EXCLUSIVE INTERVIEW

Nitin Mehta

CEO of Tomini Group

Tomini Shipping expands its fleet achieving world-class excellence

Mehta: it is the right time to grow in
the dry bulk sector
By Effat Mostafa

The privately owned company aims
at becoming an expert in selected
dry bulk vessel segments, having
deep confidence in the sector. Tomini
Shipping is committed to growing a
diverse fleet to meet global transportation needs.
Tomini group has a long-standing
history in the shipping industry, currently being managed by the fourth
generation. In 1952, the company
commenced its operations in the
shipping sector and continued gaining success to be one of the leading
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service providers. In 2013, the company entered a new chapter ordering brand new ships and has taken
delivery of seven Ultramax new built
ships. The group owns a fleet of 11
dry bulk ships, seven of them are
64,000-dwt Ultramax new built bulk
carriers, and four are Supramax that
are approximately eight to ten years
old with a further six newbuildings on
order to be delivered in 2019.
In an exclusive interview with Nitin
Mehta, the CEO of Tomini Group, he
emphasized that the company exerts

its utmost efforts to become the
most trusted partner in global transportation and maritime services. Mehta elaborated on the strategy that
the company is following to achieve
this goal, saying: “We believe that
only through professionalism we can
develop a good reputation and gain
our customers’ trust. Our strategy
focuses on hiring the best, most experienced staff to make sure that all
our operations are optimally run.”
He added, “We are determined to
offer world-class services. Thus, we

have set forward a program to enhance our network in order to provide our clients with the best services
possible.”
Implementing core values is the
driver of success
Tomini Shipping’s success is guided by their values and commitment
to safety, corporate responsibility,
and sustainability. Mehta pointed
out, “Our values are the foundations
of our company’s success they are
how we strive to act every day. We
work together to achieve our strategic goals that guide our decisions
and our relationships with our clients, partners, suppliers, employees
and local communities. These values
are: being authentic, we act with integrity as a trusted partner to our
clients. We are passionate; we act
with energy, spirit, and conviction in
everything we do. Moreover, we are
diverse, as we believe that new ideas
come from diverse ways of seeing,
that’s why our team comes from a
variety of backgrounds, experiences,
styles, and perspectives. Finally and
most importantly, we are resilient; we
never give up; we are not cowed by
adversity rather seeing it as an opportunity to demonstrate ability.”

We are committed to the highest
standards of safety and the security of
our crew, assets, and cargo. We strive to have
continuous efficient monitoring of our impact
on the environment and active management of
corporate social responsibility"
shipping will continue to strive for
success. He clarified, “Shipping is a
challenging business because of so
many unknowns, we constantly work
to enhance our internal communications, systems, hire the best caliber,
and set our standards high.”
Facing the current challenges
These are unsettling times for the
world economy and by extension
for the shipping industry. With the
transportation of cargo by sea underpinning the world trading system,
the contraction in global economic
activity has resulted in the escalation
of challenges faced by an inherently
and historically volatile industry. Mehta declared that challenges have
always been there and this is what

encourages them to work and enjoy competition within the industry.
Mehta further elaborated, “Smart
technology has recently transformed
the shipping industry with significant
impacts. We have successfully implemented systems to further facilitate our daily operations and internal
communications. The upside is the
accuracy of data collected enables
our teams to make better-informed
decisions. With the recent technology
enhancements, our systems can be
easily protected from any unexpected security threats. In this regard, the
maritime shipping sector is staring at
a golden opportunity to embrace the
power of technology and the transformation it can deliver.”

Striving for excellence
More than 80% of global trade is
carried by sea, constituting by far the
most important means of transport
for goods. Maritime transport has
been growing annually by around
3.1% for the past three decades.
However, the 2018 marine forecast
for transpacific and other major shipping trade routes also notes that
full recovery from the dark days of
2015-2016 depends on a number of
political, economic and technological
factors.
Despite all the challenges and the
non-optimistic forecasts for 2018
and the upcoming years, Mehta
pointed out that irrespective of the
current challenging situation, Tomini
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لقاء حصري

وشركائنا وموردينا وموظفينا ومجتمعاتنا
المحلية؛ هذه القيم هي :األصالة والعمل
بنزاهة لنكون مصدرا ً موثوقا ً لعمالئنا .نحن
متحمسون ونعمل بكل ما أوتينا من قوة
وإيمان بما نقوم به .عالوة على
وبروح عالية
ٍ
ٍ
ذلك ،نحن نسعى دائما ً إىل تنويع مصادرنا
ألننا نؤمن بأن األفكار الجديدة تأيت من تنوع
الرؤية ،ولذلك يتميز كادرنا بالتنوع؛ حيث
يضم مجموعة فريدة من الخبرات واألساليب
والمعتقدات المختلفة .وأخيراً ،واألهم أننا
صامدون وال نستسلم أبداً ،ونتقبل الصعاب
على أنها فرصة إلثبات قدراتنا".

"توميني للشحن" تعزز أسطولها محققةً نجاح ًا باهر ًا على مستوى العالم

ميهتا :اآلن هو الوقت األنسب للنمو في قطاع البضائع السائبة الجافة

نسعى إىل التميز بشكل دائم
تعتمد التجارة العالمية بنسبة  80بالمئة
على الشحن البحري ،وتعتبر حتى اآلن أهم
وسيلة لنقل البضائع ،حيث يسجل قطاع
الشحن البحري سنويا ً نموا ً بنحو  3.1بالمئة
خالل العقود الثالثة الماضية .ولكن تشير
التوقعات لعام  2018لطرق التجارة عبر

المحيطات وغيرها من مسارات الشحن
البحري الرئيسة ،إىل أن التعايف الكامل من
هذا التراجع الكبير الذي حدث خالل عامي
 2016-2015يعتمد على عدد من العوامل
السياسية واالقتصادية والتكنولوجية.

