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 ؟هل يستعيد مرفأ بيروت عافيته ودوره في شرق المتوسط

               
 2020آب  4محطة الحاويات في مرفأ بيروت                                           مرفأ بيروت قبل انفجار            

 

 هل المسافة والموقع يؤهالن مرفأ بيروت بعد طرابلس لتفريغ وتخزين 
 ؟البضائع االوكرانية المنقولة الى البحر االسود

      
 االوكراني Odessa مرفأ                                    الروسي Novorossiysk  مرفأ
 

China ports container volumes rise 1.6pc in January to 24m TEU 

       
  Zhoushan -Ningbo مرفأ                                                        Shanghaiمرفأ                   
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 30/3/2022بيروت                      5254/2022/244رقم 

 
  .130Newsletter nr– 130النشرة االلكترونية 

 March 2022 -2022( مارس) آذار
 Index –الفهرس 

 
 هل يستعيد مرفأ بيروت عافيته ودوره المحوري في شرق المتوسط؟ -
-  

1 

 7/14 لمحة تاريخية عن مرفأ بيروت -

  لموقع االستراتيجي المهم لمرفأ بيروتا -

  مرفأ بيروت "مرفأ العرب" -

  1990وانتهاؤها في العام  1975اندالع الحرب اللبنانية في العام  -

  دور كبير لغرفة المالحة الدولية في اجراء مناقصة جديدة الدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت -
 2004في العام 

 

  مرفأ بيروت محطة محورية في شرق المتوسط -

  توسيع محطة الحاويات الستيعاب ازدحام الحاويات والبواخر -

  انفجار مرفأ بيروت القاتل والمدمر -

  العناية االلهية انقذت محطة الحاويات -

  خدمات محطة الحاوياتتراجع  -

  من الشلل التام الوكاالت البحرية انقذت محطة الحاويات -

  اطالق مناقصة جديدة الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات -

  عافيتها ودورها المحوري في المنطقة!تأهيل محطة الحاويات واستعادة  -

- CMACGM انطلقت باعمالها من لبنان  

  اعادة اعمار القسم المدمر في مرفأ بيروت مشروطة بتنفيذ االحصاءات! -

- Statistics in January 2022 Compared with the same Summary of Beirut Port 
Period of 2021 

15/18 
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  2022في كانون الثاني )يناير( ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت  -

  نمو مجموع الحاويات -

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

 

  ازدياد مجموع حركة السيارات -

 18 الرئيس ميقاتي : الحكومة تسعى جاهدة العادة التعافي الى االقتصاد اللبناني - 

- ing assets frozen over money Launder EU Says $132 million in Lebanese
Concers 

19 

-  Summary of Tripoli Port Statistics in January 2022 Compared with the same 
period of 2021 

20/21 

مجموع الواردات المرفئية في كانون الثاني )يناير(  ارتفاع الحركة االجمالية في مرفا طرابلس انسحب على -
2022 

 

  ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع وحركة السيارات والحاويات والشاحنات -

  نمو الحركة االجمالية انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية -

-  Lebanon Plans tender for Indian Wheal 21/22 

حمية خالل توقيع العقد الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات: هي الخطوة في مسار اصالحي في كافة  -
 المرافق

22/24 

  CMACGMميقاتي: نحن مسرورن جدا للتوقيع مع شركة  - 

 - Djebbari : ًزيارتنا هي لتأكيد دعم فرنسا للبنان سابقًا ومستقبال  

- at Beirut Port in December 2021 Cpmpared with  Summary of Containers handled
January 2022 

24/28 

- Ranks of shipping agencies at Beirut port in January 2022  

  2022مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في كانون الثاني )يناير(  -

   حاوية نمطية 49.976ارتفاع الحركة االجمالية للحاويات الى  -

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

- 2021 & January 2022Ranks of Shipping Agencies by Importing in December   

- Ranks of Shipping Agencies by Exporting in December 2021 & January 2022  

- Lebanese Prosecutor Overturns decision barring banks from shipping money 28/29 

 29 نسناس يجتمع مع ممثلي البنك الدولي -

- Summary of Beirut Port in January 2022 with December 2021 30/32 

  2022ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في كانون الثاني  - 

  نمو مجموع الحاويات في مرفأ بيروت -

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

 

  حركة السياراتتراجع  -

 33/34  افرام : القمح سيصبح كالذهب وما اصعب من فقر االنسان اال جوعه -

 34/35 مرفأ بيروت لن يموت وشكرًا للعائلة المرفئية -

 35 2022ايار  13االسمي السنوي لغاية كركي: تمديد مهلة  تقديم التصريح  -

- Summary of Tripoli Port Statistics in January 2022 Compared with December 
2021 

36/37 

  ةمجموع الواردات المرفئيارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس في كانون الثاني انسحب ايضًا على  -

  تحسن كبير بالوزن االجمالي للبضائع وحركة الحاويات والشاحنات مقابل تراجع حركة السيارات -

  رقم كبير بالواردات المرفئية - 

 38/39 كونترول"ليس في مصلحة المودعين..."االسمر : الكابيتال  -

 2022سيارة جديدة مباعة في لبنان في كانون الثاني  303 -
-  

39 

  حصة السيارات اليابانية هي االكبر من السيارات المباعة - 

 40/42 والموقع يؤهالن مرفأ بيروت بعد طرابلس لتفريغ وتخزين البضائع والمنقولة الى البحر االسود؟ هل المسافة -

ي تؤمها ي المرافئ التزخور: شركات المالحة العالمية تفضل تفريغ هذه البضائع المشحونة على بواخرها ف -
 بصورة منتظمة

 

  اليمن: ان قصر المسافنة مع اوكرانيا يجعل لبنان في موقع متميز للبضائع االوكرانية -

  المديرية العامة لمنظمة التجارة العالمية : ان االزمة في سالسل التوريد العالمية ستسمر اطول مما كنا نعتقد.. -
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- Summary of Containers Handled at Beirut port in January 2022 compared 
with the same period of 2021 

43/45 

  2022ارتفاع الحركة االجمالية بحركة الحاويات في مرفأ بيروت في كانون الثاني  -

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

 

 45/46 حمية: بدأنا مرحلة جديدة لتفعيل النقل البحري بين لبنان وايران -

 46 الف هكتار تزرع في لبنان من القمح والسلة الغذائية مؤمنة 50عباس الحاج حسن: ما يقارب  -

- Shipping Lines at Beirut Port in January 2022Ranks of  47/50 

  2022مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في كانون الثاني  -

  تبديالت في بعض المراتب االمامية -

  شركات المالحة الست االولى من الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحليحصة  88% -

  حصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 95% -

- December 2021 & January 2022Ranks of Shippings lines by Importing in   

- Ranks of Shippings lines by Exporting in December 2021 & January 2022  

 50/51 2022قناة السويس ترفع رسوم العبور في القناة للمرة الثانية منذ مطلع شهر شباط )فبراير(   -

- through recordKings Abdulaziz port in Damman sets containers  51/52 

 52 انخفاض كميات البضائع قابلة ارتفاعا بمجموع الحاويات في مرفأ العقبة االردني -

- Etihad lines up orders for servers airbus A350 cargo PlansAbu Dhabi’s  53 

 53/54 عالمياً  23ميناء طنجة المتوسط يتقدم الى المرتبة  -

- atar as transshipment huhme at port Consolidales QRising cargo Volu 54/55 

 55 2021الدانمركية في العام  Maerskمليار دوالر ارباح  18.03 -

- pc70Hapag Lloyd projet soars 616.5pc as sales increase  56 

 56/57 2021الفرنسية في العام  CMACGMمليار دوالر ارباح  9.17 -

- China ports Containers volunes rise 1.6pc in January to 24m TEU 57/58 

 58/59 2021موانئ حاويات في االتحاد االوروبي في العام  10اكبر  -
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 Ocean Network Express 59/60 (ONE)مليار دوالر ارباح  15.4 -

 60 اسعار قياسية لبواخر الحاويات المستعملة -

- s 500 plans as cargo world foces unicrtaintsia SeizesRus 61 

- (UNCTAD)  61 2022تتوقع تباطئ بالتجارة العالمية في العام 

-   in 2022 UN saysTorrid pace of global trade may decelerate  61/62 

 62 2022االميركي في شباط  Long Beachارتفاع حركة الحاويات في مرفأ  -

 63 2021مليار دوالر تجارة الصين مع العالم العربي في العام  332.2 -

- stime high-in on al sship orderbook closeainerCont 63 

 63/64 بحاراً  800البريطانية تصرف   P&O Ferriesشركة  -

- volume by 2025 Shenzhen aims for 33m TEU container 64 

 64/65 2021غير مسبوقة لشركات الشحن بسفن الحاويات في العام ارباح  -

- re ULCVS as Containership orderbook growsEvergreen orders 3 mo 65/66 

 66/67 2022العام مليون حاوية نمطية حركة المرافئ الصينية في كانون الثاني من  24.2 - 

 67/68 "كورونا"اغالق مدينة شنغهاي الصينية لمواجهة تفشي فيروس  -

 68 مليون حية كبتاغون الى السعودية 1.6احباط محاولة تهريب  -

 69 2021في العام  EVA AIRنتائج جيدة لشركة الطيران التايوانية  -

- MSC Group begins work on new Miami Terminal 69/70 
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 مرفأ بيروت عافيته ودوره المحوري في شرق المتوسط؟ هل يستعيد

               
 2020آب  4مرفأ بيروت قبل انفجار                                محطة الحاويات في مرفأ بيروت                  

 

لمحطة  CMACGMالفرنسية التابعة للمجموعة  CMA Terminals عشية استالم شركة
سنوات، وفقًا لالتفاق الذي وقعته مع ادارة  10الدارتها وتشغيلها وصيانتها لمدة  في مرفأ بيروت الحاويات
هل ان مرفأ بيروت قادر على استعادة " نطرح السؤال مجددًا: ان ، ال بد لنا منمرفأ بيروتواستثمار 

 "عافيته ودوره المحوري في شرق المتوسط؟
 مرفأ بيروتن تاريخية ع لمحة

آالف سنة قبل ميالد السيد المسيح، وهو واحد من  3بني مرفأ بيروت في العهد الفينيقي منذ اكثر من  
عشرات المرافئ التي انشأها الفينيقيون في الحوض الشرقي للبحر االبيض المتوسط، كصيدا وصور وطرابلس 

رافئ البحرية السيما مرفأ بيروت اهم المرافئ وطرطوس والالذقية وارواد وغيرها من المرافئ. وشكلت هذه الم
 البحرية للتبادل التجاري بين الفينيقيين والمستعمرات والبلدان المجاورة.

وكان الفينيقيون يصدرون على متن مراكبهم منتوجاتهم من الخشب والقماش والصباغ االرجواني والزيت والزيتون 
وقبرص وكيلكيا واليونان ومالطا وقرطاجه وايطاليا وصواًل الى  والصناعات النحاسية والبرونزية الى كل من مصر

الشاطئ االفريقي الشمالي، وكانوا يستوردون من هذه المستعمرات والبلدان كل ما يحتاجونه من الصوف والجلود 
 والعسل والحبوب والتوابل والعطور والنحاس وغيرها من السلع...
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 لمرفأ بيروت المهم ستراتيجياال الموقع
وعرف الغزاة الذين استولوا على الساحل الشرقي للبحر االبيض المتوسط، المركز االستراتيجي المهم  

قبل ميالد السيد المسيح، قاموا بتوسيعه  64الفينيقية في العام لموقع مرفأ بيروت، فالرومان الذين احتلوا المدن 
 ليتمكن من استقبال مراكبهم الحربية، وحولوه الى محطة بحرية للتبادل التجاري بين الشرق والغرب.

ميالدية، عرف اهمية موقع مرفأ بيروت  636كما ان الحكم العربي االسالمي الذي احتل لبنان في العام  
، فأمر والي الشام معاوية بن ابي سفيان بتطويره وتوسيعه ليصبح قادرًا على استيعاب االسطول االستراتيجي

 البحري العربي واستخدامه لبناء السفن.
، فأدركوا الموقع 1516اما العثمانيون الذين احكموا سيطرتهم على المدن اللبنانية وبالد الشام في العام  

دين العسكري واالقتصادي. فحولوا مرفأ بيروت طيلة فترة حكمهم التي االستراتيجي لمرفأ بيروت على الصعي
سنة، الى قاعدة بحرية رئيسية لمراكبهم الحربية التي كانت تنطلق منه لتأمين الحماية  400استمرت اكثر من 

 لكافة المدن الخاضعة لحكمهم والمنتشرة على طول الساحل الشرقي للمتوسط.
مرفأ بيروت مركزًا تجاريًا محوريًا في المنطقة، فكانت مراكبهم التجارية  كما عمل العثمانيون على جعل

واالجنبية تؤمه بصورة منتظمة لتأمين التبادل التجاري بين الشرق والغرب، كما اصبح لمدينة بيروت مكانة تجارية 
مباني هما من المميزة، فاستأثرت بأهم المؤسسات الرسمية العثمانية كالمصرف العثماني ومبنى البريد وسوا

 والمؤسسات العثمانية...
، ارادة سلطانية نال بموجبها يوسف افندي المطران امتياز مشروع تطوير وتحسين 1887وصدرت في العام  

، الشركة العثمانية الدارة مرفأ بيروت 1888. وتأسست في العام 1947عاما تنتهي في العام  60مرفأ بيروت لمدة 
 Compagnie du Port, des quais et des entrepots deوارصفته ومخازنه:  تحت اسم شركة مرفأ بيروت

Beyrouth. 
 .1893بدأت اعمال تطوير مرفأ بيروت وانتهت في العام  1889وفي العام  
وفي نهاية القرن التاسع عشر، امر سلطان عبد الحميد الثاني بانشاء خط سكك حديد بين مدينة بيروت  

 اهمية مرفأ بيروت ودوره االقتصادي في المنطقة.ومدينة دمشق، فازدادت 
، شركة 1960، منحت الدولة اللبنانية في العام 1943وبعد ان حصل لبنان على استقالله في العام 

عامًا. وقد قامت  هذه الشركة ببناء الحوض  30ادارة واستثمار مرفأ بيروت امتيازا الستثمار المرفأ وتشغيله لمدة 
من الحوض الرابع، كما قامت بتطويل مكسر الموج  14و  13( والرصيفين 11و 10و 9الثالث )االرصفة 

 لحماية المرفأ من االنواء البحرية العاتية واالحوال الجوية السيئة. ”Break Water“الرئيسي 
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 مرفأ بيروت "مرفأ العرب"
بسبب العدوان االسرائيلي على مصر  1967وعندما اقفلت قناة السويس امام المالحة البحرية في العام  

واحتالل اسرائيل للضفة الشرقية للقناة، توقفت حركة التجارة البحرية بين اوروبة وشبه القارة الهندية والشرق 
القناة، فتحول مرفأ بيروت الى مركز رئيسي للبضائع المستوردة برسم الترانزيت البري الى الدول االقصى عبر 

العربية: كالسعودية والعراق واالردن والكويت ودول الخليج العربي. فكانت البواخر تؤم مرفأ بيروت وتفرغ االف 
يتم اعادة  لبري الى الدول العربية، وكاناالطنان من البضائع في مستودعاته وعلى ارصفته وهي برسم الترانزيت ا

تحميلها على الشاحنات التي تنقلها برًا عبر االراضي السورية الى مقصدها النهائي في الدول العربية. وقد اطلق 
على مرفأ بيروت لقب "مرفأ العرب" نظرًا للدور المحوري الذي كان يقوم به على صعيد الترانزيت البري، والنه 

يا الى بعض العواصم العربية كدمشق وعمان وبغداد من كل المرافئ الموجودة في سوريا)الالذقية االقرب جغراف
 وطرطوس( واالردن)العقبة( والعراق)ام قصر(!

ماليين طن، من ضمنها اكثر من  3.4بلغ الوزن االجمالي للبضائع التي تداولها مرفأ بيروت  1973وفي العام 
 بالمئة. 29البري الى الدول العربية، اي ما نسبته اكثر من مليون طن كانت برسم الترانزيت 

 1975اندالع الحرب اللبنانية في العام 
، اعيد فتح قناة السويس امام المالحة البحرية، وفي العام ذاته اندلعت الحرب االهلية 1975وفي العام  

ودمارًا وخرابًا في قسم كبير من اللبنانية التي خلفت وراءها مئات آالف من الضحايا والمعاقين والجرحى، 
العاصمة بيروت ومرفأ بيروت الذي دمر واحرق واغلق امام المالحة البحرية، فتحولت البضائع التي كانت 

تستورد عبره برسم الترانزيت البري الى الدول العربية الى مرفأي الالذقية وطرطوس السوريين، ومرفأي مرسين 
 واسكندرون التركيين. 

ول العربية التي كانت تعتمد على مرفأ بيروت الستيراد بضائعها، باشرت االهتمام بمرافئها وبناء مرافئ كما ان الد
جديدة حديثة ومتطورة، وبالتالي فقد مرفأ بيروت الدور المحوري الذي كان يلعبه على صعيد الترانزيت البري نحو 

 العمق العربي.
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 1990انتهاء الحرب اللبنانية في العام 
، اعيد فتح مرفأ بيروت امام المالحة البحرية، 1990وعندما وضعت الحرب اللبنانية اوزارها في العام  

وتمكنت الدولة اللبنانية من الحصول على قروض عدة ميسرة من البنك االوروبي لالستثمار وبعض الصناديق 
من الحوضين الرابع  16و  15العربية، فأعادت اعمار مرفأ بيروت وبناء المستودعات وانشاء الرصيفين 

 والخامس تمهيدًا لبناء محطة الحاويات على ارضه.
 (B.O.T)مناقصة لتجهيز وتشغيل محطة الحاويات وفق نظام الـ 

اجرت الدولة اللبنانية مناقصة لتجهيز وتشغيل محطة الحاويات في الحوض الخامس وفق  1998وفي العام  
 Dubai Port). وقد فازت بالمناقصة سلطة موانئ دبي (Build, Operator, Transfer) (B.O.T)نظام الـ 

Authority)(DPA)  ولكن فجأة 2001التي تعهدت ان تنجز مشروع التجهيز وتبدأ المحطة بتقديم خدماتها في العام .
 ومن دون سابق انذار، فسخت سلطة موانئ دبي عقد التجهيز والتشغيل السباب لم تعلن عنها.

