
بكثير من ناحية األعمال. فقد شهد السوق تقلبات عديدة منذ عدة 
سنوات. لكنني متفائل بجهود حكومة اإلمارات الحتواء تأثير الجائحة. 
السوق.  النظر عن ظروف  العمل بغض  لنا، فيستمر  بالنسبة  أما 
االستمرار لألصلح،  بقاء، يكون فيها  بالنسبة يمثل معركة  فاألمر 
وبمجرد التغلب على هذه األوقات الصعبة، سنرى الضوء يف نهاية 
اآلن  نقوم  األزمة،  ثباتنا وتركيزنا خالل فترة  النفق. واآلن، وبسبب 
بتنفيذ عدد غير قليل من المشاريع، وأخرى الزالت يف طور اإلعداد، 

ويزدحم رصيفنا العائم باألعمال منذ أبريل من العام الماضي، وتم 
حجزه بالكامل حتى نهاية نوفمبر، مع إمكانية تمديد الحجز حتى 
نهاية العام، ما يعكس انتعاش القطاع البحري يف دولة اإلمارات. كما 
وقعنا اتفاقية طويلة األمد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لتنفيذ 
أعمال اإلصالح للصيانة لسفنهم وجرافاتهم البحرية، كما حصلنا على 
أول مشروع إصالح شامل لمحطة توزيع النفط العائمة، وهو عقد 

مباشر تم توقيعه مباشرة مع أدنوك.«
مع استمرار تأثير الوباء، يركز مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية 
على الجهود التي تدعم العودة إىل مزاولة األعمال بشكل طبيعي، 
يف ذات الوقت الذي يعمل به على معالجة التغييرات التي يفرضها 
الواقع الجديد لألعمال، والتحضير القتصاد ما بعد الجائحة البيئة 
المالئمة للمضي  البحري، ووضع االستراتيجيات  للقطاع  الجديدة 

قدًما نحو المستقبل.
ويؤكد األتريب، قائاًل: »تتواصل قوة النمو يف أعمالنا عاًما بعد عام، 
وأثناء مواجهة تحديات السوق المتالحقة، سواء يف التقلبات التي 
شهدتها صناعات النفط والغاز أو قطاع الشحن البحري، تتواصل 
مسيرتنا بتحقيق النمو على الرغم من الجائحة. وخالل ذلك نتبع 
جميع تدابير الصحة والسالمة الالزمة، مع الحفاظ على سير العمليات 
الروتينية. لقد أخذنا زمام المبادرة المبكرة لفصل القوى العاملة لدينا 
إىل مناطق مخصصة والعمل يف مناوبات متعددة لضمان التباعد 
االجتماعي، يستخدم جميع موظفينا أيًضا معدات واقية لمنع انتشار 
الفيروس، وأصبح تعقيم جميع المرافق والمباين الداخلية والخارجية 

والطرق والمكاتب بمثابة بروتوكول دائم.« 
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المرونة في سوق ديناميكي
 أثرت تقلبات السوق على قطاعات مختلفة حول العالم، ولم تكن صناعة الشحن استثناء من تلك اآلثار، ولكن في خضم التداعيات االقتصادية، تواصل

بعض الجهات المرموقة في صناعة الشحن المحافظة على مكانتها

يفخر مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية برصيده الذي يمتد 
ألكثر من 40 عاًما، ويعتبر المصنع جزًءا من مجموعة شركات علي 
وأوالده المتميزة. وعبر سنين طويلة، حقق المصنع نمًوا يف جوانب 
متعددة، ليترك بصمة دائمة على صناعة الشحن يف دولة اإلمارات 
ليتم  الخليجي،  التعاون  المتحدة، ومنطقة دول مجلس  العربية 
النفط والغاز  الهندسية يف صناعات  رائًدا للخدمات  اعتباره مزوًدا 
الشركة بسمعة طيبة  وتتمتع  ية،  والبر ية  البحر والبتروكيماويات 
السفن، وإصالحها،  بناء  بما يف ذلك  التصنيعية  للخدمات  كمزود 
وصيانة وترقية الحفارات والرافعات، وخدمات صيانة القطع البحرية، 

وبناء الهياكل اإلنشائية، ومحطات توليد الطاقة.
مستفيًدا من موقعه االستراتيجي والمرافق الحديثة والخدمات 
االستثنائية التي يقدمها، أصبح مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية 
العًبا رئيًسا يف القطاع المالحي يف الدولة. السيما بما يمتلكه من 
منشآت كبرى، مكنته من تحقيق مكاسب عديدة على الرغم من 

الوباء العالمي.
وقال المهندس عماد األتريب، المدير العام لمصنع علي وأوالده 
للهندسة البحرية: »نواصل يف مصنعنا الحفاظ على مكانتنا القوية 
على الرغم من التحديات االقتصادية اإلقليمية؛ حيث تعكس نتائجنا 
المالية نمًوا كبيرًا حققناه يف القطاع البحري، الذي يلعب دورًا مهًما يف 
التنمية المستدامة القتصاد دولة اإلمارات، وعلى الرغم من تحديات 
الوباء، تمكنا من تحقيق زيادة بنسبة 60 يف المائة يف أعمال إلصالح 
أوقات  السفن لدينا، ألن معظم مالكي السفن والبوارج استغلوا 
توقف العمل إلجراء أعمال الصيانة للسفن، وساعدنا النمو الذي 
حققناه يف عامي 2019 و 2020، إضافة إىل العطاءات الحالية التي 
قمنا بإعدادها، على تحقيق المزيد من النمو يف العام الحايل. ونظًرا 
الماضية  القليلة  السنوات  الخدمات، قمنا يف  ألننا شركة متعددة 
الحفاظ على أعمال  النفط والغاز، مع  تركيزنا إىل أعمال  بتحويل 

إصالح السفن لدينا لتلبية احتياجات عمالئنا الدائمين.«
إنجازات جديدة

أثبتت المبادرات الرائدة لمصنع علي وأوالده للهندسة البحرية 
مردودها يف تنمية اقتصاد اإلمارات. فعاًما بعد عام، تسعى الشركة 
بال كلل لتحقيق التميز، وقد كانت المسيرة صعبة ولكنها مجزية، 
فنمت األعمال بسرعة كبيرة وبشكل استراتيجي، لتواكب التحديات 
التي تواجه صناعة الشحن المتطورة باستمرار، وتمكنت الشركة من 
كتساب العديد من المشاريع االستراتيجية خالل نهاية عام 2019  ا

وبداية عام 2020.

ويضيف األتريب: »بدعم من عمالئنا والمستخدمين النهائيين، تمكنا 
من بدء تنفيذ أعمال البناء لعدد من المشاريع خالل فترة الوباء، كما 
حصلنا على أول عقد كمقاول لخدمات الهندسة والتوريد واإلنشاء 
بوحصا،  الكهربائية يف مشروع  الطاقة  لتوليد  لتشييد 12 محطة 
وبهذا المشروع، أثبتنا أنفسنا يف هذا المجال، لنضيف خدمة جديدة 
ضمن خدماتنا األخرى كأحد مرافق التصنيع المرموقة يف اإلمارات.«
كبر مصانع وأحواض بناء السفن يف أبوظبي؛  ويعد المصنع أحد  أ
حيث تمكن حتى اآلن من بناء مجموعة تضم 120 منزاًل إلكترونًيا 
بشكل  وتم  عمالئه.  لمختلف  بائية  الكهر الطاقة  لتوليد  ومحطة 
تدريجي تسليم آخر 45 هيكل إنشايئ لمشاريع حقل باب المتكاملة 
أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، كما قامت  الفترة ما بين  يف 
الشركة أيًضا بتأمين 12 وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية لمشروع 
بوحصا بالتعاون مع شركة الهندسة والمشتريات والبناء اإلسبانية 

المعروفة تكنيكاس ريونيداس.
ومما يعزز المكانة القيادية لمصنع علي وأوالده للهندسة البحرية، 
تصنيفه المرتفع يف مؤشر القيمة المحلية المضافة ICV، وعالقة 
الطويلة األمد مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويف هذا 
الهياكل  الدفعة األوىل من  الناجح لتحميل  التنفيذ  الصدد، شكل 
اإلنشائية للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل 
يات  والمشتر الهندسة  بالتعاون مع  شركة   (IGD-E2) ألدنوك 
والبناء اإلسبانية المعروفة تكنيكاس ريونيداس، أحد أهم إنجازات 
الشركة؛ حيث تم تسليم المشروع بطريقة آمنة ويف الوقت المناسب، 

وبجدوى اقتصادية عالية.

 كتبته/دليلة رودريغز



COVID-19 Global Impact 
The COVID-19 pandemic escalation has a profound im-

pact on international shipping that leads to further pres-
sure on all industry participants. Issues that have arisen so 
far include: travel restrictions, ships delivery delays, sea-
farers’ wellbeing, port congestion, extended lay-ups, crew 
stranding, lack of security personnel to protect the ships 
sailing through the High-Risk Waters etc. 

Short term issues, that will be resolved upon pandemic 
ending, lead to the long-term ones that will have a big-
ger and more severe effect on the industry. Disruption of 
supply-demand chains bring to closure of enterprises, op-
erations scale suspension, unemployment, macroeconomic 
problems in manufacturing, procurement, distribution etc. 

-
kets and economic distress, especially in the Gulf where 

market. The economic fallout from the pandemic raises 
the risks of a global economic recession with high levels of 
unemployment that in its turn may also lead to increased 
piracy and armed robbery against ships. 

ALSS modus of operandi 

Security took effective mitigation strategies to continue 
providing maritime security services to the clients without 
any disruption. Our security teams are based all over the 
perimeter of the High-Risk area allowing the clients to op-
erate safely and securely. The strategic location of all three 

allows us to provide the services to the vessels coming 
from Far East to Mediterranean and back, from Arabian 
Gulf to Red Sea and Horn of Africa thus covering the most 
vital shipping routes. 

All our security operators being monitored on daily basis 
-

sel. The platforms management strictly abided by protec-
tive measures and safety precautions to keep all guards in 
good health. All the infection control measures are imple-
mented. The armories supplied with medicines and extra 
medical equipment to assist the guards and crew onboard 
if necessary. Our security personnel provided with relevant 
information and guidance from World Health Organization 
and National Health Authorities. Furthermore, the OCIMF 
Bulletin No.7 Inspection guidance COVID-19 has been fully 

health record book.
Our Operations Team is monitoring remotely on 24/7 

basis all clients’ vessels with ALSS guards on board. We 
understand the importance of swift feedback to the cus-

By Katherine Yakunchenkova
General Manager, AlSafina Security

The maritime industry is playing an essential role in the short-term 
emergency response to the pandemic, by facilitating the transport of 
vital commodities and products, thus sustaining jobs, international 
trade, and global economy

tomers with increased demand of transits in 
the High-Risk Waters and Vessel Safety 
Monitoring. 

Measures taken during COVID-19
In ALSS we have built a contingency 

plan to keep the operations going on with-
out big losses. Our all employees stationed 
worldwide are monitoring on-going opera-
tions remotely from home to avoid contact with 
each other. Personnel arrangements were put in 
place to cover working in shifts. Everyone complied with 
the Health Safety Management plan to continue undis-
rupted operations. We worked on process for accidents 
and sickness prevention of the security personnel on-
board. The board engaged the Company’s crisis manage-
ment plan be ready to cope with COVID-19 consequences. 

Conclusion
COVID-19 continues to spread across the world with 

global supply chain system, raised the risks of another 

global economic downturn, resulted in set-
back for the shipping industry in particular 

and various business activities in general. 

-
crease in pirate attacks and attempted at-

quarter of 2020 that gives us a troubling 
sign. Piracy is expected to rise in 2020 and 

2021 and expand, posing serious concerns for ship-
ping and international oil companies. Business life post-
COVID-19 will take a certain time to resume in a consist-
ent state. The global recovery remains weak and subject 
to further downside risks, one of which is second wave of 
coronavirus infections spike. Nonetheless, just as a crisis 
carries risks, it is also accompanied by opportunities. Now 
is a chance to rebuild a stronger, sustainable system that 
can effectively mitigate the risks while harnessing the op-
portunities.

In post-COVID-19, world businesses are forced to in-
novate and re-evaluate the way they operate. Future 
business models will be more mobile, data-driven includ-
ing remote workforce planning, e-commerce, risk contain-

response planning. Staying resilient to the pandemic out-
break, putting in place appropriate contingency plans and 
closely following the market swings are the key require-
ments for navigating through these uncertain times. 

Business life post-COVID-19 will take a 
certain time to resume in a consistent state. 
Now is a chance to rebuild a stronger, 
sustainable system that can effectively 
mitigate the risks while harnessing the 
opportunities.

Global Maritime Security Solutions 

operations@alsafinasecurity.com (24/7) 
alsafinasecurity.com

Ensuring business sustainability 
during challenging times 
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You,  
& Ince ,
in any case

In this fast-paced world you need a pro-active business services partner who moves your company forward, someone 
who understands your challenges and the importance of commitment. 

Providing legal services to the maritime industry for almost 150 years.

incegd.com

Europe & Middle East & Asia

We can assist you with:

– Admiralty & casualty response
– Anti-bribery and corruption
– Bills of lading
– Cargo recovery and defence
– Charterparties
– Competition/Compliance
– Corporate and M&A
– Cruise and passenger ships
– Cyber security

– Emergency response
– Hull and P&I insurance
– Investment fund
– Marine insurance and 

reinsurance
– Piracy and maritime security
– Pollution
– Ports and maritime 

infrastructure

– Regulations
– Salvage and wreck removal
– Sanctions
– Shipping dispute resolution
– 
– Ship sale and purchase
– 

securitisation
– Yachts

Please contact: DubaiMarketing@incegd.com or phone 6000 4307 971+

Our International Emergency Response service 365 ,7/24 days a year
Phone: 6999 7283 20 (0) 44+

“ They can turn things around quickly and their advice is always on point”
— Chambers & Partners - Shipping, United Arab Emirates
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كوفيد- 19 واآلثار العالمية
تصاعدت اآلثار العميقة لجائحة كوفيد- 19 على قطاع النقل البحري 
الدويل، والذي أدى إىل مزيد من الضغط على كافة المعنيين بالصناعة، 

ومن بين القضايا التي شملتها تلك الضغوط حتى اآلن:
قيود السفر، وتأخير تسليم السفن، ومعاناة البحارة، وازدحام الموائن،

يـــة، ونقص  وعمليـــات التأجيـــل الممتـــدة، وحجـــز أفـــراد الطواقـــم البحر
أفـــراد حراســـات األمـــن لحمايـــة الســـفن التـــي تبحـــر عبر الميـــاه عالية

المخاطر، وغيرها العديد من التحديات.
وهنـــا البـــد مـــن العـــودة إىل األزمة الماليـــة العالميـــة يف 2008 -2010، 
عندمـــا ُتركـــت العديـــد مـــن الســـفن العاطلـــة متوقفـــة يف عـــرض البحر 
يف مناطـــق عاليـــة الخطورة، مـــا أدى إىل زيادة أعداد القرصنة والســـطو

المسلح، ومع انخفاض األطقم البحرية صاروا أهدافاً معرضة للخطر، 
وهـــذا الوضـــع قـــد يعاود الكـــرة اآلن مرة أخرى؛ إذ ســـجل تقرير اتفاقية 
التعـــاون اإلقليمي لمكافحة القرصنة والســـطو المســـلح ضد الســـفن 
يـــادة بنســـبة ثالثـــة أضعـــاف يف  يف آســـيا للربـــع األول مـــن عـــام 2020 ز
إجمـــايل الحـــوادث مقارنة بالفترة نفســـها من عام 2019 . ســـتة عشـــر 
مـــن تلـــك الحـــوادث -أي ما يعـــادل 55 يف المائة مـــن إجماليها- حدث 
أثنـــاء وجـــود الســـفن يف المراســـي أو قريبـــاً منهـــا؛ وهـــذا يشـــير إىل أن 
يـــد من الســـفن إمـــا عاطلة عن العمل، أو متوقفـــة لفترات طويلة  المز

من الوقـــت يف الموائن.

