
 خدمات بحرية
 بمعايير عالمية



إحياء ا�رث العريق 

سطرت الحضارة االسالمية على مدى أكثر من 15 قرن� العديد من التطورات المهمة في مجال الجغرافية وعلوم 
االبحار. واستفاد أجدادنا البحارة من أفضل االبتكارات مثل البوصلة المغناطيسية وادوات تحديد مواقع النجوم لمخر 

عباب المحيطات والبحار (االسطرالب-أحمد بن ماجد).

وساعد هؤالء المالحون الشجعان ا في إرساء شبكة تجارة بحرية مترامية ا¡طراف عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا. 

وتنطلق سفين من هذه التقاليد البحرية العريقة لتشهد اليوم توسعات في قاعدة أعمالها وتصبح الرائدة عالمي� في 
كافة عملياتها المتطورة، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية االقتصادية المستدامة وبعيدة المدى تماشي� مع رؤية 

أبوظبي االقتصادية 2030. 

رؤيتنا

أن نكون المزود المفضل لخدمات المالحة 
المتكاملة ذات المستوى العالمي وخدمات 

الموانئ. 

رسالتنا

أن نقدم لموانئ أبوظبي والمجتمع  البحري
بصفة أعم أكثر العمليات كفاءة واستدامة من 

خالل تقديم خدمات مالحية وخدمات موانئ على 
المستوى العالمي وتقديم أفضل قيمة مع 

الحفاظ على أعلى مستويات السالمة واالمتثال 
واحترام البيئة البحرية.

للمالحة البحرية 



مرحًبا بكم في الخدمات البحرية
بمعايير عالمية

ُأسست شركة سفين في عام 2013 وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة موانئ أبوظبي. وتقدم الشركة 
مجموعة شاملة من الخدمات البحرية بمعايير عالمية وخدمات الرسو ا�ضافية للسفن التي تصل إلى موانئ 

أبوظبي. يضم فريق العمل أكثر من 200 من الخبراء المؤهلين والمدربين وفق أعلى المعايير إضافة إلى أسطول 
حديث.  وترى الشركة أن كل مهمة تمثل فصًال من فصول نجاحها وبذلك تسهم في االرتقاء بالخبرات والكفاءة. 

من هنا، تولي سفين أهمية كبيرة لكافة التفاصيل وتحرص تمام� على حماية ا¡شخاص باعتبارها أهم ا¡ولويات.  



الشهادات واالعتمادات التي حصلت عليها سفين من أفضل المؤسسات العالمية هي دليل احترافيتها وخبرة فريق 
عمليها. النجاحات التي حققتها الشركة تشكل جزءÀ من هدف سام وطموح مشروع يتمثل بتبوؤ الشركة المكانة 

ا¡فضل في تقديم الخدمات البحرية. ومن خالل مجموعة من المزايا الفريدة والتي تتمثل في ا¡سطول والمعدات 
ا¡كثر تطورÀ وفريق العمل المؤهل لتقديم خدمات مبتكرة وعالية االحترافية، تهدف سفين إلى ترسيخ مكانتها الريادية 

في تلبية كافة الخدمات المالحية في الشرق ا¡وسط. 

  االمتثال: هيئة موانئ أبوظبي والمؤسسات التشريعية

االلتزام: التدريب لالرتقاء بالخبرات والمؤهالت المحلية في قطاع المالحة المعايير: تقديم أفضل خدمات بحرية على مستوى المنطقة

االعتماد على القدرة الذاتية ومصادرنا الداخلية
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وتلتزم الشركة بخمس معايير: معايير اÅيزو

لتقييم السالمة والصحة في العمل
والتصنيف الدولي للقباطنة البحريين

وإدارة الجودة العالمية
 الرابطة الدولية لسلطات المنارات ووسائل

ومواصفات النظام المرجعي المالحة

 ومعايير



رسالتنا أن نولي
السالمة والجودة ا¡همية القصوى

خدمات ا�رشاد
يعمل فريق خبرائنا  من المرشدين البحريين المؤهلين على ضمان دخول وخروج السفن وفق المخطط له بسالسة وفي 

الوقت المطلوب.  يقوم المرشدون بالصعود إلى متن السفينة في الموعد المحدد لمساعدة قبطان السفينة  على  
تأمين الدخول والخروج من الموانئ باحترافية عالية.

