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 2022حدثان مهمان في قطاع النقل البحري اللبناني خالل النصف االول من العام 

 اتفاقية التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا                       اتفاقية ادارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت      

 2022الل نيسان )ابريل( مراتب شركات المالحة العالمية والوكاالت البحرية في مرفأ بيروت خ

 
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت

Greek shipowners retain major role in fleet holdings 
 

       
             Greek oil tanker “Alexander the Greek”                                         Greek tanker" Astro Lupus" 
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 28/6/2022بيروت         5265/2022/252رقم 

 
  .133Newsletter nr– 133النشرة االلكترونية 

 June 2022 -2022( يونيو) حزيران
 Index –الفهرس 

 
 2022حدثان مهمان في قطاع النقل البحري خالل النصف االول من العام  -
-  

1 

 6/8 الفرنسية الدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت CMACGMاختيار  - 

  حديث وتجديد تجهيزات محطة الحاوياتتمليون دوالر ل 33 -

   توقيع اتفاقية ادارة وتشغيل محطة الحاويات حدث استثنائي -

   المحوري في شرق المتوسط أ بيروت دورهنأمل ان يستعيد مرف -

  يلياتوقيع اتفاقية التعاون بين ادارتي مرفأي بيروت ومرس -

   االتفاقية تمكن مرفأ بيروت من تطوير خدماته وتحديث معامالته -

   اطالق ورشة اعمار مرفأ بيروت في نهاية آب حدث ايجابي -

  دة اعمار مرفأ بيروتلبنان غير قادر بوضعه الحالي على تمويل اعا -

   محطة للتجارة الدولية في المنطقة اهممرفأ بيروت  -

- red with the compa 4 months of 2022 stSummary of Beirut port statistics in 1
same period of 2021 

9/12 

  2022مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية جيدة في االشهر االربعة االولى من العام  -

  ارتفاع حجم البضائع المتداولة وحركة الحاويات والسيارات -

محلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية وتراجع ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك ال -
 مجموع حركة المسافنة

 

 12/13 حمية لتفعيل دور قطاع النقل في لبنان ط مكثف للوزير علينشا -

  الوضاع الحاليةاجراء مناقصة الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات انجاز في ظل ا -

  تفعيل دور النقل العامحافلة ل 50تشمل  فرنسيةتأمين هبة  -

  على االنتهاء شارفاالمخطط التوجيهي واالطار القانوني لقطاع المرافئ  -

   اء مبنى الشرقي في مطار رفيق الحريري الدولياستدراج العروض النش -
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  ال بيع المالك الدولة -

  لرفع مستوى الكوادر البحرية في لبنانحرية باتفاقيات  -

  تفعيل دور المرافئ اللبنانية لزيادة ايرادات خزينة الدولة - 

 - hina importsmuted CUS Trade deficit narrows on record on  14 

 - 4 months 2022 compared with the  stSummary of Tripoli port Statistics in 1
same period of 2022 

14/16 

  2022ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس خالل االشهر االربعة االولى من العام  -

  ارتفاع الحركة ينسحب ايضا على مجموع الواردات المرفئية -

 16/17 يوسف خليل: افتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في المطار خطوة مهمة الستعادة النمو االقتصادي المستدام -

 لم يحصل لجم لسرق اموال الدولة العامة فستظل المشكلة اغيف الخبز واذالوزير سالم: مستمرون بدعم ر  -
 قائمة

17/18 

- 16 JuneYerevan on -Beirut – YerevanArmenia will make the first flight  eFlyon 18/19 

- eirut port in April 2022Ranks of shipping lines at B 19/22 

ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض تلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية في  -
 2022شهر نيسان )ابريل( 

 

   رادا وتصديرا تبديالت في بعض المراتب االمامية استي - 

   حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا   88% -

   ولى تصديرا  حصة شركات المالحة الست اال 96% -

-  rs to Beirut in March & April 2022Ranks of shipping lines by importing containe  

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

 22  لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت منهجية عملها -

- 2022 Marchcompared with  AprilSummary of Beirut port statistics in  23/25 

  2022ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في شهر نيسان )ابريل(  -

ع ومجموع الحاويات برسم المسافنة مقابل تراجدة برسم االستهالك المحلي ارتفاع عدد البواخر والحاويات المستور  -
 الوزن االجمالي للبضائع وعدد السيارات وحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 

العالقات  التبادلية ان تكون اطيب الوزير الحاج حسن: مرفأ بيروت بداية عبورنا نحو العالم ولبنان يريد لعالقاته -
 مع هذا المحيط القريب والبعيد

26 

 27  الوزير نصار: مليون شخص يتوافدون الى لبنان خالل فصل الصيف المقبل -

 27/28 السياحة في لبنان تنعش قطاع تأجير السيارات -

 

 

3/50 

ICN – Newsletter nr. 133 – June 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-4- 

- Summary of Tripoli port in April 2022 compared with April 2021 28/29 

  2022كة مرفأ طرابلس االجمالية في شهر نيسان )ابريل( ارتفاع جيد بحر  -

  ارتفاع الحركة االجمالية تنعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية -

-  s sayurceLebanon central Bank Forensic audit to begin June 27, two Lebanese so 30 

 30/31 2022ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام  -

 31 نقابة مستوردي الخضار والفاكهة النقاذ الموسم وتفادي ازمة كبيرة -

- 4 months of 2022  stSummary of containers handled at Beirut port in the 1
compared with the same period of 2021 

32/34 

  2022من العام  بيروت خالل االشهر االربعة االولىارتفاع حركة الحاويات في مرفأ  -

موع مألى ببضائع لبنانية وانخفاض مج نمو حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة -
 حركة الحاويات برسم المسافنة

 

  حصة حركة المسافنة من مجموع الحاويات 19% -

 34/35 2022مليون راكب في مطار رفيق الحريري الدولي في االشهر الخمسة االولى من العام  1.988 -

 35  مستعدون لدعم الدولة في لبنان شرط تنفيذ االصالحات المطلوبة :السفيرة الفرنسية في لبنان -

 36 ة القمحبخاصتيجي الغذائي بأسعار مدعومة ور: الدولة معنية بتأمين االحتياط االسترااالسم -

-   record throughputEast China Port Breaks monthly containers  37 

- n April 2022Ranks of shipping agencies at Beirut port i 37/40 

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

 

  تغييرات في المراتب االمامية استيرادا وتصديرا -

  حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادا 90% -

  حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديرا 98% -

- Ranks of shipping agencies by Importing containers in March & April 2022  

-  Ranks of shipping agencies by exporting containers in March & April 2022  

 40/41  حاوية مواد غذائية عالقة في مرفأ بيروت 1000بحصلي  - 

- in April 2022 Saudi port near 600,000 TEU 41 

-  holding  owners retain major role in fleetGreek ship 42 

تراجع حجم البضائع مقابل ارتفاع عدد الحاويات والسيارات في مرفأ العقبة االردني في االشهر الخمسة االولى  -
 2022من العام 

43 
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-  Greek Shipping lines profits conceal transport of Russian oil 44 

 44 2022ويس تحقق اعلى ايراد شهري في ايار )مايو( قناة الس -

- oldingMSC bids for Global Port H 45 

 45 الخارج الىارتفاع تصدير السيارات الكهربائية الصينية  -

-  KLM - vest Euro 400 million in Air FranceCMACGM to in 45/46 

- MSC  47  باخرة حاويات جديدة 20السويسرية تتعاقد على بناء 

-  80% of 2021 levelto Shanghai port container throughput rebound  47/48 

- CMACGM  48  باخرة حاويات اضافية 16الفرنسية تتعاقد على بناء 

-   Lloyd partners in container terminal in Egypt–Hapag  49 

 50 على البضائع الصينية Trumpالتي فرضها  "المتهورة"البيت االبيض يناقش الرسوم الجمركية  -

-  15 shipping companies fined 80 billion won for prices fixing 50 
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 حدثان مهمان في قطاع النقل البحري اللبناني خالل النصف االول من العام الحالي 
توقيع اتفاقية الدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت واتفاقية تعاون بين 

 ادارتي مرفأ بيروت ومرسيليا

 
 اتفاقية ادارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت

لنقل البحري اللبناني خالل النصف االول من العام الحالي حدثين مهمين، رغم تفاقم االوضاع شهد قطاع ا 
 CMACGMالمالية واالقتصادية واالجتماعية واالزمات السياسية في البالد... وتمثل هذان الحدثان بفوز مجموعة 

ادارتي مرفأي  يع اتفاقية تعاون بينالفرنسية بمناقصة ادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وتوق
 بيروت ومرسيليا في مجال الخبرات التقنية والفنية.

 الفرنسية الدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت CMACGMاختيار 
وفي ظل هذا التدهور المتواصل على مختلف االصعدة واستمرار لبنان بعدم تلبية مطالب المجتمع الدولي  

الصالحات ومحاربة الفساد، استطاعت ادارة واستثمار مرفأ بيروت، بدعم من وزير االشغال العامة بتبني واعتماد ا
والنقل علي حمية، من اطالق المناقصة الدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات. وبالرغم من عدم تقدم اكثر من 

تين: لمرفأ ملفي هاتين الشركشركتين عالميتين للمشاركة في المناقصة كما نص دفتر شروطها، درست ادارة ا
“Gulftainer”  االمارتية و“CMACGM” واختارت االنسب واالصح بينهما. ،الفرنسية 

 فتم اختيار المجموعة الفرنسية التي قدمت السعر االفضل ولصالح ادارة المرفأ وخزينة الدولة اللبنانية. 
 مليون دوالر لتحديث تجهيزات محطة الحاويات 33

التابعة للمجموعة الفرنسية ادارة وتشغيل وصيانة محطة  ”CMA Beirut Terminal“كة وقد تسلمت شر  
 سنوات. 10الحاويات في االول من شهر نيسان )ابريل( الماضي ولمدة 
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 33باستثمار   CMA Beirut containerشروط التي تنص عليها بنود المناقصة، قيام شركة ومن ال 

مليون دوالر خالل  19مليون دوالر في محطة الحاويات خالل مدة ادارتها وتشغيلها لمحطة الحاويات، منها 
دة بناء دات جديدة، واعاالعامين االولين للتحديث الكامل للمعدات واعادة تأهيلها، واستبدال تلك المستهلكة بمع

مخزن تقني جديد للصيانة وتخزين قطع الغيار التي يمكن استخدامها كلما دعت الحاجة اليها، باالضافة الى تحقيق 
التحول الرقمي للمحطة من خالل تطبيق االنظمة االكثر تطورا في مجال االدارة والشحن والربط البيني للعمليات 

 وتحقيق االداء المراعي للسالمة البيئية عبر شراء معدات واليات وتجهزات ،أ من جهةوللمشغلين المختلفين في المرف
 االقل تلوثا من جهة اخرى.

 توقيع اتفاقية الدارة وتشغيل محطة الحاويات حدث استثنائي 
في المناقصة التي اجرتها ادارة المرفأ الدارة وتشغيل محطة  CMACGMويمكن اعتبار مشاركة مجموعة  

ات في ظل االوضاع المأساوية والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، حدثا  استثنائيا ، الن الشركات العالمية الحاوي
مثل لبنان، غارقة في ديونها وفسادها وغياب قضائها العادل، وتدهور سعر  ةال تشارك عادة في مناقصات في دول

 آسي على مختلف االصعدة ال تعد وال تحصى!عملتها الوطنية  بصورة دراماتيكية وتعاني من االزمات والم
 نأمل ان يستعيد مرفأ بيروت دوره المحوري في شرق المتوسط

 ”CMA Beirut Container“ان قطاع النقل البحري اللبناني يتمنى النجاح لشركة  ،في مطلق االحوال 
ت معدات وتجهيزات محطة الحاويافي المهام الموكولة اليها، ويأمل من ان تتمكن من اعادة تحديث وتجديد وتأهيل 

وكمركز رئيسي لعمليات المسافنة  في شرق المتوسط لكي يتمكن مرفأ بيروت من استعادة دوره المحوري
(Transshipment)  بالمئة من الحركة  40نحو مرافئ البلدان المجاورة، حيث كانت تشكل هذه العمليات اكثر من

تشرين االول )اوكتوبر(  17قبل اندالع المظاهرات واالحتجاجات في االجمالية السنوية لمحطة الحاويات وذلك 
 ، وتدهور االوضاع في البالد.2019من العام 

 توقيع اتفاقية التعاون بين ادارتي مرفأي بيروت ومرسيليا

 
 اتفاقية التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا
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فاقية التعاون بين ادارتي مرفأي بيروت ومرسيليا في مجال تبادل الخبرات التقنية وبالعودة الى توقيع ات 

والفنية والتي تعنى بالنقل البحري وتطوير عمل المرافئ، فانه من دون ادنى شك يصب في مصلحة مرفأ بيروت 
 .2020آب )اغسطس( من العام  4لحقت به اضرار فادحة في االنفجار القاتل والمدمر في الذي 

يات دولية عاليةـ، ستو فمرفأ مرسيليا هو من بين المرافئ االكثر نشاطا ويتمتع بخبرات تقنية وفنية على م 
ئ والموانئ المراف عامالته وخدماته على التكنولوجيا الحديثة التي اهلته من ان يصبح في مصافويعتمد في ت

 العالمية المتطورة.
 تهتفاقية تمكن مرفأ بيروت من تطوير خدماته وتحديث معامالاال

ير ادارة مرفأ مرسيليا ان تزود بها مرفأ بيروت ستمكنه حتما من تطو برات التقنية والفنية التي يمكن ان الخ 
 مكنه من زيادة ايراداته المالية.باالضافة الى استحداثه لخدمات جديدة ت ،خدماته وتحديث معامالته

كما ان هذه االتفاقية ستتيح لمرفأ مرسيليا من ان يضع بتصرف ادارة مرفأ بيروت خبراته الطويلة المرتبطة  
ددا في وتمكينه من ان يكون مج ،بتطوير االدارة والتنظيم الداخلي لهذا المرفق البحري الخدماتي االهم في لبنان

 والعبا محوريا في المنطقة. مصاف المرافئ المتطورة
 اطالق ورشة اعمار مرفأ بيروت في نهاية آب المقبل

كما ان قطاع النقل البحري اللبناني يرحب بما اعلنه وزير االشغال العامة والنقل علي حمية عن اطالق  
شهر  22 ورشة اعادة اعمار مرفأ بيروت في نهاية شهر آب )اغسطس( المقبل، فبعد طول انتظار دام اكثر من

 ، جاء اعالن الوزير حمية في محله.2020آب  4على انفجار 
 لبنان غير قادر بوضعه الحالي على تمويل اعادة اعمار مرفأ بيروت!

