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 أ

موانئ   أبوظبي   ومسيرة   التنمية                دعم   العمالء   وتنمية   المجتمعات   المحلية                    
تعمل   موانئ   أبوظبي   في   محيط   تشغيلي   عالي التنافسية ويتيح فرصًا  

 الستثمارات   ضخمة   تتطلب   ارتباطاً   وثيقاً   بالشبكات   العالمية   وصواًل إلى  
 قطاعات   األعمال   التجارية   والصناعية   المختلفة  .     وتتطلع موانئ أبوظبي إلى 

دعم العمالء من من إدارة أعمالهم    ومواصلة   االنتاج   وبالتالي تمكين منتجاتهم 
من الوصول   إلى   جميع   أنحاء   العالم   ضمن   سلسلة   توريد   عالية   الكفاءة  . وفي  

 الوقت   ذاته   نسعى      للمساهمة   في   تنويع                                                                                                                                                                                                                                                       اقتصاد   إمارة   أبوظبي   من   خالل   تعزيز 
الحراك التجاري   ودفع   عجلة   التنمية .                                               

تنقل   السفن   حالياً   أكثر   من   90   بالمئة   من   التجارة   العالمية،   وتشّكل   موانئنا   حلقةً  
 مهمة   في   هذه   السلسلة   في ظل وجود بنية   تحتية   متقّدمة   تدعم   قطاع   النقل  
 والشحن   البحري   وتهدف   إلى   تعزيز   تدفق   الواردات   والصادرات   من   وإلى   أبوظبي.  
 وفي   الوقت   ذاته   فإننا نحرص على  دعم   المجتمعات   المحلية   واستدامة   انتعاش  

 االقتصاد   العام   لإلمارة .                                                                                                                                                                                                                                        

تواصل   موانئ   أبوظبي   تطوير   مدينة   خليفة   الصناعية   التي   توفر   الدعم   التجاري  
 واللوجستي   لميناء   خليفة   وللمساهمة بالتالي في تعزيز    الناتج   المحلي   اإلجمالي  

 غير   النفطي                                                                      إلمارة   أبوظبي .           

 أهاًل بكم في
أبوظبي موانئ 

دعم   العمالء   وتنمية   المجتمعات   المحلية

          محمد   جمعة   الشامسي
الرئيس   التنفيذي

وال   تتوقف   األنشطة   التي   نقوم   بها   واألصول   التي   نديرها   عند   تسهيل   األعمال،   بل  
 تشمل   تنمية   المجتمعات   المحلية   في   جميع   أنحاء   إمارة   أبوظبي  .  وتحرص موانئ أبوظبي 

على تلبية    متطلبات   الصيادين   والمتنزهين، حيث تلعب ا   لموانئ   الخدمّية   والمجتمعية  
   دوًرا   محورّياً   في   الحياة   اليومية   لهؤالء   الناس   الذين   يعيشون   في   القرى   والبلدات  

 المحيطة   بموانئنا .                                                                                                                                                                                                                                      

ومن جانب آخر،   تشّكل   موانئ   الظفرة    نقاط   عبور   للمسافرين   والبضائع   والمعدات  
 بين   الجزر   المحيطة   باإلضافة   إلى   مشاريع   التنمية   القائمة   في   تلك المنطقة    بما  

 يحقق   أهداف   تنويع   اقتصاد   المنطقة  .  إن أعمال التطوير وإعادة هيكلة البنية التحتية 
المستمرة في منطقة الظفرة يلقي الضوء على اتساع نشاطات موانئ أبوظبي لتقديم 

الدعم لخطط ومشاريع التنمية االقتصادية التي تشهدها هذه المنطقة الحيوية التي 
نحرص على العمل بطريقة مسوؤلة الستدامة البيئة والمجتمع واالقتصاد المحلي.                                                                                                                                                                                                      

تسير   موانئ   أبوظبي   في   رحلة   مثيرة   وهذه   دعوة   لإلنضمام   إلينا    شاركنا ..!                                                        

ي
س   التنفيذ

كلمة   الرئي
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موانئ   أبوظبي
 1 لقسم ا
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سم  
1 الق

مقدمة
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تمكين
   التنمية 

  االقتصادية 
                والتجارة

     موانئ   أبوظبي
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90%
4.5

 من   البضائع 
ًا بحر                 تنتقل 

 مليار   نسمة   تعداد 
من القريبة    األسواق 

                        إمارة   أبوظبي

القطاعات  نسبة   مساهمة 
في النفطية  غير   االقتصادية 
إلمارة المحلي  الناتج   إجمالي 

                        2030 أبوظبي   بحلول   

ُأسست   موانئ   أبوظبي   لتتولى   تطوير   الموانئ   التجارية   والمجتمعية   والمناطق  

 الصناعية   في   إمارة   أبوظبي   ضمن   عملية   إعادة   هيكلة   قطاع   الموانئ   التجارية.      

 تدير   الشركة   حاليًا عشرة   موانئ   تجارية،   ولوجستية،   ومجتمعية   وترفيهية   بما   في  

 ذلك   أحدث   موانئ   إمارة   أبوظبي   وأكثرها   تقدمًا،   ميناء   خليفة  . كما   تتولى   تطوير  

 مدينة   خليفة   الصناعية   الداعمة   لميناء   خليفة .                                                                                                                                                                                                                                                                          

ومع   النمو   الملحوظ   الذي   تشهده   التجارة البحرية على الصعيد العالمي،    تلعب  

 موانئ   أبوظبي   دوراً   رئيسياً   يربط   أبوظبي   باألسواق   العالمية،   ويسهم   في   تنويع  

 اقتصاد   اإلمارة   من   خالل   تمكين   التنمية   االقتصادية   وتنشيط   حركة   البضائع  

 والسلع   الصادرة   والواردة   منها   وإليها  . وفي خطوة تهدف إلى تعزيز    االقتصاد  

 وتفعيل دور   الموانئ، أنشأت موانئ أبوظبي مدينة خليفة الصناعية بمنطقة 

الطويلة. وتتخذ هذه المدينة   أسلوباً   عصرياً   في   تسهيل   ممارسة   األعمال   لدعم 

المستثمرين   الذين   اختاروا   العمل فيها، مستفيدين من   بيئة   تشغيلية   عالية 

الكفاءة تعزز   تنافسية   منتجاتهم   وترتبط   مباشرة   بموانئ   أبوظبي   التي   تحرص  

 على   تقديم   أفضل   الخدمات   للعمالء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

تتصل   أنشطة   األعمال   التي   تمارسها   موانئ   أبوظبي   مباشرة   بحياة   األفراد   في  

 المجتمعات   المحلية  .     ومن   المرّجح   أن   المركبات   التي   نقودها،   ودقيق   الخبز  

 الذي   نتناوله،   واألجهزة   اإللكترونية   التي   نستخدمها   والمالبس   التي   نرتديها   تأتي  

 إلى   إمارة   أبوظبي   عبر   واحد   من   الموانئ   التي   تديرها   الشركة  . وستزداد   أهمية  

 الدور   الذي   تقوم   به   الشركة   من   خالل   الخدمات   التي   توفرها   للصناعات   القائمة  

 في   مدينة خليفة الصناعية   حيث   تتنامى   االستثمارات   في   صناعات   غذائية  

 وصحية   ولوجستية   وغيرها   من   القطاعات ذات التأثير    المباشر   على   حياتنا.   وفي  

 الوقت   نفسه   تعبر   هذه   المنتجات   موانئ   أبوظبي   في   طريقها    إلى   خارج   الدولة.  

