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 منافسة ثقجلة تـرب مجناء برشلونة  .ط
01/2/2121 

 بنسبة الحاوٌات من تداول انخفاض  المباشرة والتصدٌر االستٌراد لحركة البالد فً األولى المرتبة ٌحتل الذي اإلسبانً، برشلونة مٌناء شهد

 .األخرى المتوسط البحر موانا إلى العابر النقل حركة فقد حٌث ، 3102 عام فً مكافبة حاوٌة ملٌون 2.23 إلى٪ 2.3

 االستٌراد حركة انخفضت بٌنما ، مكافبة حاوٌة ملٌون 0.01 إلى٪ 8 بنسبة كاملة حاوٌات فً الحاوٌات عبر النقل حركة وانخفضت

 حركة فقد أنه إلى المٌناء وأشار .مكافبة حاوٌة ملٌون 1..0 إلى فقط٪ 0 بنسبة كاملة حاوٌات فً المناطق الؽٌر ساحلٌة فً والتصدٌر

 العام فً ٌستمر أن المتوقع من الهبوطً االتجاه أن مضًٌفا ، مٌد وتانجر وألجٌسٌراس تاورو وجٌوٌا مالطا من كل إلى الشحن عبر المرور

 .الحالً

ا نمًوا أعقب السفن عبر النقل حركة انخفاض أن فمن المالحظ ، ذلك ومع ًٌ  ، السابقة السنوات فً السفن عبر النقل حركة فً خاص بشكل قو

 .الحاوٌات إنتاجٌة إلى بالنسبة المٌناء تارٌخ فً حركة أفضل ثانً ٌزال ال كان الماضً العام أن مضًٌفا

الذي سبقه و  العام إجمالً عن٪ 08 قدره بانخفاض ، الماضً العام( أمرٌكً دوالر ملٌون 8.08.) بلؽت أرباًحا حقق أنه المٌناء وأعلن

ا ملٌون دوالًرا 12.02)  البالؽة ًٌ  .( أمرٌك

 الرؼم على السابق العام الذي حققها فً ( دوالر ملٌون .021.1) والتً اقتربت من ( أمرٌكً دوالر ملٌون 088.22) التداول قٌمة بلؽت

 (.أمرٌكً دوالر ملٌون 22..) بقٌمة٪ 01 بنسبة الشحن رسوم تخفٌض من
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 ضظضظموانئ حرة بنواية  ضطبريطانجا تقتزم إقامة  :ما بقد بريكست .ظ
01/2/2121 

موانا حرة فً فترة ما بعد الخروج من االتحاد األوروبً بحلول نهاٌة  01إنها تعتزم إعالن مواقع ما ٌصل إلى  الحكومة البرٌطانٌة صرحت

 .3130العام الجاري حتى تستطٌع بدء العمل فً 

وأوضحت الحكومة أنها   ."ستتٌح "خلق آالؾ الوظابؾ" و"جذب شركات جدٌدة" و"خلق فرص استثمارٌةوأّكدت الحكومة أن هذه الموانا 

 تفكر فً اتخاذ إجراءات ضرٌبٌة تهدؾ إلى زٌادة االستثمار فً البنٌة التحتٌة والبناء والمعدات فً الموانا الحربٌة لزٌادة القدرة على

 .ت ضرٌبٌة لخفض تكالٌؾ التعاقد مع عمال فً مواقع الموانا الحرةاإلنتاج. وأضافت أنها قد تستعٌن أٌضا بتؽٌٌرا

 20وتنقضً بنهاٌة العام الحالً مهلة التوّصل التفاق تجاري بٌن برٌطانٌا واالتحاد األوروبً بعدما خرجت المملكة المتحدة من التكتل فً 

سابٌع؛ بهدؾ تحدٌد مواقع الموانا الحرة التً ستكون فٌها أ 01وقالت الحكومة البرٌطانٌة إنها بدأت استشارات تستمر  .الماضىٌناٌر 

  .البضابع المخصصة إلعادة التصدٌر أو التً سٌتم استخدامها فً صناعات تحوٌلٌة فً برٌطانٌا معفاة من الرسوم الجمركٌة

ب الموانا لكً تكون جاهزة للتشؽٌل فً والهدؾ من االستشارات إعالن مواقع هذه المناطق الجدٌدة بحلول نهاٌة العام، سواء فً البّر أو قر

وقبل أسابٌع، أعلن كبٌر المفاوضٌن األوروبٌٌن مٌشال بارنٌٌه أن االتحاد األوروبً سٌعرض على برٌطانٌا عالقة تجارٌة  .3130عام 

  .وثٌقة لمرحلة ما بعد برٌكست
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 Sines مجناء في التوسقة أفمالبداية  .ع
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 إلى التوسعة أعمال تنفٌذ سٌتم .الشحن حاوٌات فً طاقته بمضاعفة للمٌناء ٌسمح مما ، البرتؽالً ساٌنز مٌناء فً التوسعة أعمال تبدأ

  83) أمرٌكً دوالر ملٌون 88 حوالً تبلػ استثمارات بإجمالً Conduril - Engenharia SA شركة بواسطة حاجز األمواج الشرقً

 بمرحلة ٌتعلق فٌما ، المٌناء من الشرقً الجانب حماٌة سٌعزز مما ، ملٌون 811 بمقدار األمواج حاجز توسٌع العقد ٌشمل ،( ٌورو ملٌون

 .PSA Sines - االمتٌاز لمشؽل ، 30 المحطة - Sines حاوٌات محطة من التالٌة التوسع

 المتزامن لالستقبال الظروؾ تهٌبة إلى التحتٌة البنٌة تمدٌد وسٌإدي ، 3132 عام من األول الربع خالل األعمال من االنتهاء المقرر من

 ملٌون 0.. إلى المركبة قدرتها XXI المحطة ستضاعؾ ، التالٌة التوسعة مرحلة من االنتهاء وعند .للؽاٌة كبٌرة حاوٌات ناقالت ألربع

 .مكافبة حاوٌة

 إلى أدى مما ، أكتوبر 03 فً علٌه التوقٌع تم قد والعشرٌن الحادي المبنى توسعة بمنح الخاص االمتٌاز عقد تعدٌل أن إلى اإلشارة تجدر

 .PSA Sines من ،( ٌورو 660) أمرٌكً دوالر ملٌون 830 قدره بالكامل خاص استثمار
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 أولى فملجات تشمجلوا تبدأ فادو حاويات بوابة محطة .غ
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 وكانت. 3131 فبراٌر 00 فً لها تجارٌة خدمة أول  بإٌطالٌا  Vado Ligure فً الواقعة الجدٌدة Vado Gateway محطة استقبلت

 البحر تربط والتً ME2 األسبوعٌة ضمن تحالؾ Maersk خدمة من سفن سبع من سفٌنة أول ، M / V Maersk Kota السفٌنة

 .والهند األوسط بالشرق المتوسط

والتً تم  Vado Gateway الجدٌدة الحاوٌات محطة لعملٌات بداٌة ؼلى المٌناء بمثابة M / V Maersk Kota وكان تردد سفٌنة

 البنى أهم من واحدة البعض والتً ٌعتبرها( أمرٌكً دوالر ملٌون 81.)بما ٌعادل  ملٌون ٌورو 11. مجموعها باستثمارات انشاإها 

 .األخٌرة العقود فً إٌطالٌا فً بناإها تم التً للموانا التحتٌة

 الموانا لنظام التنافسٌة القدرة بتعزٌز ،APM Terminals (APMT) Vado Ligure تدٌرها التً الجدٌدة الحاوٌات محطة تقوم

ا محوًرا وتمثل اإلٌطالٌة ًٌ  مع فرنسا شرق وشمال وألمانٌا وسوٌسرا إٌطالٌا شمال أسواق ٌربط الذي الجدٌد" الحرٌر طرٌق" لـ استراتٌج

 .APMT ل وفقا األقصى الشرق

 الخمس السفن ترسو سوؾ. مارس شهر بداٌة فً ، وكندا المتوسط البحر تربط التً ، Maersk's MMX خدمة تبدأ أن المقرر ومن

