
 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 ابرز التطورات في مرفأ بيروت خالل الربع االول من القرن الواحد والعشرين

 
 2020آب  4مرفأ بيروت قبل وبعد االنفجار في 

 الفرنسية CMACGMمحطة الحاويات في مرفأ بيروت مع وصيانة وتشغيل  الدارةتوقيع عقد 

 
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت

Record daily rate of US$175,000 to charter a 2,756 TEU boxship 

 

Press Mekong"' -Container vessel " X  
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 26/2/2022بيروت                      5242/2022/237رقم 
 

  .129Newsletter nr– 129النشرة االلكترونية 
 February 2022 -2022( فبراير) شباط

 Index –الفهرس 
 

 7/16 الربع االول من القرن الواحد والعشرينخالل ابرز التطورات في مرفأ بيروت  -

   موقع مرفأ بيروت االستراتيجي -

  مرفأ بيروت "مرفأ العرب" -

في  B.O.Tوفق نظام  في مرفأ بيروت فوز سلطة موانئ دبي بمناقصة لتجهيز وتشغيل محطة الحاويات -
 1998العام 

 

  فسخ سلطة موانئ دبي لعقد التجهيز والتشغيل لمحطة الحاويات -

  ري الى العمق العربيالى مركز محوري للترانزيت الب تحويل مرفأ بيروت -

عام ادارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت في ال فوز كونسورتيوم اميركي وبريطاني ولبناني بمناقصة -
2005 

 

   اعتماد مرفأ بيروت محطة رئيسية لعمليات المسافنة -

  ارتفاع قياسي بحركة الحاويات -

  توسيع محطة الحاويات -

  انجازات مرفأ بيروت -

   على قطاع النقل البحري اللبناني 2020آب  4وانفجار  17/10/2019تداعيات مظاهرات  -

  انتشار فيروس كورونا ساهم في تفاقم االوضاع -

  العناية االلهية انقذت محطة الحاويات من الدمار -

  خدمات محطة الحاويات مهددة بالتوقف -

   “BCTC” المشاكل المالية لشركة  لالوكاالت البحرية تساهم في ح -

   رافعة 11الى  الجسرية الصالحة للعملارتفاع عدد الرافعات  -

  الفرنسية بعقد ادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت “CMACGM” فوز شركة  -

 16 للكبتاغون من لبنان الى احدى الدول العربيةضبط محاولة تهريب جديدة  -
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- Summary of Beirut Port in 2021 compared with 2020 17/20 

  2021حركة مرفأ بيروت االجمالية في العام  -  

ضائع لك المصدرة مألى ببارتفاع حركة البضائع والسيارات والحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وت - 
 2021العام انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة في مقابل  لبنانية

 

  بحرا  توردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة ارتفاع وزن البضائع المس -

   تراجع كبير بحركة الحاويات -

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

 

   ارتفاع حركة السيارات -

 20 الرئيس عون يبحث تطورات عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان -

 20/21 الدوليمع البنك  ا  عا اقتصاديالرئيس ميقاتي يترأس اجتما -

- Ranks of shipping agencies in Beirut Port in 2021 21/26 

  2021 مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في العام -

  استمرار تراجع حركة الحاويات في مرفأ بيروت -

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

 

   ا  وتصدير  ا  التبديالت متواصلة في المراتب االمامية استيراد -

- Ranks of Shipping agencies by Importing containers in 2020 & 2021  

- Exporting containers in 2020 & 2021Ranks of shipping agencies by   

- $33 million to be invested by French giant port’s container terminal 26/27 

 PCR” 27/28“اشهر من اختبار الـ  6االبيض: تراجع عدد االصابات واعفاء الوافدين الملقحين منذ  -

- Summary of Tripoli port Statistics in 2020 compared with 2021 28/30 

  انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية 2021ارتفاع حركة مرفأ طرابلس االجمالية في العام  -

  ارتفاع مجموع البواخر والسيارات والحاويات والشاحنات والوزن االجمالي للبضائع الواردة والصادرة -

  ارتفاع الحركة االجمالية انسحب ايضا  على مجموع الواردات المرفئية -

- ts Expects 14 pc growth in 2021 revenues to over US$1bAD Por 30 

 31  استمرار تحسن خدمات وانتاجية محطة الحاويات في مرفأ بيروت -

-Ranks of Shipping lines at Beirut Port in 2021  31/34 

  2021مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت خالل العام  -
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  المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانيةارتفاع حركة الحاويات  -

  تعديالت في بعض المراتب االمامية استيرادا وتصديرا -

  2021حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا في العام  83% -

  2021حصة شركات المالحة الست االولى تصديرا  في العام  89% -

- Ranks of Shipping lines by Importing containers to Beirut port in 2020 & 2021  

- Beirut port in 2020 &  fromRanks of shipping line by Exporting containers 
2021 

 

    CMACGMبعد توقيع عقد ادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة  - 
 شرق المتوسطنأمل ان تستعيد محطة الحاويات عافيتها ودورها المحوري في  زخور:

35/36 

   رودولف سعاده يؤكد مجددا التزامه بلبنانو  - 

 36/37 سالم: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر واحد على االكثر -

- December 2021 Ranks of Shipping agencies in Beirut port in 37/41 

  2021مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت خالل كانون االول )ديسمبر(  -

   حاوية نمطية 44.333تراجع حركة الحاويات والمرفأ يتداول  -

  وتصديرا   استيرادا  تعديالت في بعض المراتب االمامية  -

  تراجع مجموع الحاويات -

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

- Ranks of shipping Agnecies by importing containers in November & December 
2021 

 

- Ranks of shipping Agnecies by Exporting containers in November & December 
2021 

 

 41/42  يطلع وزير المالية على خطة مصرف االسكانحبيب  -

 42 2021رئاسة ميناء بيروت رغم تراجع عدد السفن في العام ارتفاع ايرادات  -

- Summary of Tripoli port statistics in December 2021 43/44 

   لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية 2021تراجع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس في كانون االول  -
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  والحاويات را  وردة والمصدرة والمعاد تصديرها بحانخفاض الوزن االجمالي للبضائع المست -

  ارتفاع عدد السيارات والشاحنات -

   الواردات المرفئيةانخفاض الحركة االجمالية لم ينعكس سلبا على مجموع  -

 44/45 2022وزير الطاقة االردني : سنبدأ تصدير الكهرباء الى لبنان في آذار )مارس(  -

من  قىو عملية تشليح ما تبلدوالر هاالسمر : فرض استيفاء الموظفين والعسكريين رواتبهم من المصارف با -
  حقوقهم

45 

- Ranks of shipping lines in Beirut port in December 2021 46/48 

  2021مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في كانون االول )ديسمبر(  -

  عدة في بعض المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا  تغييرات  -

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

 

  2021في كانون االول  ا  استيرادالمالحة الست االولى  حصة شركات 76% -

  2021في كانون االول تصديرا  حصة شركات المالحة الست االولى  92% -

- Ranks of shipping by Importing containers in November & December 2021  

- of shipping by Exporting containers in November & December 2021 Ranks  

 49 الحركة البيئية دعت الى وضع مخطط توجيهي عام في مناطق وجود "خزانات" شركات الغاز والوقود -

- 78m TEU in 2021 sees Volume up by 9,4pc handling DP World 49/50 

 50 تراجع عدد سفن الحاويات المنتظرة خارج مرفأي لوس انجلوس ولونغ بيتش االميركيين -

- with November  Summary of Beirut port Statistics in December 2021 compared
2021 

51/53 

   تراجع المجموع العام للحاويات -

  ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي -

   حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية ومجموع الحاويات برسم المسافنة تراجع -

   ارتفاع مجموع السيارات -

 54 2022ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة في كانون الثاني  -

 55 2021ارتفاع حجم مناولة الحاويات في موانئ دبي العالمية في العام  -

- 230 Cruise Ships to sail in February 2022 55 

 56 استمرار ارتفاع ايرادات قناة السويس في كانون الثاني من العام الحالي -

- lencia port has reaffirmed it self as one of Europe’s busiest ports, handling Va
5,604,478 in 2021 

56/57 
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 57/58  2021مليون دوالر في العام  230ارباح "موانئ ابو ظبي" ترتفع الى  -

- 4b order with boeing for four 777 freighters,1China Airlines places US$ 58/59 

 59 2021االلمانية في العام   Hapag Lloydمليار دوالر ارباح  12.8 -

- Asia service in late February 2022-One to Launch new intra 60 

 60/51  !السويسرية وتحقق ارباحا قياسية MSCسفن حاويات لـ  4تبيع  SINOKORشركة  -

-  hand box ship “red hot” market-ills to be made on SecondMoney St 61/62 

 2021في العام   االلماني  Hamburgالمشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ  “HHLA”ارتفاع ارباح شركة  -
- HHLA أأ 

62/63 

- customers orce forwarders to reject largerck of Capacity faL 63 

 63/64 2022في كانون الثاني مليون حاوية نمطية  4.35مرفأ شنغهاي الصيني يتعامل مع  -

- pc164pc to US$1.7 billion as sales surge 57.2DSV 2021 profit up  64 

 65 2021في العام  ةالدانمركي MAERSKارباح قياسية لـ  -

-  ship,000 to charter a 2,756 TEU box175Record daily rate of US$ 65/66 

 66/67 2021في العام الخارجية الصين تسجل رقما قياسيا بحجم تجارتها  -

- rdersNatilus Secures US$6b in aircraft o 67 
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 في مجال الخدمات اللوجستية والمرافئ ضمن مشروع تدريبية للشباب والشاباتالدورة الفي مشاركا  
“ “YEP MED PROJECT 

 زخور يعرض ابرز التطورات في مرفأ بيروت خالل الربع االول من القرن الواحد العشرين 
عبر  (ONLINE)نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع دول االتحاد االوروبي دورة تدريبية جديدة  

في مجال الخدمات  ”YEP MED PROJECT“ضمن مشروع  ،للشباب والشابات في لبنان ”ZOOM“ تطبيق
 .2022شباط  3الى  2022كانون الثاني  31ن وانئ، وذلك خالل الفترة الممتدة ماللوجستية والم

والقى رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخور محاضرة في هذه الدورة عن ابرز التطورات التي  
 شهدها مرفأ بيروت خالل الربع االول من القرن الواحد والعشرين.

 بيروت االستراتيجي مرفأ موقع

 
 2020آب  4مرفأ بيروت قبل وبعد االنفجار في 

 

لمرفأ بيروت، فهو يشكل كما ذكر الموقع  لتحدث عن الموقع االستراتيجي المميزمحاضرة باالواستهل زخور  
االلكتروني الدارة واستثمار مرفأ بيروت "مركز التقاء للقارات الثالث: اوروبة وآسيا وافريقيا، ما جعل منه ممرا  لعبور 

 حطة للتجارة الدولية خالل السبعينيات من القرنم اهماساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب". وجعل مرفأ بيروت 
 العشرين الماضي.
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 مرفأ بيروت "مرفأ العرب"

هامة وقعت خالل النصف الثاني من القرن العشرين الماضي، ففي  ا  وعرض زخور في مقدمة المحاضرة احداث 
شنت اسرائيل الحرب على مصر واحتلت الضفة الشرقية لقناة السويس التي اغلقت امام المالحة البحرية.  1967العام 

وبذلك تحول  اة،نبه القارة الهندية والشرق االقصى عبر القفتوقفت حركة التجارة البحرية بين اوروبة والشرق االوسط وش
اوروبة الى الدول العربية كالسعودية واالردن والعراق والكويت  منمرفأ بيروت الى مركز ومحطة للبضائع المستوردة 

والخليج العربي. وقد اطلق على مرفأ بيروت "مرفأ العرب" نظرا  للدور المحوري الذي اصبح يلعبه على صعيد الترانزيت 
 لعمق العربي.البري الى الدول العربية وا

ماليين طن، من ضمنها  3.4بلغ الوزن االجمالي للبضائع المفرغة في مرفأ بيروت حوالي  ،1973ففي العام  
 بالمئة. 30حوالي مليون طن بضائع برسم الترانزيت البري الى الدول العربية، اي ما نسبته حوالي 

احات وساحات ر بي اضطرت ادارة مرفأ بيروت الى استئجاونظرا  الستمرار تدفق البضائع الواردة برسم الترانزيت البر  
ي في الدول دها النهائا الحقا  بواسطة الشاحنات الى مقصتخزين هذه البضائع، على ان يتم نقلهعدة خارج المرفأ الستقبال و 

 العربية.
 ازدحام غير مسبوق للبواخر 

 واضطراها الى االنتظار خارج المرفأ اسابيع عدة امتهغير مسبوق بعدد البواخر التي  ا  وشهد مرفأ بيروت ازدحام 
 لحلول دورها للرسو والتفريغ، ما ادى الى ارتفاع قياسي باجور الشحن البحري الى مرفأ بيروت.

 ا  في مرفأ بيروت، فلعب التاجر اللبناني دور  (Free Zone)كذلك ازدهرت التجارة المثلثة في المنطقة الحرة  
 مميزا  بين المصدر في البلدان المصنعة والمنتجة والمستورد في البلدان العربية المستهلكة.

 

 اندالع الحرب اللبنانية
، فاندثر العصر الذهبي لمرفأ بيروت 1990اندلعت الحرب اللبنانية التي استمرت حتى العام  1975وفي العام  

 د دوره المحوري على صعيد حركة الترانزيت البري الى الدول العربية.الذي دمر واحرق واغلق امام المالحة البحرية، وفق
 

 انتهاء الحرب اللبنانية
 وبعد ان وضعت الحرب اللبنانية اوزارها، اعيد فتح مرفأ بيروت امام المالحة البحرية، وحصلت الدولة اللبنانية 

محطة  فبيروت وبناء رصي مرفأ دت اعمارستثمار وبعض الصناديق العربية، واعاعلى قروض من البنك االوروبي لال
 الحوض الخامس. في 16الحاويات الرئيسي رقم 
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 فوز سلطة موانئ دبي بمناقصة لتجهيز و تشغيل محطة الحاويات
بمناقصة لتجهيز وتشغيل محطة  ”Dubai Port Authority (DPA)“ ، فازت موانئ دبي 1998وفي العام  

على ان تنجز  ”Build, Operate, Transfer“ (B.O.T)عاما وفق نظام  20الحاويات في الحوض الخامس لمدة 
 .2001مشروع التجهيز وتبدأ المحطة بتقديم خدماتها في العام 

 

 والتشغيلفسخ عقد التجهيز 
ولكن فجأة ودون سابق انذار، فسخت سلطة موانئ دبي عقد التجهيز والتشغيل السباب لم تكشف الحكومة  

    اللبنانية عنها وال عن مالبساتها.
 خطة سلطة موانئ دبي

 
 قناة السويس

وكانت خطة موانئ دبي تقضي باعتماد مرفأ بيروت مركزا  لتفريغ البضائع الواردة على البواخر من الدول االوروبية  
رق ، بدال من عبور هذه البواخر قناة السويس والذي  يستغلنقلها برا  الى مقصدها النهائي ربية والخليج العربيالى الدول الع

تيازها ن للشاحنات اجكلم ويمك 2600ت ودبي ال تتجاوز الـ ، فالمسافنة بين بيرو ايام للوصول الى موانئ دبي 7اكثر من 
ت االف التي تبلغ عشراو مدة الرحلة وتوفير تسديد رسوم العبور في قناة السويس  تقصيرساعة، ما يؤدي الى  72باقل من 

 من الدوالرات عن السفينة الواحدة.
 مناقصة جديدة الدارة وتشغيل محطة الحاويات

، وبناء على المطالبة المتواصلة من قبل الغرفة الدولية للمالحة في بيروت، وافقت الحكومة 2004وفي العام  
اللبنانية على اجراء مناقصة جديدة الختيار شركة عالمية الدارة وتشغيل محطة الحاويات، على ان تقوم ادارة مرفأ بيروت 

 مرفأ الذاتية.لبتجهيزها من ايرادات ا
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 المناقصةبفوز ي يكونسوريوم بريطاني، اميركي ولبنان

االولى بريطانية والثانية اميركية، والثالثة  وفاز بها كونسوريوم يضم ثالث شركات: 2004وبالفعل اجريت المناقصة في العام  
تزال تتولى ادارة وتشغيل المحطة  التي ما  Beirut Container Terminal Consortium  (BCTC)لبنانية هي شركة

 حتى تاريخه.
 

 اعتماد المحطة مركزا  لعمليات المسافنة
 رافعات جسرية  3بـ مجهز أ  متر  600 طولهرصيف ب 2005في شهر اذار من العام  بدأت المحطة تقديم خدماتها 

“Shore Gantry Cranes”  مترا .  15.5وبغاطس مياه يبلغ 
لمسافنة، خطوطا ا الحاويات برسمتفريغ وشحن سة بهيالت الجمركية والتعرفات المنافوشجعت الخدمات الجيدة والتس 

البلدان المجاورة في سوريا وتركيا  مرافئنحو  (Transshipment)بحرية على اعتماد مرفأ بيروت مركزا  لعمليات المسافنة 
 ومصر واليونان وقبرص...

السويسرية التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث سعة  MSC، وقعت كل من شركة 2005ففي العام  
لعمليات  ا  ركز مالفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة، اتفاقا  مع ادارة المرفأ العتماد مرفأ بيروت  CMACGMاسطولها، وشركة 

 بمعدلت وروبة الشمالية الى مرفأ بيرو مرافئ الصينية والشرق االقصى واا المنتظمة والعاملة من المالمسافنة لبعض خطوطه
 رحلتين اسبوعيا لكل منهما.