 و- توفر   موانئ   أبوظبي   الدعم   اللوجستي   لمنشآت   النفط   والغاز   البحرية   في   اإل

مارة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

64%

سم  
1 الق

مقدمة
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موانئ   أبو

رؤية
   أبوظبي 

 االقتصادية

رؤية   أبوظبي     
االقتصادية   2030   لبناء   اقتصاد   

ومستدام متنوع                     
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تنويع   اقتصاد   اإلمارة          

ترسم   رؤية   أبوظبي   االقتصادية   خارطة   الطريق   وتحدد   الخطوط   العريضة   للنمو  

 المتوقع   في   الناتج   المحلي   اإلجمالي   الذي   يطمح   أن   يبلغ    416   مليار   دوالر   بحلول  

 عام   ،2030   وتحويل   اعتماد   االقتصاد   بزيادة   حصة   الناتج   المحلي   اإلجمالي   غير  

 النفطي   لإلمارة   من   41   بالمئة   بحسب   عام   2005   إلى   حوالي   64   بالمئة   في   العام  

  2030 ويعني   هذا   وفرة   فرص   االستثمار   التي   تجتذب   الشركات   المحلية   في   إمارة.  

 أبوظبي   ودولة   اإلمارات   العربية   المتحدة   على   نطاق   أوسع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

وتلتزم   الرؤية   االقتصادية   ببناء   اقتصاد   متنوع   ومستدام   يضيف   القيمة   الحقيقية  

 ويعود   بالفائدة   على   جميع   المواطنين   ومختلف   أصحاب   المصلحة   من   خالل   توسيع  

 قاعدة   النشاطات   االقتصادية   والقطاعات   الصناعية،    وتعزيز دور  القطاع   الخاص،  

 وبناء   عالقات   ذات منافع بعيدة األمد    مع   األسواق   الخارجية .                                                                                                                                                                             

يشمل   ذلك   تعزيز   بيئة   األعمال   والتركيز   على   قطاعات   مختلفة   مثل   خدمات  

 الطيران،   والخدمات   المصرفية   والمالية،   وقطاعات   الصناعات   الخفيفة   والمعادن  

 والبتروكيماويات   والصناعات   الدوائية   وقطاع   السياحة   والنقل  . وتولي   الرؤية  

 االقتصادية   أهمية   خاصة   لتطوير   البنية

سم  
1 الق

مقدمة
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محفزات  
 االقتصاد

دعم   األعمال 
 لتحقيق مزيد

من النمو               

           موقع   حيوي   

تتمتع   إمارة   أبوظبي   بموقع   مركزي   يتوسط   
 أسواق   ناشئة   تشمل   مناطق   الشرق   األوسط  

 وإفريقيا   وجنوب   آسيا.   ويتيح   لها   موقعها   الوصول  
 إلى   ما   يقرب   من   5 . 4   مليار   مستهلك   ضمن   أربع  

 مناطق   زمنية .                                                                                                                                                              

          تكاليف   تشغيلية   تنافسية
يحظى   عمالء   موانئ   أبوظبي   برسوم   تنافسية  

 للغاية   مقابل   خدمات   المدينة   الصناعية   وتشمل  
 تعرفة   مخفضة   للخدمات   االستهالكية   التشغيلية  

 مع بنية تحتية بمعايير عالمية    في   ميناء   خليفة  
 المجهز بمحطة   حاويات   شبه   آلية   تعتبر األكثر تطورًا 

تكنولوجيًا في المنطقة. 
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سهولة   ممارسة   األعمال
 توفر   موانئ   أبوظبي   ومدينة   خليفة   الصناعية   بيئة   أعمال 

  نشطة   تحرص   على   تبسيط   اإلجراءات   لمباشرة   األعمال   من 
  خالل   التنسيق   المباشر   مع   الجهات   الحكومية   ذات   العالقة 

           للحد   من   الروتين                                                                                                                                   وتسهيل  اإلنجاز . 

ريادة   القطاع
تعمل   موانئ   أبوظبي   بالتعاون   مع   جميع   الهيئات   الحكومية   والخاصة   ذات  

 العالقة على تقديم خدمات لوجستية لضمان سهوةلة تدفق    المواد  
 والسلع   من   وإلى   اإلمارة   بنحو   أكثر   كفاءة   وفعالية .                                                                                                                    

سم  
1 الق

مقدمة
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مزايا   أبوظبي 
التنافسية 

2 لقسم ا
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سم  
2 الق

ي
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سية   إلمارة   أبو

ت   التناف
                    المميزا
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مزايا   أبوظبي   التنافسية

بيئة عالية األمان 
واالستقرار 

ومتعددة الثقافات 
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 20 أفضل ضـمـن   
اقتصاد   جاذب  

 لالستثمارات   الخارجية  
 ومحفز   للتجارة

100+
مدن   رئيسة   عالمية   ضمن  
 نطاق   زمني   ال   يزيد   عن 6    

 ساعات

10%
احتياطي   نفطي  

 مثبت   عالمياً

تمثل أبوظبي    عاصمة   دولة   اإلمارات   العربية   المتحدة،   وتعتبر  
 مركزاً   إقليمياً   حيوياً   تتنامى   فيه   قطاعات   األعمال   والتجارة  

 والخدمات   اللوجستية   والمالية   والترفيهية  . وأبوظبي   إحدى   الدول  
 المنتجة   للنفط   وتمتلك   ما   يقارب   10   بالمئة   من   االحتياطي  

 العالمي   المؤكد   للنفط،   بينما   تمتلك   رابع   أكبر   احتياطي   للغاز  
  الطبيعي   في   العالم  .                                                                                                                                                                                                                          

تحظى   هيئة   أبوظبي   لالستثمار   المملوكة   للحكومة   باحترام   عالمي  
 باإلجماع   الدولي   كواحدة   من   أكبر   صناديق   الثروة   السيادية   في  
 العالم  . وتجتذب   البالد   كافة   أنواع   االستثمارات   والمستثمرين  

 المحليين   واألجانب   نظراً   لما   تتمتع   به   من   استقرار   سياسي  
 وسيادة   القانون   القوية   األمر   الذي   يوفر   بيئة   مهنية   عالية   إلقامة  

 األعمال .                                                                                                                                                                                                                             

أبوظبي   مدينة   عالمية   تتسم   بالحداثة،وتنعم   دولة   اإلمارات  
 العربية   المتحدة   بشكل   عام   باألمن   وتوفر   الرفاه   المعيشي   

 ألنماط   الحياة   ذات   الجودة   العالية   سواء   لألفراد   أو   العائالت  
 وتمتزج   فيها   البيئات   الطبيعية   والحضرية   بالشمس   المشرقة   على  
 مدار   السنة،   والنبض   السريع   للحياة   العصرية   مع   الضيافة   العربية  

 المميزة   التي   تجعل   من   أبوظبي   مكانا   جذابا   للعيش   والعمل .                                                                                                                                                                                                                                                           

توفر   هذه   المدينة   النابضة   جميع   وسائل   الراحة   المعاصرة   للقرن  
 الحادي   والعشرين   وتقدم   أطيافاً   متنوعة   من   األسواق   واألنشطة  

 الترفيهية   والفعاليات   الثقافية  . وفي   هذا   السياق،   أعّدت   جزيرة  
 السعديات   لتكون   موطناً   ألكبر   تجمع   في   العالم   لمؤسسات  

 ثقافية   رائدة   وعريقة،   بما   في   ذلك   متحف   زايد   الوطني   ومتحف  
 اللوفر   أبوظبي،   ومتحف   جوجنهايم   أبوظبي،   والمتحف   البحري.  