 .األسبوع فً واحدة مرة فادو بوابة فً سفٌنة لكل مكافبة وحدة 3111 حمولتها تبلػ والتً ، الخط هذا على العاملة
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 بريكست بقد الجمركجة المراقبة من مفر ال: الشركات تحذر لندن .ػ
00/12/2121             

 المراقبة وأن ،"برٌكست" بعد انتقالٌة لفترة تستعد أن علٌها أن من األوروبً االتحاد إلى تصدر التً البرٌطانٌة المإسسات الحكومة حذرت

 األوروبً االتحاد من الواردات على جمركٌة رقابة فرض إعادة لندن تتوقع" حكومً بٌان وبحسب."منها مفر ال" الحدود على الجمركٌة

 .المقبل" دٌسمبر 20 فً االنتقالٌة الفترة انتهاء بعد الحدود عند

 الجمركٌة والوحدة الموحدة السوق خارج المتحدة المملكة ستكون" 3130 من اعتبارا أنه جونسون بورٌس وزراء أحد ؼوؾ ماٌكل وأعلن

 األوروبً االتحاد وإلى من والواردات للصادرات ٌكون ولن ."محالة ال عنها ستنجم  مراقبة وعملٌات جمركٌة لتدابٌر االستعداد وعلٌنا

 إن قوله البرٌطانً المسإول عن روٌترز ونقلت .قوله على العالم أنحاء باقً من تؤتً التً كالسلع نفسها للرقابة ستخضع لكنها أفضلٌة،

 .أراضٌه إلى تدخل التً البضابع أٌضا سٌراقب األوروبً االتحاد

 العام نهاٌة تنتهً التً االنتقالٌة الفترة خالل قواعده تطبق تزال ال لكنها ٌناٌر، 20 فً األوروبً االتحاد من رسمٌا برٌطانٌا وخرجت

 .الربٌسً التجاري شرٌكها مع الحر للتبادل اتفاق حول المعقدة المفاوضات إنهاء جونسون برباسة المحافظة الحكومة خاللها وتعتزم

 االستفتاء منذ بذلك للقٌام سنوات ثالث من أكثر أمامها كان بؤنه مذكرا" التؤقلم" إلى الشركات جاوٌد ساجد المال وزٌر دعا الماضً والشهر

 اتفاق إلى األوروبً االتحاد من الخروج ٌفض لم حال فً البرٌطانً النشاط على سلبٌة آثارا االقتصاد خبراء معظم وٌتوقع .برٌكست حول

 ."منظم ؼٌر" ببرٌكست تلقابٌا وٌترجم الحر للتبادل مرض
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 بشروط رهنا ، أوكرانٌا ، Yuzhny مٌناء فً TIS حاوٌات محطة فً٪  10 تبلػ حصة على االستحواذ على العالمٌة دبً موانا وافقت

 .التنظٌمٌة الموافقة ذلك فً بما ، معٌنة

 التابعة P&O Maritime Services لشركة الحالٌة العملٌات تكمل االستحواذ عملٌة إن لها، مقراً  دبً من تتخذ التً الشركة وتقول

 العدٌد فً األخرى البحرٌة والخدمات القطرواإلرشاد خدمات تقدم حٌث ، TIS Group مع مشترك مشروع خالل من DP World لشركة

 .األوكرانٌة الموانا من

 TIS بٌنما تمتلك محطة 3102 عام فً٪  31 من بؤكثر األوكرانٌة قد نما  الحاوٌات سوق العالمٌة فً بٌان لها بؤن دبً وصرحت موانا

مناطق  إلى التجارٌة التدفقات ٌدعم الكبرى والذي  األوكرانٌة المدن إلى المنطقة فً كفاءة األكثر الحدٌدٌة السكك خطوط من واحدة للحاوٌات

 الظهٌر.

 التورٌد سلسلة حلول بناء هو هدفنا: "العالمٌة دبً موانا لمجموعة التنفٌذي والربٌس اإلدارة مجلس ربٌس سلٌم، بن أحمد سلطان وقال

 ." توزٌع حموالت بضابعهم وتسرٌع اللعبة تؽٌٌر قٌمة لتحقٌق لعمالبنا الفرص وخلق ، العالمٌة محفظتنا خالل من المجال هذا فً الرابدة
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 ازدياد أحجام التداول في مجناء فالجنسجا .ؽ
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ا أداءً  الرابد اإلسبانً فالنسٌا مٌناء حقق ًٌ  إلى لٌصل٪ 21.. بنسبة اإلنتاجٌة معدل ارتفع حٌث ، الماضً العام الحاوٌات قطاع فً قو

 ملٌون .60.1 إلى لٌصل٪  6..1 بنسبة الحاوٌات إنتاجٌة ارتفعت الحمولة الطنٌة، ومن ناحٌة .حاوٌة ملٌون ...1 بلػ قٌاسً مستوى

 .الحجم حٌث من المٌناء عبر المرور حركة أرباع ثالثة من أكثر ٌمثل ما وهو ، طن

 اتحاوٌ بٌنما ازدادت انتاجٌة مكافبة، حاوٌة ملٌون .3.2 إلى لتصل٪ 2.21 بنسبة زٌادة  الترانزٌتللشحن  المخصصة الحاوٌات أظهرت

 الربع باستثناء العام مدار على قوٌاً  كان الحاوٌات مرور حركة نمو أن إلى المٌناء و أشار ٪.6.33 بنسبة المباشر والتصدٌر االستٌراد

 اقتصاد خدمة فً المٌناء ٌلعبه الذي الربٌسً ذلك، فقد أظهرت النتابج الدور ومع  .المتدهورة االقتصادٌة بالظروؾ نظًرا لتؤثره األخٌر

 .ككل وإسبانٌا فالنسٌا منطقة

 ضعؾ 21 نمو معدل ٌمثل مما ، طن ملٌون 80.18 بلػ قٌاسً مستوى إلى٪ 1.80 بنسبة المٌناء فً البضابع إنتاجٌة إجمالً ارتفع

 كمٌناء المٌناء موقع 3102 أرقام وتإكد .الماضً العام فً ككل٪ 1.02 بنسبة اإلسبانٌة الموانا فً المرور حركة نمو معدل متوسط

 .المباشرة والتصدٌر االستٌراد لحركة رابد إسبانً

 تمركز ما لكن ، طن ملٌون 012.28 البالػ الخضراء الجزٌرة إجمالً من أقل الماضً العام فً المٌناء فً المرور حركة إجمالً وكان

 تقرًٌبا٪ . بنسبة بها الخاصة الشحن العابر عملٌات إجمالً فالنسٌا وحققت  .العابر النقل حركة فً انتاجٌة المٌناء إجمالً ثلثً من ٌقرب

 .البضابع من إنتاجها إجمالً نصؾ من أقل ٌمثل هذا لكن ، طن ملٌون 26.80 إلى لتصل

 ملٌون ..026 إلى لتصل٪  1.0 بنسبة اإلسبانٌة الموانا فً الشحن حركة انخفضت ، 3102 عام من( دٌسمبر - أكتوبر) األخٌر الربع فً

 والتً ، الشحن حاوٌات فً الشحنات انخفاض إلى االنخفاض وٌعزى. 3108 عام من الفترة نفس فً طن ملٌون 0.2.8 مع مقارنة طن

 .سنوي أساس على٪  2.0 بانخفاض ، نمطٌة حاوٌة ملٌون 3.. أو٪  0.8 بانخفاض ، طن ملٌون 8.3. بلؽت

 بنسبة الحاوٌات إنتاج ارتفع. السابق العام عن٪ 1.3 بلؽت طفٌفة بزٌادة ، طن ملٌون 6..16 الموانا حركة إجمالً بلػ ، 3102 عام فً

 .السابق العام عن٪ 3.3 بزٌادة ، مكافبة حاوٌة ملٌون 3..08 أو٪ 2.6 بزٌادة ، طن ملٌون 021.2 إلى السابق العام عن٪ 2.6
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 ؿطضظ فام في حاوية ملجون ؾ,غط تداول روتردام مجناء .ؾ
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 أعلى نسبة وهً ، 3102 عام فً طن ملٌون ..62. بلؽت أحجاماً  سجلت حٌث ، 3102 لعام معدل إنتاجٌتها  روتردام مٌناء هٌبة نشرت

 (.طن ملٌون 62.) 3108 عام عن طفٌؾ بشكل

: 3108) ٌورو ملٌون 228.2 المشاركات ذلك فً بما االستثمارات إجمالً بلػ حٌث  مستوٌات عالٌة الموانا هٌبة استثمارات وحققت

 (.ٌورو ملٌون 0..31: 3108) ٌورو ملٌون 3.0 الضرابب بعد خصم الصافٌة النتٌجة بلؽت(. ٌورو ملٌون 18.0.

