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 في مرفأ بيروت؟ شركات العالمية متحمسة للمشاركة في مناقصة محطة الحاوياتالهل 

 

 محطة الحاويات في مرفأ بيروت

 2022شركات شحن بالحاويات في العالم عام  10اكبر 

                                                      

 

tick higher from China to US  Shipping container rate 

       

                 Angeles LosPort of                                        Port of Shanghai 
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 27/1/2022بيروت                       5233/2022/230رقم 
 

  .128Newsletter nr– 128النشرة االلكترونية 
 January 2021 -2022( يناير) الثاني كانون

 Index –الفهرس 
 

 7/9 ؟الشركات العالمية متحمسة للمشاركة في مناقصة محطة الحاويات في مرفا بيروتهل  -

  شركتان فقط شاركتا في المناقصة - 

  31/1/2022تمديد فترة تقديم العروض الى  -

  2005تتولى ادارة وتشغيل محطة الحاويات منذ العام  BCTCشركة  -

  المناقصة كانت ناجحة وجيدة -

  2018مليون حاوية نمطية في العام  1.305 -

  2020تأجيل المناقصة التي كانت ستجرى في آذار  -

  هل االوضاع الحالية موآتية الجراء الناقصة؟ -

  2020آب  4زلزال انفجار  -

  ال حوافز تشجيعية للمشاركة في المناقصة -

  حاويات في شرق المتوسطللتشرف على تشغيل عدة محطات  CMACGMشركة  -

  تسحب شروط المناقصةثالثة  شركة  -

- 11 months of 2020 compared with the  stSummary of Beirut Port statistics in 1
same period of 2021 

10/13 

  2021تراجع حركة مرفأ بيروت االجمالية في االشهر االحد عشر االولى من العام  -

  ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع - 

  المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا  ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة برسم االستهالك  -

  تراجع كبير بحركة الحاويات -

تراجع حركة لبنانية و  ببضائع ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى -
 الحاويات برسم المسافنة
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  ارتفاع مجموع السيارات -

  انخفاض مجموع الواردات المرفئية - 

 13/14 مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة وبرامج الحماية االجتماعية بحثميقاتي  -

-  11 months of 2021 stRanks of shipping lines in Beirut Port in 1 14/17 

  2021مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت خالل االشهر االحد عشر االولى من العام  -

  ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية - 

  تبديالت عدة في المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا   - 

  حصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 84% - 

   مألى ببضائع لبنانيةحصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المصدرة  89% - 

- months of  stRanks of shipping by Importing containers to Beirut port in 1
2020&2021 

 

- months of  stBeirut port in 1 fromRanks of shipping by Exporting containers 
2020&2021 

 

 18 حمية: فرنسا وافقت على هبة الباصات الى لبنان -

 18 تمديد مدة تقديم العروض في مناقصة ادارة وتشغيل وصيانة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت -

 19 (USAID)بوشكيان بحث التعاون بين الوزارة والوكالة االميركية للتنمية الدولية  -

- 11 months 2021 compared with  stSummary of Containers handled at Beirut port in 1
the same period of 2020 

19/21 

  2021االشهر االحد عشر االولى من العام  خاللتراجع حركة الحاويات في مرفأ بيروت   -

ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية مقابل انخفاض  -
 مجموع الحاويات برسم المسافنة

 

  حصة حركة المسافنة من مجموع الحاويات 21% -

 - Minister of Energy inks agreements with Jordanian, Syrian counterparts to supply 

and transmit electricity to Lebanon 
 

22 

 22/23 االسمر: ما تم اقراره في مجلس الوزراء امر جيد -

- 11 months of 2021 compared with the same  stSummary of Tripoli port statistics in 1
period of 2020 

23/24 
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ارتفاع الحركة االجمالية ومجموع الواردات المرفئية في مرفأ طرابلس خالل االشهر االحد عشر االولى من  -
  2021العام

 

  يةرقم قياسي بمجموع الواردات المرفئو ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع وعدد السيارات والحاويات والشاحنات  -

 25/27 كلمة حق تقال -

 27 2020سبب الضغط الهائل: تمديد العمل بافادات الميكانيك الصادرة في العام ب -

 طنا  من المخدرات مهربة الى السودان 12وضبط   - 
 

 

- Summary of Beirut port statistics in October 2021 compared with November 
 2021 

28/31 

  2021بيروت االجمالية والواردات المرفئية في شهر تشرين الثاني)نوفمبر(حركة مرفأ ارتفاع   -

  ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا   -

  نمو مجموع الحاويات - 

ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية ومجموع  -
 الحاويات برسم المسافنة

 

  انخفاض مجموع السيارات -

   ؟االجمالية على مجموع الواردات المرفئيةهل ينسحب ارتفاع الحركة  -

 31 البنك الدولي يحمل طبقة النخبة في لبنان المسؤولية عن االزمة االقتصادية -

 31/32 عيد عازار: قمة الموجة قطعت -

- shipping lines at Beirut port in November 2021Ranks of  32/35 

  2021مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في تشرين الثاني )نوفمبر(  - 

  المصدرة ببضائع لبنانيةارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك  -

  تبديالت صغيرة بالمراتب استيرادا وتصديرا -

  حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا 79% -

  حصة شركات المالحة الست االولى تصديرا 92% -

- Ranks of Shipping lines by Importing containers to Beirut port in November & 
October 2021 
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- ember & Ranks of shipping lines by Exporting containers from Beirut in Nov
21October 20 

 

 35 2021تراجع كبير بحركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر االحد عشر االولى من العام  -

-  Wan Hai and Cosco follow Evergreen and agree more generous bonuses 35/36 

 36/37 دولية جديدة عمالاعداد االرضية النشاء مشاريع ا مجلس االعمال الروسي العربي: مهمتنا -

- Summary of Tripoli port statistics in November 2021 compared with the same 
period of 2020 

37/38 

  ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية -

  البواخر والسيارات والحاويات والشاحنات وتراجع الوزن االجمالي للبضائعارتفاع عدد  -

  زيادة ملموسة بالواردات المرفئية -

 39 2021ايرادات قياسية لقناة السويس في العام  -

- $2billion-profit with top forecasts by US$1 Maersk says 2021 39 

 40 2021ماليين حاوية نمطية حركة مرفأ طنجة المتوسط في العام  7.2 -

- Europe freight train services surge in 2021 –CHINA  40/41 

 41 2021في العام  Los Angelesارتفاع حركة الحاويات في مرفأ  -

- Qatar Airways seeks $600m damages from Airbus in UK lawsuit 42 

 42/43 رقما قياسياحركة المالحة عبر الممر البحري الشمالي تحقق  -

- SM line rejects talk of HMM takeover 43 

 44 التايوانية YANG MINGل االف حاوية نمطية  15سفن سعة  5 -

- from Maersk MSC takes world’s largest containers line crown 44/45 

 45 اصبحت االكبر في العالم LOT”“EVER Aالسفينة  -

- China port congestion worsens as ships divert away from Ningbo 45/46 

- containers shipping companies in 2022World’s top 10 largest  46/47 

 46/47 2022شركات شحن بالحاويات في العام  10اكبر  -

-  2021 ng volume growth of 11.9% for 9 months ofDP world reports stro 47/48 

 48/49 مرفأ شنغهاي يحافظ على المرتبة االولى في العالم للعام الثاني عشر على التوالي -

- KSOE bags $1,billion ship orders in first 2022 deals 49 
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 49/50 2021مليون حاوية نمطية في العام  37.5مرفأ سنغابور يتعامل مع  -

- Shipping containers rates from China to US tick higher 50/51 

 51 2021تراجع حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني في العام  -

- Liner shipping profits lipped to hit $200bm this year 52 
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 محطة الحاويات في مرفأ بيروت؟ مناقصة هل الشركات العالمية متحمسة للمشاركة في

 
 محطة الحاويات

تشغيل و مدد وزير االشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية فترة تقديم العروض للمشاركة في المناقصة الدارة  
، بسبب تقديم عرضين فقط للمشاركة في المناقصة، ضمن 31/1/2022وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت الى 

 ، في حين تنص شروط المناقصة على ان ال يقل عدد العروض عن ثالثة.11/1/2022المهلة القانونية التي انتهت في 
لراهنة في لبنان تشجع الشركات العالمية على المشاركة في من البديهي ان يطرح السؤال، هل االوضاع اوبالتالي،  
 المناقصة؟

 قدمتا عرضين للمشاركة في المناقصةشركتان فقط 
ان اطالق المناقصة العالمية الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، في ظل هذه االوضاع  

المأساوية واالزمات المتفاقمة في البالد، باالضافة الى عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ اكثر من ثالثة اشهر، فلم يعد مستغربا  
 !31/1/2022قصة، وان يتم بالتالي تمديد فترة العروض حتى ان تقدم شركتان فقط عرضهما للمشاركة في المنا

 2005تتولى ادارة وتشغيل المحطة منذ العام  ”BCTC“شركة 

 
 BCTCزياد كنعان رئيس مجلس االدارة المدير العام لشركة 

بعد ، 2005ومن المعروف ان محطة الحاويات في مرفأ بيروت بدأت تقديم خدماتها في اذار )مارس( من العام  
، 2004حدثة في مرفأ بيروت في نهاية العام تان فاز بالمناقصة التي اجريت الدارة وتشغيل محطة الحاويات المس

 كونسورتيوم مكّون من ثالث شركات:
 Beirut Container Terminal (BCTC)االولى بريطانية والثانية اميركية والثالثة لبنانية وهي شركة  

consortium ولى ادارة وتشغيل المحطة حتى تاريخه.التي ما تزال تت 
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 المناقصة كانت ناجحة وجيدة
تي بلغت الدولة اللبنانية، الوقد اعتبرت المناقصة ناجحة وجيدة وجاءت لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولخزينة  

 بالمئة. 40بالمئة من السعر الفائز بالمناقصة، بينما بلغت حصة الكونسورتيوم الفائز اقل من  60حصتها اكثر من 
والبد من التذكير ان المناقصة اجريت عندما كان الرئيس نجيب ميقاتي يتولى حقيبة وزارة االشغال العامة والنقل  

 هيد رفيق الحريري.في حكومة الرئيس الش
 2018مليون حاوية نمطية في العام  1.305

وقد حققت هذه المحطة حركة جيدة بعد فترة زمنية قصيرة من المباشرة في تقديم خدماتها، اذ ارتفعت حركة  
الف حاوية نمطية في العام  995، الى 2004الف حاوية نمطية في العام  390الحاويات في مرفأ بيروت من 

الف حاوية نمطية برسم المسافنة نحو  419من بينها  2018مليون حاوية نمطية في العام  1.305ى ، وال2009
 مرافئ البلدان المجاورة: سوريا، تركيا، اليونان وقبرص.

 2020تأجيل المناقصة التي كانت ستجرى في آذار 
روت في اذار من العام وكان من المفترض ان تجري المناقصة الدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بي 
 ، ولكن وزير االشغال العامة والنقل السابق  ”BCTC“ ، بعد انتهاء عقد ادارتها وتشغيلها من قبل شركة2020

الدكتور ميشال نجار، اعلن تأجيلها واحال دفتر الشروط الى دائرة المناقصات لدراسته وابداء المالحظات على 
 مضمونه.

 الجراء المناقصة؟هل االوضاع الحالية موآتية 

 
 بالتكليف بيروت لمرفأ العام المدير الرئيس عيتاني عمر

وبالعودة الى موضوع تمديد فترة تقديم العروض للمشاركة في المناقصة الجديدة، يطرح السؤال مجددا، هل ان 
 االوضاع الحالية في لبنان تشجع الشركات العالمية للمشاركة في المناقصة؟

بالمئة عما  50االحصاءات ان الحركة االجمالية في مرفأ بيروت تراجعت بصورة كبيرة تجاوزت الـوقد اظهرت 
 .2019تشرين االول من العام  17كان عليه قبل 
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، تاريخ اندالع المظاهرات واالحتجاجات، تدهورت االوضاع المالية 2019تشرين االول من العام  17فبعد  
ات ءواالقتصادية والمعيشية في لبنان، وبدأت حركة الحاويات في مرفأ بيروت تشهد تراجعا  دراماتيكيا ، نتيجة االجرا

سحب السحب النقدي بالدوالر االميركي وتحديد سقف للوالتدابير المصرفية التي منعت تحويل العمالت الصعبة الى الخارج و 
جع سعر ندية الستيراد البضائع من الخارج وتراالنقدي من الليرة اللبنانية، باالضافة الى التشدد في فتح االعتمادات المست

 صرف العملة اللبنانية.
 2020آب  4زلزال انفجار 

، الذي دمر 2020آب من العام  4وتمثلت الضربة شبه القاضية التي كادت ان تطيح بمرفأ بيروت، بانفجار  
مرفأ بيروت القديم الذي يتعامل مع البواخر العادية، والحبوب والحديد والسيارات، واالهراءات والمنطقة الحرة اللوجستية 

لهية انقذت محطة الحاويات التي اصيبت باضرار صغيرة، تمكنت في المنطقة الحرة في المرفأ، في حين ان العناية اال
 من تصليحها واعادة تشغيل سفن الحاويات بعد اسبوع واحد على االنفجار. ”BCTC“شركة 

 ال حوافز تشجيعية للمشاركة في المناقصة
مية للمشاركة في العال والتي ال تعطي حوافز تشجيعية للشركات آنفا   الى العوامل السلبية التي ذكرناهاوبالعودة  

المناقصة، فليس مستغربا  اذن ان تشارك شركتان فقط في تقديم العروض للمشاركة فيها، علما ان احدى هاتين الشركتين 
وخسرتها بفارق طفيف  2004الفرنسية التي كانت شاركت في المناقصة التي جرت في العام  ”CMACGM“هي شركة 

 والر االميركي.جدا  لم يتجاوز عدة سنتات من الد
 تتشرف على تشغيل محطات عده في شرق المتوسط CMACGMشركة 

كانت قد استحوذت على امتياز ادارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ  ”CMACGM“والمعلوم ايضا  ان شركة  
وهي تشرف على ادارة وتشغيل محطات عدة في شهر اذار من العام الماضي،  ”Gulftainer“طرابلس من شركة 

