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 حمية: ايرادات بعض المرافق العامة تسد عجز الموازنة ولبنان ليس بلد عاجزًا وفقيراً 
 

      
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت         محطة الحاويات في مرفأ طرابلس           مطار رفيق الحريري الدولي     

 يد الحاقدين!لبنان الجميل لن يموت رغم ك
 

    
 صور                         قلعة بعلبك                         مدينة جبيل                       مدينة البترون شاطئ        

 

 2022شركات شحن حاويات في العالم في النصف االول من العام  10 اكبر
 
 

                 
 المرتبة الثانية                          المرتبة الثالثة المرتبة االولى                                            
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 30/7/2022بيروت         5269/2022/254رقم 
 

  .134Newsletter nr– 134النشرة االلكترونية 
 July 2022 -2022( يويول) تموز

 Index –الفهرس 
 

 1 تسد عجز الموازنة العامة حمية ايرادات بعض المرافق -

 Fresh” 6/8“ايرادات الدولة بالدوالر االميركي الـ  - 

  بالدوالر عليه ان يسدد حصة الدولة بالدوالر من يتقاضى من رسومه -

  االيرادات المحصلة سترفد الخزينة بالدوالر الفريش -

  اضعنا مئات ماليين الدوالرات -

  يتوجب على المستثمر المعاملة بالمثل -

  االيرادات تغطي عجز الموازنة الحالي -

  لبنان ليس بلد عاجزًا او فقيراً  -

 8 م" من ادارة مرفأ بيروتالعمل لم ولن يتوقف... بيان "حاس -

- port by May 2022 compared with the same period of 2021Summary of Beirut  9/12 

حركة مرفأ بيروت االجمالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي اكبر من تلك المسجلة في الفترة  -
 ذاتها من العام الماضي

 

  اخرتراجع عدد البو  -

  ارتفاع حجم البضائع ومجموع الحاويات والسيارات -

ازدياد عدد الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية وتراجع مجموع  -
 حركة الحاويات برسم المسافنة

 

الرئيس عون: التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف حتى بلوغ  -
  عمليةنتائج 

12/13 

 13/14 : نعمل على وقف االنهيارفي حفل اطالق "اهال بهالطلة" في طرابلس الرئيس ميقاتي -

- Ranks of shipping Agencies at Beirut port in May 2022 14/17 

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

 

  لمراتب االمامية استيرادًا وتصديراً تبديالت في بعض ا -
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  حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيراداً  92% -

  حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديراً  99% -

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

 - 22Ranks of shipping agencies by Exporting containers in May & April 20  

 17/18 نصار يفتتح مكتب الشباك الموحد للسياحة في مقر وزارة السياحة   - 

 -Fresh dollar cards are finally accepted.Decision applies to payments in 

supermarkets and restaurants 

 

18 

 Summary of Tripoli port statistics in 1st 5 months of 2022 compared  with the same 
period 2021 

19/20 

  ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس انسحب ايضا على مجموع الواردات المرفئية -

  زيادة كبيرة بمجموع البواخر والسيارات والحاويات والشاحنات وحجم البضائع -

  ارتفاع قياسي بمجموع الواردات المرفئية -

تعيد مرفأ من تفعيل خدمات محطة الحاويات ليس ”CMA Beirut Terminal“زخور: نأمل ان تتمكن شركة  -
 بيروت دوره المحوري في شرق المتوسط،

  2022رغم تفاقم االزمات، مرفأ بيروت يحقق حركة اجمالية جيدة في االشهر الخمسة االولى من العام و  -

 

21/22 

 22/23 ة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرينتخاب احمد تامر رئيسا للمجلس التنفيذي لالكاديميا -

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

23/25 

  ارتفاع مجموع الحاويات - 

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

 

  الحاليفي االشهر الخمسة االولى من العام  من مجموع الحاويات حصة حركة المسافنة 19% -

 25/26 مليون راكب في مطار رفيق الحريري الدولي في النصف االول من العام الحالي 2.568 -

