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رئيًسا يف  البحري عامالً  القطاع  كان  لطالما   
أنحاء  مختلف  التجارة يف  ية  استمرار ضمان 
عليه  التركيز  يتم  الذي  القطاع  وهو  العالم، 
بشكل أكبر عندما يتعلق األمر بسالسل التوريد 
واإلمداد العالمية حيث يستحوذ النقل البحري 
على 80% من حجم التجارة العالمية و %70 
من حيث القيمة. وحتى خالل ذروة الجائحة، 
عندما توقف العالم بسبب اإلغالقات والقيود 
المفروضة على السفر يف جميع أنحاء العالم، 
استمرت الصناعة البحرية يف العمل لضمان 
استمرار تدفق السلع الحيوية بين مناطق العالم.
يز  تعز يف  أسهمت  التي  العوامل  أهم  ومن 
المكانة التي يحتلها قطاع النقل البحري اليوم، 
تم  التي  الكفاءة  البحرية عالية  التجارة  طرق 
إنشاؤها، ومن بينها قناة السويس، إحدى أهم 
كثر الممرات  طرق التجارة البحرية وواحدة من أ
المائية استخداًما على مستوى العالم، حيث 
يتدفق عبرها 12% من حجم التجارة العالمية 
كما  سنويًا،  دوالر  يليون  تر على  يد  تز بقيمة 
كثر من 30% من حركة الحاويات  تستوعب أ

العالمية.
الممر  تعطل  عندما   ،2021 مارس  يف شهر 
المالحي للقناة لستة أيام بعد جنوح السفينة 
»إيفر غيفن«، لم تتمكن 369 سفينة تحمل 
تجارة تزيد قيمتها عن 9.6 مليار دوالر من العبور، 
كبر األزمات يف تاريخ  ما أدى إىل واحدة من أ
التجارة العالمية، ودفع هيئة قناة السويس إىل 
اإلعالن عن توسيع الممرات الضيقة من القناة 
األحداث. ويف  تكرار مثل هذه  لتقليل فرص 
ضوء ذلك، اتخذت الدول البحرية العديد من 
الخطوات الرائدة لتطوير الموائن والبنية التحتية 
اللوجستية والمعايير الخاصة بها، لتفادي أي 
اضطراب يف سالسل التوريد واإلمداد العالمية. 
ويف هذا العدد، نتطرق بمزيد من التفصيل، إىل 
أوجه التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وجمهورية مصر العربية لتعزيز قدرات القطاع 
البحري فيهما وضمان نمو واستدامة اقتصاد 

البلدين الشقيقين.

For decades, the maritime industry has been 
a vital contributor to ensuring the continuity 
of trade across the globe. It is by far the most 
commonly discussed industry when it comes 
to global supply chains due to the fact that 
it carries over 80 per cent of global trade by 
volume, and 70 per cent by value. Even dur-
ing the peak of the pandemic, when the world 
came to standstill due to lockdowns and trav-
el restrictions imposed across the globe, the 
maritime industry continued to operate and 
ensure that trade between different parts of 
the world for vital commodities continued to 
flow.
 
A major contributor to the value this indus-
try holds today is due to the highly efficient 
maritime trade routes that have been estab-
lished. The Suez Canal is one such important 
maritime trade route. Facilitating the flow 
of approximately 12 per cent of global trade 
worth over $1 trillion per annum, and accom-
modating over 30 per cent of global container 
traffic, the canal is by far one of the busiest 
trade routes around the world. 
 
In March 2021, when the canal was blocked 
for six days after the grounding of the Ever 
Given, over 369 ships carrying trade worth 
more than $9.6 billion were unable to pass 
through, leading to one of the biggest crisis 
in the history of global trade. In response to 
this tragedy, the canal’s authority announced 
that it will widen the narrow parts of the canal 
to minimise the chances of such events re-
peating again. Learning from the impact that 
any disruption to the industry could cause 
to the global supply chain, maritime nations 
took several ground breaking steps to improve 
their port and logistics infrastructure and 
standards. In this issue, we have dived into the 
details of the collaboration between the UAE 
and Egypt to enhance the capabilities of their 
maritime industries to ensure the growth and 
sustenance of their economies.

Securing our maritime 
trade routes

تأمين طرق التجارة البحرية
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UAE NEWS

AD Ports Group signed an MoU with Hutchison Ports 
to identify joint investment and business opportuni-
ties related to feedering, logistics, and port activities 
across the GCC, Africa, and Asia. According to sourc-
es, the two organisations will work closely together in 
Tanzania to explore opportunities to further enhance 
the capabilities and market competitiveness of port 
operations across the East African country, including 
Dar es Salaam Port. Potential areas of focus include: 
improving services to several of Tanzania’s landlocked 
remote areas and neighboring countries, cultivating 
more cargo sources, and the enhancement of existing 
supporting logistics and cargo processing facilities.

ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) announced 
the acquisition of  Abu Dhabi-based owner and operator 
of offshore support vessels, Zakher Marine International 
(ZMI). Upon completion of the transaction, ADNOC L&S 
will add 24 jack-up barges and 38 offshore support ves-
sels from ZMI, growing its total fleet size to over 300 
units. With the acquisition of ZMI, ADNOC L&S said it 
will broaden its services to include critical support assets 
for offshore operations which includes ZMI’s maiden off-
shore renewables project in China. Meanwhile, ZMI will 
benefit from access to new opportunities provided as a 
result of ADNOC’s ambitious growth strategy, allowing 
it to grow and expand its existing business footprint. 

ADNOC L&S acquires Zakher Marine International

AD Ports signs MoU with 
Hutchison Ports to pursue 
joint business opportunities

شراكة  تبرم  أبوظبي  موانئ  مجموعة 
استراتيجية مع هاتشيسون العالمية للموانئ

}أدنوك لإلمداد{ تستحوذ على }زاخر مارين
انترناشيونال{  

وقعت مجموعة موائن أبوظبي اتفاقية مبدئية مع هاتشيسون العالمية للموائن، 

للتعاون يف تحديد االستثمارات المشتركة واستطالع فرص األعمال يف مجاالت 

الشحن البحري اإلقليمي والخدمات اللوجستية وأنشطة الموائن يف دول مجلس 

التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا. كما سيتعاون الجانبان للعمل معاً يف تنزانيا لتطوير 

عمليات الموائن الواقعة على الساحل الشريق للقارة اإلفريقية، لتحسين إمكاناتها 

ودعم قدراتها التنافسية يف األسواق، بما فيها ميناء دار السالم. وتشمل المجاالت 

المحتملة للتعاون التي سيتم التركيز عليها، تحسين الخدمات المقدمة للمناطق 

النائية ودول الجوار التي ال تمتلك منافذ بحرية، وتوفير المزيد من مصادر الشحن 

وتعزيز خدمات الدعم اللوجستي المتوفرة حالياً وتطوير مرافق عمليات الشحن.

أعلنت شركة »أدنوك لإلمداد والخدمات« استحواذها على شركة »زاخر مارين 
انترناشيونال« (زد إم آي)، الشركة المالكة والمشغلة لسفن دعم العمليات البحرية. 
وبإتمام الصفقة، ستضيف »أدنوك لإلمداد والخدمات« 24 منصة إسناد بحرية 
كثر من  و38 سفينة للدعم واإلسناد البحري، ليصل حجم أسطول الشركة إىل أ
300 قطعة بحرية. وستسهم الصفقة يف توسيع نطاق خدمات »أدنوك لإلمداد 
والخدمات« لتشمل كل األصول الحيوية الالزمة لدعم العمليات البحرية، بما يف 
ذلك عمليات اإلسناد البحري لمشاريع الطاقة المتجددة الذي تنفذه »زاخر مارين 
انترناشيونال« يف الصين، كما يتيح االستحواذ لشركة »زاخر مارين انترناشيونال« 
االستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها استراتيجية »أدنوك« الطموحة للنمو 
مما يمكنها من تطوير وتوسعة عملياتها وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة.
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Albwardy Damen. We carry out repairs, maintenance and conversion of some 500 ships per 

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

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

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

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

quality and efficiency.  

DUBAI  |  FUJAIRAH  |  SHARJAH  |  SOHAR  |  SALALAH

Find out more on Albwardydamen.com

Ships must sail.



UAE NEWS

أدنيك وأبوظبي البحرية 
توقعان اتفاقية رعاية لمعرض 

أبوظبي الدولي للقوارب

فيشر{  و}جيمس  البحرية{  }الجرافات  بين  اتفاقية 
للتعاون بمشاريع النفط والغاز

Abu Dhabi Maritime enters 
long-term sponsorship 
agreement with Abu Dhabi 
International Boat Show

NMDC Group and James 
Fisher sign agreement to 
collaborate on marine and 
subsea projects

The Abu Dhabi International Boat Show (ADIBS) entered into 
a three-year sponsorship agreement with Abu Dhabi Mari-
time to support the event’s upcoming editions. The fourth 
edition of ADIBS is scheduled to take place at ADNEC’s brand 
new marina hall and the marina space from the 24th to 27th 
of November 2022. The signing ceremony was attended by 
Captain Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director and 
Group CEO, AD Ports Group; Humaid Matar Al Dhaheri, Man-
aging Director and Group CEO of ADNEC; Captain Ammar Al 
Shaiba, Acting CEO – Maritime Cluster and SAFEEN Group; 
Captain Saif Al Mheiri, Managing Director of Abu Dhabi Mar-
itime; and other senior officials and staff.

National Marine Dredging Company Group and James 
Fisher and Sons plc (James Fisher) signed an MoU to col-
laborate on key projects and opportunities in the oil and 
gas sector, as well as decommissioning, offshore wind, and 
marine civil construction industries worldwide. Combining 
the expertise, global footprint, scale, and capabilities of 
their subsidiaries, NMDC and James Fisher will develop a 
series of collaborative joint ventures to deliver major pro-
jects across multiple sectors, markets, and geographies. 
This will enable the two companies to expand their capa-
bilities jointly in areas such as offshore wind, turnkey oil 
and gas decommissioning, and accelerating the energy 
transition, which is a top priority for most nations today.

الُمنظمة  الجهة  (أدنيك)،  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  وقعت شركة 
ية  البحر أبوظبي  مع  اتفاقية  للقوارب،  الدويل  أبوظبي  لمعرض 
معرض  من  المقبلة  الدورات  فعاليات  لرعاية  أعوام  ثالثة  مدتها 
مرسى  يف  الرابعة  نسخته  تعقد  والذي  للقوارب،  الدويل  أبوظبي 
وقد   .2022 نوفمبر   27 وحتى   24 من  الفترة  يف  الجديد  أدنيك 
العضو  الشامسي،  جمعة  محمد  الكابتن  التوقيع  حفل  حضر 
وحميد  أبوظبي؛  موائن  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب 
مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي 
لها؛  لتابعة  ا الشركات  ومجموعة  (أدنيك)  للمعارض  الوطنية 
للقطاع  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  الشيبة،  مبارك  عمار  والكابتن 
عام  مدير  المهيري،  سيف  والكابتن  سفين؛  ومجموعة  البحري 
ية، باإلضافة إىل عدد من كبار المسؤولين والموظفين. أبوظبي البحر

وقعت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة »جيمس 
فيشر آند صنز يب ال سي« (جيمس فيشر)، للتعاون يف إنشاء مشاريع 
رئيسية واستكشاف الفرص السانحة يف قطاع النفط والغاز، عالوة على 
عمليات إيقاف تشغيل المحطات البحرية بعد انتهاء مهمتها، والمشاريع 
العالم.  البحرية حول  المدنية  اإلنشاءات  وأعمال  ياح  الر لطاقة  ية  البحر
انتشار  وسعة  العالمي  وحضورهما  الجانبين  خبرات  بين  الجمع  وعبر 
مجموعة  من  كل  لهما، ستعمل  التابعة  الشركات  وقدرات  عملياتهما 
الجرافات البحرية الوطنية وشركة »جيمس فيشر« على تطوير سلسلة 
رئيسية  يع  لتسليم مشار تحالفاً  المشتركة وستشكالن  يع  المشار من 
الجانبان  ضمن قطاعات وأسواق ومناطق جغرافية متنوعة. وسيتمكن 
مثل  مجاالت  يف  المشتركة  قدراتهما  توسيع  من  التفاهم  مذكرة  عبر 
محطات  تشغيل  إيقاف  يع  ومشار ياح،  الر لطاقة  ية  البحر يع  المشار
النفط والغاز البحرية الرئيسية بعد انتهاء مهمتها، وتسريع وتيرة التحول 
العالم حالياً. أولوية قصوى لمختلف دول  أمر يعد  الطاقة، وهو  بقطاع 
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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

               مليون درهم أرباح }الصير مارين{ 
خالل الربع الثاني

ين)  ية (الصير مار يدات البحر حققت شركة الصير للمعدات والتور
باحاً يف الربع الثاين من عام 2022، مقارنة  882.97 مليون درهم أر
الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  خالل  درهم  مليون   411.3 بـ
إنها  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  يف  المدرجة  الشركة  وقالت 
مع  العام  من  المتبقية  الفترة  خالل  القوي  النمو  استمرار  تتوقع 
استراتيجية  كات  شرا وبناء  البضائع  أحجام  يز  تعز يف  استمرارها 
 %74 بلغت  قياسية  بنسبة  الشركة  نمو  معدل  وقفز  عالمية. 
اإليرادات  بلغت  حيث  الماضي،  العام  من  الثاين  بع  بالر مقارنة 
درهم.  مليار   11.58 األصول  بلغت  بينما  درهم،  مليون   474.82
قوياً  أداًء  »نتوقع  للشركة:  التنفيذي  الرئيس  نيفينز،  جاي  وقال 
يد  المز خالل  من   2022 عام  من  الثاين  النصف  يف  القدر  بنفس 
واالستراتيجية  بحة  المر االستحواذ  وعمليات  التلقايئ  النمو  من 
الجافة.« السائبة  البضائع  تجارة  على  السوق  طلب  لتلبية  الذكية 

Al Seer Marine records net profit 
worth AED 882.9 million in Q2-2022
Al Seer Marine Supplies and Equipment Co. announced that 
the company recorded a net-profit worth AED 882.9 million 
in Q2-2022, compared to AED 411.3 million last year during 
the same period. The ADX-listed company said that it expects 
the strong growth to continue during the rest of the year 
as it continues to consolidate cargo volumes and build global 
strategic partnerships. The company said that revenue came 
in 74 per cent higher at AED474.82 million, while assets 
measured at AED11.58 billion. Guy Neivens, CEO, Al Seer 
Marine said, »We anticipate an equally strong performance 
in the second half of 2022 through further organic growth, 
profitable acquisitions, and an astute strategy to meet market 
demand in dry bulk ton-mile trade.«

882.9



UAE NEWS

DP World witnessed a 3.5 per cent growth in volumes handled by its 
ports during the second quarter of 2022. Although the smart trade 
enabler predicted that the global trade outlook for the near future 
is uncertain due to the unpredictable operating environment, it 
expects to deliver improved performance for the rest of the year. DP 
World handled 20.2 million TEUs across its portfolio of container 
terminals during the three months that ended on the 30th of June, 
with gross container volumes increasing by 2.9 per cent year-on-
year on a reported basis, and 3.5 per cent on a like-for-like basis.

Abu Dhabi Maritime Academy (ADMA) rolled out a Maritime 
Logistics Certificate, the region’s first integrated certificate allowing 
trainees to work on a broad spectrum of maritime economics and 
shipping industry modules. This certificate comprises four core units, 
including the Introduction to Shipping, Economics of Sea Transport 
& International Trade, Shipping Business, and Legal Principles in 
Shipping Business.  The programme spans over a course of 600 
hours, comprising 450 hours of classroom/online teaching, 150 
hours of assignments, case studies, and presentations spread over 
a course of 30 weeks. Bachelor’s degree holders in any discipline, or 
with a minimum of twelve years of education are eligible to apply 
for the programme.

DP World’s Q2 shipping volumes 
rise by 3.5%

Abu Dhabi Maritime Academy rolls out maritime 
logistics certificate

}دي بي ورلد{ تسجل ارتفاًعا 
بنسبة  3.5% في حجم مناولة 

الحاويات خالل الربع الثاني

أول شهادة في  البحرية{ تطلق  }أبوظبي 
الخدمات اللوجستية

الحاويات يف موانئها  ارتفاًعا يف حجم مناولة  شهدت »دي يب ورلد« 
بنسبة 3.5% خالل الربع الثاين من عام 2022. وعلى الرغم من أن 
»دي يب ورلد«، الممكن الرائد للتجارة الذكية، ترى أن التوقعات على 
المدى القريب غير مؤكدة نظًرا لظروف التشغيل غير المتوقعة، إال 
إنها تتوقع تقديم أداًء أفضل خالل الفترة المتبقية من العام الجاري. 
وقد قامت »دي يب ورلد« بمناولة 20.2 مليون حاوية نمطية قياس 
20 قدًما على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات يف 
الربع الثاين من 2022. وشهدت الكميات اإلجمالية لمناولة الحاويات 
ارتفاًعا بنسبة 2.9% على أساس سنوي ُمعلن، وبنسبة 3.5% على 

أساس المقارنة المثلية.

اللوجستي  »شهادة  برنامج  إطالق  عن  ية  البحر أبوظبي  كاديمية  أ أعلنت 
البحري«، وهي أول شهادة متكاملة يف المنطقة تؤهل المتدربين للعمل يف 
مجموعة واسعة من الفرص المتاحة يف القطاع البحري والشحن. وتتضمن 
واقتصاديات  الشحن،  (مقدمة عن  إلزامية  أساسية  أربع وحدات  الشهادة 
النقل البحري والتجارة الدولية، وأعمال الشحن، والمبادئ القانونية يف قطاع 
600 ساعة تتألف من 450  الشحن). ويتطلب برنامج هذه الشهادة إتمام 
ية أو إلكترونية، إضافة إىل 150 ساعة تشمل واجبات  ساعة دراسية حضور
كثر من 30 أسبوعاً. ويمكن  وإعداد دراسات وعروض تقديمية على مدى أ
لحاملي درجة البكالوريوس يف أي تخصص، أو ما ال يقل عن 12 عاًما من 

التعليم، االلتحاق بالبرنامج.

EGA and K Line Group partner to 
decarbonise bulk cargo shipping

اإلمارات العالمية لأللمنيوم ومجموعة كيه الين تتعاونان 
إلزالة الكربون من عمليات شحن البضائع السائبة

وقعت شركة »اإلمارات العالمية لأللمنيوم«، وشركة »كاواساكي كيزن 
كايشا« (مجموعة »كيه الين«)، اتفاقية للتعاون يف مجال البحث والتطوير 
وإقامة المشاريع التجريبية إلزالة الكربون من عمليات شحن البضائع 
تقنيات  وتنفيذ  التعاون على تطوير  يركز  أن  المتوقع  السائبة. ومن 
إزالة الكربون البحرية الجديدة المناسبة لطرق شحن البضائع السائبة 
لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم يف شرق المحيط األطلسي والبحر 
األبيض المتوسط والمحيط الهندي. ومن المحتمل أن تشمل الحلول 
أنظمة الدفع بطاقة الرياح وأنواع الوقود البديلة وتقنيات احتجاز ثاين 

كسيد الكربون.   أ

Emirates Global Aluminium (EGA) and Kawasaki Kisen Kaisha 
(K Line Group) signed an agreement to cooperate on research 
and pilot projects to decarbonise bulk cargo shipping. The 
cooperation is expected to focus on the development and 
implementation of new maritime decarbonisation technologies 
suitable for EGA’s bulk cargo shipping routes in the eastern 
Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, and Indian Ocean. Solutions 
are likely to include kite systems, alternative fuels, and CO2 
capture technologies.
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MIDDLE-EAST NEWS

Bahri signed two MoUs with Greek maritime firms, Dy-
nacom and SeaTraders, to further collaborative efforts 
and assist Bahri in the enhancement of its fleet. The 
agreements were signed during the Saudi Greek Invest-
ment Forum in Athens. The first Memorandum of Un-
derstanding (MoU) was signed between Bahri and Dy-
nacom, while the second was signed between Bahri’s 
business division, Bahri Dry Bulk, and Sea Traders. Both 
agreements are effective for a one-year period, and 
will assist in the development of the companies’ exist-
ing capabilities, establish avenues to seamlessly trans-
fer technology and services, and help develop prosper-
ity within the landscape of both national economies.

Bahri signs two MoUs with Dynacom and SeaTraders

Port Said announced that the port collected a total of 
USD 122 million worth of customs duties, taxes, and 
other fees in June 2022. During the month, Port Said 
issued 7,421 final  import certificates for goods and 
general cargo that included wheat, legumes, maize, 
cars, and spare parts. Taxes and customs fees imposed 
on the imported goods reached USD 17.98 million, 
while the value-added tax (VAT) and other fees worth 
a total of USD 100 million. Additionally, the customs 
authority announced that the export of food sup-
plies and juices earned USD 130 million, and collected 
USD 0.19 million worth of export certificates in June.

The Aqaba Container Terminal launched its 
strategy to eliminate carbon emissions and 
reach net-zero emissions by 2040. The strate-
gy comes as a reflection of the company’s com-
mitment to reduce greenhouse gas emissions 
between 2020 and 2030, to be able to reduce 
the total emissions by 70 per cent by 2030 and 
reach net-zero emissions by 2040. The Aqaba 
Container Terminal allocated investments worth 
more than USD 50 million to support projects 
to eliminate carbon emissions over the next 20 
years, in order to achieve its environmental vision.

Port Said records USD 122 million 
in customs duties in June 2022

Aqaba Container Terminal embarks
on path to net-zero emissions
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ئدة  لرا ا الشركة  لبحري«،  »ا وقعت 
اللوجستية  الخدمات  مجال  يف  عالمياً 
شركتي  مع  تفاهم  مذكريت  والنقل، 
للنقل   » ز يدر و«سيتر كوم«  ينا ا »د
البحري اليونانيتين، بهدف تعزيز الجهود 
يف  »البحري«  ومساعدة  المشتركة 
عمليات التطوير والتحسين المستمرة 
ألسطولها البحري، وذلك خالل »ملتقى 
ليوناين«  ا  – لسعودي  ا ر  الستثما ا
مذكرة  توقيع  وتم   . ثينا أ مدينة  يف 
التفاهم األوىل بين شركتي »البحري« 
الثانية  ُوقِّعت  حين  يف  يناكوم«،  و«دا
بين قطاع »البحري للبضائع السائبة« 
االتفاقيتين  وكال  يدرز«،  وشركة »سيتر
وستساعد  واحد،  عام  لمدة  يتين  سار
االستفادة  على  التفاهم  مذكريت  بنود 
بع،  األر للجهات  الحالية  القدرات  من 
التقنية  لنقل  الالزمة  السبل  يجاد  وإ
يز  تعز ودعم  فّعال،  بشكل  والخدمات 
االزدهار االقتصادي الوطني لكال البلدين.