طريقة عملنا يف شركة السفينة للخدمات األمنية
منـــذ بدايـــة أزمـــة الوبـــاء، اتخـــذت شـــركة الســـفينة للخدمـــات األمنيـــة 
اســـتراتيجيات احتـــواء فعالـــة لمواصلـــة تقديم خدمات األمـــن البحري 
للعمـــالء دون أي انقطـــاع؛ حيـــث تتمركـــز فـــرق األمـــن لدينـــا يف جميـــع 
األنحاء المحيطة بالمناطق عالية المخاطر؛ ما يسمح للعمالء بالعمل 
بأمـــان وحمايـــة. ويتيـــح تواجـــد قواربنـــا المســـلحة العائمـــة يف المواقع 
االســـتراتيجية الثالثـــة يف مينـــاء الفجيـــرة، والبحر األحمر، وبحـــر العرب، 
لنـــا تقديـــم الخدمـــات للســـفن القادمة من الشـــرق األقصـــى إىل البحر 
األبيض المتوســـط والعائدة منه، ومن الخليج العريب إىل البحر األحمر 
كثـــر المناطـــق حيويـــة على طول  والقـــرن األفريقـــي، وبالتـــايل نغطـــي أ

طرق الشـــحن.
وتتـــم مراقبـــة جميـــع مشـــغلي األمـــن لدينـــا علـــى أســـاس يومـــي؛ إمـــا 
على متن قواربنا المســـلحة العائمة أو على ســـطح ســـفينة العميل،
وتلتزم إدارة المنصات يف الشركة بصرامة بتدابير الحماية واحتياطات

الســـالمة للحفـــاظ علـــى صحـــة جميـــع الحـــراس األمنييـــن؛ حيـــث يتـــم 
تنفيـــذ جميـــع تدابيـــر مكافحـــة العدوى، كمـــا يتم تزويد المســـتودعات 
باألدوية والمعدات الطبية اإلضافية لمســـاعدة الركاب والطواقم على 
متـــن الســـفن إذا لـــزم األمر، ويتـــم تزويد أفراد األمن لدينـــا بالمعلومات 
والتوجيهات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات 
الصحيـــة الوطنيـــة، عالوة على ذلك، تم تنفيذ نشـــرة بروتوكوالت أمنية 
مشـــددة للتفتيـــش علـــى إصابـــات كوفيد- 19 بشـــكل كامـــل، ويحمل 
كل ضابـــط حراســـات أمنية شـــهادة حالـــة صحية محدثـــة وموقعة من 

التفتيش. جهة 
يـــق العمليـــات لدينـــا بالمراقبـــة عـــن بُعد على مدار الســـاعة  ويقـــوم فر
طـــوال أيـــام األســـبوع، حيـــث يتـــم نقـــل الحـــراس لجميع العمـــالء على 
متن الســـفن والمنصات، ونتفهم يف شركة السفينة للخدمات األمنية 
أهميـــة االســـتجابة الســـريعة للعمالء، مـــع زيادة الطلـــب على خدمات 
يـــت يف الميـــاه عالية المخاطر ومراقبة ســـالمة الســـفن. حراســـة الترانز

تدابير كوفيد- 19
قمنا يف شـــركة الســـفينة للخدمات األمنية ببناء خطة طوارئ للحفاظ 
علـــى اســـتمرار العمليـــات دون خســـائر كبيـــرة؛ حيث يراقـــب موظفونا 
يـــة عـــن بُعـــد مـــن منازلهم  يـــن حـــول العالـــم العمليـــات الجار المتمركز
لتجنـــب االتصال الشـــخصي بيـــن بعضهم البعض، وتـــم وضع مواعيد 
دوام الموظفيـــن لتغطيـــة العمل يف المناوبات. ويمتثل الجميع لخطة 
إدارة الســـالمة الصحيـــة لمواصلـــة العمليـــات دون انقطـــاع، وقد عملنا 
علـــى خطـــة للحـــوادث والوقاية مـــن الوباء لعناصرنـــا األمنية على متن 
المنصات والســـفن، واســـتعاد مجلـــس اإلدارة يف الشـــركة بفريق إدارة 

األزمـــات لنكـــون على اســـتعداد للتعامل مع عواقـــب الجائحة.

الخالصة
سيستمر الوباء يف االنتشار يف جميع أنحاء العالم مسبباً نتائج يصعب 
التنبؤ بها، وقد أدى ذلك إىل انتكاســـة يف صناعة الشـــحن قد تستغرق 
بعـــض الوقـــت للتعـــايف منها والعـــودة إىل العمل بأوضاع مســـتقرة؛ ما 
ســـيؤثر علـــى جميع القطاعـــات البحرية بما فيها التأثير المباشـــر على 

قطاع األمن البحري.
وقد شـــهدت األشـــهر األوىل من عام 2020 زيادة يف هجمات القراصنة 
ومحـــاوالت الهجمـــات، حيث صعد القراصنة على متن 37 ســـفينة يف 
الربع األول من عام 2020 ، وهذا يعطينا رسالة مزعجة، ويجب علينا 
أن نواصـــل مقاومـــة تفشـــي الوبـــاء، ونضع خطـــط الطوارئ المناســـبة، 
ونتابـــع تقلبـــات الســـوق عـــن كثـــب، باعتبارهـــا المتطلبـــات الرئيســـة 

لالســـتمرار خالل هـــذه األوقات غير المســـتقرة. 

ضمان استدامة األعمال خالل األزمات االقتصادية
تلعب الصناعة البحرية دوًرا أساًسا في االستجابة الطارئة على المدى القصير للوباء، من خالل تسهيل نقل السلع والمنتجات الحيوية، وبالتالي  

المحافظة على استدامة الوظائف والتجارة الدولية واالقتصاد العالمي

بقلم كاثرين ياكونتشينكوفا
مدير عام شركة السفينة للخدمات األمنية

You,  
& Ince ,
in any case

In this fast-paced world you need a pro-active business services partner who moves your company forward, someone 
who understands your challenges and the importance of commitment. 

Providing legal services to the maritime industry for almost 150 years.

incegd.com

Europe & Middle East & Asia

We can assist you with:

– Admiralty & casualty response
– Anti-bribery and corruption
– Bills of lading
– Cargo recovery and defence
– Charterparties
– Competition/Compliance
– Corporate and M&A
– Cruise and passenger ships
– Cyber security

– Emergency response
– Hull and P&I insurance
– Investment fund
– Marine insurance and 

reinsurance
– Piracy and maritime security
– Pollution
– Ports and maritime 

infrastructure

– Regulations
– Salvage and wreck removal
– Sanctions
– Shipping dispute resolution
– 
– Ship sale and purchase
– 

securitisation
– Yachts

Please contact: DubaiMarketing@incegd.com or phone 6000 4307 971+

Our International Emergency Response service 365 ,7/24 days a year
Phone: 6999 7283 20 (0) 44+

“ They can turn things around quickly and their advice is always on point”
— Chambers & Partners - Shipping, United Arab Emirates
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 By Neill Robertson-Jones

The rapid spread of the COVID-19 global pandemic has so far had both a substantial and profoundly 
negative impact on global shipping markets and maritime financing. 

Heightening the pressure of 
financing the maritime industry 

As a result of COVID-19, global 
trade is expected to fall in 2020 be-
tween circa 15% - 30% but this fig-
ure cannot be accurately estimated 
until global peak impacts have been 
identified and a plentiful vaccine is 
globally available or COVID-19 is ef-
fectively contained.

Global economy outlook 
Businesses and manufacturing 

output has all but halted in many 
countries at different periods, de-
pending on when the pandemic 
spread into their countries.  China 
faced the first wave of COVID-19 
but effectively closed their economy, 
as well as placed a locked down to 
their population which enabled them 
to slow the spread and maintain an 
effective medical support structure.  

China’s demand for goods slowed 
substantially, whilst its shipyards 
closed down and as they could not 
export manufactured products in-
cluding vessel spares, given the fact 
ships stopped sailing to and from 
China.  Asia and North America 
are expected to be the hardest hit, 
with the global slump in demand for 
goods being  negatively affected, 
everything from cruise ships, bulk 
carriers, container ships to offshore 
support vessels with port utilisation 
has diminished.

NBF provides financing  
during crisis 

NBF remains committed to main-
taining as much support to our ma-
rine customers, proactively analyzing 
market developments and provid-
ing solutions to our customers in 
these uncertain times. However, it 
is important to note that Banks are 
equally affected by COVID-19, so in 
this time of diminishing global liquid-
ity and ratings pressure, we continue 
to focus in this sector with caution.  

NBF continues to provide custom-
er financing, whilst working around 
the delayed process when it comes 
to the sales of vessel purchases. This 
is due to remote working, including 
but not limited to selected bank 
staff, customer staff, lawyers, valu-
ers, government departments and 
flag offices. 

Maritime financing is difficult for 
banks and customers and will remain 
this way until COVID-19 peaks glob-
ally and can be effectively contained. 
Planning for future demand has be-
come much harder for both banks 
and customers, with limited informa-
tion due to the uncertainty around 
COVID-19, making decision-making 
harder. 

The slow-down in demand and 
recent oil price volatility has led to 
some projects delaying charter re-
payments which lead to customer 
cash flow challenges. Some charter 
contract renewals are at risk and a 
reduction in charter rates is expect-
ed.  Freight rates have generally di-

minished, though tanker and VLCC 
rates surged with transportation 
and storage opportunities during the 
period of contango, arising from the 
oil price plummet in late April. Simul-
taneously, some vessels’ operating 
costs have increased due to difficul-
ty in making crew changes, paying 
more to retain crews in position, as 
well as sourcing spare parts at rea-
sonable cost.

NBF has remained vigilant to mar-
ket developments and proactively 
works with our customers in part-
nership to weather these adverse 
impacts, to both existing and pro-
spective new purchase and sale of 
vessel.

Neill Robertson-Jones
Head of Energy and Marine
National Bank of Fujairah PJSC
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أن  المتوقع  من  لكوفيد19-  ونتيجة 
تنخفض التجارة العالمية عام 2020 بين 
حوايل ٪15 إىل ٪30، وال يمكن تقدير هذا 
الرقم بدقة حتى يتم تحديد ذروة اآلثار عالمياً، 
ويتوافر لقاح ناجح على مستوى عالمي، أو 

أن يتم احتواء الوباء بشكل فعال.

استشراف أوضاع االقتصاد العالمي
الماضية، توقفت األعمال  الفترة  خالل 
العديد من  الصناعي يف  التجارية واإلنتاج 
البلدان لفترات مختلفة، اعتماداً على وقت 
انتشار الوباء يف بلدانهم، فالصين هي من 
واجه الموجة األوىل من الوباء، ولكنها أغلقت 
اقتصادها بشكل فّعال وكذلك حجرت منزلياً 
انتشار  إبطاء  على سكانها، ما مكنهم من 
العدوى، وساعدهم يف الحفاظ على قدرات 
المنظومة الطبية بشكل كبير. فتباطأ الطلب 
بشكل  السلع  كثير من  على  الصين  من 
كبير، يف حين توقف العمل يف أحواض بناء 
السفن بها، ولم تتمكن من تصدير السفن 
قطع  ذلك  يف  بما  المصنعة؛  والمنتجات 
غيار السفن، وتوقفت كثير من السفن عن 
اإلبحار من وإىل الصين. وُيتوقع أن تكون آسيا 
وأمريكا الشمالية هما األكثر تضرراً من هذا 
اإلغالق. من جهة أخرى أثر التراجع العالمي 
يف الطلب على السلع بشكل سلبي على 
الرحالت  من قطاع سفن  بدءاً  كل شيء؛ 
البحرية، وناقالت البضائع السائبة، وسفن 
الحاويات، وصوالً إىل سفن الدعم البحرية، 

وكذلك معدالت تشغيل الموائن.

خالل  والتمويل  الوطني  الفجيرة  بنك 
األزمات

خالل ذروة األزمة االقتصادية التي تسبب 
الفجيرة  بنك  حافظ  كوفيد19-،  وباء  بها 
الوطني على الدعم بالقدر األقصى لعمالئه 
يف القطاع البحري، عبر التحليل االستبايق 

لتطورات أوضاع السوق، ومن خالل تقديم 
غير  األوقات  هذه  يف  لعمالئنا  الحلول 
المهم مالحظة  المستقرة، ومع ذلك؛ من 
أن البنوك أيضاً قد تأثرت على قدم المساواة 
األوقات  بوباء كوفيد19-، لذلك، ويف هذه 
وضغوط  العالمية،  السيولة  شح  من 
التصنيفات االئتمانية؛ نواصل التركيز على 
دعم هذا القطاع، لكن بشكل حذر. واليزال 
بنك الفجيرة الوطني يقدم تمويله للعمالء، 
وتنفيذ عمليات شراء وبيع السفن، ولكن 
العوامل أدى إىل حدوث بعض  عدداً من 
تأخير يف دورة العمل، منها عمل العديد من 
المعنيين بتنفيذ تلك اإلجراءات يف منازلهم 
المثال  سبيل  على  بينهم،  من  بُعد؛  عن 
موظفي  من  بها  بأس  ال  نخبة  الحصر،  ال 
البنك، وموظفي خدمة العمالء، والمحامين، 
والمقّيمين، ومندويب الحكومة، والعديد من 
األعالم  مكاتب  وموظفي  ية،  اإلدار الفرق 

البحرية.
التمويل  أن  جميعاً  ندرك  أن  وعلينا 
من  لكل  بالنسبة  صعبة  عملية  البحري 
البنوك والعمالء على حد سواء، وسيبقى 
كذلك حتى يصل وباء كوفيد19- إىل ذروته 
عالمياً لتتم السيطرة عليه واحتوائه بشكل 
فعال، وقد أصبح التخطيط والتنبؤ بالطلب 
المستقبلي أكثر صعوبة على كل من البنوك 
محدودة  معلومات  توافر  ومع  والعمالء، 
كثر  بسبب الوباء، فإن اتخاذ القرار يصبح أ

صعوبة، وقد أدى التباطؤ يف الطلب على 
السلع وتقلب أسعار النفط يف اآلونة األخيرة 
إىل تأجيل بعض المشاريع تسديد رسوم 
تحديات يف  إىل  أدى  ما  السفن،  استئجار 
العمالء،  من  كثير  لدى  النقدي  التدفق 
وأصبح تجديد بعض عقود اإليجار معرضاً 
للخطر، ومن المتوقع حدوث انخفاض كبير 
تراجعت  كما  السفن،  استئجار  أسعار  يف 
معدالت الشحن البحري بشكل عام؛ على 
الرغم من ارتفاع أسعار استئجار الناقالت و 
ناقالت النفط العمالقة بسبب تزايد الطلب 
على استعمالها يف عمليات تخزين الفائض 
النفطي الذي تسببت به زيادة المعروض 
يل  أبر أواخر  يف  النفط  أسعار  وانخفاض 
تكاليف  زادت  الوقت نفسه،  الماضي، يف 
تشغيل بعض السفن بسبب صعوبة إجراء 
التغييرات يف الطواقم البحرية، إضافة إىل 
بقائهم  خالل  التكاليف  من  يد  المز دفع 
محجوزين يف المواقع، فضالً عن التحدي 
الناجم عن صعوبة توريد قطع الغيار بتكلفة 

معقولة.
بنك  الظروف، استمر  تلك  يف ظل كل 
الفجيرة الوطني متيقظاً ومستعداً لمواجهة 
بشكل  العمل  وواصل  السوق،  تطورات 
عالقة  عبر  عمالئه  مع  متواصالً  استبايق 
السلبية  اآلثار  للتغلب على  كة متينة  شرا
لكل من عمليات شراء وبيع السفن الحالية 

والمستقبلية. 

 كان لالنتشار السريع لوباء كوفيد-19 عالمياً تأثير كبير وسلبي للغاية على أسواق الشحن العالمية والتمويل البحري.

تزايد الطلب يضغط على تمويل القطاع البحري
 بقلم نيل روبرتسون جونز
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Tasneef Subsidiaries

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

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

TASNEEF Asset Integrity, which is 
accredited company for ensuring safe-
ty in the industry and construction 
activities by means of Third-Party In-
spection. 

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

TASNEEF RINA Business Assur-
ance which is International Certifi-
cation body providing Certifications, 
Training and Advisory Services.