 26/28 لن يموت رغم كيد الحاقدين!الجميل لبنان  -

 28 تنذكر وما تنعاد! -

- Ranks of shipping lines at Beirut port in May 2022 29/32 

  شركات المالحة العالمية تتبادل بعض المراتب االمامية استيرادا وتصديرا  -

   االستهالك المحلي وارتفاع تلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم -
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   حصة شركات المالحة الست االولى استيراداً  86% -

  حصة شركات المالحة الست االولى تصديراً  91% -

- markets in April & May 2022 local for Import Full  

- Export full with Lebanese good in April & May 2022  

 32/33 االشقر: الحركة السياحية بتموز جيدة ونتوقع ارتفاعها في اب مع قدوم المزيد من المغتربين -

 33 عيد!تهدد بالتصو رفع الدوالر الجمركي على "صيرفة"  نقابة مستوردي السيارات المستعملة ترفض -

- Tripoli port statistics in May 2022 compared with May 2021Summary of  34/35 

  ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس انسحب ايضًا على مجموع الواردات المرفئية - 

  اويات والشاحنات وحجم البضائعازدياد عدد البواخر والسيارات والح -

  رقم قياسي للواردات المرفئية -

-  Turkey based firm says grains on Tripoli docked ship not stolen  35/36 

 CMACGM 36 شركة بيان توضيحي من -

- Summary of Beirut port statistics in April & May 2022 37/39 

  2022تراجع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في ايار )مايو(  -

  ئعانخفاض عدد البواخر والحاويات وحجم البضا -

تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك برسم المسافنة وارتفاع حركة الحاويات  -
 المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 

  ارتفاع حركة السيارات - 

 40 2021/2022الي يس تسجل رقما قياسيا في العام المالسو  ايرادات قناة -

 -  Iran facilities new shipping routes from Russia to India 41/42 

 42/43 النصف االول من العام الحالي خاللتراجع حجم اليضائع في مرفأ العقبة االردني  -

-  Boeing forecasts freighter fleet to grow by 80pc 43/44 

 44 2022بالمئة في النصف االول من العام  3.2" موانئ دبي العالمية"ارتفاع حركة الحاويات في محطات   -

PSA Sines inaugurates the first stage of Phase III of the Sines Container Terminal 

-  
45 

 46 2022ركود االقتصاد االلماني في الربع الثاني من العام  -

- Belgium branch edwayMMSC exports north west Europe rail services with new  46/47 

 47 حمولته متجهة للهند... وصول اول قطار شحن روسي الى ايران -

-  billion dollar investment-M targets more green ships with new multiHM 47/48 
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 48/49  الهولندي ما يزال االول بين مرافئ الحاويات في دول االتحاد االوروبي  Rotterdamمرفأ  -

- lled vesselswere for alternatively fue in Q1 61% of all orders 50 

 50/51 لها  البنك المركزي الروسي: البطالة في روسيا عند ادنى مستوى تاريخي -

- down but sales up 52.7 pc to US$ 5.28 billion liftingsOOIL Q2  51 

 Wuhan مدينةبعد اكتشاف اصابات جديدة... الصين تعيد فرض االغالق على مليون شخص في  -
- 

52 

Shipping Demand is on the Decline – Freight Rates are Reacting 

 
52/53 

 53/56 2022في العالم في النصف االول من العام  حاويات شحن شركات 10اكبر   -

- MSC  السويسرية تحتل االولى وMAERSK  الدانمركية تتراجع الى الثانية وCMACGM  الفرنسية
 تراوح مكانها في الثالثة

 

- half of 2022 sts companies in 1Top 10 shipping container  

-  2022 5.8 million TEU in FY Port of Savannah reports nearly 56/57 

 57/58 مليار لاير 3.9تنتهي من طرح صكوك بـ  ة"البحري" السعودي -

-   eil air switching to Russian CrudShips that handles Iranian o 58 
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  يراس بلدا عاجزا وفقولبنان ليتسد عجز الموازنة العامة حمية: ايرادات بعض المرافق 
 