 

 ولية للمالحة في بيروت في اجراء مناقصة جديدة الدارة وتشغيل محطة الحاوياتدور الغرفة الد
وبناء على االتصاالت المكثفة التي قامت بها الغرفة الدولية للمالحة في بيروت،  2004وفي العام  

ومطلباتها المتواصلة، وافقت الدولة اللبنانية على اجراء مناقصة جديدة تقضي باختيار شركة الدارة وتشغيل 
ن ايرادات م المطلوبة آلليات والمعداتبيروت على ان يتم تجهيزها بالرافعات الجسرية واالحاويات في مرفأ محطة 

المرفأ الذاتية. وقد اجريت هذه المناقصة وفاز بها كونسورتيوم مكون من ثالث شركات: االولى بريطانية والثانية 
التي ما تزال تتولى (BCTC)(Beirut Container Terminal Consortium)اميركية والثالثة لبنانية هي شركة

 CMAحتى االول من نيسان المقبل، حيث ستتولى ادارتها وتشغيلها وصيانتها شركة  اوياتادارة وتشغيل محطة الح
Terminals.كما ذكرنا في مطلع هذا المقال ، 

 مرفأ بيروت محطة محورية في شرق المتوسط
، فتمكنت بالخدمات الجيدة التي تقدمها والتسهيالت 2005وبدأت محطة الحاويات عملها في اذار  

، من استقطاب  (TRANSSHIPMENT)لتعرفات المنافسة لتفريغ وشحن الحاويات برسم المسافنة الجمركية وا
خطوط بحرية عالمية العتماد مرفأ بيروت مركزًا لعمليات المسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة، فوقعت كل من 

اسطولها، وشركة المالحة التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث سعة  MSCشركة المالحة السويسرية 
التي تحتل المرتبة الثالثة، اتفاقًا العتماد المرفأ مركزًا لعمليات المسافنة لبعض خطوطهما  CMACGMالفرنسية 

 العاملة من المرافئ الصينية والشرق االقصى واوروبة الشمالية وبمعدل رحلتين اسبوعيًا لكل منهما.
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الف حاوية نمطية  465الى  2005وشهدت المحطة حركة حاويات كبيرة ومزدهرة، فارتفعت في العام  
الف  995والى  2007الف حاوية نمطية في العام  948والى  2004الف حاوية نمطية في العام  390مقابل 

الف  419، من بينها 2018مليون حاوية نمطية في العام  1.305والى اكثر من  2009حاوية نمطية في العام 
حاوية نمطية برسم المسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة كسوريا وتركيا ومصر واليونان وقبرص، اي ما نسبته 

 بالمئة من المجموع العام للحاويات. 32اكثر من 
 الحاوياتتوسيع محطة 

، تم توسيع محطة الحاويات من الجهة الشرقية حتى مجرى نهر بيروت، 2013ويذكر ان في العام  
لتتمكن من استيعاب حركة الحاويات التي تواصل ارتفاعها والتخفيف من شدة ازدحام البواخر التي كان يشهدها 

 مرفأ بيروت.
 تراجع الحركة في المرافئ اللبنانية

تاريخ اندالع المظاهرات الشعبية واالحتجاجات في لبنان، بدأ البلد يشهد ازمات ال تعد ، 17/10/2019وفي  
وال تحصى على كافة االصعدة المالية واالقتصادية والصحية. وقد رافق هذه المظاهرات واالحتجاجات قطع للطرقات 

دعين ن تدابير واجراءات تمنع المو واغالق المصارف البوابها الكثر من اسبوعين متتاليين، ومن ثم اتخاذ مصرف لبنا
من سحب ودائعهم بالعملة الصعبة او تحويلها الى الخارج، وحتى الحد من سحب ودائعهم بالعملة الوطنية، باالضافة 
الى وقف فتح االعتمادات المستندية الستيراد البضائع. كما ساهم تفشي فيروس "كورونا" في البالد في تفاقم االوضاع 

لبالد، فعمدت الحكومة الى اتخاذ قرارات بمنع التجول واغالق االسواق التجارية والمؤسسات الخاصة واالزمات في ا
والرسمية لمرات عدة، ما انعكس سلبًا على القطاع االقتصادي والتجاري في البالد، وبصورة دراماتيكية على حركة 

 المرافئ اللبنانية وقطاع النقل البحري اللبناني.
 وت القاتل والمدمرانفجار مرفأ بير 

، حصل االنفجار في مرفا بيروت الذي دمر الجزء الغربي منه، والمنطقة 2020آب من العام  4وفي  
 200اللوجستية في المنطقة الحرة، واالهراءات وقسم كبير من العاصمة بيروت، باالضافة الى استشهاد اكثر من 

 المواطنين الذين فقدوا منازلهم. آالف جريح، وتشريد عشرات آالف 6مواطن ووقوع اكثر من 
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 العناية االلهية انقذت محطة الحاويات

ية، والتلفزيونات العربية واالجنبوعند وقوع هذا االنفجار الذي تناقلت اخباره وكاالت االنباء العالمية  
ان هذا االنفجار اطاح ايضًا بمحطة الحاويات التي تشكل حركتها اكثر من  ،اعتبرت شركات المالحة العالمية

بالمئة من تجارة لبنان مع العالم الخارجي، فطلبت من بواخرها القادمة الى مرفأ بيروت تحويل مسار ابحارها  75
لتفريغ حموالتها. وبالفعل تم تحويل بعض البواخر الى مرفأ طرابلس الذي شهد ازدحاما  والتوجه الى مرفأ طرابلس

 ببواخر الحاويات التي افرغت حموالتها في محطة الحاويات المستحدثة فيه.
ولكن المفاجأة التي اذهلت العالم واللبنانيين، هي عندما شاهدوا ان محطة الحاويات لم تدمر في  

 BCTCية االلهية انقذتها. فقد أصيبت باضرار صغيرة، استطاعت الشركة المشغلة للمحطة االنفجار وان العنا
 من اصالحها، ما سمح لها باستئناف تقديم خدماتها للسفن التي تؤمها بعد مرور اسبوع واحد على االنفجار.

 تراجع خدمات محطة الحاويات
ا بسبب االجراءات والتدابير المصرفية لكن خدمات محطة الحاويات في مرفأ بيروت بدأت تشهد تراجع 

من تحويل االموال من ودائعها بالعملة الصعبة الى الموردين في الخارج لشراء قطع  BCTCالتي منعت شركة 
الغيار المطلوبة لتصليح الرافعات الجسرية التي تشغل سفن الحاويات، والمعدات واالليات والمقطورات التي 

ت اصالح بسبب استخدامها لمدة طويلة دون اجراء اي صيانة عليها. وزادت اصبحت بحاجة ماسة الى عمليا
االوضاع سؤًا عندما القي الحجز االحتياطي على ايرادات مرفأ بيروت بطلب من النقيب السابق للمحامين في 
هذا  ةبيروت المحامي ملحم خلف ومحامين آخرين لصالح بعض شهداء انفجار المرفأ، الذين حملوا المرفأ مسؤولي

االنفجار. وقد حرم هذا الحجز االحتياطي ادارة مرفأ بيروت من القيام بموجباتها المالية تجاه المتعاملين معها، 
التي هي بأمس الحاجة الى االموال لتتمكن من تصليح تجهيزات واليات محطة الحاويات  BCTCالسيما شركة 

 ولتمكينها من االستمرار في تقديم خدماتها.
 البحرية انقذت محطة الحاويات من الشلل التامالوكاالت 

وكادت محطة الحاويات ان تصاب بالشلل التام مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المرفأ وعدم  
تزويده بكميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولداته الكهربائية. ولكن تدخل الوكاالت البحرية التي تمثل شركات 

ماتها بسفن الحاويات، اليجاد الحلول المالية للمشاكل التي تعاني منها ادارة المرفأ وشركة المالحة التي تؤمن خد
BCTC.انقذ محطة الحاويات من الوقوع في المحظور ، 
فالمساهمة المالية التي قدمتها الوكاالت البحرية، انعكست ايجابًا على خدمات محطة الحاويات. فقد  

 رافعة حتى تاريخه. 11رافعات الى  3ي تؤمن تشغيل السفن من ارتفع عدد الرافعات الجسرية الت
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 اطالق مناقصة جديدة الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات

 
 CMACGM لشركة التنفيذي الرئيس سعادة رودولف

تشرين الثاني من العام الماضي، اطلق وزير االشغال العامة والنقل علي حمية مناقصة عالمية  11وفي  
جديدة الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات، ولكن بسبب تقديم عرضين فقط للمشاركة فيها من قبل كل من: 

CMA Terminals   الفرنسية وGULFTAINER  فترة تقديم العروض لمرتين متتاليتين، الن االماراتية، مددت
 دفتر شروط المناقصة ينص على ان ال يقل عدد العروض المقدمة عن ثالثة.

ونظرًا لعدم ارتفاع عدد العروض المقدمة الى اكثر من عرضين، اعلن الوزير حمية انه تم االتفاق على  
 ، وذلك وفقًا لدفتر الشروط.CMA Terminalsتوقيع ادارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة 

 تأهيل محطة الحاويات واستعادة عافيتها ودورها المحوري في المنطقة!
، تملك االمكانات المالية والتشغيلية CMA Terminalsالمالكة لـ  CMACGMان مجموعة الفرنسية  

العادة تأهيل محطة الحاويات وتمكينها من استعادة عافيتها والدور المحوري في المنطقة. فهي تحتل المرتبة 
ماليين حاوية نمطية، وتغطي بخدماتها معظم المرافئ العالمية،  3.283الثالثة في العالم بسعة اسطولها والبالغة 

تشرف  CMA Terminalsمن مصلحتها تكبير حصة تعاملها مع مرفأ بيروت. كما ان شركة وبالتالي يمكنها و 
بلد في العالم، السيما في مرافئ البلدان الواقعة على ضفتي  33محطة حاويات في  70على ادارة وتشغيل 

 المتوسط.
، علمًا مليار دوالر 17.5ارباحًا قياسية في العام الماضي تجاوزت  CMACGMكما حققت مجموعة  

  .بيروتانهامن بين الشركات االكثر عمال مع محطة الحاويات في مرفأ 
بعد توقيعها على االتفاق الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات،  CMACGMوقد اعلنت مجموعة 

 مليون دوالر خالل العامين االولين من مدة العقد البالغة 19مليون دوالر في المحطة، منها  33انها ستستثمر 
 سنوات، موضحة ان هذا االستثمار سيسمح لها بتحقيق ما يلي: 10
 التحديث الكامل للمعدات، اعادة التأهيل، واالستبدال وشراء معدات جديدة. -
 بناء عنبر تقني جديد لصيانة قطع الغيار وتخزينها. -
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تحقيق التحول الرقمي للمحطة من خالل تطبيق االنظمة االكثر تطورًا في مجال االدارة والتحسين والربط  -

 البيني للعمليات وللمشغلين المختلفين في المرفأ.
 وثاً. تحقيق االداء المراعي للسالمة البيئية السيما من خالل شراء معدات اقل تل -

على خدماتها وخبرة فرق المشغل السابق للمحطة في سبيل تنفيذ  CMA Terminalsكما ستعتمد  
مليون حاوية نمطية  1.4مشروعها الهادف الى تنفيذ خطة لتطوير المحطة بنجاح، للوصول الى التعامل مع 

 .2021الف حاوية نمطية في العام  615سنويا، اي اكثر من ضعفي حركة الحاويات الحالية التي بلغت 
CMACGM  بأعمالها في لبنانانطلقت 

التي انطلقت بعملها في ميدان الشحن البحري من لبنان منذ  CMACGMوتجدر االشارة اخيرًا الى ان مجموعة 
عاماً، مستمرة في تنفيد المشاريع االستثمارية في لبنان، وبالتالي فهي تملك الحافز والقدرة على تمكين  43اكثر من 

 المحوري في شرق المتوسط. مرفأ بيروت من استعادة عافيته ودوره
 اعادة اعمار القسم المدمر من مرفأ بيروت مشروطة بتنفيذ االصالحات!

 
 مرفأ بيروت المدمر

وال بد من التأكيد اخيرًا الى ان لبنان بوضعه الحالي الذي ال يحسد عليه، واالزمات المتفاقمة على  
 التي يتخبط فيها، غير قادر لوحده على اعادة اعمار مختلف االصعدة المالية واالقتصادية والمعيشية والسياسية

القسم الغربي المدمر من مرفأ بيروت. وال يملك االمكانات المالية التي تخوله القيام بذلك. فهو بحاجة الى شركات 
 هاستثمارات اجنبية وعربية كبيرة لمساعدته على اعادة اعمار مرفأ عاصمة بيروت. اما التهافت الدولي الذي نشهد
العادة اعمار المرفأ، يؤكد ما قلناه آنفًا ومرارًا عن اهمية موقع مرفأ بيروت االستراتيجي على الساحل الشرقي 
للبحر االبيض المتوسط، باالضافة الى الثروة الغازية والنفطية الذي يختزنها بحر لبنان والتي تقدر بعشرات 

د يعج بالمشاريع واالنشاءات الغازية والنفطية العمالقة، المليارات من الدوالرات، مما سيحوله مستقباًل الى بل
ومقصدًا لالستثمارات الدولية الضخمة، ولكن استقطاب هذه المشاريع واالستثمارات مشروط بتنفيذ االصالحات 

 المطلوبة من قبل المجتمع الدولي والشعب اللبناني، ففي غياب هذه االصالحات لن يستثمر احد في لبنان!
 

 الغرفة الدولية للمالحة في بيروت        
  ********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in January 2022 compared with the same period of 

2021 
 

Subjects January 
2022 

January 
2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called 

at Beirut Port 

89 95 -6 -6% 

Total Tonnage handled 

(tons) (thousand) 

374 375 - 1 -1% 

Total  imports for Lebanese 

markets (tons) (thousand) 

320 327 -7 -2% 

Total  exports (Lebanese 

cargoes) (tons) (thousand) 

54 48 +6 +13% 

Total Containers handled (TEU) 49,976 44,313 +5,663 +13% 

Total containers imported (TEU) 26,171 23,514 +2,657 +11% 

Total containers imported for 

local market (TEU) 

19,703 17,384 +2,319 +13% 

Total containers imported 

empty (TEU) 

1,232 959 +273 +28% 

Total containers imported 

for transshipment  (TEU) 

5,236 5,171 +65 +1% 

Total containers exported  (TEU) 20,870 19,319 +1,550 +8% 

Total containers exported 

with Lebanese goods (TEU) 

6,416 4,360 +2,056 +47% 

Total containers re-exported 

empty (TEU) 

9,578 10,655 -1,077 -10% 

Total containers re-

exported (transshipment) 

(TEU) 

4,875 4,304 +571 +13% 

Total containers transshipment (TEU) 10,111 9,475 +636 +7% 

Total containers restowed on 

board vessel (TEU) 

2,936 1,480 +1,456 +98% 

Total cars handled (cars) 2,233 1,623 +610 +38% 

Total imported cars (cars) 1,919 1,091 +828 +76% 

Total re-exported cars by sea (cars) 314 532 -218 -41% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? 7,675 ?? ?? 
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 2022االجمالية في مرفأ بيروت في كانون الثاني )يناير( حركة الارتفاع 
  سيارة 233.2حاوية نمطية و 49.976الف طن،  374باخرة،  89

االجمالية في شهر كانون الثاني )يناير( من اظهرت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل ارتفاعًا بحركته  
العام الحالي، مقارنة مع تلك التي سجلها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انسحب هذا النمو على حركة 
الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية ومجموع الحاويات برسم المسافنة، والحاويات المستوردة برسم االستهالك 

 ضائع اللبنانية المصدرة بحرًا.المحلي والب
 2022و  2021كانون الثاني من العامين  خالل شهرمقارنة بحركة مرفأ بيروت 

الوقائع ، 2022و  2021 كانون الثاني من العامين نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل شهرالمقار  واظهرت 
 التالية:

 بالمئة. 6 بواخر ونسبته 6قدره  بانخفاض، اي باخرة 95باخرة مقابل  89: بلغ عدد البواخر
 بالمئة. 1الف طن، اي بتراجع قدره الف طن ونسبته  375الف طن مقابل  374وزنها االجمالي : بلغ كميات البضائع

 :ألف طن في كانون الثاني من العام الماضي، كاآلتي 374وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
أي بانخفاض قدره ألف طن،  327ألف طن مقابل  320: بلغ وزنها االستهالك المحليالبضائع المستوردة برسم 

 .بالمئة 2أالف طن ونسبته  7
 13ف طن ونسبته أال 6قدره  طن، أي بارتفاعألف  48ألف طن مقابل  54 : بلغ وزنهابحراً  البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة.
 العام الحاليارتفاع حركة الحاويات في كانون الثاني من 

كما بينت االحصاءات ان المجموع العام للحاويات التي تداولها في مرفأ بيروت خالل شهر كانون الثاني  
حاوية نمطية للفترة نفسها من العام الماضي، اي  44.313حاوية نمطية مقابل  49.976من العام الحالي، بلغ 

 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  5.663بارتفاع قدره 
 :كاآلتي، كانون الثاني من العام الحالي حاوية نمطية في 49.976وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية  2.657حاوية، اي بزيادة قدرها  23.514حاوية نمطية مقابل  26.171 : بلغ مجموعهاالحاويات المستوردة
 بالمئة. 11نمطية ونسبتها 

 بارتفاعحاوية، أي  19.319حاوية نمطية مقابل 7020.8 عها: بلغ مجمو الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 8 حاوية نمطية ونسبته 1.550قدره 

قدره  بارتفاع، أي حاوية 1.480حاوية نمطية مقابل  2.936بلغ مجموعها : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 98نمطية ونسبته  حاوية 1.456
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 ؟ 2022شهر كانون الثاني من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 

حاوية نمطية،  26.171 والبالغة في شهر كانون الثاني من العام الحالي وتوزعت حركة الحاويات المستوردة 
 كاآلتي:
، أي بارتفاع قدره حاوية 17.384حاوية نمطية مقابل  370.19: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي

 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  2.319
حاوية نمطية ونسبته  273قدره  بارتفاعحاوية، أي  959حاوية نمطية مقابل  1.232: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 28
حاوية  65قدره  بارتفاعحاوية، أي  5.171حاوية نمطية مقابل  5.236: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 1نمطية ونسبته 
 ؟ 2022بحرا في شهر كانون الثاني من العام كيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 

في شهر كانون  حاوية نمطية 20.870البالغة مصدرة والمعاد تصديرها بحرا و الحاويات ال وتوزعت حركة 
 كاآلتي: الثاني من العام الحالي،

 اقدره حاوية، أي بزيادة 4.360حاوية نمطية مقابل  6.416: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 47حاوية نمطية ونسبته  2.056

حاوية  9.578غت : بلعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات الم
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  1.077حاوية، أي بانخفاض قدره  10.655نمطية مقابل 

حاوية  571قدره  بنموحاوية، أي  4.304حاوية نمطية مقابل  4.875: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 13نمطية ونسبته 

 2022 الثانيكانون  شهر مجموع حركة المسافنة في ارتفاع
للشهر ذاته من العام حاوية  9.475، مقابل حاوية نمطية 10.111المسافنة  العام لحركةمجموع الوبلغ  
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  636قدره  بارتفاعاي  الماضي،

 2022 كانون الثانيالسيارات في  حركةارتفاع 
وسجل مرفأ بيروت ارتفاعًا كبيرًا بحركة السيارات التي تداولها في كانون الثاني من العام الحالي، فبلغت  
 بالمئة. 38سيارات ونسبته  610سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره  1.623سيارة مقابل  2.233

 ، كاآلتي:في شهر كانون الثاني من العام الحالي سيارة 2.233وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 76سيارة ونسبته  828قدره  بارتفاعسيارة، أي  1.091سيارة مقابل  1.919: بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة. 41سيارة ونسبته  218دره ق بانخفاضسيارة، أي  532سيارة مقابل  314: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
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 وتجدر االشارة مجددًا الى ان ادارة واستثمار مرفا بيروت لم تنشر القيمة االجمالية للواردات المرفئية المستوفاة في
شهر كانون الثاني من العام الحالي وذلك للشهر الثالث على التوالي، في حين ان الواردات المرفئية المستوفاة في 

  ماليين دوالر اميركي. 7.675الشهر ذاته من العام الماضي، بلغت 
**********   

 ميقاتي : الحكومة تسعى العادة التعافي الى االقتصاد اللبناني

 
 "الدوحة منتدى"  في ميقاتي نجيب الوزراء مجلس رئيس

نجيب ميقاتي في الجلسة االفتتاحية لـ"منتدى الدوحة" الذي اقيم في العاصمة  الوزراءشارك رئيس مجلس  
 القطرية على مدار يومين تحت عنوان "التحول الى عصر جديد".