 

 وياترتفاع قياسي بحركة الحاا
قياسية، من  بصوره، ارتفعت حركة الحاويات في مرفأ بيروت 2005وبعد بدء تشغيل محطة الحاويات في العام  

الف حاوية نمطية في  948الى  2005الف حاوية نمطية في العام  465الى  2004الف حاوية نمطية في العام   390
 2018مليون حاوية نمطية في العام   1.305الى اكثر من  2009الف حاوية نمطية في العام   995الى  2007العام 

 بالمئة من المجموع العام للحاويات. 32اي ما نسبته اكثر من  ،الف حاوية نمطية برسم المسافنة 419من ضمنها 
 

 ازدحام للبواخرو اكتظاظ باحات محطة الحاويات 
يعابية، تها االستاات المحطة والذي تخطى قدر وادى االرتفاع الكبير بحركة الحاويات الى اكتظاظ كبير في باح 

 عدة خارج االحواض لحلول دورها للرسو والتشغيل. ا  بواخر التي اصبحت تنتظر ايامللوالى ازدحام شديد 
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 حتى مجرى نهر بيروت توسيع محطة الحاويات 

 
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت بعد توسيعها شرقا حتى مجرى نهر بيروت

 
سيع محطة الحاويات من جهة ادارة مرفأ بيروت الى اعداد مشروع لتو  ،الحركة الكبيرة بحركة الحاويات ودفعت 
رافعة  12بـ  ا  مجهز  ،متر 600مترا  بدال  من  1100الرئيسي ، ليصبح طول رصيفها بيروت تى مجرى نهرالشرق ح

. وانجزت 2011مترا .وقد بدأ العمل في تنفيذ المشروع في العام  16.5رافعات، وبغاطس مياه عمقه  6جسرية بدال  من 
شدة ازدحام  مما ادى الى التخفيف من ،2013المحطة وبدأت بتقديم خدماتها بكامل طاقتها في الربع االخير من العام 

 البواخر واالكتظاظ في باحات المحطة.
 

 مرفأ بيروت اتانجاز 
وقد انضم مرفأ بيروت الى الئحة المرافئ المئة االولى في العالم التي تتعامل مع اكثر من مليون حاوية نمطية  

م معلوماتي حديث ظاعلى الجائزة الذهبية كأفضل ن 2015. كما حاز في العام 2018الى العام  2011سنويا منذ العام 
 . International Association of Ports & Habors (IAPH)حها المنظمة العالمية للمرافئ والموانئ للمرافئ التي تمن

 تأجيل المناقصة الدارة وتشغيل محطة الحاويات
مناقصة الدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت في شهر آذار  وكان من المفترض ان تجري ادارة المرفأ 
، ولكن وزير االشغال العامة والنقل السابق ميشال نجار ”BCTC“ قد ادارتها وتشغيلها مع، بعد انتهاء ع2020من العام 

 ه.سته وابداء المالحظات على مضموناعلن تأجيلها، واحال دفتر الشروط الى دائرة المناقصات لدرا
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 اعداد مخطط توجيهي لمرفأ بيروت

اعدت بناء على تكليف من ادارة مرفأ بيروت، المخطط التوجيهي الشامل لمرفأ  وعلمي" خطيبكما ان شركة " 
 ، وخصوصا تفعيل دوره المحوري في المنطقة .2037العام  وحتىبيروت والدور المنتظر ان يلعبه خالل االعوام المقبلة 

ات المرفأ ايراد منذ وتطويره وتجهيزه وتحديثه على تنفوقد تضمن هذا المخطط عدة مشاريع لتوسيع المرفأ  
 مليون دوالر سنويا. 320الذاتية التي اصبحت تفوق الـ 

 تراجع الحركة في مرفأ بيروت
 ووارداتهراماتيكيا بحركته االجمالية بدأ مرفأ بيروت يشهد تراجعا  د 2019تشرين االول من العام  17وفي  

ي لبنان، وتفاقمت االزمات على كافة االصعدة المالية المرفئية. فقد اندلعت في هذا التاريخ المظاهرات واالحتجاجات ف
صادية والمعيشية والصحية. ورافق هذه االحتجاجات والمظاهرات قطع للطرقات واغالق المصارف البوابها الكثر تقواال

 ومن ثم اتخاذها تدابير واجراءات تمنع المودعين من سحب ودائعهم بالعملة الصعبة او تحويلها الى ،من اسبوعين
باالضافة الى وقف فتح االعتمادات المستندية الستيراد  ،الخارج، ووضع قيود حتى على سحب االموال بالعملة اللبنانية

 البضائع، ما ادى الى تراجع كبير بحركة مرفأ بيروت.
 تفشي فيروس كورونا يفاقم االوضاع

ى تردي االوضاع واالزمات، فلجأت الحكومة اللبنانية ال منفاقم  ،كورونا وانتشاره في لبنان فيروس كما ان تفشي  
ما انعكس سلبا وبصورة دراماتيكية على حركة  ،التجول في البالد واغالق المؤسسات واالسواق التجارية لمرات عدة منع

 المرافئ اللبنانية وقطاع النقل البحري اللبناني.
 

 انفجار مرفأ بيروت القاتل والمدمر

 
 المدمرمرفأ بيروت 
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في مرفأ بيروت الذي دمر مرفأ بيروت القديم وجزءا  كبير ، حصل انفجار2020آب من العام  4في و 

كثر ا كبيرا من العاصمة بيروت، والمنطقة اللوجستية في المنطقة الحرة، واالهراءات، باالضافة الى سقوط
االف جريح، وتشريد عشرات االف من المواطنين الذين فقدوا  6شهيد، واصابة اكثر من  200من 

 منازلهم.

 جارلالنفتداعيات جسيمة 
 وكان لهذا االنفجار تداعيات جسيمة على مختلف االصعدة اذ على اثره شهد لبنان: 

 استقالة حكومة الرئيس حسان دياب. -
 بسعر صرف العملة الوطنية. كبيرتدهور  -
 ارتفاع عشوائي باسعار السلع، السيما المواد الغذائية على مختلف انواعها واشكالها. -
 الضرورية.اقتصار االستيراد على السلع  -
 اقفال مئات المؤسسات التجارية واالقتصادية والسياحية ابوابها بصورة نهائية. -
 بالمئة في البالد. 75ارتفاع نسبة الفقر والبطالة الى اكثر من  -
 التي خلفها انفجار المرفأ، انعكاسات سلبية المتفاقمة كانت لهذه االزمات واالحداث واالوضاعو  -

 ري اللبناني والمرافئ اللبنانية.على قطاع النقل البح كبيرة

 العناية االلهية انقذت محطة الحاويات
تبرت والتلفزيونات العربية واالجنبية، اع ء العالميةالذي تناقلته وكاالت االنبا بيروت عند وقوع انفجار مرفأ

القادمة الى مرفأ بيروت ، فطلبت من بواخرها بالمرفأ وبمحطة الحاوياتشركات المالحة العالمية ان االنفجار اطاح 
بلس بالفعل تم تحويل بعض البواخر الى مرفأ طراو  تحويل مسار ابحارها والتوجه الى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها.

 تفرغ حموالتها في محطة الحاويات المستحدثة فيه.بدأت الذي بدأ يشهد ازدحاما  ببواخر الحاويات التي 
وان  ،ان محطة الحاويات لم تدمر في االنفجار تبينعندما  ،هي والعالم اللبنانيينلكن المفاجأة التي اذهلت 

تصليحها، ما سمح لها باستئناف   ”BCTC“بأضرار صغيرة، استطاعت شركة  اصيبتانها و  ،العناية االلهية انقذتها
 االنفجار. على وقوع بعد اسبوع واحد للبواخر التي تؤمها تقديم خدماتها
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 تراجع خدمات محطة الحاويات

شركة  عتمنمحطة لسفن الحاويات بدأت بالتراجع بسبب االجراءات والتدابير المصرفية التي اللكن خدمات 
“BCTC”  من تحويل االموال من ودائعها بالعملة الصعبة الى الموردين في الخارج لشراء قطع الغيار المطلوبه لتصليح

والمقطورات التي اصبحت بحاجة ماسة الى عمليات تصليح . الرافعات الجسرية التي تشغل السفن، والمعدات واالليات
ما ان الحجز االحتياطي على ايرادات مرفأ بيروت من ك بسبب استخدامها لمدة طويلة دون اجراء اي صيانة عليها.

ملحم خلف وبعض المحامين لصالح بعض اهالي شهداء انفجار  المحامي النقيب السابق للمحامين في بيروتقبل 
ا، هالذين حملوا المرفأ مسؤولية هذا االنفجار، حرم ادارة المرفأ من القيام بموجباتها المالية تجاه المتعاملين مع ،المرفأ

تقديم واالستمرار ب ،لتتمكن من تصليح تجهيزاتها والياتها ،التي هي بأمس الحاجة الى االموال ”BCTC“السيما شركة 
  خدماتها.

استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المرفأ وعدم تزويده بكميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولداته  وهدد
، والمواد الغذائية واالدوية المستوردة بالحاويات المبردة بالتلف، وبالتالي الكهربائية، محطة الحاويات بوقف خدماتها

بالمئة من واردات وصادرات لبنان تمر عبر هذه  75تهديد االمن الغذائي للمواطنين بالخطر، خصوصا ان اكثر من 
 المحطة.

 محطة الحاويات مهددة بوقف خدماتها للسفن
بعدم تمكنها من تحويل االموال الصعبة الى الخارج لشراء قطع الغيار المطلوبة  ”BCTC“استمرار شركة  ومع

خدمات المحطة بصورة تصاعدية، الى ان وصلت الى دائرة الخطر، عندما تراجعت لتصليح تجهيزات المحطة، 
عدات وتجهيزات رافعات فقط، وبقاء القسم االكبر من اليات وم 3انخفض عدد الرافعات الجسرية الصالحة للعمل الى 

دد ادى تراجع عو  المحطة غير صالحة ايضا  للعمل، وبحاجة ملحة الى قطع الغيار وعمليات تصليح وصيانة شاملة.
واستمرار تراجع خدمات المحطة، الى تجدد ازمة ازدحام البواخر  ،الصالحة للعمل واآلليات والمعدات الرافعات الجسرية

ارتفعت صرخة وقد  ايام خارج المرفأ لحلول دورها للرسو والتشغيل. 5التي اصبحت مضطرة لالنتظار اكثر من 
البعض  ارشركات المالحة العالمية التي تتعامل مع مرفأ بيروت من التدهور الكبير بخدمات محطة الحاويات، واضطر 

ا عشرات االف يكلفهالى مرفأ طرابلس لتجنب بقائها منتظرة خارج المرفأ ايام عدة والذي  امنها الى تحويل بعض بواخره
 من الدوالرات يوميا .

 
 
 
 

 

14/67 

ICN – Newsletter nr. 129 – February 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-15- 

 الوكاالت البحرية تساهم في انقاذ محطة الحاويات
 

التي تؤمن خدماتها بسفن العالمية  المالحةالبحرية التي تمثل شركات سارعت الوكاالت وقد 
وقد انعكست هذه المساهمة  ”BCTC“الحاويات في ايجاد الحلول المالية للمشاكل التي تعاني منها شركة 

 6مع سفن الحاويات الى  تتعاملالمالية ايجابا على عمليات تشغيل السفن، اذ ارتفع عدد الرافعات التي 
 ابعد الشلل عن المحطة وانهيار خدماتها.رافعات، ما  3رافعات بدال من 

المباشرة في استيفاء قسم من بدالت الخدمات التي تقدمها نقدا بالدوالر االميركي  ،كما ان قرار ادارة المرفأ
(Fresh Dollar) سمح لها بتسديد اتعاب شركة ،BCTC بالدوالر االميركي، مما مكن ايضا نقدا “BCTC”  من

الخارج لشراء قطع الغيار المطلوبة، وبالتالي ارتفع عدد الرافعات  فيالموردين  ل الصعبة الىتحويل المزيد من االموا
الصينية،  ”ZPMC“ من استدعاء مهندسين من شركةكما مكنها و  ،رافعات جسرية 8لصالحة للعمل الى الجسرية ا

رافعة حتى  11المصنعة للرافعات الجسرية الذين استطاعوا تصليح المزيد من الرافعات الجسرية التي ارتفع عددها الى 
 .تاريخه

 الفرنسية ”CMACGM“توقيع عقد وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع 

 
 معالي وزير االشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية

مناقصة عالمية جديدة الدارة وتشغيل  ،11/11/2021في  علي حمية ير االشغال العامة والنقلوز  اطلقو 
. ولكن بسبب تقديم عرضين للمشاركة في المناقصة، مددت 11/1/2022وصيانة محطة الحاويات، وحدد موعدها في 

قل عدد العروض المشاركة عن ، الن دفتر شروط المناقصة ينص على ان ال ي31/1/2022فترة تقديم العروض لغاية 
 ثالثة.
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 قدمت شركتان فقط عرضهما للمشاركة في المناقصة لذلك لم تكتمل عملية بث العروض. 31/1/2022في 

اعلن وزير االشعال العامة والنقل علي حمية انه تم االتفاق على توقيع عقد ادارة  17/2/2022 في ولكن 
 وذلك وفقا  لدفتر الشروط. CMACGMوتشغيل وصيانة محطة الحاويات في بيروت مع شركة المالحة الفرنسية 

 
 ت.تواءم مع التطورات الجديدة التي شهدها مرفأ بيرو تم تحديث المحاضرة لت مالحظة:

 
 الغرفة الدولية للمالحة في بيروت          

  ********** 
 لبنان يحبط محاولة تهريب للكبتاغون الى احدى الدول العربية

كيلو غراما  من مخدر "الكبتاغون" الى احدى  27كشفت السلطات االمنية اللبنانية عن احباط عملية تهريب  
العامة لقوى االمن الداخلي، ان ذلك يأتي في اطار مكافحة عمليات الدول العربية. وذكر بيان صادر عن المديرية 

واوضح البيان ان "مجموعة من االشخاص كانت تخطط لعملية تهريب كمية كبيرة من  .تهريب المخدرات الى الخارج
 .والتةكعلى علب من الشو داخل طرد بريدي يحتوي دى الدول العربية، مخبأة ومموهة الحبوب المخدرة كبتاغون الى اح

واضافت المديرية:"نتيجة االستقصاء والتحريات المكثفة، تم تحديد مكان وجود الطرد لدى احدى شركات  
 البريد، وتم ضبطه".

الف حبة تم طحنها  150كلغ من مادة الكبتاغون المخدرة، اي ما يوازي  27وعثر بداخل الطرد على  
 الشوكوالتة، ووضعها في علب مخصصة.وتوضيبها في اكياس صغيرة، وتغليفها بمادة 

كما ضبط بحوزتها بطاقة هوية  1995واعلنت قوى االمن "توقيف متورطة لبنانية في العملية، من مواليد عام  
اضافة الى كمية من حبوب الكبتاغون"، ولفت البيان ان "التحقيقات القضائية رة تستخدمها في عمليات التهريب، مزو 

 توقيف متورطين آخرين".جارية، والعمل مستمر ل
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in 2021 compared with 2020 

 
Subjects 2021 2020 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,168 1,377 -209 -15% 

Total Tonnage handled (tons)  4,648 
million 

4,561 million +87 
thousand 

+2% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) 

3,785 
million 

3,757 million +28 
thousand 

+1% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

863 804 +59 +7% 

Total Containers handled (TEU) 614,994 772,873  -157,879 -20% 

Total containers imported (TEU) 301,204 362,632 -61,428 -17% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

219,977 202,330 +17,647 +9% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

15,367 17,817 -2,450 -14%   

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

65,860 142,485 -76,625 -54% 

Total containers exported  (TEU) 294,801 367,759 -72,967 -20% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

82,028 79,662 +2,366 +3% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

148,717 141,033 +7,684 +5% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

64,056 147,064 -83,008 -56% 

Total containers transshipment (TEU) 129,916 289,549 -159,633 -55% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

18,989 42,482 -23,493 -55% 

Total cars handled (cars) 25,117 12,941 +12,176 +94% 

Total imported cars (cars) 18,359 6,564 +11,795 +180% 
Total re-exported cars by sea (cars) 6,767 6,377 +381 +6% 

Total port revenues (USD)   ?? 110,634,000 - - 
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 2021حركة مرفأ بيروت االجمالية في العام 

االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ارتفاع حركة البضائع والسيارات والحاويات المستوردة برسم 
 2021ببضائع لبنانية، وتراجع حركة المسافنة في العام 

 سيارة 25.117حاوية نمطية و 614.994مليون طن،  4.648باخرة،  1.168
، ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع وحركة 2021افادت الحركة االجمالية التي سجلها مرفأ بيروت في العام  

الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية، مقابل انخفاض كبير السيارات و 
بمجموع حركة الحاويات برسم المسافنة. ولم تنشر ادارة واستثمار مرفأ بيروت القيمة االجمالية للواردات المرفئية التي 

 حتى تاريخه. 2021استوفيت في العام 
 2021و  2020خالل العامين مقارنة بحركة مرفأ بيروت 

 الوقائع التالية:، 2021و  2020نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل العامين المقار  واظهرت 
 بالمئة. 15 باخرة ونسبته 209قدره  ، اي بانخفاضباخرة 1.377باخرة مقابل  1.168: بلغ البواخر مجموع

الف طن ونسبته  87مليون طن، اي بارتفاع قدره  4.561مليون طن مقابل  4.648الجمالي وزنها ا: بلغ كميات البضائع
 بالمئة. 2

 :، كاآلتي2021مليون طن في العام  4.648وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
أي بزيادة قدرها طن،  مليون 3.757طن مقابل  مليون 3.785: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 .بالمئة 1ألف طن ونسبته  28
 7ف طن ونسبته أل 59قدره  طن، أي بارتفاعألف  804ألف طن مقابل  863 : بلغ وزنهابحرا   البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة.
 2021وتراجع حركة الحاويات في العام 

، انخفض الى 2021بيروت خالل العام  كما بينت االحصاءات ان المجموع العام للحاويات التي تداولها مرفأ 
حاوية نمطية ونسبته  157.879، اي بتراجع قدره 2020حاوية خالل العام  772.873حاوية نمطية مقابل  614.994

