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 2022الربع االول من العام ي بيروت وطرابلس في احصاءات مرفأ

        
 محطة الحاويات في مرفأ طرابلسمحطة الحاويات في مرفأ بيروت                                                     

 

 خالل تسلمه هبة الباصات الفرنسية في مرفأ بيروت...حمية 
 ادعو دول العالم مساعدة لبنان دون قيد او شرط كما فعلت فرنسا

 
 الوزير حمية في مرفأ بيروت

 

Carriers reduce capacity to stave off fall in freight rates  
 

       
        Port of Los Angeles                        Port of Rotterdam                 Port of Hong Kong          
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 28/5/2022بيروت                     5262/2022/251رقم
 

  .132Newsletter nr– 132النشرة االلكترونية 
 May 2022 -2022( مايو) ايار

 Index –الفهرس 
 

 1 2022بيروت وطرابلس خالل الربع االول من العام  ياحصاءات مرفأ -

- quarter of 2022 compared with the same  stSummary of Beirut port Statistics in 1
period of 2021 

7/10 

  2022حركة مرفأ بيروت االجمالية في الربع االول من العام  -

الفترة ذاتها من العام اكبر مما كانت عليه في  2022حركة مرفأ بيروت االجمالية في الربع االول من العام  -
2021 

 

  انخفاض الوزن االجمالي للبضائع -

  تراجع حجم البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي وارتفاع حجم البضائع اللبنانية المصدرة -

  الحاوياتارتفاع مجموع  -

خفاض ننمو حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية وا -
 نةمجموع الحاويات برسم المساف

 

  ارتفاع مجموع السيارات -

  السيارات المستوردة وتراجع حركة السيارات المعاد تصديرها بحرا  نمو حركة  -

 الرئيس عون: ال تراجع عن مكافحة الفساد وانجاز التحقيق الجنائي... -
-  

10/11 

- ParliamentReforms: International observers not Convinced by the new  11 

- quarter of 2022 compared  stSummary of Containers handled at Beirut port in 1
with the same period of 2021 

12/14 

  2022العام ارتفاع مجموع الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل الربع االول من  -

مقابل  ،ارتفاع مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية -
 تراجع مجموع الحاويات برسم المسافنة
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  من مجموع الحاويات %19انخفاض حصة حركة المسافنة الى  -

 ن البنك الدولي والهم االساسي وقفرئيس الحكومة نجيب ميقاتي : لن تكون فرص االنقاذ متوفرة من دو  -
 االنهيار...

14 

 - Minister of Economy calls on Traders to abide by Updated pricing of exchange rate 15 

-  quarter of 2022 stRanks of shipping agencies at Beirut port in 1 15/18 

  2022مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت خالل الربع االول من العام  -

ستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية الى ارتفاع مجموع الحاويات الم -
  حاوية نمطية 82.365

 

تحتفظ بها  MERIT)لبنان( تحتل المرتبة االولى استيرادا  و  MSCتبديالت في بعض المراتب االمامية:  -
 تصديرا  

 

  حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادا   89% -

   البحرية الست االولى تصديرا   حصة الوكاالت 97% -

- quarter of 2021 & 2022 stRanks of Shipping agencies by importing containers in 1  

- quarter of 2021 & 2022 stRanks of Shipping agencies by Exporting containers in 1  

- compared with the same  quarter of 2022 stSummary of Tripoli port Statistics in 1
period of 2021 

19/20 

ول من العام اال ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية في الربع - 
2022 

 

  زيادة كبيرة بالوزن االجمالي للبضائع وعدد البواخر والسيارات والحاويات والشاحنات - 

  رقم قياسي جديد لمجموع الواردات المرفئية - 

 21/22 تسلمه هبة الباصات الفرنسية في مرفأ بيروت!حمية خالل  -

   ادعو دول العالم الى مساعدة لبنان دون قيد او شرط كما فعلت فرنسا -

  تلتزم مطلقا  بدعم وطنها االم CMACGMدقاق:  - 

  هي بمثابة دعم مستمر من الرئيس ماكرونالهبة السفيرة الفرنسية:  - 

  الخبراء الفرنسيون موجودون لمواكبة السلطات اللبنانية طوال المرحلة التجريبية الخاصة لهذه الهبة... -

  ال بيع الصول الدولة -

 - quarter of 2022 stRanks of shipping lines at Beirut port in 1 23/26 

  2022مراتب شركات العالمية في مرفأ بيروت في الربع االول من العام  - 

  المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانيةارتفاع حركة الحاويات  -

  تعديالت في المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا   -
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  حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا   86% -

  حصة شركات المالحة الست االولى تصديرا   91% -

- 2022 quarter of 2021 & stRanks of Shipping lines by Importing containers in 1  

- quarter of 2021 & 2022 stRanks of Shipping lines by Exporting containers in 1  

 26/27 1/6/2022في مرفأ بيروت اعتبارا من  (Fresh Dollar)تسديد الرسوم المرفئية بالدوالر االميركي نقدا   -

 28 احباط عملية تهريب كمية من حشيش الكيف والكوكايين الى دولة اوروبة -

 - Summary of Beirut port Statistics in March 2022 Compared with February 
2022 

29/32 

  2022بيروت االجمالية في شهر اذار )مارس( حركة مرفأ  -

   استمرار ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت -

  ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع - 

  البضائع اللبنانية المصدرة نمو تراجع حركة البضائع المستوردة مقابل -

  حاوياتارتفاع حركة ال -

المرفأ يشهد زيادة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية  -
 وحركة المسافنة

 

  نمو حركة السيارات المستوردة وانخفاض حركة السيارات المعاد تصديرها بحرا   -

- intermodal terminal in central Romania DP World builds .US$ 15 million 32 

 33 موسم صيف واعد في لبنان! -

 33/34 تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت خالل الربع االول من العام الحالي - 

- Summary of Tripoli port statistics in March 2022 compared with the same period  
2021 

 

  2022ارتفاع حركة مرفأ طرابلس االجمالية انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية في اذار )مارس(  -

  ارتفاع ملموس بالوزن االجمالي للبضائع وعدد السيارات والحاويات والشاحنات - 

  لواردات المرفئيةرقم قياسي ل -

 FAO 36وزير الزراعة بحث المشاريع المشتركة مع منظمة الـ  -

Habib discusses with Kuwaiti Ambassor Loan provided by Arab Fund for 
developmenteconomic  

36/37 

- Ranks of shipping lines at Beirut port in March 2022 37/40 

  2022مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في اذار )مارس(  -
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  ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدروة مألى ببضائع لبنانية -

  وتصديراتغييرات في بعض المراتب االمامية استيردا  -

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

  حصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 88% -

-  Ranks of shipping lines by Importing containers to Beirut in March & 
February 2022 

 

- Ranks of shipping lines by Exporting containers from Beirut in March & 
February 2022 

 

 40/41 وزير السياحة اللبناني في اليونان لتعزيز التبادل السياحي بين البلدين -

 41 وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في بريطانيا لتأمين استمرارية التعليم في لبنان -

- of shipping agencies at Beirut port in March 2022 Ranks 42/44 

  2022مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في اذار )مارس(  -

  انيةلبنارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع  -

  تبديالت في بعض المراتب االمامية استيرادا وتصديرا -

   حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادا   87% -

  حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديرا   95% -

- Ranks of shipping agencies by importing in March 2022 & February 2022  

- Ranks of shipping agencies by exporting in March 2022 & February 2022  

ارتفاع مجموع الحاويات والسيارات في مرفأ العقبة خالل االشهر االربعة  انخفاض حجم البضائع مقابل -
 2022االولى من العام 

45/46 

- Carriers reduce capacity to stave off fall in freight rates 46/47 

 47/48  السويس في السنة المالية الحاليةمليارات دوالر ايرادات قناة  7 -

 48 2021ة العماني في العام رتفاع حركة الحاويات في مرفأ صاللا -

- Shanghai port containers handling drops 25pc in April lockdown 49 

 50 االلمانية في الربع االول من العام الحالي  Hapag Lloydارتفاع ارباح  -
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-   and rates drove huge model shift to air freight last yearCongestion  50/51 

 Seaspan 51/52حاوية نمطية لـ  7.700سفن جديدة سعة  4 -

- KongTrucks in Hong -Kerry logistics becomes first logistics company to Use E 52/53 

 53/54 تداعيات انتشار مجددا فيروس كورونا على االقتصاد الصيني وسالسل التوريد العالمية! -

- hard box rates fall 20pc in trading and leasing-Indian second 54/55 

 55 2022تسجل حركة حاويات قياسية في شهر اذار )مارس(  موانئ الواليات المتحدة -

-to have passed  Containers demand falls as peak appears 56 

 57  في االتحاد االوروبيالجديدة انخفاض مبيعات السيارات  -

 57 2022بين الصين واالتحاد االوروبي في الربع االول من العام  التجاري ارتفاع حجم التبادل -

-  st cargo capacityonal Boeing 777 freighter to booEva Air to order additi 57/58 

- MOL  58 سفن عمالقة لشحن السيارات مع احواض بناء السفن اليابانية 4تعاقدت على بناء 

 58/59 حاوية نمطية سعة السفن المتعاقد على بنائها مليون 7.5 - 

- Lockdown may worsen container congestionMaersk says china  59/60 

 60 2022البلجيكي في الربع االول في العام   Antwerpانخفاض حجم البضائع في مرفأ  1.5% -

 60/61 الرسوم الجمركية عن الواردات الصينيةوزارة الخزنة االميركية تفاجئ العالم بالدعوة الى الغاء جزء من  -

 61 2022مليون حاوية نمطية حركة المرافئ الصينية في االشهر االربعة االول من العام  91 -

 62 الكورية الجنوبية في الربع االول من العام الحالي HMMارتفاع قياسي بارباح  -

 62 2022في االشهر االربعة االولى من العام  %25.9التبادل التجاري بين الصين وروسيا زاد بنسبة  -
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Summary of Beirut Port Statistics in 1st quarter of 2022 compared with the same  

Period of 2021 
 

Subjects 1st quarter 
of  2022 

1st quarter 
of 2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called 

at Beirut Port 

283 311 -28 -9% 

Total Tonnage handled 

(tons) (thousand) 

1,257 
million 

1,272 
million 

-15 thousand -1% 

Total  imports for Lebanese 

markets (tons) (thousand) 

1,022 
million 

1,093 
million 

-71 thousand -6% 

Total  exports (Lebanese 

cargoes) (tons) (thousand) 

235 179 +56 +31% 

Total Containers handled (TEU) 162,078 159,610  +2,468 +2% 

Total containers imported (TEU) 78,505 78,704 -199 -1% 

Total containers imported for 

local market (TEU) 

61,798 59,028 +2,770 +5% 

Total containers imported 

empty (TEU) 

2,087 1,978 +109 +6% 

Total containers imported 

for transshipment  (TEU) 

14,620 17,698 -3,078 -17% 

Total containers exported  (TEU) 77,177 76,876 +301 +1% 

Total containers exported 

with Lebanese goods (TEU) 

20,567 16,735 +3,832 +23% 

Total containers re-exported 

empty (TEU) 

41,022 43,382 -2,360 -5% 

Total containers re-

exported (transshipment) 

(TEU) 

15,588 16,759 -1,171 -7% 

Total containers transshipment (TEU) 30,208 34,457 -4,249 -12% 

Total containers restowed on 

board vessel (TEU) 

6,396 4,030 +2,366 +59% 

Total cars handled (cars) 6,486 4,246 +2,240 +53% 

Total imported cars (cars) 4,818 3,325 +1,493 +45% 

Total re-exported cars by sea (cars) 1,668 921 +747 +81% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
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  2022حركة مرفأ بيروت االجمالية في الربع االول من العام 

اكبر مما كانت عليه في الفترة  2022حركة مرفأ بيروت االجمالية في الربع االول من العام 
 2021العام ذاتها من 

  سيارة 6.486و حاوية نمطية، 162.078مليون طن،  1.257باخرة،  283
اظهرت االحصاءات ان حركة مرفأ بيروت االجمالية المسجلة في االشهر الثالثة االولى من العام الحالي  

ردة برسم لمستو جاءت اكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بينت ارتفاع حركة الحاويات ا
االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية والسيارات، مقابل تراجع حركة البضائع ومجموع الحاويات 

 برسم المسافنة.
 2022و  2021خالل الربع االول من العامين مقارنة بحركة مرفأ بيروت 

 الوقائع التالية:، 2022و  2021 من العاميننة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل الربع االول المقار  واظهرت 
 بالمئة. 9 بواخر ونسبته 28قدره  ، اي بتراجعباخرة 311باخرة مقابل  283: بلغ عدد البواخر

 1الف طن ونسبته  15مليون طن، اي بانخفاض قدره  1.272الف طن مقابل  1.257وزنها االجمالي : بلغ كميات البضائع
 بالمئة.

 :مليون طن في الربع االول من العام الحالي، كاآلتي 1.257وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
أي بتراجع ألف طن،  1.093طن مقابل  مليون 1.022: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 .بالمئة 6ألف طن ونسبته  71قدره 
ف طن ونسبته أل 56قدره  طن، أي بارتفاعألف  179ألف طن مقابل  235 بلغ وزنها :بحرا   البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 31
 ارتفاع حركة الحاويات في الربع االول من العام الحالي

وبينت االحصاءات ان المجموع العام للحاويات التي تداولها في مرفأ بيروت خالل الربع االول من العام  
حاوية نمطية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع  159.610حاوية نمطية مقابل  162.078الحالي، بلغ 

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  2.468قدره 
 :كاآلتي، الربع االول من العام الحالي حاوية نمطية في 162.078وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية  199حاوية، اي بانخفاض قدره  78.704حاوية نمطية مقابل  78.505 : بلغ مجموعهاالحاويات المستوردة
 بالمئة. 1نمطية ونسبته 

 بارتفاعحاوية، أي  76.876حاوية نمطية مقابل  77.177 : بلغ مجموعهاالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 1 حاوية نمطية ونسبته 301قدره 
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قدره  بارتفاع، أي حاوية 4.030حاوية نمطية مقابل  6.396بلغ مجموعها : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 59نمطية ونسبته  حاوية 2.366

 ؟ 2022الربع االول من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية، كاآلتي: 78.505 والبالغة في الربع االول من العام الحالي وتوزعت حركة الحاويات المستوردة 

، أي بارتفاع قدره حاوية 59.028حاوية نمطية مقابل  61.798: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.770

حاوية نمطية  109قدره  بارتفاعحاوية، أي  1.978حاوية نمطية مقابل  2.087: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 6ونسبته 

 3.078قدره  بانخفاضحاوية، أي  17.698حاوية نمطية مقابل  14.620: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته 

 ؟ 2022بحرا في الربع االول من العام كيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 
في شهر الربع  حاوية نمطية 77.177البالغة مصدرة والمعاد تصديرها بحرا و وتوزعت حركة الحاويات ال 

 كاآلتي: االول من العام الحالي،
 اقدره حاوية، أي بزيادة 16.735حاوية نمطية مقابل  20.567: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 23 احاوية نمطية ونسبته 3.832
 41.022غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.360حاوية، أي بانخفاض قدره  43.382حاوية نمطية مقابل 
قدره  بانخفاضحاوية، أي  16.759حاوية نمطية مقابل  15.588: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  1.171
 2022الربع االول من العام  مجموع حركة المسافنة في تراجع

قدره  بانخفاضاي  ،حاوية 34.457، مقابل حاوية نمطية 30.208المسافنة  العام لحركةمجموع الوبلغ  
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  4.249

 2022 الربع االول من العامالسيارات في  ارتفاع حركة
 6.486وسجل مرفأ بيروت ارتفاعا  كبيرا  بحركة السيارات التي تداولها في الربع االول من العام الحالي، فبلغت  

 بالمئة. 53سيارة ونسبته  2.240سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره  4.246مقابل سيارة 
 ، كاآلتي:في الربع االول من العام الحالي سيارة 6.486وتوزع هذا المجموع البالغ  
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 بالمئة. 45 اسيارة ونسبته 1.493قدره كبير  بارتفاعسيارة، أي  3.325سيارة مقابل  4.818: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 81 اسيارة ونسبته 747 اقدره بزيادةسيارة، أي  921سيارة مقابل  1.668: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

ونذكر مجددا  ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تنشر مجموع القيمة االجمالية للواردات المرفئية المستوفاة في  
 شهر آذار الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي.

