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FUJCON 2019 discusses the requirements of a convention, 
MARPOL to provide low-sulfur fuel 

 

يناقش متطلبات اتفاقية” 2019فوجكون “ملتقى الفجيرة للتزود بالوقود   

“ منخفض الكبريتلتوفير الوقود ” ماربول  

 فى: مارس 24, 2019فى: اقتصاد
 طباعة البريد االلكترونى 

ة اليوم  ة من  –الفجير ي الفير
ة ف  ة الدولي الحادي2019رس ما 27وحتر  25تستضيف الفجير  الفجير

ي الديار ملتقر ي فندق سيج 
م، ف   

ود بالوقود  ولية ” . 2019فوجكون “عشر للير  ة للصناعة البير ة وبدعم من منطقة الفجير ي ” فوز“والذي تنظمه حكومة الفجير
ويأتر  

ي 
فر ة، و  –عضو المجلس االعىل  –تحت رعاية صاحب السمو الشيخ/ حمد بن محمد الشر حضور سمو الشيخ محمدحاكم الفجير  

ي رئيس دائرة الصناعة واالقتصاد ورئيس ميناء
فر ة، وسمو الشيخ صالح بن محمد الشر ي ولي عهد الفجير

فر  بن حمد بن محمد الشر
ي الذي انعقد صباح اليوم برئاسة معالي الدكتور/ محمد سعيد الكندي

ة،جاء ذلك خالل المؤتمر الصحق  رئيس اللجنة -الفجير  
مدير دائرة الصناعة و االقتصاد –وحضور المهندس محمد عبيد بن ماجد  –وزير البيئة و المياه سابقا  – المنظمة لفوجكون  

ولية  ة للصناعة البير ة وسالم الحمودي مدير منطقة الفجير فوز“بالفجير ” . 
ــــفن بالوقـــــود” 0192فوجكون “ويعقد  ضمن فعاليات أســـــــبوع الفجيــــــــرة لتموين السـ  (Fujairah Bunkering Week) والذي بدأ 

 حوالي 
شخص من المهتمير  بمجال تموين السفن 600بعدد الجلسات التدريبية امس السبت و من المتوقع أن يستقطب الملتقر  

 .بالوقود

اء والمتخصصير  م 35ويحظ  الملتقر هذا العام بحضور مشاركير  من  ندولة مختلفة ، وهو تجمع ضخم يضم نخبة من الخي   
 مّوردي الوقود ومشتقاته ومزودي السفن بالوقود ومشغىلي المحطات ومعامل التكرير ومالك السفن والبنوك ويقدم فرصة مثالية

 .للمشاركير  لتجديد عالقاتهم التجارية وإقامة تحالفات تجارية جديدة

ي الملتقر تحت شعار 
البحري وما تقدمه المنظمة البحرية آفاق جديدة حول مستقبل الوقود ” لهذا العام ″ 2019فوجكون “ويأتر  

يت 2020لعام ” ماربول“الدولية من حلول وبدائل لتطبيق قرار اتفاقية  ي يناقش فيها”. والمتعلقة بتخفيض الحد العالمي للكي 
والتر  

اء متطلبات اتفاقية  ي سوف ت” ماربول“رّواد صناعة القرار وقادة الفكر والخي 
يت التر ي مطلعلتوفير الوقود منخفض الكي 

طبق ف   
م2020يناير لعام  . 
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 وسيتم خالل جلسات الحوار مداولة تأثير تطبيق االتفاقية، توافر وخصائص الوقــــود المتوافـــق، خيارات لإلمتثال ؛ التحديات
 .اللوجســـتية والجودة ؛ التداعيات القانونية / واالعتبارات التجارية

دة الفكر البارزين الذين سيشاركون الحضور بوجهات نظرهم وتحليالتهم ورؤاهموتضم قائمة المتحدثير  الرسميير  ثالثة من قا  
ي  (IMO) بشأن التأثير التجاري لقرار المنظمة البحرية الدولية

 
يت خارج مناطق التحكم ف  والمتعلق بسقف الحد العالمي للكي 

ي 2020% بحلول يناير  3.5%، بعد أن كانت  0.50االنبعاثات ليكون 
يدون فيشاراكي م: حيث سيلقر رئيس مجلس –الدكتور / فير  

. إي»إدارة مجموعة  ي ، لإلستشارات المتخصصة بقطاع النفط ، كلمة عن أسواق النفط والغاز العالمي «إف. ج  . 
مدير مجموعة فيتول ، نظرة مستقبلية حول األسواق العالمية لوقود تموين السفن.باإلضافة –كما سيقدم السيد / مايكل مولير   
رئيس تلوث الهواء وكفاءة الطاقة لدى المنظمة البحرية الدولية –دكتور / إدموند هيوز إل ال  (IMO) ، ي كلمة

 والذي سيلقر
ي  2020المنظمة البحرية الدولية حول قرار المنظمة لعام 

 
يت خارج مناطق التحكم ف والمتعلق بسقف الحد العالمي للكي   

3.5%، بعد أن كانت  0.50االنبعاثات ليكون   %. 