 بالمئة. 20
 :كاآلتي، 2021العام حاوية نمطية في  614.994وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية  61.428حاوية، اي بانخفاض قدره  362.632حاوية نمطية مقابل  301.204 : بلغ مجموعهاالحاويات المستوردة
 بالمئة. 17نمطية ونسبته 
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 بانخفاضحاوية، أي  367.759حاوية نمطية مقابل  294.801 : بلغ مجموعهاالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 20 حاوية نمطية ونسبته 72.967قدره 
قدره  بتراجع، أي حاوية 42.482حاوية نمطية مقابل  18.989بلغ مجموعها : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 55نمطية ونسبته  حاوية 23.493
 ؟ 2021العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 

 حاوية نمطية، كاآلتي: 301.204، والبالغة 2021في العام وتوزعت حركة الحاويات المستوردة  
قدره  بارتفاع، أي حاوية 202.330حاوية نمطية مقابل  219.977: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  17.647
حاوية  2.450قدره  حاوية، أي بانخفاض 17.817حاوية نمطية مقابل  15.367: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 14نمطية ونسبته 
 76.625قدره  بتراجع حاوية، أي  142.485حاوية نمطية مقابل  65.860: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 54 حاوية نمطية ونسبته
 ؟ 2021بحرا  في العام وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 

 في العام الماضي، حاوية نمطية 294.801البالغة مصدرة والمعاد تصديرها بحرا و وتوزعت حركة الحاويات ال 
 كاآلتي:

 2.366قدره  حاوية، أي بارتفاع 79.662حاوية نمطية مقابل  82.028: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته 

حاوية  148.717: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  7.684قدره  بارتفاعحاوية، أي  141.033نمطية مقابل 

قدره  حاوية، أي بانخفاض 147.064حاوية نمطية مقابل  64.056: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 56حاوية نمطية ونسبته  83.008

 2021 العامالمسافنة في  حركةمجموع ب انخفاض كبير
، اي بانخفاض 2020حاوية للعام  289.549حاوية نمطية مقابل  129.916العام لحركة المسافنة مجموع الوبلغ  

 بالمئة. 55حاوية نمطية ونسبته  159.633كبير قدره 
 2021 العامالسيارات في  ارتفاع حركة

سيارة مقابل  25.117وسجل مرفأ بيروت ارتفاعا بحركة السيارات التي تداولها في العام الماضي، والتي بلغت  
 بالمئة. 94سيارة ونسبتها  12.176بزيادة قدرها ، اي 2020سيارة في العام  12.941

 

 

19/67 

ICN – Newsletter nr. 129 – February 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-20- 
 ، كاآلتي:في العام الماضي سيارة 25.117وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 801سيارة ونسبته  11.795قدره  بارتفاعسيارة، أي  6.564سيارة مقابل  18.359: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 6 اسيارة ونسبته 381 اقدره بزيادة سيارة، أي  6.377سيارة مقابل  676.7: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

السباب طارئة  2021التي استوفتها في العام من جهة ثانية لم تنشر ادارة واستثمار مرفأ بيروت الواردات المرفئية 
 .2020مليون دوالر في العام  110.634في حين كانت استوفت 

**********  
 تطورات عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنانعون يبحث 

 
 رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون

ما آلت عملية   ALVAREZ & MARSALبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وفد من شركة  
التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وشرح الوفد المراحل التي توصلت اليها الشركة في التدقيق الجنائي وتقييم 

ة مع الئحة شركة متوافقان تكون البيانات التي تسلمتها ال البيانات التي وصلتها من مصرف لبنان، مبديا "امله في
 ي طلبها". واشار البيان الى انه من المقرر ان ينتهي التقييم مع بداية االسبوع المقبل.المعلومات الت

  ********** 
 الرئيس ميقاتي يترأس اجتماعا  لبحث مشاريع البنك الدولي في لبنان

 
 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
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راس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لبحث مشاريع البنك الدولي مع لبنان، شارك فيه وفد من 

االوسط ساروج كومارجاد وفي حضور النائب نقوال نحاس  المدير االقليمي لمنطقة الشرق برئاسة وليالبنك الد
 ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

الع على كيفية عمل االقتصاد بعثة من البنك الدولي تزور لبنان الطهناك ان بعد اللقاء، اعلن كومارجاد  
 ضيفا  م هيكلية االخرى في ما يتعلق بالكهرباء والمياه،اللبناني واعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطوير االصالحات ال

ل الى ة للتوصورقة االصالحية مع االطراف المعنيلبنان بحاجة الى ايالء االولوية لوضع اللمسات االخيرة على الان "
رط اساسي ش اقرارها وتبنيها، كما ابلغت رئيس الوزراء باننا نرغب برؤية تبني خطة للكهرباء في اسرع وقت ممكن النها

 ."للبنك الدولي من اجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء
  ********** 

Ranks of shipping agencies In Beirut Port in 2021 
  2021مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في العام 

 ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي و ، راجع حركة الحاويات في مرفأ بيروتاستمرار ت
 وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية وتراجع حركة الحاويات برسم المسافنة

 التبديالت متواصلة في المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا  
وذلك للعام الثاني  2020حركة حاويات اجمالية ادنى مما كانت عليه في العام  2021سجل مرفأ بيروت في العام 

على التوالي ، في حين حققت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
ارتفاعا ، مقابل انخفاض كبير بحركة الحاويات برسم المسافنة. كما اظهرت االحصاءات ان بعض المراتب االمامية 

 ت البحرية التي احتلتها.شهدت تبديالت باسماء الوكاال
 2021انخفاض مجموع الحاويات في العام 

حاوية نمطية مقابل  614.994فقد بلغ مجموع الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في العام الماضي  
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  157.879، اي بانخفاض قدره 2020حاوية نمطية في العام  772.873

 على الشكل التالي: 2021حاوية نمطية في العام  614.994ع البالغ وتوزع هذا المجمو 
 61.428حاوية، اي بتراجع قدره  362.632حاوية نمطية مقابل  301.204بلغ مجموعها  الحاويات المستوردة:

 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته 
حاوية، اي  759367.ة مقابل حاوية نمطي 294.801بلغ مجموعها  الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا :

 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  72.967بانخفاض قدره 
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حاوية، اي بتراجع قدره  42.482حاوية نمطية مقابل  18.989بلغ عددها  الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن:

 بالمئة. 55حاوية نمطية ونسبته  23.493
 2021كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في العام 

 حاوية نمطية، كاآلتي: 301.204وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في العام الماضي والبالغة  
حاوية نمطية في العام  202.330حاوية نمطية مقابل  219.977بلغت  برسم االستهالك المحلي:الحاويات المستوردة 

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  17.647، اي بارتفاع قدره 2020
حاوية  76.625حاوية، اي بانخفاض قدره  17.817حاوية نمطية مقابل  15.367بلغت  الحاويات المستوردة فارغة:

 بالمئة. 14نمطية ونسبته 
 62576.حاوية، اي بتراجع قدره  142.485حاوية نمطية مقابل  65.860بلغت  الحاويات المستوردة برسم المسافنة:

 بالمئة. 54حاوية نمطية ونسبته 
 2021تبديالت في بعض المراتب االمامية استيرادا  في العام 

حاوية  219.977م الماضي والبالغة وافادت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في العا 
 نمطية ان بعض المراتب االمامية شهدت تغييرات باسماء الوكاالت البحرية التي احتلتها:

 56.369تمكنت من التقدم من المرتبة الثانية واحتاللها المرتبة االولى بتفريغها  MERIT SHIPPINGفوكالة  -
 بالمئة. 24حاوية نمطية ونسبتها  11.026، اي بزيادة قدرها 2020حاوية في العام  45.343حاوية نمطية مقابل 

حاوية  46.465حاوية نمطية مقابل  48.319)لبنان( الى المرتبة الثانية باستيرادها  MSCفي حين تراجعت وكالة  -
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  1.854نمطية اي بارتفاع قدره 

حاوية، اي  31.890حاوية نمطية مقابل  39.051)لبنان( بالمرتبة الثالثة بـ  MAERSKبينما احتفظت وكالة  -
 بالمئة. 22حاوية نمطية ونسبته  7.161بارتفاع قدره 

 20.876حاوية نمطية مقابل  21.117في المرتبة الرابعة بـ GEZAIRY TRANSPORTكما بقيت وكالة  -
 مئة.بال 1حاوية نمطية ونسبته  241حاوية، اي بنمو قدره 

 11.168حاوية نمطية مقابل  16.887من المرتبة الثامنة الى الخامسة بـ  LOTUS SHIPPINGوتقدمت وكالة  -
 بالمئة. 51حاوية نمطية ونسبتها  5.719حاوية، اي بزيادة قدرها 

حاوية نمطية  13.949بـ  TOURISM & SHIPPING SERVICESوجاءت المرتبة السادسة لصالح وكالة  -
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  2.101حاوية نمطية، اي بانخفاض قدره  16.050مقابل 
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 ؟2021كيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في العام 

حاوية نمطية في العام الماضي   294.801وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا والبالغة  
 كاآلتي:

حاوية نمطية في العام  79.662حاوية نمطية مقابل  82.028بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 ة.بالمئ 3حاوية نمطية ونسبتها  2.366، اي بزيادة قدرها 2020

حاوية  148.717بلغت  الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي:
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  7.684حاوية، اي بارتفاع قدره  141.033نمطية مقابل 

حاوية، اي بانخفاض قدره  47.0641حاوية نمطية مقابل  64.056بلغت  الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة:
 بالمئة. 57حاوية نمطية ونسبته  83.008

 2021تعديالت في بعض المراتب االمامية في العام 
حاوية نمطية في العام الماضي، ان  82.028وبينت حركة الحاويات المصدرة ببضائع لبنانية والبالغة  

 تغييرات طرأت على بعض المراتب االمامية:
 41.107حاوية نمطية مقابل  47.157بقيت محتلة المرتبة االولى بتصديرها  ”Merit Shipping“ فوكالة - 

 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  6.050، اي بارتفاع قدره 2020حاوية في العام 
حاوية نمطية مقابل  12.624)لبنان( على المرتبة الثانية بشحنها  ”Maersk“كما حافظت وكالة  - 
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  1.927حاوية، اي بانخفاض قدره  14.551
حاوية،  7.298حاوية نمطية مقابل  5.625مكانها في المرتبة الثالثة بـ  ”SEA Line“وراوحت مجموعة  - 

 بالمئة. 23ه حاوية نمطية ونسبت 1.673بتراجع قدره 
، اي بارتفاع قدره 3.782حاوية نمطية مقابل  4.890)لبنان( بالمرتبة الرابعة بـ  ”MSC“واحتفظت وكالة  - 

 بالمئة. 29حاوية نمطية ونسبته  1.108
حاوية نمطية مقابل ال شيء النها لم  3.434في المرتبة الخامسة بـ  ”SEANAUTICS“وحلت وكالة  - 

 .2020يات في العام تستقبل اية باخرة حاو 
 3.421من المرتبة السابعة الى المرتبة السادسة بـ  ”GEZAIRY TRANSPORT“بينمت تقدمت وكالة  - 

 بالمئة. 48حاوية نمطية ونسبتها  1.108حاوية اي بزيادة قدرها  2.313حاوية نمطية مقابل 
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 2021تراجع ملموس بحركة المسافنة في العام 

من جهة ثانية، افادت االحصاءات ان حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في العام  
 159.633حاوية نمطية اي بانخفاض كبير قدره  289.549حاوية نمطية مقابل  129.916الماضي انخفضت الى 

 بالمئة. 55حاوية نمطية ونسبته 
 حاوية نمطية في العام الماضي على الشكل التالي: 129.916وتوزع هذا المجموع البالغ  
 141.814حاوية نمطية مقابل  110.633على المرتبة االولى بـ  MERIT SHIPPINGحافظت وكالة  - 

 بالمئة. 22حاوية نمطية ونسبته  31.181، اي بانخفاض قدره 2020للعام  حاوية نمطية
حاوية اي  90.109حاوية نمطية مقابل  10.911)لبنان( في المرتبة الثانية بـ  MSCكما بقيت وكالة  - 

 بالمئة. 88حاوية نمطية ونسبته  79.198بتراجع قدره 
حاوية،  57.626حاوية نمطية مقابل  8.372المسافنة وبلغت حصة الوكاالت البحرية االخرى من حركة  - 

 بالمئة. 85حاوية نمطية ونسبته  49.254اي بانخفاض قدره 
 

 2021حصة حركة المسافنة من مجموع الحاويات في العام  21%
 21حاوية نمطية ما نسبته  129.916وشكلت حصة حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت والبالغة  

حاوية نمطية، في حين شكلت حصة حركة المسافنة  614.994من مجموع الحاويات التي تعامل معها والبالغة بالمئة 
 772.873بالمئة من مجموع الحاويات والبالغة  37ما نسبته  2020حاوية نمطية في العام  289.549والبالغة 

 حاوية نمطية.
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Ranks of shipping Agencies by Importing Containers in 2020 & 2021 

+ / - % + / - (TEU) 2020 2021 Name of shipping agency 

+24% +11,026 45,343 56,369 1. Merit Shipping Agency 

+4% +1,854 46,465 48,319 2. MSC (Lebanon) 

+22% +7,161 31,890 39,051 3. Maersk (Lebanon) 

+1% +241 20,876 21,117 4. Gezairy Transport 

+51% +5,719 11,168 16,887 5. Lotus Shipping Agency 

+13% -2,101 16,050 13,949 6. Tourism & Shipping Services 

-7% -852 11,644 10,792 7. Sealine Group 

-20% -1,320 6,729 5,409 8. El Fil Shipping 

+% +3,576 - 3,576 9. Seanautics Shipping 

+% +3,500 - 3,500 10. Gharib Shipping & Trading 

+% +572 - 572 11. Sonade Shipping 

-39% -155 394 239 12. Diverse Shipping Agencies 

-77% -415 537 122 13. Edouard Cordahi 

+% +75 - 75 14. MLH Shipping 

-% -11,234 11,234 - 15. Metz Group 

+9% +17,647 202,330 219,977 Total import full for local market 

(TEU) 

-14% -2,450 17,817 15,367 Total Import Empty (TEU) 

-52% -54,931 105,972 51,041 Total Import Full for Transshipment 

(TEU) 

-59% -21,694 36,513 14,819 Total Import Empty for Transshipment 

(TEU) 

-17% -61,428 362,632 301,204 Total General Import (TEU) 
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Ranks of shipping Agencies by Exporting Containers in 2020 & 2021 

+ / - % + / - (TEU) 2020 2021 Name of shipping agency 

+15% +6,050 41,107 47,157 1. Merit Shipping Agency 

-13% -1,927 14,551 12,624 2. Maersk (Lebanon) 

-23% -1,673 7,298 5,625 3. Sealine Group 

+29% +1,108 3,782 4,890 4. MSC (Lebanon) 

+% +3,434 - 3,434 5. Seanautics Shipping 

+48% +1,108 2,313 3,421 6. Gezairy Transport 

-36% -1,910 5,308 3,398 7. Tourism & Shipping Services 

+62% +335 544 879 8. Lotus Shipping Agency 

-31% -172 561 389 9. El Fil Shipping 

+% +77 - 77 10. Sonade Shipping 

-43% -57 134 77 11. Diverse Shipping Agencies 

-83% -274 331 57 12. Edouard Cordahi 

-% -3,733 3,733 - 13. Metz Group 

+3% +2,366 79,662 82,028 Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 

+5% +7,684 141,033 148,717 Total Reexport Empty (TEU) 

-54% -67,826 108,659 49,833 Total Reexport Full for Transshipment 

(TEU) 

-63% -24,182 38,405 14,223 Total Reexport Empty for 

Transshipment (TEU) 

-20% -72,967 367,759 294,801 Total General Export (TEU) 

**********   

$33 Million to be Invested by French Giant in Beirut Port's Container Terminal 
 

 
Rodolph Saade CEO of CMACGM 
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French shipping giant CMA CGM on Thursday won a 10-year contract beginning in March to run 

the container terminal at Beirut port, Public Works and Transport Minister Ali Hamiyeh said 

CMA CGM -- the third largest shipping company in the world -- will take over Lebanon's biggest 

port a year and a half after the deadly explosion that killed more than 200 people and destroyed 

large parts of the capital. 

"An agreement has been reached to sign a contract to manage, operate and maintain the container 

terminal at Beirut's port with CMA CGM," Hamiyeh told reporters in Beirut 

The contract will provide the cash-strapped state "tens of millions of dollars" every year, he said, 

adding that authorities chose the French company over its UAE-based competitor Gulftainer 

because it offered a better rate and more favorable conditions. 

CMA CGM  said it was launching a $33 million "ambitious investment plan to renovate and 

modernize" the container terminal, where its vessels already accounted for more than half of the 

traffic. 

As part of the plan, the company will upgrade equipment, build a new hangar for maintenance and 

storage, and improve sustainability and digital performance at the container terminal 

The company's French-Lebanese CEO Rodolphe Saade said his firm was looking to develop a 

"high-performance" container terminal that could renew Lebanon's trade ties 

Lebanon launched the tender in November. The previous contract, held by the Beirut Container 

Terminal Consortium (BCTC) initially expired in March 2020, but was later extended 

The container terminal accounts for roughly 85 percent of the Beirut port's traffic, the ministry of 

public works and transportation said 

It was functional within a week of the August 2020 port blast, and 10 of its 16 cranes were still 

operating last November 

Saade visited Beirut with French President Emmanuel Macron in the wake of the blast, and offered 

a plan to reconstruct the entire Beirut port in less than three years. 

His company, which manages several investment portfolios in Lebanon, also operates the container 

terminal at the Tripoli port, the country's second largest. 