**********  
 ال تراجع عن مكافحة الفساد وانجاز التحقيق الجنائيالرئيس عون: 

 
 ميشال عون رئيس الجمهورية العماد

ى الرئاسية عل اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه سيواصل العمل في ما تبقى من واليته 
هر على انجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان واالدارات والمؤسسات مكافحة الفساد والس

 تردي االوضاع المالية واالقتصادية في البالد.االسباب الحقيقية التي ادت الى  لتحديدالرسمية االخرى، وذلك 
جاء كالم الرئيس عون خالل استقباله وكيلة االمين العام لالمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج االمم  

ة بانجاز ين العام االمم المتحدة، والتهنئالتي نقلت اليه تحيات االم Usha Rao Monariالمتحدة االنمائي 
على   Monariاالنتخابات النيابية التي تعطي فرصا  اضافية للبنان كي ينعم باالستقرار واالصالح وشددت 

اهمية الشراكة القائمة بين االمم المتحدة ولبنان في معظم المجاالت، الفتة الى ان المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة 
تدامة واالصالحات االنمائية المطلوبة. واشارت الى الموازنة التي في دعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المس

مليون دوالر من اجل تنفيذ برنامج االصالحات  75تبلغ و خصها برنامج االمم المتحدة االنمائي للبنان لهذا العام 
 ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة فضال عن المساعدة في االنتخابات النيابية.
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من جهته، نوه الرئيس عون بالشراكة القائمة بين لبنان واالمم المتحدة واصفا  اياها بانها "اساسية  
اعادة النهوض، خصوصا  بعد سلسلة االزمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت  علىلمساعدة لبنان 

 لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتمتعية..."
********** 

Réformes : les observateurs internationaux pas convaincus par le nouveau 

Parlement 
 

Deux semaines après les législatives libanaises du 15 mai dernier, c’est au tour de l’agence de 

notation américaine Fitch d’exprimer son avis sur ces élections, qui ont notamment vu entrer 

au parlement 13 députés issus de groupes de la contestation. Selon elle, l’issue des élections 

rend « difficile la formation d’une majorité stable au Parlement (…), ce qui compliquera 

encore la capacité du Liban à mettre en œuvre des réformes financières et économiques ».  

Or ces dernières, demandées par le Fonds monétaire international avec qui le Liban a signé 

un accord préliminaire le 7 avril dernier, sont un prérequis pour recevoir une aide financière 

de 3 milliards de dollars de la part de l’institution internationale, qui devrait aider le pays à 

sortir de la crise dans laquelle il s’enfonce depuis près de trois ans. L’agence de notation n’est 

pas la première à ne pas être optimiste quant à la mise en place de réformes.  

La semaine suivant les résultats des élections, la banque d’investissement américaine, Bank 

of America, faisait également part de ses doutes dans un rapport.  

Elle avait souligné que la probabilité que le Liban restructure sa dette publique, sur laquelle 

elle a fait défaut sur la partie en devises, est très faible.  

Cette semaine également, un panel d’experts réuni par le FMI pour discuter de l’impact de la 

guerre en Ukraine sur les économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a salué 

l’entrée de ces nouveaux députés au Parlement tout en se disant peu convaincu par la capacité 

de la nouvelle Chambre à mettre en place les réformes nécessaires.  

Ainsi, Nasser Saidi, président et fondateur de l’entreprise de conseil Nasser Saidi et associés, 

a appelé à des discussions transparentes au sujet du programme d’aide du fonds. Alia 

Moubayed, économiste en chef pour la région MENA et le Pakistan au sein de la banque 

américaine d’investissement Jefferies, a, elle, demandé une distribution équitable des pertes 

(estimées à 72 milliards de dollars), et Marwan Muasher, le vice-président de la Fondation 

Carnegie pour la paix internationale, a pointé du doigt le manque de gouvernance au Liban. 

L’orient le jour 

**********   
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Summary of containers handled at Beirut Port in 1st quarter of 2022 compared 

with the same period of 2021 
Subject 1st quarter of 

2022 (TEU) 
1st quarter of 
2021 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers: 78,505 78,704 -199 -1% 

Import containers full for local market 61,798 59,028 +2,770 +5% 

Import containers empty 2,087 1,978 +109 +6% 
Import containers full/emptyfor 

transshipment 

14,620 17,698 -3,078 -17% 

Total export containers : 77,177  76,876 +301 +1% 

Export containers full with 

Lebanese cargoes 

20,567 16,735 +3,832 +23% 

Re-export empty containers 41,022 43,382 -2,360 -5% 

Re-export containers full/empty 

transshipment 

15,588 16,759 -1,171 -7% 

Total containers transshipment 30,208 34,457 -4,249 -12% 

Total  restowed  containers  on  

board vessels 

6,396 4,030 +2,366 +59% 

Total general (TEU) 162,078 159,610 +2,468 +2% 

 2022حاوية نمطية خالل الربع االول من العام  162.078كة الحاويات في مرفأ بيروت الى حر ارتفاع 
حاوية نمطية وتلك المصدرة مألى ببضائع  61.798ارتفاع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى 

 حاوية نمطية  30.208حاوية نمطية في حين تراجع مجموع حركة المسافنة الى  20.567لبنانية الى 
االول من العام أن حركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خالل الربع االحصاءات  افادت 

 ارتفاع حركة الحاويات اظهرت. كما الماضيمن العام  الفترة ذاتهامما كانت عليه في  اكبر، جاءت الحالي

بضائع لبنانية مقابل تراجع مجموع الحاويات برسم المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ب
 المسافنة.

 2022 من العام وع الحاويات خالل الربع االولمجمارتفاع 
، الحاليمن العام  حاوية نمطية خالل الربع االول 162.078فقد بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت تداول  

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  2.468قدره  بارتفاع، أي الماضيمن العام  عينها حاوية للفترة 159.610مقابل 

 كاآلتي: في الربع االول من العام الحالي،حاوية نمطية  162.078وتوزع هذا المجموع البالغ 
، أي الماضيمن العام  ذاتهاحاوية في الفترة  78.704حاوية نمطية مقابل  78.505: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  199قدره  بتراجع
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قدره  بارتفاعحاوية، أي  76.876حاوية نمطية مقابل  77.177: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  301

قدره  بارتفاع، أي حاوية 4.030حاوية نمطية مقابل  6.396: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 59حاوية نمطية ونسبته  2.366

 ؟ الربع االول من العام الحاليحركة الحاويات المستوردة  في  كيف توزعت
 حاوية نمطية كاآلتي: 78.505 الربع االول من العام الحالي، والبالغوتوزع مجموع الحاويات المستوردة في  

حاوية خالل الفترة ذاتها  59.028حاوية نمطية مقابل  61.798: بلغت المحليالحاويات المستوردة برسم االستهالك 
 بالمئة. 5 حاوية نمطية ونسبته 2.770، أي بارتفاع  قدره الماضيمن العام 

حاوية نمطية  109قدره  بارتفاعحاوية، أي  1.978حاوية نمطية مقابل  2.087: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
  .بالمئة 6ونسبته 

 3.078 قدره  بتراجعحاوية، أي  17.698حاوية نمطية مقابل 14.620: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته 

 ؟ تصديرها بحرا  في الربع االول من العام الحاليوكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 77.177ة والبالغ تصديرها بحرا في الربع االول من العام الحالي وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 

 حاوية نمطية، كاآلتي:
 بارتفاع قدرهحاوية ، أي  16.735حاوية نمطية مقابل  20.567: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 .بالمئة 23 حاوية نمطية ونسبته 3.832

 41.022غت : بلها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغ
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.360قدره  بتراجعحاوية، أي  43.382حاوية نمطية مقابل 

قدره حاوية، أي بانخفاض  16.759حاوية نمطية مقابل  15.588: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  1.171

 الربع االول من العام الحاليمجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في تراجع 
الول  في الربع ااالحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  وافادت 

 بانخفاض، أي الماضيمن العام  عينها، للفترة حاوية 34.457حاوية نمطية مقابل  30.208بلغ   من العام الحالي
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  4.249 قدره
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 الربع االول من العام الحاليمن مجموع الحاويات في بالمئة  19الى حصة حركة المسافنة  انخفاض
بالمئة من  19حاوية نمطية ما نسبته  30.208والبالغة وشكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت 

 .حاوية نمطية 162.078المجموع العام للحاويات التي تعامل معها المرفأ خالل الربع االول من العام الحالي والبالغ 
بالمئة من  22حاوية نمطية ما نسبته  34.457شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة  بينما

 حاوية نمطية. 159.610المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ 
**********  

 قفو رة من دون البنك الدولي، والهم االساسي الرئيس ميقاتي: لن تكون فرص االنقاذ متواف
 االنهيار...

 
 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

كلمة توجه بها الى اللبنانيين ان "نحن بحاجة الى تعاون كل  في شدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 
االطراف الن التأخير كلفته عالية، فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير" مشيرا  الى ان "اي تأخير 

وقعنا و في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين واضاف:"تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي 
ي، ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك، والهم االساسي وقف االنهيار ئعلى اتفاق مبد

والحفاظ على المعطيات التي تساعد في االنقاذ" واضاف:"وفق االتفاق مع صندوق النقد الدولي فاننا نسعى الى 
 حماية 

خالل  والر ستكون محمية بالكامل وفق االتفاق، ونسعىالف د 100الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ 
 ".فقالمفاوضات الى رفع هذا الس

وقال" لن تكون فرص االنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير لضمان  
 نمو االقتصاد..."

**********  
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Minister of Economy calls on traders to abide by updated pricing of exchange 

rate 

 
Minister of economy Amin Salam 

 

NNA - Minister of Trade and Economy, Amin Salam, called on all food traders and 

supermarket owners, to "commit fully to selling foodstuffs and all commodities according to 

the updated pricing of the exchange rate," warning against not committing or manipulating 

with the intent of monopolizing foodstuffs and commodities in order to achieve illegal 

profits. 

He concluded his statement by emphasizing that the Consumer Protection Directorate and all 

the supervisory authorities in the ministry, in coordination and accompaniment from the 

security services, will launch their patrols for inspection and take strict deterrent and punitive 

measures against anyone who tampers with the food security of the Lebanese. 

NNA 

**********   

quarter STRanks of shipping agencies at Beirut Port in 1 

 2022ل من العام مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في الربع االو 

 ارتفاع مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
 حاوية نمطية. 82.365الـ 

 MERIT)لبنان( تحتل المرتبة االولى استيرادا  و  MSCتبديالت في بعض المراتب االمامية : 
 تحتفظ بها تصديرا  

االول من العام الحالي ارتفاعا لمجموع الحاويات المستوردة وتلك المصدرة سجل مرفأ بيروت في الربع  
مألى ببضائع لبنانية في الربع االول من العام الحالي عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما 

 بينت االحصاءات ان تبديالت طرأت على بعض المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا .
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 2022ارتفاع مجموع الحاويات استيرادا  وتصديرا  في الربع االول من العام 
بنانية ل غ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائعفقد بل 
حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي  75.763حاوية نمطية في الربع االول من العام الحالي مقابل  82.365

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبتها  6.602اي بزيادة قدرها 

 حاوية نمطية في الربع االول من العام الحالي كاآلتي: 82.365وتوزع هذا المجموع البالغ 
حاوية للفترة  59.028حاوية نمطية مقابل  61.798: بلغ المستوردة برسم االستهالك المحلي مجموع الحاويات

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.770ذاتها من العام الماضي اي بارتفاع قدره 
حاوية، اي بزيادة  16.735حاوية نمطية مقابل  6720.5: بلغ مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 23حاوية نمطية ونسبتها  3.832قدرها 
 )لبنان( تحتل المرتبة االولى استيرادا   MSCتبديالت في بعض المراتب االمامية و 

واظهرت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في الربع االول من العام الحالي والبالغة  
 لمراتب االمامية باسماء الوكاالت البحرية التي احتلتها.حاوية نمطية ان تبديالت شهدتها بعض ا 61.798

 13.202حاوية نمطية مقابل  18.864)لبنان( تمكنت من احتالل المرتبة االولى بتفريغها  MSCفوكالة  -
 بالمئة. 43حاوية نمطية ونسبته  5.662حاوية في الربع االول ذاته من العام الماضي، اي بارتفاع قدره 

حاوية نمطية مقابل  16.027الى المرتبة الثانية باستيرادها  MERIT SHIPPINGت وكالة في حين تراجع -
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  800حاوية اي بتراجع قدره  16.827

حاوية، اي  9.637حاوية نمطية مقابل  7.887المرتبة الثالثة بـ ب)لبنان(   MAERSKبينما احتفظت وكالة  -
 بالمئة. 18اوية نمطية ونسبته ح 1.750بتراجع قدره 

حاوية، اي بارتفاع  4.969حاوية نمطية مقابل  5.120في حين تقدمت نقليات الجزائري الى المرتبة الرابعة بـ  -
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  151قدره 

ية، اي حاو  5.668حاوية نمطية مقابل  4.789الى المرتبة الخامسة بـ  LOTUS Shippingوانتقلت وكالة  -
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  879بانخفاض قدره 

حاوية اي بزيادة  2.313حاوية نمطية مقابل  2.350الى المرتبة السادسة  بـ  SEALINEوتقدمت مجموعة   -
  بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبتها  37قدرها 
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 2022تحافظ على االولى تصديرا   في الربع االول  MERITتعديالت في بعض المراتب االمامية و 
افادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في الربع االول من العام الحالي  ،من ناحية ثانية 
 ان تعديالت طرأت على اسماء الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب االمامية: ،حاوية نمطية 20.567والبالغة 

 11.052ة مقابل حاوية نمطي 11.187ظلت محتلة المرتبة االولى بتصديرها  MERIT SHIPPINGفوكالة  -
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  135حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره 

حاوية،  2.069حاوية نمطية مقابل  3.770)لبنان( في المرتبة الثانية بشحنها  MAERSKكما بقيت وكالة  -
 بالمئة. 82حاوية نمطية ونسبتها  1.701اي بزيادة قدرها 

حاوية، اي  351حاوية نمطية مقابل  1.687الى المرتبة الثالثة بـ   SEALINEتقدمت مجموعة  في حين -
 بالمئة. 381حاوية نمطية ونسبته  1.336بارتفاع  قدره 

 248حاوية نمطية مقابل  1.286الى المرتبة الرابعة بـ  Seanautics shippingفي حين انتقلت وكالة  -
  بالمئة. 419وية نمطية ونسبته حا 1.038حاوية، اي بنمو قدره 

حاوية، اي بارتفاع قدره  748حاوية نمطية مقابل  1.304)لبنان(  المرتبة الخامسة بـ  MSCواحتلت وكالة  -
 بالمئة. 74حاوية نمطية ونسبته  556

خفاض حاوية، اي بان 830حاوية نمطية مقابل  683وجاءت المرتبة السادسة لصالح وكالة نقليات الجزائري بـ  -
 بالمئة. 78حاوية نمطية ونسبته  147قدره 

 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادا  في الربع االول من العام  89
وبلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى استيرادا  في الربع االول من العام  

بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي  89ه حاوية نمطية، اي ما نسبت 55.037الحالي 
حاوية نمطية، بينما كانت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى نفسها في  61.798والبالغة 

توردة بالمئة من مجموع االحاويات المس 92حاوية نمطية اي ما نسبته  54.111الفترة ذاتها من العام الماضي 
 بالمئة. 2حاويات نمطية ونسبته  926حاوية نمطية، اي بارتفاع قدره  59.028برسم االستهالك والبالغة 

 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديرا  في الربع االول من العام  97
ول من العام لربع االبينما بلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى تصديرا  في ا 

بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية  97حاوية نمطية، اي ما نسبته  19.917الحالي 
حاوية نمطية، في حين بلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى نفسها  20.567والبالغة 

بالمئة من مجموع االحاويات المصدرة  97ية نمطية اي ما نسبته حاو  16.159في الفترة ذاتها من العام الماضي 
 بالمئة. 23حاوية نمطية ونسبتها  3.758حاوية نمطية اي بزيادة قدرها  16.735مألى ببضائع لبنانية والبالغة 
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Ranks of Shipping Agencies By Importing Containers in 1st quarter 2021 & 2022 

