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ــن  ــروعين جديدي ــت مش ــي جمع ــي الت ــا ه ــة وحده ــن الصدف ــم تك ل

ــاء خالــد خــال  ــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك فــي مين أنجزتهمــا دائ

النصــف األول مــن هــذا العــام، ألن الســياق العــام الــذي تتبنــاه إدارة 

الدائــرة هــو سياســة التنميــة المســتدامة طبقــًا لخطــط مرســومة 

ــتقبل. ــات المس ــة تحدي ــات ومواجه ــع االحتياج ــل م ــبقًا للتعام مس

المشــروع األول مرتبــط بخدمــات الموانــئ والمتمثــل بتطويــر رصيــف 

بحــري جديــد معــزز بســاحة واســعة لعمليــات الشــحن والتفريــغ، بينمــا 

ــة باســتحداث  ــة المتمثل ــق بالخدمــات الجمركي ــي يتعل المشــروع الثان

الحاويــات  فــي فحــص ومعاينــة  الوقــت  يختصــر  متكامــل  نظــام 

ــاحنات. ــى ش ــة عل المحمل

وبإكمــال هذيــن المشــروعين ال تنتهــي قصــة التطويــر فــي المينــاء، 

ألن الدائــرة تقــوم حاليــا بتنفيــذ مشــروعين آخريــن يتضمــن األول تطويــر 

وتأثيــث الرصيــف الشــمالي لمينــاء خالــد، بينمــا المشــروع الثانــي 

يتمثــل بتشــييد محطــة بحريــة جديــدة للــركاب المغادريــن والقادميــن 

مــن وإلــى الشــارقة.

إن هــدف الدائــرة مــن وراء هــذه المشــاريع هــو تعزيــز الخدمــات 

ــئ  ــى التجــار ومســتخدمي الموان ــة  المقدمــة إل ــة والجمركي المينائي

ــدة  ــركاب وشــركات التخليــص، وهــذا يعنــي إضافــة خدمــات جدي وال

ــع  ــا موض ــو دائم ــم ه ــأن نجاحه ــد ب ــا يؤك ــو م ــينها وه ــم وتحس إليه

ــارك.  ــة والجم ــئ البحري ــرة الموان ــب دائ ــة وترحي عناي

كلمة
العدد
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وشــهدت آخــر أعمــال التطويــر فــي مينــاء خالــد 
تشــييد رصيــف بحــري جديــد وفــق أحــدث الطــرز وهو 
الرصيــف الحــادي والعشــرين فــي المينــاء. ويبلــغ 
ــق  ــييده وف ــم تش ــد ت ــرًا وق ــف 373 مت ــول الرصي ط
رؤيــة دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك لتطويــر 
لمســتخدمي  الخدمــات  أفضــل  وتزويــد  المرافــق 

ــاء.  المين
وفــي 27 فبرايــر 2018، تــم تدشــين الرصيــف الجديــد 
برســو ناقلــة النفــط )جــاغ لــوك(، وهــي أول ســفينة 
الدائــرة  مديــر  حضــر  حيــث  الرصيــف  علــى  ترســو 
دنيــش(  كــي  )كــي  بالقبطــان  والتقــى  الحفــل 
قبطــان الســفينة المذكــورة وقــدم لــه درعــًا تذكاريــا 

بالمناســبة. 
القبطــان  مــن  كل  الرصيــف  تدشــين  حفــل  حضــر 

محمــد صالــح مديــر العمليــات فــي مينــاء خالــد 
وأحمــد ســالم الســويدي، مديــر الحركــة بالمينــاء 
والســيد علــي الســويدي والقبطــان ديفاثيراجــن ناظــر 
المينــاء، وســونيل جــي، مديــر تطويــر األعمــال وكــي 

أس نايــر مديــر قســم الحســابات وآخــرون.
يذكــر ان مينــاء خالــد ألــذي أنشــئ فــي منتصــف 
ــادة  ــه الري ــت ل ــي كان ــرن الماض ــن الق ــبعينات م الس
بيــن موانــئ منطقــة الخليــج فــي مجــال مناولــة 

الحاويــات ونقــل المركبــات. 
ومــن خــال 21 رصيفــًا فــأن المينــاء يكــرس خدماتــه 
للشــحن فــي مجــاالت متعــددة تتــراوح بيــن الشــحن 
العــام وشــحن األغذيــة المبــردة والصــب الجــاف 
ــم  ــه وتقدي ــط ومنتجات ــحن النف ــائل وش ــب الس والص

ــار.  ــي البح ــري ألعال ــناد البح ــات  اإلس خدم

تـــدشـــيـن رصــيف بحــــري
فــي مينـــــاء خـــالد

 رعد عبدالستار عبداهلل

البحريــة  الموانــئ  دائــرة  انتهجــت   
فــي  تأسيســها  منــذ  والجمــارك 
القــرن  مــن  الســبعينات  منتصــف 
ــر  ــي تطوي ــتمرًا ف ــا مس ــي نهج الماض
البنــى التحتيــة لمنشــآتها وتجديدهــا 
أدائهــا. وتطويــر  موانئهــا  وتوســيع 
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                مــن ال يعــرف ماضيــه ال يســتطيع أن 

يعيــش حاضــره ومســتقبله. فمــن الماضي 

نتعلــم ونكتســب الخبــرة ونســتفيد مــن 

ــج. ــدروس والنتائ ال

الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان
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المعتصــم  القبطــان  مــع  لقــاء  وفــي 
دفــع اهلل النــور، ناظــر مينــاء الحمريــة، 
قــال : »يقــدم مينــاء الحمريــة خدماتــه 
الحــرة  المنطقــة  فــي  للمســتثمرين 
المســتثمرين  أن  كمــا  بالحمريــة، 
المنطقــة  خــارج  فــي  والمصنعيــن 
للتصديــر  أيضــا  المينــاء  يســتخدمون 
ميــزة  مــن  مســتفيدين  واالســتيراد 
الشــبكة الواســعة مــن الطــرق الســريعة 
ــي  ــاء الداخل ــا المين ــاء. أم ــط بالمين المرتب
ــور  ــع تط ــور م ــا وتط ــذي نم ــة ال للحمري
المنطقــة الحــرة بالحمريــة فقــد أصبــح 
مرتكــزًا حيويــًا للصناعــة البحريــة فيهــا، 
كمــا أصبــح المينــاءان يشــكان اليــوم 
للمنطقــة  مكمليــن  هاميــن  مفصليــن 
دورهــا  ويعــززان  بالحمريــة،  الحــرة 
فــي  المســتثمرين  أن  ذلــك  التنمــوي. 
المنطقــة الحــرة يعتمــدون اعتمــادًا كبيرًا 
علــى هذيــن الميناءيــن فــي اســتيرادهم 
وتصديرهــم  وتصنيعهــا  الخــام  المــواد 

عبرهمــا«. النهائيــة  لمنتجاتهــم  
الرئيســي  »والمينــاء  قائــًا:  وأضــاف 

يع  تصدير معدات مشار
ضخمة في ميناء الحمرية

يمتــاز مينــاء الحمريــة  الــذي يعتبــر المينــاء البحــري األحــدث فــي إمــارة الشــارقة 
ــا  ــة ارتباط ــأته مرتبط ــا، ونش ــل معه ــي يتعام ــفن الت ــوع الس ــه وتن ــدد أغراض بتع
وثيقــًا بنشــأة المنطقــة الحــرة بالحمريــة وتطورهــا، كمــا أن وجــود المينــاء 
الداخلــي للحمريــة قــد شــكل قيمــة مضافــة لخدمــات الموانــئ المقدمــة لهــا. 

فــي الحمريــة الــذي يصــل عمــق الميــاه 
ــر  ــكل كبي ــأ بش ــرا، مهي ــى 14 مت ــه إل في
األغــراض  متعــددة  ســفن  الســتقبال 
المنتجــات  ناقــات  مثــل  والحمــوالت 
المســيل  الطبيعــي  والغــاز  النفطيــة 
والحديــد والصلــب والحبــوب والبضائــع 
عامــة وزيــوت طعــام، باإلضافــة إلــى 

المشــاريع.«   معــدات 
ــاريع  ــرة للمش ــدات كبي ــل مع ــول نق وح
معــدات  »تمتــاز  قــال:  المينــاء  مــن 
جــدًا  الكبيــرة  بأحجامهــا  المشــاريع 
يتطلــب  لذلــك  الثقيلــة،  وأوزانهــا 
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مســبقة  إجــراءات  اتخــاذ  شــحنها 
المنقولــة  الحمولــة  بســامة  تتعلــق 
وترتيبــات  أيضــا  الســفينة  وســامة 
لوجســتية خاصــة لشــحنها فــي ســفن 
المعــدات  وشــحن  لنقــل  متخصصــة 
أحجامهــا  فــي  االســتثنائية  الكبيــرة 
ــل  ــداف النق ــي أه ــي تلب ــا والت وأوزانه
ــرت  ــرًا ج ــدات. ومؤخ ــذه المع ــل ه لمث

عمليــات لنقــل ســبع قواعــد هندســية 
ضخمــة )تــزن الواحــدة منهــا ألــف طــن( 
هوائيــة  تربينــات  أو  بعنفــات  خاصــة 
ــن  ــى مت ــة عل ــة الكهربائي ــاج الطاق إلنت
الســفينة المتخصصــة )زهيــن هــوا( لنقــل 

الضخمــة.« الحمــوالت 
ــدة  ــوا (، واح ــن ه ــفينة )زهي ــر الس وتعتب
مــن ســفن النقــل الثقيلــة المتخصصــة 

لنقــل وشــحن المعــدات الكبيــرة ، التــي 
مؤخــرًا  الحمريــة   مينــاء  إلــى   وردت 
لغــرض نقــل معــدات خاصــة بالمشــاريع.

ــغ طــول الســفينة المذكــورة 244  ويبل
وبإجمالــي  متــر   26.7 وبعــرض  متــرًا 
 58,243 قدرهــا  مســجلة  حمولــة 
 105,302 قدرهــا  ســاكنة  وبحمولــة 

طــن. 