خدمات القطر وا�رساء
يتمتع فريق خبراء القطر المعتمدين والطواقم المدربة بالكامل بمعرفة واسعة حول مختلف أنواع السفن. وبفضل 
خبراتهم المميزة وأسطول القاطرات المتطور الذي تمتلكه سفين، أصبحت عمليات رصف السفن من الموانىء تمتاز 

بكفاءة وسالسة ودرجة عالية من ا¡مان والسالمة.  

خدمات حركة مرور السفن
يتيح نظام ســفين المتطور لالتصاالت البحرية وتقنية المراقبة بالرادار با�ضافة إلى مشــرفي ومشــغلي حركة مرور 

الســفن خدمات آمنة ودقيقة وموثوقة لجميع الســفن الزائرة. وتعمل محطة تنظيم حركة مرور الســفن في ميناء 
خليفة على تتبع حركة الســفن بكفاءة عالية وتعزز من كفاءة وســرعة دخول وخروج الســفن من الموانئ بما يتطابق 

مــع أعلى المعايير الدولية. 



خدمات بحرية متكاملة
االستجابة الفورية في حاالت التسرب النفطي وحاالت الطوارئ

يتولى فريقنا المؤهل إدارة وتشغيل معدات االستجابة للتسرب النفطي من المستوى ا¡ول، ويعمل لدينا فريق مؤهل لÐستجابة الكاملة 
لحاالت الطوارئ وا�ستعانة بالخبرات في الحاالت المستعصية. كما لدينا اتفاقيات تعاون مع مجموعة من كبرى الشركات المحلية 

الحتواء التسرب النفطي من المستويين الثاني والثالث. 

إدارة العّبارات
ق. تدير سفين أسطوًال من المركبات السريعة والعّبارات الحديثة للركاب والسيارات لنقل ا¡شخاص بأمان وراحة بين جزيرة دلما وميناء المغرَّ

تأجير المصدات
تحرص سفين على  تشغيل المصدات من طراز يوكوهاما في موانئ أبوظبي.

خدمات تزويد السفن بالوقود واالحتياجات المعيشية
تلبي سفين جميع احتياجات تموين السفن وعمليات النقل من سفينة ¡خرى والتزود بمياه الشرب والتخلص من النفايات وإصدار مجموعة 

متكاملة من التصاريح المالحية. 

الغوص 
أعمال الفحص والحام والصيانة والتصوير تحت الماء يقوم بها غواصون متمرسون ومؤهلون. 

خدمات اختبار قوة السحب والقطر
تجري سفين اختبارات قوة السحب والقطر في ميناء خليفة وميناء زايد.



AtoN المساعدة المالحية 
تأسســت خدمة المســاعدات المالحية  بالتوافق مع معايير ا�رســاء المالحي من الرابطة الدولية لســلطات المنارات 

ووســائل المالحة (IALA)، وتحرص ســفين على تأمين ســالمة الممرات المائية وصالحيتها للمالحة من خالل صيانة أكثر 
مــن 1200 عوامــة ومنــارة مالحية فضًال عن إجراء أعمال فحص دورية للقنوات المالحية والممرات المائية وتعزيز ســالمة 

البيئــة البحرية وحمايتها.

تقنيات المسح البحري لÕعماق 
توفر خدمات المسح البحري لÕعماق ضمن مياه أبوظبي حيث يقوم فريق مختص ومعتمد ذوي خبرة (IHO) بتقديم 

خدمات إستثنائية في هذا المجال. ونحرص على قياس وتحليل المزايا الفيزيائية للمحيطات والبحار والسواحل واستشراف 
التوقعات التي ستحصل مستقبًال لتحسين عملية االبحار ولتقديم الدعم للخدمات البحرية ا¡خرى من سفين. 

سفين: نعمل من أجل
راحة وسالمة المتعاملين



infoms@safeen.ae

+971 2 695 2000 :

+971 2 695 2177 :

يستكشــف فريقنا التجاري باســتمرار فرص� جديدة لتطوير ا¡عمال واالرتقاء بكفاءة ا¡داء. 
نتطلــع إلــى الحفــاظ على مكاتنا الريادية في قطاع الخدمــات البحرية في المنطقة، وذلك في 
ســياق ســعينا المتواصل لكســب مزيد من العمالء، من خالل منهجيتنا القائمة على االحترافية 

والشفافية.  والثبات 

تواصلوا معنا

شركة سفين
صندوق بريد 54477

ا�مارات العربية المتحدة
هاتف

 من خارج ا�مارات يرجى
 االتصال على

منهجنا االحترافية،
الثبات والشفافية

فاكس

800 10 20 30 :