Lebanese authorities are counting on international contracts for hard currency, two years into an 

economic crisis branded by the World Bank as one of the worst in modern times 

Naharat. 

**********  

  ”PCR“اشهر من اختبار  6االبيض: تراجع عدد االصابات واعفاء الوافدين الملقحين منذ 

 
 وزير الصحة فراس االبيض
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العامة فراس االبيض ان اعداد المصابين بكورونا المسجلين يوميا تراجعت في االسبوعين  الصحةاعلن وزير 
الماضيين، كما تراجعت بنسبة الفحوصات الموجبة والرقم التكاثري الذي تدنى الى ما دون الواحد، وهي مؤشرات تدل 

نسحب ايضا على اعداد المرضى على ان االصابات في لبنان الى المزيد من التراجع. واضاف االبيض: "ان ذلك ا
الذين يدخلون المستشفيات وتاليا نسبة اشغال االسرة العادية او اسرة العناية الفائقة حيث انخفضت هذه النسبة الى ما 

بالمئة، وهو رقم جيد بالمقارنة مع االرقام االعلى التي سجلتها نسبة االشغال في الفترة االخيرة، كما ان عدد  60دون 
ي لبنان لم يعد فحيث ان النظام االستشفائي  المصابين الذين يدخلون الى لبنان عبر معابره الى تراجع ايضا ،الوافدين 

يواجه الخطر الذي واجهه السنة الماضية عندما امتألت المستشفيات بمرضى كورونا ولم يتسنى للكثيرين فرصة 
استيعاب االصابات التي تحتاج الى عالج خاص من من في حين ان النظام االستشفائي تمكن هذه السنة  ،االستشفاء

 دون اللجوء الى اقفال البلد او المرافئ والقطاعات الحيوية كالمطار او المدارس".
لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا، قررت اعفاء  ان من جهة اخرى اشار االبيض الى 

على الحدود عند الوصول بشرط ان ال تتعدى  ”Antigen“او  ”PCR“الوافدين الى لبنان الملقحين من اجراء اختبار 
 الجرعة االخيرة من القاح ستة اشهر.

********** 
Summary of Tripoli Port Statistics in 2020Compared with 2021 

 

Description  2021 2020 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

733 626 +107 +17% 

Total Cargo (tons)  2,344 million 2,323 million +21 

thousand 

+1% 

Total Imports (tons)  1,695 million 1,753 million -67 

thousand 

-3% 

Total exports (tons)(thousand) 649 570 +79 +14 

Total Cars 4,148 1,300 +2,848 +219% 

Total Containers (TEU) 73,708 60,083 +13,625 +23 

Total Containers Imported (TEU) 38,181 30,878 +7,303 +24% 

Total Containers Exported (TEU) 35,527 29,205 +6,322 +22% 

Total trailers  21,079 10,737 +10,342 +96% 

Total Trailers discharged 10,407 5,344 +5,063 +95% 

Total Trailers loaded 10,672 5,393 +5,279 +98% 

Total Port revenues  (USD) 34,861 14,192 +20,669 +146% 
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 انعكس ايجابا على مجموع العام للواردات المرفئية 2021في العام  اإلجمالية مرفأ طرابلس حركة ارتفاع

 دوالر يونمل 34.861شاحنة و  21.079، حاوية نمطية 73.708سيارة،  4.148 طن، مليون 2.344 باخرة، 733
، كما اظهرت 2020حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في العام  2021العام سجل مرفأ طرابلس في 

 االحصاءات ان هذا االرتفاع انسحب ايضا على المجموع العام للواردات المرفئية.
 2021و  2020اإلجمالية في العامين  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               

 الوقائع التالية:، 2021و  2020العامين في  اإلجمالية مرفأ طرابلسالمقارنة بحركة أفادت و 
 بالمئة. 17 اونسبته بواخر 107 اقدره بزيادةاي  ،باخرة 626باخرة مقابل  733: بلغ مجموع البواخر
 بالمئة.  1ته بطن ونس الف 21 هقدر  بارتفاعطن، اي  مليون 2.323ل طن مقاب مليون 2.344: بلغ لبضائعل الوزن االجمالي

 :على الشكل التالي ، 2021العام  طن في مليون 2.344وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 3طن ونسبته الف  67بانخفاض قدره طن، أي  مليون 1.753 طن مقابل مليون 1.695: بلغ وزنها البضائع المستوردة

طن الف  79 اقدره بزيادةطن ، أي  الف 570طن مقابل  الف 649: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة . 14 اونسبته

 بالمئة. 219سيارة ونسبته  2.848سيارة، اي بارتفاع قدره  1.300سيارة مقابل  4.148بلغ : مجموع السيارات
ته بنمطية ونسحاوية  13.625قدره  بارتفاعحاوية، أي  60.083حاوية نمطية مقابل  73.708: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  23
 :كاآلتي، 2021العام  حاوية نمطية في 73.708وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية نمطية  7.303 اقدره بزيادةحاوية، أي  30.878حاوية نمطية مقابل  38.181: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 24 اونسبته

 6.322 قدره بارتفاعحاوية، أي  29.205حاوية نمطية مقابل  52735.: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 22حاوية ونسبته 

 96ونسبتها  حاوية نمطية 10.342شاحنة ، أي بزيادة قدرها  10.737شاحنة مقابل  21.079: بلغ مجموع الشاحنات
 بالمئة.

 

 كاآلتي: ،2021العام في شاحنة  21.079وتوزع هذا المجموع البالغ 
 95شاحنة ونسبته  5.063شاحنة، أي بارتفاع قدره  5.344شاحنة مقابل  10.407مجموعها  : بلغلشاحنات الواردة بحراا

 بالمئة.
 98شاحنة ونسبته  5.279قدره  بنموشاحنة، اي  5.393شاحنة مقابل  10.672مجموعها  : بلغالشاحنات الصادرة بحرا

 ئة.بالم
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 2021العام على مجموع الواردات المرفئية في  انعكس ايجابا  الحركة االجمالية  ارتفاع
على  ايجابا  لحركة االجمالية في مرفأ طرابلس خالل العام الماضي، انعكس اوبينت االحصاءات ايضا  ان ارتفاع 

، اي بزيادة 2020مليون دوالر في العام  14.192مليون دوالر مقابل  34.861مجموع العام للواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 146مليون دوالر ونسبتها  20.669كبيرة قدرها 

**********    
AD Ports expects 14pc growth in 2021 revenues to over US$1b 

 
Falah Mohamad Al Ahbabi  

 

ABU Dhabi's AD Ports Group, owned by sovereign wealth fund ADQ, has published its preliminary 

2021 financial results, reporting revenues of AED3.9 billion (US$1.1 billion). 

The forecast revenue represents a 14 per cent year-on-year growth when compared with 2020's 

financial figures which saw revenue reaching AED3.4 billion, reports London's Port Technology. 

According to the group, the success was driven by volume growth, business diversification and new 

partnerships. 

EBITDA, on a reported basis, rose to AED1.6 billion during the 12-month period, up from AED1.5 

billion in 2020. Furthermore, net profit has surged to AED845 million from AED 397 million in 

2020. 

Container throughput also grew to 3.4 million TEU in the year, increasing from 3.2 million TEU in 

2020, despite ongoing supply constraints in the global shipping and container market. 

Some of the company's operational highlights from 2021 included the 35-year concession with 

CMA CGM terminals to build a new container terminal in Khalifa Port with a total investment of 

AED565 million; the signing of a strategic collaboration agreement with Turkey's sovereign wealth 

fund, Turkye Varlik Fonu, to explore major investment opportunities in Turkey; and a series of 

agreements with the Aqaba Development Corporation to support the development of logistics and 

digital infrastructure within Aqaba. 

"These excellent results demonstrate that AD Ports Group has consolidated our leadership position 

during a period where global trade and supply chains have experienced many challenges," said HE 

Falah Mohammed Al Ahbabi, chairman of AD Ports Group. 

Abu Dhabi Ports. 

 

**********   
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 تحسن خدمات وانتاجية محطة الحاويات في مرفأ بيروتاستمرار 

 
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت

رغم تكدس الحاويات المفرغة من السفن في محطة الحاويات في مرفأ بيروت والتي تخطت قدرتها االستيعابية  
العاملة في  عدد التراالت االجمالية، واصبحت تعيق عمليات تفريغ السفن وشحها، ساهم استقرار الطقس الجيد وارتفاع

 المحطة في تحسن الخدمات واالنتاجية في المحطة، والى حل ازمة ازدحام السفن خارج مرفأ بيروت.
 11كانون الثاني الى  28سفينة امت محطة الحاويات خالل الفترة الممتدة من  24واظهرت االحصاءات ان  

حاوية نمطية  2285الف حاوية نمطية اي بمعدل  32يوما، حيث جرى تفريغ وشحن  14شباط الحالي اي خالل 
 يوميا .

فور  16وتجدر االشارة الى ان السفن التي تؤم مرفأ بيروت حاليا ترسو على رصيف محطة الحاويات رقم  
 خارج المرفأ.فقط لساعات معدودة  او بعد االنتظار وصولها،

********** 
2021hipping lines at Beirut Port in Ranks of s 

 2021 خالل العام مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت
 برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية حركة الحاويات المستوردة ارتفاع

 ا  وتصدير  ا  المراتب األمامية استيراد في بعض تعديالت
االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية في اظهرت االحصاءات حركة الحاويات المستوردة برسم    

. كما افادت ان تعديالت طرأت على بعض المراتب االمامية التي 2020العام الماضي جاءت اكبر مما كانت عليه في العام 
 احتلتها شركات المالحة العالمية.

 0212العام  في المستوردة برسم االستهالك المحلي الحاوياتحركة  ارتفاع
 202.330حاوية نمطية مقابل  219.977فقد بلغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك في العام الماضي  

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  17.647، أي بارتفاع قدره 2020حاوية في العام 
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 2021تبديالت صغيرة في بعض المراتب األمامية استيرادا  في العام 

ان تعديالت  ،نمطية حاوية 219.977والبالغة  2021العام  في المستوردة برسم االستهالك حركة الحاويات وافادت
  طرأت على بعض المراتب االمامية:

حاوية نمطية على  62.115ظلت محتلة المرتبة االولى باستيرادها  CMACGMفشركة المالحة الفرنسية   -  
، 2020حاوية في العام  52.839بواخرها وبواخر شركات المالحة التي يضمها تحالف بحري واحد، مقابل 

 . %18حاوية نمطية ونسبته  9.276اي بارتفاع قدره 
 43.498حاوية نمطية مقابل  46.431بالمرتبة الثانية بتفريغها  MSC ةويسرياحتفظت شركة المالحة السو  -

 بالمئة.  7حاوية نمطية ونسبتها  2.933حاوية، اي بزيادة  قدرها 
حاوية نمطية مقابل 36.973مكانها في المرتبة الثالثة بـ MAERSKوراوحت شركة المالحة الدانمركية  -

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  1.091حاوية، اي بانخفاض قدره  38.064
حاوية نمطية مقابل  14.077مكانها في المرتبة الرابعة  بـ  ARKASكما بقيت شركة المالحة التركية  -

 بالمئة.  25ونسبته حاوية نمطية  4.620حاوية، اي بتراجع قدره  18.697
حاوية نمطية مقابل  14.052بـ  HAPAG LLOYD االلمانيةشركة المالحة  وجاءت المرتبة الخامسة لصالح -

 . بالمئة 30حاوية نمطية ونسبته  3.207قدره  بارتفاعحاوية، اي  10.845
حاوية نمطية، مقابل  9.752من المرتبة السابعة الى السادسة بـ  COSCOوتقدمت شركة المالحة الصينية  -

 بالمئة. 30حاوية نمطية ونسبتها  2.227حاوية، اي بزيادة قدرها  7.525
 2021وارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في العام 

حاوية نمطية مقابل  82.028حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في العام الماضي الى  وارتفعت
 بالمئة.  3حاوية نمطية ونسبتها  2.366، اي بزيادة قدرها 2020حاوية في العام  79.662

 2021في العام  األمامية تصديرا   تغييرات في بعض المراتب
، ان تغييرات 2021حاوية نمطية في العام  82.028ببضائع لبنانية والبالغة  حركة الحاويات المصدرة مألى وبينت 

 طفيفة شهدتها بعض المراتب االمامية:
على بواخرها وبواخر شركات المالحة  بتصديرهاالمرتبة االولى ب CMACGMشركة المالحة الفرنيسة احتفظت  -

حاوية في العام  46.739مقابل  حاوية نمطية 46.502 (ALLIANCE) الخرى التي يضمها تحالف بحري واحد ا
 بالمئة.  1حاوية نمطية ونسبته  637قدره  بانخفاض طفيف، اي 2020

 10.474نمطية مقابل  ةحاوي 10.870 بشحنهاالمرتبة الثانية  في  ”MAERSK“ الدانمركية المالحة شركة بقيت كما -
 بالمئة. 4 حاوية نمطية ونسبته 396 قدره بارتفاعحاوية، اي 
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حاوية، اي بزيادة  3.664حاوية نمطية مقابل  4.890بالمرتبة الثالثة بـ MSCواحتفظت شركة المالحة السويسرية  -

 بالمئة. 33حاوية نمطية ونسبتها  1.226قدرها 
حاوية نمطية مقابل  4.377من المرتبة السابعة الى المرتبة الرابعة بـ  COSCOوتقدمت شركة المالحة الصينية  -

 بالمئة. 21نمطية ونسبته حاوية  767حاوية نمطية، اي بنمو قدره  3.610
حاوية،  2.442حاوية نمطية مقابل  3.531بـ ARKASوجاءت المرتبة الخامسة لصالح شركة المالحة التركية  -

 بالمئة.  45حاوية نمطية ونسبته  1.089اي بارتفاع قدره 
حاوية،  2.739حاوية نمطية مقابل  3.033بالمرتبة السادسة بـ EVERGREENواحتفظت شركة المالحة التايوانية  -

 .بالمئة 11حاوية نمطية ونسبتها  294اي بزيادة قدرها 
 

 2021 العامبالمئة حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا في  83
عام الماضي من ناحية اخرى، بلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى استيرادا في ال 

بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  83حاوية نمطية اي ما نستبه  183.400
حاوية نمطية، بينما بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في العام  219.977

بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  85حاوية نمطية اي ما نسبته  171.468، 2020
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  11.932حاوية نمطية اي بارتفاع قدره  202.330

 
 2021 العامحصة شركات المالحة الست االولى تصديرا في  بالمئة 89

حاوية  73.203االولى تصديرا  في العام الماضي  في حين بلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست 
حاوية نمطية، في  82.028بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة  89نمطية اي ما نسبته 

حاوية  70.471، 2020حين بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في العام 
حاوية نمطية اي  79.662بالمئة من مجموع االحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة  88ة اي ما نسبته نمطي

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  2.732بزيادة قدرها 
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Port Beirut to containers importing by lines shipping of Ranks 

In 2020 & 2021 
Name of shipping line 2021 2020 + / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 62,115 52,839 +9,276 +18% 

2.   MSC – Switzerland 46,431 43,498 +2,933 +7% 

3.   Maersk – Danish 36,973 38,064 -1,091 -3% 

4.  Arkas – Turkish 14,077 18,697 -4,620 -25% 

5.   Hapag Lloyd – Germany 14,052 10,845 +3,207 +30% 

6.   Cosco – Chinese 9,752 7,525 +2,227 +30% 

7.   Evergreen – Taiwanese 8,232 4,359 +3,873 +89% 

8.   Hamburg Sud– Germany 7,591 7,518 +73 +1% 

9.   Turkon – Turkish 5,506 4,792 +714 +15% 

10. Tarros – Italian 4,900 5,545 -645 -12% 

11. ONE Group – Japanese 4,471 6,621 -2,150 -32% 

12. Medkon – Turkish 3,037 - +3,037 +% 

13. Yang Ming – Taiwanese 1,169 560 +609 +109% 

14. Messina – Italian 868 1,035 -167 -16% 

15. Diverse shipping lines 803 432 +371 +86% 

Total import full for local market (TEU) 219,977 202,330 +17,647 +9% 

Ranks of shipping lines by exporting containers from Beirut Port 

 In 2020 & 2021 
Name of shipping line 2021 2020 + / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 46,502 46,739 -237 -1% 

2.   Maersk – Danish 10,870 10,474 +396 +4% 

3.   MSC – Switzerland 4,890 3,664 +1,226 +33% 
4.   Cosco – Chinese 4,377 3,610 +767 +21% 

5.   Arkas – Turkish 3,531 2,442 +1,089 +45% 

6.   Evergreen – Taiwanese 3,033 2,739 +294 +11% 

7.   ONE Group – Japanese 2,929 2,429 +500 +21% 

8.   Hapag Lloyd - Germany 2,571 3,245 -674 -21% 

9.   Hamburg Sud – Germany 1,321 1,892 -571 -31% 

10. Tarros – Italian 1,199 845 +354 +42% 

11. Turkon – Turkish 406 864 -467 -53% 

12. Messina - Italian 159 283 -124 -44% 

     13. Yang Ming – Taiwanese 39 116 -77 -67% 

13. Diverse shipping lines 201 320  -119 -37% 

Total export full with Lebanese cargoes 
(TEU) 

82,028 79,662 +2,366 +3% 

 ********* 
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 الفرنسية... CMACGMبعد توقيع عقد ادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة 
 نأمل ان تستعيد محطة الحاويات عافيتها ودورها المحوري في شرق المتوسط :زخور

 
 ايلي زخور رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت

اعلن وزير االشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية انه تم االتفاق على توقيع عقد ادارة وتشغيل وصيانة  
وذلك وفقا  لدفتر الشروط، بحيث تم تخفيض  CMACGMحة الفرنسية محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة المال
على  $11الى  (TEU)على الحاوية النمطية الواحدة  $11.24السعر المقدم من الشركة بالدوالر االميركي من 

(TEU) الف ليرة لبنانية على الحاوية النمطية  285، واالبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو والبالغ
(TEU). 