موانئنا

20
18

و 
وني

- ي
ل 

 أبري
62

دد 
الع

 

10

 فقــد شــهدت حركــة الــركاب عبــر مينــاء 
ووصلــت   17.8% بلغــت  زيــادة  خالــد 
ــد  5,810   ــاء خال ــر مين ــركاب عب ــداد ال أع
ــي  ــن ف ــن والمغادري ــن الواصلي ركاب م
ــن  ــع األول م ــي الرب ــة ف ــات منتظم رح
عــام 2018 بعــد أن كانــت 4,936 راكبــًا 
لنفــس الفتــرة مــن عــام  2017 محققــة 
ــت  ــركاب بلغ ــدد ال ــي ع ــادة ف ــك زي بذل

874 راكبــا.

ارتفاع في حركة الركاب 
والشحن العام  لموانئ الشارقة 

خالل الربع األول من عام 2018

ارتفعــت حركــة الــركاب  بموانــئ الشــارقة خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري، كمــا أظهــرت بيانــات 
موانــئ الشــارقة زيــادة ملموســة للشــحن العــام خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري أيضــا.

ارتفاع في حركة الركاب 
والشحن العام  لموانئ الشارقة 

خالل الربع األول من عام 2018

موانئنا
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 يذكــر أن مينــاءي خالــد وخورفــكان يســتقبان بيــن 
الحيــن واآلخــر ســفنًا ســياحية خــال فتــرة الموســم 
ــة فصــل الشــتاء حيــث  ــد طيل الســياحي الــذي يمت
اســتقبلت موانــئ الشــارقة عــددًا مــن الرحــات 
إلــى  الواصليــن  الســياح  عــدد  وبلــغ  الســياحية 
4,442 ســائحًا خــال الربــع األول مــن عــام 2018. 
وبذلــك يصــل عــدد الــركاب والســياح الذيــن وصلــوا 

ــردًا. ــارقة 10,252 ف ــئ الش موان
 ومــن ناحيــة أخــرى ازدادت كميــات بضائع الشــحن 
ــن  ــع األول م ــال الرب ــارقة خ ــئ الش ــام لموان الع
عــام 2018م بنســبة %6 ووصلــت إلــى 283,335 
طنــًا بعــد أن كانــت 267,239 طنــًا فــي الربــع 

ــام 2017.   ــن ع األول م
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جــاء االحتفــال فــي إطــار الحــرص علــى تجســيد حــق 
اإلنســان فــي العمــل الــذي كفلــه دســتور وقوانيــن 
والمخلصــة  المبذولــة  الجهــود  وإبــراز  الدولــة، 
الدولــة  لقوانيــن  وترســيخًا  العمــل  مســيرة  فــي 
وسياســاتها التــي تكفــل حقــوق اإلنســان دون تمييــز 
علــى أســاس الديــن أو الجنســية أو العــرق أو الوضــع 
االجتماعــي، كمــا يأتــي انســجامًا مــع نهــج القيــادة 
ــدم  ــن يخ ــكل م ــاء ل ــن الوف ــر ع ــي التعبي ــيدة ف الرش
التنمويــة  مســيرته  تطويــر  فــي  ويســهم  الوطــن 

ونهضتــه العمرانيــة 

بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــال الــذي يوافــق 
األول مــن شــهر مايــو مــن كل عــام حضــر العقيــد 
عمــر العويــس، مديــر إدارة المنافــذ -الشــارقة، 
ــن  ــق األول م ــاء المواف ــوم الثالث ــم ي ــاًل أقي حف
مايــو فــي قســم رقابــة جــوازات مينــاء خالــد  
وعمــال  الشــارقة  خــور  فــي  العمــال  لتكريــم 
ــا والحلــوى  ــم الهداي ــم تقدي ــد حيــث ت ــاء خال مين

ــم. ــات الطعــام له ووجب

إدارة المنافذ تحتفل 
باليوم العالمي للعمال
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استعراض دور اإلمارات 
الفاعل في حماية

حقوق البّحارة
ــس  ــة، رئي ــة التحتي ــر البني ــر تطوي ــف النعيمــي وزي ــن محمــد بلحي ــداهلل ب ــور عب ــي الدكت إلتقــى معال
ــة  ــام المنظم ــن ع ــم، أمي ــاك لي ــة، كيت ــة والبحري ــالت البري ــة للمواص ــة االتحادي ــس إدارة الهيئ مجل

ــدن. ــي لن ــة ف ــة الدولي ــة البحري ــر المنظم ــه بمق ــك بمكتب ــة، وذل ــة الدولي البحري
ــازات  ــات الغ ــض انبعاث ــتراتيجية خف ــة الس ــي المنظم ــى تبن ــة عل ــام المنظم ــن ع ــه أمي ــأ معالي وهن

الدفيئة الصادرة من السفن. 

وجــرى خــال اللقــاء اســتعراض آخــر المســتجدات 
حــول ملــف البحــارة والــدور الفاعــل لدولــة اإلمــارات 
البحــارة. حقــوق  حمايــة  فــي  المتحــدة   العربيــة 

ــى  ــة إل ــر الرامي ــع التدابي ــرورة وض ــه ض ــد معالي وأك
منــع الممارســات غيــر المشــروعة المرتبطة بالتســجيل 
وشــدد  للســفن.  المــزورة  والســجات  االحتيالــي 
علــى حــرص الدولــة علــى استشــراف المســتقبل 

فــي القطــاع البحــري، ومــن ضمنــه التوجــه الحالــي 
للمنظمــة فــي مجــال الســفن ذاتيــة القيــادة خاصــة، 
البحريــة  المنظمــة  اســتراتيجية  أن  إلــى  منوهــًا 
تســعى دائمــًا لاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي 
ودمــج التقنيــات الحديثــة فــي اإلطــار التنظيمــي 

 واللوائــح المرتبطة بصناعة النقل البحــري. 
ومــن جانبــه أشــاد كيتــاك ليــم أميــن عــام المنظمــة 
المنظمــة  مجلــس  بعضويــة  اإلمــارات  بفــوز 
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ســعادته  عــن  معربــًا  الدوليــة،  البحريــة 
كعضــو  المنظمــة  فــي  الدولــة  بــأداء 

 فاعــل من خــال فريــق العمــل. 
ــة بالشــكر  ــة الدولي وتقدمــت المنظمــة البحري
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  إلــى 
بــه  تقدمــت  الــذي  المقتــرح  خــال  مــن 
إلــى اللجنــة القانونيــة، والــذي يشــير إلــى 
ــة مؤخــرًا  ــي قامــت بهــا الدول اإلجــراءات الت
للمواصــات  االتحاديــة  الهيئــة  خــال  مــن 
البريــة والبحريــة بحظــر جميــع الســفن التــي 
ترفــع علــم ميكرونيزيــا وهــي ليســت دولــة 
ــن  ــة م ــة الدولي ــة البحري ــي المنظم ــوًا ف عض
العربيــة  اإلمــارات  وموانــئ  ميــاه  دخــول 
ــال  ــى االتص ــرار إل ــتند الق ــث اس ــدة، حي المتح
مــع حكومــة واليــات ميكرونيزيــا الموحــدة 
بــأن ليــس لديهــا ســجل دولــي للســفن، وبنــاء 
بالنظــر فــي  المنظمــة ســتقوم  فــإن  عليــه 
هــذه  لمثــل  للتصــدي  فعالــة  تدابيــر  اتخــاذ 

االحتياليــة. الممارســات 
 www.fta.gov.ae   :المصدر
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دبــي، وســلطة  لشــرطة  العامــة  القيــادة  ودعــت 
مدينــة دبــي الماحيــة، أصحــاب الوســائل البحريــة 
إلــى اســتخدام اإلشــارات الضوئيــة الذكيــة، بــداًل مــن 
التقليديــة، لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي الحفــاظ علــى 
البيئــة، ولكونهــا آمنــة فــي االســتخدام، وعمرهــا 
االفتراضــي 3 أضعــاف اإلشــارات الضوئيــة التقليديــة.
ــن  ــروع ضم ــذ المش ــة تنفي ــى آلي ــان عل ــق الجانب واتف
الميــاه الداخليــة والماحــة الســاحلية التــي ال تتجــاوز 
5 أميــال بحريــة، بمــا يتــواءم مــع أفضــل الممارســات 
الدوليــة، وســط التأكيــد علــى األهميــة االســتراتيجية 

إطالق مشروع
»اإلشارات الضوئية الذكية« 

على متن الوسائل البحرية
أعلنــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي، بالتعــاون مــع ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة، إطــالق مشــروع 
تطبيــق »اإلشــارات الضوئيــة الذكيــة« علــى متــن الوســائل البحريــة فــي الميــاه الداخليــة والمالحــة 
ــك تماشــيًا  ــة، وذل ــة التقليدي ــداًل مــن اإلشــارات الضوئي ــة، ب ــال بحري الســاحلية التــي ال تتجــاوز 5 أمي
مــع التوجهــات الحكوميــة للتحــول الذكــي، والمحافظــة علــى البيئــة مــن خــالل اســتخدام المــواد 
الصديقــة للبيئــة، إلــى جانــب اســتخدام المــواد اآلمنــة علــى العامليــن علــى متــن الوســائل البحريــة.