 122 قيمته  ما  حصل  الميناء  أن  بورسعيد  موائن  أعلنت 
والرسوم  والضرائب  الجمركية  الرسوم  من  دوالر  مليون 
ية  2022. وأفرجت اإلدارة المركز األخرى خالل شهر يونيو 
الحرة، خالل شهر يونيو، عن  لجمارك بورسعيد والمنطقة 
إجمايل 7421 شهادة جمركية وارد نهايئ ألصناف متعددة 
من السلع االستراتيجية، والبضائع العامة شملت: القمح، 
والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار. وبلغت الضرائب 
الوارد  تحصيلها عن شهادات  تم  التي  الجمركية  والرسوم 
القيمة  ضرائب  إجمايل  بلغ  بينما  دوالر،  مليون   17.98
الشهادات  تلك  عن  المحصلة  األخرى  والرسوم  المضافة 
مصلحة  أعلنت  ذلك،  إىل  باإلضافة  دوالر.  مليون   100
بلغت  والعصائر  الغذائية  المواد  صادرات  أن  الجمارك 
بعض  عن  الصادر  رسم  تحصيل  وتم  دوالر،  مليون   130
. دوالر ألف   190 بقيمة  المصدرة  لجمركية  ا نات  لبيا ا

أطلقت شركة ميناء حاويات العقبة استراتيجيتها الشاملة 
لمعدل  لوصول  وا بونية  لكر ا ثات  النبعا ا من  للتخلص 
الخطة  هذه  وتأيت   .2040 العام  بحلول  صفر  يبلغ  صاٍف 
واالستراتيجية تجسيًدا اللتزام شركة ميناء الحاويات بالحد 
من انبعاثات االحتباس الحراري بين عامي 2020 و2030، 
إجمايل  لتخفيض  الطامحة  أهدافها  تحقيق  يق  طر على 
2030، وصوالً  العام  بحلول   %70 بنسبة  االنبعاثات  هذه 
2040. ولتحقيق أهدافها  لما نسبته صفر% بحلول العام 
قيمتها  يد  تز استثمارات  الشركة  رصدت  البيئية،  ورؤيتها 
يع التخلص من  يكي لدعم مشار على 50 مليون دوالر أمر
المقبلة. عاًما  ين  العشر مدار  على  بونية  الكر االنبعاثات 

}البحري{ توقع مذكرتي تفاهم مع }دايناكوم{ و}سيتريدرز{  

 122 بقيمة  جمركية  رسوًما  تحصل  بورسعيد 
2022 يونيو  في  أمريكي  دوالر  مليون 

تعلن  العقبة  حاويات  ميناء  شركة 
استراتيجيتها للتخلص من االنبعاثات 

الكربونية
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MIDDLE-EAST NEWS

International Maritime Industries (IMI) expanded its partnership 
with Hyundai Heavy Industries (HHI) through a technical service 
agreement to further enhance its shipbuilding capabilities. Under 
the agreement, HHI will provide technical assistance and consult-
ing services in VLCC engineering to IMI, reflecting its commit-
ment to support the development of IMI’s shipbuilding capabili-
ties and engineering services. The agreement is a touchstone for 
the implementation of practical technical collaboration between 
both companies. The agreement was signed by Dr. Abdullah Al 
Ahmari, Chief Executive Officer of IMI, and Ohmin Ahn, Executive 
Vice President at HHI, at the King Salman International Complex 
for Maritime Industries and Services in Ras Al-Khair, Saudi Arabia.

IMI and HHI partner to enhance shipbuilding capabilities

كتها مع شركة  أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية عن توسيع شرا
هيونداي للصناعات الثقيلة عبر توقيع اتفاقية خدمات فنية لتعزيز قدراتها 
يف مجال بناء السفن. وبموجب االتفاقية الجديدة، ستعمل شركة هيونداي 
الفني والخدمات االستشارية يف  الدعم  الثقيلة على تقديم  للصناعات 
التزامها بدعم  العمالقة تماشًيا مع  الخام  النفط  ناقالت  مجال هندسة 
تطوير قدرات بناء السفن والخدمات الهندسية للشركة العالمية للصناعات 
التعاون  لتفعيل  األساس  حجر  بمثابة  االتفاقية  هذه  وتعتبر  ية.  البحر
الفني العملي بين الشركتين. وقد وقع االتفاقية كٌل من الدكتور عبدهللا 
األحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية؛ وأومين 
أهن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة. وجرت 
مراسم التوقيع يف مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات 

البحرية يف منطقة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية.

يره السنوي للفترة من يونيو  أعلن جهاز االستثمار العماين يف تقر
2020 وحتى ديسمبر 2021، تحقيق شركة أسياد للحوض الجاف 
الزمان  من  عقد  من  كثر  أ منذ  إنشائها  منذ  مرة  ألول  بح  ر صايف 
»أسياد  السلطنة. شركة  يف  السفن  وصيانة  كأول حوض إلصالح 
لحكومية  ا »أسياد«  لمجموعة  بعة  تا شركة  لجاف«  ا للحوض 
االستثمار  جهاز  وأوضح  يد.  التور وسالسل  اللوجستية  للخدمات 
باًحا  أر الجاف سجل  يره أن حوض أسياد  تقر المكتب يف  العماين 
توفير  نتيجة   2011 عام  يف  تأسيسه  منذ  األوىل  للمرة  صافية 
إضافة  اإلنتاجية،  يادة  وز اإلنفاق  وترشيد  للدخل  جديدة  مصادر 

المرتفعة. بح  الر هوامش  ذات  يع  المشار استهداف  إىل 

البحرية{  للصناعات  العالمية  }الشركة 
الثقيلة{ توّسعان  و}هيونداي للصناعات 

شراكتهما في مجال بناء السفن
الجاف  للحوض  أسياد  شركة 
تحقق صافي ربح ألول مرة

Oman Investment Authority (OIA) announced in its newly pub-
lished Annual Report for the period between June 2020 – Decem-
ber 2021 that the Asyad Dry Dock recorded its first-ever profit 
since its establishment over a decade ago as the country’s first 
ship repair and maintenance yard. Asyad Dry Dock is a subsidi-
ary of Asyad Group, the government’s logistics, and supply chain 
business. “Asyad Dry Dock registered net profits for the first time 
since its incorporation in 2011 as a result of establishing new 
sources of income, rationalising spending, increasing productivity, 
and targeting projects with high-profit margins,” said OIA in its 
Annual Report.

Asyad Dry Dock posts first-
ever net profit
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BP and Iberdrola partner for the 
production of alternate fuels

World’s largest container ship 
floated out for MSC at Chinese 
shipyard
China’s Hudong Zhonghua shipyard floated out the world’s 
largest containership based on TEU capacity. The vessel, which 
is being built for MSC, has an increased capacity versus a sim-
ilar vessel built for Evergreen as the world’s largest container-
ship. The new vessel, the MSC Tessa, has the same overall di-
mensions as the Ever Alot and Ever Apex recently delivered by 
Hudong Zhonghua, a division of CSSC. However, the company’s 
containership design team optimised the ship’s superstructure, 
radar mast, and other related designs according to the charac-
teristics of the ship owner’s operating routes, and managed to 
successfully increase its overall capacity.

Energy majors, BP and Iberdrola, announced plans to form 
a new joint venture designed to accelerate the decarbonisa-
tion of the transport and industrial sectors. Both companies 
intend to collaborate to develop large-scale green hydrogen 
production that could be used in the maritime and other in-
dustries, as well as efforts to significantly expand the fast 
EV public charging infrastructure to support the adoption of 
electric vehicles. Announcing the plans for the joint venture, 
Bernard Looney, CEO of BP said, “Creating lower carbon en-
ergy solutions that our customers want and need requires 
the integration of different technologies, capabilities, and 
forms of energy. We can deliver this faster and at scale when 
we work in partnership with others.”

أعلنت  شركة »هودونغ زونغوا« الصينية لبناء السفن، عن تعويم أكبر سفينة 
حاويات يف العالم من حيث حجم الحاويات، حيث تزيد سعة السفينة، التي 
يتم بناؤها لصالح شركة البحر المتوسط للشحن (MSC)، عن سعة »إيفر 
 MSC) كبر سفينة حاويات يف العالم. وتمتلك السفينة الجديدة جرين«، أ
Tessa) نفس األبعاد الكلية لسفينتي (Ever Alot) و(Ever Apex) اللتان 
سلمتهما شركة »هودونغ زونغوا« التابعة لشركة الصين الحكومية لبناء 
السفن (CSSC) أخيًرا، إال أن فريق التصميم يف الشركة عمل على تحسين 
بنية السفينة، وصاري الرادار، والتصاميم األخرى ذات الصلة وفًقا لخصائص 
مسارات تشغيل مالك السفينة، لينجح بذلك يف زيادة سعتها اإلجمالية.

أعلنت شركتا »يب يب« و«إبيردروال« للطاقة عن خططهما لمشروع 
مشترك يهدف إىل تسريع إزالة الكربون من قطاعي النقل والصناعة. 
وتسعى الشركتان إىل التعاون يف تطوير إنتاج الهيدروجين األخضر 
على نطاق واسع، والذي يمكن استخدامه يف القطاع البحري وغيره 
من الصناعات، باإلضافة إىل دعم الجهود المبذولة لتوسيع البنية 
الكهربائية لتشجيع استخدام  للمركبات  السريع  التحتية للشحن 
المركبات الصديقة للبيئة. ولدى إعالنه عن خطط المشروع المشترك، 
قال برنارد لوين، الرئيس التنفيذي لشركة »يب يب«:» تطوير حلول 
إليها،  ويحتاجون  يريدها عمالؤنا  التي  الكربون  الطاقة منخفضة 
الطاقة.  من  مختلفة  وأشكال  وإمكانات  تقنيات  تكامل  يتطلب 
ويمكننا تقديم ذلك بشكل أسرع وعلى نطاق واسع عندما نتعاون 

مع شركائنا اآلخرين.«

شراكة بين }بي بي{ و}إبيردروال{ إلنتاج
 أنواع الوقود البديلة

تعويم أكبر سفينة حاويات في العالم تابعة لشركة 
}أم أس سي{  في حوض بناء السفن في الصين

INTERNATIONAL NEWS
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Maersk increased its profit forecast for 2022 based on the continued im-
provement of the global markets. The shipping giant, which reported the larg-
est ever profit for a Danish company in 2021, is on track to dramatically ex-
ceed last year’s results, raising its forecast by an additional 23 per cent. A day 
before releasing its financial results for the second quarter and the first half of 
2022, A.P. Moller-Maersk provided an update to the financial markets in which 
the company increased its forecast for the remainder of the year. The company 
said, “based on the strength of our ocean shipping operations, we will report 
a financial performance beyond our expectations. These strong results are 
driven by the continuation of the exceptional market situation.”

Maersk cites strong freight rates adding USD 7 billion 
to 2022 profit forecast

رفعت شركة »ميرسك« العمالقة للشحن 
على  بناًء   2022 لعام  باح  لألر توقعاتها 
العالمية،  األسواق  يف  المستمر  التحسن 
كبر أرباح على  وتؤكد الشركة، التي حققت أ
اإلطالق لشركة دنماركية يف عام 2021، أنها 
يف طريقها لتجاوز نتائج العام الماضي بشكل 
23 يف  بنسبة  توقعاتها  كبير، حيث رفعت 
المائة. وقبل يوم من إعالن نتائجها المالية 
للربع الثاين والنصف األول من عام 2022، 
أرسلت شركة »إيه يب مولر-ميرسك« تحديًثا 
توقعاتها  فيه من  رفعت  المالية  لألسواق 
للفترة المتبقية من العام، وقالت: »بناًء على 
قوة عمليات الشحن البحري لدينا، سنبلغ 
عن أداء مايل يفوق توقعاتنا، وهذه النتائج 
القوية مدفوعة باستمرار الوضع االستثنايئ  

للسوق.«

}ميرسك{ ترفع توقعاتها لألرباح 
لعام 2022 بنحو 7 مليارات 

دوالر بعد صعود أسعار الشحن
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sources of power and improving 
environmental performance. The 
125,500-gross ton AIDAprima be-
came the world’s first cruise ship to 
use LNG as a fuel when it was intro-
duced in 2016.

AIDA became the first large cruise 
ship to bunker with a blended 
marine biofuel. The bunkering 
provides a blueprint for the wider 
cruise sector’s adoption of alter-
native fuels. AIDA has long been 
a pioneer in testing alternate

AIDA becomes the first large cruise ship to 
bunker with biofuel 

سياحية  باخرة  أول  »عايدة«  أصبحت 
كبيرة يتم تزويدها بالوقود الحيوي البحري 
يحتذى  نموذًجا  بذلك  لتشكل  المخلوط، 
لقطاع الرحالت البحرية العتماد أنواع الوقود 
الرواد  من  »عايدة«  كانت  لطالما  البديلة. 
وتحسين  البديلة  الطاقة  اختبار مصادر  يف 
التي  يما«  بر »عايدة  وكانت  البيئي،  األداء 
أول  طن،   125,500 اإلجمايل  وزنها  يبلغ 
الغاز  تستخدم  العالم  يف  سياحية  سفينة 

.2016 الطبيعي المسال كوقود يف عام 

السفينة  فينكانتيري  َسَلمت شركة 
بين  من  األوىل   ، يما بر لنرويجية  ا
الخط  إىل  يما،  بر فئة  من  سفن   6
ويبلغ  ية.  البحر للرحالت  النرويجي 
لسياحية  ا السفنية  وزن  إجمايل 
مارغيرا حوض  يف  بناؤها  تم  التي 

اإليطايل لبناء السفن، نحو 143,500 
طن ويبلغ طولها 965 قدًما. وتجمع 
شركة  تبنيها  التي  األوىل  السفينة، 
فينكانتيري للخط النرويجي للرحالت 
طورته  أويل  نموذج  بين  ية،  البحر
التصاميم مع  فينكانتيري  شركة 

للرحالت  النرويجي  بالخط  الخاصة 
ونة  لمر با تتسم  لتي  ا و ية  لبحر ا
الكبيرة. باإلضافة إىل ذلك، تم التركيز 
ترشيد  بهدف  الطاقة،  كفاءة  على 
االستهالك وتقليل التأثير البيئي، بما 
يتوافق مع أحدث اللوائح المتعلقة 

بهذا األمر.

}عايدة{ أول باخرة سياحية كبيرة 
يتم تزويدها بالوقود الحيوي

فينكانتيري تسلم النموذج األولي لسفينة سياحية للخط النرويجي للرحالت البحرية

The Norwegian Prima, the first of 
six vessels in the Prima Class, was 
recently delivered by Fincantieri to 
Norwegian Cruise Line. Built at the 
Italian shipyard in Marghera, the 
approximately 143,500 gross ton 
cruise ship, which measures 965 feet 
in length, is the first built for the 
cruise line by Fincantieri. It combines 
a prototype project that has

been developed by Fincantieri while 
also incorporating the features of 
NCL’s signature style designed for 
freedom and flexibility. In addition, ac-
cording to Fincantieri, the focus was 
set on energy efficiency, with the two-
fold aim of optimising consumption at 
sea and reducing environmental im-
pact, compliant with all the most re-
cent regulations on this matter

Fincantieri delivers prototype cruise ship to Norwegian cruise line
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The U.S. Navy added autonomous navigation capability to its future Spear-
head-class expeditionary fast transport USNS Apalachicola (EPF 13) for Military 
Sealift Command. Autonomous retrofit systems and purpose-built autonomous 
prototypes have been tested in the past as well, but this is the first hull in the 
U.S. Navy with built-in vessel autonomy. Tim Roberts, Strategic and Theater 
Sealift program manager, Program Executive Office (PEO) Ships said, “EPF 13 
is the first fully operational U.S. naval ship to possess autonomous capability, 
including the ability to operate autonomously in a commercial vessel traffic lane. 
This testing is a game changer and highlights that there is potential to expand 
unmanned concepts into existing fleet assets.”

The Malaysian Port of Tanjung Pelepas (PTP) entered into an 
agreement to deploy Innovez One’s AI-powered Port Manage-
ment Information System (PMIS) to improve efficiency and 
optimise its scheduling. Innovez One said it will supply its Mari-
neM solution to PTP to support the port in its journey towards 
digitalisation. Accordingly, the system’s integration at the port 
is scheduled by the early third quarter of 2022. MarineM will 
provide an interface where agents can register their vessels and 
order services to support arrivals such as supplies, logistics, and 
marine services.MarineM’s planning module will automatically 
manage schedules and dispatch resources using algorithms 
powered by artificial intelligence (AI) and machine learning.

A new record was set for the largest container volume to tran-
sit the Panama Canal on a single ship when a CMA CGM con-
tainership transited the Neopanamax Locks in July. The CMA 
CGM Zephyr (156,100 dwt) passed through the canal with 
only feet to spare while carrying a record 16,285 TEU. The 
year-old vessel is the first of a new class of containership CMA 
CGM began introducing in 2021. She measures 1,200 feet in 
length and has a beam of 167 feet.

U.S. Navy tests its first full-size autonomous ship

Port of Tanjung Pelepas utilises AI 
to improve efficiency and optimise 
scheduling

Record TEU transits Panama Canal on 
CMA CGM boxship

تم تسجيل رقم قياسي جديد ألكبر حجم للحاويات التي تعبر قناة بنما على 
متن سفينة واحدة، وذلك عندما عبرت سفينة حاويات تابعة لشركة »سي 
 Neopanamax) إم ايه - سي جي إم« لنقل الحاويات والشحن، قناة بنما
 CMA CGM) يف شهر يوليو الماضي. وقد عبرت سفينة الحاويات (Locks
156,100) (Zephyr طن حمولة ساكنة) ويفصلها بضعة أقدام بين مجرى 
القناة، بينما تحمل رقًما قياسًيا قدره 16285 حاوية مكافئة. وتعد السفينة، 
التي يبلغ عمرها عاًما واحًدا، األوىل من فئة جديدة من سفن الحاويات التي 
بدأت »سي إم ايه - سي جي إم« يف إدخالها يف عام 2021، ويبلغ طولها 

1200 قدم وعرضها 167 قدًما.

الذاتية  المالحة  األمريكية قدرات  ية  البحر أضافت 
 USNS Apalachicola) لسفن النقل السريع من فئة
EPF 13) لصالح قيادة النقل البحري العسكري. وقد 
والنماذج  المعدلة  الذاتية  القيادة  أنظمة  اختبار  تم 
هذه  ولكن  الغرض سابًقا،  لهذا  المصممة  األولية 
أول سفينة كاملة الحجم يف البحرية األمريكية تتمع 
بإمكانات مدمجة للقيادة الذاتية. وقال تيم روبرتس، 
التنفيذي  المكتب  البحري يف  النقل  برنامج  مدير 
للبرنامج (PEO): »تعد (EPF 13) أول سفينة بحرية 
أمريكية تعمل بكامل طاقتها وتتمتع بإمكانات القيادة 
الذاتية، بما يف ذلك القدرة على العمل بشكل مستقل 
يف ممرات السفن التجارية. ويشكل هذا االختبار نقطة 
محورية ويؤكد إمكانية التوسع يف نشر مفاهيم القيادة 

الذاتية يف سفن األسطول الحالية.«

أبرم ميناء تانجونج بيليباس الماليزي اتفاقية لنشر نظام معلومات إدارة 
الموائن (مارين إم) الذي يعتمد على الذكاء االصطناعي والذي طورته شركة 
الزمني. وقالت شركة  الجدول  الكفاءة وتحسين  يز  لتعز »إننوفيز وان« 
»إننوفيز وان« إنها ستوفر نظام »مارين إم« لدعم الميناء يف رحلته نحو 
الرقمنة. ومن المقرر دمج النظام يف عمليات الميناء يف الربع الثالث من 
عام 2022. وسيوفر نظام »مارين إم« واجهة تمكن الوكالء من تسجيل 
سفنهم وطلب الخدمات لدعم السفن القادمة بما يف ذلك توفير اإلمدادات 
والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، حيث يتوىل النظام إدارة الجداول 
الزمنية وإرسال الموارد باستخدام الخوارزميات المدعومة بالذكاء االصطناعي 

وتقنيات تعلم اآللة.

رقم قياسي للحاويات المكافئة يعبر قناة بنما على 
ناقلة تابعة لشركة }سي إم ايه - سي جي إم{

البحرية األمريكية تختبر أول سفينة 
ذاتية القيادة كاملة الحجم

ميناء تانجونج بليباس يستخدم الذكاء االصطناعي 
لتعزيز الكفاءة وتحسين الجدولة
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In line with its ongoing efforts to empower aspir-
ing maritime professionals to work in the indus-
try, 32 students, 14 male and 18 female, from 
the Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport Sharjah Branch (AASTS) 
has begun their practical training on-board Zak-
her Marine fleet. 
The students from the Maritime Transport tech-
nology department will be trained on-board over 
a course of two semesters, while students from 
the Maritime Engineering Department will be 
trained on-board over a period of one semester.
“Ever since the inception of the Academy, our 
aim has been to qualify some of the most knowl-
edgeable and skilled maritime professionals that 
will drive the progress of the sector,” said H.E. 
Dr. Ismail Abdel Ghaffar Ismail Farag, President 
of the Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport.
AASTS collaboration with some of the leading 
maritime organisations such as Zakher Marine 
aims to achieve the purpose of preparing their 
students to the new job market. 
“By offering practical training to the students 
of the Arab Academy, we will be able to shape 
the future of the maritime industry by enhanc-
ing the skills of its future professionals, many 
of which may contribute towards the growth of 
our organisation by working with us as captains 
or engineers,” said Ali El Ali, Managing Director, 
Zakher Marine International.
The UAE currently ranks 5th globally as a key 
maritime hub, while the maritime industry con-
tributes over AED 90 billion annually to the 
national economy. The UAE has the goal toin-
vesting in skilled professionals that contribute 
towards the growth of the sector.
“Which is why, at AASTS, our primary focus has 
always been to ensure that our students get 
the right training and the right opportunities to 

build successful careers in the industry,” said Dr. 
Capt. Ahmed Youssef, Associate Dean, College 
of Maritime Transport and Technology, AASTS.
“We are confident that with Zakher Marine, our 
students are in the right place to learn and un-
derstand what scenarios and opportunities lie 
ahead of themselves in the industry. This is sim-
ply an unparalleled opportunity for our future 
leaders to gain practical experience and grow 
on-board one of the largest fleets in the ma-
rine and oil field services in the UAE,” Dr. Capt. 
Ahmed added. 

AASTS collaborates with Abu Dhabi’s 
Zakher Marine fleet
Zakher Marine International will train AASTS students on-board its fleet o provide top-notch practical training 
to aspiring maritime professionals

IN BRIEF

22 |  July - August 2022



رب طالب األكاديمية على متن أسطولها لتوفير أعلى مستويات التدريب العملي للمهنيين البحريين الطموحين شركة زاخر مارين إنترناشيونال سُتدَّ

لتمكين  المستمرة  جهودها  مع  انسجاًما 
يف  للعمل  الطموحين  يين  البحر المهنيين 
طالبة  و18  طالًبا   14 بدأ  البحري،  القطاع 
من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري - الشارقة تدريبهم العملي 
على متن سفن أسطول شركة زاخر مارين.

النقل  تكنولوجيا  قسم  طالب  وسيتدرب 
أسطول  متن  على  باألكاديمية  البحري 
دراسيين،  فصلين  ر  مدا على  الشركة 
لهندسة  ا قسم  طالب  سيتدرب  بينما 
واحد. دراسي  فصل  مدار  على  ية  البحر

إسماعيل عبدالغفار  األستاذ  وقال سعادة 
بية  العر األكاديمية  رئيس  فرج،  إسماعيل 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: »يتمثل 
تأهيل  تأسيسها، يف  منذ  األكاديمية،  هدف 
الذين  يين  البحر المتخصصين  من  نخبة 
البحري.« القطاع  تطوير  يف  سيسهمون 

م  للعلو بية  لعر ا يمية  د كا أل ا ن  و تتعا
ع  فر ي  لبحر ا لنقل  ا و جيا  لو لتكنو ا و
البحرية   المؤسسات  الشارقة مع عدد من 

لتحقيق  ين  مار زاخر  شركة  مثل  الرائدة 
العمل. لسوق  الطالب  إعداد  يف  هدفها 

من جهته، قال علي العلي، العضو المنتدب 
لشركة زاخر مارين إنترناشونال: »عبر توفير 
العربية  العملي لطالب األكاديمية  التدريب 
فرع  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
مستقبل  رسم  يف  نشارك  فإننا  الشارقة، 
القطاع البحري من خالل تعزيز مهارات الكوادر 
الوطنية، والذين قد يسهم الكثير منهم يف نمو 
العمل  زاخر مارين من خالل  وتطور شركة 
كقباطنة أو مهندسين على متن أسطولنا.«

كز البحرية  ُتعد دولة اإلمارات من أهم المرا
الدولية؛ حيث تم تصنيفها يف المرتبة الخامسة 
 90 بنحو  البحري  القطاع  ويسهم  عالمياً، 
مليار درهم يف الناتج المحلي اإلجمايل للدولة، 
األمر الذي يؤكد أهمية االستثمار يف الكوادر 
الوطنية المؤهلة التي تشارك يف نمو القطاع. 