 حاويات عدة في معظم المرافئ الواقعة على البحر المتوسط.لل
 شركة ثالثة تسحب دفتر شروط المناقصة

االسبانية سحبت دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، في  ”ALONSO“وتجدر االشارة اخيرا  الى ان مجموعة  
تمهيدا  لتقديم عرضها قبل نهاية ، ”Gharib Shipping & Trading“، بواسطة شركة الوكالة البحرية 24/1/2022

 .31/1/2022فترة تقديم العروض في 
عرضها للمشاركة في المناقصة يصبح عدد الشركات التي قدمت عروضها ثالثة،  ”Alonso“مع تقديم مجموعة  

 ها.الجرائ وهذا العدد هو الحد االدنى الذي تنص عليه شروط المناقصة
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in 1st 11 months of 2021 

 compared with the same period of 2020 

 
Subjects 1st 11 months  

of 2021 

1st 11 months 

of 2020 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Beirut 

Port 

1,076 1,261 -185 -15% 

Total Tonnage handled (tons)  4,222 4,099 +123 +3% 

Total  imports for Lebanese markets   

(tons) 

3,437 3,387 +50 +1% 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

785 712 +73 +10% 

Total Containers handled (TEU) 570,661 706,070 -135,409 -19% 

Total containers imported (TEU) 278,202 331,752 -53,550 -16% 

Total containers imported for local market 

(TEU) 

201,875 179,433 +22,442 +13% 

Total containers imported empty (TEU)  14,426 16,850 -2,424 -14% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

61,901 135,469 -73,658 -54% 

Total containers exported  (TEU)  275,218 335,522 -60,304 -18% 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

75,043 71,102 +3,941 +6% 

Total containers re-exported empty (TEU) 139,526 125,019 +14,507 +12% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

60,649 139,401 -78,752 -56% 

Total containers transshipment (TEU) 122,550 274,870 -152,320 -55% 

Total containers restowed on board vessel 

(TEU) 

17,241 38,796 -21,555 -56% 

Total cars handled (cars) 22,396 11,501 +10,895 +95% 

Total imported cars (cars) 16,093 5,613 +10,480 +187% 

Total re-exported cars by sea (cars) 6,303 5,888 +415 +7% 

Total port revenues (USD) (million)  __? 99,766,000 __? ? 
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تراجع الحركة اإلجمالية في مرفأ بيروت انسحب ايضا   على مجموع الواردات المرفئية في األشهر االحد عشر 
 األولى من العام 2021

   سيارة ومجموع الواردات المرفئية؟ 22.396حاوية نمطية،  570.661مليون طن،  4.222بواخر،  1.076
اظهرت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل انخفاضا  بحركته االجمالية في االشهر االحد عشر االولى من العام  
. وقد ينسحب هذا التراجع على مجموع الواردات المرفئية 2020الفترة ذاتها من العام  مقارنة بتلك التي سجلها في 2021

 التي تصدر عن ادارة المرفأ حتى تاريخه.

 2021و  2020االولى من العامين  ت خالل األشهر االحد عشرةمقارنة بحركة مرفأ بيرو 
، 2021و  2020االولى من العامين  عشرةوت االجمالية خالل االشهر االحد وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بير 

 التالية: الوقائع
 بالمئة. 15باخرة ونسبته  185قدره  بتراجعباخرة، أي  1.261باخرة مقابل  1.076: بلغ مجموع البواخر

ألف طن ونسبته  123مليون طن، أي بإرتفاع قدره  4.099مليون طن مقابل  4.222بلغ وزنها االجمالي  كميات البضائع:
 مئة.بال 3

 كاآلتي: 2021االولى من العام  االحد عشرمليون طن في االشهر  4.222وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
 50 بزيادة قدرهامليون طن، أي  3.387مليون طن مقابل  3.437: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 1 اف طن ونسبتهال
 بالمئة. 10ألف طن ونسبته  73ألف طن، أي بارتفاع قدره  712ألف طن مقابل  785: بلغ وزنها اللبنانية المصدرة بحراالبضائع 

 2021 االولى من العام االحد عشرالحاويات في االشهر  تراجع كبير بحركة
ى من االولاالحد عشر مرفأ بيروت خالل االشهر  أن المجموع العام للحاويات التي تداولها كما بينت االحصاءات 

 بانخفاض، أي 2020حاوية للفترة نفسها من العام  706.070حاوية نمطية مقابل  570.661الى  تراجع، الماضيالعام 
 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  135.409قدره  

 :كاآلتي الماضياألولى من العام  االحد عشرحاوية نمطية في األشهر  570.661وتوزع هذا المجموع البالغ 
حاوية  53.550قدره   بانخفاضحاوية، أي  331.752حاوية نمطية مقابل  278.202: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة

 بالمئة. 16نمطية ونسبته 

قدره  بتراجعحاوية، أي  335.522حاوية نمطية مقابل  275.218: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 18مطية ونسبته حاوية ن 60.304

 21.555قدره  بتراجعحاوية، أي  38.796حاوية نمطية مقابل  17.241: بلغ مجموعها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 56حاوية نمطية ونسبته 
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 ؟ الماضياالولى من العام  حد عشركيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر اال
حاوية  278.202والبالغة  الماضياالولى من العام  حد عشروتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر اال 
 :اآلتينمطية، ك

حاوية، أي بإرتفاع قدره  179.433حاوية نمطية مقابل  201.875: بلغت برسم االستهالك المحليالحاويات المستوردة 
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  22.442

حاوية نمطية  2.424قدره  بانخفاضحاوية، أي  16.850حاوية نمطية مقابل  14.426: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 14ونسبته 

 73.568قدره  بتراجعحاوية، أي  135.469حاوية نمطية مقابل  61.901: بلغت المستوردة برسم المسافنةالحاويات 
 بالمئة. 54حاوية نمطية ونسبته 

 ؟الماضياالولى من العام  االحد عشركيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر 
االحد  حاوية نمطية في االشهر 275.218تصديرها بحرا والبالغة  وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 

 كاآلتي: الماضياالولى من العام  عشر
 13.94 بارتفاع قدرهحاوية، أي  71.102حاوية نمطية مقابل  75.043بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 6 حاوية نمطية ونسبته
حاوية  139.526: بلغت بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي الحاويات المعاد تصديرها فارغة

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  14.507حاوية، أي بارتفاع قدره  125.019نمطية مقابل 
قدره  بانخفاضحاوية، أي  139.401حاوية نمطية مقابل  60.649: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 56حاوية نمطية ونسبته  78.752

 الماضياالولى من العام االحد عشر كبير بمجموع حركة المسافنة في االشهر  انخفاض
لالشهر ذاتها من العام حاوية  274.870حاوية نمطية مقابل  122.550وبلغ المجموع العام لحركة المسافنة  
 بالمئة. 55ه حاوية نمطية ونسبت152.320قدره  بانخفاض، أي 2019

 الماضياالولى من العام االحد عشر ارتفاع حركة السيارات في االشهر 
 فبلغ ،الماضياالولى من العام  االحد عشربحركة السيارات التي تداولها خالل االشهر  زيادةمرفأ بيروت  وسجل 
 بالمئة. 95سيارة ونسبته  10.895 بارتفاع قدره، أي 2020سيارة للفترة ذاتها من العام  11.501سيارة مقابل  22.396

 ، كاآلتي:الماضياالولى من العام  االحد عشرسيارة في االشهر  22.396وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 187سيارة ونسبته  10.480قدره  كبير سيارة، أي بارتفاع 5.613سيارة مقابل  16.093: بلغت السيارات المستوردة
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 بالمئة. 7 اسيارة ونسبته 415 اقدره بزيادةسيارة، أي  5.888سيارة مقابل  6.303: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 الماضياالولى من العام االحد عشر مجموع الواردات المرفئية في األشهر  انخفاض
وبالرغم من عدم نشر ادارة واستثمار مرفأ بيروت الواردات المرفئية التي استوفتها خالل شهر تشرين الثاني من  

ستكون  2021ولى من العام العام الماضي، فمن المؤكد ان مجموع الواردات المرفئية المستوفاة في االشهر االحد عشر اال
. فقد اظهرت االحصاءات ان الواردات المرفئية في االشهر 2020ادنى بكثير مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 

. فقد بلغ مجموعها 2020العشرة االولى من العام الماضي جاءت ادنى بكثير عما كانت عليه في الفترة عينها من العام 
بالمئة وهذا  15مليون دوالر ونسبته  14.101مليون دوالر اي بتراجع كبير قدره  92.383مقابل  مليون دوالر 78.282

 التراجع ال يمكن تغطيته مهما ارتفعت الواردات المرفئية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
********** 

 والطاقة وبرامج الحماية االجتماعية يع البنك الدولي في قطاع الكهرباءميقاتي بحث مشار 

 
 نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا  في السراي الحكومي خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي  
ليل، خ في قطاع الكهرباء والطاقة، شارك في االجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف

وزير الطاقة وليد فياض، المدير االقليمي للبنك الدولي في الشرق االوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى 
كوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقوال نحاس، سمير الضاهر 

 وزياد ميقاتي.
 :الوزير فياض 

اعلن الوزير فياض:"بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به  اثر اللقاء 
اهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خالل اعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي 

 ضعنا ارقاما لتخفيض الهدر في الخطة.مؤازرة القوى االمنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما و  ،الخدمات
واضاف: يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء االكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين  

 سنت للكيلواط ساعة. 14بالمئة من المشتركين بكلفة من  75بالكهرباء بكلفة ارخص، فهي ستكون لنحو 
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بالمئة من كلفة المولدات الخاصة، وعن التوقيع على عقد  60كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل اقل بـ  

البنك الدولي بموضوع التمويل، كما استجرار الطاقة مع الجانب االردني وامكان زيادة ساعات التغذية قال:" نبحث مع 
يجب ان يأمن االردنيون والمصريون بشكل النهائي ان العقد لن يخضع ألي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر وعندها 

 يمكننا استقبال الكهرباء االردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.
 :االجتماعيةبرامج الحماية 

ورأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي المخصصة لبرامج الحماية  
االجتماعية في مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير الشؤون االجتماعية هكتور حجار، المدير 

ي البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري الرئيس ميقاتاالقليمي للبنك الدولي في الشرق االوسط ساروج كومار، ممثلة 
 النائب نقوال نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

**********  

2021 11 months of st1Beirut Port in  InRanks of shipping lines  
 2021 خالل االشهر االحد عشر االولى من العاممراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت 

 برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية حركة الحاويات المستوردة ارتفاع
 ا  وتصدير  ا  المراتب األمامية استيرادتبديالت عدة في 

اظهرت االحصاءات ان خطوط المالحة العالمية شحنت حاويات برسم االستهالك المحلي وتلك المألى ببضائع    
. كما افادت 2020، اكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 2021د عشر االولى من العام لبنانية في األشهر االح

 ان تغييرات عدة طرأت على اسماء شركات المالحة التي احتلت المراتب االمامية.
 المستوردة برسم االستهالك المحلي الحاوياتحركة  نمو

االستهالك التي افرغتها شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت من فقد بلغ مجموع الحاويات المستوردة برسم  
 179.433مقابل  2021حاوية نمطية خالل االشهر االحد عشر االولى من العام  201.875بواخرها وبواخر بعضها البعض 

 ئة.بالم 13حاوية نمطية ونسبته  22.442، اي بزيادة قدرها 2020حاوية نمطية للفترة ذاتها من العام 
 تبديالت في بعض المراتب األمامية استيرادا  

والبالغة  2021وبينت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في األشهر االحد عشر االولى من العام 
 حاوية نمطية ان تغييرات طرأت على بعض المراتب االمامية: 201.875
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حاوية نمطية  58.541بقيت محتلة المرتبة االولى بتفريغها   CMACGMفشركة المالحة الفرنسية   -  
 بالمئة.  34حاوية نمطية ونسبتها  14.740حاوية، اي بزيادة قدرها  43.801مقابل

 40.088حاوية نمطية مقابل  42.735في المرتبة الثانية بتفريغها  MSC ةالمالحة السويسريكما ظلت شركة  -
 بالمئة.  7حاوية نمطية ونسبته  2.647حاوية، اي بارتفاع  قدره 

 34.610حاوية نمطية مقابل  33.848بالمرتبة الثالثة بـ MAERSKاحتفظت شركة المالحة الدانمركية  -
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  762حاوية، اي بانخفاض قدره 

من المرتبة الخامسة الى المرتبة الرابعة  بـ  HAPAG LLOYDفي حين تقدمت  شركة المالحة االلمانية   -
 بالمئة.  37حاوية نمطية ونسبتها  3.474حاوية، اي بنمو قدره  9.463حاوية نمطية مقابل  12.937

حاوية نمطية مقابل  12.929بـ  في المرتبة الخامسة ARKAS التركيةشركة المالحة  بينما حلت -
 . بالمئة 23حاوية نمطية ونسبته  3.800قدره  بتراجعحاوية، اي 16.729

 6.888ة مقابل حاوية نمطي 8.595بـ COSCOوجاءت المرتبة السادسة لصالح شركة المالحة الصينية  -
 بالمئة. 25حاوية نمطية ونسبته  1.707حاوية اي بارتفاع قدره 

 وارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية التي شحنتها خطوط المالحة العالمية  كما سجلت

حاوية نمطية مقابل  75.043زيادة  في االشهر االحد عشر االولى من العام الماضي، فبلغ مجموعها 
 ة. بالمئ 6حاوية نمطية ونسبتها  3.941، اي بزيادة قدرها 2020حاوية للفترة ذاتها من العام  71.102

 المراتب األمامية تصديرا  في بعض  طفيفة تغييرات
والبالغة ، 2021االشهر االحد عشر االولى من العام حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في  وافادت 
 صغيرة في بعض المراتب االمامية: تبديالتحاوية نمطية، ان  75.043

حاوية نمطية على بواخرها  43.261 بتصديرهاالمرتبة االولى ب احتفظت CMACGMفشركة المالحة الفرنيسة  -
 2.661قدره  بارتفاع، اي حاوية 40.600، مقابل الخرى التي يضمها تحالف بحري مشتركوبواخر شركات المالحة ا

