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قناة  مجرى  انسداد  حادث  لفت  لقد 
السويس أنظار العالم إىل الدور المحوري الذي 
أدرك  البحري؛ حيث  الشحن  به قطاع  يقوم 
أو اضطرابات تتعرض  أية عوائق  أن  الجميع 
لها طرق التجارة العالمية قد تؤدي إىل خسائر 
وعواقب وخيمة نتيجة لنقص السلع باألسواق 
وزيادة الطلب عليها من ِقبل المستهلكين. فقد 
أسفر حادث غلق القناة عن خسائر يف التجارة 
العالمية ُتقدر بحوايل ٤٠٠ مليون دوالر أمريكي 

يف الساعة الواحدة.

لذا، علينا أيضا أن نضع يف المقدمة الدور 
السفن،  ومالك  الحكومات،  من  لكل  الهام 
للمساهمة يف  العاملين على متنها،  واألفراد 
الحد من وقوع مثل تلك الحوادث يف المستقبل، 
وذلك عن طريق التأكد من سالمة الُمعدات 
واألجهزة على متن السفن مع تقديم التدريب 

المناسب للطواقم البحرية

وما من شك أن لدولة اإلمارات نهج فريد 
تتبعه من أجل تحقيق األمن والسالمة للقطاع 
والسليم  الجيد  يع  التوز يق  البحري، عن طر
بأماكن  التواجد  وضمان  ية،  البحر للطواقم 
الجهود  أقصى  وبذل  وقوعها،  فور  الحوادث 
يف التدريب والتفتيش الدائم لكل من السفن 
وقدرتها  سالمتها  لضمان  والدولية  المحلية 
المناسبة، إضافة إىل  اإلبحار يف األوقات  على 
كتابة وإرسال تقارير ُمفصلة حول عدم وقوع 
المنظمة  بتعليمات  الوعي  ونشر  الحوادث، 
البحرية الدولية، عالوة على ذلك توافر الخدمات 
الشركات  تقدمها  التي  الحديثة  والتقنيات 

المعنية بمراقبة القطاع المالحي.  

دفع  يف  مستمرة  الجهود  تزال  ال  وبينما 
البحري لألمام، والعمل على تطويره  القطاع 
وسالمته، يجب علينا أن ال نغفل الدور الفعال 
التي قامت به السلطات المصرية يف سرعة 
الجانحة  السفينة  تعويم  وإعادة  االستجابة 

وتعديل مسارها يف وقت قياسي.

Mohammad Bin Dkhain Al Matroushi
Editor-in-Chief

محمد بن دخين المطروشي
رئيس التحرير

As part of the maritime industry, we are 
aware of how crucial it is to the world economy, 
but seldom do we think about its significance 
as laypeople. The Suez Canal incident brought 
the focus of the world on how hindrances in 
the shipping industry and disruptions in glob-
al trade routes can quite literally bring world 
trade to a standstill. It can lead to economies 
crumbling due to a shortage of goods and an 
increase in demand. It is hard to imagine that 
the Suez Canal blockage and the subsequent 
delays held up a whopping USD400 million an 
hour in global trade.

The repercussions when one of the most 
important trade routes comes to a halt are 
many. To ensure that such incidents are kept 
to a minimum, the industry as a whole must 
devise ways to tackle them. Owners, operators 
and crew members of vessels must ensure the 
proper maintenance and functioning of safe-
ty equipment on vessels. Providing training to 
crew onboard is also integral. Additionally, the 
role of governments is also crucial. 

The UAE, for instance, has a precise ap-
proach in the geographical distribution of its 
members to ensure quick presence at accident 
scenes. Detailed reports with recommenda-
tions to prevent the recurrence of incidents 
are drafted and posted on the IMO website to 
create global awareness. Training and inspec-
tion of national and foreign vessels to ensure 
their safety and seaworthiness is also carried 
out in a timely manner. Additionally, the ser-
vices of state-of-the-art companies are em-
ployed to monitor the maritime ecosystem in 
the event of marine incidents. 

While we are at this, we must also commend 
the efforts of the government of Egypt who 
ensured that the Suez Canal blockage was 
eased out sooner than expected by taking 
quick action. 

Securing the maritime 
ecosystem is critical

أهمية تأمين منظومة العمل 
في القطاع البحري
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Maritime accidents: Endangering 
the global supply chain

Deal signed to localize 39 jobs 
at Dammam port

Maersk to launch first carbon 
neutral cargo liner vessel

Egypt’s CSD Mohab Mamish 
arrives at Port Said

KDU leads the way for the transfor-
mation of the maritime industry

Decarbonising shipping: Could 
ammonia be the fuel of the future?

Continuing evolution: The LNG 
carrier of 2030
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After the Israeli-owned ship, Hyperion Ray, was attacked 
by an Iranian missile in the Arabian Sea, near Fujairah 
Port, the UAE Government conducted a detailed investi-
gation to ensure that minimum to no damage was caused 
in the UAE waters, and no negative outcomes were re-
ported as a result of the attack. The explosion took place 
on the 13th of April, 2021, and the ship owner confirmed 
that slight damages were caused to the vessel. However, 
no casualties were reported onboard, and the ship con-
tinued on its way after being hit. Shortly after the attack 
took place, a spokesperson from the ship’s company ad-
dressed the media and said that the ship “incurred no 
damage and continued at full speed on its original voyage.” 

UAE waters declared safe despite attack 
on Israeli vessel near Fujairah Port

Emirates Steel and SAFEEN Group announced the 
commencement of transshipment operations as part of 
a 10-year agreement signed between the two entities in 
2019. As per the scope of the agreement, SAFEEN will 
provide support to Emirates Steel with short marine ship-
ping services for three shipments of iron ore per month, 
while also ensuring that purchase, leasing, distribution, 
operations, unloading of equipment, and maintenance of 
cargo ships and trailers, is done in a seamless and effi-
cient manner. Four vessels will work as per the agreement 
to discharge and transship cargo from mother ships, and 
will safely transport raw materials to Emirates Steel’s 
Musaffah Jetty.     

SAFEEN Group signs agreement with Emirates Steel to provide shipment services

UAE NEWS

المجرى المالحي لدولة االمارات يعد آمنا على الرغم 
من الهجوم على سفينة إسرائيلية

مجموعة سفين توقع اتفاقية مع حديد اإلمارات 
لتقديم خدمات الشحن

بالقرب من  إيراين  لهجوم بصاروخ  اإلسرائيلية  السفينة  بعد تعرض 
المتحدة تحقيًقا مفصالً  العربية  اإلمارات  الفجيرة، أجرت حكومة  ميناء 
للتأكد من عدم حدوث أي ضرر يف المجرى المالحي لدولة اإلمارات، أو 
أية نتائج سلبية أخرى إثر الهجوم. وقد وقع االنفجار يف الثالث عشر من 
كد صاحب السفينة حدوث أضرار طفيفة بالسفينة. ومع  أبريل ٢٠٢١، وأ
أنباء عن وقوع إصابات على متن السفينة، واستمرت  آية  ذلك، لم ترد 
السفينة يف طريقها بعد تعرضها للهجوم بوقت قصير، وقد خاطب متحدث 
باسم شركة السفينة وسائل اإلعالم وقال إن السفينة »لم تتكبد أي ضرر 

واستمرت بأقصى سرعة اىل وجهتها 

أعلنت شركة حديد اإلمارات ومجموعة سفين« عن بدء عمليات إعادة 
الشحن كجزء من اتفاقية مدتها 10 سنوات موقعة بين الطرفين يف عام 
2019. ووفًقا لنطاق االتفاقية، ستقدم »سفين« الدعم لشركة حديد اإلمارات 
بخدمات الشحن البحري القصيرة لثالث شحنات من خام الحديد شهريًا، 
مع ضمان إجراء عمليات شراء وتأجير وتوزيع وتشغيل وتفريغ المعدات 
وصيانة سفن الشحن والمقطورات بطريقة سلسة وفعالة. ستعمل أربع 
سفن وفًقا لالتفاقية على تفريغ ونقل البضائع من السفن األم، وستنقل 

المواد الخام بأمان إىل رصيف المصفح التابع لشركة حديد اإلمارات.
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UAE NEWS

The first global freight loyalty program, the World 
Logistics Passport (WLP), was launched under the lead-
ership of H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minister of the UAE. The 
initiative aims to increase trade opportunities between 
markets and has developed into a multinational network 
of mega malls with locations in 11 countries across four 
continents. The WLP aims at building a brighter future 
for the global trade industry with its innovative programs 
that enhance trade cooperation worldwide, thus ensur-
ing more prosperity and better growth opportunities for 
companies through increased cooperation of logisticians 
and multinational organisations.

The Organizational Committee of Sharjah’s Port and 
Border Points in cooperation with the Federal Authority 
for Identity and Citizenship aim to speed up procedures 
for arrival and departure of travelers by implementing the 
smart land ports project at the Khatmat Milaha border in 
Kalba. The project aims to make use of smart and digital 
systems that will verify the identity of the travelers and 
authenticate the documents submitted by them in order 
to improve the efficiency of entry and exit in Sharjah, op-
timize operations, facilitate procedures, and upgrade ser-
vices provided to travelers.  

World Logistics Passport to secure the future of trade, and connect the world

Sharjah’s Ports and Border Points Committee to implement smart 
land ports system at Khatmat Milaha 

الحدودية  والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  اللجنة 
بالشارقة تطبق نظام المنافذ البرية الذكية في 

منفذ »خطمة مالحة«
تهدف اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة بالتعاون مع 
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية إىل تسريع إجراءات وصول المسافرين 
الذكية على حدود منفذ  ية  البر المنافذ  تنفيذ مشروع  عبر  ومغادرتهم 
خطمة مالحة يف كلباء. ويهدف المشروع إىل االستفادة من األنظمة الذكية 
والرقمية التي ستقوم بالتحقق من هوية المسافرين وتصديق المستندات 
إمارة  الدخول والخروج يف  المقدمة من قبلهم من أجل تحسين كفاءة 
الشارقة، وتحسين العمليات وتسهيل اإلجراءات ورفع مستوى الخدمات 

المقدمة إىل مسافرين.

نجاح كبير لجواز السفر اللوجستي العالمي 
لتأمين مستقبل التجارة وربط العالم

السفر  برنامج والء عالمي للشحن تحت مسمى »جواز  أول  تم إطالق 
اللوجستي العالمي« بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب. وتهدف المبادرة إىل زيادة فرص التجارة بين األسواق، التي تطورت 
كز التسوق الضخمة لجواز السفر  لتصبح شبكة متعددة الجنسيات من مرا
اللوجيستي العالمي، الذي يضم 11 دولة عبر أربع قارات. وتهدف هذه 
المبادرة إىل بناء مستقبل التجارة العالمية، التي تعزز التعاون التجاري يف 
جميع أنحاء العالم، وضمان االزدهار وفرص نمو أفضل للشركات من خالل 

زيادة التعاون بين القطاع اللوجستي والمؤسسات متعددة الجنسيات.
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Fujairah Terminals signed 
an agreement with Al Mayya 
Group LLC. to grant the 
group with exclusive rights 
to handle the livestock logis-
tics for the annual import of 
more than a million sheep, 
goats and cattle into the 
UAE, at a specially desig-
nated quarantine and berth 
area situated within the ter-
minal facilities in the Port of 
Fujairah. Moreover, the advanced technology and han-
dling capabilities at the Fujairah Terminals, combined with 
the strategic location of the emirate on the UAE’s eastern 
seaboard, will ensure ease of handling livestock, and will 
streamline and enhance global trade due to shorter travel 
distance and sailing time to and from key destinations 
including East Africa. 

وقعت مرائف الفجيرة اتفاقية مع 
مجموعة المايا ذ.م.م. لمنح المجموعة 
حقوًقا حصرية للتعامل مع الخدمات 
الماشية سنويًا  اللوجستية الستيراد 
األغنام  من  رأس  مليون  من  ألكثر 
والماعز والماشية إىل دولة اإلمارات، 
يف منطقة الحجر الصحي والرصيف 
المحطة  مرافق  داخل  المخصص 
المحطة  الفجيرة. وتتضمن  يف ميناء 

أنظمة التكنولوجيا المتقدمة وقدرات المناولة يف محطات الفجيرة، جنًبا 
إىل جنب مع الموقع االستراتيجي لإلمارة على الساحل الشريق لإلمارات، 
ما يسهل التعامل مع شحنات المواشي، ويعمل على تبسيط وتعزيز 
الالزم للسفر واإلبحار  المسافة والوقت  العالمية بسبب اختصار  التجارة 

من الوجهات الرئيسة، بما يف ذلك دول شرق إفريقيا.

Fujairah terminals signs exclusive livestock 
agreement with Al Mayya Group LLC

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

مرافئ الفجيرة توقع اتفاقية حصرية 
للماشية مع مجموعة المايا
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UAE NEWS

ADNOC Logistics and Services, the shipping and mar-
itime logistics arm of the Abu Dhabi National Oil Com-
pany, announced the acquisition of two additional VLCCs 
to its fleet, bringing the total number of VLCCs added 
in 2021 to eight. The acquisition of these two VLCCs 
will play a major role in the progress of the ICE Mur-
ban Futures, as it will enable the UAE’s flagship Murban 
Crude Oil to reach new customers and markets around 
the globe. The expansion of the company’s VLCC fleet is 
essential to ADNOC’s commitment to increase its crude 
oil production capacity by 25 per cent to 5 million barrels 
per day by 2030. 

After reporting a gross profit of AED 4.5 million in 
2020, UAE shipping company, Gulf Navigation Holding, 
announced its intention of buying back 10 per cent of its 
shares to enhance investor confidence, improve stability, 
and increase the market profitability for the stock in the 
future. The company had generated a gross revenue of 
AED 146 million as of the 31st of December, 2020, as 
compared to a gross revenue of AED 166 million gener-
ated for the same period in 2019. The company aims at 
completing its dept restructuring and refinancing before 
the end of 2021, while its total assets stand at AED 862 
million.

The sail safety maritime help service application 
launched by the Maritime Rescue Department at Dubai 
Ports Police Station recently helped the Dubai Police re-
spond to 65 distress calls at sea from small boats and 
large vessels. The application was launched two years 
ago with an aim of ensuring that the rescue department 
responds to emergency calls at sea and helps navigate 
a number of crafts to safety using artifi-
cial intelligence and mapping technologies. 
Moreover, the mobile application is used 
by the rescue department for sending out 
weather warnings and alerts about local 
emergencies including drownings, collisions, 
shortage of fuel, or boat malfunction, to 
registered users in order to alert them of 
real time sea conditions and hazards.

ADNOC Logistics and Services aqcuires  two 
additional VLCCs

Gulf Navigation Holding to go in for 10% 
share buyback

Dubai Police ensures safety at sea 
through its Sail Safely service
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أدنوك لإلمداد والخدمات تستحوذ على 
اثنين من ناقالت النفط العمالقة

شركة الخليج للمالحة القابضة 
تشتري 10 بالمئة من أسهمها

شرطة دبي توفر السالمة في البحر 
من خالل خدمة اإلبحار بأمان

أدنوك لإلمداد والخدمات، عن استحواذها على  أعلنت شركة 
اثنتين من ناقالت النفط العمالقة لتضاف إىل أسطولها، ما سيرفع 
إجمايل عدد ناقالت النفط العمالقة المضافة يف عام ٢٠٢١ إىل ثمان 
ناقالت. وسوف  يلعب االستحواذ على هاتين الناقلتين العمالقتين 
دوًرا رئيًسا يف تقدم مشروع »آي سي إي مستقبل مربان«، حيث 
سيساهم يف وصول نفط مربان الخام اإلمارايت إىل عمالء وأسواق 
جديدة حول العالم. ويعتبر توسيع األسطول ضروريًا اللتزامها بزيادة 
طاقتها اإلنتاجية من النفط الخام بنسبة ٪25 إىل 5 ماليين برميل 

يومًيا بحلول عام 2030.

بعد إعالنها عن تحقيق أرباح إجمالية قدرها 4.5 مليون درهم 
إمارايت عام 2020، أعلنت الخليج للمالحة القابضة، شركة الشحن 
اإلماراتية، عن عزمها إعادة شراء 10 يف المائة من أسهمها لتعزيز ثقة 
المستثمرين وتحسين االستقرار وزيادة ربح السهم يف المستقبل، 
وقد حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها ١٦٤ مليون درهم إمارايت 
اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020، مقارنة بإجمايل إيرادات بلغت 166 
مليون درهم إمارايت تم تحقيقها يف الفترة نفسها من عام 2019. 

وبلغ إجمايل أصول الشركة 862 مليون درهم إمارايت.

الذي  اإلبحار  ية لسالمة  البحر المساعدة  تطبيق خدمة  ساعد 
أطلقته إدارة اإلنقاذ البحري يف مركز شرطة موائن ديب مؤخًرا شرطة 
ديب على االستجابة لـ 65 نداء استغاثة يف البحر من القوارب الصغيرة 
والسفن الكبيرة. فقد تم إطالق التطبيق قبل عامين بهدف ضمان 
استجابة قسم اإلنقاذ لمكالمات الطوارئ يف البحر والمساعدة تحويل 

عدد من المعامالت اليدوية باستخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي ورسم الخرائط. وعالوة على 
ذلك، يتم استخدام تطبيق الهاتف المحمول من 
قبل قسم اإلنقاذ إلرسال التحذيرات والتنبيهات 
لتنبيههم حول  المسجلين  المستخدمين  إىل 
الطقس وحاالت الطوارئ المحلية، بما يف ذلك 
حوادث الغرق أو االصطدام أو نقص الوقود أو 
تعطل القوارب، وأحوال البحر والمخاطر بشكل 

فوري ومباشر.
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The General Authority for Ports in Saudi Arabia 
(MAWANI) and the Ministry of Human Resources and 
Social Development finalized an agreement to localize 39 
occupations related to port services at the King Abdul 
Aziz Port in Dammam, in order to encourage the local 
youth to work in the maritime industry. The agreement 
included the signing of deals with Saudi Global Ports Co., 
Zamil Offshore Services Co., and Saudi Development 
and Export Services Co. The agreement aims at training 
young Saudi men and women to better equip themselves 
to join the sector and work towards the transformation of 
the Kingdom into a global logistics hub.

Oman’s Sohar Port and Freezone selected IFS Enter-
prise Resource Planning (ERP) to fully digitize, automate, 
and centralize the finance, supply chain, and HCM de-
partments of the port into one platform. As part of the 
contract, IFS will provide the port with a unified platform 
to carry out operations by fully integrating the work flow 
within the organization to ease the work process, while 
also adhering to data security requirements of the port. 
As Sohar Port plays a significant role in facilitating trade 
in Oman, a digital transformation of the port in order to 
ensure that it is able to adapt and meet the emerging 
business requirements of the trade sector is a must

Deal signed to localize 39 jobs at Dammam port

IFS to boost digital transformation 
of Oman’s Sohar Port

MIDDLE-EAST NEWS

A consortium including German consultancy firm, Ham-
burg Port Consulting, and Canada-based real estate com-
pany, Colliers International, offered to clear the area and 
reconstruct facilities at Beirut Port that was damaged 
after the chemical explosion in August, 2020. As part of 
the $7.2 billion proposal to rebuild the port in Beirut, the 
consortium offered to move port activities away from the 
city and to re-urbanize the damaged areas. The project 
envisions beaches and a “central park” alongside restored 
architectural heritage, while also generating 50,000 jobs 
and billions in profit. Moreover, the consortium confirmed 
that the project will be funded by the European Invest-
ment Bank.

German firm offers to reconstruct 
Beirut Port and clear damaged area 
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أعلنت شركة »البحري« الرائدة عالمياً يف 
مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اليوم، 
للكيماويات«  »البحري  قطاع  توقيع  عن 
بنظام  الستئجار سفن  األجل  طويل  عقد 
Time Charter مع الشركة العربية المتحدة 
لناقالت الكيماويات UACC ومقرها ديب، إذ 
ستنضم بموجب العقد 9 ناقالت كيماويات 
متوسطة المدى من فئة IMO2 إىل أسطول 
أبريل  من  اعتباراً  للكيماويات«  »البحري 
2021، ليصل إجمايل عدد السفن من نفس 

الفئة التي تعمل بها إىل 31 سفينة.
وتعليقاً على ذلك، قال المهندس عبد هللا 
بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة 
البحري: »يسعدنا أن نعلن عن نجاح توقيع 
عقد طويل األجل الستئجار ناقالت المواد 
العربية  للشركة  التابعة  التسع  الكيماوية 
هذه  وُتَعد  الكيماويات.  لناقالت  المتحدة 
الصفقة دليالً على مرونة أعمال وعمليات 
تطوراً  وتمثل كذلك  للكيماويات،  البحري 
طبيعياً لتنفيذ إستراتيجيتنا بعيدة المدى. 
كما تؤكد إضافتنا لهذه الناقالت سيرنا على 
الطريق الصحيح نحو تحقيق خطط التوسع 
يف أسطولنا، وترتبط بشكٍل وثيٍق ببرنامج بناء 

السفن الجديدة المستمر لدينا«.
وأضاف الدبيخي: »لدينا إلمام تام بسفن 
الشركة العربية المتحدة لناقالت الكيماويات، 

المواصفات  بنفس  تتمتع  أنها  وندرك 
ناقالت  بها  تتميز  التي  العالية  والمعايير 
الكيماويات يف أسطولنا. وبالتايل، فإنها ستعزز 
قدراتنا يف تقديم خدمات متميزة لمجموعة 
واسعة من العمالء يف جميع أنحاء العالم. 
كبر وأضخم اآلن، فإننا على  ومع أسطول أ
الجديدة  الفرص  القتناص  تامٍّ  استعداٍد 
أعلى  قيمة  وتقديم  السوق،  والناشئة يف 

لمساهمي شركة البحري«.
»البحري  قطاع  لدى  أنه  بالذكر  جدير 
للكيماويات« 10 ناقالٍت جديدة متوسطة 
المدى من فئة IMO2 متطورة وذات تصميم 

صديق للبيئة، ويجري العمل حالياً على بنائها 
من قبل شركة »هيونداي ميبو لألحواض 
الجافة« HMD الكورية الجنوبية، على أن 

يبدأ تسليمها يف عام 2022م.
هذا، وتمتلك »البحري للكيماويات« حالياً 
أسطوالً يتكون من 23 ناقلة كيماويات، بما 
يف ذلك 22 ناقلة متوسطة المدى من فئة 
IMO2، وناقلة واحدة طويلة المدى من فئة 
مواد  ناقالت  إىل خمس  باإلضافة   ،IMO2
كيميائية ومنتجات البترول النظيفة والزيوت 

النباتية، تخدم قاعدة عمالء عالمية.

شركة  عمان  الحرة يف سلطنة  والمنطقة  ميناء صحار  اختار 
IFS Enterprise Resource Planning لتطبيق نظم إدارة الموارد 
المؤسسية ورقمنة وأتمتة العمليات المالية، وكل ما يتعلق بسلسلة 
الميناء من خالل منصة  البشري يف  المال  رأس  وإدارة  يد  التور
للميناء منصة  العقد، ستوفر »أي أف أس«  واحدة. وكجزء من 
موحدة لتنفيذ العمليات من خالل الدمج الكامل لدورات العمل 
داخل المنظمة لتسهيل العمليات، مع االلتزام أيًضا بمتطلبات أمن 
البيانات الخاصة بالميناء. ونظًرا ألن ميناء صحار يلعب دوًرا مهًما 
يف تسهيل التجارة يف عمان، فإن التحول الرقمي للميناء من أجل 
ضمان قدرته على التكيف وتلبية متطلبات األعمال الناشئة لقطاع 

التجارة أمر ال بد منه.

أعلن تحالف يضم كل من الشركة االستشارية األلمانية، هامبورغ 
العقارية ومقرها  إنترناشيونال  بورت لإلستشارات، وشركة كوليرز 
كندا، بهدف تطهير المنطقة وإعادة بناء المرافق يف مرفأ بيروت التي 
تضررت بعد االنفجار الكيميايئ يف أغسطس 2020. بتقديم مبلغ 
7.2 مليار دوالر إلعادة بناء الميناء يف بيروت، وعرضت التحالف نقل 
أنشطة الميناء بعيًدا عن المدينة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. 
بناء شواطئ و«حديقة مركزية« جنًبا إىل جنب  المشروع  يتضمن 
مع التراث المعماري الذي سيتم ترميمه، مع توفير 50,000 فرصة 
كد كل من الشركتين أن  عمل وأرباح بالمليارات. عالوة على ذلك، أ

المشروع سوف يمول من قبل بنك االستثمار األورويب.

»أي أف أس« تعزز التحول الرقمي 
في ميناء صحار في عمان

تحالف شركات ألمانية يتقدم 
بعرض إلعادة إعمار مرفأ بيروت 

UACC من IMO2 MR  البحري للكيماويات تستحوذ على 9 ناقالت كيماوية
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As part of Bahri Chemical’s long-term 
time charter agreement with United Arab 
Chemical Carriers Limited (UACC), nine 
UACC IMO2 MR (Medium Range) chemical 
tankers joined Bahri’s fleet in April 2021, 
taking the organization’s fleet size for the 
same class to 31. With the acquisition of 
these chemical tankers, Bahri hopes to 
strengthen its capabilities and provide qual-
ity services to a wide variety of its clients 
around the world, and aims to exploit new 
and existing business opportunities, thus 
providing superior value to its shareholders 
with a substantially larger fleet. Moreover, 
Bahri aims to further expand its chemical 
tankers fleet with 10 advanced, eco-design, 
wide-beam IMO2 MR tankers that are being 
built at Hyundai Mipo Dockyard in South 
Korea, and will be delivered in 2022.

Bahri Chemicals acquires 9 IMO2 MR chemical tankers from UACC

MIDDLE-EAST NEWS

Qatar’s Hamad Port, Doha Port, and Al 
Ruwais Port recorded a strong growth in 
momentum in the first quarter of 2021 as 
cargo movement through these three ports 
between January and March, 2021, stood 
at 274,404 tonnes after seeing a 68.57 per 
cent year-on-year surge in cargo movement 
during that period. Moreover, the contain-
er handling through these three ports also 
grew by 22.39 per cent as compared to the same peri-
od last year and stood at 335,938 TEUs (twenty-foot 
equivalent units). With these figures showing a strong 
growth, and the advanced technical infrastructure sup-
porting Hamad Port’s second container terminal, Qatar’s 
share in the overall Middle East trade is expected to in-
crease significantly and cause a great impact to the re-
gion’s trade market.

Qatar ports record strong growth 
momentum in first quarter of 2021

الدوحة  وميناء  حمد  ميناء  سجل 
وميناء الرويس يف قطر رقًما قياسًيا يف 
الربع األول من عام 2021؛ حيث الزيادة 
تلك  البضائع خالل  حركة  السنوية يف 
الفترة بين يناير ومارس 2021 عبر هذه 
الموائن الثالثة ما مقداره 274,404 طًنا، 
المائة على  بعد أن شهدت 68.57 يف 
مدار العام. عالوة على ذلك، نمت مناولة 

الحاويات عبر هذه الموائن الثالثة أيًضا بنسبة 22.39 بالمائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 335.938 حاوية مكافئة. 
التقنية  التحتية  والبنية  قويًا،  نمًوا  تظهر  التي  األرقام  ومع هذه 
المتقدمة التي تدعم محطة الحاويات الثانية يف ميناء حمد، من 
المتوقع أن تزداد حصة قطر يف إجمايل تجارة الشرق األوسط بشكل 

كبير وأن يكون لها تأثير كبير على سوق التجارة يف المنطقة.

اختتمت الهيئة العامة للموائن يف المملكة العربية السعودية (مواين) ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية اتفاقية توطين 39 
البحري. حيث  بالمجال  العمل  المحلي على  بالدمام، وذلك لتشجيع الشباب  العزيز  الملك عبد  الموائن بميناء  مهنة تتعلق بخدمات 
تضمنت االتفاقية توقيع اتفاقيات مع الشركة السعودية العالمية للموائن ، وشركة الزامل للخدمات البحرية ، والشركة السعودية للتنمية 
وخدمات التصدير. وتهدف االتفاقية إىل تدريب الشباب والشابات السعوديين على االستعداد بشكل أفضل لالنضمام إىل القطاع البحري 

والعمل على تحويل المملكة إىل مركز لوجستي عالمي.

موانئ قطر تسجل رقًما قياسًيا 
في الربع األول من عام 2021

توقيع اتفاقية لتوطين  39 وظيفة بميناء الدمام
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INTERNATIONAL NEWS

Guidelines set for the safe use 
of Ammonia as a shipping fuel

Mundra Port dethrones JNPT to 
become India’s busiest container port

Along with the support of A.P. Moller-Maersk, MAN 
Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK 
Line, and Total, the Lloyd’s Register Maritime Decarbon-
isation Hub and the Maersk Mc-Kinney Moller Center 
for Zero Carbon Shipping launched an initiative to sup-
port the shipping industry’s transition to zero-carbon 
emissions. As part of the project, the Lloyd’s Register 
Maritime Decarbonisation Hub and the Maersk Mc-Kin-
ney Moller Center for Zero Carbon Shipping introduced 
guidelines on the sustainable use of ammonia as a fuel 
to aid the shipping industry’s shift to a decarbonised fu-
ture. Although green ammonia can easily be produced 
from renewable power by electrolysis of H2O, the safety 
aspect of such a fuel is highly debatable, thus leading to 
a need for guidelines to be set to ensure safety. 

Mundra Port in Guja-
rat, the flagship port of 
Adani Port and Special 
Economic Zone Ltd. (AP-
SEZ), overtook Jawaharlal 
Nehru Port Trust (JNPT) 
of Mumbai to become the 
busiest port in India by 
handling over 5.7 million 
TEUs of cargo over the course of the fiscal year end-
ing on the 31st of March, 2021, indicating an 18 per 
cent growth in cargo handling, while JNPT handled only 
nearly 4.7 million TEUs over the same period, indicat-
ing a seven per cent decline in cargo handling. Moreover, 
APSEZ constitutes for more than 24 per cent of India’s 
total port capacity, and is regarded as the largest port 
developer and operator in India.

المقدم  الدعم  إىل جانب 
من شركة الشحن الدانماركية 
المتكاملة »مولر-ميرسك«، 
وشركة »مان« لحلول الطاقة 
غ،  وجسبير أ يف  ومقرها 
للصناعات  وميتسوبيشي 
اليابانية  الشركة  الثقيلة،  

للشحن »إن واي كيه الين«، وأخيًرا  شركة »توتال«، أطلق مركز 
 Lloyd›s Register Maritime Decarbonisation اللويدز إلزالة الكربون
الكربون   الخايل من  Hub، ومركز ميرسك ماكيني موالر  للشحن 
Maersk Mc-Kinney Moller،  مبادرة لدعم تحول صناعة الشحن 

إىل صناعة خالية من انبعاثات الكربون.
كجزء من المشروع فقد قدم كال من المركزين  تعليمات وإرشادات 
حول  االستخدام المستدام لألمونيا كوقود للمساعدة يف تحول صناعة 
الرغم من  الكربون، وعلى  انبعاثات  الشحن إىل صناعة خالية من 
التحليل  إنتاج الطاقة من األمونيا الخضراء بسهولة عبر  أنه يمكن 
الكهربايئ للمياه، إال أن جانب السالمة لمثل هذا الوقود محل جدل 

كبير، ما يتطلب وضع اإلرشادات لضمان السالمة.