يسده اال من اخطأ بخصوص  وصرح ميقاتي من الدوحة قائاًل: "نحن بحاجة لرعاية عربية، فالفراغ ال 
لبنان، ولكننا نعي تماما ان قطر الى جانبنا وكل الدول العربية ودول الخليج خصوصا ستعيد عالقاتها مع بلدنا 
ونحن بحاجة لهذه التطورات، وشدد على انه ينبغي على لبنان ان يكون دائما على عالقة متينة مع كل دول 

 رجية القطرية سيزور لبنان قريبًا.العالم العربية، كاشفًا ان وزير الخا
وردًا على اسئلة الصحافيين، اشار ميقاتي الى ان "الوضع في لبنان اليوم عبارة عن تراكمات للمشاكل  

سنة وهذا ال يمكن ان يحل بين ليلة وضحاها"، الفتا الى ان "الحكومة تسعى جاهدة العادة  30على مدى 
 ذلك قريبًا. التعافي الى االقتصاد اللبناني وسيظهر

منه وتابع:" لدينا مشاكل عدة نحاول كحكومة معالجتها، وخصوصًا االمن الغذائي نسعى الن نؤ  
وقال انه من المتوقع ان تزور بعثة صندوق النقد الدولي لبنان  المالية واالقتصادية"،المور ا باالضافة الى متابعة

 االسبوع المقبل.
**********  
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EU says $132 million in Lebanese assets frozen over money 

laundering concerns 

 
Lebanon's Central Bank Governor Riad Salame 

 

The European Union’s criminal justice cooperation agency Eurojust Monday 

said it assisted in freezing some 120 million euros ($132 million) of Lebanese assets 

linked to a money laundering investigation. 

The properties and bank accounts, linked to five people suspected of embezzling 

around $330 million, were seized in France, Germany, Luxembourg, Monaco and 

Belgium, Eurojust said in a statement. 

It did not identify the suspects. A Eurojust spokesperson declined to comment further 

and declined to name the suspects, in line with regulations. 

Eurojust has been involved in coordinating meetings between countries probing 

Lebanon Central Bank Governor Riad Salameh, who Swiss prosecutors suspect of 

embezzling some $330 million along with his brother, Raja, according to a letter the 

Swiss attorney general sent to Lebanese officials last year, which was seen by Reuters. 

At least four other nations, including Germany, France and Luxembourg, are also 

probing Salameh. 

A diplomat from one of the countries where the assets were seized confirmed the 

move was related to the probes into Salameh and his brother. 

A spokesperson for the central bank did not respond to a request for comment. 

The statement said the assets seized included some 35 million euros worth in 

Germany that included properties in Hamburg and Munich, two property complexes in 

Paris worth 16 million euros, and Monaco bank accounts worth 46 million euros. 

“Despite the outcome of the action day, the suspects in the main investigation are 

assumed to be innocent until they have been proven guilty, according to law,” the 

statement said. 

AlArabiyaNews 

********** 
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Summary of Tripoli Port Statistics in January 2022 Compared with the same period of 

2021 
 

Description  January 2022 January  2021 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

70 50 +19 +38% 

Total Cargo (tons)  265,366 167,709 +97,657 +58% 

Total Imports (tons)  206,163 108,539 +97,624 +90% 

Total exports (tons)(thousand) 59,203 59,170 +33 +1% 

Total Cars 332 397 -65 -16% 

Total Containers (TEU) 6,451 6,379 +72 +1% 

Total Containers Imported (TEU) 3,631 3,604 +27 +1% 

Total Containers Exported (TEU) 2,820 2,775 +45 +2% 

Total trailers  1,746 965 +781 +81% 

Total Trailers discharged 873 482 +391 +81% 

Total Trailers loaded 873 483 +390 +81% 

Total Port revenues  (Billion) Lebanese 

Pounds  

14,668 2,476 +12,192 +493% 

 انسحب على مجموع الواردات المرفئية  مرفأ طرابلس االجمالية في حركةال ارتفاع
 2022في كانون الثاني)يناير(

 مليار ليرة لبنانية 14.6وشاحنة  1.746 سيارة، 332 ، حاوية نمطية 6.451،اً طن 265.366 باخرة، 70
افادت االحصاءات ان حركة مرفأ طرابلس االجمالية في كانون الثاني )يناير( من العام الحالي، جاءت 

نت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انعكس هذا االرتفاع ايجابًا على مجموع الواردات اكبر مما كا
 المرفئية.

 2022و  2021في كانون الثاني من العامين  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 ، االرقام التالية:2022و  2021خالل شهر كانون الثاني من العامين  المقارنة بحركة مرفأ طرابلس وبينت

 38باخرة ونسبته  19للشهر ذاته من العام الماضي، اي بارتفاع قدره  باخرة 50باخرة مقابل  70: بلغ البواخر عدد
 بالمئة.

ته بونس اً طن 97.657 هقدر  بارتفاع، اي اً طن 970.167ل مقاب اً طن 265.366وزنها االجمالي  : بلغكميات البضائع
 بالمئة.  58

 :على الشكل التالي ،2022كانون الثاني  في اً طن 265.366وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 90ونسبته  اً طن 97.624بزيادة قدرها ، أي اً طن 108.539 مقابل اً طن 206.163: بلغ وزنها البضائع المستوردة

ونسبته  اً طن 33قدره  بنمو، أي  اً طن 7059.1مقابل  اً طن 59.203: بلغ وزنها تصديرها بحراالبضائع المصدرة والمعاد 
 بالمئة . 1
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 بالمئة. 16سيارة ونسبته  65اي بتراجع قدره سيارة،  397سيارة مقابل  332بلغ : مجموع السيارات
 1ته بحاوية نمطية ونس 72 اقدره بزيادةحاوية، أي 6.379حاوية نمطية مقابل  6.451: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة. 
 :على الشكل التالي، 2022كانون  حاوية نمطية في 6.451وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية نمطية ونسبته  27 قدره بارتفاعحاوية، أي  2.604حاوية نمطية مقابل  3.631: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 1

 45 اقدره بزيادةحاوية، أي  2.775حاوية نمطية مقابل  2.820: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 2حاوية ونسبته 

 بالمئة. 81 ونسبته شاحنة 781 قدره بارتفاعشاحنة ، أي  965شاحنة مقابل  1.746: بلغ مجموع الشاحنات
 

 :كاآلتي في كانون الثاني من العام لحالي،شاحنة  1.746وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 81شاحنة ونسبته  391قدره  بارتفاعشاحنة، أي  482شاحنة مقابل  873 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 ئة.بالم 81شاحنة ونسبته  390قدره  بارتفاعشاحنة، اي  483شاحنة مقابل  873 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 2022ارتفاع الحركة االجمالية انسحب على مجموع الواردات المرفئية في كانون الثاني 

لحركة االجمالية في مرفأ طرابلس في كانون الثاني من العام امن جهة ثانية، افادت االحصاءات ان ارتفاع 
مليار ليرة في للشهر ذاته  2.476مليار ليرة مقابل  14.668الحالي، انسحب على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 493مليار ليرة ونسبتها  12.192من العام الماضي، اي بزيادة قياسية قدرها 
********* 

Lebanon plans tender for Indian wheat 
 

 
Minister of Economy Amin Salam 

 

 

Lebanon is planning a tender to import 50,000 tons of wheat from India but the timing 

depends on the Lebanese central bank opening the necessary credit line, the economy 

minister told Reuters, as Beirut seeks alternatives to Ukrainian grain. 
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Lebanon bought the bulk of its wheat from Ukraine until Russia invaded, and the 

World Bank has warned it is one of a number of developing countries that face near-

term wheat supply shortages as a result. 

For the latest headlines, follow our Google News channel online or via the app. 

The Lebanese government has asked the central bank for a $26 million advance to 

launch the tender, economy minister Amin Salam said, adding that the tender would 

be launched very quickly once the credit line was opened. 

“India is the first state to give me a final answer on quantities and tomorrow it will 

give me answer on the price,” Salam said. 

Lebanon was still waiting to hear from the United States and Kazakhstan on 

specifications and prices, he said. 

“We still have a few purchases that are coming in the next week (from Ukraine),” he 

said, adding that 26,000 tons was on its way. “But after that we are not sure what we 

can get from Ukraine. 

Alarabiya.net 

********** 

 :حمية خالل توقيع العقد الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت
 ة في مسار اصالحي في كافة المرافقهي الخطو  

 
 "بيروت مرفا في الحاويات محطة وتشغيل إدارة اتفاقية عقد توقيع يرعى الرئيس نجيب ميقاتي

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مبنى ادارة مرفأ بيروت حفل توقيع اتفاقية الدارة وتشغيل  
 وصيانة محطة الحاويات في المرفأ.

ني وممثل عن شركة وقع االتفاقية رئيس اللجنة المؤقتة الدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتا 
CMACGM   الفرنسية جو دقاق، بحضور وزير االشغال العامة والنقل علي حمية والوزير الفرنسي المنتدب لدى

، Anne Grillo، وسفيرة فرنسا في لبنان Jean-Baptiste Djebbariوزارة التحول البيئي المكلف بالنقل 
 والمدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر.
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 CMACGMميقاتي : نحن مسرورون جدًا للتوقيع مع شركة 

تحدث بداية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فرحب بالوزير الفرنسي شاكرا لفرنسا وقوفها الى جانب لبنان،  
 حيا وزير االشغال العامة والنقل علي حمية الذي يقوم بعمل دوؤب في موضوع المرفأ والنقل المشترك. كما

واضاف:"لقد وقع اليوم معالي الوزير حمية مع وزير النقل الفرنسي اتفاق هبة هي عبارة عن اول قافلة  
باصاكتقدمة للنقل المشترك، وسيكون هناك ايضًا خطة متكاملة، وما قمنا به اليوم هو جزء من خطة  50من 

صيانة بيروت لتوقيع عقد ادارة وتشغيل و متكاملة يضعها وزير االشغال العامة والنقل". وتابع "اليوم نحن في مرفأ 
محطة المستوعبات، ونحن مسرورون جدًا للتوقيع مع شركة هي من الشركات االولى في العالم في هذا 

على ما قامت به في اوقات كانت صعبة جدًا على المرفأ  (BCTC)المضمار"، موجها "تحية الى الشركة السابعة 
للمساعدة" وشدد ميقاتي على ان العمل مستمر "وعلينا ان نبقى مستمرين،  وعلى لبنان، وهي كانت دائما حاضرة

كما ان معالي الوزير حمية اثار مع معالي وزير النقل الفرنسي موضوع مطار بيروت الدولي واعادته الى مستوى 
المبنى  يةالمطارات الدولية، النه اصيب خالل الفترة الماضية بامور عدة جعلت مستواه ليس كما نتمنى، لناح

والمنشآت العادية، اما لناحية سالمة الطيران، فال يزال لبنان محافظًا باذن اهلل على سالمة الطيران"، مجددًا 
"ترحيبه بوزير النقل الفرنسي، معبرًا عن سعادته بحضوره ورعايته لهذا االتفاق الذي هو بداية اعادة انطالق مرفأ 

 بيروت باذن اهلل"
 

Djebbari:  هي لتأكيد دعم فرنسا للبنان سابقًا ومستقبالً زيارتنا 

ان الهدف من زيارته هو لتأكيد دعم فرنسا   Jean-Baptiste Djebbariواكد وزير النقل الفرنسي  
للبنان سابقًا ومستقبال في قطاعات عدة، كالمرافئ والنقل والمطار، مشددًا على ان تفعيل التعاون بين البلدان 

احثات التي اجراها مع الوزير حمية في فرنسا، واضعا اياها بالجدية والممتازة ومشيدا سيزداد. كما نوه بالمب
 بالمباحثات التي جرت اليوم في السراي الكبير بحضور الرئيس ميقاتي.

 حمية: توقيع العقد هو خطوة في مسار اصالحي في كافة المرافق
وعبر الوزير حمية في كلمته عن تقديره وشكره للجهود التي بذلت في سبيل تحقيق االتفاقية المشار اليها  

اعاله، مشيرُا الى ان "هذه الخطوة هي حلقة في مسار اصالحي نقوم به في كافة المرافق، وخصوصًا في مرفأ 
ء ن يتوقف عندها، انما سيتابع نحو البدبيروت، وان قطار تفعيل عمل المرفأ يعبر اليوم محطة الحاويات وهو ل
 للمرافئ اللبنانية كافة، والمخططباعادة اعمار المرفأ، من خالل انجاز خطوتين: االطار القانوني الجديد 

 التوجيهي لمرفأ بيروت، مشددا على ان عمليتي التفعيل واعادة االعمار ستكونان دائما لصالح اللبنانيين جميعا.
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وقام الوزيران اللبناني والفرنسي بجولة تفقدية في محطة الحاويات حيث صودف خاللها تشغيل السفينة  

“NICOLAS DELMAS”  التابعة لشركة المالحةCMACGM  الفرنسية التي ستباشر بادارة وتشغيل محطة
 ."2022الحاويات في االول من شهر نيسان 

********** 
Summary of containers handled at Beirut Port in December 2021 & January 

2022 
Subject January 

2022 (TEU) 
December 
2021 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers: 26,171 23,002 +3,170 +14% 

Import containers full for local market 19,703 18,102 +1,601 +9% 

Import containers empty 1,232 941 +291 +31% 
Import containers full/emptyfor 

transshipment 

5,236 3,959 +1,277 +32% 

Total export containers : 20,870  19,583 +1,286 +7% 

Export containers full with Lebanese 

cargoes 

6,416 6,985  -570 -8% 

Re-export empty containers 9,578 9,191 +387 +4% 
Re-export containers full/empty 

transshipment 

4,875 3,407 +1,468 +43% 

Total containers transshipment 10,111 7,366 +2,745 +37% 

Total  restored  containers  on  board 

vessels 

2,936 1,748 +1,188 +68% 

Total general (TEU) 49,976 14,333 +5,643 +13% 
 

Ranks of shipping agencies at Beirut Port in January 2022 

 2022مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في كانون الثاني )يناير( 

 حاوية نمطية  49.976في مرفأ بيروت الى  الحاويات ارتفاع حركة
ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي ومجموع الحاويات برسم المسافنة مقابل انخفاض حركة 

 الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
 تغييرات في بعض المراتب االمامية استيرادًا وتصديراً 

حقق مرفأ بيروت في شهر كانون الثاني )يناير( من العام الحالي ارتفاعا بحركة الحاويات االجمالية التي  
 حركةتداولها عما كانت عليه في شهر كانون االول )ديسمبر( من العام الماضي. وبينت االحصاءات ارتفاع 

سم المسافنة مقابل تراجع حركة الحاويات الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي ومجموع حركة الحاويات بر 
 وتصديرًا. بعض المراتب االمامية استيراداً  المصدرة مألى ببضائع لبنانية. كما اظهرت ان التغييرات متواصلة في
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 2022 وع الحاويات في شهر كانون الثاني )يناير(مجمارتفاع 
 حاوية نمطية مقابل 49.976 في كانون الثاني الماضي مرفأ بيروت لغ مجموع الحاويات فيفقد ب 
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  5.643قدره  بارتفاع، أي في كانون االول من العام الماضيحاوية  44.333

 كاآلتي:، حاوية نمطية في كانون الثاني الماضي 49.976وتوزع هذا المجموع البالغ 
حاوية نمطية  703.1 اقدره بزيادة، أي حاوية 23.002حاوية نمطية مقابل  26.171: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 14 اونسبته

قدره  بارتفاعحاوية، أي  19.583حاوية نمطية مقابل  7020.8: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  1.286

قدره  بارتفاعحاوية، أي  1.748حاوية نمطية مقابل  2.936: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 68حاوية نمطية ونسبته  1.188

 ؟ 2022كانون الثاني حركة الحاويات المستوردة  في  كيف توزعت
 :على الشكل التاليحاوية نمطية  26.171 كانون الثاني الماضي والبالغةالحاويات المستوردة في  حركةوتوزع  

في كانون حاوية خالل  18.102حاوية نمطية مقابل  370.19: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 9اوية نمطية ونسبته ح 1.601االول الماضي، اي بارتفاع قدره 

 احاوية نمطية ونسبته 291 اقدره بزيادةحاوية، أي  941حاوية نمطية مقابل  1.232: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
  .بالمئة 31

 1.277قدره  بارتفاعحاوية، أي  3.959حاوية نمطية مقابل  5.236: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 32حاوية نمطية ونسبته 

 ، استيراداً 2022تبديالت عدة في المراتب االمامية في كانون الثاني 
واظهرت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في كانون الثاني الماضي والبالغة  
 حاوية نمطية ان تغييرات عدة طرأت في المراتب االمامية: 19.703

 3.531حاوية نمطية مقابل  6.983المرتبة االولى باستيرادها  MERIT SHIPPINGفقد استعادت وكالة  -
 بالمئة. 98حاوية نمطية ونسبته  3.470حاوية في كانون االول في العام الماضي، اي بارتفاع قدره 

حاوية، اي  3.786مطية مقابل حاوية ن 6.096)لبنان( الى المرتبة الثانية بتفريغها  MSCبينما تراجعت وكالة  -
 بالمئة. 61حاوية نمطية ونسبتها  2.310بزيادة قدرها 

حاوية، اي  3.515حاوية نمطية مقابل  2.423المرتبة الثالثة بـ )لبنان(  على  MAERSKوحافظت وكالة  -
 بالمئة. 31حاوية نمطية ونسبته  1.092قدره  بانخفاض
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 2.048حاوية نمطية مقابل  1.732المرتبة الرابعة بـ ب GEZAIRY TRANSPORTكما احتفظت وكالة  -

 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  316حاوية، اي بتراجع قدره 
 680حاوية نمطية مقابل  812من المرتبة الثامنةالى الخامسة بـ El-Fil SHIPPINGفي حين انتقلت وكالة  -

  بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبتها  132حاوية اي بزيادة قدرها 
 ؟تصديرها بحراً وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 

 20.870ة والبالغ تصديرها بحرا في شهر كانون الثاني الماضي وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 حاوية نمطية، كاآلتي:

في كانون االول حاوية  6.985حاوية نمطية مقابل  6.416: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 .بالمئة 8 حاوية نمطية ونسبته 570 بانخفاض قدره، أي الماضي

حاوية  9.578غت : بلغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فار 
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  387قدره  بارتفاعحاوية، أي 9.191نمطية مقابل 

 اقدرهحاوية، أي بزيادة  3.407حاوية نمطية مقابل  4.875: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 43 احاوية نمطية ونسبته 1.468

 وتعديالت في بعض المراتب االمامية في كانون الثاني الماضي، تصديراً 
حاوية  6.416وافادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في كانون الثاني الماضي والبالغة  

 نمطية ان تبديالت حصلت في بعض المراتب االمامية:
 2.875حاوية نمطية مقابل  5.067بقيت محتلة المرتبة االولى بتصديرها  MERIT SHIPPINGفوكالة  -

 بالمئة. 76حاوية نمطية ونسبتها  2.192حاوية في كانون االول في العام الماضي، اي بزيادة قدرها 
حاوية، اي  1.730حاوية نمطية مقابل  702)لبنان( في المرتبة الثانية بشحنها  MAERSKكما ظلت وكالة  -