+ / - % + / - (TEU) 1st quarter 

2021 

1st quarter    

2022 

Name of shipping agency 

+43% +5,662 13,202 18,864 1. MSC (Lebanon) 

-5% -800 16,827 16,027 2. Merit Shipping Agency 

-18% -1,750 9,637 7,887 3. Maersk (Lebanon) 
+3% +151 4,969 5,120 4. Gezairy Transport 

-16% -879 5,668 4,789 5. Lotus Shipping Agency 

+2% +37 2,313 2,350 6. Sealine Group 

+% +2,021 - 2,021 7. Gharib Shipping & Trading 

-1% -15 1,727 1,712 8. El Fil Shipping 

+287% +1,076 375 1,451 9. Seanautics Shipping 

-82% -3,138 3,808 670 10. Tourism & Shipping Services 

+% +569 - 569 11. SEA Dragon shipping 

+% +212 - 212 12. MLH (lebanon) 
+8% +5 66 71 13. Edouard Cordahi 

+153% +26 17 43 14. GULF Agency 

-77% -41 53 12 15. Diverse Shipping agencie 

-100% -366 366 - 16. Sonade Shipping 

+5% +2,770 (TEU) 59,028 

(TEU) 

61,798 

(TEU) 

Total import full for local market 

(TEU) 
 

Ranks of Shipping Agencies by exporting Containers in 1st quarter 2021 & 2022 
+ / - % + / - (TEU) 1st quarter 

2021 

1st quarter 

2022 

Name of shipping agency 

+1% +135 11,052 11,187 1. Merit Shipping Agency 

+82% +1,701 2,069 3,770 2. Maersk (Lebanon) 
+381% +1,336 351 1,687 3. Sealine Group 

+419% +1,038 248 1,286 4. Seanautics Shipping 

+74% +556 748 1,304 5. MSC (Lebanon) 

-18% -147 830 683 6. Gezairy Transport 

+30% +39 129 168 7. El Fil Shipping 

-10% -15 145 130 8. Lotus Shipping Agency 

-91% -1,010 1,109 99 9. Tourism & Shipping Services 

+% +72 - 72 10. Gharib Shipping Trading 

+56% +22 39 61 11. Edouard Cordahi 
+% +54 - 54 12. Sea Dragon shipping 

+% +30 - 30 13. MLH (Lebanon) 

+122% +11 9 20 14. GUlF Agency 

+220% +11 5 16 15. Diverse Shipping Agencies 

-100% -1 1 - 16. Sonade Shipping 

+23% +3,832 

(TEU) 

16,735 (TEU) 20,567 

(TEU) 

Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 
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Summary of Tripoli Port Statistics in 1st quarter of 2022 Compared with the same period 

of 2021 
 

Description   1stquarter of  

2022 

1st quarter of  

2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

220 162 +58 +36% 

Total Cargo (tons)  744,963 628,938 +116,025 +18% 

Total Imports (tons)  575,019 462,871 +112,148 +24% 

Total exports (tons)(thousand) 169,944 166,067 +3,877 +2% 

Total Cars 1,139 840 +299 +36% 

Total Containers (TEU) 22,157 16,895 +5,262 +31% 

Total Containers Imported (TEU) 12,184 8,621 +3,563 +41% 

Total Containers Exported (TEU) 9,973 8,274 +1,699 +21% 

Total trailers  6,420 4,029 +2,391 +59% 

Total Trailers discharged 3,354 1,989 +1,365 +69% 

Total Trailers loaded 3,066 2,040 +1,026 +50% 

Total Port revenues  Lebanese Pounds 

(billion)  

49,403 8,615 +40,788 +473% 

 
 انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية  مرفأ طرابلس االجمالية في حركةال ارتفاع

 2022في الربع االول من العام 
 مليار ليرة لبنانية 49.4وشاحنة  6.420 سيارة، 1.139 ، حاوية نمطية 22.157،ا  طن 744.963 باخرة، 220

افادت االحصاءات ان حركة مرفأ طرابلس االجمالية في الربع االول من العام الحالي، جاءت اكبر بكثير 
فئية على مجموع الواردات المر  مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد انعكس هذا االرتفاع ايجابا  

 التي حققت رقما قياسيا.
ونذكر مجددا ان هذا االرتفاع بالحركة االجمالية في مرفأ طرابلس يأتي رغم استمرار تدهور االوضاع 

 االقتصادية والمالية والمعيشية في البالد.
 2022و  2021في الربع االول من العامين  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 ، االرقام التالية:2022و  2021خالل الربع االول من العامين  المقارنة بحركة مرفأ طرابلس وبينت

 بالمئة. 36باخرة ونسبتها  58للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها  باخرة 162باخرة مقابل  220: بلغ البواخر عدد
ته بونس ا  طن 116.025 هقدر  بارتفاع، اي ا  طن 628.938ل مقاب ا  طن 744.963وزنها االجمالي  : بلغضائعكميات الب

 بالمئة.  18
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 :على الشكل التالي ،2022الربع االول من العام  في ا  طن 744.963وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 24ونسبته  ا  طن 112.148بارتفاع قدره ، أي ا  طن 462.871 مقابل ا  طن 575.019: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 3.877قدره  بارتفاع، أي  ا  طن 166.067مقابل  ا  طن 169.944: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة . 2ونسبته  ا  طن

 بالمئة. 36سيارة ونسبته  299سيارة، اي بارتفاع قدره  840سيارة مقابل  1.139بلغ : مجموع السيارات
حاوية نمطية  5.262قدره  بارتفاعحاوية، أي  16.895حاوية نمطية مقابل  22.157: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  31ته بونس
على الشكل ، 2022الربع االول من العام الحالي  حاوية نمطية في 22.157وتوزع هذا المجموع البالغ 

 :التالي
حاوية نمطية  3.563 قدره بارتفاعحاوية، أي  8.621حاوية نمطية مقابل  12.184: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة . 41ونسبته 
 1.699 قدره بنموحاوية، أي  8.274حاوية نمطية مقابل  9.973غت : بلالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 .بالمئة 21حاوية ونسبته 
 بالمئة. 59 اونسبته شاحنة 2.391 اقدره بزيادةشاحنة ، أي  4.029شاحنة مقابل  6.420: بلغ مجموع الشاحنات

 :كاآلتي في الربع االول من العام لحالي،شاحنة  6.420وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 69شاحنة ونسبته  1.365قدره  بارتفاعشاحنة، أي  1.989شاحنة مقابل  3.354 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 50شاحنة ونسبته  1.026قدره  بارتفاعشاحنة، اي  2.040شاحنة مقابل  3.066 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 ئة.بالم

 2022المرفئية في الربع االول من العام  ارتفاع الحركة انسحب ايضا  على مجموع الواردات
الذي سجله مرفأ طرابلس بحركته االجمالية في الربع االول من العام الحالي، واظهرت االحصاءات ان االرتفاع 

مليار ليرة، اي بزيادة  8.615مليار ليرة لبنانية مقابل  49.403انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 473مليار ليرة ونسبتها  40.788قدرها  قياسية

 ********** 
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 حمية: ادعو دول العالم مساعدة لبنان من دون قيد او شرط كما فعلت فرنسا

 
تسلمه هبة الباصات الفرنسيةحمية خالل   

تسلم لبنان في مرفأ بيروت الدفعة االولى من هبة الباصات من فرنسا، بحضور وزير االشغال العامة  
، والرئيس المدير العام لمرفأ Anne Grilloوالنقل في حكومة تصريف االعمال علي حمية، والسفيرة الفرنسية 

في لبنان جو دقاق، ورئيس دائرة امن عام مرفأ  CMACGMبيروت عمر عيتاني، والمدير العام لمجموعة 
بيروت العقيد داوود فياض، وحشد من كبار المسؤولين في المرفأ ووزارة االشغال العامة والنقل والمجموعة 

 الفرنسية.
التابعة للمجموعة المالحية الفرنسية  ”AKNOUL“فقد امنت محطة ارشاد السفن رسو باخرة الرو/رو  

CMACGM باصا  ، وهي الدفعة االولى من هبة  50وصولها الى مرفأ بيروت، حيث تمت عملية تفريغ الـ  فور
 الباصات التي تعهدت الحكومة الفرنسية تقديمها للبنان.

وقال حمية في تصريح له من مرفأ بيروت "سنبدأ باعداد اطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه  
اص هو المشغل" ولفت الى ان لبنان ليس عاجزا  وال فقيرا  وال مفلسا  بل يعاني من الدولة هي المنظم والقطاع الخ

عاما . وتابع: ايرادات المرفأ ومطار بيروت ارتفعت، وهدفنا زيادة ايرادات الدولة  30ازمة مالية واقتصادية لمدة 
ادعو كل دول العالم لمساعدة دون المس بجيوب المواطنين، ولدينا هواجس عديدة اولها اموال المودعين وقال: "

لبنان دون اي قيد او شرط كما فعلت فرنسا، ونشكر الحكومة الفرنسية والرئيس ايمانويل ماكرون على المساعدة 
 والتعاون".
دمة من حافلة المق 50بشحن الـ  CMACGMمن جهته، قال جو دقاق "دعما  للبنانيين قامت مجموعة  

وفر وصول هذه الحافالت "سيسهل التنقل اليومي للمواطنين اللبنانيين وسيان ا  الى الفرنسية الى لبنان" مشير  ةالدول
ان عدد  وطنها االم، وذكر فرص عمل للسائقين، كما ان المجموعة المتمسكة بجذورها اللبنانية، تلتزم مطلقا  بدعم

قامت به المجموعة  موظف، وان ما 1500الى  موظف 250الشركة ارتفع اليوم من ين اللبنانيين في الموظف
 يأتي ضمن سلسلة من العمليات واستجابة للحاجات الملحة للبلد..."
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مساعدا  في التنقل الى االعمال "ان هذه الباصات ستكون عامال  Grilloبدورها قالت سفيرة فرنسا  
بة هي ؤكدة "ان هذه الهات ايضا ..." وخاطبت اللبنانيين موالمدارس وغيرها وكذلك االمر الوصول الى المستشفي

 بمثابة دعم مستمر من الرئيس ماكرون للبنان..."
 واجتماع حمية مع خبراء فرنسيين

وعقد حمية اجتماعا مع فريق من الخبراء الفرنسيين اوضح على اثره "ان الخبراء سيعملون على شقين   
مع فريق من الوزارة ومصلحة سكك الحديد والنقل وكيفية تطوير وتحسين موضوع النقل العام وانخاذ الخطوات 

لتي تشمل ء في بناء هذه االستراتيجية االهيكلية للقطاع التي ستساهم في عودة العافية الى لبنان ليعاد الى البد
 شقين:

الشق االول يعني بالتشغيل فنيا وتقنيا وصيانة، والشق الثاني يعني بتنظيم ادارة قطاع النقل وتحديد خطوطه 
والتوظيف والتدريب وانشاء الهيئة الناظمة لناحية تنظيم العالقة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة 

 كي يصبح لدى اللبنانيين ركيزة متينة في قطاع النقل". ،م والقطاع الخاص هو المشغلهي المنظ
كما شدد حمية على "ان التعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين سيكون لمدة عامين لمواكبة السلطات  

ماد خطة الى اعت اللبنانية طوال المرحلة التجريبية الخاصة بهذه الهبة حتى تصل وزارة االشغال العامة والنقل
استراتيجية شاملة على كامل االراضي اللبنانية". الفتا  الى انه "بعد اشهر سيتم رفع تقرير تقييمي من قبل الخبراء 

 الفرنسيين عن المرحلة االولى من الهبة والخطة التي تعدها الوزارة ليبنى على الشيء مقتضاة.
ة ووضعها حيز التنفيذ، والتي ستساهم الى حد ما وختم حمية "مع وصول الدفعة االولى من هذه الهب 

ازمة قطاع النقل التي تؤثر بشدة على قدرة اللبنانيين على التنقل، لتأتي هذه الهبة تلبية لحاجة من في تخفيف 
 ملحة مع التشديد على تطوير النقل المشترك في البالد".

 ال بيع الصول الدولة
وانه على استعداد لالستثمار في المرافئ اللبنانية بما  "الصول الدولةال بيع "حمية  اكدمن ناحية اخرى،  

يا يلعب دورا  بربط غرب اسو في ذلك مرفأ بيروت الذي يتمتع بعمق متميز على الساحل الشرقي للمتوسط 
 واوروبة، مؤكدا  مرة جديدة على استعداده لكل التعاون مع اي دولة باستثناء العدو االسرائيلي.

*********  * 
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quarter 2022 stRanks of shipping Lines at Beirut Port in 1 

 2022مراتب شركات المالحة العالمية في الربع  االول من العام 

 برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة ببضائع لبنانية  الحاويات المستوردة ارتفاع حركة
 تعديالت في المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا  

اظهرت االحصاءات ان تفاقم االوضاع المالية واالقتصادية والمعيشية في البالد في الربع االول من  
مستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع العام الحالي لم تنعكس سلبا  على حركة حاويات ال

لبنانية، التي سجلت ارتفاعا  عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما افادت االحصاءات ان 
 تغييرات عدة شهدتها المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا .

 2022المحلي في الربع االول من العام وع الحاويات المستوردة برسم االستهالك مجمارتفاع 
لغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي التي امنت شركات المالحة العالمية تفريغها فقد ب 

حاوية نمطية  2.770حاوية نمطية، اي بارتفاع قدره  59.028حاوية نمطية مقابل  61.798في مرفـأ بيروت بلغ 
 بالمئة. 5ونسبته 

 السويسرية تحتل االولى استيرادا    MSCتغييرات في بعض المراتب االمامية و 
وبينت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في الربع االول من العام الحالي والبالغة  
 ها:تحاوية نمطية ان تغييرات شهدتها في بعض المراتب االمامية باسماء شركات المالحة التي احتل 61.798

حاوية نمطية   18.518تمكنت من التقدم لتحتل المرتبة االولى باستيرادها  MSCفشركة المالحة السويسرية  -
-في الربع االول من العام الحالي على بواخرها وبواخر شركات المالحة االخرى التي يضمها تحالف بحري ذاته 

(Alliance) حاوية نمطية  5.729م الماضي، اي بارتفاع قدره حاوية في الفترة ذاتها من العا 12.789، مقابل
 بالمئة. 45ونسبته 

حاوية نمطية مقابل  17.206الى المرتبة الثانية بتفريغها  CMACGMبينما تراجعت شركة المالحة الفرنسية  -
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  2.769حاوية، اي بتراجع قدره  19.975

حاوية، 9.066حاوية نمطية مقابل  8.323المرتبة الثالثة بـ بدانمركية ال MAERSKفي حين احتفظت شركة   -
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  743اي بانخفاض قدره 

حاوية ، اي  3.867حاوية نمطية مقابل  3.984المرتبة الرابعة بـ بالتركية  ARKASكما احتفظت شركة  -
 بالمئة . 3حاوية نمطية ونسبته  117بارتفاع  قدره 
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حاوية  1.974حاوية نمطية مقابل  2.901التايوانية الى المرتبة الخامسة بـ  EVERGREENوتقدمت شركة   -
 بالمئة. 47حاوية نمطية ونسبتها  927اي بزيادة  قدرها 

حاوية، اي بارتفاع  1.927حاوية نمطية مقابل  2.309الصينية المرتبة السادسة بـ  COSCOواحتلت  شركة  -
 .بالمئة 20حاوية نمطية ونسبته  382قدره 

 2022الربع االول من العام في وارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
كما بلغ مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية التي امنت شحنها شركات المالحة العالمية من  

 23نمطية ونسبتها حاوية  3.832حاوية، اي بزيادة قدرها  16.735حاوية نمطية مقابل  20.567مرفأ بيروت 
 .-بالمئة

 الفرنسية تحتفظ باالولى تصديرا   CMACGMتبديالت في بعض المراتب االمامية و 
وافادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في الربع االول من العام الحالي والبالغة  
 حاوية نمطية ان تبدالت عدة طرأت على المراتب االمامية: 20.567

حاوية نمطية على بواخرها  10.842احتفظت بالمرتبة االولى بشحنها   CMACGMفشركة المالحة الفرنسية  -
حاوية، اي  10.119، مقابل (Alliance)وبواخر شركات المالحة االخرى التي يضمها تحالف بحري واحد 