 خالل ٌذكر ٌكاد ال الحاوٌات العابرة شحن فً النمو كان ، 3102 عام من األولى الستة األشهر فً جٌدة بداٌة وصرح المٌناء أنه بعد

 فً قٌاسها عند٪  3,0 والتً حققت  نسبة ٪3.1 بنسبة أحجام تداول الحاوٌات شهد روتردام نموا فى . و العام من الثانٌة الستة األشهر

 .مكافبة حاوٌة ملٌون 8..0 اإلجمالً السنوي وبلػ مكافبة حاوٌة

 على عالوة. ألمانٌا فً الصناعً اإلنتاج النخفاض نتٌجة سٌما ال ، انخفض قد األوروبً االتحاد فً االقتصادي النمو أن روتردام مٌناء قال

 السلع قطاع شهد. ودٌسمبر نوفمبر فً آسٌا من الشحنات إلؽاء تم ، العالمٌة التجارة فً النمو وانخفاض اإلنتاج النخفاض ونتٌجة ، ذلك

 .للمٌناء وفًقا ، األخرى الموانا مع المنافسة إلى باإلضافة االقتصادي النمو انخفاض آثار أًٌضا القصٌرة

 ٌعد لم. وحده اإلجمالً بالوزن الحدٌث المٌناء نجاح قٌاس ٌمكن ال: "قابالً  ، روتردام مٌناء لهٌبة التنفٌذي الربٌس ، كاستٌلٌن أالرد وعلق

 " ، شًء كل وقبل وأسرع أفضل منفذ إلى ٌحتاجون ولكنهم ، اإلنتاجٌة سعة زٌادة فً فقط ٌرؼبون عمالإنا

 https://www.skynewsarabia.com: المصدر
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 البحارة خطف - الكامجرون في للقراصنة هجوم من تقاني يونانجة ناقلة .ط
2/0/2121 

 الثالثاء ٌوم مسلح لهجوم الكامٌرون، ساحل قبالة أثناء رسوها التً ترفع العلم الٌونانً HAPPYLADYالٌونانً  العلم تعرضت سفٌنة 

 .األوكرانً الطاقم أفراد وأحد الفلبٌن من وبحارٌن ٌونانٌٌن بحارة خمسة القراصنة حٌث خطؾ 20/03/3102

الخارجٌة  بوزارة المختصة الدوابر إبالغ تم الٌونانٌة، السواحل خفر - الٌونانٌة السواحل خفر فً العملٌات مركز إلى الحادث إبالغ بمجرد

  عن البحارة المحتجزٌن.والزالت المفاوضات جارٌة لإلفراج 
 https://arabic.rt.com :المصدر                    

 ملجون دوالر ضضػمصر: خطة إلنشاء محطة متقددة االلراض في مجناء سفاجا بقجمة  .ظ
22/0/2121 

االهتمام الكبٌر الذي تولٌه الدولة المصرٌة للتعاون مع الدول األفرٌقٌة فً مجال النقل، مضٌفا أن  وزٌر النقل المهندس كامل الوزٌر أكد

كٌب تاون وخطط للربط السككً عن طرٌق خط سكة حدٌد بٌن مصر  -هناك خطط للربط البري مع الدول األفرٌقٌة تتمثل فً محور القاهرة 

 .رة فٌكتورٌا والبحر المتوسطوالسودان، ودراسة مشروع الربط المالحً بٌن بحٌ

واستعرض وزٌر النقل عدد من مشروعات البنٌة التحتٌة والفرص االستثمارٌة بقطاعً النقل البحري والسكك الحدٌدٌة ، حٌث اكد أن مٌناء  

ا بالبحر األحمر وتم سفاجا البحري ٌعتبر محطة ربٌسٌة على خط المالحة الدولً الرابط بٌن البحر األبٌض المتوسط والمحٌط الهندي مرور

ربطه بشبكة الطرق الربٌسٌة بٌن مدٌنة سفاجا ومدن صعٌد مصر )محور الصعٌد البحر االحمر(  ومخطط تنفٌذ محطة متعددة االؼراض 

 .ملٌون دوالر 111ٌة بضابع عامة( بتكلفة تقدٌر –)حاوٌات 

 https://bit.ly :المصدر                                                                              
 

 شركة كبرى مستوردة للسجارات تدرس تشمجل خط مالحى إلى مجناء بورتوفجق .ع
21/0/2121 

استقبلت الهٌبة العامة لموانا البحر األحمر، وفدا من إحدى كبرى الشركات المستوردة للسٌارات لبحث طلب الشركة بتشؽٌل خط مالحى من 

عدة موانا إلى مٌناء بورتوفٌق الستقبال السٌارات ودراسة إمكانٌة تطوٌر وتعمٌق أحد األرصفة بالمٌناء، لٌصل إلى أكبر ؼاطس ٌتسع 

السٌارات، وكذلك استبجار ساحات ومخازن للتخزٌن، وذلك نظرا ألهمٌة موقع المٌناء المتمٌز بوجوده بالقرب من المدخل  الستقبال سفن

   .الجنوبى لقناة السوٌس
 https://www.elbalad.news :المصدر                                

 البحر األحمر فبر إريترياالصجن تقترب من  .غ
22/0/2121 

بما دعى بعض المحللٌن  والطرٌق الحزام مبادرة محور إلى اإلفرٌقً القرن على بلد وهً ، تعتزم اإلدارة الصٌنٌة فً بكٌن تحوٌل إرٌترٌا

 بتسمٌتها كورٌا الشمالٌة ألفرٌقٌا.

قد بدأت  -" الثقٌلة للصناعات الصٌن مجموعة" باسم المعروفة - الخارجً والتكنولوجً االقتصادي للتعاون الصٌنٌة وكانت شركة شنؽهاي

اإلرٌترٌٌن. وتضع الصٌن نصب عٌنٌها مرفؤٌن طبٌعٌٌن  المسإولٌن كبار مع بالتنسٌق كٌلومتًرا .02 بطول طرٌق بناء نوفمبر أوابل فً

 األحمر، البحر على إرٌترٌا جٌران أحد جٌبوتً، مع صفقة الصٌن أبرمت ،3106 عام أوابل فًو إرٌترٌٌن كبٌرٌن هما مصوع وعصاب.

