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الجابر: اإلمارات العب رئیسي على خریطة الموانئ والتجارة العالمیة

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزیر الدولة، رئیس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ أن اإلمارات أصبحت العبًا

رئیساً على صعید خدمات الموانئ المتطورة ومركزًا مھماً في حركة التجارة العالمیة بفضل موقعھا الجغرافي بین الشرق

والغرب والبنیة التحتیة المتطورة من الموانئ القادرة على استیعاب أكبر السفن والناقالت البحریة .

“المطوع” تنفذ عقودًا بـ 300 ملیون درهم حتى نهایة 2013

أضاف أن التقدم الكبیر الذي یحققه قطاع الموانئ والتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستیة في دولة اإلمارات یعكس

الثقة بإسهامه بدور إیجابي في نمو االقتصاد الوطني .

جاء ذلك في تصریحات على هامش افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمعرض سیترید الشرق األوسط لسفن العملیات واألعمال

البحریة في أبوظبي أمس، والذي یعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في هذا القطاع الحیوي في المنطقة، والذي تقام

فعالیاته حتى 2 أكتوبر الجاري .

سفن الدعم واإلرشاد

من جانبه قال محمد الشامسي الرئیس التنفیذي لشركة أبوظبي للموانئ إن المعرض الذي ینعقد كل عامین یركز على

سفن الدعم واإلرشاد التي تخدم قطاع النفط والغاز بصفة خاصة والمالحة البحریة مشیراً إلى أن الدورة الحالیة تشهد زیادة

ملحوظة في عدد الشركات المشاركة مقارنة بالعام الماضي .



وقال إن العدید من الشركات الوطنیة تنضم للعمل في هذا القطاع كما أنشأت شركة أبوظبي للموانئ مؤخرًا شركة

متخصصة للخدمات المالحیة تقدم خدمات مرافقة السفن ومراقبة حركة السفن والدعم واإلرشاد واإلصالح والصیانة خاصة

وأن السوق أخذ في النمو في الدولة بصورة كبیرة، مؤكدًا أن إمارة أبوظبي تنجز خالل األعوام القلیلة المقبلة عددًا من

المشاریع الرئیسة لتطویر الموانئ في ظل المنظومة المتطورة التي تتبعها في الوقت الحالي .

عقود الخدمات

وعلى هامش فعالیات المعرض كشفت عدد من الشركات المشاركة عن إنجازها لعدد من العقود الرئیسة لخدمات بناء

وٕاصالح وصیانة السفن والعملیات البحریة المختلفة والسیما مع الجانب الحكومي .

وقال محمد سعید الغص مدیر الصیانة بشركة أبوظبي للسفن إن الشركة تنجز أعماًال إلصالح السفن التجاریة تسهم

بشكل كبیر في دعم عوائد أبوظبي للسفن وستستمر في تنفیذ تعاقداتها طویلة األجل على هذا الصعید مع عدد من شركات

أدنوك على رأسها “إرشاد” و”إسناد” حیث تخطط الشركة لالستفادة الفعالة من األحواض الجافة والمائیة في مرفق السفن

من أجل تلبیة متطلبات العمالء التجاریین والعسكریین .

وعن خدمات الصیانة قال الغص إن الشركة تقوم بصیانة مابین 15إلى 20 سفینة شهریاً .

وقامت الشركة بعدد من التطویرات في بنیتها التحتیة التصنیعیة من خالل تجدید شامل لورش ومجمعات الصیانة من خالل

تجسید الورشة الرئیسة إلصالح السفن وزیادة سعتها إضافة لتطویر الرصیف  البحري الخاص بها .

وكانت الشركة قد أنفقت مایقارب نصف ملیار درهم على تطویر البنیة التحتیة الخاصة بالتصنیع وتحدیت الشركة الرصیف

البحري الخاص بها بشكل كامل إلى جانب بناء مستودعات التخزین واإلصالح إلى جانب خطوات توسیع الخطوط اإلنتاجیة

وبناء ورشة متطورة وخطوط إنتاج متكاملة إلنتاج السفن الصغیرة .

وأضاف أن أبحاث الشركة للتطویر واإلنجاز تسیر بشكل متواصل الستحداث التقنیات والوسائل المساعدة للسفن وهو

ماسیسهم في زیادة  قدرة الشركة على إحالل األنشطة التصنیعیة وتطویرها .