نائب  يوسف،  أحمد  بان  الر الدكتور  وقال 
عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى 
والتكنولوجيا  للعلوم  بية  العر األكاديمية 
دائًما  »نركز  الشارقة:  فرع  البحري  والنقل 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكاديمية  يف 
الشارقة، على ضمان  فرع  البحري  والنقل 
م  لالز ا يب  لتدر ا على  طالبنا  حصول 
لمستقبل  إلعدادهم  المناسبة  والفرص 
البحري.  القطاع  يف  ومتميز  ناجح  مهني 

وأضاف الدكتور الربان أحمد: »نحن واثقون أن 
التدريب مع زاخر مارين سيتيح الفرصة لطالب 
األكاديمية للتعرف إىل اآلفاق المتاحة يف القطاع 
البحري، وهذه فرصة فريدة لقادة المستقبل 
كبر  أ أحد  الكتساب خبرة عملية على متن 
األساطيل العاملة يف مجال الخدمات البحرية 

اإلمارات.«  بدولة  النفط  وخدمات حقول 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - 
الشارقة تتعاون مع زاخر مارين
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MOEI: Sustainable development are significant to ensure the progress of the maritime sector, and this award is a 
testament to our efforts

The UAE Ministry of Energy and Infrastructure rec-
eived a »Sustainability Leader in Shipping« and a 
»Decarbonisation Champion in Power Sector« during 
the Decarbonisation and Climate Action Awards (DACA 
Awards) in recognition of its contribution to protecting 
the marine environment, facilitating the sustainable 
development of local and regional vital sectors, and 
achieving the IMO›s decarbonisation goals. 
The ministry said that this award has reinforced its active 
role in ensuring the maritime sector›s growth in the 
UAE. Nonetheless, it has also supports their efforts to 
utilise the full potential of new technologies and creative 
solutions to maintain sustainable business practices.
“Last year, we launched the ‘Supporting our Blue Army’ 
initiative to improve the quality of life of our seafarers. 
The initiative aims to protect our seafarers’ rights with 
ship owners and operating companies, as well as help 
them overcome the challenges they faced as a result 
of the pandemic and its resulting travel restrictions. 
Additionally, in line with Cabinet resolution number (71) 
for 2021, regarding marine wrecks and violating ships in 
UAE waters or calling UAE ports, we have invested a lot 
of efforts into protecting the UAE’s waters and marine 
environment, and reducing marine wrecks that may 
cause incidents,” said H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor 
to the Minister for Maritime Transport Affairs, MOEI.
The Ministry has always been at the forefront of 
facilitating the UAE›s energy transformation. In line with 

the Ministry’s Hydrogen Leadership Roadmap, which 
supports the UAE’s net-zero ambition, the Ministry 
announced its support to the Global Ports Hydrogen 
Coalition in order to accelerate low-carbon hydrogen 
deployment. The coalition is the first global forum that 
brings industry professionals, port operators, decision-
makers, and government officials on a common platform 
to discuss the adoption of hydrogen technologies 
and fuels. “The UAE has planned to achieve net-zero 
emissions by 2050, and the onus is on us to ensure 
that we take the right steps towards achieving this 
target. In addition to being ranked 3rd globally in the 
Bunker Supply Index as well as Transport Services 
Trade, and 5th as a Key Maritime Hub worldwide, our 
aim is to cement ourselves as leaders in sustainable 
practices in the maritime industry. Our initiatives for 
sustainable development have gone far beyond steps to 
produce and adopt lower-emission fuels, and this award 
is a testament to our efforts,” said H.E. Yousef Al Ali, 
Assistant Undersecretary for the Electricity, Water and 
Future Energy Sector, MOEI.
MOEI said that its initiatives for sustainable development 
have gone far beyond steps to ensure the progress of 
the maritime sector, and this award is a testament to 
our efforts.
The ministry said that its primary objective has been to 
promote the maritime sector in the nation through top-
notch innovative solutions, while keeping sustainability 
as our priority. 

DACA awards MOEI as a leader in decarbonisation, clean energy 
and sustainability in shipping
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وجهودها  البحرية،  البيئة  على سالمة  الحفاظ  لدورها يف  تقديًرا 
التزامها  إىل  إضافة  وإقليمًيا،  محلًيا  المستدامة  التنمية  لتمكين 
إلزالة  الدولية  البحرية  المنظمة  وضعتها  التي  المعايير  بتطبيق 
االنبعاثات الكربونية، حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية يف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة جائزيت ”رائدة االستدامة للشحن البحري“ 
و“بطل يف مجال إزالة الكربون من قطاع الطاقة“ ضمن جوائز القمة 
العربية الخضراء ”النسخة األوىل من جوائز إزالة الكربون والعمل 

 .“(DACA 2022) المناخي
وأشارت وزارة الطاقة والبنية التحتية إىل أن هذا اإلنجاز يؤكد الدور 
االستدامة  تقدم مجاالت  لضمان  الوزارة  به  تقوم  الذي  الحيوي 
والطاقة النظيفة والشحن البحري يف دولة اإلمارات، وجهودها يف 
استخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لضمان صناعة بحرية 

للبيئة. صديقة 
الطاقة  وزير  آل مالك، مستشار  المهندسة حصة  وقالت سعادة 
أطلقنا  الماضي،  ”العام  البحري:  النقل  لشؤون  التحتية  والبنية 
مبادرة ”دعًما لجيشنا األزرق“ لتحسين جودة حياة البحارة، وتهدف 
السفن وشركات  البحارة من أصحاب  إىل حماية حقوق  المبادرة 
الكبيرة  التحديات  تخطي  على  إىل مساعدتهم  باإلضافة  التأجير 
التي واجهتهم نتيجة للجائحة وما ترتب عليها من إغالقات السفر. 
والخاص   ،2021 لعام   71 رقم  الوزراء  قرار مجلس  مع  وتماشياً 
بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة الموجودة يف مياه 
الدولة، تم بذل الكثير من الجهود لحماية المياه اإلقليمية للدولة 
الحطام  أضرار  من  الحد  أجل  من  البحرية  البيئة  على  والحفاظ 

البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية.“
لطالما كانت الوزارة يف طليعة جهود تمكين اعتماد مصادر الطاقة 
وقود  نشر  عملية  تسريع  أجل  ومن  اإلمارات.  دولة  يف  البديلة 
خارطة طريق  الكربونية ضمن  االنبعاثات  منخفض  الهيدروجين 

باإلعالن عن دعمها  الوزارة  قامت  الهيدروجين،  الريادة يف مجال 
منتدى  أول  يعد  والذي  للموائن،  العالمي  الهيدروجين  لتحالف 
الموائن وصناع  الصناعة ومشغلي  الخبراء يف  أبرز  يجمع  عالمي 
لمناقشة  الحكوميين ضمن منصة مشتركة  والمسؤولين  القرار 

اعتماد أحدث تقنيات استخدام الهيدروجين والوقود.
الوكيل  آل علي،  المهندس يوسف  أفاد سعادة  المناسبة،  وبهذه 
المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل يف وزارة الطاقة 
والبنية التحتية: ”تسعى دولة اإلمارات للوصول إىل الحياد المناخي 
بحلول عام 2050. ومن هذا المنطلق أصبح من مسؤولياتنا ضمان 
هذه  وتأيت  الهدف.  هذا  تحقيق  نحو  الصحيحة  الخطوات  اتخاذ 
االلتزامات بناًء على الدور المحوري الذي تلعبه دولة اإلمارات يف 
الصناعة البحرية على مستوى العالم، حيث تحتل اإلمارات المرتبة 
الثالثة عالمًيا على صعيد تزويد وقود السفن وتجارة خدمات النقل، 
ترسيخ  يكمن هدفنا يف  رئيس.  بحري  كمركز  الخامسة  والمرتبة 
المستدامة  التنمية  التي تهدف إىل  الممارسات  مكانتنا كرواد يف 
لقد  والصفرية.  المنخفضة  االنبعاثات  ذات  البحرية  الصناعة  يف 
كبير من  بشكل  الحد  المستدامة يف  للتنمية  مبادراتنا  ساهمت 
إنتاج واعتماد  من االنبعاثات، وعززت اتخاذ خطوات مبتكرة نحو 
وقود منخفض االنبعاثات، وتعتبر هذه الجائزة شهادة على الجهد 

المبذول.“
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن مبادراتها للتنمية المستدامة 
تتخطى مجرد كونها خطوات لضمان تقدم القطاع البحري، وتعد 

هذه الجائزة شاهًدة على الجهد المبذول.
وأوضحت الوزارة أن هدفها األساس يتمثل يف تعزيز كفاءة القطاع 
المبتكرة، على  الحلول  أفضل  تبني  الدولة من خالل  البحري يف 

التوازي مع الحفاظ على االستدامة كأولوية. 

الطاقة والبنية التحتية تعزز ريادتها في مجاالت االستدامة والطاقة النظيفة 
والشحن البحري بفوزها بجائزتين ضمن جوائز القمة العربية الخضراء
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The 3rd edition of Saudi Maritime 
Congress unveiled speakers for the 
event scheduled to take place in 
Dammam on September 28-29 2022. 
The two-day event will incorporate 
over 50 exhibitors, including global 
leaders and niche suppliers from the 
regional and global maritime, as well 
as oil and gas industries. In addition 
to giving updates on the industry’s 
regional performance, speakers will 
share insights on topics such as fuel 
revolution and the role the region plays 
in future fuels, innovation in technology, 
and its application regionally. 
Saudi Maritime Congress is believed to 
be of strategic importance not only in 
the Kingdom’s NIDLP programme, but 
also to the maritime & logistics sector 
throughout the GCC.
“As an all-inclusive forum that ensures 
the exchange of ideas and experiences, 
we are committed to helping the sector 
achieve the goals and objectives of 
Saudi Vision 2030,” said Chris Morley, 
Group Director – Maritime Events, 
Informa Markets.
Morley added that through this year’s 
edition, the organizers aim to facilitate 

interactions between industry experts 
and government representatives to 
discuss the state of affairs in the sector, 
thus accelerating the sustainable 
development of the industry.
As a platform for  knowledge-exchange, 
the Congress organizers said they will 
provide key insights on the rapidly 
progressing shipping and logistics 
sectors in the Kingdom; and will 
discuss the offshore marine industry, 
maritime education and training, and 
the industry’s rebound following the 
impact of the pandemic. 
Experts will also highlight the updates 
on the Vision 2030 plan, opportunities 
for domestic and international 
maritime and logistics companies, as 
well as the progress of key Vision 2030 
objectives.
“The Saudi Maritime Congress 2022 
will provide a platform for global 
leaders and stakeholders from the 
shipping, ports, ship construction, 
integrated logistics and offshore 
marine sectors,” said Chris Hayman, 
Chairman of Seatrade.
“Our aim is to unite professionals from 
these key industries that are integral 

to the economic progress of nations, 
while also spotlighting key investment 
and cooperation opportunities within 
the Kingdom. We also hope to highlight 
the industry’s contribution to the 
Kingdom’s Vision 2030 initiative and 
believe the event will play an important 
part in driving industry growth in Saudi 
Arabia and the GCC,” Hayman added.

Speakers will include leading industry 
professionals such as H.E. Omar Hariri, 
President, Saudi Ports Authority 
(MAWANI); Eng. Ahmed Ali Alsubaey, 
CEO, Bahri; Fahad M. Al Abdul Kareem 
Vice President of Industrial Services 
Saudi Aramco; Abdullah Al Ahmari, 
President and CEO, IMI;  Esben Poulson, 
Immediate Past Chairman, International 
Chamber of Shipping; Mark O’Neil, 
President, INTERMANAGER; Omar 
N. Omar, Partner, Head of Transport 
and Logistics – UAE, Al Tamimi & 
Co; Abdulaziz Sabri, President, Bahri 
Ship Management;  Eng. Essam M 
Alammari, Permanent Representative 
of the Kingdom of Saudi Arabia to 
the IMO; and Lois K. Zabrocky, CEO, 
International Seaways. 

Saudi Maritime 
Congress 2022 reveals 
power-packed lineup 
of speakers
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Leaders and industry experts from Saudi Arabia and the world over will share the 
latest updates from the Kingdom and beyond 

Chris Hayman 
Chairman of Seatrade
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المؤتمر السعودي البحري 2022 يكشف النقاب عن أجندة 
فعالياته وقائمة المتحدثين

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الثالثة من المؤتمر السعودي 
البحري عن أجندة فعالياته وأبرز أسماء المتحدثين المشاركين 
يف الحدث المقرر انعقاده يف الدمام يومي 28 و29 سبتمبر 2022. 
وسيقام على هامش المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، 
معرض متخصص للجهات العاملة يف القطاع البحري يضم أكثر 
من 50 عارًضا، وبمشاركة قادة عالميين وموردين متخصصين 
يف الصناعات البحرية وقطاع النفط والغاز اإلقليمي والعالمي، 
أداء  المتحدثون لمحة شاملة حول مستجدات  سيستعرض 
الصناعة البحرية يف المنطقة، إضافة إىل تبادل األفكار حول أبرز 
الموضوعات؛ بما يف ذلك ثورة تطوير أنواع الوقود البديل، والدور 
الذي تلعبه المنطقة يف إنتاج الوقود المستقبلي، واالبتكار يف 

التكنولوجيا وتطبيقاتها على المستوى اإلقليمي.
اكتسب المؤتمر السعودي البحري أهمية استراتيجية، ليس 
فقط على مستوى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية يف المملكة، بل يف قطاع النقل البحري والخدمات 

اللوجستية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيًضا.
وقال كريس موريل، مدير الفعاليات البحرية يف مجموعة ”إنفورما 
ماركتس“: ”باعتباره المنتدى الشامل الذي يضمن تبادل األفكار 
والخبرات، نحن ملتزمون بمساعدة القطاع على تحقيق أهداف 

وغايات رؤية المملكة 2030.“
وأضاف موريل أنه من خالل نسخة المؤتمر للعام الجاري، يأمل 
الصناعة وممثلي  التفاعل بين خبراء  المنظمون يف تسهيل 
التنمية  لتسريع  القطاع،  لمناقشة قضايا  الحكومي  القطاع 

المستدامة للصناعة البحرية.
إىل جانب كونه منصة تفاعلية لتبادل المعرفة، سيقدم المؤتمر 
أيًضا رؤى جوهرية حول التقدم السريع الذي تشهده قطاعات 
سيناقش  كما  المملكة،  يف  اللوجستية  والخدمات  الشحن 
مستقبل الصناعة البحرية، والتدريب والتعليم البحري، وتعايف 

الصناعة بعد التأثير العالمي لجائحة كوفيد-19. 

المتعلقة بخطة  المستجدات  آخر  الخبراء  كما سيستعرض 
للشركات  المتاحة  والفرص   ،2030 رؤية  لتحقيق  المملكة 
البحرية واللوجستية المحلية والدولية ومدى التقدم الذي تم 

تحقيقه يف األهداف الرئيسة للرؤية.
”سيوفر  ”سيتريد“:  إدارة  رئيس مجلس  هايمان  كريس  وقال 
المؤتمر السعودي البحري 2022 منصة تجمع القادة العالميين 
والمختصين بقطاعات الشحن والموائن وبناء السفن والخدمات 

اللوجستية المتكاملة والقطاعات البحرية.“
وأضاف هايمان: ”نهدف إىل توحيد المهنيين يف هذه الصناعات 
الرئيسة التي تعد جزًءا ال يتجزأ من التقدم االقتصادي للدول، 
إضافة إىل تسليط الضوء على فرص االستثمار والتعاون الرئيسة 
داخل المملكة.  نأمل أن نسلط الضوء على إسهام الصناعة 
البحرية لتكون رافًدا رئيًسا من روافد التنمية يف رؤية المملكة 
2030، كما نؤمن بالدور الذي سيلعبه هذا الحدث يف دفع نمو 
الصناعات البحرية يف المملكة العربية السعودية ودول مجلس 

التعاون الخليجي.“
تضم قائمة المتحدثين شخصيات قيادية يف قطاع الصناعة 
البحرية مثل  سعادة عمر الحريري رئيس هيئة الموائن السعودية، 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  السبيعي  علي  أحمد  المهندس 
البحري، فهد محمد العبد الكريم نائب رئيس الخدمات الصناعية 
”أرامكو السعودية“، عبد هللا األحمري الرئيس والمدير التنفيذي 
للشركة العالمية للصناعات البحرية، إسبن بولسون الرئيس 
أونيل،  مارك  الشحن،  لقطاع  الدولية  التجارة  لغرفة  السابق 
رئيس إنترمانجر، عمران عمر، شريك ورئيس النقل والخدمات 
اللوجستية يف مجموعة التميمي وشركاه يف اإلمارات العربية 
المتحدة، عبدالعزيز صبري، رئيس شركة البحري إلدارة السفن، 
والمهندس عصام العماري، الممثل الدائم للمملكة العربية 
زابروكي،  ولويس  الدولية،  البحرية  المنظمة  لدى  السعودية 

الرئيس التنفيذي لشركة سي وايز انترناشيونال. 

سيشارك القادة وخبراء الصناعة من المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم رؤاهم حول آخر المستجدات في المملكة وخارجها
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Average container prices in China 
have declined to more than half since 
August 2021, as the leasing rates 
declined by 17 per cent from June to 
July this year, according to an analy-
sis published by Container xChange, 
a technology marketplace and oper-
ating platform for container logistic 
companies.
Published in a report under the title 
of ‘Where Are All the Containers’ the 
marketplace reported that the de-
cline in average container prices and 
leasing rates offers “good opportu-
nities” for both shippers and freight 
forwarding companies to plan cargo 
as the supply chain braces for the 
peak season which is from July to 
September.
“Shippers are once again hoping that 
the exports will restore in full swing 
as the industry prepares for the peak 
season. Amidst this, there are more 
reasons for shippers to rejoice as the 
average container prices and one-
way leasing rates Ex China shows 
a downward trend at a time when 
shipping is historically at its peak in 
the country. The average contain-

er prices are more than halved as 
compared to the last year, in August. 
Clearly, this brings cheers to the 
shippers and forwarders hoping to 
ship cargo containers out of China,” 
said Christian Roeloffs, Co-founder 
and CEO, Container xChange.
 Shanghai Container Availability in-
dex (CAx) shows that the CAx is 
0.58 in week 33 as compared to 
0.52 in 2021, 0.32 in 2020 and 2019 
(pre-pandemic). The marketplace 
said that this high CAx value could 
potentially mean that there are more 
containers in China as compared to 
the last three years with reduced 
prices; therefore, it has become eas-
ier for shippers and freight forward-
ers to plan trips from China. 

“This is the peak shipping season, 
and the industry expects heavy out-
flow of containers from China to ful-
fil orders from demand centres. This 
year, we haven’t witnessed two key 
trends that are a norm during this 
time in previous years – a rise in 
leasing rates and container prices in 
China and a decline in CAx values,” 
added Roeloffs.

17 per cent decline in one-way leas-
ing pick-up rates of containers from 
China to the US from June to July.  
Average Trading prices in China 
halved year on year in August this 
year

“From around $5500 for a car-
go-worthy standard container size 
in September 2021, and further de-
clining from there to reach $3494 in 
May 2022, the current average trad-
ing price has plummeted to $2679 
so far in August 2022. Last year in 
August, this average trading price 
was $5470. More than halved from 
last year same month,” reported 
Container xChange. 

Average container prices and leasing rates 
decline in China during peak season shipping

IN BRIEF
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انخفاض متوسط أسعار شحن الحاويات ومعدالت التأجير 
في الصين خالل موسم ذروة الشحن البحري

الحاويات  انخفض متوسط أسعار شحن 
أغسطس  منذ  النصف  من  كثر  بأ الصين  يف 
2021. ووفق تحليل نشرته شركة »كونتينر 
إكستشينج«، وهي سوق تقنية ومنصة تشغيل 
لشركات الخدمات اللوجستية للنقل بالحاويات، 
انخفضت معدالت التأجير بنسبة 17 يف المائة 

بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

»كونتينر  نشرته  الذي  ير  لتقر ا كد  وأ
كستشينج« تحت عنوان »أين ذهبت جميع  إ
الحاويات؟« أن االنخفاض يف متوسط أسعار 
الحاويات ومعدالت التأجير يوفر »فرًصا جيدة« 
شحن  وشركات  البحري  الشحن  لشركات 
البضائع حيث  لنقل  الخطط  لوضع  البضائع 
تستعد سالسل اإلمداد والتوريد لموسم الذروة 

الذي يمتد من شهر يوليو وحتى سبتمبر.

المؤسس  رولوفس،  يستيان  كر وقال 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة »كونتينر 
كستشينج«: »تأمل شركات الشحن البحري  إ
أن يعود حجم الصادرات إىل سابق عهده، مع 
استعدادات القطاع لموسم الذروة. ويف وسط 
ذلك، هناك أسباب عدة تجعل شركات الشحن 
الحاويات  أسعار  متوسط  يتخذ  تبتهج حين 
ومعدالت التأجير باستثناء الصين منحنى تنازلًيا 
على الرغم من أن تلك الفترة تشهد عادة ذروة 
عمليات الشحن يف البالد. ويف شهر أغسطس، 
بأكثر من  الحاويات  انخفض متوسط أسعار 
النصف مقارنة بالعام الماضي. ومن الواضح 
الشحن  ووكالء  األمر يسعد شركات  هذا  أن 
البضائع إىل  يأملون يف شحن حاويات  الذين 

خارج الصين.«
 CAx)) »وقد سجل »مؤشر توافر الحاويات
0.58 نقطة يف األسبوع 33 مقارنة بـ 0.52 يف 

(قبل  و2019   2020 2021 و0.32 يف  عام 
كستشينج«  إ »كونتينر  وأوضحت  الجائحة). 
أن  العالية للمؤشر قد تعني  القيمة  أن هذه 
هناك المزيد من الحاويات بأسعار مخفضة يف 
الصين مقارنة بالسنوات الثالث الماضية، لذا، 
أصبح من السهل على شركات ووكالء الشحن 
التخطيط لرحالت الشحن انطالًقا من الصين.

وأضاف رولوفس: »يعد الوقت الحايل ذروة 
كبيًرا  تدفًقا  القطاع  ويتوقع  الشحن،  موسم 
للحاويات من الصين لتلبية حجم الطلب. وهذا 
يعتبران  رئيسيين  توجهين  نشهد  لم  العام، 
أال  العام؛  من  الوقت  هذا  خالل  معتاًدا  أمًرا 
وهما ارتفاع معدالت التأجير وأسعار الحاويات 
توافر  »مؤشر  قيمة  وانخفاض  الصين  يف 
التأجير أحادي  الحاويات«. انخفاض معدالت 
االتجاه للحاويات من الصين إىل الواليات المتحدة 

بنسبة 17 يف المائة بين شهري يونيو ويوليو 
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H.E Kamel AlWazer 
Egyptian Minister of Transport

UAE and 
Egypt aim to 
strengthen 
maritime 
collaboration

The UAE aims to solidify its collab-
oration with Egypt in the maritime 
sector and will focus on boosting 
joint investment in areas including 
the development of ports and logis-
tics services through research and 
artificial intelligence. Officials from 
the UAE’s Ministry of Energy and 
Infrastructure and Egypt’s Minis-
try of Transport met and discussed 

proposed development projects and 
plans that will benefit the maritime 
economy and enhance investment 
opportunities in several vital are-
as, including developing ports and 
logistics services through scientific 
research and Artificial Intelligence. 
They also discussed key plans to en-
hance the global position of Egypt 
and the UAE and consolidate their 

competitiveness in the maritime sec-
tor.