ــر الوقــت  ــذي مــن شــأنه توفي للمشــروع النوعــي، ال
والجهــد، وتخفيــض التكلفــة، مــع تعزيــز األمــن البيئي. 
ــزم الســلطة البحريــة بتقديــم اإلمكانــات الازمــة  وتلت
إلنجــاح مشــروع »اإلشــارات الضوئيــة الذكيــة«، ســعيًا 
ــة  ــة ذكي ــى »مدين ــي إل ــل دب ــة تحوي ــع عجل وراء دف
ــب  ــام 2021. ويكتس ــول ع ــة« بحل ــة ومتصل متكامل
المشــروع أهميــة اســتراتيجية كونــه دعامــة أساســية 
البحريــة  الســامة  بيــن جوانــب  التكامــل  لتحقيــق 
والماحــة اآلمنــة، والكفــاءة التشــغيلية علــى امتداد 
ــة  ــة الذكي ــارات الضوئي ــم اإلش ــي، وتتس ــواحل دب س
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بأنهــا آمنة مــن ناحيــة التشــغيل والتخزين، 
وذات كفــاءة تشــغيلية عاليــة، وصاحيــة 
التخلــص  طويلــة األمــد، مــع إمكانيــة 
منهــا بتكلفــة منخفضــة وســهولة تامــة.
التنفيــذي  المديــر  علــي،  عامــر  وأّكــد 
الماحيــة«،  دبــي  مدينــة  »ســلطة  لـــ 
العامــة  اإلدارة  مــع  التعــاون  أهميــة 
ألمــن الهيئــات والمنشــآت والطــوارئ 
فــي شــرطة دبــي، لتطبيــق اإلشــارات 
ــجم  ــوة تنس ــي خط ــة، ف ــة الذكي الضوئي
لصاحــب  الســديدة  التوجيهــات  مــع 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
ــي، رعــاه اهلل،  ــوزراء حاكــم دب مجلــس ال
إلــى تســخير التكنولوجيــا لصنــع واقــع 
جديــد، ونمــوذج جديــد فــي التنميــة فــي 
إمــارة دبــي، الفتــًا إلــى أّن المشــروع 
الجديــد يمثــل دفعــة قويــة باتجــاه إدمــاج 
القطــاع  ضمــن  الذكيــة  التكنولوجيــا 
البحــري، ترجمــة لغايــات »خطــة دبــي 
ــع  ــة تتمت ــة ذكي ــاء مدين ــي بن 2021« ف
ــة لتضاهــي  ــة تحتيــة ذات تقنيــة عالي ببني
حيــث  مــن  العالــم،  فــي  األفضــل 

والكفــاءة. الجــودة  مســتويات 
ومــن جانبــه، أكــد العميــد عبــداهلل علــي 

ألمــن  العامــة  اإلدارة  مديــر  الغيثــي، 
فــي  والطــوارئ  والمنشــآت  الهيئــات 
اإلشــارات  تطبيــق  أن  دبــي،  شــرطة 
الضوئيــة الذكيــة يأتــي تنفيــذًا لتوجيهات 
اللــواء عبــداهلل خليفــة المــري، القائــد 
ــق سياســة  ــي، بتطبي العامــة لشــرطة دب
القيــادة العامــة فــي مجــال التطويــر 
أن  إلــى  مشــيرًا  المســتمر،  والتحســين 
اإلدارة  فــي  المتفجــرات  أمــن  إدارة 
والمنشــآت  الهيئــات  ألمــن  العامــة 
ســلطة  مــع  وبالتنســيق  والطــوارئ، 
مدينــة دبــي الماحيــة، نفذتــا دراســة 
ــتخدامات  ــي، الس ــع الحال ــًا للوض وتحلي
ــل  ــن قب ــة م ــة التقليدي ــارات الضوئي اإلش
إلجــراءات  تطبيقــًا  البحريــة،  الوســائل 
األمــن والســامة، حيــث تبيــن أن تلــك 
التأثيــرات  مــن  الكثيــر  لهــا  اإلشــارات 
تعريــض  إمكانيــة  بينهــا  مــن  الســلبية، 
الخطــر  إلــى  القــوارب  مســتخدمي 
ــى التكلفــة  ــي، إضافــة إل ــوث البيئ والتل

العاليــة.
وأوضــح أن اإلشــارات الضوئيــة التقليديــة 
عبــارة عن إشــارات مشــتعلة تســتخدم من 
ــل  ــة، مث ــة المختلف ــائل البحري ــل الوس قب
قــوارب الصياديــن والقــوارب الســياحية، 

والبواخــر، وغيرهــا، وذلــك فــي الحاالت 
الطارئــة، ويتوجــب توافرهــا فــي جميــع 
الوســائل البحريــة، كإجــراء مــن إجــراءات 

األمــن والســامة بهــا.
الضوئيــة  اإلشــارات  ســلبيات  وحــول 
أن  الغيثــي،  العميــد  أكــد  التقليديــة، 
اســتخدامها وعمليــة إتافهــا يؤديــان 
مقارنــة  بيئــي،  تلــوث  إحــداث  إلــى 
أن  إلــى  إضافــة  الذكيــة،  باإلشــارات 
ــنوات،  ــارب 3 س ــي يق ــا االفتراض عمره
انتهــاء  بعــد  منهــا  التخلــص  ويجــب 
ــق  ــل فري ــن ِقب ــا م ــر تفجيره ــا عب عمره
فحــص  إلــى  وتحتــاج  مختــص،  عمــل 
ــا،  ــدى جاهزيته ــن م ــد م ــتمر للتأك مس
وبحاجــة إلــى إجــراءات تخزيــن محــددة، 
إلــى جانــب ضــرورة اســتخدامها مــن 
قبــل مختصيــن، باتخــاذ إجــراءات األمــن 

والســامة علــى الوســائل البحريــة.
بــدوره، قــال محمــد خليفــة آل حريــز، 
مديــر الممــرات المائيــة فــي إدارة حركة 
المــرور البحريــة فــي ســلطة مدينــة دبــي 
الماحيــة: نضــع علــى عاتقنــا مســؤولية 
المعاييــر  ألعلــى  االمتثــال  ضمــان 
الضامنــة للكفــاءة التشــغيلية والســامة 
البحريــة والماحــة اآلمنــة، مــع االمتثــال 

ــة. ــات البيئي ــل الممارس ألفض

غير إلزامية
أّكــد محمــد خليفــة آل حريــز، أنــه لــن 
ــائل  ــاب الوس ــى أصح ــًا عل ــون إلزامي يك
الضوئيــة  اإلشــارات  اســتخدام  البحريــة 
لكــن  القريبــة،  الفتــرة  خــال  الذكيــة 
ســتقوم الســلطة بتوعيتهــم عنــد تجديــد 
هــذه  اســتخدام  بضــرورة  التراخيــص 
اإلشــارات علــى متــن وســائلهم البحريــة، 
ــن عــدم  ــي يتبي ــة الت أمــا الوســائل البحري
صاحيــة اإلشــارات الضوئيــة التقليديــة 
ــيتم  ــص، فس ــد الترخي ــا بتجدي ــد قيامه عن
إلزامهــا باســتخدام اإلشــارات الضوئيــة 
الذكيــة، مشــيرًا إلــى أن هــذه اإلشــارات 
الســنوات  خــال  إلزاميــة  ســتصبح 
المقبلــة مــع توافرهــا فــي األســواق، 
ومــع انتهــاء صاحيــة اإلشــارات الضوئية 

حاليــًا.  المســتخدمة 
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1.612 تريليون درهم 
تجارة اإلمارات غير النفطية

في 2017
د: مانيا سويد

ــة المتحــدة  ــة اإلمــارات العربي ــة لدول ــر النفطي ــة غي ســجلت التجــارة الخارجي
نمــوًا بنســبة %1 خــالل العــام الماضــي مقارنــة بالعــام الســابق، ما يعكــس 
اســتقرار األداء االقتصــادي للدولــة والتحســن المســتمر فــي المبــادالت 

ــم. ــة لهــا مــع دول العال ــة الخارجي التجاري
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االتحاديــة  للهيئــة  اإلحصائيــة  البيانــات  وكشــفت 
التجــارة  لحجــم  العــام  اإلجمالــي  ارتفــاع  للجمــارك 
الخارجيــة غيــر النفطيــة للدولــة )تجــارة مباشــرة ومناطــق 
 ،2017 عــام  خــال  جمركيــة(  ومســتودعات  حــرة 
مقارنة مــع  تريليون درهــم،  إلــى 1.612  ليصــل 
وبزيــادة   ،2016 عــام  1.599 تريليون درهم خــال 

درهــم. مليــار   13 قيمتهــا 
مفــوض  الكعبــي  صبيــح  بــن  علــي  معالــي  وقــال 
الجمــارك رئيــس الهيئــة االتحاديــة للجمــارك، أن البيانــات 
اإلحصائيــة للتجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة للدولــة لعــام 
ــى  ــة عل ــة الهام ــرات االقتصادي ــن المؤش ــد م 2017 تع
اســتمرار األداء الجيــد لاقتصــاد الوطنــي وتزايــد القــدرة 
التنافســية للمنتجــات الوطنيــة فــي األســواق العالميــة، 
التــي  السياســات  نجــاح  تعكــس  كونهــا  عــن  فضــًا 
تتبعتهــا الدولــة وتحــول سياســة التنــوع االقتصــادي 
إلــى واقــع ملمــوس ترتبــت عليــه العديــد مــن اآلثــار 
اإليجابيــة علــى نشــاط األســواق والتجــارة مــع دول 

العالــم والقــدرة التنافســية للمنتجــات المحليــة.
ــي  ــو ف ــى النم ــز منحن ــا يمي ــم م ــه أن أه ــح معالي وأوض
التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة للدولــة هــو اســتقرار 
وتيــرة النمــو خــال أشــهر العــام، ممــا يؤكــد أن معــدل 
ــد  ــًا أو ولي ــوًا عارض ــس نم ــق لي ــنوي المتحق ــو الس النم

ــتقرة. ــة ومس ــات ناجح ــة لسياس ــل نتيج ــة، ب المصادف

وذكــر معالــي المفــوض رئيــس الهيئــة أن معــدل النمــو 
فــي التجــارة الخارجيــة للدولــة يعــد مهمــًا، بالنظــر إلــى 
السياســية واالقتصاديــة فــي  التحديــات والمتغيــرات 
ــة  ــى حرك ــرات عل ــن تأثي ــا م ــب عليه ــا ترت ــة وم المنطق

ــة. ــارة البيني التج
وأوضحــت البيانــات اإلحصائيــة للهيئــة أن قيمــة التجــارة 
الخارجيــة غيــر النفطيــة المباشــرة تشــكل نســبة 67% 
بقيمــة 1.075 تريليــون درهــم مــن إجمالــي التجــارة غيــر 
النفطيــة العــام للدولــة فــي عــام 2017، بينمــا تشــكل 
تجــارة المناطــق الحــرة نســبة %31 بقيمــة تبلــغ 497 
مليــار درهــم، كمــا تبلــغ قيمــة التجارة مــن المســتودعات 

ــار درهــم. ــة 39.4 ملي الجمركي
ــة  ــر النفطي ــة غي ــي للتجــارة الخارجي ــوزن اإلجمال ــغ ال وبل
طــن،  حوالي 220.3 مليــون  العــام  خــال  للدولــة 
منها 106.2 مليــون طــن وزن الــواردات، و96 مليونــًا 
وزن الصــادرات، و18.4 مليــون طــن وزن إعــادة التصديــر.