أدى انفصال ميناء موندرا 
بوالية غوجارات والذي يعتبر  
الميناء الرئيسي لميناء (أداين) 
والمنطقة االقتصادية الخاصة 
عن   (APSEZ) المحدودة 
ميناء جواهر الل نهرو تراست 
ليصبح  مومباي  يف   JNPT
كثر الموائن ازدحاًما يف الهند  أ
كثر  أ التعامل مع  من خالل 
حاوية على  مليون   ٧,٥ من 

مدار السنة المالية المنتهية يف 31 مارس 2021، مما يشير إىل نمو 
بنسبة ١٨ بالمائة يف نقل البضائع، بينما تعاملت JNPT مع ما يقرب 
من  ٧,٤ مليون حاوية فقط خالل نفس الفترة، ما يشير إىل انخفاض 
بنسبة ٧ يف المائة يف نقل البضائع. عالوة على ذلك تشكل منطقة 
الهندية،  المائة من إجمايل سعة الموائن  كثر من 24 يف  APSEZ أ

كبر مطور ومشغل للموائن يف الهند. وتعتبر أ

وضع مبادئ توجيهية لالستخدام 
اآلمن لألمونيا كوقود للشحن

فصل ميناء موندرا عن ميناء جواهر الل نهرو 
بورت تراست ليصبح أكثر الهند ازدحاًما
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Port of Los Angeles records 
busiest first quarter

Upon the completion of the first three months of 2021, 
in which the Port of Los Angeles handled over 2.6 mil-
lion TEUs (twenty-foot equivalents), the port recorded its 
busiest first quarter on record. Moreover, with the trans-
ferring of 957,599 TEUs in March, 2021, as compared to 
449,568 TEUs in March, 2020, the March of 2021 holds 
the record for being the third busiest month on record for 
the port, and also marked the eighth consecutive month 
of year-on-year increases. During this period, the trade 
volume at the port averaged at 900,000 TEUs, which is 
also a record in itself.

بعد إتمام األشهر الثالثة األوىل من عام 2021 والتي قام ميناء 

كثر من 6.2 مليون حاوية تعادل  لوس أنجلوس فيها بالتعامل مع أ

اإلطالق.  ازدحاًما على  الموائن  كثر  أ الميناء  عشرين قدًما، أصبح 

باإلضافة إىل أنه تم نقل 957,599 حاوية يف مارس 2021، مقارنة 

بـ 449,568 حاوية يف مارس 2020.

ويصبح بذلك شهر مارس 2021 هو الشهر الذي حطم الرقم 

بالنسبة  ازدحاًما على اإلطالق  الشهور  كثر  أ ثالث  القياسي لكونه 

للميناء، كما يمثل الشهر الثامن على التوايل من الزيادات السنوية. 

المتوسط  الميناء يف  الفترة يف  التجارة خالل هذه  بلغ حجم  وقد 

900,000 حاوية  وهو يعتبر أيًضا رقم قياسي يف حد ذاته.

ميناء لوس أنجلوس األكثر ازدحاما في الربع  
األول من 2021
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INTERNATIONAL NEWS

With the import of 97,538 20-foot containers, and an 
export of 94,169 20-foot boxes in March, 2021; Port of 
Oakland recorded a 45 per cent increase in imports, and 
a 12 per cent increase in exports as compared to March, 
2020; thus setting new single-month records in the 
94-year-old history of the port in terms of both, import 
and export. During the first three months of 2021, port 
volumes increased by nearly 9 per cent, which could be 
a result of pandemic-weary customers buying overseas 
products to combat lockdown fatigue, or due to restock-
ing of reduced inventories by retailers and manufactur-
ers.

Port of Oakland reports 
record cargo surge in March

يشهد ميناء أوكالند إرتفاع ملحوظ يف حركة البضائع  خالل شهر 
مارس مع استيراد ٩٧,٥٣٨ حاوية، وتصدير ١٦٩٫٩٤حاوية يف مارس 
٢٠٢١؛ وسجل ميناء أوكالند زيادة بنسبة ٤٥  بالمائة يف الواردات، 
وزيادة بنسبة ١٢  بالمائة يف الصادرات، مقارنة بشهر مارس٢٠٢٠؛ 
وبالتايل تحقيق أرقام قياسية جديدة لشهر واحد يف تاريخ الميناء 
البالغ من العمر٩٤ عاًما من حيث االستيراد والتصدير. وخالل األشهر 
الثالثة األوىل من عام ٢٠٢١ زادت أحجام السلع المنقولة عبر الموائن 
بنحو 9  بالمائة؛ وهو ما قد يكون نتيجة شراء العمالء الذين تأثروا 
من الوباء للمنتجات الخارجية لمكافحة أضرار اإلغالق التي سببتها 
جائحة فيروس كورونا؛ أو بسبب إعادة تخزين المخزونات المخفضة 

من قبل تجار التجزئة والُمصنعين.

تماشًيا مع التعليمات الصادرة عن المنظمة 

البحرية الدولية، والهدف الذي حددته لعام 2050 

لدفع القطع البحري نحو إزالة الكربون من أجل 

بيئة صحية وسليمة للجميع، سجل ميناء روتردام 

انخفاًضا بنسبة 27 بالمائة من إجمايل انبعاثات 

الكربون؛ من 30 مليون طن يف عام 2016،  إىل 

20 مليون طن يف عام 2020. وقد تمكن الميناء 

من تحقيق هذا اإلنجاز نتيجة النخفاض استهالك 

الطاقة يف مباين الميناء، وتوليد الكهرباء من مصادر 

ياح،  الر الشمسية وطاقة  الطاقة  متجددة مثل 

ومصادر الوقود الحيوي.

ميناء أوكالند يسجل ارتفاًعا في حركة البضائع 
في مارس  2021

ميناء روتردام يسجل  انخفاًضا 
في انبعاثات الكربون

In line with the instructions given by the International Maritime Or-
ganisation (IMO), and the target set by it for 2050 to drive the maritime 
industry’s transformation towards decarbonisation for a healthier envi-
ronment, the port of Rotterdam recorded a reduction of 27 per cent in 
its total carbon emissions, from 30 million tonnes in 2016, to 20 million 
tonnes in 2020. The port was 
able to achieve this milestone 
as a result of lower power con-
sumption in the port’s premis-
es, and generation of electricity 
from renewable sources such 
as solar, wind, and biomass. 

Port of Rotterdam records drop in 
carbon emissions 
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Harness our expertise
to discover new opportunities

ENERGY AND MARINE
CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING

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

nbf.ae

Call 8008NBF(623) 
to start our partnership
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INTERNATIONAL NEWS

As part of Maersk McKinney Moller Center for Zero 
Carbon Shipping’s pledge to achieve net-zero emissions 
across the company by 2050 as mandated by the Inter-
national Maritime Organization (IMO), and to reduce the 
carbon footprint of its shipping functions by 2030, the 
shipping giant, Maersk, announced the introduction of 
its first “carbon neutral” cargo liner vessel by February, 
2023. The company aims to develop a ship that will be 
fuelled by methanol produced by power based sources 
and e-methanol suppliers. The methanol fuelled vessel 
will have a capacity of only 200 TEUs and will operate on 
intra-regional routes.

China State Shipbuilding Corporation (CSSC) and 
Guangdong Institute of Intelligent Unmanned Sys-
tems have agreed to construct China’s largest electric 
powered maritime science research vessel. The vessel 
will be constructed in China’s southern Guangdong 
Province at CSSC’s Guangzhou Shipyard International, 
equipped with an electric propulsion system, and a dis-
placement of more than 10,100 tons. The vessel will be 
used for conducting multi-disciplinary marine scientific 
investigations, thus expanding China’s marine scientific 
research capabilities The vessel will be equipped with 
a number of advanced technologies such as the DP2 
dynamic positioning system, while its hull will be rated 
for B-level ice operations, and the bridge and control 
center will have a unique 360-degree view.

Maersk to launch first carbon neutral 
cargo liner vessel

China to build largest, electric 
powered research vessel

وفًقا لما لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية للوصول إىل صفر يف 
انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 وكجزء من تعهد مركز ميرسك 
ماكّني لتحقيق شحن خايل من الكربون، ولتقليل استخدام الكربون 
يف عمليات الشحن بحلول عام 2030، أعلنت شركة الشحن ميرسك 
عن طرح أول سفينة شحن »محايدة كربونيا« بحلول فبراير 2030، 
وتهدف الشركة إىل تطوير السفينة التي ستستخدم غاز الميثانول، 
الميثانول  الطاقة وموردي  المعتمدة على  المصادر  تنتجه  والذي 
اإللكتروين. وستبلغ سعة السفينة التي ستعمل بوقود الميثانول 

200 حاوية فقط وستعمل يف الطرق الداخلية يف المنطقة.  

 (CSSC) عقدت كل من الشركة الصينية لبناء السفن الحكومية
كبر  ومعهد جوانج دونج لألنظمة الذكية ذاتية القيادة اتفاقية  لبناء أ
الصين.  الكهربائية يف  بالطاقة  أبحاث علمية بحرية تعمل  سفينة 
وسيتم بناء السفينة يف مقاطعة جوانج دونج جنوب الصين يف حوض 
جوانزو لبناء السفن الدولية، وهي مجهزة بنظام دفع كهربايئ يدفع 
كثر من 10,100 طن. وسيتم إستخدام السفينة إلجراء أبحاث علمية  أ
بحرية متعددة التخصصات؛ وبالتايل توسيع قدرات البحث العلمي 
البحري يف الصين. وسيتم أيضا تجهيز السفينة بعدد من التقنيات 
المتقدمة مثل نظام تحديد المواقع. يف حين أن هيكل السفينة سيتم 
تصنيفه لعمليات الجليد على المستوى »ب« وسيكون مجال الرؤية 

يف للجسر ومركز التحكم نطاًقا فريًدا من نوعه بنطاق 360 درجة.

ميرسك تطلق أول سفينة 
شحن محايدة كربونيا

أول سفينة أبحاث صينية 
الصنع تعمل بالكهرباء
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Through this endeavour, the company aims to revolutionise the supply chain and logistics industry 

DP World, UAE region: The first 
in the region to explore quantum 
computing technology 

DP World, UAE Region took a step towards enabling 
smart trade by exploring the power of Quantum Com-
puting in the logistics and trade industry through col-
laboration with D-Wave and other global leaders in the 
quantum computing sphere. This move will help the or-
ganisation boost business and will help usher in a new 
era to optimise the supply chain.  

DP World, UAE Region conducted intensive training 
sessions on Quantum Computing, which included exer-
cises and the use of Quantum Computing coding. The 
smart trade enabler identified industrial logistics, fleet, 
and traffic management elements, where the power of 
Quantum Computing will be applied to revolutionise op-
erations across the supply chain.

Pushing boundaries of digital transformation
Quantum computers provide exponential processing 

power to solve complex problems. It can deliver parallel 
performance in certain applications better than classical 
computers. Quantum Computing will push the bounda-
ries of digital transformation within DP World, UAE Re-
gion, starting a new phase of quantum transformation to 
process and solve complex computations.

Mohammed Al Muallem, CEO and Managing Director, 
DP World, UAE Region said: “This initiative is in line with 
the vision of H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minister of the UAE, and 
Ruler of Dubai, when he said, we are building a new re-
ality for our people, a new future for our children, and a 
new model of development. Our organisational culture is 
based on motivating our teams to go beyond their limits 
and innovate, which enables us to maintain our ‘number 
one’ status. In this regard, quantum computing capabili-
ties complement our need to reach ultimate smart trade 
and achieve a seamless logistics infrastructure, where 
everything is connected, devices work in harmony, and all 
our operations components communicate with each oth-
er intelligently. This will enable us to achieve the quantum 
leap from traditional digital ways of functioning to an in-
telligent transformation.” 

Maximising performance and ensuring growth
“We have invested heavily in our digital solutions, which 

has helped us overcome the impact of the COVID-19 
pandemic and maintain the sustainability of our opera-
tions. These solutions will ultimately reinforce the growth 
of our customers. The new quantum computing perfor-
mance will maximise the value we deliver to our custom-
ers, and the communities we serve,” added Al Muallem.

D-Wave is the world’s first commercial supplier of 
quantum computers, software, and services.  DP World, 
UAE Region’s committed efforts in exploring Quantum 
Computing Technology will strengthen its position as 
a global trade enabler, providing benefits to the supply 
chain, logistics and trade, and the end consumer. 

Mohammed Al Muallem
CEO and Managing Director
DP World, UAE Region

IN BRIEF 
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تحقيقاً لرؤيتها بأن تكون الشركة الرائدة 
عالمياً يف التجارة الذكية، حققت موائن ديب 
العالمية - إقليم اإلمارات، خطوة كبيرة لألمام 
الحوسبة  لتقنيات  استطالعها  خالل  من 
اللوجستية  الخدمات  قطاع  يف  الكمية 
بالتعاون مع شركة »دي-ويف«  والتجارة، 
وعدد من الشركات العالمية الرائدة يف مجال 
الحوسبة الكمية. وستضع هذه الخطوة موائن 
اإلمارات، يف مصاف  إقليم  العالمية –  ديب 
الشركات الرائدة عالمًيا يف استخدام الحوسبة 
الكمية لتعزيز كفاءة األعمال، وستفتح عصرًا 
جديًدا لالستفادة المثلى من سلسلة اإلمداد 

والتوريد. 
إقليم   - العالمية  وقد أجرت موائن ديب 
ركزت  مكثفة  يبية  تدر دورات  اإلمارات، 
حول استخدامات الحوسبة الكمية، شملت 
تدريبات عملية واستخدام األوامر البرمجية 

للحواسيب الكمية، وقد تمكن الفريق من 
تحديد المكونات التي تعتمد عليها الصناعة 
اللوجستية يف قطاع الشحن، وإدارة األسطول، 
وحركة النقل؛ حيث سيتم االستفادة من قوة 
الكمية إلحداث ثورة يف مستوى  الحوسبة 
العمليات ونوعيتها عبر كامل مراحل  أداء 

سلسلة اإلمداد والتوريد.
وتوفر أجهزة الحوسبة الكمية قوة معالجة 
سريعة ومتطورة لحل العديد من المسائل 
المعقدة على التوازي ويف آن واحد، ما يتيح 
أداًء أفضل بشكل كبير يف عدة تطبيقات، 
التقليدية،  الكمبيوتر  أجهزة  مع  مقارنة 
ليجعلها ذلك أداة متطورة تدفع حدود التحول 
الرقمي إىل آفاق جديدة، وتدخل معها موائن 
ديب العالمية – إقليم اإلمارات، مرحلة التحول 
تتعدى  الكمية، وهي مرحلة  الحوسبة  إىل 
بقدراتها مرحلة التحول الرقمي يف إمكانات 

معالجة العمليات والحسابات فائقة التعقيد 
وحلها بسرعة وكفاءة.

وتعليقاً على هذه الخطوة المهمة، قال 
محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام 
موائن ديب العالمية - إقليم اإلمارات: »تأيت 
هذه المبادرة تجسيداً لرؤية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 
هللا، حيث قال: نريد صنع واقع جديد لشعبنا، 
وحياة مختلفة ألبنائنا، ونموذج عالمي جديد 
يف التنمية. وقد بنينا ثقافتنا المؤسسية على 
تحفيز فرقنا لتجاوز كل الحدود، وابتكار األفكار 
أن نكون »الرقم  التي تمكننا من  الجديدة 
واحد« دائماً. وتشكل قدرات الحوسبة الكمية 
إضافة مهمة لرفد احتياجاتنا للدفع نحو الحد 
األقصى من قدرات التجارة الذكية، وتحقيق 
أعلى مستويات االنسيابية يف بنيتنا التحتية 
اللوجستية بشكل مثايل، والوصول إىل بناء 
منظومة متكاملة اعتماداً على تقنيات فريدة 
من نوعها. كل ذلك سيمكننا من تحقيق قفزة 
نوعية يف عملية التحول الرقمي التي نتبناها. 
وأضاف المعلم: » لقد خصصنا استثمارات 
ضخمة فيما مضى يف الحلول الرقمية، وهو 
آثار جائحة  الحد من  الذي ساهم يف  األمر 
كوفيد19-، وحافظ على استدامة عملياتنا. 
ومن خالل استفادتنا من تكنولوجيا الحوسبة 
كثر  الكمية وسعينا للحصول على أنظمة أ
كفاءة، سننجح يف تحقيق أداء متميز منقطع 
النظير، لتعزيز القيمة المضافة التي نقدمها 

لعمالئنا والمجتمعات التي نخدمها.«
وتعد شركة »دي-ويف« أول مورد تجاري 
والبرامج والحواسيب  للخدمات  العالم  يف 
الكمية، وعبر التعاون معها، ستعزز موائن ديب 
العالمية - إقليم اإلمارات، مكانتها كممكن 
رائد للتجارة، ما سيوفر فوائد كبيرة لسلسلة 
التوريد وتجارة الخدمات اللوجستية، وكذلك 

المستهلك النهايئ. 

في  المنطقة  في  األولى  اإلمارات،  إقليم   - العالمية  دبي  موانئ 
استطالع فوائد تقنيات الحوسبة الكمية 

تهدف هذه الخطوة إىل إحداث ثورة يف سالسل التوريد وقطاع الخدمات اللوجستية
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The Arab Academy for Science, Technology and Mari-
time Transport branch in Sharjah (AASTS), recently or-
ganized virtual orientation sessions under the initiative 
titled “Connecting maritime professionals with leaders of 
tomorrow”. The primary goal of the event was to connect 
government school students with leading names in the 
maritime sector. 

The Academy invited industry leaders, who shared ide-
as and experiences with students to inform them on the 
maritime industry operations. They also shared insights 
on the opportunities in the sector that is growing leaps 
and bounds. Through this initiative, the Academy hopes 
to encourage the younger generation to work in the mari-
time industry, and drive the growth of the sector. 

Honing young talent
The orientation session was held over a course of two 

days with the participation of Mr. Yousif Yacoub Al Man-
souri, Director, Office of the Chairman for the Board of 
Trustees, AASTS; Prof. Mohamed Khedr, Dean of Admis-
sion & Registration, AASTS; Dr. Capt. Ahmed Youssef, 
Associate Dean, College of Maritime Transport and Tech-
nology, AASTS; Dr. Mohamed ElGohary, Director of Ad-
mission & Registration Dept., AASTS and Capt. Marwa El 
Selehdar, Chief Mate, Business Development Coordinator, 
International Forum for Maritime Transport, AASTMT. 
Speakers shared anecdotes from their career, while also 
emphasizing the importance of receiving the right kind 
of training and preparation in order to have a successful 
career in the sector.

H.E. Dr. Ismail Abdel Ghaffar Ismail Farag, President of 
the Arab Academy for Science, Technology and Maritime 
Transport said, “At the Academy, we believe in provid-
ing full support to our students, helping them cultivate 
their talent and unlock their potential. Our mission is to 
graduate skilled professionals who will add value to the 
industry. By providing them with practical experiences 
and we allow them to get a hands-on experience. We also 
encourage them to think outside the box and focus on 
innovation, imagination, and the utility of technology-en-
abled solutions. We are confident that these interactive 
sessions that unite competent maritime professionals 
and government school students will inspire the younger 
generation to be a part of the industry.”

Mr. Yousif Yacoub Al Mansouri, Director, Office of the 
Chairman for the Board of Trustees, AASTS said, “The 
maritime industry is a vibrant and competitive industry 
that holds great potential for the future generation in 
terms of progress and development. Our purpose behind 
initiating this networking platform is to inform and edu-
cate the future generation by facilitating the exchange 
of ideas and experiences by well-established maritime 
professionals. We are working in line with the goals set 
by the wise leadership of the UAE, in alignment with the 
UAE’s National Youth Agenda that hopes to empower 
the younger generation. To help students make an in-
formed career choice, we believe it is our responsibility 
as the leading maritime academy in the region to provide 
them with the right resources and give them access to 
key industry leaders.” 

Need for practical training
Over the years, the Academy has conducted various 

workshops and sessions to aid the development of its 
students. Despite the pandemic, the Academy incorpo-
rated hybrid learning to ensure that students get access 
to effective learning in order to kickstart their maritime 
careers. 

Inform students about the significance of the maritime industry and the ample opportunities in the 
sector is the primary goal of this initiative

AASTS organized virtual orientation sessions to connect maritime 
professionals with students from government schools 

IN BRIEF 
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نظمت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
فرع الشارقة، مؤخراً جلسات توجيهية افتراضية تحت عنوان »تواصل 
الكوادر البحرية مع قادة المستقبل«، بهدف تعزيز تواصل طالب 

المدارس الحكومية مع قيادات بارزة يف القطاع البحري.
تحدث يف الجلسات نخبة من قادة القطاع البحري الذين شاركوا 
بالعمليات  يفهم  تعر إىل  إضافة  الطالب  مع  وخبراتهم  أفكارهم 
المختلفة التي يتضمنها القطاع البحري، وكذلك الفرص التي يوفرها 
هذا القطاع الواعد الذي ينمو بسرعة كبيرة. وتهدف األكاديمية من 
بالقطاع  لاللتحاق  الجديد  الجيل  إىل تشجيع  المبادرة،  خالل هذه 

البحري واإلسهام يف نموه وتطويره.

صقل المواهب الشابة
شارك يف الجلسات التعريفية، التي استمرت على مدى يومين، 
السيد يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس أمناء 
فرع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة؛ 
واألستاذ الدكتور محمد خضر، عميد القبول والتسجيل باألكاديمية؛ 
البحري  النقل  كلية  عميد  نائب  يوسف،  أحمد  بان  الر والدكتور 
والتكنولوجيا؛ والقبطان مروة السلحدار، ضابط أول بحري، منسق 
قسم تطوير األعمال يف المنتدى الدويل للنقل البحري باألكاديمية 
المتحدثون  البحري. وشارك  للعلوم والتكنولوجيا والنقل  العربية 
التأكيد على أن  خالل الجلسات، قصصاً من حياتهم المهنية، مع 
اإلعداد الجيد والتدريب المناسب عامالن أساسيان  لمسيرة مهنية 

ناجحة يف القطاع البحري.
وتعقيباً على تنظيم هذه الجلسات التوجيهية، قال سعادة األستاذ 
الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس األكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: »نؤمن يف األكاديمية بضرورة 
توفير الدعم الكامل لطالبنا ومساعدتهم على صقل مواهبهم وإطالق 
يج  وتخر إعداد  تتمثل يف  فرسالتنا  وإمكاناتهم،  لطاقاتهم  العنان 
كوادر بحرية متميزة تضيف قيمة لهذا القطاع، من خالل تزويدهم 
بخبرات عملية متميزة وتشجيعهم على التفكير خارج األطر النمطية 
والتركيز على اإلبداع واالبتكار، وتطوير حلول تقنية متطورة. ونحن 
على ثقة من أن هذه الجلسات التفاعلية التي جمعت نخبة من 
الكوادر البحرية المتميزة مع طالب المدارس الحكومية، ستلهم جيل 

الشباب لاللتحاق بالقطاع البحري.«
وقال السيد يوسف يعقوب المنصوري، مدير مكتب رئيس مجلس 
أمناء فرع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

بالتنافسية ويوفر  يتميز  البحري قطاع حيوي  بالشارقة: »القطاع 
إمكانات هائلة لجيل المستقبل من حيث النمو والتطور. ونهدف 
من تنظيم هذه الجلسات التعريفية إىل رفع وعي جيل المستقبل 
من خالل تبادل األفكار والخبرات مع مجموعة من الكوادر البحرية 
الناجحة، حيث نعمل يف إطار األهداف التي حددتها القيادة الرشيدة 
الوطنية  األجندة  مع  وانسجاماً  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
الشباب.  اإلمارات والتي تهدف إىل تمكين جيل  للشباب يف دولة 
قرارات مهنية سليمة ومدروسة،  اتخاذ  الطالب على  ولمساعدة 
أن  المنطقة  رائدة يف  أنه من مسؤوليتنا كأكاديمية بحرية  نعتقد 
التواصل مع عدد  الالزمة ومساعدتهم على  بالمعلومات  نزودهم 

من أبرز القادة يف القطاع البحري.«

أهمية التدريب العملي
يشار إىل أن األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
عقدت خالل السنوات الماضية، العديد من ورش العمل والجلسات 
للمساعدة يف تطوير طالبها. ورغم الجائحة، نجحت األكاديمية يف تطوير 
نموذج التعلم الهجين لضمان حصول الطالب على التعلم الفعال 

من أجل بدء مسيرتهم المهنية يف القطاع البحري. 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة 
تنظم جلسات توجيهية افتراضية لطالب المدارس الحكومية

تهدف األكاديمية من خالل المبادرة إىل تعريف الطالب بأهمية القطاع البحري والفرص الواعدة التي يوفرها
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After successfully capturing markets 
in Egypt and Dubai, Dolphin Marine 
Group opened another office in Djibou-
ti despite the COVID-19 pandemic that 
led to a global economic downturn.

The Djibouti office is the one-stop-
shop for safety and inspection services 
for Life-Saving Appliances (LSA), safety 
equipment, and Fire Fighting Equipment 
(FFE) onboard the boat. The new divi-
sion offers servicing, repair work, main-
tenance of boat parts, and replacement 
of damaged parts for all leading brands 
in the market. It also provides addition-
al services in the form of resuscitators, 
medical oxygen systems, and foam con-
centrate analysis.

Building on key strengths
Having been in the maritime safe-

ty equipment and services market for 
over four decades, the company has 
focused on the importance of boat ser-
vicing, repair work, and maintenance, for 
the safety and security of their clients, 
which has helped them gain significant 

projects from key players in the indus-
try. With the new branch, the company 
hopes to utilize Djibouti’s strategic loca-
tion of being at one of the busiest ship-
ping routes in the world, linking Europe, 
the Far East, the Horn of Africa and the 
Arabian Gulf.

Commenting on this milestone, Eng. 
Hussein El Bagouri, Managing Director 
of Dolphin Marine Group emphasized: 
“We are known for not compromising on 
safety and have invested heavily to offer 
outstanding inspection services when it 
comes to life-saving appliances, safety 
equipment, and firefighting equipment 
on board. Our unparalleled services and 
emphasis on ensuring a safe experience 
at sea has enabled us to grow, sustain 
our operations, and complete this ex-
pansion despite the COVID-19 crisis.”

Offering a host of services
As part of their Life-Saving Appli-

ances (LSA) services, the company will 
initiate examination of lifeboats, rescue 
boats, davits and winches, immersion 

suits, rescue equipment, life jackets, 
and medical oxygen systems. In terms 
of safety equipment, their team of ex-
perts will carry out servicing and re-
pair works of Breathing Air Apparatus 
(SCBA), Emergency Escape Breathing 
Devices (EEBD), breathing air cylinders, 
firemen’s outfits, and will also test air 
quality by analysing breathing air com-
pressors. Moreover, the company will 
survey and carry out maintenance works 
of Fire Fighting Equipment (FFE) as well 
by testing CO2 high-and-low-pressure 
systems, galley systems, wet chemical 
systems, paint locker systems, and foam 
systems.

El Bagouri explained, “Along with per-
forming periodic inspection of LSAs, 
safety equipment, and FFEs, our new 
branch will also provide services such 
as repair, maintenance, and replacement 
of damaged parts of the boats. Moreo-
ver, we will also perform water analysis, 
portable and fixed gas detector calibra-
tion, and bilge alarm tests.” 

Dolphin Marine Group successfully 
expands in Djibouti despite the pandemic

IN BRIEF

Specialising in maritime safety, the company leveraged its expertise in the field to provide world-class 
inspection, repair and maintenance services of boat appliances and equipment 
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الرائدة يف مجال  الشركة  افتتحت مجموعة »دولفين مارين«، 
ية  الجديد يف جمهور ية، مركزها  البحر السالمة  معدات وخدمات 
جيبويت بعد النجاح الكبير الذي حققته يف أسواق كل من جمهورية 
مصر العربية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة. تم تحقيق هذا اإلنجاز 
التي  المصاحبة لجائحة فيروس كوفيد19-،  التحديات  الرائد رغم 
أثرت على القطاع البحري على مستوى العالم وأسهمت يف حدوث 

تباطؤ اقتصادي يف الفترة الماضية.
يقدم المركز الجديد يف جيبويت، الذي يعد محطة خدمات شاملة، 
مجموعة متكاملة من خدمات السالمة تشمل فحص أجهزة اإلنقاذ، 
وتزويد المعدات الخاصة بالسالمة، وأنظمة مكافحة الحرائق يف السفن 
التجارية، فضالً عن تقديم خدمات  العالمات  والقوارب من كبرى 
اإلصالح والصيانة، واستبدال األجزاء التالفة. من ناحية أخرى يقدم 
المركز الجديد خدمات إضافية؛ تشمل توفير أجهزة اإلنعاش، وأنظمة 
األكسجين الطبي، وفحص أنظمة مكافحة الحرائق بالرغوة، والعديد 
من الخدمات المتميزة التي تعزز من مكانة الشركة الريادية يف القطاع.

 
االستفادة من قوة الشركة

ألكثر من  تمتد  التي  مارين« خالل مسيرتها  كدت »دولفين  أ
أربعة عقود يف مجال معدات وخدمات السالمة البحرية، على أهمية 
عمليات إصالح وصيانة القوارب، حيث تضع أمن وسالمة عمالئها 
على رأس أولوياتها. وساعدت الخدمات الرائدة والمتميزة التي توفرها 
يف حصولها على عقود كبرى مع أهم الشركات العاملة يف القطاع. 
كزها، تأمل الشركة يف تعزيز مكانتها العالمية  ومع افتتاح أحدث مرا
الموقع االستراتيجي لجمهورية جيبويت وسط  عبر االستفادة من 
كثر طرق الشحن البحري ازدحاماً على مستوى العالم، الذي  أحد أ
يربط بين أوروبا، والشرق األقصى، والقرن اإلفريقي، والخليج العريب.

وتعقيباً على هذه الخطوة المهمة، قال المهندس حسين الباجوري، 
تاريخ  الشركة  التنفيذي لمجموعة دولفين مارين: »لدى  المدير 
حافل باإلنجازات يف مجال السالمة البحرية، إذ ال نتهاون إطالقاً بما 
يتعلق بجوانب األمان والسالمة، وخصصنا استثمارات كبرى لتوفير 
أفضل الخدمات المتميزة يف مجال فحص أجهزة اإلنقاذ، ومعدات 
السالمة، ومكافحة الحرائق الموجودة على متن السفن والقوارب«. 
وأضاف الباجوري »من األمور التي أسهمت يف تعزيز تنافسية 
لهم خدمات  نقدم  الذين  لعمالئنا،  بأمان  اإلبحار  الشركة، ضمان 
موثوقة ذات معايير عالمية وبقيمة تنافسية، وساعدنا هذا النهج 
على مواصلة النمو ، ونحرص على استكمال هذا التوسع على الرغم 

من التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد19-«.
جدير بالذكر أنه إضافة إىل توفير خدمات الفحص الدوري ألجهزة 
التنفيذي لمجموعة دولفين  المدير  الباجوري،  المهندس حسين 

مارين ومعدات اإلنقاذ، ومعدات السالمة ومعدات مكافحة الحرائق، 
يقدم الفرع الجديد خدمات القيمة المضافة مثل اإلصالح والصيانة، 
واستبدال قطع الغيار التالفة يف السفن والقوارب، إىل جانب فحص 
وتحليل المياه، ومعايرة أجهزة كشف الغاز الثابتة والمحمولة، باإلضافة 

إىل اختبارات أجهزة اإلنذار يف جوف السفينة.
 