UAE maritime sector supported by 
innovation
The UAE has over 20 leading sea-
ports and some of the largest oil ex-
port terminals in the world. It ranks 
3rd in the Bunker Supply Index and 
is home to the headquarters of Abu 
Dhabi Ports Group, the developer of 

By: Effat Mostafa 
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Maqta Gateway, which is the UAE’s 
first digital port community powered 
by blockchain. The UAE is also home 
to DP World, a leading smart trade 
enabler, that has launched several in-
novative solutions that have revolu-
tionised the global supply chain. 
These solutions include Dubai Trade, 
a one-stop shop for cross-border 
trade, and SeaRates, which pro-
vides instant and live rates for con-
tainer shipping. The company also 
launched CARGOES.com, a platform 
that provides integrated solutions 
for financing and shipping goods 
around the world. DP World has 
also transported more than 10,000 
containers through BoxBay, an intel-
ligent High Bay Storage (HBS) sys-
tem, and is developing ‘Cargospeed’ 
in partnership with Hyperloop One, a 
high-speed system for transporting 
goods in pods that move inside vac-
uum tubes at a speed that is equal to 
planes, but on land.
H.E. Eng. Hassan Mohamed Juma 
Al Mansouri, Undersecretary for In-
frastructure and Transport Affairs 
at the UAE Ministry of Energy and 
Infrastructure, said: “The UAE’s Blue 
Economy Strategy is based on sever-
al pillars, including innovation, crea-
tivity, research and development, as 
well as an effective system of links 
with academic institutions, univer-
sities and research centres that can 

keep pace with the scientific and 
technological developments, adapt 
them to local needs. The Strategy 
also depends on training and prac-
tical education, which is one of the 
main requirements to increase pro-
ductivity and competitiveness for 
sustainable national economic de-
velopment. During the meeting, the 
Ministry of Energy and Infrastruc-
ture presented the UAE experience, 
especially in innovation, adopting 
digital solutions in the shipping and 
maritime transport and logistics sec-
tor as well as investing in the latest 
digital solutions.”
Al Mansouri underlined the robust 
relationship between the UAE and 
Egypt and their leaderships. He not-
ed that the UAE is looking forward 
to strengthening bilateral cooper-
ation in all key areas, especially the 

maritime sector to encourage joint 
investments and develop existing in-
vestments. He commended the ma-
jor development Egypt is witnessing 
in all economic fields.

Egypt shapes its maritime 
roadmap 
The government of Egypt has set out 
a long-term strategy for developing 
the country’s maritime industry by 
raising the efficiency and compet-
itiveness of its maritime ports. The 
maritime sector of Egypt has also 
maintained its steady growth despite 
the global challenges of Covid-19 
pandemic.
Egypt Vision 2030 sustainable de-
velopment strategy envisages in-
frastructural development as a pre-
requisite to improving industrial 
competitiveness and creating mod-
ern and innovative industries. The 
development of the country’s various 
seaports under this vision is project-
ed to augment the capacity of these 
ports from 120 million metric tons to 
370 million metric tons by 2030.  
H.E. General Reda Ahmed Ismail, 
Undersecretary of the Ministry of 
Transport and Head of the Maritime 
Transport Sector emphasised that 
Egypt has a 3,000-kilometre-long 
coastline along the Red Sea and 
Mediterranean Sea, containing huge 
wealth of fish, petroleum and gas as  – H.E. Admiral Osama Rabea

Egypt’s Suez Canal is the 
fastest shipping route 
between Europe and Asia 
and one of the Egyptian 
government’s main sources 
of foreign currency 
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well as several coastal cities. He not-
ed that the Egyptian Government is 
investing heavily to develop the blue 
economy and enhance its contribution 
to the country’s GDP. He commended 
the development in the UAE’s mari-
time sector, pointing out that the UAE 
has become a leading maritime hub, 
and that the integration between the 
maritime sectors in Egypt and the UAE 
would enhance the region’s competi-
tiveness globally.
According to H.E. Admiral Osama 
Rabea, Egypt’s Suez Canal revenue 
reached $704 million in July 2022. The 
canal is the fastest shipping route be-
tween Europe and Asia and one of the 
Egyptian government’s main sources 
of foreign currency. Rabea attributed 
the rise to an increase in vessel num-
bers and cargoes, with total cargoes 
reaching a record high of 1.32 million 
tonnes, up 10.9% from 2020/21. The 
number of vessels transiting the canal 
rose 15.7% to 22,032. 

Towards a comprehensive maritime 
economic partnership
H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to 
the Minister of Energy and Infrastruc-

ture for Maritime Transport Affairs 
highlighted the key developments in 
the UAE’s maritime sector and its 
state-of-the-art capabilities. She em-
phasised the UAE’s keenness to coop-
erate with the most important regional 
maritime centers development. 
Al Malek explained, “The UAE’s wise 
leadership emphasises immensely on 
the maritime sector and is keen to 
enhance the contribution of the blue 
economy to comprehensive and sus-
tainable development. The UAE plays 
a significant role in raising awareness 
about the importance of protecting 
the environment and water resources, 
as they are the most important pillars 
for developing the blue economy. The 
UAE encourages coordination among 
world countries protect rivers, seas and 
oceans from the factors that cause 
marine pollution. At MOEI, we are 
keen to share our experiences and best 
practices with regional and global mar-
itime centres. We are proud of the con-
structive discussions with Egypt, which 
is one of the leading countries in the 
maritime sector to enhance our strate-
gic partnership and achieve significant 
development in maritime operations 
and shipping in the region.”

The two sides discussed the most sig-
nificant investment opportunities in 
the maritime sector, which could con-
stitute a strong beginning for joint 
cooperation. There are investment op-
portunities in maritime transport in all 
Egyptian ports, including of Sokhna, Al-
exandria and Sharm El Sheikh. Egypt’s 
Ministry of Transport is implementing 
a comprehensive plan to upgrade and 
develop the maritime transport system 
according to the best international sys-
tems. This includes developing Egypt’s 
ports to achieve the goal of transform-
ing Egypt into a centre for global trade 
and logistics.

Both UAE and Egypt’s maritime indus-
try has huge significance for the overall 
economic development of the region. 
The governments have taken various 
initiatives and brought about various 
reforms in their strategies and poli-
cy-making in this area, and these have 
had a positive impact on the develop-
ment of regional maritime sector. 

COVER STORY

 – H.E. Eng. Hassan Mohamed  
Juma Al Mansouri

We look forward to 
enhancing the prospects 
for maritime investment 
between the two countries 
and developing the sector, 
especially with regard to 
innovation, creativity and 
research & development

The UAE plays a significant 
role in raising awareness 
about the importance of 
protecting the environment 
and water resources, as 
they are the most important 
pillars for developing the 
blue economy
 – H.E. Eng. Hessa Al Malek, Advisor to the 

Minister of Energy and Infrastructure 
for Maritime Transport Affairs

The integration between 
the maritime sectors in 
Egypt and the UAE would 
enhance the region’s 
competitiveness globally

 – H.E. General Reda Ahmed Ismail, 
Undersecretary of the Ministry of 
Transport and Head of the Maritime 
Transport Sector
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الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي، ولكن 
على البر. وقال سعادة المهندس حسن محمد 
والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  المنصوري،  جمعة 
التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: »تعتمد 
استراتيجية االقتصاد األزرق يف اإلمارات على عدة 
ركائز من بينها االبتكار واإلبداع والبحث العلمي 
والتطوير، ووجود نظام فعال من الروابط التجارية 
كز  مع المؤسسات األكاديمية والجامعات والمرا
ثورة  كبة  موا التي تستطيع  والبحثية،  العلمية 
المعرفة العلمية والتقنية واستيعابها وتكييفها 
يب  التدر وكذلك  المحلية،  االحتياجات  مع 
والتعليم العملي، وهو من االحتياجات الرئيسة 
االقتصادية  للتنمية  والتنافسية  اإلنتاجية  لرفع 
الطاقة  وزارة  المستدامة. وقد حرصت  الوطنية 
والبنية التحتية من خالل هذا اللقاء الثنايئ على 
االبتكار  اإلمارات، السيما يف  عرض تجربة دولة 
وتبني الحلول الرقمية يف قطاع الشحن والنقل 
يف  واالستثمار  اللوجستية  والخدمات  البحري 

أحدث الحلول الرقمية.«
كما أشار المنصوري إىل عمق العالقات بين دولة 
وقيادتهما  بية،  العر مصر  ية  وجمهور اإلمارات 
السياسية، موضحاً أن دولة اإلمارات تتطلع إىل 
المجاالت  كل  ىف  الثناىئ  التعاون  سبل  يز  تعز
الحيوية خاصة القطاع البحري؛ على نحو يسهم 
وتنمية  المشتركة،  االستثمارات  تشجيع  ىف 
االستثمارات القائمة، مشيداً بالتطور الهائل الذي 
تشهده جمهورية مصر العربية يف كافة المجاالت 

االقتصادية.

لقطاعها  طريق  خارطة  ترسم  مصر 
البحري

طويلة  استراتيجية  ية  المصر الحكومة  طورت 
األجل لتطوير القطاع البحري من خالل رفع كفاءة 
القطاع  وقد حافظ  ية.  البحر موانئها  وتنافسية 
البحري المصري على نموه المطرد على الرغم من 
التحديات العالمية المصاحبة لجائحة كوفيد-19.

المستدامة  للتنمية  مصر  استراتيجية  وتضع 
(رؤية مصر 2030) تطوير البنية التحتية كركيزة 
وتطوير  التنافسية  قدراتها  لتحسين  أساسية 
صناعات حديثة ومبتكرة. ومن المتوقع أن يؤدي 
تطوير الموائن البحرية يف مصر وفق هذه الرؤية 

إىل مضاعفة القدرة االستيعابية للموائن المصرية 
من 120 مليون طن إىل 370 مليون طن بحلول 

عام 2030.
كد سعادة اللواء بحري/ رضا أحمد إسماعيل،  وأ
وكيل أول وزارة النقل، رئيس قطاع النقل البحري 
بوزارة النقل المصرية أن جمهورية مصر العربية 
األحمر  ين  البحر على  كيلومتر  آالف   3 تمتلك 
والمتوسط، وتحتوي ثروة سمكية هائلة، وكنوز 
من المواد البترولية والغاز، إضافة إىل مدن ساحلية 
وشاطئية، وتضخ الحكومة المصرية استثمارات 
إسهامه  يز  وتعز األزرق  االقتصاد  لتطوير  كبرى 
بالتطور  اإلجمايل. كما أشاد   المحلي  الناتج  يف 
مشيراً  اإلمارايت،  البحري  القطاع  شهده  الذي 
إىل أن دولة اإلمارات أصبحت مركزاً بحرياً رائداً، 
البحريين يف مصر  القطاعين  بين  التكامل  وأن 
واإلمارات من شأنه أن يعزز من تنافسية المنطقة 

على المستوى العالمي.
قناة  هيئة  رئيس  ربيع  أسامة  الفريق  وكشف 
السويس، أن إيرادات القناة بلغت 704 ماليين 
دوالر يف يوليو 2022. وتعد قناة السويس أسرع 
وأقصر الطرق المالحية بين قاريت أوروبا وآسيا 
وأحد المصادر الرئيسة للعملة األجنبية للحكومة 
المصرية. وعزا ربيع االرتفاع إىل زيادة أعداد السفن 
وحجم البضائع العابرة للقناة، موضًحا أنّه خالل 
تلك الفترة، عبرت 22,032 سفينة بزيادة قدرها 
الصافية  الحموالت  إجمايل  بلغ  15.7%، يف ما 
العابرة للقناة 1.32 مليار طن خالل العام المايل 

الماضي بنسبة زيادة قدرها %10.9.

كة بحرية اقتصادية شاملة نحو شرا
مالك،  آل  حصة  المهندسة  سعادة  سلطت 
التحتية  والبنية  الطاقة  ير  وز معايل  مستشار 
لشؤون النقل البحري، الضوء على أهم التطورات 
يف القطاع البحري بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
اإلمارايت،  البحري  للقطاع  المتطورة  واإلمكانات 
التعاون مع  اإلمارات على  كدت حرص دولة  وأ

كز البحرية اإلقليمية.  أهم المرا
وأوضحت آل مالك: »تويل القيادة الرشيدة لدولة 
البحري وتحرص  اإلمارات أهمية كبرى للقطاع 
التنمية  األزرق يف  االقتصاد  إسهام  يز  تعز على 
الشاملة والمستدامة. وتقوم الدولة بدور فاعل 
يف التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد 
المائية باعتبارها أهم مرتكزات تطوير االقتصاد 
األزرق، وتدعو إىل ضرورة التنسيق بين دول العالم 
فيما يتعلق بحماية البحار واألنهار والمحيطات 
من العوامل المسببة للتلوث البحري. لذا، نحرص 
التحتية على مشاركة  والبنية  الطاقة  وزارة  يف 
التي نعتمدها مع  الممارسات  خبراتنا وأفضل 
كز البحرية اإلقليمية والعالمية، ونفخر بتلك  المرا
العربية  مصر  ية  جمهور مع  البناءة  النقاشات 
الشقيقة التي تعد من الدول الرائدة يف القطاع 
االستراتيجية وتحقيق  كتنا  لتعزيز شرا البحري 
نقلة نوعية يف العمليات البحرية والشحن البحري 

يف المنطقة.«
وبحث الجانبان أبرز الفرص االستثمارية المتاحة 
يف القطاع البحري والتي يمكن أن تشكل انطالقة 
قوية للتعاون المشترك؛ حيث تم التأكيد على 
وجود فرص استثمارية يف مجال النقل البحري 
يف كافة الموائن المصرية، ومنها موائن السخنة 
تنفيذ   الشيخ؛ وخاصة مع  واإلسكندرية وشرم 
لالرتقاء  شاملة  خطة  ية  المصر النقل  وزارة 
بمنظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً ألحدث 
النظم العالمية، تشمل تطوير الموائن المصرية 
مركز  إىل  لتحويل مصر  األكبر  الهدف  لتحقيق 

للتجارة العالمية واللوجيستيات.
يسهم القطاع البحري يف كل من دولة اإلمارات 
ومصر بدور كبير يف التنمية االقتصادية الشاملة 
مبادرات  البلدين  حكومتا  وأطلقت  للمنطقة. 
االستراتيجيات  من  العديد  وطورت  متعددة 
والسياسات البحرية، األمر الذي كان له آثار إيجابية 

على تطوير القطاع البحري يف المنطقة. 
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التكامل بين القطاعين البحريين يف مصر 
واإلمارات من شأنه أن يعزز من تنافسية 

المنطقة على المستوى العالمي
-إسماعيل

بين  البحري  االستثمار  آفاق  تعزيز  إىل  نتطلع 
يتعلق  فيما  خاصة  القطاع  وتطوير  الدولتين 

باالبتكار واإلبداع والبحث العلمي والتطوير
-المنصوري



اإلمارات ومصر 
تسعيان إلى تعزيز 

التعاون البحري

تسعى دولة اإلمارات العربية المتحدة إىل تعزيز 
تعاونها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة يف 
القطاع البحري، وتعزيز االستثمار المشترك يف 
عدد من المجاالت تشمل تطوير الموائن والخدمات 
العلمي وتقنيات  البحث  اللوجستية من خالل 
التقى مسؤولون من  وقد  االصطناعي.  الذكاء 
وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات ووزارة 
النقل المصرية، حيث ناقش الجانبان مشاريع 
وخطط تنموية مقترحة من شأنها أن تعود بالنفع 
على االقتصاد البحري وتعزز من فرص االستثمار 
يف مجاالت حيوية عدة أهمها تعزيز سبل تطوير 
الموائن والخدمات اللوجستية من خالل البحث 
العلمي وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، كما ناقشوا 

أبرز الخطط المقترحة لتعزيز 

مكانة الدولتين عالمياً وترسيخ تنافسيتهما يف 
القطاع البحري.

قطاع بحري يعززه االبتكار
كثر من 20 ميناًء بحريًا  تحتضن دولة اإلمارات أ
كبر موائن تصدير النفط  دولًيا رائًدا، وعدًدا من أ
عالمًيا، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد 
الرئيس لمجموعة  المقر  السفن، وتمثل  وقود 
موائن أبوظبي، الشركة المطورة لبوابة المقطع، 
أول مجتمع موائن رقمي يف دولة اإلمارات يعمل 
بتقنية بلوك تشين، إضافة إىل مجموعة دي يب 
ورلد، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والتي أطلقت 
التي  المبتكرة  والمنتجات  المنصات  عدًدا من 

تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة اإلمداد 
والتوريد الدولية.

ومن أبرز هذه الحلول بوابة ديب التجارية، النافذة 
الموحدة للتجارة عبر الحدود، ومنصة »سيريت« 
التي توفر أسعارًا فورية ومباشرة لشحن البضائع 
منصة  مؤخًرا  الشركة  أطلقت  كما  بالحاويات. 
التي   ،»CARGOES.com كوم  دوت  »كارجوز 
البضائع  وشحن  لتمويل  متكاملة  حلواًل  تتيح 
حول العالم، من جانب آخر أعلنت دي يب ورلد 
كثر من 10,000 حاوية عبر  عن نجاحها بنقل أ
نظام »بوكس يب« اآليل لتخزين ونقل الحاويات 
على رفوف متعددة، كما تقوم دي يب ورلد أيًضا 
نظام  بتطوير  ون«  »هايبرلوب  مع  كة  بالشرا
البضائع  لنقل  السرعة  فائق  »كارجوسبيد« 
أنابيب مفرغة من  داخل  تتحرك  يف كبسوالت 

معالي كامل الوزير
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“Irrespective of the fuel that any company uses in their machinery or their production work, they 
should proactively reach out to companies that working towards developing green solutions”

FuelSpec: 
Catalysing the industry’s drive towards 
net-zero carbon emissions

EXCLUSIVE INTERVIEW

By: Haifa Al-Thawadi
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FuelSpec, a technology that is available 
to some of the world’s largest energy 
consumers to improve fuel combustion, 
is considered one of the latest green 
technology for the maritime. industry. It 
is important development because when 
fuel combustion is improved, emissions 
are reduced, and the engine wear is 
minimised; therefore, the fuel economy 
improves. Although FuelSpec is not the 
panacea for climate change, it is viewed 
as a bridge technology that will allow 
the world to burn less fossil fuel in a 
significantly cleaner fashion as we begin 
to rely on alternate sources of energy.
Seema Das, Senior Manager, Vishwa 
Samudra (FuelSpec) spoke in detail with 
Marasi News regarding the capabilities of 
this unique solution.
How can FuelSpec facilitate 
the industry’s drive towards 
decarbonisation?
FuelSpec is a liquid combustion catalyst 
which is used in the ratio of 1:4000, i.e., 
one litter of FuelSpec with four tons 
of fuel, which gives us benefit of fuel 
efficiency and reduction of emissions. 
When I say improved efficiency in the 
fuel, I mean to say that the ship owners 
would consume lesser fuel by using 
FuelSpec, and the emission reduction in 
the environment happens because of the 
complete burning of hydrocarbons. If you 
understand how the fossil fuels work, it’s 

a quite a tarry material, and we need to 
increase the temperature by 40 degrees 
before we put it in the combustion engine.
We add FuelSpec with the fuel because 
it is non-hazardous, it can be stored for 
a long time, it doesn’t mix up, and it is 
a catalyst. Once it is injected; since the 
composition of the FuelSpec is iron, 
magnesium, other fuel solvents, the iron 
absorbs the heat in the first part of the 
combustion and releases it in the second 
part of the process. So, what happens is 
that the unburnt carbons which are left 
out come out as soot particle matters 
such as nitroxide, Sulphur oxides, carbon 
dioxide, and carbon monoxide.
However; because of FuelSpec, 
which uniformly heats the fuel and 
burns it entirely, the emissions are 
reduced immensely. Apart from the 
economic benefit to any ship owner, 
I think consciously ensuring that 
the environment is cleaner for the 
generations to come, is a much bigger 
advantage of using FuelSpec. Also, 
considering that all of us signed the Paris 
Agreement, and everybody is trying to 
achieve cleaner environment, this green 
technology will help us much earlier than 
any of the ideal alternate fuels which are 
yet to be identified.
In your opinion, how is the indus-
try progressing towards net-zero 
emissions?

Currently, a lot of innovations are taking 
place where they are trying to identify 
and increase their reliance on carbon-free 

fuels for the shipping sector. One such 
example is of course methane. If you 
know the gas cylinders that are used 

for domestic cooking in some countries, 
they use methane. It is by far one of the 
best alternate fuels available. But when 
you consider a more commercial scenario 
such as the fuel used in ships and other 
big machines, we have not yet been able to 
draw a solid conclusion in terms of what 
would be the ideal alternate fuel option. 
However, one thing we will need to keep 
in consideration is the cost efficiency of 
the solution. Most ship owners use fossil 
fuel because of its low cost, so we will 
need to identify a solution that is both, 
environment friendly, and cost-efficient.

How can we ensure a more 
sustainable maritime industry?
When you try to closely understand the 
greenhouse effect, you would realise 
that the transport sector is responsible 
for over 80 per cent of climate change is 
due to the CO2 and other gases that are 
emitted by it. Therefore, I would always 
say that irrespective of the fuel that 
any company uses in their machinery 
or their production work, they should 
proactively reach out to companies 
that working towards developing green 
solutions. There are several companies 
in the market that have been presenting 
solutions for decarbonisation such as 
FuelSpec, reaching out to them and 
adopting their solutions will only speed 
up the process of achieving net-zero 
emission goals for the industry as a 
whole. At our end, we are always at the 
forefront of shipping FuelSpec to any of 
the ports around the world that require 
the product, and therefore catalyse 
the maritime industry’s drive towards 
decarbonisation. 
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يف  الطاقة  مستهلكي  كبر  أ من  عدد  يستخدمها  التي   (FuelSpec) سبيك  فيول  تقنية  تعد 
قطاع  يف  المستخدمة  الخضراء  التقنيات  أحدث  من  الوقود،  احتراق  تحسين  بهدف  العالم 
وتزداد  المحرك،  كل  تآ ويقل  االنبعاثات  تقل  الوقود،  احتراق  يتحسن  فعندما  البحري،  النقل 
كفاءة استهالك الوقود. وعلى الرغم من أن تقنية »فيول سبيك« ليست الحل الناجع لمواجهة 
التغير المناخي، إال إنها تقنية مهمة تتيح للمستخدمين حرق كمية أقل من الوقود األحفوري 

الناتجة. االنبعاثات  وتقليل 

(فيول  فيشوا سامودرا  أول يف  مدير  داس،  تحدثت سيما  نيوز«،  »مراسي  مع  اللقاء  هذا  يف 
يدة. الفر التقنية  التي توفرها هذه  سبيك) حول اإلمكانات 

كيف يمكن لتقنية »فيول سبيك« أن تساعد القطاع البحري يف إزالة الكربون؟
 ،4000 إىل   1 بنسبة  استخدامه  يتم  االحتراق  على  عامل مساعد  عن  عبارة  »فيول سبيك« 
الوقود، ما يعزز من كفاءة  أربعة أطنان من  أي يتم إضافة لتر واحد من »فيول سبيك« لكل 
استهالك الوقود ويقلل االنبعاثات. وعندما أتحدث عن تحسين كفاءة الوقود، فإنني أقصد أن 
أصحاب السفن سوف يستهلكون كمية وقود أقل عند استخدامهم لـ«فيول سبيك«، كما تقل 
مادة  عن  عبارة  األحفوري  فالوقود  بونات،  للهيدروكر الكامل  االحتراق  نتيجة  االنبعاثات  نسبة 
يادة درجة الحرارة بمقدار 40 درجة قبل وضعه يف محرك االحتراق. قطرانية، ونحن بحاجة إىل ز

ينها لفترة طويلة.  تتم إضافة »فيول سبيك« إىل الوقود، حيث إنها مادة غير خطرة، ويمكن تخز
وبما إنها خليط من الحديد والمغنيسيوم ومذيبات الوقود األخرى، فعند إضافتها للوقود، فإن 
العملية.  من  الثاين  الجزء  يف  ويطلقها  االحتراق  من  األول  المرحلة  يف  الحرارة  يمتص  الحديد 
كاسيد  النيتروكسيد وأ المتبقي الذي لم يحترق يخرج على هيئة سخام من  الكربون  لذا، فإن 