للتصنيف اإلمارات  هيئة 

تقوم  و  األعامل  لضامن  تصنيف-رينا   

املعايري  حسب  الجودة  شهادات  بإصدار 

املختلفة. االستشارات  وتقديم  العاملية 

اعامل  يف  املتخصصة  وهي  ماريتايم  تصنيف 

البحرية  النفطية  واملنشآت  السفن  تصنيف 

البحرية. واملعاينة  التفتيش  وعمليات 

متخصصة  األصول وهي رشكة  لسالمة  تصنيف 

الصناعية  املنشآت  عىل  السالمة  تفتيش  يف 

البناء. وأنشطة 

بتقديم  تقوم  التي  وهي  تصنيف  أكادميية 

مجال  ويف  البحري  املجال  يف  تدريبية  دورات 

والجودة.  والسالمة  األمن 
ACADEMY

B U S I N E S S
ASSURANCE

ASSET INTEGRITY

MARITIME



Driving 
changes, 
optimizing 
the needs

www.tasneef.ae

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

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

يف  متخصصة  هيئة  كأول   2012 العام  يف  تصنيف  تأسيس  تم  لقد 

املجال تصنيف السفن يف الدولة العربية ، وهي تسعى بأن تكون 

وذلك   ، السنني  مئات  عمرها   يناهز  التي  العالية  الهيئات  ضمن 

العربية،  الدول  الجهود عىل مستوى  تنسيق  و  التعاون  من خالل 

عىل  املحافظة  يف  املساهمة  و   ، العريب  البحري  بالقطاع  للنهوض 

العربية الدول  يف  البحرية  املمتلكات  و  البيئة  سالمة  و  أمن 

TASNEEF was established in 2012 as the 
first Classification Society in the Arab world. 
The primary mission of TASNEEF is to serve 
the UAE's interest, as well as the needs of 
our clients in the Arab world by promoting 
the security and safety of life at sea, and 
preserving the maritime environment



IN-DEP TH

Securing the future of 
the blue economy
The Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport branch in Sharjah collaborates with 
key government entities to ensure healthier oceans and a thriving maritime economy

By Mohammed Siddiq M.

The blue economy refers to all 
economic activities related to ocean, 
seas, and coasts, while also covering 
a range of interlinked, established, 
and emerging sectors. It refers to the 
sustainable use of ocean resources to 
promote economic growth by improv-
ing jobs and livelihoods, while also 
protecting the ocean’s ecosystem. 

In this regard, there is a direct cor-
relation between the blue economy 
and the maritime industry as the seas 
and oceans are the backbone of the 
industry. Including shipping, ocean-
based industries like fishing, energy, 
tourism, etc. generate over US$3 tril-
lion of economic activity every year, 

and are growing at twice the rate of 
the rest of the terrestrial economy. 
The blue economy stands at US$24 
trillion, which is more than the sover-
eign funds of several financially pow-
erful countries. 

Cause for concern
In terms of reversing the health of 

our water bodies,  we have a long way 
to go. Yet, we have to act fast as it 
is rapidly deteriorating. Stocks of fish 
are declining while the demand for 
seafood is exploding. Almost 90 per 
cent of big fishes are extinct now, the 
remaining 10 per cent is expected to 
vanish in the next 40 years. 

Additionally, climate change is also 
impacting our oceans. Rising ocean 
temperatures are disturbing the nat-
ural ecosystem, depleting oxygen 
and making them acidic. Therefore, 
though we witness a growth in the 
ocean economy, we are also seeing a 
decline in the health of the ocean en-
vironment.  

In response to the rising concerns 
regarding the oceans, the Arab Acad-
emy for Science, Technology and 
Maritime Transport branch in Sharjah 
(AASTS) has partnered with govern-
ment entities to tackle this crisis and 
enrich the blue economy in the UAE 
and the region. 

Collaborations for change 
In an effort to utilise their capabili-

ties and expertise to protect the envi-
ronment and curb maritime activities 
that are causing climate change, the 
Academy recently held discussions 
with the UAE Ministry of Climate 
Change and Environment. Their pri-
mary goal is to protect the marine 
environment, enhance marine food 
resources and fish wealth and main-
tain ecological balance. 

Commenting on this development, 
H.E. Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, 
Minister of Climate Change and Envi-
ronment in the UAE explained, ”Pro-
tecting the environment, preserving 
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its natural resources and ensuring the 
sustainability of its biodiversity is a 
strategic priority for the UAE and the 
Ministry of Climate Change and En-
vironment. Therefore, efforts are be-
ing made through an integrated leg-
islative framework that is constantly 
being developed and modernised. Our 
primary goal is to launch several pro-
jects, programs and initiatives that 
strengthen partnerships with the so-
ciety and all the stakeholders.”

Empowering the Blue Economy
The marine environment holds a 

prominent position in the UAE’s stra-
tegic agenda. Therefore, the govern-
ment has undertaken varied efforts 
to strengthen the blue economy by 
launching initiatives to preserve and 
enhance natural habitats and achieve 
sustainable fisheries.

Dr. Ismail Abdel Ghaffar Ismail Fa-
raj, President of the Arab Academy 
for Science, Technology, and Mari-
time Transport said, “We have always 
been at the forefront of promoting 
the growth of the maritime econo-
my in the UAE and the Middle East. 
To support this, we recently signed a 
strategic partnership agreement with 
the UAE Ministry of Energy and In-
frastructure to utilise our capabilities 
and mould the future generation of 
maritime professionals.”

He added, “Furthermore, our dis-
cussions with the Ministry of Cli-
mate Change and Environment have 
also been fruitful. This will make the 
Academy a maritime academic arm 
that serves the UAE’s agenda, sup-
porting them to protect the marine 
environment and developing its natu-
ral wealth and fish resources. We will 
contribute to improving and devel-
oping the best marine environmen-
tal practices and provide support in 
terms of advisory and scientific stud-
ies for various applications and spe-
cialisations, ensuring that our actions 
have a positive impact on the global 
maritime industry.”

Technology and its impact
The Academy aims to develop ma-

rine food resources and combat the 
effects of pollution and harmful emis-
sions by making use of Artificial Intel-
ligence, big data and their enhanced 
digital capabilities.

Speaking about the use of technol-
ogy to enhance the blue economy, Dr. 
Ahmed Youssef, Associate Dean of 
College of Maritime Transport and 
Technology, AASTS said, “We look 
forward to using artificial intelligence 
and the Internet of Things to build a 
smart and advanced system of sen-
sors that monitor all the indicators 
necessary to get an integrated and 
accurate picture of the state of the 
marine environment in the UAE. This 
will support the development of the 
blue economy and promote sustaina-
bility, which are the pillars for achiev-
ing prosperity and development for 

future generations.” 

The Academy has taken steps to 
serve the UAE’s agenda in protecting 
the marine environment, and devel-
oping its natural wealth and fish re-
sources, by building, operating, and 
ensuring the quality of suitable fish-
ing vessels. In order to adhere to the 
international standards of sailing, the 
Academy provides crew with training 
and technical advice on the inspection 
of ships to ensure their suitability. 

They will also highlight the impor-
tance of using fishing nets and tools 
that are not harmful to the marine en-
vironment, and stress on elimination 
of overfish. Through their endeav-
ours, the Academy will also support 
the UAE’s food security strategy by 
enlightening people about investment 
opportunities in developing marine 
food resources and fisheries as a re-
sult of the UAE’s environmentally and 
climatically diverse coastline, which is 
home to a variety of aquatic life.

“We will use artificial intelligence and the Internet of 
Things to build a smart and advanced system of sen-
sors that monitor all the indicators necessary to get 
an integrated and accurate picture of the state of the 
marine environment in the UAE.This will support the  
development of the blue economy and ustainability, 
which are the foundations for achieving prosperity 
and development for future generations.” 

Dr. Ahmed Youssef,  
Associate Dean, College of Maritime Transport 

and Technology, AASTS
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يمثل أولوية استراتيجية لنا ولقيادة دولة اإلمارات. لذلك، نبذل جهوداً 
جبارًة من خالل تطوير إطار تشريعي متكامل يتم تحديثه باستمرار. 
كاتنا  نسعى إىل إطالق العديد من المشاريع والمبادرات التي تعزز شرا

مع المجتمع المحلي وجميع الجهات المعنية “.

تمكين االقتصاد األزرق
تعد قضية البيئة البحرية من ضمن أولويات جدول األعمال 
االستراتيجي لدولة اإلمارات، حيث تبذل الحكومة جهوًدا يف أطر 
مختلفة لتعزيز االقتصاد األزرق من خالل إطالق عدد من المبادرات 

لحماية المواطن الطبيعية وضمان استدامة مصايد األسماك.
الغفار إسماعيل فرج،  الدكتور إسماعيل عبد  صرح األستاذ 
رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
قائالً: “لقد كنا دائما يف الطليعة من حيث تعزيز نمو االقتصاد 
البحري يف دولة اإلمارات والشرق األوسط. ولالستمرار بدورنا هذا، 
وقعنا مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية 
التحتية يف دولة اإلمارات لتوحيد الجهود والقدرات وتنشئة جيل 

المستقبل من المهنيين يف القطاع البحري.”
كما أضاف الدكتور إسماعيل: “عقدنا مناقشات مثمرة مع وزارة 
التغير المناخي والبيئة مما سيعزز دورنا كذراع أكاديمي بحري 
يخدم أجندة دولة اإلمارات، ويدعم جهودها يف حماية البيئة البحرية 
وتنمية ثرواتها الطبيعية ومواردها السمكية. كما سنساهم يف 
تحسين وتطوير أفضل الممارسات البيئية البحرية وتقديم الدعم 
من حيث الدراسات االستشارية والعلمية لمختلف التطبيقات 
على مستوى  إيجايب  أثر  تحقيق  ما سيضمن  والتخصصات، 

الصناعة البحرية العالمية “.

التكنولوجيا وأثرها
من خالل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة 
والقدرات الرقمية المتقدمة، تسعى األكاديمية إىل تطوير الموارد 

الغذائية البحرية ومكافحة آثار التلوث واالنبعاثات الضارة. 
ويف حديثه عن استخدام التكنولوجيا لتعزيز االقتصاد األزرق، 
قال الربان الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري 
والتكنولوجيا يف األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
الذكاء االصطناعي  إىل استخدام  “نتطلع  الشارقة،  البحري فرع 
أجهزة  من  ومتطور  ذكي  نظام  بناء  أجل  من  األشياء  وإنترنت 
االستشعار، والتي تستطيع رصد جميع اإلشارات الالزمة للحصول 
على صورة متكاملة ودقيقة لحالة البيئة البحرية يف دولة اإلمارات. 
هذه التقنية ستكون بمثابة قفزة يف سباق تنمية االقتصاد األزرق 
وتعزيز االستدامة، واللذين يشكالن إثنين من أهم الركائز االقتصادية 

التي ستسهم يف تحقيق االزدهار والتنمية ألجيال المستقبل”.
قطعت األكاديمية أشواطاً يف خدمة أجندة دولة اإلمارات يف حماية 
السمكية،  الطبيعية ومواردها  ثرواتها  البحرية، وتنمية  بيئتها 
الصيد. ولضمان  بناء وتشغيل وضمان جودة سفن  من خالل 
االلتزام بالمعايير الدولية لإلبحار، تقدم األكاديمية خدمات تدريب 
للطاقم واستشارات فنية للتأكد من مالءمة السفينة وضمان 

اجتياز اختبار تفتيش السفن. 
كما سيتم تسليط الضوء على أهمية استخدام شباك وأدوات 
الصيد غير ضارة بالبيئة البحرية، وتشديد القوانين على ممارسة 
ستدعم  هذه،  مساعيهم  خالل  ومن  الجائر.  األسماك  الصيد 
اإلمارات من  لدولة  الغذايئ  األمن  استراتيجية  أيًضا  األكاديمية 
خالل نشر الوعي حول فرص االستثمار يف مجال تطوير الموارد 
ا  الغذائية البحرية ومصايد األسماك نظراً للبيئة المتنوعة بيئًي
ا على امتداد ساحل دولة اإلمارات، والذي يعد من أغنى  ومناخًي

البيئات األحيائية البحرية وأكثرها تنوعاً. 

Crew transfer Transportation 
of supplies

Security /Intervention Fire fighting

State-of-the-art design with excellent optimization  

Dubai Maritime City - P.O.Box 24755 - Dubai - United Arab Emirates - Tel: +971 4 4270800 - Fax: +971 4 4270790 - Email: info@grandweld.com - www.grandweld.com 

- 360 deg visibility from wheel house
- 100,000 cum of FO and 25,000 cum of FW
- Spacious passenger area up to 80 personnel 
- Optimized for excellent seakeeping and maneuverability  

- Higher fuel efficiency
- 42m aluminium boat
- Deck area of 100 sqm
- Top speed of 28 knots

في العمق



تأمين مستقبل االقتصاد األزرق

يقوم االقتصاد األزرق على جميع األنشطة االقتصادية المتعلقة 
من  مجموعة  أيًضا  يغطي  بينما  والسواحل،  والبحار  بالمحيطات 
القطاعات المترابطة والقائمة والناشئة. كما يشير إىل ضرورة االستخدام 
المستدام للموارد البحرية لتحقيق النمو االقتصادي من خالل خلق 
النظام  المعيشة، مع حماية  فرص عمل جديدة واالرتقاء بمستوى 

البيئي البحري.
لذلك، هناك عالقة وثيقة بين االقتصاد األزرق والصناعة البحرية، 
حيث أن البحار والمحيطات هي الركيزة األساسية التي تقوم عليها 
هذه الصناعة. إن القطاعات المرتبطة بالمسطحات المائية مثل صيد 
الطاقة، والسياحة، إضافة إىل قطاع الشحن، تنتج  األسماك، وإنتاج 
كثر من 3 تريليون دوالر من األنشطة االقتصادية سنوياً، ويقدر نموها  أ
بمعدل ضعفي االقتصاد األرضي. تقدر اليوم قيمة االقتصاد األزرق 
بـ 24 تريليون دوالر أمريكي، والذي يفوق مخزون صناديق سيادية 

للعديد من البلدان الغنية.

مدعاة للقلق
يتعين علينا إيجاد حلول سريعة وفورية، وخاصة أن صحة البيئة 
البحرية تتدهور تدريجيا. إن مخزون األسماك مستمر يف انحدار يف 
حين أن الطلب على المأكوالت البحرية آخذ يف االزدياد. حوايل ٪90 من 
األسماك الكبيرة انقرضت ومن المتوقع أن تنقرض الـ ٪10 المتبقية 

أيًضا يف األربعين عاًما القادمة، مما يعني أنه بحلول عام 2060، قد 
يكون الحصول على األسماك مهمة شبه مستحيلة.

يؤدي  ية، حيث  البحر البيئة  أيًضا على صحة  المناخ  تغير  يؤثر 
ارتفاع درجات حرارة المحيطات إىل اضطراب النظام البيئي الطبيعي، 
واستنزاف األكسجين وزيادة درجة حمضية المياه. لذلك، عندما نشهد 
نمًوا يف االقتصاد البحري، نرى مقابله تدهوراً يف صحة البيئة البحرية.
استجابًة للمخاوف المتزايدة بشأن البيئة البحرية، عقدت األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة عدداً من 
كات االستراتيجية مع بعض الهيئات الحكومية لتعزيز صفوفهم  الشرا
يف مواجهة هذه األزمة وإثراًء االقتصاد األزرق يف دولة اإلمارات وعلى 

مستوى المنطقة.

معاً من أجل التغيير
عقدت األكاديمية فرع الشارقة مؤخًرا مناقشات مع وزارة التغير 
المناخي والبيئة، وذلك بهدف توحيد القدرات والخبرات لحماية البيئة 
والحد من األنشطة االقتصادية البحرية التي قد تسبب تغيرات مناخية. 
إن الهدف الرئيس لهذا التعاون هو حماية البيئة البحرية، وتعزيز الموارد 

الغذائية البحرية والثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي.
وتعليًقا على هذه التطورات، قال سعادة الدكتور عبد هللا بلحيف 
النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة اإلمارات، “إن حماية البيئة 
والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة التنوع البيولوجي 

61MARASINEWS.COM   |  

 قامت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بالتعاون مع جهات حكومية رئيسة بهدف الحفاظ على صحة البيئة
 .البحرية وتحقيق نمو وازدهار في االقتصاد البحري

كتبه/محمد صديق م.



COVID-19:  
The game changer for the  

Blue Economy  
in the Middle East

IN-DEP TH

The pandemic was a reminder for governments around the world, the industry and 
global citizens about the importance of our oceans and seas 

By Leila Ben Hassen

In some ways, the COVID-19 pandemic has hit the world 
with the force of a natural disaster. Often in the space of 
weeks, countries were locked down and economies were 
stalled.