وتمتلك “أبوظبي لبناء السفن” أحد أحدث أحواض بناء السفن في العالم والوحیدة القادرة على توفیر خدمات بناء وتجدید

وٕاصالح وتحدیث السفن الحربیة المعقدة على مستوى الخلیج العربي .

المطوع للعملیات البحریة

على جانب آخر قال عبداهللا المطوع الرئیس التنفیذي لشركة المطوع للعملیات البحریة إن الشركة نفذت عقوداً فاقت 300

ملیون درهم خالل العام الجاري .



بینما زادت أسطولها البحري بواقع 5 قطع بحریة جدیدة مع اتساع حجم تعاقداتها مع شركات أدنوك ووحداتها التشغیلیة

منذ بدایة العام الجاري .

وأضاف أن الشركة حققت نموًا بلغ نحو 25% في تعاقداتها العام الحالي وهو مؤشر جید لتوقعات األداء خالل عام

2014 مع االتجاه إلبرام بعض العقود في الفترة المقبلة والسیما من خالل المشاركة في فعالیات المعارض المتخصصة .

وتسعى الشركة  لتوفیر خدمات المساندة لكٍل من میناء زاید ومیناء خلیفة وهو ماتثق في زیادة معدالته مع إمكانیة

التوسع في المشروع في مالحق  إضافیة تزید القدرة على مناولة الحاویات والبضائع، وكل هذه المزایا سوف تسهم في

نمو قطاع الشحن البحري والمالحة وسوف نشهد المزید من االستثمارات هذه المجاالت .

وأفاد المطوع مما الشك فیه أن تطور البنیة التحتیة واالهتمام برفع قدرة الموانئ أسهم في جعل موانئ اإلمارات نقطة

محوریة لحركة التجارة البحریة في منطقة الخلیج، وهو ما یدعم تنامي المكانة العالیة للدولة على صعید الصناعة

البحریة في الفترة القادمة .

أكبر األسواق

قال رئیس مجلس إدارة سیترید التي تنظم المعرض كریس هیمان إن سوق الخلیج یعد واحداً من أفضل وأكبر أسواق سفن

العملیات والقطاع البحري حیث ینمو بسرعة كبیرة الفتاً إلى أن المنطقة أصبحت مركزاً رئیساً للصناعات البحریة حیث تنمو

بسرعة كبیرة .

ویشارك في فعالیات الدورة الرابعة للمعرض ما یزید على 228 شركة محلیة ودولیة، ویقام هذا الحدث الدولي على مدى

ثالثة أیام، ویعد منصة مثالیة للعاملین والمختصین في القطاع البحري للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة فیما بینهم

والتعرف إلى أحدث المستجدات التي تخص القطاع في المنطقة والعالم .

زیادة المساحة

تشیر بیانات الشركة المنظمة للمعرض والمؤتمر المصاحب أن مساحة المعرض زادت بنسبة 25 .3% بالمقارنة مع دورة

العام 2011 كما أن عدد العارضین بلغ 228 عارضًا بزیادة نسبتها 63 .3% على الدورة األخیرة كما یتوقع أن یزور

المعرض والمؤتمر نحو ستة آالف شخص من المعنیین بهذه الصناعة بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بالدورة الماضیة

كما زاد عدد األجنحة الوطنیة بما نسبته %25 .

ومن المنتظر أن تشهد هذه الفعالیة إقباًال كبیرًا من صانعي القرار والخبراء في قطاعي النقل البحري والطاقة، نظرًا لما

یتمتع به هذه القطاع الحیوي من أهمیة كبرى القتصادات العدید من دول العالم .

وتشیر دراسات شركة شركة “انفیلد سیستمز” لبحوث الطاقة إن حجم اإلنفاق على عملیات التطویر البحریة السیما في



قطاع النفط والغاز ستنمو في منطقتي الشرق األوسط وبحر قزوین من 10 ملیارات إلى نحو 9 .39 ملیار دوالر أمریكي

في الفترة بین 2011 و2015 مقارنة بالفترة بین 2006 و2010 .

وتشهد دورة العام الجاري للمعرض إطالق المنتدى العالمي لتكنولوجیا سفن العملیات بالتعاون مع شركة أرامكو السعودیة

إلنتاج وتصدیر النفط في إطار الشراكة االستراتیجیة القائمة بینهما . وینعقد المنتدى لیوم واحد بمشاركة نخبة من أبرز

الخبراء الدولیین حیث سیقدمون خالله أوراق عمل فنیة تتناول عدة محاور ذات صلة بالقطاع البحري وسفن العملیات .
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