 ويعتبر   مسجد   الشيخ   زايد   الكبير   أبرز   المعالم   الوطنية   ذات   الطابع  
 الديني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

وتشمل   الفرص   الترفيهية   الرائعة   أكبر   حديقة   داخلية   في   العالم  
 وعالم   فيراري،   وحلبة   مرسى   ياس   فورميوال   ،™   1وأكبر   مركز  

 مغلق    للتسوق   في   الشرق   األوسط   –   ياس   مول،   وكذلك   ثالثة  
 مالعب   دولية   للغولف   مجهزة   بالعشب   الطبيعي .                                                                                                                                                                           

سم  
2 الق

ي
ظب
سية   إلمارة   أبو

ت   التناف
                    المميزا
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مزايا   أبوظبي   التنافسية

الموقع  -  سهولة  
 الوصول   إلى   األسواق  

 العالمية                         

تحتل    إمارة   أبوظبي   موقعًا استراتيجيًا 

على   مفترق   طرق   التجارة   الحيوية   بين  

 أوروبا،   آسيا   وأفريقيا   وترتبط   بأسواق  

 عالمية   ناشئة   تشهد   نمواً   ملحوظاً  

 ويفوق    تعدادها   السكاني   5 . 4        

مليار   نسمة. ال يفصل أبوظبي عن 

أبعد هذه األسواق سوى رحلة ست 

ساعات  بالطائرة                                                                                                                                                      

يمكن   الوصول   إلى   أكثر   من   100   مدينة وعاصمة   في   نطاق  
 ستة   ساعات   أو   أقل   بالسفر جوًا من مدينة أبوظبي  .                                                                                                          

وباإلضافة   لذلك،   ُصّنفت   دولة   اإلمارات   العربية   المتحدة   في  
 التقرير   الختامي   الصادر   عن   المنتدى   االقتصادي   العالمي   األخير  

 »  التقرير   العالمي   لتمكين   التجارة    « كواحدة   من   بين   أفضل 20    
 اقتصاد   عالمي   جاذب   لالستثمار   لتمكين   التجارة .                                                                                                                                                                      
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مزايا   أبوظبي   التنافسية          

في   مركز الحراك 
االقتصادي والتجاري    
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يتوقع   ألبوظبي     أن   تشهد   نمواً   قوياً  .  وبالنسبة لمنطقة  الشرق   األوسط،   وشمال   افريقيا،  

   حجرألا ىلع نإفان   يرتفع   الناتج   المحلي   اإلجمالي   أكثر   من   5 . 4   بالمئة   سنويا   حتى   العام 2017    
 وفقاً   لتقرير   نشرته   وحدة   البحوث   االقتصادية  ( EIU )   مؤخرًا،   وتوقع   التقرير   أن   تشهد   بلدان  

 جنوب   الصحراء   الكبرى   في   افريقيا   نمواً   يتجاوز   5   بالمئة   سنوياً   خالل   نفس   الفترة،   بينما   توقع  
                                                                                                                                                                                                               ( IMF )  للهند   أن   تتجاوز   7   بالمئة   سنويا  .  ويشير   صندوق   النقد   الدولي 

أن   االقتصادات   الناشئة   في   العالم   تمثل   نصف   الناتج   المحلي   اإلجمالي   العالمي،   مقارنة   مع  
 الثلث   الذي   لم   تكن   تتجاوزه   قبل   عشر   سنوات  . وعالوة   على   ذلك،   يؤكد    صندوق   النقد  

 الدولي   أن   قيمة   التجارة   بين   بلدان   الجنوب   قد   ارتفعت   من   حوالي   10   بالمئة   من   إجمالي   التجارة  
 العالمية   إلى   ما   يقرب   من   40   بالمئة   خالل   عشر   سنوات،   في   حين   أن   نصيب   الدول   الناشئة   من  

 الصادرات   العالمية   قد   قفز   من   33   بالمئة   إلى   حوالي   43   بالمئة   خالل    الفترة نفسها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

وبفضل    موقعها   المتميز   الذي يربط    أفريقيا   وآسيا   والشرق   األوسط،   وعلى   مقربة   من   السوق  
 األوروبية   المشتركة،   تحتل   أبوظبي   موقعًا استراتيجيًا مثاليًا    للشركات   التي   تتطلع   لالستفادة  

 من   هذا   التحوالت التي تشهدها   أنماط   التجارة   العالمية .                                                                                                                                                 
 

تحتل   أبوظبي   موقعًا مثاليًا    للشركات   التي   تتطلع  

 لالستفادة   من   التطورات التي تشهدها                                                

أنماط   التجارة   العالمية          

نمواجماليالناتج
المحليسنويًا

4.5%

حجم   التبادلالتجاريفي
الجزء   الجنوبي   من   العالم

40%

حصة   األسواق   الناشئة  
 من   حجم   التجارة   العالمي

43%
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 3 لقسم ا

بنية   تحتية   تلبي  
 المتطلبات                       
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مزايا   أبوظبي   التنافسية

بيئة عالية األمان 
واالستقرار 

ومتعددة الثقافات 
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ميناء   خليفة     
يعتبر   ميناء   خليفة   البوابة   البحرية   التجارية   إلمارة   أبوظبي،   ويمتاز   بعمق  

 مياهه   وقدرته   على   استقبال   أضخم   السفن   . تم   افتتاحه   وإطالق  
 العمليات   التشغيلية   فيه   بتاريخ   ،12 . 12 . 12   ويمتد   على   مساحة 9    
 كيلومترات   مربعة   تشمل   جزيرة   الميناء   ومحطة   الحاويات،   رصيف  

 المركبات   وساحة   للتخزين   ومستودعات .                                                                                                                                                                                                                         

تبلغ   مساحة   جزيرة   الميناء   نحو   7 . 2   كيلومتر    مربع   ويصل   طول   رصيفه  
 حوالي   2 . 3   كيلومتر   بعمق   غاطس   يقارب   16    متراً   ويصل   حتى   18   مترًا.  
 ويبلغ   طول   الممر   المائي   المؤدي   للميناء   حوال   12   كيلومترا   بعرض 250    

 متراً   وعمق   5 . 16   متر  . يقارب   حوض   الميناء   حوالي   800   متر   بطول                                                                                                3.6 
 كيلومتر  .                                                                                                                                                        

يعد ميناء   خليفة   أول   ميناء   شبه   آلي   في   منطقة   الخليج      وواحدًا    من  
 أكثر   الموانئالمتطورة على الصعيد التكنولوجي   في   العالم   ويمتلك 9    

 من   أكبر   الرافعات   الجسرية   لمناولة   الحاويات   من   السفينة   إلى   الرصيف،  
 ويشغل   20   حاضنة   حاويات   و   42رافعة   تكديس   اوتوماتيكية .                                                                                                                                                                                      

يتيح   موقع   ميناء   خليفة   المثالي   سهولة   الوصول   إلى   األسواق، حيث   
 يرتبط   بأكثر   من   20   خطًا مالحيًا دوليًا    تصله   بأكثر   من   50   ميناء   ووجهة  
 تجارية   حول   العالم. و باإلضافة   إلى   ذلك، يتميز الميناء بقدرة استيعابية 

   للتعامل   مع   كميات   كبيرة   من   شحنات   البضائع   ضمن   إطار   متكامل  
 من   الخدمة   النوعية  . يجري   العمل   على   مد   سكك الخطوط الحديدية   
 حتى   رصيف   الشحن   ليكون   بذلك   أول   موانئ   اإلمارات   ارتباطاً   بخطوط 

القطارات.   

يرتبط   الميناء   اليوم   بأكثر   من  

  20  خطًا    مالحياً   تصله   بأكثر  

 من   50   ميناء   ووجهة   تجارية  

 حول   العالم                                                                                
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 سيتمكن   ميناء 

 خليفه   من   مناولة  

  15 مليون   حاوية  
 نمطية   وأكثر   من  

35  مليون   طن  
 من   البضائع   العامة  

  عند   اكتمال   جميع   

مراحل   تطويره                                                                                                           
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ساهمت   الطاقة   االستيعابية   لميناء   خليفة   والبالغة   5 . 2   مليون   حاوية   نمطية   وحوالي   12   مليون   طن  
 من   البضائع   العامة   سنويًا في   رفع   القدرة   االستيعابية   التجارية   إلمارة   أبوظبي   ثالثة   أضعاف   منذ   ان

طالق                                                                                    .  العمليات   التشغيلية،   ومن   المتوقع   أن   تتنامى   الطاقة   االستيعابية   مع   نمو   االقتصاد   المحلي  
 لتبلغ   15   مليون   حاوية   نمطية   وأكثر   من   35   مليون   طن   للبضائع   العامة   سنوياً   مع   اكتمال   جميع   مراحل  

 التطوير   للميناء .                                                                                                                                                                                                                      

احتل   الميناء   المرتبة   الخامسة   في   االنتاجية   على   مستوى   موانئ   أوروبا   وافريقيا   والشرق   األوسط  
 بحسب   تصنيف   مجلة »    جورنال   أوف   كوميرس  ( الدولية   التي   تعنى   بشؤون   إنتاجية   الموانئ   وأنماط  

