
New Feeder from Salalah to Berbera   

X-Press Feeders, the largest common feeder operator in the world, has commenced a new service 

between Salalah and Berbera (Somalia). The service to commenced from mid-October and may expand 

at a later stage to other ports in the region.  

David Gledhill, CEO Port of Salalah stated, “Berbera is an important market for many of the International 

shipping lines. This new service from Salalah will allow the shipping lines, many of whom already use 

Salalah as a hub, to offer a cost efficient and competitive transit time to Berbera”. The connectivity also 

provides an additional supply chain route for the growing trade between Salalah and Berbera. 

Mr. Nelson Sequeira, Senior Director of X-Press Feeders stated, “This is an important milestone for both 

X-Press Feeders and Port of Salalah in our ongoing cooperation to expand our presence in the region. 

We hope to expand our presence in Salalah and facilitate the shipping lines ability to leverage on their 

global connectivity via Salalah to offer comprehensive and flexible coverage of the region.” 

 

 

 

 



 ربط المالحي المباشر  إلكسبريس فيديرز الجديد من ميناء صاللة إلى ميناء بربرةالخدمة 
 
 خدمة الربط العالم أنها سوف تبدأعلى مستوى لخدمات الربط  مشغل التي تعتبر أكبرو ( X-Press Feedersإكسبريس فيديرز )أعلنت  

توسع  إمكانية مع  الحالي أكتوبرشهر  منتصففي  الخدمةبدأت  والتي  في الصومال  بربرة ميناءو صاللةميناء   بين المباشر المالحي

  .الدولية ةيالمالح خطوطال من لعديدكسوقا مهما ل بربرة منطقة  نظرا لألهمية المنطقة في مرحلة الحقة في أخرى موانئ إلىخدماتها 

 

 صاللة ميناء إلستخدام  المالحية  الشحن خطوطل الجديدة الخدمة هذه ستساهم " الرئيس التنفيذي لميناء صاللة -ديفيد جلدهيل   صرح  وقد

وتحقيق مزايا إيجابية إضافية ، بربرةميناء  إلى النقل مع أعلى معايير خدمة على العمالء ض التكلفةيخفتو قديم خدمات فعالةتل كبوابة مهمة

 ."وبربرة صاللة  بين المتنامية تجارةلل سلسلسة التوريدل
 

 إكسبريس فيديرز من لكل  امهم اسوف تكون هذه الشراكة معلم " قائال إلكسبريس فيديرز قائال أول مدير -سيكويرا  نيلسون كما صرح 

 الشحن خطوط قدرة لتسهيل صاللة في خدماتنا توسيع في نأملوكما   المنطقة في تواجدنا لتوسيع المتواصل بالتعاون صاللة وميناء

 "المنطقة في سهلةو شاملة خدمات لتقديم صاللةميناء  طريق عن خطوط الربط العالمية من االستفادة علىالمالحية 
 

  

 