فالغرفة الدولية للمالحة في بيروت كانت اول من اعلنت ان لبنان، بوضعه المأساوي الحالي، وفي ظل  
ية، غير قادر على تمويل اعادة اعمار المرفأ المدمر من وارداته خزينته الفارغة وتدهور سعر صرف عملته الوطن

ية رفأ ضمن عملالذاتية، وان الحل االفضل واالنسب واالسلم هو ما قاله الوزير حمية عن "اطالق ورشة اعمار الم
 وضمن اطار قانوني ودفتر شروط بمعايير تراعي الشفافية المطلقة". مفتوحة للعالم اجمع

 محطة للتجارة الدولية في المنطقة مرفأ بيروت اهم
دوره  ان يستعيدمن كما ان االسراع في عملية اعادة اعمار مرفأ بيروت هو اكثر من ضروري النه يخوله  

كأهم محطة للتجارة الدولية في المنطقة نظرا  لموقعه االستراتيجي المميز كمركز التقاء للقارات الثالث : اوروبة 
 وآسيا وافريقيا.

       
 الغرفة الدولية للمالحة في بيروت        
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Summary of Beirut Port Statistics in 1st 4 months of 2022 compared with the same  

Period of 2021 
 

Subjects 1st 4 months 
of  2022 

1st 4 months 
of 2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called 

at Beirut Port 

389 418 -29 -7% 

Total Tonnage handled 

(tons) 

1,691 
million 

1,662 
million 

+29 
thousand 

+2% 

Total  imports for Lebanese 

markets (tons)  

1,395 
million  

1,422 
million 

-27 
thousand  

-2% 

Total  exports (Lebanese 

cargoes) (tons) (thousand) 

296 240 +56 +23% 

Total Containers handled (TEU) 221,353 215,729 +5,624 +3% 

Total containers imported (TEU) 106,860 106,861 -1 -1% 

Total containers imported for 

local market (TEU) 

84,904 79,974 +4,930 +6% 

Total containers imported 

empty (TEU) 

2,131 2,090 +41 +2% 

Total containers imported 

for transshipment  (TEU) 

19,825 24,797 -4,972 -20% 

Total containers exported  (TEU) 106,719 103,024 +3,695 +4% 

Total containers exported 

with Lebanese goods (TEU) 

25,951 23,808 +2,143 +9% 

Total containers re-exported 

empty (TEU) 

58,811 56,845 +1,966 +3% 

Total containers re-

exported (transshipment) 

(TEU) 

21,957 22,371 -414 -2% 

Total containers transshipment (TEU) 41,782 47,168 -5,386 -11% 

Total containers restowed on 

board vessel (TEU) 

7,774 5,844 +1,930 +33% 

Total cars handled (cars) 8,702 6,829 +1,873 +27% 

Total imported cars (cars) 6,668 4,822 +1,846 +38% 

Total re-exported cars by sea (cars) 2,034 2,007 +27 +1% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
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 2022مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية جيدة في األشهر االربعة االولى من العام 

  سيارة 8.702و حاوية نمطية، 221.353مليون طن،  1.691باخرة،  389
بر اجمالية اك افادت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل في االشهر االربعة االولى من العام الحالي حركة 

مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما اظهرت زيادة بحجم البضائع وعدد الحاويات المستوردة 
برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية وحركة السيارات، مقابل تراجع مجموع الحاويات برسم 

 المسافنة.
 2022و  2021االشهر االربعة االولى من العامين خالل مقارنة بحركة مرفأ بيروت 

 ،2022و  2021 نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر االربعة االولى من العامينالمقار  واظهرت 
 الوقائع التالية: 

 بالمئة. 7 بواخر ونسبته 29قدره  ، اي بتراجعباخرة 418باخرة مقابل  389: بلغ عدد البواخر
الف طن  29مليون طن، اي بزيادة قدرها  1.662مليون طن مقابل  1.691وزنها االجمالي : بلغ كميات البضائع

 بالمئة. 2ونسبتها 
 :مليون طن في االشهر االربعة االولى من العام الحالي كاآلتي 1.691وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          

أي بانخفاض طن،  مليون 1.422طن مقابل  مليون 1.395ا : بلغ وزنهالبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 .بالمئة 2ألف طن ونسبته  27قدره 

 ف طن ونسبته أل 56قدره  طن، أي بارتفاعألف  240ألف طن مقابل  296 : بلغ وزنهابحرا   البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 23

 2022وارتفاع مجموع الحاويات في االشهر االربعة االولى من العام 
كما بينت االحصاءات ان المجموع العام للحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى  

حاوية للفترة نفسها من العام الماضي،  215.729حاوية نمطية مقابل  221.353من العام الحالي، ارتفعت الى 
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبتها  5.624اي بزيادة قدرها 

 :كاآلتي، االشهر االربعة االولى من العام الحالي حاوية نمطية في 221.353زع هذا المجموع البالغ وتو  
حاوية، اي بانخفاض طفيف قدره حاوية  106.861حاوية نمطية مقابل  106.860 : بلغ مجموعهاالحاويات المستوردة

 بالمئة. 1نمطية واحدة ونسبته اقل من 
 بارتفاعحاوية، أي  103.024حاوية نمطية مقابل  106.719 : بلغ مجموعهايرها بحراالحاويات المصدرة والمعاد تصد

 بالمئة. 4 حاوية نمطية ونسبته 3.695قدره 
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 اقدره بزيادة، أي حاوية 5.844حاوية نمطية مقابل  7.774بلغ مجموعها : ى متن السفنالحاويات المعاد تستيفها عل
 بالمئة. 33 انمطية ونسبته حاوية 1.930

 ؟ 2022االشهر االربعة االولى من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
حاوية نمطية  106.860 والبالغة الحاليفي االشهر االربعة االولى من العام  وتوزعت حركة الحاويات المستوردة 

 كاآلتي:
 اقدره بزيادة، أي حاوية 79.974حاوية نمطية مقابل  84.904: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي

 بالمئة. 6 احاوية نمطية ونسبته 4.930
حاوية نمطية  41قدره  تفاعبار حاوية، أي  2.090حاوية نمطية مقابل  2.131: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 2ونسبته 
 4.972قدره  بتراجعحاوية، أي  24.797حاوية نمطية مقابل  19.825: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته 
 ؟ 2022م بحرا في االشهر االربعة االولى من العاكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 

في االشهر  حاوية نمطية 106.719البالغة مصدرة والمعاد تصديرها بحرا و وتوزعت حركة الحاويات ال 
 كاآلتي: االربعة االولى من العام الحالي،

 اقدره حاوية، أي بزيادة 23.808حاوية نمطية مقابل  25.951: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 9 انسبتهحاوية نمطية و  2.143

 58.811غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  1.966قدره  بارتفاعحاوية، أي  56.845حاوية نمطية مقابل 

 414قدره  بتراجعحاوية، أي  22.371مطية مقابل حاوية ن 21.957: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته 

 2022االشهر االربعة االولى من العام  مجموع حركة المسافنة فيب تراجع كبير
لالشهر ذاتها من العام  حاوية 47.168، مقابل حاوية نمطية 41.782المسافنة  العام لحركةمجموع الوبلغ  
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  5.386قدره  جعبترااي  الماضي،

 2022 االشهر االربعة االولى من العامالسيارات في  ارتفاع حركة
وسجل مرفأ بيروت ارتفاعا  بحركة السيارات التي تداولها خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، فبلغ  

سيارة ونسبته  1.873ا من العام الماضي، اي بارتفاع قدره سيارة للفترة ذاته 6.829سيارة مقابل  8.702مجموعها 
 بالمئة. 27
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 ، كاآلتي:ليفي االشهر االربعة االولى من العام الحا سيارة 8.702وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 38 اسيارة ونسبته 1.846 اقدره بزيادةسيارة، أي  4.822سيارة مقابل  6.668: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 1سيارة ونسبته  27قدره  بارتفاعسيارة، أي  2.007سيارة مقابل  2.034: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

ة واستثمار مرفأ بيروت لم تنشر القيمة االجمالية للواردات المرفئية المستوفاة وتجدر االشارة اخيرا  الى ان ادار  
 وذلك للشهر السادس على التوالي. 2022في شهر نيسان )ابريل( من العام 

 ********** 
 نشاط مكثف للوزير على حمية لتفعيل دور قطاع النقل في لبنان

 
 وزير االشغال العامة والنقل علي حمية 

وزير االشغال العامة والنقل على حمية نشاطه المكثف في لبنان والخارج لتفعيل دور قطاع النقل يواصل  
في لبنان على االصعدة كافة بحرا وبرا وجوا. فبالرغم من االوضاع واالزمات التي يتخبط بها لبنان، استطاع اجراء 

ا دتها واطلقتها ادارة المرفأ، وفازت بهمناقصة ادارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، التي اع
 السابقة الفرنسية، وتسلمتها من الشركة CMACGMالتابعة لمجموعة   ”CMA Beirut Terminal“شركة 

 في االول من شهر نيسان )ابريل( المنصرم. ”BCTC“المشغلة للمحطة 
حافلة  50مين هبة تشمل من تأ ”Paris“كما تمكن حمية خالل زيارته االخيرة الى العاصمة الفرنسية  

 لتفعيل دور النقل العام والتي وصلت الى لبنان خالل شهر ايار )مايو( الماضي.
في مطار رفيق   ”Duty Free“واعلن حمية خالل االيام القليلة الماضية عن اطالق مزايدة للسوق الحرة  

و( المقبل، مشيرا  الى ان سعر تموز )يولي 14الحريري الدولي عبر ادارة المناقصات بحيث تفض العروض في 
زيادة ايرادات المطار مسار "دوالر. واكد ان  3.50مليار ليرة لبنانية وعن كل راكب  850االفتتاح في المزايدة هو 

 نستمر به".
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ير الزراعة ت برعاية وز و وخالل مشاركته في افتتاح مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي في مرفأ بير  

لقطاع  دعباس الحاج حسن، اعلن حمية في الكلمة التي القاها ان المخطط التوجيهي واعداد االطار القانوني الجدي
لفانوني سيراعي الشراكة مع القطاع الخاص مؤكدا ان ا على االنتهاء، وان هذا االطار االمرافئ في لبنان قد شارف

 "ال بيع المالك الدولة".
وكشف حمية، خالل تفقده مطار رفيق الحريري الدولي مع رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي،  

ري جعن قرار صدر برعاية رئيس الحكومة النشاء مبنى الشرقي للمطار مضيفا  "نحن نستعد الستدراج العروض" وي
 ”Terminal nr.2“مليون دوالر لبناء صالة وصول ثانية في المطار  70حاليا اعداد المناقصة لمشروع بقيمة 

سيكون مخصصا للرحالت الجوية المستأجرة ومنخفضة التكلفة، وللمسافرين الى الحج والعمرة. وقال "ان المشروع 
 ".سوف يتم تنفيذه عن طريق القطاع الخاص وسيخلق مئات الوظائف

رئيس االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اسماعيل عبد ال حمية خالل استقباله كما ق 
الغفار، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، ان توقيع مذكرة التنسيق والتعاون بين االكاديمية 

فع مستوى الكوادر البحرية وفق االتفاقيات البحرية الدولية وفتح جاءت لر  ،اشهر 5ووزارة االشغال العامة والنقل منذ 
 مجاالت حديثة للعمل امام الشباب العربي.

واكد حمية "ان موضوع المرافئ اللبنانية ضروري وحيوي واساسي بالنسبة الينا وتفعيل عمل مرفأ بيروت  
للمرافئ الحالية والتي قد تستحدث مستقبال" واعادة اعماره ركنان اساسيان العودة عنهما، وكذلك االمر بالنسبة 

لحة ها من موقع لبنان الجغرافي والتي نعمل على تجييرها لمصتمشددا على " ان المرافئ اللبنانية لديها ميزة اكتسب
 لبنان ولزيادة ايرادات خزينة الدولة العامة..."

فأ المضي في تفعيل العمل في مر  القرار الذي ال رجوع عنه وهوحمية في نهاية االسبوع الماضي " وقال 
بيروت الى النهاية، والذي يترافق مع تهيئة االرضية العادة اعماره". وتابع "الجل ذلك نستمر في عملية ازالة كل 

تفرغ الليلة  ”RINA“المخلفات والردميات وعوائق التحميل والتفريغ من وعلى ارضه وارصفته، مشيرا  الى ان الباخرة 
 .10طنا على رصيف رقم  4.113 حمولتها البالغة

ادى الى تعطيل العمل على هذا الرصيف بصورة  2020آب )اغسطس( من العام  4ويذكر ان انفجار  
 .”ABOU KARIM“الباخرة ب وجزئية ”AMADEO“كاملة بسبب الحاقه اضرارا  فادحة بالباخرة 

اصة وبموافقة السلطات المعنية، بازالتها على نفقته الخ ”AMADEO“واليوم بعد ان قام صاحب الباخرة  
 صالحا الستقبال البواخر. 10اصبح جزء من الرصيف 

 ********** 
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US trade deficit narrows most on record on muted China imports 

THE US trade deficit fell in April by the most on record in dollar terms, reflecting a drop in 

the value of imports amid Covid lockdowns in China while exports climbed. 