     
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت         محطة الحاويات في مرفأ طرابلس           مطار رفيق الحريري الدولي     

 

 حمية مؤتمرا في مكتبه في الوزارةعقد وزير االشغال العامة والنقل في حكومة تصرف االعمال علي  
طاع قي اقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي كقوانين اصالحية بامتياز، والمتعلقة بتناول فيه القوانين االربعة الت
دة للخزينة بمئات ماليين الدوالرات من دون المساس بجيوب المواطنين وتحصين المرافئ والمطار، "لتكون راف

 ."القرار السيادي للدولة اللبنانية
ازمة مالية واقتصادية حادة تعصف بها، والجل ذلك  وتحدث حمية عن " ان الدولة اللبنانية تعاني من 

منذ تسلم المهام الوزارية بدأنا بورشة عمل ترتكز على ركنين اثنين، اولهما يعنى بكيفية رفد الخزينة العامة 
بايرادات مالية من دون المساس بجيوب المواطنين مطلقا، وذلك ايمانا منا بان نهضة لبنان هي في تفعيل مرافقه 

و يعني بالنسبة الى الركن الثاني فه"، وتابع: "ة بحيث تمكن الدولة من اتخاذ وتحصين القرار السيادي لديهاالعام
تنظيم العمل، لتبيان كيفية عمل الوزارة في رفد الخزينة العامة بااليرادات، وما هي الخطوات االجرائية الميدانية 

 . "التي تخدم هذا الهدف
 (Fresh)ميركي الـ "فريش" ايرادات الدولة بالدوالر اال

 ج

              
           الدولي سوق الحرة في مطار رفيق الحريري   
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هيئة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجل المكرر، ولفت حمية الى ان القوانين االربعة التي اقرتها ال 

مع  2019ر والمطار. وقال " منذ العام المعني بالمرافئ والمنائ 9ول رقم واول هذه القوانين يتعلق بتعديل الجد
بدء تقلبات سعر صرف الدوالر، كانت الشركات المستثمرة في المطار التي تستأجر ارضا فيه وفق الجدول الذي 

ل.ل للدوالر الواحد"، مشيرا الى انه "تم تحويل كافة المبالغ بقيمتها انما  1500مه تحتسب على سعر كانت رسو 
مليون دوالر  158في المطار سيتم تحصيل ما يفوق الـ  9بالدوالر، وبنتيجة هذا التعديل على الجدول رقم 

 "لصالح الخزينة العامة للدولة.
 حصة الدولة بالدوالر من يتقاضى رسومه بالدوالر عليه ان يسدد

ر، فلفت حمية الى ان "شركات السفن التجارية الكبرى للمرافئ والمنائ 9صوص الجدول رقم اما بخ
(، لذلك 1500تتقاضى رسومها بالدوالر وتعطي الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي )

، انما حصة الدولة اللبنانية يجب ان تدفعها لها هذه وجهنا كل المعنيين في المرافئ الى عدم زيادة اي رسوم
ر كان يحصل ايرادات المعني بالمرافئ والمنائ 9ول رقم الشركات بالدوالر كما تتقاضاها هي " مشيرا الى ان "الجد

مليار ل.ل اضافة الى الرسوم من  58حوالي اربعة مليارات ليرة فقط لتصبح االيرادات مع التعديل فوق الـ 
 فئ اللبنانية". المرا

 ”Fresh“االيرادات المحصلة سترفد الخزينة العامة بالدوالر الـ 
واضاف حمية: بالنسبة الى القانون الثاني والذي يتعلق بصالون الشرف في المطار كان رسوم الدخول 

 200لى دوالر على الساعة وما فوقها ا 100الف ل.ل ليصار الى تعديله بمبلغ يساوي  500اليه بمبلغ يساوي 
ة سترفد ت المحصلالي االيراداون الدخول الى صالون الشرف، وبالتوهذا الرسم يعني به فقط الذين يريد ،دوالر

