
منظومة إلكترونية مستدامة ومتكاملة

أسلوبًا  باعتبارهما  التدوير  وإعادة  لالستدامة  كبيرة  أهمية  المقطع  بوابة  تولي 
التدوير،  وإعادة  االستدامة  لثقافة  بالترويج  المقطع  بوابة  وتلتزم  عمل.  وطريقة 
التي  الرقمية  االجراءات  بفضل  الورق  استخدام  في  كبير  خفض  بتحقيق  وذلك 
تستخدمها. وعبر إطالق نظام مجتمع الموانئ - نظام النافذة الموحدة الذي يتيح 
فرصة التفاعل والتواصل بين العديد من أصحاب المصلحة والعمالء - ساهمت بوابة 
المقطع بتسهيل تبادل المعلومات من خالل إطالق مجموعة من النشرات الرقمية 

والتقارير والنماذج والوثائق األخرى، بعيدا عن إجراءات المعامالت الورقية. 

بــوابـة المقــطع 
في عام 2016، تم إعالم العمالء بأن جميع الخدمات ذات الصلة بالسفن ينبغي 
تقديمها من خالل نظام إلكتروني وليس يدويًا. وحاليًا، يقوم العمالء بتعبئة نماذج 
الكترونية وتقديمها من خالل نافذة موحدة لكافة الجهات ذات العالقة للحصول 

على المواقفات المطلوبة خالل دقائق. 

وأثمرت اجراءات العمل غير الورقية، في زيادة الكفاءة في العمليات، فيما حافظت 
على بيئة أكثر نظافة، حيث تم تخفيض االنبعاثات الكربونية بواقع 6.8 ألف طن 

عام 2017 لوحده. 

وعبر توفير إجراءات عمل أكثر كفاءة وتقليص مدة االنتظار، ارتفعت معدالت رضا 
بالفخر  العمل  فريق  فيها  يشعر  إيجابية،  بيئة عمل  إرساء  وتم  العمالء بشكل كبير 

لتحقيق مثل هذا االنجاز. . 

نحو التـحول إلى بـيــــــــــئة عمل خاليــــــة من الورق



حلول إلكتـرونيـــة
رقمية  نافذة  بنحو سلس  الكفاءة ومتكاملة  وعالية  رقمية ذكية  بحرية  تجارة 
الموانئ  ومستخدمي  الجهات  كافة  بيك  المعلومات  تبادل  لتسهيل  موحدة 

والعمالء في ميناء خليفة

تشير االحصائيات بأن حجم التجارة الدولي السنوي الذي ينقل بحرًا يصل إلى نحو 
من %80 من إجمالي حجم التجارة وقرابة %70 من قيمتها االجمالية. ومع ذلك، 
في  خسائر   15% العالمية  التجارة  تتكبد  الحدود،  على  الحاصلة  للتأخيرات  ونظرًا 

قيمتها- أي ما يزيد على 3 ترليونات على أساس سنوي. 

وتعود هذه العقبات بسبب االجراءات المتعددة من مختلف الجهات في القطاع مثل 
خطوط الشحن ووكالء الشحن وشركات المناولة والتجار والجمارك والمؤسسات 
الشرق  في  نوعه  من  األول  الموانئ-  مجتمع  نظام  إطالق  وعبر  وغيرها.  المالية 
نافذة  المقطع  بوابة  األنظمة- قدمت  مثل هذه  بين  ما  تكامل  لتحقيق  األوسط 
رقمية موحدة لتعزيز االجراءات اإلدارية لمختلف الجهات ذات العالقة ومستخدمي 

الموانئ. 

تجارة بحرية رقمية ذكية
عاليـة الكفاءة ومتكاملة بنحو سلس

بيــن كافة الجهات ومستخدمي 
الموانئ والعمالء في ميــناء خليــفة

 نافذة رقمية موحدة لتسهيـل 
تـبادل المعلومات 


