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يطمــح التجــار فــي الحصــول علــى معلومــات دقيقة تتســم بالشــفافية والوضوح 
فيمــا يتعلــق بمعامالتهــم التجاريــة. ولهــذا فــإن نقــل البضائــع عبــر الموانئ التــي تلبي 
متطلباتهــم وفــق أفضــل المعاييــر يعــد الخيــار األمثــل لضمــان أكبر قدر مــن الكفاءة 
فــي إنجــاز المعامــالت، ولضمــان حركــة البضائــع بطريقة ذكية شــاملة وسلســة بين 

الجهــات المعنيــة. ومــن هنــا يأتــى دور »بوابــة المقطــع« اإللكترونية.

ما هي بوابة المقطع اإللكترونية؟

منــذ إطــاق مشــروع بوابــة المقطــع اإللكترونيــة فــي ديســمبر 2014، بــادرت موانــئ أبوظبــي بالعمــل مــع الشــركاء االســتراتيجين علــى تطبيــق نظــام 
الكترونــي موحــد، يقــدم خدمــات مشــتركة تســعى إلــى دعــم النمــو اإلقتصــادي  لإلمــارة.

تعــد بوابــة المقطــع اإللكترونيــة نظامــًا مجتمعيــًا إلكترونيــًا مبتكــرًا تابعــًا لموانــئ أبوظبــي،  وتعتبــر نافــذة إلكترونيــة لتبــادل المعلومــات فيمــا بيــن العمــاء 
والجهــات ذات العاقــة بالموانــئ والتــي تشــمل وكاء وخطــوط الشــحن والمورديــن والمصدريــن والموانــئ والجمــارك والجهــات الحكوميــة األخرى.
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مراحـــل التـحــــــــول

ــة علــى مســتوى  ــي أول جهــة عربي ــئ أبوظب ــة المقطــع اإللكترونيــة، و بهــذا أصبحــت موان ــم إطــالق مشــروع بواب ت
ــك اعترافــًا برؤيتهــا المبدعــة. ــة، وذل ــئ الدولي ــة منظمــة مجتمعــات الموان منطقــة الشــرق األوســط تكتســب عضوي

وضعــت بوابــة المقطــع أساســًا قويــًا عبــر إطــالق نظــام مجتمــع موانــئ حديــث. وقــد بــدأت بإطــالق خدمــات رقميــة 
متكاملــة عبــر اطــالق نظــام »إدارة شــحن الحاويــات« لمينــاء خليفــة، وهــو المينــاء الرئيســي ألبوظبــي. ومــن خــالل 
هــذا النظــام، أصبــح وكالء شــحن الحاويــات والبضائــع قادريــن علــى تســيير اإلجــراءات الالزمــة وتبــادل معلومــات 
رقميــة موحــدة مــع مجتمــع الموانــئ. ويربــط هــذا النظــام موانــئ أبوظبــي مــع اإلدارة البحريــة فــي ســلطات الموانــئ 
الرئيســية، وشــركة أبوظبــي للخدمــات البحريــة )ســفين(، ونظــام »ظبــي« للعمليــات الجمركيــة، لتقــدم لــوكالء الشــحن 

حلــواًل كاملــة فــي مجــال حاويــات الشــحن.

أطلقــت بوابــة المقطــع »نظــام إدارة الســفن« الــذي يحــول رقميــًا جميــع عمليــات إدارة الســفن والخدمــات مــن خــالل 
نظــام مجتمــع المينــاء فــي جميــع الموانــئ التجاريــة فــي أبوظبــي )مينــاء خليفــة، ومينــاء مصفــح، ومينــاء زايــد، والموانــئ 
الحــرة(. ويربــط هــذا النظــام مختلــف المرافــئ مــع اإلدارة البحريــة فــي ســلطات الموانــئ الرئيســية، وشــركة أبوظبــي 

للخدمــات البحريــة )ســفين(، لتقــدم لــوكالء الشــحن حلــواًل كاملــة فــي مجــال إدارة الســفن.

سيتم التدشين الرسمي لبوابة المقطع اإللكترونية كنظام مجتمع موانئ موحد إلمارة أبوظبي2017

VIDEO TO COME HERE
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