 لدوالر الـ "فريش" الخزينة العامة با
بالرسم على خروج المسافرين، الفتا الى ان "هذا الرسم ليس مستحدثًا   يعني اما القانون الثالث الذي اقر

على تذاكر السفر المتنوعة ويدفع بالدوالر، في حين ان حصة الدولة اللبنانية تدفع بالليرة  انما كان موجوداً 
مع التعديل الجديد على هذا الرسم، ينبغي على الشركات دفع حصة "ل.ل"، مؤكدا انه  1500اللبنانية على سعر 

 ."الدولة بالدوالر كما تتقاضى هي بالدوالر
 اضعنا مئات ماليين الدوالرات

مليون دوالر"، مؤكدًا ان التعديل كان ينبغي ان  140لفت الى "ان االيرادات المحصلة تقدر بحوالي و 
كنتيجة لعدم تعديل  2021و  2020يحدث قبل اليوم، كوننا قد اضعنا مئات ماليين الدوالرات في العامين 

نتيجة التعديالت التي حصلت مع  احتسبنا االيرادات المحصلة اذا"، مشيرا الى "وهذا الرسم ايضا 9الجدول رقم 
 ."مليون دوالر على اقل تقدير 350اقرار هذه القوانين نصل الى مبلغ يقارب الـ 
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 المعاملة بالمثليتوجب على المستثمر 

، والتي كانت 2019من قانون موازنة العام  35ي ما يتعلق بالقانون الرابع " فهو يعني بتعديل المادة اما ف 
التقاضي بالدوالر مما شكل ظلما للخزينة العامة بحيث كان مستثمر القطاع الخاص يدفع  منتمنع االدارات العامة 

 ."لوفق القانون فانه يتوجب عليه المعاملة بالمثيتقاضى بالدوالر، و  هفي حين ان ،للدولة بالليرة اللبنانية فقط
 االيرادات تغطي عجز الموازنة الحالي

مليون دوالر يوازي وفق سعر صيرفة ما  358من خالل عملية حسابية بسيطة فان مبلغ الـ  "اضاف :
  "االف مليار ل.ل 10االف مليار ل.ل اي ما يقارب عجز الموازنة الحالي البالغ  9يساوي الـ 

 نان ليس بلد فقيرًا او عاجزاً لب
واكد حمية "ان هذا يدل بالفعل وليس بالشعار على ان لبنان ليس بلد فقيرا او عاجزا، فما نتحدث عنه 

ل والتي تسد عجز الموازنة ما هو اال جزء من ايرادات بعض المرافق العامة التابعة لوزارة االشغال العامة والنق
اع العام بكل مؤسساته"، مشددا على "عدم التوقف هنا فقط انما نعمل على وتؤمن رواتب القط بكامله العامة

 ."تأمين ايرادات جديدة من مرافق وامالك الوزارة االخرى من دون المساس بجيوب المواطنين
وعن التنظيم المتعلق بالمزايدات في مطار رفيق الحريري الدولي، فأشار الى "مزايدة سوق الحرة حيث  

دوالر  3.5مليار ليرة و"الباك" سيصبح  850مليار ل.ل، اما االن فسعر االفتتاح يبلغ  150نتقاضى منها 
ليرة على االقل"،  مليار 1200حوالي على فريش"، الفتا الى ان "من هذه المزايدة فقط ستحصل الخزينة العامة 

في كل  لتزم به بدءًا من اليومواعلن "ان المزايدات من اليوم ستصبح وفق مقتضيات قانون الشراء العام والذي سن
 ما يتعلق بمناقصات ومزايدات مرافق الوزارة".