كسيد الكربون. كسيد الكربون وأول أ الكبريت وثاين أ

وبالتايل  بالكامل،  الوقود بشكل موحد وحرقه  يتم تسخين  إضافة »فيول سبيك«،  ولكن عند 
فإننا  مالك سفينة،  ألي  االقتصادية  يا  المزا عن  النظر  وبصرف  كبير.  بشكل  االنبعاثات  تقليل 
نسهم يف الحفاظ على البيئة لألجيال القادمة، وهذه ميزة مهمة توفرها تقنية »فيول سبيك«. 
ونظًرا ألننا جميًعا وقعنا اتفاقية باريس للمناخ، ونسعى إىل الحفاظ على بيئة نظيفة، ستساعدنا 
الوقود  بأنواع  مقارنة  مبكر  المرجوة يف وقت  األهداف  إىل  الوصول  الخضراء على  التقنية  هذه 

التي لم يتم تحديدها بعد. المثالية  البديل 

إىل صايف  الوصول  البحري يف  القطاع  يحققه  الذي  التقدم  إىل  تنظرين  كيف 
الصفري؟ االنبعاثات 

يادة االعتماد على  يف الوقت الحايل، يتم تطوير الكثير من االبتكارات التي تسعى إىل تحديد وز

والذي  الميثان،  غاز  ذلك  األمثلة على  بين  ومن  الشحن.  قطاع  الكربون يف  الخايل من  الوقود 

يتم استخدامه يف تعبئة اسطوانات الغاز المستخدمة يف الطهي المنزيل، ويعد من أفضل أنواع 

ية بالنسبة للسفن والمعدات الكبيرة  الوقود البديل المتاحة. ولكن عندما تفكر من الناحية التجار

علينا  يجب  البديل، حيث  للوقود  المثايل  الخيار  إىل  التوصل  بعد من  نتمكن  لم  فإننا  األخرى، 

وضع كفاءة التكلفة بعين االعتبار، فمعظم أصحاب السفن يستخدمون الوقود األحفوري بسبب 

التكلفة. تكلفته المنخفضة، لذا، فإننا بحاجة إىل تطوير حل صديق للبيئة وفعال من حيث 

كثر استدامة؟ كيف يمكننا ضمان قطاع بحري أ

كسيد  كثر من 80 يف المائة من التغير المناخي بسبب انبعاثات ثاين أ قطاع النقل مسؤول عن أ

النظر عن  إنه بغض  دائًما  أقول  لذا،  الحراري.  لالحتباس  المسببة  الغازات  الكربون وغيره من 

الوقود الذي تستخدمه الشركات يف معداتها أو يف خطوط اإلنتاج الخاصة بها، عليها أن تتواصل 

العديد من  هناك  للبيئة.  تطوير حلول صديقة  تعمل على  التي  الشركات  استبايق مع  بشكل 

الشركات التي تقدم حلواًل إلزالة الكربون مثل »فيول سبيك«، وسيساعد الوصول إليها واعتماد 

البحري. ومن جهتنا،  القطاع  الصفري يف  االنبعاثات  أهداف صايف  تحقيق  حلولها على تسريع 

القطاع  تقدم  دفع  لنسهم يف  العالم  ميناء يف  أي  إىل  فإننا مستعدون لشحن »فيول سبيك« 

نحو تحقيق إهداف إزالة الكربون. 
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فيول سبيك: تعزيز توجه القطاع البحري 
نحو صافي االنبعاثات الصفري

أجرت الحوار: هيفاء الذوادي

 بغض النظر عن نوع الوقود الذي تستخدمه الشركات في معداتها أو في خطوط اإلنتاج الخاصة بها، عليها أن تتواصل“
بشكل استباقي مع الشركات التي تعمل على تطوير حلول صديقة للبيئة
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EXCLUSIVE INTERVIEW

Alexandre 
Araman: 
Identifying 
the ideal 
energy mix for 
decarbonisation

The challenges of the energy market are 
rising daily due to disruptions in the supply 
chain value that they  must face. Most 
markets are focused on meeting the rising 
demands of global consumption, whilst 
adopting an alternate lower-emission source 
of energy. However, there remains a question 
of how we can transition to cleaner energy 
whilst ensuring the demand is met. Speaking 
exclusively to Marasi News, Alexandre 
Araman, Principal Analyst, Middle East 
Upstream, Wood Mackenzie, said that the 
energy mix depends on the region. “I do not 
think there is an ideal fuel here,” he said. 

What are the five recent trends observed 
in the Middle East Oil and Gas sector?

Well the first trend we have observed is 
the fact that investments in oil and gas 
have continued and will continue regardless 
of the discussion being held on energy 
transition. These investments will continue 
to flow in, especially in the Middle East 
where this resource is available in abundance. 
Investments in oil and gas in this region serve 
to be an advantage as it is cost efficient here, 
as well as the fact that emissions released 
in the region are quite low as compared to 
several other places across the globe.

The second trend we have observed is 
the increase in favorability of brownfields, 
expansions or upgrades of existing oil and 
gas fields, over greenfields, that is new 

“The more a company diversi-
fies its energy mix, the better 
it will be equipped to face and 
embrace energy transition.”

Alexandre Araman
Principal Analyst, Middle East 
Upstream, Wood Mackenzie

By: Mohammed Siddiq M.
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developments of new oil and gas fields. So we 
will see a reduction in mega projects, and are 
expecting to see more investments in already 
existing fields; meaning in-field drilling, as 
well as nearby exploration. 

The third trend is regarding the management 
of wealth funds and raising capital. This has 
proven to be one of the most significant 
trends. We have observed that some of the 
countries in the Middle East have the largest 
sovereign wealth funds in the world. These 
countries include Kuwait, Saudi Arabia, and 
the UAE. The national oil companies in these 
countries have been raising tremendous 
amounts of money. 

The fourth trend is the acceleration towards 
adopting renewable sources of energy. 
Considering the era we are in right now; this 
seems to be a trend that will continue to exist 
and develop rapidly. Which also indicates the 
fact that the capacity of renewable sources 
of energy will be worked on and increased. 

Lastly, we have observed the strengthening 
of the local talent. We are seeing a lot 
of countries, especially in Africa and the 
Middle East, investing heavily in their local 
workforce. We believe these countries have 
massive potential and their native workers 
can not only run their national oil and gas 
companies, but also drive their progress to 
greater heights.

When you look at these major oil 
companies shifting their focus towards 
lower emission fuels such as Hydrogen, 
do you think it will impact the overall oil 
sector?

In my opinion, it will not impact the sector 
greatly. We have seen major IOCs like Total 
transforming into Total Energies. So I think 
what we need to focus more on now is the 
energy mix. We do not have to oppose oil 
and gas, or Hydrogen. It is really all about 
diversifying our access to energy itself. So 

hydrogen is not here to [replace] oil and gas 
completely. Even when you look at ADNOC, 
a lot of the Hydrogen being produced is 
Blue Hydrogen, which is Hydrogen coming 
from gas, and then sequestrated the CO2 in 
geological formations. Therefore, I believe it 
is necessary for every oil producing company 
to have an energy mix. The more a company 
diversifies its energy mix, the better it will 
be equipped to face and embrace energy 
transition.

In terms of alternate sources of energy, 
which fuel do you think is the ideal fuel 
for achieving decarbonisation?

I do not think there is an ideal fuel here. I 
think it is really about the mix and every 
country has its own needs and advantages. 
If we look at Africa, definitely gas is an ideal 
market purely because of the fact that most 
of the continent is still burning biomass for 
heating and cooking purposes. So definitely 
transitioning from biomass to gas is already a 
big transition. However, some other markets 
will need to transition from coal to gas, or 
perhaps to other sources of energy such as 
solar or wind. So it really depends on the 
region itself. 

The goal is to lower the carbon footprint. 
Some regions release more emissions than 
others, so they have a much larger range for 
improvement as compared to a region that is 
already doing well in terms of its emissions. 
Even in terms of the ideal alternate source of 
energy, the solution will be different for each 
region. Some places are blessed with a lot of 
sunshine, like the Middle East or the Sahara. 
In these cases, solar energy would definitely 
be the ideal alternate source of energy. 
Meanwhile in the north sea, solar might not 
be the answer there. Maybe offshore wind is 
more suitable there. Some other places will 
have Hydrogen as the ideal alternative. So it 
really depends on the region itself and the 
available natural resources. 
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ألكسندر أرامان: تحديد مزيج الطاقة المثالي 
لتحقيق أهداف إزالة الكربون

”كلما عملت الشركة على تنويع مزيج الطاقة الخاص بها، كلما كانت أكثر استعداًدا لمواجهة وتبني التحول في مجال الطاقة“.
يوًما بعد يوم، تتزايد التحديات يف سوق الطاقة 
تشهدها سالسل  التي  االضطرابات  نتيجة 
اإلمداد والتوريد. وتركز معظم األسواق على 
العالمي،  المتزايد لالستهالك  الطلب  تلبية 
للطاقة منخفضة  بديلة  اعتماد مصادر  مع 
إىل  االنتقال  يمكن  ولكن كيف  االنبعاثات، 

طاقة أنظف مع ضمان تلبية الطلب.
يف هذا اللقاء الحصري مع »مراسي نيوز«، 
 - الرئيس  المحلل   ، أرامان  ألكسندر  كد  أ
التنقيب واإلنتاج يف منطقة الشرق األوسط 
لدى شركة »وود مكينزي«، أن مزيج الطاقة 
المثايل يختلف حسب كل منطقة، وأضاف: 
»ال أعتقد أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه 

الوقود المثايل.«

برأيك، ما هي أحدث خمسة توجهات 
يف قطاع النفط والغاز يف منطقة الشرق 

األوسط؟
استمرار  هو  الحظناه  الذي  األول  التوجه 
االستثمارات يف قطاع النفط والغاز، وستستمر 
هذه االستثمارات بغض النظر عن النقاش 
الدائر حول التحول الذي يشهده قطاع الطاقة. 
وسيتواصل تدفق هذه االستثمارات، ال سيما 
يف منطقة الشرق األوسط حيث تتوافر موارد 
النفط  بكثرة. وتعد االستثمارات يف  الطاقة 
حيث  من  فعالة  المنطقة  هذه  يف  والغاز 
التكلفة، باإلضافة إىل أن االنبعاثات الصادرة 
بالعديد  المنطقة منخفضة جًدا مقارنة  يف 

من المناطق األخرى حول العالم.
تفضيل  هو  الحظناه  الذي  الثاين  التوجه 
االستثمار يف الحقول البنية، أي توسيع وتطوير 
حقول النفط والغاز القائمة، مقارنة باالستثمار 
يف الحقول الخضراء، أي تطوير حقول جديدة. 
لذا، سنشهد انخفاًضا يف المشاريع الضخمة، 
المجاالت  يف  االستثمارات  من  يد  مز مع 
االستكشاف يف  يعني  ما  بالفعل،  القائمة 

المناطق القائمة أو بالقرب منها.
بإدارة صناديق  فيتعلق  الثالث  التوجه  أما 
الثروة وجمع رؤوس األموال، فقد الحظنا أن 

بعض الدول يف منطقة الشرق األوسط تمتلك 
كبر صناديق الثروة السيادية يف العالم مثل  أ
السعودية  العربية  الكويت والمملكة  دولة 
وتجمع  المتحدة،  بية  العر اإلمارات  ودولة 
شركات النفط الوطنية يف هذه البلدان أمواالً 

هائلة.
يتمثل التوجه الرابع يف سرعة التحول نحو 
اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وبالنظر إىل 
الوضع الحايل، يبدو أن هذا التوجه سيستمر 
وسيتطور بسرعة، األمر الذي يشير أيًضا إىل 
مواصلة العمل على تطوير مصادر الطاقة 

المتجددة وزيادة قدرتها اإلنتاجية.
الكفاءات  بتطوير  االهتمام  الحظنا  وأخيًرا، 
المحلية، حيث تستثمر الكثير من البلدان، 
ال سيما يف أفريقيا والشرق األوسط، بكثرة 
يف القوى العاملة المحلية. ونعتقد أن هذه 
البلدان لديها إمكانات هائلة ويمكن للقوى 
العاملة المحلية إدارة شركات النفط والغاز 

الوطنية والدفع بها إىل مستويات أعلى.

هل تعتقد أن تحول تركيز شركات النفط 
الكبرى نحو أنواع الوقود ذات االنبعاثات 
الهيدروجين، سيؤثر  مثل  المنخفضة 

على قطاع النفط بشكل عام؟

يف رأيي، لن يؤثر ذلك على القطاع بشكل كبير، 
العالمية  النفط  فقد شهدنا تحول شركات 
الكبرى مثل »توتال« إىل »توتال للطاقة«، 
كبر  لذا، أعتقد أننا بحاجة إىل التركيز بصورة أ
على مزيج الطاقة يف الوقت الحايل، وال يتعين 
أو  الغاز  أو  النفط  علينا معارضة استخدام 
الهيدروجين، فاألمر يتعلق بتنويع مصادرنا 
من الطاقة، فالهدف من الهيدروجين ليس أن 
يحل محل النفط والغاز بشكل كامل. وحتى 
عندما تنظر إىل شركة »أدنوك«، فإن الكثير 
من الهيدروجين الذي يتم إنتاجه عبارة عن 
»هيدروجين أزرق«، أي الهيدروجين المشتق 
كسيد  أ ثاين  عزل  مع  الطبيعي  الغاز  من 
الكربون عنه يف التكوينات الجيولوجية. لذا، 

تعمل جميع  أن  الضروري  من  أنه  أعتقد 
الشركات على تنويع مزيج الطاقة الخاصة 
بها، فكلما عملت الشركة على تنويع مزيج 
كثر استعداًدا  الطاقة الخاص بها، كلما كانت أ

لمواجهة وتبني التحول يف مجال الطاقة.

يف ما يتعلق بالمصادر البديلة للطاقة، 
لتحقيق  المثايل  الوقود  ما هو  برأيك 

أهداف إزالة الكربون؟

ال أعتقد أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه 
األمر يتعلق  أن  برأيي  المثايل. ولكن  الوقود 
كل  واحتياجات وخصائص  الطاقة  يج  بمز
دولة، فأفريقيا على سبيل المثال، تعد سوًقا 
مثالًيا للغاز حيث ال تزال الكثير من دول القارة 
التدفئة  ألغراض  الحيوية  الكتلة  تستخدم 
والطهي. لذا، فإن االنتقال من الكتلة الحيوية 
إىل الغاز الطبيعي يعد تحوالً كبيرًا بكل تأكيد. 
ومع ذلك، تحتاج بعض األسواق األخرى إىل 
التحول من االعتماد على الفحم إىل استخدام 
الغاز أو ربما إىل االعتماد على مصادر أخرى 
لذا  الرياح.  أو طاقة  الطاقة الشمسية  مثل 

فإن األمر يختلف من منطقة ألخرى.
البصمة  تقليل  يف  النهايئ  الهدف  يتمثل 
الكربونية، فبعض المناطق تطلق انبعاثات 
كبر  أ نطاًقا  لديها  فإن  لذا  غيرها،  كثر من  أ
بكثير للتحسين مقارنة بالمنطقة التي لديها 
انبعاثات قليلة. وحتى يف ما يتعلق بالمصدر 
من  الحل  يختلف  للطاقة،  المثايل  البديل 
منطقة ألخرى، فبعض المناطق حباها هللا 
منطقة  مثل  الشمس،  أشعة  من  بالكثير 
الشرق األوسط أو الصحراء الكبرى، ويف هذه 
المصدر  الشمسية  الطاقة  الحالة، ستكون 
بينما  كيد،  تأ بكل  للطاقة  المثايل  البديل 
المثايل يف  الحل  ليست  الشمسية  الطاقة 
ية  البحر ياح  الر تكون  وربما  الشمال،  بحر 
كثر مالءمة هناك، يف حين أن الهيدروجين  أ
المناطق  لبعض  المثايل  البديل  يمثل  قد 
األخرى. لذا، يعتمد األمر حًقا على المنطقة 

نفسها والموارد الطبيعية المتاحة. 

EXCLUSIVE INTERVIEW
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TASNEEF was established in 2012 as 
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to serve the UAE's interest, as well as the 
needs of our clients in the Arab world by 
promoting the security and safety of life at 
sea, and preserving the maritime environ-
ment
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The UAE has developed steadily 
over the years to be ranked as one 
of the world›s top maritime hubs. 
State-of-the-art ports around 
the country have significantly 
contributed to the progress of the 
maritime industry, and continue to 
support the industry’s expansion. 
Over 61 per cent of the cargo traded 
to and from GCC nations is handled 
by the UAE’s ports. This not only 
demonstrates the vital role that the 
nation›s ports play in promoting 

trade in the region, but it also 
exemplifies the UAE›s enormous 
capacity for processing goods 
through its ports. Additionally, the 
UAE is home to two of the top 50 
container ports in the world, with 
Dubai ranking among the top 10.

While the capabilities of these ports 
continue to improve through the 
adoption of modern solutions which 
are rapidly evolving, classification 
societies play a massive role 

in ensuring that the efficiency 
and safety of these ports is well 
maintained. TASNEEF Maritime, 
the first and so far, the only Arab 
classification society has actively 
contributed to the success of the 
UAE’s maritime sector. Recently,  
TASNEEF Maritime provided its 
services to Abu Dhabi Ports by 
inspecting their berthing facilities. 

Waleed Al Tamimi, General Manager, 
TASNEEF Maritime, emphasised on 
the latest solutions adopted by the 
organisation in order to enhance 
the efficiency of their operations.

What kind of classification ser-
vices did you provide to Abu 
Dhabi Ports?

We have several strategic partners 
here in the UAE such as the Abu 
Dhabi Ports Company. They are 
one of our key supporters and 
have always trusted us to certify all 
their fleet. In addition to certifying 
the fleet they have and providing 
different classification services, 
we had the chance, to inspect and 
certify one of their most important 
assets, Mina Zayed. The port is 
one of the most important trade 
gateways in the UAE and has served 
as an important logistics hub for 

IN DEPTH

TASNEEF Maritime: Enhancing the capabilities 
of the UAE’s maritime infrastructure

By: Mohammed Siddiq M.

“Mina Zayed is one of the most important trade gateways in the UAE and has served 
as an important logistics hub for the region.”

Waleed Al Tamimi
General Manager 
TASNEEF Maritime
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the region. However, it was built 
in the early seventies, and needed 
a detailed and efficient inspection 
to confirm that the asset is still fit 
to be relied upon for the Emirate’s 
logistics activities.

What is the process you fol-
lowed to ensure a thorough 
inspection?

We have used the latest 
technologies to ensure that we 
carefully inspect every millimetre 
of this asset, underwater and 
above water using high-resolution 
cameras, and advanced sonars in 
order to detect any defects and be 
able to certify the facility. Using 
these technologies, we were able 
to identify many areas that need 
to be rectified, and were hidden 
since many years. However, the 
asset is in good condition, and will 
continue serving as a valuable asset 
in the remarkable progress of the 
maritime industry in the UAE and 
Abu Dhabi.

Would you like to provide details 
on the latest technologies used 

for the certification process of 
the asset?

We at TASNEEF have always 
been at the forefront of adopting 
modern solutions. For this 
certification in particular, we made 
use of the latest technologies 
such as Artificial Intelligence in 
order to detect any defects in the 
port’s gravity blocks area, where 
there could be some misplacement, 
cracks, or misalignments.

These problems could have existed 
right from the beginning of the 
construction of the facility, or could 

have occurred after many years of 
usage of the facility. Using AI and 
high-resolution cameras, we were 
able to detect these misalignments 
and cracks.  Such operations were 
initially carried out with the help 
of divers. But now, we were able to 
make use of advanced solutions, 
use our own algorithms, and train 
the software to detect similar 
problems. These technologies are 
very helpful especially when the 
inspection area is spread across 
over a thousand square meters, 
making it difficult for a human to 
inspect every millimetre of this 
huge infrastructure. 
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ما خدمات التصنيف التي قدمتموها 
لموائن أبوظبي؟

لدينا العديد من الشركاء االستراتيجيين هنا 
يف دولة اإلمارات مثل شركة موائن أبوظبي، 
التي تعد أحد الداعمين الرئيسيين للشركة، 
أسطولها.  واعتماد  لفحص  دائًما  بنا  وتثق 
وباإلضافة إىل اعتماد أسطول الشركة وتقديم 
خدمات التصنيف مختلفة، أتيحت لنا الفرصة 
لفحص واعتماد ميناء زايد، أحد أهم األصول 

التي تمتلكها الشركة. 

يعد ميناء زايد أحد أهم بوابات التجارة يف دولة 
للمنطقة.  مهًما  لوجستًيا  ومركًزا  اإلمارات، 

وحيث إن الميناء  تم بناؤه يف أوائل سبعينات 
القرن الماضي، فقد كان بحاجة إىل فحص 
شامل وفعال للتأكد من إنه ال يزال مناسًبا 

لالستخدام يف األنشطة اللوجستية لإلمارة.

ما الطريقة التي اتبعتها الشركة لضمان 
إجراء فحص شامل ودقيق؟

التقنيات لضمان فحص  استخدمنا أحدث 
كل ملليمتر بعناية فائقة، تحت الماء وفوقه 
باستخدام كاميرات عالية الدقة، وأجهزة سونار 
متطورة لضمان عدم وجود أية عيوب وتقديم 
االعتماد للميناء. وباستخدام هذه التقنيات، 
تمكنا من تحديد عدد من األماكن التي تحتاج 

للعيان  تكن ظاهرة  لم  ولكنها  إىل معالجة 
لسنوات عديدة.

وبالرغم من ذلك، فإن الميناء بحالة جيدة، 
األصول  من  كواحد  العمل  يف  وسيستمر 
الثمينة التي تدعم التقدم الملحوظ للقطاع 
اإلمارات  ودولة  أبو ظبي  إمارة  البحري يف 

بشكل عام.

هل يمكن أن تتحدث بالتفصيل حول 
أحدث التقنيات المستخدمة يف عملية 

اعتماد األصول؟

تبني  يف  رائدة  »تصنيف«  كانت  لطالما 
الحلول الحديثة. ولمنح هذا االعتماد على 
وجه الخصوص، استخدمنا أحدث التقنيات 
الذكاء االصطناعي، من أجل  بما يف ذلك 
موجودة،  تكون  قد  عيوب  أية  كتشاف  ا
مثل الشقوق أو سوء المحاذاة أو بعض 
التركيبات يف غير أماكنها الصحيحة. هذه 
العيوب ربما كانت موجودة منذ بداية إنشاء 
المرفق، أو قد تكون حدثت بعد سنوات 
باستخدام  ولكن  االستخدام،  من  عديدة 
الذكاء االصطناعي والكاميرات عالية الدقة، 

كتشافها.  تمكّنا من ا

هذه العمليات كانت تتم سابًقا بمساعدة 
من  نستفيد  حالياً  ولكننا  الغواصين، 
الحلول المتقدمة، ونستخدم الخوارزميات 
بنا  الخاصة  البرامج  لتدريب  بنا  الخاصة 
المماثلة. هذه  المشكالت  كتشاف  ا على 
التقنيات مفيدة للغاية، خاصًة عندما تمتد 
التي يتم فحصها على مساحة  المنطقة 
من  يجعل  ما  مربع،  متر  ألف  يد عن  تز
الصعب على العنصر البشري فحص كل 

ملليمتر من هذه البنية التحتية الضخمة. 
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تصنيف ماريتايم: تعزيز قدرات البنية 
التحتية البحرية لدولة اإلمارات

على مدى السنوات الماضية، واصلت دولة 
لتصبح  تطورها  المتحدة  العربية  اإلمارات 
على  ية  البحر كز  المرا أفضل  من  واحدة 
الحديثة  الموائن  العالم. وأسهمت  مستوى 
القطاع  الدولة يف تقدم  إمارات  يف مختلف 
الكبير الذي يشهده  التوسع  البحري ودعم 
البحرية يف  الموائن  القطاع، حيث تستحوذ 
61% من إجمايل  اإلمارات على نحو  دولة 
حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة 
إىل دول مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي 
يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه 
موائن الدولة يف تعزيز التجارة يف المنطقة، 
ويؤكد قدرتها على التعامل مع حجم البضائع 
كبر  الهائل. باإلضافة إىل ذلك، يوجد اثنان من أ
50 ميناء حاويات يف العالم يف الدولة، وتم 

كز العشرة األوىل. تصنيف ديب ضمن المرا

وبينما تواصل موائن الدولة تطوير قدراتها عبر 
بوتيرة  التي تتطور  الحديثة  الحلول  اعتماد 
متسارعة، تلعب هيئات التصنيف دورًا مهًما 
يف ضمان محافظة هذه الموائن على كفاءتها 
وسالمتها. وتسهم »تصنيف ماريتايم«، أول 
اآلن،  والوحيدة حتى  عربية  تصنيف  هيئة 
بشكل فاعل يف نجاح القطاع البحري يف دولة 
اإلمارات. وأخيًرا، قدمت »تصنيف ماريتايم« 
أبوظبي من خالل فحص  لموائن  خدماتها 

مرافق المراسي الخاصة بها.