The gap in goods and services trade narrowed US$20.6 billion to US$87.1 billion, Commerce 

Department data showed on Tuesday. The median estimate in a Bloomberg survey of 

economists called for an US$89.5 billion deficit. The figures aren’t adjusted for inflation.  

Imports dropped in April as factory activity in China fell to the lowest level since February 

2020 amid strict lockdowns to curb the spread of Covid-19. While manufacturing in the 

country has improved somewhat since, the measures are still straining already-tenuous global 

supply chains, especially when coupled with Russia’s war in Ukraine. 

Decades-high inflation is expected to weigh on trade this year, with the World Trade 

Organisation cutting its forecast for growth in global merchandise volumes. So far though, in 

the US, that hasn’t materialised yet, judging by the near-record amounts of goods that arrived 

at the ports of Los Angeles and Long Beach in April. 

In the first quarter, the widening of the trade deficit largely explained the economy’s worst 

performance since the pandemic recovery began, with gross domestic product shrinking at a 

1.5 per cent annual pace. That’s because the value of products American businesses and 

consumers bought from overseas outpaced purchases of US goods and services by other 

economies.  

The Business Times 

**********   

 

Summary of Tripoli Port Statistics in 1st 4 months of 2022 

Compared with the same period of 2021 
 

Description   1st 4 months  

2022 

1st 4 months  

2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

302 241 +61 +25% 

Total Cargo (tons)  969,020 899,210 +69,810 +8% 

Total Imports (tons)  688,344 657,122 +31,222 +5% 

Total exports (tons)(thousand) 6574  280,676 242,088 +38,588 +16% 

Total Cars 1,561 1,027 +534 +52% 

Total Containers (TEU) 27,960 20,913 +7,047 +34% 

Total Containers Imported (TEU) 15,145 10,917 +4,228 +39% 

Total Containers Exported (TEU) 12,815 9,996 +2,819 +28% 

Total trailers  9,038 6,345 +2,693 +42% 

Total Trailers discharged 4,656 3,195 +1,461 +46% 

Total Trailers loaded 4,382 3,150 +1,232 +40% 

Total Port revenues  Lebanese Pounds 

(billion)  

68,888 11,521 +57,367 +498% 
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 انسحب ايضا  على مجموع الواردات المرفئية  مرفأ طرابلس االجمالية في حركةال ارتفاع

 2022في االشهر االربعة االولى من العام 
 مليار ليرة لبنانية 68.8و شاحنة  9.038، وحاوية نمطية 27.960سيارة،  1.561 ،الف طن 969 باخرة، 302

، جاءت 2022فادت االحصاءات ان حركة مرفأ طرابلس االجمالية في االشهر االربعة االولى من العام ا
ع الواردات الزيادة ايجابا  على مجمو  من العام الماضي، وقد انعكست هذه اكبر بكثير مما كانت عليه في الفترة ذاتها

 المرفئية التي حققت رقما قياسيا كبيرا.
ددا الى ان هذه الزيادة بالحركة االجمالية والواردات المرفئية في مرفأ طرابلس تسجل وال بد من االشارة مج

 رغم استمرار تدهور االوضاع االقتصادية واالجتماعية والمالية في البالد.
 2022و  2021في االشهر االربعة االولى من العامين  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 ، االرقام التالية:2022و  2021خالل االشهر االربعة االولى من العامين  ة مرفأ طرابلسالمقارنة بحرك وبينت

 بالمئة. 25 باخرة ونسبته 61اي بارتفاع قدره للفترة ذاتها من العام الماضي،  باخرة 241باخرة مقابل  302: بلغ البواخر عدد
 بالمئة.  8 اتهبونس ا  طن 69.810 اهقدر  بزيادة، اي ا  طن 10899.2ل مقاب ا  طن 969.020وزنها االجمالي  : بلغكميات البضائع

 :كاالتي ،االشهر االربعة االولى من العام الحالي في ا  طن 869.020وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 5ونسبته  ا  طن 31.222بنمو قدره ، أي ا  طن 657.122 مقابل ا  طن 688.344: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 38.588قدره  بارتفاع، أي  ا  طن 242.088مقابل  ا  طن 280.676: بلغ وزنها لبضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحراا
 بالمئة . 16ونسبته  ا  طن

حاوية نمطية  7.047قدره  بارتفاعحاوية، أي  20.913حاوية نمطية مقابل  27.960: بلغ مجموع الحاويات
 بالمئة.  34ته بونس

حاوية نمطية في االشهر االربعة االولى من العام الحالي على  27.960ويات والبالغ وتوزع مجموع الحا
 الشكل التالي:

حاوية نمطية  4.228 قدره بارتفاعحاوية، أي  10.917حاوية نمطية مقابل  15.145: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 29ونسبته 

 اقدره بزيادةحاوية، أي  9.996حاوية نمطية مقابل 1512.8: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 28 احاوية ونسبته 2.819

 بالمئة. 52 اسيارة ونسبته 534سيارة، اي بزيادة قدرها  1.027سيارة مقابل  1.561بلغ : السيارات عدد
مشحونة عليها شاحنة محملة بالبضائع المفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات( و  9.038: بلغ الشاحنات مجموع
 بالمئة. 42شاحنة ونسبته  2.693شاحنة، اي بارتفاع قدره  6.345مقابل 
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 :الولى من العام الحالي كاالتياالشهر االربعة ا فيشاحنة  9.038البالغ للشاحنات  وتوزع هذا المجموع

 اقدره بزيادة، أي 2021للفترة ذاتها من العام  شاحنة 3.195شاحنة مقابل  4.656 عددها : بلغلشاحنات الواردة بحراا
 بالمئة. 46 اشاحنة ونسبته 1.461

حنة ونسبته شا 1.232قدره  بارتفاعشاحنة، اي  3.150شاحنة مقابل  4.382 عددها : بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 ئة.بالم 40

 2022ارتفاع الحركة االجمالية انسحب ايضا  على مجموع الواردات المرفئية في االشهر االربعة االولى من العام 
في مرفأ طرابلس خالل االشهر االربعة االولى من جهة ثانية، بينت االحصاءات ان ارتفاع الحركة االجمالية  

 11.521مليار ليرة لبنانية مقابل  68.888مجموع الواردات المرفئية التي بلغت  من العام الحالي، انسحب ايضا  على
 بالمئة. 498مليار ليرة ونسبتها  57.367مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي، اي بزيادة قياسية قدرها 

********** 
 الخليل خالل افتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في المطار...  الوزير

 مهمة الستعادة النمو االقتصادي المستدامخطوة 

 
 وزير المال يوسف خليل

افتتحت في مطار رفيق الحريري الدولي وحدة مراقبة الشحن الجوي ضمن برنامج مراقبة الحاويات بالتعاون  
 ةمع مكتب االمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية، بحضور وزير المال في حكوم

، المدير العام Andrew Barnesواوستراليا  Kindel Andreosتصريف االعمال يوسف خليل، سفيري المانيا 
للطيران المدني فادي الحسن، رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، رئيس مصلحة الجمارك في 

 دائرة االمن العام في المطار العميد جونيالمطار سامر ضيا، رئيس جهاز امن المطار العميد نبيل عبداهلل، رئيس 
 وممثلين عن السفارة النروجية ومندوبين عن االتحاد االوروبي. ،الصيصة
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ل االفتتاح الى ان "المديرية العامة للطيران المدني قدمت كل خليل في كلمته خالل حفواشار الوزير ال 

التسهيالت الالزمة ليصبح المبنى الموجود في المطار جاهزا ، ويتم تشغيله من قبل وحدة مراقبة الشحن الجوي 
“United Nation office on Drugs & Crimes (UNODC)”. 

ال: " نحن سعداء لرؤية اشخاص من بلدان وشكر الخليل كل من ساهم في انجاح هذا البرنامج وق 
وحضارات عدة، جاءوا الى لبنان للمساهمة في اعادة نهضة اقتصاده وهذا يعني الكثير من الثقة في هذا البلد 

 المعروف سياحيا على البحر المتوسط، ونأمل ان تعود االستثمارات السياحية اليه". 
تمر بظروف  نانيةك العميد اسعد الطفيلي ان "الجمارك اللبمن ناحيته، اعتبر رئيس المجلس االعلى للجمار  

امج وشكر برن ".لكن بوجود االصدقاء نشعر باالمان، فكونوا دائما  الى جانبنا"الدولة، و صعبة كباقي ادارات
(UNODC)   وكل من ساهم في انجاز برنامج مراقبة الحاويات في وحدة مراقبة الشحن الجوي في المطار، مشيرا

ن "لبنان بحاجة الى مساعدة كبيرة وبشكل خاص من اصدقائه واشقائه" ودعاهم "للوقوف الى جانب الجمارك الى ا
 اللبنانية لما فيه من خير للجميع".

  ********** 
تظل موال العامة فسجم لسرقة االلالوزير سالم: مستمرون بدعم رغيف الخبز واذا لم يحصل 

 المشكلة قائمة

 
 سالموزير القتصاد امين 

اعلن وزير االقتصاد في حكومة تصريف االعمال امين سالم بعد اجتماعه مع عدد من اصحاب االفران  
" ان لقمة عيش المواطن وصلت الى مرحلة صعبة جدا ، واالمن الغذائي هو خط احمر، وما زلنا نلتزم االمور 

نعرف جميعا ان الدولة بذلت جهودا االساسية، حيث تشتد االزمة وتزداد الطوابير، مشهد مؤسف جدا، في وقت 
 كبيرة من اجل استمرار تأمين االعتمادات لتوفير الدعم الالزم للطحين من اجل الخبز العربي".
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سياسات الدعم خاطئة الن الدعم يولد مشاكل، اكدنا االستمرار بالدعم وحرصنا  واضاف: "مع قناعاتنا ان 

النه اجتماعيا البلد ال يحتمل واللبناني يريد الحفاظ على رغيف الخبز وال  ،على الحفاظ على سعر ربطة الخبز
 نستطيع رفع الدعم مع انه اقتصاديا يفضل رفعه بحسب كل السياسات االقتصادية".

ينا النقابات اليضاح كل شيء وايجاد الحلول ولطمأنة الناس في موضوع الخبز، حن اليوم التقوتابع " ن 
 وبأن االعتمادات لتأمين القمح موجودة والنقابات والمطاحن كلها ستلتزم..."

وقال " حصل هناك استغالل وتحدثت عن تجار االزمات والجميع اقروا الي بالمعلومات عن هؤالء، ومما  
ان لدينا شحا  في السيولة، واالعتمادات التي فتحت ما تزال مفتوحة. علينا التعاون معا واال لن نتمكن  ال شك فيه

الخروج من االزمة وسيتعذب اهلنا وناسنا وستبقى المشكلة حتى لو توافرت االموال، واذ لم يحصل لجم لسرقة 
 االموال العامة فستظل المشكلة".

ر وصلت الى البلد االسبوع المنصرم وبواخر اخرى ستصل االسبوع وطمأن سالم " الى ان هناك بواخ 
 المقبل، وكمية القمح التي ستصلنا تكفي الكثر من شهر اذا التزم الجميع بما هو مطلوب".

مليون دوالر من البنك الدولي متوفرة ايضا لحماية  150واكد " ان االموال موجودة واالعتمادات متوفرة و 
 لمادة القمح..."لبنان من اي انقطاع 

 ********** 
FLYONE ARMENIA WILL MAKE THE FIRST FLIGHT YEREVAN-

BEIRUT-YEREVAN ON JUNE 16 

 
Flyone Plane 

NNA - Armenia’s first national low-cost airline, FLYONE ARMENIA, starts regular flights 

to Lebanon on June 16. The first Yerevan-Beirut- Yerevan flight from Yerevan’s Zvartnots 

Airport to Rafik Hariri International Airport will be carried out on Thursday, June 16. It is 

scheduled to operate two flights per week Mondays and Thursdays"We are looking forward 

to FLYONE ARMENIA's flights to Beirut. This is an important milestone for us. 
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 Our flight is another opportunity to connect our two friendly peoples more firmly, to make 

travel opportunities available for both tourists and entrepreneurs, as well as for 

representatives of the vibrant Armenian community in Lebanon and the Lebanese community 

in Armenia. We will do our best to ensure that these flights are in demand for our 

passengers",- Chairman of the Board of FLYONE ARMENIA Aram Ananyan noted in an 

exclusive comment to NNA.  

FLYONE ARMENIA is an Armenian air company founded in 2021. It currently operates 

flights to Paris, Lyon, Moscow, Istanbul, Sochi, and Tbilisi. The airline's fleet consists of two 

Airbus A320 and one Airbus A319 aircrafts. 

NNA 

********** 
t in April 2022Ranks of shipping Lines at Beirut Por 

 برسم االستهالك المحلي وانخفاض تلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية  الحاويات المستوردة ارتفاع حركة
 شركات المالحة العالمية تتبادل المراتب االمامية استيرادا  وتصديرا  

لمحلي ك ااظهرت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل ارتفاعا بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهال 
في شهر نيسان )ابريل( الماضي عما كانت عليه في شهر اذار )مارس( المنصرم، في حين تراجعت حركة 

الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية. كما بينت ان شركات المالحة العالمية تبادلت بعض المراتب االمامية 
 استيرادا وتصديرا.