 10مليون دوالر على مراحل طيلة مدة العقد البالغة  32ستثتثمر  CMACGMواوضح حمية ان شركة  
 شار اليه خالل السنتين االوليتين من العقد...مليون دوالر من كامل المبلغ الم 19.465سنوات، على ان يتم انفاق 

 CMACGMزخور يهنئ 
على توقيع عقد ادارة  CMACGMمن جهته، هنأ رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخور شركة  

وتشغيل محطة الحاويات، امال منها ان تبذل الجهود القصوى العادة تأهيل المحطة على كافة االصعدة، لكي تتمكن 
 من استعادة كامل عافيتها في اقرب وقت ممكن، ولعب دورها المحوري في شرق المتوسط.

جعل من المرفأ ضمن افضل  2005واوضح زخور ان استحداث محطة الحاويات في مرفأ بيروت في العام  
م المسافنة رسمرافئ في البحر االبيض المتوسط، وحوله من مرفأ محلي الى مرفأ اقليمي ومركز لحركة الحاويات ب 10

 الى مرافئ البلدان المجاورة.
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، ارتفعت حركة الحاويات في مرفأ بيروت 2005واضاف زخور: بعد بدء تشغيل محطة الحاويات في العام  

الف حاوية  995، والى 2005الف حاوية نمطية في العام  465، الى 2004الف حاوية نمطية في العام  390من 
الف  419من ضمنها اكثر من  2018مليون حاوية نمطية في العام  1.305، والى اكثر من 2009نمطية في العام 

 لتي تداولها مرفأ بيروت.بالمئة من مجموع الحاويات ا 32حاوية نمطية برسم المسافنة اي اكثر من 
االولى في العالم التي تتعامل مع اكثر من مليون  100ويذكر ان مرفأ بيروت انضم الى الئحة المرافئ الـ 

 .2019الى العام  2011حاوية نمطية سنويا ، وذلك منذ العام 
 ورودلف سعادة يؤكد مجددا التزامه بلبنان

الفرنسية رودولف  CMACGMاعرب رئيس مجموعة  ،بنانمن ناحية ثانية، وفي اطار حرصه على دعم ل 
سنوات. واضاف  10سعادة عن سعادته بفوز شركته بعقد ادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 

لمساندته ومساعدته  CMACGMلطالما كنا الى جانب لبنان وال نزال نؤمن بهذا البلد، ونحن هنا من خالل مجموعة 
لتجاوز هذه االزمة. لذلك، نحن مستمرون بمشاريعنا الحالية وسنطلق غيرها ايضا ، كما سنستمر بالتوظيف واالستثمار 

 اذ نريد من خالل ذلك ان ننقل رسالة امل وتشجيع اللبنانيين االخرين على القيام باالمر نفسه".
على تطوير نشاطها االستثماري في لبنان. وكانت شركة   CMACGMواكد سعاده التزامه واصرار مجموعة  

CMACGM  بالمئة من حجم العمليات في محطة الحاويات في  55قد اعلنت ان نشاط سفنها يشكل حاليا اكثر من
 مرفأ بيروت.

  ********** 
 سالم: احتياطي القمح يكفي لمدة شهر واحد على االكثر 

 
 وزير االقتصاد امين سالم
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د سعى لعقلقمح تكفي لمدة شهر على االكثر وناحتياطات لبنان من اان قال وزير االقتصاد امين سالم  
بسبب االزمة االوكرانية. واضاف ان الدولة التي تستورد ما مخاوف في السوق اقات استيراد من دول مختلفة وسط اتف

بالمئة من احتياطاتها من القمح من اوكرانيا، تجري محادثات مع دول اخرى الستيراد القمح بما في ذلك  60يقرب من 
ن بعض م الواليات المتحدة االميركية والهند وفرنسا وبعض الدول. واضاف "نقطة مهمة جدا ان تستطيع اخذ التزامات

 من على القليل شهر او شهرين من مخزون القمح". اسعار منخفضة نشتريها ونحجزها ونؤ الدول وبعض الشركات ب
لى قت عافجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة و وقال وزير التربية ووزير االعالم بالوكالة عباس الحلبي بعد ا 

هالك شهر، سالم ان هذه الكمية تكفي الست الوزيرستورد عند الحاجة وقال الف طن ت 50تخصيص اموال لشراء 
 رف بسرعة في وقت مبكر من يوم االثنين لتأمين صفقات استيراد قبل زبادة االسعار.مضيفا  ان الحكومة ستتص

ات االقتصاد والتجارة، ان احتياط والشمندر السكري في وزارةمن جهته، قال جريس برباري مدير عام الحبوب  
حميلهما في قمح الى لبنان كانتا يتم ت ونصف وشهرين. واضاف ان شحنتي ن شهراوح بيتكفي لمدة تتر لبنان من القمح 

 اوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.
 ********** 

2021 December Ranks of shipping agencies In Beirut Port in 
 2021 خالل كانون االول )ديسمبر(مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت 

 حاوية نمطية  44.333تراجع حركة الحاويات والمرفأ يتداول 
 تحتفظ باالولى بالتصدير MERITو )لبنان( االولى باالستيراد  MSCتعديالت في بعض المراتب االمامية 

ادنى مما كانت جاءت  في مرفأ بيروت خالل كانون االول الماضي حاويات الحركة االحصاءات ان  افادت 
 الثاني)نوفمبر( المنصرم كما بينت ان تعديالت عدة شهدتها المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا .عليه في تشرين 

 2021العام  كانون االول من مجموع الحاويات في تراجع
 50.618مقابل  في كانون االول الماضي حاوية نمطية 44.333فقد بلغ مجموع الحاويات مرفأ بيروت  

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  6.285قدره  بتراجعاي  صرم،تشرين الثاني المنحاوية في 
 :كاآلتي 2021كانون االول حاوية نمطية في  44.333وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية نمطية  2.461قدره  بانخفاضحاوية، اي  25.463حاوية نمطية مقابل  23.002 تبلغ الحاويات المستوردة:
 بالمئة. 10ونسبته 

قدره  بتراجعحاوية، اي  23.542حاوية نمطية مقابل  367.19 تبلغ المصدرة والمعاد تصديرها بحرا :الحاويات 
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  3.959
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 135قدره  بارتفاعحاوية، اي  1.613حاوية نمطية مقابل  17.48 تبلغ المعاد تستيفها على متن السفن:الحاويات 

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته 
 ؟2021 كانون االول كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في

حاوية نمطية، 23.002وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في كانون االول من العام الماضي والبالغة  
 كاآلتي:

حاوية، اي بارتفاع قدره  17.597حاوية نمطية مقابل  18.102بلغت  الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي:
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  505

ية ونسبته حاوية نمط 905حاوية، اي بتراجع قدره  1.846حاوية نمطية مقابل  941بلغت  الحاويات المستوردة فارغة:
 بالمئة. 49

 2.061حاوية، اي بانخفاض قدره  6.020حاوية نمطية مقابل  3.959بلغت  الحاويات المستوردة برسم المسافنة:
 بالمئة. 34حاوية نمطية ونسبته 

  )لبنان( تحتل االولى استيرادا   MSCو  في بعض المراتب االمامية تعديالت
 18.102االستهالك المحلي في كانون االول الماضي والبالغة واظهرت حركة الحاويات المستوردة برسم  

 حاوية نمطية ان تعديالت عدة شهدتها المراتب االمامية:
حاوية، 3.302حاوية نمطية مقابل  3.786)لبنان( من احتالل المرتبة االولى باستيرادها  MSCتمكنت وكالة  فقد-

 .بالمئة 15حاوية نمطية ونسبته  484اي بارتفاع قدره 
 5.320حاوية نمطية مقابل  3.531الى المرتبة الثانية بتفريغها  MERIT SHIPPINGبينما تراجعت وكالة  -

 بالمئة. 34حاوية نمطية ونسبته  1.789حاوية، اي بانخفاض قدره 
حاوية، اي  2.460حاوية نمطية مقابل  3.515)لبنان( على المرتبة الثالثة بـ  MAERSKفي حين حافظت وكالة  -
 بالمئة. 43حاوية نمطية ونسبتها  1.055زيادة قدرها ب

 1.804حاوية نمطية مقابل  2.048محتلة المرتبة الرابعة بـ GEZAIRY TRANSPORTكما ظلت وكالة  -
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبتها  244حاوية، اي بزيادة  قدرها 

 1.283حاوية نمطية مقابل  1.670ة بـ من المرتبة السادسة الى الخامس LOTUS SHIPPINGوانتقلت وكالة  -
 بالمئة. 30حاوية نمطية ونسبته  387حاوية، اي بارتفاع قدره 
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 ؟الماضي كانون االولفي  تصديرها بحرا  كيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد و

حاوية  19.673وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في كانون االول الماضي والبالغة  
 نمطية في العام الماضي، كاآلتي:

حاوية في تشرين الثاني المنصرم  8.325حاوية نمطية مقابل  6.985بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  1.340، اي بتراجع قدره 

حاوية  9.191بلغت  الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي:
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  406ض قدره حاوية، اي بانخفا 9.597نمطية مقابل 

حاوية، اي بانخفاض قدره  5.620حاوية نمطية مقابل  3.407بلغت  الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة:
 بالمئة. 39حاوية نمطية ونسبته  2.213

 

 تحافظ على االولى تصديرا     MERITوفي بعض المراتب االمامية  تغييرات 
حاوية  6.985الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في كانون االول الماضي والبالغة وافادت حركة  

 نمطية، ان تغييرات طرأت على بعض المراتب االمامية:
 4.988حاوية نمطية مقابل  2.875بقيت محتلة المرتبة االولى بشحنها  ”Merit Shipping“ فوكالة - 

 بالمئة. 42ية ونسبته حاوية نمط 2.113حاوية، اي بتراجع قدره 
 1.575حاوية نمطية مقابل   1.730)لبنان( ايضا  بالمرتبة الثانية بتصديرها  ”Maersk“واحتفظت وكالة  - 

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  155حاوية، اي بارتفاع قدره 
مقابل حاوية نمطية  894من المرتبة الخامسة الى الثالثة بـ  SEALINEبينما تقدمت مجموعة  -  

 بالمئة. 189حاوية نمطية ونسبتها  675حاوية، اي بارتفاع قدره  309
حاوية، اي  499حاوية نمطية مقابل  665)لبنان( في المرتبة الرابعة بـشحنها  MSCبينما جاءت وكالة  - 

 بالمئة. 33حاوية نمطية ونسبته  166بزيادة قدرها 
حاوية، اي  484حاوية نمطية مقابل  451بـ   في المرتبة الخامسة SEANAUTICSوجاءت وكالة   - 

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  33بانخفاض قدره 
 

 2021 كانون االولحركة المسافنة في انخفاض مجموع 
من جهة ثانية، سجلت حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت تراجعا  في كانون االول الماضي، فقد  

 4.274حاوية في تشرين الثاني المنصرم، اي بانخفاض قدره  11.640نمطية مقابل حاوية  7.366بلغ مجموعها 
 بالمئة. 37حاوية نمطية ونسبته 
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 نمطية في كانون االول الماضي، كاآلتي: حاوية 7.366وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية نمطية برسم المسافنة  6.413على المرتبة االولى بتداولها  MERIT SHIPPINGحافظت وكالة  - 

 بالمئة. 43حاوية نمطية ونسبته  4.766، اي بانخفاض قدره 11.179مقابل 
حاوية، اي بارتفاع  451نمطية مقابل حاوية  518)لبنان( بالمرتبة الثانية بـ  MSCكما احتفظت وكالة  - 

 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  67قدره 
 .حاوية نمطية 425حاويات، اي بزيادة قدرها  10حاوية نمطية مقابل  435وبلغت حصة الوكاالت االخرى 

 
Ranks of Shipping Agencies By Importing in November & December 2021 

+ / - % + / - (TEU) November 

2020 

December 

2021 

Name of shipping agency 

+15% +484 3,302 3,786 1. MSC (Lebanon) 

-34% -1,789 5,320 3,531 2. Merit Shipping Agency 

+43% +1,055 2,460 3,515 3. Maersk (Lebanon) 
+14% +244 1,804 2,048 4. Gezairy Transport 

+30% +387 1,283 1,670 5. Lotus Shipping Agency 

+14% +128 893 1,021 6. Gharib Shipping & Trading 

-52% -792 1,520 728 7. Sealine Group 

+50% +229 452 680 8. El Fil Shipping 

+% +556 - 556 9. Tourism & Shipping Services 

+16% +69 423 496 10. Seanautics Shipping 

+% +75 - 75 11. MLH Shipping 

-% -138 138 - 12. Sonade Shipping 

-% -2 2 - 13. Abourjeily Shipping 

+3% +505 17,597 18,102 Total import full for local market 

(TEU) 

-49% -905 1,846 941 Total Import Empty (TEU) 

-52% -2,722 5,191 2,469 Total Import Full for Transshipment 

(TEU) 

+80% +661 829 1,496 Total Import Empty for Transshipment 

(TEU) 

-10% -2,461 25,463 23,002 Total General Import (TEU) 
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Ranks of Shipping Agencies by exporting in November & December 2021 

+ / - % + / - (TEU) November 

2021 

December 

2021 

Name of shipping agency 

-42% -2,113 4,988 2,875 1. Merit Shipping Agency 

+10% +155 1,575 1,730 2. Maersk (Lebanon) 
+189% +675 309 894 3. Sealine Group 

+33% +166 499 665 4. MSC (Lebanon) 

-7% -33 484 451 5. Seanautics Shipping 

-11% -31 283 252 6. Gezairy Transport 

+% +71 - 71 7. Tourism & Shipping Services 

-70% -65 93 28 8. El Fil Shipping 

-85% -73 86 13 9. Lotus Shipping Agency 

-40% -2 5 3 10. Gharib Shipping Trading 

+% +2 - 2 11. Abourjeily Shipping 
+% +1 - 1 12. MLH (Lebanon) 

+% -3 3 - 13. Diverse Shipping Agencies 

-16% -1,340 8,325 6,985 Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 

-4% -406 9,597 9,191 Total Reexport Empty (TEU) 

-49% -2,190 4,528 2,338 Total Reexport Full for 

Transshipment (TEU) 

-2% -23 1,092 1,069 Total Reexport Empty for 

Transshipment (TEU) 

-17% -3,959 23,542 19,673 Total General Export (TEU) 

**********   

 حبيب يطلع وزير المال على خطة مصرف االسكان

 
العام لمصرف االسكان المدير رئيسانطوان حبيب   
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المدير العام لمصرف لبنان انطوان حبيب وزير المال يوسف خليل واطلعه على خطة المصرف  زار رئيس 
 .للسنوات الثالث المقبلة

بعد اللقاء ادلى حبيب بتصريح قال فيه انه اطلع الوزير خليل على خطة مصرف السكان العطاء قروض  
طويلة االجل لذوي الدخل المحدود والمتوسط عطفا  على اتفاقية القرض الممنوح من الصندوق العربي لالستثمار 

واضاف "تمنينا على الوزير  .ليون دوالر اميركيم 165مليون دينار كويتي اي ما يوازي  50االقتصادي واالجتماعي البالغ 
يوسف خليل تسمية ممثل عن وزارة المالية في مجلس ادارة مصرف االسكان وفقا  لما هو وارد في النظام االساسي 

و الثاني في مجلس االدارة حتى يكتمل نصاب مجلس ادارة الشؤون االجتماعية العض للمصرف، على ان يسمى وزير
تمنينا على معاليه استصدار مرسوم في مجلس الوزراء يتعلق بالمصادقة على زيادة رأسمال المصرف من المصرف. كما "

  مليار ليرة لبنانية". 150الى  100
 اعطيت في السابق بالليرة اللبنانية، ر خليل ان قروض مصرف االسكان كانتواوضح حبيب انه اكد للوزي 

ويدفع المقترضون سنداتهم بالليرة اللبنانية فقط، باستثناء الذين تم اقتراضهم بالدوالر االميركي، وعددهم ال يتعدى 
 اصابع اليد الواحده.

على  قبلة ترتكزحبيب موضحا  ان "سياسة مصرف االسكان التي سنتبعها في السنوات الثالث الم وانهى 
تراض بالليرة اللبنانية فقط ال غير، وذلك لمساعدة شباب لبنان في تأمين مسكن الئق وبالتالي الحد االستثمار في االق

 م".االغتراب اللبناني بارضة االمن الهجرة كما ربط 
**********  

 2021ارتفاع ايرادات رئاسة ميناء بيروت رغم تراجع عدد السفن في العام 
جاءت اكبر مما كانت عليه في العام  2021ايرادات رئاسة ميناء بيروت في العام  اظهرت االحصاءات ان 

 8.467مليار ليرة مقابل  8.941رغم تراجع عدد السفن التي امت ميناء بيروت فقد بلغ مجموع االيرادات  2020
 بالمئة. 6مليون ليرة ونسبته  474مليار ليرة، اي بارتفاع قدره 

سفينة اي بتراجع ملموس  1.734سفينة من مختلف االنواع واالحجام مقابل  1.496بينما بلغ مجموع السفن  
 بالمئة. 14سفينة ونسبته  238قدره 

ويشمل هذا المجموع البواخر التجارية والبوارج الحربية التي امت ميناء بيروت وناقالت النفط والغاز التي  
 خارج الميناء. ازوالغ افرغت حمولتها في الخزانات العائدة لشركات النفط

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

Compared with the same period of 2020 
Description  December 

2021 

December 

2020 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

56 73 -17 -23% 

Total Cargo (tons)  140,677 343,191 -202,604 -59% 

Total Imports (tons)  99,754 275,725 -175,971 -64% 

Total exports (tons) 40,833 67,466 -26,633 -39% 

Total Cars 791 228 +563 +247 

Total Containers (TEU) 3,570 8,877 -5,307 -60% 

Total Containers Imported (TEU) 1,793 4,675 -2,792 -61% 

Total Containers Exported (TEU) 1,777 4,292 -2,515 -59% 

Total trailers  2,369 1,367 +1,011 +74% 

Total Trailers discharged 1,207 711 +496 +70% 

Total Trailers loaded 1,162 647 +515 +80% 

Total Port revenues  (USD)(Million) 7,127 1,686 +5,441 +323% 

 
 لم ينسحب 2021في كانون االول العام  في مرفأ طرابلس اإلجمالية حركةال تراجع

 على مجموع الواردات المرفئية
 دوالر يونمل 7.127شاحنة و  2.369، حاوية نمطية 3.570سيارة،  791 ،اطن 767.140 باخرة، 56

، حركة اجمالية ادنى مما كانت عليه في 2021شهر كانون االول )ديسمبر( من العام سجل مرفأ طرابلس في 
 ، لكن هذا التراجع لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية.2020الشهر ذاته )كانون االول( من العام 

 2021و  2020اإلجمالية خالل شهر كانون االول من العامين  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 باالرقام التالية:، 2021و  2020العامين  شهر كانون االول من في اإلجمالية المقارنة بحركة مرفأ طرابلسأفادت و 

 .بالمئة 23باخرة ونسبته  17، اي بتراجع قدره 2020في الشهر ذاته من العام  باخرة 73باخرة مقابل  56: بلغ البواخر عدد
 

 59ته بونس اطن 202.604 هقدر  بانخفاض، اي اطن 343.191ل مقاب اطن 767.140وزنها االجمالي : بلغ لبضائعكميات ا
 بالمئة. 