   .الصٌن فً الخارج فً عسكرٌة منشؤة أول - عسكرٌة قاعدة لبناء
 https://thediplomat.com المصدر:

 بناء أول محطة رورو في مصر  .ػ
11/0/2121 

 على 3102 رفً دٌسمب Yusen Kabushiki Kaisha و Toyota Tsusho Corporation و Bolloré وقعت موانا

 011 بورسعٌد باستثمار فً رورو نقل محطة وإدارة وتجهٌز بناء بهدؾ االقتصادٌة السوٌس قناة لمنطقة العامة الهٌبة مع امتٌاز اتفاقٌة

 استٌراد فً سٌما ال السٌارات، مخصصة لصناعة خدمات المحطة ستوفر .التحتٌة البنٌة وتطوٌر المعدات لشراء أمرٌكً دوالر ملٌون

  .السٌارات وتسلٌم الستقبال ومخزن متر 611 بمحطة تجهٌزها وسٌتم. المجاورة البلدان فً والموانا األسواق إلى السٌارات ونقل وتصدٌر

  /https://container-news.comالمصدر: 

https://bit.ly/2P3FXBj
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 % عؼارتفاع السلك المصدرة فبر الموانئ الجزائرية بنسبة  .ؼ
0/2/2121 

، من حٌث السلع المعالجة أي ما 3102% سنة 0وعددها عشرة موانا ارتفاعا طفٌفا بنسبة  "سٌربور"سجلت المإسسات التابعة لمجمع 

 .فً نفس الفترة %31 ، فٌما ارتفع العدد اإلجمالً للمسافرٌن بنسبة3108ملٌون طن من السلع سنة  002ملٌون طن مقابل  031ٌعادل 

 https://assafinaonline.com المصدر:

 

 مشروع "جسور" لتقزيز التجارة مك فشر دول بشرق أفريقجاسفاجا بوابة مصر إلى أفريقجا:  .ؽ
2/2/2121 

اجتماًعا مع عدد من المساهمٌن المحتملٌن فً شركة الوساطة والتسوٌق التً تعتزم الوزارة تؤسٌسها  المصريعقد وزٌر قطاع األعمال 

 - السخنة»أطلقت أولى مراحله من خالل جسر وكانت الوزارة قد  لتعزٌز التجارة الخارجٌة مع دول شرق أفرٌقٌا.« جسور»ضمن مبادرة 

دول فً شرق أفرٌقٌا عبر تقدٌم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستٌات، حٌث  01دعم التجارة البٌنٌة بٌن مصر ونحو ل، «مومباسا

 .  3102الشحن البحري بالتعاون مع أحد أكبر خطوط المالحة العالمٌة بدءا من أكتوبر خدمة تم توفٌر

تخزٌن والتؤمٌن على البضابع خالل ومن المقرر استكمال باقً عناصر الجسر من النقل البري والشحن والتفرٌػ والتخلٌص الجمركً وال

العمل على تؤسٌس  من خاللأسواق جدٌدة أمام المنتجات المصرٌة فً دول شرق أفرٌقٌا  تهدؾ المبادرة إلى فتح .3131الربع الثانً من 

  .شركة للوساطة والتسوٌق

   /https://www.almasryalyoum.comالمصدر: 

 

تواصل و اإللكترونجة Trade Lensتسقى لالنـمام لمنصة  االنمولجةمحطة حاويات سوجستر  .ؾ

 المحطةكفاءة رفك فملجات 
    3/2/2121 

 مناولة معدات شراء فً دوالر ملٌون 31 بقٌمة استثمارات ضخ األنؽولً لواندا مٌناء فً سوجستر حاوٌات محطة بدأت ،3102 عام خالل
 31 حتى الوصول على بقدرة LH800 طراز من متحركة رافعة وصول ٌناٌر شهد حٌث والمرافق اآللٌة أنظمة تحدٌثات إلى باإلضافة

 العاملة المالحٌة التوكٌالت عبر المٌناء إلى تصل التً الضخمة الحاوٌات سفن مع بكفاءة التعامل من المحطة اإلضافات هذه وستمكن. صؾ
 طراز من رافعتٌن تشؽٌل المتوقع من أنه كما. تشؽٌلٌة قٌود أي دون OOCLو وكوسكو CMA-CGMو مٌرسك مثل المٌناء فً

LH800 أٌام 2 إلى االنتظار وقت وتقلٌل الحاوٌات تداول سرعة التحدٌثات هذه وتضمن. صًفا 32 إلى الوصول على بقدرة العام هذا الحقا 
 . دقٌقة 0. إلى المقطورات بقاء ومدة االستٌراد لحاوٌات المحطة فً
 فً توسعات من 3102 فً النطاق واسعة تحسٌنات أٌضا أنؽوال فً مٌناء أكبر ثالث نامبً، مٌناء فً سوجستر حاوٌات محطة شهدت كما

 بطول جدٌد رصٌؾ إنشاء من االنتهاء 3131 خالل المخطط ومن. للعمالء الجرانٌت تصدٌر وتسهٌالت المناولة ومعدات واألرصفة الساحات
 . المعدات فً وتحسٌنات الساحات فً وتوسعات متر 111
 الجمارك مع المتكامل اإللكترونً الدفع نظام
 البٌانات مع التعامل على القادرٌن للعمالء إلكترونٌة بوابة توفٌر فسٌتم القرٌب، المستقبل ففً المعلومات، تكنولوجٌا بحلول ٌتعلق فٌما أما

 والسلطات الشركات تمكن التً الرقمٌة المنصة TradeLens فً شرٌك وهً Sogester إلصدار وفًقا اإللكترونً، البٌانات تبادل عبر
 .كفاءة أكثر عالمٌة تجارة ٌتٌح مما الشحن، لبٌانات آمن واحد مصدر خالل من التورٌد سلسلة امتداد على

 /https://container-news.comالمصدر: 

 

 ضظضظ: تسلجم أشمال المحطة البحرية الجديدة خالل صجف الجزائري فنابة .ؿ
اإلضافٌة التً تطلبها المشروع  األعمالتؤخر بسبب قد  3106 فً ٌونٌو بدأ التجهٌز لهة الذي ابمشروع المحطة البحرٌة الجدٌدة لعن كان

المحطة البحرٌة لعنابة وتجمع  .وبعد استكمال األشؽال الكبرى الخاصة بتركٌب الهٌكل العام للمحطة السٌما تلك المرتبطة بتقوٌة األرضٌة
المفتوحة أمام المواطنٌن بتموٌل من مإسسة  والخدمٌةالمتشكلة من ثالثة طوابق بٌن خدمات النقل البحري والنشاطات التجارٌة والترفٌهٌة 

 0.311جرد دخول المحطة البحرٌة الجدٌدة التً تتسع لما مجموعه موب د.ج. نمالٌٌ األربعةؽالؾ مالً أولً تجاوز مٌناء عنابة وذلك ب
منصب شؽل مباشر جدٌد إضافة الى فرص التشؽٌل  311مركبة للرحلة الواحدة حٌز الخدمة ستسمح باستحداث ما ال ٌقل عن  211مسافر و

 المباشرة.ؼٌر 
 /https://www.assawt.net المصدر:
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 موانئ دبي تصل إلى قلب أفريقجا فبر منصة كجمالي اللوجستجة برواندا .ضط
جمهورٌة رواندا وسلطان أحمد بن  افتتحت مجموعة "موانا دبً العالمٌة" منصة كٌؽالً اللوجستٌة التابعة لها بحضور بول كاؼامً ربٌس

وتتمتع المنشؤة التً بدأت عملٌاتها التجرٌبٌة فً أؼسطس/آب  لمجموعة موانا دبً العالمٌةسلٌم ربٌس مجلس اإلدارة والربٌس التنفٌذي 

قدما، ومن المتوقع عند عملها بكامل طاقتها التشؽٌلٌة أن تسهم بتحقٌق وفورات  31ألؾ حاوٌة نمطٌة قٌاس  11بقدرة تبلػ  3108من 

 ا.ٌون دوالر أمرٌكً سنوٌمل 11لوجستٌة لقطاع األعمال فً رواندا تقدر قٌمتها بنحو 

تقلٌل الزمن الالزم للشاحنات إلتمام على وساعدت منصة كٌؽالً اللوجستٌة منذ انطالق عملٌاتها فً العاصمة الرواندٌة العام الماضً  

ورة ومن ضمنها وستكون منصة كٌؽالً اللوجستٌة بوابة فً قلب أفرٌقٌا تربط رواندا بالدول المجا .أٌام 2ٌوما إلى  .0 - 01مهامها من 

ا ما جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة وبروندي وأوؼندا وتنزانٌا وكٌنٌا كما ستتمتع بروابط مع مٌناء مومباسا فً كٌنٌا ودار السالم فً تنزانٌ

  .ٌوفر لها بوابتٌن تجارٌتٌن على البحر

فً كٌنٌا إلى رواندا عبر أوؼندا وٌتم تنفٌذ أعمال مد خط السكك الحدٌدٌة من دار السالم إلى  وسٌمر خط السكك الحدٌدٌة من مٌناء مومباسا