 التجارة   العالمية  . وباإلضافة   إلى   ذلك،   يتيح    ميناء   خليفة خدمات   إلكترونية   متكاملة    للحد   من  
 استخدامات   األوراق   وتعزيز   عمليات   االتصال،   وسجل ميناء خليفة  أقل   وقت   دوران   للشاحنة   في   محطة  
 الحاويات   12   زواجتت مل ثيح ،  دقيقة   فقط   مما   يجعل   المحطة   أحد   أكثر   محطات   الحاويات   كفاءة   في  

 المنطقة  . وسجل   ميناء   خليفة   إنتاجية   مرتفعة   تقاس   بعدد   حركات   الرافعات   لم   تقل   عن   34   حركة  
 بالساعة   بنسبة   زيادة   36   بالمئة   منذ   بدء   التشغيل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ومع   بداية   العام   2015   بدأ   ميناء   خليفة   استقبال   جميع   سفن   البضائع   المدحرجة   والمركبات   التي  
 تحولت   من   ميناء   زايد   نهاية   العام   الماضي  . واستقطب ميناء خليفة عمالء   جددًا وارتفع عدد الشحنات 

التي تم استقبالها ليصار إلى نقلها إلى أسواق المنطقة.                                                                                                                                                                             

52 sq km
مركز   تجاري   ولوجستي   يضاهي  

 المستويات   العالمية

 قدرة   إستيعابية   
تبلغ

15m

5th
حلّ   خامساً   على   موانئ   أوروبا  
 والشرق   األوسط   وافريقيا
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خطط توسعة 
ميناء خليفة 

في أغسطس عام 2016، تم االعالن عن خطة توسعة 
محطة الحاويات في ميناء خليفة بإضافة 100 متر لجدار 
الرصيف وتعميق القناة الرئيسية والحوض إلى 18 مترًا 
من 16 مترًا حاليًا. وسيتم الشروع بتنفيذ هذه الخطط 
في منتصف عام 2018 لتزيد من المساحة المخصصة 

لمناولة الحاويات بواقع 600 ألف متر مربع. 
وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت موانئ أبوظبي في سبتمبر 

2016 اتفاقية امتياز مع احدى الشركات الصينية 
العمالقة، كوسكو المالحية للموانئ المحدودة، لتشغيل 

محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة بقدرة استيعابية 
تصل إلى 2.4 مليون حاوية نمطية سنويًا. وعند اكتمال 
كافة مراحل توسعة محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، 
ستصل قدرة مناولة الحاويات النمطية إلى 3.5 مليون 

حاوية، ولتزداد بالتالي الطاقة االسيتعابية لمناولة 
الحاويات في ميناء خليفة إلى 6 مليون حاوية نمطية 

سنويًا في كال المحطتين. 
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1000 متر 
لجدار الرصيف 

و600 
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مربع لمناولة 

الحاويات
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مدينة   خليفة  
 الصناعية          

تمثل مدينة خليفة الصناعية    مركزاً   تجارياً   ولوجستياً   بالقرب من ميناء   خليفة. وتتميز   ببنية   تحتية   ذات 
معايير عالمية   توفر   للمستثمرين   مزايا تنافسية   ووصواًل   أسهل   إلى   األسواق في المنطقة والعالم.                                                                                      

وتتكامل مدينة خليفة الصناعية مع عمليات   ميناء   خليفة    وترتبط   باألسواق   عبر   شبكة   نقل   ومواصالت  
 متعددة   الوسائط   لدعم   كفاءة   سلسلة   التوريد .                                                                                      

وتحرص مدينة خليفة الصناعية على ترشيد استهالك   الطاقة   وخفض   التكاليف   التشغيلية   من   خالل  
 تقديم   العديد   من   المفاهيم   المبتكرة   مثل »    طريق   المعدن   الساخن    « الذي   يستخدم   لنقل   األلمنيوم  

 المصهور   بحالته   السائلة   من   مصهر   إيمال   إلى   مواقع   التصنيع   المختلفة   داخل   المنطقة. ويسهم هذا 
األمر في توفير الكثير من التكاليف والحفاظ على البيئة   بتجنب   إعادة   صهر   سبائك   األلمنيوم   مرة  

 أخرى   بعد   نقلها  .  وتشمل   االبتكارات   األخرى   الطريق   الذي   خصصته   لنقل   الهياكل   الضخمة   دون   عوائق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                



33 موانئ   أبوظبي

توفر   مدينة   خليفة  
 الصناعية   بنية   تحتية  
 بمواصفات   عالمية  

 ودعماً   مستمراً   للمستث
مرين                                                  

تعمل   مدينة   خليفة   الصناعية   مع   شبكة   من  
 المتعاقدين   والموردين   والشركاء   الماليين  

 والجهات   الحكومية   ذات   العالقة   لضمان   تسهيل  
 االستثمارات   في   التجمعات التابعة لها.  وتوظف  

 فريقاً   من   الخبراء   يحرص   على   تذليل   الصعوبات   من  
 خالل   التعاون   الوثيق   مع   جهات   الترخيص   الحكومية  

 لتسهيل   خدماتها   المتنوعة   عبر   نافذة   المركز  
 المخصصة للمستثمرين.                                                                                                                                                                                                                    

   وتقوم   موانئ   أبوظبي   حالياً   بتطوير   منطقة  
 الخدمات   اللوجستية   ( KLP )  حيث   استكملت   مؤخراً  

 المرحلة   األولى   من   المستودعات   مسبقة   الصنع  
 التي   تم تأجيرها   بالكامل   وبدأت   التشغيل   الفعلي  

 لعملياتها  . وتقوم   حالياً   ببناء   المرحلة   الثانية   كجزء  
 من   مخطط   أكبر   تصبح   معه   عند   اكتمالها   واحدة  

 من   أكبر   المراكز لما يتعلق بالمخازن    والمستودعات  
 في   المنطقة .                                                                                                                                                                                                                                      
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منطقة التجارة 
الحرة لميناء 

خليفة
إرساء مستقبل التجارة  

في إطار سعيها لتلبية الطلب المتنامي من جانب المستثمرين األجانب والمحليين 
لتطوير أعمالهم في المناطق الحرة بدولة اإلمارات، قامت موانئ أبوظبي بتوسعة 

في المنطقة الحرة لميناء خليفة لتصبح أكبر منطقة حرة مساحًة في الشرق األوسط.
 

وتمتد منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة على مساحة إجمالية قدرها 100 كيلومتر 
مربع موزعة على المنطقتين (أ) و(ب) في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، 

وتتكامل مع ميناء خليفة، أول ميناء شبه آلي في المنطقة. وتتسم خطط منطقة 
التجارة الحرة لميناء خليفة بالمرونة والقدرة على استيعاب المزيد من الصناعات في 

المستقبل ضمن مساحتها الكلية. كما تعمل مدينة خليفة الصناعية على تطوير خطة 
إلنشاء مجمع متكامل لألعمال في المنطقة (أ) من منطقة التجارة الحرة لميناء 

خليفة، والتي من المتوقع أن تصبح منطقة التجارة الحرة المتاخمة لميناء خليفة، أحد 
أسرع ميناء نموًا في العالم.  
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محطة كوسكو 
أبوظبي للحاويات 

تمثل محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، وهي المحطة الثانية لمناولة الحاويات في 
ميناء خليفة، أحد المشاريع االستراتيجية الهادفة إلى زيادة الطاقة االستيعابية لمناولة 

الحاويات في أول ميناء شبه آلي في المنطقة وأحد أسرع الموانئ العالمية نموًا. 