 بالمئة.  7حاوية نمطية ونسبته 
 10.004نمطية مقابل  ةحاوي 9.457 بشحنهاالمرتبة الثانية  في ”MAERSK“ الدانمركية المالحة شركة ظلت كما -

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبتها  547قدره  بانخفاضحاوية، اي 
حاوية، اي  3.571حاوية نمطية مقابل  4.225على المرتبة الثالثة  MSCوحافظت شركة المالحة السويسرية  -

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  654بارتفاع قدره 
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حاوية،  3.246حاوية نمطية مقابل  3.993مكانها في المرتبة الرابعة   COSCOوراوحت شركة المالحة الصينية  -

 . بالمئة 23حاوية نمطية ونسبته  747اي بارتفاع قدره 
حاوية نمطية مقابل  3.128من المرتبة الثامنة الى الخامسة بسشحنها  ARKASوانتقلت شركة المالحة التركية  -

 بالمئة.  49حاوية نمطية ونسبته  1.022حاوية، اي بارتفاع قدره  2.106
حاوية،  2.192حاوية نمطية مقابل  2.871اليابانية من المرتبة السابعة الى السادسة بـ ONEكما تقدمت مجموعة  -

 .بالمئة 31حاوية نمطية ونسبتها  679اي بزيادة قدرها 
  من الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي االولى تئة حصة شركات المالحة السبالم 84

من ناحية اخرى، اظهرت احصاءات مرفأ بيروت ان حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى  
بالمئة من  84حاوية نمطية اي ما نسبته  169.585على صعيد حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي، بلغت 

حاوية نمطية، بينما بلغت  201.875لى من العام الماضي والبالغة مجموع الحاويات المستوردة في االشهر االحد عشر االو 
 151.579، 2020حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت في حين المراتب الست االولى ذاتها في الفترة ذاتها من العام 

حاوية  179.433حلي والبالغة بالمئة ايضا  من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك الم 84حاوية نمطية اي ما نسبته 
 بالمئة.   12حاوية نمطية ونسبته  180.006نمطية اي بارتفاع قدره 
  من الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانيةحصة شركات المالحة الست االولى  89

درة المصوبلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى على صعيد حركة الحاويات 
بالمئة من  89حاوية نمطية اي ما نسبته  66.935مألى ببضائع لبنانية في االشهر االحد عشر االولى من العام الماضي بـ

حاوية نمطية، بينما بلغت حصة شركات المالحة العالمية  753.043مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة 
بالمئة  88حاوية نمطية اي ما نسبته  62.867، 2020لى ذاتها في الفترة نفسها من العام التي احتلت المراتب الست االو 

حاوية نمطية  4.068حاوية نمطية، اي بارتفاع قدره  71.102من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة 
 بالمئة. 6ونسبتها 
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Import – استيراد 

Name of shipping line  1st 11 months 
2021 

1st 11 months  
2020 

+ / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 58,541 43,801 +14,740 +34% 

2.   MSC – Switzerland 42,735 40,088 +2,647 +7% 

3.   Maersk – Danish 33,848 34,610 -762 -2% 

4.  Hapag Lloyd – Germany 12,937 9,463 +3,474 +37% 

5.   Arkas – Turkish 12,929 16,729 -3,800 -23% 

6.   Cosco – Chinese 8,595 6,888 +1,707 +25% 

7.   Evergreen – Taiwanese 7,383 4,022 +3,361 +84% 

8.   Hamburg Sud– Germany 6,854 6,581 +273 +4% 

9.   Tarros – Italian 4,525 5,006 -481 -10% 

10. Turkon – Turkish 4,424 4,347 +77 +2% 

11. ONE Group – Japanese 4,332 6,119 -1,487 -24% 

12. Medkon – Turkish 2,209 __ +2,209 + 220900% 

14. Yang Ming – Taiwanese 1,019 494 +525 +106% 

15. Messina – Italian 829 944 -115 -12% 

16. Diverse shipping lines 715 341 +374 +11% 

Total import full for local market (TEU) 201,875 179,433 +22,442 +13% 

 

Export – تصدير 
Name of shipping line 1st 11 months 

2021 
1st 11 months  
2020 

+ / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 43,261 
3 

40,600 +2,661 +7% 

2.   Maersk – Danish 9,457 10,004 -547 -5% 

3.   MSC – Switzerland 4,225 3,571 +654 +18% 

4.   Cosco – Chinese 3,993 3,246 +747 +23% 

5.   Arkas – Turkish 3,128 2,106 +1,022 +49% 

6.   ONE Group – Japanese 2,871 2,192 +679 +31% 

7.   Evergreen – Taiwanese 2,742 2,530 +212 +8% 

8.   Hapag Lloyd - Germany 2,422 2,916 -494 -17% 

9.   Hamburg Sud – Germany 1,166 1,689 -523 -31% 

10. Tarros – Italian 1,039 789 +250 +31% 

11. Turkon – Turkish 372 803 -431 -54% 

12. Messina - Italian 141 282 -141 -50% 

     13. Yang Ming – Taiwanese 39 115 -76 -66% 

14. Diverse shipping lines 187 259  -72 -28% 

Total export full with Lebanese cargoes 
(TEU) 

75,043 71,102 +3,941 +6% 

 **********  
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 : فرنسا وافقت على هبة الباصات الى لبنانهحمي

 
 Jean-Baptiste Djebbareوزير النقل علي حميه مجتمعا مع نظيره الفرنسي 

 ”Jean-Baptiste Djebbareه تبلغ من وزير النقل الفرنسي علي حميه انوزير االشغال العامة والنقل اعلن  
 موافقة حكومة بالده على هبة الباصات الى لبنان، على ان تتم على مراحل متتالية لناحية العدد.

امي ر عقد اجتماعا  مع نظيره الفرنسي خالل زيارته االخيرة الى فرنسا بحضور سفير لبنان في فرنسا قد وكان حمية  
عدوان، حيث جرى خالله البحث في عدة مواضيع تتعلق بالنقل العام وهبة الباصات ومرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري 

 الدولي وسكك الحديد وامور اخرى.
وابدى الوزير الفرنسي خالل االجتماع "استعداد فرنسا لمشاركة لبنان في خبراتها في هذا المجال وعلى كافة  

لنهوض بمرفأ بيروت مجددا  واستعادة نشاط ودوره االقليمي، مقدرا "الرؤية التي يحملها الوزير حمية للمرفا المستويات بهدف ا
 .والمرافق االخرى" مبديا  استعداده للمشاركة مع لبنان في كافة الدراسات التي وضعتها فرنسا"

**********  
 المستوعبات في مرفأ بيروتتمديد مدة تقديم العروض في مناقصة ادارة وتشغيل محطة  

اعلن المكتب االعالمي لوزير االشغال العامة والنقل علي حمية انه "عند انتهاء المهلة المحددة في الساعة   
لتقديم العروض في المناقصة العامة العالمية  2022كانون الثاني  11الثانية عشر من ظهر يوم الثالثاء الواقع في 

المستوعبات في مرفأ بيروت، تبين ان هناك عرضين فقط تم التقدم بهما، وان االموال  الدارة وتشغيل وصيانة محطة
القانونية المرعبة االجراء وال سيما تلك المنصوص عليها في النظام المالي الذي تعتمده ادارة واستثمار مرفأ بيروت 

، 25/8/1998تاريخ  721قل رقم المصدق بموجب قرار وزير الن 1998/109الصادر بموجب قرار لجنة االدارة رقم 
 وتقضي بتوفر ثالثة عروض.

المكتب االعالمي لوزير االشغال العامة والنقل "ان وجود عرضين اثنين ال يمكن معه السير بالمناقصة، واضاف  
مة العالمية الذلك، ووفقا  للنظام المالي للجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت، تقرر تمديد مدة تقديم العروض في المناقصة الع

 31الدارة وتشغيل وصيانة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت لغاية الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االثنين الواقع فيه 
 .2022كانون الثاني 

********** 
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 USAIDبوشيكيان بحث في التعاون بين وزارة الصناعة و 

 
 بوشكيان جورج الصناعة وزير

مع دوغالس باكلو،  (USAID)اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان مع وفد من الوكالة االميركية للتنمية الدولية  
ومارك روستال، وداني معلولي. كما حضر المستشاران جان شمعون وليلى داغر وجرى البحث في تعزيز التعاون المشترك 

بين الوزارة والوكالة، وسبل تأمين التمويل لبرامج جديدة تعمل الوزارة على تنفيذها ال سيما ارساء الحكومة ووزارة صناعة 
مها ومصالحها االقليمية المنتشرة في المناطق بعضها ببعض عبر شبكة الكترونية متطورة يتم عبرها الكترونية ترتبط اقسا

الكلفة  المطالب وتخفيفتبادل المعامالت االدارية والمعلومات لتسهيل امور المواطنين واصحاب الشان، واالسراع في تلبية 
 ية، متطلعا  الى اقامة عالقات مستقبلية متينة معها، تساعد علىالوزير بوشكيان القيمين على الوكالة االميرك والوقت وشكر

 فتح افاق االسواق االميركية امام القطاع الصناعي ومساغدته على التصدير وفق المعايير والمواصفات االميركية.
  ********** 

Summary of containers handled at Beirut Port in 1st 11 months of 2021 compared 

with the same period of 2020 
Subject 1st    11 months 

2021 (TEU) 
1st    11 months 
2020 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers: 278,202 331,752 -53,550 -16% 

Import containers full for local market 201,875 179,433 +22,442 +13% 

Import containers empty 14,426 16,850 -2,424 -14% 
Import containers full/empty

 for transshipment 

61,901 135,469 73,568 -54% 

Total export containers : 275,218 335,522 -60,304 -18% 
Export containers full with 

Lebanese cargoes 

75,043 71,102 +3,941 +6% 

Re-export empty containers 139,526 125,019 +14,507 +12% 
Re-export containers full/

 empty transshipment 

60,649 139,401 -78,752 -56% 

Total containers transshipment 122,550 274,870 -152,320 -55% 

Total  restowed  containers  on  

board vessels 

17,241 38,796 -21,555 -56% 

Total general (TEU) 570,661 
 

706,070 -135,409 -19% 
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 حاوية نمطية في االشهر االحد  570.661كة الحاويات في مرفأ بيروت الى حر تراجع 

 2021االولى من العام  عشرة
حاوية نمطية وتلك المصدرة مألى ببضائع  201.875الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى  حركة ارتفاع

 حاوية نمطية  122.550مجموع الحاويات برسم المسافنة الى حاوية نمطية، وتراجع  75.043لبنانية الى 
االولى من العام  تداولها مرفأ بيروت في االشهر االحد عشرأن حركة الحاويات التي افادت االحصاءات  
 ارتفاع حركة الحاويات اظهرت. كما 2020، جاءت أدنى بكثير مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي

 .المسافنةم حركة الحاويات برسبضائع لبنانية، مقابل تراجع المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ب

 2021االولى من  العام  وع الحاويات خالل االشهر االحد عشرمجمانخفاض 
االولى من  حاوية نمطية خالل االشهر االحد عشر 570.661فقد بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت تداول  

حاوية نمطية  135.409كبير قدره  بتراجع، أي 2020من العام  عينها  حاوية للفترة 706.070، مقابل الماضيالعام 
 بالمئة. 19ونسبته 

 كاآلتي:، 2020االولى من العام  حاوية نمطية في االشهر االحد عشر 570.661وتوزع هذا المجموع البالغ 
، أي 2020من العام  ذاتهاحاوية في الفترة  331.752حاوية نمطية مقابل  278.202: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  53.550قدره  بتراجع

قدره  بانخفاضحاوية، أي  335.522حاوية نمطية مقابل  275.218: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  60.304

تراجع قدره حاوية، أي ب 38.796حاوية نمطية مقابل  17.241: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 56حاوية نمطية ونسبته  21.555

 ؟ 2021حركة الحاويات المستوردة  في االشهر االحد عشر االولى من العام  كيف توزعت
حاوية نمطية  278.202، والبالغ 2021وتوزع مجموع الحاويات المستوردة في االشهر االحد عشر االولى من العام  
 كاآلتي:

حاوية خالل الفترة ذاتها من  179.433حاوية نمطية مقابل  201.875: بلغت برسم االستهالك المحليالحاويات المستوردة 
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبتها  22.442، أي بارتفاع  قدره 2020العام 

طية حاوية نم 2.424حاوية، أي بانخفاض قدره  16.850حاوية نمطية مقابل  14.426: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
  .بالمئة 14ونسبته 
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 73.568حاوية، أي بتراجع قدره  135.469حاوية نمطية مقابل  61.901: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 54حاوية نمطية ونسبته 
 ؟ 2021االولى من العام  تصديرها بحرا  في االشهر االحد عشروكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 

 2021االولى من العام  تصديرها بحرا في االشهر االحد عشر وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 ي:حاوية نمطية، كاآلت 275.218والبالغة 

 3.941 بارتفاع قدرهحاوية ، أي  71.102حاوية نمطية مقابل  75.043: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 .بالمئة 6حاوية نمطية ونسبتها 

 

حاوية  139.526: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  14.507قدره  بارتفاعحاوية، أي  125.019نمطية مقابل 

 

قدره حاوية، أي بانخفاض  139.401حاوية نمطية مقابل  60.649: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 56حاوية نمطية ونسبته  78.752

 2021االولى من العام  االحد عشرمجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر تراجع 
 حد عشراالاالحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر  وافادت 

 بانخفاض، أي 2020حاوية، للفترة ذاتها من العام  274.870حاوية نمطية مقابل  122.550بلغ  2021االولى من العام 
 بالمئة. 55حاوية نمطية ونسبته  152.320قدره 

 2021بالمئة حصة حركة المسافنة من مجموع الحاويات في االشهر االحد عشر االولى من العام  21
بالمئة من المجموع  21حاوية نمطية ما نسبته  122.550وشكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت والبالغة 

حاوية نمطية.  570.661والبالغ  2021المرفأ خالل االشهر االحد عشر االولى من العام العام للحاويات التي تعامل معها 
بالمئة ايضا  من  39حاوية نمطية ما نسبته  274.870بينما شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة 
 حاوية نمطية. 706.070، والبالغ 2020م المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذاتها من العا

 توقع استمرار تراجع حركة المسافنة في مرفأ بيروت
 OMICRONومن المتوقع ان تستمر حركة المسافنة التي يتداولها مرفأ بيروت بتراجعها، مع عودة تفشي فيروس  

البلدان المجاورة  صادياتاقتبالتالي العالمي و  وربما حركة النقل البحري العالمية وانتشاره في العالم والذي بدأ يضرب التجارة
 حركة المسافنة عبر مرفأ بيروت.مقصد النهائي لالتي هي الللبنان 

 
    **********  
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Minister of Energy inks agreements with Jordanian, Syrian counterparts to supply 

and transmit electricity to Lebanon 
NNA - Water and Energy Minister, Walid Fayad, on Wednesday signed along with his 

Syrian counterpart, Ghassan Al-Zamel, and Jordanian counterpart, Saleh Al-Kharabsheh, 

agreements to supply and transmit electricity to Lebanon.  