 بالمئة. 70حاوية نمطية ونسبته  1.208بانخفاض قدره 
حاوية، اي  665حاوية نمطية مقابل  364)لبنان( من المرتبة الرابعة الى الثالثة بـ  MSCبينما تقدمت وكالة  -

 بالمئة. 45حاوية نمطية ونسبته  301بتراجع قدره 
حاوية نمطية مقابل  284المرتبة الرابعة بـ  في حين تقدمت وكالة نقلبات الجزائري من المرتبة السادسة الى -

 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  32حاوية، اي بارتفاع قدره  270
 737حاوية، اي بتراجع قدره  894حاوية نمطية مقابل  157المرتبة الخامسة بـ  SEALINEواحتلت مجموعة  -

 بالمئة. 82حاوية نمطية ونسبته 
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 2022كانون الثاني حركة الحاويات برسم المسافنة في  نمو

من جهة اخرى، سجلت حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت ارتفاعًا في كانون الثاني الماضي. فقد  
حاوية نمطية  2.745حاوية في كانون االول الماضي، اي بزيادة قدرها  7.366نمطية مقابل حاوية  10.111بلغت 

 بالمئة. 37ونسبتها 
 حاوية نمطية في كانون الثاني من العام الحالي على الشكل التالي: 10.111وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية، اي  6.413حاوية نمطية مقابل  6.855محتلة المرتبة االولى بتعاملها  MERIT SHIPPINGظلت وكالة  -
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  442بارتفاع قدره 

 1.459حاوية، اي بزيادة قدرها  518حاوية نمطية مقابل  1.977)لبنان( في المرتبة الثانية بـ  MSCوبقيت وكالة  -
 بالمئة. 282حاوية نمطية ونسبتها 

حاوية  844حاوية، اي بارتفاع قدره  435حاوية نمطية مقابل  1.279وبلغت حصة الوكاالت البحرية االخرى  -
 .بالمئة 194نمطية ونسبته 

Name of Shipping Agencies By Importing in December 2021 & January 2022 
+ / - % + / - (TEU) December 

2021 

January   

2022 

Name of shipping agency 

+98% +3,470 3,531 6,983 1. Merit Shipping Agency 

+61% +2,310 3,786 6,096 2. MSC (Lebanon) 

-31% -1,092 3,515 2,423 3. Maersk (Lebanon) 
-15% -316 2,048 1,732 4. Gezairy Transport 

+19% +132 680 812 5. El Fil Shipping 

-64% -1,068 1,670 602 6. Lotus Shipping Agency 

-50% -509 1,021 512 7. Gharib Shipping & Trading 

-58% -417 728 311 8. Sealine Group 

+91% +68 75 143 9. MLH (lebanon) 

+% +71 - 71 10. Edouard Cordahi 

-% +18 - 18 11. GULF Agency 

-% -556 556 - 12. Tourism & Shipping Services 

-% -492 492 - 13. Seanautics Shipping 

+9% +1,601 18,102 19,703 Total import full for local market 

(TEU) 

+31% +291 941 1,232 Total Import Empty (TEU) 

+55% +1,349 2,470 3,818 Total Import Full for Transshipment 

(TEU) 

-5% -72 1,490 1,418 Total Import Empty for 

Transshipment (TEU) 

+14% +3,170 23,002 26,171 Total General Import (TEU) 
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Name of Shipping Agencies by exporting in December 2021 & January 2022 

+ / - % + / - (TEU) December 

2021 

January 

2022 

Name of shipping agency 

+76% +2,192 2,875 5,067 1. Merit Shipping Agency 

-70% -1,208 1,730 702 2. Maersk (Lebanon) 
+45% -301 665 364 3. MSC (Lebanon) 

+13% +32 270 284 4. Gezairy Transport 

-82% -737 894 157 5. Sealine Group 

+% +12 - 12 6. GUlF Agency 

-71% -20 28 8 7. El Fil Shipping 

-92% -12 13 1 8. Lotus Shipping Agency 

-% -2 3 1 9. Gharib Shipping Trading 

-% -451 451 - 10. Seanautics Shipping 

-% -71 71 - 11. Tourism & Shipping Services 

-% -2 2 - 12. Abourjeily Shipping 

-% -1 1  13. MLH (Lebanon) 

-8% -570 6,985 6,416 Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 

-4% +387 9,191 9,578 Total Reexport Empty (TEU) 

+63% +1,473 2,338 3,811 Total Reexport Full for 

Transshipment (TEU) 

-1% -5 1,070 1,064 Total Reexport Empty for 

Transshipment (TEU) 

+7% +1,286 19,583 20,870 Total General Export (TEU) 

********** 

Lebanese prosecutor overturns decision barring banks from shipping 

money 
EIRUT, March 28 (Reuters) - Lebanon's top prosecutor on Monday overturned a 

judicial decision that last week instructed customs authorities to prevent six banks 

from moving money out of the country, a senior judicial source and a lawyer told 

Reuters. 

Last week's decision by Judge Ghada Aoun prompted the banking association to warn 

that the financial institutions - including some of Lebanon's biggest - would be cut off 

from their correspondents abroad, saying this would prevent trade. 

Judge Aoun's decision applied to Bank Audi, Bank of Beirut, Creditbank, SGBL, 

Blom Bank and Bankmed - all of which had their assets frozen in separate judicial 

actions by Judge Aoun this month as she investigates transactions by the six lenders. 

She has also banned the heads of their boards from travel. 

 

 
 

28/70 

ICN – Newsletter nr. 130 – March 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-29- 

She has not charged any of the parties mentioned with any crime. 

In Monday's ruling, public prosecutor Ghassan Oueidat reversed Judge Aoun's 

decision, the source said. 

Sakher Hachem, the lawyer who presented the request asking that the decision be 

overturned, said Oueidat had informed the customs authorities, border authorities and 

banks that they can ship money normally. 

Banks last week staged a two-day strike in protest against what they called arbitrary 

judicial decisions. 

The banking system has been paralysed with most depositors frozen out of U.S. dollar 

accounts since Lebanon's financial system collapsed in 2019, one of the world's 

sharpest-ever economic meltdowns. 

Reuters 

  

***********   

 اس يجتمع مع ممثلي البنك الدولينايلي نس

 
 ايلي نسناس رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان

اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي في مقر رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس  عقد  
وضع س الاالجمعية حيث تم التداول في الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي في لبنان وأطر التعاون وانعك

الشراكة  ها من خاللوالحلول التي يمكن تامين ،التأميني ومنها القطاع االقتصادي السلبي على مختلف القطاعات
 بين القطاعين العام والخاص.

  ********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in January 2022 compared with December 2021 

 

Subjects January 
2022 

December 
2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

89 92 -3 -3% 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

374 426 -70 -12% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

320 348 -28 -8% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

54 78 -24 -31% 

Total Containers handled (TEU) 49,976 44,333 +5,643 +13% 

Total containers imported (TEU) 26,171 23,002 +3,170 +14% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

19,703 18,102 +1,601 +9% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

1,232 941 +291 +31% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

5,236 3,959 +1,277 +32% 

Total containers exported  (TEU) 20,870 19,583 +1,286 +7% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

6,416 6,985 -570 -8% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

9,578 9,191 +387 +4% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

4,875 3,407 +1,468 +43% 

Total containers transshipment (TEU) 10,111 7,366 +2,745 +37% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

2,936 1,748 +1,188 +68% 

Total cars handled (cars) 2,233 2,721 -488 -18% 

Total imported cars (cars) 1,919  2,266 -347 -15% 

Total re-exported cars by sea (cars) 314 455 -141 -31% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
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الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك برسم المسافنة وتراجع حركة ارتفاع حركة 

 2022الثاني الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية ومجموع السيارات في كانون 
  سيارة 233.2و حاوية نمطية 49.976الف طن،  374باخرة،  89

اظهرت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل في شهر كانون الثاني )يناير( الماضي، تراجعاً بالوزن االجمالي  
رسم بللبضائع وعدد الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية وعدد السيارات، مقابل ارتفاع حركة الحاويات 

 االستهالك المحلي وحركة الحاويات برسم المسافنة.
 2022و كانون الثاني  2021كانون االول  خالل شهريمقارنة بحركة مرفأ بيروت 

الوقائع ، 2022وكانون الثاني  2021كانون االول  نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل شهريالمقار  واظهرت 
 التالية:

 بالمئة. 3 بواخر ونسبته 3قدره  ، اي بانخفاضباخرة 92مقابل  باخرة 89: بلغ عدد البواخر
 بالمئة. 12الف طن ونسبته  70الف طن، اي بتراجع قدره  426الف طن مقابل  374وزنها االجمالي : بلغ كميات البضائع

 :ألف طن في كانون الثاني الماضي، كاآلتي 374وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
أي بانخفاض قدره ألف طن،  348ألف طن مقابل  320: بلغ وزنها المستوردة برسم االستهالك المحليالبضائع 

 .بالمئة 8أالف طن ونسبته  28
 31ف طن ونسبته أال 24قدره  طن، أي بتراجعألف  78ألف طن مقابل  54 : بلغ وزنهابحراً  البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة.
 2022كانون الثاني ارتفاع حركة الحاويات في 

حاوية  49.976وارتفعت حركة الحاويات في مرفأ بيروت في كانون الثاني الماضي، فبلغ مجموعها  
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  5.643حاوية في كانون االول المنصرم، اي بارتفاع قدره  44.333نمطية مقابل 

 :على الشكل التالي، كانون الثاني الماضي حاوية نمطية في 49.976وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية في كانون االول المنصرم، اي بزيادة قدرها  23.002حاوية نمطية مقابل  26.171 : بلغتالحاويات المستوردة

 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبتها  3.170
 1.286قدره  بارتفاعحاوية، أي  19.583حاوية نمطية مقابل 7020.8 : بلغتالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 7 حاوية نمطية ونسبته
 1.188 اقدره بزيادة، أي حاوية 1.748حاوية نمطية مقابل  2.936بلغت : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 68 انمطية ونسبته حاوية
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 ؟ 2022شهر كانون الثاني كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 

 حاوية نمطية في كانون الثاني الماضي، كاآلتي: 26.171 والبالغة وتوزعت حركة الحاويات المستوردة 
حاوية في كانون االول  18.102حاوية نمطية مقابل  370.19: بلغت المحليات المستوردة برسم االستهالك الحاوي

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  1.601، أي بارتفاع قدره المنصرم
حاوية نمطية ونسبته  291قدره  بارتفاعحاوية، أي  941حاوية نمطية مقابل  1.232: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 31
حاوية  1.277 اقدره بزيادةحاوية، أي  3.959حاوية نمطية مقابل  5.236: بلغت المستوردة برسم المسافنةالحاويات 

 بالمئة. 32 انمطية ونسبته
 ؟ 2022لحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في كانون الثاني كيف توزعت حركة ا

 20.870البالغة الثاني الماضي، و مصدرة والمعاد تصديرها بحرا  في كانون وتوزعت حركة الحاويات ال 
 كاآلتي: ،حاوية نمطية

 705قدره  حاوية، أي بتراجع 6.985حاوية نمطية مقابل  6.416: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته 

حاوية  9.578غت : بلاالستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم 
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  387قدره  بارتفاعحاوية، أي  9.191نمطية مقابل 

 1.468 اقدره بزيادةحاوية، أي  3.407حاوية نمطية مقابل  4.875: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 43حاوية نمطية ونسبته 

 2022 الثانيمجموع حركة المسافنة في كانون  ارتفاع
حاوية  7.366، مقابل حاوية نمطية في كانون الثاني الماضي 10.111المسافنة  الحاويات برسموبلغ مجموع  

 بالمئة. 37حاوية نمطية ونسبته  2.745قدره  بارتفاعاي  نمطية في كانون االول المنصرم،
 2022 كانون الثانيالسيارات في  تراجع حركة

 2.721سيارة مقابل  2.233وبلغ عدد السيارات التي تعامل معها مرفأ بيروت في كانون الثاني الماضي  
 بالمئة. 18سيارة ونسبته  488سيارة في كانون االول المنصرم، اي بانخفاض قدره 

 ، كاآلتي:في كانون الثاني الماضي سيارة 2.233وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 15سيارة ونسبته  347قدره  بتراجعسيارة، أي  2.266سيارة مقابل  1.919: بلغت المستوردةالسيارات 

 بالمئة. 31سيارة ونسبته  141قدره  بانخفاضسيارة، أي  455سيارة مقابل  314 : بلغالسيارات المعاد تصديرها بحرا
ك المرفئية المستوفاة في شهر كانون الثاني الماضي، وذلويذكر ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تنشر قيمة الواردات 

  للشهر الثالث على التوالي.
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 قريبا لن يبقى حبة قمح في االسواق العالمية...
 سيصبح كالذهب ومااصعب من فقر االنسان اال جوعهافرام : القمح 

 
 الزراعية العلمية األبحاث مصلحة مدير افرام ميشال

اشار مدير عام مصلحة االبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام الى انه "ظهر جليا حسب  
م ن النظام الغذائي العالمي والنظاكل المعطيات الزراعية واالقتصادية والسياسية، وقع ظهور فيروس "كورونا" ا

االقتصادي المالي العالمي هشين، تعرضوا لخضات كثيرة" مضيفًا "ثم اتت الحرب في اوكرانيا مع ما تبعها من 
عقوبات ونقص في المواد الغذائية لثلثي دول العالم وخاصة افريقيا، الشرق االوسط وآسيا واميركا الالتينية وحتى 

 االف االوكرانيين. اوروبة مع نزوح مئات
ولفت افرام ان "المجاعة بدأت في بلدان افريقية كثيرة، كما ان كندا والواليات المتحدة االميركية واوستراليا  

وضعت حداً لتصدير المواد الغذائية، خاصة القمح، وتركيا والهند والصين وايران ومصر هي من الدول التي تضغط 
الغذاء اليها"، ورأى ان "االحوال الجوية المتغيرة من جفاف في المغرب، وحرائق على السوق العالمي للغذاء وتجذب 

وسيول في اوستراليا، وفيضانات في الصين، وجفاف وسيول في الهند، زادوا من ازمة الغذاء ونقص االنتاج الغذائي 
 في هذه الدول".

لة اسعار القمح والمواد الغذائية طيواعتبر افرام ان " المشكلة بدأت منذ شهر، ويحتمل ان يستمر ارتفاع  
االعوام الثالث القادمة كحد ادنى، وذلك حسب تطور االوضاع السياسية والعسكرية" موضحًا انه "بالمختصر، 
العالم بأكمله خائف على امكانية تأمين الغذاء، وخاصة مع ارتفاع االسعار لحدود غير مسبوقة، كما ان مواد الطاقة 

ي اصبحوا ذات اسعار خيالية وشبه مقفلة في بعض المناطق في العالم، والسيما خالل نقص والنقل الجوي والبحر 
 امدادات السعودية بالبترول".
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يشهدها العالم الحديث، لذا يتوجب على الحكومة شراء القمح اليوم قبل الغد، ورأى افرام انها "اشد ازمة  

" وتابع انه "ربما تكون كلفة 2025نظرًا الرتفاع اسعاره وتبني سياسة المصلحة لالمن الغذائي الجزئي حتى العام 
القمح  كانت الكلفة، فان نقل القمح الى تل عمارة مرتفعة نسبيًا، اال انه ال ايجار للدفع بدل المستودعات ومهما

 سيصبح كالذهب، وما اصعب من فقر االنسان اال جوعه".

وختم افرام "سياسة المصلحة منذ عشرات االعوام وحتى اليوم كانت صائبةـ، ويتوجب اخذ قرارات بسرعة  
الذعر في  دبفائقة، النه قريبًا لن يبقى حبة قمح في االسواق العالمية، الفتًا الى انه"ليس الهدف من كالمي 

القلوب، انما يتوجب رؤية المستقبل والتحضير له كما تفعل معظم الدول، خاصة ان لبنان يعاني اصال من ازمة 
 اقتصادية، غذائية، سياسية، ومالية".

  ********** 

آذار )مارس( من  19بالمقال الذي كنت كتبته في مثل هذا اليوم، اي بتاريخ  ”FACEBOOK“ذكرني موقع 
حول الجهود المشتركة التي بذلتها العائلة المرفئية والتي اثمرت باستئناف مرفأ بيروت عمله بعد  2021العام 

 .2020آب )اغسطس(  4اسبوع واحد على انفجار المرفأ القاتل والمدمر في 
 هذا المقال ولما تضمنه من وقائع واحداث نعيد التذكير بمضمونه. ونظرًا الهمية      

 

 .المرفئية  للعائلة وشكرا !يموت  لن بيروت مرفأ
 بيروت مرفا ارانفج خلفهم الذين والدمار والمصابين والضحايا لبنان، بها يمر التي المؤلمة واألحداث والويالت المآسي رغم
 .  والخراب الدمار من الحاويات محطة أنقذت التي االلهية العناية  مجددا نشكر ،2020آب )اغسطس(  4في 

 والى  ، األصعدة مختلف على وخيمة كوارث إلى سيؤدي كان ، اهلل سمح ال الحاويات محطة دمار أن
  ، بيروت مرفا مع والمتعاملين العاملين كافة ارزاق قطع يعني المحطة فدمار. مسبوقة غير وبطالة مجاعة

. اللبنانية دراتالصا تصدير تأمين و  الضرورية والسلع الغذائية المواد استيراد  في  تحصى وال تعد ال وصعوبات
 .االجمالية بيروت مرفأ حركة من % 75 من أكثر تشكل الحاويات محطة فحركة

 تأمين من لتهابذ التي المشتركة الجهود وبفضل ، وتعاونها تضامنها بفضل تمكنت المرفئية العائلة أن
 استطاعت تأمين كما. والمدمر القاتل انفجار على واحد اسبوع مرور بعد خدماتها الحاويات محطة  استئناف
 بعد  داتوالمساع القمح بواخر إستقبال استطاع الذي  ، المدمر الغربي بيروت مرفأ من قسم  في العمل استئناف

 . للمواطنين الغذائي األمن بتأمين سمح مما. االنفجار على أيام 10
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 لكي ، لبالدا في والربط الحل والصحاب للمسؤولبن امثولة يكون أن يجب المرفئية العائلة  فعلته ما ان
  إعادة على قادرة ةحكوم تشكيل الى ويسارعوا ، الشخصية ومصالحهم انانياتهم عن فيتنازلوا  ويتكاتفوا، يتضامنوا

  !واناأل فوات قبل  ينتظره الذي المظلم المصير من إنقاذه على والعمل  الصحيحة، السكة على البلد وضع
 هذا نولك لها، الحلول تجد أن المرفئية العائلة على والمصاعب المشاكل من المزيد هناك أن نعرف نحن

 ومحطة بيروت مرفأ في  العمل عجلة إعادة في مهما دورا لعبوا الذين  باعضائها ننوه ان  من يمنعنا ال
 طةومح الحاويات ومحطة والجمارك بيروت مرفأ إدارات:    من كل نذكر الحصر ال المثال سبيل وعلى.الحاويات

 البحرية وكاالتوال  جهة، من المرفأ في المتواجدة والعسكرية األمنية واالجهزة والنقابات  الميناء ورئاسة السفن إرشاد
 ...أخرى جهة من نقل ووسطاء بضائع ومخلصي

  بشكل  دمرت  يالت  بيروت  مرفا  في  اللوجستية الحرة المنطقة في بالمستثمرين اخيرا ننوه أن  من بد وال
 اعمار باعادة المستثمرين بعض باشر فقد. دوالر مليون 50  من  بأكثر  خسائرها  تقدر  والتي  باالنفجار كامل

 كانت  المنطقة هذه أن( . Fresh money) نقدا الخاصة أموالهم من المنطقة هذه في  ومكاتبهم مستودعاتهم
 من للمئات لالعم وتؤمن بالرسوم التي تسددها، الدولة خزينة تغذية في ،وتساهم االنفجار قبل نشطة حركة تشهد

  .   والعمال الموظفين
 

 . المرفئية للعائلة فشكرا                  
 لبنان حامي واهلل يموت لن بيروت مرفا

        
  ********** 

 2022أيار  13تمديد مهلة تقديم التصريح االسمي السنوي لغاية كركي: 
تاريخ  680مذكرة حملت الرقم  محمد كركي اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

، قضى بموجبها اعطاء اصحاب العمل مهلة اضافية لتقديم التصريح االسمي السنوي للعام 29/3/2022
، آمال "ان يتمكن اصحاب العمل من التقيد بالمهلة االضافية المعطاة لهم وانجاز 2022ايار  13، لغاية 2021

 د هذه تمكينا للصندوق من يوممة البطاقات االفرادية للمضمونين".التصاريح االسمية السنوية خالل فترة التمدي
********** 
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December 2021y of Tripoli Port Statistics in January 2022 Compared with Summar 

 

Description  January 

2022 

December 

2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

70 56 +13 +23% 

Total Cargo (tons)  265,366 140,587 +124,779 +89% 

Total Imports (tons)  206,163 99,754 +106,409 +107% 

Total exports (tons)(thousand) 59,203 40,833 +18,370 +45% 

Total Cars 332 791 -459 -58% 

Total Containers (TEU) 6,451 3,570 +2,881 +81% 

Total Containers Imported (TEU) 3,631 1,793 +1,838 +103% 

Total Containers Exported (TEU) 2,820 1,777 +1,043 +59% 

Total trailers  1,746 2,370 -623 -26% 

Total Trailers discharged 873 1,207 -334 -28% 

Total Trailers loaded 873 1,162 -289 -25% 

Total Port revenues  (Billion) Lebanese 

Pounds  

14,668 10,744 +3,924 +37% 

 
ايضًا على مجموع الواردات انسحب  2022في كانون الثاني  مرفأ طرابلس االجمالية في حركةال ارتفاع

 المرفئية
  مليار ليرة لبنانية 4.6و  شاحنة 1.746، حاوية نمطية 6.451 سيارة، 332 ،اً طن 265.366 باخرة، 70

سجل مرفأ طرابلس في شهر كانون الثاني )يناير( الماضي، حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في شهر 
 وقد انعكس هذا االرتفاع ايجابًا على الواردات المرفئية.كانون االول )ديسمبر( من العام المنصرم. 