مجموعة واسعة من الخدمات
توفرها  التي    (LSA)اإلنقاذ ومعدات  أجهزة  تتضمن خدمات 
»دولفين مارين«: فحص قوارب النجاة، وقوارب اإلنقاذ، والرافعات 
وأذرعها، وبدالت الغطس، ومعدات اإلنقاذ، وسترات النجاة، وأنظمة 
األكسجين الطبي. أما فيما يتعلق بمعدات السالمة، يجري فريق 
 ، (SCBA)الخبراء يف الشركة أعمال الصيانة واإلصالح ألجهزة التنفس
وأجهزة التنفس يف حاالت الطوارئ(EEBD) ، واسطوانات غاز التنفس، 
ومالبس رجال اإلطفاء، إضافة إىل اختبار جودة الهواء من خالل تحليل 
وتنفيذ  الشركة خدمات فحص  تقدم  كما  التنفس.  غاز  ضواغط 
كسيد الكربون عبر اختبار  أعمال صيانة معدات اإلطفاء بغاز ثاين أ
أنظمة الضغط المرتفع وأنظمة الضغط المنخفض، وفحص أنظمة 
المطابخ، وأنظمة إخماد الحرائق بالمواد الكيميائية الرطبة، وأنظمة 

إطفاء خزانات الطالء، وأنظمة الرغوة، وغير ذلك من الخدمات..

رغم  جيبوتي  في  تتوسع  مارين«  »دولفين  مجموعة 
تحديات الجائحة

أجهزة  المستوى لفحص وإصالح وصيانة  عالمية  لتقديم خدمات  البحرية  السالمة  الواسعة يف مجال  الشركة خبراتها  توظف 
ومعدات اإلنقاذ على متن السفن

المهندس حسين الباجوري
 المدير التنفيذي لمجموعة 

دولفين مارين
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In a significant recognition of its 
ongoing efforts to advance the high-
est standards of sustainability and 
ethical business practices, Abu Dha-
bi Ports has become the first-ever 
company from the Middle East to 
win a prestigious international CSR 
award from the UK-based CSR Ac-
creditation (CSRA).

The awards body granted its high-
est Gold Accreditation for excellence 
in corporate social responsibility 
(CSR) to Abu Dhabi’s premier global 
trade and logistics enabler following 
an independent assessment by an 
accreditation panel.

Contributing to the society
Abu Dhabi Ports was rated across 

four areas: environment, philanthro-
py, community, and workplace. CSRA 

highlighted the company’s progres-
sive policies with respect to its pro-
moting of environmentally sound 
and sustainable climate change mit-
igation measures, including energy 
efficiency and water optimisation; 
its philanthropic partnerships with 
leading international bodies such 
as Make-A-Wish-Foundation and 
the Red Crescent; as well as the or-
ganisation’s wide range of engaging 
training programmes and activities 
dedicated to advancing the wellbe-
ing, education, and health and safety 
of both its employees and Abu Dha-
bi’s wider community.

Achieving the SDGs
Mohammed Al Tamimi, VP – Cor-

porate HSSE, Abu Dhabi Ports, 
said: “This accreditation reaffirms 

Abu Dhabi Ports ceaseless commit-
ment to Corporate Social Respon-
sibility, and recognises the positive 
impact of sustainability on our busi-
ness in line with international targets 
for global development such as the 
United Nation’s Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs).”

 
Claiming this highly-sought Gold 

rating from one of the world’s 
most influential and respected CSR 
bodies is testament to Abu Dhabi 
Ports’ sterling efforts to advance 
global best practices, enabling us 
to strengthen our CSR strategy 
and achieve our long-term strategic 
goals. 

IN BRIEF 

Abu Dhabi Ports wins coveted 
Gold CSR accreditation

High standards of sustainability and ethical business practices recognised
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موانيء أبو ظبي تفوز بجائزة »االعتماد الذهبي« في 
المسئولية المجتمعية
أول شركة في المنطقة تنال الجائزة البريطانية المرموقة

أعلنت اليوم موائن أبوظبي ، عن فوزها بجائزة ”االعتماد الذهبي“ 
يف المسؤولية المجتمعية، تقديراً لجهودها المستمرة للنهوض بأعلى 
التكريم،  التجارية األخالقية. وبهذا  معايير االستدامة والممارسات 
تكون موائن أبوظبي أول شركة يف منطقة الشرق األوسط تفوز بجائزة 
دولية مرموقة يف المسؤولية المجتمعية المؤسسية تمنحها شركة 

”سي إس آر إيه“ التي تتخذ من بريطانيا مقًرا لها.

”االعتماد  للجوائز شهادة  المانحة  يطانية  البر الشركة  وقّدمت 
الذهبي“، أرفع جوائزها يف التمّيز يف المسؤولية المجتمعية المؤسسية، 
إىل موائن أبوظبي، التي ُتعّد الركيزة األساسية يف أبوظبي لتمكين 
التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، وذلك بعد أن أجرت لجنة 
االعتماد تقييًما مستقاًل لموائن أبوظبي يف أربعة مجاالت هي البيئة، 

والعمل الخيري، والمجتمع، ومكان العمل.
 

المساهمة المجتمعية
وبهذه المناسبة، قال محمد التميمي، نائب الرئيس – إدارة الصحة 
على  ”يؤكد حصولنا  أبوظبي:  موائن  والبيئة يف  واألمن  والسالمة 
هذا االعتماد الذهبي التزام موائن أبوظبي بالمسؤولية المجتمعية 
المبذولة  ُتحدثه جهودنا  الذي  اإليجايب  بالتأثير  وينّوه  المؤسسية، 
أهداف  ينسجم مع  بما  أعمالنا،  المستدامة يف  التنمية  يف مجال 
التي وضعتها  المستدامة  التنمية  أهداف  العالمية، مثل  التنمية 
األمم المتحدة. وُيعّد الحصول على هذا التصنيف الذهبي المرموق 
من خالل هيئة االعتماد ”سي إس آر إيه“ التي تعد من أبرز هيئات 
نجاح  على  العالم، شهادًة  على مستوى  المجتمعية  المسؤولية 
جهود موائن أبوظبي وتميزها يف تعزيز أفضل الممارسات العالمية، 
ما يمكّننا من تعزيز استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية وتحقيق 

أهدافنا االستراتيجية طويلة المدى“.
وأضاف: ”إن نيل التكريم من هيئات عالمية مرموقة ال يقتصر على 
كونه تشريًفا رفيًعا لفريق موائن أبوظبي، ولكنه يقّدم لنا أيًضا فوائد 
ملموسة من شأنها أن ُتحدث تأثيًرا إيجابًيا يف مستقبل أعمالنا عبر 
دعم جهودنا الرامية إىل جذب المزيد من االستثمارات، عالوة على 

تمكيننا من التواصل مع العمالء من خالل طرق جديدة“.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة
المجتمعية  المسئولية  الذهبي »يف  »االعتماد  وسلّطت جائزة 
الضوء على سياسات موائن أبوظبي وجهودها الحثيثة نحو تعزيز 
المناخي،  التغير  أثر  بتخفيف  الخاصة  المستدامة  البيئية  التدابير 
كة  الشرا والمياه بكفاءة، وعالقات  الطاقة  والتي تشمل استهالك 
الخيرية مع هيئات دولية رائدة مثل الهالل األحمر ومؤسسة تحقيق 
أمنية، إضافة إىل المجموعة الواسعة من البرامج التدريبية واألنشطة 
المؤسسية المخّصصة لالرتقاء بمستويات الرفاهية والتعليم والصحة 

والسالمة للموظفين وللمجتمع يف أبوظبي. 
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UAE logistics industry thrives despite 
pandemic challenges

UAE economy on track for gradual recovery with resilience and advanced infrastructure

The UAE’s logistics industry 
emerged stronger during the pan-
demic and played a significant role in 
providing relief to businesses during 
these challenging times, as a result 
of which, the country ranked No. 
1 overall as the most competitive 
emerging GCC market and fourth 
globally in the annual Agility Emerg-
ing Markets Logistics Index. This 
achievement did not only prove the 
industry’s resilience, but also por-
trayed the UAE Government’s com-
mitment towards strengthening the 
country’s economy in the non-oil 
sector, by offering top-notch infra-
structure and a competitive market 
for organisations to thrive. 

Gradual recovery on cards
Commenting on the UAE’s logistics 

industry’s resilience during the pan-
demic and its potential to grow, Sa-
chin Gupta, General Manager of Gulf 
Pinnacle Investments (GPI), the UAE 
subsidiary of Gulf Pinnacle Logistics 
said, “Despite the disruptions caused 

to the supply chain initially, the UAE’s 
logistics industry showed resilience 
during these challenging times, and 
adopted measures to recover from 
the crisis. Moreover, the UAE has the 
potential to be a global logistics hub 
because of its strategic location and 
conducive government policies that 
support the industry. We are positive 
about the industry’s outlook and will 
continue to explore business oppor-
tunities in the region”

 Speaking on the changes that the 
COVID-19 crisis forced on business-
es, Najeeb Kabeer, Partner and Man-
aging Director of Century Express 
Courier Services said, “The Covid-19 
pandemic has changed our lifestyle 
completely, and our work environ-
ments haven’t been exempted in 
this regard. The industry reviewed 
its business strategies and evolved a 
comprehensive plan to cover up ini-
tial losses, and is now coming back on 
track. With the rollout of vaccination 
drives by the UAE Government, we 

are confident that lives will return to 
normalcy, and businesses will achieve 
pre-covid levels soon. Moreover, with 
travel restrictions being eased, inter-
national markets are also expected 
to return to pre-covid levels soon.” 

Rapid developments
Throwing light on the way in which 

the need for adapting to change to 
recover from the crisis, Rodney Vie-
gas, Chief Executive of Abdul Muhsen 
Shipping LLC and So Safe Logistics 
LLC said, “Although the maritime in-
dustry has played a significant role in 
minimising the impact of the supply 
chain disruptions and will continue 
to play a leading role in the recovery 
of the global economy from the im-
pacts of the pandemic. The Covid-19 
crisis did result in significant changes 
to the way in which businesses oper-
ate now. We had to quickly adapt to 
the ‘New Normal’ and have redefined 
our business strategies to meet the 
current market demands. ” 
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يف  اللوجستية  الخدمات  صناعة  برزت 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أقوى خالل 
اإلغاثة  توفير  يف  مهًما  دوًرا  ولعبت  الوباء 
 ، الصعبة  األوقات  هذه  خالل  للشركات 
ونتيجة لذلك ، احتلت الدولة المرتبة األوىل 
الخليجية  السوق  باعتبارها  عام  بشكل 
والرابعة عالمًيا يف  تنافسية  األكثر  الناشئة 
الناشئة  لألسواق  أجيليتي  مؤشر  السنة. 
اإلنجاز  اللوجستية. لم يثبت هذا  للخدمات 
مرونة الصناعة فحسب ، بل أظهر أيًضا التزام 
الدولة يف  اقتصاد  يز  بتعز اإلمارات  حكومة 
القطاع غير النفطي ، من خالل تقديم بنية 
تنافسية  وسوق  األوىل  الدرجة  من  تحتية 

للمؤسسات لتزدهر.

االنتعاش التدريجي على البطاقات
الخدمات  صناعة  مرونة  على  وتعليًقا 
المتحدة  بية  العر اإلمارات  يف  اللوجستية 
، قال ساشين  الوباء وإمكانية نموها  خالل 
 Gulf Pinnacle جوبتا ، المدير العام لشركة
اإلماراتية  الشركة   ،  (Investments (GPI
 ، Gulf Pinnacle Logistics التابعة لشركة

»على الرغم من االضطرابات التي تسببت 
يف سلسلة التوريد يف البداية ، أظهرت صناعة 
اإلمارات مرونة خالل هذه  اللوجستيات يف 
للتعايف  تدابير  واتخذت   ، الصعبة  األوقات 
دولة  تتمتع   ، األزمة. عالوة على ذلك  من 
أن  بالقدرة على  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تكون مركًزا لوجستًيا عالمًيا بسبب موقعها 
االستراتيجي والسياسات الحكومية المواتية 
الصناعة. نحن متفائلون بشأن  التي تدعم 
استكشاف  وسنواصل  الصناعة  مستقبل 

الفرص التجارية يف المنطقة »
 متحدثًا عن التغييرات التي فرضتها أزمة 
COVID-19 على الشركات ، قال نجيب كبير 
 Century الشريك والمدير اإلداري لشركة ،
غّير  »لقد   ،  Express Courier Services
جائحة Covid-19 نمط حياتنا تماًما ، ولم يتم 
استثناء بيئات عملنا يف هذا الصدد. راجعت 
الصناعة استراتيجيات أعمالها وطّورت خطة 
شاملة لتغطية الخسائر األولية ، وتعود اآلن 
حمالت  إطالق  مع  الصحيح.  المسار  إىل 
التطعيم من قبل حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة ، نحن على ثقة من أن الحياة ستعود 

إىل طبيعتها 

قبل  ما  الشركات مستويات  وستحقق 
كوفيد قريًبا. عالوة على ذلك ، مع تخفيف 
تعود  أن  أيًضا  المتوقع  ، من  السفر  قيود 
األسواق الدولية إىل مستويات ما قبل فيروس 

كورونا قريًبا ».
 

تطورات سريعة
التنفيذي  الرئيس   ، قال رودين فيجاس 
، يف  المحسن للشحن وشركة  لشركة عبد 

تسليط
 الضوء على الطريقة التي تحتاج بها إىل 
التكيف مع التغيير للتعايف من األزمة ، »على 
الرغم من أن الصناعة البحرية قد لعبت دوًرا 
مهًما يف تقليل التأثير من اضطرابات سلسلة 
التوريد وستستمر يف لعب دور رائد يف تعايف 
االقتصاد العالمي من آثار الوباء. أدت أزمة 
Covid-19 إىل تغييرات كبيرة يف الطريقة التي 
تعمل بها الشركات اآلن. كان علينا التكيف 
بسرعة مع »الوضع العادي الجديد« وأعدنا 
تحديد استراتيجيات أعمالنا لتلبية متطلبات 

السوق الحالية. 

ازدهار صناعة الخدمات اللوجستية في اإلمارات 
على الرغم من تحديات الوباء

االقتصاد اإلماراتي يسير على الطريق الصحيح نحو االنتعاش التدريجي مع المرونة والبنية التحتية المتقدمة

UAE economy on track for gradual recovery with resilience and advanced infrastructure
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Maritime accidents: 
Endangering 
the global supply chain

In the wake of recent maritime accidents, the question of safety 
at sea and the efficiency of global trade routes are still causes 
for concern in the industry

Maritime transport plays a cru-
cial role in world trade. While ship-
ping is one of the leading industries 
worldwide, it is also one of the most 
critical. The recent spate of mishaps 
has not only shed light on the rise 
in the number of maritime accidents 
over the years, but it also highlights 
how these accidents can bring world 
trade to a standstill. 

One of the recent incidents that 
quite literally was a wake-up call for 
the maritime industry worldover was 
the Taiwanese transport firm, Ever-
green Marine’s MS Ever Given get-
ting stuck in the Suez Canal. Known 
to be one of the crucial and heav-
ily used waterways that connects 
the Mediterranean and Red Seas 
through Egypt, the man-made canal 
brought traffic to a halt. The world 
saw a sight that we would seldom 
witness. Satellite images showed 
queues of more than 400 vessels, 

dotted on either sides of the blocked 
path, bringing traffic on a central 
shipping route between Europe and 
Asia to a halt for almost a week be-
fore being freed.

Captain Abdullah Al Hayas, Direc-
tor of Maritime Transport Affairs, 
Ministry of Energy and Infrastruc-
ture said, “Shipping accidents are 
unexpected events. They have nu-
merous repercussions, right from fi-
nancial loss, property damages and 
at times loss of people. There could 
be several reasons as to why mar-
itime accidents take place. It could 
be due to human errors, technical 
failures or even due to natural con-
ditions like the weather or external 
factors like route conditions, etc. 
The industry as a whole has to chart 
a roadmap to be prepared for such 
incidents. The UAE for instance has 
made several efforts to maintain a 
safe maritime environment within 

INVESTIGATION

By Delilah Rodrigues
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the country and beyond. We ensure 
that regular audits are carried out 
by shipowners. We also issue circu-
lars on a regular basis to ensure they 
maintain regulations.”

Role of ports
The Suez Canal blockage cost the 

global economy USD400 million an 
hour, nearly USD9 billion a day. If 
quick action was not taken the loss-
es could be worse. Despite this, the 
impact, however, is so severe that 
its ripple effect is expected to ex-
tend way into the first week of June, 
according to an analysis report by 
Sea-Intelligence. Though ports in 
the Middle East region showcased 
support to help ease pressure on the 
supply chain and the global logistics 
sector, many till date are reeling un-
der the effects of the blockage.

The Saudi Ports Authority, 
Mawani, for instance, announced 
an initiative to support internation-
al shipping lines stranded at the 
south end of the Suez Canal on the 
Red Sea coast. They also extended 
the services of Jeddah Islamic Port 
for ship transfers and container of-
floading. Measures also included an 
extended period of exemption from 

storage fees for transshipment con-
tainers, from 30 days to 60 days. 

On the other hand, terminals at 
hub ports in Malaysia, Oman, Mo-
rocco and Spain have been running 
at capacity”. The Port of Antwerp in 
Belgium expects increased activity 
until June. Ports in Europe and Asia 
are facing congestion and rise in 
traffic. With that said, ports around 
the world have showcased resilience 
and planning due to which a major 
crisis was averted. 

Legal repercussions
Maritime accidents undoubtedly 

bring with them legal issues, though 
the degree may vary depending on 
the severity of the incident. In case 
of the Suez Canal blockage the legal 
repercussions will account for over a 
billions of dollars. 

Jasmin Fichte, Managing Partner, 
Fichte & Co explained, “There are 
numerous facets to the legal imped-
iments in this case where we are still 
evaluating the situation to find out 
the cause of the accident. Eventual-
ly, when the cause is found, there is 
a high probability that it will lead to 
years of litigation as multiple parties 
are involved. Several factors need to 

be accounted for including cost of 
ship repair, fixing the canal and re-
imbursing those who faced disrup-
tion in cargo shipments. Additionally, 
since the vessel is owned by a Japa-
nese firm, operated by a Taiwanese 
shipper, flagged in Panama and was 
stuck in a different country, which in 
this case is Egypt, the issue becomes 
complicated and is not an interna-
tional imbroglio.”

Money matters
According to reports, the ship suf-

fered significant damage as it was 
stuck for days across the canal. The 
middle of the ship rose and fell with 
the tide, bending due to the weight 
of the 20,000 containers across its 
400-meter length. When the ship 
was partially floated the pressure 
came on its bow.

Eng. Ibrahim Behairy, Managing 
Director at WinGD MENA remarked, 
“Such incidents are unavoidable, 
however its aftereffects are danger-
ous. The ship will have to be thor-
oughly checked due to the severe 
conditions it was in. Apart from 
checking for cracks, the rudder and 
propeller that is connected to the 
engine room must also be checked 
for any damage. Then, the engines 
most definitely must be scrutinized 
to evaluate damage. Though in this 
case engine failure was ruled out as 
a cause of the incident, shipowners 
must regularly assess engine per-
formance and proper maintenance 
must be carried out. This is also es-
sential to ensure the safety of those 
onboard.”

Safeguarding the maritime 
ecosystem 

The shipping industry is a domain 
that is well-monitored and has sev-
eral regulations and entities in place 
to safeguard the sector’s interests, 
In fact, over the last few years, the 
industry has implemented several 
measures including regulations and 
training methods to improve safety. 

Image Courtesy Sea-Intelligence
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Despite this, casualties and losses 
being faced at sea are appalling. The 
advancement in technology has not 
quite helped the cause as the vessels 
involved in the recent incidents were 
well-equipped with radar and nav-
igation systems, GPS tracking, au-
tomatic identification systems (AIS) 
and radio communications. 

Tony Field, Vice President Middle 
East & Africa, M&O, Lloyd›s Regis-
ter said, “Shipping accidents remain 
a major cause for concern despite 
the technological development in 
the sector. The industry is governed 
by regulations that are harmonized 
based on international conventions 
and resolutions given by the Interna-
tional Maritime Organization (IMO). 
Thorough checks and inspections 
are the need of the hour and must be 
carried out to rule out any untoward 
incidents. With that said, human er-
ror and inclement weather could also 
be the cause of accidents. So, it is 
essential for shipping companies to 
invest in their crew and train them to 

be equipped for any challenges that 
may come their way.” 

Chris Greenwood, Regional Direc-
tor of Business Development, Mid-
dle East & Africa, American Bureau 
of Shipping (ABS) said, “Waterways 
play a pivotal role in the transporta-
tion of goods and services and offer 
a livelihood for many. They are cru-
cial for the socio-economic growth 
of any country. Hence, it is of utmost 
importance to find means to ensure 
its smooth and safe functioning, 
aiding the economic growth world 
over. However, it is a known fact that 
the maritime sector is a high-risk 
system, in terms of risks to human 
lives, environmental safety, and eco-
nomic sustainability. To keep inci-
dents to a minimal, ship inspections 
must be routinely carried out. The 
industry has in the past witnessed 
catastrophic accidents due to in-
spection-related issues. Hence, its 
importance must not be overlooked.”

Dr. Capt. Ahmed Youssef, Asso-
ciate Dean, The Arab Academy for 

Science, Technology and Maritime 
Transport branch in Sharjah stated, 
“Unfortunately, shipping accidents 
are inevitable considering the na-
ture of the job, however, the indus-
try must be prepared and should 
prioritise the safety and security of 
those on board and the goods being 
transported. Here’s where our role as 
a maritime academy comes into play. 
To ensure a safe maritime environ-
ment, we must train our future calib-
er to tackle such crises and prepare 
them for these challenges.”

The maritime industry is integral 
for the functioning of world trade. 
The non-existence of this sector is 
unthinkable and would be detrimen-
tal to economies around the world. 
Trade and other economic activities 
would cease to exist. It’s imperative 
for the industry to take into con-
sideration factors that are causing 
marine accidents — overcrowded 
waters, poor safety standards, in-
capacitated vessels, blacklisted flag 
registries, et al. 
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يف  ياً  محور دوراً  البحري  النقل  يلعب 
أحد  كونه  جانب  فإىل  العالمية،  التجارة 
فإن  العالم،  أنحاء  الرائدة حول  القطاعات 
القطاعات  كثر  أ يعد  البحري  النقل  قطاع 
التي  ية  البحر الحوادث  تنبهنا  ولم  أهمية. 
الحوادث  عدد  ارتفاع  إىل  مؤخراً  وقعت 
الماضية فحسب،  السنوات  البحرية خالل 
وإنما سلطت الضوء أيضاً على حقيقة أن 
توقف  إىل  تؤدي  أن  يمكن  الحوادث  هذه 

التجارة العالمية تماماً.
واحدة من الحوادث التي وقعت أخيراً، 
لقطاع  إنذار  جرس  بمثابة  كانت  والتي 
النقل البحري بأكمله، كان جنوح السفينة 
ين  يفرجر »إ لشركة  التابعة  يفرجين«  »إ
قناة  البحري، يف  للنقل  التايوانية  مارين« 
صنعها  التي  القناة  هذه  وتعد  السويس. 
واألحمر  المتوسط  البحرين  لربط  اإلنسان 
كثر  عبر جمهورية مصر العربية، واحدة من أ
الممرات المائية الحيوية والمزدحمة، ولكنها 
تسببت يف توقف حركة السفن، ورأى العالم 
أظهرت صور  الحدوث، حيث  نادر  مشهداً 
كثر من 400  أ انتظار  االصطناعية  األقمار 
سفينة على جانبي الممر المايئ المسدود، 
ما أدى إىل توقف حركة المرور على طريق 
لمدة  وآسيا  أوروبا  بين  المركزي  الشحن 
أسبوع تقريباً قبل أن يتم تعويم السفينة 

العالقة وتعاود السفن المنتظرة تحركها.
مدير  الهياس،  عبدهللا  القبطان  وقال 
شؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية 
التحتية: »حوادث الشحن أحداث غير متوقعة 

ولها تداعيات عديدة تتراوح ما بين خسائر 
مادية وأضرار يف الممتلكات، وحتى خسائر 
يف األرواح يف بعض األحيان. وهناك أسباب 
متنوعة وراء الحوادث البحرية، فقد تكون 
نتيجة أخطاء بشرية أو أعطال فنية أو حتى 
عوامل  أو  الطقس  مثل  طبيعية  ظروف 
خارجية مثل ظروف الطريق وما إىل ذلك. 
لذا، يتعين على القطاع ككل أن يكون لديه 
خارطة طريق لالستعداد لمثل هذه الحوادث. 
وقد بذلت دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
للحفاظ  كبيرة  المثال، جهوداً  على سبيل 
على بيئة بحرية آمنة داخل وخارج الدولة. 
ونحن نحرص على أن يجري أصحاب السفن 
عمليات تدقيق بشكل منتظم، كما نصدر 

تعاميم دورية للتأكد من التزامها باللوائح 
والقوانين«.

دور الموائن
االقتصاد  السويس  قناة  إغالق  كلف 
يكي  أمر دوالر  مليون   400 نحو  العالمي 
يف الساعة، أي ما يقارب 9 مليارات دوالر 
أمريكي يف اليوم الواحد، وإذا لم تنجح جهود 
فتح القناة بسرعة، كانت الخسائر ستكون 
أسوأ بكثير. وعلى الرغم من ذلك، كان تأثير 
أن  المتوقع  أنه من  لدرجة  ما حدث كبيراً 
تمتد توابعه حتى األسبوع األول من شهر 
يونيو وفقاً لتقرير تحليلي صادر عن »سي 
إنتيليجينس« (Sea-Intelligence). وعلى 
الشرق  منطقة  يف  الموائن  أن  من  الرغم 
تخفيف  يف  المساعدة  عرضت  األوسط 
وقطاع  يد  التور سالسل  على  الضغط 
الخدمات اللوجستية العالمي، إال أن العديد 
تأثيرات  اآلن من  يعاين حتى  يزال  ال  منها 

اإلغالق الذي حدث.

الهيئة  أعلنت  المثال،  سبيل  فعلى 
العامة للموائن (موائن) يف المملكة العربية 
السعودية، عن مبادرة لدعم الخطوط المالحية 
لقناة  الجنويب  الطرف  يف  العالقة  الدولية 
السويس على ساحل البحر األحمر، ومددت 
خدمات ميناء جدة اإلسالمي لتشمل تفريغ 
إضافة  أخرى،  إىل سفن  ونقلها  الحاويات 
التخزين  أجور  اإلعفاء من  إىل تمديد فترة 

لحاويات المسافنة من 30 إىل 60 يوماً.

التغير يف سعة الشحنات األسبوعية قبل وبعد انسداد قناة السويق

صورة توضيحية لتعويم 
السفينة »ايفر جرين«
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الحوادث البحرية: 
تهديد لسالسل التوريد العالمية

يف ضوء الحوادث البحرية األخيرة، ال تزال السالمة يف البحار وكفاءة طرق التجارة العالمية تشكل مصدر قلق لقطاع النقل البحري

 كتبته/ داليله رودريغز
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يف  المحطات  تعمل  أخرى،  ناحية  من 
الموائن المركزية يف ماليزيا وسلطنة عمان 
ومن  طاقتها،  بكامل  وإسبانيا  والمغرب 
المتوقع أن يشهد ميناء أنتويرب يف بلجيكا 
المقبل.  يونيو  الحركة حتى شهر  زيادة يف 
إضافة إىل ذلك، تواجه الموائن يف أوروبا وآسيا 
ازدحاماً وارتفاعاً يف حركة المرور. ومع ذلك، 
أثبتت الموائن يف جميع أنحاء العالم مرونتها 
تفادي  يف  أسهم  الذي  الجيد  وتخطيطها 

حدوث أزمة كبيرة.

تداعيات قانونية
تصاحبها  ية  البحر الحوادث  أن  ال شك 
قضايا قانونية تختلف درجتها وفقاً لخطورة 
الحادث، ففي حالة انسداد قناة السويس، 
يمكن أن تصل قيمة التداعيات القانونية إىل 

مليارات الدوالرات.
وبهذا الصدد، أوضحت جاسمين فيشت، 
شركة  يف  اإلداري  يك  والشر المؤسس 
»فيشيت وشركائه«: »هناك جوانب متعددة 
الحالة،  هذه  القانونية يف  بالعوائق  تتعلق 
حيث ال زلنا نقّيم الموقف لمعرفة أسباب 
الحادث. ويف نهاية المطاف، عندما يتم معرفة 
األسباب، هناك احتمال كبير أن يؤدي ذلك 
إىل سنوات طويلة من التقاضي، حيث أن 
الموضوع متشابك ويتضمن أطراف متعددة. 
إضافة إىل ذلك، هناك العديد من العوامل 
التي يجب أخذها يف الحسبان بما يف ذلك 
تكلفة إصالح السفينة، وإصالح األضرار يف 
القناة، وتعويض األطراف التي واجهت تأخيراً 
السفينة  ألن  ونظراً  البضائع.  شحنات  يف 
مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة شحن 
تايوانية تحمل علم بنما وكانت عالقة يف بلد 
آخر - يف هذه الحالة مصر - فإن المشكلة 

معقدة بشكل كبير«.

األمور المالية
وفقاً لبعض التقارير، تعرضت السفينة 
ألضرار جسيمة خالل جنوحها لعدة أيام عبر 
يرتفع ويهبط  السفينة  القناة، وكان وسط 
مع حركة المد والجزر، ما تسبب يف تقوسه 
تحملها  كانت  حاوية  ألف   20 وزن  نتيجة 
السفينة التي يبلغ طولها 400 متر، وعندما 
كله على  الضغط  جاء  تعويمها جزئياً،  تم 

قوس السفينة.

من جهته، قال المهندس إبراهيم البحيري، 
األوسط  الشرق  لمنطقة  المنتدب  العضو 
دي«:  جي  »ون  لشركة  يقيا  إفر وشمال 
»مثل هذه الحوادث ال مفر منها ولكن آثارها 
السفينة  للغاية، وال بد من فحص  خطيرة 
بعناية فائقة بعد هذه الظروف القاسية التي 
مرت بها. وإضافة إىل فحص التشققات يف 
الدفة  فحص  أيضاً  يجب  السفينة،  جسم 
بحثاً  المحرك  بغرفة  المتصلة  والمروحة 
عن أية أضرار. وبعد ذلك، ال بد بكل تأكيد 
من فحص المحركات بدقة لتقييم األضرار. 
المحرك  تعطل  يكون  أن  استبعاد  ورغم 
أحد أسباب وقوع الحادث يف هذه الحالة، إال 
إنه يجب على أصحاب السفن تقييم أداء 
الدورية  الصيانة  بانتظام وإجراء  المحركات 
أيًضا لضمان  بشكل سليم، وهذا ضروري 
متن  على  الموجودين  األشخاص  سالمة 

السفينة«.