In this context, Fayad indicated that 250 megawatts of electricity would be secured in cooperation 

with Jordan, and with the support of Syria. 

“We count on this joint Arab action in a bid to expand cooperation between Arab countries,” Fayad 

said.  

“This agreement was supposed to be accomplished within 6 months, but we’ve managed to 

accomplish in two months. We still await financing by the World Bank, but we will work on as 

soon as possible so that this agreement becomes effective,” Fayad explained.  

“We are also working on signing the Arab gas contract with Egypt,” he noted.  

For his part, Kharabsheh pointed out that "during this historic moment, we are signing an electric 

power exchange contract and a gas transit agreement with Lebanon and Syria. The importance of 

this agreement is that it paves the way for enhancing communication and cooperation between our 

countries. (…) We are committed to cooperating with each other for the benefit of all.” 

Moreover, Kharabsheh made it clear that massive efforts were underway to prepare the network, as 

it is ready to transfer energy from Jordan, through the Syrian network, to Lebanon." 

As for Minister Al-Zamel, he stressed that "the Syrian government certainly insisted on making this 

agreement a success.  

“Of course, we have accomplished all the work that we had pledged to accomplish within the 

specified period, and we deem this the beginning of Arab-Arab cooperation, yet the beginning of 

more cooperation in all fields,” Al-Zamel said.  

NNA 

********** 

 االسمر: ما تم اقراره في مجلس الوزراء امر جيد
 

 
 بشاره االسمر رئيس االتحاد العالمي العام

اقر مجلس الوزراء في جلسته االخيرة التي انعقدت بعد انقطاع دام اكثر من ثالثة اشهر، بدل النقل لتصبح  
الف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور فعلي، كما اقر اعطاء تعويض نقل  64للقطاع الخاص و الف ليرة  65

 الف ليرة للعسكريين. 200شهري مقطوع بقيمة مليون و 
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وتعليقا  على هذه القرارات، قال رئيس االتحاد العالمي العام، بشاره االسمر ان "االتحاد كان يطالب بتعديل  

 18الف ليرة، وذلك بعدما تم في تموز الماضي رفع بدل النقل من  75قيمة بدل النقل للقطاعي العام والخاص لتصبح 
 هو امر جيد". الف ليرة، اال انه اعتبر ان "ما تم اقراره 24الف الى 
وهنأ اسمر العسكريين وعمال لبنان "باالنجاز" الذي تحقق مشددا  على ان االتحاد العالمي العام يعتبر  

 المؤسسة العسكرية خط الدفاع االول عن اللبنانيين، وهي المؤسسة الوحيدة التي ال تزال صامدة بوجه االزمات".
 ********** 

Summary of Tripoli Port Statistics in 1st 11 months of 2021 
Compared with the same period of 2020 

Description  1st 11 months 

of 2021 

1st 11 months 

of 2020 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

677 553 +124 +22% 

Total Cargo (tons)  2,203 million 1,979 million +224 

thousand 

+11% 

Total Imports (tons)  1,595  

million 

1,477 million +118 

thousand 

+8% 

Total exports (tons) (Thousand) 608 502 +106 +21% 

Total Cars 3,357 1,277 +2,080 +163 

Total Containers (TEU) 70,138 51,207 +18,931 +37% 

Total Containers Imported (TEU) 36,388 26,294 +10,094 +38% 

Total Containers Exported (TEU) 33,750 24,913 +8,837 +35% 

Total trailers  18,710 9,379 +9,331 +100% 

Total Trailers discharged 9,200 4,633 +4,567 +99% 

Total Trailers loaded 9,510 4,746 +4,764 +100% 

Total Port revenues  (USD)(million) 27,734 12,506 +15,228 +122% 

الحركة االجمالية ومجموع الواردات المرفئية في مرفأ طرابلس خالل االشهر االحد عشر االولى من  ارتفاع
 2021العام 

 دوالر نمليو  27.734شاحنة و  18.710حاوية نمطية،  70.138، سيارة 3.357طن،  مليون 2.203 باخرة، 677
، حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في 2021سجل مرفأ طرابلس خالل االشهر االحد عشر االولى من العام 

، كما اظهرت االحصاءات ان هذا االرتفاع انسحب ايضا  على مجموع الواردات المرفئية التي 2020الفترة ذاتها من العام 
 سجلت زيادة قياسية.
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 2021و  2020من العامين  في االشهر االحد عشر االولى مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 اآلتي:، 2021و  2020العامين  االحد عشر االولى منخالل االشهر  اإلجمالية المقارنة بحركة مرفأ طرابلسوبينت 
 22 اونسبته باخرة 124 بزيادة قدرها، اي 2020من العام  هاذات للفترةباخرة  553باخرة مقابل  677: بلغ مجموع البواخر

 بالمئة.
ته بطن ونس الف 224 هقدر  بارتفاعطن، اي مليون  1.979ل طن مقاب مليون 2.203: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة.  11
 :كاآلتي،  2021من العام  االشهر االحد عشر االولى طن فيمليون  2.203وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

 8طن ونسبته  الف 118 بارتفاع  قدرهطن، أي مليون  1.477 طن مقابل مليون 1.595: بلغ وزنها البضائع المستوردة
 بالمئة.

طن  االف 106قدره  بارتفاعطن ، أي  الف 502طن مقابل  الف 608: بلغ وزنها والمعاد تصديرها بحراالبضائع المصدرة 
 بالمئة . 21ونسبته 

 بالمئة. 163سيارة ونسبته  2.080سيارة اي بارتفاع قدره  1.277سيارة مقابل  3.357بلغ : مجموع السيارات
ته بحاوية نمطية ونس 18.931قدره  بارتفاعحاوية، أي  51.207حاوية نمطية مقابل  70.138: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  37
 :كاآلتي، االشهر االحد عشر االولى من العام الماضي حاوية نمطية في 70.138وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية نمطية ونسبته  10.094 بارتفاع قدرهحاوية، أي  26.294حاوية نمطية مقابل  36.388: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 38

 8.837 بزيادة قدرهاحاوية، أي  24.913حاوية نمطية مقابل  33.750: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 35 احاوية ونسبته

 بالمئة. 100شاحنة ونسبتها  9.331شاحنة ، أي بزيادة قدرها   9.379شاحنة مقابل  18.710: بلغ مجموع الشاحنات
 االشهر االحد عشر االولى من العام الماضي، كاآلتي: شاحنة في 18.710وتوزع هذا المجموع البالغ 

 بالمئة. 99شاحنة ونسبته  4.567شاحنة، أي بارتفاع قدره  4.633شاحنة مقابل  9.200: بلغت لشاحنات الواردة بحراا
 ئة.بالم 100شاحنة ونسبته  4.764قدره  بارتفاعشاحنة، اي  4.746شاحنة مقابل  9.510: بلغت الشاحنات الصادرة بحرا

 

 2021 االشهر االحد عشر االولى من العامعلى مجموع الواردات المرفئية في  انعكس ايجاباالحركة االجمالية  ارتفاع
الولى ا الكبير الذي سجله مرفأ طرابلس بحركته االجمالية في االشهر االحد عشر االرتفاعاالحصاءات ان  واظهرت

مليون دوالر  12.506مليون دوالر مقابل  27.734انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت  2021من العام 
 بالمئة. 122مليون دوالر ونسبتها  15.228، اي بزيادة قياسية قدرها 2020للفترة ذاتها من العام 

**********   
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 كلمة حق تقال
 

 
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت

بغض النظر عن نتائج المناقصة الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، والتي مددت فترة  
المشغلة للمحطة منذ  ”BCTC“، ال بد من كلمة حق تقال عن شركة 31/1/2022تقديم العروض للمشاركة فيها حتى 

 .2005العام 
محطة الحاويات المستحدثة في مرفأ بيروت ، وفاز اجريت مناقصة إلدارة وتشغيل  ,2004ففي أواخر العام 

 :بها الكونسورتيوم المكون من الشركات الثالث التالية
.Mercy Docks and Harbour company (MDHC) England. 

.International Maritime Associates (IMA) USA. 
.Beirut container Terminal Consortium (BCTC) Lebanon. 

، الذي 16، عبر رصيفها الرئيسي رقم 2005تشغيل محطة الحاويات في آذار من العام  BCTC وبدأت شركة
لتفربغ وشحن سفن الحاويات ، وبغاطس  (Gantry Cranes ) رافعات جسرية 3مترا والمجهز ب  600كان يبلغ طوله 

 .مترا 15،50مياه بعمق 
للتسهيالت الجمركية التي تقدمها إدارة الجمارك ، ونظرا للخدمات الجيدة التي بدأت تؤمنها محطة الحاويات، و 

، استقطبت المحطة الشركتين  ( Transhipment ) وللتعرفة المرفئية التنافسية لتفريغ وشحن الحاويات برسم المسافنة
ة لالفرنسية العتمادها مركزا لعمليات المسافنة لخطوطهما العام CMA CGM السويسرية و MSC :المالحيتين العالميتين

  .رحالت أسبوعيا  4األقصى وأوروبا الشمالية وبمعدل من مرافئ الشرق
، ارتفعت حركة الحاويات في مرفأ بيروت بصورة قياسية من 2005وبعد بدء تشغيل محطة الحاويات في العام 

مليون  1،300، وأكثر من 2011، الى اكثر من مليون حاوية نمطية في العام 2004ألف حاوية نمطية في العام  390
 .2018حاوية نمطية في العام 

ألف حاوية نمطية، اي ما نسبته أكثر  419أكثر من  2018حركة الحاويات برسم المسافنة في العام  وبلغت
  .من مجموع الحاويات % 32من 
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ضطرار السفن الى االنتظار  وادى االرتفاع الكبير بحركة الحاويات الى ازدحام شديد في محطة الحاويات ، وا 

  .عدة أيام خارج االحواض لحلول دورها للرسو والتشغيل
 ، شهدت محطة الحاويات عملية توسيع من الجهة الشرقية حتى مجرى نهر بيروت ، ليصبح طول رصيفهالذلك

 .مترا في القسم الشرقي من الرصيف 16،50رافعة جسرية وبغاطس مياه بعمق  16مترا مجهزا ب  1100الرئيسي 
المزيد من االليات والمعدات والمقطورات للعمل في محطة الحاويات ، لتفعبل وتسريع  BCTC كما امنت شركة

ة التخفيف من حدنوادى توسيع محطة الحاويات وتطويل رصيفها الرئيسي الى  .الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها
 ازمة االزدحام.

وانضم مرفأ بيروت الى الئحة المرافئ المئة األولى في العالم التي تتعامل مع أكثر من مليون حاوية نمطية 
 . 2019حتى العام  2011سنويا منذ العام 

 .2017مليون دوالر في العام  313الى اكثر من  2005يون دوالر في العام مل 89كما ارتفعت الواردات المرفئية من 
كما فاز مرفأ بيروت بفضل الخدمات الجيدة التي يقدمها بواسطة التقنيات الحديثة والمتطورة، بالجائزة الذهبية العالمية 

 :2015لتكنولوجيا المعلومات في العام 
"IAPH WORLD PORTS IT AWARD 2015" 

طة الحاويات تسجل تراجعا بحركتها منذ اندالع المظاهرات واالحتجاجات في لبنان في تشرين األول وبدات مح
جراءات لبنانية من جهة ، واإل. حيث تدهورت األوضاع المالية واالقتصادية والمعيشة وسعر صرف الليرة ال2019من العام 

 .ية من جهة أخرىدابير التعسفية التي اتخذها مصرف لبنان والمصارف اللبنانتوال
ليزيد األوضاع سؤا في  , 2020اب من العام  4وجاء اإلنفجار المدمر والقاتل الذي وقع في مرفأ بيروت في 

 التي انقذتها العناية اإللهية من الدمار الشامل، فأصيبت بأضرار صغيرة تمكنت شركة شركة ،المرفأ ومحطة الحاويات
BCTC  عادة تشغيل سفن الح  .اويات بعد اسبوع واحد على وقوع االنفجارمن تصليحها وا 

 حاليا بصيانة وتصليح المزيد من الرافعات الجسرية بمساعدة مهندسين تابعين لشركة  BCTCشركة وتقوم 
ZPMC  رافعة ، مما ساهم  11الصينية المصنعة لتلك الرافعات ،فارتفع عدد الرافعات الجسرية الصالحة للعمل حاليا الى

صليح باقي الرافعات صيانة وت ومن المتوقع ان يتمتشغيل البواخر وتسليم البضائع المستوردة للتجار ،  في تسريع عمليات
 .قبل نهاية شهر كانون الثاني الجاري

مما تقدم ، ال بد من القول أن محطة الحاويات في مرفأ بيروت حققت إنجازات عدة في ظل ادارتها وتشغيلها 
 ات في شرق المتوسط،المثال ال الحصر، فقد جعلتها من أهم محطات الحاويو على سبيل  .BCTC من قبل شركة
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فاع الجيدة ، وساهمت في ارتوامنت لشركات المالحة العالمية وللمستوردين والمصدرين اللبنانيين الخدمات  

حركة الحاويات والواردات المرفئية بصورة قياسية ، وحولت مرفأ بيروت الى مركز لعمليات المسافنة ألهم شركات المالحة 
 .العالمية

  .ةروت والواردات المرفئيمن مجموع حركة مرفأ بي % 75، أكثر من حركة في محطة الحاويات وعائداتهاال وتشكل
لم تشارك في الناقصة التي تجريها ادارة واستثمار مرفأ بيروت  ”BCTC“االشارة اخيرا  الى ان شركة وال بد من 

 31/1/2022الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات والتي تنتهي فترة تقديم العروض للمشاركة فيها في 
 

 الغرفة الدولية للمالحة في بيروت  

********** 
 2020ي العام لعمل بافادات الميكانيك الصادره فا "بسبب الضغط الهائل"، تمديد

 
 بسام المولوي وزير الداخلية والبلديات

اعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" عن تمديد العمل باالفادات الصادرة عن  
صالحة الستيفاء رسوم السير السنوية ، واعتبارها 1/1/2020الشركة الملتزمة المعاينة الميكانية ابتداء من تاريخ 

، والسنوات السابقة، على ان تحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط، وبالتالي 2022)الميكانيك( عن العام 
، 2021او  2020اصبح بامكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية او دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 

 .2022دفع رسوم الميكانيك دون الحاجة مجددا الجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 
 مهربة الى السودان طنا  من المخدرات 12وضبط 

ة القضائية وبالتعاون مع شعب الشرطةمن جهة ثانية، اعلن الوزير مولوي عن "تمكن مكتب مكافحة المخدرات في  
طنا  من المخدرات موضوعة في صناديق من مسحوق الشراب  12مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي 
 )عصير( متوجهة الى السودان كمحطة اولى".