على الرغم من كل التحديات والتوقعات
الغير مبشرة لعام  2018والسنوات المقبلة،
أكد ميهتا أنه بالرغم من هذا الوضع ،ستواصل
الشركة سعيها نحو تحقيق النجاح .وأوضح:
"يعتبر قطاع الشحن البحري قطاعا ً مليئا ً
بالتحديات نظرا ً لوجود العديد من التحديات
الغير معروفة ،فنحن نعمل باستمرار على
تعزيز اتصاالتنا الداخلية وأنظمتنا وتعيين
أفضل الكوادر مع إبقاء معاييرنا عالية
المستوى".
مواجهة التحديات الحالية

تعتبر هذه الفترة عصيبة بالنسبة لالقتصاد
العالمي ،وباألخص بالنسبة لقطاع الشحن

البحري ،حيث أدى التراجع يف نشاط
االقتصادي العالمي إىل تصعيد التحديات
التي تواجه صناع ًة متأصلة ذات تار يخ
طويل ،وذلك باعتبار أن الشحن البحري
يدعم نظام التجارة العالمي .وقال ميهتا:
"لطالما كانت التحديات موجودة وهذا ما
شجعنا على العمل الدؤوب والتمتع بروح
المنافسة داخل القطاع" .وأضاف ميهتا:
"لقد أحدثت التكنولوجيا الحديثة مؤخرا ً
تحوال ً جذر يا ً يف قطاع الشحن البحري.
وقمنا بنجاح بتنفيذ أنظمة تسهل عملياتنا
اليومية واالتصاالت الداخلية .حيث إن
الجانب اإليجايب يتمثل بدقة البيانات التي
يتم جمعها والتي تمكن فرقنا من اتخاذ
قرارات مدروسة .كما أنه وبفضل التطورات يف
التكنولوجيا الحديثة ،تمكنا من حماية أنظمتنا
بسهولة من أي تهديدات أمنية غير متوقعة.
ولذلك ،يوجد أمام قطاع الشحن البحري
فرصة ذهبية الحتضان التكنولوجيا وإحداث
تحول جذري".

حوار /عفت مصطفى
تهدف الشركة ذات الملكية الخاصة إىل
امتالك خبرة متميزة يف قطاع شحن البضائع
السائبة الجافة ،وذلك إليمانها العميق بأهمية
هذا القطاع الذي تعتزم فيه الشركة على
متنوع يلبي احتياجات النقل
أسطول
تطوير
ٍ
ٍ
العالمية.
وتمتلك "مجموعة توميني" تاريخا ً عريقا ً
يف قطاع الشحن؛ حيث تتم إدارة الشركة حاليا ً
من قبل الجيل الرابع من ّ
ملكها .وقد بدأت
الشركة عملياتها يف قطاع الشحن يف عام
 1952واستمرت يف تحقيق نجاحات باهرة
لتصبح اليوم إحدى أبرز مزودي الخدمات
يف القطاع البحري .يف عام  ،2013دخلت
الشركة مرحل ًة جديدة ،حيث بدأت بطلب
سفن حديثة ،وكانت قد تسلمت سبع سفن
 Ultramaxحديثة الصنع .وتمتلك الشركة
اليوم أسطوال ً واسعا ً مكونا ً من  11سفينة
نقل بضائع جافة ،سبعة منها عبارة عن
ناقالت سائبة  Ultramaxحديثة الصنع
بسعة  64000طن ،وأربعة منها ناقالت
 Supramaxتتراوح أعمارها ما بين  8إىل 10
سنوات تقريباً ،باإلضافة إىل سعيها المتالك
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ستة سفن حديثة الصنع سيتم تسليمها يف
العام .2019

ويف مقابلة حصر ية مع نيتين ميهتا،
الرئيس التنفيذي لمجموعة توميني ،أ كد
أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتصبح
الشر يك األكثر ثقة يف خدمات النقل
والخدمات البحرية عالمياً .وتحدث ميهتا عن
االستراتيجية التي تتبعها الشركة لتحقيق هذا
الهدف ،قائالً" :نؤمن أننا من خالل االحترافية
يف العمل ،سنتمكن من تطوير سمعة جيدة
وكسب ثقة عمالئنا .وتركز استراتيجيتنا
على توظيف أفضل الكوادر وأ كثرها خبرة
من أجل ضمان تنفيذ جميع عملياتنا على
أ كمل وجه" .وأضاف " :نحن عازمون على
تقديم خدمات ذات مستوى عالمي .ولذلك،
قمنا بتطوير برنامج لتعزيز شبكتنا من أجل
تزويد عمالئنا بأفضل الخدمات الممكنة".
التزامنا بالقيم هو سبب نجاحنا

يعتمد نجاح "توميني للشحن" على
تطبيقها لقيمها األساس والتزامها بقواعد

نيتين ميهتا

الرئيس التنفيذي لمجموعة توميني

السالمة وتحمل المسؤولية واالستدامة.
وأ كد ميهتا أن" :التزامنا بقيمنا األساس
هي سبب نجاحنا وهي التي تدفعنا بشكل
دائم نحو التميز يف كل يوم .نحن نعمل معا ً
لتحقيق أهدافنا االستراتيجية التي نتخذ يف
ضوئها قراراتنا ونبني عالقاتنا مع عمالئنا

ALWAYS AT THE HELM WITH DNV GL
My DNV GL is our common, freely available maritime customer portal which gives you single sign-on access to
digital services and a wealth of useful maritime information. And My DNV GL’s flexibility means that whatever
you are doing and wherever you are, you are always in control. Visit My DNV GL at my.dnvgl.com
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