كٌؽالً، وستكون محطته الجانبٌة األخٌرة للشحن فً منصة كٌؽالً اللوجستٌة وٌمكن لربط منصة كٌؽالً اللوجستٌة عبر خطوط السكك 

اردات عبر البوابات الدولٌة على السواحل، إذ إن التكلفة الحالٌة لنقل حاوٌة من الحدٌدٌة أن ٌقلل بشكل ملموس من تكالٌؾ الصادرات والو

  .كٌؽالً إلى دار السالم تبلػ ثالثة أضعاؾ تكلفة نقل حاوٌة من دار السالم إلى شنؽهاي

 https://al-ain.com المصدر:
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 صاللة يقتمد مبادرة المجناء الرقمجةمجناء  .ط
9/0/2121 

قام مٌناء صاللة باالنضمام الى برنامج /ترٌدلٌنس/ ضمن مبادرة المٌناء الرقمٌة لتعزٌز خدمة الزبابن الذي ٌعتبر منصة للشحن الرقمً 

 .تقوم على استخدام قاعدة البٌانات / بلوك تشٌن / لتنظٌم معامالت الشحن البحري

وٌعد البرنامج أحد منصات سلسلة التورٌد المفتوحة والمحاٌدة الرابدة الذي تم تطوٌره بٌن شركة مٌرسك وشركة / أي بً ام / حٌث ٌضم 

مإسسة متنوعة تتضمن شركات النقل والموانىء ومشؽلً المحطات وشركات لوجستٌات الطرؾ الثالث وخدمات  011البرنامج أكثر من 

 .ًالشحن والتخلٌص الجمرك

كما ٌقدم برنامج /ترٌدلٌنس/ لمٌناء صاللة وعمالبه امكانٌة توفٌر معلومات متكاملة فً مجال سلسلة التورٌد بشكل آمن إضافة الى 

 .المشاركة بالبٌانات على نحو انسٌابً وتحسٌن التدفقات التجارٌة عن طرٌق المٌناء

مالٌٌن حاوٌة بالعمل بشكل  .ناولة الحاوٌات النمطٌة سنوٌا مسجال وٌقوم مٌناء صاللة الذي تمكن مإخرا من تسجٌل رقم قٌاسً فً م

 .وثٌق مع جهات اخرى فً مجال سلسلة التورٌد من اجل البدء فً التحول الرقمً فً عملٌاته الٌومٌة

 

 فاما ضظرفأ طرابلس نحو تطوير روسي.. لمدة م .ظ
11/0/2121 

استعادت من خاللها انتزاع بعض المشارٌع االستثمارٌة النفطٌة الهامة فً بلد ٌعد ضمن باتت روسٌا قاب قوسٌن أو أدنى من لبنان بخطوات 

الروسٌة، األسبوع الفابت، مع  "روس نفط"فقد وقعت شركة ؛ االهتمامات الؽربٌة بدءا من فرنسا وصوال إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 .ٌن عاما لتطوٌر منشآت لتخزٌن النفط فً مٌناء طرابلس لبنانالحكومة اللبنانٌة ووزارة الطاقة والمٌاه عقدا لمدة عشر

أما الجانب اللبنانً ، ستقوم الشركة الروسٌة وفقا للعقد الموقع بإعادة الحٌاة للمنشآت النفطٌة الموجودة وتطوٌرها وبناء منشآت جدٌدة

متوافق علٌها بٌن الشركة والوزارة اللبنانٌة خالل  فسٌكون مستفٌدا من خالل تؤمٌن مدخول إضافً لخزٌنة الدولة من خالل نسبة معٌنة

 .استخدام هذه المنشآت باإلضافة إلى تؤمٌن فرص عمل لعاصمة الشمال اللبنانٌة

 

 % بسبب فجروس كوروناضؿتراجك مؤشر رسوم النقل البحري بنسبة  .ع
 

10/0/ 2121  

 .من أزمة انتشار فٌروس كورونا المتحور الجدٌد خالل الشهر الحالًتشٌر بٌانات أسعار النقل البحري إلى أن هذا القطاع هو األشد تضررا 

وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن رسوم استخدام سفن كٌب ساٌز العمالقة التً تستخدم عادة فً نقل المواد الخام مثل خام الحدٌد 

اضً، وفقا ألحد مإشرات متابعة أرباح شركات النقل % خالل الشهر الحالً مقارنة بؤعلى مستوى لها فً سبتمبر الم21انخفضت بنسبة 

 .البحري

وجاءت أزمة فٌروس كورونا المتحور الجدٌد لتزٌد الضؽوط على قطاع النقل البحري فً العالم هذه األٌام التً ٌتراجع فٌها الطلب علٌه 

، مدى تؤثٌر الصٌن على أسواق السلع فً العالم، وٌبرز تراجع أسعار الشحن البحري حالٌا .بسبب عطلة عٌد رأس السنة القمرٌة فً الصٌن

 .من النفط الخام إلى النحاس

ونقلت بلومبرج عن رالؾ لٌسزكزنٌسكً الباحث فً مجال النقل البحري بشركة بانشٌرو كوستا إنه من المتوقع استمرار األداء الضعٌؾ 

شخصا فً الصٌن وأدى  311وس الذي تسبب فً مقتل أكثر من للطاق فً ظل حالة الؽموض التً تحٌط بفترة بقاء تؤثٌرات انتشار الفٌر

 .إلى تراجع كبٌر فً حركة السفن من وإلى الصٌن وهً أكبر دولة مصدرة فً العالم وثانً أكبر اقتصاد فٌه

قلها السفن سنوٌا إلى ٌذكر أن خام الحدٌد ٌعتبر أكبر مادة خام ٌتم نقلها بالسفن عبر العالم، حٌث ٌصل إجمالً حموالت خام الحدٌد التً تن

 .ملٌار طن من مناجم اإلنتاج الضخمة فً البرازٌل وأسترالٌا إلى مصانع الحدٌد والصلب فً الصٌن وأوروبا 0ر6

https://www.shorouknews.com/المصدر 

  أباد وإسالم وطوران اسطنبول بجن  ITIالحاويات قطار إطالق: إيران .غ
1/2/2121 

 اسطنبول بٌن ٌمتد الذي الحاوٌات قطار تشؽٌل وبدء استبناؾ على وباكستان (RAI) وإٌران (TCDD) التركٌة الحدٌدٌة السكك اتفقت

 أمانة فً عقد االجتماع الذي  إطار و تم تشؽٌله فً 3112 عام فً ITI ممر إطالق تم .ممكن وقت أقرب فً (ITI) أباد وإسالم وطهران

https://www.shorouknews.com/المصدر


 
 
 
 

 حمولة نقل المقرر منو .آسٌوٌة واقتصادٌة سٌاسٌة دولٌة حكومٌة منظمة وهً ، ٌناٌر فً طهران فً( ECO)االقتصادي التعاون منظمة

 .القرٌب المستقبل فً البحري مرمرة حدٌد سكة نفق الحاوٌة قطار ٌستخدم بٌنما ، أوروبا إلى تركٌا من القطار هذا فً الحدٌدٌة السكك

https://uic.org/com/uic-e-news المصدر  

 جديدة أفريقجة وبوابات موانئ تبني القالمجة دبي موانئ .ػ
01 /2 /2121 

قال سلطان أحمد بن سلٌم ، ربٌس مجلس إدارة موانا دبً العالمٌة وربٌسه التنفٌذي ، إنه التقى الربٌس السنؽالً ماكً سال وناقش خطط 

 إنشاء مٌناء جدٌد ومنطقة اقتصادٌة فً داكار ، السنؽال ،حٌث  ستنتهً قرًٌبا موانا دبً العالمٌة  من وضع خطط  البناء الخاصة بهما.