**********   
 " من ادارة واستثمار مرفأ بيروتحاسمالعمل لم ولن يتوقف: "بيان "

صدر عن ادارة مرفأ بيروت بيان جاء فيه: " تناولت بعض الوسائل االعالمية خبرا مفاده ان مرفأ 
البواخر خوفا من انهيارات اضافية في صوامع القمح، وذلك بعد انهيار جزئي حصل  بيروت توقف عن استقبال

 (، في الجانب الشمالي من االهراءات.31/7/2022اليوم )االحد في 
الجراءات ايهم ادارة المرفأ التأكيد على ان سير العمل لم ولن يتوقف، وان االحتياطات و واضاف البيان: "

مترا(  50ة المطلوبة وهي )زل محيط االهراءات بزيادة المسافالي طارئ، فجرى ع اً حسبمتخذة منذ مدة زمنية، ت
 في حينه." 9في حينه و  8و  7ا تم عزل االرصفة مترا في بعض االماكن، كم 200مترا و  150الى 

  ********** 
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Summary of Beirut Port Statistics by May 2022 compared with the same 

Period of 2021 
 

Subjects 1st 5 months 
of  2022 

1st 5 months 
of 2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called 

at Beirut Port 

483 525 -42 -8% 

Total Tonnage handled 

(tons) 

2,067 
million 

2,063 
million 

+4 
thousand 

+1% 

Total  imports for Lebanese 

markets (tons)  

 1,706  
 million  

1,756 
million  

-58 
thousand  

-3% 

Total  exports (Lebanese 

cargoes) (tons) (thousand) 

361 307 +54 +18% 

Total Containers handled (TEU) 277,654 274,561 +3,093 +1% 

Total containers imported (TEU) 134,335 134,640 -305 -1% 

Total containers imported for 

local market (TEU) 

106,193 100,424 +5,769 +6% 

Total containers imported 

empty (TEU) 

2,738 2,907 -169 -6% 

Total containers imported 

for transshipment  (TEU) 

25,404 31,309 -5,905 -19% 

Total containers exported  (TEU) 134,485 130,683 +2,802 +2% 

Total containers exported 

with Lebanese goods (TEU) 

31,487 30,041 +1,446 +5% 

Total containers re-exported 

empty (TEU) 

75,324 70,079 +5,245 +7% 

Total containers re-

exported (transshipment) 

(TEU) 

26,674 30,563 -3,889 -13% 

Total containers transshipment (TEU) 52,078 61,872 -9,794 -16% 

Total containers restowed on 

board vessel (TEU) 

9,834 9,238 +586 +7% 

Total cars handled (cars) 13,251 10,054 +3,197 +32% 

Total imported cars (cars) 10,278 7,213 +3,065 +42% 

Total re-exported cars by sea (cars) 2,973 2,841 +132 +5% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
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اكبر من تلك المسجلة  2022حركة مرفأ بيروت االجمالية في األشهر الخمسة االولى من العام  

 في الفترة ذاتها من العام الماضي
  سيارة 13.251و حاوية نمطية، 277.654مليون طن، و 2.067باخرة،  483

مالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي اظهرت االحصاءات ان مرفأ بيروت سجل حركة االج 
اكبر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بينت ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع وحركة الحاويات 

حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي  ازدياداالحصاءات  والسيارات، وتراجع عدد البواخر، كما افادت
 انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة. لالحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية، مقابتلك و 

 االجمالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليمقارنة بحركة مرفأ بيروت 
 ،نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحاليالمقار  وبينت 

 تالية:الوقائع ال 
 بالمئة. 8 بواخر ونسبته 42قدره  ، اي بانخفاضباخرة 525باخرة مقابل  483: بلغ البواخر مجموع

االف طن ونسبتها  4مليون طن، اي بزيادة قدرها  2.063مليون طن مقابل  2.067: بلغ الوزن االجمالي للبضائع
 بالمئة. 1

 :طن في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي كاآلتي مليون 2.067وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
أي بانخفاض طن،  مليون 1.756طن مقابل  مليون 1.706: بلغت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 .بالمئة 3ألف طن ونسبته  50قدره 
 قدره طن، أي بارتفاعألف  730ألف طن مقابل  361: بلغت وتلك المعاد تصديرها بحرًا  البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 18ألف طن ونسبته  54 
 ارتفاع مجموع الحاويات في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي

وحققت حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي ارتفاعًا،  
حاوية نمطية ونسبته  3.093حاوية، اي بزيادة قدرها  274.561حاوية نمطية مقابل  277.654فبلغ مجموعها 

 بالمئة. 1
 :كاآلتي، االشهر الخمسة االولى من العام الحالي حاوية نمطية في 277.654وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية  305حاوية، اي بتراجع قدره  134.640حاوية نمطية مقابل 134.335 : بلغ مجموعهاالحاويات المستوردة
 بالمئة. 1ية واحدة ونسبته نمط

 بزيادةحاوية، أي  130.683حاوية نمطية مقابل  485134. : بلغ مجموعالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 2 حاوية نمطية ونسبته 2.802 اقدره
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 658قدره  بارتفاع، أي حاوية 9.238حاوية نمطية مقابل  9.834بلغت : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 7نمطية ونسبته  حاوية

 ؟ 2022االشهر الخمسة االولى من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
حاوية  134.335 والبالغة 2022في االشهر الخمسة االولى من العام  توردةوتوزعت حركة الحاويات المس 

 نمطية كاآلتي:
حاوية لالشهر الخمسة  100.424حاوية نمطية مقابل 106.193: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليالحاوي

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  5.769قدره  بارتفاع، أي ذاتها من العام الماضي
حاوية نمطية  169قدره  بتراجعحاوية، أي  2.907حاوية نمطية مقابل  2.738: بلغت لحاويات المستوردة فارغةا

 بالمئة. 6ونسبته 
حاوية 5.905قدره  بتراجعحاوية، أي  31.309حاوية نمطية مقابل  25.404: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 19نمطية ونسبته 
 ؟ 2022بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام ة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها كيف توزعت حرك

لبالغة امصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي و وتوزعت حركة الحاويات ال 
 كاآلتي: ،حاوية نمطية 134.485

 اقدره حاوية، أي بزيادة 30.041حاوية نمطية مقابل  8731.4: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 5 احاوية نمطية ونسبته 1.446

 75.324غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 7ه حاوية نمطية ونسبت 5.245قدره  بارتفاعحاوية، أي  70.079حاوية نمطية مقابل 

 3.889قدره  بتراجعحاوية، أي  30.563حاوية نمطية مقابل  26.674: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته 

 2022االشهر الخمسة االولى من العام  مجموع حركة المسافنة فيتراجع 
قدره  بانخفاضاي  ،حاوية  61.872، مقابل وية نمطيةحا 52.078المسافنة  الحاويات برسممجموع الوبلغ  
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  9.794

 2022 االشهر الخمسة االولى من العامالسيارات في  ارتفاع حركة
وسجلت حركة السيارات في مرفأ بيروت خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، ارتفاعًا، فبلغ مجموعها  
 بالمئة. 32سيارة ونسبتها  3.197سيارة للفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها  10.054مقابل  سيارة 13.251
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 كاآلتي: شهر الخمسة االولى من العام الحاليفي اال سيارة 13.251وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 42 اسيارة ونسبته 3.065قدره  باتفاعسيارة، أي  7.213سيارة مقابل  10.278: بلغت السيارات المستوردة
 5سيارة ونسبته  132قدره  بارتفاعسيارة، أي  2.841سيارة مقابل  2.973: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة.
نذكر مجددًا ان ادارة ولستثمار مرفأ بيروت لم تنشر مجموع الواردات المرفئية التي استوفتها خالال شهر ايار و  

 )مايو( الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي.
  ********** 

الرئيس عون : التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان الذي بدأ متأخرا لن يتوقف 
 نتائج عمليةحتى بلوغ 

 
 الرئيس ميشال عون مع المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة في لبنان 

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان  
، 2020ر من العام والذي بدأ متأخرًا سنتين وبضعة اشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر اذا

 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وقفت في وجهه عراقيل وصعوبات"
نتخب لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مواشار الرئيس عون خالل استقباله المجلس الجديد ال 