 2022ن ارتفاع حركة الحاويات المستوردة في نيسا
حاوية نمطية من بواخرها وبواخر شركات المالحة  23.106امنت شركات المالحة العالمية تفريغ  فقد 

حاوية نمطية في شهر  21.086في شهر نيسان الماضي، مقابل  (Alliance)التي يضمها تحالف بحري واحد 
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  2.020اذار المنصرم اي بارتفاع قدره 

 2022يالت في بعض المراتب االمامية استيرادا  في نيسان تبد
حاويات نمطية، ان تبديالت  23.106وبينت حركة الحاويات المستوردة في نيسان الماضي والبالغة  

 شهدتها بعض المراتب االمامية باسماء شركات المالحة التي احتلتها:
حاوية  5.258حاوية نمطية، مقابل  7.415بـ  احتلت المرتبة االولى CMACGMفشركة المالحة الفرنسية  -

 بالمئة. 41حاوية نمطية ونسبته  2.157في اذار المنصرم، اي بارتفاع قدره 
حاوية،  6.212حاوية نمطية مقابل  5.651المرتبة الثانية بـ  MSCفي حين احتلت شركة المالحة السويسرية  -

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  561اي بتراجع قدره 
 3.033حاوية نمطية مقابل  3.620بالمرتبة الثالثة بـ  MAERSKبينما احتفظت شركة المالحة الدانمركية   -

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبتها  587حاوية، اي بزيادة قدرها 
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 1.883حاوية نمطية مقابل  1.418مكانها في المرتبة الرابعة بـ  ARKASوراوحت شركة المالحة التركية  -

 بالمئة . 25حاوية نمطية ونسبته  465حاوية ، اي بانخفاض قدره 

ل حاوية نمطية مقاب 1.364في المرتبة الخامسة بـ  EVERGREENكما بقيت شركة المالحة التايوانية  -
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  190حاوية اي بارتفاع  قدره 1.174

حاوية، اي  909حاوية نمطية مقابل  786في المرتبة السادسة بـ  COSCOوحلت  شركة المالحة الصينية  -
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  123بتراجع قدره 

 2022سان تراجع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ني
حاوية نمطية مألى بالبضائع اللبنانية في نيسان  5.384كما امنت شركات المالحة العالمية تصدير  

 7.340، مقابل (Alliance)الماضي على بواخرها وبواخر شركات المالحة التي يضمها تحالف بحري واحد 
 بالمئة. 27بته حاوية نمطية ونس 1.956حاوية نمطية في اذار المنصرم، اي بانخفاض قدره 

 2022وتغييرات في بعض المراتب االمامية تصديرا  في نيسان 
حاوية  5.384واظهرت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في نيسان الماضي والبالغة  

 نمطية ان تغييرات عدة طرأت على اسماء شركات المالحة التي احتلت المراتب االمامية:
حاوية نمطية، مقابل  2.287ظلت كالعادة محتلة المرتبة االولى بـ   CMACGMنسية فشركة المالحة الفر  -

 بالمئة. 34حاوية نمطية ونسبته  1.176حاوية في اذار المنصرم، اي بانخفاض قدره  3.463
حاوية، اي  279حاوية نمطية مقابل  937الى المرتبة الثانية بـ  MSCبينما تقدمت شركة المالحة السويسرية  -
 بالمئة. 236حاويات نمطية ونسبتها  658زيادة قدرها ب

 1.204حاوية نمطية، مقابل  915الى المرتبة الثالثة بـ MAERSKفي حين تراجعت شركة المالحة الدانمركية  -
 بالمئة. 24حاوية نمطية ونسبته  289حاوية، اي بانخفاض قدره 

 451حاوية نمطية مقابل  363المرتبة الرابعة بـ  مكانها في  EVERGREENوراوحت شركة المالحة التايوانية -
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  88حاوية، اي بتراجع  قدره 

حاوية، اي  434حاوية نمطية مقابل  362في المرتبة الخامسة بـ  COSCOكما ظلت شركة المالحة الصينية  -
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  72بانخفاض قدره 

حاوية، اي  529حاوية نمطية مقابل  278في المرتبة السادسة بـ  ARKASلمالحة التركية وحلت شركة ا -
 بالمئة. 47حاوية ونسبته  251بتراجع فدره 

 
 
 
 

 

20/50 

ICN – Newsletter nr. 133 – June 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-21- 

 2022المالحة الست االولى استيرادا في نيسان بالمئة حصة شركات  88
 20.254وبلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى استيرادا  في نيسان الماضي  

حاوية  23.106بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  88حاوية نمطية اي ما نسبته 
 18.469حين كانت حصة شركة المالحة التي احتلت المراتب الست االولى نفسها في اذار المنصرم  نمطية، في

 21.086بالمئة ايضا  من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغ  88حاوية نمطية، اي ما نسبته 
 ئة.بالم 10حاوية نمطية ونسبتها  1.785حاوية نمطية،  اي بزيادة قدرها 

 2022تصديرا  في نيسان بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى  96
في حين بلغت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى تصديرا  في نيسان الماضي  

 5.384بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغ  96حاوية نمطية، اي ما نسبته  5.142
 6.457حاوية نمطية، بينما بلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في اذار المنصرم 

حاوية  7.340بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغ  88حاوية نمطية، اي ما نسبته 
 .بالمئة 20حاوية نمطية ونسبته  1.315نمطية اي بانخفاض قدره 

Ranks of Shipping Lines by Importing Containers to Beirut in March & April 2022 
+ / - % + / - (TEU) March  2022 April  2022 Name of shipping Lines 

+41% +2,157 5,258 7,415 1. CMA CGM – French 

-9% -561 6,212 5,651 2. MSC - Switzerland 

+19% +587 3,033 3,620 3. Maersk – Danish 
-25% -465 1,883 1,418 4. Arkas – Turkish, 

+16% +190 1,174 1,364 5. Evergreen – Taiwanese 

-14% -123 909 786 6. Cosco – Chinese 
+12% +70 587 657 7. Medkon - Turkish 

+2% +6 383 389 8. Hapag Lloyd - Germany 

-28% -147 517 370 9. One Group – Japanese 

+30% +83 278 361 10. Hamburg Sud - Germany 

-29% -141 487 346 11. Tarros - Italy 

+414% +244 59 303 12. Yang Ming – Taiwanese 

+155% +107 69 176 13. MLH - Egypt 

-13% -20 160 140 14. Turkon - Turkish 

+4500% +45 - 45 15. APL - USA 

-34% -18 53 35 16. Messina - Itlay 

+2700% +27 - 27 17. Gulf Shipping INTL 

-88% -21 24 3 18. Diverse Shipping lines 

+10% +2020 21,086 23,106 Total import full for local market 

(TEU) 
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Ranks of Shipping Lines by Exporting containers from Beirut in March & April 2022 
+ / - % + / - (TEU) March 2022 April 2022 Name of shipping Lines 

-34% -1,176 3,463 2,287 1. CMA CGM - French 

+236% +658 279 937 2. MSC - Switzerland 

-24% -289 1,204 915 3. Maersk - Danish 

-20% -88 451 363 4. Evergreen – Taiwanese 

-17% -72 434 362 5. Cosco – Chinese 

-47% -251 529 278 6. Arkas - Turkish 

-84% -317 376 59 7. One Group – Japanese 

+133% +20 15 35 8. Hamburg Sud - Germany 

-54% -39 71 32 9. Medkon - Turkey 

+3000% +30 - 30 10. APL - USA 

-63% -52 83 31 11. Hapag Lloyd - ,Germany 

-93% -246 265 19 12. Tarros - Italy 

-67% -33 49 16 13. Turkon - Turkish 

+800% +8 - 8 14. Gulf Shipping - INT 

-93% -78 84 6 15. Messina - Itlay 

-87% -26 30 4 16. MLH - Egypt 

-71% -5 7 2 17. Diverse Shipping lines 

-27% -1,956 7,340 5,384 Total import full for local market 

(TEU) 

*********** 
 لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت منهجية عملها

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية  
 وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب: سعيد االسمر، رازي الحاج واشرف بيضون.

للجنة منهجية عملها خالل المرحلة المقبلة واطلعت على صدر عن اللجنة البيان التالي: "ناقشت ا 
االقتراحات الموجودة لدى اللجنة، وارتأت دعوة وزيرة التنمية االدارية لالستماع الى شرح خطتها حول موضوع 

 تطوير االدارة لناحية التكنولوجيا".
 ********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in March compared with April 2022 
 

Subjects April 2022 March 2022 

 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

106 99 +7 +7% 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

434 438 -4 -1% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

373 359 +14 +4% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

61 79 -18 -23% 

Total Containers handled (TEU) 59,275 57,865  +1,410 +2% 

Total containers imported (TEU) 28,355 27,494 +861 +3% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

23,106 21,086 +2,020 +10% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

44 375 -331 -88% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

5,205 6,033 -828 -14% 

Total containers exported  (TEU) 29,542 28,587 +955 +3% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

5,384 7,340 -1,956 -27% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

17,789 16,134 +1,655 +10% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

6,369 5,113 +1,256 +25% 

Total containers transshipment (TEU) 11,574 11,146 +428 +4% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

1,378 1,784 -406 -23% 

Total cars handled (cars) 2,216 2,251 -35 -2% 

Total imported cars (cars) 1,850  1,758 +92 +5% 

Total re-exported cars by sea (cars) 366 493 -127 +26% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
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 2022( لابري) شهر نيسان مرفأ بيروت في  االجمالية في حركةارتفاع ال
 سيارة  2.216و حاوية نمطية، 59.275الف طن،  434، بواخر 106

اظهرت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في شهر نيسان )ابريل( الماضي، اكبر من تلك  
المسجله في اذار )مارس( المنصرم، باستثناء حركة البضائع ومجموع السيارات، كما بينت ارتفاع عدد البواخر 

كة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي ومجموع حركة الحاويات برسم المسافنة، مقابل تراجع حركة وحر 
 الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية.

 2022آذار ونيسان  خالل شهريمقارنة بحركة مرفأ بيروت 
 الية:بالوقائع الت، ن العام الحالياذار ونيسان م نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل شهريالمقار  فقد افادت 

 بالمئة. 7 بواخر ونسبته 7قدره  ، اي بارتفاعباخرة 99مقابل  بواخر 106: بلغ عدد البواخر
 بالمئة. 1االف طن ونسبته  4الف طن، اي بانخفاض قدره  438الف طن مقابل  434: بلغ كميات البضائع

 :ف طن في نيسان الماضي، كاآلتيأل 434وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
 14أي بارتفاع قدره ألف طن،  359ألف طن مقابل  373: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 .بالمئة 4ألف طن ونسبته 
دره ق طن، أي بانخفاضألف  79ألف طن مقابل  61 : بلغ وزنهاوتلك المعاد تصديرها بحرا    البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 23طن ونسبته  18
 2022ارتفاع مجموع الحاويات في نيسان 

واظهرت االحصاءات ايضا ارتفاع مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في نيسان الماضي  
حاوية نمطية  1.410حاوية في اذار المنصرم، اي بزيادة قدرها  57.865حاوية نمطية مقابل  59.275الى 

 المئة.ب 2ونسبتها 
 :على الشكل التالي، نيسان الماضي حاوية نمطية في 59.275وتوزع هذا المجموع  

 861حاوية في اذار المنصرم، اي بارتفاع قدره  27.494حاوية نمطية مقابل  28.355 : بلغتالحاويات المستوردة
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته 

 955قدره  بنموحاوية، أي  28.587حاوية نمطية مقابل  542.29 : بلغتالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 3 حاوية نمطية ونسبته

 406قدره  بتراجع، أي حاوية 1.784حاوية نمطية مقابل  1.378بلغت : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 .بالمئة 23نمطية ونسبته  حاوية
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 ؟ 2022نيسان كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 

 حاوية نمطية كاالتي: 28.355في نيسان الماضي والبالغة وتوزعت حركة الحاويات  
، حاوية في اذار المنصرم 21.086مطية مقابل حاوية ن 23.106: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  2.020أي بارتفاع قدره 
حاوية نمطية ونسبته  331قدره  بتراجعحاوية، أي  375حاوية نمطية مقابل  44: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 88
حاوية  828قدره  بانخفاضحاوية، أي  6.033نمطية مقابل حاوية  5.205: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 14نمطية ونسبته 
 ؟ 2022لحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في نيسان كيف توزعت حركة ا

حاوية  29.542البالغة مصدرة والمعاد تصديرها بحرا  في نيسان الماضي، و وتوزعت حركة الحاويات ال 
 كاآلتي: ،نمطية

حاوية في اذار المنصرم،  7.340حاوية نمطية مقابل  5.384: بلغت مصدرة مألى ببضائع لبنانيةالحاويات ال
 بالمئة. 27حاوية نمطية ونسبته  1.956قدره  أي بتراجع

 17.789غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 10 احاوية نمطية ونسبته 1.655 اقدره بزيادةحاوية، أي  16.134حاوية نمطية مقابل 

 1.256 اقدره بزيادةحاوية، أي  5.113حاوية نمطية مقابل  6.369: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 25 احاوية نمطية ونسبته

 2022نيسان مجموع المسافنة في  نمو
حاوية  11.146، مقابل حاوية نمطية 11.574 في نيسان الماضي المسافنة الحاويات برسموبلغ مجموع  

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  428قدره  بارتفاعاي  نمطية في اذار المنصرم،
 2022نيسان السيارات في  تراجع حركة

اذار سيارة في  2.251سيارة مقابل  2.216وبلغ مجموع السيارات في مرفأ بيروت خالل نيسان الماضي  
 بالمئة. 2سيارة ونسبته  35المنصرم، اي بانخفاض قدره 

 :على الشكل التالي، في نيسان الماضي سيارة 2.216وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 5سيارة ونسبته  92قدره  بارتفاعسيارة، أي  1.758سيارة مقابل  1.850: بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة. 26سيارة ونسبته  127قدره  بتراجع سيارة، أي  493سيارة مقابل  366 بلغت :السيارات المعاد تصديرها بحرا
ونذكر مجددا ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تنشر القيمة االجمالية للواردات المرفئية المستوفاة في شهر 

 نيسان الماضي وذلك للشهر السادس على التوالي.
********** 
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 الوزير الحاج حسن: مرفأ بيروت بداية عبورنا نحو العالم

 
 وزير الزراعة عباس الحاج حسن

حي صالقى وزير الزراعة في حكومة تصريف االعمال عباس الحاج حسن كلمة في حفل افتتاح مركز ال 
البيطري الزراعي في مرفأ بيروت، اعتبر فيها هذا المرفأ هو "بوابة عبورنا نحو العالم واعادة اعماره وترميمه وعودته 

 ما هي اال دبيب الروح في وطن باكمله". ،الى الحياة والنشاط اليه
دة نحو واع واضاف ان "هذا المرفق يشكل اساسا في حركتنا االقتصادية بكل متفرعاتها، وهو انطالقة 

استحداث مراكز للحجر الصحي والبيطري على كل المعابر الحدودية البرية منها والبحرية والجوية، ولنؤكد اننا 
 كد من جودة المنتج وسالمته."والمواثيق الدولية التي تقول التأملتزمون كل المعاهدات 

 الطريق، وايضا  ما نقوم به منواضاف ان "الفحوص التي نقوم بها الدخال اي منتج او صنف هي بداية  
فحوص لصادراتنا هو االساس في صورة هذا المنتج وقدرته التنافسية وسالمته للمستهلك في اي بقعة من بقاع 

 االرض". 
وقال "نعم ما تقدمه الحكومة اليابانية اليوم مشكورة وما قدمه برنامج االغذية العالمي هو غيض من فيض، 

على صوغ شراكة مع اصدقاء لبنان لبناء اقتصاد متين يعتمد الزراعة والصناعة لغد فاالمل كل االمل يحدوننا 
 افضل ويعتمد احدث التقنيات والتكنولوجيات الضامنة لسالمة المنتج لالستهالك المحلي والعالمي..."