فً نتابجها المالٌة السنوٌة ، وفًقا لتقرٌر  3102اإلعالن بعد أن حصلت موانا دبً العالمٌة على ما وصفته بؤنه "تحٍد" لعام ٌؤتً هذا 

 .Port Technology International (PTIنشرته شركة) 

بها فً أفرٌقٌا ، واآلخرون هم كٌؽالً  تعتبر داكار واحدة من المحطات  السبع لموانا دبً العالمٌة التً  لدٌها اتفاقات االمتٌاز المعمول

 والجزابر وجٌن جٌن والسخنة وبربرة ومابوتو ودورٌلة.

https://www.porttechnology.org/المصدر 

 الجديدة الطرفجة تستقبل المقدات  األحمر البحر Gateway محطة .ؼ
 2121فبراير  00

 الشاحنات تشمل والتً ، الجدٌدة المتقدمة الطرفٌة المعدات من شحنة أول( RSGT) األحمر البحر Gateway محطة استقبلت

 والمساهمة بشكل كبٌر فً زٌادة اإلنتاجٌة المٌناء عملٌات وتعجٌل تسرٌع شؤنها من التً السالمة مٌزات المزودة بؤحدث والمقطورات

 (.JIP) اإلسالمً جدة مٌناء من الشمالً الجزء واألداء فً

 والتجارة لالتصال الربٌسً المٌناء هو اإلسالمً جدة مٌناء. RSGT شركة سٌسكو فً مقدمة الصناعٌة للخدمات السعودٌة تعد المجموعة

 .السوٌس قناة عبر وخارجها المملكة داخل والشحن

https://www.porttechnology.org/المصدر 
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 رفك رسوم المرور خالل من المجاه نقص تكافح بنما قناة .ط
02/0/2121 

المابً حٌث  الممر فً للمٌاه الربٌسً المصدر ، جاتون بحٌرة فً للمٌاه تشؽٌلً مستوى على للحفاظ جدٌدة تدابٌر عن بنما قناة هٌبة أعلنت

 .البحٌرة فً العذبة المٌاه مستوى فً كبٌر انخفاض مما ٌعنً األمطار هطول فً حاد وانخفاض الحرارة درجات تعانً القناة من ارتفاع

 فً انخفاًضا وشهد عاًما 81 منذ جفاًفا األعوام أكثر خامس هو 3102 عام كان الواسعة، المٌاه على المحافظة تدابٌر من الرؼم وعلى

 .التارٌخً المتوسط عن٪ 31 بنسبة األمطار هطول

 جمٌع على تطبٌقها سٌتم والتً" العذبة للمٌاه إضافٌة تكلفة" تشمل وهً. 3131 فبراٌر 01 فً التنفٌذ الجدٌدة حٌز التدابٌر تدخل سوؾ

 .بنما قناة عبر تمر والتً قدًما 031 عن طولها ٌزٌد التً السفن

 السفٌنة، حصٌلة من٪ 01 إلى 0 من تتراوح متؽٌرة ورسوم عبور لكل دوالر 01111 قدره ثابت أن ٌكون هناك رسم أًٌضا ومن المقرر

 بما المناولة، وخدمة بنما قناة فً الحجز نظام على التؽٌٌرات من كبٌرة مجموعة أًٌضا هناك .جاتون بحٌرة مستوٌات المٌاه فً على اعتماًدا

 .الجدٌدة المناولة رسوم ذلك فً

  /https://www.porttechnology.org المصدر:

 ؿطضظ فام في٪ ؽ.غ بنسبة بنما تداول الحاويات في موانئ حجم ارتفاع .ظ
21/0/2121 

 بنسبة طفًٌفا نموا الشحن أحجام أظهرت عندما السابق بالعام مقارنة٪  8.. بزٌادة ،3102 عام حاوٌة ملٌون 8.21 بنما إنتاجٌة بلؽت
 .مكافبة حاوٌة ملٌون 8.10 إلى٪  0.8
 الماضً العام وفً األولى للمرة مكافبة حاوٌة مالٌٌن 8 بنما موانا حققت ،3108 عام فً: "مارٌتاٌم بنما شركة مدٌر أروز، نورٌٌل وقال
 ". الموانا عام من حٌث أداء أفضل 3102 ٌجعل مما ، مكافبة حاوٌة ملٌون .8.2 إلى لتصل٪ 8.. بنسبة التداول زاد فقط

 اللتان الوحٌدتان المحطتان بنما، لقناة الهادئ المحٌط مدخل عند الدولٌة، PSA-Panama ومحطة األطلسً، الجانب على ،MIT كانت 
 حٌث اإلطالق على لها عام أفضل وهو مكافبة، حاوٌة ملٌون .3.1 إلى  MIT زادت. التوالً على ٪ 61.0و٪  2..0 بنسبة زٌادة سجلتا
 .28.61 سجلت حٌث مكافبة، حاوٌة ملٌون أول إلى الوصول فً  PSA-Panama فشلت. التشؽٌل من عاًما 31 بـ المحطة تحتفل
 .عملها من األولى السنة وهً ،3108 عام فً مكافبة حاوٌة 618216 عن كبٌرة بزٌادة مكافبة، حاوٌة
مقابل  3102 عام حاوٌة مكافبة  ملٌون 0.23 حٌث حقق ) 3102 عام فً٪ 6.2 بنسبة التداول معدل فً انخفاًضا بالبوا مٌناء وشهد
 0.11 إلى لٌصل٪ 08 بنسبة األطلسً الجانب على Cristobal مإشر انخفض بٌنما ،( السابق العام فً مكافبة حاوٌة ملٌون 3.11
 .3108 عام فً مكافبة حاوٌة ملٌون 0.38 بـ مقارنة مكافبة حاوٌة ملٌون
 مع الحدود من بالقرب  .Puerto Armuelles فً األؼراض متعدد جدٌد رصٌؾ وبناء لتصمٌم مناقصة عن Arauz شركة أعلنت

شًء  كل وقبل االقتصادٌة الدٌنامٌكٌة فً ٌسهم سوؾ متر 381 طوله ٌبلػ الذي الجدٌد الدولً الرصٌؾ هذا إن" أروز وقال .كوستارٌكا
 تشٌرٌك" مقاطعة فً البحري القطاع ٌحتاجه الذي الدعم سٌوفر

 /https://www.seatrade-maritime.comالمصدر: 

 أكبر سفجنة حاويات تدخل كولومبجا ستقبليمجناء بوينافجنتورا  .ع
10/0/2121 

 0.111حوالً  بسعة Puerto Aguadulce إلى مإخًرا القادمة من آسٌا APL Esplanadeسفٌنة الحاوٌات الضخمة  وصلت

 وقدرته بوٌنافٌنتورا مٌناء أهمٌة الحدث والتً ستستمر بعد كولومبٌا فً رحلتها إلى دول أمرٌكا الجنوبٌة األخرى. ٌبرز مكافبة حاوٌة

 سفن بناء الشحن شركات تواصل"بؤن  .Puerto Aguadulce لـ العام المدٌر ، أبٌسامبرا مٌؽٌل وموقعه المتمٌز. وصرح التنافسٌة،

 فً باستمرار نعمل نحن. كبٌرة ومسإولٌة شرؾ هو السفن من النوع هذا وصول فإن ، Puerto Aguadulce إلى بالنسبة. سعة أكبر

 APL بعد حاوٌات سفٌنة أكبر ثانً إستقبلنا الماضً، العام نهاٌة فً. الكولومبً لالقتصاد استراتٌجٌا حلٌفا نكون بؤن رإٌتنا ظل

Esplanade، وٌإكد ذلك أن Puerto Aguadulce ًواألمن. التحتٌة والبنٌة والتكنولوجٌا للخدمة عالمٌة معاٌٌر ذات محطة ه" 

 بؤمرٌكا آسٌا شرق تربط والتً الوسطى، أمرٌكا فً الوسطى آسٌا لمجموعة CMA CGM خدمة على APL Esplanade تبحر

 فً العالم فً الرابدة الشركات من وواحدة والحاوٌات البحري للنقل فرنسٌة شركة هً CMA CGM ومن المعلوم أن .والجنوبٌة الوسطى

 .دولة 011 فً مٌناء 11. بٌن بحري طرٌق 311 من أكثر تدٌر حٌث الحاوٌات، نقل مجال

  /https://container-news.comالمصدر: 
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 البرتمالي  توسقات في مجناء ساينز .غ
00/2/2121 