النتظام في تحقيق ا رئاسة النقيب عفيف شرارة، الى ان عمل خبراء المحاسبة مهم ودقيق ومسؤلياتهم كبيرةب
 االساس في هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق واالمانة"."المالي في القطاعين العام والخاص، معتبرا الى ان 
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ن العراقيل التي وضعت امام عملية االصالح التي سعى الى تحقيقها منذ ما قبل واعتبر الرئيس عون ا 

لية، كانت كثيرة السيما لجهة كشف المخالفات المالية التي و تسلمه سدة الرئاسة االولى وخالل تحمله هذه المسؤ 
عدم التدقيق في قطع ، ناهيك عن 2017ارتكبت على مر السنين الماضية وعدم اقرار موازنة الدولة اال في العام 

 الحساب للسنوات المالية منذ التسعينات"
واضاف" ان تصميمي واضح منذ اللحظة االولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في   

 الطريق كانت كثيرة، ال سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين..." وضعت على البالد، لكن العقبات التي
 ********** 

 نعمل على وقف االنهيار :ميقاتي في حفل اطالق "اهال بهالطلة" في طرابلسئيس الر 

 
 اطالق حملة "اهال بهالطلة" في طرابلس حفلرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في 

ة حتاج الى معالج"اننا نعمل على وقف االنهيار، ون اكد رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي 
جتماعية وترتيب االمور المعيشية"، وشدد على "ضرورة تكاتف جهود ابناء طرابلس الكثير من القضايا اال

وتضامنهم للنهوض بالمدينة والعمل على تسويقها سياحيا في ظل هذا االنتعاش السياحي الذي يشهده لبنان 
احي مصطفى يبجهود وزير السياحة وليد نصار" مثنيا على مبادرة رئيس مجلس ادارة شركة الصمد لالستثمار الس

 الصمد في اقامة شهر سياحي كامل في طرابلس"
كالم الرئيس الميقاتي جاء خالل رعايته حفل اطالق حملة "اهال بهالطلة"، السياحية في طرابلس والتي  

بحضور وزير السياحة وليد نصار ونقيب  "تنظمها شركة الصمد لالستثمار السياحي في مطعم "الحاج علي
تيسري طوني الرامي وعدد من اصحاب المؤسسات السياحية ومسؤولي القطاعات االنتاجبة اصحاب المطاعم والبا

 بلس.رافي ط
 

 

13/58 

ICN – Newsletter nr. 134 – July 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-14- 
لد الس كاملة، وما نقوم به اليوم هو تحويل البلقد تسلمنا المسؤولية والبلد في حالة اف"واضاف ميقاتي:  

نتقل من ضفة الى ضفة، ونحن نعلم االزمات الموجودة تعثر، عسى ان نوقف االنهيار لكي ناالفالس الى ال من
ية التي تمنع الكثير من الصراعات السياسونعلم ماذا فعل التضخم الحاصل على كل الصعد، فضال عن 

لمناطق " الفتا الى ان كل احولكك من ع شعار "ال ترثى نفسك لكي ال يرثيلس الى رفالحلول..." ودعا ابناء طراب
ه يكون المنقذ كون تعاني اوضاعا صعبة، مشيدا برؤية وزير السياحة الذي وجد ان القطاع السياحي يمكن ان

اعة ناللبناني الذي يعتمد على الخدمات ويعرف كيف يطور ويعمل، خصوصا اننا بلد ص ينطلق من الحس
 ."خدمات

  ************** 
Ranks of shipping agencies at Beirut Port in May 2022 

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

 استيرادًا وتصديراً في بعض المراتب االمامية  تبديالت صغيرة
روت في شهر ايار )مايو( الماضي حركة حاويات مستوردة برسم االستهالك المحلي ادنى سجل مرفأ بي 

مما كانت عليه في شهر نيسان )ابريل( المنصرم، مقابل ارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية. 
 تلتها.البحرية التي احواظهرت االحصاءات ايضًا ان المراتب االمامية شهدته تبديالت صغيرة باسماء الوكاالت 