One thinks of the immediacy and impact of natural dis-
asters like the 2004 Asian earthquake and tsunami, which 
killed 226,000 people and led to $10bn of losses in the 
Indian Ocean region. Or the 2019 Amazon rainforest 
wildfires, which destroyed 906,000ha of forest. Or, the 
Australian bushfire crisis of 2019-20, when among other 
outcomes, over a billion mammals, birds and reptiles died. 
Throughout history, humankind has had to contend with 
natural disasters - but has often been unable to mitigate 
their tragic outcomes.

Yet this pandemic, like all pandemics (which are defined 
as multi-continent epidemics) has had its unique DNA too. 
As it spread around the world, it may have gripped some 
parts with the force of a natural disaster, but in others, its 
consequences are as yet unknown. With that said, strong 

leadership has been key to containing the damage, with 
those countries quickest to lock down, and adopt effective 
measures including efficient testing and tracing methods, 
succeeding best in limiting transmission and death rates. 

Diversification, a key to growth
Pre Covid-19, the main source of economic stability in 

the Middle East region was oil production and exports. 
However, in recent years, Middle Eastern countries had 
increasingly been seeking to diversify their economies, to 
decrease resource dependency on the black gold, and had 
been implementing new reforms and economic develop-
ment plans to attract foreign investment.

Hence, the new focus given to the Blue Economy (all 
ocean and sea-based activities).

In 2019, Abu Dhabi hosted the World Ocean Summit, 
which clearly showed the government’s awareness of the 
importance of the seas and its will towards achieving a 
sustainable and inclusive blue economy. 
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Inevitably, however, the pandemic, with its manifold 
consequences, has affected both Middle Eastern coun-
tries’ economic plans and timelines – including Saudi Ara-
bia with its Vision 2030, and the United Arab Emirates, 
with its Economic Vision 2030. 

It has been widely acknowledged that ensuring the 
health of the oceans, which we depend on for food, ship-
ping, tourism and trade, is key to ensuring sustainable 
growth.

As the world battles with the consequences of COV-
ID-19, and its uncertainties, Peter Thomson, the UN Sec-
retary-General’s Special Envoy for the Ocean, emphasised 
at the Global Compact Summit in June 2020 that ‘adap-
tation, innovation and collaboration’ are the way forward 
to still achieving the UN’s Sustainable Development Goal 
14 - the ocean goal to ‘conserve and sustainably use the 
oceans’, among the UN’s 2030 SDG targets.

 Business - no longer as usual…
The oceans cover 71 per cent of the earth’s surface 

and contain 97 per cent of the earth’s water. The value 
of global ocean assets is estimated at over US$24 trillion, 
making it the seventh-largest economy in GDP terms. Due 
to the coronavirus, the World Trade Organisation estimat-
ed a fall in global trade of between 13 per cent and 32 
per cent for 2020. Since over 80 per cent of worldwide 
trade (in total volume) takes place by sea, the statistic 
suggests a significant decrease in human-based marine 
activity over the coming months.

Aside from the impact of lockdowns on shipping, the 
fishing industry, which provides the main source of protein 
and food for millions of people has been critically affect-
ed. Unfortunately, reports also confirm an increase in illicit 
fishing during the crisis, which will directly disturb the sus-
tainability of the sector.

For the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, there 
has been an increase in the cost of marine insurance, since 
both the logistics challenge and risk has increased. Ships’ 
crew wages have also been raised. 

COVID-19 and the widespread lockdowns have, never-
theless, delivered unusual environmental benefits: lower 
carbon emissions, clearer air, cleaner oceans, less acidifica-
tion of the water and a definitely stress-free environment 
for sea mammals. Biodiversity in many places is also ben-
efiting from reduced human activities.

The pandemic was a wake-up call and a reminder of the 
importance of the clean oxygen that we breathe. Over 50 
per cent of it comes from the seas; so there is no healthy 
planet without a healthy ocean. We must continue to take 
all steps necessary to protect our marine environment, 
despite the present challenges.
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The pandemic presents a host of opportunities for both 
public and private sectors to enhance the blue economy. 
Here’s what governments can do:

Implement new laws and policies to encour-
age corporate companies to shift businesses 
to a sustainable and inclusive blue economy.

Support vulnerable businesses 
within the blue economy

Embrace innovation and technologies for 
ocean business and the environment

Allocate budgets for science, research 
and development

Reinforce Marine Spatial Planning 
within the region

Create innovative financing solutions 
dedicated to the ocean’s economy

Enhance collaboration between the public 
and private sectors, civil societies and 
local communities

Develop e-learning within the 
various sectors of the blue economy

Encourage new skill-sets along within the 
value chain of the blue economy  

Growth of the Blue Economy 



كد  أ العالم عواقب كوفيد19-،  الذي يكافح فيه  الوقت  ويف 
المتحدة  العام لألمم  الخاص لألمين  المبعوث  بيتر طومسون، 
يونيو 2020  العالمي يف  االتفاق  بالمحيطات، يف قمة  المعني 
أن “التكيف واالبتكار والتعاون” هي السبل. للمضي إىل األمام 
لمواصلة تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة لعام 2030، الخاص بالمحيطات، والمتمثل يف “الحفاظ 

على المحيطات واستخدامها على نحو مستدام”.

 التغير يف شكل األعمال

األرض،  المائة من سطح كوكب  71 يف  المحيطات  تغطي 
وتحتوي على 97 يف المائة من المياه عليها. وتقدر قيمة األصول 
دوالر  يليون  تر  24 من  كثر  بأ العالمية  المحيطات  يف  العاملة 
كبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي  أمريكي، ما يجعلها سابع أ
اإلجمايل. وبسبب فيروس كورونا قدرت منظمة التجارة العالمية 
حدوث انخفاض يف التجارة العالمية بما يتراوح بين 13 بالمائة 
كثر من 80 يف المائة من  و 32 يف المائة لعام 2020. وبما أن أ
البحر، فإن  الحجم اإلجمايل تتم عن طريق  العالمية يف  التجارة 
اإلحصائية تشير إىل قدر كبير من انخفاض يف النشاط البحري 

البشري خالل األشهر المقبلة.

وبغض النظر عن تأثير عمليات اإلغالق على قطاع الشحن، 
الرئيس  المصدر  توفر  التي  تأثرت صناعة صيد األسماك،  فقد 
للبروتين والغذاء لماليين األشخاص. ولسوء الحظ، تؤكد التقارير 
أيًضا حدوث زيادة يف الصيد غير المشروع خالل األزمة، ما سيؤدي 

بشكل مباشر إىل اضطراب استدامة هذا القطاع.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، كانت هناك زيادة يف 
تكلفة التأمين البحري، حيث ازداد التحدي اللوجستي والمخاطر 

الجيوسياسية، كما ارتفعت أجور طاقم السفن.

ومع ذلك، فإن كوفيد19- وعمليات اإلغالق واسعة النطاق 
قد تسببت يف فوائد على البيئة بشكل غير عادي: أولها انخفاض 
انبعاثات الكربون، وزيادة نقاء الهواء، ونظافة المحيطات، وانخفاض 
تحمض المياه، وبيئة خالية من اإلجهاد بالتأكيد للثدييات البحرية. 
وازداد التنوع البيولوجي يف العديد من األماكن أيًضا مع انخفاض 

األنشطة البشرية.

لقد كان الوباء جرس إنذار وتذكير بأهمية األكسجين النظيف 
المائة منه يأيت من  كثر من 50 يف  أ الذي نتنفسه. والذي يأيت 
البحار؛ لذلك لن نحصل على كوكب صحي بدون محيط صحي، 
بيئتنا  الالزمة لحماية  الخطوات  اتخاذ جميع  ويجب أن نواصل 

البحرية، على الرغم من التحديات الحالية.
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الشركات  لتشجيع  جديدة  وسياسات  قوانني  تطبيق 
مستدام  أزرق  اقتصاد  دعم  إلى  أعمالها  حتويل  على 

وشامل

دعم الشركات الناشئة يف مجال االقتصاد األزرق

احتضان االبتكار والتقنيات ألعمال احمليطات والبيئة

تخصيص موازنات للعلوم والبحث والتطوير

تعزيز تخطيط األماكن البحرية يف املنطقة

القتصاد  مخصصة  مبتكرة  متويل  حلول  إنشاء 
احمليطات

واخلاص  العام  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 
واملجتمعات املدنية واملجتمعات احمللية

قطاعات  مختلف  يف  اإللكتروني  التعلم  تطوير 
االقتصاد األزرق

سلسلة  ضمن  اجلديدة  املهارات  مجموعات  تشجيع 
القيمة املضافة لالقتصاد األزرق

نمو االقتصاد ا�زرق
تسبب الوباء يف بروز مجموعة من الفرص لكل من القطاعني 
أن  ميكن  ما  وإليكم  األزرق،  االقتصاد  لتعزيز  واخلاص  العام 

تفعله احلكومات:

في العمق



شكل الوباء تذكيًرا للحكومات في جميع أنحاء العالم والصناعة البحرية والمواطنين العالميين بأهمية محيطاتنا وبحارنا

كوفيد19-: كيف تغير 
مشهد االقتصاد األزرق
 في الشرق األوسط؟

بقلم ليلى بن حسن

ضربت جائحة كوفيد19- العالم بقوة لتشكل كارثة طبيعية 
كبرى، وأدت يف كثير من األحيان يف غضون أسابيع، إىل إغالق دول 

بأكملها وتعثر االقتصادات.
أمام هذه الحالة، يفكر المرء يف مدى تأثير الكوارث الطبيعية 
مثل الزلزال والتسونامي اآلسيوي عام 2004، الذي أودى بحياة 
226 ألف شخص، وأدى إىل خسائر بلغت 10 مليارات دوالر يف 
منطقة المحيط الهندي. أو حرائق الغابات المطيرة يف األمازون لعام 
2019، التي دمرت 906 آالف هكتار من الغابات، وأزمة حرائق 
كثر  الغابات األسترالية يف 2019-2020، عندما تسببت يف موت أ
من مليار حيوان من الثدييات والطيور والزواحف. وعلى مر التاريخ، 
كان على الجنس البشري أن يتعامل مع الكوارث الطبيعية، لكنه 

غالًبا ما كان غير قادر على التخفيف من نتائجها المأساوية.
ومع ذلك، فإن هذا الوباء، مثله مثل جميع األوبئة (التي ُتعرّف 
على أنها أوبئة تنتشر يف عدة قارات)، كان لها أيًضا حمضها النووي 
الفريد. نظًرا النتشاره يف جميع أنحاء العالم، ال تزال عواقبه غير 
معروفة حتى اآلن. ومع ذلك، كانت القيادة القوية مفتاًحا الحتواء 
الضرر، حيث كانت تلك الدول األسرع يف اإلغالق، واعتماد تدابير 
الفعالة، ونجحت  والتعقب  االختبار  بما يف ذلك أساليب  فعالة 

بشكل أفضل يف الحد من معدالت العدوى والوفاة.

التنويع مفتاح النمو
الرئيس  المصدر  النفط وتصديره هو  إنتاج  كان  قبل كوفيد، 
لالستقرار االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط، ومع ذلك، ويف 
السنوات األخيرة، سعت بلدان الشرق األوسط بشكل متزايد إىل 
تنويع اقتصاداتها، وتقليل االعتماد على الذهب األسود، وكانت تنفذ 
إصالحات وخطط تنمية اقتصادية جديدة لجذب االستثمار األجنبي.
ومن ثم تم التركيز على االقتصاد األزرق، والذي يشمل جميع 

األنشطة البحرية.
ففي عام 2019، استضافت أبوظبي القمة العالمية للمحيطات، 
والتي أظهرت بوضوح وعي الحكومة بأهمية البحار، وإرادتها نحو 

تحقيق اقتصاد أزرق مستدام وشامل.
ومع ذلك، فقد أثر الوباء على الخطط االقتصادية لدول الشرق 
األوسط والجداول الزمنية لتنفيذها، بما يف ذلك المملكة العربية 
السعودية ورؤيتها 2030، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، برؤيتها 

االقتصادية 2030.
بأن  التوافق على نطاق واسع  الرغم من ذلك فقد تم  على 
ضمان صحة المحيطات، التي نعتمد عليها يف الغذاء والشحن 

والسياحة والتجارة، أمر أساس لضمان النمو المستدام.
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At the annual Middle East Regional Committee Meeting, the global classification society demonstrated its leading 
position by maintaining a positive outlook through the pandemic, devising excellent strategies and gaining new 
projects

By Delilah Rodrigues

TECHNOLOGY UPDATES

As a world-renowned classification 
society, ABS has continually been 
committed to setting high stand-
ards for safety, efficiency and excel-
lence in the industry. The company 
has constantly kept pace with the 
ever-evolving and dynamic market. 
Crucial to its operations is its note-
worthy work alongside other indus-
try stakeholders. ABS supports the 
industry to tackle an array of road-
blocks including technical, operational 
and regulatory challenges, to facilitate 
the smooth functioning of the marine 
and offshore industries.

 The recently held ABS Middle East 
Regional Committee Meeting high-
lighted some of the key developments 
in the company during the challeng-
ing year that 2020 was. Discussions 
focused on topics ranging from sus-
tainability, digitalisation, cybersecuri-
ty and more.

 Coping with COVID-19 chal-
lenges

 The event commenced with an 
opening speech by Capt. Abdulka-
reem Al Masabi, ABS MERC Commit-
tee Chairman and ADNOC L&S CEO. 
Sharing his thoughts on how the in-
dustry was impacted by COVID-19 
and how businesses responded to the 
disruption caused by pandemic, he 
said, “The maritime industry was im-
pacted by the pandemic. Global trade 
almost came to a standstill, charter 

rates were in a freefall and supply 
chains were disrupted. Mostly, due to 
shutdowns, global movements were 
restricted. This resulted in the worst 
humanitarian crisis ever faced by the 
industry and securing our crews’ well-
being and sending the seafarers home 
was our top-most priority. As an in-
dustry, we are all expected to main-
tain the highest standards of quality 
even in the face of heavily tightening 
markets. Substantial investments are 
needed to continue to ensure the 
shipping industry keeps pace with 
innovations and a renewed sense of 
environmental responsibility.” 

 Capt. Al Masabi’s address was fol-
lowed by an overview by Chris Wier-
nicki, Chairman, President and CEO of 
ABS who emphasised the importance 
of trust, teamwork and technology to 
overcome roadblocks during the pan-

demic. He also spoke about the signif-
icance of digitalisation, its impact on 
the industry and the lessons learned 
in light of the pandemic. 

 Speaking about the growth in busi-
ness despite the pandemic, Wiernicki 
said, ”Through 2019, we experienced 
various economic and industry funda-
mentals that allowed us to grow the 
ABS class fleet to 267 Million Gross 
Tonnes (MGT). This helped us main-
tain our leadership role in the global 
offshore industry and the overall port 
state control performance as one of 
the top-performing recognised or-
ganisations in all three of the most 
active port states in all regions of 
the world. In 2020, ABS continued to 
grow the fleet, now in excess of 270 
MGT.”  

ABS sheds light on tackling 
the challenges of the 
COVID-19 pandemic

Chris Greenwood
Director of Regional Business Develop-
ment, Middle East & Africa، ABS
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 “Digitalisation is an 
important part of 
the future of ABS 
and the future of 
the offshore and 
maritime industries. 
Due to the ever-
evolving challenges, 
future fleets need to 
remain competitive 
in the market.”

– Chris Greenwood

Director of Regional Business 
Development, Middle East & Africa 

 Despite a difficult year, ABS gained 
numerous exciting projects that 
strengthened their position in the in-
dustry. The company won their first 
NC project with ADNOC L&S and 
Wanhua JV and AW Shipping for 3+2 
VLGCs in China. They also have two 
NC LeTourneau 116Cs with Lam-
prell for IMI/ARO with the basic de-
sign completed and negotiations for 
detailed design ongoing for the 18 + 
jackups at IMI 2030. 

 Chris Greenwood, Director of Re-
gional Business Development, Middle 
East & Africa said, ”2020, whilst a 
challenging year, did allow us to par-
ticipate in several exciting projects 
with a number of new and existing 
clients. We are excited about the op-
portunity to work with ADNOC. We 
are also looking forward to being able 
to support the Kingdom of Saudi Ara-
bia 2030 vision through a range of 
exciting collaborations.”