وأشــارت الهيئــة، فــي بيانهــا، إلــى أن قيمــة واردات 
الدولــة خــال العــام شــهدت تراجعــًا بنســبة %2 مقارنــة 
مــع العــام الســابق، حيــث بلغــت قيمــة الــواردات خــال 
ــار  ــل 979 ملي ــم مقاب ــون دره ــي تريلي ــام 2017 حوال ع
درهــم فــي العــام الســابق، فــي الوقــت الــذي شــهدت 
فيــه قيمــة إعــادة التصديــر نمــوًا كبيــرًا بنســبة 11% 
خــال العــام، لترتفــع قيمــة إعــادة التصديــر مــن 400.4 
مليــار درهــم فــي 2016 إلى 443.1 مليــار درهــم فــي 
مليــار   189.8 الصــادرات  قيمــة  بلغــت  كمــا   ،2017
درهــم خــال العــام الماضــي، ممــا يعكــس تحســن 
الميــزان التجــاري للدولــة وقدرتهــا علــى تعزيــز مكانتهــا 

ــة. ــر العالمي ــادة التصدي ــواق إع ــي أس ف
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بوابة تجارية إقليمية
وأضــاف معالــي علــي الكعبــي أن معــدالت النمــو 
خــال  للدولــة  الخارجيــة  التجــارة  فــي  المتحققــة 
ــة  ــة تجاري ــارات كبواب ــة اإلم ــد أهمي ــام 2017 تؤك ع
تطــور  أن  إلــى  رئيســية، مشــيرًا  إقليميــة وعالميــة 
خدمــات البنيــة األساســية والتحتيــة واللوجســتية فــي 
مجــال االتصــاالت والفنــادق والنقــل البــري والجــوي 
والبحــري والتجــارة وتقــدم القطــاع المالــي وســهولة 
ــة  ــة والجوي ــذ البري ــي المناف ــة ف ــراءات الجمركي اإلج
ــكل  ــارة بش ــة التج ــور حرك ــي تط ــاهم ف ــة س والبحري

ــر خــال العــام الماضــي. كبي
فــي  الكعبــي،  علــي  المفــوض  معالــي  وأشــاد 
المنافــذ  فــي  العامليــن  بجهــود  الصــدد،  هــذا 
ــاح  ــال اإلفس ــي مج ــة ف ــة واإلدارات المحلي الجمركي
ــن  ــط زم ــار متوس ــة واختص ــاليات الجمركي ــن اإلرس ع
اإلفــراج عــن الســلع والبضائــع إلــى 15 دقيقــة فقــط، 
فــي ظــل أســاليب التفتيــش والمعاينــة التكنولوجيــة 
المتطــورة التــي تتبعهــا إدارات الجمــارك المحليــة.

الشركاء التجاريون
ــة  ــن لدول ــه أن خريطــة الشــركاء التجاريي وذكــر معالي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم تشــهد تغيــرًا يذكــر 
أن  إلــى  مشــيرًا  الجغرافيــة،  األقاليــم  ترتيــب  فــي 
ــات  ــة العاق ــس متان ــركاء يعك ــكل الش ــتقرار هي اس
العالــم، كمــا  اإلمــارات مــع دول  لدولــة  التجاريــة 
فــي  أساســي  كمكــون  الدولــة  مكانــة  يعكــس 

خريطــة التجــارة العالميــة.

وبينــت البيانــات اإلحصائيــة للهيئــة أن هيكل الشــركاء 
التجارييــن مــن حيــث اإلقليــم الجغرافــي حافــظ علــى 
اســتقراره فــي الترتيــب مــن حيــث األهميــة خــال 
وأســتراليا  آســيا  دول  إقليــم  واحتــل   ،2017 عــام 
والمحيــط الهــادي صــدارة ترتيــب قائمــة أبــرز الشــركاء 
ــر  ــة غي ــة فــي مجــال التجــارة الخارجي ــن للدول التجاريي
ــع  ــم م ــارة اإلقلي ــة تج ــي قيم ــغ إجمال ــة، وبل النفطي
ــار درهــم بنســبة %44 مــن  ــة اإلمــارات 666 ملي دول

ــة. ــام للدول ــارة الع ــي التج إجمال
وجــاء إقليــم أوروبــا فــي المرتبــة الثانيــة بحصــة بلغــت 
332.7 مليــار درهــم بنســبة %22 مــن اإلجمالــي، 
ــة  ــا بحص ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــم الش ــم إقلي ث
ــكا  ــم أمري ــبة %18، وإقلي ــار بنس ــا 281.1 ملي قيمته
ــم  ــل إقلي ــبة %10. وح ــار بنس ــي 149.3 ملي والكاريب
ــن  ــة م ــة الخامس ــي المرتب ــا ف ــوب أفريقي ــرق وجن ش
حيــث قيمــة التجــارة بحصــة بلغــت 54.6 مليــار درهــم 
بنســبة %3.6، وأخيــرًا إقليــم غــرب ووســط أفريقيــا 44 
ــر  ــة غي ــي تجــارة الدول ــارًا بنســبة %2.9مــن إجمال ملي

ــة خــال العــام المذكــور. النفطي

دول التعاون
مجلــس  دول  إن  الكعبــي  علــي  معالــي  وقــال 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تعــد شــريكًا تجاريــًا 
ــدول  ــك ال ــة تل ــى أن حص ــيرًا إل ــارات، مش ــة اإلم لدول
مــن إجمالــي التجــارة العــام للدولــة بلغــت 10% 

خــال العــام الماضــي.
وفــي هــذا الصــدد، كشــفت البيانــات اإلحصائيــة 
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للهيئــة عــن ارتفــاع إجمالــي حجــم التجارة 
لدولــة  العــام  النفطيــة  غيــر  الخارجيــة 
التعــاون  مجلــس  دول  مــع  اإلمــارات 
الخليجــي مــن حيــث القيمة إلــى 167.2 
2017، حيــث  مليــار درهــم فــي عــام 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  جــاءت 
بحجــم  الخليــج  دول  مقدمــة  فــي 
ــبة  ــم وبنس ــار دره ــغ 79.2 ملي ــارة يبل تج
مســاهمة %47، تليهــا ســلطنة عمــان 
بقيمــة تقــدر بــ 36 مليــار درهــم وبنســبة 
مســاهمة %21، والكويــت بقيمــة تقــدر 
بـــــ 25.4 مليــار درهم وبنســبة مســاهمة 
%15، وأخيــرًا مملكــة البحريــن بنســبة 
مســاهمة %10 وبقيمــة تقــدر بـــــ 17.1 

ــم. ــار دره ملي
إلــى  الكعبــي  علــي  معالــي  ولفــت 
ــي  ــة ف ــة المتقدم ــدول العربي ــة ال مكان
ــة  ــر النفطي ــة غي ــارة الخارجي ــة التج خريط
ــة  ــى أن حص ــيرًا إل ــارات، مش ــة اإلم لدول
ــة فــي عــام 2017 بلغــت  ــدول العربي ال
%18 مــن إجمالــي التجــارة غيــر النفطيــة 
تمثــل  كمــا  اإلمــارات.  لدولــة  العــام 
الــدول العربيــة وجهــة رئيســية للصــادرات 
اإلماراتيــة وكذلــك ســلع إعــادة التصديــر.
قيمــة  أن  الهيئــة  بيانــات  وأوضحــت 
تجــارة الدولــة مــع الــدول العربيــة بلغــت 
287 مليــار درهــم خــال العــام، منهــا 

الــواردات،  قيمــة  درهــم  مليــار   83.2
و65.7 مليــار درهــم قيمــة الصــادرات، 
بينمــا بلغــت قيمــة إعــادة التصديــر 138 

مليــار درهــم قيمــة إعــادة التصديــر.

أفضل السلع
تــم  التــي  الســلع  أفضــل  وحــول 
ــفت  ــام، كش ــال الع ــا خ ــل معه التعام
اإلحصائيــات األوليــة للهيئــة االتحاديــة 
ونصــف  الخــام  الذهــب  أن  للجمــارك 
المشــغول حــل فــي المرتبــة األولــى 
اســتوردتها  التــي  الســلع  كأفضــل 
بلغــت  بحصــة  الخــارج  مــن  اإلمــارات 
نســبتها %13 مــن إجمالــي الــواردات 
تمثــل مــا قيمتــه 124.2 مليــار درهــم، 
 111.3 بقيمــة  الهاتــف  أجهــزة  تلتــه 
ثــم   ،11% وبنســبة  درهــم  مليــار 
درهــم  مليــار   58 بقيمــة  الســيارات 
وبنســبة %6، ثــم األلمــاس غيــر المركــب 
ــار درهــم وبنســبة 5%،  بقيمــة 51.3 ملي
وزيــوت النفــط بقيمــة 35.7 مليــار درهم 
الــواردات. وبنســبة %4 مــن إجمالــي 

ووفقــًا لبيانــات الصــادرات غيــر النفطيــة، 
ــغول،  ــف المش ــام ونص ــل الذهب الخ ح
وبلغــت  األول  المركــز  فــي  كذلــك، 
درهــم،  مليــار   51.4 صادراتــه  قيمــة 
ــادرات،  ــي الص ــن إجمال ــبة ٪27 م وبنس

 20.1 بقيمــة  الخــام  األلمنيــوم  ثــم 
ــار درهــم بنســبة %11، تليهــا الحلــى  ملي
الثمينــة  المعــادن  مــن  والمجوهــرات 
تعــادل  درهــم  مليــار   16.5 بقيمــة 
مليــار   11.5 الســجائر  ثــم   ،9% نســبة 
درهــم تعــادل نســبة %5، وبلغــت نســبة 
صــادرات بوليمــرات اإليثليــن بأشــكالها 
 9.1 بــــ  تقــدر  وبقيمــة   5% األوليــة 
مليــار درهــم، مــن إجمالــي الصــادرات 
العــام  خــال  لإلمــارات  النفطيــة  غيــر 

المذكــور.
المركــز  فــي  الهاتــف  أجهــزة  وحلــت 
إعــادة  تــم  ســلعة  كأفضــل  األول 
تصديرهــا مــن الدولــة فــي عــام 2017 
ــار درهــم، وبنســبة  بقيمــة بلغــت 74 ملي
التصديــر،  إعــادة  إجمالــي  مــن   17%
تاهــا األلمــاس غيــر المركــب بقيمــة 
ثــم   ،12% بنســبة  درهــم  مليــار   53.5
درهــم  مليــار   37.4 بقيمــة  الســيارات 
والمجوهــرات  والحلــي   ،8% بنســبة 
 37.4 بقيمــة  الثمينــة  المعــادن  مــن 
ثــم   ،8% نســبة  تعــادل  درهــم  مليــار 
للمعلومــات  الذاتيــة  المعالجــة  آالت 
درهــم  مليــار   14.6 بقيمــة  ووحداتهــا 
بنســبة %3 مــن إجمالــي إعــادة التصديــر.