ي والغربي، بوقال "اسمحوا لي ان انتهز هذه الفرصة اليوم الؤكد لكم ولكل العالم العربي واالسالمي واالورو  
ان لبنان يريد لعالقاته التبادلية ان في شقيها االنتاجي الزراعي والحيواني اطيب العالقات مع هذا المحيط القريب 

 والبعيد.
  ********** 
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 الوزير نصار: مليون شخص يتوافدون الى لبنان خالل فصل الصيف المقبل

 
 وزير السياحة وليد نصار

يتوقع لبنان موسما سياحيا واعدا خالل فصل الصيف يتمثل بتوافد مليون شخص، غالبيتهم من اللبنانيين  
 France“احة وليد نصار لوكالة المغتربين، وبدخول اكثر من ثالثة مليارات دوالر اليه، وفق ما قال وزير السي

Press". 
في  25في المئة منهم من اللبنانيين المغتربين و  75وقال نصار "الصيف واعد، اذ نتوقع مليون وافد،  

المئة من االجانب، بالدرجة االولى من مصر واالردن والعراق ثم الدول الخليجية". واوضح ان القطاع السياحي 
، اي قبل االزمة، حوالي عشرة مليارات 2018و  2017ادخل الى لبنان في العامين  "الذي يشغل جميع القطاعات"

 دوالر سنويا".
واضاف "نتوقع هذا العام دخول بين ثالثة وثالثة مليارات ونصف دوالر"، مرجحا ان تدخل االموال بشكل  

واسعار الخدمات السياحية  نقدي جراء ازمة القطاع المصرفي "المشلول وعن االسعار، قال نصار "االسعار عامة
وسمحت وزارة  او قبرص والدول العربيةخاصة اصبحت تنافسية، خصوصا عندما نقارنها مع تركيا او اليونان 

السياحة للمؤسسات السياحية بتحديد اسعارها مباشرة بالدوالر لكي "تتيح للوافد مقارنة االسعار" واوضح نصار ان 
وهو يحتاج الى استقرار امني وسياسي"، مشيرا  الى ان "االمن مستتب، وكل  "البلد لديه كل المقومات السياحية

 القوى السياسية على يقين ووعي ان هذا الموسم يجب ان يمر على خير".
  ********** 

 السياحة في لبنان تنعش قطاع تأجير السيارات
هد قطاع قة الموسم السياحي يشاكد نائب رئيس نقابة مكاتب السيارات في لبنان جيرار زوين انه "مع انطال 

 Leb“تموز )يوليو( ولمدة شهر ونصف وشهرين. وصرح زوين لموقع  5تأجير السيارات حجوزات ابتداءا من 
Economy”  بالمئة عما كانت عليه قبل االزمة، ولفت الى ان  50الى  40ان االسعار هذا العام انخفضت حوال

 طة الحجم والصغيرة والسيارات الرباعية الدفع،"الطلب يتركز حاليا على السيارات المتوس
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 اما السيارات الكبيرة الحجم فالطلب عليها منخفض" وكشف عن ان "معظم الزبائن هم من المغتربين اللبنانيين 

القادمين لزيارة اقاربهم" مؤكدا  ان "ما ستجنيه الشركات في هذا الموسم لن يعالج المشاكل التي يعيشها القطاع، 
وانما سيعطي جرعة اوكسجين له عبر مردود مالي يغطي العجز الحاصل مع شركات التأمين ويغطي نفقات 

 ة.بالمئ 30الى  20ت حوالي نة وشراء قطع السيارات التي ارتفعالصيا
وتمنى زوين على السياسين متابعة كافة االوضاع في البلد، فخالل اليومين السابقين كانت هناك ازمة  

البنزين اضافة الى ازمة كهرباء والعديد من االمور االخرى التي تبعت الخوف في نفوس المغتربين وتجنبهم القدوم 
ابية المتعلقة بالسياحة واالبتعاد عن االخبار التي الى لبنان" كما تمنى على "وسائل االعالم نشر االخبار االيج

 تقلق كل فرد قادم الى لبنان..."
 ********** 

Summary of Tripoli Port Statistics in April 2022  

Compared with April 2021 
 

Description  April 2022 April 2021 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

82 79 +3 +4% 

Total Cargo (tons)  224,057 270,272 -46,215 +17% 

Total Imports (tons)  113,325 194,251 -80,962 -42% 

Total exports (tons)(thousand) 110,732 76,021 +34,711 +46% 

Total Cars 422 187 +235 +126% 

Total Containers (TEU) 5,803 4,018 +1,785 +44% 

Total Containers Imported (TEU) 2,961 2,296 +665 +29% 

Total Containers Exported (TEU) 2,842 1,722 +1,120 +65% 

Total trailers  2,618 2,316 +302 +13% 

Total Trailers discharged 1,302 1,206 +96 +8% 

Total Trailers loaded 1,316 1,110 +206 +19% 

Total Port revenues (Billion) Lebanese 

Pounds  

19,485 2,906 +16,579 +571% 

 انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية  2022في نيسان  االجمالية مرفأ طرابلسحركة  ارتفاع
 مليار ليرة لبنانية 19.4و شاحنة  2.618، حاوية نمطية 5.803 سيارة، 422 طن،الف  224 باخرة، 82

دت االحصاءات ان مرفأ طرابلس سجل حركة اجمالية في شهر نيسان )ابريل( الماضي اكبر مما كانت افا 
العام الماضي، كما اظهرت ارتفاع عدد البواخر والسيارات والحاويات والشاحنات  (يسانن) عليه في الشهر ذاته

 مقابل انخفاض الوزن االجمالي للبضائع الواردة والصادرة.
 ركة االجمالية الجيدة ايجابا  على مجموع الواردات المرفئية التي حققت رقما  قياسيا  جديدا .وقد انعكست الح 
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 2022و  2021في شهر نيسان  اإلجمالية خالل مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 االرقام التالية: 2022و  2021شهر نيسان من العامين في  اإلجمالية المقارنة بحركة مرفأ طرابلس وبينت

 بالمئة. 4 ابواخر ونسبته 3 افي نيسان من العام الماضي، اي بزيادة قدره باخرة 79باخرة مقابل  82: بلغ البواخر عدد
 بالمئة.  17ته بونس ا  طن 46.215 هقدر  بانخفاض، اي ا  طن 270.272ل مقاب ا  طن 7224.05 : بلغكميات البضائع

 :كاآلتي ،نيسان من العام الحالي في ا  طن 224.057وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 ئة.بالم 42ونسبته  ا  طن 80.926بتراجع قدره ، أي ا  طن 194.251 مقابل ا  طن 113.325: بلغ وزنها البضائع المستوردة

  34.711قدره  بارتفاع، أي  ا  طن 76.021مقابل  ا  طن 110.732: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة . 46ونسبته  ا  طن

 بالمئة. 126سيارة ونسبتها  235سيارة، اي بزيادة قدرها  187سيارة مقابل  422بلغ مجموع السيارات: 
ته بحاوية نمطية ونس 1.785قدره  بارتفاعحاوية، أي  4.018ة نمطية مقابل حاوي 5.803: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  44
 :كاآلتي، شهر نيسان من العام الحالي نمطية في اتحاوي 5.803وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية نمطية  665 اقدره بزيادةحاوية، أي  2.296حاوية نمطية مقابل  2.961: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 29 اونسبته

 قدره بارتفاعحاوية، أي  1.722حاوية نمطية مقابل  2.842: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 65حاوية ونسبته  1.120

 بالمئة. 13 ونسبته شاحنة 302 قدره بنموشاحنة ، أي  2.316شاحنة مقابل  2.618: بلغ مجموع الشاحنات
 

 :على الشكل التاليشاحنة  2.618وع البالغ وتوزع هذا المجم
 بالمئة. 8شاحنة ونسبته  96قدره  بارتفاعشاحنة، أي  1.206شاحنة مقابل  1.302 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 ئة.بالم 19 اشاحنة ونسبته 206 اقدره بزيادةشاحنة، اي  1.110شاحنة مقابل  1.316 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 2022كة االجمالية انعكس ايجابا  على مجموع الواردات المرفئية في نيسان ارتفاع الحر 

واظهرت االحصاءات ان ارتفاع الحركة االجمالية في شهر نيسان من العام الحالي انعكس ايجابا  على المجموع 
نيسان( من العام الماضي، مليار ليرة للشهر ذاته ) 2.906مليار ليرة، مقابل  19.485العام للواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 571مليار ليرة ونسبته  16.579اي بارتفاع قياسي قدره 
**********  
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Lebanon central bank forensic audit to begin June 27, two Lebanese sources say 

 
Riad Salameh Governor of lebanese central bank 

 

BEIRUT — A team from US-based auditor Alvarez and Marsal will arrive in Lebanon on 

June 27 and begin a long-delayed forensic audit of the country's central bank, two Lebanese 

official sources told Reuters. 

The forensic audit, to examine the bank's past financial transactions to boost transparency, 

has been a key demand of donor states that want Lebanon to enact reforms before releasing 

funds to help address a financial meltdown that began in 2019. 

The meltdown, which has sunk the currency by more than 90 percent, fueled poverty and left 

a $70 billion hole in the financial system, is Lebanon's most destablizing crisis since the 

1975-90 Civil War. 

After a series of false starts, the forensic audit would begin in full next week, two Lebanese 

official sources said. A&M, the central bank and the finance ministry did not respond to 

requests for comment. 

Lebanon first signed a contract with A&M to audit the central bank in September 2020.  

L’orient le jour 

**********  
ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام 

2022 
ذكرت جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان ان عدد السيارات الجديدة المباعة في االشهر الخمسة  

سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بزيادة  1.534ارة مقابل سي 2.465االولى من العام الحالي ارتفع الى 
 بالمئة. 60.69سيارة ونسبتها  931قدرها 

 487سيارة مقابل  763كما ارتفع عدد السيارات الجديدة المباعة في ايار )مايو( في العام الحالي الى  
 بالمئة. 56.67نسبتها سيارة و  276سيارة للشهر نفسه من العام الماضي، اي بزيادة قدرها 

 3.183بلغ  2020ويذكر ان عدد السيارات الجديدة المباعة بلغ في االشهر الخمسة االولى من العام  
 13.046، وبلغ 2018سيارة وفي نفس الفترة من العام  10.560، بلغ 2019سيارة وفي الفترة ذاتها من العام 

 سيارة.
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ويعود سبب تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان الى تفاقم االوضاع المالية واالقتصادية  

من العام  تشرين االول )اوكتوبر( 17واالجتماعية في لبنان منذ اندالع االحتجاجات والمظاهرات في لبنان في 
، والى االجراءات المصرفية التي منعت المودعين من سحب ودائعهم بالعملة الصعبة، والى تدهور سعر 2019

صرف العملة اللبنانية، باالضافة الى ان شركات بيع السيارات الجديدة وحتى المستعملة تفرض على مشتري السيارة 
 .(Fresh Dollars)تسديد ثمنها نقدا بالدوالر االميركي 

من جهة ثانية، نذكر ان السبب المباشر الرتفاع عدد السيارات المباعة خالل هذا العام عائد الى اسراع  
المواطن الذي يدخر االموال الصعبة الى شراء السيارة الجديدة والمستعملة قبل ارتفاع اسعارها في حال تم تطبيق 

ليرة لبنانية( باعتماد سعر  1.500ر االميركي يساوي قرار الحكومة برفع سعر الدوالر الجمركي الحالي )الدوال
 ليرة لبنانية(. 25.000منصة صيرفة )الى الدوالر الجمركي سيساوي اكثر من 

اعتماد سعر صيرفة كسعر للدوالر الجمركي، وقد  2022وكانت الحكومة قد قررت في موازنة العام  
 المناسب بشأنها. احالت الموازنة الى مجلس النواب لدرسها واتخاذ القرار

  ********** 
 نقابة مستوردي الخضار والفاكهة النقاذ المواسم وتفادي ازمة كبيرة

اعلنت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان تضامنها مع موظفي القطاع العام واستعدادها  
م ه الفترة من السنة حيث المواسللمساعدة في حال طلب منها ذلك، ولكن وضع المزارع والمصدر دقيق جدا في هذ

في عز عطائها وموسم القطاف في اوجه، لذلك يجد المزارع نفسه مضطرا لقطاف محاصيله وبيعها وبالتالي على 
 المصدر تصريفها.