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  723بارتفاع قدره 
حاوية نمطية مقابل  3.439على المرتبة الثانية بتصديرها  MAERSKلدانمركية كما حافظت شركة المالحة ا -

 بالمئة. 129حاوية نمطية ونسبتها  1.939حاوية، اي بزيادة  قدرها  1.500
 748حاوية نمطية مقابل  1.304الى المرتبة الثالثة بتحميلها  MSCبينما تقدمت شركة المالحة السويسرية  -

 بالمئة. 74حاوية نمطية ونسبته  556حاوية، اي بنمو قدره 
حاوية،  748حاوية نمطية مقابل  1.304الى المرتبة الرابعة بـ  COSCOكما انتقلت شركة المالحة الصينية  -

 بالمئة. 74حاوية نمطية ونسبته  556اي بزيادة قدرها 
 508وية نمطية مقابل حا 1.048الى المرتبة الخامسة بـ   EVERGREENوتقدمت شركة المالحة التايوانية -

 بالمئة. 106حاوية نمطية ونسبته  540حاوية، اي بنمو قدره 
حاوية، اي  840حاوية نمطية مقابل  920بـ  ARKASوجاءت المرتبة السادسة لصالح شركة المالحة التركية  -

 بالمئة. 10حاوية ونسبته  80بارتفاع فدره 
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  2022بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا في الربع االول من العام  86
وبلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى استيرادا  في الربع االول من العام الحالي  
بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  86حاوية نمطية اي ما نسبته  53.241
حاوية، بينما كانت حصة شركة المالحة التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها ىفي الفترة نفسها من العام  61.798
ضا  من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي بالمئة اي 86حاوية نمطية، اي ما نسبته  51.007الماضي 
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  2.234حاوية، اي بزيادة قدرها  59.028والبالغة 

 2022تصديرا  في الربع االول من العام بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى  91
االول من  في الربعتصديرا  في حين بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى  

بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية  91حاوية نمطية اي ما نسبته  18.656العام الحالي 
تي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في الفترة حاوية نمطية، بينما بلغت حصة شركات المالحة ال 20.567والبالغة 

بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع  88حاوية نمطية اي ما نسبته  14.682عينها من العام الماضي 
 .بالمئة 27حاوية نمطية ونسبته  3.974حاوية نمطية اي بارتفاع قدره  16.735لبنانية والبالغة 

Ranks of Shipping Lines By Importing Containers to Beirut 1st quarter 2021 & 2022 
+ / - % + / - (TEU) 1st quarter 

2021 

1st quarter 

2022 

Name of shipping Lines 

+45% +5,729 12,789 18,518 1. MSC - Switzerland 

-14% -2,769 19,975 17,206 2. CMA CGM – French 

-8% -743 9,066 8,323 3. Maersk – Danish 
+3% +117 3,867 3,984 4. Arkas – Turkish, 

+47% +927 1,974 2,901 5. Evergreen – Taiwanese 

+20% +382 1,927 2,309 6. Cosco – Chinese 
-45% -1,497 3,336 1,839 7. Hapag Lloyd - Germany 

+% +1,463 - 1,463 8. Medkon - Turkish 

+48% +467 963 1,430 9. One Group – Japanese 

+1% +10 1,129 1,139 10. Tarros - Italy 

-39% -617 1,596 979 11. Hamburg Sud - Germany 

+196% +467 239 706 12. Yang Ming – Taiwanese 

-69% -1,039 1,502 463 13. Turkon - Turkish 

-40% -151 381 230 14. Messina - Itlay 

+% +215 - 215 15. MLH - Egypt 

+% +25 - 25 16. Gulf Shipping INTL 

-54% -79 147 68 17. Diverse Shipping lines 

-100% -137 137 - 18. Sonade - Turkish 

+5% +2,770 (TEU)  59,028 (TEU) 61,798 

(TEU) 

Total import full for local market 

(TEU) 
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Ranks of Shipping Lines By Exporting containers from Beirut in 1st quarter 2022 & 2021 
+ / - % + / - (TEU) 1st quarter  

2021 

1st quarter 

2022 

Name of shipping Lines 

+7% +723 10,119 10,842 1. CMA CGM - French 

+129% +1,939 1,500 3,439 2. Maersk - Danish 

+74% +556 748 1,304 3. MSC - Switzerland 

+59% +409 694 1,103 4. Cosco – Chinese 

+106% +540 508 1,048 5. Evergreen – Taiwanese 

+10% +80 840 920 6. Arkas - Turkish 

-8% -65 781 716 7. One Group – Japanese 

+65% +187 290 477 8. Tarros - Italy 

-53% -353 669 316 9. Hapag Lloyd - ,Germany 

-68% -206 304 98 10. Hamburg Sud - Germany 

+55% +43 48 91 11. Messina - Itlay 

+% +76 - 76 12. Medkon - Turkey 

-63% -119 188 69 13. Turkon - Turkish 

+% +30 - 30 14. MLH - Egypt 

+% +20 - 20 15. Gulf Shipping - INT 

-59% -26 44 18 16. Diverse Shipping lines 

-100% -2 2 - 17. Yang Ming -Taiwanese 

+23% +3,832 (TEU) 16,735 (TEU)  20,567 

(TEU) 

Total import full for local market 

(TEU) 

*********** 
 في مرفأ بيروت (Fresh Dollar)تسديد الرسوم المرفئية بالدوالر االميركي نقدا  

 
 عيتانيالرئيس المدير العام لمرفأ بيروت عمر 

صدر بيان عن ادارة واستثمار مرفأ بيروت عممته على جميع المتعاملين مع المرفأ ذكرت فيه انه "عطفا   
على موافقة مجلس االدارة وموافقة معالي وزير االشغال العامة والنقل على تعديل نسبة المبالغ المستوفاة بالدوالر 

التعديالت التالية على طريقة االستيفاء ابتداءا  من االول من ، سوف يتم تطبيق (Fresh)االميركي النقدي 
 ".2022حزيران 
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 الرسوم المرفئية على المستوعبات والبضائع العامة: -1

 (Fresh) %100رسم الخزن  -
 (Fresh)   %100رسم المستوعبات المبردة  -
 (Fresh) %100رسم القفل الرصاصي  -
رسم المرفأ على المستوعبات والبضائع العامة )بما فيها المنطقة الحرة وبضائع المستوعبات اللوجستية  -

50% (Fresh) 

 الرسوم المرفئية العائدة للوكاالت البحرية -2   
، باستثناء عمليات المسافنة التي يطبق (Fresh)رة يستوفى بالدوالر النقدي من قيمة التذك 50% - 

 .(Fresh) %60عليها نسبة 
 تذاكر الرسوم العائدة لخزن المستوعبات الفارغة  -3  

 (Fresh)من قيمة التذكرة يستوفى بالدوالر النقدي  50% 

 تذاكر االشغال الخصوصية -4 
  100% (Fresh)  دون تعديل 

  ايجارات المنطقة الحرة -5
 (Fresh)من قيمة التذكرة يستوفى بالدوالر النقدي  50% 

**********   
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 والكوكايين الى دولة اوروبيةاحباط عملية تهريب كمية من حشيشة الكيف 

 
 وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي 

اعلنت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي، شعبة العالقات العامة ان " في اطار العمل الذي يقوم به  
مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، توافرت 

محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، مخبأة بطريقة محترفة ومموهة داخل مجسم  هذا المكتب عنمعلومات ل
 خشبي لهياكل قلعة بعلبك، الى احدى الدول االوروبية".

صلت الستقصاءات والتحريات المكثفة تو ، وبنتيجة ا17/5/2022واوضحت في بالغ ان "بتاريخ  
مكان وجود الطرد وذلك في احدى شركات البريد حيث تم ضبطه، وبتفتيشه عثر  عناصر هذا المكتب الى تحديد

كيلوغرامات من مادة حشيشة الكيف". وذكرت المديرية "...وبنتيجة عمليات الرصد  12.8في داخله على 
في يكها الطرد وشر  مرسلةوالمتابعة الحثيثية اوقفت احدى دورات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في البترون 

غ. من مادة الكوكايين مخباة داخل قطعة خشبية على شكل ارزة لبنان  250عمليات التهريب، وضبطت بحوذتها 
 كانا بصدد تهريبها الى خارج االراضي اللبنانية".

 ".ا جار باشراف القضاء المختصموافادت بان "التحقيق معه 
**********  
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Summary of Beirut Port Statistics in March 2022 compared with February 2022 
 

Subjects March 

2022 

February 

2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

99 95 +4 +4% 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

438 444 -6 -1% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

359 343 +16 +5% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

79 101 -22 -22% 

Total Containers handled (TEU) 57,865 54,237  +3,628 +7% 

Total containers imported (TEU) 27,494 24,840 +2,654 +11% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

21,086 21,009 +77 +1% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

375 480 -105 -22% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

6,033 3,351 +2,682 +80% 

Total containers exported  (TEU) 28,587 27,721 +866 +3% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

7,340 6,811 +529 +8% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

16,134 15,310 +824 +5% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

5,113 5,600 -487 -9% 

Total containers transshipment (TEU) 11,146 8,951 +2,195 +25% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

1,784 1,676 +108 +6% 

Total cars handled (cars) 2,251 2,002 +249 +12% 

Total imported cars (cars) 1,758  1,141 +617 +54% 

Total re-exported cars by sea (cars) 493 861 -368 -43% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
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 2022آذار )مارس( شهر  حركة مرفأ بيروت االجمالية في 
 مرفأ بيروت االجمالية في حركة الاستمرار ارتفاع 

 سيارة  2.251حاوية نمطية، 57.865الف طن،  438باخرة،  99
سجل مرفأ بيروت حركة اجمالية في شهر آذار )مارس( الماضي اكبر مما كانت عليه في شباط المنصرم.  

والحاويات والسيارات، السيما الحاويات المستوردة برسم االستهالك كما بينت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر 
المحلي، وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية، ومجموع الحاويات برسم المسافنة مقابل تراجع الوزن االجمالي 

 للبضائع.
 2022شباط وآذار من العام  خالل شهريمقارنة بحركة مرفأ بيروت 

 االرقام التالية:، 2022شباط وآذار من العام  بيروت االجمالية خالل شهري نة بحركة مرفأالمقار  واظهرت 
 بالمئة. 4 بواخر ونسبته 4قدره  في شباط المنصرم، اي بارتفاع باخرة 95باخرة مقابل  99: بلغ عدد البواخر

 بالمئة. 1ن ونسبته االف ط 6الف طن، اي بانخفاض قدره  444الف طن مقابل  438وزنها االجمالي : بلغ كميات البضائع
 :ألف طن في آذار الماضي، كاآلتي 438وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          

 16أي بارتفاع قدره ألف طن،  343ألف طن مقابل  359: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 .بالمئة 5ألف طن ونسبته 

ف طن ونسبته أل 22قدره  طن، أي بانخفاضألف  101ألف طن مقابل  79 زنها: بلغ و بحرا   البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 22

 ارتفاع مجموع حركة الحاويات في آذار الماضي
حاوية  57.865وسجل مجموع حركة الحاويات في مرفأ بيروت ارتفاعا  في آذار الماضي، فبلغ مجموعها  

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  3.628بارتفاع قدره حاوية في شباط المنصرم، اي  54.237نمطية مقابل 
 :كاآلتي، آذار الماضي حاوية نمطية في 57.865وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية نمطية  2.654حاوية، اي بارتفاع قدره  24.840حاوية نمطية مقابل  27.494 : بلغتالحاويات المستوردة
 بالمئة. 11ونسبتها 

 866قدره  بارتفاعحاوية، أي  27.721حاوية نمطية مقابل  28.587 : بلغتوالمعاد تصديرها بحراالحاويات المصدرة 
 بالمئة. 3 حاوية نمطية ونسبته

 108قدره  بارتفاع، أي حاوية 1.676حاوية نمطية مقابل  1.784بلغت : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 6نمطية ونسبته  حاوية
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 ؟ آذار الماضيكيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية في آذار الماضي، على الشكل التالي: 27.494 والبالغة وتوزعت حركة الحاويات المستوردة 

، حاوية في شباط المنصرم 21.009حاوية نمطية مقابل  21.086: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  707أي بارتفاع قدره 

حاوية نمطية ونسبته  105قدره  بانخفاضحاوية، أي  480حاوية نمطية مقابل  375: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 22

حاوية  2.682قدره  بارتفاعحاوية، أي  3.351حاوية نمطية مقابل  6.033: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 80نمطية ونسبته 

 ؟ لحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في آذار الماضيكيف توزعت حركة ا
 ،حاوية نمطية 28.587البالغة آذار الماضي، و  مصدرة والمعاد تصديرها بحرا  فيوتوزعت حركة الحاويات ال 

 كاآلتي:
 529 اقدره حاوية، أي بزيادة 6.811حاوية نمطية مقابل  7.340: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 8 احاوية نمطية ونسبته
 16.134غت : بلك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهال

 بالمئة. 5 احاوية نمطية ونسبته 824 اقدره بزيادةحاوية، أي  15.310حاوية نمطية مقابل 
 487قدره  بانخفاضحاوية، أي  5.600حاوية نمطية مقابل  5.113: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته 
 الماضي آذارمجموع حركة المسافنة في  ارتفاع

نمطية حاوية  8.951، مقابل حاوية نمطية في آذار الماضي 11.146المسافنة  الحاويات برسموبلغ مجموع  
 بالمئة. 25حاوية نمطية ونسبته  2.195 اقدره بزيادةاي  في شباط المنصرم،

 آذار الماضيالسيارات في  ارتفاع حركة
سيارة في  2.002سيارة مقابل  2.251التي تعامل معها مرفأ بيروت في آذار الماضي وارتفع عدد السيارات  

 بالمئة. 12سيارة ونسبته  249شباط المنصرم، اي بارتفاع قدره 
 ، كاآلتي:في آذار الماضي سيارة 2.251وتوزع هذا المجموع البالغ  

 
 
 

 
 

31/62 

ICN – Newsletter nr. 132 – May 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-32- 

 بالمئة. 54سيارة ونسبته  617قدره  بارتفاعسيارة، أي  1.141سيارة مقابل  1.758: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 43سيارة ونسبته  368قدره  بتراجع سيارة، أي  861سيارة مقابل  593 : بلغالسيارات المعاد تصديرها بحرا

وتجدر االشارة الى ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تعلن عن القيمة االجمالية للواردات المرفئية المستوفاة 
 في شهر آذار الماضي وذلك للشهر السادس على التوالي.
**********  

DP World builds USD 15 mln intermodal terminal in central Romania 

 
Sultan Bin Sulayman Ceo of DP World 

 

Dubai-based multinational logistics company DP World, one of the largest port 

operators in the world, will invest USD 15 mln in an intermodal terminal in Decea, near 

Aiud, Ziarul Financiar reported. 

The terminal will connect the central area of the country with the port of Constanta. 

The DP World terminal will be located in Aiud Intermodal Park Romania, an investment 

developed by Belgian company ILD. 

The processing capacity of the new terminal will be over 50,000 TEU containers per 

year, and the storage capacity of 3,000 TEU (20-foot equivalent unit, the size of the smallest 

equipment used to transport goods) containers. 

In addition to the intermodal terminal, which will cover an area of approximately 

27,000 square meters, the logistics park will include various other facilities for production 

and future logistics developments, which will occupy a total area of over 80,000 square 

meters. 

The terminal will become operational in the first half of 2023. 

Romania-insider.com 

**********   
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 موسم صيف واعد في لبنان!

 
 المهندس فادي الحسن المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري

موسم  الحسن ان يكونتوقع المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي  
 الصيف في هذا العام واعدا !

، يشهد مطار بيروت حركة تصاعدية، وسجلت االشهر الثالثة االولى من العام 2022فمنذ بداية العام  
، وهو العام الذي لم يكن فيروس 2019بالمئة من الحركة التي سجلها المطار في العام  70الحالي ما نسبته 

 ر. ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة اكثر خالل االسابيع المقبلة مع بدء موسم الصيف.كورونا قد بدأ باالنتشا
وقد سجلت المديرية العامة للطيران المدني طلبات لشركات الطيران لزيادة رحالتها الى المطار، ما يؤدي  

 طبعا  الى زيادة بعدد الركاب القادمين الى لبنان.
بالمئة من حركة المطار التي  50ماليين راكب اي  4.3كة المطار الى وصلت حر  ،2021ومع نهاية العام  

كانت قبل انتشار فيروس كورونا وبدء االزمات االقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان، وهو رقم يعتبر جيد جدا .
ا بنان الذي تأثر بهوتجدر االشارة الى ان انحسار موجة كورونا شكل مؤشرا  ايجابيا  لعودة الحركة السياحية الى ل 

 .2019بشكل مباشر منذ العام 
 وعلى امل ان ال نتفاجأ باحداث قد تطيح بالصيف الواعد الذي يتنظره لبنان! 