إثر الزٌادة فً الشحنات  الشحن حاوٌاتاستٌعاب  فً طاقته مضاعفة للمٌناء ٌتٌح مما البرتؽالً Sines مٌناء فً التوسعة أعمال بدأت

 توسٌع شمل، وت(ٌورو ملٌون 83) أمرٌكً دوالر ملٌون 88 حوالًات فً التوسعة ستثمارعلى الحاجز لشرقً للمٌناء. وتبلػ إجمالً اال

 - سٌنٌس حاوٌات محطة التوسعات فًباإلضافة إلى  المٌناء، من الشرقً الجانب حماٌة سٌعزز مما ملٌون، 811 بمقدار األمواج حاجز

االستثمار  وسٌإدي ،3132 عام من األول الربع خالل األعمال من االنتهاء المقرر منو .PSA Sines االمتٌاز لمشؽل ،رقم30 المحطة

 المركبة قدرتها XXI المحطة ستضاعؾ، كما للؽاٌة كبٌرة حاوٌات ناقالت ألربع المتزامن لالستقبال الظروؾ تهٌبة إلى التحتٌة البنٌة فً

 .مكافبة حاوٌة ملٌون 0.. إلى

  /https://container-news.com المصدر:

 الصجن إلى من بنما األبقار لحوم صادرات يوقف كورونا فجروس .ػ
02/2/2121 

 من أشهر ستة فً دوالر مالٌٌن 01 حٌث بلؽت الزراعٌة الصناعة تنشٌط إعادة فً تساعد كانت التً بنما فً البقر لحوم صادرات توقفت

 الصناعً االتحاد ربٌس ، مانجرافٌتا ألدو قال .اآلالؾ عشرات وأصاب شخص مابة من أكثر قتل الذي كورونا، فٌروس قبل الماضً العام

 .البالد فً الماشٌة وذبح بٌع تعطٌل إلى أدى مما اللحوم، شحنات وشلت تنبٌهاً  أصدرت الصٌنٌة السلطات إن لبنما،

 منهم اثنان ٌظل وبٌنما .الصٌن تدخل أن ٌمكن ال كٌلوؼرام 33111 القابضة تبلػ البقر لحوم من حاوٌات أربع Fortunatoولدى شركة 

 تم: "مانجرافٌتا وقال .مبردة حاوٌات فً بنما، فً آخران فٌها، هناك اثنان نقلها ٌتم التً للسفٌنة منفذ تعٌٌن ٌتم حتى البحار أعالً فً

 ".الصٌن إلى المنتجات نقل مواصلة من الشحن شركات تتمكن حتى شًء كل تعلٌق

 انخفاض بسبب اللحوم شحنات تعلٌق منهم طلبوا الصٌن فً موكلٌه إن ، كوكلً فً اللحوم مدٌر ، هالفٌن أنطونٌو خوسٌه كما قال

 .االستهالك

 /https://menafn.comالمصدر: 

 اإلكوادور في Yilport محطة حاويات تقزز Navis تقنجة .ؼ
وهذا  Navis 3.7قد بدأت فً التشؽٌل باستخدام برنامج  ،YILPORTومشؽلها  Puerto Bolivar محطة حاوٌات أن Navis أعلنت

 األداء وتعزٌز سعتها ٌدوٌة إلى عملٌات إلكترونٌة لزٌادة محطة من نقلها فً للمساعدة بالكامل المحطة تحدٌث أحد جهود المشروع هو

 فً بما وعروضها خدماتها تحسٌن شؤنها من استثمارات تكنولوجٌة فً المحطة YILPORT كما ضخ طاقتها. بكامل التشؽٌلً لكً تعمل

 التشؽٌل اإللكترونً نظام واآلن ،E-RTG ورافعات STSوٌتضمن رافعات  الشاطا إلى السفٌنة من جدٌد أسطول فً األخٌر االستثمار ذلك

 .المربٌة العمل سٌر بوصلة إدارة تطبٌق ذلك فً بما محسنة مٌزات مع N4 Navis للمحطة

  /https://container-news.comالمصدر: 
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 قجاسجة بأرقام ؿطضظ ينوي ججرسي ونجو نجويورك .ط
02/2/2121 

 القٌاسً ذلك الرقم  ونٌوجٌرسً نٌوٌورك مٌناء األول، حطم  للمرة مكافبة حاوٌة مالٌٌن 8 تجاوز فٌه  والذي  3108 عام فً نجاحه بعد

 مكانة للواردات القٌاسً الرقم هذا وعزز . المبة فً  0.. قدرها بزٌادة  مكافبة حاوٌة 80،020.،8 بإجمالً العام لٌنهً 3102 عام فً

 .3102 عام فً البالد فً ازدحاًما الموانا أكثر ثانً لٌصبح المٌناء

 :3102 على نظرة

 العام إجمالً عن٪ 3.6 قدرها بزٌادة( مكافبة حاوٌة 2 888.82 إلى 3102 عام فً ونٌوجٌرسً نٌوٌورك مٌناء فً الواردات وصلت

 .  مكافبة حاوٌة 2623 218البالػ السابق

 حاوٌة 2.86881 بـ مقارنة  مكافبة حاوٌة 2683613 إلى وصلت حٌث ، 3102 عام خالل المابة فً 1.6 بنسبة الصادرات ارتفعت

 .3108 عام فً مكافبة

 :3102 دٌسمبر

 .3108 دٌسمبر حققتها فً التً مكافبة حاوٌة 61221 عن بالمابة 1.. قدره بانخفاض  مكافبة حاوٌة18.8.2 التداول حجم إجمالً بلػ

 تداولتها التً مكافبة حاوٌة 36.،208 بـ مقارنة  مكافبة حاوٌة 321118 مجموعه ما أي ، المابة فً 8.8 بنسبة الواردات انخفضتو

 .3108 دٌسمبر فً

 حجم فً بالمابة 0.0 قدرها بزٌادة ، 3108 دٌسمبر فً مكافبة حاوٌة .32126 مقابل  مكافبة حاوٌة 32.21 الصادرات إجمالً بلػ

 .المكافبة الحاوٌات

 عام من الفترة بنفس مقارنة المابة فً 2.1 بنسبة زٌادة مسجالً  ، ارتفاع على العام الحدٌدٌة التداول عن طرٌق السكك حجم أنهى كما

 فً 2.. بنسبة ونٌوجٌرسً نٌوٌورك مٌناء فً 3102 دٌسمبر فً وارتفعت أحجام تداول البضابع عن طرٌق السكك الحدٌدٌة  .3108

 حاوٌة.  1.118السابق محقًقا إجمالً  قدره   العام بؤرقام مقارنة المابة

 https://www.skynewsarabia.com: المصدر

 الطويل المدى فلى كورونا فجروس تأثجر من تخوفات أوكالند .ظ
02/2/2121 

 ان وصرح المٌناء . 3102 ٌناٌر بإجمالً مقارنة الماضً الشهر المبة فً 8.2 بنسبة أوكالند مٌناء المحواة فً الواردات حجم قفز

 .والصٌن المتحدة الوالٌات بٌن التجارٌة الحرب من االنتعاش فً اآلمال رفع مما اٌضا زادت الصادرات

 فهناك تخوفات داخل المٌناء حول  االنتشار السرٌع لفٌروس كورونا والخوؾ من تؤثٌره السلبً على حركة نمو التجارة.  ، ذلك ومع

 لكننا مشجًعا ٌناٌر فً االرتفاع كان. "عن تخوفه من امكانٌة حدوث ذلك. أوكالند، مٌناء فً البحري المٌناء مدٌر درٌسكول، جون وأعرب

 ."المقبلة القلٌلة األشهر خالل ٌتراجع قد الشحن حجم أن الشحن خطوط من سمعنا

 2.2 الصادرات وارتفعت. االنخفاض من متتالٌة أشهر ثالثة تبعت ٌناٌر فً سنوي أساس على أوكالند واردات حجم فً الزٌادة إن وصرح 