 :كاآلتي  الماضي كانون االول من العام في اطن 140.677وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 64ونسبته  اطن 175.971بانخفاض قدره ، أي اطن 275.725 مقابل اطن 99.754: بلغ وزنها البضائع المستوردة

ونسبته  اطن 26.633قدره  بتراجع، أي اطن 67.466مقابل  اطن 40.833: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة . 39
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 60ته بحاوية نمطية ونس 5.307قدره  بتراجعحاوية، أي  8.877حاوية نمطية مقابل  3.870: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة. 
 :كاآلتي كانون االول من العام الماضي نمطية فيحاوية  3.570وتوزع هذا المجموع البالغ 

ونسبته حاوية نمطية  2.792 قدره بتراجعحاوية، أي 567.4حاوية نمطية مقابل  1.793: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 61

 2.515 قدره بانخفاضحاوية، أي  4.292حاوية نمطية مقابل  1.777: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 59حاوية ونسبته 

 بالمئة. 247سيارة ونسبته  563سيارة، اي بارتفاع قدره  228سيارة مقابل  791بلغ : مجموع السيارات
 بالمئة. 74ونسبتها  حاوية نمطية 1.011شاحنة ، أي بزيادة قدرها  671.3شاحنة مقابل  2.369: بلغ مجموع الشاحنات

 

 :على الشكل التالي في كانون االول الماضي،شاحنة  2.369وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 70شاحنة ونسبته  496شاحنة، أي بارتفاع قدره  711شاحنة مقابل  1.207 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 .ئةبالم 80شاحنة ونسبته  515قدره  بنموشاحنة، اي  647شاحنة مقابل  1.162 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 2020اكبر منها في كانون االول  2021الواردات المرفئية في كانون االول 

، لم ينسحب ايضا  على مجموع 2021وافادت االحصاءات ان تراجع الحركة االجمالية في كانون االول من العام 
، 2020ول( من العام مليون دوالر للشهر ذاته )كانون اال 1.686مليون دوالر مقابل  7.127الواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 323مليون دوالر ونسبته  5.441اي بارتفاع قدره 
  ********** 

 2022وزير الطاقة االردني صالح الخرابشة سنبدأ تصدير الكهرباء الى لبنان في آذار )مارس( 

 
 وزير الطاقة االردني صالح الخرابشه
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اعلن وزير الطاقة االردني صالح الخرابشة لتلفزيون "العربية" ان بلده ستبدأ تصدير الكهرباء الى لبنان في  

 آذار )مارس( المقبل، بعد االنتهاء من اتفاق التمويل مع البنك الدولي.
االردن ولبنان وقعا اتفاقا تدعمه الواليات المتحدة االميركية يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل ويذكر ان  

 البالد عبر نقل الكهرباء من خالل سوريا المجاورة.
وفي وقت سابق اعتبر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض انه من المفترض ان تبدأ االتفاقية مع االردن وسوريا  

رباء لبنان بساعات اضافية بعد الشهرين المقبلين مضيفا  "اننا وضعنا رئيس الجمهورية ميشال عون في بتغذية شركة كه
جو التعاون االستراتيجي الكامل وهو خطوة هامة جدا ، ونأمل في التمكن قريبا  من تأمين كهرباء اضافية لشبكة كهرباء 

ليد بل وزير الطاقة السوري غسان الزامل ونظيره اللبناني و لبنان بكلفة ارخض واقل تلوثا ". وكان الرئيس عون قد استق
 فياض والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في قصر بعبدا لبحث ملف استجرار الكهرباء.

********** 
االسمر : فرض استيفاء الموظفين والعسكريين رواتبهم من المصارف بالدوالر هو عملية تشليح 

 ما تبقى من حقوقهم

 
 الدكتور بشارة االسمر رئيس االتحاد العمالي العام

لمصارف ااالسمر عما يحصل في سعر صرف الدوالر بين  هئيس االتحاد العالمي العام الدكتور بشار ر تساءل  
راتب ن راتبه ان يستوفي هذا العكاسه على المواطن والموظف والعسكري، حيث يفرض على من وط  والسوق السوداء وان

ل المواطن الى يتحو ليرة بكل دوالر و  2000ر حوالي صرفه الحقا  في السوق السوداء ويخساالميركي ليعود ويبالدوالر 
مر له في الغرف السوداء. وطلب االس يخططخاسر اكبر في عملية الصعود والهبوط المفبرك للدوالر االميركي والذي 

ية من ر الطبقات الفقيرة والعمالية والفئات المدنية والعسك  ان يتحركوا لحماية"من المسؤولين المعنيين والقضاء المسؤول 
الباقية ية قويجري حاليا  عملية تشليحهم الب وتبخرت،ت بسياسة النهب والسلب المتبعة، حيث ذهبت اموال المودعين وهر 

 م ما تبقى من حقوق الناس".واسعار منصات وسوق وغرف سوداء تقضعبر تعاميم كارثية 
*********  
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Ranks of shipping lines In Beirut Port in December of 2021 

 2021 )ديسمبر( كانون االول فيمراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت 
 وانخفاض حركة الحاوياتارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 

 المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
 المراتب األمامية استيرادا  وتصديرا  بعض عدة في  تغييرات

ويات احركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في كانون االول )ديسمبر( الماضي، ارتفاع حركة الحاظهرت    
المستوردة برسم االستهالك المحلي عما كانت عليه في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( المنصرم، مقابل انخفاض حركة الحاويات 

 .المصدرة مألى ببضائع لبنانية. كما بينت تغييرات طرأت على بعض المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا  
، اي حاوية 17.597حاوية نمطية مقابل  18.102 المحلي تهالكمجموع الحاويات المستوردة برسم االسفقد بلغ  

حاوية  6.985 مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانيةبالمئة. بينما بلغ  3حاوية نمطية ونسبتها  505بزيادة قدرها 
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  1.340حاوية، اي بانخفاض قدره  8.325نمطية مقابل 

 

 استيرادا   السويسرية االولى MSCو  المراتب األمامية بعضتغييرات في 
في كانون االول  حاوية نمطية 18.102حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  واظهرت
 المراتب االمامية: على اسماء شركات المالحة التي احتلتطرأت  تعديالتان  الماضي،

على بواخرها حاوية  3.696 باستيرادها الى المرتبة االولىتمكنت من التقدم   سريةالسوي MSCفشركة المالحة   -  
حاوية في  3.187، مقابل (ALLIANCE)وبواخر شركات المالحة العالمية التي يضمها تخالف بحري واحد 

 . بالمئة 16حاوية نمطية ونسبتها  509تشرين الثاني المنصرم، اي بزيادة قدرها 
حاوية نمطية مقابل  3.574المرتبة الثانية بتفريغها  الى الفرنسية CMACGM في حين تراجعت شركة  -

 بالمئة.  37حاوية نمطية ونسبته  2.118قدره   بانخفاضحاوية، اي  5.692
حاوية،  2.125حاوية نمطية مقابل  3.125بالمرتبة الثالثة بـ الدانمركية MAERSKاحتفظت شركة في حين  -

 بالمئة. 47 احاوية نمطية ونسبته الف اقدره دة بزيااي 
حاوية، اي  755حاوية نمطية مقابل  1.157بـ  الرابعة الى المرتبة الصينية COSCOتقدمت  شركة و   -

 بالمئة.  53حاوية نمطية ونسبته  402قدره  بارتفاع
 1.124نمطية مقابل حاوية  1.148من المرتبة الرابعة الى الخامسة بـ  التركية ARKASشركة  وانتقلت  -

 . بالمئة 2حاوية نمطية ونسبتها  24حاوية، اي بزيادة قدرها 
 890حاوية نمطية مقابل  1.115بـالمرتبة السادسة  HAPPAG LLOYDواحتلت شركة المالحة االلمانية  -

 بالمئة. 25حاوية نمطية ونسبته  225حاوية اي بارتفاع قدره 
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 تصديرا  الفرنسية تحتفظ باالولى  CMACGMو المراتب األمامية بتغييرات طفيفة 

 6.985، والبالغة الماضي كانون االولحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في  من ناحية اخرى اظهرت 
 المراتب االمامية:على  طفيفة طرأت تغييراتحاوية نمطية، ان 

حاوية نمطية على بواخرها وبواخر  3.241بقيت في المرتبة االولى بتصديرها  الفرنسية CMACGMفشركة المالحة  -
حاوية في تشرين الثاني المنصرم، اي  4.795شركات المالحة العالمية التي يضمها تحالف بحري واحد، مقابل 

 بالمئة.  32حاوية نمطية ونسبته  1.554نخفاض قدره با
حاوية، اي  1.327حاوية نمطية مقابل  1.413في المرتبة الثانية بشحنها الدانمركية   MAERSKشركة  ظلت كما -

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  86بارتفاع قدره 
قدره  بارتفاعحاوية، اي  499حاوية نمطية مقابل  665 بـ المرتبة الثالثة في السويسرية مكانها MSCشركة  وبقيت -

 بالمئة. 33حاوية نمطية ونسبته  166
 18 اقدره بزيادةحاوية، اي  385حاوية نمطية مقابل  403بـالمرتبة الرابعة ب التركية ARKASشركة  واحتفظت -

 . بالمئة 5 احاوية نمطية ونسبته
 110 اقدره بزيادةحاوية، اي  274حاوية نمطية مقابل  384 بـالخامسة المرتبة  الصينية COSCOشركة  واحتلت -

 بالمئة.  40 احاوية نمطية ونسبته
حاوية اي  301حاوية نمطية مقابل  291التايوانية بـ EVERGREENوجاءت المرتبة السادسة لصالح شركة  -

 .بالمئة 3حاوية نمطية ونسبته  10بانخفاض قدره 
 

  2021استيرادا  في كانون االول االولى  بالمئة حصة شركات المالحة الست 76
حاوية  13.815وبلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى استيرادا  في كانون االول الماضي  

حاوية نمطية، بينما  18.102بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي البالغة  76نمطية اي ما نسبته 
حاوية  13.879حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى نفسها في تشرين الثاني المنصرم، كانت 

حاوية نمطية، اي  17.597بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي البالغة  79نمطية، اي ما نسبته 
   بالمئة 1حاوية نمطية ونسبته  64بتراجع قدره 

 

  2021تصديرا  في كانون االول حصة شركات المالحة الست االولى  بالمئة 92
 6.397تصديرا  في كانون االول الماضي، وبلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى 

حاوية نمطية، في  6.985بالغ بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية وال 92حاوية نمطية، اي ما نسبته 
حاوية نمطية  7.652حين بلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى عينها في تشرين الثاني المنصرم، 

 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  1.255بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة بانخفاض قدره  92اي ما نسبته 
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Ranks of Shipping lines By Importing Containers in November & December 2021 

 

Name of shipping line  December 
2021 

November 
  2021 

+ / - + / - % 

1.   MSC – Switzerland 3,696 3,187 +509 +16% 

2.   CMA CGM – French 3,574 5,692 -2,118 -37% 

3.   Maersk – Danish 3,125 2,125 +1,000 +47% 

4.  Cosco – Chinese 1,157 755 +402 +53% 

5.   Arkas – Turkish 1,148 1,124 +24 +2% 

6.   Hapag Lloyd – Germany 1,115 890 +225 +25% 

7.   Turkon – Turkish 1,082 578 +504 +87% 

8.   Evergreen – Taiwanese 849 861 -12 -1% 

9.   Medkon – Turkish 828 623 +205 +33% 

10. Hamburg Sud– Germany 737 607 +130 +21% 

11. Tarros – Italian 375 494 -119 -24% 

12. Yang Ming – Taiwanese 150 38 +112 +295% 

13. ONE Group – Japanese 139 422 -283 -67% 

14. M L H E gyp t  74 136 -62 -46% 

15. Messina – Italian 39 46 -7 -15% 

16. Diverse shipping lines 14 19 -5 -26% 

Total import full for local market (TEU) 18,102 
(TEU) 

17,597 
(TEU) 

+505 
(TEU) 

+3% 

 

Ranks Of Shipping Lines By Exporting Containers in November & December 2021 
Name of shipping line December 

2021 
November 
  2021 

+ / - + / - % 

1.   CMA CGM – French 3,241 4,795 -1,554 -32% 

2.   Maersk – Danish 1,413 1,327 +86 +6% 

3.   MSC – Switzerland 665 499 +166 +33% 

4.   Arkas – Turkish 403 385 +18 +5% 

5.   Cosco – Chinese 384 274 +110 +40% 

6.   Evergreen – Taiwanese 291 301 -10 -3% 

7.   Tarros – Italian 160 47 +113 +240% 

8.   Hamburg Sud – Germany 155 138 +17 +12% 

9.   Hapag Lloyd - Germany 149 145 +4 +3% 

10. ONE Group – Japanese 67 345 -287 -83% 

11. Turkon – Turkish 34 40 -6 -15% 

12. Messina - Italian 18 14 +4 +28% 

13. Diverse shipping lines 14 15 -1 -7% 

Total export full with Lebanese cargoes 
(TEU) 

6,985 
(TEU) 

8,325 
(TEU) 

-1,340 
 (TEU) 

-16% 
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 الحركة البيئية دعت الى وضع مخطط توجيهي عام في مناطق وجود "خزانات" شركات الغاز والوقود

، ويدفع الشعب اللبناني ثمنا  2020مجزرة الرابع من آب دعت الحركة البيئية اللبنانية في بيان "كي ال تتكرر  
ز نات" شركات الغاباهظا  ايضا ، السلطات المعنية الى "االسراع في وضع مخطط توجيهي عام في مناطق وجود "خزا

وذلك حفاظا  على صحة  ،ه االماكن التي يمكن استخدامها بعيدا  عن االماكن السكنية والتجاريةوالوقود، يحدد في
واضاف البيان "تدور المعلومات حول دراسة مخطط توجيهي اعدها  .وسالمة السكان والعاملين في المؤسسات نفسها

محافظ جبل لبنان، حول الموضوع نفسه، لذلك تطلب الحركة البيئية اللبنانية من المعنيين الدعوة الى اجتماع عام يضم 
ط ونقاش مخط ،صناعيين اللبنانيين الى حوار وطني صادقكل الجهات المعنية من وزارات ونقابة المهندسين وال

توجيهي يحفظ استمرارية عمل القطاع االقتصادي المهم، ويحدد الشروط المطلوبة للحفاظ على صحة السكان 
 وسالمتهم خالل العقود القادمة".

 ********** 
DP World sees volume up by 9.4pc handling 78m TEU in 2021 

 
Sultan Ahmad Bin Sulayem CEO of DP World 

 

MAJOR port operator DP World has seen volume growth of 9.4 per cent, handling 77.9 million 

TEU across all its global portfolio of container terminals in 2021. 

In the final quarter of 2021, the Dubai-headquartered terminal operator processed 19.6 million TEU, 

up 2.6 per cent on a like-for-like basis. 

During the 12-month period, India, Asia Pacific, Middle East & Africa, Europe, Australia, and 

America's regions were the key drivers for this growth, reports London's Port Technology. 

At an asset level, Qingdao (China), Mumbai, Mundra, Chennai (India), Sokhna (Egypt), London 

Gateway (UK), Caucedo (Dominican Republic), Callao (Peru), and Sydney (Australia) all delivered 

a strong performance. 
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Jebel Ali in the UAE in particular handled 13.7 million TEU in 2021, up 1.9 per cent year on year. 

At a consolidated level, DP World's terminals handled a total of 45.5 million TEU in 2021, 

increasing 8.8 per cent on a reported basis and 8.1 per cent year on year on a like-for-like basis. 

"We are delighted to report another strong volume performance with growth of 9.4 per cent for the 

year, which is once again ahead of industry growth of 6.5 per cent," said Sultan Ahmed Bin 

Sulayem, Group chairman and CEO of DP World. 

"This outperformance is due to our continued investment in high quality assets in the right locations 

and the delivery of our strategy to offer integrated supply chain solutions to beneficial cargo owners. 

"All our regions delivered volume growth with India being a key driver and encouragingly Jebel 

Ali (UAE) delivered a steady performance with 1.9 per cent growth in 2021. 

"As expected, growth rates moderated in the final quarter of 2021 as the new Covid-19 variant, 

inflation and supply chain bottlenecks impacted global growth. 