حماية القطاع البحري
لمراقبة  البحري  الشحن  قطاع  يخضع 
جيدة وتحكمه العديد من اللوائح وتشرف 
حماية  مهمتها  متخصصة  هيئات  عليه 
مصالح القطاع. ويف واقع األمر، نجح القطاع 
يف  الماضية  القليلة  السنوات  مدى  على 
تطبيق العديد من التدابير بما يف ذلك اللوائح 
وأساليب التدريب لتحسين السالمة. ومع 
ذلك، فإن الخسائر يف األرواح والممتلكات 
التي يواجهها قطاع النقل البحري مروعة، 
كما أن التقدم التكنولوجي لم يساعد القطاع 
بشكل كبير، حيث كانت السفن المشاركة 
الرادار  بأنظمة  األخيرة مجهزة  الحوادث  يف 
والمالحة وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي 
وأنظمة تحديد الهوية اآللية (AIS) واالتصاالت 

الالسلكية، وغيرها.
يقول توين فيلد، نائب الرئيس لمنطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا يف »سجل لويدز«: 
»تظل حوادث قطاع الشحن البحري مصدر 
التكنولوجي يف هذا  التطور  قلق كبير رغم 
القطاع الذي يخضع لقوانين ولوائح تستند 
إىل االتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن 
المنظمة البحرية الدولية. وتظل هناك حاجة 
إجراء عمليات فحص وتفتيش  إىل  ماسة 
الحوادث  للمساهمة يف منع وقوع  دقيقة 
أخطاء  نتيجة  أيضاً  تكون  أن  يمكن  التي 
بشرية أو بسبب الطقس السيئ. لذا، من 
الشحن يف  أن تستثمر شركات  الضروري 

مالحي وأطقم السفن وتحرص على تدريبهم 
أية  للتعامل مع  ليكونوا مستعدين  جيداً 

تحديات قد تواجههم«.
مدير  ينوود،  غر كريس  قال  جانبه،  من 
األوسط وإفريقيا  الشرق  التطوير لمنطقة 
يف هيئة التصنيف األمريكية »إيه يب إس«: 
»تلعب الممرات المائية دوراً محورياً يف نقل 
تشكل  إنها  إىل  إضافة  والخدمات،  السلع 
مصدر رزق للكثيرين، وهي ضرورية للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية ألي بلد. ومن هنا، 
تضمن  التي  الوسائل  تطوير  المهم  فمن 
الذي يسهم  األمر  واآلمن،  السلس  عملها 
يف النمو االقتصادي يف جميع أنحاء العالم. 
ومع ذلك، فمن المعروف أن القطاع البحري 
يتضمن العديد من المخاطر، سواء من ناحية 
السالمة  أم  اإلنسان،  حياة  على  المخاطر 
االقتصادية. ولتقليل  أم االستدامة  البيئية، 
الحوادث إىل الحد األدىن، يجب إجراء فحص 
السفن بشكل دوري. وقد شهد القطاع يف 
الماضي حوادث كارثية نتيجة أمور متعلقة 
بالفحص. لذا، يتعين علينا عدم االستهانة 

بها أو التقليل من أهميتها«.
وقال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب 
عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى 
والتكنولوجيا  للعلوم  بية  العر األكاديمية 
»لألسف،  الشارقة:  فرع  البحري،  والنقل 
لطبيعة  نظراً  الشحن ال مفر منها  حوادث 
قطاع الشحن البحري، ومع ذلك، يجب أن 
يكون القطاع مستعداً وأن يضع أمن وسالمة 
األشخاص على متن السفن وكذلك البضائع 
التي يتم نقلها، على رأس قائمة أولوياته. وهنا 
يأيت دورنا كأكاديمية بحرية، فلكي نضمن 
آمنة، يجب علينا  البحرية  البيئة  تكون  أن 
تدريب كوادر المستقبل للتعامل مع مثل 
هذه األزمات واالستعداد لمواجهة التحديات«.
يتجزأ من  ال  البحري جزء  النقل  قطاع 
التجارة العالمية. وعدم وجود هذا القطاع أمر 
ال يمكن تصوره وسيكون ضاراً باالقتصادات 
العالم، فالتجارة واألنشطة  أنحاء  يف جميع 
االقتصادية األخرى سوف تختفي بالتبعية. 
يف  القطاع  يأخذ  أن  الضروري  من  لذا، 
االعتبار العوامل التي تتسبب يف الحوادث 
يف  السفن  تكدس  ذلك  يف  بما  ية،  البحر
البحار، ومعايير السالمة المتدنية، والسفن 
المعطلة، وسجالت »دول الَعَلم« المدرجة 

يف القائمة السوداء. 
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EXCLUSIVE FEATURE

Egypt’s CSD Mohab Mamish 
arrives at Port Said
The Middle East’s largest dredger will contribute towards the further development of the canal

Egypt’s Suez Canal Authority Chief 
Admiral Osama Rabie announced 
the arrival of “Mohab Mamish,” the 
largest dredger in the Middle East, 
at Egypt’s Port Said on the 9th April, 
2021. 

Egypt’s Cutter Suction Dredger 
(CSD) “Mohab Mamish,” was carried 
by the heavy load carrier “Xiang Rui 
Kou,” from the Port of Rotterdam, 
Netherlands, and berthed at the 
E1 area of the Great Bitter Lakes 
in Ismailia on the 10th April, 2021. 
The dredger was separated from its 
carrier upon its arrival by a team of 
the Canal’s personnel in cooperation 
with experts from the Dutch Royal 
IHC Shipyard, to let it float and join 
its fleet.

The 147.4 meters long, and 23 
meters wide dredger is capable of 
dredging up to a depth of 35 me-
ters, with the help of a power out-
put of 29,190 kilowatts. Having 

been equipped with one submerged, 
and two inboard dredge pumps, the 
dredger produces a cutting power 
of 4800 kilowatts, and is capable of 
dredging 3600 m3 of sand per hour, 
over a range of 4 kilometers. 

Moreover, the dredger is also 
equipped with the latest safety, con-
trol, and security systems, that are at 
par with the latest standards of in-
ternational supervisory bodies. 

A catalyst to the canal’s pro-
gress and development

Upon the arrival of the dredger at 
the Suez Canal, H.E. Dr. Ismail Abdel 
Ghaffar Ismail Farag, President of 
the Arab Academy for Science, Tech-
nology and Maritime Transport said, 
“It is a proud moment to know that 
the largest dredger in the Middle 
East has been successfully delivered 
at Port Said. We are vaware of how 
important and valuable the dredging 

fleet has been to the Suez canal over 
the years, especially when you con-
sider the significant role played by 
dredgers in the rescue and re-float 
operation of the “Ever Given” in the 
recent Suez Canval blockage inci-
dent. Dredgers have been one of the 
main pillars in the development pro-
cess of the canal’s shipping course, 
and the “Mohab Mamish” will surely 
be one of the vessels that will boost 
the canal’s progress and will increase 
its efficiency in the years to come.”

The “Mohab Mamish,” along with 
Cutter Suction Dredger (CSD) “Hus-
sein Tantaway,” which is expected 
to join the Suez Canal’s fleet in Au-
gust, have been ordered by the canal 
authorities to contribute to the ex-
pansion and deepening of the Suez 
Canal, by cleansing the waterway 
of sand and mud deposits. These 
dredgers have a combined value of 
EUR 300 million, and are a result of a 

By Manar Al-Amin

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
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contract signed between Egypt and 
the Dutch Royal IHC Shipyard. The 
contract aims to maximize the Suez 
Canal Authority’s assets and is one 
of the many projects that are in line 
with Egypt’s 2023 strategy.  

A boon after the Suez Canal 
blockage incident 

The arrival of the dredger at the 
Suez Canal was a news to rejoice 
for the Suez Canal Authorities be-
cause of the fact that it came in as a 
positive news shortly after the Suez 
Canal blockage incident that halted 
global trade for six days.

The Suez Canal is known to be one 
of the most important trade routes 
in the world. The 120 miles long ca-
nal holds great value as a trade route 
because of the role it has played in 
connecting Europe and Asia. Before 
its completion in 1859, ships would 
have to travel nearly 13,500 miles to 
transport goods from the western 

parts of Europe to Asia. However, 
after its completion, travel distance 
reduced significantly to 7500 miles.

As a result of the efficiency and 
ease in trade provided by the canal, it 
has become one of the most actively 
used shipping routes in the world. In 
2020 alone, the canal witnessed over 
19,000 ships pass through it and fa-
cilitated trade of over a billion tons of 
goods, which is nearly 12 per cent of 
the global trade volume. 

However, on the 23rd March, 2021, 
the golden class container ship, Ever 
Given, drifted in the canal and ran 
aground. The blockage forced ships 
on either side to halt, costing global 
trade approximately $9 billion a day, 
thus increasing the need for a quick 
solution to the problem. However, 
after dredging nearly 30,000 m3 of 
sand, combined with round the clock 
efforts put in by tugboats, the ves-
sel was successfully refloated on the 
29th March, 2021. 

 “The added value that “Mohab 
Mamish” brings to the dredg-
ing fleet of the Suez Canal, for 
the expansion and deepening of 
the canal, is evident because of 
the strength and capabilities the 
dredger presents upfront. As we 
know it, dredging is an essential 
process for the development of 
ports and disinfection of lakes. If 
sediments are allowed to accu-
mulate, water sources can silt 
up, obstructing the flow of water, 
which makes dredging crucial.”

Yasser Zaghloul, CEO 
of the National Marine 
Dredging Company
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رئيس هيئة  ربيع،  أسامة  اللواء  أعلن  
كة »مهاب  قناة السويس، عن وصول الكرا
كة يف الشرق األوسط، إىل  كبر كرا مميش«،  أ
المجرى المالحي لمدينة بورسعيد المصرية 

يف 9 أبريل من العام الجاري.
  ومن الجدير بالذكر أنه قد تم نقل الكراكة 
الثقيلة (شيانغ  األحمال  ناقلة  عن طريق 
روي كو)  من ميناء روتردام بهولندا ورست 
البحيرات  1 من منطقة  إي  المنطقة   يف 
العاشر من  اإلسماعيلية يف  بمدينة  المرة 

أبريل ٢٠٢١.
كة عن ناقلة األحمال  وقد تم فصل الكرا
فريق من  قبل  فور وصولها من  الثقيلة  
العاملين بهيئة قناة السويس، بالتعاون مع 
خبراء من شركة »آي أتش سي« الهولندية 
لبناء السفن حتى تطفو وتنضم إىل أسطولها.

كة بطول 147.4 متًرا  الكرا تم تصميم 
وعرض يساوي 23 متًر، كما أن لديها القدرة 
على الخدمة الشاقة بقدرة 29 ألفا و190 
لصيانة  الستخدامها  خصيًصا  وات،  كيلو 
وتوفر  السويس،  قناة  وتطوير  وتحسين 
متًرا،   35 يبلغ  يف  للتجر عمق  كة  الكرا
أنها مجهزة بمضخة واحدة مغمورة -  كما 
ومضختين داخليتين بطاقة القاطع المثبتة 
4800 كيلو وات. وقادرة على جرف 3600 
على  الساعة،  يف  الرمال  من  مكعب  متر 
تم  أنه   إىل  باإلضافة  كيلومترات،   4 مدى 
والتحكم  السالمة  أنظمة  بأحدث  تجهيزها 
معايير  أحدث  مع  تتوافق  والتي  واألمن، 

هيئات الرقابة الدولية.

كة يف تطوير وتحسين قناة  مساهمة الكرا
السويس

عبد  إسماعيل  الدكتور  معايل  وأوضح 
األكاديمية  رئيس  فرج،  إسماعيل  الغفار 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
كة للمجرى المالحي بقناة  فور وصول الكرا
بمعرفة  »إنها لحظة فخر  قائال:  السويس، 
تم  قد  األوسط  الشرق  كة يف  كرا كبر  أ أن 
وصولها بنجاح إىل مدينة بورسعيد، فنحن 
على دراية تامة بمدى أهمية وقيمة أسطول 
التجريف لقناة السويس على مر السنوات، 
خاصة عندما نذكر الدور الهام الذي قامت به 
كات يف عملية إنقاذ شاحنة الحاويات  الكرا

على  »أيفر جرين« ومساعدتها  العمالقة 
اإلبحار مرة أخرى. فقد كانت وال تزال الجرافات 
إحدى الركائز األساس يف عملية تطوير مسار 
كة »مهاب  الشحن يف القناة، وستكون الكرا
التي  الركائز  أهم  إحدى  بالتأكيد  مميش« 
القناة، وتزيد من كفاءتها يف  ستعزز تقدم 

السنوات القادمة.«
بأعمال  القائمة  السلطات  أمرت  وقد 
كة »مهاب  تطوير قناة السويس بوضع الكرا
مميش« يف العمل جنًبا إىل جنب مع الكراكة 
»حسين طنطاوي«، والتي من المتوقع أن 
السويس يف شهر  تنضم إىل أسطول قناة 
أغسطس للمساهمة يف توسيع وتعميق قناة 
السويس، وذلك عن طريق تنظيف الممر 

المايئ من الرمل ورواسب الطين.
هذه  قيمة  تبلغ  أنه  بالذكر  والجدير 
يورو. وهي  مليون   300 الحفارات حوايل 
نتيجة لعقد تم توقيعه بين مصر والشركة 
الهولندية، كأحد المشاريع التي تتماشى مع 

استراتيجية مصر لعام ٢٠٢٣. 
التنفيذي  الرئيس  زغلول،  ياسر  كد  وأ
لشركة الجرافات البحرية الوطنية، ومقرها 
أبوظبي يف دولة اإلمارات، على أهمية الجرف 
قائال: »تتمثل القيمة المضافة التي تجلبها 
حفر  ألسطول  مميش«  »مهاب  كة  الكرا
القناة  وتعميق  توسيع  السويس، يف  قناة 
بشكل واضح للغاية، بسبب القوة واإلمكانات 
التي تقدمها الحفارات يف التطوير المجرى 
المالحي للقناة، ونحن على دراية تامة بأهمية 
عملية التجريف يف تطوير الموائن وتنظيف 
كم الرواسب بما يعيق  البحيرات، وكي ال تترا

تدفق المياه. 
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الكراكة »مهاب مميش« تنضم إلى أسطول هيئة 
قناة السويس  بميناء مدينة بورسعيد 

كة يف الشرق األوسط يف تطوير قناة السويس كبر كرا مساهمة أ

 كتبته منار األمين
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أخبار إيجابية بعد حادث انسداد المجرى 
المالحي لقناة السويس

كة »مهاب مميش« إىل  كان لوصول الكرا
المجري المالحي لقناة السويس بسالم أثر 
إيجايب كبير بالنسبة للسلطات المصرية يف 
القناة، فقد جاء الخبر بعد فترة وجيزة من 
أوقف  الذي  السويس،  انسداد قناة  حادث 

التجارة العالمية لمدة ستة أيام.
ولقناة السويس  أهمية كبيرة فهي إحدى 
أهم طرق التجارة العالمية حيث يبلغ طولها 
كبيرة كطريق  120 ميالً، وهي ذات قيمة 
ربط  يف  لعبته  الذي  الدور  بسبب  تجاري 
كتمالها كان  أوروبا وآسيا عام 1859، فقبل ا
على السفن السفر ما يقرب من 13500 
ميل لنقل البضائع من األجزاء الغربية من 
كتمال قناة السويس  أوروبا إىل آسيا؛ وبعد ا
إىل  كبير  بشكل  السفر  مسافة  انخفضت 

٧٥٠٠ ميل.
من  السويس  قناة  توفره  لما  ونتيجة 
واحدة  أصبحت  العالمية،  للتجارة  سهولة 
كثر طرق الشحن استخداًما يف العالم.  من أ
كثر من  أ القناة عام 2020 مرور  وشهدت 

المالحي  المجرى  عبر  سفينة  ألف   19
كثر من مليار طن من  بها، وسهلت تجارة أ
البضائع، وهو ما يقرب من 12 يف المائة من 

حجم التجارة العالمية.

انجرفت سفينة  23 مارس 2021  ويف 
الحاويات من الدرجة الذهبية، »إيفر جيفن«،  
السفن  حظر  أجبر  ما  وجنحت.  القناة  يف 

الموجودة على كل من الجانبين على التوقف،  
العالمية حوايل 9  التجارة  وقد كلف  ذلك 
مليارات دوالر يومًيا، ما زاد الحاجة إىل حل 
سريع للمشكلة، ومع ذلك، وبعد تجريف ما 
يقرب من 30,000 متر مكعب من الرمال 
جنًبا إىل جنب مع الجهود المبذولة على مدار 
إعادة  تم  القاطرات، فقد  بواسطة  الساعة 

تعويم السفينة بنجاح يف 29 مارس 2021. 
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EXCLUSIVE INTERVIEW

When the COVID-19 pandemic hit 
the world and halted activities and 
businesses, one of the few industries 
that remained active and continued 
to grow was the maritime industry. 
The sector ensured that trade and 
supply of essential goods took place 
smoothly. While the industry contin-
ued to tackle the challenges posed 
by the pandemic, it collectively em-
braced the need to boost the digital 
infrastructure. One such electrical, 
automation, navigation, and com-
munication solutions provider in the 
market that played a significant role 
in the digitalisation of the indus-
try is the KDU Group. The marine 
equipment trading and maintenance 
company offers quality solutions and 

products to its clients, and works 
towards upgrading and improving 
the technological scope of the navy. 
Along with its navigation systems, 
internal and external communication 
systems, satellite communication 
systems, and much more, the com-
pany aims to benefit the navy great-
ly through advanced technology and 
solutions.

In terms of technology and the 
digital transformation of the 
industry, to what extent has it 
reflected on your business?

Technology and digital transfor-
mation has always been an essential 
part of the growth and progress of 
any industry, and the maritime sec-

tor is no different in this regard. Al-
though technology and digital trans-
formation did not affect the defence 
sector much, the commercial shipping 
sector has been impacted greatly by 
digitalisation during the post-covid 
era. Social media and the robust con-
nectivity provided by it has become 
essential to the progress of the mar-
itime industry and the businesses 
operating under its umbrella. In the 
current era, for the offshore fleet 
and the large vessels, technological 
advancements hold great value at 
the end of the ship-owners and ship 
managers. However, as far as the de-
fence is concerned, because of the 
security measures associated with 
it, digitalisation cannot take place 

Marasi News spoke to Capt. Kamal Yadav, Vice President Sales (Global), KDU Group, who gave Marasi News spoke to Capt. Kamal Yadav, Vice President Sales (Global), KDU Group, who gave 
insights on the company’s progress as the pandemic continues to evolveinsights on the company’s progress as the pandemic continues to evolve

By Mohammed Siddiq M.

KDU leads the way for the transformation of the 
maritime industry to an automated sector 
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as easily and quickly as it did for the 
commercial sector. 

As far as we are concerned, we 
have seen and experienced a huge 
change in the industry and our nature 
of work due to the massive digital 
transformation of the sector in the 
recent past. As of now, we have the 
latest products available in the mar-
ket, and have seen a sudden surge in 
the inquiries and requirements for 
such products from our clients and 
customers. With the kind of reputa-
tion we have in terms of the services 
offered by us, we are trying our level 
best to stay true to that reputation 
and fulfill the requirements and de-
mands of our customers, and have 
been successful in meeting the ex-
pectations set by our clients for us

What has been your post-covid 
business strategy in order to 
take advantage of opportunities 
arising from the ongoing pan-
demic, considering that ship-
ping and logistics sectors were 
one of the least affected sectors 
during the pandemic?

It is true that the shipping and 
logistics sectors were one of the 
least affected sectors during the 
pandemic, but for a company like 
ours that provides services to ves-
sels arriving at the ports, it was quite 
challenging during the initial days 
of the pandemic to adjust and work 
with the precautions and restrictions 
that were imposed. Initially, we were 
banking on the cooperation from the 
government and the port authorities 
to make it possible and more con-
venient for our engineers to board 
the ships and repair the systems on-
board, but safety requirements had 
to be met and there was not much 
that could be done to make our job 
easier. It was very challenging for us 
to operate last year, especially when 
you consider the fact that travelling 
from one country to another to pro-
vide our services to our clients and 

customers was difficult due to inter-
national travel restrictions. 

Wherever we could travel to, our 
engineers had to be quarantined, 
which was very time consuming and 
delayed a lot of our work. Moreover, 
since fewer engineers were allowed 
to work on one vessel due to COV-
ID-19 precautions, the pace at which 
work was being completed got slow-
er and delayed the delivery of results. 
Therefore, COVID-19 did bring about 
a lot of opportunities to the industry, 
but it also gave birth to a lot of chal-
lenges within the sector. However, 
with the vaccination drives on the go, 
concerns such as travel restrictions 
and quarantine requirements will 
hopefully ease down as time passes 
by, and once that happens, we will be 
on our toes to provide our services 
more promptly.

What is the distinctive added 
value provided by KDU to its cli-
ents?

KDU has a reputation for providing 
solutions to problems that clients are 
unable to find from any other ser-
vice provider. We have a team that 
customises products as per the re-
quirements set by the clients and are 
capable of working on existing prod-
ucts to enhance their performance. 
There have been countless occasions 
when we have solved problems faced 

by our customers at unparalleled 
standards in terms of quality of work 
delivered. We do not only back-up 
and bring the systems on-board back 
to working condition, but also pro-
vide retro-fit solutions as a result of 
our long standing experience in the 
industry, so that our customers get 
top notch support every time they 
approach us. 

Our USP is the fact that we are 
experts in providing customised 
solutions to our clients for all their 
problems and concerns, especial-
ly in terms of automation of ships 
and their systems; this is what keeps 
KDU ahead of its competition. The 
nature of work adopted by us, high 
level of skills, and years of experience 
in the industry, has brought us to a 
point where we now have over 200 
clients all around the globe. Moreo-
ver, we had opened a branch in Saudi 
Arabia in 2019, and were planning to 
open more branches in 2020 as part 
of our expansion project, but due to 
the ongoing pandemic, we had to 
hold back our ambitions for a while. 
However, we are looking forward to 
reviving the project and facilitating 
the growth of the Saudi Arabian 
branch into a successful one, while 
also ensuring the progress of our 
branch in Singapore. 
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االحترازية والقيود التي ُفرضت. ففي البداية، 
الحكومية  الجهات  كنا نعتمد على تعاون 
كثر  وسلطات الموائن لجعل األمر ممكًنا وأ
السفن  على  للصعود  لمهندسينا  مالءمة 
وإصالح األنظمة على متنها، إال أنه كان البد 
من تلبية متطلبات السالمة ولم يكن هناك 
الكثير من البروتوكوالت التي يمكننا اتباعها 
علينا  الصعب  من  وكان  عملنا.  لتسهيل 
الفترة، خاصة عندما تفكر  العمل يف تلك 
إىل  دولة  من  يقنا  فر إىل سفر  الحاجة  يف 
الخدمات لعمالئنا وعمالئنا  لتقديم  أخرى 
تحظر  مفروضة  قيود  هناك  كانت  عندما 

السفر الدويل.
ففي كل مرة كان مهندسونا يحتاجون 
فيه إىل السفر كان البد من تطبيق إجراءات 
كان يستغرق  الذي  األمر  الصحي،  العزل 
وقًتا طويالً ويؤخر الكثير من أعمالنا. عالوة 
أقل من  لعدد  للسماح  ونظًرا  ذلك،  على 
المهندسين بالعمل على متن السفن بسبب 
احتياطات كوفيد19-، أصبحت وتيرة إنجاز 
العمل أبطأ، وتأخر تسليم األعمال. صحيح أن 
فيروس كوفيد19- قد فتح الكثير من الفرص 
بالكثير من  أيًضا  تسبب  أنه  إال  للصناعة، 

التحديات. ومع ذلك، وعبر حمالت التطعيم 
أثناء التنقل، نأمل أن تتراجع المخاوف وتقل 
قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي مع 
مرور الوقت، وبمجرد حدوث ذلك، سنكون 
أسرع  بشكل  خدماتنا  لتقديم  ين  جاهز

للعمالء.

التي  المميزة  المضافة  القيمة  هي  ما 
تقدمها شركتكم لعمالئها؟

تتمتع »كي دي يو«  بسمعة مرموقة 
يف مجال تقديم الحلول يف بعض المجاالت 
الدقيقة التي ال يوجد مورد غيرنا قادر على 
توفير الحلول لها لعمالئنا، ولدينا فريق من 
تعديل وتخصيص  القادرين على  الخبراء 
يحددها  التي  للمتطلبات  وفًقا  المنتجات 
المنتجات  صيانة  على  والعمل  العمالء، 
من  عديد  ويف  أدائها.  لتحسين  الحالية 
بحل  نجحنا  لها  ال حصر  التي  المناسبات 
بكفاءة  عمالؤنا  يواجهها  التي  المشكالت 
ال مثيل لها من حيث جودة العمل المقدم 
ومعاييره. فنحن ال نقوم بعمل نسخ احتياطية 
وإعادة تشغيل األنظمة الموجودة على متن 
السفن فحسب، بل نقدم أيًضا حلواًل متميزة 

إلصالح األنظمة القديمة وتجديدها عبر خبرتنا 
الطويلة يف الصناعة، بحيث يحصل عمالؤنا 
على دعم فني من الدرجة األوىل يف كل مرة 

يحتاجون فيها إىل دعم خبرائنا.
فأهم مزايانا الفريدة و الخاصة بنا هي 
أننا خبراء يف تقديم حلول مخصصة لعمالئنا 
لجميع مشاكلهم واحتياجاتهم، السيما فيما 
ما  وهذا  وأنظمتها؛  السفن  بأتمتة  يتعلق 
يجعلنا يف صدارة المنافسة. لقد نجحنا عبر 
طبيعة العمل الذي نقوم بتنفيذه، والمستوى 
المهارات لمهندسينا، وسنوات  العايل من 
الصناعة، إىل مرحلة  لنا يف  الطويلة  الخبرة 
عميل   200 من  كثر  أ فيها  لدينا  أصبح 
ذلك،  على  عالوة  العالم.  أنحاء  جميع  يف 
العربية  المملكة  لنا يف  فرًعا  افتتحنا  فقد 
لفتح  نخطط  وكنا   ،2019 عام  السعودية 
المزيد من الفروع يف عام 2020 كجزء من 
مشروعنا التوسعي، ولكن نظرًا لظروف الوباء 
المستمر، أجلنا عملية التوسع لبعض الوقت. 
ومع ذلك، فإننا نتطلع إىل إحياء المشروع 
وتوسيع نمو فرع المملكة العربية السعودية 
وتطوير أعماله، مع العمل على ضمان تطوير 

فرعنا يف سنغافورة. 
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القبطان كمال ياداف
 نائب رئيس المبيعات العالمية يف

 شركة »كي دي يو«

 شركة »كي دي يو« تقود التحول نحو األتمتة 
في الصناعة البحرية

عندما ضربت جائحة كوفيد19- العالم، 
وأوقفت األنشطة التجارية واألعمال، كانت 
الصناعة البحرية واحدة من الصناعات القليلة 
التي حافظت على نشاطها واستمرت يف 
البحرية يف  الصناعة  النمو؛ حيث ساهمت 
استدامة التجارة وسلسلة اإلمداد والتوريد 
القطاع  تصدي  وخالل  األساس.  للسلع 
تبنت  فقد  الوباء،  فرضها  التي  للتحديات 
التحتية  والبنية  األدوات  ية  البحر الصناعة 
مجموعة  وتعد  يد.  متزا بشكل  الرقمية 
مزودي  أهم  من  واحدة  يو«  دي  »كي 
الحلول الكهربائية واألتمتة وأنظمة المالحة 
رقمنة  يف  مهًما  دوًرا  ولعبت  واالتصاالت، 

القطاع البحري.

التكنولوجيا  تبني  انعكس  أي مدى  إىل 
والتحول الرقمي يف الصناعة البحرية على 

أعمالكم؟
لطالما كانت التكنولوجيا والتحول الرقمي 
جزًءا أساًسا من نمو وتقدم أي صناعة، وال 

يختلف القطاع البحري يف هذا الصدد عن 
غيره من القطاعات. ويف حين أن التكنولوجيا 
والتحول الرقمي لم يؤثرا كثيًرا على قطاع 
أثرا يف قطاع  أنهما  إال  الدفاعية،  الصناعات 
الشحن البحري بشكل كبير، السيما خالل 
فترة ما بعد كوفيد. أصبحت تقنيات واالتصال 
ية  البحر الصناعة  لتقدم  ضرورة  القوي 
الوقت  ويف  فيها.  تعمل  التي  والشركات 
الحايل، فإن التطورات التكنولوجية لها قيمة 
كبيرة لخدمة مالكي السفن ومديري السفن 
بالنسبة لألسطول البحري والسفن الكبيرة. 
وبسبب  الدفاع،  بقطاع  يتعلق  فيما  لكن 
التدابير األمنية المرتبطة به، ال يمكن التحدث 
عن الرقمنة بالسهولة والسرعة التي نشهدها 

يف القطاع البحري التجاري.
الصناعة  يف  كبيًرا  تغييًرا  شهدنا  وقد 
الرقمي  التحول  بسبب  عملها  وطبيعة 
الهائل للقطاع. وقد بدأنا نلمس وجود أحدث 
المنتجات المتاحة يف السوق، ونالحظ وجود 
زيادة مفاجئة يف الطلبات من العمالء الخاصة 

بمثل هذه المنتجات. وبحكم سمعتنا التي 
نتمتع بها ولخدمات التي نقدمها، فإننا نبذل 
قصارى جهدنا للمحافظة على مصداقيتنا 
والوفاء بمتطلبات واحتياجات عمالئنا، وقد 
والحصول على  توقعاتهم  تلبية  نجحنا يف 

رضاهم بمستوى نفخر به.

ما هي استراتيجيتكم لممارسة األعمال 
من  لالستفادة  كوفيد  بعد  ما  مرحلة  يف 
الفرص التي ظهرت بعد الجائحة وخالل 
أن  االعتبار  الوباء، مع األخذ يف  استمرار 
اللوجستية  والخدمات  الشحن  قطاعي 
كانا من أقل القطاعات تضرًرا خالل الوباء؟
والخدمات  الشحن  أن قطاعي  صحيح 
القطاعات تضرًرا  أقل  كانا من  اللوجستية 
مثل  لشركة  بالنسبة  ولكن  الوباء،  خالل 
التي  للسفن  خدمات  تقدم  التي  شركتنا 
للغاية  الموائن، كان من الصعب  تصل إىل 
خالل األيام األوىل للوباء التكيف مع تحديات 
الجائحة، ومواصلة العمل يف ظل اإلجراءات 

البحرية،  نيوز اإلعالمية  العالمية، يف مجموعة »كي دي يو«، يتحدث إىل منصة مراسي  المبيعات  نائب رئيس  ياداف،  القبطان كمال 
ليعرض رؤيته حول تقدم الشركة ومواجهة تحديات الجائحة.

كتبته/ منار  األمين
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Barak Lafer: our adaptability to change 
facilities our market expansion despite  
industry challenges  
Barak Lafer, Marketing Director at Israel Shipyards Ltd., spoke to Marasi News about how Israel Shipyards over-
came the challenges of the pandemic 

What do you think the shipping 
industry would look like post-
covid?

During the post-covid era, we have 
seen two clear trends, the first one 
being a massive increase in trade 
along with an increase in the volume 
of import and export despite the 
fact that the transport of goods dur-
ing the initial days of the pandemic 
was quite a challenge due to safety 
precautions and border restrictions 
worldwide. Although the volume of 
import and export had been rising 

even before covid was known to any 
of us, to see such an increase dur-
ing these challenging times, and to 
recover from such a critical phase in 
less than a year is simply remarkable. 