 ********** 
 انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت خالل الربع االول من العام الحالي 

تبين ان ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ بيروت خالل الربع االول من العام الحالي عما كانت عليه في  
الفترة ذاتها من العام الماضي لم ينسحب ايضا  على حركة الحاويات برسم المسافنة. فقد تراجع مجموعها الى 

بالمئة،  12ية نمطية ونسبته حاو  4.249حاوية، اي بانخفاض قدره  34.457حاوية نمطية مقابل  30.208
وهذا المجموع هو ادنى بكثير ايضا  عما كانت عليه حركة الحاويات برسم المسافنة في الفترة ذاتها من العام 

 CMACGMالسويسرية و  MSCحاوية نمطية ويذكر ان شركة  113.231، حيث بلغ مجموعها 2020
فئ البلدان المجاورة منذ استحداث محطة الحاويات في تستخدمان مرفأ بيروت كمركز لعمليات المسافنة نحو مرا

 بالمئة من هذه الحركة. 95، وتؤمنان اكثر من 2005مرفأ بيروت في العام 
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ان حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في مرفأ بيروت ارتفعت في الى وتجدر االشارة اخيرا   
بالمئة عن الربع االول من العام المنصرم، كما  5حاوية نمطية وبنسبة  61.798الربع االول من العام الحالي الى 

 بالمئة. 23مطية بارتفاع حاوية ن 20.567سجلت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية نموا  جيدا  فبلغت 
   ********** 

Summary of Tripoli Port Statistics in March 2022  

Compared with the same period of  2021 
 

Description  March 2022 March 2021 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

79 55 +24 +44% 

Total Cargo (tons)  281,099 216,823 +64,276 +30% 

Total Imports (tons)  213,423 171,619 +41,804 +24% 

Total exports (tons)(thousand) 67,676 45,204 +22,472 +50% 

Total Cars 547 443 +104 +23% 

Total Containers (TEU) 8,121 3,291 +4,830 +147% 

Total Containers Imported (TEU) 4,600 1,645 +2,955 +180% 

Total Containers Exported (TEU) 3,521 1,646 +1,875 +114% 

Total trailers  2,549 1,497 +1,052 +70% 

Total Trailers discharged 1,390 721 +669 +93% 

Total Trailers loaded 1,159 776 +383 +49% 

Total Port revenues (Billion) Lebanese 

Pounds  

18,345 2,810 +15,535 +553% 

 2022انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية في آذار )مارس(  االجمالية مرفأ طرابلسحركة  ارتفاع
 مليار ليرة لبنانية 18.3و شاحنة  2.549، حاوية نمطية 8.121 سيارة، 547 ،ا  طن 281.099 باخرة، 79

سجل مرفأ طرابلس في شهر آذار )مارس( الماضي، حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في الشهر ذاته 
 اذار من العام الماضي. وقد انعكست هذا الزيادة ايجابا  على الواردات المرفئية.

ي ف ونذكر مجددا ان هذه النتائج الجيدة تسجل رغم االوضاع المالية واالقتصادية والمعيشية المتفاقمة 
 البالد.

 2022و  2021اإلجمالية خالل شهر آذار  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 ، باالرقام التالية:2022و  2021شهر آذار من العامين في  اإلجمالية المقارنة بحركة مرفأ طرابلسأفادت و 

 بالمئة. 44باخرة ونسبتها  24في آذار من العام الماضي، اي بزيادة قدرها  باخرة 55باخرة مقابل  79: بلغ البواخر عدد
ته بونس ا  طن 64.276 هقدر  بارتفاع، اي ا  طن 216.823ل مقاب ا  طن 281.099وزنها االجمالي  : بلغكميات البضائع

 بالمئة.  30

 

34/62 

ICN – Newsletter nr. 132 – May 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 
-35- 

 :كاآلتي ،آذار من العام الحالي في ا  طن 281.099وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 24 اونسبته ا  طن 41.804بزيادة قدرها ، أي ا  طن 171.619 مقابل ا  طن 213.423: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 ا  طن  22.472قدره  بنمو، أي  ا  طن 45.204مقابل  ا  طن 67.676: بلغ وزنها تصديرها بحراالبضائع المصدرة والمعاد 
 بالمئة . 50ونسبته 

 بالمئة. 23سيارة ونسبتها  104سيارة، اي بزيادة قدرها  443سيارة مقابل  547بلغ مجموع السيارات: 
ته بحاوية نمطية ونس 4.830قدره  بارتفاعحاوية، أي  3.291حاوية نمطية مقابل  8.121: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  147
 :كاآلتي، آذار الماضي حاوية نمطية في 8.121وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية نمطية  2.955 اقدره بزيادةحاوية، أي  1.645حاوية نمطية مقابل  4.600: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 180 اونسبته

 قدره بارتفاعحاوية، أي  1.646حاوية نمطية مقابل  3.521: بلغت والمعاد تصديرها بحراالحاويات المصدرة 
 .بالمئة 114حاوية ونسبته  1.875

 بالمئة. 70 ونسبته شاحنة 1.052 قدره بارتفاعشاحنة ، أي  1.497شاحنة مقابل  2.549: بلغ مجموع الشاحنات
 

 :على الشكل التالي الماضي،في آذار شاحنة  2.549وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 93شاحنة ونسبته  669قدره  بارتفاعشاحنة، أي  721شاحنة مقابل  1.390 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 ئة.بالم 49 اشاحنة ونسبته 383 اقدره بزيادةشاحنة، اي  776شاحنة مقابل  1.159 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 2021اكبر منها في آذار  2022الواردات المرفئية في آذار 

لحركة االجمالية في آذار من العام الحالي، ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت اوانعكس ارتفاع 
 15.535مليار ليرة للشهر ذاته )آذار( من العام الماضي، اي بارتفاع ملموس قدره  2.810مليار ليرة مقابل  18.345

 بالمئة. 553مليار ليرة ونسبته 
**********  
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  FAOوزير الزراعة بحث المشاريع المشتركة منظمة الـ

 
 الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة 

بحث وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن مع المسؤول االقليمي لوقاية النبات في مكتب الشرق االدنى  
الدكتور ثائر ياسين المشاريع المشتركة بين  (FAO)وشمال افريقيا في منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة الـ 
رب قاط تنفيذ خطة وقائية لتفادي بعض االفات التي تضالوزارة والمنظمة الدولية، وخصوصا  في ملف وقاية النبات ون

 النباتات في حوض البحر وكيفية االستفادة من التمويل في هذا الملف وملفات اخرى ذات الصلة.
 ********** 

HABIB DISCUSSES WITH KUWAITI AMBASSADOR LOAN PROVIDED BY ARAB 

FUND FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Antoine Habib President and General Manager of Housing Bank 

 

Housing Bank President and General Manager, Antoine Habib, on Thursday visited Kuwait’s 

Ambassador to Lebanon, Abdel-Al Al-Qena’i, at the embassy headquarters in Beirut. 

The pair discussed the country’s general situation and the bank’s program over the next three 

years. 
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Talks also focused on the loan provided by the Arab Fund for Economic and Social 

Development, which has been approved by Lebanon’s House of Parliament and the Arab 

Fund’s Board of Directors. 

Lebanon New Gazette 

**********  

 

Ranks of shipping Lines at Beirut Port in March 2022 

 0222مراتب شركات المالحة العالمية في مرفأ بيروت في اذار )مارس( 

 برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة ببضائع لبنانية  الحاويات المستوردة ارتفاع حركة
 وتغييرات في بعض المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا  

افادت االحصاءات ان حركة الحاويات المستودرة برسم االستهالك المحلي في شهر اذار )مارس(  
في شهر شباط )فبراير( المنصرم، كما اظهرت ايضا  ارتفاع حركة الماضي، جاءت اكبر مما كانت عليه 

 الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية، وان بعض التعديالت طرأت على المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا .

 2022وع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في اذار مجمارتفاع 
حاوية نمطية  21.086وردة برسم االستهالك المحلي في اذار الماضي لغ مجموع الحاويات المستفقد ب 

 بالمئة 1حاوية نمطية ونسبته  77حاوية في شباط المنصرم، اي بنمو قدره  21.009مقابل 

 2022تغييرات في بعض المراتب االمامية استيرادا  في اذار 
حاوية نمطية  في اذار  21.086والبالغة واظهرت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي  

 الماضي، وان تغييرات سجلت بأسماء شركات المالحة العالمية التي احتلت بعض المراتب االمامية:
حاوية نمطية على بواخرها   6.212السويسرية احتفظت  بالمرتبة االولى بتأمينها استيراد  MSCفشركة  -

حاوية في شباط  6.304مقابل  (Alliance)ا في تحالف بحري ذاته وبواخر شركات المالحة االخرى التي تضمه
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  92المنصرم، اي بتراجع قدره 

 5.381حاوية نمطية مقابل  5.258الفرنسية بالمرتبة الثانية بتفريغها  CMACGMكما احتفظت شركة  -
 ة.بالمئ 2حاوية نمطية ونسبته  123حاوية، اي بتراجع قدره 

حاوية، اي  2.884حاوية نمطية مقابل  3.033الدانمركية على المرتبة الثالثة بـ  MAERSKوحافظت شركة   -
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  149بزيادة قدرها 
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حاوية ، اي بنمو قدره  810حاوية نمطية مقابل  1.883التركية المرتبة الرابعة بـ  ARKASبينما احتلت شركة  -
 بالمئة . 132حاوية نمطية ونسبته  1.073

 1.408حاوية نمطية مقابل  1.174التايوانية في المرتبة الخامسة بـ  EVERGREENت شركة  في حين حل -
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  234ه حاوية اي بانخفاض قدر 

حاوية، اي بارتفاع  804حاوية نمطية مقابل  909الصينية في المرتبة السادسة بـ  COSCOوجاءت شركة  -
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  105قدره 

 2022واتفاع مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في اذار 
حاوية نمطية  7.340المصدرة مألى ببضائع لبنانية في اذار الماضي الى  كما ارتفع مجموع الحاويات 

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  569حاوية في شباط المنصرم، اي بنمو قدره  6.811مقابل 
 2022وتعديالت في بعض المراتب االمامية تصديرا  في اذار 

حاوية  7.340اذار الماضي والبالغة  كما افادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في 
 نمطية ان تعديالت عدة طرأت على اسماء شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب االمامية:

الفرنسية احتفظت بالمرتبة االولى بتصديرها على بواخرها وبواخر شركات المالحة   CMACGMفمجموعة  -
حاوية نمطية في اذار الماضي، مقابل  3.462 (Alliance)االخرى التي تضمها في تحالف بحري نفسه 

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  537حاوية في شباط المنصرم، اي بارتفاع قدره  2.926
حاوية نمطية مقابل  1.204الدانمركية مكانها في المرتبة الثانية بشحنها  MAERSKكما راوحت شركة  -

 بالمئة. 31نمطية ونسبته حاوية  552حاوية، اي بانخفاض قدره  1.756
حاوية، اي بزيادة قدرها  153حاوية نمطية مقابل  529التركية في المرتبة الثالثة بـ  ARKASبينما بقيت شركة  -

 بالمئة. 246حاوية نمطية ونسبته  376
حاوية، اي  383حاوية نمطية مقابل  451التايوانية في المرتبة الرابعة بـ  EVRGREENكما بقيت شركة  -

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  68بزيادة قدرها 
حاوية، اي  322حاوية نمطية مقابل  434الصينية في المرتبة الخامسة بـ   COSCOفي حين ظلت شركة  -

 بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبته  112بارتفاع قدره 
حاوية، اي بارتفاع فدره  262 حاوية نمطية مقابل 376اليابانية بالمرتبة السادسة بـ  ONEواحتفظت مجموعة  -

 بالمئة. 44حاوية ونسبته  114
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 بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي  88
من ناحية اخرى، بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى على صعيد حركة  

بالمئة من  88حاوية نمطية، اي ما نسبته  18.469الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في اذار الماضي 
حاوية نمطية، في حين كانت حصة شركات  21.086مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة 

 85حاوية نمطية، اي ما نسبته  17.928المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في شباط المنصرم  
 541حاوية نمطية، اي بارتفاع قدره  21.009بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة 

 بالمئة. 3وية نمطية ونسبته حا
 بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى من الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 88و

وبلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى على صعيد الحاويات المصدرة مألى  
بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى  88ا نسبته حاوية نمطية اي م 6.457ببضائع لبنانية في اذار الماضي 

حاوية نمطية. بينما كانت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست  7.340ببضائع لبنانية البالغة 
بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى  93حاوية نمطية اي ما نسبته  6.310في شباط المنصرم  ذاتها االولى

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  147حاوية نمطية اي بزيادة قدرها  6.811ائع لبنانية والبالغة ببض

Ranks of Shipping Lines By Importing Containers to Beirut in March & February 2022 
+ / - % + / - (TEU) February 

2022 

March   

2022 

Name of shipping agency 

+1% -92 6,304 6,212 1. MSC - Switzerland 

-2% -123 5,381 5,258 2. CMA CGM – French 

+5% +149 2,884 3,033 3. Maersk – Danish 
+132% +1,073 810 1,883 4. Arkas – Turkish, 

-17% -234 1,408 1,174 5. Evergreen – Taiwanese 

+13% +105 804 909 6. Cosco – Chinese 

+31% +140 447 587 7. Medkon - Turkish 

+34% +131 386 517 8. One Group – Japanese 

+88% +228 259 487 9. Tarros - Italy 

-66% -758 1,141 383 10. Hapag Lloyd - Germany 

-37% -163 441 278 11. Hamburg Sud - Germany 

+567% +136 24 160 12. Turkon - Turkish 

+667% +60 9 69 13. MLH - Egypt 

-91% -588 647 59 14. Yang Ming – Taiwanese 

+96% +26 27 53 15. Diverse Shipping lines  

+100% +12 12 24 16. Messina - Itlay 

-100% -25 25 - 17. Gulf Shipping INTL 

+1% +77 21,009 21,086 Total import full for local market 

(TEU) 
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Ranks of Shipping Lines By Exporting containers from Beirut in March & February 2022 

+ / - % + / - (TEU) February 

2022 

March   

2022 

Name of shipping agency 

+18% +537 2,926 3,463 1. CMA CGM - French 

-31% -552 1,756 1,204 2. Maersk - Danish 

+246% +376 153 529 3. Arkas - Turkish 

+18% +68 383 451 4. Evergreen – Taiwanese 

+35% +112 322 434 5. Cosco – Chinese 

+44% +114 262 376 6. One Group – Japanese 

-58% -382 661 279 7. MSC - Switzerland 

+231% +185 80 265 8. Tarros - Italy 

+8400% +84 - 84 9. Messina - Itlay 

-53% -95 178 83 10. Hapag Lloyd - ,Germany 

+1320% +66 5 71 11. Medkon - Turkey 

+145% +29 20 49 12. Turkon - Turkish 

+3000% +30 - 30 13. MLH - Egypt 

-72% -38 53 15 14. Hamburg Sud - Germany 

+75% +3 4 7 15. Diverse Shipping lines 

-100% -8 8 - 16. Gulf Shipping - INT 

+8% +529 6,811 TEU 7,340 TEU Total import full for local market 

(TEU) 

****** 
 وزير السياحة في اليونان لتعزيز التبادل السياحي بين البلدين

 
 وليد نصار وزير السياحة  

 Vassilis Kililcasار في العاصمة اليونانية اثينا وزير السياحى قى وزير السياحة اللبناني وليد نصالت 
ن وابرزها: قاء التداول بمواضيع عدة تهم البلديلبحضور القائم باعمال السفارة اللبنانية رانيا عبداهلل. وجرى خالل ال

كذلك ناقشا  طاعات،لقاهمية السياحة كنقطة تالقي وكيفية توسيع رقعة التبادل بين لبنان واليونان لتشمل مختلف ا
م في سياحية تساه شاطات عدة وذلك عبر انشاء مراكزاللبنانيين على االنخراط في ن امورا تهدف الى تحفيز