The need for sustainability and 
decarbonisation

Sustainability has been at the core 
of operations at ABS. The organi-
sation works closely with industry 
stakeholders to advance key areas 
of research like vessel design, future 
fuels, digital technologies and de-
carbonization pathways. Currently, 
ABS is involved in a number of stud-
ies and projects with Bahri, Oman 
Shipping and Nigeria LNG on dual 
fuel, energy-saving devices, EEXI and 
2030/2050 pathway studies. 

 Georgios Plevrakis, ABS Director, 
Global Sustainability stated, “Sus-
tainability in the industry is based 
on three pillars: environmental excel-
lence, social responsibility and gov-
ernance. In order to respond to the 
sustainability challenges that have 
emerged in the maritime industry, 
ABS has established four sustainabil-
ity centres: Houston, Athens, Copen-
hagen and Singapore.”

 In their recently published Low 
Carbon Shipping Outlook, ABS pre-
sented a forecast of the fuel mix from 
2025 to 2050. It is expected that the 
2050 fuel mix will consist of 40 per 

cent of oil-based fuels and 35 per 
cent of zero-carbon fuels, ammonia 
and hydrogen. The remaining will be 
LNG, LPG, methanol, and biofuels. 

 Adoption of digitalisation
 The COVID-19 pandemic trans-

formed operations in the maritime 
industry. Manual operations were re-
placed by digital techniques. Although 
ABS had been developing technol-
ogy-enabled solutions for several 
years, the pandemic accelerated the 
process, prompting them to innovate 
with their data and digital capabilities, 
effectively putting to use pioneering 
technologies in the maritime industry.   

 In 2020, ABS worked on a Con-
dition Based Class pilot project with 
P&O Maritime Logistics (POML) us-
ing their OSV; the DMS Courageous 
and employing ABS Nautical Sys-
tems, Remote Surveys, and POMLs 
organic data to move towards a con-
dition-based maintenance approach. 
They also have ongoing digitalisation 
and cybersecurity projects with IMI 
Shipyard in Saudi Arabia.

 Speaking at the Digital Class fo-
rum, Greenwood asserted, “Digitalisa-

tion is an important part of the future 
of ABS and the future of the offshore 
and maritime industries. Due to the 
ever-evolving challenges, future fleets 
need to remain competitive in the 
market. We must continuously im-
prove to ensure we are able to provide 
value to our clients through these 
digital and data-driven technologies.” 

 Smart technologies 
ABS is working with 17 different 

major shipyard and designer clients 
on 3D design review. Greenwood ex-
plained, “Imagine being able to just 
drag and drop ABS rules onto a 3D 
design to instantly confirm compli-
ance.  We have working prototypes 
today and we think they will be a huge 
benefit to our designer clients and 
the industry as a whole. We see a day 
in the not-too-distant future where 
ABS Rule associations are included as 
part of the design disclosure.” 

 Some of ABS’ path-breaking initia-
tives include the ABS MyFreedomTM 
Client Portal that is powered by smart 
functionality and advanced analytics, 
allowing partners a window into all 
ABS Class services. Another Digital 
Class focus area for ABS is 3D Based 
Survey and Remote Survey. Green-
wood informed, “We have helped our 
partners through thousands of sur-
veys in 2020 where virtual attend-
ance or alternative means were used 
to credit some surveys and limit the 
need of a surveyor to physically at-
tend the vessel. The future of digital 
survey not only considers attending 
remotely, but also relies on the data 
from the systems and components 
themselves, reporting their condition 
to Class.” 

 ABS has been working with both 
government and commercial clients 
to prove that machine learning al-
gorithms connected to SMART ma-
chines that are already part of a 
modern fleet, can extend the client’s 
investment in sophisticated mainte-
nance programs, as well as bring addi-
tional quality and insights to the Class 
surveyor’s decision-making toolbox.



68 |  January - February 2021

TECHNOLOGY UPDATES

العام كواحدة من أفضل المؤسسات المعترف بها أداًء يف جميع 
دول الموائن الثالث األكثر نشاًطا يف حول العالم، ويف عام 2020، 

واصلنا تنمية أسطولنا، ليتجاوز اآلن 270 مليون طن.”
ومع الصعوبات التي شهدها العام 2020، حظيت “أي يب أس” 
بالعديد من المشاريع المميزة، والتي عززت مكانتها يف الصناعة؛ 
لإلمداد  أدنوك  “أن سي” مع  بأول مشروع  الشركة  فازت  حيث 
والخدمات، وائتالف وانهاو وأي دبليو للشحن، لنباء 3 + 2 ناقالت 
غاز عمالقة يف الصين. كما تم اختيار الهيئة لتنفيذ مشروعي “أن 
كتمل التصميم  سي” مع المبريل لصالح أي أم أي/أي آر أو، حيث ا
األساس، ويتم التفاوض على التصميم التفصيلي ألكثر من منصة 

بحرية يف 2030.
وقال كريس غرينوود، مدير تطوير األعمال اإلقليمية يف الشرق 
األوسط وإفريقيا: “يف حين كان 2020 عاًما مليًئا بالتحديات، فقد 
سمح لنا بالمشاركة يف العديد من المشاريع الكبيرة مع عدد من 
العمالء الحاليين والجدد. ونحن متحمسون لفرصة العمل مع أدنوك. 
كما نتطلع إىل أن نكون قادرين على دعم رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030، عبر عدد من أوجه التعاون المتميزة.”

االستدامة وتقليل انبعاثات الكربون
إذ تعمل  العمليات يف “أي يب أس”،  تشكل االستدامة صميم 
الهيئة بشكل وثيق مع أصحاب العالقة يف الصناعة البحرية للنهوض 
الوقود  وتطوير  السفن  تصميم  مثل  الرئيسة؛  البحث  بمجاالت 
المستقبلي، وتبني التقنيات الرقمية، وخيارات تقليل وإزالة الكربون 
من عمليات القطاع. وحالًيا، تشارك الهيئة يف عدد من الدراسات 
والمشاريع مع شركة البحري، والشركة العمانية للشحن، والشركة 
استخدامات  تطوير  أجل  المسال من  الطبيعي  للغاز  ية  النيجير
الوقود المزدوج، واألجهزة الموفرة للطاقة، ودراسات مسار إي إي 

إكس آي و 2050/2030.
كيس، مدير االستدامة العالمية يف أي  وصرح جورجيوس بليفرا
يب أس، قائاًل: “تقوم االستدامة يف الصناعة البحرية على ثالث ركائز: 
التميز البيئي، والمسؤولية االجتماعية والحوكمة. ومن أجل االستجابة 
لتحديات االستدامة التي ظهرت يف الصناعة البحرية، أنشأنا أربعة 
مراكز لالستدامة: يف كل من هيوستن، وأثينا، وكوبنهاغن، وسنغافورة.”

الكربون  تقريرها حول استعراض قطاع شحن منخفض  ويف 
الوقود من  لمزيج  توقعاتها  “أي يب أس”  أخيًرا، قدمت  المنشور 
2025 إىل 2050؛ حيث من المتوقع أن يتكون مزيج الوقود لعام 
2050 من 40 يف المائة من الوقود الذي يعتمد على النفط و 35 
بالمائة من الوقود الخايل من الكربون، والذي يتكون من األمونيا 
والهيدروجين، وتشمل النسبة المتبقية وقود الغاز الطبيعي المسال، 

وغاز البترول المسال، والميثانول والوقود الحيوي.

اعتماد الرقمنة
تزايد  البحرية،  الصناعة  العمليات يف  الجائحة على  تأثير  حول 
االهتمام باستبدال العمليات اليدوية بالتقنيات الرقمية، ويف حين  
أن “أي يب أس” قد عملت لسنوات عديدة على تطوير الحلول التي 
تدعم تبني التكنولوجيا، إال أن الوباء سّرع من هذه المبادرات، ودفع 

الهيئة إىل تعزيز االبتكار من خالل بياناتها وقدراتها الرقمية، وزيادة 
االستخدام الفعال للتقنيات الرائدة يف الصناعة البحرية.

يف عام 2020، عملت “أي يب أس” يف مشروع تجريبي مع “يب 
أند أو ماريتايم لوجستكس”،  باستخدام سفنها لخدمات الحقول 
البحرية، لتوظيف أنظمة الهيئة البحرية والمسوحات عن بُعد والبيانات 
المباشرة، لتبني نظام الصيانة وفق الحالة الفعلية للسفينة. كما 
أيًضا بإطالق مشاريع رقمية وأخرى يف مجال األمن  الهيئة  تقوم 
اإللكتروين بالتعاون مع حوض آي أم آي لبناء السفن يف المملكة 

العربية السعودية.
كد جرينوود “أن الرقمنة  يف حديثه يف منتدى التصنيف الرقمي، أ
جزء مهم من مستقبل أي يب أس، ومستقبل الصناعات البحرية 
ككل، ونظًرا للتحديات المتطورة باستمرار، يجب أن تظل األساطيل 
السوق، ما يستوجب علينا  المنافسة يف  المستقبلية قادرة على 
التحسين المستمر لضمان قدرتنا على توفير قيمة لعمالئنا، من 

خالل هذه التقنيات الرقمية والقائمة على تحليل البيانات.”
 

التقنيات الذكية
تعمل أي يب أس مع 17 عمياًل رئيًسا من أحواض بناء السفن 
التصاميم  لمراجعة  السفن  الكبرى، وعدد من عمالئها مصممي 
ثالثية األبعاد. وأوضح غرينوود، “تخيل أن تكون قادًرا على التعامل 
أي يب أس  قواعد  وإسقاط  إلكتروين يسمح بسحب  برنامج  مع 
على تصميم ثاليث األبعاد للسفينة، للتأكد من امتثالها للمواصفات 
والمعايير على الفور. نمتلك اليوم نماذج أولية عاملة يف هذا المجال، 
المصممين  من  لعمالئنا  كبيرة  فائدة  ذات  أنها ستكون  ونعتقد 
والمعنيين بالصناعة ككل. ونرى يف المستقبل القريب أنه سيتم 
تضمين التكامل بين قاعدة أي يب أس وبرامج التصميم كجزء من 

عمليات فحص ومراجعة التصاميم يف مراحلها األوىل.”
بوابة  األمريكية  التصنيف  لهيئة  الرائدة  المبادرات  ومن ضمن 
العمالء “أي يب أس ماي فريدم”المعززة بخدمات ووظائف ذكية، 
وتحليالت متقدمة، ما يتيح للشركاء استخدام نافذة موحدة لجميع 
خدمات التصنيف. مجال آخر تركز عليه الهيئة يف خدمات التصنيف 
الرقمية هي خدمات المسح ثاليث األبعاد والمسح عن بعد، حيث 
أوضح غرينوود، بقوله: “لقد ساعدنا شركائنا من خالل آالف عمليات 
االفتراضية العتماد  األدوات  عبر   2020 عام  والتفتيش  الفحص 
بعض الفحوصات والحد من حاجة إىل الحضور الشخصي من قبل 
الفاحص للسفينة، وال يقتصر مستقبل المسح والفحص الرقمي 
على القيام به عن بُعد، بل يعتمد أيًضا على البيانات الواردة من 
األنظمة والمكونات الذكية يف السفينة نفسها، إلبالغ فريق التصنيف 

عن حالتها.”
الحكوميين  العمالء  من  عدد  مع  أس”  “أي يب  هيئة  وتعمل 
والتجاريين على حد سواء، للتحقق من كفاءة خوارزمياتها للتعلم 
أسطولها حديث،  ذكية تشكل جزًءا من  بأجهزة  والمتصلة  اآليل، 
ويمكن أن ترفع من العائد على استثمار العميل يف برامج الصيانة 
المتطورة، فضالً عن رفع مستوى الجودة، وتحسين كفاءة التصنيف 

كبر.” عبر أدوات ذكية تدعم القرار الفاحص بشكل أ
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 في االجتماع السنوي للجنة اإلقليمية للشرق األوسط، كرست هيئة التصنيف األمريكية »أي بي أس« مكانتها الرائدة، من خالل التعامل بإيجابية من
الوباء، وابتكار استراتيجيات متميزة لالستحواذ على مشاريع جديدة

»أي بي أس« تسلط الضوء على تحديات الجائحة 
وسبل مواجهتها

باعتبارها هيئة تصنيف مرموقة على المستوى العالمي، التزمت  
الدوام بوضع معايير  هيئة التصنيف األمريكية “أي يب أس” على 
عالية للسالمة وكفاءة العمليات والتميز يف الصناعة. وتواكب الشركة 
باستمرار تغيرات السوق الديناميكية والمتطورة على الدوام، وتدعم 
الهيئة الصناعة البحرية يف مساعيها لمعالجة عدة عقبات؛ بما يف 
ذلك التحديات التقنية والتشغيلية والتنظيمية، لتوفير األداء السلس 
للصناعات البحرية، باعتبار أن هذا الدور يعد من األمور الهامة لنجاح 

عملياتها واستدامة أعمال عمالئها.
ويف اجتماع اللجنة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط الذي عقد 
أخيًرا، تم تسليط الضوء على بعض التطورات الرئيسة يف الشركة 
المناقشات على  اتسم بصعوبته. وركزت  الذي  خالل عام 2020 

موضوعات االستدامة والرقمنة واألمن السيبراين.
تحديات كوفيد- 19

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من النقيب عبد الكريم المصعبي، رئيس 
اللجنة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط لهيئة التصنيف األمريكية 
“أي يب أس”، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لإلمداد والخدمات؛ 
حيث استعرض رؤيته حول كيفية تأثر الصناعة بالجائحة، وكيف 
استجابت الشركات للتقلبات الناجمة عن الوباء، وقال: “تأثرت الصناعة 
البحرية بالوباء بشكل حاد، وكادت التجارة العالمية أن تصل إىل طريق 

مسدود، وتعرضت أسعار تأجير السفن لحالة تشبه السقوط الحر، 
ما هدد سالسل التوريد بالتعطل، وباألخص نتيجة لإلغالق وتقييد 
الحركة عالمًيا. ما نتج عنه أسوأ أزمة إنسانية واجهتها الصناعة على 
اإلطالق، وكان تأمين مستوى مالئم لمعيشة أطقمنا البحرية، وإعادة 
أولوياتنا. وكصناعة بحرية، يتوجب  البحارة إىل منازلهم على رأس 
علينا جميًعا الحفاظ على أعلى معايير للجودة، حتى يف ظل حالة 
األسواق التي تعاين من التحديات والشدة، وهو ما يستدعي الحاجة 
إىل ضخ استثمارات كبيرة لالستمرار يف ضمان مواكبة صناعة الشحن 

لالبتكارات، والشعور المتجدد بالمسؤولية البيئية.”
اإلدارة والرئيس  بعد ذلك قام كريس ويرنيكي، رئيس مجلس 
الثقة  أهمية  بالتأكيد على  “أي يب أس”،  لهيئة  التنفيذي  والمدير 
والعمل الجماعي وتبني التكنولوجيا، للتغلب على العقبات خالل 
تفشي الوباء. كما تحدث عن أهمية الرقمنة وتأثيرها على الصناعة 

والدروس المستفادة يف ظل الوباء
الرغم من  التجارية على  األعمال  ويف معرض حديثه عن نمو 
الوباء، قال ويرنيكي: “خالل عام 2019، اختبرنا العديد من المبادئ 
االقتصادية والصناعية التي سمحت لنا بزيادة حجم أسطول السفن 
التي قمنا بتصنيفها، ليصل إىل 267 مليون طن، وساعدنا ذلك يف 
الحفاظ على دورنا القيادي يف الصناعة البحرية العالمية، ورفع األداء 

 كتبته/دليلة رودريغز



Maritime transport makes bilateral 
trade exchanges possible, helping econo-
mies meet their needs and driving growth 
and development. Sustainable develop-
ment will not be possible without parallel 
sus-tainable growth in shipping. Organiza-
tions usually take to sustainable business 
prac-tices to demonstrate their responsi-
bility towards the environment. The mar-
itime industry has also been witnessing 
ambi-tious undertakings in the field of 
sustaina-bility. Most shipping companies 
have inte-grated long-term sustainable 
practices into their operations. This is also 
an inte-gral time for the yachting industry 
to re-view and accelerate our contribution 
in this regard.