المصدر: الهيئة االتحادية للجمارك  



أخبار تجارية

20
18

و 
وني

- ي
ل 

 أبري
62

دد 
الع

 

22

ــن  ــع واألربعي ــاع الراب ــال االجتم ــرًا، أعم ــة مؤخ ــدول العربي ــة ال ــدأت بجامع ب
للجنــة التنفيــذ والمتابعــة المنبثقــة عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
العربــي، وذلــك علــى مســتوى كبــار المســؤولين، برئاســة المملكــة األردنية 

الهاشــمية.

صفاء سلطان

برئاسة اإلمارات
االجتماع  44 للجنة تنفيذ
ومتابعة منطقة التجارة

الحرة العربية ينعقد
بالقاهرة
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ــة  ــع االتفاقي ــض م ــة تتناق ــرارات فردي ق
العربيــة  التجــارة  بمنطقــة  الخاصــة 
ــم  ــي يت ــكاليات الت ــدى اإلش ــذه إح وه
الجامعــة  اجتماعــات  فــي  مناقشــتها 
بشــأنها  تقريــر  رفــع  وســيتم  العربيــة، 
واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس 

فبرايــر. المقبــل فــي  اجتماعــه  فــي 
 

ــع  ــوم بوض ــدول تق ــض ال ــح أن بع وأوض
ــم الســلبية لســلع محــددة  بعــض القوائ
ــي  ــلع ف ــذه الس ــول ه ــوق دخ ــا يع مم
إطــار  فــي  الســلعي  التحريــر  إطــار 
التــي  القضايــا  مــن  وهــى  المنطقــة 

تحتــاج لمزيــد مــن المعالجــات .
 

واعتبــر الســفير كمــال حســن أن أهــم 
العربــي  االقتصــادي  الحصــاد  عناصــر 
اتفاقيــة  إنجــاز  2017 هــو  فــي عــام 
التــي  الخدمــات،  فــي  التجــارة  تحريــر 
وقعــت عليهــا 10 دول عربيــة وتمثــل 
نقلــة نوعيــة كبيــرة لمنطقــة التجــارة 
ــون  ــدار قان ــى إص ــة إل ــة، باإلضاف العربي
محكمــة  وإنشــاء  المعــدل  االســتثمار 
االســتثمار العربيــة، وهــى قضايــا كانــت 

ــرة  ــال الفت ــرة خ ــكاليات كبي ــهد إش تش
الماضيــة وتوافقنــا حولهــا .

 
وردا علــى ســؤال، متــى ســيرى االتحــاد 
الجمركــي العربــي النــور رغــم وجــود 
قــرار صــادر عــن القمــة العربيــة بإنجــازه 
كمــال  الســفير  أعــرب   ،2015 عــام 
حســن عــن أملــه فــي أن يــرى هــذا 
أن  إلــى  الفتــا  قريبــا،  النــور  االتحــاد 
ــاد  ــاص باالتح ــل الخ ــر المقب ــاع يناي اجتم
ســيناقش متطلبــات اإلســراع بإقامــة 
موضحــا  العربــي  الجمركــي  االتحــاد 
المشــكات  أن  اإلطــار  هــذا  فــي 
السياســية والنزاعــات المســلحة فــي 
المنطقــة العربيــة ألقــت بظالهــا علــى 
بشــكل  العربــي  االقتصــادي  الملــف 

ــام . ع
 

ــي  ــي ف ــع السياس ــال إن الواق وق
مــن  العديــد  بــه  العربيــة  الــدول 
ــك النزاعــات  اإلشــكاليات بســبب تل
ــات  ــات والخاف ــلحة والصراع المس
تداعيــات  خلقــت  أمــور  وكلهــا 

عديــدة . 

ومــن جهتــه صــرح الســفير كمــال حســن 
علــى، األميــن العــام المســاعد لــدى 
الشــؤون  قطــاع  ورئيــس  الجامعــة 
يناقــش  االجتمــاع  بــأن  االقتصاديــة، 
مــن  عــددا  أيــام  ثاثــة  مــدى  علــى 
حــول  تقريــر  مقدمتهــا  فــي  البنــود 
التجــارة  منطقــة  تطبيــق  متابعــة 
ضــوء  فــي  الكبــرى  العربيــة  الحــرة 
ــة  ــدورة المائ ــن ال ــادرة ع ــرارات الص الق
واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس 
بتشــكيل  المتعلقــة  القــرارات  خاصــة 
آليــة مقترحــة إللــزام الــدول العربيــة 
بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن المجلــس 
تــم  التــي  االقتصــادي واالجتماعــي، 
العربيــة  القمــة  فــي  عليهــا  التأكيــد 

األخيــرة فــي عمــان.
 

فــي  حســن،  كمــال  الســفير  وقــال 
تصريحــات لــه علــى هامــش االجتمــاع، 
مــن  عــدد  مناقشــة  أيضــا  تــم  إنــه 
الموضوعــات المتعلقــة بتحريــر تجــارة 

الخدمــات، إلــى جانــب مناقشــة آليــة 
العربيــة  للــدول  المنازعــات  لتســوية 
األعضــاء فــي منطقــة التجــارة الحــرة 
ــة  ــب مناقش ــى جان ــرى، إل ــة الكب العربي
تقريــر وتوصيــات الفريــق المختــص بوضع 
آليــة للمعالجــات التجاريــة، وكذلــك تقريــر 
الخبــراء والمختصيــن  وتوصيــات فريــق 
فــي مجــال حمايــة المســتهلك، وكذلــك 
النظــر فــي توصيــات االجتمــاع األخيــر 
عقــد  الــذي  المنشــأ  بقواعــد  الخــاص 

العربيــة مؤخــرا. بالجامعــة 
 

تشــهد  الحاليــة  الفتــرة  أن  وأضــاف 
للتحضيــر  االجتماعــات  مــن  سلســلة 
للمجلــس  القادمــة  الوزاريــة  للــدورة 
ــيتم  ــث س ــي حي ــادي واالجتماع االقتص
عقــد اجتمــاع خــال ينايــر المقبــل للجنــة 

العربــي. الجمركــي  االتحــاد 
 

 20 وأشــار إلــى أنــه بعــد مــرور نحــو 
الحــرة  التجــارة  منطقــة  علــى  عامــا 
التــي  العقبــات  بعــض  تــزال هنــاك  ال 
ــاذ  ــال اتخ ــن خ ــدول م ــض ال ــا بع تضعه
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الوقــود  اســتهاك  بيانــات  تقديــم  متطلبــات  إن 
النفطــي للســفن هــي آخــر متطلبــات إلزاميــة تهــدف 
ــري. ــحن البح ــي الش ــة ف ــاءة الطاق ــز كف ــى تعزي إل

ينايــر  مــن  األول  فــي  البيانــات  جمــع  وســيبدأ   
ــة  ــنة تقويمي ــة كل س ــي نهاي ــدم ف ــان يق 2019 ببي
الوكالــة  الدوليــة وهــي  البحريــة  المنظمــة  إلــى 

المتحــدة  األمــم  لمنظمــة  التابعــة  المتخصصــة 
المســؤولة عــن تنظيــم الســامة واألمــن والكفــاءة 
فــي النقــل البحــري ومنــع التلــوث البحــري والجــوي 

الناجــم مــن الســفن.
تزويــد  إلــى  يهــدف  البيانــات  جمــع  نظــام  إن 
عــن  محــددة  ببيانــات  الدوليــة  البحريــة  المنظمــة 

التعديالت على  اتفاقية 
الماربول تدخل حيز التنفيذ

ير وقود السفن وتصنيف  متطلبات إعداد تقار
النفايات والشهادة الدولية لمنع التلوث النفطي

دخلــت متطلبــات الســفن لجمــع البيانــات عــن اســتهالك الوقــود النفطــي فــي األول مــن مــارس. 
كمــا دخلــت تعديــالت مهمــة أخــرى علــى االتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث مــن الســفن )ماربــول( 
 )e- waste( حيــز التنفيــذ أيضــًا وهــي تغطــي تصنيــف النفايــات بمــا فيــه إضافــة صنــف جديــد

ــوث النفطــي. ــع التل ــة لمن ــى الشــهادة الدولي ــالت عل وتعدي
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والتــي  النفطــي  الوقــود  اســتهاك 
يجــب أن تســاعد الدولــة العضــو فــي 
إجــراءات  أيــة  حــول  القــرارات  اتخــاذ 
أخــرى لتعزيــز كفــاءة الطاقــة والتعامــل 
الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  مــع 

 الناجمة من النقل البحري. 
البحريــة  البيئــة  حمايــة  لجنــة  وكانــت 
تبنــت  فــد  الدوليــة  البحريــة  للمنظمــة 
ــام 2016  ــي ع ــة ف ــات اإللزامي المتطلب
الفصــل  علــى  التعديــات  خــال  مــن 
التفاقيــة  الســادس  الملحــق   - الرابــع 

الماربــول.
ــول  ــد 22A ح ــل الجدي ــب التعدي  وبموج
جمــع وتقديــم بيانــات اســتهاك الوقــود 
النفطــي ينبغــي علــى الســفن التــي 
تبلــغ حمولتهــا الكليــة 5000 أو أكثــر 
أن تجمــع بيانــات عــن اســتهاك لــكل 
ــي  ــتخدم ف ــذي يس ــود ال ــن الوق ــوع م ن
ــرى  ــات أخ ــى بيان ــة إل ــفينة باإلضاف الس
محــددة بمــا فيهــا الــوكاالت ألعمــال 

ــل. النق
ــن  ــو %85 م ــفن نح ــذه الس ــكل ه وتش
الكربــون  أكســيد  ثانــي  غــاز  انبعاثــات 

الناتــج مــن النقــل البحــري.
تقــدم  ســوف  المتراكمــة  البيانــات  إن 
ــنة  ــة كل س ــد نهاي ــم بع ــة العل ــى دول إل
تقويميــة وأن دول العلــم بعــد أن تتأكــد 
مــن أن البيانــات قــد تــم جمعهــا بموجــب 
االمتثــال  كشــف  تصــدر  المتطلبــات، 