كد المهندس وليد التميمي، المدير العام  وأ
لـ«تصنيف ماريتايم« أن الشركة تعتمد أحدث 
الحلول المتطورة لتعزيز الكفاءة يف عملياتها.

أجرى الحوار: محمد صديق
يعد ميناء زايد أحد أهم بوابات التجارة في دولة اإلمارات، ومركًزا لوجستًيا مهًما للمنطقة.
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Since its establishment in 2002, ADES has grown to become 
Egypt›s largest offshore drilling operator. ADES Group is one 
of the leading providers of oil & gas drilling and production 
services all over the Middle East and Africa. 

Known for being one of the most reliable offshore and 
onshore drillers, ADES currently owns 13 offshore jack-up 
rigs, 36 onshore rigs, one mobile offshore production unit 
(MOPU), and one jack-up barge. Moreover, the company’s 
fleet utilisation grew from 78 per cent in 2017, to 85 per 
cent in 2018, to 89 per cent in 2020 despite the disruptions 
caused by the Covid-19 pandemic. Speaking exclusively 
to Marasi News, Dr. Mohamed Farouk, Group CEO, ADES 
Group, said that with a team of over 3,500 highly skilled 
professionals, the company leads with a customer-centric 

approach to create real value for its clients by providing 
tailored solutions.

What is your direction in terms of implementing newer 
technologies within the operations of your company?
We have been maximising the use of digital solutions that 
are utilised specifically for the maintenance of our equipment 
rather than the traditional preventive maintenance 
techniques. Currently, we are making use of modern 
technologies to monitor the condition of our equipment 
and facilities, in addition to maintaining their quality and 
efficiency in operations. Amongst the digital solutions that 
we work with, AI is the most rapidly growing solution in terms 
of demand and capabilities. We make use of AI specifically 

ADES: Revolutionising the oil & gas 
market with advanced solutions

IN FOCUS

By: Hala AlHaj

Leveraging the capabilities of AI to enhance the safety and efficiency of operations

Dr.Mohamed Farouk 
Group CEO, ADES Group
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for its image capturing and analysing capabilities in order to 
enhance the safety of our operations. With the help of such 
solutions, we have been able to prevent harmful incidents 
from taking place and make sure that our employees and 
clients work in a safe and secure environment.

Where is your current focus in terms of the new pro-
jects?
Recently we have been contracted to provide jack-up rigs to 
various Saudi Arabian companies such as Aramco, where the 
number of such facilities is being rapidly increased in order 
to cater to several expansion projects.

What kind of approach has your company taken towards 
achieving the IMO’s targets for 2030 and 2050?
Although it is good to see that the industry as a whole intends 
to achieve net zero carbon emissions, and is investing a lot of 
effort into achieving the goals set by the IMO, I believe that 
we have rushed towards energy transition without planning.

In general, energy transition is very important for 
decarbonisation; but it is also essential to balance the 
transition from hydrocarbons to renewable sources of 
energy in a more coordinated manner. Due to the fact that 
investments in hydrocarbons dropped significantly, the 
supply of the commodity dropped while the demand for the 
same increased after the pandemic and due to the ongoing 
geopolitical situation. 

Ultimately, oil prices skyrocketed, which led to consumers 
paying the price. This is why I believe that there should have 
been better planning and coordination. However, we have 
a better understanding of what needs to be done and are 
more prepared for unprecedented scenarios; so hopefully, 
we will plan a better transition towards alternate fuels. 
Nevertheless, in terms of our efforts, as of today, we are 
carrying out several projects to achieve net zero carbon 
emissions. 
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الشركة  ومرافق  معدات  حالة  لمتابعة  الحديثة  التقنيات  حالًيا   
والحفاظ على الجودة والكفاءة. ومن بين الحلول الرقمية التي نعتمد 
عليها، يعد الذكاء االصطناعي الحل األسرع نمًوا من حيث الطلب 
باإلضافة إىل اإلمكانات التي يوفرها، حيث نستخدم الذكاء االصطناعي 
الصور وتحليلها بهدف تعزيز سالمة عملياتنا. وبمساعدة  اللتقاط 
هذه الحلول، نجحنا يف تفادي وقوع الحوادث الضارة، وضمان عمل 

موظفينا وعمالئنا يف بيئة آمنة وصحية.

أين تتمركز المشاريع الجديدة للشركة يف الوقت الحايل؟
تعاقدنا أخيرًا على توفير منصات رافعة للعديد من الشركات السعودية 
مثل »أرامكو«، حيث يتم زيادة عدد هذه المرافق بشكل سريع لتلبية 

حجم الطلب يف العديد من المشاريع التوسعية.

المنظمة  أهداف  لتحقيق  تتبعه »أديس«  الذي  النهج  ما 
البحرية الدولية لعامي 2030 و2050؟

من الجيد أن يكون هدف القطاع البحري الوصول إىل صايف االنبعاثات 
الصفري، واستثمار الكثير من الجهد لتحقيق األهداف التي حددتها 

أننا تسرعنا يف موضوع  أعتقد  إنني  إال  الدولية،  البحرية  المنظمة 
التحول يف الطاقة دون تخطيط كاٍف.

أهداف  لتحقيق  للغاية  مهم  الطاقة  التحول يف  يعد  عام،  بشكل 
إزالة الكربون؛ ولكن من الضروري ضمان التوازن بين االنتقال من 
كثر تنسيًقا،  الهيدروكربونات إىل مصادر الطاقة المتجددة بطريقة أ
الهيدروكربونات، قل  االستثمارات يف  الحاد يف  االنخفاض  فنتيجة 
المعروض يف الوقت الذي ازداد فيه الطلب على الطاقة بعد الجائحة 
وبسبب الوضع الجيوسياسي القائم، وارتفعت أسعار النفط بشكل 
كبير ودفع المستهلكون الثمن. لذا، كان يجب أن يكون هناك تخطيط 
وتنسيق أفضل. ومع ذلك، لدينا رؤية واضحة لما يتعين علينا القيام 
أية سيناريوهات غير مسبوقة  للتعامل مع  به ونحن مستعدون 
ولدينا خطط للتحول نحو استخدام أنواع الوقود البديل. ويف الوقت 
الحايل، ننفذ العديد من المشاريع التي ستسهم يف الوصول إىل صايف 

انبعاثات كربونية صفري. 

IN FOCUS
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كبر  منذ تأسيسها عام 2002، تطورت شركة »أديس« (ADES) لتصبح أ
مشغل حفر بحري يف جمهورية مصر العربية، وتعد »مجموعة أديس« 
إحدى المؤسسات الرائدة التي توفر خدمات حفر وإنتاج النفط والغاز 

يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

كثر شركات الحفر البري والبحري موثوقية، وتمتلك  »أديس« واحدة من أ
حالًيا 13 منصة بحرية، و36 منصة برية، ووحدة إنتاج بحرية متنقلة 
(MOPU)، إضافة إىل رافعة بحرية. عالوة على ذلك، ارتفع معدل تأجير 
أسطول الشركة من 78 يف المائة يف عام 2017 إىل 85 يف المائة خالل 
عام 2018 و89 يف المائة خالل عام 2020 على الرغم من اضطرابات 

السوق التي صاحبت انتشار جائحة كوفيد -19.

كد الدكتور محمد فاروق،  يف هذا اللقاء الحصري مع »مراسي نيوز«، أ
الرئيس التنفيذي لمجموعة »أديس«، أن الشركة تنتهج أسلوبًا يركز 
على العمالء لتقدم لهم قيمة حقيقية من خالل حلول يتم تطويرها 
كثر من  خصيًصا لتناسب كل منهم، من خالل فريق عملها الذي يضم أ

3500 من المهنيين ذوي الكفاءات العالية.

ما توجهكم من حيث تطبيق أحدث التقنيات ضمن عمليات 
شركة »أديس«؟

نعمل دائًما على زيادة االعتماد على الحلول الرقمية المصممة خصيًصا 
لصيانة أجهزتنا بدالً من تقنيات الصيانة الوقائية التقليدية. ونستخدم

أديس: قفزة نوعية في سوق 
النفط والغاز باالعتماد على الحلول 

المتقدمة
االستفادة من قدرات الذكاء االصطناعي لتعزيز سالمة وكفاءة العمليات

حوار: حال الحاج
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Accelerating the shift to a 
circular economy
Evogreen, a joint venture between UAE-born Bee’ah and greek-owned Polygreen offers 
innovative marine and environmental management solutions, boosting sustainability in the 
UAE and the Middle East 

IN FOCUS

Last year, in mid-June, Polygreen, an organisation that 
advocates a circular economy approach worldwide, 
and Bee’ah, the Middle East’s sustainability pioneer, 
announced the launch of Evogreen, a joint venture that 
aims at providing solutions to develop a sustainable 
planet and circular economy.

The launch of the new company is a contribution to the 
global effort of protecting the environment and addressing 
the challenges of climate change. With Evogreen, the 
companies will take the lead in promoting best practices 
in the maritime waste management industry and achieve 
remarkable outcomes for the UAE and the region.

Makis Spyratos, Business Development Director - Middle 
East, Polygreen, explained in depth about the company’s 

activities, its collaboration with Be’eah, and their efforts in 
partnering with ports including the Jebel Ali Port.

Would you like to throw some light on your 
collaboration with Bee’ah?

Operational in the UAE market since 2016, Polygreen 
today has a strong presence in the country. We have 
always been on a mission to tackle marine pollution 
through advanced waste management solutions to keep 
oceans pristine. Our values are on par with those of 
Bee’ah, the biggest environmental company in the region. 
This led to the creation of Evogreen, our partnership and 
joint venture with them.

Through Evogreen, we also provide oil spill response 
services; management of distressed vessels, cargo, and 
abandoned containers including recycling or recovery 
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solutions, repair or refurbishment works; green ship 
recycling, and establishing an environmental laboratory.

What according to you are the most significant 
factors that have contributed to your success?

The key to our success has always been the support we 
have received from some of the leading government and 
private organisations across the region. Our main partner 
in the UAE, Bee’ah Sharjah, is a government-owned 
entity. We have created a joint partnership with them for 
the coming years and have taken over the responsibility 
of waste management of vessels and ports, especially for 
unfortunate incidents such as oil spills.

In this regard, we now deal with some of the key ports in 
the UAE including Port Khalid in Sharjah, Khorfakkan Port, 
and Port of Kalba. We have recently developed provisions 
to enhance our services to the Jebel Ali Port as well.

How do you look forward to expanding in the 
MENA region?

We have been growing rapidly over the past couple of 
years. We ventured into the region in 2011 with a presence 
in Oman and expanded our business to the UAE in 2016. 
We are also expanding and exploring opportunities in 
Saudi Arabia. 

Polygreen, an organisation that 
advocates a circular economy 
approach worldwide, and Bee’ah, 
the Middle East’s sustainability 
pioneer, announced the launch 
of Evogreen, a joint venture that 
aims at providing solutions to 
develop a sustainable planet 
and circular economy.
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For a smarter 
perspective on 
marine propulsion

wingd.com

We are simply a better different
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يف منتصف يونيو من العام الماضي، أعلنت »بيئة«، الشركة الرائدة 
مع  كتها  األوسط، عن شرا الشرق  بمنطقة  االستدامة  مجال  يف 
»بوليجرين« التي تعمل على تعزيز االقتصاد الدائري الشامل يف 
جميع أنحاء العالم، إلطالق »إيفوجرين«، المشروع المشترك الذي 
يهدف إىل تقديم حلول مبتكرة لتعزيز االستدامة واالقتصاد الدائري. 
جاء إطالق الشركة الجديدة لدعم الجهود العالمية يف حماية البيئة 
والتصدي لتحديات التغير المناخي. ومن خالل »إيفوغرين« ستتوىل 
الشركتان زمام المبادرة يف تعزيز أفضل الممارسات يف قطاع إدارة 
اإلمارات والمنطقة  نتائج نوعية لدولة  البحرية وتحقيق  النفايات 

بشكل عام.
يف هذا اللقاء، يسلط ماكيس سبيراتوس، مدير تطوير األعمال لمنطقة 
الشرق األوسط يف »بوليجرين«، الضوء على أنشطة الشركة، وتعاونها 
كات مع موائن دولة اإلمارات  مع شركة »بيئة«، وجهودها يف عقد شرا

بما يف ذلك ميناء جبل علي.
هل يمكن أن تعطينا لمحة عامة عن تعاونكم مع شركة »بيئة«؟

تعمل »بوليجرين« يف سوق دولة اإلمارات منذ عام 2016، ولديها 
حضور قوي يف الدولة. تتمثل رسالتنا يف معالجة التلوث البحري من 

خالل توفير حلول متطورة إلدارة النفايات للحفاظ على مياه البحار 
كبر شركة تعمل يف مجال البيئة يف  من التلوث. وتشاركنا »بيئة«، أ
المنطقة، نفس القيم والرؤى يف ما يتعلق باالستدامة، ما أسهم يف 

إطالق مشروعنا المشترك »إيفوجرين«.

من خالل »إيفوغرين«، نقدم أيًضا خدمات معالجة حوادث تسرب 
النفط وإدارة السفن المنكوبة والبضائع والحاويات المهملة بما يف 
التدوير واالستعادة، وأعمال اإلصالح والتجديد،  إعادة  ذلك حلول 

وإعادة تدوير السفن الخضراء، إضافة إىل إنشاء مختبر بيئي.

برأيك، ما أهم العوامل التي ساهمت يف نجاحكم؟
لطالما كان مفتاح نجاحنا يتمثل يف الدعم الذي نحصل عليه من 
عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة يف المنطقة. شريكنا 
لحكومة  المملوكة  »بيئة«  اإلمارات هي شركة  دولة  الرئيس يف 
كة معهم لسنوات مقبلة، حيث نتوىل مسؤولية  الشارقة، ولدينا شرا

إدارة نفايات السفن والموائن، ال سيما يف حاالت التسرب النفطي.

ويف هذا الصدد، نتعامل حالياً مع عدد من الموائن الكبرى يف دولة 
اإلمارات بما يف ذلك ميناء خالد يف إمارة الشارقة وميناء خورفكان 
وميناء كلباء. كما طورنا مؤخًرا مقترحات لتحسين خدماتنا لميناء 

جبل علي.

هل يمكن أن تحدثنا عن خطط الشركة للتوسع يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟

بدأت »بوليجرين« نشاطها يف المنطقة عام 2011 يف سلطنة عمان، 
وتوسعت أعمالها لتشمل دولة اإلمارات يف عام 2016. وقد حققنا 
نمًوا سريًعا خالل العامين الماضيين. إضافة إىل ذلك، نعمل على 

استكشاف الفرص المتاحة يف المملكة العربية السعودية. 

تسريع التحول نحو االقتصاد الدائري
توفر شركة »إيفوجرين«، المشروع المشترك بين شركة »بيئة« اإلماراتية وشركة »بوليجرين« اليونانية، حلواًل مبتكرة 

لإلدارة البحرية والبيئية، ما يعزز االستدامة في دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط

أعلنت كل من »بوليجرين«، التي تعمل يف مجال 
العالم،  الدائري الشامل بمختلف دول  االقتصاد 
و«بيئة«، الشركة الرائدة يف مجال االستدامة بمنطقة 
مشروع  إلطالق  كتهما  شرا عن  األوسط،  الشرق 

مشترك لتعزيز االستدامة واالقتصاد الدائري.
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Boxship newbuild boom – does size matter?
Assessing if size should be the main driver for new container ships

After years of scraping-by, the 
container lines are finally seeing 
a return on their investment and 
patience, and with this windfall has 
come a surge in newbuild contracts. 
Yet there’s a palpable willingness to 
build for the future and put aside the 
mindset that ‘big is best’.

Despite this, the number of ships on 
the water with a nominal capacity 
>20,000 TEU almost doubled 
between 2018-2020, and who 
doesn’t enjoy seeing the mainliners 

competing for poll position on who 
owns the largest vessel? The record 
is currently held by the Ever Alot built 
by CSSC, with a capacity of 24,004 
TEU.

Reliance on ‘rate action’
There’s no denying that a fully 
utilised Megamax (MGX) vessel on 
a streamlined port rotation offers a 
more efficient output, supporting 
both financial and environmental 
goals. We can all appreciate the need 
for economy of scale, but there is a

EXPERT INSIGHTS

By: Nick Gross
Container Ship Segment Manger, LR

Ever Ace, the largest container ship in the world, was delivered to LR class at the end of July. Ever Ace has a 
capacity of 23,992 TEU which is just 28 more than the previous record holder HMM Algeciras.
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balance to be struck. After all, focusing 
on a lower theoretical slot cost to 
derive a competitive edge can create 
an unhealthy reliance on ‘rate action’. 
This in turn devalues the product, 
undermines revenue potential and 
can ultimately destabilise the market; 
often fuelling a sense of capacity 
one-upmanship.

The advantage of a MGX vessel 
hinges on a multitude of factors, 
but fundamentally all ships need to 
operate near full utilisation to deliver 
value. Unfortunately, past events and 
the current climate demonstrates 
recurring market volatility and 
inherent operational challenges, all of 
which is exacerbated by the larger ship 
types, compelling owners to spread 
their bets. As a result, the majority 
of recent newbuild orders have been 
for smaller sized ships ranging from 
feeders to Neo Panamax, with more 
to come. The rationale is that these 
ship types are more versatile, not only 
replenishing the ageing fleet but are 
a better fit for the infrastructure and 

volume of those regional trade lanes 
more likely to achieve stable growth 
going forward, not to mention less 
sensitive to geopolitical tension and 
evolving macroeconomic trends.

Investing in a variety of ship 
sizes
You would be forgiven for questioning 
the logic of investing in newbuild 
boxships, after all it is the existing 
capacity crunch that has partly 
enabled the current high level of 
profitability, so why risk it? To start, 
the industry has a different outlook 
when compared to pre 2008 global 
recession when the orderbook ratio 
to existing fleet was at a staggering 
60 per cent. There is a greater 
awareness now of the risks related to 
oversupply, as shown by the current 
orderbook ratio to fleet hovering 
around the 20 per cent mark, 
although let’s hope future orders 
in the pipeline remain measured. 
In addition, established operators 

must provide some semblance of 
service, for which regular capacity is 
key, otherwise vessel deployment by 
freight forwarders and giant retailers 
could become a permanent spoiler. 
Finally, the focus has shifted from 
‘building bigger’ to investing in a 
variety of smaller to medium sized 
ships offering a wider range of trade 
options, thus providing improved 
long-term employment prospects. 

The record profitability is giving 
container ship owners the 
opportunity to research and invest in 
alternative fuel pathways and digital 
solutions for efficiency and security, 
which rightly takes precedence over 
the pursuit of a lower theoretical slot 
cost. There is still a need for MGX 
ships to deliver economy of scale, 
but size is not the main driver as we 
see owners adopting a more strategic 
and balanced tonnage plan. So, in the 
container segment at least, whilst 
size matters, it’s how you use it that 
counts! 
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EXPERT INSIGHTS

النظرية الشتقاق ميزة تنافسية، يمكن أن 
يؤدي إىل اعتماد غير صحي على ”حركة 
السعر“، وهذا بدوره يقلل من قيمة المنتج، 
أن  المحتملة ويمكن  اإليرادات  ويقوض 
يؤدي يف النهاية إىل زعزعة استقرار السوق، 
بالتفوق على  الشعور  يغذي  ما  ا  ًب وغال

اآلخرين.

 (MGX) الضخمة  السفن  ميزة  تعتمد 
على العديد من العوامل. ولكن بشكل 
إىل  بحاجة  السفن  فإن جميع  أساسي، 
العمل بكامل حمولتها إىل حد ما لتتمكن 
من تحقيق مكاسب، ولكن أظهرت األحداث 
الماضية والحالية أن السوق يشهد تقلبات 
متكررة وتحديات تشغيلية تتفاقم بسبب 
السفن كبيرة الحجم، ما يضطر أصحابها 
للرهان على فارق النقاط. ونتيجة لذلك، 
الجديدة هي  البناء  طلبات  فإن معظم 
لسفن أصغر حجًما تتراوح بين السفن 
المغذية (feeders)  والسفن المتوسطة 
أخرى  أنواع  توقع  (Neo Panamax)، مع 
المنطق وراء ذلك هو أن  يف المستقبل. 
ا، ليس فقط  أنواع السفن هذه أكثر تنوًع
لسد النقص يف األسطول القديم ولكنها 
التحتية  للبنية  أفضل  بشكل  مناسبة 

وحجم الممرات التجارية اإلقليمية والتي 
نمًوا مستقرًا يف  أن تحقق  المرجح  من 
المستقبل، فضالً عن أنها أقل حساسية 
للتوترات الجيوسياسية وتوجهات االقتصاد 

الكلي التي تتغير باستمرار.

من  متنوعة  أحجام  يف  االستثمار 
السفن

قد يتساءل البعض عن جدوى االستثمار 
نهاية  الجديدة، ففي  الحاويات  يف سفن 
الحالية هي  السعة  أزمة  فإن  المطاف، 
ا على ارتفاع مستوى  التي ساعدت جزئًي
بداية،  المخاطرة؟  فلِم  الحايل،  الربحية 
عند  نظرة مختلفة  لديها  الصناعة  فإن 
مقارنتها بالركود العالمي قبل عام 2008 
المسجلة  الطلبات  نسبة  كانت  عندما 
للشحن الفوري تبلغ نسبة 60 يف المائة 
من األسطول، ولكن هناك وعي أكبر اآلن 
بالمخاطر المتعلقة بزيادة العرض، كما 
من  الحالية  الطلبات  نسبة  يتضح من 
األسطول والتي تبلغ نحو 20 يف المائة، 
على الرغم من أننا نأمل مواصلة تسجيل 
الطلبات المستقبلية. باإلضافة إىل ذلك، 

يجب على المشغلين المعتمدين تقديم 
بعض أشكال الخدمة، والتي تعتبر السعة 
نشر  فإن  وإال  لها،  ا  أساسًي أمرًا  العادية 
وتجار  الشحن  وكالء  بواسطة  السفن 
التجزئة الكبار يمكن أن يتسبب يف خسائر 
دائمة. أخيرًا، فقد تحول التركيز من بناء 
”أكبر السفن“ إىل االستثمار يف مجموعة 
متنوعة من السفن الصغيرة إىل متوسطة 
ا أوسع من خيارات  الحجم التي تقدم نطاًق
التجارة، وبالتايل توفير فرص عمل أفضل 

على المدى الطويل.

القياسية ألصحاب سفن  الربحية  تتيح 
الحاويات الفرصة للبحث واالستثمار يف 
مسارات الوقود البديلة والحلول الرقمية 
لتعزيز الكفاءة واألمان، والتي لها األسبقية 
ا. ال تزال  على السعي وراء تكلفة أقل نظريً
لتحقيق  الضخمة  للسفن  هناك حاجة 
المحرك  ليس  الحجم  ولكن  وفورات، 
السفن  أصحاب  يعتمد  حيث  الرئيس 
خطة حمولة استراتيجية ومتوازنة. وبينما 
الحجم الكبير مهم، يف قطاع الحاويات على 
استفادة من  أقصى  فإن تحقيق  األقل، 

سفن الحاويات الضخمة أمر أكثر أهمية. 
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بعد سنوات من المعاناة، حققت خطوط 
على  عائدات  أخيًرا  الحاويات  سفن 
استثماراتها وشهدت تعويضات عن صبرها 
المفاجئة،  المكاسب  الطويل. ومع هذا 
شهدنا طفرة يف عقود بناء سفن الحاويات 
واضح  استعداد  هناك  ولكن،  الجديدة، 
تجاهل  مع  المستقبل  أجل  من  للبناء 
وعلى  األفضل“.  هو  ”األكبر  بأن  التوجه 
الرغم من ذلك، فبين عامي 2018 و2020، 
ا عدد سفن الحاويات التي  تضاعف تقريًب
تزيد سعتها على 20 ألف حاوية مكافئة. 