واضافت النقابة ان اضراب موظفي وزارة الزراعة يضرب الموسم ويؤثر على لقمة عيش المزارع والمصدر  
م القطاف، خاصة ان فاكهة هذه الفترة من مشمش وكرز ودراق وحمضيات دقيقة وال وجميع العاملين في موس

تحتمل التأخير، والبد من حيث القطاف ومن حيث التصدير، لذلك نحن نناشد جميع المسؤولين العمل سريعا  على 
 لمنتج.االقتصاد ا وبالتالي المزارع والمصدر اللبناني اي ،حل هذه المشكلة لتفادي ازمة كبيرة وانقاذ المواسم

 ********** 
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Summary of containers handled at Beirut Port in 1st 4 months of 2022 

compared with the same period of 2021 
Subject 1st 4 months   

2022 (TEU) 
1st 4 months   
2021 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers: 106,860 106,861 -1 -1% 

Import containers full for local market 84,904 79,974 +4,930 +6% 

Import containers empty 2,131 2,090 +41 +2% 
Import containers full/empty for 

transshipment 

19,825 24,797 -4,972 -20% 

Total export containers : 106,719  103,024 +3,695 +4% 

Export containers full with 

Lebanese cargoes 

25,951 23,808 +2,143 +9% 

Re-export empty containers 58,811 56,845 +1,966 +3% 
Re-export containers full/empty 

transshipment 

21,957 22,371 -414 -2% 

Total containers transshipment 41,782 47,168 -5,386 -11% 

Total  restowed  containers  on  

board vessels 

7,774 5,844 +1,930 +33% 

Total general (TEU) 221,353 215,729 +5,624 +3% 
 

 2022فأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى من العام كة الحاويات في مر حر ارتفاع 
ارتفاع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية نمطية مقابل تراجع 

 مجموع الحاويات برسم المسافنة 
بعة االولى من أن حركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خالل االشهر االر االحصاءات  افادت 

ارتفاع حركة  اظهرت. كما الماضيمن العام  الفترة ذاتهامما كانت عليه في  اكبر، جاءت العام الحالي
ام بضائع لبنانية، مقابل انخفاض المجموع العالمستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ب الحاويات

 لحركة الحاويات برسم المسافنة.
ركة المسافنة في مرفأ بيروت يعود الى تدهور خدمات محطة الحاويات بسبب ويذكر ان تراجع ح 

آب )اغسطس( من  4االضرار التي لحقت بتجهيزاتها اثر االنفجار القاتل والمدمر الذي حصل في المرفأ في 
 .2020العام 

 الحالي وع الحاويات خالل االشهر االربعة االولى من العاممجممقارنة ب
من  حاوية نمطية خالل االشهر االربعة االولى 221.353ءات أن مرفأ بيروت تداول فقد بينت االحصا 

حاوية نمطية  5.624 اقدره بزيادة، أي الماضيمن العام  عينها حاوية للفترة 215.729، مقابل الحاليالعام 
 بالمئة. 3 اونسبته
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 حاوية نمطية في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 221.353وتوزع هذا المجموع البالغ 
حاوية لالشهر االربعة االولى ذاتها من العام  106.861حاوية نمطية مقابل  106.860: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 1تراجع طفيف قدره حاوية نمطية واحدة ونسبته اقل من الماضي، أي ب
حاوية، أي بارتفاع قدره  103.024حاوية نمطية مقابل  106.719: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  3.695
 1.930حاوية، أي بزيادة قدرها  5.844مقابل حاوية نمطية  7.774: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 33حاوية نمطية ونسبتها 

 ؟ االشهر االربعة االولى من العام الحاليحركة الحاويات المستوردة  في  كيف توزعت
حاوية  106.860 االشهر االربعة االولى من العام الحالي، والبالغوتوزع مجموع الحاويات المستوردة في  

 تي:نمطية كاآل
للشهر االربعة حاوية  79.974حاوية نمطية مقابل  84.904: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 6 حاوية نمطية ونسبتها 4.930 اقدره  بزيادة، أي الماضيالفترة ذاتها من العام  االولى

حاوية نمطية  41قدره  بارتفاعوية، أي حا 2.090حاوية نمطية مقابل  2.131: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
  .بالمئة 2ونسبته 

بانخفاض قدره حاوية، أي  24.797حاوية نمطية مقابل  19.825: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  4.972

 ؟ االولى من العام الحالي تصديرها بحرا  في االشهر االربعةوكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 تصديرها بحرا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 حاوية نمطية، كاآلتي: 106.719والبالغة 

لالشهر االربعة  حاوية 23.808حاوية نمطية مقابل  25.951: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 .بالمئة 9 حاوية نمطية ونسبته 2.143 بارتفاع قدره، أي  لى نفسها من العام الماضياالو 

 58.811غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 ئة.بالم 3 احاوية نمطية ونسبته 1.966 اقدره بزيادةحاوية، أي  56.845حاوية نمطية مقابل 

 414حاوية، أي بتراجع قدره  22.371حاوية نمطية مقابل  21.957: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته 

 انخفاض مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي
ت برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر وافادت االحصاءات أن مجموع حركة الحاويا 

حاوية، للفترة عينها من العام الماضي،  47.168حاوية نمطية مقابل  41.782االربعة االولى من العام الحالي  بلغ 
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  5.386أي بتراجع قدره 

 

33/50 

ICN – Newsletter nr. 133 – June 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

-34- 
 ى من العام الحالياالشهر االربعة االولمن مجموع الحاويات في المسافنة حصة حركة  بالمئة 19

بالمئة من  19حاوية نمطية ما نسبته  41.782والبالغة وشكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت 
 .حاوية نمطية 221.353العام للحاويات التي تعامل معها المرفأ خالل االشهر االولى من العام الحالي والبالغ المجموع 

بالمئة ايضا   22حاوية نمطية ما نسبته  47.168بينما شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة 
 حاوية نمطية. 215.829ل الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ من المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خال

  ********** 
مليون راكب في مطار رفيق الحريري الدولي خالل االشهر الخمسة االولى  1.988

 2022من العام 

 
 مطار رفيق الحريري الدولي

يدا  في لدولي حققت ارتفاعا  جقالت الوكالة الوطنية لالعالم ان حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري ا 
بالمئة عن الشهر نفسه من العام  69راكبا  بزيادة تخطت الـ  483.706شهر ايار )مايو( الماضي اذ بلغ مجموعها 

 الماضي.
مليون راكب خالل االشهر الخمسة  1.988واضافت ان مجموع المسافرين من لبنان واليه عبر المطار بلغ  

مليون راكب خالل الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة كبيرة بلغت  1.050قابل االولى من العام الحالي م
 بالمئة. 89الف راكب ونسبتها  938

رحلة، اي بنمو ملموس  11.707رحلة مقابل  17.953كما ارتفع مجموع الرحالت الجوية في المطار الى  
 بالمئة. 53رحلة ونسبتها  6.246قدره 

مطار رفيق الحريري الدولي حركة ركاب نشطة خالل الفترة المقبلة مع بدء فصل  ومن المتوقع ان يشهد 
 الصيف وحلول عيد االضحى المبارك في شهر تموز )يوليو( المقبل.
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شارة الى ان االسبوع االول من شهر حزيران )يونيو( الحالي سجل المطار حركة ركاب بلغت وتجدر اال 
 34.851راكبا في االسبوع االول نفسه من العام الماضي، اي بزيادة كبيرة قدرها  76.742راكبا مقابل  111.593

 بالمئة. 45راكبا ونسبتها 
********** 

 ات المطلوبةشرط تنفيذ االصالحم الدولة في لبنان السفيرة الفرنسية في لبنان: مستعدون لدع

 
 Anne Grilloالسفيرة الفرنسية في لبنان 

ان ثمة قناعة ثابتة ان مستقبل لبنان يمر عبر اعادة  Anne Grilloفي لبنان   اكدت السفيرة الفرنسية 
لمجتمع ن "فرنسا شأنها شأن ابناء دولة تكون بخدمة اللبنانيين الذين يعاملون لمواطنين متساوين، وشددت على ا

الدولي بأسره، مستعدة لدعم الدولة في لبنان ومؤسساتها، ولكن لذلك شروط محددة، اذ ال يجوز ان يتم تأخير 
خالل افتتاح الندوة المخصصة لمناقشة موضوع "ال خيار اال  Grilloاالصالحات المنتظرة بعد االن". وجاء كالم 

فليحان، بالشركة مع المعهد الوطني الفرنسي للخدمة العامة والسفارة الفرنسية في الدولة القادرة" في معهد باسل 
 لبنان.

  ********** 
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تراتيجي الغذائي باسعار مدعومة وبخاصة االسمر : الدولة معنية بتأمين االحتياط االس

 القمح

 
 بشارة االسمر رئيس االتحاد العمالي العام

لعام بشارة االسمر ان االتحاد علم ان الوضع التمويني في البالد ينذر ااعلن رئيس االتحاد العمالي   
بوعين البالد الكثر من اس بعواقب كبيرة ال تحمد عقباها، خصوصا  ان كميات القمح المدعوم باتت ال تكفي حاجة

حدا  اقصى، فضال عن االرتفاع غير المحدود في اسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات... 
 واوضح االسمر ان الوقائع تشير الى اآلتي:

 توقف المطاحن عن استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز بسبب االلية المعتمدة في الدعم. -
من المطاحن الكبيرة عن االنتاج بسبب نفاذ القمح المدعوم لديها ومن تعمل من المطاحن ستتوقف  توقف عدد -

 خالل اسبوع المقبل.
ارتفاع الطلب على الخبز بعد ارتفاع اسعار كل المواد الغذائية بحيث بات رغيف الخبز القوت االساسي لذوي  -

 الدخل المحدود والفقراء.
 ة في صناعة الرغيف...داخلارتفاع اسعار العناصر ال -

واضاف "امام هذه الوقائع يؤكد االتحاد مجددا ان المسؤولية تقع على الدولة المعنية بتأمين االحتياط االستراتيجي 
الغذائي باسعار مدعومة وبخاصة تأمين مادة القمح التي هي العنصر الغذائي االساسي وباالسعار التي يمكن 

تحملها في ظل الظروف الراهنة، مع تأكيد ضرورة ترشيد وتحديد اسس جديدة للدعم  لذوي الدخل المحدود والفقراء
 تشمل اللبنانيين فقط".

واكد االسمر ان "االتحاد العمالي العام يحمل الدولة مسؤولية الفلتان واالحتكار الحاصلين في االسواق،  
 ة".ه بانحدار قوي على المستويات كافوعدم ضبط المخالفات وسط سيطرة شريعة الغاب في هذا البلد الذي يتج

**********   
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East China port breaks monthly container throughput record 

The container throughput of Ningbo-Zhoushan port in east China’s Zhejiang Province reached 

3.3 million twenty-foot equal models (TEUs) in Might, a brand new month-to-month file, in 

accordance with the port operator. 

The determine breaks the earlier month-to-month file of over 3 million TEUs set in April and 

represents a rise of over 16 p.c 12 months on 12 months, mentioned the operator of certainly 

one of China’s busiest ports. 

In Might, the variety of container routes operated by the port reached 299, additionally a file 

excessive, whereas the amount of the port’s rail-sea transit companies reached 135,000 TEUs, 

a rise of 33.8 p.c 12 months on 12 months.  

The port has taken a collection of measures to spice up the utilization effectivity of its berths 

and labored with numerous departments to facilitate operation within the port, its operator 

famous. 

OOLP 

**********   

Ranks of shipping agencies at Beirut Port in April 2022 

صدرة الم تراجع حركة الحاوياتالحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي و  حركةارتفاع 
 مألى ببضائع لبنانية 

 استيرادا  وتصديرا  اتب االمامية في بعض المر  تغييرات
سجل مرفأ بيروت في شهر نيسان )ابريل( الماضي حركة حاويات مستوردة برسم االستهالك المحلي  

اكبر مما كانت عليه في شهر اذار )مارس( الماضي، مقابل تسجله انخفاضا  بحركة الحاويات المصدرة مألى 
راتب االمامية طرأت عليها تغييرات باسماء الوكاالت البحرية ببضائع لبنانية. وافادت االحصاءات ان بعض الم

 التي احتلتها.