للســفينة.
ويتطلــب مــن دول العلــم النقــل بالتبعيــة 
هــذه البيانــات إلــى قاعــدة اســتهاك 
لــدى  للســفن  النفطــي   الوقــود 
وبدورهــا  الدوليــة،  البحريــة  المنظمــة 

أن  المذكــورة  المنظمــة  علــى  يترتــب 
تصــدر تقريــرًا ســنويًا إلــى لجنــة حمايــة 
عــن  إيجــازًا  يتضمــن  البحريــة  البيئــة 

جمعهــا. تــم  التــي  البيانــات 
أو  فــي  فإنــه  ذلــك،  علــى  عــاوة 
2018، وفــي حــال  31 ديســمبر  قبــل 
للســفينة  الكليــة  الحمولــة  كانــت  إذا 
5000 فمــا فــوق خطــة كفــاءة طاقــة 
تتضمــن  أن  يجــب  اإللزاميــة  الســفينة 
ســوف  التــي  العمــل  لطريقــة  وصفــًا 
والعمليــات  البيانــات  لجمــع  تســتخدم 
ــات  ــم البيان ــي تقدي ــتخدم ف ــي ستس الت

إلــى دولــة علــم الســفينة.
لجمــع  الجديــد  اإللزامــي  النظــام  إن 
يكــون األول  أن  إلــى  البيانــات يهــدف 
ــث  ــاط حي ــاث نق ــن ث ــة م ــن معالج ضم
ــا،   ــم جمعه ــي ت ــات الت ــل البيان ــر تحلي يوف
األســاس للمناقشــة السياســة الشــاملة 
لجنــة  فــي  والشــفافة  والموضوعيــة 
ــة  ــة البحري ــة للمنظم ــة البحري ــة البيئ حماي
الدوليــة تحــت خارطــة طريــق ) لغايــة عــام 
2023( لتطويــر »اســتراتيجية للمنظمــة 
البحريــة الدوليــة لتخفيــض أنبعاثــات غــازات 
الدفيئــة مــن الســفن«، التــي أقــرت فــي 

.2016 عــام 
إن المرحلــة الثانيــة مــن هــذه العمليــة 
ــع  ــة  المتوق ــتراتيجية األولي ــهد اإلس ستش
البيئــة  حمايــة  لجنــة  قبــل  مــن  تبنيهــا 
ــبعين )  ــة والس ــا الثاني ــي دورته ــة ف البحري
9-13 أبريل 2018( وستســبق دورة اللجنة 
ــن  تلــك باجتمــاع ثالــث للفريــق العامــل بي
االجتماعيــن حــول تخفيــض غــازات الدفيئة 
المنبعثــة مــن الســفن التــي تعمــل عليــه 
ــل(.  ــة )3-6 أبري ــة الدولي ــة البحري المنظم
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المبدئيــة  اإلســتراتيجية  تضــم  أن  المتوقــع  ومــن 
ــرة  ــراءات القصي ــة باإلج ــرى قائم ــور أخ ــن أم ــن بي م
والمتوســطة والطويلــة األمــد مــع الخطــوط الزمنيــة 
المحتملــة لكــي يتــم تنقيحهــا إلــى األفضــل حســب 
مــا تتوفــر مــن بيانــات إضافيــة. إن البيانــات المجمعــة 
ــات ســوف  ــم البيان بموجــب النظــام اإللزامــي لتقدي
يســاعد فــي إطــاع لجنــة حمايــة البيئــة البحريــة 

ــة. ــتراتيجية منقح ــي إس ــت لتبن ــن الوق ــا يحي عندم
ــة أول منظمــة  ــة الدولي لقــد كانــت المنظمــة البحري
دوليــة تتبنــى إجــراءات إلزاميــة لكفــاءة الطاقــة 
المتطلبــات  يائــم  وبمــا  بأســره  البحــري  للقطــاع 
ــودة،  ــفن الموج ــدة أو الس ــفن الجدي ــة للس العملياتي
فــي  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  التــي  اإلجــراءات  تلــك 
ــفن  ــتكون الس ــام 2025 س ــول ع ــام 2013. وبحل ع
بكفــاءة فــي الطاقــة المســتهلكة بمقــدار 30% 

أكثــر مــن كفــاءة الســفن فــي عــام 2014.

الخامــس  الملحــق  بموجــب  النفايــات  متطلبــات 
الماربــول  التفاقيــة 

إن التعديــات علــى الملحــق رقــم 5 مــن اتفاقيــة 
ــفينة  ــات الس ــن نفاي ــوث م ــع التل ــول من ــول ح المارب
ــارس 2018،  ــن م ــي األول م ــذ ف ــز التنفي ــت حي دخل
ــرًا  ــكل خط ــي تش ــة الت ــا البضاع ــق ببقاي ــي تتعل وه
نفايــات  ســجل  واســتمارة  البحريــة  البيئــة  علــى 

الســفينة:
- التعديــات علــى األحــكام رقــم 4 و6 مــن الملحــق 

رقــم 5 تتطلــب مــن الشــاحن بــأن يصــرح فيمــا إذا 
كانــت تلــك النفايــات مصنفــة علــى أنهــا ضــارة أو غيــر 
ضــارة بالبيئــة البحريــة.  إن الملحــق الجديــد يتضمــن 

ــع الصــب الجــاف. ــف بضائ ــر لتصني معايي
 - أن يتــم تحديــث اســتمارة ســجل النفايــات للســفينة، 
ويقســم ســجل تفريــغ النفايــات إلــى قســمين، األول 
خــاص باســتخدامات جميــع الســفن، أمــا الثانــي فهــو 

يخــص الســفن التــي  تنقــل بضائــع الصــب الجــاف. 
النفايــات  مــن  جديــدة  فئــة  االســتمارة  وتضــم   -
ــات  ــة«. إن النفاي ــات اإللكتروني ــوان »النفاي ــت عن تح
 2017 دليــل  فــي  تعريفهــا  تــم  قــد  اإللكترونيــة 
الماربــول  التفاقيــة  الخامــس  المحلــق  لتطبيقــات 
واإللكترونيــة  الكهربائيــة  المعــدات  أنهــا  علــى 
ــفينة أو  ــة للس ــات االعتيادي ــي العملي ــتعملة ف المس
فــي أماكــن إيوائهــا بمــا فيهــا مكوناتهــا ومجمعاتها 
الفرعيــة وأجزائهــا القابلــة لاســتهاك والتــي تكــون 
مــن ضمــن أجــواء المعــدة فــي وقــت التخلــص منهــا 
مــع وجــود مخاطــر محتملــة مــن احتوائهــا علــى 
مــواد خطــرة علــى الصحــة البشــرية أو البيئــة البحريــة.

ــوث  ــع التل ــة لمن ــهادة الدولي ــى الش ــات عل  التعدي
ــي  النفط

إن التعديــات الخاصــة بتحديــث االســتمارة B مــن 
التلــوث  لمنــع  الدوليــة  الشــهادة  إلــى  الملحــق 
الصابــورة  خزانــات  العاقــة  وذات  النفطــي 
مــن  األول  فــي  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  المنعزلــة،  

.2018 مــارس 
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ــة  ــاطات المجتمعي ــج النش ــار تروي ــي إط ــك ف ــاء ذل ج
التــي تنمــي روح االنتمــاء وتشــجع علــى إدامــة نمــط 
حيــاة مفعــم بالحيويــة وتفعيــل األنشــطة الرياضيــة .  

شــمل المهرجــان الرياضــي الــذي انطلــق فــي 16 
مــارس 2018 منافســات لبطــوالت فــي كــرة القــدم 
وكــرة الســلة وكــرة الطائــرة والهوكــي والكريكــت.
وشــارك فريــق الكريكــت لدائــرة الموانــئ البحريــة 

ــر  ــة تطوي ــس الشــارقة الرياضــي وهيئ تحــت شــعار » إســعاد العمــال بإمــارة الشــارقة« نظــم مجل
ــة بإمــارة الشــارقة.  ــة العامل ــًا للفئ ــًا رياضي ــر العمــل  بالشــارقة مهرجان معايي

يق الدائرة للكريكت يتألق في  فر
البطولة العمالية األولى

بمدينة الشارقة

والجمــارك فــي البطولــة وتألــق فــي جميــع مبارياتــه 
علــى  حصــل  حيــث  النهائــي  الــدور  إلــى  ووصــل 
المركــز الثانــي فــي المبــاراة الختاميــة للبطولــة التــي 
جــرت فــي 11 مايــو 2015 علــى ملعــب المنتــزه 

ــارقة   ــي الش ــي ف الوطن
ــام  ــرت أي ــد ج ــت ق ــة الكريكي ــات بطول ــت مباري وكان

ــهر.    ــدى ش ــى م ــة عل الجمع
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موانئ الشارقة تنظم 
سباق الركض الرابع

فــي إطــار االهتمــام  العنايــة بصحــة العامليــن ومســتخدمي الموانــئ 
ــى صحــة  وخصوصــًا  بالرياضــات المختلفــة ألهميتهــا فــي الحفــاظ عل
اإلنســان العامــة،  قامــت دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك -إدارة 
مينــاء خالــد بتنظيــم ســباق مفتــوح للركــض لمســافة ســتة كيلومتــرات 
ــى  ــع ســنوات عل ــف األعمــار هــو الســابع مــن نوعــه خــالل أرب ولمختل

ــي.  التوال

وتشــجع دائــرة الموانــئ البحريــة والجمــارك موظفيهــا فــي االنخراط بالنشــاط 
الرياضــي عمومــا وتشــارك في معظــم النشــاطات الرياضيــة المحليــة المتاحة.
ــى الســباق  ــج وقــد أشــرف عل ــوح فــي جــو بهي ــم ســباق الركــض المفت أقي
ــبت  ــوم الس ــاح ي ــن صب ــف م ــة والنص ــاعة السادس ــي الس ــق ف ــذي انطل ال
الموافــق الثالــث مــن مــارس 2018  فــي مينــاء خالــد،  القبطــان راجــن، ناظــر 
مينــاء خالــد وقــد اشــترك فــي الســباق نحــو 150 متســابقًا مــن الموظفيــن 
حاويــات  لمحطــة  الرســمي  المشــغل  غلفتينــر  وشــركة  المينــاء  وعمــال 
ــرادًا  ــباق أف ــم الس ــاء وض ــي المين ــة ف ــرى العامل ــركات األخ ــارقة والش الش

ــار.  ــف األعم ــال ولمختل ــاء واألطف ــن النس ــابقين م ــات المتس ــن عائ م
وقــد تــم توزيع األوســمة علــى الفائزين فــــي الســــباق بمـختــــلف الفئــــات 

العمريــة.  
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وكان فريــق كــرة القــدم لعمــال موانــئ الشــارقة قــد شــارك فــي البطولــة المذكــورة وقــد اســتطاع الوصول 
إلــى مرحلــة نصــف نهائــي البطولة.