 يولفت مولوي الى ان التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة ومالبسات العملية ولن ندخر جهدا  ف 
 احباط كل عمليات التهريب ومنع االذى والشر عن اشقائنا العرب.

********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in October 2021 compared with November 2021 
 

Subjects November 
2021 

October 
2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

95 96 -1 -1% 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

377 331 +46 +14% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

289 256 +33 +13% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

88 75 +13 +17% 

Total Containers handled (TEU) 50,618 42,342  +8,276 +20% 

Total containers imported (TEU) 25,463 21,026 +4,437 +21% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

17,597 15,415 +2,182 +14% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

1,846 2,143 -297 -14% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

6,020 3,468 +2,552 +74% 

Total containers exported  (TEU) 23,542 20,712 +2,830 +14% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

8,325 7,077 +1,248 +18% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

9,597 11,204 -1,607 -14% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

5,620 2,431 +3,189 +131% 

Total containers transshipment (TEU) 11,640 5,899 +5,741 +97% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

1,613 604 +1,009 +167% 

Total cars handled (cars) 1,703 2,796 -1,093 -39% 

Total imported cars (cars) 1,377 1,637 -260 -16% 
Total re-exported cars by sea (cars) 326 1,159 -833 -72% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? 6,408   
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 2021حركة مرفأ بيروت االجمالية والواردات المرفئية في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 
 الواردات المرفئية هل ينسحب ايضا  على مجموعالحركة االجمالية  ارتفاع

 الواردات المرفئية؟سيارة و  1.703حاوية نمطية،  50.618ألف طن،  289باخرة،  95
سجل مرفأ بيروت حركة اجمالية في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي اكبر مما كانت عليه في شهر تشرين  

ت حتى المرفئية التي تنشرها ادارة واستثمار مرفأ بيرو االول )اوكتوبر( المنصرم وربما انسحبت هذه الزيادة على الواردات 
 تاريخه.

 2021 تشرين االول وتشرين الثاني االجمالية فيمقارنة بحركة مرفأ بيروت 
 االرقام التالية:، 2021من العام  تشرين االول والثانيشهري  نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية فيالمقار  وافادت 

 اقل اونسبته باخرة واحدةقدره  في تشرين االول المنصرم، اي بانخفاض باخرة 96باخرة مقابل  95: بلغ عدد البواخر
 بالمئة. 1من

 .بالمئة 14ف طن ونسبته ال 46قدره  بارتفاعألف طن، أي  331ألف طن مقابل  377: بلغ بضائعالوزن االجمالي لل
 :، على كاآلتي2021رين الثاني ألف طن في تش 377وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          

ألف طن  33أي بنمو قدره ألف طن،  256ألف طن مقابل  289: بلغت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 .بالمئة 13ونسبته 

ف طن أل 13قدره  طن، أي بارتفاعألف  75ألف طن مقابل  88 : بلغتوتلك المعاد تصديرها بحرا   البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 17ونسبته 

 2021ارتفاع حركة الحاويات في تشرين الثاني 
كما سجل مرفأ بيروت حركة حاويات جيدة في شهر تشرين الثاني الماضي واكبر مما كانت عليه في تشرين  

نمطية حاوية  8.276حاوية، اي بزيادة قدرها  42.342حاوية نمطية مقابل  50.618االول المنصرم. فقد بلغ مجموعها 
 بالمئة.  20ونسبتها 
 :كاآلتيالماضي،  شهر تشرين الثانيحاوية نمطية في  50.618وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية نمطية ونسبته  4.437قدره  بارتفاع، أي حاوية 21.026حاوية نمطية مقابل  25.463: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 21

 2.830 اقدره  بزيادةحاوية، أي  20.712حاوية نمطية مقابل  23.542: بلغت بحراالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبتها 
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 حاويات 1.009قدره  بارتفاع، أي حاويات 604حاوية نمطية مقابل  1.613: بلغتالسفنالحاويات المعاد تستيفها على متن 

 بالمئة. 167نمطية ونسبته 
 ؟ 2021 الثاني تشرينكيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 

على ، حاوية نمطية 25.463والبالغة  الماضي تشرين الثاني شهر وتوزعت حركة الحاويات المستوردة والبالغة في 
 :الشكل التالي

 2.182قدره  بارتفاع، أي حاوية 15.415حاوية نمطية مقابل 17.597: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته 

حاوية نمطية  297قدره  حاوية، أي بانخفاض 2.143حاوية نمطية مقابل  1.846: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 14ونسبته 

حاوية  2.552قدره  بارتفاع حاوية، أي  3.468حاوية نمطية مقابل  6.020: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 74 نمطية ونسبته

 ؟ بحرا  وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 
حاوية  23.542البالغة ، و الماضي الثاني تصديرها بحرا في تشرينمصدرة والمعاد وتوزعت حركة الحاويات ال 

 نمطية كاآلتي:
 1.248 اقدره حاوية، أي بزيادة 7.077حاوية نمطية مقابل  8.325: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 18 احاوية نمطية ونسبته
حاوية  9.597: بلغت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من 

 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  1.607قدره  بانخفاضحاوية، أي  11.204نمطية مقابل 
 3.189 اقدره حاوية، أي بزيادة2.431حاوية نمطية مقابل  5.620: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 131 حاوية نمطية ونسبته
 2021الثاني  ارتفاع مجموع الحاويات برسم المسافنة في تشرين

حاوية  5.899حاوية نمطية مقابل  11.640الثاني الماضي  وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة في تشرين 
 بالمئة. 97حاوية نمطية ونسبته  5.741نمطية، أي بارتفاع  قدره 

 2021الثاني  تشرينتراجع مجموع السيارات في 
 2.796سيارة مقابل  1.703بينما تراجع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في تشرين الثاني الماضي، فبلغ  

 بالمئة. 39سيارة ونسبته  1.093سيارة في تشرين االول المنصرم، اي بتراجع قدره 
 سيارة، كاآلتي: 1.703وتوزع هذا المجموع  البالغ  
 بالمئة. 16سيارة ونسبته  260سيارة، أي بانخفاض قدره  1.637سيارة مقابل  1.377: بلغت لمستوردةالسيارات ا
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 بالمئة. 72سيارة ونسبته  833سيارة، أي بانخفاض قدره  1.159مقابل سيارة  326: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 ؟2021 كم بلغت الواردات المرفئية في تشرين الثاني

ال بد من االشارة اخيرا  الى ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تنشر مجموع الواردات المرفئية المستوفاة في شهر تشرين و  
من المتوقع ان يكون هذا المجموع اكبر مما كان عليه في شهر تشرين االول المنصرم، مواءمة الثاني الماضي حتى تاريخه ولكن 

 لالرتفاع بحجم البضائع وعدد الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي ومجموع حركة الحاويات برسم المسافنة.
********** 

 ة االقتصاديةالبنك الدولي يحمل طبقة النخبة في لبنان المسؤولية عن األزم
 

 
حذر البنك الدولي من ان االزمة االقتصادية في لبنان هي اسوأ من نوعها يشهدها العالم منذ الخمسينيات 

، قائال  انها تهدد استقرار البلد على المدى الطويل. ووصف البنك الدولي األزمة في تقرره االخير بانها 19القرن الـ
النخبة في لبنان، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها كساد متعمد، ويضيف التقرير ان طبقة 

، لتصل 2021االقتصادي، هي التي دبرت االزمة وقال البنك ان اليرادات الحكومية تراجعت بنحو النصف في عام 
 ال واليمن.بالمئة من الناتج المحلي االجمالي، وهذه ثالث اقل نسبة على مستوى العالم بعد الصوم 6.6الى 

 ويشير التقرير الى ان البيئة الجيوسياسية تؤكد الحاجة اغلة معالجة االزمة.
********** 

 عيد عازار: قمة الموجة قطعت

 
 الدكتور عيد عازار 

 

31/52 

ICN – Newsletter nr. 128 – January 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 
-32- 

اعلن رئيس اللجنة التنفيذية للقاح "كورونا" الدكتور عيد عازار بتغريده على حسابه عبر "تويتر" انه "ومن خالل مقارنة 
"الفا"بـ"اوميكرون" واضح جدا ان المرض المتقدم والوفيات بـ"اوميكرون" اقل بكثير" واضاف :"قمة الموجة قطعت وال 

 د".يمكن ان يسوء اال اذا ظهر متحور جدي
دوالر قبل زيارة  30"تبع الـ  PCRوتابع"لذلك يجب، تخفيف مدة العزل، برتوكول المدارس اقل شربكة، الغاء الـ 

 لبنان"
 وختم الدكتور عيد عازار تغريدته بالقول "ليش الفرق : كل متحور مختلف بحد ذاته". 

********** 
2021 NovemberRanks of shipping lines at Beirut Port in  

 2021( نوفمبر) تشرين الثانيمراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في 
 حاوية نمطية 8.325حاوية نمطية وتلك المصدرة مألى الى  17.597الى  حركة الحاويات المستوردة ارتفاع

 ا  وتصدير  ا  المراتب األمامية استيرادب تبديالت صغيرة
حقق في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي ارتفاعا  بحركة الحاويات المستوردة بينت االحصاءات ان مرفأ بيروت    

برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية عما كانت عليه في شهر تشرين االول )اوكتوبر( المنصرم، كما 
 اظهرت ان المراتب االمامية سجلت تغييرات صغيرة استيرادا  وتصديرا .

 2021الثاني  تشرين في المستوردة برسم االستهالك المحلي الحاوياتحركة  ارتفاع
حاوية نمطية، مقابل  17.597الثاني الماضي  فقد بلغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك في تشرين 
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  2.182حاوية نمطية في شهر تشرين االول المنصرم، أي بارتفاع قدره  15.415

 تغييرات صغيرة في المراتب األمامية استيرادا  
ان  ،نمطية حاوية 17.597الماضي والبالغة  الثاني تشرين في المستوردة برسم االستهالك حركة الحاويات واظهرت

  تعديالت صغيرة شهدتها المراتب االمامية:
حاوية نمطية على  5.692محتلة المرتبة االولى باستيرادها   CMACGMفقد ظلت شركة المالحة الفرنسية   -  

حاوية في تشرين االول  3.479بواخرها وبواخر شركات المالحة التي يضمها تحالف بحري واحد، مقابل 
 . %64حاوية نمطية ونسبته  2.213المنصرم، اي بارتفاع قدره 

 3.202حاوية نمطية مقابل  3.187بتفريغها  بالمرتبة الثانية MSC ةكما احتفظت شركة المالحة السويسري -
 بالمئة.  1حاوية نمطية ونسبته اقل من  15حاوية، اي بتراجع  قدره 

 2.609حاوية نمطية مقابل  2.125على المرتبة الثالثة بـ MAERSKوحافظت شركة المالحة الدانمركية  -
 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  484حاوية، اي بانخفاض قدره 

 

32/52 

ICN – Newsletter nr. 128 – January 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-33- 
حاوية،  897حاوية نمطية مقابل  1.124الى المرتبة الرابعة  بـ  ARKASوانتقلت شركة المالحة التركية   -

 بالمئة.  25حاوية نمطية ونسبتها  227اي بارتفاع قدره 
حاوية نمطية مقابل  890بـ  الى المرتبة الخامسة HAPAG LLOYD االلمانيةشركة المالحة  في حين انتقلت -

 . بالمئة 25حاوية نمطية ونسبته  298قدره  بتراجعحاوية، اي  1.188
 638حاوية نمطية مقابل  861بـ EVERGREENوجاءت المرتبة السادسة لصالح شركة المالحة التايوانية  -

 بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبتها  223نمطية اي بزيادة قدرها حاوية 
 2021ونمو حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في تشرين الثاني 

حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في تشرين الثاني الماضي زيادة، حيث بلغ  كما حققت
حاوية  1.248حاوية في شهر تشرين االول المنصرم، اي بنمو قدره  7.077حاوية نمطية مقابل  8.325مجموعها 

 بالمئة.  18نمطية ونسبته 
 المراتب األمامية تصديرا  ب طفيفة تغييرات

 8.325لغة الماضي والبا الثاني تشرينحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في  ثانية، اظهرتمن ناحية  
 المراتب االمامية.  طفيفة شهدتها تعديالتحاوية نمطية، ان 

حاوية نمطية على بواخرها  4.795 بشحنهاالمرتبة االولى كعادتها في بقيت  CMACGMفشركة المالحة الفرنيسة  -
 1.218قدره  بارتفاع، اي حاوية 3.577، مقابل الخرى التي يضمها تحالف بحري واحدشركات المالحة اوبواخر 