IN-FOCUS

The yachting industry, 
through various 
measures, is looking 
forward to reduced 
emissions due to 
utilisation of new  
technologies

By Rasso Bartenschlager
General Manager, Al Masaood Power
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Making strides in 
contributing to 
sustainability in the
Maritime 
Industry



Support from key organizations
The International Maritime Organ-

ization (IMO) developed a concept 
of a Sustaina-ble Maritime Trans-

portation System, which consists 
of a set of goals that focus on 
as-pects like safety culture, edu-
cation of mar-itime profession-
als, and support for sea-farers; 
energy efficiency, energy sup-
ply for ships, maritime traffic 
support, maritime securi-
ty, technical co-operation, 
new tech-nology, finance, 
liability and ocean gov-ern-
ance. Last year, the theme 
for World Maritime Day was 

‘Sustainable shipping for a 
sustainable planet’. This high-
lights the sector’s commit-
ment to contributing to the 

planet’s health.
The significant role of tech-

nology 

The yachting industry has made 
some re-markable difference to the 
reduction of emissions. Gulf Craft, 
has been driving this transforma-
tion from the forefront through the 
adoption of new technologies to re-
duce the ecological footprint of the 
superyacht industry. These efforts 
help preserve the integrity of the ter-
rain, this means a lot  to seafarers. 
Gulf Craft has also been investing in 
making the process of boat manufac-
turing environment-friendly. Its prod-
ucts are aligned with the required 
emission standards. 

Production materials such as Car-
bon Fibre, Kevlar and Lighter Glass 
stand out, as they significantly re-
duce the weight of boats, yet making 
them tough, sturdy and re-sistant to 
corrosion. 

The weight of the boat matters 
because it is directly proportional to 
its emissions, and it also enables the 
installation of smaller engines. Gulf 

Craft has introduced Hybrid Electric 
Propulsion Systems and so-lar panels 
to reduce emissions during the oper-
ations of their boats. The company’s 
continued commitment to building 
cleaner vessels is reflective of its fo-
cus towards the health of the oceans 
by preserving their natural attributes.

Al Masaood Power, is proud to be 
Gulf Craft’s partners, working togeth-
er to keep their production teams 
updated on the latest developments 
in the field of Diesel Propulsion En-
gines and Onboard Genera-tor sys-
tems, moreover, products that com-
ply with the latest emission control 
legis-lations, Selective Catalytic Re-
duction Sys-tems (SCR) and new up-
coming engine and propulsion mod-
els. The partnership adds value to our 
efforts to promote sustaina-bility in 
all the fields we operate in. 
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The maritime industry has 
also been wit-nessing  
ambitious undertakings in the 
field of sustainability. Most 
shipping com-panies have 
integrated long-term sus-
tain-able practices into their 
operations. This is also an 
integral time for the yachting 
in-dustry to review and  
accelerate our contri-bution 
in this regard.
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WinGD’s efficient engine design features the most economic 
low-pressure supply system with the least components, saving on 
space and fuel costs. The gas handling and pilot fuel system 
keeps fuel quantity below 1% of total heat release in the lean 
burn cycle, which in turn increases efficiency.

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

Improved cost 
efficiencies



عبر استخدام التقنيات الجديدة، تتطلع صناعة اليخوت إلى تقليل االنبعاثات، عبر تدابير مختلفة

المسعود تقطع أشواًطا في تعزيز االستدامة 
في الصناعة البحرية

كتبه: راسو بارتنشالجر، المدير العام لشركة المسعود للطاقة

يف  كبير  بشكل  البحرى  النقل  يساهم 
التبادالت التجارية عالمًيا، ويساعد االقتصادات 
على الوفاء باحتياجاتها، كما يعد دعامة أساس 
للنمو واالزدهار، ولن يتسنى تحقيق التنمية 
بشكل متواصل من دون نمو قطاع الشحن 
التوازي بشكل مستدام. ويف  البحري على 
العادة تلتزم المؤسسات بالممارسات التجارية 
المستدامة إلظهار مسؤوليتها تجاه البيئة، من 
جانب آخر تشهد الصناعة البحرية تطلعات 
طموحة لتبني االستدامة، لذا قامت العديد 
من الشركات بتطبيق أفضل الممارسات يف 
عملياتها على المدى البعيد، ومن بينها تأيت 
شركات صناعة اليخوت لالمتثال والمساهمة 

يف هذا المجال.

دعم من الجهات الرئيسة
طورت المنظمة البحرية الدولية مفاهيم 
نظام النقل البحري المستدام، والذي يتكون 
تركز على  التي  األهداف  من مجموعة من 
جوانب مثل ثقافة السالمة، وتعليم المهنيين 
البحريين، ودعم البحارة؛ ورفع كفاءة استخدام 
للسفن، ودعم  إمداداتها  الطاقة، وتحسين 
األمن  وتمكين  ية،  البحر الوسائل  حركة 
البحري، ورفع مستوى التعاون الفني، وتبني 
التكنولوجيا الجديدة، وتوفير التمويل، وااللتزام 
موارد  إدارة  نوعية  وتحسين  بالمسؤولية، 
المحيطات. ويف العام الماضي، كان الشعار 
الذي تبناه اليوم البحري العالمي هو “شحن 
مستدام لكوكب مستدام”، من أجل تسليط 

يف  بالمساهمة  القطاع  التزام  على  الضوء 
حماية الكوكب.

الدور المهم للتكنولوجيا
وقد بدأت صناعة اليخوت باتخاذ بعض 
االنبعاثات  من  للحد  الملحوظة  االجراءات 
هذا  كرافت  جلف  شركة  وتقود  الضارة، 
جديدة  تقنيات  اعتماد  خالل  من  التحول 
اليخوت  البيئية لصناعة  البصمة  للحد من 
الفاخرة، وتساعد هذه الجهود يف الحفاظ على 
سالمة البيئة البحرية، ما يعني الكثير للبحارة؛ 
حيث تستثمر شركة جلف كرافت أيًضا يف 
جعل عملية تصنيع القوارب صديقة للبيئة. 

المطلوبة  المعايير  مع  منتجاتها  لتتوافق 
لخفض االنبعاث.

استخدام  االتجاه  هذا  يف  يساعد  ومما 
مواد متطورة مثل ألياف الكربون، والكيفالر، 
والزجاج الخفيف يف بناء اليخوت، والتي تقلل 
بشكل كبير من وزن القوارب، يف ذات الوقت 
الذي تمتاز بقوتها ومتانتها، ومقاومتها للتآكل.
ويعتبر التقليل من وزن القارب أمر هام، 
ألنه يتناسب طرديًا مع االنبعاث الناتجة عن 
محركاته، كما أن ذلك يتيح تركيب محركات 
أصغر. وقد بدأت جلف كرافت بتركيب أنظمة 
المحركات  التي تجمع بين  الهجينة،  الدفع 
للتقليل من  الشمسية  واأللواح  الكهربائية 
كمية االنبعاثات الضارة أثناء تشغيل قواربها، 
ما يعكس التزام الشركة المستمر ببناء يخوت 
صديقة للبيئة، وتركيزها على حماية البيئة 

البحرية.
ويفخر قطاع الطاقة يف شركة المسعود 
كة مع جلف كرافت؛ حيث نعمل مًعا  بالشرا
لتوعية فرق التصنيع واإلنتاج لديهم بأحدث 
التقنيات يف مجال محركات الدفع التي تعمل 
بوقود الديزل، وأنظمة المولدات الكهربائية 
على متن اليخوت، عالوة على المعلومات 
الخاصة بالمنتجات التي تتوافق مع أحدث 
لوائح وتشريعات الحد يف االنبعاثات الغازية 
الضارة، منها أنظمة تحفيز خفض االنبعاث 
محركات  ونماذج  آر”،  سي  “أس  االنتقايئ 
الدفع الجديدة القادمة؛ حيث تضيف شراكتنا 
قيمة عالية لجهود تعزيز االستدامة يف جميع 

المجاالت التي نعمل فيها.

البحريــة  الصناعــة  تشــهد 
لتبنــي  طموحــة  تطلعــات 
قامــت  لــذا  االســتدامة، 
الشــركات  مــن  العديــد 
بتطبيــق أفضــل الممارســات 
فــي عملياتهــا علــى المــدى 
البعيــد، ومــن بينهــا تأتــي 
اليخــوت  صناعــة  شــركات 
لالمتثــال والمســاهمة فــي 

المجــال هــذا 

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

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

Improved cost 
efficiencies

نظرة عن كثب
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Knut Mathiassen and Duncan Sawyer, Joint Managing Directors of Ince Consultancy Middle East spoke 
to Marasi News to outline the newest developments in the business, the launch of their Abu Dhabi 
office, which is fully regulated by the Financial Services Regulatory Authority (FSRA) of the Abu Dhabi 
Global Market

Empowering clients globally by offering end-to end transaction 
and advisory capabilities for all their maritime financial needs

Duncan Sawyer
Managing Director, 
Ince Consultancy

Knut Mathiassen
Managing Director, 

Ince Consultancy

By Delilah Rodrigues

Situated in the Middle East, Ince 
Consultancy Middle East provides 
end-to-end transaction and advisory 
services to tackle the financial needs 
of maritime clients in the Middle 
East and across the globe. As part 
of the global Ince Consultancy busi-
ness, it taps into Ince’s enviable ex-
pertise and experience built up over 
150 years. 

Strategic expansion
While the world was reeling un-

der the effects of the COVID-19 
pandemic, in the final quarter of 
2020, Ince Consultancy Middle East 
launched in Abu Dhabi and operates 
from the Abu Dhabi Global Market 
(ADGM), a hub of international fi-
nancial services in the Middle East. 
This expansion proves Ince Consul-
tancy Middle East’s capabilities and 

is a testimony to its continuing suc-
cess.

The firm selected Abu Dhabi as 
the location of choice because it is 
not only the capital of the country, 
but also reputed for being a major 
global maritime centre and is home 
to 17 commercial and community 
ports, over 100 maritime facilities 
and 1,000 companies. The emirate is 
also known to have a regulated envi-
ronment and investment opportuni-
ties are ample, thus making it an ide-
al location for the firm and its clients 
to do business.

Shedding light on this move Knut 
Mathiassen asserted, “The Middle 
East represents an interesting deal 
flow and it also allows us to tap 
into clients from other regions quite 
easily. The UAE is a great place to 

conduct business. New players such 
as leasing companies are setting up 
businesses. We also have a great 
relationship with the banks here. 
What’s more is that our location is 
strategic and this will help us cover 
Asia, while at the same time allowing 
us to travel to Greece and Europe. 
Within the UAE, Dubai, which is not 
too far from Abu Dhabi, is a major 
shipping centre that has great am-
bitions and is on par with maritime 
centres like Singapore.”

Duncan Sawyer added, “The Mid-
dle East region is an active sector es-
pecially when you look at it from the 
global perspective with key players 
like Saudi Aramco in KSA and AD-
NOC and all the other core business-
es that are required to work with 
these key players. There is a vast 
industry here that is very well estab-
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lished and active. There are constant 
changes taking place in the business 
and being in such a dynamic market 
really helps you to be current. Busi-
nesses are at the forefront of their 
industries and that is attracting in-
vestors. We see ample scope in being 
able to bridge these two things.” 

A holistic approach
The new business is ideally suited 

to deliver a global footprint by tap-
ping into the wider Ince network and 
leveraging Ince’s expertise and expe-
rience in key markets including in the 
UK, Europe and Asia. Part of a global 
network of experts, the company will 
provide clients with a wider range of 
services such as sourcing bank and 
alternative finance for their vessels 
across the full vessel age range, offer-
ing maritime transaction support at 
all stages of the transaction lifecycle, 
and providing specialist financial mar-
itime advice for organisations at key 
stages of their corporate lifecycle. 

Speaking about the Middle East 
arm and its offering Duncan Sawyer 
said, “We offer end-to-end services 
for our clients. We can arrange debt 
and equity for shipowners for vessel 
acquisitions, offer advice on restruc-
turing of financially distressed ship-
ping and oil and gas marine service 
companies, M&A opportunities, sale 
and leaseback financing and project 

broking. We also consult shipowners 
and maritime companies in the UAE 
and GCC.”

“Our role is not limited to just the 
consultancy part of the business. If a 
client is looking for monetary gains, 
we help them with the projects, 
whether it is working through the fi-
nancials of the project or to identify 
the right kind of capital as per the 
requirements of the business and 
the prevailing situations. We then 
help find the capital for the client and 
provide assistance for the documen-
tation work of the deal, supporting 
them right until completion. This is 
our unique offering, where we find 
the capital and the law firm does the 
documentation. This helps our clients 
get the best value for their money 
and the best level of service,” he add-
ed.   

Enhancing the growth of the 
maritime industry 

The shipping sector is a challeng-
ing sector when it comes to attract-
ing the attention of investors. Ince 
Consultancy Middle East hopes to 
change this perception and promote 
the growth of the maritime sector 
by drawing in investors who are not 
well-versed with the industry and ed-
ucating them about the exciting op-
portunities. 

Mathiassen explained, “We are well 
positioned to present good projects. 
With our credentials and the vast ex-
perience we have, when we present 
shipping projects, we are certain we 
will get the attention of the commu-
nity that has been financing in sec-
tors like real estate or oil and gas and 
are unfamiliar with shipping or do not 
have the right contacts. Our prima-
ry goal is to help such clients under-
stand the sector.”

”The ship or vessel financing market 
is very different. It is generally long 
term, maybe for 5-10 years. The mar-
ket has drastically changed now. Gone 
are the days of speaking to your fi-
nancer or your existing bank. The ap-
proach has changed. One way around 
this is to look at the business, un-
derstand the market, its key features 
and how we can best present it in an 
appealing way to lenders. We our-
selves have done some recent work 
where we repackaged for companies 
that have been financially struggling 
and finally, we were able to help them. 
Our structuring backgrounds helped 
us achieve this,” Sawyer stated. 

Ince Consultancy Middle East has 
been up and running only for a few 
months now, yet the response from 
the industry has been impressive. The 
firm has also received new mandates 
that are proof of their success and 
expertise. “There are plenty of oppor-
tunities. The inbound comments from 
our contacts in the industry have 
been useful. They understand what 
we are trying to do and taking all that 
into account, we hope to create busi-
ness opportunities for clients in the 
UAE and globally. We are looking for-
ward to creating a vast network and 
build on that,” added Sawyer.

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the article
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إعادة هيكلة شركات خدمات النقل البحري المتعثرة مالًيا، وكذلك 
االندماج  البحث عن فرص  النفط والغاز، والمساعدة يف  يف قطاع 
التأجير، كما نعمل كوسطاء يف  البيع وإعادة  واالستحواذ، وتمويل 
المشاريع، ونتشاور مع مالكي السفن والشركات البحرية يف دولة 

اإلمارات وبايق دول مجلس التعاون الخليجي.”
وأضاف: “ال يقتصر دورنا على الجزء االستشاري من العمل فقط 
إذا كان العميل يبحث عن مكاسب مالية، فنحن نساعده يف متابعة 
المشاريع؛ سواء عبر مراجعة البيانات المالية للمشروع، أو لتحديد 
العمل واألوضاع  المال وفًقا لمتطلبات  المناسب من رأس  النوع 
الراهنة خالل التنفيذ، من ثم نساعد العميل يف العثور على رأس المال 
التشغيلي، ونقدم له المساعدة يف األعمال الالزمة لتوثيق الصفقة، 
المشروع وتحصيل  االنتهاء من  االستشاري حتى  الدعم  وتقديم 
ية  االستشار الخدمات  من  المتكامل  المنهج  هذا  المستحقات. 
التي نقدمها، حيث نساعد  الخدمات  به يف  نتفرد  الشاملة هو ما 
يف إيجاد رأس المال، ليقوم مكتب المحاماة الرديف لنا بعمليات 
التوثيق وإعداد التعاقدات التي تضمن حقوق العميل. وهذا يساعد 
عمالئنا يف الحصول على أفضل قيمة مقابل استثماراتهم، وبأفضل 

مستوى من الخدمة.”