 اعادة احياء السياحة في لبنان. 
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كما تطرق الوزيران الى المشروع السياحي االستثنائي الذي سيقام في لبنان خالل الصيف المقبل حيث سيشارك 
فيه كل من اليونان وفرنسا وايطاليا واسبانيا. واثنى الوزير اليوناني على كل المساعي التي تقوم بها وزارة السياحة 

 واالقتصاد في لبنان. والجهود المبذولة التي تهدف الى تعزيز السياحة
  ********** 

 وزير التربية والتعليم العالي في بريطانيا لتأمين استمرارية التعليم في لبنان

 
 الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي

قام وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بزيارة رسمية الى لندن تلبية لدعوة من الحكومة  
البريطانية وبالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، وقد عقد اجتماعا  مع وزير التربية البريطاني نديم الزاهاوي 

  ر لبنان في لندن رامي مرتضى. في حضور مستشار رئيس الحكومة الدكتورة هبة نشابة وسفي
وبحث الحلبي مع نظيره البريطاني مساعدة لبنان في تأمين استمرارية التعليم، والمساعدة في تطوير  

المناهج التربوية والجامعة اللبنانية، وضمان االستمرارية في التعليم المهني ورفده بالتجهيزات والمساعدات، اضافة 
 اللبنانيين في بريطانيا. الى االهتمام باوضاع الطالب

سة واستعداد للمساعدة، وسينقل هذه الطلبات الى حكومته السيما وزارة وابدى الوزير البريطاني حما 
الخارجية التي تؤمن التمويل، كما عبر الوزير البريطاني عن االهتمام بلبنان الذي لديه "الرأسمال البشري الكفوء 

 ة".معتبرا  ان التربية في لبنان اولوي
من جهته، وجه الوزير الحلبي الشكر الى الجانب البريطاني على كل الدعم والحوافز التي وفرتها  

 الحكومة البريطانية لوزارة التربية في لبنان واستعدادها لتأمين التمويل الستمرار التعليم في لبنان...
  ********** 
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Ranks of shipping agencies at Beirut Port in March 2022 

 2022مراتب الوكاالت البحرية في مرفأ بيروت في اذار )مارس( 

  ببضائع لبنانيةوتلك المصدرة مألى ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 
 في بعض المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا   وتبديالت

افادت االحصاءات ان حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في اذار )مارس( الماضي  
جاءت اكبر مما كانت عليه في شباط المنصرم، كما اظهرت نمو حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية، 

 .وان تبديالت شهدتها بعض المراتب االمامية باسماء الوكاالت البحرية التي احتلتها استيرادا  وتصديرا  

 2022ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في اذار 
حاوية نمطية  21.086 لغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في اذار الماضيفقد ب 

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  77قدره  بارتفاع، أي في شباط المنصرمحاوية  21.009 بلمقا

 2022)لبنان( تحافظ على االولى استيرادا في اذار  MSCتبديالت في بعض المراتب االمامية  و 
حاوية  21.086وافادت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في اذار الماضي والبالغة  

 نمطية، ان بعض المراتب االمامية شهدت تبديالت باسماء الوكاالت البحرية التي احتلتها:

حاوية لشهر  6.413حاوية نمطية مقابل  6.355)لبنان( بقيت محتلة المرتبة االولى باستيرادها   MSCفوكالة  -
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  58شباط المنصرم، اي بانخفاض قدره 

حاوية،  4.217حاوية نمطية مقابل  4.827بالمرتبة الثانية بتفريغها  Merit Shippingاحتفظت وكالة كما  -
 بالمئة. 14حاويات نمطية ونسبتها  610اي بزيادة قدرها 

حاوية، اي بارتفاع  2.690حاوية نمطية مقابل  2.774)لبنان(  على المرتبة الثالثة بـ  MAERSKوحافظت وكالة  -
 بالمئة. 3ية نمطية ونسبته حاو  84قدره 

حاوية، اي بزيادة  1.676حاوية نمطية مقابل  1.712في حين تقدمت وكالة نقليات الجزائري الى المرتبة الرابعة بـ  -
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبتها  36قدرها 

ة، اي بتراجع قدره حاوي 2.529حاوية نمطية مقابل  1.658الى المرتبة الخامسة بـ  LOTUSبينما انتقلت وكالة  -
 بالمئة. 34حاوية نمطية ونسبته  871

 191حاوية اي بنمو قدره  924حاوية نمطية مقابل  1.115في المرتبة السادسة  بـ  SEALINEوحلت مجموعة   -
  بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته 

 2022وارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانيى في اذار 
ثانية، افادت االحصاءات ان حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في اذار الماضي ارتفعت الى من جهة  

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبتها  529حاوية في شباط المنصرم، اي بزيادة قدرها  6.811حاوية نمطية مقابل  7.340
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 2022تحافظ على االولى تصديرا   في اذار  MERIT Shippingتغييرات في بعض المراتب االمامية و 
حاوية نمطية  7.340واظهرت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في اذار الماضي والبالغة  

 تغييرات طرأت على بعض المراتب االمامية:ان 
 3.162حاوية نمطية مقابل  2.958ظلت محتلة المرتبة االولى بتصديرها  MERIT SHIPPINGفوكالة  -

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  204حاوية في شباط المنصرم، اي بتراجع قدره 
حاوية نمطية مقابل  1.413حنها )لبنان( مكانها في المرتبة الثانية بش MAERSKوراوحت وكالة  -

 بالمئة. 23حاوية نمطية ونسبته  422حاوية، اي بانخفاض قدره 1.835
حاوية، اي  141حاوية نمطية مقابل  1.389الى المرتبة الثالثة بـ   SEALINEفي حين تقدمت مجموعة  -

 بالمئة. 885حاوية نمطية ونسبتها  1.248بزيادة  قدرها 
حاوية،  633حاوية نمطية مقابل  653محتلة المرتبة الرابعة بـ  Seanautics Shippingبينما ظلت وكالة  -

  بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  20اي بارتفاع قدره 

حاوية، اي بانخفاض قدره  661حاوية نمطية مقابل  279)لبنان(  المرتبة الخامسة بـ  MSCواحتلت وكالة  -
 بالمئة. 58حاوية نمطية ونسبته  382

حاوية، اي بارتفاع قدره  147حاوية نمطية مقابل  252وجاءت المرتبة السادسة لصالح نقليات الجزائري بـ  -
 بالمئة. 71حاوية نمطية ونسبته  105

 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادا  في اذار  87
 18.441ستيرادا  في اذار الماضي وبلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ا 

بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  87حاوية نمطية، اي ما نسبته 
، بينما كانت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في شباط الماضي 21.086
ة من مجموع االحاويات المستوردة برسم االستهالك والبالغة بالمئ 88حاوية نمطية اي ما نسبته  18.449
 بالمئة. 1حاويات نمطية ونسبته  8حاوية نمطية اي بانخفاض قدره  21.009

 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديرا  في اذار  95
 6.944اذار الماضي وبلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى تصديرا  في  

، في 7.340بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة  95حاوية نمطية، اي ما نسبته 
حاوية  6.579حين كانت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في شباط الماضي 

حاوية  6.811ات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة بالمئة من مجموع االحاوي 97نمطية اي ما نسبته 
 حاويات نمطية ونسبته 365نمطية اي بارتفاع قدره 
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Ranks of Shipping Agencies By Importing containers in March & February 2022 
+ / - % + / - (TEU) February 

2022 

March   

2022 

Name of shipping agency 

-1% -58 6,413 6,355 1. MSC (Lebanon) 

+14% +610 4,217 4,827 2. Merit Shipping Agency 

+3% +84 2,690 2,774 3. Maersk (Lebanon) 
+2% +36 1,676 1,712 4. Gezairy Transport 

-34% -871 2,529 1,658 5. Lotus Shipping Agency 

+21% +191 924 1,115 6. Sealine Group 

+% +900 - 900 7. El Fil Shipping 

+39% +239 606 845 8. Seanautics Shipping 

+21% +141 684 825 9. Gharib Shipping & Trading 

+6900% +69 - 69 10. MLH (lebanon) 

- - 6 6 11. Diverse Shipping agencie 

-100% -670 670 - 12. Tourism & Shipping 

Services -100% -569 569 - 13. SEA Dragon shipping 

-100% -25 25 - 14. GULF Agency 

+1% +77 21,009 21,086 Total import full for local market 

(TEU) 

 
 

Ranks of Shipping Agencies by exporting containers in March & February 2022 
+ / - % + / - (TEU) February 

2022 

March 

2022 

Name of shipping agency 

-6% -204 3,162 2,958 1. Merit Shipping Agency 

-23% -422 1,835 1,413 2. Maersk (Lebanon) 
+885% +1,248 141 1,389 3. Sealine Group 

+3% +20 633 653 4. Seanautics Shipping 

-58% -382 661 279 5. MSC (Lebanon) 

+71% +105 147 252 6. Gezairy Transport 

+% +160 - 160 7. El Fil Shipping 

+26% +15 57 72 8. Lotus Shipping Agency 

+7100% +71 - 71 9. Gharib Shipping Trading 

+6100% +61 - 61 10. Edouard Cordahi 

+3000% +30 - 30 11. MLH (Lebanon) 
-86% -12 14 2 12. Diverse Shipping Agencies 

-100% -99 99 - 13. Tourism & Shipping Services 

-100% -54 54 - 14. Sea Dragon shipping 

-100% -8 8 - 15. GUlF Agency 

+8% +529 6,811 7,340 Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 

 

 **********   
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 انخفاض حجم البضائع مقابل ارتفاع مجموع الحاويات والسيارات في مرفأ العقبة خالل االشهر
 االربعة االولى في العام 2022

 
 مرفأ العقبة االردني

بمجموع السيارات والحاويات في األشهر االربعة افادت االحصاءات ان مرفأ العقبة االردني حقق ارتفاعا   
االولى من العام الحالي عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي مقابل تراجع ملموس بالوزن االجمالي 

 للبضائع.
 29.456حاوية، اي بزيادة قدرها  242.607مقابل حاوية نمطية  272.063فقد تداول مرفأ العقبة  

 بالمئة. 12سبتها حاوية نمطية ون
مليون  4.649مليون طن مقابل  3.210التي تعامل معها الى  الوزن االجمالي للبضائعفي حين تراجع  

 بالمئة. 31مليون طن ونسبته  1.439طن، اي بانخفاض قدره 
مليون طن في األشهر االربعة االولى من العام الحالي على الشكل  3.210وتوزع هذا الوزن البالغ  

 التالي:
 1االف طن ونسبته  5مليون طن، اي بتراجع قدره  2.943مليون طن مقابل  2.938بلغ وزنها  البضائع الوارده:

 بالمئة.
 1.434مليون طن، اي بانخفاض ملموس قدره  1.706الف طن مقابل  272بلغ وزنها  البضائع الصادرة بحرا :

 بالمئة. 84مليون طن ونسبته 
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 242.607سيارة مقابل  272.063الواردة والصادرة بحرا  ارتفاعا  فبلغ  مجموع السيارات بينما سجل  
 بالمئة. 12سيارة ونسبتها  29.456سيارة، اي بزيادة قدرها 

العقبة هو النافذة البحرية الوحيدة لالردن على العالم، ويقع على البحر االحمر وله اهمية ويذكر ان مرفأ  
 كبرى على الصعيدين التجاري والسياحي، اذ يمر عبره القسم االكبر من مستورداته وصادراته.

  **********  

Carriers reduce capacity to stave off fall in freight rates 
 

      
Port of Hong Kong                          Port of Rotterdam                 Port of Los Angeles      

 
 

CARRIERS are resorting to removing significant swathes of capacity on key trade 

routes to protect vulnerable spot rates in the face of weak demand, says rate-tracking Xeneta. 

Some 517,300 TEU - or 25 per cent of the initial capacity offering - has been removed from 

the Far East to US west coast corridor over the last five weeks, Oslo-based Xeneta says, 

reports the American Journal of Transportation. 

"That's a total of 63 sailings," said Xeneta CEO Patrik Berglund, "a huge amount. 

After such a protracted period of strong fundamentals for the industry, this shows both a 

softening of the demand picture, as well as a strengthening of carrier resolve to protect the 

healthy spot rates which have served them so well. 

Mr Berglund points out that spot rates on this trade have remained from April 4 to 

May 8, despite the fact that this route experienced the largest decline in demand in Q1, falling 

by 3.5 per cent year on year.  

The other main corridors - Far East to US east coast and Far East to North Europe - 

removed less capacity and, it appears, have paid the price. 

"The Far East to North Europe trade had the largest fall in spot freight rates, down $770 per 

FEU," Mr Berglund said. "Although a significant number of sailings were blanked - stripping 

away 13 per cent of capacity (223 000 TEU) - this was clearly not enough to counteract weak 

demand.  

"We should also note that capacity this year has been higher than in 2021, and this 

obviously has a knock-on effect. 

 

 

 

46/62 

ICN – Newsletter nr. 132 – May 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-47- 
Strong demand on the Far East to US east coast trade led to the smallest number of blanked 

sailings, amounting to 263,500 TEU, or 10 per cent of capacity. 

"Volumes on this trade are at a record high," Mr Berglund said, adding that the initial 

catalyst for this was the switch away from west coast ports to avoid chronic congestion.  

"However, the capacity here is now so significant that spot rates are under pressure, with a 

fall of $380 in the five weeks to 8 May. That said, current spot rates of $11 600 per FEU are 

certainly robust, but will they stay that way? 

"The only way to know for sure is to keep up to date with the very latest market 

intelligence. Do that and you should be in a strong position to achieve optimal value in 

negotiations." 

Xeneta's platform compiles the latest ocean and air freight rate data aggregated 

worldwide to deliver unique market insights. Companies participating in the benchmarking 

and market analytics platform include names such as ABB, Electrolux, Continental, Unilever, 

Nestle, L'Oreal, Thyssenkrupp, Volvo Group and John Deere, among others. 

Turkish Maritime news 

********** 

 مليارات دوالر ايرادات قناة السويس في السنة المالية الحالية 7

 
 الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

مليارات دوالر في نهاية  7توقع وزير المالية المصري محمد معيط ان تقترب ايرادات قناة السويس من  
 .2022)يونيو( حزيران  30السنة المالية الحالية التي تنتهي في 

مليار دوالر على الرغم من االزمة  12و  10من المتوقع ان تبلغ ما بين واضاف ان ايرادات السياحة ف 
 .(Reuters)االوكرانية وفق ما نقلت عنه وكالة 

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع قد كشف في مطلع شهر ايار )مايو( الحالي، ان القناة  
مليون دوالر  553.6مليون دوالر مليار دوالر مقابل  629ايرادات شهرية في تاريخها حيث بلغت حققت اعلى 

 بالمئة. 13.6للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بزيادة بلغت نسبتها 
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سفينة  115سفينة، اي بارتفاع قدره  1.814سفينة مقابل  1.929وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة  
بالمئة، وكشف ربيع ان مجموع السفن التي عبرت القناة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي  6ونسبته 

 13سفينة ونسبته  837الماضي اي بارتفاع قدره سفينة للفترة ذاتها من العام  6.395سفينة مقابل  7.232بلغ 
مليون  360مليار دوالر، اي بزيادة جيدة قدرها  2مليار دوالر مقابل  2.360بالمئة. كما بلغ مجموع االيرادات 

 بالمئة. 18دوالر ونسبتها 
ممر  كلم، وتعتبر اسرع 193والمعلوم ان قناة السويس تربط البحرين المتوسط واالحمر ويبلغ طولها  

 يوما تقريبا  من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح. 15بحري بين القارتين اسيا واوروباـ وتوفر نحو 
 ********** 

 2021ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ صالله العماني في العام 

 
 صاللة العماني مرفأ

الله العماني ان المرفأ مستمر بتحقيق االرقام الرئيس التنفيذي لمرفأ ص Mark Hardimanقال  
 2021مليون حاوية نمطية في العام  4.51القياسية بحركة الحاويات التي يتداولها سنويا . فقد بلغ مجموعها 

، موضحا  ان المرفأ يستثمر حاليا  كامل طاقته االستيعابية، وان استمرار 2020بالمئة عن العام  3.8بارتفاع 
فعات والتجهيزات الضرورية اهلته ان يقدم افضل الخدمات واسرعها وان يتمكن من استيعاب الزيادة تزويده بالرا

ان ادارة المرفأ تعد مشروعا لتوسيع المرفأ على المديين المتوسط والطويل  Hardimanالتي يسجلها سنويا . وتابع 
ماليين حاوية نمطية كحد  6ويا  لتصل الى مليون حاوية نمطية سن 1.5لتوسيع الطاقة االستيعابية للمرفا بمعدل 

 اقصى.
 ********** 
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Shanghai port container handling drops 25pc in April lockdown 

 
Port of Shanghai 

 

SHANGHAI, the world's largest container port, has suffered a daily container handling 

decline of 25 per cent in April, reports Colchester's Seatrade Maritime News. 