 2022ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في نيسان 
حاوية نمطية  23.106فقد بلغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في نيسان الماضي  

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبتها  2.020المنصرم، اي بزيادة قدرها حاوية في اذار  21.086مقابل 

 2022تغييرات في بعض المراتب االمامية استيرادا في نيسان 
 23.106واظهرت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في نيسان الماضي والبالغة  

 سماء الوكاالت البحرية التي احتلتها. حاوية نمطية ان تغييرات شهدتها بعض المراتب االمامية بأ
حاوية  4.827حاوية نمطية مقابل  6.779المرتبة االولى بتفريغها  MERIT SHIPPINGفقد احتلت وكالة  -

 بالمئة. 40حاوية نمطية ونسبته  1.952في اذار المنصرم، اي بارتفاع قدره 
حاوية، اي  6.355حاوية نمطية مقابل  5.777ا )لبنان( المرتبة الثانية باستيراده MSCبينما احتلت وكالة  -

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  578بانخفاض قدره 
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حاوية، اي  2.774حاوية نمطية مقابل  3.558)لبنان(  بالمرتبة الثالثة بـ  MAERSKكما احتفظت وكالة  -

 بالمئة. 28حاوية نمطية ونسبته  784بنمو قدره 
حاوية، اي  1.658حاوية نمطية مقابل  1.826الى الرابعة بـ  LOTUS Shippingفي حين تقدمت وكالة  -

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  168بارتفاع قدره 
حاوية اي  1.115حاوية نمطية مقابل  1.508بـ  SEALINEموعة  وجاءت المرتبة الخامسة من نصيب مج -

  بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبتها  393بزيادة قدرها 
 254حاوية، اي بتراجع قدره  1.712حاوية مقابل  1.458وحلت نقليات الجزائري في المرتبة السادسة بـ  -

 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته 
 2022ة مألى ببضائع لبنانية في نيسان تراجع حركة الحاويات المصدر 

وافادت االحصاءات ان حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في نيسان الماضي سجلت  
حاوية، اي  7.340حاوية نمطية مقابل  5.384انخفاضا عما كانت عليه في اذار المنصرم، اذ بلغ مجموعها 

 لمئة.با 27حاوية نمطية ونسبته  1.956بتراجع قدره 
 2022وتبديالت في بعض المراتب االمامية تصديرا   في نيسان 

حاوية  5.384كما بينت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في نيسان الماضي، والبالغة  
 نمطية، ان الوكاالت البحرية تبادلت  بعض المراتب االمامية:

 2.958حاوية نمطية مقابل  2.679ولى بتصديرها ظلت محتفظة بالمرتبة اال MERIT SHIPPINGفوكالة  -
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  279حاوية، اي بانخفاض قدره 

حاوية، اي  279حاوية نمطية مقابل  937)لبنان(  الى المرتبة الثانية بـشحنها  MSCبينما تقدمت وكالة  -
 بالمئة. 236حاوية نمطية ونسبتها  658بزيادة قدرها 

حاوية، اي  1.413حاوية نمطية مقابل  914)لبنان( الى المرتبة الثالثة بـ  MAERSKاجعت وكالة في حين تر  -
 بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبته  499بانخفاض قدره 

حاوية، اي بانخفاض  1.389حاوية نمطية مقابل  337بالمرتبة الرابعة بـ   SEALINEواحتفظت مجموعة  -
 بالمئة. 76حاوية نمطية ونسبته  1.052قدره 

حاوية، اي بنمو  252حاوية نمطية مقابل  295وجاءت المرتبة الخامسة لصالح وكالة نقليات الجزائري بـ  -
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  43قدره 

حاوية، اي بارتفاع قدره  72حاوية نمطية مقابل  112في المرتبة السادسة بـ  Lotus shippingوحلت وكالة  -
  بالمئة. 56ة ونسبته حاوية نمطي 40
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 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادا  في نيسان  90
ولى استيرادا  في نيسان الماضي  وبلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست اال 
بالمئة من حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  90حاوية نمطية، اي ما نسبته  20.906
حاوية نمطية، بينما كانت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها استيرادا في  23.106

بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك  87ية نمطية اي ما نسبته حاو  18.441اذار المنصرم 
 بالمئة. 13حاوية نمطية نسبته  2.465حاوية نمطية، اي بارتفاع قدره  21.086المحلي والبالغة 

 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديرا  في نيسان  98
تي احتلت المراتب الست االولى تصديرا  في نيسان الماضي بلغت وبلغت حصة الوكاالت البحرية ال 

بالمئة من حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة  98حاوية نمطية، اي ما نسبته  5.274
حاوية نمطية، في حين بلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في اذار  5.384
بالمئة من مجموع االحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية  95حاوية نمطية اي ما نسبته  6.944م المنصر 

 بالمئة. 24حاوية نمطية ونسبتها  1.670حاوية نمطية اي بانخفاض قدره  7.340والبالغة 

Ranks of Shipping Agencies By Importing Containers in March & April 2022 

+ / - % + / - (TEU) March 2022 April  2022 Name of shipping agency 

+40% +1,952 4,827 6,779 1. Merit Shipping Agency 

-9% -578 6,355 5,777 2. MSC (Lebanon) 

+28% +784 2,774 3,558 3. Maersk (Lebanon) 
+10% +168 1,658 1,826 4. Lotus Shipping Agency 

+35% +393 1,115 1,508 5. Sealine Group 

-15% -254 1,712 1,458 6. Gezairy Transport 

+11% +88 825 913 7. Gharib Shipping & Trading 

-29% -262 900 638 8. El Fil Shipping 

+44800% +448 - 448 9. Tourism & Shipping Services 

+152% +105 69 174 10. MLH (lebanon) 

+2700% +27 - 27 11. GULF Agency 

-100% -845 845 - 12. Seanautics Shipping 
-100% -6 6 - 13. Diverse Shipping agencie 

+10% +2,020 21,086 23,106 Total import full for local market 

(TEU) 
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Ranks of Shipping Agencies by exporting Containers in March & April 2022 

+ / - % + / - (TEU) March 2022 April 2022 Name of shipping agency 

-9% -279 2,958 2,679 1. Merit Shipping Agency 

+236% +658 279 937 2. MSC (Lebanon) 
-35% -499 1,413 914 3. Maersk (Lebanon) 

-76% -1,052 1,389 337 4. Sealine Group 

+17% +43 252 295 5. Gezairy Transport 

+56% +40 72 112 6. Lotus Shipping Agency 

-67% -107 160 53 7. El Fil Shipping 

-55% -39 71 32 8. Gharib Shipping Trading 

+1300% +13 - 13 9. Tourism & Shipping Services 

+800% +8 - 8 10. GUlF Agency 

-87% -26 30 4 11. MLH (Lebanon) 
-100% -653 653 - 12. Seanautics Shipping 

-100% -61 61 - 13. Edouard Cordahi 

-100% -2 2 - 14. Diverse Shipping Agencies 

-27% -1,956 7,340 5,384 Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 

**********  

 !حاوية غذائية عالقة في مرفأ بيروت 1000 بحصلي

 
 ي بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيةهان

ناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي المسؤولين المعنيين "اتخاذ االجراءات الالزمة  
نتيجة عدم  ،والكفيلة باخراج مئات الحاويات المألى بالمواد الغذائية المستوردة والمكدسة في باحات مرفأ بيروت

 التها في الوزارات المعنية بسبب االضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو االدارة العامة".انجاز معام

 
 

40/50 

ICN – Newsletter nr. 133 – June 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-41- 
بهم المحقة وضرورة اقرار موازنة العام واعلنت في نداء "وقوفها الى جانب موظفي االدارة العامة في مطال 

ورفع الغبن الكبير عنهم بتحسين مداخيلهم التي سحقت جراء انهيار العملة الوطنية" مؤكده ضرورة ايجاد  ،2022
 مخارج مالئمة النجاز معامالت البضائع العالقة في المرفأ واخراجها.

ة المألى بالمواد الغذائية والمكدسة في من جهة ثانية، كشف هاني بحصلي ان عدد الحاويات المستورد 
حاوية، واشار بحصلي الى ان كل المراجعات التي حصلت حتى االن لم تفض الى  1.000باحات المرفأ فاقت الـ 

اء عنه ارباك كبير في امدادات الغذ الغذائية من المرفأ، وهذا ما سينتجايجاد مخرج استثنائي الخراج البضائع 
خصوصا ان فترة االضراب طالت وهناك مواد غذائية على شفير  ،ا لم نقل اهتزاز لالمن الغذائياذ ،للسوق اللبنانية

 المرفأ". ارضيةرة ستدفعها مقابل تراكم رسوم وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبي ،النفاذ
*********** 

Saudi Ports near 600,000 TEU in April 

 
Jeddah Islamic Port 

Saudi Ports handled 593,853 TEU in April, according to Saudi Ports Authority (MAWANI), 

while export containers increased slightly by 1.8%, compared to April 2021, reaching 175,015 

TEU, and import boxes climbed 13.4% to 199,889 TEU. 

On the other hand, the transshipment sector decreased significantly by 17.3%, falling to 

218,949 TEU. 

Meanwhile, MAWANI achieved a 24.28% growth in terms of tonnes, as a total of 20,467,760 

tonnes of cargo passed through Saudi ports in April. 

"This increase is in line with Mawani's development plans aimed to improve the efficiency of 

customer service, as well as the transformation of maritime transport and logistics in Saudi 

Arabia," commented Saudi Ports Authority in a statement. 

Mawani's corporate strategy aims to increase the ranking of Saudi ports in the Logistics 

Performance Index, expand container throughput capacity, and strengthen Saudi Arabia's 

position as a global logistics hub, according to the objectives of the National Transport and 

Logistics Strategy as well as Saudi Vision 2030. 

Container News  

**********  
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Greek shipowners retain major role in fleet holdings 
 

        
Greek oil tanker “Alexander the Greek”                                         Greek tanker" Astro Lupus" 

CLARKSON's Research's Shipping Intelligence Weekly report says greek shipowners 

continue to play a pivotal role in international shipping, reports Hellenic Shipping News 

Worldwide.  

And while the past four years have seen crisis, operational challenges, dramatic market changes 

and widespread disruption, with 16.4 per cent of global tonnage on the water, Greek owners 

retain their pre-eminent position, said the London research house. 'The market leading position 

is even more remarkable given Greek shipping's role as the ultimate 'cross trader' (Greek 

imports / exports are one per cent of global seaborne trade totals, compared to 23 per cent and 

five per cent imports for China (15.3 per cent of global fleet by tonnage) and Japan (12.3 per 

cent of global fleet by tonnage),' said the report. Greek shipping companies have retained their 

remarkable scale adding 29 million gross tons to reach 247 million gross tons or 417 million 

dwt on the water. A long-term focus on tankers (26 per cent global fleet share, 2012: 22 per 

cent), and bulkers (22 per cent share, now behind China) has continued, with the volatility and 

asset play opportunities in these markets as attractive as everThe Greek share in the global 

LNG fleet has seen the biggest recent increase, up to 21 per cent today. And with LNG's role 

in both energy transition and energy security, further growth opportunities seem likely. Some 

Greek owners have enjoyed the spectacular container markets, and while overall share declined 

to eight per cent of the box fleet. 

Greeks have remained the number one S&P player (involved in 36 per cent of all sales activity 

as either buyers or sellers by tonnage) but their newbuild orderbook has trended down to only 

six per cent of their fleet, its lowest ratio for 20 years. 

SeaNews  

**********   
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اجع حجم البضائع مقابل ارتفاع عدد الحاويات والسيارات في مرفأ العقبة في االشهر تر 
 2022الخمسة االولى من العام 

 
 مرفأ العقبة االردني

اظهرت االحصاءات ان مرفأ العقبة االردني سجل انخفاضا  بالوزن االجمالي للبضائع في االشهر الخمسة  
 ه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع حركة الحاويات والسيارات.االولى من العام الحالي عما كانت علي

 1.839مليون طن، اي بتراجع قدره  5.837مليون طن مقابل  3.998فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع  
 بالمئة. 32مليون طن ونسبته 

الخمسة االولى من العام الحالي مليون طن في االشهر  3.998توزع هذا الوزن االجمالي للبضائع البالغ و  
 كاآلتي:

الف طن ونسبته  32مليون طن، اي بانخفاض قدره  3.716مليون طن مقابل  3.684: بلغ وزنها البضائع الواردة
 بالمئة. 1

 1.807مليون طن، اي بانخفاض كبير قدره  2.121الف طن مقابل  314: بلغ وزنها البضائع الصادرة بحرا  
 بالمئة. 85مليون طن ونسبته 

حاوية، اي بزيادة  306.442حاوية نمطية مقابل  342.307الى بينما ارتفع مجموع الحاويات الصادرة والواردة 
 بالمئة. 12حاوية، ونسبتها  35.865قدرها 

 23ونسبته  9.583سيارة، اي بارتفاع قدره  41.934سيارة مقابل  51.517الى  مجموع السياراتكما ارتفع 
 بالمئة.

 
******  **** 
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Greek shipping line profits conceal transport of Russian oil 

GREEK shipping companies are utilising ship-to-ship transfers to disguise the transport of 

Russian oil, reports New York's Business Insider. 

Data suggests transfers in the Russian port of Kavkaz, where a Russian ship will unload oil 

from its vessel to another coming from a neutral company. Such transfers off the greek port of 

Kalamata rose 20 per cent in a month as a result.For example, the Russian 65,141-gross tonne 

Vladimir Monomakh, entered the port of Kavkaz on March 1, before transferring its oil to the 

25,000-tonne Greek-owned Maltese-flagged Minerva Emily. Minerva Marine owner Andreas 

Martinos made large profits by transferring Russian oil in this way.  However, there was no 

evidence of sanctions being breached and Minerva was not attempting to conceal its 

actions.Greek billionaire George Economou also transported 1.9 million tonnes of oil directly 

from four Russian ports in April. Oil prices following Russia's invasion have hit 14-year highs, 

fueling Russia's war efforts.  Moscow is making US$800 million a day from oil exports as 

Western countries try to reduce their reliance on Russian energy.    

SeaNews  

**********   

 2022قناة السويس تحقق اعلى ايراد شهري في ايار)مايو( 

 
 الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

ر الماضي شهري في شهر ايا لقناة حققت اعلى ايرادسويس ان اقال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة ال 
ماليين طن في ايار من العام  106مليون طن مقارنة  114سفينة باجمالي حمولة صافية  1.916بعدما عبرت 

 المنصرم.
بالمئة عن الشهر نفسه  26مليون دوالر في ايار الماضي اي بزيادة  657واضاف ان عائدة القناة بلغت 

، مؤكدا  ان االثار االيجابية لحرب اوكرانيا على قناة السويس اكثر من السلبية كون امداد الغاز من العام الماضي
 والبترول القادم الى اوروبة يأتي من الخليج عبر قناة السويس.