وتم وضع حجر األساس للحاوية الجديدة وذلك في أعقاب توقيع بين موانئ أبوظبي 
وشركة كوسكو المالحية للموانئ المحدودة، والتي تعتبر أكبر شركة في العالم 

لتشغيل الموانئ. وستبدأ المحطة الحديدة عملياتها نهاية 2018، لترفع من القدرة 
االستيعابية لميناء خليفة إلى 6 ماليين حاوية نمطية سنويًا عندما اكتمال كافة 

مراحلها. وفضاًل عن ذلك، ستعود المحطة الجديدة بالعديد من المنافع على شركات 
الشحن البحري والمالحة البحرية والعمالء من بينها تخفيض التكاليف وتعزيز القدرات 

التنافسية واجتذاب مزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة إلى أبوظبي واستقطاب 
عمالء جدد من كل من الصين وجنوب آسيا وبقية أنحاء العالم. 
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ستبدأ محطة كوسكو 

أبوظبي للحاويات 

عملياتها نهاية 

2018 ولترفع من 
الطاقة االستيعابية 

لمناولة الحاويات في 

ميناء خليفة إلى 
6 ماليين حاوية 

نمطية سنويًا

سم  
3 الق

ت  
طلبا

ي   المت
                         بنية   تحتية   تلب
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ميناء   زايد  
 والموانئ   الحرة               



39 موانئ   أبوظبي

يأوي   ميناء   زايد   سفنًا    سياحية   من  
 الدرجة   األولى   ويضم   سوقاً   تراثية   لتبضع 

السياح                                                              
افتتح   ميناء   زايد   عام   1972   وكان   بوابة   المدينة   التجارية   طوال   40   عاماً  

 حتى   انتقلت   عمليات   الحاويات   إلى   ميناء   خليفة   نهاية   العام. 2012    
 يستقبل   ميناء   زايد   اليوم   البضائع   العامة،   والسائبة   والجافة   باإلضافة  

 إلى   العديد   من   المعدات   الخاصة   بالمشاريع   القريبة  .  ويضم   ميناء   زايد  
 المبنى   الجديد   لمحطة   أبوظبي   للسفن   السياحية   التي تضم  سوقًا تراثية 
   تقليدية   ومرافق   متعددة   من   المقرر   لها   أن   تلعب   دوراً   استراتيجياً   في  

 التنمية   طويلة   األجل   لقطاع   السياحة   البحرية   إلمارة أبوظبي  . يغطي  
 ميناء   زايد   مساحة   35 . 5   كيلومتر   مربع،   ويضم   21   رصيفاً   يبلغ   طولها  

 الكلي   375 , 4   مترًا،   ويوفر   مناطق   للتخزين   ومستودعات   تغطي   أكثر   من  
  000 , 143 متر   مربع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

تستقبل   الموانئ   الحرة   في   ميناء   زايد   السفن   األصغر   حجماً   والمراكب  
 الصغيرة   وقوارب   اإلرشاد   وزوارق   الخدمة  . ويستقبل   الميناء   الحر  

 البضائع   العامة   والسائبة،   مثل   الفواكه،   والحبوب،   واألسمدة،   والفحم،  
 وقطع   الغيار،   والصلب،   ومواد   التنظيف،   والسلع   السائبة                                                                                                                                                                

األخرى   بما   في   ذلك   المشتقات   النفطية   والمواد   الكيماوية  . ويتيح 
الميناء   مجموعة   واسعة   من   عمليات   الصيانة   واألنشطة   التموينية،  
 وأعمال   اللحام،   الصبغ   وزوارق   طواقم   السفن   الكبرى   وأنشطة   أخرى  

 كالغوص   والخدمات   المالحية   العديدة .                                                                                                                                               

صمم   الميناء   الحر   الجديد   ليستقبل   قوارب   الصيد   والمراكب   الشراعية،  
 وزوارق   القطر   والسفن   الصغيرة   األخرى   التي   تخدم   صناعة   النفط  

 المحلية    . ويوفر   الميناء   أرصفة   للرسو   حيث   ال   تتم   عمليات   التحميل  
 والتفريغ   ويخدم   مجموعة   متنوعة   من   العمالء   من   القطاع   العام  

 وشركات   الترفيه .                                                                                                                                                                                                         

سم  
3 الق

ت  
طلبا

ي   المت
                         بنية   تحتية   تلب
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ميناء   وقناة  
 مصفح   الجديدة

يقع   ميناء   مصفح   في   قلب   المنطقة   الصناعية   في   أبوظبي   ويضم   محطة   للبضائع   العامة،   ويمتد  
 على   واجهة   مائية   تبلغ   نحو   40   كم   تضم   العديد   من   المراسي   الخاصة   والمحطات  . يخدم   ميناء  

 مصفح   والقناة   الجديدة   المنطقة   الصناعية   المجاورة   ومدينة   أبوظبي   الصناعية )  إيكاد  ( التي   تضم  
 عدداً   من   الشركات   التجارية   والصناعية   الكبرى   والتي   تطل على    الواجهة   البحرية.  وتشمل   أنشطتها  
 أعمال   الصلب   وبناء   السفن،   واإلنشاءات   وشركات   الحفر   والتجريف   وشركات   الخدمات   اللوجستية  

 والتموين   وغيرها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

أنشئت   قناة   مصفح   الجديدة   بطول   52   كم   تقريباً   بعمق   يزيد   عن   ضعف   عمق   القناة   القديمة  
 لتوفير   المالحة   اآلمنة   غير   المقيدة   لحركة   السفن   بين   ميناء   مصفح   والخليج   العربي  . بلغت   تكلفة  

 مشروع   بناء   القناة   حوالي   5 . 1   مليار   درهم   411 )  مليون   دوالر  ( وتسلمتها   موانئ   أبوظبي   في   فبراير  
    عام . 2011                                                                                                                                                                                                                                                   
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 ميناء
   الشهامة     

تبلغ   مساحة   ميناء   الشهامة   670 , 113   متراً   مربعاً   ويجري   تطويره   ليكون   أكبر   مركز   تجاري   وترفيهي   متكامل  
 الخدمات   يستقطب   مستخدمي   الميناء   وقوارب   الترفيه   والنزهة   في   أبوظبي  . يضم   الميناء   مجموعة   واسعة   من  

 المرافق،   بما   في   ذلك   أكثر   من   منزال   للقوارب   والدراجات   المائية،   ومراسي   ومواقف   جافة   ومراكز   للتزود   بالوقود  
 ومحالت   البيع   بالتجزئة   وورش   للصيانة،   ونادي   للرياضات   المائية   ومارينا،   باإلضافة   إلى   مرافق   التسوق   والمطاعم  

 والمقاهي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

سم  
3 الق

ت  
طلبا

ي   المت
                         بنية   تحتية   تلب



موانئ   أبوظبي42



43 موانئ   أبوظبي

موانئ   الظفرة 
تزخر   منطقة الظفرة    المترامية   األطراف   ضمن   إمارة   أبوظبي   بالمصادر  

 الهيدروكربونية   الطبيعية      والمشاريع   الصناعية   الكبرى   ومشاريع   الطاقة  
 المتجددة   والسياحة،   وتحتضن   العديد   من   مشاريع   التنمية   االقتصادية  

 المختلفة  . تقوم   موانئ   أبوظبي   بتطوير   وإدارة   عدد   من   مشاريع   البنية  
 التحتية و  اللوجستية   الرئيسية   على   طول   الساحل   في   المنطقة .                                                                                                                                                                                                                       

يضم   ميناء   السلع   أكبر   مارينا   للجمهور   في   إمارة   أبوظبي   ويخدم   قطاعات   صيد   األسماك   المحلية،   ويوفر  
 خدمات   نقل   البضائع   واألنشطة   الترفيهية  . أقامت   موانئ   أبوظبي   مشاريع   التطوير   لتعزيز   مرافقه   خدمةً  

 للصيادين   وسوف   تقيم   المزيد   من   مشاريع   الدعم   لتطوير   الميناء   وتنشيط   الرياضات   المائية   والترفيهية   البحرية .                                                                                                                                                                                                                                  

ويجري   تحويله   إلى   مرسى   ومارينا   تحتضن   األنشطة   الترفيهية   وتخدم   المجتمعات   المحلية   والصيادين،   ويضم  
 مشروع   تطوير   ميناء   المرفأ   سوقاً   لبيع   األسماك،   وورشة   للصيانة   ومواقف   جافة   للقوارب   وأخرى   مائية،  

 ومصنعاً   للثلج   ومواقف   للسيارات .                                                                                                                                                                           

هو   أحد   الموانئ   الرئيسية   في   منطقة الظفرة   ويقدم   خدمات   الشحن   ونقل   الركاب   والخدمات   اللوجستية   من  
 موقعه   بالقرب   من   جزيرة   صير   بني   ياس   وجزيرة   دلما،   ويلعب ءانيملا   مضي  . ةقطنملا   ةيمنت   يف   ًامهم   ًارود     

   كامسألا   ديصو   يرحبلا   هيفرتلل   قفارم                                                                                                                                                                                                           .