يذكــر أن تلــك المشــاركة هــي األولــى للفريــق المذكــور فــي البطــوالت المحليــة وقــد جــاءت فــي إطــار 
ــاة  ــة التــي تنمــي روح االنتمــاء وتشــجع علــى إدامــة نمــط حي ــج النشــاطات المجتمعي االهتمــام فــي تروي

ــة.   ــل األنشــطة الرياضي ــة وتفعي مفعــم بالحيوي

ــي  ــرة ف ــن الدائ ــدم م ــرة الق ــق لك ــارك فري ــارقة« ش ــارة الش ــال بإم ــعاد العم ــعار » إس ــت ش وتح
ــو 2018. ــل - ماي ــرة أبري ــم خــالل الفت ــذي أقي ــة بإمــارة الشــارقة ال ــة العامل مهرجــان رياضــي للفئ

يق الدائرةلكرة القدم يشارك  فر
ياضي للفئة  في المهرجان الر

العاملة بإمارة الشارقة

Power your growth from a strategic 
Middle East hub.

Enjoy world-class facilities and a thriving 
community of 6,500 other businesses 
at Sharjah’s Hamriyah Free Zone, where 
infrastructure and connectivity align with a 
conducive corporate environment. Full foreign 
ownership is permitted, as well as repatriation 
of capital and profits, and you’ll pay no 
corporate, income, import or export taxes.

www.hfza.ae  A Designated Zone

Advancing your  
corporate prosperity
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It was not coincidence that the Department of Seaports & 
Customs (DSPC) has accomplished two significant projects 
at Port Khalid in the first half of this year. It is the strategy 

of the department to adopt a sustainable development policy 
in accordance with the plans drawn to tackle the needs and  
challenges of the future.

The first project is connected with port services by developing 
a completely new berth supported by an ample yard which 
already has started operations at the beginning of the year. 
While the second is dedicated to customs services by installing a 
new state- of-the- art facility for containerized cargo inspection 
which has started work recently.

With these projects the development story has not ended, 
because the DSPC is developing other projects including the 
northern wharf of Port Khalid and a new building for passengers 
arrival and departure at the Creek of Sharjah. 

The DSPC objectives behind these improvements are to boost 
ports and customs services to traders, port users, passengers 
and clearance companies, emphasizing that their success is that 
of the Department of Seaports & Customs.
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Since its establishment in the seventies, the Department of Seaports and 
Customs has taken  a continuous path in developing its infrastructure, 
innovation, port-expansion and performance improvement. 

 Khalid Port
Development

The latest development works at Port 
Khalid witnessed the construction of 
a completely  new state of the art 

berth (berth  No. 21 ) of 373 meters which 
is in line with the visions of the Department 
of Seaports and Customs to provide more 
facilities and best services to port users. 

On February 27th 2018, Mohammed 
Meer Abdul Rahman Al Sarrah, Director of 
the Department attended the inauguration of 
the new berth which witnessed the berthing 
of the Oil Tanker ‘Jag Lok’. 

Marking the occasion, the Director met 
with Captain K.K. Dinesh, Master of Jag Lok 
and presented him a plaque to commemorate 
the maiden call of a vessel in the new berth.

In attendance were Captain Mohammed 
Saleh, Director of Operations(Port Khalid), 

Captain R. Devathirajan, Harbour Master 
of the port, Sunil Gangadharan, Business 
Development Management, K.R.S. Nair, Head 
of Accounting Department and others.

 The length overall of the tanker which 
was accommodated at the berth is 274 
meters with a beam of 48 meters.

Port Khalid which was established in the 
mid seventies of the last century, is a pioneer 
among all seaports in the Gulf region and was 
the earliest container and Ro-Ro terminal. 

With twenty one berths, the port lends 
itself to a variety of shipping applications, 
ranging from general, reefer, dry, liquid and 
bulk cargo to container, oil and offshore 
support services. The port authority also 
provides stevedoring services with its own 
labour. 
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             He who does not know his 
past cannot make the best of his 
present and future, for it is from the 
past that we learn.
                    Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan  
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In an interview with Al 
Mawanie, Captain Moatasim 
Daffalla Elnur, Harbour Master 

of Hamriyah Port said:

“Hamriyah Port is providing 
its services to the investors at 
the free zone. However, other 
traders and investors out of the 
HFZ take advantage of excellent 
net of highways to use the same 
port for shipping cargos. The 
Inner Harbour  of Hamriyah which 
grew with the development of 
the HFZ has improved to be a 
hub for maritime industry in 
the zone. Today both ports are 
operating as vital facilities within 
the free zone and acting as an 
integral role to it. For economic 
reasons, the free zones’ investors 
are relying on these ports as 

 Heavy Lifts at
Hamriyah Port
Hamriyah Port is one of the three seaports in Sharjah. It is considered 
the latest seaport in the Emirate of Sharjah. It is known for being a 
multipurpose port that can accommodate various types of vessels. Its 
development is strongly connected to the that of the Hamriyah Free 
Zone (HFZ). Besides, the Inner Harbour of Hamriyah has established an 
added value for the affordable port services to the free zone.

their favoured terminals for 
raw materials imports and final 
product exports “.

“With 14 metres depth of 
water alongside its berths, 
Hamriyah Port is totally prepared 
to accommodate various types of 
vessels such as oil tankers, LPG 
carriers, steel products, grains, 
edible oils, general cargos and 
project equipments”, he added.
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About  transportation of extra- size 
cargo at the port, Captain Moatasim said: 

“Cargo with huge size, like Project 
Equipment, which are known for their 
extra sizes and weight, require special 
safety and logistic pre-arrangements for 
shipment via Heavy Lift Vessels which are 
designed to transport very large loads. Our 
port is always ready for such operations 
as the ample area adjacent to the berths 
can provide an ideal place for receiving, 
preparing and shipping of the equipment 
to the ships.  the Port recently witnessed 
operations to ship seven huge tower 

structures for wind propellers( each 1000 
tons)  aboard the Heavy Load Carrier (Zhen 
Hua 34).” 

Zhen Hua  is one of a Heavy Load 
Carriers which recently carried Project 
Equipment cargo from Hamriyah Port. 
She is 244 metres long with a beam of 
42 metres, GRT 58243 and deadweight 
of105302 tons.  
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by 17.80% in the first 
quarter of the year to 5,810 

embarked and disembarked 
passengers compared with 4,936 
in the same period of 2017 thus 
increasing by 874 passengers.

During the peak tourist 

 Higher Reports Q1
 General Cargo and
  Passengers Movements

Port Khalid recently reported higher figures in the passengers movement 
in the first quarter of the year. Statistics of the Department of Seaports and 
Customs showed substantial progress in passenger figures for Sharjah ports.

 Higher Reports Q1
 General Cargo and
  Passengers Movements

Our Ports
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active season which extends for the 
whole winter time, Port Khalid and Port 
Khorfakkan are receiving some cruisers on 
irregular  trips. The number of the tourists 
that arrived during the first quarter of the 
year reached 4,442 and thus the number 
of passengers and tourists that arrived at 
Sharjah Ports were 10,252. 

On the other hand, the throughput of 
general cargo increased by 6.00% in the 
first quarter of the year to 283,335 tons 
compared with 267,239 tons in the same 
period of 2017.  
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Tens of Labourers at Sharjah creek 
including a number of Port Khalid 
workers attended the celebration, 

where they were honoured  for their work, 
efforts and contribution in the economic 
boom  and  growth of the country.

Colonel Omar Al Owais, Director of 
Outlets  attended the Labour Day and shared 
with them cake  cutting duties. Also some 
breakfast packages and some gifts were 
given to them.

 The celebration came within the 
keenness to maintain human rights in work 
which is adopted by the  UAE constitution 
and laws and to highlight the sincere 
efforts in sustaining the policies of the 
country which preserves  and protects 
human rights without  any discrimination 
based on religion, nationality race or social 
status. Also it comes within the course of 
the prudent leadership in expressing faith 
for all those who serve the country and 
contribute in its  development process and  
constructional boom.  

Marking the International Labour Day, 
the Directorate of Outlets- Sharjah,  
held a celebration at Passport Control 
Office- Port Khalid on the first of May 
2018.

 Labour Day
 celebrated by
Directorate of Outlets
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 Belhaif Al Nuaimi Reviews the
 Latest Developments on the
 Issue of Desertion and Seafarers
and the Effective Role of the UAE

Kitack Lim, Secretary-General of the International Maritime Organization 
(IMO)recently  received in his office at IMO’s headquarters in London Dr. 
Abdullah bin Mohammed Belhaif Al Nuaimi, Minister of Infrastructure 
Development and Chairman of the Board of Directors of the Federal Transport 
Authority - Land and Maritime (FTA) and the accompanying delegation. 

The meeting focused on the latest 
updates concerning the abandonment 
of seafarers and UAE’s active role in 

protecting the rights of sailors. Dr. Al Nuaimi 
congratulated H.E. Kitack Lim for adopting 
a strategy to reduce emissions from ships 
while stressing that the UAE supports this 
strategy, which is in line with the sustainable 
development goals of the United Nations 
(UN) and the Paris Agreement.

Dr. Al Nuaimi highlighted the importance 
of preventing illegal practices related to 
fraudulent registration of ships and forging 
ship records. In this regard, the Director of 
International Relations and Legal Affairs 
at IMO thanked the UAE for the proposal 
submitted to the Legal Committee, which 
notes the UAE’s latest measures taken 
through the FTA to ban all ships flying the 
Micronesian flag (a non-member state of 
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the IMO) from entering the UAE’s waters 
and ports. The decision relied on contacting 
the government of the Federated States 
of Micronesia, which does not have an 
international ship register. Therefore, the 
IMO will look into taking measures to 
combat such fraudulent practices.

H.E. Al Nuaimi stressed the UAE’s desire 
to foresee the future of the maritime 
sector, including the organization’s efforts 
to develop self-driven ships while noting 
that the IMO’s strategy aims to utilize 
technological developments and new 
technologies in its organizational framework 
and maritime transport industry regulations, 
as well as to ensure safety and security and 
protect the marine environment.  