من منا ال يستمتع بتنافس كبرى خطوط 
الصدارة يف  الحاويات على موقع  سفن 
امتالك أكبر سفينة؟ يف الوقت الحايل، تحوذ 

اللقب السفينة ”إيفر ألوت“، التي قامت 
لبناء  الحكومية  الصين  شركة  ببنائها 
 24,004 السفن (CSSC) وتبلغ سعتها 

حاوية مكافئة.

االعتماد على ”حركة السعر“

الضخمة  السفينة  فإن  شك،  دون  من 
المستخدمة بالكامل والتي تواصل رحلتها 
أكثر  المختلفة دون توقف،  الموائن  عبر 
والبيئية  المالية  األهداف  وتدعم  كفاءة 
على حد سواء، ونقدر جميًعا الوفورات التي 
تحققها هذه السفن الضخمة، ولكن ال بد 
من تحقيق التوازن، فالتركيز على التكلفة

ازدهار بناء سفن الحاويات الجديدة -ماذا عن الحجم؟

هل يجب أن يكون الحجم الدافع الرئيس لسفن الحاويات الجديدة؟

بقلم: نيك جروس
 مدير قطاع سفن الحاويات، لويدز

ريجستر
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Offshore hydrogen production has the potential to gather 
momentum in the next half decade. Albeit a relatively new 
concept, we are today in a position to draw useful parallels 
from the oil and gas and offshore wind sectors – experiences 
which serve to fast-track offshore hydrogen production from 
idea to widespread reality.

Indeed, many of the critical hurdles with marinisation 
have been overcome in the offshore oil and wind sectors, 
and the offshore industry as a whole has valuable lessons 
in marinisation of equipment through the adaptation of 
hydrocarbon and wind applications.

However, there will be a fresh set of unique challenges around 
developing and deploying hydrogen production facilities 
offshore. The large physical scale of hydrogen production 
facilities, for example, presents an issue to overcome. Here, 
maximising limited space will be vital if offshore hydrogen 
production is to be successful.

Environmental factors will also come into play so that any 
such facility is capable of standing up to regional - dependent 
conditions such as extreme winds and waves. Influences such 
as these can play a major role in determining a structure’s 
size, shape, and mooring arrangements.

For green hydrogen to work, access to renewable energy must 
be provided. Yet the proximity to this energy again needs to 
be evaluated. While a facility close to a windfarm may reduce 
power transmission losses, it could require longer pipelines 
for exporting any hydrogen produced to the shore.

Despite a variety of factors and considerations involved, 
several concepts for offshore green hydrogen production 
facilities have already been proposed.  For ease, these can be 
broadly grouped into three design categories by the relative 
locations of the electrolyser to the renewable energy source 
and ocean - the critical component in achieving electrolysis 
that enables hydrogen production.

Electrolyser directly incorporated into the structure of 
the renewable energy source

The first proposal that could be applicable is with offshore 
wind farms, where the electrolyser is directly integrated into 
the turbine structure. This would see electricity produced 
by the turbine being directed to the electrolyzer where 
hydrogen would then be produced before being delivered to 
a collection manifold. Here, the gas would be compressed to 
the desired pressure and exported to the shore via pipelines. 
Modifications may be needed to ensure that the wind turbine 

TECHNOLOGY UPDATES

Ideal problem-solving solutions for 
offshore green hydrogen production
By: Joseph Rousseau, Director-Offshore Technology, ABS
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could accommodate the additional machinery, and pipelines 
would need to be laid.

Electrolyser located above water on a platform

The second option entails the use of a platform with one 
centralised electrolyser system. This design works well with 
existing wind farms and other renewable energy sources 
as it requires very few modifications, if any, to the existing 
wind turbine infrastructure. Further, after incorporating 
the production platform into the system and on the 
commencement of delivering power to shore, the platform 
is largely independent. As hydrogen is produced, it is again 
compressed, then either being immediately exported or 
undergoing additional compression and refrigeration for 
storage. It may be possible to retrofit existing offshore assets 
like platforms and pipelines to reduce the capital expenditure 
of a project.

Electrolyser located on the seabed

The third option places the entire centralised electrolyser 
system on the seabed – a possible alternative in areas 
where surface-based operations are not feasible. This design 
reduces the power lost to pumping electrolyser feed water 
in surface designs and negates any weather-related effects 
that surface designs may face, but does add complexity 
and additional construction and maintenance costs to the 
project. 

Joseph Rousseau,
Director-Offshore Technology, 
ABS
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للتأكد من قدرة توربينات الرياح على استيعاب المعدات اإلضافية، 
فضالً عن الحاجة إىل مد خطوط األنابيب.

المحلل الكهربايئ على منصة فوق الماء
يتضمن الخيار الثاين استخدام منصة مع نظام محلل كهربايئ مركزي 
واحد. ويعمل هذا التصميم بشكل جيد مع مزارع الرياح ومصادر 
الطاقة المتجددة األخرى الحالية وال يتطلب سوى إجراء تعديالت 
بسيطة للغاية على البنية التحتية لتوربينات الرياح القائمة. وبعد 
تبريده  أو  الفور  يتم ضغطه ثم تصديره على  الهيدروجين،  إنتاج 
الموجودة  األصــول  إجــراء تعديالت على  الممكن  وتخزينه. ومــن 
يف عرض البحر مثل المنصات وخطوط األنابيب لتقليل النفقات 

الرأسمالية للمشروع.

المحلل الكهربايئ يف قاع البحر
يتضمن الخيار الثالث وضع نظام المحلل الكهربايئ المركزي بالكامل 
يف قاع البحر - وهو بديل يمكن تطبيقه يف المناطق التي ال تكون 
فيها العمليات السطحية ممكنة. ويقلل هذا التصميم من الطاقة 
المهدورة الالزمة لضخ مياه تغذية المحلل الكهربايئ الموجود على 
بالطقس قد  تأثيرات متعلقة  أية  البحر، إضافة إىل تجنب  سطح 
الخيار يتضمن تعقيدات  إال إن هذا  السطح،  تواجهها تصميمات 

أخرى فضالً عن تكاليف إضافية لبناء وصيانة المشروع. 

جوزيف روسو، 
مدير التكنولوجيا البحرية - هيئة التصنيف األمريكية 

)إيه بي إس(
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من المتوقع أن يزدهر إنتاج الهيدروجين يف عرض البحر خالل السنوات 
إال  الرغم من كونه مفهوًما جديًدا نسبًيا،  المقبلة، فعلى  الخمس 
إنه يمكننا استخالص أوجه تشابه مهمة بين قطاعي النفط والغاز 
التي تساعد على  التجارب  العديد من  البحرية من خالل  والرياح 
تسريع إنتاج الهيدروجين يف عرض البحر وتحويل الفكرة إىل واقع 
واسع االنتشار، فقد تم التغلب على العديد من العقبات المتعلقة 
بالبيئة البحرية يف قطاعي النفط والرياح، ويوفر القطاع البحري ككل 
دروًسا قيمة يف كيفية استخدام المعدات يف وسط البحر من خالل 

تهيئة تطبيقات إنتاج الهيدروكربونات وطاقة الرياح.

وعلى الرغم من ذلك، هناك مجموعة من التحديات الفريدة المتعلقة 
بتطوير واستخدام منشآت إنتاج الهيدروجين يف عرض البحر، فحجم 
منشآت إنتاج الهيدروجين الكبير، على سبيل المثال، يمثل مشكلة 
المساحة  لــذا، فإن تعظيم االستفادة من  التغلب عليها.  ال بد من 
يًا لنجاح إنتاج الهيدروجين يف عرض  المحدودة سيكون أمًرا ضرور
البحر، كما ستلعب العوامل البيئية دوًرا مهًما، حيث يجب أن تكون 
هذه المنشآت قادرة على مواجهة مختلف الظروف المناخية مثل 
الرياح الشديدة واألمواج الهادرة، حيث تلعب مثل هذه التأثيرات دورًا 

محوريًا يف تحديد حجم الهيكل وشكله وترتيبات اإلرساء.

إلنتاج الهيدروجين األخضر، ال بد من إتاحة الوصول إىل مصادر الطاقة 
المتجددة وتقييم بعد المسافة عن مصدر هذه الطاقة، ففي حين 
أن منشأة قريبة من مزرعة رياح قد تحد من الفاقد يف خطوط نقل 
الطاقة، إال إنها تتطلب خطوط أنابيب أطول لنقل الهيدروجين الذي 

يتم إنتاجه إىل البر.

وعلى الرغم من أن عملية إنتاج الهيدروجين األخضر تتضمن العديد 
من العوامل واالعتبارات، إال إنه توجد اقتراحات تتعلق بمنشآت إنتاج 
الهيدروجين األخضر يف عرض البحر. وللتبسيط، يمكن تقسيمها إىل 
ثالث فئات حسب موقع المحلل الكهربايئ لمصدر الطاقة المتجددة 
بالنسبة للبحر- المكون الحاسم يف عملية التحليل الكهربايئ التي 

تسمح بإنتاج الهيدروجين.

الطاقة  هيكل مصدر  مباشرة يف  الكهربايئ  المحلل  دمج 
المتجددة

يتعلق االقتراح األول الذي يمكن تطبيقه بمزارع الرياح البحرية، حيث 
يتم دمج المحلل الكهربايئ مباشرة يف هيكل التوربينات، وبالتايل 
نقل الكهرباء التي ينتجها التوربين إىل المحلل الكهربايئ حيث يتم 
إنتاج الهيدروجين ثم نقله إىل نقطة التجميع لضغط الغاز ونقله إىل 
البر عبر خطوط األنابيب. وقد تكون هناك حاجة إىل إجراء تعديالت 

حلول مثالية لمشكالت إنتاج الهيدروجين األخضر 
في عرض البحر

بقلم: جوزيف روسو، مدير التكنولوجيا البحرية - هيئة التصنيف األمريكية )إيه بي إس(



Swiss marine power company WinGD introduced an 
on-engine version of its popular iCER system, enabling 
the emissions reduction technology to be installed with-
out impact on engine footprint. The development is part 
of WinGD’s commitment to making decarbonisation as 
simple and quick as possible for ship operators. 

iCER is the first X-DF2.0 technology introduced to fur-
ther boost the emissions performance and efficiency 
of the widely deployed dual-fuel X-DF two-stroke en-
gine series. X-DF engines running on LNG already offer 
a more than 20 per cent reduction in greenhouse gas 
emissions and a dramatic reduction in air pollution com-
pared to fuel oil. 

The iCER technology is a vital component of our proven 
X-DF engine portfolio that has a clear role in supporting 
the marine industry’s transition to cleaner and greener 
fuels, and in reducing the carbon footprint of a vessel. 
This important addition to the choices in our X-DF2.0 
portfolio extends the benefits to all shipyards and glob-
al engine builders with an improved arrangement and a 
production-friendly design for minimised manufacturing 
and installation costs,” said Dr. Rudolf Holtbecker, Execu-
tive Director of Operations, WinGD.

The addition of iCER delivers a 50 per cent reduction 
of methane slip in gas mode. Combined with better fuel 
efficiency, this reduces total greenhouse gas emissions 
by up to 8 per cent in gas mode. Running on diesel, iCER 
improves the emissions performance of X-DF engines by 
6 per cent.

WinGD 
introduces iCER 
system: A compact 
on-engine emissions 
solution for its X-DF 
portfolio

Eng. Ibrahim Behairy
Managing Director 
Middle East and Africa 
WINGD
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The on-engine iCER offers the same advantages while sim-
plifying testing, building, and installation of the engine, as 
well as reducing the engine room space needed for emis-
sions reduction equipment. The exhaust gas cooler and all 
exhaust gas flow control components are installed on the 
engine, offering significant engine room design flexibility.

Smart solutions for a sustainable future
Speaking on the company’s approach towards decarbon-
ising the maritime industry, Dr. Eng. Ibrahim Behairy, 
Managing Director of WINGD in the Middle East and 
Africa said, “Decarbonisation has always been one of our 
key priority areas. Our goal is to meet the 2030 and 2050 
targets set by the IMO for the shipping industry as soon 
as possible. Adhering to these targets, we have continually 
invested extensively in newer technologies, one of them 
being our newest version of our award-winning iCER sys-
tem. Through this introduction, we look forward to tackling 
issues related to fuel efficiency, vessel optimisation, and 
environmental sustainability. The latest version of this sys-
tem will minimise emissions by regulating air and exhaust 
gas flow. By cooling and recirculating exhaust back to the 
engine, more gases which can contribute to climate change 
are combusted without escaping into the atmosphere.”

On-engine iCER is initially available on WinGD’s X72DF en-
gines, which have become the standard on modern LNG 
carriers. Minimising methane slip on LNG carriers has an 
added benefit for operators using their cargo as fuel, al-
lowing them to maximise the value of the LNG delivered. 
The technology will be rolled out to other models in the 
X-DF engine range.

In addition to reducing methane slip and total greenhouse 
gas emissions, both on- and off-engine iCER enable com-

pliance with IMO’s Tier III NOx limits, whether using LNG 
or diesel fuels.  

Multifaceted decarbonisation strategy
The company also recently published a new white paper 
highlighting its holistic approach to help ship owners and 
operators decarbonise their vessels. Titled The X-Act Ini-
tiative, the white paper outlines WinGD’s developments in 
five areas – advanced engine technologies, core engine de-
velopment, green technologies, digitalisation and integra-
tion, and the autonomous engine room. Projects include 
the latest generation of dual-fuel engine technologies, 
novel on-engine emission abatement systems, alternative 
fuel developments, and advances in hybrid energy system 
integration and control software.

“To decarbonise shipping at the pace that society de-
mands, we must act immediately and across several areas. 
A coordinated approach across these efforts maximises 
the possibility that WinGD’s ecosystem of solutions will 
deliver the breakthroughs that shipping needs,” explained 
Dominik Schneiter, Vice President of Research & Develop-
ment, WinGD.

WinGD provides opportunities for rapid decarbonisation 
and broader emission reduction across its engine portfo-
lio, most notably through the dual-fuel X-DF range. These 
widely deployed engines are already capable of using car-
bon-neutral fuels including synthetic and bio-LNG, while 
the latest X-DF2.0 technologies further improve both, 
methane slip and the overall greenhouse gas emission 
performance. WinGD has also outlined the timeframe for 
adding the capabilities of ammonia and methanol to its 
engines. 
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طورت شركة »وين جي دي« (WinGD) السويسرية لتصنيع المحركات 
البحرية نسخة يتم تركيبها على المحركات من نظامها واسع االنتشار للتحكم 
الذكي عن طريق تقنية إعادة تدوير العادم (iCER)، األمر الذي يسمح بتثبيت 
التقنية التي تقلل االنبعاثات دون التأثير على بصمة المحرك. ويأيت تطوير 
التقنية الجديدة يف إطار التزام »وين جي دي« بجعل عملية إزالة الكربون 

بسيطة وسريعة بقدر اإلمكان بالنسبة لمشغلي السفن.

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

من تلوث الهواء بنسبة كبيرة مقارنة بزيت الوقود.

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

الحد من تكاليف التصنيع والتركيب.«

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

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

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

مرونة كبيرة يف تصميم غرفة المحرك.

حلول ذكية لمستقبل مستدام
قال  البحري،  القطاع  الكربون من  إزالة  تجاه جهود  الشركة  نهج  وحول 
الدكتور المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب يف 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا لدى »وين جي دي«: »لطالما كانت جهود 
إزالة الكربون من المجاالت ذات األولوية بالنسبة لنا، حيث نسعى لتحقيق 
األهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية لقطاع الشحن لعامي 2030 
التزامنا بهذه األهداف، استثمرنا  و2050 يف أسرع وقت ممكن. ويف إطار 
على نطاق واسع يف تطوير تقنيات جديدة من بينها نظام iCER الذي حصد 
العديد من الجوائز العالمية. وعبر هذه التقنية، نتطلع إىل معالجة القضايا 
المتعلقة بكفاءة الوقود، وتحسين أداء السفن، فضالً عن االستدامة البيئية. 
وستسهم هذه النسخة األخيرة من النظام يف تقليل االنبعاثات عبر تنظيم 
تدفق الهواء وغاز العادم. ومن خالل تبريد وإعادة تدوير العادم إىل المحرك، 
يتم حرق المزيد من الغازات التي قد تتسبب يف التغير المناخي إذا تسربت 

إىل الغالف الجوي«.

المحرك مبدئًيا يف محركات تركيبها على  يتم  والتي   iCER تقنية تتوافر 
WinGD X72DF ، والتي أصبحت المعيار يف ناقالت الغاز الطبيعي المسال 
الحديثة.، كما أن تقليل انبعاث الميثان من ناقالت الغاز الطبيعي المسال 
له فائدة إضافية للسفن التي تستخدم حمولتها كوقود، ما يسمح لها بزيادة 
قيمة الغاز الطبيعي المسال التي يتم توريدها. وسيتم الحًقا اعتماد هذه 

.X-DF التقنية يف أنواع أخرى من محركات

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

سواء باستخدام الغاز الطبيعي المسال أو وقود الديزل.

استراتيجية متعددة األوجه إلزالة الكربون
نشرت »وين جي دي« أخيًرا بحثاً جديداً يسلط الضوء على نهجها الشامل 
لمساعدة مالكي ومشغلي السفن على التخلص من االنبعاثات الكربونية 
لسفنهم. ويوضح البحث الذي يحمل عنوان مبادرةX-Act ، جهود »وين 
جي دي« يف تطوير خمسة مجاالت تشمل تقنيات المحركات المتطورة، 
وتطوير المحرك األساسي، والتقنيات الخضراء، والرقمنة والتكامل، وغرفة 
المحرك المستقلة. وتشمل المشاريع الجيل الحديث من تقنيات المحركات 
مزدوجة الوقود، وأنظمة مبتكرة للحد من االنبعاثات يتم تركيبها على المحرك، 
والوقود البديل، إضافة إىل تكامل نظام الطاقة الهجين وبرمجيات التحكم.

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

قطاع الشحن البحري.

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

من األمونيا والميثانول إىل محركاتها. 

»وين جي دي« تطور نظام iCER الذي يتم تركيبه 
على محركات )X-DF( لتقليل االنبعاثات
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Following the geopolitical tension in 
the North Asia region in February 2022, 
the United States (US), the United 
Kingdom (UK) and the European Union 
(EU) have imposed a myriad of sanctions 
to restrict trade with Russian entities in 
order to encourage Russia to cease all 
action that threatens the independence 
and sovereignty of Ukraine. These 
comprehensive sanctions regimes are 
continuously changing and they have had 
a momentous impact on global trade and 
a widespread influence across the globe 
with the repercussions of such sanctions 
being felt far beyond the reach of the EU, 
UK, and US. As a result, the sanctions 
have had both a deep impact on the 
marine insurance industry globally and 
the parties insured. 

Clearly, the insureds are required to 
ensure that they engage in trade which 
is not only lawful for themselves but also 
lawful for their insurers and reinsurers to 
insure. In addition to restricting trade, the 
sanctions regimes also include provisions 
specifically restricting the ability of 
insurers to provide insurance in respect to 
particular trades. Therefore, even where 
an insured is not subject to the UK, EU, 
or US sanctions himself and a particular 
trade poses no sanctions risk to him, 
undertaking that trade may still breach 
sanctions regulations which impact his 
insurer and there is a significant risk that 
insurance cover would be waived in these 
circumstances.

Impact of the sanctions landscape 
on maritime insurance

LEGAL INSIGHTS

By: Natalie Jensen, Partner, Ince
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The general position adopted by each 
of the International Group P&I Clubs is 
that “insurance may cease altogether in 
circumstances where the Member has 
exposed the Club to the risk of being 
or becoming subject to sanctions.” 
Notably, the majority of the International 
Group P&I Clubs, which cover 90 per 
cent of the global fleet, fall within the 
scope of the UK, EU, or US sanctions 
regimes and therefore the respective 
restrictions on provision of insurance will 
be applicable regardless of the locations 
of the Members. It is therefore vital for 
thorough due diligence to be undertaken 
to ensure that the trade does not place 
members or their insurers in breach of 
sanctions. 

Risks facing P&I clubs  
Even where the trade being undertaken 
by a vessel is legal and P&I cover is 
not prejudiced, there remains a risk of 
practical issues related to sanctions 
that may limit the extent of insurance 
cover that can be extended in practice. 
By way of example, where a claim is 
commenced against a P&I Member by 
a sanctioned entity, in order to provide 
security for a claim, a P&I Club needs to 
be satisfied that it can make payment for 

the benefit of the claimant if required to 
do so without breaching the applicable 
sanctions legislation. Therefore, 
practically speaking, a club may be 
prevented from providing security in 
such circumstances.

Further examples of issues arising 
out of the sanctions landscape for 
insurers and insureds relate to “Ukraine 
Grain Corridor.” On the 1st of August 
2022, the first vessel left Ukraine under 
the humanitarian agreement between 
Russia and Ukraine to create a nautical 
corridor to permit cargo vessels to 
travel safely out of blockaded Ukrainian 
ports. Questions have arisen as to how 
insurance will operate in respect of 
the vessels embarking on the journey 
through the “Ukraine Grain Corridor.” 
It was anticipated that marine insurers, 
who have already lost an estimated USD 
5 billion as a result of the Ukraine war, 
would be reluctant to insure vessels 
leaving Ukraine through the Black Sea 
given the potential risk of mines and 
other military action.

Notably, the MV Razoni, the first 
vessel to leave Ukraine, appeared to 
be uninsured for either hull war risk or 
cargo risk in the London market and had 

not obtained P&I cover from any of the 
International Group P&I Clubs. Other 
sources however have indicated that 
some insurers are preparing to offer the 
necessary cargo and war insurance for 
vessels carrying grain out of Ukraine 
but it is likely that substantial premiums 
will be put in place for this insurance 
cover. War risk cover is currently quoted 
in London at the ballpark rate of 2 per 
cent of the hull value which whilst high 
is considerably less than the average 
rate of 5 per cent seen shortly after the 
invasion.

Concerns regarding vessels 
trapped in ports

Despite the creation of the “Ukraine 
Grain Corridor,” ongoing hostilities in 
Ukraine have left several cargo vessels 
trapped in Ukrainian ports, with an 
estimated 12 to 15 vessels trapped on 
1 June 2022. This has led to concern 
within the marine insurance industry that 
insurers may have to cover substantial 
claims for constructive total loss which 
(as a matter of English law) occur “where 
the assured is deprived of the possession 
of his ship or goods by a peril insured 
against, and it is unlikely that he can 
recover the ship or goods or the cost 
of recovering the ship or goods would 
exceed their value when recovered.”

The point at which a vessel will become 
a constructive total loss is dependent 
on the terms of the policy in place but 
generally policies will provide for a 
period of abandonment of either 6 or 12 
months before the vessel is considered 
a constructive total loss. Therefore, 
there are concerns that should Russian 
blockages continue in Ukrainian ports 
into 2023, marine insurers could face 
substantial losses in the face of several 
potential constructive total loss claims. 

Natalie Jensen 
Partner, Ince
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العقوبات.« وتجدر  الوقوع تحت طائلة 
نوادي  غالبية مجموعة  أن  إىل  اإلشارة 
الحماية والتعويض الدولية، والتي تغطي 
90 يف المائة من األسطول العالمي، تقع 
ضمن نطاق عقوبات المملكة المتحدة 
المتحدة،  الواليات  أو  األورويب  االتحاد  أو 
بتوفير  المتعلقة  القيود  فإن  وبالتايل 
التأمينية تكون قابلة للتطبيق  التغطية 
بغض النظر عن مكان أعضاء تلك النوادي. 
لذا، من المهم بذل العناية الواجبة لضمان 
أال تتسبب األنشطة التجارية يف تعريض 
األعضاء أو شركات التأمين ألن يكونوا يف 

حالة انتهاك للعقوبات.