يستقبل   الميناء   شحنات   المشاريع   اإلنشائية   والعمال،   فضال   عن   استقبال   السفن   السياحية   الزائرة   لمحمية   الحياة  
 البرية   الطبيعية   والمنتجع   الفاخر   التابع   لشركة   التطوير   واالستثمار   السياحي   بما   يدعم   األنشطة   السياحية   في   ال

منطقة .                                                                                                                                                                                     

يقع   الميناء   في   جزيرة   دلما   ويجري   تطويره   حاليا   ليكون   بمثابة   ميناء   متعدد   الغايات   قادر   على   استيعاب   البضائع  
 وعبارات   الركاب   وسفن   الصيد  .                                                                                                                                                          

ميناء   السلع

ميناء   المرفأ

ميناء   مغّرق

ميناء   صير   بني   ياس   للخدمات   اللوجستية  :  

ميناء   دلما

سم  
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ت  
طلبا

ي   المت
                         بنية   تحتية   تلب
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مرافئ  الفجيرة
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دشنت موانئ أبوظبي مرافئ الفجيرة في سبتمبر 2017 لتدير واحدًا من 
أهم الموانئ االقتصادية والتجارية بدولة اإلمارات. وجاء ذلك في أعقاب 

اتفاقية امتياز لمدة 35 عامًا أبرمتها مع ميناء الفجيرة. 

وتستمثر موانئ أبوظبي في البنية التحتية والفوقية لميناء الفجيرة لالرتقاء 
بقدراته. ويشمل ذلك تعميق األرصفة إلى 16.5 متر للسماح للسفن 

الكبيرة بالرسو، وبناء مكان للتخزين على مساحة 300 ألف متر مربع إضافة 
إلى تشييد رصيف جديد بطول كيلومتر واحد الستيعاب النمو المتوقع في 

عدد السفن القادمة للميناء وكذلك تلبية عمليات الشحن المستقبلية.  

وسيتم تجهيز ميناء الفجيرة بأحدث األجهزة والمعدات من بينها الرافعات 
الجسرية العمالقة “ STS “ ورافعات الترصيص المتحركة “ RTG “ وأحدث 

نظم المعلومات ليكون قادرا على العمل على مدار الساعة بسالسة 
وسرعة ودقة أعلى وبالتالي الوفاء باحتياجات شركات الشحن العالمية 
والمشغلين لخدمات متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.  

ومن جانبها ستعمل بوابة المقطع ــ إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي 
ــ على تطوير نظام المنصة اإللكترونية لمجتمع الموانئ “ PCS” التي تربط 

النظم المتعددة المستخدمة في األقسام والمرافق والعمليات التابعة 
للميناء.

سم  
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ت  
طلبا

ي   المت
                         بنية   تحتية   تلب
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توفر   هذه   الشركة   التابعة   لموانئ   أبوظبي   مجموعة   شاملة   من   الخدمات   البحرية    وخدمات   الرسو اآلمن   للسفن  
  في   موانئ   الشركة   وخدمات   المساعدة   البحرية    التي   تتيح   للسفن   العبور   من   وإلى   موانئ   أبوظبي   بطريقة   سليمة  

 وآمنة   وفعالة  . تدير اهمقاط   بيردت   ىلع   رارمتساب   صرحتو   ةروطتم   تادعم   كلمتو   اثيدح   الوطسأ    “نيفس”   
 ،ّوسرلاو   ،داشرإلاو   رطقلا   تامدخ   ، ( VTS )   نفسلا   ةكرح   دصر   تامدخ   لمشتو   ةيحالملا   تامدخلا   لك   ميدقتل  
  . صوغلا   تامدخو   حيراصتلا   رادصإو   ،ةبذعلا   هايملاب   ديوزتلاو   فيظنتلاو   نيومتلا   تامدخ   نم   ةعساو   ةعومجمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

شركة   أبوظبي  
 للخدمات   البحرية 

)سفين(                        
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سم  
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مركز   التدريب   البحري                  
يوفر   مركز   التدريب   البحري      في   ميناء   مصفح   الدورات   التدريبية   المعتمدة   دولياً   وهي   األولى   من  

 نوعها   في   منطقة   الشرق   األوسط  . ويتوافق   المركز   مع   معايير   الجودة   الدولية   ISO   ويحظي  
 باعتماد   لويدز   ريجستر  ( LR ) باعتباره   مزوداً   رسمياً   للتدريب   ضمن   دول   مجلس   التعاون   الخليجي   بما  

 يؤكد   مكانته   على   المستوى   اإلقليمي   والعالمي في مجال التدريب البحري.                                                                                                                                                                                                                                                                            

والمركز   مجهز   بأحدث   المرافق   بما   في   ذلك   أجهزة   محاكاة   افتراضية   للتدريب   على   المناورة   ورصد  
 حركة   السفن  ( VTS )   فضاًل   عن   مختبر   للكمبيوتر   وفصول   دراسية   وقاعات   للمؤتمرات .                                                                                                                              

تشمل   الدورات   التي   يقدمها   المركز   الدورات   المالحية   التي   تغطي   التضاريس   المحلية   غير   المألوفة،  
 والدورات   النموذجية   التي   توفرها   IALA   لمشغلي   أنظمة   رصد   حركة   السفن   VTS   والمشرفين،  

 فضاًل   عن   دورات   تشمل   التقنيات   المالحية   للقوارب   السريعة  . وباإلضافة   إلى   ذلك،   يقدم   المركز  
 التدريب   األمني   وبرامج   تركز   على   المهارات   غير   الفنية،   مثل   التدريب   على   أهمية   العنصر   البشري  

 في   إدارة   العمليات   التي   أقرتها   معايير   التدريب،   والترخيص   والمراقبة  ( STCW )  في   المؤتمر  
 المنعقد   في   مانيال   وتعديالته  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ويستقبل   مركز   التدريب   المتدربين   من   داخل   الشركة   وخارجها                                   
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يضم   مركز   التدريب   البحري  
 أحدث   المرافق   وأجهزة  

 المحاكاة   االفتراضية  
 للتدريب   على   المناورة  

 ورصد   حركة   السفن   كما  
 يضم   مختبر   كمبيوتر  

 وفصوالً   دراسية   وقاعات  
 لالجتماعات                                                                                                                      
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محطة   أبوظبي   للسفن  
 السياحية               

تتطلع    أبوظبي   لتبوء    مكانة   متقدمة   على   خارطة   السياحة   البحرية   الدولية   وتعزيز   موقعها   كوجهة   عالمية   المستوى. ولتحقيق 
هذا الهدف، عملت موانئ أبوظبي على    تطوير   وبناء   مرافق   الميناء   الجديدة   ومشاريع   البنية   التحتية   في   ميناء   زايد   الذي   تقرر   له  

 أن   يصبح   مقصداً   للرحالت   البحرية   العالمية .                                                                                                                                                                                                         

تقع   محطة   أبوظبي   للسفن   السياحية   في   قلب   مدينة   أبوظبي   وترتبط   بشبكة   مواصالت   متنوعة   تصلها   بالمعالم   الثقافية  
 وأنشطة   الترفيه   وهي   مجهزة   الستقبال   ثالث   سفن   سياحية   في   وقت   واحد .                                                                                                                                        

تغطي   محطة   السفن   السياحية   مساحة   000 , 8   متر   مربع،   ويضم   مبناها   مجموعة   واسعة   من   التسهيالت   للمسافرين   بما   في   ذلك  
 مكتب   الهجرة   وتدقيق   الجوازات   والجمارك،   ومحل   صرافة   الستبدال   العمالت   األجنبية،   و   موقف   لسيارات   األجرة   والحافالت،   وفي  

 طابق   الميزانين   توجد   محالت   بيع   الهدايا   التذكارية   والمطاعم   ومكتب   لخدمة   رجال   األعمال   وأماكن   مخصصة   النتظار   الطواقم  
 وموظفي   السفن  . كما   تحتوي   على   مواقع   للخدمات   ومركز   استعالمات   سياحية   والعديد   من   نقاط   مراقبة   الحدود   وتدقيق  

 جوازات   السفر   للتأكد   من   سالسة   اإلجراءات   وسرعتها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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افتتاح شاطئ صير 
بني ياس للسفن 

السياحية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، افتتحت موانئ 
أبوظبي شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية الجديد رسميًا، لتقدم بذلك وجهة شاطئية جديدة 

للمسافرين على متن الرحالت البحرية القادمة إلى إمارة أبوظبي.