ي عام 
 
 األخير ف

ة خالل العامير  الماضيير  منذ الملتقر ي الفجير
 
، ونمّوها كمركز 2017وسيستعرض الملتقر أحدث وأهم التطورات ف  

ة، حيث  عالمي لتخزين وتجارة النفط ومنتجاته. كما سيتم تسليط الضوء عىل إنجازات منطقة انتظار السفن المقابلة لميناء الفجير
ي استقبلت بالمنطقة حوالي (وصل إجمالي عدد السفن ا
ي عام 13,944لتر

 
% منها تتعلق بالنفط. باإلضافة 78.5؛ 2018) سفينة ف  

ة لناقالت الغاز الطبيعي المسال ي يوفرها ميناء الفجير
 .إل الخدمات التر

ولية « بلوك تشير  »كما سيتم كذلك استعراض شبكة  ة للصناعة البير ي تقدمها منطقة الفجير
كير  « فوز»التر وهي وسيلة آمنة للمشير  

 وسهلة من أجل تتبع سير بيانات المخزونات النفطية وتجميعها بشكل أسبوعي من خالل لجنة بيانات الطاقة المعروفة باسم
ة ” فوز“فيدكوم ، وتسليط الضوء عىل انجازات  ي  10حيث بلغ حجم سعة تخزين المنتجات النفطية بالفجير

مليون مير مكعب ف   
 سيت 2018عام 

ً
ا ي الوطنية . وأخير ول أبوظت 

كة بير  إل التوقيع األخير بير  شر
كة « أدنوك»طرق الملتقر نغ آند»وشر إس كي إنجنير  

كشن ي العالم، تتم ترسيته لتخزين النفط بسعة تبلغ « كونسير
وع منفرد ف  مليون برميل 42الكورية الجنوبية وذلك لبناء أكي  مشر  

ة ي إمارة الفجير
 .من النفط الخام ف 

ورش 4أيام سيتضمن هذا الحدث الهام سلسلة من المؤتمرات الصحفية والعديد من جلســـات الحوار، باإلضافة إل  5وعىل مدار   
ي الصناعة بالمعلومات مع تغطية مكثفة وتحليل عميق فيما يتعلق بالتجارة العــالمية للنــفط، و

ود المطلعير  ف   عمل اختيارية سير 
ي 
ول و تقنيات مزج الوقود، وسيشمل، وا2020إدارة الوقــــود البحري ف  قتصاديات التشغيل األمثل لوحدات مصاف  تكرير البير  

 كذلك دراسة أثر األنظمة البحرية الجديدة، مع توفير فرص للتعلم واسعة النطاق منها العروض التقديمية و دراسة حاالت ونماذج
منهج الدراسي الخاص بورشات العملخاصة باإلضافة إل تنظيم زيارة ميدانية للمختي  رتبت كجزء من ال . 

ي 
ي الملتقر ف 

م تســــتضيـفه شــــركة2019مارس  25يىلي ذلك حفل اســــــتقبال للمشـاركير  ف   S & P Global Platts. أما اإلفتتاح 
ة للت2019مارس  26الرسمي للملتقر سيكون بتاريــــخ   زيارة ميدانية إل ميناء الفجير

عرف واالطالعم. وسيصاحب فعاليات الملتقر  
ي الميناء وذلك يوم األربعاء الموافق 

م2019مارس  27عىل آخر التطورات ف  . 

ة:  –وأشار المهندس محمد عبيد بن ماجد  ة المتحدث الرسمي بإسم حكومة الفجير إن“مدير دائرة الصناعة و االقتصاد بالفجير  
ود بالوقود  ة الدولي الحادي عشر للير   الفجير

ة″ 2019 فوجكون“استضافة ملتقر ة وميناء الفجير ام حكومة الفجير  
يؤكد عىل إلير  

ويد السفن بالوقود. وخالل سير هذا الملتقر   
ي األجندة السنوية للسوق العالمي لير

 ف 
ً
ا  بتوفير منصة مالئمة لحدث مهم أخذ حير 

ي 
 بالمخاوف والتحديات وقصص النجاح ف 

ً
ا  كبير

ً
اء من المتحدثير  اهتماما قطاع صناعة تزويد السفن سوف يقدم العديد من الخي   

ها لصالح هذه الصناعة  .”بالوقود، مما يسمح بدراسة كيفية تطبيق األنظمة الدولية وتسخير
ي مجال صناعة” مركز المؤتمرات“برعاية من ” 2019فوجكون “يتم تنظيم ملتقر 

ي سنغافورة ويحظ  بسمعة عالمية رائدة ف 
ف   

ة كواحدة من أكي  المراكز تموين السفن بالوقود و يعتي  الوحيد من نوعه  ألهمية مكانة الفجير
ً
ق األوسط. ونظرا ي منطقة الشر

ف   
 لصناعة النفط الخام ، فـإنه من الجدير بالذكر بأن ملتقر 

ً
 عالميا

ً
ي تقديم خدمات اإلمداد البحرية اللوجستية ومركزا

 العالمية ف 
ة  ةوأسبوع الفجيــــــــرة لتموين الســـــف” 2019فوجكون “الفجير ة لإللتقاء والتفاعل مع مجموعة متمير  ن بالوقـــــود سيوفران فرصة كبير  

اء وقادة القطاع البحري  .من خي 

 تصوير احمد نور

 