 بالمئة.  34حاوية نمطية ونسبته 
نمطية مقابل  ةحاوي 1.327 بتصديرهاالمرتبة الثانية  على  ”MAERSK“ الدانمركية المالحة شركة حافظت كما -

 بالمئة. 6ية ونسبتها حاوية نمط 73 قدره بنموحاوية، اي  1.254
 بانخفاض، اي حاويات 507حاوية نمطية مقابل  499الثالثة بـالمرتبة ب MSC السويسريةشركة المالحة  واحتفظت -

 بالمئة. 2نمطية ونسبته  حاويات 8قدره 
حاوية،  402حاوية نمطية مقابل  385مكانها في المرتبة الرابعة بـ  ARKASوراوحت شركة المالحة التركية  -

 بالمئة.  4حاوية نمطية ونسبته  17اي بتراجع قدره 
حاوية، اي بزيادة  170حاوية نمطية مقابل  345اليابانية من المرتبة الثامنة الى الخامسة بـ ONEوانتقلت مجموعة  -

 ة. بالمئ 103حاوية نهمطية ونسبتها  175قدرها 
حاوية نمطية مقابل  301مكانها في المرتبة السادسة بـ EVERGREENفي حين راوحت شركة المالحة التايوانية  -

 .بالمئة 18حاوية نمطية ونسبته  66حاوية، اي بتراجع قدره  367
 
 

 

33/52 

ICN – Newsletter nr. 128 – January 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-34- 
 2021 الثاني تشرينبالمئة حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا في  79

حاوية  13.879وبلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى استيرادا في تشرين الثاني الماضي  
حاوية نمطية، كانت  17.597بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي البالغة  79نمطية اي ما نسبته 

حاوية نمطية اي  12.149الست االولى ذاتها في تشرين االول المنصرم  حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب
حاوية نمطية اي بارتفاع  15.415بالمئة ايضا  من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  79ما نسبته 

 بالمئة.  14حاوية نمطية ونسبته  1.730قدره 
 2021 تشرين الثانيحصة شركات المالحة الست االولى تصديرا في  92

بينما بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى تصديرا  في تشرين الثاني الماضي 
حاوية  8.325بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغ  92حاوية نمطية اي ما نسبته  7.652

 6.487نمطية، بينما بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى نفسها في تشرين االول المنصرم 
حاوية نمطية، اي بزيادة قدرها  7.077بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى البالغة  92حاوية نمطية اي ما نسبته 

 بالمئة. 18 حاوية نمطية ونسبتها 1.165
 

Port Beirut to containers importing by lines shipping of Ranks 
In November & October 2021 

Name of shipping line November 
2021 

October  
2021 

+ / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 5,692 3,479 +2,213 +64% 

2.   MSC – Switzerland 3,187 3,202 -15 -1% 

3.   Maersk – Danish 2,125 2,609 -484 -19% 

4.  Arkas – Turkish 1,124 897 +227 +25% 

5.   Hapag Lloyd – Germany 890 1,188 -298 -25% 

6.   Evergreen – Taiwanese 861 638 +223 +35% 

7.   Cosco – Chinese 755 774 -19 -2% 

8.   Medkon – Turkish 623 696 -73 -1% 

9.   Hamburg Sud– Germany 607 554 +53 +10% 

10. Turkon – Turkish 578 415 +163 +39% 

11. Tarros – Italian 494 427 +67 +16% 

12. ONE Group – Japanese 422 324 +98 +3% 

13. M L H –  E gyp t  136 __  +136 +13600% 

14. Messina – Italian 46 40 +6 +15% 

15. Yang Ming – Taiwanese 38 118 -80 -68% 

16. Diverse shipping lines 19 54 -35 -65% 

Total import full for local market (TEU) 17,597 15,415 +2,182 +14% 
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Ranks of shipping lines by exporting containers from Beirut Port 

 In November & October 2021 
Name of shipping line November 

2021 
October  
2021 

+ / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 4,795 3,577 +1,218 +34% 

2.   Maersk – Danish 1,327 1,254 +73 +6% 

3.   MSC – Switzerland 499 507 -8 -2% 
4.   Arkas – Turkish 385 402 -17 -4% 

5.   ONE Group – Japanese 345 170 +175 +103% 

6.   Evergreen – Taiwanese 301 367 -66 -18% 

7.   Cosco – Chinese 274 380 -106 -28% 

8.   Hapag Lloyd - Germany 145 223 -78 -35% 

9.   Hamburg Sud – Germany 138 85 +53 +62% 

10. Tarros – Italian 47 70 -23 -33% 

11. Turkon – Turkish 40 28 +12 +43% 

12. Messina - Italian 14 7 +7 +100% 

13. Diverse shipping lines 15 7  +8 +114% 
Total export full with Lebanese cargoes 
(TEU) 

8,325 7,077 +1,248 +18% 

********** 
 2021تراجع كبير بحركة المسافنة في مرفأ بيروت خالل االشهر االحد عشر االولى من العام 

سجل مرفأ بيروت تراجعا  كبيرا  بحركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها في االشهر االحد عشر  
 122.550الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغ مجموعها االولى من العام الماضي مقارنة بتلك التي كان حققها في 

 بالمئة. 55حاوية نمطية ونسبته  152.320حاوية نمطية، اي بانخفاض ملموس قدره  274.870حاوية نمطية مقابل 
والمعلوم ان السبب المباشر لهذا التراجع يعود الى تدهور خدمات محطة الحاويات وانتشار فيروس كورونا  
في العالم والذي اثر سلبا  على االقتصاد العالمي، ال سيما اقتصادات البلدان المجاورة في لبنان التي هي وتفشيه 

 المقصد النهائي لحركة المسافنة في مرفأ بيروت.
********** 

Wan Hai and Cosco follow Evergreen and agree more generous bonuses 
After a second year of record profits for the liner shipping industry, Wan Hai  and Cosco 

have fallen in line to join Evergreen in paying bountiful bonuses to staff. 

Wan Hai, whose $2.49bn net profit for the first three quarters of 2021 was a near 20-fold year-on-

year increase, is reported to be paying staff bonuses equal to a full year’s salary, plus TW$1m 

($36,093). 

A source is quoted saying tat Wan Hai adjusted its bonus after publicity over some Evergreen 

employees enjoying a 40-month bonus. 
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Wan Hai spokesperson Laura Su told The Loadstar: “From the past to the present, the company’s 

practice has been to base the year-end bonus on employees’ performance. The company will 

definitely treat its employees well, as you can see from the company’s various welfare systems. 

“Since Wan Hai’s salary and bonuses are all confidential, these won’t be publicly announced. The 

bonus was paid before the holidays, and only employees know their bonuses.” 

While Maersk has maintained its bonus at a flat rate of $1,000 per employee, in Taiwan, liner 

operator employees have been calling for more generous bonuses since word of the Evergreen 

payments got out. 

Resentment was such that Yang Ming employees inundated the company’s feedback channel and 

the Ministry of Transport and Communications, the firm’s largest shareholder, demanding it 

match Evergreen’s bonuses. In response, Yang Ming chairman Cheng Cheng-mount personally 

appealed to the employees to stop comparing themselves with peers in other companies. 

Cosco Ship Holding, parent of Cosco Shipping Lines and Cosco Shipping Ports, has apparently 

given staff bonuses of up to 30 months, according to Chinese business publication Caixin 

Global. Between January and September last year, Cosco Ship Holding’s net profit leaped more 

than 30-fold, to $10.7bn. 

Industry estimates reveal that liner operators could see total net profits of about $150bn for 2021, 

as Covid-19-related logistical bottlenecks continued to support strong freight rates. 

The load Star 

 

********** 

 مجلس االعمال الروسي العربي: مهمتنا اعداد االرضية النشاء مشاريع اعمال دولية جديدة

 
 Tatiana  Gvilava العربي  الروسي مجلس االعمال رئيسة

، تاتيانا غفيالفا، ان "الروسية "سيدات اعمالاكدت رئيسة مجلس االعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة : 
ت انشاء او التفكير في مشاريع اعمال دولية جديدة، ولكن فقط االعمال الروسي العربي، ليسلمجلس "المهمة الرئيسية 

العداد األرضية لذلك. واشارت، في حديث لوكالة "سبونتيك" الروسية، الى ان "مجلس اعمالنا، هو اوال  وقبل كل شيء جهة 
كما يلي: نزيل االعشاب الضارة ونحرث، ونجهز اتصال، اذا عرضنا انشطتنا على مثال العمل الميداني، فسيبدو االمر 

 التربة للزراعة.
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بمعنى آخر، نحن نعد فقط منصة للشركات والصناديق الدولية لبدء العمل، اسمحوا لي ان اؤكد ان المجلس ال يجر باليد  

اي شخص الى التعاون بل انه يساعد فقط في بناء العالقات. يمكننا القول ان مؤشر االداء الرئيسي لعملنا هو عدد 
 المصافحات في االجتماعات والجلسات.

********** 
Summary of Tripoli Port Statistics in November of 2021 

Compared with the same period of 2020 
Description  November 

2021 

November 

2020 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

78 52 +26 +50% 

Total Cargo (tons)  209,727 223,607 -13,880 -6% 

Total Imports (tons)  155,680 184,720 -29,040 -16% 

Total exports (tons) 54,047 38,887 +15,160 +39% 

Total Cars 508 4 +504 +12600

% 

Total Containers (TEU) 4,853 3,299 +1,554 +47% 

Total Containers Imported (TEU) 2,271 1,811 +460 +25% 

Total Containers Exported (TEU) 2,582 1,488 +1,094 +74% 

Total trailers  1,620 1,101 +519 +47% 

Total Trailers discharged 653 539 +114 +21% 

Total Trailers loaded 967 562 +405 +72% 

Total Port revenues  (USD) 3,099 1,647 1,452 +88% 

 
تشرين الثاني على مجموع وارداته المرفئية في شهر  ايضا   نسحبا اإلجمالية مرفأ طرابلس حركة ارتفاع

 2021 )نوفمبر(
 دوالر يينمال 3شاحنة و  1.620سيارة،  508حاوية نمطية،  4.853طن،  الف 210 باخرة، 78

، حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في 2021من العام ( نوفمبر)تشرين الثانيسجل مرفأ طرابلس في شهر 
 ، كما اظهرت االحصاءات ارتفاعا  كبيرا  بمجموع الواردات المرفئية.2020الثاني( من العام  الشهر ذاته )تشرين

 2021و  2020 الثاني اإلجمالية خالل شهري تشرين مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 التالي:، 2021و  2020العامين  من الثاني تشرين يفي شهر  اإلجمالية بحركة مرفأ طرابلسالمقارنة أفادت و 

 50ونسبته  اخرةب 26 قدره بارتفاع، اي 2020من العام  هذات في الشهرباخرة  52باخرة مقابل  78: بلغ مجموع البواخر
 بالمئة.
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 6ته بطن ونس 13.880 هقدر  بانخفاضطن، اي  223.607ل طن مقاب 209.727: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة. 
 :كاآلتي،  الماضيمن العام  تشرين الثاني طن في 209.727وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

 بالمئة. 16طن ونسبته  29.040 قدره بانخفاض طن، أي  184.720 طن مقابل 155.680: بلغ وزنها البضائع المستوردة
طن  15.160قدره  بارتفاعطن ، أي  38.887طن مقابل  54.047: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة . 39ونسبته 
 .2020سيارات فقط في الشهر ذاته من العام  4سيارة مقابل  508بلغ : مجموع السيارات
 47ته بحاوية نمطية ونس 1.554قدره  بارتفاعحاوية، أي  3.299حاوية نمطية مقابل  4.853: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة. 
 :على الشكل التالي، الثاني من العام الماضي تشرين حاوية نمطية في 4.853وتوزع هذا المجموع البالغ 

 احاوية نمطية ونسبته 460 اقدره بزيادةحاوية، أي  1.811حاوية نمطية مقابل  2.271: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 25

 1.094 قدره بارتفاعحاوية، أي  1.488حاوية نمطية مقابل  2.582: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 74حاوية ونسبته 

 بالمئة. 47شاحنة ونسبتها  519شاحنة ، أي بزيادة قدرها   1.101شاحنة مقابل  1.620: بلغ الشاحناتمجموع 
 

 كاآلتي: الماضيمن العام  الثاني تشرين شاحنة في 1.620وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 21شاحنة ونسبته  114شاحنة، أي بارتفاع قدره  539شاحنة مقابل  653: بلغت لشاحنات الواردة بحراا

 ئة.بالم 72 اشاحنة ونسبته 405 اقدره بزيادةشاحنة، اي  562شاحنة مقابل  967: بلغت الشاحنات الصادرة بحرا
 

 2021 الثاني تشرينعلى مجموع الواردات المرفئية في  انعكس ايجابا  الحركة االجمالية  ارتفاع
ع على مجمو  انسحب ايضا   الماضيمن العام  الثاني تشرينالحركة االجمالية في  ارتفاعوافادت االحصاءات ان 

، اي 2020من العام  الشهر ذاتهفي مليون دوالر  1.647مليون دوالر مقابل  3.099التي ارتفعت الى  المرفئية الواردات
 .بالمئة 88مليون دوالر ونسبتها  1.452قدرها  بزيادة

**********   
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 2021ايرادات قياسية لقناة السويس في العام 

 .2021هيئة قناة السويس انها حققت رقما قياسيا بايراداتها في العام اعلنت  
سجلت ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق  2021فقد ذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع ان احصائيات القناة للعام 

بزيادة قدرها  2020مليار دوالر للعام  5.6مليار دوالر مقابل  6.3على مدار تاريخها حيث حققت اعلى ايراد سنوي بلغ 
 بالمئة.  13مليون دوالر ونسبتها  700

سفينة  1.864سفينة اي بارتفاع قدره  18.830سفينة مقابل  20.694شارت االحصائيات ايضا  الى عبور وا 
مليون طن  100مليار طن، اي بفارق  1.17مليار طن مقابل  1.27بالمئة وبلغ اجمالي الحموالت الصافية  10ونسبته 

 بالمئة. 9ونسبته زيادة بلغت 
تعكس نجاحات السياسات التسويقية  2021الت اداء القناة خالل العام واكد ربيع ان المؤشرات الخاصة بمبد 

والتسعيرة المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع المالحي والتعامل بمرونة مع المتغيرات التي شهدتها صناعة 
 النقل البحري في ظل تحديات فيروس "كورونا".