However, the second trend we 
have noticed is the unfortunate rise 
in piracy cases, especially in some 
areas such as Central America and 
the Caribbean. Moreover, the greater 
concern is that this trend may prob-
ably continue to remain the same, at 
least until the governments of coun-
tries are able to normalize things 

again and transfer the funds for the 
welfare and health of their citizens. 

What To what extent does the 
steady growth of the maritime 
industry despite the pandemic 
impact your company’s perfor-
mance?

Our company along with many 
other organisations around the globe 
was affected greatly by the COV-
ID-19 pandemic right at the begin-
ning of the crisis, as the situation 

Barak Lafer 
Marketing Director 
Israel Shipyards Ltd.

By Mohammed Siddiq M.
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was quite unclear and there were 
many unknown variables. The com-
pany had to go through one of the 
most challenging times of its history 
when the country was under a lock-
down and work came to a complete 
standstill. However, as time passed 
by, and things got under control to 
some extent, we were able to adapt 
and set a daily routine for ourselves 
under the guidance of the Ministry 
of Health. Currently, we are not fac-
ing as many challenges as we were 
during the initial days because of 
the efforts we have put in towards 
normalizing our lives, and have been 
operating quite well in our capacity 
since the past few months.  

Even though there are some ac-
tive covid cases in the country, our 
work routine is being followed quite 
smoothly. We were able to adapt 
and overcome the obstacles caused 
by flight restrictions and other lim-
itations that hindered our business 
activities by conducting webinars 

and zoom sessions with our partners 
and clients in Latin America, Africa, 
and Asia Pacific. Our adaptability 
to change has enabled our penetra-
tion in the market and has helped 
us reach out to our customers even 
though we were unable to meet 
them personally. Covid has brought a 
lot of opportunities for us as we were 
able to achieve some major break-
throughs last year in a lot of regions, 
which has led to the signing of some 
significant projects that will be com-
pleted over the next couple of years.     

How well did you have to prepare 
your business model to ensure 
that your company continues 
to expand and grow despite the 
pandemic?

We have developed a business 
model that helps us create continuity 
in our work environment, because we 
believe that as long as work is car-
ried out smoothly as per the planned 

schedule, the growth of the compa-
ny becomes eminent. We believe in 
making use of specialised workforces 
to ensure delivery of top notch re-
sults, which is why we have a unit 
specialized in the Naval sector that 
focuses on navy products, and we 
have a unit specialized in the com-
mercial sector that builds merchant 
ships, tugs, boats, etc. We make use 
of our skilled labor, engineers, and 
state of the art machinery to suc-
cessfully complete major projects 
with the best results possible. 

We also invest a lot of time and 
money in constantly improving our 
work, and have made investments 
to innovate and develop the naval 
sector with the help of startups that 
have unique solutions to the most 
complex problems. This forward 
thinking strategy of ours gives us the 
edge to overcome challenges in the 
future, thus giving additional value to 
our partners and clients around the 
world. 

   Israel Shipyards Ltd.
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إلى  والوصول  السوق  اختراق  من  مكنتنا  التكيف  على  قدرتنا  الفر:  باراك 
العمالء على الرغم من تحديات  كوفيد

 باراك الفر، مدير التسويق في أحواض بناء السفن اإلسرائيلية المحدودة، يتحدث إلى مراسي نيوز حول كيفية تغلب أحواض بناء السفن اإلسرائيلية على
تحديات الوباء

كيف تبدو صناعة الشحن من وجهة نظركم يف مرحلة ما بعد كوفيد؟
اتجاهين واضحين، األول هو  خالل فترة ما بعد كوفيد، شهدنا 
زيادة هائلة يف حجم التجارة إىل جانب زيادة مضطردة يف االستيراد 
والتصدير، على الرغم من أن عملية نقل البضائع خالل األيام األوىل 
للوباء كانت تمثل تحديًا كبيًرا بسبب احتياطات السالمة، والقيود 
الحدودية يف جميع أنحاء العالم. ومع أن االستيراد والتصدير شهد 
ارتفاًعا حتى قبل أن فيروس كوفيد، إال أن رؤية مثل هذه الزيادة 
خالل هذه األوقات الصعبة، والتعايف من تلك هذه المرحلة الحرجة 

يف أقل من عام هو أمر رائع.
أعمال  يف  المؤسف  االرتفاع  هو  الحظناه  الذي  الثاين  االتجاه 
القرصنة، خاصة يف بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى ومنطقة 
البحر الكاريبي. عالوة على ذلك، فإن القلق األكبر هو أن هذا االتجاه 
قد يستمر على األرجح على حاله، على األقل حتى تتمكن حكومات 
الدول  يف تلك المناطق من إعادة األمور إىل طبيعتها مرة أخرى، 

وتخصيص األموال لزيادة رفاهية وصحة مواطنيها.

أداء  البحرية على  للصناعة  المضطرد  النمو  يؤثر  إىل أي مدى 
شركتكم؟

تأثرت شركتنا مع العديد من المؤسسات األخرى حول العالم 
بشكل كبير بجائحة كوفيد19- يف بداية األزمة، حيث كان الوضع 
غير واضح تماًما، وكان هناك العديد من المتغيرات غير المعروفة. 
كثر األوقات تحديًا يف تاريخها عندما كانت البالد  ومرت شركتنا بأحد أ
تحت اإلغالق وتوقف العمل تماًما. ومع ذلك، وبمرور الوقت، وزيادة 
التكيف ووضع روتين  السيطرة على األمور إىل حد ما، تمكنا من 
يومي ألنفسنا بتوجيه من وزارة الصحة. يف الوقت الحايل، ال نواجه 
العديد من التحديات كما كنا خالل األيام األوىل بسبب الجهود التي 
بذلناها من أجل ممارسة أعمالنا وحياتنا بشكل طبيعي، وعملنا 

جيًدا على تعزيز قدرتنا خالل األشهر القليلة الماضية.
النشطة  كورونا  الرغم من وجود بعض حاالت فيروس  وعلى 
يف البالد، إال أن روتين عملنا يتم اتباعه بسالسة تامة. وتمكنا من 
التكيف والتغلب على العقبات الناجمة عن قيود الرحالت الجوية 
والقيود األخرى التي أعاقت أنشطة أعمالنا، من خالل إجراء ندوات 
عبر اإلنترنت واجتماعات افتراضية مع شركائنا وعمالئنا يف أمريكا 
الالتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. لقد مكّنتنا قدرتنا على 
التكيف مع التغيير من دخول األسواق والوصول إىل عمالئنا، على 

الرغم من أننا لم نتمكن من مقابلتهم شخصًيا. لقد جلبت الجائحة 
معها الكثير من الفرص لنا؛ حيث تمكنا من تحقيق بعض اإلنجازات 
الكبرى العام الماضي يف العديد من المناطق، ما أدى إىل توقيع بعض 
المشاريع المهمة التي سيتم االنتهاء منها خالل العامين المقبلين.

ما مدى كفاءة نموذج أعمالكم لضمان استمرارية العمليات يف 
شركتكم وتحقيق التوسع والنمو؟

االستمرارية يف  أعمال يساعدنا على  بتطوير نموذج  لقد قمنا 
بيئة عملنا، فنحن نؤمن أنه طالما يتم تنفيذ العمل بسالسة وفًقا 
الشركة سيتواصل. ونحن  له، فإن نمو  المخطط  الزمني  للجدول 
تقديم  المتخصصة لضمان  العاملة  القوى  باالستفادة من  نؤمن 
أفضل النتائج؛ لهذا السبب لدينا وحدة متخصصة يف أعمال القطاع 
البحري تركز على المنتجات البحرية، ولدينا وحدة أخرى متخصصة 
يف القطاع التجاري تقوم ببناء السفن التجارية والقاطرات، والقوارب، 
إىل جانب غيرها من الوسائل البحرية. ونحن نستفيد من العمالة 
الماهرة لدينا، ومهندسينا، وآلياتنا الحديثة إلكمال مشاريعنا الكبرى 

بنجاح مع أفضل النتائج الممكنة.
كما نستثمر أيًضا الكثير من الوقت والمال يف تحسين أعمالنا 
باستمرار، وقمنا بإطالق استثمارات البتكار وتطوير القطاع البحري 
ألكثر  يدة  فر لديها حلول  التي  الناشئة  الشركات  بمساعدة  لدينا 
المستقبلي  للتفكير  استراتيجيتنا  وتمنحنا  تعقيًدا،  المشكالت 
واالستبايق ميزة التغلب على التحديات يف المستقبل، ما يمنح قيمة 

مضافة لشركائنا وعمالئنا يف جميع أنحاء العالم. 

  كتبته/محمد صديق
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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. 
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tems and other customized courses.
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ance which is International Certifi-
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Training and Advisory Services.
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املختلفة. االستشارات  وتقديم  العاملية 
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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
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While LNG carriers have a rela-
tively short history, they have been 
subject to a continuous evolution 
in their design and operational 
parameters over the last decade. 
Many of the design changes reflect 
the natural maturity of the indus-
try, others have come in response 
to technical, operational and regu-
latory changes.

So will the LNG ship of 2030 still 
have the design speed we see to-
day? For an answer, it is necessary 
to look first at what we can expect 
from the key areas of the LNG ves-
sel design and operation.

Emerging technologies
The first of these key areas con-

cerns the cargo containment sys-
tem, as the continued need to re-
duce boil off gas (BOG) will be ever 
present as new ideas make the pro-
pulsion plant more efficient. Many 
owners have already adopted some 
sort of reliquefication capability but 
this concept will be essential in the 
LNG carrier of 2030, as dramatic 
improvements in insulation materi-
als are not expected.  

Although slow speed engines 
may still be the most efficient op-
tion available we can expect to see 
increased adoption of shaft gener-
ators, batteries and even fuel cells 
that all look to reduce the overall 
energy demand. Electric propul-

sion may come back into favour 
on certain routes as the ability to 
plug and play batteries, fuel cells, 
gas turbines into the ships pow-
er system will provide additional 
flexibility, mitigating obsolescence 
risks, having the ability to upgrade 
a component without major chang-
es to the ships power train.

Though hull forms may not 
change radically in the next decade, 
new ships will have to demonstrate 
compliance with the Energy Effi-
ciency Design Index (EEDI). While 

improvements in the traditional 
areas of naval architecture may be 
limited we will likely see ideas such 
as air lubrication, advanced anti-
fouling and even wind propulsion 
becoming more common. 

As with other vessel types, fu-
ture gas carriers appear poised to 
be more connected, with increased 
use of smart technologies to collect 
and process data. This will enable a 
more efficient operation of ‘ just in 
time shipping’ from loading to dis-
charge that looks to maximize car-

TECHNOLOGY UPDATES

Peter Fitzpatrick
VP, Strategy and Development, ABS

The design of LNG carriers has responded to market changes; next it will The design of LNG carriers has responded to market changes; next it will 
need to reflect dramatic increases in efficiency, writes need to reflect dramatic increases in efficiency, writes Peter Fitzpatrick, Peter Fitzpatrick, 
VP, Strategy and Development, ABSVP, Strategy and Development, ABS

Continuing evolution:  
The LNG carrier of 2030
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go delivery with the least amount 
of fuel consumed across the whole 
operation. 

With further growth in spot trad-
ing, ships will need to be better 
connected and make greater use of 
operational data, voyage and fleet 
management technology. Connec-
tivity of Operational technology will 
also increase to provide more in-
puts to optimise performance and 
maintenance schedules.

A future gas carrier is also likely 
to experience reduced methane slip 
as engine-makers increase mitiga-
tion measures. A more radical ap-
proach to efficiency could be active 
reduction of boil of gas with pro-
active insulation or sub-cooling of 
cargo. 

Regulatory drivers
While there is little need for effi-

ciency improvements on new LNG 
vessel orders before 2030, a large 
improvement – perhaps as much 
30% - will be needed to comply 
with tightened EEDI requirements 
after 2030. To meet IMO emissions 
reduction targets requires a down-
wards trajectory arriving to 70% 
reduction by 2050, though some 
parts of the industry will go further.

This implies that in 2030 C02 
emissions will need to be reduced 
by 21% compared with today. This 
might be achieved using an ad-
vanced waste heat recovery sys-

tem, a power take off system and 
a 10% reduction of the power re-
quirement. 

This suggests that designers will 
have no option but to reduce de-
sign speed to meet the expected 
EEDI requirements, but other alter-
native technologies are emerging. 
Interpreting these changes in terms 
of LNG carrier design, if we believe 
that the minimum practical boil off 
rate of 0.07-6% per day has been 
reached, LNG carriers will generate 
more BOG than is required by the 
engines.

The result may be that a full rel-
iquefaction system or a sub-cool-
ing unit could be fitted as standard 
in future vessels. Another option 
could be to store the BOG ener-
gy in batteries and use it during 
the ballast journey. Either way, it is 
possible that BOG handling will be 

fully decoupled from the propulsion 
process. If this happens, it will be 
possible to blend in any ratio of bio 
or e-fuels as an emissions reduc-
tion solution rather than reducing 
ship speed.

Reducing speed alone will not 
necessarily reduce CO2 emissions 
from LNG carriers, as longer voy-
ages could increase emissions and 
lower speeds could reduce overall 
fleet efficiency so the focus for de-
signers and operators will be identi-
fying the optimum balance between 
ship speed and CO2 emissions. 

Even if the pace of change in LNG 
vessel design is slower in the next 
10 years than it was in the previous 
decade, the pace at which technol-
ogy is changing, combined with the 
increasing number of options be-
coming available over coming years 
means owners must still be pre-
pared to evaluate and incorporate 
new techniques and technologies 
into future designs.

These need to be managed with 
the same focus on safety that has 
defined the LNG carrier market un-
til now. By doing so, it should be 
possible to unleash a new wave of 
innovation that supports the in-
dustry’s trajectory towards further 
increases in efficiency and more 
sustainable operations. 

To meet IMO emissions reduction tar-
gets requires a downwards trajectory 
arriving to 70% reduction by 2050
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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

دوافع تنظيمية
يف حين إنه ال توجد حاجة ماسة لتحسين 
الكفاءة على طلبيات سفن الغاز الطبيعي 
المسال الجديدة قبل عام 2030، إال أن هناك 
حاجة إىل إجراءات تحسينية كبيرة - بنسبة 
- لالمتثال لمتطلبات  قد تصل إىل 30% 
مؤشر تصميم كفاءة الطاقة (EEDI) الصارمة 
بعد عام 2030، كما أن الوفاء بأهداف تقليل 
البحرية  المنظمة  التي حددتها  االنبعاثات 
حتى  النسبة  تلك  يادة  ز يتطلب  الدولية، 
%70 بحلول عام 2050، وإن كانت بعض 
مكونات القطاع ستذهب إىل أبعد من ذلك.

ويعني ذلك إنه بحلول عام 2030، ال بد 
الكربون  كسيد  أ ثاين  انبعاثات  من خفض 
بنسبة %21 مقارنة بالوضع الحايل، ويمكن 
تحقيق ذلك باستخدام نظام متطور الستعادة 
 power) الحرارة المهدرة، ونظام نقل الطاقة
take off)، إضافة إىل تقليل حجم الطاقة 

الالزمة بنسبة 10%.
وبذلك، لن يكون أمام المصممين سوى 
تقليل سرعة السفن عند تصميمها لتلبية 
الطاقة  كفاءة  تصميم  مؤشر  متطلبات 

تقنيات  بالتأكيد  ولكن ستظهر  المتوقعة، 
أخرى بديلة. ولتوضيح هذه التغييرات من 
جهة تصميم ناقالت الغاز الطبيعي المسال، 
فإذا كنا نعتقد أن الحد األدىن العملي لمعدل 
يف  0.07 و6%  بين  يتراوح  المبخر  الغاز 
المسال  الطبيعي  الغاز  ناقالت  اليوم، فإن 
كبر من حاجة  ستولد كمية من الغاز المبخر أ

المحركات.
قد يكون من نتائج ذلك أن يصبح تركيب 
نظام كامل إلعادة تسييل الغاز أو وحدة تبريد 
فرعية، أمراً قياسًيا يف سفن المستقبل. وقد 
يكون من بين الخيارات األخرى تخزين طاقة 
الغاز المبخر يف بطاريات واستخدامها أثناء 
رحالت مياه الصابورة. يف كلتا الحالتين، من 
الممكن فصل معالجة الغاز المبخر تماًما 
وإذا حدث هذا،  السفينة.  عن عملية دفع 
من  نسبة  أي  مزج  الممكن  من  سيكون 
النظيفة  الطاقة  أو مصادر  الحيوي  الوقود 
تقليل  من  بدالً  االنبعاثات  لخفض  كحل 

سرعة السفينة.
تقليل السرعة فحسب لن يؤدي بالضرورة 
إىل الحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف 
ناقالت الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكن 

أن تؤدي الرحالت الطويلة إىل زيادة االنبعاثات، 
كما أن السرعات المنخفضة يمكن أن تقلل 
من الكفاءة اإلجمالية لألسطول، لذا فإن تركيز 
المصممين والمشغلين يجب أن ينصب يف 
تحديد التوازن األمثل بين سرعة السفينة 

كسيد الكربون. وانبعاثات ثاين أ
حتى لو ستكون وتيرة التغيير يف تصميم 
أبطأ خالل  المسال  الطبيعي  الغاز  سفن 
بالعقد  مقارنة  المقبلة  العشر  السنوات 
السابق، فإن الوتيرة التي تتغير بها التقنيات 
فضالً عن الخيارات المتعددة التي ستصبح 
متاحة خالل األعوام المقبلة، تعني إنه يتعين 
على أصحاب السفن أن يكونوا مستعدين 
لتقييم ودمج الطرق والتقنيات الجديدة يف 

التصاميم المستقبلية للسفن.
ويجب إدارة هذه األمور بنفس القدر من 
التركيز على جوانب السالمة التي تتميز بها 
سوق ناقالت الغاز الطبيعي المسال حتى 
اآلن. ومن خالل ذلك، سيكون من الممكن 
ابتكارات جديدة تدعم قطاع  الكشف عن 
ناقالت الغاز المسال نحو مزيد من الكفاءة 

كثر استدامة.   وعمليات أ
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 تطور مستمر: ناقالت الغاز الطبيعي المسال
في عام 2030

صحيح أن تاريخ ناقالت الغاز الطبيعي 
المسال قصير نسبًيا، إال إنها خضعت خالل 
كٍل  لتطورات مستمرة يف  الماضي،  العقد 
وبينما  التشغيل.  ومعايير  التصاميم  من 
يعكس الكثير من هذه التغييرات يف التصميم 
التطور الطبيعي يف هذا القطاع، إال أن البعض 
كان استجابة للتغيرات التقنية والتشغيلية 

والتنظيمية.
فهل سيتم تصميم سفن الغاز الطبيعي 
المسال يف عام 2030 لتسير بنفس سرعة 
السؤال،  هذا  على  لإلجابة  اليوم؟  السفن 
ما يمكن  أوالً  أن نستعرض  الضروري  من 
المتعلقة  الرئيسة  الجوانب  نتوقعه يف  أن 
الطبيعي  الغاز  سفن  وتشغيل  بتصميم 

المسال.

التقنيات الناشئة
يتعلق أول هذه الجوانب بنظام خزانات 
احتواء الشحنات، حيث ستظل هناك حاجة 
مستمرة لتقليل كمية الغاز المسال المبخر 
االبتكارات  تسهم  بينما   (boil-off gas)
الجديدة يف جعل أنظمة الدفع يف السفينة 
كثر كفاءة. وقد اعتمد الكثير من أصحاب  أ
السفن بالفعل تقنيات إلعادة تسييل الغاز 
المبخر، ولكن سيكون هذا األمر ضروريًا يف 
ناقالت الغاز الطبيعي المسال يف العام 2030 
، حيث من غير المتوقع حدوث تحسينات 

كبيرة يف مواد العزل.
ورغم أن تقليل سرعة المحركات ال يزال 
الخيار األكثر كفاءة حالياً، إال إنه من المتوقع 
زيادة االعتماد على المولدات العمودية (التي 
المحركات)  يف  المهدرة  الطاقة  تستغل 
والبطاريات وحتى خاليا الوقود، والتي تهدف 

جميعها إىل تقليل الحجم اإلجمايل للطاقة 
المطلوبة. وقد تثبت أنظمة الدفع الكهربايئ 
أنها األكثر فعالية لالستخدام يف طرق محددة، 
حيث تتميز بسهولة توصيل البطاريات وخاليا 
الوقود والتوربينات الغازية بنظام الطاقة يف 
السفينة وتشغيلها، ما يمنحها مرونة إضافية، 
ويقلل من مخاطر التقادم، إضافة إىل القدرة 
على ترقية أحد المكونات دون إجراء تغييرات 

كبيرة على نظام الطاقة يف السفينة.
على الرغم من أن أشكال هياكل السفن 
قد ال تتغير جذريًا خالل السنوات العشرة 
سيتعين  الجديدة  السفن  إن  إال  المقبلة، 
عليها االمتثال لمؤشر تصميم كفاءة الطاقة 
(EEDI). ويف حين أن التطوير يف المجاالت 
التقليدية للهندسة البحرية قد يكون محدودًا، 

إال إننا قد نرى أفكاًرا مبتكرة مثل التشحيم 
كل  لتآ مانعة  متطورة  ودهانات  الهوايئ، 
الهياكل، بل إن االستفادة من قوة الرياح يف 

كثر شيوًعا. دفع السفن قد تصبح أ
كما هو الحال مع أنواع السفن األخرى، 
يبدو أن ناقالت الغاز يف المستقبل ستكون 
مهيأة للترابط والتواصل فيما بينها بشكل 
أكبر مع تزايد استخدام التقنيات الذكية لجمع 
ومعالجة البيانات. ومن شأن ذلك أن يسهم 
يف رفع كفاءة عمليات الشحن وأن تكون يف 
مواعيدها دائًما بدًءا من عمليات التحميل 
وانتهاء بعمليات التسليم. وسيساعد ذلك 
يف زيادة حجم البضائع إىل الحد األقصى مع 
تقليل استهالك الوقود إىل الحد األدىن خالل 

العملية بأكملها.
ومع زيادة حجم التجارة الفورية للسلع، 
ستكون السفن بحاجة إىل التواصل بشكل 
كبر من البيانات  أفضل واالستفادة بصورة أ
التشغيلية، وتقنيات إدارة األسطول والرحالت. 
التقنيات  تواصل  عمليات  ستزداد  كما 
البيانات  من  يد  المز لتوفير  التشغيلية 
األداء  تحسين  يف  يسهم  بما  والمعطيات 
عمليات  إلجراء  المثلى  المواعيد  وتحديد 

الصيانة.
ناقالت  أن تتعرض  أيًضا  المحتمل  من 
الغاز يف المستقبل لنسبة أقل من انبعاثات 
غاز الميثان حيث تعمل الشركات المصنعة 
للمحركات على زيادة التدابير الالزمة للحد 
النشط  التقليل  االنبعاثات. وقد يكون  من 
العزل  خالل  من  المبخر  المسال  للغاز 
كثر  االستبايق أو عبر تبريد البضائع، طريقة أ

صرامة لزيادة الكفاءة.

التصاميم  أن تعكس هذه  المقبلة، يجب  المرحلة  ولكن خالل  السوق؛  المسال متغيرات  الطبيعي  الغاز  ناقالت  كبت تصاميم  وا
الزيادة الهائلة يف الكفاءة.

كتبه بيتر فيتزباتريك
نائب الرئيس، لالستراتيجية وتطوير األعمال، هيئة التصنيف األمريكية »أي يب أس«
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Decarbonising shipping: 
Could ammonia be the fuel of the future?
A close look at the benefits, drawbacks and current status of ammonia as a potential marine fuel 
as the shipping industry transitions to a zero-carbon future

Today 80 per cent of ammonia pro-
duced is used exclusively for the fertil-
iser industry. However, as pressure is 
placed on the shipping sector to de-
carbonise and shift away from reliance 
on fossil fuels, ammonia is looking like 
an attractive alternative. If 30 per cent 
of shipping switched to ammonia as 
a fuel, then the current production 
would have to nearly double. 

Ambitious greenhouse gas (GHG) 
reduction targets have been set by 
governments for decades ahead. 
Regulators such as the Internation-
al Maritime Organization (IMO) and 
European Union are turning targets 
into regulations. As mandatory car-
bon dioxide (CO2) regulation increas-
es in strength, it is clear no single fuel 
will solve all of shipping’s zero carbon 
needs. In the future, shipowners will 
equip vessels for the fuel most appro-
priate to a ship’s type, route and cargo. 
Apart from ammonia, other alternative 
fuels include hydrogen, methanol, bio-
fuels, batteries and nuclear power. 

A recent survey of shipping sec-
tor stakeholders by Lloyd’s List – the 
maritime publication – and LR identi-
fied ammonia as one of the top three 
fuels with potential for 2050. The sur-
vey showed the industry expects am-
monia usage to grow to 7 per cent of 
fuel by 2030 and 20 per cent by 2050. 
Ammonia is also central to several na-
tional decarbonisation strategies. For 
example, Japan plans to expand am-
monia fuel use to three million tonnes 
per year by 2030. 

Each fuel has benefits and draw-
backs, but fuel flexibility, the ability to 
convert an engine to use a different 
fuel, will play an important role. Ship-
owners will have critical investment 
decisions to make about its fleet, 
probably several times over the next 
few decades, particularly as the life 
expectancy for the average ship is 25-
30 years. Some vessels will be refitted 
with new propulsion systems, others 
will be scrapped and replaced. 

The case for ammonia 
Carbon emissions
Ammonia is a compound of nitrogen 

and hydrogen. As ammonia contains 
no carbon it does not emit any CO2 
when used to fuel an internal combus-
tion engine. This creates the potential 
for truly zero carbon propulsion. How-
ever, most ammonia today is produced 
from natural gas and so from a life-
cycle perspective it is not zero-carbon, 
which is something that needs to be 
addressed. 

Acceptable energy density 
One attraction of current fos-

sil-based fuels is their high volumetric 
energy density. Most alternative fuels 
take up valuable cargo space onboard 
a ship. The volumetric energy density 
of ammonia is broadly similar to meth-
anol and higher than hydrogen, making 
onboard storage economically feasible, 
albeit not as compact as the heavy 
fuel oil (HFO) used today.

Relatively easy to handle
Ammonia is often compared with 

hydrogen. Both are stored in liquid 
form, hydrogen requiring cryogen-
ic tanks maintained at -253°C, while 
ammonia requires less cooling and can 
be stored at temperatures of around 
-33°C. Ammonia is manufactured 
from hydrogen, so for zero carbon am-
monia we need ‘green’ hydrogen man-
ufactured using renewable energy.

Land-based challenges 
While the focus is often on carbon 

emissions generated from a ship’s en-
gine and ancillary systems onboard, 
substantial emissions are also gen-
erated in the production and supply 
of fuel. Hence, the shipping industry 
needs to consider the whole supply 
chain. 

A 2020 study by University Mari-
time Advisory Services (UMAS) and 
the Energy Transitions Commission 
found that USD 1-1.4 trillion is need-
ed to achieve the IMO’s carbon reduc-
tion ambition by 2050. The study also 
highlighted that around 87 per cent of 
the total investment is needed in land-
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based infrastructure and production 
facilities for low carbon fuels. 

Port authorities and regulators are 
presently reluctant to permit bunker-
ing of ammonia due to toxicity haz-
ards, while the reaction of citizens to 
large scale ammonia storage in ports 
is untested. Whilst current regulations 
preclude the use of ammonia as a fuel 
for shipping, classification societies 
and other groups are working to as-
sess risk and provide guidance that will 
lead to new rules and standards.

Addressing safety issues 
While ammonia is not highly flam-

mable, concentrations in air as small 
as 0.25 per cent can cause fatalities, 
making the fuel highly toxic to people. 
Fuel systems must be designed, man-
ufactured, operated and maintained to 
ensure the safety of the ship crews, 
port staff and fuel suppliers. 

Today’s ships are built to standard 
configurations in which engines and 
fuel systems are often in confined 
spaces on lower decks. The differ-
ent requirements of ammonia could 
alter ship layouts or could even lead 
to complete redesigns. Handling am-
monia onboard ships will require a 
complete new set of skills and safety 
procedures. A new safety pathway is 
therefore needed to adopt ammonia. 
Luckily there is the possibility to lever-
age current rules around the transport 
of ammonia. 

Solution readiness 
The shipping industry has carried 

ammonia as bulk cargo for 100 years 
and the cargo risks are understood 
and managed. The fuel was also one of 
the earliest refrigerants used onboard 
and remains a popular choice for fish-
ing vessels due to its wide availability, 
simple manufacturing process and rel-
atively low cost. 

However, shipping has no experience 
of ammonia as a fuel and given the 
safety challenges, a rigorous process 
for risk assessment of fuel handling 
and propulsion systems will be re-
quired. Robust safety standards must 
also be mandated across the entire 
supply chain.

To enable organisations to make 
informed choices on the zero-carbon 
journey, LR has created the Marine 
Solution Readiness Level (MSRL) 
framework. This is a standardised 
screening assessment that ensures 
consistency of evaluation across wide-
ly different fuels and technologies, en-
abling evidence-based decision mak-
ing.

Current readiness levels
Research by LR and UMAS, ‘Tech-

no-economic assessment of zero-car-
bon fuels’ (2020) gives an early indi-
cation of the investment readiness of 
ammonia as a shipping fuel in compar-
ison with other alternative fuels, in-
cluding hydrogen, methanol, biofuels, 
and batteries, and fossil fuels such as 
natural gas and HFO. Fuel is the major 
component of operating costs and the 
primary driver of vessel competitive-
ness. The research used a typical bulk 
carrier as a case study under a range 
of scenarios for energy price and to-
tal operating cost. A key finding was 
that ammonia produced from natural 
gas combined with carbon capture and 
storage (blue ammonia) is the lowest 
cost zero-carbon option when consid-
ering timeframes to 2050. 

The research also reviewed technol-
ogy readiness, identifying that some 
aspects of the ammonia delivery chain, 
including bunkering equipment, tanks 
and fuel supply systems, are progress-
ing towards detailed design solutions. 
Other areas, such as procedures and 
quality standards, ancillary equipment 

onboard and boilers, were still at con-
cept stage. Since then, we’ve seen de-
velopments in propulsion progressing 
rapidly and engine manufacturers are 
now announcing prototypes and pilot 
projects.

The research also provided high-lev-
el indications of community readiness 
in relation to lifecycle emissions and 
the evolution of the broader energy 
landscape, showing that green ammo-
nia is one of the best net CO2 per-
formers across the whole lifecycle. For 
ammonia to transition from industrial 
commodity to shipping fuel, the right 
conditions need to be in place across 
all community dimensions for example, 
sufficient cross-sector demand, effi-
cient production processes and strong 
international policy and regulations.

Overcoming the hurdles
Success requires contribution from 

many different types of organisa-
tions across the shipping sector. LR 
is steering developments through its 
Maritime Decarbonisation Hub, a joint 
venture between the LR Foundation 
and LR. By identifying the key chal-
lenges and then creating partnerships 
to overcome them, we are advancing 
solution readiness across the spec-
trum of future fuels and technologies. 
Several ammonia-fuelled vessel de-
signs have been approved in principle, 
including an ultra-large container ship 
concept in both China and Korea as 
well as a deep-sea tanker design due 
for commercialisation by 2024.