المخاطر التي تواجه نوادي 
الحماية والتعويض

تقوم  التي  التجارة  تكون  عندما  حتى 
بها السفينة قانونية وال يتم خرق غطاء 
هنالك  يزال  ال  والتعويض،  الحماية 
المتعلقة  العملية  خطر من المشكالت 
التغطية  والتي قد تحد من  بالعقوبات 
التأمينية التي يمكن توفيرها عملًيا، فعلى 
سبيل المثال، عندما يتم رفع دعوى ضد 
والتعويض  الحماية  نوادي  أعضاء  أحد 
من قبل كيان خاضع للعقوبات، من أجل 
توفير ضمان للمطالبة، يجب أن يقتنع 
يمكنه  بأنه  والتعويض  الحماية  نادي 
المدعي  لصالح  المالية  المبالغ  سداد 

إذا لزم األمر، دون خرق قانون العقوبات 
العملية،  الناحية  لذا، من  به.  المعمول 
قد يتم منع النادي من توفير األمن يف 

مثل هذه الظروف.

ومن بين القضايا الجديدة التي تواجهها 
شركات التأمين والمؤمن عليهم والناجمة 
عن موضوع العقوبات، تلك التي تتعلق 
األول  األوكراين«، ففي  الحبوب  بـ»ممر 
أوكرانيا  غادرت   ،2022 أغسطس  من 
أول سفينة بموجب االتفاقية اإلنسانية 
بين روسيا وأوكرانيا إلنشاء ممر بحري 
للسماح لسفن الشحن بالخروج اآلمن 
المحاصرة، وهنا  األوكرانية  الموائن  من 
ظهرت أسئلة حول التغطية التأمينية يف 
ما يتعلق بالسفن التي تبحر عبر »ممر 
الحبوب األوكراين«، وقد كان من المتوقع 
أن تتردد شركات التأمين البحري، التي 
دوالر  مليارات   5 نحو  بالفعل  خسرت 
توفير  أوكرانيا، يف  نتيجة حرب  أمريكي 
تغادر  التي  للسفن  التأمينية  التغطية 
أوكرانيا عبر البحر األسود نظًرا الحتمال 
من  ذلك  وغير  األلغام  لخطر  تعرضها 

األعمال العسكرية.

أول سفينة   (MV Razoni) كانت  وقد 
تغادر أوكرانيا، ولم يتم تأمينها ضد مخاطر 
لندن ولم  الشحن يف سوق  أو  الحروب 
تحصل على تغطية الحماية والتعويض 
الحماية  نوادي  مجموعة  من  أي  من 
أشارت  الدولية. ومع ذلك،  والتعويض 
مصادر أخرى إىل أن بعض شركات التأمين 
تستعد لتوفير التغطية التأمينية الالزمة 
للسفن  والحروب  الشحن  ضد مخاطر 
التي تحمل الحبوب من أوكرانيا، ولكن 
من المحتمل أن يتم فرض رسوم كبيرة 
وتقدر  التأمينية.  التغطية  هذه  لتوفير 
مخاطر  ضد  التأمينية  التغطية  نسبة 
الحرب حالًيا يف لندن بمتوسط 2 يف المائة 
من قيمة هيكل السفينة. وعلى الرغم 
إنها أقل بكثير  إال  إنها نسبة عالية،  من 
من نسبة الـ 5 يف المائة الذي شهدناها 

بعد فترة وجيزة من الغزو.

يف  المحاصرة  السفن  بشأن  مخاوف 
الموائن

الحبوب  »ممر  إنشاء  من  الرغم  على 
العدائية  األوكراين«، فقد تركت األعمال 
سفن  من  العديد  أوكرانيا  يف  الجارية 
األوكرانية،  الموائن  الشحن محاصرة يف 
 15 إىل   12 بين  ما  عددها  تقدير  وتم 
أحدث  وقد   .2022 يونيو   1 سفينة يف 
ذلك إىل قلًقا لدى قطاع التأمين البحري 
من أن شركات التأمين قد تضطر إىل دفع 
بالخسارة  المتعلقة  الكبيرة  المطالبات 
الكلية التقديرية (وفًقا للقانون اإلنجليزي) 
حيازة  من  عليه  المؤمن  ُيحرم  »حين 
سفينته أو بضاعته بسبب خطر مؤمن 
ضده، ومن غير المرجح أن يتمكن من 
تكلفة  تتجاوز  أن  أو  السفينة  استرداد 
أو  السفينة  استرداد  تكلفة  أو  البضائع 

البضائع قيمتها عند استردادها.«

كلية  خسارة  السفينة  اعتبار  يتوقف 
تقديرية على الشروط المنصوص عليها 
يف وثيقة التأمين، ولكن بشكل عام، تنص 
السفينة  اعتبار  على  التأمينية  الوثائق 
خسارة كلية تقديرية إذا ُحرم منها المؤمن 
عليه لمدة 6 أشهر أو 12 شهرًا. لذا، هنالك 
الروسي  الحظر  استمرار  من  مخاوف 
 ،2023 عام  األوكرانية حتى  الموائن  يف 
التأمين  تواجه شركات  أن  حيث يمكن 
البحري خسائر كبيرة يف مواجهة العديد 
التقديرية  الكلية  الخسائر  من مطالبات 

المحتملة. 

 ناتالي جنسن
شريك، اينس



بقلم: ناتايل جنسن، شريك، اينس

تحليل آثار العقوبات على قطاع التأمين البحري

يف  الجيوسياسية  التوترات  أعقاب  يف 
 ،2022 فبراير  آسيا يف  منطقة شمال 
والمملكة  المتحدة  الواليات  فرضت 
كبيًرا  عدًدا  األورويب  واالتحاد  المتحدة 
من العقوبات بهدف تقييد التجارة مع 
على  روسيا  لحث  الروسية  الكيانات 
وقف جميع األعمال التي تهدد استقالل 
وسيادة أوكرانيا. وعلى الرغم من أن هذه 
إال  باستمرار،  تتغير  الشاملة  العقوبات 
أن لها تأثيرات كبيرة على حركة التجارة 
االتحاد  تداعياتها  وتتخطى  العالمية 
والواليات  المتحدة  والمملكة  األورويب 
العقوبات  هذه  تتضمن  كما  المتحدة. 
تأثيرات كبرى على قطاع التأمين البحري 
األطراف  وعلى  العالم  مستوى  على 

المؤمن عليها.

من  بالتأكد  مطالبون  عليهم  المؤمن 
أنشطة غير  أية  تجارتهم ال تتضمن  أن 
بالنسبة  أو  لهم  بالنسبة  قانونية سواء 
التي  التأمين  وإعادة  التأمين  لشركات 
تقييد  إىل  وباإلضافة  معها.  يتعاملون 
أيًضا  العقوبات  التجارة، تتضمن  حركة 
التأمين على  تقيد قدرة شركات  بنوًدا 
توفير التغطية التأمينية لصفقات تجارية 
معينة، فرغم أن المؤمن عليه قد ال يكون 
خاضًعا لعقوبات من المملكة المتحدة 
أو االتحاد األورويب أو الواليات المتحدة، 
أية مخاطر عليه من  وال تشكل تجارته 
حيث العقوبات المفروضة، إال أن أنشطة 
تجارية معينة قد تشكل انتهاكًا للعقوبات، 
األمر الذي يؤثر على شركة التأمين، وقد 
التأمينية يف  التغطية  إلغاء  يتسبب يف 

هذه الظروف.

الموقف العام الذي تتبناه مجموعة نوادي 
الحماية والتعويض الدولية ينص على 
أن »التأمين قد يتوقف تماًما يف الظروف 
التي ُيَعّرض فيها عضو النادي لمخاطر 



Industry leaders spoke at length, during Oil Spill India (OSI 
2022), about their experiences in oil, chemical, and HNS spill 
management in the Indian subcontinent, as well as discussed 
best practices, and the latest technologies coming up in the 
industry.

The event that took place between the 4th and 5th of August, 
2022, at the Taj Palace, New Delhi, India, shed light on various 
existing initiatives launched by regional stakeholders to ensure 
that the region›s environment and maritime zones remain 
clean, safe, and sustainable for future generations. Oil Spill 
India (OSI 2022) is one of the Indian subcontinent›s leading 
events on the oil spill Prevention, Planning, Preparedness, 
Response, and Restoration industry.

The conference and exhibition served as a forum for 
governments, policy makers, regulators, asset owners, response 
organisations, contractors, technology majors, research 
organisations, and equipment suppliers to explore collaboration 
opportunities and discuss key matters of concern. Key topics 
of discussion during the two-day event were, oil spill response 

and restoration planning, the oil and gas market in the region, 
shipping and maritime, salvage and wreck removal, latest spill 
response technologies and equipment, environmental and 
coastal protection, the latest innovations taking place in the 
industry, as well as the opportunities that lie in the industry 
for the future generations. In addition to being a networking 
platform for industry experts, trade partners, and researchers 
involved in spill management, the event provides regional and 
international suppliers an unparalleled forum to display their 
latest equipment, technologies, services, and solutions for the 
industry. In this edition, Oil Spill India saw the participation 
of over 60 speakers, more than 400 attendees, and over 200 
organisations from more than 25 countries under one roof.

Participants included top representative from governments, 
heads of regulatory bodies and nodal agencies, C-Level 
executives from oil majors, ship-owners, port authorities, 
maritime and pollution control boards, global spill response 
and salvage companies, classification societies, P&I clubs, 
training institutions, spill control associations, as well as 
intergovernmental bodies like UNEP, IMO, and IOPC Funds. 

Oil Spill India 2022 reconnects the 
regional oil and gas sector

The 6th edition of the event saw the participation of 200+ organisations from 25+ countries

MARITIME EVENTS
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خالل فعاليات مؤتمر ومعرض »أويل سبيل إنديا« 
(Oil Spill India 2022)، شارك عدد من قادة 
القطاع تجاربهم يف التعامل مع التسربات النفطية 
والكيميائية وتسربات المواد الخطرة والضارة يف 
شبه القارة الهندية، باإلضافة إىل مناقشة أفضل 

الممارسات وأحدث التقنيات يف هذا المجال.

أحد  إنديا«  يعد مؤتمر ومعرض »أويل سبيل 
الفعاليات الرائدة يف شبه القارة الهندية يف مجال 
منع التسرب النفطي، والتخطيط للتعامل مع 
التسرب وجهود  التسربات واالستجابة لحاالت 
التعايف. وسلط الحدث، الذي ُعقد يومي 4 و5 
2022 يف فندق تاج باالس نيودلهي  أغسطس 
بالهند، الضوء على العديد من المبادرات الحالية 
لضمان  اإلقليمية  المؤسسات  أطلقتها  التي 
الحفاظ على البيئة والمناطق البحرية المحلية 

نظيفة وآمنة ومستدامة لألجيال القادمة.

جمعت  منصة  والمعرض  المؤتمر  وّفر  وقد 
والهيئات  السياسات،  وصانعي  الحكومات، 

التنظيمية، وأصحاب سفن النقل، والمؤسسات 
وشركات  والمقاولين،  باالستجابة،  المعنية 
التقنية، والمؤسسات البحثية، وموردي المعدات 
القضايا  ومناقشة  التعاون  فرص  الستكشاف 

الرئيسية يف هذا المجال.

تضمنت قائمة الموضوعات التي تمت مناقشتها 
النفطية،  للتسربات  االستجابة  المؤتمر:  خالل 
والتخطيط الستعادة الوضع السابق قبل حدوث 
التسرب، وسوق النفط والغاز يف المنطقة، وقطاع 
الشحن البحري، وعمليات اإلنقاذ وإزالة الحطام، 
وأحدث تقنيات ومعدات التعامل مع التسربات 
ية،  البحر والسواحل  البيئة  وحماية  النفطية، 
وأحدث االبتكارات يف القطاع، فضالً عن الفرص 

المتاحة لألجيال القادمة.

باإلضافة إىل كونه منصة تواصل لخبراء الصناعة 
والشركاء التجاريين والباحثين يف عمليات التعامل 
مع التسربات النفطية، يوفر الحدث فرصة فريدة 
أحدث  لعرض  والعالمية  اإلقليمية  للشركات 

التي  والحلول  والخدمات  والتقنيات  المعدات 
طورتها يف هذا المجال.

استقطبت هذه الدورة من مؤتمر ومعرض »أويل 
يد  يز وما  متحدثًا،   60 من  كثر  أ إنديا«  سبيل 
على 400 مشارك من نحو 200 مؤسسة من 
25 دولة حول العالم. كما شارك يف القمة عدد 
الحكوميين، ورؤساء  المسؤولين  أبرز  كبير من 
بإصدار  المعنية  والوكاالت  التنظيمية،  الهيئات 
الوثائق والمستندات الخاصة بالتصدير، والمديرين 
التنفيذيين يف شركات النفط الكبرى، وأصحاب 
المعنية  والهيئات  الموائن،  وسلطات  السفن، 
والشركات  التلوث،  ومنع  المالحة  بالتحكم يف 
العالمية التي تعمل يف مجال االستجابة للتسربات 
البحري،  التصنيف  وهيئات  اإلنقاذ،  وعمليات 
التدريب،  الحماية والتعويض، وهيئات  ونوادي 
وجمعيات مكافحة التسرب، إضافة إىل الهيئات 
المتحدة  األمم  برنامج  الدولية مثل  الحكومية 
والصناديق  الدولية،  ية  البحر والمنظمة  للبيئة، 

الدولية للتعويض عن التلوث النفطي. 

الدورة السادسة من الحدث تستقطب أكثر من 200 مؤسسة من ما يزيد على 25 دولة

مؤتمر ومعرض »أويل سبيل إنديا« 2022 يوفر مظلة تجمع المعنيين في 
قطاع النفط والغاز اإلقليمي
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The UAE hosted the 2022 high-level workshop on the 
amended Djibouti Code of Conduct (DCoC) concerning 
the Repression of Piracy and Armed Robbery. The 
workshop was held in the presence of H.E. Eng. Suhail Al 
Mazrouei, the UAE Minister of Energy and Infrastructure 
(MOEI), and over 80 government officials, including 
ministers, representing 17 countries.
The latest amendments to the Djibouti Code of Conduct 
were adopted at the 2017 Jeddah meeting by countries 
in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden area. 
This Code of Conduct is a major agreement in combating 
piracy and armed robbery against ships sailing in the 
region’s waters.
“Maritime security is a key factor to sustain economic 
growth. Without it, the region will face major challenges,” 
said H.E. Hassan Mohammed Juma Al-Mansouri, 
Undersecretary for Infrastructure and Transport Affairs 
at MOEI.
The high-level meeting on the amended DCoC approved 
four main resolutions. These include: A roadmap to 
activate an Information Sharing Network for maritime 
security among the signatory states and partners; 
adopting the Capacity Building Matrix to build regional 
capacity and meet the needs of the member states, as 
well as identify the role of potential donors; arranging the 
Trust Fund to build regional capacity; and discussing ways 
to enhance regional support from partners to improve the 
security of maritime routes in the region.

“The UAE abides by all international initiatives that aim 
to enhance our maritime security and suppress all forms 
of illegal activities. We dedicate our maritime capabilities, 
resources, and expertise to ensure that the region is 
free from criminal acts and abuse against humans, the 
environment, and the wildlife,” added Al-Mansouri.
The Arabian Gulf and the Western Indian Ocean region 
have the largest energy reserves in the world as well as 
the most important straits and international trade routes. 
Therefore, the maritime security of the region can have 
negative impacts on the global economy as a whole. 
During the meeting, members also elected the new 
steering committee to follow up on implementing the 
resolutions and initiatives of the DCoC.
“Over the years, the amended DCoC has evolved 
from a piracy-centric cooperation framework into a 
comprehensive forum that addresses maritime security 
from a comprehensive perspective. Last year, the signatory 
states made great efforts to implement the planned 
Information Sharing Network and regionally prioritised 
the Capacity Building Matrix to address the changing 
maritime security conditions in the Western Indian 
Ocean and the Gulf of Aden. Today, we consolidate this 
cooperation, building on the previous efforts, in order to 
achieve the highest levels of maritime safety and security 
in this vital region of the world,” said H.E. Sheikh Nasser 
Al Qasimi, Assistant Under-Secretary for Infrastructure 
and Transport Regulation at MOEI.  

UAE hosts the 2022 high-level meeting on the amended Djibouti 
Code of Conduct
The meeting united the efforts of 17 Signatory States to enhance regional maritime security and protect 
international trade routes
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استضافت دولة اإلمارات العربية المتحدة ورشة 
عمل رفيعة المستوى لمدونة جيبويت المعدلة 
لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح 
المزروعي،  2022، بحضور معايل سهيل  لعام 
اإلمارات،  دولة  التحتية يف  والبنية  الطاقة  وزير 
إىل جانب نحو 80 مسؤوالً، من بينهم عدد من 

الوزراء، يمثلون 17 دولة.
تم اعتماد آخر تعديل لمدونة جيبويت يف اجتماع 
الواقعة غرب  الدول  2017 من قبل  جدة عام 
نطاقها  لتوسيع  الهندي وخليج عدن  المحيط 
وتطويرها لتصبح اتفاقية رئيسة يف مجال مكافحة 
القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي تبحر 

يف مياه المنطقة.
وقال سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري، 
وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية 
التحتية والنقل: »يمثل األمن البحري مكونًا رئيًسا 
يف استدامة النمو االقتصادي ومن دونه ستواجه 

دول المنطقة تحديات كبرى.«
خالل ورشة العمل، تم االتفاق بين الدول الموقعة 
المعدلة لسلوك مكافحة  على مدونة جيبويت 
القرصنة والسطو المسلح على اعتماد  أعمال 
أربعة قرارات رئيسة تشمل: وضع خارطة الطريق 
المتعلقة  المعلومات  تبادل  شبكة  لتفعيل 
والشركاء  األعضاء  الدول  بين  البحري  باألمن 
واعتماد مصفوفة صالحيات ومهام بناء قدرات 
الدول األعضاء واحتياجاتها ودور الدول المانحة 
والتزاماتها. كما تم بحث ترتيبات تفعيل صندوق 
تمويل بناء قدرات الدول اإلقليمية وسبل تعزيز 

الدعم اإلقليمي من قبل الشركاء لرفع مستوى 
أمن طرق المالحة البحرية يف المنطقة. كما تم 
خالل االجتماع انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية 
الجديدة لمتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات الواردة 

يف المدونة.

اإلمارات  دولة  يف  »نلتزم  المنصوري:  وأضاف 
بجميع المبادرات الدولية التي تهدف إىل تعزيز 
أمننا البحري ومكافحة جميع أشكال األنشطة 
غير المشروعة وتكريس قدراتنا البحرية ومواردنا 
الوصول إىل منطقة  أن تكون  وخبراتنا لضمان 
والتجاوزات بحق  اإلجرامية  األعمال  خالية من 

اإلنسان والبيئة والحياة الفطرية.«

المحيط  وغرب  العريب  الخليج  منطقة  تضم 
مستوى  على  للطاقة  مخزونات  أكبر  الهندي 
العالم وتحتضن أهم المضائق البحرية وكذلك 
طرق التجارة الدولية. لذا، فإن أي مساس باألمن 
البحري يف المنطقة سيكون له ارتدادات سلبية 

تنعكس على اإلقتصاد العالمي ككل.

من جانبه، أوضح سعادة الشيخ ناصر القاسمي 
التحتية  البنية  تنظيم  لقطاع  المساعد  الوكيل 
والنقل يف وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن مدونة 
جيبويت المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة 
على مدى سنوات  تطورت  المسلح  والسطو 
من مجرد إطار تعاون يركز على مكافحة أعمال 
قضايا  يعالج  جامعاً  منتدى  لتصبح  القرصنة 
األمن البحري بمنظوره الشامل، الفتاً إىل أنه يف 
العام الماضي بذلت الدول الموقعة على المذكرة 
بناء شبكة مشاركة  للتركيز على  كبيرة  جهوًدا 
معلومات األمن البحري التي تم التخطيط لها 
ووضع إطار عام لمصفوفة المسؤوليات الخاصة 
ببناء قدرات الدول اإلقليمية من أجل التعامل 
مع الظروف المتقلبة يف مجال األمن البحري يف 

غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
وأضاف: »اليوم، نكرس هذا التعاون لنبني على 
الجهود السابقة التي تم بذلها وصوالً إىل أعلى 
مستويات السالمة واألمن البحري يف هذه المنطقة 

الحيوية من العالم.« 

اإلمارات تستضيف ورشة عمل رفيعة المستوى لمدونة جيبوتي المعدلة 2022 
لمكافحة القرصنة والسطو المسلح

االجتماع  ضم ممثلي 17 دولة من الدول الموقعة على المدونة لتعزيز األمن البحري اإلقليمي وحماية طرق التجارة الدولية
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10th Offshore Jack Up Middle East (OJME) 2022
International Conference & Exhibition

4-5 October 2022
Sofitel Corniche, Abu Dhabi, UAE

Call for Papers
Send your topic to 

In Person Conference 
& Exhibition

Ÿ Developments in Jackup Designs
Ÿ Marine Logistics - Managing marine logistics 

for a solution-driven business 
Ÿ Training & Competency development - Are old 

competencies relevant in this digital age? 
Ÿ Risk Management - Do we even know the 

Risks?
Ÿ HSE for safe & efficient sustainable business
Ÿ Operational Efficiencies - Reduce Costs, 

Reduce Time

Ÿ Global Disruptions - Changing market 
dynamics

Ÿ IoT & Digitalization for operational excellence
Ÿ Soil Integrity - Advancements in geotechnical 

survey techniques & methodologies 
Ÿ Remote Operations - Remote Surveys, 

Inspections and other options
Ÿ Asset Integrity - Has Integrity taken a back seat 

& where are we Today?
Ÿ Jack-up conversion for production unit – 

design, installation and operation

Focus @ OJME 2022 Focus @ OJME 2022

Knowledge 
Partner

Lanyard
Sponsor

Title Sponsor Associate SponsorGold SponsorHost Sponsor

Organized by

Strategic Media Partner 

ADNOC Logistics &  Services

For Delegate Registration
Send your email to 

    nikhil@innoconcepts.co.in

www.ojme.net

mohit@ojme.net

SEMINAR 
Underwater Ships Husbandry Port Authority

2022
12 September|8.30 - 4.00pm 
Jumeirah Creekside Hotel

Hosted by:

On behalf of the International Diving Industry Forum (IDIF), it is with great pleasure that we invite you to join the 
Underwater Ships Husbandry Port Authority Seminar 2022.

 
Hosted by the Association of Diving Contractors International (ADCI), in collaboration with the International Marine 

Contractors Association (IMCA), and the International Association of Oil and Gas Producers (IOGP). Underwater Ships 
Husbandry Port Authority Seminar will take place on September 12, 2022, at the Jumeirah Creekside Hotel in Dubai 

and will showcase recommended operational guidelines and practices, and provide combined technical inputs 
from diving industry experts and the hands-on experiences carried out worldwide. 

 
The event aims to provide delegates with the awareness that will enable them and their teams to continue to 

increase diving industry safety while controlling the risks associated with underwater ship husbandry.
 
 

Underwater Ships Husbandry Port Authority Seminar
adressing:

Reduction of the risk involved and the practical dangers of shallow water diving in ports,
harbors, and anchorages. 

Best practices and recommended operational guidelines for diving safety while performing 
underwater ships husbandry.

https://uwsh22.evsreg.com/

BOOK YOUR SEAT TODAY!
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EEXI – ENERGY EFFICIENCY EXISTING SHIP INDEX

Don’t wait.  
Act now.

Manage your EEXI 
complexity and risk.

Be prepared and take the 
next step on your journey 
to decarbonisation with 
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