تعزيز نمو الصناعة البحرية
يعد قطاع الشحن البحري من القطاعات الصعبة من ناحية جذب 
انتباه المستثمرين. وتأمل إنس الشرق األوسط لالستشارات يف تغيير 
المستثمرين  البحري عبر جذب  القطاع  نمو  التصور، وتعزيز  هذا 
الذين ال يوجد لديهم دراية جيدة بفرص الصناعة البحرية، ومن ثم 

توعيتهم وتثقيفهم حول الفرص المتميزة لالستثمار.
حول هذا الجانب أوضح ماثياسين، بقوله: “نحن يف وضع جيد 
لتطوير مشاريع جيدة يف القطاع البحري، وتتيح لنا خبرتنا الواسعة 
النجاح عندما نطرح مشروًعا لالستثمار يف مجال الشحن، نحن على 
الذي اعتاد أن  انتباه المجتمع االستثماري  أننا سنلفت  يقين من 
يمول القطاعات األخرى كالعقارات والنفط والغاز، لكنه ليس على 
دراية بقطاع الشحن، أو ال يمتلك التواصل مع األطراف المناسبة 
العمالء على فهم  أولئك  لفهم ذلك. هدفنا األساس هو مساعدة 

القطاع بشكل أفضل.”
وأضاف سوير: “إن سوق تمويل بناء السفن أو شرائها مختلف 
األجل  استثماري طويل  األسواق. فهو قطاع  تماًما عن غيره من 
إىل 10 سنوات،   5 تتراوح من  إىل مدة  يحتاج  وربما  بشكل عام، 
أما اآلن فقد تغير السوق بشكل جذري، ولم يعد ممكنا التحدث 
مباشرة للممول أو البنك الشخصي للحصول على التدفقات النقدية 
والتمويل. لقد تغير النهج يف الصناعة، وتتمثل إحدى الطرق للتغلب 
على هذا المشهد الجديد يف النظر إىل جدوى األعمال التجارية وفهم 
يمكن عرضها بشكل  الرئيسة، وكيف  وميزاته  السوق  ديناميكية 
بأنفسنا بمثل هذه  للمقرضين. لقد قمنا  أفضل وبطريقة مقنعة 
المهام حديًثا، وساعدنا يف إعادة الهيكلة لشركات كانت تعاين مالًيا، 
ويف النهاية تمكنا من إنقاذها. إن خبراتنا الطويلة يف الهيكلة تساعدنا 

يف تحقيق ذلك.”
جدير بالذكر أن شركة إنس الشرق األوسط لالستشارات قد باشرت 
عملها منذ بضعة أشهر فقط، ومع ذلك فقد حازت على ترحيب 

واهتمام كبير من عدد من األطراف يف الصناعة، حيث أوضح سوير: 
“هناك العديد من الفرص يف الصناعة البحرية. وتلقينا ترحيًبا كبيًرا 
من عدة جهات تواصلنا معها. فالجميع يدعم ما نحاول القيام به، 
ونأمل أن نخلق فرًصا جديدة لتنمية األعمال والتجارة لعمالئنا يف 
دولة اإلمارات والعالم، ونتطلع إىل إنشاء شبكة واسعة من المشاريع 

والبناء على ذلك.”
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 في حديثهما مع منصة مراسي نيوز اإلعالمية، أوضح كل من كنوت ماثياسن ودنكان سوير، المديران اإلداريان المشتركان لشركة إنس الشرق
 االوسط لالستشارات، الفرص الواعدة في تطوير أداء األعمال، وإطالق مكتب الشركة في أبوظبي، والذي يعمل وفق إطار عمل هيئة تنظيم

الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

تمكين العمالء عالمًيا بالخبرات والخدمات االستشارية 
الشاملة لجميع احتياجاتهم المالية البحرية

من منطقة الشرق األوسط، تنطلق شركة إنس الشرق األوسط 
لتلبية  الشاملة  ية  االستشار وتقدم خدماتها  والتي  لالستشارات، 
االحتياجات المالية للعمالء يف القطاع البحري يف المنطقة والعالم. 
العالمية، ستسفيد  وباعتبارها جزًءا من شركة إنس لالستشارات 
كمت على  ترا والتي  األم،  للشركة  يقة  العر الخبرات  الشركة من 

مدى 150 عاًما.

التوسع االستراتيجي
يف الوقت الذي كان فيه العالم يترنح تحت تأثير جائحة كوفيد19-، 
أطلقت شركة إنس الشرق األوسط لالستشارات يف الربع األخير من 
أبوظبي  أبوظبي، حبث تعمل ضمن سوق  عام 2020 مكتبها يف 
العالمي، مركز الخدمات المالية الدويل يف اإلمارات العربية المتحدة 
الشركة ويشهد على  التوسع قدرات  والشرق األوسط. ويبرز هذا 

إمكاناتها لتحقيق نجاحها المستمر.
وقد اختارت الشركة إطالق أعمالها من أبوظبي كموقع مفضل، 
ليس ألنها عاصمة دولة اإلمارات فحسب، بل ألنها تشتهر بكونها مركزًا 
كثر من  بحريًا عالمًيا رئيًسا، وتضم 17 ميناًءا تجاريًا ومجتمعًيا، وأ
100 منشأة بحرية و 1000 شركة. ومن المعروف أيًضا أن اإلمارة 
ما يجعلها  ية وفيرة،  استثمار أعمال منظمة وفرص  ببيئة  تتمتع 
موقًعا مثالًيا للشركة وعمالئها لممارسة األعمال التجارية وتقديم 

الخدمات االستشارية.
كد كنوت ماثياسن:  ويف معرض تسليط الضوء على هذه الخطوة، أ
التي  الصفقات  فيه  تنشط  األوسط مركًزا  الشرق  “تمثل منطقة 
تتدفق من أماكن عديدة، ما يسمح لنا أيًضا باالستفادة من عالقاتنا 
مع العمالء من مناطق أخرى وبسهولة تامة. كما أن دولة اإلمارات 
تعد مكانًا رائًعا لممارسة األعمال التجارية، ويبرز العبون جدد مثل 
شركات تأجير الناقالت والسفن من خالل إنشاء أعمالهم التجارية يف 
الدولة. من جهة أخرى فإننا نتمتع أيًضا بعالقات كبيرة مع عدد من 
البنوك العاملة هنا يف الدولة. من جهة أخرى فإن موقعنا االستراتيجي 
سيساعدنا على تغطية الخدمات يف قارة آسيا بأكملها، يف الوقت 

الذي نستطيع فيه السفر إىل اليونان وأوروبا بكل سهولة ويسر. فديب، 
التي ال تبعد كثيراً عن أبوظبي، تعد مركًزا رئيًسا للشحن، وتطمح 
كز البحرية العالمية الكبرى، مثل سنغافورة.” إىل التنافس مع المرا
من جهته أوضح دنكان سوير: “تعد منطقة الشرق األوسط قطاًعا 
بوجود العبين  إليها من منظور عالمي  تنظر  نشًطا خاصًة عندما 
السعودية،  العربية  المملكة  السعودية يف  أرامكو  رئيسيين؛ مثل 
وأدنوك يف دولة اإلمارات، إضافة إىل كم كبير من الخدمات واألعمال 
المساندة لتلبية احتياجات تلك الشركات الكبرى. فهنا تعمل صناعة 
نشطة  واسعة االنتشار وراسخة الحضور. وتطرأ على هذا المشد 
النوع من  والتواجد وهذا  ية،  التجار األعمال  تغييرات مستمرة يف 
األسواق الديناميكية يساعد بشكل كبير على البقاء يف قلب الحدث 
أواًل بأول. ويوجد عدد كبير من الشركات المتميزة يف مجال أدائها، 
وهذا ما يجذب المستثمرين، ونحن نرى مجااًل واسًعا للقدرة على 

الربط بين هذين األمرين.”

نهج شامل
تنشط العديد من األعمال الجديدة التي تشكل فرصة مثالية لترك 
بصمة على المستوى العالمي يف القطاع البحري، عبر االستفادة من 
شبكة العالقات الواسعة لشركة إنس وخبرتها الكبيرة يف األسواق 
الرئيسة؛ بما يف ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث يمكن 
أن تزود الشركة عمالءها بمجموعة واسعة من الخدمات مثل توفير 
التواصل مع البنوك، وتسهيل عمليات التمويل البديلة لسفنهم، 
لتسهيل  دعم  وتقديم  للسفن،  الكامل  العمري  النطاق  حسب 
البحرية يف جميع مراحل دورة إجراء المعاملة، إضافة  المعامالت 
للشركات  بحرية متخصصة  تقديم خدمات استشارات مالية  إىل 

والهيئات يف المراحل الرئيسة من دورة حياة الشركة.
األوسط وعروضه، قال  الشرق  ويف معرض حديثه عن مكتب 
دنكان سوير: “نقدم لعمالئنا يف مكتب الشرق األوسط خدمات شاملة؛ 
حيث يمكننا إعادة هيكلة الديون وحقوق الملكية لمالكي السفن، 
المشورة بشأن  السفن، وتقديم  امتالك  إجراءات  من أجل تيسير 

 كتبته/دليلة رودريغز
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MARITIME AGENDA

Date: February 21-25, 2021
Venue: ADNEC, Abu Dhabi

 Date: April 5 and 6, 2021
Venue:  Dusit Thani Hotel, Dubai

Naval Defence and Maritime Security 
Exhibition (NAVDEX) 2021

The ShipTek 2021
Conference & Awards

Date: March 10 - 13, 2021
Venue: Dubai Harbour

Dubai International Boat Show

97124499465 

info@sjr.group

www.sjr.group

Abu Dhabi, UAE

Empowered by UAE caliber 
for solidifying industry 

leadership
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Seatrade Maritime  
Middle East Virtual 2020 paved 
the way forward for the industry 

The event highlighted the roadblocks that the industry is facing while also stirring up discussions about the use 
of technology, green energy, and business opportunities in a post-COVID era Z

MARITIME EVENTS

By Sarah Kteish

With the primary goal of supporting the maritime in-
dustry cope with the market disruption due to the COV-
ID-19 pandemic Seatrade Maritime Middle East Virtual 
2020 held on December 14 – 16, 2020 united leading 
names from the goal maritime industry. The three-day 
event provided a unique platform for all stakeholders to 
discuss business recovery and expansion opportunities 
despite the global pandemic and an unstable market. 

The event shed light on critical topics including energy 
transition in shipping, acceleration of digitalisation, seafar-
ers well-being and the creation of efficient supply chains. 
Apart from offering talks on pressing concerns, the event 
offered attendees opportunities to forge new connections 
with key players from the market, adding immense value 
to their businesses. 

Recovery Strategies and The Inevitable Energy 
Transition

The global maritime industry was severely affected due 
to the global pandemic. Travel restrictions and lockdown 
brought the shipping industry to a halt, hampering the 
movement of containers and vessels. According to the 
UNCTAD’s estimates in its Review of Maritime Transport 
2020, the global maritime trade plunged by 4.1 per cent in 
2020. This setback hindered the growth of the maritime 
industry. 

Addressing the audience on day one of the event, Kitack 
Lim, Secretary-General, International Maritime Organiza-
tion said, “The world depends on maritime trade and this 
has been in evidence as shipping has continued to deliv-

er vital goods, food and medical supplies throughout the 
pandemic.”

On an optimistic note, Lim added, “I’m certain we will 
have an opportunity to build back a better, more efficient 
and greener [industry]. To achieve this, IMO’s comprehen-
sive network of regulation covering all aspects of shipping 
has never been so relevant. The pandemic has illustrated 
the need for greater efficiency, shipping sustainability be-
yond the pandemic will depend on its ability to embrace 
digitalisation and new and smart technologies.” 

Another key topic that SMMEV highlighted was the 
global energy transition in the industry and how it has im-
pacted the demand for offshore support vessels, reduced 
operational emissions and the market outlook from 2025 
and beyond. Panellists discussed the radical energy shift 
and its benefits to the environment. They also stressed 
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on the need for awareness in the industry and conscien-
tiousness among vessel operators and vessel owners. 

Digitalisation and optimisation of the supply 
chain

In line with the UAE’s vision 2021 in terms of innova-
tion and digitalisation, SMMEV highlighted the increasing 
demand for the use of disruptive technologies to ensure 
an efficient supply chain. The COVID-19 pandemic gave 
a major push to the integration of technology-enabled 
solutions in operations. Some of the technologies dis-
cussed included IoT, remote offices, remote maintenance 
services and cloud services. 

Capt. Mohamed Al Ali, SVP Ship Management, ADNOC 
Logistics & Services asserted, “There is a higher rate of 
adoption of new technologies, and the development of 
digital infrastructure, and the resurgence of smart ship 
management concepts. There is no doubt that the long-
term disrupters of the shipping industry are AI and Big 
Data.” 

Showcasing the significance of the adoption of ad-
vanced technology, Nabil Ben Soussia, CEO Asia, Middle 
East and CIS, IEC Telecom Group said, “Digitalisation, au-
tomation, and AI could add $13 billion to global GDP by 
2025, creating new business opportunities and reinvest-

ing in the economy. The global marine industry is on the 
verge of investing $38.4 billion in digitalisation by 2050.“

The Seafarers crisis
The pandemic shed light on a number of discrepancies 

in the industry, one of them being the persistent issue 
of safeguarding the interests of seafarers. The Interna-
tional Chamber of Shipping estimated that approximately 
seafarers were stranded globally in mid-2020. This not 
only impacted international trade but also disturbed the 
supply chain. 

Panellists spoke about efforts by different entities and 
also discussed the skills seafarers must be equipped with 
to work in the post-COVID era, especially due to the rapid 
increase in automation of ship systems, equipment and 
operations. 

Toby Brooks, Deputy Director, Isle of Man Ship Registry 
explained, ”We’ve experienced first-hand the crew repatri-
ation crisis, our attempt to review each case and support 
the needs of our seafarers have in some cases revealed a 
common truth. I think we’ve noticed in many ports there’s 
a clear disconnect between the maritime authorities and 
the border control authorities within the same country.”

Seatrade Maritime Middle East Virtual 2020 promoted 
the strategic agenda of growth within the maritime in-
dustry by offering the fraternity with solutions to grapple 
the several difficulties while also informing them about 
the latest in the industry. The much-awaited in-person 
version of Seatrade Maritime Middle East is expected to 
take place in 2021 at the Expo 2020 site.
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استدامة صناعة الشحن يف مرحلة ما 
احتضان  قدرتها على  الوباء على  بعد 

الرقمنة والتقنيات الجديدة والذكية.”
موضوع رئيس آخر تم تسليط الضوء 
عليه خالل الحدث، وهو التحول العالمي 
يف مجال الطاقة يف الصناعة، وأثر ذلك 
البحرية،  الدعم  سفن  عمليات  على 
ومساعي خفض االنبعاثات الناجمة عن 
العمليات التشغيلية البحرية، إضافة إىل 
توقعات السوق البحري يف عام 2025 وما 
بعده. وناقش المتحدثون التحول الجذري 
لقطاع الطاقة وفوائده على البيئة، كما 
شددوا على الحاجة إىل زيادة الوعي يف 
الصناعة ورفع الشعور بالمسؤولية بين 

مشغلي السفن ومالكيها.

رقمنة وتحسين سلسلة التوريد
 2021 اإلمارات  رؤية  مع  تماشياً 
الحدث  االبتكار والرقمنة، سلط  لتبني 
الضوء على حجم الطلب المتزايد على 
استخدام التقنيات الحديثة لضمان بناء 
سلسلة إمداد وتوريد فعالة، وقد تسببت 
الجائحة يف دفع دمج حلول التكنولوجيا 
يف العمليات التشغيلية، ومن التقنيات 
األشياء،  إنترنت  التي تمت مناقشتها؛ 
والعمل عن بعد، وخدمات الصيانة عن 

بُعد، وخدمات الحوسبة السحابية.
محمد  الكابتن  أكد  الصدد،  وبهذا 
العلي، نائب أول للرئيس التنفيذي إلدارة 
السفن يف أدنوك لإلمداد والخدمات: “لقد 
الجديدة،  التقنيات  تبني  ارتفع معدل 
وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوظيف 
وما من   الذكية،  السفن  إدارة  مفاهيم 
شك أن العوامل التي ستطور عمليات 

صناعة الشحن على المدى الطويل هي 
،الذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة”.