Overall, ammonia looks to be a 
promising alternative fuel with poten-
tial to make a major contribution to the 
decarbonisation of shipping. Now, sec-
tor stakeholders must work together 
to develop and prove the feasibility of 
practical solutions. 
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أمريكي لتحقيق طموح المنظمة البحرية 
الدولية لخفض الكربون بحلول عام 2050. 
إىل  أن هناك حاجة  أيًضا  الدراسة  وأبرزت 
حوايل 87 يف المائة من إجمايل االستثمار يف 
البنية التحتية على األرض، ومرافق اإلنتاج 

الخاصة بأنواع الوقود منخفض الكربون.
الموائن والمنظمون يف  وتتردد سلطات 
األمونيا  بتزويد  السماح  الحايل يف  الوقت 
السّمية، يف حين  كوقود بسبب مخاطرها 
أن ردة فعل المواطنين على تخزين األمونيا 
على نطاق واسع يف الموائن لم يتم اختبارها 
بعد؛ حيث إن اللوائح الحالية تمنع استخدام 
هيئات  وتعمل  للشحن،  كوقود  األمونيا 
المعنية  األخرى  والمجموعات  التصنيف 
على تقييم المخاطر وتقديم اإلرشادات التي 
قواعد ومعايير جديدة  توفير  إىل  ستؤدي 

لمعالجة هذا األمر.

قضايا السالمة
شديدة  ليست  األمونيا  أن  حين  يف 
االشتعال، إال أن تركيزًا بسيًطا منها يف الهواء 
المائة يمكن أن  تصل قيمته إىل 0.25 يف 
تسبب وفيات، ما يجعل هذا الوقود شديد 
السمية للناس. ويجب تصميم أنظمة الوقود 
وتصنيعها وتشغيلها وصيانتها لضمان سالمة 
وموردي  الموائن  وموظفي  السفن  أطقم 

الوقود.
وقد تم بناء السفن حالًيا وفًقا لمكونات 
قياسية، والتي غالًبا ما تكون فيها المحركات 
وأنظمة الوقود يف أماكن ضيقة يف الطوابق 
المتطلبات  تؤدي  أن  ويمكن  السفلية. 
بناء  تخطيط  تغيير  إىل  لألمونيا  المختلفة 
تصميمها  إعادة  إىل  تؤدي  قد  أو  السفن، 
بشكل كامل، وسيتطلب التعامل مع األمونيا 
كاملة  السفن مجموعة جديدة  على متن 
لذلك  السالمة.  وإجراءات  المهارات  من 
فهنالك حاجة إىل مسار أمان جديد العتماد 
األمونيا كوقود. ولحسن الحظ، هنالك إمكانية 
لالستفادة من القواعد الحالية الخاصة بنقل 

األمونيا. 
إضافة إىل ذلك، يؤدي احتراق األمونيا يف 
 ،(N2O) المحركات إىل إطالق أكسيد النيتروز
وهو غاز دفيئة أقوى تأثيرًا من غاز ثاين أكسيد 
الكربون؛ وبالتايل، ستكون هناك حاجة إىل 
معدات إضافية على متن السفن للتحكم 

كاسيد النيتروجين. يف انبعاثات أ

مدى جاهزية الحلول
نقلت صناعة الشحن البحري مادة األمونيا 
كبضائع سائبة لمدة تزيد على 100 عام، 
وتم فهم مخاطر شحناتها وإدارتها، كما كانت 
المبردات  أوائل  أحد  أيًضا  كوقود  األمونيا 
المستخدمة على متن السفن وال تزال خيارًا 
شائًعا لسفن الصيد نظًرا لتوافرها بشكل 
بتكلفة  البسيطة  واسع، وعملية تصنيعها 

منخفضة نسبًيا.
ومع ذلك، فإن قطاع الشحن ليس لديه 
ونظراً  كوقود،  األمونيا  استخدام  يف  خبرة 
لتحديات السالمة، ستكون هناك حاجة إىل 
عملية صارمة لتقييم مخاطر التعامل معها 
أيًضا فرض  ويجب  الدفع.  ألنظمة  كوقود 
يد  التور عبر سلسلة  أمان صارمة  معايير 

بأكملها.
ولتمكين المؤسسات من اتخاذ خيارات 
مستنيرة يف رحلة خالية من الكربون، أنشأت 
هيئة التصنيف البريطانية »اللويدز ريجستر« 
إطار عمل كامل الجاهزية للحلول البحرية 
معياري  فحص  تقييم  ويعد   .(MSRL)
أنواع مختلفة  التقييم عبر  اتساق  يضمن 
من الوقود والتقنيات، ما يتيح اتخاذ القرار 

القائم على األدلة.

مستويات االستعداد الحالية
يعطي البحث الذي أجرته »اللويدز لست« 
أي  أم  و«يو  الشحن،  قطاع  يف  للمعنيين 
للوقود  االقتصادي  التقني  التقييم  أس« 
أولًيا  الكربون (2020) مؤشًرا  الخايل من 
للجاهزية االستثمارية لألمونيا كوقود للشحن 
بما  األخرى،  البديلة  الوقود  بأنواع  مقارنة 
والوقود  والميثانول  الهيدروجين  ذلك  يف 
الحيوي والبطاريات، وأنواع الوقود األحفوري 
الوقود  الطبيعي وزيت  الغاز  األخرى مثل 
الرئيس  المكون  هو  فالوقود  الثقيل. 
األساس  والمحرك  التشغيل  لتكاليف 
استخدم  وقد  للسفن،  التنافسية  للقدرة 
البحث يف الدراسة ناقلة نموذجية للبضائع 
إطار مجموعة  لدراسة حالتها يف  السائب، 
وتكلفة  الطاقة  يوهات، لسعر  السينار من 
التشغيل اإلجمالية. وكان االكتشاف الرئيس 
هو أن األمونيا المنتجة من الغاز الطبيعي 
جنًبا إىل جنب مع تقنيات احتجاز الكربون 
وتخزينه (األمونيا الزرقاء) هي الخيار األقل 
تكلفة لوقود بدون كربون عند النظر يف األطر 

الزمنية الحالية وحتى عام 2050.

ية  هز لجا ا يًضا  أ لبحث  ا استعرض 
التكنولوجية، وحدد أن بعض جوانب سلسلة 
توصيل األمونيا، بما يف ذلك معدات التزويد 
الوقود،  إمداد  وأنظمة  والخزانات  بالوقود 
التفصيلية.  التصميم  حلول  نحو  تتقدم 
المجاالت األخرى، مثل اإلجراءات  تزال  وال 
الجودة، والمعدات اإلضافية على  ومعايير 
األفكار  والغاليات، يف مرحلة  السفن  متن 
وتجربة المفهوم. ومنذ ذلك الحين، شهدنا 
تطورات يف محركات الدفع تتقدم بسرعة، 
وتعلن شركات تصنيع المحركات اآلن عن 

نماذج أولية ومشاريع تجريبية واعدة.
عالية  مؤشرات  يًضا  أ البحث  وقدم 
المستوى الستعداد المجتمع فيما يتعلق 
بانبعاثات دورة الحياة لألمونيا، وتطور مشهد 
األمونيا  أن  على  يدل  ما  األوسع،  الطاقة 
الخضراء هي واحدة من أفضل البدائل أداء 
لالستغناء عن ثاين أكسيد الكربون عبر دورة 
حياة إنتاجها واستعمالها بأكملها. لكي تنتقل 
األمونيا من سلعة صناعية إىل وقود لسفن 
الشحن، يجب توفير الظروف المناسبة عبر 
جميع أبعاد المجتمع؛ على سبيل المثال، 
الكايف عبر قطاعات الشحن،  الطلب  توافر 
وعمليات اإلنتاج الفعالة، والسياسة واللوائح 

الدولية القوية.

التغلب على العقبات
يتطلب النجاح يف هذا الجانب مساهمة 
من جهات مختلفة عبر قطاع الشحن. وتقوم 
التطورات من  بتوجيه  »اللويدز ريجستر« 
خالل »المركز المالحي إلزالة الكربون«، وهو 
ريجستر«   »اللويدز  بين  مشروع مشترك 
التحديات  تحديد  خالل  من  ومؤسستها. 
كات للتغلب عليها،  الرئيسة ثم إنشاء شرا
الحلول  ية  تطوير جاهز العمل على  ويتم 
والتقنيات  الوقود  أنواع  مجموعة  عبر 
على  الموافقة  تمت  حيث  المستقبلية؛ 
العديد من تصميمات السفن التي تعمل 
بوقود األمونيا من حيث المبدأ، بما يف ذلك 
مفهوم سفينة الحاويات الكبيرة جًدا يف كل 
من الصين وكوريا، إضافة إىل تصميم ناقلة 
يف أعماق البحار من المقرر أن يتم تسويقها 

بحلول عام 2024.
األمونيا ستكون  أن  يبدو  عام،  وبشكل 
وقودًا بدياًل واعًدا، يمكن أن يكون لها مساهمة 
الشحن.  الكربون من قطاع  إزالة  كبيرة يف 
العالقة يف  أن يعمل أصحاب  واآلن، يجب 
القطاع مًعا لتطوير وإثبات جدوى الحلول 

العملية.  
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أن  يمكن  هل  الشحن:  صناعة  من  الكربون  إزالة 
تكون األمونيا وقود المستقبل؟

اليوم، يستخدم 80 يف المائة من األمونيا 
المنتجة حصريًا يف صناعة األسمدة. ولكن، 
قطاع  لها  يتعرض  التي  للضغوط  ونظًرا 
الشحن إلزالة الكربون من أنشطته، واالبتعاد 
فإن  األحفوري،  الوقود  على  االعتماد  عن 
إذا  بأنه  علًما  كبديل جذاب.  تبدو  األمونيا 
المائة من قطاع الشحن إىل  تحول 30 يف 
االعتماد على األمونيا كوقود، فإنه يتوجب 
على العالم أن يضاعف اإلنتاج الحايل من 

هذه المادة  تقريًبا.
أهداًفا طموحة  الحكومات  وقد حددت 
الحراري  االحتباس  انبعاث غازات  لخفض 
مثل  المنظمون  يقوم  كما  مقبلة.  لعقود 
الدولية (IMO) واالتحاد  البحرية  المنظمة 
لوائح  إىل  األهداف  تلك  بتحويل  األورويب 
اإللزامي  التنظيم  يادة قوة  ز تشريعية. مع 
بون،  الكر كسيد  أ ثاين  انبعاث  من  للحد 
بمفرده  وقود  يوجد  ال  أنه  الواضح  من 
الشحن  قطاع  احتياجات  جميع  سيحل 
للوصول إىل انبعاثات كربون الصفرية. ويف 
المستقبل، سيقوم أصحاب السفن بتجهيز 
السفن بالوقود األكثر مالءمة لنوع سفنهم 
إىل  ومسارها وطبيعة حمولتها. فباإلضافة 
األمونيا، تشتمل أنواع الوقود البديلة األخرى 
الحيوي،  الهيدروجين، والميثانول، والوقود 

والبطاريات، وكذلك الطاقة النووية.

استقصائية حديثة  دراسة  وقد حددت 
البحرية »اللويدز لست«  الصحيفة  أجرتها 
للمعنيين يف قطاع الشحن، بالتعاون مع هيئة 
يجستر«،  ر »اللويدز  يطانية  البر التصنيف 
أنواع من  األمونيا كواحدة من أفضل ثالثة 
وأظهر   .2050 عام  حتى  المتاحة  الوقود 
المسح أن الصناعة البحرية تتوقع أن ينمو 
استخدام األمونيا إىل 7 يف المائة كوقود بديل 
بحلول عام 2030 و 20 يف المائة بحلول عام 
أيًضا مادة مركزية  األمونيا  2050. وتعتبر 
للعديد من الخطط واالستراتيجيات الوطنية 
إلزالة انبعاثات الكربون. فعلى سبيل المثال، 
تخطط اليابان لتوسيع استخدام وقود األمونيا 
إىل ثالثة ماليين طن سنويًا بحلول عام 2030.

ولكن لكل وقود فوائده وعيوبه، وتمثل 
مرونة الوقود، والقدرة على تحويل المحركات 
الحالية الستخدام وقود مختلف، عاماًل هاًما يف 
عملية التحول. وسيكون على مالكي السفن 
بشأن  حاسمة  ية  استثمار قرارات  اتخاذ 
بعمليات  القيام  عليهم  وربما  أساطيلهم، 
القليلة  العقود  خالل  مرات  عدة  تحويلها 
القادمة، ال سيما وأن متوسط   العمر المتوقع 
للسفينة هو من 25-30 عاًما. كما أنه سيتم 
تجديد بعض السفن وتزويدها بأنظمة دفع 
جديدة، كما سيتم إلغاء واستبدال البعض 

اآلخر منها.

حالة األمونيا
انبعاثات الكربون

النيتروجين  من  مركب  األمونيا  تعتبر 
على  تحتوي  ال  أنها  وبما  والهيدروجين، 
ثاين  انبعاث  يف  تتسبب  ال  فإنها  الكربون، 
لتزويد  استخدامها  عند  بون  الكر كسيد  أ
وهذا  بالطاقة،  الداخلي  االحتراق  محرك 
الكربون  انبعاث  القدرة على جعل  يخلق 
صفًرا بشكل حقيقي. ومع ذلك، يتم إنتاج 
الطبيعي،  الغاز  من  اليوم  األمونيا  معظم 
الكاملة،  اإلنتاج  دورة  وبالتايل، من منظور 

فهي ليست خالية تماًما من الكربون، وهو 
أمر يجب معالجته.

كثافة طاقة مقبولة
أحد عوامل الجذب للوقود الحايل القائم 
على الوقود األحفوري هو حجم كثافة الطاقة 
العالية. يف حين تشغل معظم أنواع الوقود 
السفينة  متن  على  كبيرة  البديل مساحة 
كثافة  ولك  ثمينة.  الشحن  بمعايير  تعتبر 
الطاقة الحجمية لألمونيا تعادل إىل حد كبير 
الميثانول، وهي أعلى من الهيدروجين، ما 
السفينة  األمونيا على متن  يجعل تخزين 
مجديًا اقتصاديًا، وإن لم يكن بنفس مقدار 
كثافة الطاقة التي يوفرها زيت الوقود الثقيل 

(HFO) المستخدم اليوم يف السفن.
سهولة التعامل معها نسبًيا

غالًبا ما تتم مقارنة األمونيا بالهيدروجين، 
ويتم تخزين كالهما يف شكل سائل، ويتطلب 
االحتفاظ  يتم  الهيدروجين صهاريج مبردة 
الصفر،  مئوية تحت  درجة   -253 عند  بها 
ويمكن  أقل،  يًدا  تبر األمونيا  تتطلب  بينما 
 33 تبلغ حوايل  درجات حرارة  ينها يف  تخز
تصنيع  يتم  آخر  جانب  من  مئوية،  درجة 
األمونيا من الهيدروجين، وبذلك عند استخدام 
الهيدروجين »األخضر« المصنوع باستخدام 
الطاقة المتجددة، فإننا نحصل على أمونيا 

خالية من الكربون.

تحديات البنية التحتية لسلسلة التوريد
التركيز غالًبا ما يكون على  أن  يف حين 
محرك  من  المتولدة  بون  الكر انبعاثات 
متنها،  المساعدة على  واألنظمة  السفينة 
يتم أيًضا توليد انبعاثات كبيرة خالل إنتاج 
وتوريد الوقود. وبالتايل، وبالتايل تحتاج صناعة 
الشحن إىل النظر يف سلسلة توريد الوقود 

بأكملها.
 UMAS وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة
ولجنة تحويل الطاقة عام 2020، أن هناك 
حاجة إىل توفير تريليون إىل 1.4 تريليون دوالر 

نظرة عن قرب على الفوائد والعيوب والوضع الحايل لألمونيا كوقود بحري محتمل، مع انتقال صناعة الشحن إىل مستقبل خاٍل من 
الكربون. انبعاثات 

كتبه تشارلز هاسكل
مدير برنامج إزالة الكربون، هيئة التصنيف 

البريطانية، »اللويدز ريجستر« 



The International Maritime Organ-
isation (IMO) held its first-ever virtu-
al award ceremony on the 7th April, 
2021. The event recognized the con-
tributions of long-standing maritime 
industry chief, Peter Hinchliffe, for-
mer Secretary-General, International 
Chamber of Shipping (ICS), and pre-
sented him with the prestigious In-
ternational Maritime Prize for 2019. 

The event also presented its high-
est bravery accolade, the 2020 IMO 
Awards for Exceptional Bravery at 
Sea to Marcio Santos Teixeira and 
Fabio Rodrigues Alves de Abreu, for 
averting a major oil spill event at the 
Terminal Almirante Barroso in São 
Sebastião Port; and to Ralph Ofalla 
Barajan, who saved the lives of all 
those onboard the sinking passenger 
vessel Siargao Princess. 

During the event, IMO Secre-
tary-General Kitack Lim praised the 
recipients of the IMO Award for Ex-
ceptional Bravery at Sea for their 
acts of determination and bravery to 

save lives despite the risk involved, 
and expressed his appreciation to 
seafarers who continued to deliver 
essential goods worldwide despite 
the pandemic.

International Maritime Prize
Upon receiving the prestigious In-

ternational Maritime Prize for 2019, 
Hinchliffe said, “I am truly humbled 
to receive the International Maritime 
Prize as it is a recognition of the con-
tribution that ICS made and contin-
ues to make to the work of the IMO. 
While the friendship, openness, and 
spirit of cooperation I have experi-
enced at IMO is truly remarkable, I 
would also like to request for an end 
to crew travel restrictions and would 
like to emphasize on availability of 
vaccines for seafarers across all IMO 
Member States.”

IMO Secretary-General acknowl-
edged the pivotal role that Hinch-
liffe played in the work of IMO in his 
long career and said, “He (Hinchliffe) 
ensured that the interests of ship-

owners were always promoted whilst 
recognizing the need for change and 
advancement in the environmental 
and safety aspects of shipping.”

IMO Bravery Awards
While three individuals received the 

IMO Award for Exceptional Bravery 
at Sea, 10 others received letters of 
commendation, and four others re-
ceived certificates of commendation. 

Among the three who received the 
award, Marcio and Fabio were recog-
nized for their decisiveness, profes-
sionalism, and ship-handling exper-
tise in safely maneuvering two oil 
tankers that had gone adrift during 
a ship-to-ship operation in extreme 
weather conditions at the Terminal 
Almirante Barroso in São Sebastião 
Port. Whereas, Ralph was recognized 
for his leadership and determination 
to save the lives of 62 people on-
board the sinking passenger vessel 
Siargao Princess, despite him being 
off-duty. 

IN-FOCUS
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International Maritime Organization 
(IMO) recognised praiseworthy 
contributions in the industry 

A virtual award ceremony was held for the first time to recognise recipients who excelled A virtual award ceremony was held for the first time to recognise recipients who excelled 
despite the pandemicdespite the pandemic

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the article
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المنظمة البحرية الدولية  تكّرم أصحاب 
الجهود االستثنائية في القطاع البحري

 للمرة األولى، حفل افتراضي لتكريم أشخاص
بذلوا جهودًا استثنائية رغم الجائحة

 (IMO) عقدت المنظمة البحرية الدولية
أول حفل تكريم افتراضي، وذلك يوم 7 إبريل 
بيتر هينشليف،  تكريم  2021، وتم خالله 
األمين العام السابق للغرفة الدولية للشحن 
(ICS)، ومنحه الجائزة البحرية الدولية لعام 
2019 تقديراً لمساهماته الممتدة يف القطاع 

البحري.
جائزة  منح  الفعالية،  خالل  تم  كما 
المنظمة البحرية الدولية للشجاعة الفائقة 
يف البحار 2020 - والتي تعد أعلى وسام 
إىل   - المنظمة  تقدمه  البطولية  لألعمال 
مارسيو سانتوس تيشيرا، وفابيو رودريغيس 
ألفيس دي أبريو لجهودهما يف منع تسرب 
باروسو  ألميرانتي  محطة  يف  كبير  نفطي 
يف ميناء ساو سيباستيو؛ وإىل رالف أوفاال 
كانوا  حياة جميع من  أنقذ  الذي  باراجان 
على متن سفينة الركاب الغارقة »سيراغيو 

برينسيس«.
وخالل حفل التكريم، أشاد كيتاك ليم، 
الدولية  ية  البحر للمنظمة  العام  األمين 
بالفائزين بجائزة المنظمة البحرية الدولية 
لشجاعتهم  البحار  يف  الفائقة  للشجاعة 
وتصميمهم على إنقاذ األرواح على الرغم 
من المخاطر، كما أعرب عن تقديره للبحارة 
الذين واصلوا توصيل البضائع األساسية يف 

جميع أنحاء العالم رغم الجائحة.
الجائزة البحرية الدولية

الدولية  ية  البحر الجائزة  استالمه  لدى 
المرموقة لعام 2019 ، قال هينشليف: »إنني 
البحرية  الجائزة  لحصويل على  ممتن حقاً 

التي  بالجهود  اعترافاً  تعد  والتي  الدولية، 
بذلتها الغرفة الدولية للشحن والمساهمات 
التي ال زالت تقدمها لعمل المنظمة البحرية 
الدولية. ويف حين أن الصداقة واالنفتاح وروح 
التعاون التي اختبرتها يف المنظمة البحرية 
الدولية أمر رائع حقاً، إال أنني  أطالب بإنهاء 
البحارة وأود  المفروضة على سفر  القيود 
التأكيد على توافر اللقاحات للبحارة يف جميع 
الدول األعضاء يف المنظمة البحرية الدولية.«

للمنظمة  لعام  ا األمين  د  أشا وقد 
البحرية الدولية بالدور المحوري الذي لعبه 
هينشليف يف عمل المنظمة البحرية الدولية 
وأضاف:  الطويلة،  المهنية  مسيرته  خالل 
»كان هينشليف حريصاً دائماً على إيصال 
مع  السفن  أصحاب  ومطالب  اهتمامات 
تغييرات  إحداث  إىل  الحاجة  التأكيد على 
وتطوير الجوانب المتعلقة بالبيئة والسالمة 

يف عمليات الشحن«.

جوائز المنظمة البحرية الدولية للشجاعة
جائزة  على  أفراد  ثالثة  حصل  بينما 
المنظمة البحرية الدولية للشجاعة الفائقة 
لبطوالتهم االستثنائية يف  البحار، تقديراً  يف 
البحر، حصل 10 أشخاص على خطابات 

شكر، وأربعة آخرون شهادات تقدير.
من بين الثالثة الذين حصلوا على الجائزة، 
تم تكريم مارسيو وفابيو لنجاحهم يف اتخاذ 
قرارات سريعة  وكذلك لمهنيتهم وخبرتهم يف 
التعامل مع السفن والمناورة بأمان لناقلتي 
النفط من  نقل  أثناء عملية  انجرفتا  نفط 
سفينة ألخرى نتيجة الظروف الجوية القاسية 
يف محطة ألميرانتي باروسو يف ميناء ساو 
سيباستيو. وتم تكريم رالف لجهوده القيادية 
وتصميمه على إنقاذ حياة 62 شخصاً كانوا 
على متن سفينة الركاب الغارقة »سيراغيو 
برينسيس« رغم إنه لم يكن على رأس عمله 

يف ذلك الوقت. 
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IACS announces Incoming Council Chair
Enabling a deeper, broader, and reliable solution to key issues faced by the maritime industryEnabling a deeper, broader, and reliable solution to key issues faced by the maritime industry

IN-FOCUS

The International Association of 
Classification Societies (IACS) 
named Lloyd’s Register CEO, Nick 
Brown, as its Incoming Council 
Chair. This was the first time for 
an IACS Chair to be chosen by the 
Association’s Members and not by 
rotation, a move that followed gov-
ernance changes announced in De-
cember last year. As part of those 
changes, Brown’s term of office will 
run until 31st December 2023.

Ensuring safety of the maritime 
industry
As part of the new model, Li Zhi-
yuan of the China Classification 
Society was appointed as Chair of 
the General Policy Group (GPG) for 
a three-year period starting from 
the 1st of July. Li, who also acted 
as GPG Chair between 2016 and 
2017, and his team will be locat-
ed in IACS Secretariat in London, 

meaning these expert and highly 
technical specialists will be clos-
er to the IMO and other industry 
associations, thus facilitating a 
deeper, wider, and more consistent 
cooperation on key issues faced by 
the maritime industry.
 
Capitalizing on previous 
achievements
 Brown added, “The current 
Council Chair, Koichi Fujiwara of 
ClassNK, has successfully deliv-
ered far-reaching change to the 
governance of IACS while simul-
taneously ensuring that IACS re-
mained fully responsive to industry 
needs during the COVID-19 pan-
demic. I look forward to building 
on his achievements by ensuring 
IACS continues to play its role in 
supporting an industry experienc-
ing times of rapid change and de-

livering responsive advice to the 
technical and regulatory challenges 
posed by decarbonization and dig-
itization.”
 
Robert Ashdown, IACS Secretary 
General, congratulated Brown and 
Li on their appointments, saying, 
“The unanimous appointment of 
the Council and GPG Chairs demon-
strates the clear commitment of 
the IACS members to evolving the 
Association to meet the needs and 
expectations of industry and reg-
ulators. The significant strength-
ening of the Secretariat combined 
with the consistency of longer 
Chairmanship periods means that 
IACS is now well positioned to en-
gage at pace and in depth as we 
continue to deliver on our core mis-
sion of safer, cleaner shipping.”  

Nick Brown
CEO, Lloyd’s Register

Li Zhiyuan 
of the China 
Classification Society

“I am honored to have been 
named Chair of the International 
Association of Classification Soci-
eties. The Association has always 
been and remains a beacon of 
safety for maritime through its 
development of important techni-
cal standards and guidelines. The 
governance arrangements devel-
oped over the past years have 
sent a clear signal to our stake-
holders that IACS and its mem-
bers are committed to ensuring 
that the classification industry 
remains an effective force in the 
maritime sector and I thank the 
IACS Members for choosing me 
to oversee the implementation of 
these important changes.”
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المنظمة الدولية لهيئات التصنيف العالمية 

تعّين رئيسًا جديدًا لمجلس اإلدارة
 الرابطة تهدف إلى تطوير حلول أوسع وأكثر
 عمقًا وموثوقية للقضايا التي تواجه القطاع

البحري

لهيئات  لدولية  ا لمنظمة  ا اختارت 
براون،  نيك   ،(IACS)العالمية التصنيف 
يجستر«  ر »لويدز  لـ  التنفيذي  الرئيس 
(Lloyd’s Register)، ليكون رئيس مجلس 
اإلدارة المقبل، وهذه هي المرة األوىل التي 
رئيس مجلس  الرابطة  أعضاء  فيها  يختار 
اإلدارة وال يتم تعيينه بالتناوب. وجاءت هذه 
الحوكمة  نظام  التغييرات يف  بعد  الخطوة 
التي تم اإلعالن عنها يف ديسمبر من العام 
الماضي. ويف ضوء هذه التغييرات، سيستمر 
براون يف هذا المنصب حتى نهاية عام 2023.

 
ضمان السالمة يف القطاع البحري

بعد اإلعالن عن تعيينه رئيًسا لمجلس 
اإلدارة، قال براون: »يشرفني تعييني رئيساً 
لهيئات  الدولية  المنظمة  إدارة  لمجلس 
التي لطالما كانت وال  العالمية،  التصنيف 
من  ية  البحر للسالمة  منارة  تشكل  تزال 
خالل تطويرها للمعايير والمبادئ التوجيهية 
التغييرات  أرسلت  وقد  ية.  الضرور الفنية 
على  تطويرها  تم  التي  الحوكمة  نظام  يف 
الماضية إشارة واضحة إىل  السنوات  مدار 
الرابطة وأعضائها ملتزمون  بأن  المعنيين 
بضمان أن يظل قطاع التصنيف قوة فعالة 
يف القطاع البحري، وأتقدم بالشكر ألعضاء 
الرابطة الختيارهم يل لإلشراف على تنفيذ 

هذه التغييرات المهمة.«
ويف إطار النموذج الجديد، تم تعيين تشي 
يوان يل من هيئة التصنيف الصينية رئيساً 
لمجموعة السياسة العامة لمدة ثالث سنوات 
تبدأ يف األول من يوليو المقبل. وسيعمل يل، 
الذي شغل منصب رئيس مجموعة السياسة 

2016 و2017،  بين عامي  العامة سابقاً 
وفريقه يف مقر األمانة العامة للرابطة الدولية 
لجمعيات التصنيف يف العاصمة البريطانية 
الخبراء والمتخصصين  أن  لندن، ما يعني 
التقنيين للغاية سيكونون أقرب إىل المنظمة 
ذات  األخرى  والجمعيات  الدولية  ية  البحر
الصلة بالقطاع البحري، ما يسهم يف تعاون 
القضايا  بشأن  اتساًقا  كثر  وأ وأوسع  كبر  أ

الرئيسية التي تواجه القطاع البحري.
 

البناء على اإلنجازات السابقة
مجلس  رئيس  »نجح  براون:  وأضاف 
رئيس  فوجيوارا،  كويتشي  الحايل،  اإلدارة 
كي«  أن  الدولية »كالس  التصنيف  هيئة 
تغيير  إحداث  يف  للتصنيف،   (ClassNK)
المنظمة  حوكمة  نظام  يف  المدى  طويل 
الدولية لهيئات التصنيف العالمية مع ضمان 
استمرار وفاء الرابطة بشكل كامل الحتياجات 
القطاع أثناء جائحة كوفيد19-، وإنني أتطلع 

إنجازاته من خالل ضمان  على  البناء  إىل 
استمرار أداء المنظمة لدورها يف دعم القطاع 
الذي يمر بمرحلة من التغييرات المتسارعة، 
وتقديم المشورة السليمة لمواجهة التحديات 
التقنية والتنظيمية المصاحبة لعمليات إزالة 

الكربون والرقمنة.«
من جهته، هنأ روبرت أشداون، أمين عام 
المنظمة الدولية لهيئات التصنيف العالمية، 
كالً من براون ويل على تعيينهما، وأضاف: 
مجلس  لرئيس  باإلجماع  التعيين  »يؤكد 
العامة،  السياسة  اإلدارة ورئيس مجموعة 
بتطويرها  الواضح  الرابطة  أعضاء  التزام 
لتلبية احتياجات وتوقعات القطاع والهيئات 
التنظيمية ذات الصلة. إن هذا الدعم الكبير 
الرئاسة  فترات  إىل  إضافة  العامة،  لألمانة 
األطول يعني أن المنظمة أصبحت اآلن يف 
كثر  وضع جيد للمشاركة بوتيرة سريعة وأ
عمقاً بينما نواصل تنفيذ رسالتنا األساسية 
المتمثلة يف ضمان أن تكون عمليات الشحن 

كثر أماناً.«  صديقة للبيئة وأ
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To suit the requirements of the dy-
namic market, ASMEF has constant-
ly reinvented to enable consistent 
growth. After recent developments, 
in line with the company’s mission to 
enhance growth prospects, ASMEF 
announced changes in leadership 
roles with the aim of fostering its 
leading position. 

A strategic leader
With his expertise in the field and 

vast experience, Emad Elatreby has 
played a crucial role in helping the 
Group maintain its robust status in 
the region. Moving on from his po-
sition as General Manager, Elatreby 
has taken on the role of Chief Op-
erating Officer, Energy & Industrial 
at Ali & Sons Holding “ASH”. In his 
new role, Elatreby will report to Eng. 
Shamis Al Dhaheri, Group Managing 
Director. 