With many of the factories shut down, warehouses closed and logistics options limited, cargo 

volume at shanghai port dropped in April. 

The daily average container handling capacity of Shanghai was expected to be around 100,000 

TEU during April a decline of 25 per cent compared with the normal levels in the past.  

In particular while the port was operational there was a severe shortage of trucking capacity on 

the landside. To reduce inland container transportation pressure, Shanghai heavily promoted 

water-to-water with barging and feedering from nearby ports, land-to-sea and sea-rail combined 

transportation to try and stabilise the supply chain. 

In April, water-to-water transshipment volume of Shanghai was around 1.99 million TEU, 

accounting for 65 per cent of the total container volume of Shanghai port in April. 

The lockdown continues in much of Shanghai although there have been tentative steps to open 

areas where transmission has dropped to zero. The city government is also pushing to get more 

SHANGHAI, the world's largest container port, has suffered a daily container handling decline 

of 25 per cent in April, reports Colchester's Seatrade Maritime News.With many of the factories 

shut down, warehouses closed and logistics options limited, cargo volume at shanghai port 

dropped in April. 

The daily average container handling capacity of Shanghai was expected to be around 

100,000 TEU during April a decline of 25 per cent compared with the normal levels in the 

past. 

In particular while the port was operational there was a severe shortage of trucking capacity 

on the landside. To reduce inland container transportation pressure, Shanghai heavily 

promoted water-to-water with barging and feedering from nearby ports, land-to-sea and sea-

rail combined transportation to try and stabilise the supply chain. 

In April, water-to-water transshipment volume of Shanghai was around 1.99 million TEU, 

accounting for 65 per cent of the total container volume of Shanghai port in April. 

The lockdown continues in much of Shanghai although there have been tentative steps to 

open areas where transmission has dropped to zero. The city government is also pushing to 

get more factory production back into operation. 

SeaNews Turkey 

**********  
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 االلمانية في الربع االول من العام الحالي  Hapag Lloydارتفاع ارباح 

 
Ceo of Hapag LLoyd Rolf Habben Jansen 

ارقاما  جيدة بارباحها ووارداتها المالية في الربع االول  Hapag Lloydحققت شركة المالحة االلمانية  
 5.3من العام الحالي واكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت هذه االرباح الى 

 .%80مليار دوالر وبارتفاع  9. بينما بلغت االيرادات %179مليار دوالر وبنسبة 
ان تكون نتائج الربع الثاني من  Hapag Lloydالرئيس التنفيذي لـ  Ralf Habben Jansenوتوقع  

العام الحالي شبيهة بتلك المسجلة في الربع االول، موضحا  ان ارتفاع االيرادات يعود الى الزيادة الكبيرة بمتوسط 
لعام الحالي في الربع االول من ا (TEU)دوالر للحاوية النمطية الواحدة  2.744اسعار اجور الشحن التي بلغت 

 دوالر في الربع االول نفسه من العام الماضي. 1.509في حين كان متوسط اسعار اجور الشحن 
مليار  12.5ان تتراوح ارباحها في نهاية العام الحالي ما بين   Hapag Lloydمن جهة اخرى، توقعت  
ة عرضة لعوامل سلبية بسبب جائحمليارا، ولكن محذرة في الوقت ذاته من ان تكون هذه التوقعات  14.5دوالر و 

 كورونا والحرب في اوكرانيا.
**********  

Congestion and rates drove huge modal shift to air freight last year 
 

Cargo owners increasingly switched from sea to air in 2021, with port congestion and 

a narrowing price gap helping the airfreight market grow twice as fast as sea cargo. 

Furthermore, according to a new whitepaper by Ti Research, the global freight forwarding 

market bounced back to enjoy the strongest market growth since 2011, recording 11.2% 

growth in real terms, to $284.9bn. 

It was a strong performance following one of the most challenging years to date, amid the 

Covid-19 pandemic, Ti noted, with global trade growing 13% to a record high of $28.5trn. 
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The report said: “The strong growth in international trade in 2021 was mainly the result of 

pandemic restrictions being phased out, and surging demand for goods encouraged by 

government support schemes and economic stimulus packages introduced in many countries 

“Factors such as the expansion of the e-commerce industry and the rise of free trade 

agreements have also been contributors to the growth of the global digital freight forwarding  

market.” 

Airfreight grew by 14.9% – double the rate of sea freight – to reach a nominal value of 

$128.2bn. Ti said this was driven by strong demand for PPE towards the end of the year, as 

well as supply chain bottlenecks in sea and land transport. 

In sea freight forwarding, Ti noted how growth opportunities were lost due to “a shortage of 

carrier capacity and port congestion”. As a result, the market grew by 6.6%, to $156.5bn, 

while freight rates were up 69.8%, due to demand being “considerably higher than available 

capacity”. 

Indeed, Ti said, port congestion had created a “mismatch between supply and demand” and 

slowed growth in the sea freight market. 

For example, according to Maersk, around 12%-15% of global containership capacity was 

effectively taken out of circulation by congestion in 2021, while Kuehne + Nagel noted 80% 

of the global sea freight disruption was associated with North American ports. 

Ti added: “The congestion in the ocean freight market continues to push traditional 

ocean shippers into the air freight market, adding to demand and driving up air freight 

rates. The price difference between air and ocean had narrowed during the past year, making 

the shift to air slightly less costly than before the pandemic. 

“Then, the average price of global air cargo was 12 times more expensive than sea 

shipping. Towards the end of 2021, the cost to move goods by air was about 2.5 times more 

expensive than pre-pandemic.” 

Nevertheless, the air freight industry still has its own capacity constraints to contend 

with, despite record numbers of charter flights from Asia laid on to carry e-commerce cargo. 

“Adding air freight capacity to key tradelanes has been a key objective for forwarders over 

the past year,” Ti noted, but added: “Demand for air freight capacity continues to outstrip 

supply, contributing to increased yields and revenues among airlines. 

“Even though air cargo capacity gradually increased during 2021 due to 

improvements in international passenger traffic, it was still 10.9% below 2019.” 

The Loadstar 

**********   

   Seaspanحاوية نمطية لـ 7.700سفن جديدة سعة  4

 
Mark Lamarre  الرئيس التنفيذي لـSeaspan 
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سفن سعة الواحدة  4انها تعاقدت على بناء  Seaspan (Hong kong)اعلنت شركة تأجير السفن  
 (Dual-Fuel-LNG)حاوية نمطية والتي تستخدم بصورة مزدوجة وقود الديزل والغاز الطبيعي المسال  7.700

 .2024لالبحار. ومن المنتظر ان تستلمها خالل النصف الثاني من العام 
مليون حاوية نمطية، كما انها  1.148سعتها سفينة تبلغ  132اسطوال  مكونا  من  Seaspanوتستخدم  
سفينة التي ستبلغ  203سفينة، مما سيؤدي الى ارتفاع عدد السفن في اسطولها الى  67على بناء ايضا  متعاقدة 

 مليون حاوية. 1.959سعتها االجمالية 
 ********** 

Kerry Logistics becomes First Logistics Company to Use E-Trucks in Hong 

Kong 

 
Wiliam Ma ceo of kerry logistics 

 

Kerry Logistics began deploying 5.5-ton electric trucks (e-trucks) in Hong Kong in 

May 2022, making it the first logistics company to do so in Hong Kong. The introduction will 

be a trial run and is part of Kerry Logistics’s green initiative to achieve net-zero emissions by 

2050. 

As one of the logistics industry leaders, Kerry Logistics aims to maintain the 

resilience of its logistics network to climate change and minimise its environmental footprint 

around the world. In addition, it is committed to enhancing operational efficiency by 

switching to renewable energy for road transportation to reduce greenhouse gas emissions. 

William Ma, Group Managing Director of Kerry Logistics, said, “We are proud to be 

the first logistics company in Hong Kong to deploy e-trucks, demonstrating our strategic 

focus on supporting cleaner and greener supply chain management. 
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 To future proof our growth, Kerry Logistics is shifting to alternative fuel vehicles and 

phasing out vehicles with lower emissions standards on a trial basis. As energy consumption 

accounts for most of the carbon emissions in our operations, we will continue to increase the 

use of renewable energy in the countries in which we operate to create a value chain for 

sustainable business.” 

Kerry Logistics’s first electric vehicle was deployed in Singapore in the second 

quarter of 2021. The first hybrid electric vehicle was deployed in 2013. In addition, four 

electric vehicle charging stations were installed at the global headquarters in Hong Kong in 

the fourth quarter of 2021 to encourage the use of electric vehicles. 

LM logistics manager 

*********  

 ر مجددا  فيروس كورونا على االقتصاد الصيني وسالسل التوريد العالمية!تداعيات انتشا

 
 العاصمة الصينية بكين

، كانت الصين قد بدأت 2020عندما ضرب فيروس كورونا االقتصاد العالمي في الربع االول من العام  
لتي كانت والتدابير الصارمة اتخرج وتتعافى تدريجيا  من هذا الوباء بعد ان تمكنت من احتوائه بفضل االجراءات 

على البقاء في منازلهم اسابيع عدة، فاقفلت االسواق والمؤسسات الرسمية  رتهمبفرضتها على مواطنيها، حيث اج
والخاصة، واغلقت المصانع والمعامل، ما ادى الى احداث خلل شبه كامل بعمليات تصدير المنتجات والسلع 

عالمية، نظرا  الن الصين هي الدولة االولى وبامتياز، بتصدير السلع والبضائع واضطراب بسالسل التوريد ال
 االستهالكية الى مختلف دول العالم.

وعندما كان العالم مستمرا  بمكافحة فيروس كورونا في مطلع العام الماضي والذي كان يصيب الماليين  
ها فعادت الحركة الى مدنها واسواق من االشخاص ويفتك باالالف يوميا ، كانت الصين قد تخلصت منه نهائيا ،

واستأنفت المصانع والمعامل نشاطها وانتاجها. وشهدت المرافئ الصينية عمليات تصدير غير مسبوقة الى 
تريليون دوالر في العام الماضي وبلغ الفائض  3.3مختلف انواع العالم. فقد ارتفعت الصادرات الصينية الى 

 ، وهو الفائض االكبر الذي تحققه الصين على االطالق حتى تاريخه.مليون دوالر 676.4التجاري الصيني 
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ولكن هذا الوباء لم يطل الغيبة عن الصين فعاد وضربها مجددا عندما بدأ يتفشى في انحاء البالد في  
مدينة  13شهر اذار )مارس( من العام الجاري، ما دفع السلطات الصينية الى فرض مجددا اغالق كامل على 

زئي بير واجراءات تمثلت باغالق جمن بينها مدن صناعية كبرى، واخرى تمتاز بمرافئها العالمية. كما اتخذت تدا
 .(Pekin)والعاصمة بكين  Shenzhen & Shanghaiفي مدن اخرى من بينها 

وتوقع الخبراء ان يكون النتشار فيروس كورونا وتفشيه مجددا في الصين تداعيات كبيرة على نموها  
 5.5ان تحقق نموا  يتجاوز الـ  االقتصادي وعلى سالسل التوريد والشحن في العالم، علما  ان الصين كانت تأمل

 بالمئة هذا العام.

وتأتي االجراءات والتدابير القاسية التي فرضتها السلطات الصينية بهدف القضاء على فيروس كورونا  
واحتوائه، في الوقت الذي يتجه العالم نحو رفع القيود التي كان اضطر الى اتخاذها لمكافحة هذا الوباء، وبالعودة 

 الطبيعية التي كانت سائدة قبل ظهوره. الى الحياة
فأغلبية الدول رفعت هذه االقيود واالجراءات والتدابير سواء بشكل كامل او جزئي... رغم ان متحور  

Omicron .ما يزال ينتشر في العالم ويفتك بالبشر ولو بنسب اقل بكثير مما كان يفعل فيروس كورونا 
 نفضيل االقتصاد على حساب صحة مواطنيها، بحجة انه ال يمكويظهر ان دول العالم اتخذت قرارا  بت 

 الوباء وان التعايش معه امر ال مفر منه.  القضاء والتخلص نهائيا  على هذا

واء هذا تتمكن من احت ان ويعتقد الخبراء ان االسابيع المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة للصين، فاما 
يزداد انتشاره وتفشيه في انحاء البالد، ان ، او 2020ف العام الفيروس بشكل كامل كما كانت نجحت في منتص

ما سيدفع السلطات الصينية الى فرض المزيد من القيود واالجراءات التي ستؤدي حتما  الى خنق االقتصاد 
الصيني بصورة اكبر والى ازدياد مستوى االضطرابات في سالسل التوريد العالمية من جهة، والى احداث نقص 

 السلع او البضائع الصينية التي بامس الحاجة اليها العالم من جهة اخرى.قياسي ب
  ********** 

Indian second-hand box rates fall 20pc in trading and leasing 
 

INDIA has seen an ease of 20 per cent in average prices of 20 dry cargo and 40 high 

cube shipping containers until the last week of April, reports New Delhi's Financial Express. 

Additionally, the decline in container prices can be traced in countries such as China, the US, 

Europe, the Middle East, the Indian subcontinent and Asia.  

The disruptions have led to uncertainties in the supply chain. 

"However, it does seem like we have now reached the peak container turnaround times. 

The container demand versus supply has reached balance levels and that will mean that prices 

will also taper off a little bit while probably not falling steeply as is evident in the report. 

Beyond this, it depends on the disruptions," said Container xChange CEO Christian Roeloffs. 
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"Once China resumes operations in full swing, there will be a pent-up demand for 

containers as we have season coming. This will cause a traffic jam of vessels and the demand 

for containers will rise causing container prices to rise again (in mid-term)." 

Hong Kong Shipping News. 

********** 

 2022موانئ الواليات المتحدة تسجل حركة حاويات قياسية في شهر اذار )مارس( 

 
 االميركي Long Beachمرفأ 

حققت مرافئ الواليات المتحدة االميركية رقما قياسيا بحركة الحاويات التي تداولتها في شهر اذار 
مليون  2.34)مارس( الماضي وهو االكبر الذي يسجل خالل شهر واحد. فقد بلغ مجموع الحاويات المتداولة 

ذاته )اذار( من العام  عن الشهر %3.2عن شهر شباط )فبراير( المنصرم، و  %10.8حاوية نمطية بارتفاع 
مليون حاوية  2.33الماضي، وهو االكبر من الرقم القياسي الذي سجل في ايار )مايو( من العام الماضي والبالغ 

 National Retailنائب رئيس االتحاد الوطني للبيع بالتجزئة  Jonathan Goldنمطية. واوضح 
Federation (NRF)  هب ودب من البضائع والسلع لتلبية طلب المستهلكين ان التجار االميركيين يستوردون ما

ولتخزينها تحسبا  من ان يؤدي التضخم الذي تشهده الواليات المتحدة حاليا  الى ارتفاع اسعار السلع وتكاليفها 
 االجمالية.
مليون حاوية نمطية في النصف االول من العام الحالي  13.5ويتوقع ان تسجل المرافئ االميركية تداول  

مليون حاوية  25.8بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، علما انها كانت سجلت تداول  5.1ي بارتفاع ا
مليون حاوية  22، الذي حقق رقما قياسيا بلغ 2020بالمئة عن العام  17.4، بزيادة 2021نمطية في العام 

 نمطية وهو االكبر الذي سجل في عام واحد حتى تاريخه.
 ********** 
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Container demand falls as peak appears to have passed 

 
Brian Sondey ceo of Triton International 

 

CONTAINER lines are posting more all-time highs for the first quarter, with some 

speculating if their earnings are peaking, reports New York's FreightWaves. 

Evidence of market easing continues to climb in the container equipment business. 