وتجدر االشارة الى ارتفاع حركة مرفأ طرابلس ووارداته المرفئية يسجل رغم استمرار تفاقم االوضاع السياسية  
 واالقتصادية والمالية والمعيشية في البالد.

 2022وكانون الثاني  2021اإلجمالية خالل شهري كانون االول  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 ، باالرقام التالية:2022وكانون الثاني  2021شهري كانون االول في  اإلجمالية المقارنة بحركة مرفأ طرابلسأفادت و 

باخرة ونسبته  13في كانون االول من العام الماضي، اي بارتفاع قدره  باخرة 56باخرة مقابل  70: بلغ البواخر عدد
 بالمئة. 23

ته بونس اً طن 124.779 هقدر  بارتفاع، اي اً طن 140.587ل مقاب اً طن 265.366وزنها االجمالي  : بلغكميات البضائع
 بالمئة.  89
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 :كاآلتي ،كانون الثاني من العام الحالي في اً طن 265.366وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 107ونسبته  اً طن 106.409بزيادة قدرها ، أي اً طن 99.754 مقابل اً طن 206.163: بلغ وزنها البضائع المستوردة

  7018.3قدره  بارتفاع، أي  اً طن 40.833مقابل  اً طن 59.203: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة . 45ونسبته  اً طن

ته بحاوية نمطية ونس 2.881قدره  بارتفاعحاوية، أي  703.5حاوية نمطية مقابل  6.451: بلغ مجموع الحاويات
 بالمئة.  81

 :كاآلتي، كانون الثاني الماضي حاوية نمطية في 6.451وتوزع هذا المجموع البالغ 
حاوية نمطية ونسبته  1.838 قدره بنموحاوية، أي  1.793حاوية نمطية مقابل  3.631: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة . 103
 قدره بارتفاعحاوية، أي  1.777حاوية نمطية مقابل  2.820: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 .بالمئة 59حاوية ونسبته  1.043
 بالمئة. 58سيارة ونسبته  459سيارة، اي بتراجع قدره  791سيارة مقابل  332بلغ : مجموع السيارات
 بالمئة. 26 ونسبته شاحنة 623 قدره بانخفاضشاحنة ، أي  702.3شاحنة مقابل  1.746: بلغ مجموع الشاحنات

 :على الشكل التالي في كانون الثاني الماضي،شاحنة  1.746وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 28شاحنة ونسبته  334قدره  بانخفاضشاحنة، أي  1.207شاحنة مقابل  873 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 ئة.بالم 25شاحنة ونسبته  289قدره  بتراجعشاحنة، اي  1.162شاحنة مقابل  873 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 

 2021اكبر منها في كانون االول  2022الواردات المرفئية في كانون الثاني 
لحركة االجمالية في كانون الثاني من العام الحالي، الى ازدياد مجموع الواردات المرفئية التي اوادى ارتفاع 

 3.924االول من العام الماضي، اي بزيادة قدرها  مليار ليرة في لشهر كانون 10.744مليار ليرة مقابل  14.668بلغت 
 بالمئة. 37مليار ليرة ونسبتها 

**********  
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 المودعيناالسمر: "الكابيتال كونترول" ليس في مصلحة  

 
 العام العمالي االتحاد رئيس األسمر بشارة

عقد رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة االسمر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس  
التنفيذي لالتحاد، مؤتمرًا صحافيًا في مقر االتحاد، طرح فيه موقفه ومالحظاته من مشروع الكابيتال كونترول. 

قيمة المبلغ المقطوع الذي اتفق عليه في لجنة المؤتمر بسبب الغالء ورفع بدالت النقل بسبب ارتفاع وطالب برفع 
 االسعار والمحروقات.

وقال االسمر:"اواًل: ان هذا المشروع يختلف عن المشاريع المقدمة سابقا للجان النيابية ويحتوي على تعديالت 
 ه مع بداية الموسم االنتخابي للنواب.اساسية ثم يقدم بشكل يحمل ضغطًا من اجل اقرار 

سة صرف لبنان برئاثانيًا: يعهد المشروع الدارته لجنة مؤلفة من وزيري المال واالقتصاد وحاكم م     
من ينتدبه رئيس الحكومة من دون االشارة الى اي طرف من اصحاب الحقوق سواء المودعين  رئيس الحكومة او

ين عن بعض المصارف او جهات قانونية حقوقية واطراف سياسية لها مواقف او اتحاد عمالي عام او حتى مندوب
 معلنة من هذا المشروع مما يجعل من هذه اللجنة لجنة احكام عرفية.

 هثالثًا: ان هذا المشروع لم يأت لمصلحة المودعين الصغار الذين حجزت اموالهم واشبعوا اذالال. ذلك ان 
يأتي االتجاه القراره بعد مضي اكثر من سنتين على وقوع االزمة وبعد تهريب كبار اصحاب االموال اموالهم الى 

 الخارج وافراغ االسواق من العمالت االجنبية.
رابعًا: يحدد القانون مبلغ الف دوالر شهريًا كحق سحب للفرد بالعملة الوطنية او االجنبية "وفق ما تحدده         

نة المشرفة"، وهو امر غريب وليس من قواعد مالية ونقدية او معايير يستند اليها بل االخطر انه يفتح الباب اللج
 لالستنسابية والزبائنية التي طالما عرفتها االدارات الرسمية الحكومية.
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خامسًا: تنص الفقرة )ه( من المادة الثامنة تحت عنوان "انشاء اللجنة الخاصة على ما يلي: يكون لهذه       
 اللجنة الصالحية لفرض غرامات على المخالفين لهذا القانون" وهذه صالحية تذكرنا بقرارات المجالس الثورية.

( مراقبة تطبيق العقوبات :" تراقب لجنة الرقابة على المصارف حسن تنفيذ احكام 9سادسًا: تنص المادة )       
هذا القانون" علما ان هذه اللجنة ومنذ فترة طويلة متهمة على االقل بالتقصير الفادح اذ لم يكن بالتواطؤ مع 

 المعنيين من مصارف ومسؤولين نقديين وماليين الخ...
سابعًا: واخيرًا وليس آخرًا، ان هذا المشروع هو كابيتال من دون كونترول وال يهدف الى حماية المودعين       

تشرين االول  17على اختالف ودائعهم وخصوصا الصغار منهم ولو كان المسؤولون جديين لكان اقر عشية 
ليه ولو يابي الذي يحضر نفسه للرحيل عوقبل انهيار البلد بكل ما فيه. وعلى هذا االساس فان المجلس الن 2019

 مرة واحدة ان يكون وفيا لمن يدعي تمثيله ولو لمرة واحدة.
  ********** 

 2022سيارة جديدة مباعة في لبنان في كانون الثاني  330
ذكر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان ان عدد السيارات الجديدة المباعة  
سيارة للشهر ذاته من العام الماضي،  67سيارة مقابل  303يناير( من العام الحالي بلغ كانون الثاني ) في شهر

 بالمئة. 370سيارة ونسبتها  236اي بزيادة كبيرة قدرها 
وافاد البيان ان السيارات من صنع ياباني احتلت المرتبة االولى اذ بلغت حصتها من السيارات الجديدة  

بالمئة، تبعتها في المرتبة الثانية السيارات االوروبية  44.88ان في كانون الثاني الماضي بلغت المباعة في لبن
 بالمئة. 9.57بالمئة، بينما حلت السيارات الكورية الجنوبية في المرتبة الثالثة بحصة بلغت  31.67بحصة بلغت 

كة السيارات الجديدة او وذكرت مصادر عاملة في سوق السيارات المباعة في لبنان ان ارتفاع حر  
 رفع الدوالر االميركي.ب القرار استباقالمستعملة المباعة في لبنان يعود الى 

  ********** 
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مرفأ بيروت بعد طرابلس لتفريغ وتخزين البضائع األوكرانية هل المسافة والموقع يؤّهالن 

 المنقولة إلى البحر األسود؟

      
 االوكراني Odessa مرفأ                                    الروسي Novorossiysk  مرفأ

 

ت قطاعات استراتيجيامع بدء االقتصاد العالمي مرحلة التعافي من تداعيات انتشار وباء كورونا الذي قلب 
عالمية مختلفة، اندلعت الحرب األوكرانية الروسية وطالت شظاياها معظم الدول، مقّدمة مسألة األمن الغذائي على 
ما عداها من أمور.وبات معلومًا أن طريق إيصال الغذاء معّبد بالمخاطر مع إقفال مرافئ وتهديد أمن أخرى، فيما 

نتيجة األعمال الحربية تراكمت  تقبال السفن المحّملة والمعّدة إلعادة الشحن.أعلنت أحواض مرافئ جهوزيتها الس
مرافئ خارجية  في أوكرانياالسفن في البحر األسود، وبدأت بعض شركات المالحة بتفريغ بضائع الحاويات برسم 

 متعّددة، والبعض لفت
ضمنًا بالنسبة للبضائع المنقولة على الخطوط المالحية المباشرة بين  في شمال لبنان وارد الى أن مرفأ طرابلس

 الصين والشرق األقصى عبر قناة السويس الى شرق المتوّسط وصواًل الى موانئ البحر األسود.
 على حركة الشحن البحري العالمي؟ما انعكاس هذه الحرب 

 هل من دور لمرفأي طرابلس وبيروت في هذه الفترة؟
 ر الشحن البحري؟و ما انعكاس ارتفاع أسعار النفط على حركة وأج

يا إيلي زخور لـ"النهار": "أدى الهجوم الحربي الروسي على أوكران مرفأ بيروتيقول رئيس الغرفة الدولية للمالحة في 
العالمية، والى اضطرار البواخر المحّملة إلى إغالق المرافئ األوكرانية في البحر األسود أمام المالحة البحرية 

بالحاويات والبضائع برسم التفريغ في هذه المرافئ الى تغيير مسار إبحارها وتفريغها في مرافئ بلدان أخرى في 
البحر األسود والبحر األبيض المتوسط. وقد أبلغت شركات المالحة العالمية زبائنها تعليق تعاملها مع المرافئ 

 ى إشعار آخر.األوكرانية حت
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شركات بية ، بأغلروسياودفعت العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة األميركية ودول االتحاد األوروبي على  

لى إبالغ عمالئها تعليق تعاملها مع هذه  للمالحة العالمية إلى اتخاذ قرار عدم التعامل مع المرافئ الروسية، وا 
األخيرة الصادرة عن أهم شركات المالحة العالمية التي تحتّل المراتب  وأفادت البيانات المرافئ حتى إشعار آخر.

من سعة األسطول التجاري العالمي %82العشر األولى في العالم بسعة أساطيلها التجارية والتي تقدر بأكثر من 
رسم وهي ب مليون حاوية نمطية، أنها فّرغت الحاويات التي كانت مشحونة على بواخرها 25.500البالغة أكثر من 

يطالية، ولم تذكر هذه الشركات في  التفريغ في المرافئ األوكرانية أو الروسية، في مرافئ مصرية وتركية ويونانية وا 
  بياناتها أنها فّرغت هذه الحاويات في أي مرفأ لبناني حتى اليوم.

ت أوكرانيا أو روسيا، فإن شركاأما عن إمكان اعتماد مرفأي طرابلس أو بيروت لتفريغ بضائع الحاويات برسم 
المالحة العالمية تفّضل تفريغ هذه الحاويات المشحونة على بواخرها في المرافئ التي تؤّمها بصورة دورية عبر 

   خطوطها البحرية المنتظمة في البحر المتوسط والبحر األسود، توفيرًا للوقت والمال.
يضًا أوكرانيا أو روسيا، يعني رحلة إضافية الى المرفأ الجديد، وأفاختيار مرفأ جديد لتفريغ بضائع الحاويات برسم 

مصاريف مالية إضافية تتمثل بالتكلفة المالية لهذه الرحلة، وال سيما مع االرتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، 
أن روسيا  وعن ارتفاع قيمة رسوم الشحن يوضح زخور أن "من المعروف  ومصاريف الباخرة في المرفأ الجديد".

من أكبر الدول المصّدرة للنفط والغاز في العالم، وجاءت العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات المتحدة 
األميركية ودول االتحاد األوروبي على روسيا لترفع أسعار هاتين المادتين بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، ما أّدى ارتفاع 

أن استمرار األعمال الحربية بين الدولتين أّدى ايضًا إلى ارتفاع رسوم  أجور الشحن البحري بصورة قياسية، كما
وتجدر اإلشارة إلى أن تركيا  التأمين على البواخر والبضائع المتوّجهة الى مرافئ البلدان الواقعة على البحر األسود.

اعية وزراعية بامتياز فتركيا دولة صن تحّولت خالل األعوام الخمسة الماضية الى شريك تجاري رئيسي للبنان.
وقريبة جدًا من لبنان، وبالتالي، فإن أجور الشحن البحري من تركيا الى لبنان متدّنية جدًا مقارنة مع أجور الشحن 
من المرافئ األوروبية والشرق األقصى والواليات المتحدة األميركية... لذلك أصبحت األسواق اللبنانية تعّج بالبضائع 

 رخص من البضائعالتركية التي هي األ
ولكن بكل أسف، اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللتين هما من الدول الرئيسية  المستوردة من بلدان أخرى.

المصّدرة للقمح والحبوب والزيوت، دفع بتركيا الى وقف تصدير كافة المواد والسلع الغذائية الى الخارج، ما أّدى إلى 
ضائع والسلع التركية. لذلك اضطّر التّجار اللبنانيون الى التفتيش عن بلدان أخرى حرمان األسواق اللبنانية من الب

الستيراد هذه المواد والسلع، باإلضافة إلى القمح والزيوت والبنزين والمازوت والغاز المنزلي، ولكن بأسعار أغلى 
 وأكبر مّما كانوا يدفعونه الى المصّدرين في تركيا وأوكرانيا وروسيا".
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من جهته، رئيس نقابة الوكالء البحريين في لبنان مروان اليمن يرى "أن االنعكاسات االقتصادية للحرب  

بعض  العالمية، بضائع ونقاًل، ونتج عنها ارتفاع في أسعاربين روسيا وأوكرانيا أرخت بثقلها على سالسل التوريد 
المواد وندرة في توافرها ريثما يتم تأمين شحنات من مصادر جديدة في معظمها بعيدة جغرافيًا عن لبنان، أو ذات 

ضرر ل وفي هذا السياق، تعّرضت حركة التجارة العالمية عبر البحر األسود  أكالف إضافية بالنسبة للسوق اللبناني.
كبير ألن جميع الموانئ األوكرانية أصبحت خارج الخدمة، وتعطّلت أيضًا المالحة في بحر آزوف المؤّدي الى 

 بعض المرافئ الروسية.
من جهة أخرى، أعلنت شركات مالحية عديدة وقف كامل رحالتها مع الموانئ الروسية، مع تسجيل األسواق 

عامل مع الموردين في روسيا خشية عقوبات اقتصادية معلنة وأخرى قد يعلن عنها العالمية حالة من االمتناع الطوعي عن الت
 تباعًا".

ويقول لـ"النهار": "إن قصر المسافة مع أوكرانيا وموانئ البحر األسود يجعل لبنان في موقع متمّيز من حديقة 
عبر سفن خمسة أيام إبحار فقط، و غذائية غنّية للحصول على بضائع أساسية بأسعار نقل منافسة، على بعد أربعة الى 

صغيرة ومتوسطة الحجم متوفرة بكثرة في منطقتنا مقارنة بمصادر البضائع البديلة المشحونة عبر المحيط األطلسي أو 
 من شبه القارة الهندية والشرق األقصى مرورًا بقناة السويس، حيث سيتضاعف وقت اإلبحار وأجور الشحن.

ان من جراء األزمة األوكرانية، اعُتمد مرفأ طرابلس استثنائيًا ومؤقتًا لتفريغ وتخزين وكحدث بارز لوجستيًا في لبن 
حاوية نمطية،  9500البضائع األوكرانية المنقولة في الحاويات عبر الخط المالحي المباشر الذي تؤمنه سفن سعة 

روت بحر المتوسط ومنها مرفأ بيمن موانئ الصين والشرق األقصى الى موانئ البحر األسود مرورًا بموانئ شرق ال
 ومرفأ طرابلس".

ويختم اليمن: "نشير الى أن شراء كّميات من القمح من مصادر جديدة وبعيدة نسبيًا لتأمين احتياجات السوق سيتّم 
 عبر سفن كبيرة نسبيًا، وهذا سيتطلب تدابير تشغيلية إضافية بسبب عدم توافر التفريغ بواسطة األهراء".

في حركة الشحن البحري من منطقة البحر األسود في الوقت الحالي يسّجل ارتباكًا شديدًا بسبب  إذن، المشهد 
ووفق المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيوياال، "إن األزمة في  الحرب غير المحّدد زمن انتهائها.