Holding top positions in the mari-
time and oil and gas sectors, he has 
successfully led numerous teams to 
gain and execute a range of major 
projects in the UAE and the Mid-
dle East. As a result-oriented, global 
leader with expertise in all facets of 
project management, business devel-

opment, and operations within the 
offshore/onshore oil & gas, energy 
and marine industries, he has pro-
vided leadership to a major EPC con-
tractor, and world-class oil and gas/ 
shipyard fabrication facility.

Over the years at ASMEF, Elatreby 
has collaborated with executive man-
agement and high-level teams across 
the organization to achieve business 

objectives. He has also been instru-
mental in streamlining and improving 
processes, driving change, and imple-
menting profitable, forward-thinking 
solutions. Leveraging his comprehen-
sive experience in the field, Elatreby 
is recognised as an expert strategist, 
negotiator, and transformative team 
leader who has the ability to forge 
solid relationships with partners and 

IN-DEP TH

ASMEF continues its growth and 
development as an industry leader with 
a strategic change in leadership roles
Owing to its strategic location, state of the art facilities and exceptional services, ASMEF has Owing to its strategic location, state of the art facilities and exceptional services, ASMEF has 
continually been a key player in the market. Having one of the largest facilities in the UAE, it is 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 no surprise that the company has achieved numerous gains despite the global pandemic. Emad 
Elatreby and Samer Khattab take on new roles in Ali & Sons Holding and ASMEF, respectively.Elatreby and Samer Khattab take on new roles in Ali & Sons Holding and ASMEF, respectively.

By Delilah Rodrigues

Samer Khattab
General Manager
ASMEF
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build consensus across multiple or-
ganizational levels.

He has been the driving force at 
ASMEF, developing plans and effec-
tive, result-oriented strategies that 
have improved the team’s perfor-
mance. Devising the best practices, 
he has helped the organisation car-
ry out significant projects across its 
diverse portfolio. Elatreby has also 
supported efforts of exploring new 
businesses and projects in the mar-
ket. Elatreby hopes to utilise his 30 
years of experience and his strategic 
foresight to continue driving growth 
for the company.

Results-oriented industry expert
Armed with an MBA from Swiss 

Business School and a Bachelor of 
Science degree in Mechanical Engi-
neering from Damascus University, 
Samer Khattab is a certified Project 
Management Professional (PMP) by 
Project Management Institute.

His 22-year-long career gained him 
the reputation of being a result-ori-
ented business leader with expertise 
on various aspects of the business. 
Samer is known for his outstanding 
calibre in organisational set-up, pro-
cess development, business growth 
and strategies to maximize profit. 

He is not only skilled in collaborating 
with executives and business stake-
holders, but also has a flair to play 
the role of an expert strategist and 
negotiator. Developing valuable re-
lationships with business partners 
and formulating workable solutions 
across all organizational levels, while 
aiding organizational growth is his 
forte.

In his previous role, at Lamprell 
PLC’s Engineering and Construction 
business unit projects and opera-
tions, Samer won and executed key 
EPC contacts, contributing to the 

Aramco Offshore Long-Term Agree-
ment EPCI program. He was respon-
sible for the business unit profit and 
loss, development and expansion and 
played a significant role in revenue 
growth during his stint. Prior to his 
term at Lamprell, Samer served as 
Project Manager in Maritime Indus-
trial Services and held multiple roles 
in the company’s operations and pro-
jects department.

In his capacity as the General Man-
ager of ASMEF, Samer will assume 
full responsibility for all the company 
businesses including long and short-
term strategies and successful ex-
ecution of growth plans. He will be 
taking the reins from Emad Elatreby, 
who has assumed the role of Chief 
Operating Officer, Energy & Industri-
al at Ali& Sons Holding “ASH”.  

With his expertise in the oil and gas 
and marine and energy fields, Samer 
aims to continue his endeavours to 
help achieve organizational growth 
while strengthening ASMEF’s organ-
izational capabilities and reinforcing 
its leading status in the UAE and the 
Middle East.  
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تغيير استراتيجي في األدوار القيادية في »مصنع علي وأوالده 
للهندسة البحرية« لتعزيز قدراته على النمو

عماد األتربي وسامر خطاب يتوليان مهام جديدة في مجموعة علي وأوالده القابضة ومصنع علي وأوالده للهندسة البحرية

كبة المتغيرات المتسارعة للسوق،  لموا
يحرص مصنع علي وأوالده للهندسة البحرية 
على التطوير المستمر ليتمكن من مواصلة 
األخيرة،  التطورات  وبعد  المستدام.  النمو 
والتي جاءت يف إطار رسالة الشركة لتعزيز 
آفاق النمو، أعلن المصنع عن إجراء تغييرات 
يف عدد من األدوار القيادية بهدف ترسيخ 

مكانته الريادية.
قائد استراتيجي

من خالل خبرته الواسعة يف القطاع، لعب 
عماد األتريب دورًا مهًما يف مساعدة مجموعة 
علي وأوالده على الحفاظ على مكانتها القوية 
األتريب منصبه كمدير  المنطقة. ويترك  يف 
عام، ليتوىل منصب رئيس العمليات، الطاقة 
والصناعة، يف مجموعة علي وأوالده القابضة. 
وسيعمل األتريب يف منصبه الجديد، تحت 
قيادة المهندس شامس الظاهري، العضو 

المنتدب للمجموعة.
شغل األتريب عدداً من المناصب العليا يف 
قطاعات النقل البحري والنفط والغاز، وتوىل 
قيادة العديد من فرق العمل التي نجحت يف 
الحصول على عقود مشاريع كبرى يف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق 
األوسط. وبفضل طريقته يف القيادة الموجهة 
نحو تحقيق النتائج وخبرته الواسعة كقائد 
جوانب  مختلف  يف  عالمية  بخبرة  يتمتع 
إدارة المشاريع وتطوير األعمال والعمليات 
يف قطاعات الغاز والطاقة براً وبحراً، إضافة 
البحري، توىل  والنقل  الطاقة  إىل قطاعات 
كبر مشاريع الهندسة  األتريب قيادة عدد من أ
عن  فضالً   (EPC) والبناء  يات  والمشتر
المستوى يف منشآت  عالمية  مشروعات 

النفط والغاز وأحواض بناء السفن.
خالل سنوات عمله يف مصنع علي وأوالده 
للهندسة البحرية، تعاون األتريب مع اإلدارة 
التنفيذية وفريق القيادة لتحقيق األهداف 
تبسيط  له دور فعال يف  المنشودة، وكان 
العمليات وتطويرها، وقيادة التغيير، وتطبيق 
إىل  إضافة  باح،  األر لتحقيق  فعالة  حلول 

تنفيذ حلول مستقبلية متطورة. ومن خالل 
خبراته الشاملة يف هذا المجال، يعد األتريب 
يق  فر وقائد  ومفاوضاً  استراتيجياً  خبيراً 
لديه القدرة على تأسيس عالقات قوية مع 
الشركاء وبناء توافق يف اآلراء عبر مستويات 

تنظيمية متعددة.
الدافعة يف مصنع  القوة  األتريب  شكل 
البحرية، حيث طور  علي وأوالده للهندسة 
نحو  موجهة  فعالة  واستراتيجيات  خطًطا 
تحقيق النتائج، أسهمت يف تحسين أداء فرق 
العمل. ومن خالل تطوير أفضل الممارسات، 
ساعد المؤسسة على تنفيذ مشاريع مهمة 
المتنوعة. كما ساعد  عبر محفظة أعمالها 
يف استكشاف أعمال ومشاريع جديدة يف 
السوق، ويأمل األتريب يف االستفادة من خبرته 
التي تصل إىل 30 عاًما ورؤيته االستراتيجية 

لمواصلة دفع عجلة نمو الشركة.
الخبير ذو الرؤية الموجهة نحو النتائج

حصل سامر خّطاب على ماجستير إدارة 
األعمال من كلية إدارة األعمال السويسرية، 
وبكالوريوس العلوم يف الهندسة الميكانيكية 
إدارة  إنه محترف  من جامعة دمشق، كما 
إدارة  مشاريع (PMP) معتمد من معهد 

المشاريع.
أكسبته مسيرته المهنية التي تمتد لنحو 
22 عاًما خبرات مهمة ساعدته ليكون قائد 
أعمال يهدف إىل تحقيق النتائج مع خبرة 
ُيعرف  العمل.  واسعة يف مختلف جوانب 
الهياكل  إعداد  المتميزة يف  بمهارته  سامر 
التنظيمية للمؤسسات، وتطوير العمليات، 
ونمو األعمال، وتطوير استراتيجيات لتعظيم 
األرباح. كما يمتلك مهارات متميزة يف التعاون 

يف  والمعنيين  التنفيذيين  ين  المدير مع 
المؤسسات، ولديه قدرة هائلة أيًضا للعب 
إضافة  ومفاوض،  استراتيجي،  خبير  دور 
إىل مهارته يف بناء عالقات قيمة مع شركاء 
األعمال وصياغة حلول عملية عبر جميع 
قدرته  إىل  إضافة  التنظيمية،  المستويات 
الخاصة يف مساعدة المؤسسات على النمو 

والتطور.
يف منصة السابق يف مشاريع وعمليات 
وحدة األعمال الهندسية واإلنشائية يف شركة 
المبريل، نجح سامر يف الحصول على عقود 
كبرى وتنفيذها بنظام الهندسة والمشتريات 
والبناء، ما أسهم يف تعزيز البرنامج طويل 
األجل مع شركة أرامكو لتنفيذ مشروعات 
بحرية بنظام الهندسة والمشتريات والبناء 
عن  كان مسؤوالً  كما   .(EPCI) والتركيب 
إيرادات وأرباح وحدة األعمال، وتطويرها، وقد 
لعب دورًا رئيًسا يف زيادة اإليرادات خالل فترة 
عمله. وقبل التحاقه بشركة المبريل، عمل 
الخدمات  كمدير مشروع يف شركة  سامر 
البحرية وتقلد مناصب متعددة  الصناعية 

يف إدارة العمليات والمشاريع بالشركة.
ومن خالل منصبة كمدير عام لمصنع 
سيتوىل  ية،  البحر للهندسة  وأوالده  علي 
سامر مسؤولية إدارة جميع أعمال الشركة 
طويلة  االستراتيجيات  وضع  ذلك  يف  بما 
لخطط  الناجح  والتنفيذ  المدى  وقصيرة 
المنصب  هذا  مسؤولية  وسيتوىل  النمو. 
بعد عماد األتريب، الذي توىل منصب رئيس 
والصناعة يف مجموعة  الطاقة  العمليات، 

علي وأوالده القابضة.
االستفادة من خبرته  إىل  يسعى سامر 
يف مجاالت النفط والغاز والطاقة والقطاع 
البحري لمواصلة مساعيه يف تحقيق النمو 
التنظيمية  القدرات  يز  وتعز المؤسسي 
لمصنع علي وأوالده للهندسة البحرية بما 
دولة  الرائدة يف  مكانته  ترسيخ  يسهم يف 
األوسط بشكل  الشرق  اإلمارات ومنطقة 

عام. 

كتبته/ داليله رودريغز
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LEGAL INSIGHTS

UAE ratifies 
1996 Protocol to 
LLMC 1976
The non-ratification of the 1996 Protocol by the UAE for over 23 years led 
to interesting implications in litigation before the UAE courts with regard 
to the LLMC. This article aims to consider the practical implications of 
both non-ratification and ratification of the 1996 Protocol.

Mazin El Amin
Senior Associate, Ince

On 10 October 1957, the Internation-
al Convention relating to the Limitation 
of the Liability of Owners of Sea-Go-
ing Ships was signed in Brussels (the 
“Brussels Convention”). On 19 Novem-
ber 1976, the Limitation of Liability for 
Maritime Claims Convention 1976 (the 
“LLMC”) was signed in London, address-
ing some of the pitfalls in the Brussels 
Convention. The LLMC continues to be 
the “base” Convention regulating ship-
owners’ ability to limit liability in certain 
circumstances. 

It is important for shipowners/op-
erators to be able to limit liability to a 
known amount in response to certain 
risks so that they can: (a) undertake 
an informed risk assessment and; (b) 
procure appropriate insurance. In order 

to encourage international trade and 
movement of vessels through numer-
ous jurisdictions with different laws, a 
unified universal regime for limitation 
of liability was necessary. This led to 
the Conventions being signed. With the 
passage of time and as a result of addi-
tional experience on how they were be-
ing applied, the Conventions have been 
updated with protocols.

On 4 August 1997, the UAE ratified 
the LLMC. Despite the fact that the 
LLMC had been amended by a Proto-
col in 1996 (the “1996 Protocol”), the 
1996 Protocol remained unratified by 
the UAE until recently. On 10 Novem-
ber 2020, the UAE ratified the 1996 
Protocol by virtue of the Federal Decree 
No. 167 of 2020. The 1996 Protocol 

will come into force in the UAE on 23 
May 2021 pursuant to the Circular No. 
03 of 2021 issued by the former Feder-
al Transport Authority (the “FTA”, now 
part of the Ministry of Energy and In-
grastructure MoEI). 

Limitations and Liabilities
The limitation of liability under the 

LLMC overlaps with a local limitation 
regime under the UAE Commercial Mar-
itime Law No. 26 of 1981 (the “UAE 
Maritime Code”). The local limitation 
regime sets out much lower limits than 
those stipulated under the LLMC and 
the 1996 Protocol. The table below il-
lustrates an example of the differences 
between the limitation amounts under 
the UAE Maritime Code, the LLMC and 
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the 1996 Protocol on a vessel with a 
gross tonnage of 20,000 tons:The UAE 
Courts are yet to rule on which lim-
itation figures are applicable. In the 
judgment no. 24/2008, the Dubai 
Cassation Court ruled that a vessel 
owner is entitled to limit its liabili-
ty and referred to the provisions of 
both regimes. However, the limita-
tion figure was not disputed and no 
decision was made on this issue. 

Article 8(1) of the UAE Maritime 
Code states that the provisions of 
the UAE Maritime Code shall not 
prejudice the international treaties 
ratified by the UAE. Therefore, in 
our view, the limitation amounts un-
der the LLMC are likely to be appli-
cable. This is supported by the fact 
that, in November 2020, the UAE 
authorities ratified the 1996 Pro-
tocol, which suggests a decision by 
the UAE not to allow owners to limit 
their liability at lower levels.

Jurisdictional Battles
Prior to ratification of the 1996 

Protocol, the UAE courts witnessed 
jurisdictional battles over the ap-
plication of the LLMC. The injured 
parties used to seek to avoid UAE 
jurisdiction where lower limitation 
amounts applied, preferring to sue 
in countries where the 1996 Proto-
col had been ratified. On the other 
hand, defaulting parties would seek 
to establish UAE jurisdiction in order 
to benefit from the lower limitation 
amounts. 

We have experienced limitation 
cases before UAE onshore courts 
and a Dubai  judicial tribunal in which 
such jurisdictional battles took place. 
In Fujairah, we acted for owners of 
a vessel who attempted to establish 
their right to limit liability under the 
LLMC whilst the injured party had 
brought proceedings before the Eng-
lish High Court to avoid the applica-
tion of the lower limitation amount 
in the UAE. Both the Fujairah First 
Instance Court and Appeal Court 
dismissed the case on the basis that 
this type of claim was not subject 

to limitation of liability. In another 
dispute, the Dubai World Tribunal, 
whose procedural rules are derived 
from the English Civil Procedure 
Rules, ruled that it had jurisdiction 
over the claim brought by the vessel 
owners for whom we acted and then 
found no difficulty in issuing judg-
ment that the owners were entitled 
to limit their liability.

Tacit Acceptance Procedure
The 1996 Protocol contains a 

concept of “tacit acceptance”. This 
concept entails that further amend-
ments to the 1996 limits could be 
introduced following a particular pro-
cedure. If the procedure is completed 
and the new limits become effective, 
the amendments to the limits shall 
be deemed to have been accepted 
by all members of the 1996 Protocol 
and a state becomes bound by such 
amendments when those amend-
ments enter into force, or when the 
1996 Protocol enters into force for 
that state, if later. 

On 12 April 2012, the 1996 limits 
were increased as illustrated in the 
above table, and such increases came 

into force on 8 June 2015 in most 
countries under the tacit acceptance 
procedure. However, in certain juris-
dictions such as England and Hong 
Kong, the local laws required further 
steps to ratify the 2012 increases 
and the further local steps were tak-
en to ratify the 2012 increases. 

It is not entirely clear whether the 
UAE law requires a local step (a Fed-
eral Decree) in order for the 2012 
increases to become effective. As 
the Federal Decree No. 118 of 1997 
ratifying the LLMC and the Federal 
Decree No. 167 of 2020 ratifying 
the 1996 Protocol. 

Do not stipulate on a particular 
condition for implementing further 
amendments to the limits, we are 
of the view that the 2012 limits are 
implemented in the UAE under the 
tactic acceptance procedure. These 
Federal Decrees include the texts 
of the LLMC and the 1996 Protocol 
respectively, and that the MoEI shall 
implement them. It is advisable that 
the MoEI issues circulars clarifying 
the position on implementation of 
the 2012 limits.  
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االتحادية للمواصالت البرية والبحرية، التي 
تم دمجها مع وزارة الطاقة والبنية التحتية 

بدولة اإلمارات حديًثا.

القيود والمسؤوليات
بموجب  المسؤولية  تحديد  يتداخل 
عن  المسؤولية  لتحديد  الدولية  االتفاقية 
المطالبات البحرية LLMC، مع نظام تحديد 
المسؤولية المحلي بموجب القانون البحري 
التجاري لدولة اإلمارات رقم 26 لعام 1981 
العربية  اإلمارات  لدولة  البحري  (»القانون 
المحلي  التقييد  نظام  ويحدد  المتحدة«). 
حدوًدا أقل بكثير من تلك المنصوص عليها 
 .1996 وبروتوكول  الدولية  االتفاقية  يف 
الفروق  على  مثاالً  أدناه  الجدول  ويوضح 
القانون  بموجب  المحددة  الكميات  بين 
الدولية  البحري لدولة اإلمارات  واالتفاقية 
تبلغ  1996 على سفينة  عام  وبروتوكول 

حمولتها اإلجمالية 20,000 طن:
ولم تحكم محاكم الدولة بعد يف تحديد 
أرقام التحديد المطبقة. ويف الحكم  بالقضية 
التمييز  محكمة  قضت   ،2008/24 رقم 
من  الحد  يف  السفينة  مالك  بحق  ديب  يف 
مسؤوليته وأشارت إىل أحكام كال النظامين. 
ومع ذلك، لم يتم الطعن يف مبلغ التحديد 

ولم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وتنص المادة 8 (1) من القانون البحري 
أن  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
ال  اإلمارات  لدولة  البحري  القانون  أحكام 
صادقت  التي  الدولية  بالمعاهدات  تخل 
عليها الدولة. لذلك، يف رأينا، من المحتمل 
أن تكون المبالغ المحددة بموجب االتفاقية 
الدولية هي التي يتم تطبيقها. ويدعم ذلك 
حقيقة أن السلطات يف اإلمارات قد صادقت 
على   2020 الثاين  ين  تشر  / نوفمبر  يف 
بروتوكول عام 1996، الذي يشير إىل قرار 
دولة اإلمارات بعدم السماح للمالكين بالحد 

من مسؤوليتهم عند المستويات األدىن.

المنازعات القضائية
قبل التصديق على بروتوكول عام 1996، 
قضائية  منازعات  الدولة  محاكم  شهدت 
مسؤولية  من  الحد  اتفاقية  تطبيق  حول 
ية.  البحر المطالبات  عن  السفن  مالكي 
االحتجاج  إىل  المتضررة  األطراف  ولجأت 
يتم  حيث  الدول؛  قضاء  اختصاص  بعدم 
رفع  مفضلين  األدىن،  الحد  مبالغ  تطبيق 
دعوى يف البلدان التي تم فيها المصادقة على 

بروتوكول عام 1996. من ناحية أخرى، سعت 
والية  إنشاء  إىل  بالدفع  المطالبة  األطراف 
قضائية لدولة اإلمارات من أجل االستفادة 

من مبالغ الحد األدىن.
وقد شهدنا قضايا تقييد للمطالبة أمام 
المحاكم  اإلماراتية، ومحكمة ديب العالمية، تم 
خاللها التنازع القضايئ حول ذات الموضوع. 
ففي الفجيرة، قمنا نيابة عن مالكي السفن 
من  الحد  يف  حقهم  إثبات  حاولوا  الذين 
المسؤولية بموجب القانون المحلي، بينما 
رفع الطرف المتضرر دعوى أمام المحكمة 
الحد  تطبيق  لتجنب  العليا  ية  اإلنجليز
األدىن من المبلغ يف اإلمارات. ورفضت كل 
ومحكمة  االبتدائية  الفجيرة  محكمة  من 
االستئناف القضية على أساس أن هذا النوع 
من المطالبات ال يخضع لحد من المسؤولية. 
ويف نزاع آخر، قضت محكمة ديب العالمية، 
التي اسُتمدت قواعدها اإلجرائية من قواعد 
اإلجراءات المدنية اإلنجليزية، باختصاصها يف 
الدعوى التي قدمها أصحاب السفن الذين 
تصرفنا لصالحهم، ولم نجد صعوبة يف إصدار 
حكم لصالح المالكين  بأنه يحق لهم الحد 

من مسؤوليتهم.

إجراء القبول الضمني
يحتوي بروتوكول عام 1996 على مفهوم 
»القبول الضمني«. ويستلزم هذا المفهوم 
أنه يمكن إدخال مزيد من التعديالت على 
حدود المطالبة عام 1996 باتباع إجراء معين 
االنتهاء من اإلجراء وأصبحت حدود  إذا تم 
فإن  المفعول،  ية  سار الجديدة  المطالبة 
يعتبر مقبواًل من  الحدود  التعديالت على 
قبل جميع أعضاء بروتوكول 1996، وتصبح 

الدولة ملزمة بهذه التعديالت عندما تدخل 
حيز التنفيذ، أو عندما يدخل بروتوكول عام 

1996 حيز التنفيذ يف تلك الدولة، الحًقا.
ويف 12 أبريل 2012، تمت زيادة حدود 
هو  كما   1996 عام  لبروتوكول  المطالبة 
هذه  ودخلت  أعاله،  الجدول  يف  موضح 
 2015 يونيو   8 يف  التنفيذ  حيز  يادات  الز
القبول  إجراء  بموجب  البلدان  معظم  يف 
السلطات  بعض  ذلك، يف  ومع  الضمني. 
القضائية مثل إنجلترا وهونغ كونغ، تطلبت 
القوانين المحلية خطوات إضافية للمصادقة 
على زيادات عام 2012 واُتخذت خطوات 
زيادات عام  محلية أخرى للمصادقة على 

.2012
الواضح  ليس من  أنه  القول،  وخالصة 
تماًما ما إذا كان قانون دولة اإلمارات يتطلب 
خطوة محلية (مرسوم اتحادي) حتى تصبح 
زيادات 2012 سارية المفعول يف الدولة. نظرًا 
ألن المرسوم االتحادي رقم 118 لعام 1997 
والمرسوم  الدولية،  التفاقية  على  صادق 
االتحادي رقم 167 لعام 2020 صادق على 
بروتوكول 1996، لكنه ال ينص على شرط 
التعديالت على  المزيد من  لتنفيذ  معين 
حدود مطالبة مالكي السفن، ونحن نرى أن 
حدود المطالبة لعام 2012 يتم تنفيذها يف 
دولة اإلمارات بموجب تكتيك إجراء القبول 
الضمني. وتتضمن هذه المراسيم االتحادية 
االتفاقية وبروتوكول 1996 على  نصوص 
التوايل، التي تلتزم السلطات البحرية الوطنية 
بتنفيذها. ومن المستحسن أن تصدر وزارة 
اإلمارات  دولة  يف  التحتية  والبنية  الطاقة 
تعميمات توضح الموقف من تنفيذ حدود 

عام 2012.  
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اإلمارات تصادق على 
بروتوكول 1996 لتحديد 
المسؤولية عن المطالبات 

البحرية 1976

التوقيع  تم   ،1957 كتوبر  أ  10 يخ  بتار
بالحد  المتعلقة  الدولية  االتفاقية  على 
يف  ية  البحر السفن  مالكي  مسؤولية  من 
 19 ويف  بروكسل«).  (»اتفاقية  بروكسل 
اتفاقية  على  التوقيع  تم   ،1976 نوفمبر 
البحرية  المطالبات  المسؤولية عن  تحديد 
لعام 1976 (»LLMC«) يف لندن، لمعالجة 
بعض المخاطر يف اتفاقية بروكسل. وال تزال 
الذي ينظم  االتفاقية هي »األساس«  تلك 
قدرة مالكي السفن على الحد من المسؤولية 

يف ظروف معينة.
ومن المهم لمالكي السفن أو مشغليها 
أن يكونوا قادرين على الحد من مسؤوليتهم 

لتحديد  أعلى،  معروف كسقف  مبلغ  إىل 
يتمكنوا  كي  معينة،  لمخاطر  االستجابة 
من التعامل مع معا يلي: (أ) إجراء تقييم 
واضح للمخاطر؛ (ب) الحصول على التأمين 
المناسب. ومن أجل تشجيع التجارة الدولية 
من  العديد  عبر  السفن  حركة  وتسهيل 
السلطات القضائية ذات القوانين المختلفة، 
كان من الضروري وجود نظام عالمي موحد 
للحد من السقف األعلى للمسؤولية. ومع 
مرور الوقت، ونتيجة للخبرة اإلضافية حول 
االتفاقيات  تحديث  تم  تطبيقها،  كيفية 

بالبروتوكوالت التوضيحية.

ويف 4 أغسطس 1997، صادقت دولة 
لتحديد   LLMC اتفاقية  على  اإلمارات 
البحرية. ولكن  المطالبات  المسؤولية عن 
على الرغم من أن االتفاقية قد تم تعديلها 
بروتوكول توضيحي عام 1996  من خالل 
البروتوكول  أنه  إال   ،(»1996 (»بروتوكول 
قبل  من  عليه  مصادق  غير  ظل   1996
 ،2020 نوفمبر   10 يخ  تار حتى  اإلمارات 
عندما صادقت الدولة عليه بموجب المرسوم 
االتحادي رقم 167 لعام 2020. وسيدخل 
الدولة  يف  التنفيذ  حيز   1996 بروتوكول 
رقم  التعميم  بموجب  مايو 2021   23 يف 
الهيئة  عن  الصادر سابقاً  لعام 2021   03

المطالبات  المسؤولية عن  بروتوكول تحديد  اإلمارات على  تسبب عدم مصادقة 
البحرية عام 1996 ألكثر من 23 عاًما، إىل تداعيات عديدة يف التقاضي أمام محاكم 
اإلمارات فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية. ويهدف هذا المقال 
البروتوكول عام  التصديق على  ترتبت على عدم  التي  العملية  اآلثار  إىل مراجعة 

1996 والتصديق عليه اآلن.

كتبه مازن األمين
مستشار قانوين أول، إينس

الحد األقصى لمطالبات اإلصابات نظام التقييد
الشخصية / الخسائر يف الحياة

مبلغ الحد للمطالبات األخرى 
/ األضرار المادية

1،361،470.38 دوالر أمريكي2،722،940.77 دوالر أمريكيالقانون البحري لدولة اإلمارات العربية المتحدة

LLMC 4،938،056.40 دوالر أمريكي10،448،745.60 دوالر أمريكياالتفاقية الدولية

11،827،680.00 دوالر أمريكي23،655،360.00 دوالر أمريكيبروتوكول عام 1996

17،859،796.80 دوالًرا أمريكًيا35،719،593.60 دوالًرا أمريكًياالحدود المعدلة لعام 2012
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The online panel discussion featured industry experts who discussed the volatility of the economy post-pandemic 
and issues faced by seafarers 

In the midst of the lockdowns imposed and the trav-
el restrictions declared by governments worldwide dur-
ing the initial days of the COVID-19 pandemic, many 
remained unaware of the issues faced by seafarers. To 
shed light on this, Youngship Dubai organized a virtual 
discussion that addressed impacts of COVID-19 on the 
shipping industry and issues faced by seafarers. 

Seafarers, the unsung heroes of global trade
During the pandemic, seafarers played a heroic role to 

ensure transport of goods took place in a seamless man-
ner. However, they too had to face numerous challenges 
due to the ongoing crisis. As travel restrictions were im-
posed in most countries, seafarers were stuck onboard 
vessels and were unable to perform crew changes despite 
the end of their service period. Shipping authorities too 
were forced to extend service periods beyond the maxi-
mum allowed time frame of 11 months, as they were un-
able to get sign-offs on time. In the midst of such critical 
times, the UAE’s maritime sector came forward as one 
of the first and one of the very few to allow vessel stop-
overs and crew changes.   

As COVID-19 disrupted the world economy, the in-
dustry incurred an estimated damage of $17 billion, and 
mandatory pre-arrival reporting of ship crew health lead 
to extra paperwork and operational delays. Moreover, if a 
crew member tested positive, it would further delay the 
departure of the ship as everyone onboard would have to 
get tested before leaving for the next destination. Fur-
thermore, ships were also being barred from dry dock-
ing and repair services, becoming a cause for concern for 
shipowners.

Health hazards onboard
The abandonment of seafarers became a matter of 

concern as their mental health and physical safety was 
under threat. Due to fatigue and no access to health fa-
cilities, the situation became life threatening for them. 
Heart attack rates and suicide cases onboard various 
vessels increased significantly as seafarers grew anxious 
about when they would be on land again. Additionally, it 
became increasingly difficult for them to be at the right 
place and at the right time to facilitate crew change. 

Youngship Dubai discussed the impact of 
COVID-19 on the shipping industry and seafarers

By Mohammed Siddiq M.