"However, looking ahead to 2022, we expect our portfolio to continue to deliver growth and, while 

the year has started encouragingly, we remain mindful that the Covid-19 pandemic, continued 

supply chain disruptions, rising inflation and geopolitical uncertainty could continue to hinder the 

global economic recovery. 

"Overall, we are pleased with the business performance in 2021 and remain focused on growing 

profitability while managing growth capex. The strong volume leaves us well placed to deliver an 

improved set of full year results and we remain focused on delivering our 2022 leverage targets." 

Dpworld.com 

 ********** 

 تراجع عدد سفن الحاويات المنتظرة خارج مرفأي لوس انجلوس ولونغ بيتش االميركيين
 LOSان عدد البواخر التي تنتظر دورها للتفريغ خارج مرفأي  The wall Street Journalذكرت صحيفة  

Angelos   وLong Beach  سفينة حاويات في االول من شهر شباط الجاري في حين  78االميركيين تراجع الى
بالمئة من البضائع  40بواخر في االول من شهر كانون الثاني المنصرم. ويذكر ان  109كان عددها قد تجاوز 

 الواردة الى الواليات المتحدة االميركية تفرغ في هذين المرفئين.
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in December compared with November 2021 
Subjects December 

2021 
November 
2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

92 95 -3 -3% 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

426 377 +49 +13% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

348 289 +59 +20% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

78 88 -10 -11% 

Total Containers handled (TEU) 44,333 50,618  -6,285 -12% 

Total containers imported (TEU) 23,002 25,463 -2,461 -10% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

18,102 17,597 +505 +3% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

941 1,846 -905 -49% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

3,959 6,020 -2,061 -34% 

Total containers exported  (TEU) 19,673 23,542 -3,959 -17% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

6,985 8,325 -1,340 -16% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

9,191 9,597 -406 -4% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

3,407 5,620 -2,213 -39% 

Total containers transshipment (TEU) 7,366 11,640 -4,274 -37% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

1,748 1,613 +135 +8% 

Total cars handled (cars) 2,721 1,703 +1,018 +60% 

Total imported cars (cars) 2,266 1,377 +889 +65% 

Total re-exported cars by sea (cars) 455 326 +129 +40% 

Total port revenues (USD) (million) ? ? ? ? 
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ارتفاع حركة البضائع ومجموع السيارات والحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي، مقابل انخفاض 
 2021حركة المسافنة وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية في كانون االول )ديسمبر( 

 سيارة 2.721حاوية نمطية، و 44.333باخرة،  92
بينت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل في شهر كانون االول )ديسمبر( الماضي، ارتفاعا بحركة البضائع  

التي تعامل معها ومجموع السيارات والحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي التي تداولها، مقابل تراجع حركة 
 الحاويات برسم المسافنة وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية.

 2021تشرين الثاني وكانون االول  االجمالية فيرنة بحركة مرفأ بيروت مقا
 لوقائع التالية:ا، الماضيين تشرين الثاني وكانون االولشهري  نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية فيالمقار  واظهرت 

 بالمئة. 3 بواخر ونسبته 3قدره  في تشرين الثاني المنصرم، اي بانخفاض باخرة 95باخرة مقابل  92: بلغ عدد البواخر
 بالمئة. 13الف طن ونسبته  49الف طن، اي بارتفاع قدره  377الف طن مقابل  426وزنها االجمالي : بلغ كميات البضائع

 :، كاآلتي2021ألف طن في كانون االول  426وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
ألف طن  59أي بنمو قدره ألف طن،  289ألف طن مقابل  348 : بلغتالبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 .بالمئة 20ونسبته 
 بالمئة. 11ف طن ونسبته أال 10قدره  طن، أي بتراجعألف  88ألف طن مقابل  78 : بلغتالبضائع اللبنانية المصدرة

 2021تراجع حركة الحاويات في كانون االول
بيروت خالل شهر كانون االول الماضي، سجلت تراجعا، واظهرت االحصاءات ان حركة الحاويات في مرفأ  

حاوية نمطية في تشرين الثاني المنصرم، اي بانخفاض قدره  51.618حاوية نمطية مقابل  44.333فبلغ مجموعها 
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  6.285

 :ى الشكل التاليعلالماضي،  شهر كانون االولحاوية نمطية في  44.333وتوزع هذا المجموع البالغ  
 2.461حاوية في تشرين الثاني المنصرم، اي بتراجع قدره  25.463حاوية نمطية مقابل  23.002: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته 
قدره  بانخفاضحاوية، أي  23.542حاوية نمطية مقابل  367.19: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 17 حاوية نمطية ونسبته3.959
 حاوية135قدره  بارتفاع، أي حاوية 1.613حاوية نمطية مقابل  1.748بلغت : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 8نمطية ونسبته 
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 ؟ 2021كانون االول كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 

 ، كاآلتي:الماضيكانون االول  شهر في حاوية نمطية 23.002 وتوزعت حركة الحاويات المستوردة والبالغة 
حاوية في تشرين الثاني المنصرم،  17.597مقابل  حاوية نمطية 18.102: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  505أي بارتفاع قدره 
حاوية نمطية ونسبته  905حاوية، أي بانخفاض قدره  1.846حاوية نمطية مقابل  941: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 49
حاوية نمطية  2.061حاوية، أي بتراجع  قدره  6.020حاوية نمطية مقابل  3.959: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 34ونسبته 
 ؟ 2021في كانون االول وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 

حاوية  19.673البالغة ، و الماضي مصدرة والمعاد تصديرها بحرا في كانون االولوتوزعت حركة الحاويات ال 
 نمطية كاآلتي:

 1.340قدره  حاوية، أي بتراجع 8.325حاوية نمطية مقابل  6.985: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته 

حاوية  9.191: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  406حاوية، أي بانخفاض قدره  9.597مطية مقابل ن

حاوية  2.213حاوية، أي بتراجع قدره  5.620حاوية نمطية مقابل  3.407: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 39نمطية ونسبته 

 2021تراجع مجموع حركة المسافنة في كانون االول 
حاوية نمطية  11.640حاوية نمطية في كانون االول الماضي، مقابل  7.366مجموع الحاويات برسم المسافنة  وبلغ 

 بالمئة. 37حاوية نمطية ونسبته  4.274في تشرين الثاني المنصرم، اي بانخفاض قدره 
 2021 كانون االولالسيارات في  ارتفاع حركة

 1.703سيارة مقابل  2.721مرفأ بيروت في كانون االول الماضي الى وارتفع مجموع السيارات التي تعامل معها  
 .بالمئة. 60سيارة ونسبته  1.018سيارة في تشرين الثاني المنصرم، اي بارتفاع قدره 

 ، كاآلتي:في كانون االول من العام الماضي سيارة 2.721البالغ  العام للسياراتوتوزع هذا المجموع  
 بالمئة. 65سيارة ونسبته  889قدره  بارتفاعسيارة، أي  1.377سيارة مقابل  2.266 : بلغتالسيارات المستوردة

 بالمئة. 40سيارة ونسبته  129قدره  بارتفاعسيارة، أي  326سيارة مقابل  455: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 الواردات المرفئية التي استوفتها في كانون االولوتجدر االشارة اخيرا  الى ان ادارة واستثمار مرفا بيروت لم تنشر قيمة 

  الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي وذلك السباب طارئة.
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 ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة خالل كانون الثاني )يناير( 2022

 
 محطة الحاويات في مرفأ العقبة االردني

افادت االحصاءات ان مرفأ العقبة االردني حقق زيادة جيدة بحركة الحاويات التي تداولها في شهر كانون 
ع التي كبيرا  بوزن البضائالثاني )يناير( من العام الحالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، كما بينت تراجعا  

 تعامل معها.
حاوية نمطية  12.791حاوية، اي بانخفاض قدره  57.485حاوية نمطية مقابل  70.276 عدد الحاوياتفقد بلغ 
 بالمئة. 22ونسبته 

 56سيارة ونسبته  3.464اي بارتفاع قدره  6.171سيارة مقابل  9.635التي تداولها، فبلغ  مجموع السياراتكما ارتفع 
 بالمئة.

الف طن ونسبته  595مليون طن، اي بتراجع قدره  1.298االف طن مقابل  703بينما بلغ الوزن االجمالي للبضائع 
 بالمئة. 46

 العام الحالي على الشكل التالي: االف طن في كانون الثاني من 703وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 7الف طن ونسبته  47الف طن، اي بانخفاض قدره  714الف طن مقابل  667بلغ وزنها  البضائع الواردة:

 94الف طن ونسبته  548الف طن اي بانخفاض كبير قدره  467الف طن منقابل  36بلغ وزنها  البضائع الصادرة:
 بالمئة.

 ادرات.والصواردات قبة هو المنفذ البحري الوحيد لألردن على البحر االحمر ويمر عبره معظم الوالمعلوم ان مرفأ الع
  ********** 
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 2021موانئ دبي العالمية في العام ارتفاع حجم مناولة الحاويات في 

حققت شركة موانئ دبي العالمية ارتفاعا بمجموع الحاويات التي تداولتها محطات الحاويات التي تشرف على  
 .2020بالمئة عن العام  9.4مليون حاوية نمطية بزيادة  77.9ادارتها وتشغيلها في العالم. فقد بلغ مجموعها 

مية سلطان احمد بن سليم ان العام الحالي شهد بداية مشجعة متوقعا  استمرار تمو وقال رئيس موانئ دبي العال 
كورونا" واستمرار اضطرابات سالسل امداد العالمية وارتفاع التضخم ”محفظة الشركة، ولكنه اوضح ان جائحة 

 وغموض العوامل الجيوسياسية، ربما تواصل عرقة التعافي االقتصادي العالمي.
********** 

230 Cruise Ships to Sail in February 2022 

 
MSC Seaside Cruise Ship 

 

With 64 brands set to operate their cruise vessels this month, the cruise industry is on track toward 

full resumption. 

This is according to the February edition of the Cruise Ships in Service Report by Cruise Industry 

News, detailing each ship sailing this month. 

The five biggest February players are Royal Caribbean International with 19 ships accounting for 

69,696 berths, Carnival Cruise Line with 19 ships accounting for 60,316 berths, MSC Cruises with 

13 vessels accounting for 50,316 berths, Norwegian Cruise Line with 10 ships and 36,060 berths 

and AIDA Cruises with 10 ships and 29,874 berths. 

Together, the five cruise lines account for almost half of the total number of ships in service in 

February – 105 out of 230. 

These five brands are followed by Princess Cruises, Celebrity Cruises, Costa Cruises, P&O Cruises 

and Holland America Line. They will each be operating between four and 11 ships. 

The average capacity per ship has grown from 1,793 in January to 1,829. 

Turkish Shipping News. 
 **********  
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 استمرار ارتفاع ايرادات قناة السويس في كانون الثاني )يناير( من العام الحالي

 
 اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس 

ذكر بيان صادر عن هيئة قناة السويس ان ايرادات القناة في شهر كانون الثاني )يناير( من العام الحالي  
مليون  495.7مليون دوالر مقابل  544.7جاءت اكبر مما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي. فقد بلغت 

سفينة مقابل  1.774بالمئة. وبلغ مجموع السفن التي عبرتها  10مليون دوالر ونسبته  49 دوالر، اي بارتفاع قدره
مليون طن  106.1بالمئة، وبلغ اجمالي حموالت الصافية  11سفينة ونسبتها  180سفينة، اي بزيادة قدرها  1.594
 بالمئة. 2مليون طن ونسبته  1.9مليون طن، اي بنمو قدره  104.2مقابل 

مليارات دوالر وهو  6.3ايرادات قناة السويس قد حققت في العام الماضي رقما قياسيا  اذ بلغ مجموعها وكانت  
 .2020بالمئة عن العام  12.8االعلى الذي تحققه القناة حتى تاريخه، اي بارتفاع 

والر في نهاية مليارات د 7من جهته، توقع رئيس هيئة قناة السويس اسامة ربيع ان ترتفع ايرادات القناة الى  
 العام الحالي.

  ********** 

Valencia port has reaffirmed itself as one of Europe’s busiest ports, handling 

5,604,478 TEU in 2021. 
 

 
Port of Valencia 
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These figures demonstrate an increase of 3.25 per cent compared to the port’s performance in 2020 

and sees it surpass the yearly results from the Port of Piraeus in Greece, cementing its position as 

the fourth busiest port in Europe. 

The Ports of Rotterdam, Antwerp, and Hamburg remain the top three busiest ports in the continent. 

China continues to be Valenciaport’s main trading partner with 612,497 TEU handled in the last 

year, a rise of 14.37 per cent compared to the same period in 2020. 

Additionally, business with other regions increased significantly, with trade in Morocco, Italy, and 

Israel all growing 26.96 per cent, 26.76 per cent, and 22.74 per cent respectively. 

The United States remains the most important country for the movement of export containers, with 

a total figure of 145,953 TEU. 

Despite this success, officials from the Port Authority of Valencia (PAV) grow cautious that the 

port is slowly reaching its maximum capacity. 

“These figures show that the Port of Valencia has the beginning of saturation,” said Aurelio 

Martínez, President of the PAV. 

“We are close to our maximum capacity of 7.5 million TEU and, when there is a lot of operational 

cargo, these limitations are already noticeable. That is why the new northern container terminal is 

essential if we want to continue to be a port of reference in world traffic.” 

In 2021, Valencia’s exports grew 13.89 per cent, while imports also rose 17.38 per cent. 

“These figures are very positive and reflect the activity of Valencian and Spanish companies over 

the last year,” continued Martínez. 

“We have handled between import/export almost two million TEU and this is where the service 

provided by the port to the companies in our hinterland, which represents 41 per cent of the full 

export and import containers moved by the Spanish port system, is evident.” 

However, the port’s figures for the last year also reflect a decline of 3.45 per cent in full 

transshipment containers. For their part, empty containers have grown by 0.74 per cent in 2021. 

In other recent news, Valencia port teamed up with COSCO Shipping Lines Spain S.A. in a project 

to provide container seals to carriers before going to the exporters’ facilities. 

This initiative will see container seals delivered through a dispensing machine and aims to speed up 

the container export process by giving the seals to the drivers in the port area. 

Port Technology Organization 
 

**********   

 2021مليون دوالر في العام  230ارباح "موانئ ابوظبي" ترتفع الى 
. واوضحت 2021بالمئة خالل العام  113"موانئ ابوظبي" االماراتية ارتفاع ارباحها اظهرت بيانات شركة  

اي بزيادة كبيرة قدرها  2020مليون دوالر للعام  108مليون دوالر مقابل  230.12الشركة ان ارباحها الصافية بلغت 
 بالمئة. 113مليون دوالر ونسبتها  122.12
مليار دوالر  1.06ع االيرادات االجمالية في العام الماضي والتي بلغت وارجحت الشركة نمو االرباح الى ارتفا 

 .2020بالمئة عن العام  14اي بزيادة 
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مليار دوالر وبنسبة  1.04وكانت شركة "موانئ ابوظبي"، قد رفعت راسمالها في العام الحالي وقبل االرباح الى  
 بالمئة.  32.5

 بالمئة من قبل الحكومة االماراتية. 75.44والمعلوم ان هذه الشركة مملوكة بنسبة  
********** 

China Airlines places US$1.4b order with Boeing for four 777 freighters 
 

 
Hsieh –su- chien CEO of China Airlines 

 

US aircraft manufacturer Boeing announced that Taiwan flag carrier, China Airlines, has ordered 

four 777 Freighters, adding to its extensive fleet of Boeing airplanes. 

Valued at US$1.4 billion at list prices, the order will enable the airline to capture new market 

opportunities as global air cargo demand continues to grow, reports AJOT. 

"The 777 Freighter has played a critical role in our efforts to maintain profitability during the 

pandemic, and these additional airplanes will be an integral part of our long-term growth strategy," 

said China Airlines chairman Hsieh Su-Chien. "We are excited to add more 777 Freighters due to 

their operational efficiency and reliability. Our fleet modernisation programme will enable us to 

deliver added value to our customers, especially as the global supply chain continues to evolve." 

The 777 Freighter is the world's largest, most capable twin-engine freighter. It has a range of 4,970 

nautical miles (9,200 km) with a maximum revenue payload of 102 tonnes (224,900 lbs), while 

contributing to a 17 per cent reduction in fuel use and CO2 emissions per ton compared to prior 

generation airplanes. In addition, the 777F will allow China Airlines to make fewer stops on long-

haul routes, further reducing associated landing fees and resulting in the lowest trip cost of any large 

freighter. 

"We are thrilled that China Airlines has again selected the 777 Freighter to serve as the backbone 

of its world-class air cargo fleet," said Ihssane Mounir, senior vice president of commercial sales 

and marketing. "The market-leading capabilities of the 777 Freighter provide added capacity, 

improved efficiency and greater value to China Airlines' customers, enabling the carrier to meet air 

cargo demand and position itself for long-term growth." 
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In 2021, China Airlines' air cargo revenue was up 186 per cent above the pre-pandemic year of 

2019, which nearly balanced out a 96 per cent drop in passenger revenue. 

Last year China Airlines Cargo recorded the best year in its history - over TWD100 billion (US$3.6 

billion) in revenue - by leveraging its existing all-Boeing fleet of (18) 747-400 Freighters and (3) 

777 Freighters. With (3) 777 Freighters already on order, China Airlines' 777 Freighter is the perfect 

complement to the airline's existing 747-400 Freighter fleet, seamlessly accommodating the 3-metre 

(10-foot) tall pallets and maximising flexibility for its air cargo operations. 

Hong Kong Shipping News. 