نامية. ُيعتقد في األصل، وقد تؤّدي باستمرار إلى تهميش البلدان السالسل التوريد العالمية ستستمر لفترة أطول مّما كان 
 كما أن تكاليف المعامالت المرتفعة تخاطر بالضغط على البلدان الفقيرة حتى بعد حّل بعض مشاكل سلسلة التوريد".

ار مجازفة بإبحوفي غضون ذلك، معظم الخطوط يترّقب قرارات وتوّجهات منظمات المالحة العالمية، وال سيما أن ال 
 .األسود قد تؤّدي إلى أخطار جسيمةالسفن في منطقة البحر 

  جريدة النهار
 **********  
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Summary of containers handled at Beirut Port in January 2022 compared with 

the same period of 2021 
Subject January 

2022 (TEU) 
January 
2021 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers: 26,171 23,514 +2,657 +11% 

Import containers full for local market 19,703 17,384 +2,319 +13% 

Import containers empty 1,232 959 +273 +28% 
Import containers full/emptyfor 

transshipment 

5,236 5,171 +65 +1% 

Total export containers : 20,870  19,319 +1,550 +8% 

Export containers full with 

Lebanese cargoes 

6,416 4,360  +2,056 +47% 

Re-export empty containers 9,578 10,655 -1,077 -10% 
Re-export containers full/empty 

transshipment 

4,875 4,304 +571 +13% 

Total containers transshipment 10,111 9,475 +636 +7% 

Total  restowed  containers  on  

board vessels 

2,936 1,480 +1,456 +98% 

Total general (TEU) 49,976 44,313 +5,663 +13% 

 

 2022كة الحاويات في مرفأ بيروت في كانون الثاني )يناير( حر ارتفاع 

 جموع الحاويات برسم المسافنة مو برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى  الحاويات ارتفاع حركة
 أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في شهر كانون الثاني)يناير( من العاماالحصاءات  اظهرت 
 حركة الحاوياتب اً ارتفاع بينت. كما الماضيذاته من العام  الشهرمما كانت عليه في  اكبر، جاءت الحالي

 .نةالحاويات برسم المسافبضائع لبنانية، ومجموع المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ب

 2022 وع الحاويات خالل شهر كانون الثاني )يناير(مجمارتفاع 
من العام  حاوية نمطية خالل شهر كانون الثاني 49.976فقد بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت تداول  
حاوية نمطية  5.663 اكبير قدره بزيادة، أي 2021من العام  عينها  حاوية للفترة 44.313، مقابل الماضي
 بالمئة. 13 اونسبته

 كاآلتي:، الثاني الماضيحاوية نمطية في كانون  49.976وتوزع هذا المجموع البالغ 
، أي 2021من العام  ذاتهاحاوية في الفترة  23.514حاوية نمطية مقابل  26.171: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  2.657قدره  بارتفاع
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 اقدره بزيادةحاوية، أي  19.319حاوية نمطية مقابل  7020.8: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  1.550

قدره  بارتفاعحاوية، أي  1.480حاوية نمطية مقابل  2.936: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 98حاوية نمطية ونسبته  1.456

 ؟ 2022 شهر كانون الثاني )يناير(حركة الحاويات المستوردة  في  كيف توزعت
 حاوية نمطية كاآلتي: 26.171 شهر كانون الثاني الماضي والبالغوتوزع مجموع الحاويات المستوردة في  

حاوية خالل الفترة ذاتها  17.384حاوية نمطية مقابل  370.19: بلغت االستهالك المحليالحاويات المستوردة برسم 
 بالمئة. 13 حاوية نمطية ونسبته 2.319، أي بارتفاع  قدره 2021من العام 

حاوية نمطية ونسبته  273قدره  بارتفاعحاوية، أي  959حاوية نمطية مقابل  1.232: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
  .المئةب 28

نمطية  65 اقدره بزيادةحاوية، أي  5.171حاوية نمطية مقابل  5.236: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 1 اونسبته

 ؟ تصديرها بحرا  في شهر كانون الثاني الماضيوكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 20.870ة والبالغ تصديرها بحرا في شهر كانون الثاني الماضي وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 

 حاوية نمطية، كاآلتي:
 بارتفاع قدرهحاوية ، أي  4.360حاوية نمطية مقابل  6.416: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 .بالمئة 47 حاوية نمطية ونسبته 2.056

حاوية  9.578غت : بلالبضائع المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من 
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  1.077قدره  بانخفاضحاوية، أي 10.655نمطية مقابل 

 571قدره حاوية، أي بارتفاع  4.304حاوية نمطية مقابل  4.875: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته 

 2022شهر كانون الثاني مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في ارتفاع 
انون في شهر كاالحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  وافادت 

 اقدره بزيادة، أي الماضيحاوية، للفترة ذاتها من العام  9.475حاوية نمطية مقابل  10.111بلغ   الثاني الماضي
 بالمئة. 7 احاوية نمطية ونسبته 636
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 شهر كانون الثاني الماضيبالمئة حصة حركة المسافنة من مجموع الحاويات في  20

حاوية  10.111في شهر كانون الثاني الماضي والبالغة وشكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت 
بينما كانت  .حاوية نمطية 49.976بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تعامل معها والبالغ  20نمطية ما نسبته 

 وت في الشهر ذاته )كانون الثاني( من العام الماضيتشكل حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بير 
 حاوية نمطية. 44.313بالمئة من المجموع العام للحاويات والبالغ  21حاوية نمطية ما نسبته  9.475والبالغة 

********** 

 حمية : بدأنا مرحلة جديدة لتفعيل النقل البحري بين لبنان وايران

 
 المالحة االسالمية االيرانيةالوزير حمية مجتمعا مع وفد شركة 

 

اشار المكتب االعالمي لوزير االشغال العامة والنقل علي حمية الى ان: "حمية بحث مع وفد من شركة  
الرائدة عالميًا في مجال النقل البحري التجاري  ”IRISL GROUP“المالحة البحرية االيرانية الوطنية القابضة 

واصالح السفن الكبيرة العاملة في مجال النقل البحري التجاري، وجرى خالل اللقاء عرض الفاق التعاون نحو 
 تفعيل العالقات بين لبنان وايران في مجال النقل البحري".

االيرانية نحو تفعيل النقل البحري بين  واكد حمية "اننا بدأنا مرحلة جديدة مع الجمهورية االسالمية 
البلدين، خصوصا ان لبنان لديه موقع على الساحل الشرقي للبحر االبيض المتوسط وميزة جغرافية مهمة باعتراف 

بنانية فية وما تتمتع به المرافئ البحرية اللار نا االستفادة من تلك الميزة الجغكل دول العالم، وبالتالي يجب علي
 ادات للخزينة العامة اللبنانية وتحسين الخدمات واضافة خدمات جديدة.لصالح االير 
قول على المرافئ اللبنانية ومن هنا ا واوضح انه "لالسف الشديد البواخر االيرانية ال تستطيع ان ترسو 

االسكندرية، يا، ايطال ي العالم، منها اسبانيا، بلجيكا،للشعب اللبناني ان هذه السفن ترسو حاليًا في مرافئ عدة ف
ن ميركا الالتينية وغيرها مالذقية، الجزائر، تونس، الصين وادمياط، وجبل علي في االمارات، قطر، تركيا، ال

 الدول ما عدا لبنان.
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واشار الى ان "السفن االيرانية تمر عبر قناة السويس وتفرغ حمولتها في دمياط عند محطة الحاويات ثم تمر  

 بيروت. ستطيع هذه السفن ان ترسو في مرافئاسطنبول. متسائاًل هنا لماذا ال تبجانب لبنان وتتوجه الى الالذقية ومنها 
لمرافئ احة البحرية الستقبال السفن االيرانية في واعلن حمية " اننا بصدد بحث النقاش مع شركات المال 

اللبنانية وفقًا للقانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز، مشددًا على ان وزارة االشغال العامة والنقل سوف تقوم 
باع ر بتفعيل النقل البحري مع الشركات المالحية البحرية االيرانية تحت سقف القانون اللبناني، كما ان ثالثة ا

المرافئ في العالم تستعمل الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر االيرانية ان تفرغ البضائع وتحملها ونحن لن 
لمالي ا ه يفعل التجارة البحرية ومردودهقرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع ال نقاش به الناي نتنازل 

 ."ًا للقانون والدستورسيكون له تأثير على الخزينة العامة وكل ذلك وفق
وبعد اللقاء لفت رئيس الوفد االيراني محمد علي ناصري الى ان "البحث تناول تسهيل عمل التجارة بين  

 ."الدولتين شاكرًا الجميع على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء
  ********** 

ذائية الف هكتار تزرع في لبنان من القمح والسلة الغ 50عباس الحاج حسن: مايقارب الـ
 مؤمنة

قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان " الحكومة اللبنانية بدأت مرحلة المواجهة في ملف األمن  
الغذائي"، مؤكدًا ان "وزارة الزراعة تعمل على التشجيع من اجل زراعة مساحات ضخمة من االراضي اللبنانية 

جدًا من اجل انتاج خطط لالستعاضة عن الكثير من بالقمح"، واشار الى ان "كادرات الوزارة تعمل بوتيرة سريعة 
السلع التي يتم استيرادها، واستبدالها بمنتجات وطنية، منها التي سيتم زراعتها في لبنان وغيرها من المزروعات 

 التي سيتم استخدامها في الصناعات الغذائية"، واكد ان "السلة الغذائية مؤمنة وال خوف على فقدانها.
 ،اعة "صوت لبنان" في برنامج "نقطة على السطر"جسن جاء خالل مقابلة عبر اذالحاج كالم الوزير  

 الروسية مثل غيره من الدول ولكن ال يعني انه في مرحلة الخطر. –واكد ان "لبنان بتأثر جراء االزمة االوكرانية 
ي لبنان على وكشف الوزير الحاج حسن ان "وزارة الزراعة قد اعدت خطة من اجل القمح والشعير ف 
الف هكتار في عكار ومرجعيون والبقاع"، واكد"ان ال ازمة قمح في لبنان واننا نستطيع زراعة القمح  50مساحة 

الطري والصلب على االراضي اللبنانية وفي المرحلة الحالية سيتم االستيراد من مصادر جديدة حتى حصاد 
 المحصول الوطني".

 200الف طن على المطاحن، ويمكن تخزين نحو  50مكن توزيع اما موضوع تخزين القمح قأكد انه"ي 
 الف طن داخل مخازن مصلحة االبحاث العلمية.

********** 
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Port in January 2022Ranks of shipping Lines at Beirut  

  2022مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في شهر كانون الثاني )يناير( من العام 
 ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض تلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية 

 تعديالت في بعض المراتب االمامية استيرادًا وتصديراً 
دت االحصاءات ان حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي خالل شهر كانون الثاني افا 

. في حين تراجعت حركة 2021)يناير( من العام الحالي، جاءت اكبر مما كانت عليه في كانون االول من العام 
 الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية.

االمامية شهدت تبديالت باسماء شركات المالحة العالمية التي واظهرت االحصاءات ايضًا ان المراتب  
 احتلتها استيرادًا وتصديرًا.

 2022 وع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في شهر كانون الثاني )يناير(مجمارتفاع 
 19.703 ي،حاللغ مجموع الحاويات المستوردة  برسم االستهالك المحلي في كانون الثاني من العام الفقد ب 

 9حاوية نمطية ونسبته  1.601 اقدره بزيادة، أي في كانون االول الماضيحاوية  18.102 حاوية نمطية مقابل
 بالمئة.

 تبديالت باسماء شركات المالحة العالمية التي احتلت بعض المراتب االولى استيرادًا 
حاوية نمطية في شهر  19.703وافادت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة   

 كانون الثاني من العام الحالي، ان شركات المالحة العالمية تبادلت بعض المراتب االولى التي احتلتها.
حاوية نمطية على بواخرها  6.567الفرنسية احتفظت بالمرتبة االولى بتأمينها استيرادًا  ”CMACGM“فشركة  -

حاوية في  3.574مقابل  (Alliance)وبواخر شركات المالحة االخرى التي تضمها في تحالف بحري ذاته 
 بالمئة. 84حاوية نمطية ونسبته  2.993كانون االول الماضي، اي بارتفاع قدره 

حاوية، اي  3.706نمطية مقابل حاوية  6.002السويسرية  في المرتبة الثانية بتفريغها  MSCوظلت شركة  -
 بالمئة. 63حاوية نمطية ونسبتها  2.306بزيادة قدرها 

حاوية، اي  3.125حاوية نمطية مقابل  2.406الدانمركية بالمرتبة الثالثة بـ  MAERSKواحتفظت شركة  -
 بالمئة. 23حاوية نمطية ونسبته  719بانخفاض قدره 

حاوية، اي بزيادة  1.148حاوية نمطية مقابل  1.291التركية  بالمرتبة الرابعة بـ  ARKASكما احتفظت شركة  -
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبتها  143قدرها 
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حاوية  1.157حاوية نمطية مقابل  596الصينية من المرتبة السادسة الى الخامسة بـ Coscoوتقدمت شركة  -

  بالمئة. 48حاوية نمطية ونسبته  561اي بتراجع قدره 
حاوية، اي بارتفاع قدره  139حاوية نمطية مقابل  707اليابانية بالمرتبة السادسة بـ  ONEواحتلت مجموعة  -

 ئة.بالم 279حاوية نمطية ونسبته  388
 انخفاض مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في شهر كانون الثاني من العام الحالي

وانخفض مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في شهر كانون الثاني من العام الحالي الى  
حاوية  570قدره  حاوية نمطية في كانون االول المنصرم اي بانخفاض 6.985حاوية نمطية مقابل  6.416

 بالمئة. 8نمطية ونسبته 
 وتغييرات في بعض المراتب االمامية استيرادًا و تصديراً 

 6.416كما افادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في كانون الثاني الحالي،  والبالغة  
 حاوية نمطية ان شركات المالحة العالمية تبادلت بعض المراتب االمامية:

الفرنسية  احتفظت بالمرتبة االولى بتصديرها على بواخرها وبواخر شركات المالحة  CMACGMجموعة  فم -
حاوية نمطية، اي  3.241حاوية نمطية مقابل  4.453 (Alliance)االخرى التي تضمها في تحالف بحري نفسه 

 بالمئة. 37حاوية نمطية ونسبتها  1.212بزيادة قدرها 

 1.413حاوية نمطية مقابل  479الدانمركية مكانها في المرتبة الثانية بشحنها  MAERSKوراوحت شركة  -
 بالمئة. 66حاوية نمطية ونسبته  934حاوية، اي بتراجع قدره 

حاوية،  665حاوية نمطية مقابل  364مكانها في المرتبة الثالثة بـ  MSCوراوحت شركة المالحة السويسرية  -
 بالمئة. 45ية ونسبته حاوية نمط 301اي بانخفاض قدره 

 384حاوية نمطية مقابل  347الصينية من المرتبة الخامسة الى الرابعة بـ  COSCOبينما تقدمت شركة  -
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  37حاوية، اي بتراجع قدره 

 403مطية مقابل حاوية ن 238من المرتبة الرابعة الى الخامسة بـ  ARKASبينما انتقلت شركة المالحة التركية  -
 بالمئة. 41حاوية نمطية ونسبته  165حاويات، اي بتراجع قدره 

 291حاوية نمطية مقابل  214التايوانية مكانها في المرتبة السادسة بـ  EVERGREENفي حين بقيت شركة  -
 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته  77حاوية، اي بانخفاض قدره 
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 بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 88

ركة صعيد حمن ناحية اخرى، بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى على  
 88حاوية نمطية، اي ما نسبته  17.389الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في شهر كانون الثاني الماضي 
حاوية نمطية، بينما كانت حصة  19.703بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة 

حاوية  13.815الست االولى ذاتها في كانون االول من العام الماضي شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب 
حاوية  18.102بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  76نمطية، اي ما نسبته 

 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته  3.574نمطية، اي بارتفاع قدره 
 الولى من الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانيةبالمئة حصة شركات المالحة الست ا 95

في حين بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى على صعيد الحاويات  
بالمئة  95حاوية نمطية اي ما نسبته  6.095المصدرة مألى ببضائع لبنانية  في شهر كانون الثاني من العام الحالي 

حاوية نمطية. بينما كانت حصة شركات المالحة  6.416ت المصدرة مألى ببضائع لبنانية البالغة من مجموع الحاويا
حاوية نمطية اي ما  6.397العالمية التي احتلت المراتب الست االولى نفسها في كانون االول من العام الماضي 

حاوية نمطية اي بتراجع  6.985البالغة بالمئة ايضًا من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية و  92نسبته 
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  302قدره 

Ranks of Shipping Lines By Importing in December 2021 & January 2022 
+ / - % + / - (TEU) December 

2021 

January   

2022 

Name of shipping agency 

+84% +2,993 3,574 6,567 1. CMA CGM - French 

+63% +2,306 3,706 6,002 2. MSC - Switzerland 

-23% -719 3,125 2,406 3. Maersk - Danish 
+12% +143 1,148 1,291 4. Arkas - Turkish 

-48% -561 1,157 596 5. Cosco – Chinese  

+279% +388 139 707 6. One Group – Japanese  

-48% -399 828 429 7. Medkon - Turkish 

+5% +18 375 393 8. Tarros - Italy 

-62% -530 849 319 9. Evergreen – Taiwanese  

-72% -800 1,115 315 10. Hapag Lloyd - Germany 

-74% -803 1,082 279 11. Turkon - Turkish 

-65% -477 737 260 12. Hamburg Sud - Germany 

+285% +111 39 150 13. Messina - Itlay 

+85% +63 74 137 14. MLH - Egypt 

+129% +18 14 32 15. Diverse Shipping lines  

-% -150 150 - 16. Yang Ming – Taiwanese  

+9% +1,601 18,102 19,703 TEU Total import full for local market 

(TEU) 

 

 

49/70 

ICN – Newsletter nr. 130 – March 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-50- 
Ranks of Shipping Lines By Importing in December 2021 & January 2022 

+ / - % + / - (TEU) December 

2021 

January   

2022 

Name of shipping agency 

+37% +1,212 3,241 4,453 1. CMA CGM - French 

-66% -934 1,413 479 2. Maersk - Danish 

-45% -301 665 364 3. MSC - Switzerland 
-10% -37 384 347 4. Cosco – Chinese 

-41% -165 403 238 5. Arkas - Turkish 

-26% -77 291 214 6. Evergreen – Taiwanese 

-18% -28 160 132 7. Tarros - Italy 

+34% +20 58 78 8. One Group – Japanese 

-63% -94 149 55 9. Hapag Lloyd - Germany 

-81% -125 155 30 10. Hamburg Sud - Germany 

+% +12 - 12 11. Gulf Shipping - INT 

-61% -11 18 7 12. Messina - Itlay 

-50% -7 14 7 13. Diverse Shipping lines 

-% -34 34 - 14. Turkon - Turkish 

-8% -570 6,985 6,416 Total import full for local market 

(TEU) 

****** 
 للمرة الثانية منذ مطلع شهر شباط )فبراير( الماضيقناة السويس ترفع رسوم العبور 

 
 السويس قناة هيئة رئيس ربيع اسامة

اعلنت هيئة قناة السويس المباشرة في تطبيق رسوم اضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة  
العبور منذ مطلع شهر  وهي الزيادة الثانية من نوعها في رسوم 1/3/2022اعتبارًا من يوم الثالثاء الواقع في 

شباط)فبراير( المنصرم. وتأتي هذه الزيادات في ظل تعافي سوق النقل البحري والنمو الملحوظ في حركة التجارة 
الهيئة ان "قناة السويس بدأت تطبيق رسوم اضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة،  وذكرت  العالمية.

