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توجــت مجموعــة موانــئ دبــي العالميــة جهودهــا المتصاعــدة لتطويــر حركــة التجــارة بالســفن الخشــبية عبــر موانــئ دبــي، بإنجــاز نوعــي جديــد تحقــق مــن خــالل نجــاح مشــروع منصــة "نــاو" الذكيــة لحجــز عمليــات 
الشــحن البحــري بالســفن الخشــبية والــذي أطلقتــه المجموعــة بالعــام 2019 فــي دعــم ازدهــار تجــارة دبــي الخارجيــة مــن خــالل تنشــيط حركــة الشــحن البحــري بالســفن الخشــبية، حيــث بلــغ اجمالــي حجــم عمليــات  
الشــحن التــي تــم حجزهــا  وتنفيذهــا عبــر منصــة "نــاو" منــذ إطالقهــا وحتــى نهايــة العــام 2020 الــى أكثــر مــن 255 ألــف طــن،  وتمكنــت المنصــة مــن اســتقطاب 1762 ســفينة خشــبية تــم تســجيلها فــي النظــام 
ــى عمالئهــا مــن التجــار والشــركات  ــذكاء االصطناعــي للوصــول الفــوري ال ــة المعلومــات وال ــة لتقني ــه اســتخدام أحــدث التطبيقــات الذكي ــح للســفن المســجلة في ــذي يتي ــاو" ال ــي الذكــي لمنصــة "ن االلكترون

للتعاقد معهم على شــحن بضائعهم دون تأخير وبأعلى مســتويات الكفاءة في تنفيذ عمليات الشــحن.
وقــال محمــود أميــن المديــر التنفيــذي لمكتــب الوكيــل المالحــي فــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة : "تســتكمل 
مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة جهودهــا لتطويــر التجــارة بالســفن الخشــبية مــن خــالل توفيــر الخدمــات الذكيــة 
لمــالك هــذه الســفن وطواقمهــا وللتجــار الذيــن ينقلــون بضائعهــم التجاريــة علــى متنهــا، ونحــرص علــى دعــم جهــود التطويــر الدائمــة 
للتجــارة بالســفن الخشــبية مــن خــالل الــدور الحيــوي الــذي يقــوم بــه مكتــب الوكيــل المالحــي فــي اإلشــراف علــى الســفن الخشــبية 
وتنظيــم جميــع العمليــات المتعلقــة بهــا خــالل فتــرة تواجدهــا فــي ميــاه إمــارة دبــي حيــث تعــد اإلمــارة وجهــة للقــوارب الخشــبية التــي 
تحمــل مختلــف أنــواع البضائــع والســلع التجاريــة لهــا مــن دول عديــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ولذلــك نعمــل 

علــى مســاعدة مــالك الســفن الخشــبية لتطويــر أعمالهــم عبر توحيــد الجهة التي يحتاجون إلى التعامــل معها إلنجاز معامالتهم".

انطالقة قوية لمنصة "ناو" الذكية بإنجاز شحن 255 ألف طن من البضائع التجارية في السفن الخشبية حتى نهاية 2020
Nau patform facilitates shipments of 255K tonnes cargo on ‘Dhows’ through Dubai Creek in 2020

“NAU by DP World”, a digital marketplace and an aggregator of cargo ‘dhows’, traditional wooden vessels, has 
achieved a shipping volume of more than 255,000 tonnes in 2020, with 1,762 dhows registered in the application. 
Launched officially in February 2020, NAU connects Dhow owners  with traders allowing them to search, 
negotiate and book shipments. The platform represents a digital transformation of the traditional industry, 
effectively ushering in a new era of smart trade that DP World enables and promotes.
Mahmood Mohammed Amin, Chief Executive Officer, Marine Agency for Wooden Dhows, PCFC said: “PCFC 
continues to provide smart and outstanding services to dhow owners and traders.  The Shipping Agent Office 
plays an important role in organising operations and processes for these vessels during their stay in the emirate’s 
waters. Dubai is a major hub for traditional vessels coming from different countries in the Middle East and North 
Africa.”

تمت المهمة بنجاح
Mission Accomplished
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هل تعلم؟
أن قسم  الموانئ والنقل البحرى التابع بإدارة البيئة والصحة والسالمة تأسس في عام 1999 ليتولى المهام التالية:

- تطوير األنظمة والقواعد البحرية.

- نشر التعاميم البحرية وإرشادات السالمة.

- التفتيش السفن والعمليات البحرية داخل الموانئ .

- التفتيش على المرافئ و المراسي و المرافق البحرية.

- التفتيش على أنشطة إصالح السفن.

- فحص الحاويات وسفن ومركبات تزويد الوقود.

- التحقيق فى الحوادث البحرية. 

- إصدار شهادة عدم الممانعة للعمليات البحرية.

- اعتماد و تدريب شركات تزويد الخدمات.

- التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية واالتحادية.

Did You Know?
Ports and Maritime in the Environment, Health and Safety Department was established in1999 
and has the following responsibilities:
- Development of Rules and Regulations.
- Publishing Marine Circulars and Safety Guidelines.
- Inspection of Vessels and Marine Operation in Ports.
- Inspection of Marinas, Wharfage and Marine Facilities. 
- Inspection of Ship Repair Activities.
- Inspection of Containers, Bunker Vessels & Vehicles.
- Conduct Marine Accident Investigation.
- Issuance of No Objection Certificate for Marine Operations. 
- Prequalification and Training of Third Party Agencies & Training. 
- Cooperation and Coordination with Local and Federal Authorities.

تهانينا للفائزين بالعمالت الذهبية
Congratulations to the Winners of the Gold Coins

- Mr. Syed Hameeduddion Ahmed - Trakhees

- Mr. Syed Sabir Hussain - Corporate Support Center

- Mr. Mohamed Ahmed - Dubai Maritime City Authority

- Mr. Mohamad Ahmad - Trakhees

- Miss Intisar Mohammed Al Barwani - Corporate Support Center

- Mr. Amer Saleem - Trakhees

- Miss Marwa Mansoor - Corporate Support Center

Mr. Mohammed Tamim - Marine Agency for 
Wooden Dhows

Dr. Yaser Jazar - Trakhees Mr. Mohamed Aboulnaser - Trakhees

كرمت إدارة االستراتيجية واإلتصال الفائزين العشرة المحظوظين بالعمالت 
الذهبية والذين شاركوا في استبيان استراتيجية المؤسسة 2021 - 2025.

The Department of Strategy and Communication, honored the 
ten lucky winners of gold coins who participated in the PCFC 
strategy survey 2021 - 2025.