 حفز - وآسٌا المتحدة الوالٌات من كل فً - االستهالكً الطلب أن" بورت" وأضاؾ. التوالً على الرابع للشهر بزٌادة ، ٌناٌر فً المبة فً

 .البضابع حجم فً الزٌادات

 بزٌادة بكٌن التزام االتفاقٌة تضمنت. الصٌن مع األمرٌكٌة المناوشات انقطاع إلى تشٌر ٌناٌر فً تجارٌة اتفاقٌة بعد المٌناء نتابج وجاءت

 أوكالند مٌناء ٌستخدمون الذٌن األوسط والؽرب كالٌفورنٌا فً الزراعة لمصدري جٌدة أخبار هذه كانت. األمرٌكٌة الزراعٌة السلع مشترٌات

 .التجارٌة التوقعات ٌطمس الصٌن فً بدأ الذي كورونا فٌروس تفشً لكن. آسٌا إلى كمدخل

 بعض الشحن ألؽت خطوط ، لذلك نتٌجة. الصٌنً الصناعً اإلنتاج تباطإ إلى األخرى الطوارئ وإجراءات الصحً الحجر أدى ، للتقارٌر وفقا

 التورٌد سالسل على العدوى تؤثٌر لتحدٌد أشهر عدة ٌستؽرق قد األمر إن المٌناء قال. المتحدة الوالٌات إلى الربٌع فصل فً الرحالت

 . المابة فً 1.6 بنسبة انخفض - والصادرات الواردات ذلك فً بما - ٌناٌر لشهر البضابع حجم إجمالً أن أوكالند مٌناء ذكرو .العالمٌة
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 Transpacificفلى طريق  SM Lineبالتقاون مك  Maerskو  MSCاتفاقجة بجن  .ع
01 /12 /2121        

 Transpacificعلى شرٌك كوري جنوبً جدٌد فً تجارة  - 3Mالتً تشكل مًعا تحالؾ  - (MSC) و Maersk عثر كال من شركة 

 0 ، اعتباًرا من SM Lineفً اتفاقٌة تعاون جدٌدة مع شركة  3Mفقد دخلت ناقالت  . (HMM) شركة وذلك مع انتهاء مدة تعاونهما مع 

 ، مع استمرارٌة الخدمات بٌن آسٌا والساحل الؽربً ألمرٌكا الشمالٌة ، وتحسٌن الخدمات إلى شمال ؼرب المحٌط الهادئ".3131أبرٌل 

، حٌث ستكمل  Maerskو  MSCبٌن  3Mمنفصلة عن اتفاقٌة مشاركة السفن لتحالؾ  SM Lineاالتفاقٌة الجدٌدة مع ان  جدٌر بالذكر

و  MSC -بعضها البعض. كما ٌتضمن التعاون مزًٌجا من عملٌات تبادل الطرق/المسارات بٌن األطراؾ الثالثة  SM Lineو  3Mخدمات 

Maersk  وSM Line - .وٌخضع ذلك لموافقة الجهات التنظٌمٌة  

تنضم الشركة . ل3108منذ مارس  3Mمن اتفاقٌة التعاون التً مدتها ثالث سنوات مع شركات النقل  HMMتؤتً هذه الخطوة مع خروج 

 .3131أبرٌل  0فً   Yang Mingو  Hapag-Lloydمع نظرابها   Ocean Network Express (ONE)إلى تحالؾ 
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 فجدرالجة منحة دوالر ملجون ضؾظ من أكثر تتلقى األمريكجة الموانئ .غ
01/2/2121 

 منحة أمرٌكً دوالر ملٌون 381 من أكثر منحت أنها ((MARAD األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات النقل التابعة لوزارة البحرٌة اإلدارة علنتأ

 أو الساحلٌة الموانا فً الموانا مرافق لتحسٌن التموٌل هذا تصمٌم تم. الجدٌد للموانا التحتٌة البنٌة تطوٌر برنامج خالل من تقدٌرٌة

 الموانا القرٌبة منها. 

 االقتصاد تحسٌن إلى للموانا التحتٌة البنٌة استثمارات وستإدي بوابات العالم الموانا تعد: "تشاو إل إلٌن األمرٌكٌة النقل وزٌرة وقالت

 ".العمل فرص من المزٌد وخلق االقتصادٌة التنافسٌة والقدرة اإلنتاجٌة وزٌادة اإلقلٌمً

  لبٌان وفًقا ، وكفاءته المٌناء قدرة لتحسٌن المشارٌع إدارة فً والمساعدة المال رأس تموٌل للموانا التحتٌة البنٌة تطوٌر برنامج ٌوفر

(MARAD)وصرحت . MARAD) )واإلمداد النقل شبكة وكفاءة قدرة من وٌزٌد األمرٌكً االقتصاد ٌفٌد البحرٌة المرافق تحسٌن إن 

 .البالد مستوى على بهم الخاصة

 موانا الحاوٌات مشارٌع

 قابمة ٌلً فٌما. للموانا التحتٌة البنٌة تطوٌر برنامج خالل من ومحطاتها األمرٌكٌة الحاوٌات موانا من العدٌد وتحسٌن تطوٌر سٌتم

 .هذا التموٌل برنامج خالل من MARAD ستدعمها التً الشحن بمشارٌع

لونج  ومكانه –( دوالر.0 111111 على حصل) الحدٌدٌة للسككتٌرمنال اٌالند  محطة تقاطع مشروع: ممر الدخول الجنوبً لألمٌدا

 كالٌفورنٌا بٌتش،

 لمحطة الوسابط متعددة الحدٌدٌة السكك ساحة وتحدٌث توسٌع مشروع: أنجلوس لوس لمٌناء الوسابط المتعدد الشحن شبكة تحسٌن برنامج

ا دوالًرا 0808.8.2 ُمنح) للحاوٌات فٌنٌكس ًٌ  كالٌفورنٌا ، أنجلوس لوس -( أمرٌك

  أجهزة التبرٌد سلسلة ومعالجة التبخٌر ومركز تحسٌن المرونة بساحة البضابع بمٌناء مٌامً مشروع

 فلورٌدا دٌد، مٌامً مقاطعة -( دوالر 2238222. على حصل)

 جورجٌا ، سافانا -( أمرٌكً دوالر 1112.611 ُمنح) للحاوٌات 0 رصٌؾ تنظٌم إعادة

 كارولٌنا ساوث ، تشارلستون -( أمرٌكً دوالر 02286111 ُمنح) رصٌؾ وبناء حابط دعم لرصٌؾ محطة واندو وٌلشمشروع تعمٌق 

 تكساس ، هٌوستن -( أمرٌكً دوالر 308.1111منح) الطلب لتلبٌة مشروع توسعة متعددة الوسابط لمحطة حاوٌات باي بورت
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 المجار أسترالي لصجانة قطك فقد أول وقكي كالمار .ط
01/2 /2121 

 .  سنوات ثالث لمدة 3102 دٌسمبر فً (VICT)الدولٌة للحاوٌات فٌكتورٌا محطة مع كالمار ؼٌار قطع صٌانة اتفاقٌة كالمار وقعت شركة 

 بالكامل ممٌكنة حاوٌات محطة أول هً VICT للمعدات كالمار محطة ألسطول كالمار من أصلٌة ؼٌار قطع توفر مدى حٌث تؽطً االتفاقٌة 

 .3108 مارس فً لها سفٌنة أول استقبلت والتً ملبورن مٌناء فً أسترالٌا فً

 .الفنً فضال عن الدعم VICT فً ٌعمل الذي اآللً الحاوٌات معالجة برنامج حل ودعم صٌانة عن أًٌضا مسإولة كالمار

 والبٌانات المثبتة البٌانات قاعدة تقٌٌم خالل من VICT لشركة الحالٌة الؽٌار قطع لعملٌات شاملة رإٌة Kalmar Parts Care توفر

 .التشؽٌلٌة

 .3 ؼضون فً األجزاء تسلٌم ٌضمن مما ، الؽٌار قطع من بمخزون لالحتفاظ العمالء حاجة تخفٌؾ إلى Kalmar Parts Care تهدؾ

 .ساعة
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