 اعتبارًا من االول من شهر آذار الجاري".بالمئة وذلك  10الى  5تتراوح من 
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واوضحت ان العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وامكانية تعديل النسب 

بها، طبقًا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق  وانهاء العمل
الحوافز والتخفيضات القائمة حاليًا لمختلف انواغ السفن العابرة للقناة، السيما العاملة على خطوط مالحية ال 

 تحقق لها القناة الوفر االمثل".
العبور الثانية من نوعها خالل اسابيع، وذلك بعد ان رفعت هيئة قناة السويس وتعد هذه الزيادة في رسوم  

اعتبارا من االول من شهر شباط  2021بالمئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام  6رسوم عبور السفن بنسبة 
 الماضي.
دوالر للشهر مليون  474.1مليون دوالر في شباط الماضي مقابل  454.5ويذكر ان يرادات القناة بلغت  

 بالمئة. 15.1مليون دوالر ونسبته  71.4ذاته من العام المنصرم اي بفارق 
********** 

King Abdulaziz Port in Dammam sets container throughput record 

 
King Abdulaziz Port in Dammam 

 

The King Abdulaziz Port in Dammam has recorded the highest daily container 

throughput at Saudi ports by handling a total volume of 18,020 TEUs on a single 

vessel through its integrated operational mechanism of maritime and logistical 

services. 

The landmark milestone was reached when COSCO Shipping Capricorn, a giant 

container vessel originating from the Far East with an overall length of 400 meters and 

a carrying capacity of 20,000 TEUs, docked at the Dammam port, according to a 

Saudi Press Agency (SPA) report. 

The latest achievement reflects the advanced operational and logistical capabilities of 

King Abdulaziz Port and reaffirms its competitive edge, which not only attracts 

modern fleets and shipping lines to its shores but also fulfils the objectives of the 

Saudi Ports Authority (Mawani) and the National Transportation and Logistics 

Strategy (NTLS) that aim to upgrade the operational and logistical productivity, 

performance, and capability of local ports and transform the Kingdom into a global 

logistics hub that provides world-class maritime services. 
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The King Abdulaziz Port in Dammam is the Kingdom’s key trade gateway on the 

Gulf coast which serves as a global and regional center of excellence for logistical and 

maritime services to importers and exporters alike. 

AlArabiyaNews 

**********  

 انخفاض كميات البضائع قابله ارتفاعًا بمجموع الحاويات في مرفأ العقبة االردني

 
 محطة الحاويات في مرفأ العقبة االردني

تراجعًا بالوزن االجمالي للبضائع التي تداولها في افادت االحصاءات ان مرفأ العقبة االردني سجل  
الشهرين االولين من العام الحالي، عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع ملموس 

 بمجموع الحاويات التي تعامل معها.
اض قدره مليون طن، اي بانخف 2.365مليون طن مقابل  1.609فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع  

 بالمئة. 32الف طن ونسبته  756
 مليون طن في الشهرين االولين من العام الحالي كاآلتي : 1.609وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

الف طن  163مليون طن، اي بارتفاع كبير قدره  1.363مليون طن مقابل  670.1بلغت  البضائع الواردة: -
 بالمئة. 12ونسبته 

الف طن  919مليون طن، بتراجع كبير قدره  1.002الف طن مقابل  83: بلغت البضائع الصادرة بحراً  -
 بالمئة. 92ونسبته 

 114.516حاوية نمطية مقابل  138.496التي تداولها استيرادا وتصديرا الى  مجموع الحاوياتبينما ارتفع 
 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبتها  23.970حاوية، اي بزيادة جيدة قدرها 

 36سيارة ونسبته  5.146سيارة، اي بارتفاع قدره  14.396سيارة مقابل  19.542الى  عدد السياراتكما ارتفع 
 بالمئة.

**********  
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Abu Dhabi's Etihad lines up order for seven Airbus A350 cargo planes 

 

 
Etihad Airways 

 

      DUBAI, Feb 16 (Reuters) - Abu Dhabi's Etihad Airways on Wednesday signed a 

letter of intent to order seven Airbus A350 freighter aircraft, European planemaker 

Airbus (AIR.PA) said at the Singapore Airshow. 

The value of the potential deal was not disclosed. 

The state-owned airline had been considering the Airbus freighter and the competing 

777X cargo jet developed by Boeing (BA.N). 

Etihad Chief Executive Tony Douglas said the Airbus jets would play a key role in the 

airline's cargo strategy. 

He has previously said that the Airbus A350 and Boeing 787 Dreamliner widebody 

passenger jets would become the backbone of its fleet. 

Earlier on Wednesday Airbus said that Singapore Airlines (SIAL.SI) had finalised a 

deal to order seven A350 freighters. 

Reuters 

**********   

 عالمياً  23ميناء طنجة المتوسط يتقدم الى المرتبة 

 
 مرفأ طنجة المتوسط

المتخصصة بشؤون النقل البحري، ان ميناء طنجة المتوسط احتل  ALPHALINERذكرت نشرة  
عالميًا في التصنيف الجديد الفضل الموانئ في العالم وذات اكبر حركة تجارية متقدما من المرتبة الـ  23المرتبة 

 ي ، وقد تحقق هذا االنجاز بعد التخفيف التدريج2021التي كان يحتلها في التصنيف الذي جرى في العام  25
 للقيود المتعلقة بفيروس "كورونا" الذي كان اثر سلبا على االقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.
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نمو بحركته االجمالية، ما جعله يحتل المرتبة االولى  والمعلوم ان ميناء طنجة المتوسط مستمر بتسجيل 

بين كافة موانئ البحر االبيض، وذلك بفضل الماليين من الدوالرات التي انفقت لتطويره وتحديثه وتوسيعه والتي 
مهدت له الطريق الحتالله المرتبة االولى في المتوسط مكان ميناء الجزيرة الخضراء االسباني الذي تراجع الى 

 مرتبة الثانية.ال
********** 

Rising cargo volume at ports consolidates Qatar as transshipment hub 

 
Hamad port, Qatar 

 

Qatar’s rise as a transshipment hub of the region has been confirmed yet again. 

Qatari ports reported an 11 percent growth in container transshipment volume in 

February 2022 compared to the previous month, showing that the country, especially 

due to Hamad Port, is fast becoming a regional trade hub. 

The growth in cargo volumes in Hamad, Ruwais and Doha ports comes at a time when 

the global maritime sector is facing global supply-chain issues caused by COVID-19 

pandemic outbreak. 

“Mwani Qatar performance witnessed an increase of 11 percent in transshipment 

containers in February 2022 compared to last month. The three ports handled over 

113,000 twenty-foot equivalent units (TEUs) during February in addition to more than 

125,000 tonnes of general cargo and up to 46600 tonnes of building materials,” 

Mwani tweeted yesterday. 

According to figures released by Mwani, 113,957 TEUs; 125,341 tonnes of general 

cargo; 4992 RORO units; 16,900 livestock heads; and 46,635 tonnes of building 

materials were handled at three ports of the country in February 2022. Hamad Port, 

Ruwais Port and Doha Port handled 213 vessels. 

Separately, according to figures released by QTerminlas, 112,017 TEUs; 111,136 

tonnes of breakbulk cargo; 4917 RORO units; and 10,000 tonnes of bulk cargo were 

handled at Hamad Port in February 2022 while 106 vessels called at the port in the last 

month. 
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Hamad Port’s strategic geographical location offers opportunities to create cargo 

movement towards the upper Gulf, supporting countries such as Kuwait and Iraq, and 

south towards Oman. In support of ongoing efforts to attract other shipping lines to 

the port, Hamad Port being positioned as a transshipment hub for the upper Gulf and 

Oman, QTerminlas said on its website. 

Also last month, QTerminals started full-scale operations of the first and second 

phases of Hamad Port Container Terminal 2 (CT2). 

The opening of phases 1 and 2 of CT2 increases the port’s total TEU capacity to three 

million per year, and it is equipped with the latest environmentally friendly, 

technologically advanced equipment to keep pace with the needs and requirements of 

the global shipping lines. In addition, CT2 is also focused towards increasing the 

volume of the intra-regional trade of Qatar and with countries world-wide, as well as 

improving the country’s competitiveness by turning it into regional business hub. 

Over 70% of the materials used in the development of the infrastructure of CT2 were 

‘Made in Qatar’ to the very latest specifications. 

Hellenic Shipping News 

**********   

 

 2021الدانمركية في العام  MAERSKمليار دوالر ارباح  3.18

   
Soren Skou ل التنفيذي الرئيس Maersk الدانماركية 

رقما قياسيا باالرباح الصافية في العام الماضي حيث  MAERSKحققت شركة المالحة الدانمركية  
مليار دوالر بارتفاع  61.78دوالر وهو الرقم االكبر الذي تسجله حتى تاريخه. كما بلغت ايراداتها  18.03بلغت 

الى ان هذه النتائج  MAERSK، واشارت2020بالمئة عن ايراداتها المسجلة في العام  55قياسي تجاوز الـ 
تعود الى االرتفاع غير المسبوق بأجور الشحن البحري على الحاويات متوقعة ان تكون نتائج العام  الجيدة جداً 

 الحالي ايضًا جيدة.
 مليون حاوية نمطية. 4.287باخرة تبلغ سعتها  739المرتبة الثانية في العالم باسطول يضم  ”MAERSK“وتحتل 

**********   
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Hapag-Lloyd profit soars 616.5pc as sales increase 70pc 

 
Rolf Habben Jansen CEO of Hapag-Lloyd 

 

GERMAN shipping giant Hapag-Lloyd posted a 616.5 per cent year-on-year 

group profit increase in the first nine months of 2021 to US$6.7 billion drawn on 

revenues of $17.9 billion, up 70 per cent. 

'This significant increase is mainly the result of persistently high demand for container 

transport with scarce capacities at the same time,' said the company press release.  

Transport volumes were up three per cent higher than the comparable figure for the 

previous year, the company said. 

Transport expenses also increased 16 per cent in the nine-month period to $8.9 billion 

due to higher costs for container handling and increased bunker prices, which stood at 

$470 per tonne in the first nine months. 

'Despite all the operational challenges, we achieved an extraordinary strong nine-

month result,' said CEO Rolf Habben Jansen. 

Looking ahead, Hapag-Lloyd expects that earnings momentum will also remain at a 

high level for the rest of the year.  

SeaNews Turkey 

**********   

 2021الفرنسية في العام  CMACGMمليار دوالر ارباح  9.17

 
CMA CGM JACQUES SAADE container ship 
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الفرنسية ان الشركة حققت نتائج ممتازة  CMACGMاعلن رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة  
نتيجة للظروف االيجابية والمؤاتية في قطاع النقل البحري العالمي. فقد بلغت ارباحها الصافية  2021في العام 

مليون  229، وخسائر بلغت 2020مليار دوالر في العام  1.8مليار دوالر مقابل ارباح لم تتجاوز الـ  17.9
 دوالر في العام 

، والمعلوم 2020بالمئة عن العام  78مليار دوالر بزيادة قياسية بلغت  55.98. كما ارتفعت ايراداتها الى 2019
مليون حاوية  3.279باخرة تبلغ سعتها  580تحتل المرتبة الثالثة في العالم باسطول مكون من  CMACGMان 

 نمطية.
**********   

 
China ports container volumes rise 1.6pc in January to 24m TEU 

       
  Zhoushan -Ningbo مرفأ                                                          Shanghaiمرفأ                   

 

 

A TOTAL of 24.2 million TEU passed through China's ports in January, a 

year-on-year increase of 1.6 per cent, according to London's Port Technology 

International (PTI). 

According to the latest data from the Ministry of Transport of the People's Republic of 

China, the Port of Shanghai performed the best, handling 4.35 million TEU in January 

2022, up 7.7 per cent compared to the same period in 2021. 

Shanghai was also crowned China's top port in PTI's 'Top 10 Ports in China 2021' list 

after it handled a whopping 38.99 million TEU in the first ten months of 2021. 

The second highest container throughput was the Port of Ningbo-Zhoushan, 

processing 2.97 million TEU, up 2.8 per cent compared to the same period last year. 

Dalian Port performed the lowest in the first month of 2022, processing only 340,000 

TEU. Yet this does demonstrate an increase of 36 per cent compared to its January 

2021 figures, the biggest rise in the whole table. 
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The Ports of Shenzhen, Guangzhou and Yinkou all saw their container throughputs 

decline last month. 

Yinkou saw the largest reduction, with volumes falling 13.3 per cent to just 390,000 

TEU. 

The country also kicked off 2022 by handling 1,301.1 million tonnes of cargo, a year-

on-year increase of 0.6 per cent.  

Shanghai International Shipping Institute 

********** 

 2021موانئ حاويات في االتحاد االوروبي في العام  10اكبر 
حاويات التي احتلت المراتب العشر االولى في دول االتحاد االوروبي اظهرت االحصاءات ان موانئ ال 

 15،  بلغت نسبتها اكثر من 2020عن العام  2021سجلت زيادة بمجموع الحاويات التي تداولتها في العام 
 بالمئة، كما افادت ان تعديالت صغيرة طرأت على اسماء الموانئ التي احتلت هذه المراتب:

مليون حاوية نمطية بزيادة  14.8الهولندي متربعًا على المرتبة االولى بتداوله  Rotterdamفقد ظل ميناء  -
 2020بالمئة عن العام  3.2
 1.91ملبون حاوية نمطية بارتفاع  11.8البلجيكي بالمرتبة الثانية بتعامله مع  Antwerpكما احتفظت ميناء  -

 بالمئة.
 بالمئة 8.83مليون حاوية نمطية بنمو  9.25االلماني على المرتبة الثالثة بـ  Hamburgفي حين حافظ ميناء  -
 بالمئة. 45مليون حاوية نمطية بزيادة  5.65االلماني في المرتبة الرابعة بـ   Piraeusوبقي ميناء  -
ع طفيف بلغت مليون حاوية نمطية بارتفا 5.44االسباني مكانه في المرتبة الخامسة بـ   Valenciaراوح ميناء  -

 بالمئة. 0.36نسبته 
 بالمئة 0.25مليون حاوية نمطية بزيادة  5.12االسباني ايضًا في المرتبة السادسة بـ  Algecirasوظل ميناء  -
 بالمئة. 2.31مليون حاوية بارتفاع  4.87االلماني بالمرتبة السابعة بـ  Bremenhavenواحتفظ ميناء  -
مليون حاوية نمطية  3.32االسباني قفزة بتقدمه من المرتبة التاسعة الى الثامنة بـ  Barcelonaوحقق ميناء  -

 بالمئة. 12.54بزيادة 
مليون حاوية نمطية  3.14االيطالي من المرتبة الثامنة الى التاسعة بـ  GIOIA TAUROبينما تراجع ميناء  -

 بالمئة. 1.56بانخفاض 
مليون حاوية  2.78من المرتبة الثانية عشر الى المرتبة العاشرة بـ الفرنسي  LE HAVREفي حين تقدم ميناء  -

 بالمئة. 15.35نمطية بزيادة 
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Top Containers Port in EU Europe 2021 & 2020 
Port 2021   2020 Million 

(TEU) 
%+/- 

1.Rotterdam-Holland  1 1 14,8 +3,2% 
2.ANTWERP-BELGIUM 2 2 11,8 +1,91% 
3.HAMBURG-GERMANY 3 3 9,25 +8,83% 
4.PIAREUS-GREECE 4 4 5,65 +4% 
5.VALENCIA-SPAIN 5 5 5,44 +0,36% 
6.ALGECIRAS-SPAIN 6 6 5,12 +0,25% 
7.BREMEN HAVEN-GERMANY 7 7 4,87 +2,31% 
8.BARCELONA-SPAIN 8 9 3,32 +12,54% 
9.GIOIA TAURO-ITALY 9 8 3,14 -1,56% 
10.LEHAVRE-FRANCE 10 10 2,78 +15,35% 

 
كما بينت االحصاءات ان ثالث موانئ اسبانية كانت بين هذه الموانئ العشر االولى ومرفأين المانيين، في حين 

 من هولندا واليونان وايطاليا وفرنسا ميناء واحدًا.كان نصيب كل 
**********  

 OCEAN Network Express (ONE)مليار دوالر ارباح  15.4

 
Jeremy Nixon CEO of One group 
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مليار  4.9اليابانية ارباحا صافية في الربع الثالث من العام الماضي بلغت  ONEسجلت مجموعة  

، وبالتالي بلغت ارباح 2020بالمئة عن االرباح المسجلة في الربع الثالث ذاته من العام  418دوالر اي بارتفاع 
ONE  بالمئة عن الفترة نفسها من  616مليار دوالر بزيادة  10في االشهر التسعة االولى من العام الماضي
 2021ان الشركة اعادت تقييم ارباحها للعام  (ONE)الرئيس التنفيذي لـ JERMY NIXON، وقال 2020العام 

 342، اي بزيادة قياسية تجاوزت 2020ملبار دوالر للعام  3.5مليار دوالر مقابل  15.4متوقعة ان تتجاوز الـ 
 بالمئة.

 1.708بواخر تبلغ سعتها  208المرتبة السادسة في العالم باسطول مكون  ONEوتحتل مجموعة  
 مليون حاوية نمطية.

  **********  
 اسعار قياسية لبواخر الحاويات المستعملة

 
  ALLEGORIA "سفينة الحاويات المستعملة

يشهد قطاع النقل البحري منافسة شديدة بين شركات المالحة العالمية لالستحواذ على سفن الحاويات  
السفينة  WAN HAIالمستعملة ما ادى الى ارتفاع خيالي لهذه السفن. فقد اشترت شركة المالحة التايوانية 

“ALLEGORIA”  ي حين كان سعرها ال مليون دوالر، ف 109.5حاوية نمطية، بـ  5.500التي تبلغ سعتها
مليون دوالر ونسبتها  94.5اي بزيادة قياسية وغير مسبوقة بلغت  2019مليون دوالر في العام  15يتجاوز الـ 

 بالمئة. 630
عززت اسطولها التجاري في العام الماضي بعدد كبير من سفن الحاويات  WAN HAIويذكر ان  

 سفينة التي من المتوقع ان تستلمها خالل العام الحالي. 40 المستعملة، باالضافة الى انها متعاقدة على بناء
 413سفينة تبلغ سعتها االجمالية  146المرتبة الحادية عشر في العالم باسطول يضم  WAN HAIوتحتل  

 الف حاوية نمطية.
 ر.مليون دوال 53حاوية نمطية بـ  2.741التي تبلغ سعتها  CAPE MAGNUSكما انها اشترت مؤخرا السفينة   

**********  
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Russia seizes 500 planes as cargo world faces uncertainty 

 

RUSSIA has seized 543 Boeing and Airbus aircraft valued at US$13 billion, 

reports Mumbai's Stat Trade Times. 

'The move - justified by the Russian Government as securing collateral for a depleted 

Russian aviation sector that has been crippled by global sanctions - is unprecedented, 

and will deepen the conflict between Russia, Ukraine and the West,' said Russell 

Group, a leading British risk management company.  

Said Russell Group managing director Suki Basi: 'The nightmare scenario that has 

kept many of our clients awake at night has now finally happened and it will leave a 

significant mark on the aviation war market on a par with 9/11.  