 ********** 
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MSC bids for Global Ports Holding 

Cash-rich Mediterranean Shipping Company (MSC) has made a bid to take over 

London-listed Global Ports Holding, the world’s largest cruise port operator. 

Global Ports, owned by Turkish businessman Mehmet Kutman, said the talks were ongoing 

and the deadline for MSC to make a firm offer or walk away is July 13. 

As well as widespread cruise portfolio, Global Ports operates a couple of commercial 

ports including Montenegro’s largest port. 

MSC, privately held by the Aponte family, runs the world’s largest containerline as 

well as the third largest cruise line in the world. 

During container shipping’s record earnings period through the pandemic, MSC has 

been hunting acquisition targets, agreeing recently to buy Bollore’s African transport and 

logistics business for $6bn, taking a stake in Italian ferry operator Moby in March while earlier 

in the year it lodged a joint bid with Lufthansa to take over ITA, the successor to Alitalia. It 

has also moved to take a majority stake in Brazilian regional container shipping operator Log-

In Logistica. 
Splash 247.com  

**********   

 ارتفاع تصدير السيارات الكهربائية الصينية الى الخارج
اضعاف  3اظهرت االحصاءات ان الصين صدرت سيارات كهربائية في شهر ايار )مايو( الماضي بزيادة  

، ما ادى الى ارتفاع حصة الصين في سوق التصدير العالمي عن تلك المصدرة في نيسان )ابريل( المنصرم
 للسيارات.
مليار دوالر في االشهر االربعة االولى من العام الحالي  1.2قيمة فقد صدرت الصين سيارات كهربائية ب 

ر وهو مليار دوال 2.8عن الفترة ذاتها في العام الماضي وبلغت القيمة االجمالية للسيارات المصدرة  %122بزيادة 
 رابع اعلى مجموع شهري في السنوات القليلة الماضية.

بالمئة من مجموع السيارات المصدرة  50وتعد اوروبة السوق االكبر المستوعبة للسيارات الصينية اذ بلغت  
قع سيا وفقا ما ذكره مو ينما صدرت السيارات الباقية الى آارباع السيارات الكهربائية، ب 3في ايار الماضي و 

“Bloomberg” بالمئة من الصادرات العالمية للسيارات الكهربائية  60. ويذكر ان السيارات الصينية شكلت نحو
 .2021في العام 

   ********** 
CMA CGM to invest €400 million in Air France-KLM 

The CMA CGM Group will take a 9 percent stake in Air France-KLM's share capital for 

approximately €400 million ($428 million), thus becoming Air France-KLM's main private 

shareholder. "Moreover, Air France-KLM's shareholders' meeting approved the appointment 

of Rodolphe Saadé as a member of the board of directors," according to an announcement 

while declaring Q12022 results. 
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 The Group has decided to make CMA CGM AIR CARGO a French freight airline and 

received its Air Carrier Certificate from the French Civil Aviation Authority on June 1, 2022 

following the delivery of its first Boeing 777F, the statement said.  

Also Read - WFS to start 4th warehouse facility at Amsterdam Schiphol "The Group 

is supporting the growth of CMA CGM AIR CARGO investments in a fleet that will count 12 

aircraft by 2026 including four new Airbus A350F that will join the fleet between 2025 and 

2026." The exclusive commercial partnership with Air France-KLM will see both parties 

combine their cargo networks, their full freighter capacity and dedicated services in order to 

build an even more competitive offer thanks to the know-how and global footprint of Air 

France-KLM and CMA CGM. Also Read - American Airlines Cargo partners with IBS 

Software to fast-track WebCargo integration Group profit triples The Group reported a 70 

percent increase in revenue to $18.2 billion for the first quarter of 2022 and near tripling of 

EBITDA to $8.9 billion, thanks to shipping activities. The Group transported 5.3 million 

TEUs, a decline of 2.8 percent compared to last year but an average revenue per TEU of $2,800 

saw shipping revenue touch $14.8 billion, up 73 percent from last year, and EBITDA zoom to 

$8.5 billion. Also Read - 'Moved by People' is more than a slogan in the Americas "During the 

first quarter, our Group accelerated the deployment of its strategy to become a world leader in 

integrated logistics," says Rodolphe Saadé, Chairman and Chief Executive Officer, CMA 

CGM Group. "We have also taken further steps in our energy transition by forging innovative 

partnerships to develop low-carbon fuels and by deciding to diversify the energy sources for 

our future vessels. "Due to strong demand, lack of available transport capacity and persistent 

port congestion, tensions in global supply chains are expected to continue. We remain 

mobilised to improve service quality and to meet the logistics challenges of our customers. We 

are also vigilant in the face of the risk of a deterioration in the global economic situation, linked 

to the pandemic, the rise in inflation and the war in Ukraine. 

“Also Read - IATA says incentives needed to increase SAF production Accelerating 

logistics play The acquired business of Ingram Micro's Commerce & Lifecycle Services 

reported an estimated annual revenue of $1.7 billion in 2021, and employs 11,500 employees 

in 59 warehouses across the globe with a strong presence in the United States and Europe. 

"GEFCO is a European leader in contract logistics and a specialist in the automotive segment. 

With expertise in finished vehicle logistics, the company plays a key role in ensuring European 

automotive production lines continuity. GEFCO is present in 47 countries and employs around 

11,500 persons worldwide, including more than 2,500 in France." Logistics revenue increased 

57 percent to $3.4 billion and EBITDA was up 45 percent to $250 million, driven by shipping 

and air freight activities. 2022 outlook The sharp rise in energy prices, combined with price 

inflation of many raw materials, is weighing on retail consumption and could have a negative 

impact on the economic situation and the outlook for global trade, the statement said. 

The State trade time  

 

********** 
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MSC  باخرة حاويات جديدة 20السويسرية تتعاقد على بناء 

 
Diego APONTE  الرئيس التنفيذي لMSC  السويسرية 

تعاقدت  MSCالمتخصصة بالنقل البحري ان شركة المالحة السويسرية  ALPHALINER ذكرت نشرة  
مليون حاوية  1.482تعاقدة على بنائها الى اكثر من باخرة جديدة لترتفع السعة االجمالية للبواخر الم 20على بناء 

 بالمئة من سعة اسطولها. 33.5نمطية، اي ما نسبته 
 .2025و  2024هذه السفن خالل العامين  MSCومن المتوقع ان تستلم  
 مليون حاوية نمطية. 4.427المرتبة االولى في العالم باسطول تبلغ سعته االجمالية  MSCوتحتل  

 **********  
Shanghai Port container throughput rebounds to 80% of 2021 

level 

 
Port of Shanghai 

Shanghai Port completed container throughput of 3.085 million Twenty-foot 

equivalent units (TEU)s in April, 82.4 percent of the same period last year, data from China’s 

Ministry of Transport (MOT) showed on Wednesday. Throughput, usually used to measure 

output, is the amount of products delivered within a specified period of time. 

China has worked to stabilize logistics and supply chains as part of the country tightened 

pandemic control measures amid a COVID-19 resurgence. 
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“Currently, logistics in Shanghai and other key areas are gradually improving, with initial 

results in rectifying excessive prevention and control problems,” said MOT official Shu Chi, 

citing improvements in the country’s transport capacity indicators and once-impeded 

logistics.  

The daily container throughput of Shanghai Port has stabilized at 100,000 TEUs, rebounding 

to more than 80 percent of the pre-pandemic level, said Li Guoping, an official with the 

MOT.  

To ensure efficient operation of the transportation network’s backbone, a unified national 

pass for vehicles transporting vital supplies was adopted by 27 Chinese provinces, according 

to the MOT.  

China has introduced a raft of measures including issuing sufficient unified national traffic 

permits and adopting a “white list” approach to support work resumption at key domestic and 

foreign firms. 

The authorities also announced that eligible express delivery income would be exempt from 

value-added tax from May 1 to the end of the year. It is likely to reduce the burden for related 

enterprises by about one billion yuan ($148.96 million). 

Hellenic shipping News  
**********   

 باخرة حاويات اضافية 16الفرنسية تتعاقد على بناء  CMACGMو

 
 الفرنسية CMACGMرودولف سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة 

ان شركة المالحة الفرنسية تعاقدت على بناء  ”Tradewinds“قالت النشرة المتخصصة بالنقل البحري  
 CMACGMمليار دوالر. واوضحت ان عدد البواخر التي اصبحت  2.5لفتها االجمالية باخرة اضافية تبلغ ك 16

بالمئة  19.9الف حاوية نمطية، اي ما نسبته  656تبلغ سعتها االجمالية باخرة  69على بنائها ارتفع الى  متعاقدة
 من سعة اسطولها الحالي.

 مليون حاوية نمطية. 3.295االجمالية  المرتبة الثانية في العالم باسطول تبلغ سعته CMACGMوتحتل  
  ********** 
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Hapag-Lloyd and partners invest in container terminal in 

Egypt 

 
Rolf Habben Jansen ceo of Hapag Lloyd 

A new terminal will be built in the port of Damietta, about 200 kilometers north form the 

Egyptian capital Cairo. For this purpose, a Joint Venture was founded to develop and operate 

the new “Terminal 2”. The Joint Venture “Damietta Alliance Container Terminal S.A.E.” 

consists of three core shareholders: Hapag-Lloyd Damietta GmbH (39%), Eurogate Damietta 

GmbH (29.5%) and Contship Damietta Srl (29.5%). Two other partners, Middle East 

Logistics & Consultants Group and Ship & C.R.E.W. Egypt S.A.E., will each hold 1%. 

The new Terminal 2 at the port of Damietta is expected to start operations by 2024. It will 

have a final total operational capacity of 3.3 mio TEU and serve as Hapag-Lloyd´s dedicated 

strategic transshipment hub in the East Mediterranean. 

“With the new terminal Hapag-Lloyd will significantly improve its transshipment operation 

in the East Mediterranean market as well as access to the local Egyptian trade”, said Rolf 

Habben Jansen, CEO of Hapag-Lloyd. 

Thomas H. Eckelmann, Chairman of the EUROGATE Group Management Board, stated: 

“With the Terminal 2 being operational in 2024, Hapag-Lloyd and its partners will be able to 

use a state-of-the-art terminal with sufficient capacity, high productivity and a dense feeder 

network.” 

Cecilia Eckelmann-Battistello, Chairman of the Board of Contship Italia, added: “We feel 

privileged and are extremely grateful for the support of the Egyptian government. The 

concession to operate the facility is granted to the Joint Venture for 30 years. This gives us 

and our respective customers a long-term perspective in the port of Damietta.” 

The Egyptian Minister of Transport, Lieutenant-General Eng. Kamel Al-Wazir, commented: 

"This is a very encouraging, well-planned partnership of international and Egyptian private 

sector in order to position Egypt as a global hub for logistics and trade. In this first phase we 

will establish the port of Damietta as an integrated logistics hub for containers, which will 

then be followed by the establishment of logistic corridors reaching to different 

manufacturing areas in Egypt by railway network." 

Hapag Lloyd 

**********   
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 على البضائع الصينية Trumpضها البيت االبيض يناقش الرسوم الجمركية "المتهورة" التي فر 

علن البيت االبيض انه يناقش تغييرات محتملة على بعض الرسوم الجمركية "المتهورة" التي فرضها الرئيس االميركي ا 
 عليها زيادة في التكاليف لالسر والشركات االميركية. تعلى بضائع صينية، والتي ترتب Donald Trumpالسابق 

ت االبيض ان مناقشات داخلية ما زالت جارية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن تفكير وقالت متحدثة في البي 
حيال تخفيضات محتملة للرسوم الجمركية، وهو تحرك يقول خبراء انه قد يساعد  Joe Bidenالرئيس االميركي 

 المساعي الحثيثية التي تبذلها ادارته لمحاربة التضخم.
بالمئة على واردات من الصين تشمل بضائع شتى  25ل الى قد فرض رسوما جمركية تص Trumpوكان  

 تبلغ قيمتها االجمالية مئات المليارات من الدوالرات.
ولم "تعزز امننا  "متهورة" Trumpواشارت المتحدثة االميركية الى ان بعض تلك الرسوم التي فرضها  

 ركات االميركية".القومي بل ترتب عليها ارتفاع التكاليف للمستهلكين االميركيين وللش
********** 

15 shipping companies fined 80 billion won for price fixing 
Shipping companies have been fined for price fixing on Japan routes for 15 years.    

The Fair Trade Commission (FTC) action is just the latest related to ocean-freight collusion. 

On Thursday, the regulator said that it was fining 15 companies a total of 80 billion won ($64 

million) for the price fixing. It cited 76 specific instances on Japan routes between February 

2003 and May 2019.   Korea Marine Transport, Sinokor Merchant Marine and Namsung 

Shipping were among the 14 Korean companies fined. Hong Kong's SITC was the only foreign 

company on the list.   Korea Marine Transport was fined 14.6 billion won, the biggest fine, 

and SITC 127 million.    

The companies not only fixed prices but also carved up the market, according to the regulator.  

The FTC in January fined 23 shipping companies 96.2 billion won for price fixing on routes 

between Korea and Southeast Asia.    On Chinese routes, 27 companies — 16 Korean and 11 

foreign — were found to have fixed prices between January 2000 and December 2018. None were 

fined as the harm was seen as limited. The remedy was an order to end the collusion.    

"The act of colluding on Korea-China routes isn't much different from that on the Korea-Southeast 

Asia or the Japan routes," said Cho Hong-sun, director general of the FTC's cartel investigation 

bureau. "But the collusion was committed when the governments of both countries — Korea and 

China — had already limited competition by restricting cargo volume as agreed under a shipping 

agreement. And thus the impact or the damages were relatively small."    

Regarding shipping routes to North America and the EU, the regulator did not detect any 

violations.   

Korea JoongAng Daily 

********** 
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