تدعم الحفاظ على  2022عتماد آليات عمل وضوابط جديدة خالل العام وكشف ربيع اخيرا  على ان القناة تعتزم ا 
 البيئة.

 ********** 
 

Maersk says 2021 profit will top forecasts by US$1-$2 billion 
 

MAERSK group has reported preliminary unaudited financial results for the fourth quarter 

of 2021 are ahead of expectations.  

Already on track for record profits, the largest ever for any Danish company, it increased its profit 

forecast by nearly five per cent and free cash flow from operations by more than 13 per cent. 

The company said fourth quarter results were driven by an 80 per cent improvement for its 

average freight rates during the quarter versus the year ago.  

The strong freight rates more than offset a four per cent decrease in ocean volumes during the 

fourth quarter.  

Total revenues in the fourth quarter reached $18.5 billion which exceeds the $16.6 billion in 

revenues for the third quarter, which was the company's 13th quarter in a row with year-on-year 

profit increases.  

As a result, maersk said it will report earnings of $8 million (EBITDA) or an underlying EBIT of 

$6.8 billion for the fourth quarter. 

'The strong result in the quarter reflects the continuation of the exceptional market situation within 

ocean caused by the global disruptions to the supply chains, which have led to further increase in 

container freight rates,' Maersk writes in its trading update. 'Consequently, given the strong 

performance in Q4 2021 the preliminary full-year figures for 2021 will exceed our previous 

guidance.' 

SeaNews  

**********  
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 2021ماليين حاوية نمطية حركة مرفأ طنجة المتوسط في العام  7.2

 
 مرفأ طنجة المتوسط المغربي

. فقد تداول 2020حقق مرفأ طنجة المتوسط حركة اجمالية في العام الماضي اكبر مما كانت عليه في العام  
 24مليون حاوية نمطية ونسبتها  1.4ماليين حاوية، اي بزيادة جيدة قدرها  5.8ماليين حاوية نمطية مقابل  7.2

 بالمئة. 
مليون طن، اي بارتفاع  80.8مليون طن مقابل  101كما سجل حركة بضائع كبيرة، اذ بلغ وزنها االجمالي 

 بالمئة. 25مليون طن ونسبته  20.2قدره 
مركبة، اي بزيادة قدرها  357.420مركبة مقابل  407.459وسجلت حركة المركبات زيادة، فبلغ مجموعها  
 بالمئة. 14مركبة ونسبتها  50.039
باخرة، اي بزيادة قدرها  9.734باخرة مقابل  10.902وارتفع مجموع البواخر التي امت مرفأ طنجة الى  
بالمئة. والمعلوم ان مرفأ طنجة سجل في السنوات الماضية قفزات كبيرة على الصعيدين  12باخرة ونسبتها  1.168

 العربي والعالمي، فتقدم ليحتل المرتبة الثانية عربيا والمرتبة االربعة والعشرين عالميا .
********** 

China-Europe freight train services surge in 2021 
 

 
Freight train services China - Europe 

BEIJING, Jan. 4 (Xinhua) -- China-Europe freight train services saw rapid growth in 2021 

amid safe and smooth operation, according to China State Railway Group Co., Ltd. on Tuesday. 

The number of China-Europe freight train trips surged by 22 percent year on year to hit 15,000 in 

2021, data from the company showed. 
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During the period, the freight trains handled a total of 1.46 million 20-foot equivalent units of 

goods, up 29 percent from a year ago. 

Cooperation among countries along the rail routes has been beefed up, the company said, adding 

that the steady operation of the train services has made positive contributions to the stability of 

industrial and supply chains worldwide. Enditem 

XINHUANET 

**********   

 2021في العام   LOS ANGELESارتفاع حركة الحاويات في مرفأ 

 
 األميركي  Los Angeles مرفأ

االميركي رقما قياسيا جديدا بحركة الحاويات التي تعامل معها في العام  LOS ANGELESسجل مرفأ  
، وهذا الرقم هو 2020بالمئة عن العام  13مليون حاوية نمطية اي ارتفاع كبير بلغ  10.7. فقد بلغ عددها الـ 2021

 االكبر يحققه هذا المرفأ حتى اليوم.
الرئيس التنفيذي للمرفأ ان هذه النتائج التشغيلية الجيدة تسجل بالرغم من ازدحام  Gene Serokaوقال  

 ، 2021البواخر الذي عانى منه المرفأ في العام 
نتيجة النتشار فيروس كورونا الذي اصاب عددا كبيرا من موظفي وعمال المرفأ وادى الى عرقلة عمليات تفريغ البواخر 

 بالحاويات التي تنتظر حلول دورها لتأمين نقلها الى مستورديها. وشحنها، والى اقتظاظ الباحات
لم يعرف  2021سجل ازدحاما  شديدا  للبواخر في العام  LOS ANGELESوتجدر االشارة الى ان مرفأ  

باخرة تنتظر خارج االحواض لحلول دورها للرسو والعمل في  100مثيال  له، اي فاق عددها في بعض االحيان الـ 
 .المرفأ

********** 
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Qatar Airways seeks $600m damages from Airbus in UK lawsuit 

 

 
Akbar Al Baker president of Qatar airways 

Qatar Airways is seeking $618m (€546m) from planemaker Airbus in a dispute over 

surface and paint quality on A350 wide-body aircraft. 

The airline is seeking the sum as compensation for the grounding of 21 A350s through January 

17, according to court documents. Qatar Airways is asking for a further $4.2m for each day the 

aircraft continue to be idled. 

The dispute flared up in the middle of last year and has worsened in recent months. Airbus took 

the unusual step of issuing a statement denouncing its customer’s “ongoing mischaracterisation” 

of the issue. Qatar decided in late January to take the matter to the UK High Court. 

Airbus denies the Qatar Airways claims in total, according to a spokesman. The Toulouse, France-

based planemaker, reiterated that the European Union Aviation Safety Agency has found no 

airworthiness issue with the aircraft. 

A spokesman for Qatar Airways declined to comment. 

Airbus has acknowledged that other customers such as Finnair have suffered surface degradation 

issues on the A350. The company maintains they stem from differing thermal properties of layers 

that make up the aircraft’s shell – the structural carbon composite material, a sheet of copper 

lightning protection that wraps the fuselage and outer paint coatings. 

Airbus has previously said it’s weighing longer-term solutions, including replacing the expanded 

copper foil wrap with a different material on future aircraft. 

Chief Executive Officer Guillaume Faury told Bloomberg that the company is “mostly there” in 

terms of resolving the surface issues. He said the company was attempting to resolve the 

disagreement with Qatar over a proposed fix on a technical level, while also dealing with the suit. 

Independent.ie 

 ********** 

 الشمالي تحقق رقما قياسياحركة المالحة عبر الممر البحري 
بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام  59حققت حركة النقل عبر الممر البحري الشمالي ارقاما قياسيه مسجلة زيادة قدرها  

 33، مقابل 2021كانون االول )ديسمبر(  17مليون طن بحلول  33.5، فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع المنقولة 2020
 .2016بالمئة عن العام  353مسجال زيادة نسبتها  2021مليون طن في نهاية العام  34، ليبلغ 2020ام مليون طن للع
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، ان "احدث ”ROSATOM“نائب مدير ادارة الممر البحري الشمالي في شركة  Maxim Kolinko وقال  

 79سفينة، من بينها  92المعطيات المتوفرة تشير الى تنامي دور هذا الممر لعبور السفن التجارية الذي بلغ عددها 
ديا للنقل، فأكثر ممرا مج سفينة غير روسية، االمر الذي يدل على ان الشركاء الدوليين باتوا يعتبرون هذا المسار اكثر

مع قيامنا بتعزيز القدرة االستيعابية للموانئ البحرية الموجودة على طول الطريق، خصوصا ان التوجه القائم للنمو 
 سيستمر لسنوات عدة في المستقبل".

، وشرعت 2018هي المشغلة للبنية التحتية لطريق عبر الشمال منذ العام   ”ROSATOM“ويذكر ان شركة  
ة والصياناعمال تحديث واسعة النطاق السطول كاسحات الجليد الروسي، كما توفر كل ما يلزم العمال البناء  في

الخاصة بالبنية التحتية للموانئ الحكومية الموجودة على الممر، كما انها تنفذ عددا من المشاريع التجارية المتعلقة بانشاء 
ئع ومحطات الشحن، فضال عن تطوير تقنيات االنتاج التجاري اسطول خاص بها من السفن التجارية لنقل البضا

 للهيدروجين ونقله.
، فهي العمل على تحويل هذا الممر الى خط شحن بحري يعمل على ”ROSATOM“اما المهمة الرئيسية لشركة  

 مدار العام، ويلبي المعايير الدولية سواء من حيث السالمة وجودة الخدمات المقدمة.
********** 

SM Line rejects talk of HMM takeover 
 

 
Woo oh hyun president of SM line 

SM Merchant Marine, also known as sm Line, says it does not harbour any ambitions of 

acquiring its fellow South Korean rival HMM, after it purchased more shares in the latter. 

On January 29, 2021, SM Line, which the Samra Midas group established from acquiring the 

operations of bankrupt Hanjin Shipping, paid US$14 million for another 613,438 of HMM's 

shares. That took its total holdings in HMM to 0.49 per cent. 

Another SM group company, Korea Shipping Corporation, has a 0.44 per cent stake in HMM, 

meaning that the group's total interest in HMM stands at 0.93 per cent. 

An SM Line spokesperson, however, downplayed the stock purchase when contacted byContainer 

News. 

'It's just for investment purposes as the shipping market rises and we don't have a specific plan for 

extra acquisition,' he pointed out. 

Turkish shipping news. 

************  

 

43/52 

ICN – Newsletter nr. 128 – January 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 

https://www.seanews.com.tr/haber/sm/


 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-44- 

 التايوانية YANG MINGالف حاوية نمطية لـ  15سفن، سعة  5
 

 
Cheng Cheng Mount  الرئيس التنفيذي لشركةYANG MING التايوانية 

الف حاوية  15انها تعاقدت على بناء سفن، سعة الواحدة  YANG MINGاعلنت شركة المالحة التايوانية  
قدم لتعزيز خدماتها بين اسيا واوروبة والمرافئ في المحيط  40الف حاوية جديدة من فئة  20نمطية باالضافة الى 

 الهادئ.
 5الف حاوية نمطية و  12سفن سعة الواحدة  5على بناء  2018، قد اوصت في العام YANG MINGوكانت  

 YANGZIJILANGالف حاوية نمطية التي قامت ببنائها احواض بناء السفن الصينية  11سفن اخرى سعة الواحدة 
BUILDING واحواض بناء السفن اليابانية ،IMABARI SHIP BUILDING. 

 .الف حاوية نمطية 664التاسعة في العالم باسطول تجاري تبلغ سعته االجمالية المرتبة  YANG MINGوتحتل  
**********   

MSC takes world’s largest container line crown from Maersk 
 

 
Diego Aponte president of MSC (Switzerland) 

 

Latest figures from Alphaliner show MSC edging ahead of Maersk for the first time by 

1,888 teu. MSC has 645 ships with a combined capacity of 4,284,728 teu, compared to Maersk 

with 738 ships with 4,282,840 teu in capacity. 

MSC had been expected to overtake Maersk as the world’s largest container line for some time 

given both its large newbuild orderbook and acquisition of secondhand and chartered tonnage in 

recent times. 
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Both lines hold a market share of 17% at present and significantly larger than their nearest rival 

CMA CGM a 12.6% share and 3.17m teu of capacity. 

MSC is set to considerably extend its lead over Maersk in capacity in the coming years with an 

orderbook of 60 newbuilds, just shy of 1m teu in capacity, or 23% of its current fleet. By contrast 

Maersk’s orderbook stands at 6% of its current fleet with 25 ships totalling 255,100 teu in 

capacity. 

Much of Maersk’s expansion and investment over the last 12 months has focused on logistics and 

e-commerce related fulfilment rather than physical assets of containerships. 

 Seatrade Maritime News 

**********   

 اصبحت االكبر في العالم “ ALOT”EVERالسفينة 

 
 اصبحت اكبر سفينة حاويات في العالم EVER ALOTالسفينة 

اللمسات االخيرة على سفينة  JIANGNAN CHANXING SHIPYARDتضع احواض السفن الصينية  
سفن تعاقدت على بنائها لصالح شركة المالحة التايوانية  6وهي االولى من  ”EVER ALOT“الحاويات 

EVERGREEN . 
التي  EVER ACEحاوية نمطية لتصبح االكبر في العالم مكان السفينة  24.004وتبلغ سعة هذه السفينة  

 ة.حاوية نمطي 23.992تبلغ سعتها 
 هذه السفينة في شهر ايار )مايو( المقبل. EVERGREENومن المتوقع ان تستلم  

 مليون حاوية نمطية. 1.478المرتبة السابعة في العالم باسطول تبلغ سعته  EVERGREENوتحتل 
********** 

China port congestion worsens as ships divert away from Ningbo 
 

 
Port of Ningbo-China 
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The partial closure of the world’s third-busiest container port is worsening congestion at 

other major Chinese ports, as ships divert away from Ningbo amid uncertainty over how long 

virus control measures in the city will last. 

In nearby Shanghai and in Hong Kong, congestion is once again increasing after dropping due to 

the reopening of Yantian port in Shenzhen, which shut in May for a separate outbreak. The 

number of container ships anchored off Xiamen on China’s southeast coast rose to 24 Tuesday 

from 6 at the start of the month, according to shipping data compiled by Bloomberg. 