Triton International (TRTN) Executives, the world's largest container leasing company, 

declared that box production is down, new container pricing is down, leasing durations and 

leasing rates are down, and the pricing of older containers in the secondary market is down.  

"When we look at the market, we say, boy, this is actually a pretty nice market," said Triton 

CEO Brian Sondey. 

"If you had transported us from 2015 to here, this would be unbelievable. But 

compared to unprecedented shortages and unprecedented pricing last year, it's down a little 

bit." 

Mr Sondey described last year as "an extreme container shortage" and the current 

market as "still pretty tight" but "not quite as extraordinary as 2021" and "more of a regular 

market". 

Production in 2021 was the highest on record with 7.18 million TEU, according to 

Drewry. 

The average price of new containers neared US$4,000 per TEU in mid-2021. Three months 

ago it was down to $3,400 per TEU. 

That's a 25 per cent drop from the peak but is still higher than pre-Covid crisis prices.  

Mr Sondey described July 2021 container pricing highs as "a condition we've never seen 

before." 

"Container prices are now reflected in leasing rates as well," said Mr Sondey. 

"I think that just reflects container prices coming back down to Earth a little bit. When 

container prices are no longer close to $4,000, it's easier to spread the premium [over fewer 

years]." 

Seanews.com.tr. 

**********  
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 االوروبياالتحاد انخفاض مبيعات السيارات في 
الفرنسية ان السنوات المقبلة ستكون صعبة على صناعة السيارات، وذلك  ”Les Echos“اكدت صحيفة  

 يعود للنقص في المكونات االلكترونية منذ ان اجتاح وباء "كورونا" العالم.
ان السيارات الجديدة شهدت تراجعا  في  (ACEA)من جهة اخرى، قال اتحاد المصنعين االوروبيين  

 يعاتها في االتحاد االوروبي في اذار )مارس( المنصرم.مب
بالمئة  20.5سيارة في اذار الماضي بانخفاض  844.187فقد بلغ مجموع السيارات الجديدة المباعة  

 .2019عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، واقل بمقدار الثلث تقريبا  عن العام 
نيا ادى الى زعزعة استقرار السوق االوروبي اذ تعتبر ولفتت الصحيفة الى ان الغزو الروسي الوكرا 

اوكرانيا بشكل خاص المزود االوروبي الرئيسي الدوات توصيل االسالك وهي اجزاء توصف بانها "نظام 
االعصاب" في تصنيع السيارات. وذكرت الصحيفة ايضا  انه بسبب نقص هذه االجزاء المصنعة في اوكرانيا تم 

 د من مصانع السيارات في جميع انحاء اوروبة.تعليق العمل في العدي
 ********** 

 2022ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين واالتحاد االوروبي في الربع االول من العام 
ان حجم التبادل التجاري بين الصين واالتحاد  Gao Fengقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية  

 12.2مليار دوالر ونسبته  205.87االوروبي سجل ارتفاعا  ملموسا  في الربع االول من العام الحالي، اذ بلغ 
 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

عميق للتعاون، الح مشتركة واسعة واساس لصين واالتحاد االوروبي لديهما مصان ا Fengواضاف  
تكامل االقتصادين الى حد كبير وتابع: "ان الصين مستعدة للعمل مع االتحاد االوروبي من اجل الحفاظ  الى الفتا  

وتعزيز محركات نمو جديدة في مجال الوقاية من الجائحة  ،على استقرار سالسل التصنيع واالمداد والتوريد
 خم في تنمية التعاون االقتصادي والتجاري الثنائي.والرقمنة والعلوم والتكنولوجيا ومن اجل ضخ ز 

  ********** 
EVA Air to order additional Boeing 777 freighter to boost cargo capacity 

 

Taipei, May 6 (CNA) Taiwan-based EVA Airways announced Friday that it 

will order an additional Boeing 777 freighter which it expects to be delivered by the 

end of 2023 to increase the airline's competitive edge in the cargo market. 

The new aircraft, together with EVA's eight existing cargo aircraft and plans to 

convert three of its Boeing 777-300ER passenger jets into freighters, will give EVA 

Air a fleet of 12 freighters by 2025, the airline said. 
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"We continually evaluate passenger and cargo market needs so we can 

appropriately increase capacity, meet demand and enhance our risk management 

capabilities," said EVA Air President Clay Sun. 

Sun cited Boeing estimates that the air cargo market will increase at an annual 

compound growth rate of 4.0 percent to 4.6 percent over the next 20 years. By 2040, 

global freighter demand will climb by more than 70 percent, he said. 

The airline decided to place the order to meet the expected expansion of the airfreight 

market and the airline's own long-term flight network planning and business demands, 

Sun said. 

According to EVA Air, the Boeing 777 freighter is the world's largest twin-

engine air cargo aircraft with a maximum capacity of 106 tons. 

EVA Air has equipped its Boeing 777 freighters with the same turbofan engines that 

power its existing 34 B777-300ER passenger aircraft. As a result, B777-300ER flight 

crews can easily fly the dedicated freighters after training to master the differences 

between the aircraft, the company said. 

Consistency in its aircraft models and engines gives the carrier extra flexibility 

for crew deployment and elevates maintenance-management efficiencies, leading to 

operational benefits, EVA Air said. 

Meanwhile, the airline announced net profit of NT$3.35 billion (US$117 

million) for the first quarter of the year, a record high for the quarter. 

Focus Taiwan 

***********  

 

MOL  سفن عمالقة لشحن السيارات مع احواض بناء السفن اليابانية 4تعاقدت على بناء 
انها وقعت عقدين مع احواض بناء السفن  Mitsui OSK Lines (MOL)قالت شركة المالحة اليابانية  
 لشحن  RoRoسفن  4لبناء  ”Nihon Shipyard Co” & “Shin Kurushena Dockyard.Co“اليابانية: 

 (LNG)االف سيارة، وهي تستخدم الطاقة المزدوجة من وقود الديزل والغاز الطبيعي المسال  7السيارات بسعة 
 4قد وقعت عقدا  مماثال  لبناء  MOL. وكانت شركة 2025و  2024لالبحار، على ان تستلمها خالل العامين 

 .2025سفن تتمتع بذات الموصفات والتي من المقر ان تتسلمها في العام 
  ********** 

 فن المتعاقد على بنائهامليون حاوية نمطية سعة الس 7.5
ت التشهد احواض بناء السفن في العالم نشاطا  مزدهرا  بسبب العقود العديدة التي وقعتها لبناء سفن وناق  

 من مختلف االنواع واالحجام السيما سفن الحاويات.
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المتخصصة بالسمسرة في مجال النقل البحري، ان سعة السفن  Braemar ACMواعلنت مؤسسة  
بالمئة من السعة  30مليون حاوية نمطية، وهو رقم قياسي اذ يمثل ما نسبته  7.5المتعاقدة على بنائها بلغت 

شركات  تستلممليون حاوية نمطية. وتوقعت ان  25.606االجمالية الحالية لالسطول التجاري العالمي والبالغة 
 3سفنا تبلغ سعتها  2024مليون حاوية نمطية، وفي العام  2.5تبلغ سعتها  2023حة سفنا  في العام المال

 .2025ماليين حاوية نمطية، على ان يتم تسليم السفن الباقية والبالغة سعتها مليوني حاوية نمطية في العام 
المتخصصة بشؤون النقل البحري، ان شركة المالحة  ALPHALINERمن جهة ثانية، اشارت نشرة  

سفن تبلغ  110التي تحتل المرتبة االولى في العالم بسعة اسطولها، متعاقدة على بناء  (MSC)  السويسرية
مليون  4.267بالمئة من سعة اسطولها التجاري البالغة  32.1مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته  1.403سعتها 

التايوانية التي تحتل المرتبة السادسة في العالم، متعاقدة على  EVERGREENحين ان شركة حاوية نمطية، في 
 1.544بالمئة من سعة اسطولها البالغة  41.3الف حاوية نمطية اي ما نسبته  625سفينة تبلغ سعتها  64بناء 

سفينة  34اقدة على بناء الصينية التي تحتل المرتبة الرابعة، متع COSCOمليون حاوية نمطية، بينما مجموعة 
مليون حاوية  2.931بالمئة من سعة اسطولها البالغة  20الف حاوية نمطية، اي ما نسبته  587تبلغ سعتها 

 نمطية،
 437سفينة تبلغ سعتها  54الفرنسية التي تحتل المرتبة الثالثة، متعاقدة على بناء  CMACGMكما ان شركة 

 مليون حاوية نمطية. 3.732لمئة من سعة اسطولها البالغة با 13.4الف حاوية نمطية اي ما نستبه 
  ********** 

Maersk says China lockdowns may worsen container congestion 
 

COPENHAGEN: Bottlenecks in global container shipping could worsen later 

this year as a result of new COVID-19 lockdown measures in China, shipping group 

Maersk warned on Wednesday (May 4). 

Maersk, often seen as a barometer for global trade, said a surge in consumer 

demand, pandemic-related congestion in major ports and more recently an airspace 

closure following Russia's invasion of Ukraine have slowed down container shipments 

and prompted a spike in freight rates. 

"Further challenges arise from the ongoing COVID-19 lockdowns in China, 

and while the impact in the first quarter is limited, it may worsen the congestion 

environment in coming quarters as the situation develops," the company said in its 

first-quarter earnings statement. 
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The Copenhagen-based company confirmed upbeat first-quarter numbers 

announced last week as well as its forecast that growth in global container demand 

will slow this year to between minus 1 per cent and plus 1 per cent, compared to its 

previous expectation of 2-4 per cent growth. 

One of the world's biggest container shippers with a market share of around 17 

per cent, Maersk also said that while consumers had spent more on goods during the 

pandemic rather than services such as restaurants and travel, that was likely to change. 

"A reduced impact from the COVID-19 pandemic should support the global economy, 

but the composition of spending is likely to rebalance towards services, and sharply 

rising prices for some goods may lead consumers to adjust their spending plans," the 

company said. 

CNA 
 

**********   
البلجيكي في الربع االول من العام  Antwerpبالمئة انخفاض حجم البضائع في مرفأ  1.5

2022 
البلجيكي سجل  Antwerpان مرفأ  American Journal of Transportationذكرت مجلة  

عام الحالي عما ول من الانخفاضا  صغيرا  بالوزن االجمالي للبضائع التي تداولها استيرادا  وتصديرا  في الربع اال
 بالمئة. 1.5مليون طن بانخفاض  58.3كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغ وزنها 

واضافت المجلة ان حركة الحاويات التي تداولها المرفأ البلجيكي سجلت انخفاضا  كبيرا  في الربع االول من  
نت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما ارتفع الوزن االجمالي بالمئة عما كا 11.6العام الحالي بلغت نسبته 

بالمئة، وتراجع  2.4بالمئة، في حين سجلت بضائع وبواخر الرو/رو زيادة صغيرة بلغت  49.1للبضائع العامة بنسبة 
 11.1بنسبة  (Bulk Cargo)بالمئة، مقابل ارتفاع البضائع السائبة   19.6بنسبة  (Fertilisers)حجم مادة االسمدة 

 بالمئة. 16.6، والمشتقات النفطية بنسبة بالمئة
  ********** 

وزارة الخزنة االميركية تفاجئ العالم بالدعوة الى الغاء جزء من الرسوم الجمركية على الواردات 
 الصينية

حربا تجارية عنيفة على الصين بفرضه رسوما  Donald Trumpعندما شن الرئيس االميركي السابق   
مليار دوالر اميركي، كان بهدف تقليص  370جمركية اضافية على بضائع صينية تجاوزت قيمتها االجمالية الـ 

حجم االستيراد من الصين، ولكن تبين الحقا  ان هذه الحرب لم تحقق الهدف المرجو منها الن الصين بقيت 
 ي قياسي مع الواليات المتحدة االميركية.مستمرة بتسجيل فائض تجار 
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واليوم وبعد مرور اكثر من  ثالثة اشهر على الحرب الروسية على اوكرانيا وتداعياتها السلبية على  
دول العالم بدعوتها الحكومة االميركية الى  Janet Yellenاالقتصاد العالمي، فاجأت وزيرة الخزانة االميركية 

ق في عهد الرئيس االميركي الساب الغاء جزء من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي كانت فرضت
Donald Trump .موضحة ان هذه الرسوم سببت وما تزال المزيد من الضرر للمستهلكين والشركات االميركية ،

واضافت ان "مناقشات الرسوم الجمركية على بضائع صينية متواصلة في االدارة االميركية، لقد قلت سابقا  ان 
انتقاما من ممارسة الصين التجارية غير العادلة، سببت  Trumpالسابق بعض التعرفات التي فرضها الرئيس 

وتسبب برأي، المزيد من الضرر للمستهلكين والشركات االميركية، وانها ليست استراتيجية سليمة من حيث معالجة 
من القومي القضايا الحقيقية التي لدينا مع الصين، سواء كانت نقاط ضعف سالسل التوريد واالمداد او قضايا اال

 او غيرها من الممارسات التجارية غير العادلة".
انها تصر على الغاء بعض هذه الرسوم "ليس فقط بسبب التضخم الذي يضرب ارقاما   Yellenواكدت  

قياسية في االقتصاد االميركي في هذه المرحلة، ولكن ايضا  الن مثل هذه القرارات ستفيد المستهلكين والشركات 
 في بالدنا..."

  ********** 
 2022الربعة االولى من العام مليون حاوية نمطية حركة المرافئ الصينية في االشهر ا 91

اعلنت وزارة النقل الصينية ان جائحة كورونا التي ضربت البالد مجددا  لم تمنع المرافئ الصينية من ان  
مليون حاوية  91تسجل ارتفاعا بحركتها االجمالية في االشهر االربعة االولى من العام الحالي. فقد تعاملت مع 

بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي،  1.7ى من العام الحالي بارتفاع نمطية في االشهر االربعة االول
مليون حاوية  15.35واضافت ان مرفأ شنغهاي ما يزال يتربع على المرتبة االولى في الصين وفي العالم بتداوله 

ما حل في مليون حاوية نمطية، بين 10.94في المرتبة الثانية بـ  Ningbo & Zhoushanنمطية، تبعه مرفأ 
 مليون حاوية نمطية... 9.1بـ  Shenzhenالمرتبة الثالثة مرفأ 

واشارت الوزارة الى ان حجم البضائع التي تداولتها المرافئ الصينية في االشهر االربعة االولى من العام  
 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. 0.2مليار طن بارتفاع  4.9الحالي بلغ 

رفأ شنغهاي ما يزال يحتل المرتبة االولى في العالم بحركة الحاويات التي يتداولها سنويا والمعلوم ان م 
 وذلك للعام الثاني عشر على التوالي.

  ********** 
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 2022الكورية الجنوبية في الربع االول من العام  HMMارتفاع قياسي بارباح 
ضعفا   19سجلت شركة المالحة الكورية الجنوبية ارباحا  قياسية في الربع االول من العام الحالي، بلغت  

  كوري جنوبي (won)تريليون وون  3.13عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغت االرباح 
 بالمئة. 102تريليون وون بزيادة تجاوزت نسبتها الـ  4.92مليار دوالر(، بينما بلغت ايراداتها  204)

 13سفينة سعة الواحدة منها  12وقعت عقودا  مع احواض بناء السفن الكورية لبناء  HMMويذكر ان  
 .2024الف حاوية نمطية، على ان تتسلمها في النصف االول من العام 

الف حاوية  819باخرة تبلغ سعتها االجمالية  75المرتبة الثامنة في العالم باسطول يضم  HMMوتحتل  
 نمطية.

  **********   
بعة االولى من العام ر بالمئة في االشهر اال 25.9التبادل التجاري بين الصين وروسيا زاد نسبة 

 الحالي
 25.9لتبادل التجاري بين الصين وروسيا زاد بنسبة قالت االدارة العامة للجمارك الصينية ان حجم ا 

مليار دوالر. فقد زادت الصادرات الصينية  51.09يبلغ لبالمئة خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، 
ار دوالر، بينما ملي 20.24بالمئة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي وبلغت  11.3الى روسيا بنسبة 

 مليار دوالر. 30.85لتصل الى  37.8ية الى الصين بنسبة الصادرات الروسنمت 
وكانت الجمارك الصينية قد اشارت في وقت سابق ان حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا بلغ  

 الماضي.بالمئة عن الفترة نفسها من العام  28.7مليار دوالر في الربع االول من العام الحالي اي بزيادة  38.17
  **********  
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