ويف معرض استعراضه ألهمية اعتماد 
بن  نبيل  قال  المتقدمة،  التكنولوجيا 
سوسة، الرئيس التنفيذي آلسيا والشرق 
يف  المستقلة،  الدول  ورابطة  األوسط 
مجموعة آي إي سي تيليكوم، “يمكن 
والذكاء  واألتمتة  الرقمنة  تضيف  أن 
االصطناعي قرابة 13 مليار دوالر إىل الناتج 
العالمي بحلول عام  اإلجمايل  المحلي 
2025، ما سيخلق فرص عمل جديدة، 
االقتصاد.  انتعاش االستثمار يف  ويعيد 
يتوقع  العالمية  البحرية  الصناعة  ويف 
الرقمنة  دوالر يف  مليار   38.4 استثمار 

بحلول عام 2050.“

أزمة البحارة
من  عدد  على  الضوء  الوباء  سلط 
العقبات الكبرى التي تواجه الصناعة، 
أحدها هو المشكلة المستمرة المتعلقة 

والطواقم  لبحارة  ا مصالح  بحماية 
البحرية. وقد قدرت غرفة الشحن الدولية 
أن ما يقرب من ×× من البحارة تقطعت 
يف  العالم  مستوى  على  السبل  بهم 
منتصف عام 2020. لم يؤثر ذلك على 
أيًضا  الدولية فحسب، بل أدى  التجارة 

إىل اضطراب سلسلة التوريد بأكلمها.
واستعرض المتحدثون الجهود التي 
تبذلها الجهات المختلفة، كما ناقشوا 
أيًضا المهارات التي يجب أن يتم تجهيز 
بعد  ما  مرحلة  يف  للعمل  بها  البحارة 
كوفيد، السيما مع الزيادة السريعة يف 
أتمتة أنظمة السفن ومعداتها وعملياتها.
مدير  نائب  بروكس،  تويب  أوضح 
إيسل أوف مان لتسجيل السفن: “لقد 
واجهنا أزمة بشكل مباشر إعادة الطاقم 
إىل أوطانهم، وكشفت محاولتنا عندما 
قمنا بمراجعة كل حالة على حدة قاسًما 
ا بين معظم الحاالت، وهو أنه يف  مشتركً
العديد من الموائن يوجد انفصال كبير 
بين السلطات البحرية وسلطات مراقبة 

الحدود يف نفس الدولة.”
سيتريد  ومعرض  مؤتمر  عزز  لقد 
الشرق األوسط للقطاع البحري االفتراضي 
يف  للنمو  االستراتيجية  األجندة   2020
الصناعة البحرية، من خالل عبر تقديم 
الصعوبات  لمواجهة  للقطاع  حلول 
بأحدث  أيًضا  التوعية  مع  العديدة، 
التطورات يف الصناعة. من المتوقع أن 
يتطلع  التي  الميدانية   النسخة  ُتقام 
إليها الجميع من الحدث عام 2021 يف 

موقع إكسبو 2020. 

فعاليات مالحية
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سلط الحدث الضوء على العوائق التي تواجهها الصناعة، وأثار المناقشات حول استخدام التكنولوجيا والطاقة الخضراء وفرص العمل لمرحلة ما بعد كوفيد

مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق األوسط للقطاع البحري 
االفتراضي 2020 يمهد الطريق لتطور القطاع

كتبته سارة قطيش

الصناعة  لدعم  أساس  وضع  بهدف 
السوق  تقلبات  مع  للتعامل  البحرية 
الناتج عن الجائحة، قام مؤتمر ومعرض 
سيتريد الشرق األوسط للقطاع البحري 
االفتراضي 2020، الذي انعقد يف 14-16 
الرائدة  بتوحيد األسماء  ديسمبر 2020، 
من الصناعة البحرية؛ حيث قدم الحدث 
الذي استمر ثالثة أيام منصة فريدة لجميع 
المهتمين لمناقشة فرص استعادة تعايف 
األعمال، وتحقيق التوسع، على الرغم من 

الوباء العالمي والسوق غير المستقر.
عدد  على  الضوء  الحدث  سلط  وقد 
من الموضوعات الهامة؛ منها التحول يف 
قطاع الطاقة يف الشحن، وتسريع الرقمنة، 
والعناية بجودة ظروف عمل وحياة البحارة، 
إضافة إىل بناء سالسل إمداد أكثر فاعلية. 

وأتاح الحدث للحضور فرًصا إلقامة عالقات 
تجارية جديدة مع الالعبين الرئيسيين يف 
السوق، ما أضاف قيمة كبيرة ألعمالهم.

القادم  والتحول  التعايف  استراتيجيات 
للطاقة

العالمية  ية  البحر الصناعة  تأثرت 
بشكل كبير بسبب الوباء العالمي؛ حيث 
أدت قيود السفر واإلغالق إىل بعض من 
التوقف يف صناعة الشحن، ما أعاق حركة 
لتقديرات  ا  ووفًق والناقالت.  الحاويات 
البحري  للنقل  األونكتاد يف استعراضها 
البحرية  التجارة  تراجعت   ،2020 لعام 
عام،  المائة يف  يف   4.1 بنسبة  العالمية 
الصناعة  نمو  االنتكاسة  تلك  أعاقت  إذ 

البحرية.

وقال كيتاك ليم، األمين العام للمنظمة 
ا المشاركين يف  البحرية الدولية، مخاطًب
العالم  “يعتمد  الحدث:  األول من  اليوم 
بشكل كبير على التجارة البحرية، ويدلل 
على ذلك استمرار حركة الشحن البحري 
وقيامه بتوصيل السلع الحيوية واألغذية 
واإلمدادات الطبية يف جميع أنحاء العالم 

خالل جائحة.”
أضاف  بالتفاؤل،  مفعمة  رسالة  ويف 
ليم: “أنا على ثقة من أنه سيكون لدينا 
أفضل  بحرية  بناء صناعة  فرصة إلعادة 
ولتحقيق  للبيئة،  كفاءة وصداقة  وأكثر 
يف  شاملة  تنظيم  شبكة  أطلقنا  ذلك، 
المنظمة البحرية الدولية لتغطي جميع 
جوانب الشحن، وأوضح الوباء الحاجة إىل 
وستستند  العمليات،  كفاءة  من  مزيد 
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Mare Forum’s roundtable shed light 
on the pandemic’s impact on the oil 
and gas and shipping industries
Industry experts discussed the challenges faced, solutions and the road to post-COVID recovery 

By  Mohammed Siddiq M.

Mare Forum recently hosted a vir-
tual roundtable focusing on the oil, 
shipping, and commodities market 
forecast titled, “Have we reached 
peak oil? - Repercussions for ship-
ping“. Key figures and analysts from 
the maritime industry exchanged 
their thoughts, ideas, visions, and 
gave critical insights about the on 
goings in the various fields. The pan-
el was moderated by Khamis Juma 
Buamim, the Founder of KBI-UAE Oil 
and Energy. 

Discussions were held on topics 
including the era of oil, tanker mar-

kets, recovery of tanker demand post 
COVID-19, rise of China, and the Eu-
ropean refining industry.

Oil demand post COVID-19
Throwing light on the possibility 

of peak oil being hit, Andrew Wilson, 
Head of Energy Research, BRS men-
tioned a few crucial statistics regard-
ing oil demand over the past couple 
of years. He stated that as of 2019, 
oil demand was at around 101 mil-
lion barrels of oil a day, which slipped 
down by 16 to 17 million barrels dur-
ing the first and second quarters of 

2020. Although oil demand did show 
signs of recovery in the third quarter 
of 2020 and came up to 90 million 
barrels a day, as per the current oil 
demand rise rate, the figures might 
still be 2 million barrels lower as com-
pared to pre-covid numbers. Based 
on these statistics, and rate of in-
crease, a possible return to the oil 
demand figures pre-covid seems to 
be achievable by the second half of 
2022. 

Although, peak oil has been de-
clared several times in the past, but 
it has not happened yet due to new 
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technologies such as hydraulic frac-
turing, which is a process by which 
high pressure liquid is injected into 
oil or gas bearing rock formations in 
order to create fractures, which then 
yields improved flows in areas that 
would otherwise produce low flow 
wells. Another reason why past peak 
oil declarations have been regarded 
as premature is due to better survey-
ing, which has led to the revelation of 
previously undiscovered oil reserves. 
As a result of these technologies and 
surveying, oil production has been 
sustained, and global oil supplies have 
been flowing.

Importance of oil related  
discussions

Philip Embiricos, Shipowner & For-
mer President, BIMCO spoke about 
the key factors that define why the 
oil & gas industry is significant to the 
world economy. He said that in a bar-
rel of oil, there is about 45 per cent of 
gasoline, 25 per cent of diesel oil, nine 
per cent of jet fuel, and some amount 
of heavy fuel for shipping transpor-

tation, therefore, it is safe to say that 
around 80 per cent of oil is used for 
transportation. Considering these 
numbers, a lot of activities that take 
place around the globe are related to 
oil, as most of them are related to 
transportation, thus making discus-
sions regarding internal and external 
factors affecting oil crucial.

More importantly, the reason why 
peak oil is such a massive subject 
of concern is due to the fact that it 
can lead to a severe contraction in 
the world economy, i.e. a prolonged 
economic depression. With oil pro-

duction declining by three per cent 
on yearly basis, and oil demand also 
rising by three per cent annually, oil 
prices will rise at a substantial rate, 
leading to reduced economic growth, 
having a significant impact on goods 
made out of petroleum products. 
Moreover, with the oil and gas explo-
ration industry accounting for almost 
3.8 per cent of the global economy at 
$86 trillion, it is necessary that peak 
oil is addressed with utmost impor-
tance and seriousness.

“The future of digital survey not only considers attending 
remotely, but also relies on the data from the systems and  
components themselves, reporting their condition to Class.” 
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ناقش خبراء الصناعة التحديات التي تواجههم والطريق إلى حقبة ما بعد كوفيد. 

سلط الملتقى الحواري االفتراضي الذي نظمه منتدى ماري 
فورم الضوء على التأثير الذي سببته الجائحة على قطاعي 

النفط والغاز والشحن 
كتبه محمد صديق م.

من أجل استكشاف التوقعات المستقبلية 
استضاف  البحري،  والشحن  النفط  لسوق 
لخبراء  األبرز  التجمع  فورم،  ماري  منتدى 
بعنوان  افتراضًيا  البحرية، ملتقى  الصناعة 
اآلثار   - النفط؟  إنتاج  ذروة  إىل  “هل وصلنا 
هذا  الشحن”. ضم  قطاع  والتداعيات على 
الملتقى عدًدا من كبار المديرين التنفيذيين، 
والمحللين من الصناعة البحرية، الذين تبادلوا 
أفكارهم ورؤاهم، وقدموا آراًء نقدية هامة يف 

مجال النفط والغاز والشحن البحري. 
الحواري  الملتقى  يف  المناقشات  أدار 
االفتراضي سعادة خميس جمعة بوعميم، 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة خميس 
بوعميم االستثمارية-اإلمارات للنفط والطاقة. 
هامة حول  المناقشات مواضيعاً  وشملت 
عصر النفط وأسواق الناقالت وتعايف الطلب 
عليها بعد الجائحة، إضافة إىل انتعاش الصين 

االقتصادي وصناعة التكرير األوروبية.

الطلب على النفط بعد كوفيد
سلط أندرو ويلسون، رئيس مركز أبحاث 
على  الضوء  إس،  آر  يب  شركة  يف  الطاقة 
احتمالية بلوغ مرحلة ذروة إنتاج النفط، وذكر 
بعض اإلحصاءات المهمة المتعلقة بالطلب 
العالمي على النفط خالل العامين الماضيين، 
فاعتبارًا من عام 2019، بلغ الطلب على النفط 
حوايل 101 مليون برميل نفط يومًيا، والذي 
برميل  إىل 17 مليون   16 بمقدار  انخفض 
خالل الربعين األول والثاين من عام 2020. 
وعلى الرغم من أن الطلب على النفط أظهر 
بعض عالمات االنتعاش يف الربع الثالث من 
عام 2020 ليصل إىل 90 مليون برمياًل يومًيا، 
وفًقا لمعدل ارتفاع الطلب على النفط الحايل، 
وقد تبقى األرقام أقل بمقدار 2 مليون برميل 
يومًيا مقارنة بأرقام ما قبل فيروس كورونا، 
وبناًء على هذه اإلحصائيات ومعدل الزيادة، 
يبدو أن العودة المحتملة ألرقام الطلب على 
النفط قبل انتشار الفيروس يمكن أن تتحقق 

بحلول النصف الثاين من عام 2022.

وعلى الرغم من اإلعالن عن ذروة النفط 
عدة مرات يف الماضي، إال أنه لم نصل بعد إىل 
هذه النقطة؛ بسبب ظهور التقنيات الجديدة؛ 
عملية  وهي  الهيدروليكي،  التكسير  مثل 
يتم من خاللها حقن سائل عايل الضغط يف 
التكوينات الصخرية الحاملة للنفط أو الغاز 
من أجل استخراجه، والتي تؤدي بعد ذلك 
التي من  المناطق  إىل تدفقات محسنة يف 
شأنها أن تنتج آباًرا منخفضة التدفق. سبب 
آخر العتبار الحديث عن ذروة النفط سابقة 
ألوانها، وهو تحسن تقنيات المسح والتنقيب، 
ما أدى إىل الكشف عن احتياطيات نفطية لم 
تكن معروفة سابًقا. ونتيجة لهذه التقنيات 
والمسح، يستمر إنتاج النفط، ويتدفق المزيد 

من إمدادات النفط العالمية.

أهمية المناقشات المتعلقة بالنفط
يكوس،  إمبير فيليب  ذكر  مداخلته،  يف 
لمجلس  السابق  والرئيس  سفينة  مالك 
المالحة البحرية البلطيقي الدويل، العوامل 
الرئيسة التي تحدد أهمية صناعة النفط والغاز 

لالقتصاد العالمي.
كما أوضح أن كل برميل نفط يتم تكرير 45 
بالمائة منه إىل  البنزين، و 25 بالمائة إىل وقود 

الديزل، و 9 بالمائة إىل وقود الطائرات، وقليل 
من كمية الوقود الثقيل لشحن النقل البحري، 
لذلك، يمكن القول أن حوايل 80 بالمائة من 
النفط يستخدم يف قطاع النقل، وبالنظر إىل 
تلك األرقام، فإن الكثير من األنشطة التي تتم 
حول العالم يف قطاع بالنفط، ترتبط بصناعة 
النقل، ما يجعل من الحاسم مناقشة األمور 
المتعلقة بالعوامل الداخلية والخارجية التي 
الدافعة  والطاقة  النفط  صناعة  على  تؤثر 

لقطاع الشحن.
واألهم من ذلك، أن السبب الذي يجعل 
أنه  إىل  كبير يعود  النفط موضع قلق  ذروة 
يمكن أن يؤدي إىل انكماش حاد يف االقتصاد 
األمد.  اقتصادي طويل  أو كساد  العالمي، 
ومع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3 بالمائة 
ذاتها  بالنسبة  الطلب عليه  وارتفاع  سنوياً، 
سنويًا، سترتفع أسعار النفط بمعدل كبير، 
مسبباً انخفاضاً يف معدل النمو االقتصادي، 
مما يؤدي إىل تأثر جميع السلع المعتمدة يف 
تصنيعها أساساً على المواد البترولية. ونظًرا 
إىل أن صناعة التنقيب عن النفط والغاز تمثل 
ما يقارب 3.8 بالمائة من االقتصاد العالمي 
الضروري  دوالر، فمن  يليون  تر  86 بتكلفة 
بأقصى درجات  النفط  ذروة  بحث موضوع 

األهمية والخطورة.

فعاليات مالحية



From time to time lawyers, investors and CEOs are given 

responsibility for operations in jurisdictions they are unfamiliar with. 

Whether they have recently joined a company with interests in a new 

jurisdiction, are now overseeing an unfamiliar region or have recently 

gained clients with interests in such a location, the aim is the same, 

to quickly learn about the key differences between that new legal 

system and the system with which they are more familiar. 

 

This book aims to provide an overview of the UAE’s legal system, key 

UAE laws, and a guide to the UAE court system. It is aimed at lawyers 

practising or planning to practice in the UAE, and at investors and 

CEOs who need a basic understanding of the legal system there. It 

also provides practical tips from seasoned lawyers and litigators on 

the best approach when practising in the UAE. 
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we can’t wait to see you again

www.breakbulk.com/exhibit

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

UPCOMING EVENTS

18-20 May 2021  |  Bremen 1-2 February 2022  |  Dubai28-30 September 2021  |  Houston
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Supporting 
the drive for 
sustainable 
shipping. 

Act now to comply with Inventory of 
Hazardous Materials EU regulation. 
It’s nearer than you think.

Get in touch at lr.org/IHM
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