ويعد شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية نقطة التوقف الشاطئية الوحيدة من نوعها في 
منطقة الخليج العربي، حيث تم تطويره بما ينسجم مع الثقافة المحلية بما يلبي الطلب المتنامي 

على المرافق المتميزة، كما يوفر تجربة سياحية غنية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، 
للترحيب بكافة السفن السياحية.

ويمتد الشاطئ على طول 1.3 كلم من جزيرة صير بني ياس مع إمكانية التوسع مستقباًل لتلبية 
احتياجات قطاع السفن السياحية. ويحظى بمجموعة واسعة من المرافق والرحالت التي تجول 

بالمسافرين في رحاب الحياة البرية ضمن جزيرة صير بني ياس ومحميتها الطبيعية، باإلضافة إلى 
فرصة اإلقامة في أحد الفنادق الفاخرة على الجزيرة.
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بوابة   المقطع     
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تمثل بوابة المقطع   مشروعًا    مبتكر  ًا لموانئ   أبوظبي   لخدمة   مجتمع   الموانئ   في   اإلمارة   عبر 
اإلرتقاء بالتعامالت   التجارية   مع   قطاع   الموانئ   والشحن   إلى   مستويات   متقدمة.  وتسهم بوابة 

المقطع في تعزيز    أنشطة   االستيراد   والتصدير لتكون   أكثر   كفاءة   وشفافية   وبالتالي   توفر 
 الوقت والتكاليف وتتيح   أدوات   فعالة   إلدارة      سلسلة   التوريد بكفاءة عالية .                                                                                                                                                                                                                

صممت بوابة المقطع اإللكترونية لتتماشى    مع   المعايير   الدولية وتوفير خدمات ذكية 
للمتعاملين   مع   الموانئ   من   خالل   ربط   جميع   األطراف   ذات   العالقة   والمشاركة   في   تعزيز 

حركة البضائع   من   وإلى   أبوظبي  . تقدم   بوابة   المقطع   اإللكترونية   نقطة   اتصال   واحدة   للموانئ  

 والمصدرين   والمستوردين،   وخطوط   الشحن   والجمارك   والهيئات   الحكومية،    حيث تمثل بوابة 
متكاملة لنقل   المعلومات   بشكل   فوري   على   مدار   الساعة   وتتصل   باألجهزة   المحمولة   لتبسيط  

 اإلجراءات   بشكل   كبير   واختصار   الوقت .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

تهدف   بوابة   المقطع   اإللكترونية   إلى   تسهيل   عمليات   النقل   وضمان   سالستها   مع   موانئ   أبوظبي  
 والمطارات   وشبكات   السكك   الحديدية   أيضاً   وتتصل   بمنصات   التواصل   وسالسل   التوريد   العالمية  

 على   نطاق   أوسع .                                                                                                                                                                                                                                         
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مرافئ   أبوظبي     
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تمثل مرافئ أبوظبي   مشروعًا مشتركًا  بين   موانئ   أبوظبي   ومبادلة   وشركة   مبادلة   للبنى   التحتية. 

وتدير مرافئ أبوظبي محطة الحاويات في ميناء خليفة، وهو أول ميناء شبه آلي بالمنطقة. 

و تتمتع   مرافي   أبوظبي   بعالقات   متينة   مع   جميع   الهيئات   الحكومية   والخاصة   ذات   العالقة   وتعمل 

على إدارة  محطة   الحاويات   بشكل فعال وتسهيل حركة   البضائع   من   وإلى   ميناء   خليفة   بما   يضمن  

 فعالية   العمليات   وسهولة   تدفق   الشحنات .                                                                                                                                                                                                                                                                
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االستدامة

لخدمة   األعمال  
 والبيئة  

 والمجتمع               
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لخدمة   األعمال   والبيئة   والمجتمع               
تحرص موانئ أبوظبي على اتخاذ خطوات مدروسة تعود بالمنفعة على كافة الشركاء 

وذات معايير مهمة في مجال االستدامة. لذلك، تعمل على تقييم كل خطوة 
ودراستها بتأٍن. وتعتمد موانئ أبوظبي  ثالثة   مقاييس   أساسية   لتحديد   االستدامة  
 الحقيقية   للشركة، والتي تتمثل بالنجاح   التجاري،   وتأثير   عمليات مواقع العمل على 

البيئة ومقدار مساهمة الشركة في    دعم   المجتمعات   التي   تعمل   فيها .                                                                                                                                                                                                                                    

e-Gate

ISO

80%

بوابة   إلكترونية   لتعزيز   الكفاءة  
 والحد   من   استخدام   الورق

إدارات   حاصلة   على   شهادات  
 الجودة

توفير   للطاقة   باستخدام   خوادم  
 افتراضية   لحفظ   البيانات

سم  
4 الق

ستدامة
اال
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مقياس   النجاح   تجاري          
تضع   موانئ   أبوظبي   العمالء   في   مركز   اهتمامها   وتحرص   على    تعزيز   مستويات   رضاهم وتحقيق  

 عائدات   مستدامة    من خالل االرتقاء بالخبرات ومواكبة   مستويات   عالمية   في   اإلدارة   وتطوير  
 األصول   التي   تمتلكها  .  وتتمثل استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الدخل للشركات التابعة 

لها والعاملة في    قطاعات   متعددة مثل خدمات   الموانئ   والمالحة   والنقل   البحري   والمناطق  
 الصناعية   والخدمات   اللوجستية  .  تسهم   هذه   الشركات     في   تعزيز   خبرات   موانئ   أبوظبي  

 وتمكينها من تعظيم النمو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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تحرص   موانئ   أبوظبي   على   إدارة   المخاطر   المتعلقة   ببيئة   أعمالها   لضمان   استمرارية   األعمال  
 وتطبق   أنظمة   مؤسسية   فعالة   إلدارة العمليات وتعمل بشكل دؤوب على زيادة وتيرة 

النمو والتطور    من   خالل   اعتماد   مبدأ   التدريب   المستمر   وتشجيع   االبتكار   وتعزيز   حقوق  
 المساهمين   والتأثير   اإليجابي   على   االقتصاد   ككل  . ويعكس   حصول   موانئ   أبوظبي   على  

 العديد   من   شهادات   الجودة العالمية   ISO   التزامها   بمعايير   الجودة   العالمية   في   أداء  مختلف  
 القطاعات   بما   في   ذلك   خدمة   العمالء،   والسالمة،   وكذلك   البيئة   والصحة   المهنية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

وينعكس  نجاح   هذه   االستراتيجيات   في   الزيادة   المضطردة   التي   يشهدها   حجم   نمو مناولة 
 البضائع والشحنات في جميع الموانئ التابعة للشركة وارتفاع   االقبال   على   استئجار   األراضي  

 في مدينة خليفة الصناعية   إلقامة   المشاريع   الصناعية   والخدمية  .                                                                                                                                        

سم  
4 الق

ستدامة
اال
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حماية   البيئة         
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   اتساع وتيرة  النمو   االقتصادي   في إمارة  أبوظبي،                    
ثمة حاجة ملحة للوقوف على  هذا   التطور   وانعكاساته  
 على   البيئة   المحلية  . وفي   هذا   السياق،   اتخذت   موانئ  
 أبوظبي   عدداً   من   الخطوات   لتعزيز التنمية االقتصادية 
والمساهمة في الوقت ذاته  في   الحفاظ   على   البيئة .                                                                                                                                        