**********   

 2021االلمانية في العام  HAPPAG LLOYDمليار دوالر ارباح  12.8

 
Rolf Habben Jansen CEO of Hapag Lloyd 

 

انها حققت ارباحا  قياسية في العام الماضي مقارنة مع  HAPPAG LLOYDاعلنت شركة المالحة االلمانية  
مليار دوالر في العام  3.1مليار دوالر مقابل ارباح لم تتجاوز  12.8. فقد بلغت 2020تلك المسجلة في العام 

. واوضحت الشركة ان هذه النتائج الجيدة تعود الى ارتفاع الطلب على الشحن البحري بسبب تداعيات فيروس 2020
ونا" السيما من المرافئ االسيوية وخصوصا الصين. كما ان االضطرابات المتواصلة التي شهدتها سالسل التوريد "كور 

 العالمية ادت الى ارتفاع كبير في نفقات النقل.
مليارا  للعام  146مليار دوالر مقابل  26.4في العام الماضي الى  HAPPAG LLOYDكما ارتفعت ايرادات  

 مليون حاوية نمطية. 11.9ن . كما سجلت شح2020
سفينة تبلغ سعتها االجمالية  250وتحتل الشركة االلمانية المرتبة الخامسة في العالم باسطول مكون من  

 مليون حاوية نمطية. 1.754
********** 
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ONE to launch new Intra-Asia service in late February 2022 

 
Jeremy Nixon CEO of One Group 

 

SINGAPORE-BASED Ocean Network Express (ONE) will launch a new service, which will 

connect North China and Straits. 

The new weekly North China Straits (NCS) Service will start later this month from the Port of 

Xingang in China, according to Container News. 

NCS service rotation will be Dalian, Xingang, Qingdao, Ningbo, Singapore, Port Kelang 

(West/North), Shekou, Incheon and returning to Dalian. 

The first vessel that will sail under NCS port rotation will be the 2,700 TEU SITC Surabaya, which 

is expected to arrive at Xingang on February 24, omitting Dalian call for schedule recovery. 

Shipping News. 

**********  

 السويسرية وتحقق ارباحا  قياسية! MSCسفن حاويات لـ 4تبيع   SINOKORشركة 

 
Diego Aponte CEO of MSC Switzerland 
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 SINOKORالبريطانية المتخصصة بشؤون النقل البحري ان شركة  LOADSTARذكرت نشرة  
MERCHANT MARINE   سفن حاويات من نوع  4باعتPANAMAX  لشركةMSC  السويسرية بمبلغ اجمالي

 مليون دوالر ومحققة ارباحا  قياسية. 350قدره 
حاوية  7.471، سعتها ”Baltic Bridge“هي  MSCان السفن االربعة التي اشترتها  LoadStarواضافت  

 “، و 2010حاوية نمطية من صنع العام  4.432،سعتها ”Baltic South“،و 2005نمطية من صنع العام 
“North Bridge” و2006حاوية نمطية من صنع العام  4.298، سعتها ،”Singapore Bridge” 4.253، سعتها 

 .2002حاوية نمطية من صنع 
 2019و  2017كانت اشترت تلك السفن االربع خالل العامين  SINOKARان شركة  LoadStarوكشفت  

 مليون دوالر! 47بمبلغ اجمالي زهيد لم يتجاوز الـ
********** 

Money still to be made on second-hand box ship 'red hot" market 
 

WITH the extremely tight tonnage market, the purchase price paid for many second-hand 

containerships is higher than their newbuild cost. 

However, Alphaliner has warned of the risk of exposure for buyers when the market eventually 

turns bearish, reports London's The Loadstar. 

The consultant reported that a record 572 container vessels, for 1.94 million TEU, changed 

ownership last year, of which MSC purchased almost a quarter - 132 ships for 453,000 TEU. 

This enabled MSC to overtake its 2M alliance partner, Maersk, to become the world's biggest carrier 

by fleet capacity. 

Alphaliner said the only other carrier to get anywhere near rivalling the activity of MSC in the S&P 

market was CMA CGM, which snapped up 46 ships last year for around 150,000 TEU of capacity. 

Their raids on the S&P market dwarfed the transactions of the major non-operating owners (NOOs), 

which traditionally regard the carriers as their charter market customers. 

Indeed, the carriers' strategy of buying many of the ships they already had on charter was initially 

seen as a defensive measure against sky-rocketing daily hire rates and much stricter terms from 

shipowners. 

However, many of the earlier purchases have proved to be excellent investments. In fact, S&P 

brokers are reporting incidents of 'flipping', where carriers bought ships that they no longer require 

and are touting them at prices considerably higher than when purchased just six months or a year 

ago. 

Alphaliner reported the sale of the 2007-built 3,752 TEU Spirit of Hamburg to Maersk in October, 

for US$55 million. At the time, the purchase of the 14-year-old panamax by Maersk puzzled S&P 

brokers, they had been instructed that the carrier was "only interested in younger ships". 
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However, the ship appears to be back on the market and, according to Alphaliner, "is expected to 

be flipped to a third party". According to vesselsvalue.com, the current value of the Spirit of 

Hamburg is $61 million, while recent transactions for similar ships have achieved north of $65 

million. 

An S&P broker source said recently that the market was so hot that valuations were now "just a 

starting point". 

"Any containership that comes onto the market is immediately a target for carriers and it's usually 

down to which broker has a blank cheque from an owner that wins the day," he said. 

"There are very few questions on service history, and they do not seem to be put off buying the ship 

if it has a charter attached," he added. 

S&P brokers are still recovering from MSC's $105 million purchase of the 4,896 TEU X-Press 

Jersey in November, now renamed MSC Jersey. The feeder operator sold the 2014-built post-

panamax ship to its shipping line client, banking a book profit of around $80 million. 

However, according to vesselsvalue.com data, the ship currently has a fair market value of $86 

million. 

Meanwhile, given the cyclical nature of the charter market, Alphaliner warns that there is a risk for 

buyers paying top prices for containership tonnage. 

"There must be some question of carrier and NOO exposure when an eventual correction takes 

place," said the consultant. 

Sea News /International Shipping Magazine 
 

*********** 

 2021في العام  االلماني Hamburgالمشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ  (HHLA)ارتفاع ارباح شركة 

 
 في مرفأ همبورغ HHLAمحطة الحاويات تابعة لـ 

 Hamburg Hafen and Logistik (HHLA)الرئيسة التنفيذية لشركة   Angela Titzrathاعلنت 
ارباحا جيدة في العام الماضي بلغ مجموعها  المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ همبورغ االلماني، ان الشركة سجلت 

 1.46، كما زادت ايراداتها المالية الى 2020بالمئة عن العام  84.7مليون دوالر، بارتفاع كبير بلغت نسبته  267
 بالمئة. 12مليار يورو بزيادة 
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ان هذه النتائج الجيدة سجلت بالرغم من تداعيات فيروس كورونا على قطاع النقل البحري  Titzrathواضافت 

 العالمي وعلى سالسل التوريد والتصدير.
ماليين حاوية  8.7ويذكر ان مرفأ همبورغ احتل المرتبة السابعة عشرة في العالم والثالثة في اوروبا بتداوله 

 .2020نمطية في العام 
******** ** 

Lack of capacity force forwarders to reject larger customers 
 

FORWARDERS are now rejecting new larger customers, being forced to adapt to contract ban from 

Maersk and the unwillingness of other shipping lines to offer decent capacity, reports London's 

Loadstar. 

Maersk's move to restrict them to its Spot product only is said to have left four million TEU looking 

for a new home. 

One medium-size forwarder declared it was forced to adapt quickly to the new status quo after 

"Maersk outlined its intentions fairly clearly so we started talking to other carriers". 

"But it has pushed the market. Until now most of us have searched for new business with sizeable 

volumes. But now, with the long-term contracts, it's quite stagnant. We won't look for new business 

because there isn't the capacity," said the forwarder. 

"We can make smaller bookings, but not fixed long-term deals of three years," said the forwarder. 

"We are cutting deals differently, with a percentage on the spot market and a percentage on fixed 

rates. It's all changed." 

Said another executive, who moves upwards of 75,000 TEU a year: "All of the lines are restricting 

capacity, for sure. There isn't one that isn't, and that's how they are partially keeping the rates so high," 

"We are thankful if we get a TEU capacity per vessel' currently - however we do have fixed 

contracts, but all are capped. It's not like they used to be," said the executive. 

"Relationships count. I would say. But the carriers are flexing their muscles." 

Both forwarders said Maersk had the right to do what it liked, but questioned the wisdom of the decision. 

"Time will tell if it was the right choice, but it was a brave decision. I don't think Maersk can really 

make a mistake though. If it doesn't get the benefits, it'll just come back to the market. I suspect it 

knows that people will forgive - at the right rates." 

The Loadstar. 

**********  

 2022مليون حاوية نمطية في كانون الثاني )يناير(  4.35مرفأ شنغهاي الصيني يتعامل مع 

 
 مرفأ شنغهاي الصيني
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 4.35حقق مرفأ شنغهاي الصيني رقما قياسيا جديدا في شهر كانون الثاني من العام الحالي. فقد تداول 

 ماليين حاوية نمطية وهذا الرقم هو االكبر الذي يحققه هذا المرفأ في شهر واحد.
قد سجل رقما  كبيرا  بحركة الحاويات في العام الماضي اذ ارتفع عدد الحاويات  SHANGHAIوكان مرفأ  

 3.5، اي بزيادة جيدة بلغت 2020مليون حاوية في العام  43.5مليون حاوية نمطية مقابل  47التي تعامل معها الى 
 بالمئة. 8مليون حاوية نمطية ونسبتها 

بع على المرتبة االولى من العالم بحركة الحاويات التي يتداولها سنويا  والمعلوم ان مرفأ شتغهاي مايزال يتر  
 وذلك للعام الثاني عشر على التوالي.

  ********** 
DSV 2021 profit up 164pc to US$1.7 billion as sales surge 57.2pc 

 

DANISH forwarding giant DSV's 2021 profit increased 164.3 per cent year on year to KR11.2 

billion (US$1.7 billion), drawn on revenues of KR182.3 billion, up 57.2 per cent. 

Results were boosted by the KR30 billion acquisition of Agility's Global Integrated Logistics (GIL) 

business, a recovery in trade volumes and higher freight rates as a result of supply chain disruption. 

GIL's results were included from the third quarter of the year, reports London's Air Cargo News. 

"In the past year, we saw several unprecedented factors conspiring across global supply chains," 

said DSV chief executive Jen Bjorn Andersen.  

"Beyond the continuous pandemic lockdowns and restrictions, a surging demand for goods strained 

transport capacity, equipment, infrastructure and labour across the supply chain. Bottlenecks persist 

and have led to record-high freight rates in 2021. 

"These disruptions continue to impact the global economy, raising difficult questions for the 

logistics industry and exposing global supply chain vulnerabilities," he said. 

DSV estimates that bringing GIL into the company will increase annual revenue by more than 20 

per cent. Once fully integrated in 2023, GIL is expected to contribute around DKr3bn to combined 

ebit before special items annually. 

Looking ahead, DSV expects ebit to reach KR18 billion to KR20 billion based on an economic 

growth rate of four per cent and the ongoing integration of GIL. 

"The outlook is based on the assumption that the current situation in transport markets - with 

congestion, tight capacity and high rate levels - will continue in the first half of 2022," the forwarder 

said. 

News.maritime-network.com 

**********   
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  2021الدانمركية في العام  MAERSKارباح قياسية لـ

 
MAERSK of Soren Skou CEO 

هو العام االكبر ربحية حتى اليوم. فقد تجاوزت  2021ان العام  MAERSKقالت شركة المالحة الدانمركية  
مليار دوالر  61.8، كما ارتفعت ايراداتها الى 2020مليار دوالر في العام  3.3مليار دوالر مقابل  18.7ارباحها ال 

 .2020مليارا  للعام  40مقابل 
ان الظروف االستثنائية التي مر بها قطاع النقل  MAERSKالرئيس التنفيذي لـ SOREN SKOUواعلن  

البحري العالمي ادت الى تحقيق معدالت ربحية قياسية، واضاف انه مع بدء تعافي االقتصاد العالمي من جائحة 
حدة الى الواليات المت"كورونا" وعمليات االغالق، زاد الطلب على الشحن وسالسل التوريد خاصة من االسواق االسيوية 

االميركية، موضحا  ان اضطرابات سالسل التوريد ونقص حاويات الشحن وزيادة الطلب على الشحن واالزدحام الذي 
 شهدته المرافئ التصدير والتفريغ نتيجة وباء "كورونا"، ادى الى تحقيق هذه االرقام القياسية.

مليون حاوية  4.294سفينة تبلغ سعتها  538يضم المرتبة الثانية في العالم باسطول  MAERSKوتحتل  
 نمطية.

 ********** 
Record daily rate of US$175,000 to charter a 2,756 TEU boxship 

 
Container vessel “X - Press Mekong"' 

 

CONTAINERSHIP charter rates have stormed to new record highs with analysts warning that the 

scarce tonnage available could see prices remain at extraordinary levels for much of the year, reports 

Singapore's Splash 247. 
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Broking reports that busy Pasha Group had taken the 2,756 TEU X-Press Mekong for 50 days from 

the end of February for a stunning US$175,000 a day have been confirmed by liner data provider 

Linerlytica, the highest rate ever paid for a containership of this capacity. Details of the charter 

stipulate that the price escalates if it is redelivered late. The prompt delivery of the vessel is 

understood to have pushed prices higher, with very few vessels now available for swift charter. 

The one-year-old vessel is a sister ship of the ill-fated X-Press Pearl, which caught fire and became 

one of the most high-profile shipping casualties of 2021. 

X-Press Feeders and its parent Sea Consortium have played the markets well during container 

shipping's boom era. Alphaliner suggested the company was behind the boxship S&P deal of the 

year for 2021 with the sale of the 4,896 TEU X-Press Jersey to Mediterranean Shipping Co (MSC) 

for $105 million, a ship the Singapore-based company had picked up in 2019 for just $26.9 million. 

Pasha Group, and its Jones Act liner Pasha Hawaii, have been sending charter rates northwards 

repeatedly in the opening weeks of 2022. Splash reported last month how Pasha had teamed with 

wholesaler Costco to make some big plays in the charter market, taking seven charters for ships 

ranging in size from 2,100 to 3,500 TEU with most taken on a three-year basis. 

Among other eye-catching recent charter deals concluded, Alphaliner is reporting the 2,452 TEU, 

1997-built Messini has been fixed to Wan Hai at what the liner consultancy described as a "mind-

blowing" $80,000 a day for 12 months. 

"This rate is an absolute all-time high for a standard and relatively basic ship of this age, and for 

this duration," Alphaliner said of the 25-year-old ship in its latest weekly report. 

There are also reports circulating of a 4,300 TEU panamax being taken for a short period at $230,000 a day. 

Looking at today's market conditions compared to a year ago, container analysts at Braemar ACM 

observed last week that 12 months ago the market still offered alternative supply, but now some 

operators may not be able to cover their requirements. 

"The year of the Ox saw the biggest Bull market in container living memory, but the year of the 

Tiger is set to eat all of the existing charter rate records, all of the existing freight rate records, all 

of the SNP price records, and all of the 2024 and possibly 2025 newbuilding berths," Braemar ACM 

predicted in its most recent container briefing. 

Capital Link. 

  

**********   

 2021تجارتها الخارجية في العام الصين تسجل رقما  قياسيا  بحجم 

 
 LI Kuiwenالمتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك في الصين 
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تريليونات دوالر  6العام الماضي حيث تجاوز الـ  سجل حجم التجارة الخارجية للصين رقما قياسيا جديدا في 

 اميركي للمرة االولى، على الرغم من التأثيرات المستمرة الناجمة عن فيروس كورونا على التجارة العالمية.
، 2020تريليونات دوالر مقارنة مع العام  1.4تريليونات دوالر بزيادة  6.05وبلغ اجمالي حجم تجارة السلع  

المتحدث باسم الهيئة "ظلت  LI KUIWENوفقا  ما اظهرت نتائج بيانات رسمية اصدرتها الهيئة العامة للجمارك. وقال 
ة على الصعيد العالمي، وحافظت على نمو سريع في التجار الصين في طليعة التنمية االقتصادية واالستجابة للجائحة 

 الخارجية التي سجلت رقما قياسيا في الحجم وتقدما ثابتا في الجودة".
بلغ   ان البيانات اظهرت ان الفائض التجاري للصين مع الواليات المتحدة االميركية ”Reuters“وذكرت وكالة 

 39.23بلغ الفائض في شهر كانون االول )ديسمبر( الماضي وحده ، في حين 2021مليار دوالر في العام  396.67
 مليار دوالر.

 ********** 
Natilus secures US$6b in aircraft orders 

 

AUTONOMOUS cargo drone developer Natilus announced advanced purchase commitments of 

more than US$6 billion for the delivery of more than 440 aircraft in pre-orders, reports London's 

Air Cargo News. 

Orders are from companies including Volatus Aerospace, Astral Aviation, Aurora, Dymond and 

Flexport. Earlier this month, Flexport completed a $900 million investment round and has signed 

a Letter of Intent (LOI) for two 100T Natilus aircraft, with an option for a third. 

California-based Natilus, which said it is producing the world's first purposefully designed and 

manufactured autonomous aircraft for airfreight transport, aims for its aircraft range to increase 

cargo volume by 60 per cent, while cutting co 

sts by 60 per cent and lowering carbon emissions by half. 

The family of cargo aircraft includes a 3.8 tonne payload short-haul feeder UAV; 60 tonne 

payload medium/long range UAV; 100 tonne payload long-range UAV; and a 130-tonne payload 

long-range UAV. 

Natilus chief executive Aleksey Matyushev said: "Today, there are only two ways to move cargo 

internationally: by air and by sea. The difference between the cost and time of these two modes of 

transportation is dramatic. Sea freight is currently thirteen times less expensive than air freight; 

but fifty times slower in delivery. 

atilus intends to revolutionise the transport industry by providing the timeliness of air freight at an 

affordable cost reduction of 60 per cent, making air cargo transportation substantially more 

competitive." 

Seanews.com.tr 

**********  
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