'We are stepping up our efforts here at Russell to help our clients through this difficult 

moment, as it is absolutely crucial for good accurate data that can help an aviation 

underwriter understand and know their exposures better.'  

SeaNews Turkey 

**********   

(UNCTAD)  2022تتوقع تباطئ بالتجارة العالمية في العام 
ان يسجل نمو التجارة العالمية في العام الحالي  UNCTADرجح مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية  

 ي.تراجعًا عما كان عليه في العام الماض
بالمئة عن  25تريليون مليار دوالر في العام الماضي بارتفاع  28.5فقد بلغت قيمة التجارة العالمية  

 .2019بالمئة من العام  13و  2020العام 
بالمئة، واشار  17بالمئة في حين ارتفع قطاع الخدمات بنسبة  27واوضح ان تجارة السلع زادت بنسبة  

الذي حققته التجارة العالمية يعود الى االرتفاع الكبير باسعار السلع والناتج عن المؤتمر الى ان النمو الجيد 
 تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا وانتشاره في انحاء العالم.

 .2022بالتالي ان ينحسر نمو التجارة العالمية في العام  ”UNCTAD“وتوقع  
********** 

Torrid pace of global trade may decelerate in 2022, UN says 
 

Global trade in goods and services will likely slow this year from a torrid pace 

in 2021, as inflation pressures in the U.S. and real-estate instability in China weaken 

growth prospects in the world’s two largest economies. 

That’s among the conclusions in a report released Thursday by the United Nations 

Conference on Trade and Development, which said international commerce finished 

last year on a solid note hitting an annual record of $28.5 trillion. The figure 

represented a 25% jump over 2020 and was 13% higher than the total in 2019. 
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The pandemic-era preference for home merchandise over intangibles like travel and 

leisure purchases was apparent, as trade in goods increased 27% from a year earlier 

while services gained 17%, the Geneva-based agency said. 

“The positive trend for international trade in 2021 was largely the result of increases 

in commodity prices, subsiding pandemic restrictions and a strong recovery in demand 

due to economic stimulus packages,” Unctad’s report said. “As these trends are likely 

to abate, international trade trends are expected to normalize during 2022.” 

The reasons include “persistent inflation” in the U.S. and “concerns related to China’s 

real estate sector,” according to the report. Record levels of global borrowing also 

pose a risk because “concerns of debt sustainability are likely to intensify in the 

incoming quarters due to mounting inflationary pressures,” it said. 

The solid trade growth of 2021 brought a less-positive flip side: bigger imbalances. 

The U.S. trade deficit in goods widened to 5.2% of global merchandise trade 

compared with 4.3% before the pandemic, while China’s surplus rose to a 4.5% share 

versus 3.5%, according to Unctad. 

Ajot 

**********    

 2022االميركي في شباط  Long Beachارتفاع حركة الحاويات في مرفأ 

 
eachB LongPort of  

االميركي ارتفاعًا بحركة الحاويات التي تداولها في شهر شباط )فبراير( الماضي،  Long Beachحقق مرفأ  
وهذا الرقم هو االكبر الذي  2021بالمئة عن الفترة ذاتها من العام  3.2حاوية نمطية بزيادة  796.560فقد تداول 

حاويات المستوردة الى يسجله خالل شهر واحد. وقد توزع هذا المجموع على الشكل التالي: فقد ارتفع عدد ال
 1.2ونسبته  117.935بالمئة، في حين تراجع عدد الحاويات المصدرة الى  4.4حاوية نمطية ونسبته  390.335

 بالمئة. 3.5حاوية نمطية ونسبته  288.290بالمئة، بينما ارتفع عدد الحاويات التي تداولها الى 
" لقد استطعنا التكيف مع االرقام  Long Beachالمدير التنفيذي لمرفأ  Mario Corderoوقال  

القياسية التي نحققها ونحن نقوم باتخاذ المزيد من االجراءات والتدابير اللوجستية والتكنولوجية لتفعيل خدمات 
 المرفأ وقدراته االستيعابية".

********** 
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 2021مليار دوالر اجمالي تجارة الصين مع العالم العربي في العام  2332.

مليار دوالر في العام  332.2افادت بيانات صينية ان اجمالي تبادل تجارتها مع العالم العربي بلغ   
مليار دوالر، وجاءت االمارات  87.3، وان حجم تجارتها مع السعودية التي احتلت المرتبة االولى، بلغ 2021

مليار. واظهرت البيانات ان  37.3ة العراق بـ مليار دوالر، وفي المرتبة الثالث 72.4العربية في المرتبة الثانية بـ 
 مليار دوالر في العام الماضي. 40الصادرات الصينية الى االمارات تجاوزت الـ 

وادى النمو الكبير للتبادل التجاري بين الصين واالمارات، الى ارتفاع اجور الشحن من الصين الى  
بالمقارنة مع اجور الشحن قبل انتشار فيروس "كورونا"، بالمئة  500بالمئة و 150االمارات بنسبة تراوحت بين 

دوالر، كما ارتفع اجور  8000دوالر الى  1500قدما من  20حيث ارتفعت اجور شحن حاوية بحرًا من فئة 
 دوالرات لكل كيلوغرام، علما ان هذه االجور مستمرة باالرتفاع. 7الشحن الجوي ليتجاوز 

********** 
Containership orderbook closes in on all-time highs 

 

The containership orderbook is about to hit an all-time high, elbowing out most other 

ship types, bar LNG, to take the lion’s share of building slots at leading yards across Asia. 

Alphaliner’s data of confirmed containership orders shows more than 6.22m teu worth of 

vessels are now on order. Once a number of reported orders are confirmed, the orderbook 

will topple the heights experienced in 2008 when the orderbook-to-fleet ratio hit 65%. 

Because the global box fleet has doubled in size since 2008, the orderbook-to-fleet 

ratio currently stands at 25%. Including orders under negotiation, and pending 

confirmation it stands at 27%. 

According to Clarksons, only the LNG shipping sector now has a higher orderbook-

to-fleet ratio, closing in on the 30% mark. 

Splash 247.com 

**********  

 بحاراً  800البريطانية تصرف  P&O Ferriesشركة 
 (DP World)المملوكة من قبل الشركة المشغلة للموانئ االماراتية  (P&O Ferries)اعلنت شركة  

بهدف ضبط النفقات بحار كولومبي،  200بحار بريطاني واستبدالهم بنحو  800ومقرها دبي، عن صرف 
مليون يورو(، وواجهنا  120مليون جنيه خالل عام )قرابة  100لضمان استمرارية الشركة. واضافت "لقد خسرنا 

ازمة وباء "كورونا"، وتوقف السياحة والرحالت الدولية، وان استمراريتنا تعتمد على تغييرات  صعوبات كبيرة بسبب
االف موظف صعب جدًا، لكنه ضروري"،  3بحار من اصل  800سريعة وكبيرة"، واضافت "ان قرار صرف 

 موضحة انه "اتخذ بعدما تم تقييم كل الخيارات بجدية".
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تسير رحالت بواسطة العبارات بين فرنسا والمملكة المتحدة وايرلندا وهولندا  P&O Ferriesوالمعلوم ان  

 ماليين راكب سنويًا. 10وتؤمن نقل اكثر من 
 ********** 

Shenzhen aims for 33m teu container volume by 2025 

 
Port of Shenzhen 

 

Shenzhen will prioritize the container transportation service development at the 

port areas of Yantian, Nanshan and Dachan Bay, promote container terminal facility 

expansion including the projects at east port area of Yantian port, the second phase 

container terminal pre-project of Dachan Bay and the shipping channel project at west 

port area of Shenzhen. 

It will also strengthen LNG services ability at its port area, aiming to have 16m tons 

LNG receiving capacity by the year of 2025.  

Shenzhen is going to integrate its LNG transportation resources and form local LNG 

carrier fleet to meet the demands from both international and domestic LNG 

transportation, as well as the LNG bunkering market. 

Last year, Shenzhen posted a container volume 28.77m teu, an increase of 8.36% 

year-on-year, setting a new record. 

Seatrade Maritime News 

**********  

 2021أرباح غير مسبوقة لشركات الشحن بسفن الحاويات في العام 
قطاع النقل البحري العالمي بسفن الحاويات في العام الماضي، ارتفاعا كبيرا باجور الشحن ، ال سيما  شهد

دير مختلف لم على صعيد تصمن المرافئ اآلسيوية، وخصوصا من مرافئ الصين التي تعتبر الدولة األكبر في العا
 .البضائع والسلع الى مختلف أنحاء العالم

اإلرتفاع الكبير باجور الشحن بالحاويات الى تحقيق شركات الشحن العالمية أرباحا قياسية وغير مسبوقة  وقد ادى
 .حتى تاريخه
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أظهرت البيانات التي نشرتها كبريات شركات الشحن البحري ، أن شركات الشحن التي احتلت المراتب  فقد

مليار دوالر لكل واحدة منها، بينما سجلت شركات الشحن  17الثالث األولى في العالم حققت أرباحا تجاوزت ال 
ليارات دوالر لكل واحدة منها. أما شركات م 10التي احتلت المراتب الرابعة والخامسة والسادسة أرباحا تجاوزت ال 

مليارات دوالر لكل واحدة  5الشحن التي احتلت المراتب السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فقد تجاوزت أرباحها ال 
 .منها

اضعاف األرباح التي كانت سجلتها في  10أن هذه األرباح التي حققتها هذه الشركات تساوي نحو  وتبين
 .2020العام 

أن تكون ارباح شركات الشحن العالمية قد تجاوزت ال  ”Bloomberg“ كالة االنباء الدوليةو  وتوقعت
 .مليار دوالر في العام الماضي 150

********** 

Evergreen Orders Three More ULCVs as Containership Orderbook 

Grows 

 
Evergreen Container Ship “Ever Act “of 23,992 TEU 

 

The race to build more containerships is continuing with no letup seen in the 

construction orders early in 2022. In 2021, the shipping companies drove a strong 

rebound in shipbuilding with a dramatic increase in containership construction orders.  

Evergreen confirmed that it is continuing its fleet expansion and modernization efforts 

becoming the latest carrier to place additional orders for ultra-large containerships. 

The company currently has 12 ultra-large containerships with a capacity of 

approximately 24,000 TEU on order. China’s Hudong Zhonghua Shipbuilding, a 

division of CSSC, floated the line's largest ULCVs at the end of 2021. The launch 

followed by August 2021 introduction of the Ever Ace, which was the largest 

containership in the world.  
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Evergreen is now expanding the order with three additional 24,000 TEU ULCVs also 

to be built by Hudong-Zhonghua Shipbuilding. The new orders are part of the 

company’s aggressive expansion plans which makes up the second-largest orderbook 

according to Alphaliner.  

With the latest order, Evergreen now has 64 containerships under construction for 

delivery by 2025. According to Alphaliner, it represents 40 percent of the company’s 

current capacity of 1.5 million TEU with more than 600,000 TEU on order, although 

some of the vessels will replace existing capacity. 

Other major carriers are also rumored to be in the market for additional orders. Both 

MSC and CMA CGM have been linked to forthcoming orders, with CMA CGM 

recently telling shareholders that plans called for investing up to half their current 

profits into further construction. The French carrier confirmed that it recently 

increased its order with South Korea’s Samsung Heavy Industries to a total of 10 

smaller boxships each with a capacity of 7,300 TEU. 

The smaller size containerships are possibly the fastest-growing segment in 

shipbuilding as the carriers work to build out their hub and spokes strategy. This 

category is also highly versatile and in great demand from a broad range of carriers. 

Eastern Pacific confirmed that it has also placed an order for six 2,900 TEU 

containerships to be built at Fujian Mawei Shipbuilding with an option for four 

additional vessels. These new vessels will be about 36,380 dwt with an overall length 

of 610 feet and using green technologies. This order expands the shipyard’s already 

active orderbook for this size of feeder ship. Mawei reports that it currently has over 

30 vessels on order between 1,100 and 3,700 TEU. 

This month alone, orders for smaller containerships have come for multiple carriers 

including Denmark’s Celsius which will build two methanol-ready feeder 

containerships at Penglai Jinglu Ship Industry in China. China United Lines 

(CULines) ordered two 7,000 TEU boxships from Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding 

while China Shipbuilding reported that Thai ship owner RCL (Regional Container 

Lines) signed a contract for the construction of two 7,000 TEU containerships. 

The Maritime executive 

**********   

 2022مليون حاوية نمطية حركة المرافئ الصينية في كانون الثاني من العام  24.2
سجلت المرافئ الصينية ارتفاعا بحركة الحاويات التي تداولتها في شهر كانون الثاني من العام الحالي  

 1.6مليون حاوية نمطية، بارتفاع بلغت نسبته  24.2مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. فقد بلغ مجموعها 
 بالمئة.
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بة المرتواظهرت االحصاءات الصادرة عن وزارة النقل الصينية ان مرفأ شنغهاي مايزال يتربع على  

 .2021بالمئة عن الفترة ذاتها من العام  7.7مليون حاوية نمطية بزيادة  4.35االولى مسجال تداول 
مليون حاوية نمطية  2.97تاني اعلى زيادة اذ ارتفعت حركته الى  Ningbo-Zhoushanوسجل مرفأ  
 عا بحركة تراج Yirkouو Guang Zhouو  SHENZHENبالمئة، في حين سجلت مرافئ  2.8ونسبته 

الحاويات التي تداولتها في شهر كانون الثاني من العام الحالي عما كانت عليه في الشهر نفسه من العام 
 الماضي.
من جهة ثانية، بلغ الوزن االجمالي للبضائع التي تعاملت معها المرافئ الصينية في شهر كانون الثاني  

 ئة عن الشهر نفسه من العام المنصرم.بالم 0.6مليار طن بارتفاع  1.301من العام الحالي 
وتجدر االشارة ايضًا الى ان مرفأ شنغهاي ما يزال يتربع على المرتبة االولى في العالم وذلك للعام الثاني  

مليون حاوية نمطية للعام  43.5مليون حاوية نمطية في العام الماضي مقابل  47عشر على التوالي. فقد تداول 
مرافئ صينية احتلت المراتب  7بالمئة كما ان  8ماليين حاوية نمطية ونسبتها  3.5اي بزيادة قدرها  2020

المرتبة  Ningbo-Zhoushanالمرتبة االولى،  SHANGHAIالسبع االولى في العالم. وهذه المرافئ هي : 
المربة السابعة،  Quingdaoالمرتبة الخامسة،  Guang Zhouالمرتبة الرابعة،  SHENZHENالثالثة، 

Hong Kong  المرتبة الثامنة. ومرفأTianjin   المرتبة التاسعة. بينما احتلت المرافئ غير الصينية المراتب
الكوري الجنوبي المرتبة السادسة، و  Busanالمرتبة الثانية، و  Singaporeالثالث الباقية وهي : 

Rotterdam .الهولندي المرتبة العاشرة 
********** 

 الصينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"اغالق مدينة شنغهاي 

 
 مدينة شنغهاي الصينية

قالت السطات في مدينة شنغهاي الصينية انه سيتم فرض حظر تجول على سكان المدينة التي تعد العاصمة  
 ايام في المجمل، في مسعى لمواجهة الزيادة االخيرة في عدد حاالت االصابة بفيروس "كورونا". 9التجارية لمدة 
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مليون نسمة تتمتع  25ويأتي هذا القرار بعد يوم من اعالن السلطات الصينية ان المدينة البالغ عددها  

 عليها.باهمية اقتصادية كبرى ما يحول دون فرض اغالق شامل 
ايام بدءا من يوم االثنين الواقع  5وسيتم فرض اجراءات االغالق على الجانب الشرقي من المدينة لمدة  

 .1/4/2022على ان يتبعه الجانب الغربي يوم الجمعة الواقع في  28/3/2022في 
 كان.للسوقالت السلطات انه سيتم تعطيل المواصالت العامة وانه سيتم اجراء حملة فحوصات ضخمة  
ويذكر ان مرفأ مدينة شنغهاي هو المرفأ االهم في الصين وفي العالم فهو االكثر عمال ونشاطا، واحتل  

مليون حاوية نمطية، وذلك للعام  47المرتبة االولى بعدد الحاويات التي تداولها في العام الماضي، والتي بلغت 
 الثاني عشر على التوالي.

********** 
 مليون حبة كبتاغون الى السعودية 1.6تهريب احباط محاولة 

 
 يةد:حبة كبتاغون في السعو1,6محاولة تهريب 

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء جدة االسالمي من احباط محاولة تهريب  
مليون حبة، عثر عليها مخبأة في ارسالية عبارة عن "كرفان" 1.600كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 

(Caravan) دة االسالمي مخصص للرحالت. واوضحت الهيئة انه وردت ارسالية للمملكة عبر منفذ ميناء ج
عبارة عن "كرافان" مخصص للرحالت، وعند خضوع االرسالية الواردة لالجراءات الجمركية والكشف عليها عبر 
التقنيات االمنية في المنفذ، عثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى اخفاؤها بطريقة فنية داخل 

فقًا لوكالة االنباء السعودية "واس" انه وبعد اتمام عملية "الكرفان"، كما بينت الهيئة و  تجويف ارضية مقطورة 
الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض 

 اشخاص". 3عليهم وعددهم 
 ********** 
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 2021في العام  “EVA AIR”نتائج جيدة لشركة الطيران التايوانية 

 
نتائج جيدة بحركة الشحن التي امنت شحنها في العام  ”EVA AIR“سجلت شركة الطيران التايوانية  

 الماضي والتي انعكست ايجابا على ارباحها الصافية وايراداتها االجمالية.
التي  ”BOEING 777FS“من تأمين الحموالت الالزمة لطائراتها من نوع  EVA AIRفقد تمكنت  
مليار دوالر  3.6با على ايراداتها التي بلغت ، ما انعكس ايجا2021تحلق وهي بكامل حمولتها في العام كانت 
 .2020بالمئة عن العام  15بارتفاع 

 EVA AIRالرئيس التنفيذي لـ  Clary Sunمليون دوالر، وقال  231.34كما وصلت ارباحها الى  
"لدينا نظرة متفائلة العمال الشحن الجوي، لذلك اتخذنا اجراءات وتدابير لتفعيل خدماتنا ما يؤدي الى تعزيز قدرتنا 

 التنافسية والذي سينعكس ايجابا على ايراداتنا المالية.
**********  

MSC Group begins work on new Miami terminal 
 

 
"MSC Seashore” cruise ship built in 2021 

 

The cruise division of MSC Group has broken ground on its new $350 million terminal in 

Miami. 
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When it opens in late 2023, it will be the largest in North America.  

The four-storey building with four embarkation decks will be able to accommodate up to 

36,000 passenger movements a day. 

It will also feature enough berthing space to serve three latest generation ships 

simultaneously. 

The project will allow MSC Cruises to further its presence in the North American market and 

attract more international travellers for holidays at sea in the Caribbean. 

MSC Group and Italian ship builder Fincantieri announced a partnership in 2021 whereby 

Fincantieri Infrastructure would construct the state-of-the-art facility, design by architecture 

firm Arquitectonica. 

Antonio Paradiso, managing director, UK & Ireland, MSC Cruises, said: “The new terminal 

in Miami represents our commitment to enhance our attractive Caribbean Sea sailings for 

guests from the UK and Ireland who will enjoy the experience before they have even stepped 

on board one of our ships. 

“It’s also part of our larger ambition to deploy some of our most modern and environmentally 

advanced ships in Miami, all of whose itineraries will call our stunning Ocean Cay MSC 

Marine Reserve private island.” 

Breaking Travel News 
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