يعتبر   كاسر   األمواج   البيئي   بطول   8   كيلومترات  
 الحائز   على   جوائز   عديدة   مثااًل   واضحاً   لما   تقوم به 

 موانئ   أبوظبي   للحفاظ  على   البيئة   وصون الثروات 
 الطبيعية   مثل   الشعاب   المرجانية   التي   تستوطن   في  

 راس   غناضة  .  لقد تم   بناء ميناء خليفة  على   جزيرة    
اصطناعية مستصلحة       تبعد   عن   الساحل   4   كيلومترات  

 للحفاظ   على   التدفق   الطبيعي   للتيارات   على   طول   ال
ساحل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ومن   جهة   اخرى،   تعمل   موانئ   أبوظبي   عن   كثب   مع   
ةفيلخ  ةنيدمو   ةفيلخ   ءانيم   يف ءالمعلاو ءاكرشلا 
  ةيعانصلالضمان   تطبيق   الممارسات   المسؤولة. و 
 باإلضافة   إلى   ذلك،   قامت   موانئ   أبوظبي   بتركيب  
 معدات   متطورة   لرصد   المواقع البيئية القريبة من 

ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية وتجري بانتظام 
 المسوحات   البحرية   لتقييم   صحة   وسالمة   النظم  

 اإليكولوجية   البحرية   حول   الميناء .                                                                                                                                                                                                                    

تقام   عمليات   واسعة   النطاق   لتدوير   النفايات  
 والمخلفات   الصلبة   ومياه   الصرف   الصحي،   بما   في  

 ذلك   إعادة   تدوير   مخلفات   اإلنشاءات. وتدعم 
 موانئ   أبوظبي   إقامة   المباني   الموفرة   للطاقة  

 داخل   المنشآت والشركات التابعة لها.                                                                                                                                                  

وباإلضافة   إلى   ذلك،   تتيح ضمن   برامج   تشغيل  
 محطة الحاويات ونظام بوابة المقطع اإللكترونية 

كفاءة أعلى في  حركة   البضائع   عبر   ميناء   خليفة،  
 وتسهم   في   تقليل   وقت   دوران   الشاحنات  

 في   الميناء  .  وعالوة   على   ذلك،   طّبقت   إدارة  
 تكنولوجيا   المعلومات   واالتصال   في   موانئ 

أبوظبي  نظام   الخوادم   االفتراضية   التي   خفضت  
 استهالك   الطاقة   في   مركز   البيانات   للشركة  

 بنسبة   80   بالمئة .                                                                                                                                                                                                                                           
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المساهمة   في  
 دعم   المجتمع
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التراث 
ارتبطت   أبوظبي   تاريخياً   بشكل   وثيق   بالبحر   وتملك إرثًا زاخرًا 

 باألنشطة   البحرية   المتنوعة   مثل   الغوص   لجمع   اللؤلؤ   وصيد  
 األسماك   واإلبحار   ألغراض   التجارة  .  وتفخر   موانئ   أبوظبي   بتطوير 
وإدارة الموانئ التابعة إلمارة أبوظبي وكذلك ميناء الفجيرة  بما  

 تقدمه   من   خدمات   تساهم   في رفاهية  المجتمعات   وتعزيز االقتصاد 
 والمحافظة   في   الوقت   ذاته   على   اإلرث   التاريخي   وتنمية   األنشطة  

 التراثية   المهمة.                                                                                                                                                                                                                                                           

تطوير   العنصر   البشري 
تهتم   موانئ   أبوظبي   بتوظيف   مواطني   دولة   اإلمارات   و توفير   التدريب  

 المهني   وبرامج   التوجيه   للمساهمة   في   تطوير   الكوادر   الوطنية  . وتتضمن 
هذه االستراتيجية   البرامج   التدريبية   المتخصصة   وبرامج   صقل  المهارات  

 وتحديد   الفرص   الوظيفية   القيادية   إلعداد   قادة   المستقبل       في   موانئ  
 أبوظبي   أو   غيرها   من   المؤسسات   الرائدة .                                                                                                                                                                                                                            

وتحرص موانئ أبوظبي على المشاركة المستمرة في المعارض الخاصة 
بالترويج لفرص العمل الستقطاب المواهب المواطنة وإطالق البرامج 
التدريبية المتنوعة. ومن األمثلة على ذلك  برنامج »    نورس    « الذي   يهدف  

 إلى   تدريب   وتهيئة   الموظفين المواطنين واطن   اإلماراتي   على   القيام  
 بالعمليات   التشغيلية   والتنفيذية   في   عمليات   الشحن   في   موانئ   الشركة  

 وهو   برنامج   يمتد   ما   بين   24 - 18   شهراً   يقدم   تدريبا   شامال   للمشرفين 
والمشغلين واإلداريين المسؤولين عن عمليات الموانئ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تستقطب   موانئ   أبوظبي 
المواطنين  الباحثين   عن  
 فرص العمل   من   خالل  
 مشاركتها   في   معارض  

 التوظيف، وتحرص على 
تقييم   البرامج   التدريبية  

 لتطوير   المواهب   الوطنية                                                                                                   

تدعم   موانئ   أبوظبي   المجتمعات   التي   تعمل  
 فيها،   وتحرص   على   تنمية   العنصر   البشري   والكوادر  

 الوظيفية   من   أبناء   البلد   من   خالل   تطوير   وإدارة  
 الموانئ   المجتمعية   وموانئ   الصيادين   والمرافئ  

 الترفيهية   في   مختلف   أنحاء   اإلمارة  . وتتوافق  
 استراتيجية   موانئ   أبوظبي   مع   خطط   االستدامة  

 التي   تسعى   الحكومة   إلى   تطبيقها   لتلبي   احتياجات  
 المجتمع   اإلماراتي،   وتحافظ   على   القيم   المحلية،  

 وتعزز   مكانة   الشركة   كاختيار   أول   يتطلع   المواطن  
 للعمل   فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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الجوائز
والتكريم
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في خطوة تأتي تتويجًا لنتائجها المميزة والتزامها بالتميز واالبتكار واالبداع، 
فازت موانئ أبوظبي بجائزة الجهة األكثر تميزًا على مستوى حكومة أبوظبي 

(الجائزة الرئيسية) إضافة إلى أربع فئات في جائزة أبوظبي لألداء الحكومي 
المتميز.  

ونجحت موانئ أبوظبي في حصد أهم فئات الجائزة، الجائزة الرئيسية التي 
تمنح للجهة التي استطاعت أداء مهامها الرئيسية بتميز وعملت على تلبية 

متطلبات حكومة أبوظبي وحققت أعلى نتيجة في جميع المعايير.  

وباإلضافة إلى ذلك، فازت موانئ أبوظبي بأربعة فئات أخرى للجائزة: الجهة 
المتميزة في تحقيق خطة أبوظبي (وتمنح للجهة التي استطاعت تحقيق 

المتطلبات الخاصة بخطة أبوظبي لما يتعلق بتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة 
أبوظبي)، والجهة المتميزة ماليًا (تمنح للجهة التي قدمت أداء ماليًا متميزًا 
وعملت على االستغالل األمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية) وجائزة 

’أفضل خدمة حكومية‘ (تمنح للجهة التي قامت بتطوير خدمة واستطاعت 
هذه الخدمة تحقيق نتائج متميزة). وفاز عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس 
التنفيذي، الموانئ، بوسام رئيس المجلس التنفيذي- المدير التنفيذي (والتي 

تمنح للمدراء التنفيذيين الذين ساهموا بشكل ملموس وبارز في إحداث 
فرق في جهاتهم ومجتمعهم).
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For more information

please call 800 10 2030

Email: info@adports.ae

or visit adports.ae

Abu Dhabi Ports

Abu Dhabi, 54477

United Arab Emirates

Tel: +971 2 695 2000

@abudhabiports
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