AlJazeera 

**********     

Shipping Companies in 2022World’s Top 10 Largest Containers  
 2022شركات شحن بالحاويات في العالم في العام  10اكبر 

 

المتخصصة بشؤون النقل البحري، ان تبديالت طرأت  ALPHALINERافادت االحصاءات التي نشرتها  
 .2022على بعض اسماء شركات الشحن بالحاويات التي احتلت المراتب العشر االولى في العالم في مطلع العام 

من التقدم من المرتبة الثانية الى االولى باسطول تبلغ سعته  MSCفقد تمكنت شركة المالحة السويسرية  - 
بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي البالغة  17.1مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته  4.307االجمالية 
 مليون حاوية نمطية. 25.018
لت متربعة على المرتبة الى المرتبة الثانية بعد ان ظ MAERSKبينما تراجعت شركة المالحة السويسرية  - 

بالمئة من سعة  17مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته  4.281عاما. فقد بلغت سعة اسطولها  25االولى الكثر من 
 االسطول التجاري العالمي.

من التقدم من المرتبة الرابعة الى الثالثة باسطول  CMACGMفي حين استطاعت شركة المالحة الفرنسية  - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 12.7مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته  3.192تبلغ سعته 
من المرتبة الثالثة الى المرتبة الرابعة باسطول تبلغ سعته  COSCOوتراجعت شركة المالحة الصينية  - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 11.6مليون حاوية نمطية اي ما نسبته  2.923
االلمانية من االحتفاظ بالمرتبة الخامسة باسطول تبلغ سعته  HAPAG LLOYDمكنت شركة المالحة وت - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 6.9مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته  1.743
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اليابانية في المرتبة السادسة  OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE)وحلت مجموعة المالحة  - 
بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 6.1مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته  1.534باسطول تبلغ سعته 

مليون  1.478المرتبة السابعة باسطول تبلغ سعته  EVERGREENواحتلت شركة المالحة التايوانية  - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 5.9حاوية نمطية، اي ما نسبته 

في المرتبة  HYUNDAI MERCHANT MARINE (HMM)وحلت شركة المالحة الكورية الجنوبية  - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 3.3الف حاوية نمطية اي ما نسبته  822الثامنة باسطول تبلغ سعته 

الف  664باسطول تبلغ سعته  YANG MINGوجاءت المرتبة التاسعة لصالح شركة المالحة التايوانية  - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 2.6حاوية نمطية اي ما نسبته 

باسطول تبلغ سعته  WAN HAI LINESوكانت المرتبة العاشرة من نصيب شركة المالحة التايوانية  - 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 1.7الف حاوية نمطية، اي ما نسبته  417االجمالية 

 21.361وتبلغ سعة السفن التي تستخدمها شركات المالحة العشر االكبر في العالم لتأمين خطوطها البحرية المنتظمة 
 بالمئة من السعة االجمالية لالسطول التجاري العالمي في مطلع العام الحالي. 84.9مليون حاوية نمطية اي ما نسبته 

********** 
DP World reports strong volume growth of 11.9% for 9 monts of 2021 

 

DP World Limited handled 58.4 million TEU (twenty-foot equivalent units) across its 

global portfolio of container terminals in 9 months of 2021, with gross container volumes 

increasing by 11.9% year-on-year on a reported basis and up 11.4% on a like-for-like basis. On a 

3Q2021 basis, DP World handled 19.8 million TEU, up 8.1% year-on-year and up 7.9% on a like-

for-like basis. 

3Q2021 gross volume growth was mainly driven by Asia Pacific, India, Middle East & Africa and 

Australia with a strong performance from Qingdao (China), Mumbai (India) and Sokhna (Egypt). 

Jebel Ali (UAE) handled 3.4 million TEU in 3Q2021, up 0.6% year-on-year. 

At a consolidated level, our terminals handled 11.4 million TEU during 3Q2021, increasing 7.6% 

on a reported basis and 7.2% year-on-year on a like-for-like basis. 

Group Chairman and Chief Executive Officer Sultan Ahmed Bin Sulayem commented: 

We are delighted to report another strong quarter for DP World with throughput growth of 8.1%, 

which is once again ahead of industry growth of 6.4%. This strong performance illustrates the  

resilience of the global container industry, and DP World's continued ability to outperform the 

market. 

Encouragingly, all our regions continue to deliver volume growth with India being a key driver, 

and we continue to make solid progress on our strategy to deliver supply chain solutions to 

beneficial cargo owners. 
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The near-term outlook remains positive, but we do expect growth rates to moderate in the final 

quarter. Furthermore, we remain mindful that the Covid-19 pandemic, continued supply chain 

disruptions, and geopolitical uncertainty could continue to hinder global economic recovery. 

Overall, we are pleased with the year-to-date performance and remain focused on growing 

profitability while managing growth capex. The strong nine-month volumes leave us well placed 

to deliver an improved set of full year results and we remain focused on delivering our 2022 

targets.  

About DP World 

We are the leading provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, enabling the 

flow of trade across the globe. Our comprehensive range of products and services covers every link 

of the integrated supply chain – from maritime and inland terminals to marine services and industrial 

parks as well as technology-driven customer solutions.  

We deliver these services through an interconnected global network of 129 business units in 

55 countries across six continents, with a significant presence both in high-growth and mature 

markets. Wherever we operate, we integrate sustainability and responsible corporate citizenship into 

our activities, striving for a positive contribution to the economies and communities where we live 

and work.  

Our dedicated, diverse and professional team of more than 55,000 employees from 134 countries 

are committed to delivering unrivalled value to our customers and partners. We do this by focussing 

on mutually beneficial relationships – with governments, shippers, traders, and other stakeholders 

along the global supply chain – relationships built on a foundation of mutual trust and enduring 

partnership.  

We think ahead, anticipate change and deploy industry-leading technology to further broaden our 

digital vision to disrupt world trade and create the smartest, most efficient and innovative solutions, 

while ensuring a positive and sustainable impact on economies, societies and our planet.  

DP World 

**********   

 مرفأ شنغهاي يحافظ على المرتبة االولى في العالم للعام الثاني عشر على التوالي

 
 Shanghaiمرفأ 
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 2021مليون حاوية نمطية في العام  47الصيني يتربع على المرتبة االولى بتداوله  SHANGHAIما يزال مرفأ 
 بالمئة. 8مليون حاوية نمطية ونسبتها  3.5اي بزيادة قدرها  2020مليون حاوية للعام  43.5مقابل 

 التوالي.وللعام الثاني عشر على  2010ويذكر ان مرفأ شنغهاي ما يزال يحتل المرتبة االولى منذ العام  
********** 

KSOE bags $1.4 billion ship orders in first 2022 deals 
 

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Hyundai Heavy Industries 

Group’s intermediate holding company, has kicked off 2022 with 1.7 trillion won ($1.4 billion) in 

orders to build 10 vessels. 

KSOE said on Jan. 4 that it signed a 1.3 trillion won contract to build six 16,000 twenty-foot 

equivalent unit (TEU) container ships powered by liquefied natural gas (LNG) with a shipping 

company in Europe. 

The shipyard also secured a 259.5 billion won deal for a 174,000-cubic-meter LNG carrier from a 

customer in Asia. It also inked a contract to build three 1,800 TEU container ships with a client in 

Oceania. 

Hyundai Samho Heavy Industries Co., a KSOE shipbuilding unit, is set to build the six large  

Container ships and the LNG tanker to deliver them in order from the first half of 2024 to the 

customers.Those vessels will be equipped with dual-fuel engines, meeting tighter environmental 

regulations by the International Maritime Organization (IMO), according to the company. 

ECO-FRIENDLY HIGH VALUE-ADDED SHIPS 

The 289.9-meter long LNG tanker adopted not only a dual-fuel engine but also various eco-

friendly functions such as an LNG reliquefaction system. 

Hyundai Mipo Dockyard Co., another KSOE unit, is set to build the three feeder container ships 

to deliver from the second half of 2023.“Growing interest and inquiries about eco-friendly vessels 

have steadily resulted in orders as global environmental regulations are tightened,” said a KSOE 

official.Last year, KSOE won $22.8 billion orders to build 226 vessels including 58 LNG-

powered ships, the most in the world, topping its initial target of $14.9 billion.The company set 

this year’s order target at $17.4 billion, aiming to secure deals for eco-friendly high value-added 

ships in consideration of profitability. 

The Koreas Economic Daily 

********** 

 2021مليون حاوية نمطية في العام  37.5امل مع مرفأ سنغابور يتع

 
 مرفأ سنغابور
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مليون حاوية نمطية  37.5 بتداوله 2021اظهرت االحصاءات ان مرفأ سنغابور حافظ على المرتبة الثانية في العام  

بالمئة كما ارتفع الوزن االجمالي  2الف حاوية نمطية ونسبته  900، اي بارتفاع قدره 2020مليون حاوية في العام  36.6مقابل 
 .بالمئة 1مليون طن ونسبتها  8.7مليون طن، اي بزيادة قدرها  590.3مليون طن مقابل  599للبضائع الى 

مرفأ سنغابور يعتبر اكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم محتفظا  بالمرتبة من جهة اخرى، ما يزال  
اي بنمو صغير ال يتجاوز  2020مليون طن في العام  49.9، مقابل 2021مليون طن في العام  50.047االولى بـ

 بالمئة. 1الـ
**********   

Shipping container rates from China to US tick higher 
 

Rates for shipping containers from East Asia and China to the Americas remain elevated, 

although largely stable, but some market participants are seeing increases as they schedule January 

shipments. 

The main drivers of the elevated rates continue to be high consumer demand and congestion at US 

ports, said Judah Levine, head of research at online freight shipping marketplace and platform 

provider Freightos. 

Rates have ticked higher over the past couple of weeks, but average rates remain about 

$5,000/container below the peak in August and September. 

Also, the spread between the highest and lowest rates has narrowed. In October, the spread was 

about $25,000, now it is about $11,000, according to Freightos. 

Despite efforts to ease the logjam of vessels at the ports of Los Angeles and Long Beach, the No 1 

container port in the US, containerized imports have fallen below levels in the same months in 2018 

for the second month in a row. 

While the port complex will hit records for full-year throughput in 2021, 13% above the 2018 peak, 

import volumes in Los Angeles were front-loaded in the first half of the year when congestion, 

while significant, was less severe than it is now. 

There may be some relief from a manufacturing lull in China as manufacturing is expected to slow 

significantly for the Lunar New Year holiday. 

While the number of ships in port at the twin ports has shrunk, it is largely because of a new queuing 

system for container ships put in place by the Marine Exchange of Southern California (MESC) that 

moves the ships to a safer location, known as the Safety and Air Quality Area (SAQA), to help 

reduce emissions near the coastline. 

MESC defines total vessels in port as the sum of vessels at anchor, in a drift area and at berth. 

While there were only 23 container ships at anchor or loitering within 40 miles of the ports, there 

were 71 vessels that were slow speed steaming or loitering outside the SAQA. 

The record before the new queuing system was implemented is 116 container ships on 16 

November. There were 86 container ships in port on 13 October ahead of the peak-season 

arrivals.Latin America buyers have said they are seeing firming rates for January material, which 

could suggest that rates are likely to remain elevated for some time. 
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In a new development, participants in the US polymer markets are starting to have issues finding 

empty containers for exports. 

Some bagged material is entering the spot market, which indicates that the material was destined 

for export but did not get loaded on a vessel and is now being sold in the domestic market. 

Hellenic Shipping news 

**********   
 2021العام تراجع حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني في 

 
 مرفأ العقبة االردني

باستثناء حركة الحاويات التي سجلت تراجعا   2021حقق مرفأ العقبة االردني حركة اجمالية جيدة في العام 
الف طن  519طن، اي بارتفاع قدره  14.387مليون طن مقابل  14.906فقد بلغ الوزن االجمالي التي تداولها 

 بالمئة. 4ونسبته 
 مليون طن على الشكل التالي: 14.906وزن االجمالي للبضائع البالغ وتوزع هذا ال 

 2الف طن ونسبته  218مليون طن، اي بزيادة قدرها  9.857مليون طن مقابل  10.075: بلغت البضائع الواردة
 بالمئة.

 7ونسبته الف طن  301مليون طن، اي بارتفاع قدره  4.530مليون طن مقابل  4.831: بلغت البضائع الصادرة
 بالمئة.

سيارة، اي بانخفاض  116.347سيارة مقابل  109.766الى التي تعامل معها  مجموع السياراتبينما تراجع  
 بالمئة. 6سيارة  6.581قدره 

، اي بتراجع 2020حاوية للعام  857.283حاوية نمطية مقابل  765.662الى مجموع الحاوياتكما انخفض  
 بالمئة. 11بته حاوية نمطية ونس 91.621قدره 

ويذكر ان مرفأ العقبة هو المرفق البحري الوحيد الذي يربط االردن بالبحر االحمر ويعبر عبره معظم حركته  
 التجارية مع العالم الخارجي.

********** 
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Liner shipping profits tipped to hit $200bn this year 
 

Analysts are increasingly confident that liners will smash 2021’s record earnings this year. 

Consultantcy Drewry is predicting container shipping will notch up a combined EBIT of $200bn 

this year, up from its revised 2021 total of $190bn. 

“The smoother earnings forecast rationale stems from a pivot away from the volatile (and likely 

retreating) spot market towards longer-term contracts that are expected to be signed at much 

higher levels in upcoming negotiations,” Simon Heaney, senior manager of container research for 

Drewry, wrote in the company’s latest Container Forecaster report. 

Annual contract freight rates this year will be going up by more than 60% on the major routes, 

when compared with 2021 contract rates, Drewry estimates, allowing for greater profits even as 

volumes fall. 

 “The pandemic and ensuing supply chain crisis is the primary driver of the supercharged carrier 

profits and share price bonanza. In simple terms, the longer the congestion lasts, the longer that 

freight rates and carrier profits will stay extremely high,” Drewry suggested. 

Analysts at HSBC, meanwhile, reckon liner shopping will make a $163bn operating profit this 

year, up 8% year-on-year. 

“This is mainly driven by strong tailwinds in contract rates fuelled by a 77% increase in spot rates 

(SCFI) in the past 12 months. Shippers and liners are entering into contract negotiations earlier 

than before. Head-haul (Asia-US, Asia-Europe) long-term rates look set to double or triple from 

those set last January, according to Xeneta, an analytics platform,” a report published by HSBC 

today stated. 

Splash 247.com 

********** 
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