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Traders demand higher levels of predictability, visibility 
and transparency for their trade transactions. That’s why 
they prefer to move their cargo through ports that can 

ensure maximum efficiencies. To ensure that cargo moves 
between the relevant parties smoothly, they must all be 

“linked” in an intelligent, streamlined and seamless manner.  
That’s where Maqta Gateway comes into play.



WHAT IS MAQTA GATEWAY?

The project was launched in December 2014, Maqta Gateway was established to become a trade 
enabler and facilitator of economic growth, guaranteeing optimum supply chain efficiency. 

Maqta Gateway, Abu Dhabi Ports’ innovative, visionary and online community-based system, is 
a digital single window that facilitates information flow between all the port stakeholders and 
customers, including shipping agents, shipping lines, exporters, importers, ports, customs and 
other government entities.

THE TRANSFORMATION

Maqta Gateway Project was launched, and Abu Dhabi Ports became 
the first Middle East region member of the International Port 
Community Systems Association (IPCSA) having been recognized 
for its innovative vision. 

Maqta Gateway set a strong foundation to build a state-of-the-art
port community system. It started by launching the fully digitalized 
services of “Container Shipping Management” for Abu Dhabi’s 
flag-ship Port, Khalifa Port. Through this system, shipping and 
container cargo agents are able to process the needed formalities 
and exchange unified digital information with the Port Community. 
This system links Abu Dhabi Terminals with the Harbour Master 
Authority, the marine services provider “Safeen”, and Customs 
System (Dhabi), to offer shipping and container cargo agents a 
complete solution for shipping containers.    

Maqta Gateway launched its “Vessel Management System”, which 
digitally transforms  all vessel management processes and services 
through its Port Community System in all Abu Dhabi commercial 
ports (Khalifa Port, Musaffah Port, Zayed Port and the Free Ports). 
This system links the different port terminals with the Harbour Master 
Authority and the marine services provider “Safeen”, to offer shipping 
agents a complete solution for vessel management.
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2017  The official Inauguration of Maqta Gateway Port Community System



Historically, ‘Maqta Bridge’ was the first crucial 
connection of Abu Dhabi island to the mainland, 
enabling stable trade and development. Today,  

Maqta Gateway is a crucial ‘bridge’ for future business 
opportunities, both nationally and internationally.

BENEFITS TO OUR COMMUNITY

Accelerate 
development 

and trade in the 
Emirate

Standardize 
information 

exchange and 
messaging

Increase 
security and 

decrease 
risks through 

increased 
transparency

Provide a single 
point of contact 

and real-time 
information 

 at any time of 
the day – and 
anywhere via 

mobile devices

Reduce 
paperwork, 

administration 
and processing 

times

FORGING TIES

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Abu Dhabi Ports and partner 
organizations that are integral in developing the system. These included:

• General Directorate of Customs  • Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA)  

• Etihad Rail       • Abu Dhabi Airports      

• Abu Dhabi Terminals (ADT)    • Ministry of Climate Change and Environment  



الفوائد التي ستعود على مجتمعنا

تسريع عمليات 
التجارة في 

اإلمارة

توحيد 
معايير تبادل 
المعلومات 

واالتصال

تعزيز األمن 
وانخفاض 

المخاطر من 
خالل زيادة 

شفافية أداء 
األعمال

توفير نقطة واحدة 
لالتصال تقدم  
معلومات  آنّية، 
وذلك في أي 
وقت من اليوم 
- وأي مكان، عبر 
األجهزة المحمولة

تقليل األعمال 
الورقية و أوقات 
المعامالت اإلدارية

إقامة روابط قوية

وقعت موانئ أبوظبي عددًا من مذكرات التفاهم مع شركائها األساسيين للتعاون في تطوير هذا 
النظام. وشملت كل من:

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  • اإلدارة العامة للجمارك   •
شركة مطارات أبوظبي   • شركة االتحاد للقطارات    •

وزارة التغير المناخي والبيئة  • مرافئ أبوظبي   •

 يعــد جســر المقطــع مــن أهــم المعالــم التاريخيــة العريقــة، والذي كان 
أول نقطــة رئيســية تصــل بيــن جزيــرة أبوظبــي والبر الرئيســي لإلمارة، 
 فقــد لعــب جســر المقطــع دورًا أساســيًا فــي تنمية التجــارة والمجتمع.
 تعتبــر اليــوم »بوابــة المقطــع اإللكترونيــة« جســرًا إفتراضيــًا للفرص 

المســتقبلية لألعمــال، علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.
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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 األخــرى.

مراحـــل التـحــــــــول

تــم إطــالق مشــروع بوابــة المقطــع اإللكترونيــة، و بهــذا أصبحــت موانــئ 
أبوظبــي أول جهــة عربيــة علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط تكتســب 
عضويــة منظمــة مجتمعــات الموانــئ الدولية، وذلك اعترافــًا برؤيتها المبدعة.

ــئ  ــر إطــالق نظــام مجتمــع موان ــًا عب ــة المقطــع أساســًا قوي وضعــت بواب
ــر اطــالق نظــام  ــة عب ــة متكامل ــدأت بإطــالق خدمــات رقمي ــث. وقــد ب حدي
»إدارة شــحن الحاويــات« لمينــاء خليفــة، وهــو المينــاء الرئيســي ألبوظبــي. 
ــن  ــع قادري ــات والبضائ ــح وكالء شــحن الحاوي ومــن خــالل هــذا النظــام، أصب
مــع  رقميــة موحــدة  وتبــادل معلومــات  الالزمــة  اإلجــراءات  تســيير  علــى 
مجتمــع الموانــئ. ويربــط هــذا النظــام موانــئ أبوظبــي مــع اإلدارة البحريــة 
البحريــة  للخدمــات  أبوظبــي  وشــركة  الرئيســية،  الموانــئ  ســلطات  فــي 
)ســفين(، ونظــام »ظبــي« للعمليــات الجمركيــة، لتقــدم لــوكالء الشــحن 

ــات الشــحن. ــال حاوي ــة فــي مج ــواًل كامل حل

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 
البحريــة  للخدمــات  أبوظبــي  وشــركة  الرئيســية،  الموانــئ  ســلطات  فــي 

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

خطوط الشحن وكالء المالحة سلطات الموانئ سلطات الجمارك

مشغلو محطات الموانئ

المطارات

التجار

وكالء الشحن
أنظمة مجتمعات 

الموانئ األخرى

وسطاء الجمارك

السكك الحديدية
وكاالت حكومية 

أخرى

 بوابة المقطع
نظام مجتمع الموانئ

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



يطمــح التجــار فــي الحصــول علــى معلومات دقيقة تتســم بالشــفافية 
والوضــوح فيمــا يتعلــق بمعامالتهــم التجاريــة. ولهــذا فإن نقــل البضائع 
عبــر الموانــئ التــي تلبــي متطلباتهــم وفــق أفضــل المعايير يعــد الخيار 

األمثــل لضمــان أكبــر قــدر مــن الكفاءة فــي إنجاز المعامــالت، ولضمان 
حركــة البضائــع بطريقــة ذكيــة شــاملة وسلســة بين الجهــات المعنية. 

ومــن هنــا يأتــى دور »بوابــة المقطــع« اإللكترونية.
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التحول الرقمي للتجارة