Ref:  www.fta.gov.ae
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This comes in line with the government’s 
bid to turn ‘smart government’, 
and its interest in conserving the 

environment through the use of safe and 
environmental friendly materials on vessels. 
Dubai Police and DMCA have called on 
owners of vessels to use the ‘Smart Light 
Signals’ instead of the traditional ones 
because they play a significant role in 
conserving the environment, are safe to use 
and their presumable lifetime is 10 years, 
which is almost 3 times that of traditional 
light signals.

Dubai Police
DMCA Launch
’Smart Light Signals‘ 
Dubai Police General Command in co-operation with Dubai Maritime City 
Authority (DMCA) have announced the launch of ‘Smart Light Signals’ project 
on vessels in inland waters and coastal navigation lines not exceeding 5 
nautical miles instead of traditional light signals. 

DMC will be committed to doing 
whatever is necessary for the success of 
the project, aimed at pushing forward the 
wheel of converting Dubai into a connected 
and integrated smart city by 2021.

Smart Light Signals  are known for safety 
in usage & storing, high efficiency and long 
life and can be disposed easily.

 Amer Ali, Executive Director 
of  Dubai  Mar i t ime Ci ty Author i ty,  
emphasized the importance of cooperation 
between DMCA and the Department of  
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Organizations Protective  Security 
and Emergency- Dubai Police to 
exercise  the usage of smart light 
signals, in a step that comes 
within the  prudent directions of  
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, the Vice 
President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai through exploiting 
technology in making a new 
reality and  a new pattern of 
development in the Emirate of 
Dubai.

 He stressed that the new 
project is providing a strong 
momentum towards merging 
technology to the maritime sector 
and an interpretation for the 
framework objectives of (Dubai 
Plan 2021) to build a smart city 
with high technical infrastructure 
that emulate the best in the 
world in means of quality levels 
and efficiency.

Brigadier Abdullah Ali  Al 
Gaithi, Director of the General 
Department of  Organizations 
Protective  Security and 
Emergency- Dubai Police said 
that the new application comes 
within the guidance of the 
Major General Abdullah Khalifa 
Al Marri Commander-in-Chief of 
Dubai Police to implement the 
Policy of the General Command 
in fields of developing and 
sustainable improvement  
and referred that the 
Dubai Police Explosives Security 
Department in cooperation with 
DMCA have launched a study and 
analysis of the current status of 
traditional light signals  which 
proved to have a lot of drawbacks 
as imposing risk on the boat users 
, environmental pollution and 
high of cost. 

He explained that the 

traditional Light Signals are 
flares which are used during 
emergency situation  by various 
vessels, such as fishing boats 
, excursion boats, ships..etc,  
which are available on board of 
all vessels as a part of security 
and safety measures.

Brigadier Al Gaithi reviewed 
the drawbacks of the traditional 
light signals (flares)  which 
are pollutants during usage 
and destruction as they expire 
after three years and should 
be disposed by detonating 
by specialists. Flares need to 
be checked regularly to make 
sure they are in good condition 
and need special procedure of 

storing. Besides they need to be 
used mindfully.

For his part, Mohammed 
Khalifa  Al Hareez, Director of 
Waterways at the Maritime 
Traffic Management (DMCA) 
assured that it is not compulsive 
for owners of maritime crafts to 
use the Smart Light Signals in 
the near future. However the 
DMCA will advise them during 
their licence renewal to use the 
smart signals. If it is found during 
the licence renewal, that the 
flares are out of order then the 
authority will obligate the owner 
to use the smart signals.

 He emphasized that the smart 
light signals will be obligatory 
during the coming years when 
they are available in the markets 
and when the flares expire.   
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Ship fuel oi l  consumption 
data reporting requirements  
The ship fuel oil consumption data re-

porting requirements are the latest manda-
tory requirements aimed at enhancing the 
energy efficiency of international shipping. 

The data collection will begin on 1 
January 2019 with data reported at the end 
of each calendar year to the International 
Maritime Organization (IMO), the United 
Nations agency with responsibility for 
regulating the safety, security and efficiency 
of shipping and preventing marine and 

atmospheric pollution from ships.

The data collection system is intended 
to equip IMO with concrete data on fuel 
oil consumption, which should assist 
Member States in making decisions about 
any further measures needed to enhance 
energy efficiency and address greenhouse 
gas emissions from international shipping.

The mandatory requirements were 
adopted by IMO’s Marine Environment 
Protection Committee (MEPC) in 2016, 
through  amendments to chapter 4 of 

 MARPOL amendments
 enter into force
 ship fuel oil reporting requirements, 
garbage classification and IOPP certificate

Requirements for ships to collect data on their fuel oil consumption entered into force 
on 1 March (2018). Other important amendments to the International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) have also entered into force, covering 
the classification of garbage, including the addition of a new category of “e-waste”, and 
amendments to the International Oil Pollution Prevention Certificate.

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Data-Collection-System.aspx
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Marine-Environment-Protection-Committee-%28MEPC%29/Documents/MEPC.278%2870%29.pdf
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annex VI of the International 
Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships (MARPOL).

Under the new Regulation 
22A on Collection and reporting 
of ship fuel oil consumption data, 
ships of 5,000 gross tonnage and 
above are required to collect 
consumption data for each type 
of fuel oil they use, as well as 
other, additional, specified data 
including proxies for transport 
work.  These ships account 
for approximately 85% of CO2 
emissions from international 
shipping.

The aggregated data will 
be reported to the flag State 
after the end of each calendar 
year and the flag State, having 
determined that the data has 
been reported in accordance with 
the requirements, will issue a 
Statement of Compliance to the 
ship. 

Flag States will be required to 
subsequently transfer this data to 
an IMO Ship Fuel Oil Consumption 
Database.  IMO will be required 
to produce an annual report to 
the MEPC, summarizing the data 

collected.

In addition, on or before 31 
December 2018, in the case of 
a ship of 5,000 gross tonnage 
and above, the mandatory Ship 
Energy Efficiency Management 
Plan (SEEMP) shall include a 
description of the methodology 
that will be used to collect the 
data and the processes that will 
be used to report the data to the 
ship’s flag State.

The new mandatory data 
collection system is intended 
to be the first in a three-step 
approach in which analysis of the 
data collected will provide the 
basis for an objective, transparent 
and inclusive policy debate in 
the MEPC, under a roadmap 
(through to 2023) for developing 
a “Comprehensive IMO strategy 
on reduction of GHG emissions 
from ships”. The roadmap was 
agreed in 2016.

The next stage in the process 
will see an initial GHG strategy 
expected to be adopted by the 
MEPC at its 72nd session (9-13 
April 2018). The MEPC session will 
be preceded by the third session 
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of the Intersessional Working Group on 
Reduction IMO of GHG Emissions from Ships 
(3-6 April).

The initial strategy is expected to 
include, inter alia, a list of candidate short-, 
mid-, and long-term further measures, 
with possible timelines, to be revised 
as appropriate as additional information 
becomes available. The data collected under 
the mandatory reporting system will help 
inform the MEPC when it comes to adopting 
a revised strategy in 2023.

In 2011, IMO became the first 
international body to adopt mandatory 
energy-efficiency measures for an entire 
industry sector with a suite of technical 
and operational requirements for new and 
existing vessels that entered into force in 
2013. By 2025 new ships built will be 30% 
more energy efficient than those built in 
2014.

G a r b a g e  r e q u i r e m e n t s 
unde r  MARPOL  Annex  V   
Amendments to MARPOL Annex V on 
Prevention of pollution by garbage from 
ships also enter into force on 1 March 
2018. They relate to cargo residues of 
products which are hazardous to the marine 
environment (HME) and Form of Garbage 
Record Book. In particular,

Amendments to Regulation 4 and 6 
of Annex V require the shipper to declare 
whether or not they are classed as harmful 
to the marine environment. A new appendix 
provides criteria for the classification of 
solid bulk cargoes.

The Form of Garbage Record Book is 
updated. The Record of Garbage Discharges 
is divided into Part I for the use of all ships 
and Part II, required for ships that carry solid 
bulk cargoes.

A new category of garbage “e-waste” 
is included. E-waste is defined in the 2017 
Guidelines for implementation of MARPOL 
Annex V as electrical and electronic 
equipment used for the normal operation 
of the ship or in the accommodation spaces, 
including all components, subassemblies 
and consumables, which are part of the 
equipment at the time of discarding, 
with the presence of material potentially 
hazardous to human health and/or the 
environment.

Amendments to International 
Oil Pollution Prevention Certificate  
Amendments to update Form B of the 
Supplement to the International Oil 
Pollution Prevention Certificate, in relation 
to segregated ballast tanks, also enter into 
force on 1 March 2018.   
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The event covered a range of team 
sports such as football, hockey, bas-
ketball and cricket. The purpose of 

conducting the tournament was to encour-
age an active lifestyle among the employ-
ees and fostering a sense of belonging in 
the community and promote the spirit of 
good competition.

Under the theme of “Bringing Happiness to Sharjah Labours”, Sharjah Sports Council 
together with Sharjah Labour Standards Development Authority organized  “The First 
Labour Sports Festival” in Sharjah from March 16 till 11th May, 2018 for the labourers of 
Sharjah Government Departments.

 Team SPA Runners Up in
 Cricket Tournament of the
First Labour Sport Festival

Sharjah Ports Authority participated 
in the Cricket tournament and were the 
runners up in the final held on 11th May, 
2018.  The tournament was played over 
four Fridays and the Cricket team repre-
senting SPA played spiritedly to reach the 
finals.  
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 The Fourth Port‘s 
  Mini Marathon

 Within its intention to maintain better health and higher 
quality of life, the Department of Seaports & Customs -Khalid 
Port Administration, recently organized an open running-race( a 
mini marathon) of  6 kilometers. The race was  also introduced 
to emphasize the DSPC’s belief in strengthening the ties among 
the staff of the department and other port users.

More than 150 participants from various facilities of 
Sharjah Ports joyfully joined the Port’s Fun Run mini 
marathon, which was held for the fourth successive 

year. The racing started as early as 06:30 morning on March 
3 2018 when Captain R. Devathirajan, Harbour Master of Port 
Khalid and the organizer of the race gave the signal to start.

At the end of the run the Harbour Master of Port Khalid 
distributed the medals to winners.  
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 Launch ‘Smart Light
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