MARITIME EVENTS

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the article
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»يونج شيب« تناقش المستجدات حول تأثير كوفيد-19
على  الشحن والعاملين بالقطاع البحري

ضمت الجلسة الحوارية االفتراضية  خبراء القطاع البحري، الذين ناقشوا تقلبات االقتصاد بعد الوباء، والقضايا التي تواجه العاملين في القطاع البحري

المفروضة  اإلغالق  عمليات  خضم  يف 
الحكومات يف  أعلنتها  التي  السفر  وقيود 
جميع أنحاء العالم خالل األيام األوىل لوباء 
مدركين  غير  الكثيرون  ظل  كوفيد-١٩، 
البحري.  القطاع  تواجه  التي  للمشكالت 
ولتسليط الضوء على تلك المشاكل نظمت 
»يونج شيب« المنظمة غير الربحية ملتقى 
حواري عن بعد، لمناقشة اآلثار الناجمة عن 
جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع البحري 

.
للتجارة  المجهولون  الجنود  هم  البحارة 

العالمية
المستجد، لعب  منذ ظهور وباء كورونا 
البضائع  نقل  بطولًيا لضمان  دوًرا  البحارة 
عليهم  كان  ذلك  ومع  سليمه،  يقة  بطر
أيًضا مواجهة العديد من التحديات بسبب 
األزمة المستمرة. ونظًرا لفرض قيود السفر 
البحارة على متن  البلدان علق  يف معظم 
تغييرات  إجراء  من  يتمكنوا  ولم  السفن 
الطاقم؛ على الرغم من انتهاء فترة خدمتهم. 
ونتيجة لذلك اضطرت سلطات الشحن أيًضا 
إىل تمديد فترات الخدمة إىل ما بعد المدة 
 11 وهي  به  المسموح  القصوى  الزمنية 
شهًرا؛ حيث لم يتمكنوا من الحصول على 
موافقات لتبديل البحارة يف الوقت المحدد. 
ويف خضم هذه األوقات الصعبة، تقدم القطاع 
البحري بدولة اإلمارات، ليكون األول عالمًيا, 
وأحد القطاعات القليلة التي تسمح بتغيير 

الطواقم البحرية.
جائحة  جراء  الوخيمة  للعواقب  ونظًرا 
لالقتصاد  تدمير  من  المستجد  كورونا 
العالمي، فقد تكبد القطاع البحري أضراًرا 
اإلبالغ  وأدى  دوالر،  مليار   17 بنحو  تقدر 
طاقم  صحة  عن  الوصول  قبل  اإللزامي 
األعمال  إضافية يف  تأخيرات  إىل  السفينة 
الورقية والعمليات التشغيلية. عالوة على 
 ، الطاقم  أفراد  أحد  إصابة  ثبتت  إذا  ذلك 

فسيؤدي ذلك إىل تأخير مغادرة السفينة، 
متنها  على  من  كل  خضوع  يتعين  حيث 
التالية.  الوجهة  إىل  المغادرة  لالختبار قبل 
كما أن عدًدا من السفن ُمنعت أيًضا من 
حصولها على خدمات اإلرساء يف األحواض 
بأعمال اإلصالح، ما أصبح  الجافة لقيامها 

مصدر قلق كبير ألصحاب السفن.
المخاطر الصحية على متن السفن

بالقطاع  العاملين  عمل  تعليق  أصبح 
البحري مصدر قلق كبير؛ حيث كانت صحتهم 
العقلية وسالمتهم الجسدية مهددة بسبب 
اإلرهاق وعدم الوصول إىل المرافق الصحية. 
وأصبح الوضع يهدد حياتهم، وزادت معدالت 
النوبات القلبية وحاالت االنتحار على متن 

السفن المختلفة بشكل كبير؛ حيث أصبح 
إىل  عودتهم  موعد  بشأن  قلقين  البحارة 
أنه كان من  ديارهم مرة أخرى. إضافة إىل 
الصعب عليهم أن يكونوا يف المكان المناسب 
ويف الوقت المناسب لتسهيل عمليات تغيير 

الطاقم.  
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The virtual event featured 10 start-ups shortlisted after a six-month long process to present their business 
strategies and proposals

The Future of Ports 2021, presented by Gulftainer in 
partnership with OneValley, aimed at providing exposure 
to the ideas and issues addressed by the top 10 start-
ups, shortlisted after a six-month long competition held 
between aspiring entrepreneurs. These start-ups were 
selected from over 2,000 others that participated in 
the competition to provide innovative solutions and ide-
as that will lead the transformation of ports worldover 
and the global logistics sector. Finalists included Artemis 
Robotics, Authenticity, Creation Labs, Docktech, eYARD, 
IronYun, Moeco, Morpheus.Network, ThroughPut, and 
Zainar.

Supporting entrepreneurship 
The event connected young, creative entrepreneurs 

with industry leaders, providing a platform to discuss the 
future of the supply chain industry, and how it could pros-
per.  It also tackled the need for sustainability, by com-
bining experience with forward thinking to bring out ideal 
solutions to the issues and setbacks faced by the sector. 

During the final round of the competition, Charles 
Menkhorst, Group CEO of Gulftainer, said, “The reason 
why we came up with this competition was because we 
wanted to hunt down one of the finest entrepreneurs 

across the globe and were looking forward to making 
good use of the forward thinking and innovative idea gen-
eration skills of the participants to be able to collaborate 
and reshape the future of ports and the logistics industry. 
From what we have observed during the course of the 
competition, the caliber of these young aspiring entrepre-
neurs in terms of utilising the latest technologies in the 
market for the progress and development of the industry 
has been truly remarkable.”

Nurturing talent
Explaining the intensity of the competition, Nikhil Sinha, 

CEO of OneValley, said, “We are glad that we were able 
to bring forward entrepreneurs with some of the most 
up-and-coming creative and profitable start-up ideas that 
have the potential to revolutionise the port and logis-
tics landscape. The kind of results we have seen during 
this competition in terms of ground-breaking innovation 
and complete utilisation of available resources and tech-
nologies, has been overwhelming to see. Although the 
short-listing process was rigorous and involved detailed 
evaluations and in-depth interviews, it was wonderful to 
see how these young and fresh minds tackled the ques-
tions and satisfied us with their ideas.”  

Future of Ports 2021 highlighted cutting-edge start-up 
ideas that will redefine port and logistics sectors

By Mohammed Siddiq M.

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the articleMARITIME EVENTS
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ملقتى »مستقبل الموانئ 2021« يسّلط 
الضوء على التشغيل المتطور لقطاع الموانئ 

والخدمات اللوجستية
تميز الحدث الذي أقيم عن ُبعد بإدراج 10 شركات ناشئة في القائمة المتميزة بعد عملية استمرت ستة أشهر لتقديم استراتيجيات ومقترحات أعمالهم

يهدف ذلك الحدث الذي قدمته شركة 
كة مع شركة »ون فايل«، إىل  جلفتينر بالشرا
توفير عرض لألفكار والقضايا التي تتناولها 
كبر 10 شركات ناشئة، والتي تم إدراجها  أ
يف القائمة المتميزة بعد مسابقة استمرت 
ستة أشهر بين رواد األعمال الطموحين. تم 
كثر  اختيار هذه الشركات الناشئة من بين أ
من 2,000 شركة أخرى شاركت يف المسابقة 
لتقديم حلول وأفكار مبتكرة، من شأنها أن 
تقود التحول يف قطاع الموائن يف جميع أنحاء 
العالم، وقطاع الخدمات اللوجستية العالمي. 
النهائيين شركة  المتأهلين  بين  وكان من 
»آرتميس روبوتكس« و »أوثينتيسيتي« و 
»كرييشن البس« و »دوكتيك« و »إي-يارد« 
و »موفيوس  و »مويكو«  ين«  »آيرون  و 

نتووركس« و »ثروبت« و »زيانار«.

دعم ريادة األعمال
الشباب  األعمال  رواد  الحدث  بط  ر
والمبدعين مع قادة الصناعة، ما وفر مناًخا 
يمكننا  يد وكيف  التور لمناقشة مستقبل 
تناولت  ازدهارها. كما  العمل على تحقيق 
المناقشات الحاجة إىل االستدامة، وذلك من 
خالل الجمع بين الخبرة والتفكير المستقبلي 
والعقبات  للقضايا  المثالية  الحلول  لطرح 

التي تقف عائًقا أمام القطاع.
وأثناء الجولة األخيرة من المسابقة، قال 
التنفيذي  الرئيس  مينخورست،  تشارلز 
ابتكارنا  سبب  »كان  جلفتينر:  لمجموعة 
كتشاف أفضل  لهذه المسابقة هو أننا أردنا ا
رواد األعمال يف جميع أنحاء العالم، ونتطلع 
إىل تحقيق كل ما هو جديد من استخدام 
األفكار  توليد  ومهارات  المتقدم  التفكير 

المبتكرة للمشاركين، ليكونوا قادرين على 
الموائن  وإعادة تشكيل مستقبل  التعاون 
وصناعة الخدمات اللوجستية. ومن خالل ما 
الحظناه خالل فترة المسابقة، فإن مستوى 
رواد األعمال الشباب الطموحين من حيث 
السوق  التقنيات يف  االستفادة من أحدث 

لتقدم الصناعة وتطويرها كان رائًعا حًقا.«
 االهتمام بالمواهب الشابة 

وأضاف نيخيل سينها، الرئيس التنفيذي 
لشركة »ون فايل« موضًحا: »نحن سعداء 
إىل  األعمال  رواد  جلب  من  تمكنا  ألننا 

األمام مع بعض األفكار المبتكرة والمربحة 
للشركات الناشئة، التي لديها القدرة على 
إحداث ثورة يف الموائن والمشهد اللوجستي. 
رأيناها خالل هذه  التي  النتائج  وقد كانت 
المسابقة من حيث االبتكار الرائد واالستخدام 
أمًرا  المتاحة،  والتقنيات  للموارد  الكامل 
مذهالً، على الرغم من أن عملية اإلدراج يف 
كانت صارمة،  للشركات  المتميزة  القائمة 
وتضمنت تقييًما مفصاًل ومقابالت متعمقة، 
إال أنه كان من الرائع أن نرى كيف تعامل 
على  والقدرة  األسئلة  مع  الشباب  هؤالء 

إقناعنا بأفكارهم.« 
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FUJCON 2021 shed light on the unstable oil and 
gas market, supply chain resilience and more...

MARITIME EVENTS

The 12th International Fujairah 
Bunkering & Fuel Oil Forum was 
held virtually this year, incorporating 
enlightening discussions between 
industry experts on diverse topics 
ranging from global oil markets to 
decarbonisation of the shipping in-
dustry, and from seafarers’ issues 
to digitalisation of the maritime in-
dustry. The event was held over a 
span of two days and was honoured 
with the presence of H.E. Eng, Su-
hail Mohamed Al Mazrouei, Minister 
of Energy and Infrastructure, for the 
ministerial address; Mohammed Ma-
jed Bin Al Aleeli, Director-General of 
Dept. of Industry and Economy, for 
the opening and closing remarks; 
and Dr. Mohammed Saeed Al Kindi, 
Chairman of FUJCON Steering Com-
mittee, for the welcome address.

Oil tanker market post COVID-19
As part of an enlightening panel 

discussion, Capt. Mohamed Ali Al Ali, 

Senior Vice President, Ship Manage-
ment, ADNOC Logistics and Services, 
along with fellow panelists discussed 
the opportunities and challenges for 
oil tankers in the post-covid era, and 
also shared insights on decarbonisa-
tion of the shipping industry. Pan-
elists also shed light on seafarers’ 
issues during the pandemic. 

The panelists discussed trends in 
the oil tanker industry, which was 
one of the few sectors that saw a 
steady growth. As oil production re-
mained higher than its consumption 
during the pandemic, land-based oil 
storage facilities were overburdened, 
therefore oil tankers at sea became 
the ideal option for storage. During 
the first three months of the pan-
demic itself, over 1.2 billion barrels of 
crude oil was stored in these tankers, 

resulting in a 70 per cent boom in 
the oil tanker market.

Decarbonisation and need for 
alternative fuels

One of the key topics addressed 
during the discussions was the de-
carbonisation of the shipping indus-
try and the need for alternative fuels. 
Ever since the IMO called for carbon 
emissions to be reduced by half by 
2050, work on decarbonisation has 
been underway. Although bio-fuels 
are an option, the cost and resources 
required for their effective usage are 
uncertain. 

Numerous alternatives are being 
thought of and proposed, but the 
cost of implementation, efficiency 
during usage, and safety aspects 
need to be carefully examined. The 
trial and error may go on for years 
before the industry finds a solution 
and has a fully decarbonised fleet.  

Industry experts discussed marine and shipping ecosystems, tank storage business, oil refining and trading and 
need for alternative fuels

By Mohammed Siddiq M.

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the article
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ملتقى الفجيرة الدولي االفتراضي 2021 يناقش مستجدات 
سوق النفط والغاز ومرونة التوريد خالل الجائحة

ناقش خبراء الصناعة للنظم اإليكولوجية البحرية والشحن، األعمال المتعلقة بالخزانات، وتكرير النفط واالتجار به، والحاجة إلى أنواع وقود بديلة

انعقد المنتدى الدويل الثاين عشر المعني 
بالصناعة النفطية والوقود هذا العام عن بُعد، 
وشمل مناقشات مثيرة بين خبراء الصناعة، 
حيث تبادلوا الحديث حول مواضيع متنوعة 
بدأت بأسواق النفط العالمية، إىل الشحن 
الخايل من الكربون، وقضايا البحارة، والتحول 

الرقمي يف الصناعة البحرية.
واستمر الحدث على مدار يومين، وحضره 
ير  وز المزروعي،  بن محمد  معايل سهيل 
اإلمارات،  دولة  التحتية يف  والبنية  الطاقة 
وسعادة الشيخ محمد عبيد بن ماجد العليلي 
واالقتصاد  الصناعة  لدائرة  العام  المدير 
بالفجيرة، وذلك لتقديم الكلمات االفتتاحية 
والختامية، كما شارك معايل الدكتور محمد 
سعيد الكندي وزير البيئة والمياه األسبق، 
وعضو مجلس أمناء مركز اإلمارات للتحكيم 
البحري، من أجل توجيه الكلمة الترحيبية.

سوق الناقالت بعد جائحة كورونا
من  كل  ناقش  مثمرة  حوار  حلقة  ويف 
الكابتن محمد العلي، نائب رئيس تنفيذي 
أول إلدارة السفن يف شركة أدنوك لإلمداد 
الفرص  الخبراء  من  عدد  مع  والخدمات، 
يف  النفط  ناقالت  تواجه  التي  والتحديات 
حقبة ما بعد كوفيد-١٩ ، كما تشاركوا الرؤى 
حول صناعة نقل بحري خالية من الكربون. 
وسلط المتحدثون الضوء على قضايا البحارة 

أثناء الوباء.
يًضا  أ الخبراء  ناقش  أخرى  جهة  من 
االتجاهات يف صناعة ناقالت النفط، والتي 
التي  القليلة  القطاعات  من  واحدة  كانت 
شهدت نمًوا مضطرًدا خالل الجائحة. نظًرا 
ألن إنتاج النفط ظل أعلى من استهالكه خالل 
فترة الوباء، وقد كانت منشآت تخزين النفط 
البرية مثقلة باألعباء، وبالتايل أصبحت ناقالت 
النفط يف البحر الخيار المثايل للتخزين. وخالل 

األشهر الثالثة األوىل من الجائحة نفسها تم 
كثر من 1.2 مليار برميل من النفط  تخزين أ
ازدهار  أدى إىل  الناقالت، ما  الخام يف هذه 
بنسبة 70 يف المائة يف سوق ناقالت النفط.

إزالة الكربون والوقود البديل
كان أحد الموضوعات الرئيسة التي تم 
تناولها خالل المناقشات هو إزالة الكربون 
إىل  والحاجة  البحري،  الشحن  من صناعة 

أنواع الوقود البديلة. ومنذ أن دعت المنظمة 
البحرية الدولية إىل خفض انبعاثات الكربون 
بمقدار النصف بحلول عام 2050، بدأ العمل 
وعلى  حثيث.  بشكل  الكربون  إزالة  على 
الرغم من أن الوقود الحيوي يعد خيارًا جيًدا، 
إال أن التكلفة والموارد الالزمة الستخدامه 
الفعال غير متاحة بشكل يمكن من خالله 

االعتماد عليها.
البدائل  من  العديد  يف  التفكير  ويتم 
واقتراحها، ولكن يجب فحص تكلفة التنفيذ 
وكفاءة االستخدام وجوانب السالمة بعناية. 
وقد تستمر عملية التجربة والخطأ لسنوات 
قبل أن تجد الصناعة حالً مالئماً ليكون لديها 

أسطول خاٍل من الكربون.  
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IDEX and NAVDEX 2021 successfully 
organised an in-person event 
despite the COVID-19 pandemic

The exhibition attracted over 62,000 visitors and 900 exhibitors from 59 countries

The International Defence Exhibition (IDEX) and the Naval 
Defence and Maritime Security Exhibition (NAVDEX) organ-
ised its 15th edition at the Abu Dhabi National Exhibition Cen-
tre (ADNEC) under the patronage of H.H. Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al-Nahyan, President of the UAE, and the Ruler of Abu 
Dhabi. The five days long event was attended by over 62,000 
visitors and saw the participation of over 900 exhibitors from 
59 counties.

Driving the progress of the defence sector
IDEX and NAVEX are recognised as successful forums for 

organisations to showcase their latest developments, present 
new technologies and innovative equipment, and explain how 
they could help in the development of the national defence sec-
tor. The exhibitions have proved to be successful platforms for 
facilitating high value deals between organizations and inking 
of historic agreements. On the final day of the exhibition, the 
UAE Armed Forces signed five deals with international compa-
nies and 15 deals with local companies at a combined value of 
AED 904.2 million, bringing the total value of deals signed by 
the UAE Armed Forces during the event to AED 20.957 billion.

Commenting on the success of the event, H.E. Major General 
Staff Pilot Faris Khalaf Al Mazrouei, chairman of the Higher 
Organising Committee for IDEX and NAVDEX and the Interna-

tional Defence Conference 2021, said: “The UAE is well-known 
as an attractive and safe destination that welcomes tourists 
from all over the world. Despite the current difficult glob-
al circumstances caused by the COVID-19 pandemic, we are 
pleased that a significant number of people have participated 
in IDEX and NAVDEX.”

Increased participation
The exhibition saw the participation of countries such as Is-

rael, North Macedonia, Luxembourg, Portugal, and Azerbaijan, 
for the first time since its inception. Organizations from these 
countries showed active participation and made good use of 
the platform to connect with the UAE and Middle East Armed 
Forces, and the companies in the local market, in order to strike 
valuable deals.

Furthermore, over 110 international delegations attended 
the exhibition, including decision-makers, investors, and senior 
executives, thus demonstrating the international community’s 
confidence in the UAE and its adherence to safety precautions 
during the COVID-19 pandemic. The event demonstrated how 
defense remains a critical sector for countries all over the 
globe, and how strategic alliances and signing of deals helps to 
shape the industry’s future.  

By Mohammed Siddiq M.

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the article
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الدويل  الدفاع  الخامسة عشر من معرض  النسخة  تنظيم  تم 
أبوظبي  (نافدكس) يف مركز  البحري  الدفاع  (آيدكس)، ومعرض 
الشيخ خليفة بن  السمو  الوطني للمعارض تحت رعاية صاحب 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. وحاكم أبوظبي. 
كثر من 62,000 زائر  وقد حضر الحدث الذي استمر خمسة أيام أ

كثر من 900 عارض من 59 دولة. وشهد مشاركة أ

العمل على تقدم قطاع الدفاع
تعتبر كل من فعالية أيدكس وناڤيكس فعاليات ناجحة لعرض 
المبتكرة،  الجديدة والمعدات  التقنيات  التطورات، وتقديم  أحدث 
وإبراز كيف يمكن أن تساعد يف تطوير قطاع الدفاع الوطني. وأثبتت 
المعارض أنها منصات ناجحة لتسهيل صفقات عالية القيمة بين 
األخير  اليوم  الكبرى. ففي  االتفاقيات  والتوقيع على  المنظمات، 
من المعرض وقعت القوات المسلحة اإلماراتية خمس صفقات 
مع شركات عالمية و 15 صفقة مع شركات محلية بقيمة إجمالية 
التي  قدرها 904.2 مليون درهم، بحيث وصل إجمايل الصفقات 
 20.957 إىل  الفعالية  اإلماراتية خالل  المسلحة  القوات  وقعتها 

مليار درهم إمارايت.
أبوظبي  العام لشرطة  القائد  الحدث، قال  نجاح  وتعليًقا على 
المنظمة لمعرضي »آيدكس« و»نافدكس«،  العليا  اللجنة  رئيس 

اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: »تشتهر اإلمارات بكونها 
العالم. على  أنحاء  بالسياح من جميع  وجهة جذابة وآمنة ترحب 
الناجمة عن جائحة  الحالية  الصعبة  العالمية  الظروف  الرغم من 
فيروس كورونا المستجد، ويسعدنا أن عدًدا كبيًرا من األشخاص 

قد شاركوا يف الحدث.«

زيادة عدد المشاركين
إسرائيل ومقدونيا  المعرض مشاركة دول عديدة، مثل  شهد 
الشمالية ولوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان ألول مرة منذ إنشائه. 
واستفادت  نشطة،  الدول مشاركة  تلك  من  الشركات  وأظهرت 
بشكل جيد من المنصة للتواصل مع القوات المسلحة اإلماراتية، 
ودول الشرق األوسط، والعديد من الشركات يف السوق المحلية، 

من أجل عقد صفقات قيمة.
كثر من 110 من الوفود الدولية،  عالوة على ذلك، حضر المعرض أ
بما يف ذلك صناع القرار والمستثمرون وكبار المسؤولين التنفيذيين، 
ما يدل على ثقة المجتمع الدويل بدولة اإلمارات، والتزامها باحتياطات 
يظل  الدفاع  أن  الحدث  وأظهر  كوفيد19-.  أثناء جائحة  السالمة 
قطاًعا مهًما للبلدان يف جميع أنحاء العالم، وكيف تساعد التحالفات 

االستراتيجية وتوقيع الصفقات يف تشكيل مستقبل الصناعة.  

آيدكس ونافدكس يبرهنان على نجاح جديد 
لإلمارات على الرغم من الجائحة

استقطب المعرض أكثر من 62 ألف زائر و 900 عارض من 59 دولة



84 |  March - April 2021

MARITIME EVENTS

HOPE Consortium’s World Immunization 
& Logistics Summit emphasized UAE’s 
efforts to combat the pandemic
Exploring a unified approach towards global health security and well-being of societies

By  Mohammed Siddiq M.

The HOPE Consortium’s World 
Immunisation & Logistics Summit, 
held under the patronage of the UAE 
Ministry of Foreign Affairs and In-
ternational Cooperation, highlighted 
the efforts put in by the UAE Gov-
ernment to combat the COVID-19 
pandemic, and the support provided 
by the nation’s supply chain industry 
to deliver vaccines worldwide. The 
two-day virtual summit saw the par-
ticipation of renowned global health-
care and philanthropic leaders, policy 
makers, experts, and senior govern-

ment officials. The summit served as 
a platform that promoted the mes-
sage of enhancing global coopera-
tion in the fight against COVID-19, 
in order to ensure a safer future for 
everyone around the globe.

Road to global recovery
In his inaugural address, H.E. Ab-

dullah Bin Mohammed Al Hamed, 
Chairman, Department of Health, 
Abu Dhabi, stressed on the need 
for all nations to recover from COV-
ID-19 at the same rate, rather than 

having a few nations where the curve 
is flattening, while cases continue to 
rise in the rest of the countries. His 
speech was directed towards the 
need of a global recovery from the 
virus to ensure that lives get back to 
normalcy, and the well-being of soci-
eties worldwide is ensured.

Emphasising on the UAE’s efforts 
in distributing vaccines worldwide, 
H.E. Abdullah Bin Mohammed Al 
Hamed said, “The establishment of 
the Hope Consortium is a landmark 
announcement that has highlight-
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ed the UAE’s efforts in fighting the 
global pandemic. As a leading global 
logistics centre, the UAE has played 
a critical role in providing vaccines 
and other services to several coun-
tries in order to combat the pandem-
ic. The UAE has been rapidly working 
towards providing medical assistance 
to many nations with the help of its 
advanced and well developed supply 
chain industry, logistics capabilities, 
and geographic proximity to Africa, 
Asia, and Europe.”

Worldwide distribution of vaccines
H.E. Abdullah Bin Mohammed Al 

Hamed said that the UAE’s HOPE 
Consortium made use of the nation’s 
resources to ensure that the world 
has increased access to COVID-19 
vaccines. 

“To be able to defeat the pandem-
ic and recover globally, we need to 
ensure that the global population is 
vaccinated and that everyone has 
equal access to these vaccines. We 
believe that nobody is safe unless 
everyone is vaccinated and the UAE 
will continue to collaborate with key 
pharmaceutical companies to con-
tinue playing a key role in ensuring 
a global recovery from this crisis,” he 
added. 

The summit also saw the partici-
pation of key HOPE Consortium fig-

ures such as, Capt. Mohamed Juma 
Al Shamisi, Chairman of the HOPE 
Consortium Executive Committee 
and Group CEO of Abu Dhabi Ports, 
who highlighted the significant con-
tributions made by the Abu Dhabi 
Ports in the storage and distribution 
of COVID-19 vaccines with the help 
of its advanced logistics capabilities.

During the panel discussion, Capt. 
Mohamed Juma Al Shamisi said, 
“The advanced transport and stor-
age facilities, infrastructure, technol-
ogy, and skills of our workers have 
been a critical factor to the success 
of our collective mission of distrib-
uting COVID-19 vaccines worldwide. 
Since the beginning of the pandemic, 

the only option we kept available for 
ourselves was to combat the crisis by 
rising up to the challenge and rapidly 
developing our medical facilities.” 

“As we progressed in our fight 
against the virus and were able to 
gradually recover from it, we realized 
that there was a need for the fight to 
be taken forward to the rest of the 
nations as well. Therefore, we rapidly 
developed our logistics capabilities 
and ensured that the delivery of vac-
cines is done at a global level. With 
the help of our HOPE Consortium, 
we were able to ensure that the de-
livery of vaccines is done in a secure, 
transparent, and efficient manner. 
Moreover, what really played a cru-
cial role in the success of the HOPE 
Consortium was the fact that the 
cold and ultra-cold storage facilities 
and the specialized fleet of logis-
tics vehicles at the Abu Dhabi Ports 
played an active role in the storage 
and delivery of the COVID-19 vac-
cines,” he added.

Dr. Noura Al Dhaheri, CEO of Maq-
ta Gateway, also threw light on the 
role of technology in supply chain 
integrity, the need for data-enabled 
supply chains, and the role of block-
chain solutions in the global delivery 
of vaccines, thus highlighting the 
next phase of the global pandemic 
response.  

For Augmented Reality experience, install Zappar App          on your  
iPhone or Android mobile and scan the ZapCode beside the article
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سلطت القمة العالمية للتحصين واللوجستيات التي ينظمها 
تحالف HOPE، والتي عقدت تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون 
تبذلها حكومة  التي  الجهود  الضوء على  اإلمارات،   بدولة  الدويل 
الجانب  المقدم من  اإلمارات لمكافحة جائحة كوفيد -١٩والدعم 
لجميع  اللقاحات   لتوصيل  الدولة  يدات  يف  التور المسئول عن 
أنحاء العالم. وشهدت القمة التي أجريت عن بعد والتي استمرت 
يومين مشاركة قادة عالميين مشهورين يف مجال الرعاية الصحية 
والعمل الخيري ، وصانعي السياسات ، والخبراء ، وكبار المسؤولين 
الحكوميين. وكانت القمة بمثابة منصة روجت لرسالة تعزيز التعاون 
كثر  العالمي يف مكافحة كوفيد 19- ، من أجل ضمان مستقبل أ

أمانًا للجميع يف جميع أنحاء العالم.

الطريق إىل التعايف من جائحة كورونا 
آل حامد،  كد معايل عبدهللا بن محمد  أ االفتتاحي،  يف خطابه 
رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، على ضرورة تعايف جميع الدول من 
كوفيد-١٩ بنفس المعدل، بداًل من وجود بعض من الدول يتدهور 
الدول.  بايق  االرتفاع يف  الحاالت يف  تستمر  بينما  المنحنى،  فيها 
وكان خطابه موجهاً نحو الحاجة إىل التعايف العالمي من الفيروس 
لضمان عودة الحياة إىل طبيعتها، وضمان رفاهية المجتمعات يف 

جميع أنحاء العالم.
توزيع  المتحدة يف  العربية  اإلمارات  دولة  وتأكيدا على جهود 
العالم، قال آل حامد: »إن إنشاء تحالف  اللقاحات على مستوى 
HOPE يعد إعالناً بارزاً يسلط الضوء على جهود دولة اإلمارات يف 
مكافحة الوباء العالمي، بصفتها مركًزا لوجستًيا عالمًيا رائًدا وقد، 
لعبت الدولة دورًا مهًما يف توفير اللقاحات والخدمات األخرى للعديد 
من البلدان من أجل مكافحة الوباء، كما تسعى اإلمارات لتقديم 
المساعدة الطبية بسرعة كبيرة للعديد من الدول، عن طريق قدرتها 
والقرب  لديها،  الكبيرة  اللوجستية  والقدرات  يد،  التور العالية يف 

الجغرايف من إفريقيا وآسيا وأوروبا.

توزيع اللقاحات يف جميع أنحاء العالم
وقال آل حامد إن تحالف HOPE يف اإلمارات قد استفاد من موارد 
الدولة لضمان زيادة وصول العالم إىل لقاحات كوفيد-١٩، لكي نكون 
قادرين على هزيمة الوباء والتعايف منه على مستوى العالم، ونحتاج 
إىل التأكد من أن سكان العالم قد تم تطعيمهم وأن كل شخص 
لديه إمكانية متساوية للحصول على هذه اللقاحات. ونعتقد أنه ال 
يوجد أحد يف مأمن ما لم يتم تطعيم الجميع، وستواصل اإلمارات 

التعاون مع شركات األدوية الرئيسة لمواصلة لعب دور رئيس يف 
ضمان التعايف العالمي من هذه األزمة.

تحالف  رئيسة من  أيًضا مشاركة شخصيات  القمة  وشهدت 
hope، من بينهم الكابتن محمد جمعة الشامسي،  رئيس اللجنة  
موائن  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس   ،HOPE لتحالف  التنفيذية 
أبوظبي، الذي سلط الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمتها 
موائن أبوظبي يف التخزين وتوزيع لقاحات كوفيد-١٩، وخالل انعقاد 
الجلسة الحوارية قال الشامسي: »لقد كانت مرافق النقل والتخزين 
المتطورة لدينا، والبنية التحتية المتطورة بأدوات التكنولوجيا، ومهارات 
عمالنا، عامالً حاسماً يف نجاح مهمتنا الجماعية والمتمثلة يف توزيع 
الوباء، كان  العالم. ومنذ بداية  أنحاء  لقاحات كوفيد-١٩ يف جميع 
الخيار الوحيد الذي ظل متاًحا ألنفسنا هو مكافحة األزمة من خالل 

مواجهة التحدي وتطوير مرافقنا الطبية بسرعة.«
والقدرة من  الفيروس  تقدمنا   يف معركتنا ضد  وأضاف: »مع 
التعايف منه تدريجًيا، أدركنا أن هناك حاجة لنقل المعركة إىل بقية 
الدول أيًضا. لذلك  قمنا بتطوير قدراتنا اللوجستية بسرعة وتأكدنا 

من أن توصيل اللقاحات يتم على مستوى عالمي.« 
كثيًرا ومكنتنا من تسليم  القمة  قائاًل: »لقد ساعدتنا  وأوضح 
مرافق  لعبت  ذلك   وفعالة، عالوة على  آمنة  يقة  بطر اللقاحات 
البرودة لدينا، واألسطول المتخصص من  الباردة وفائقة  التخزين 
المركبات اللوجستية يف موائن أبوظبي، دورًا فاعالً يف تخزين وتسليم 

اللقاحات.«
من جهتها سلطت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لبوابة 
للقاحات  التكنولوجيا يف سالمة توريد  الضوء على دور  المقطع  
والحاجة إىل سالسل التوريد التي تدعم التعامل مع البيانات، ودور 
الوصول إىل  للقاحات، وبالتايل  العالمي  التوصيل  الحلول يف  هذه 

مرحلة االستجابة العالمية للجائحة..  

النسخة الخامسة عشر من القمة العالمية للتحصين والخدمات 
اللوجستية تؤكد على جهود دولة اإلمارات في مكافحة الوباء

استكشاف نهج موحد تجاه األمن الصحي العالمي ورفاهية المجتمعات
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