 2022تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في ايار 
حاوية نمطية  21.289فقد بلغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في ايار الماضي  

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  1.817حاوية في نيسان المنصرم، اي بتراجع قدره  23.106مقابل 

 2022تبديالت طفيفة في بعض المراتب االمامية استيرادا في ايار 
حاوية  21.289وافادت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في ايار الماضي والبالغة  

 نمطية ان تبديالت طفيفة طرأت على اسماء الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب االمامية. 
 6.779حاوية نمطية مقابل  8.208محتلة المرتبة االولى باستيرادها  MERIT SHIPPINGالة فقد ظلت وك -

 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته  1.429حاوية نمطية في نيسان المنصرم، اي بارتفاع قدره 
بتراجع حاوية، اي  5.777حاوية نمطية مقابل  4.291)لبنان( في المرتبة الثانية بـ  MSCبينما بقيت وكالة  -

 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته  1.486قدره 
حاوية، اي  3.558حاوية نمطية مقابل  2.971)لبنان(  بالمرتبة الثالثة بـ  MAERSKكما احتفظت وكالة  -

 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  587بانخفاض قدره 
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حاوية، اي  1.826حاوية نمطية مقابل  1.581على المرتبة الرابعة بـ  LOTUS Shippingوحافظت وكالة  -

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  325بتراجع قدره 
حاوية اي  1.588مطية مقابل حاوية ن 1.349مكانها في المرتبة الخامسة بـ  SEALINEكما راوحت مجموعة  -

  بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  158بتراجع قدره 
 288حاوية، اي بتراجع قدره  1.458حاوية مقابل  1.170وبقيت نقليات الجزائري في المرتبة السادسة بـ  -

 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته 
 2022ارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ايار 

وافادت االحصاءات ان حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ايار الماضي سجلت زيادة  
حاوية، اي بارتفاع  5.384حاوية نمطية مقابل  5.536عما كانت عليه في نيسان المنصرم، اذ بلغ مجموعها 

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  152قدره 
 2022ية تصديرًا  في ايار تعديالت في بعض المراتب االمام

حاوية  5.536كما بينت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ايار الماضي، والبالغة  
 نمطية، ان تعديالت طرأت على بعض المراتب االمامية:

 2.679حاوية نمطية مقابل  3.814ظلت محتفظة بالمرتبة االولى بتصديرها  MERIT SHIPPINGفوكالة  -
 بالمئة. 42حاوية نمطية ونسبته  1.135ية، اي بانخفاض قدره حاو 
حاوية، اي  914حاوية نمطية مقابل  743)لبنان( الى المرتبة الثانية بـ  MAERSKبينما انتقلت وكالة  -

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  171بانخفاض قدره 
حاوية، اي بانخفاض  937حاوية نمطية مقابل  358)لبنان(  الى المرتبة الثالثة بـ MSCفي حين تراجعت وكالة  -

 بالمئة. 62حاوية نمطية ونسبتها  578قدرها 
حاوية، اي بانخفاض  295حاوية نمطية مقابل  266وتقدمت وكالة نقليات الجزائري الى المرتبة الرابعة بـ  -

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  29قدره 

حاوية، اي بتراجع قدره  337حاوية نمطية مقابل  208ة الخامسة بـ الى المرتب  SEALINEوتراجعت مجموعة  -
 بالمئة. 38حاوية نمطية ونسبته  129

حاوية، اي  112حاوية نمطية مقابل  64مكانها في المرتبة السادسة بـ  Lotus shippingوراوحت وكالة  -
  بالمئة. 43حاوية نمطية ونسبته  48بانخفاض قدره 
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 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى استيرادًا في ايار  92
 19.490وبلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى استيرادًا في ايار الماضي   

بالمئة من حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  92وية نمطية، اي ما نسبته حا
حاوية نمطية، بينما كانت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها استيرادا في 21.289

لحاويات المستوردة برسم االستهالك بالمئة من مجموع ا 90حاوية نمطية اي ما نسبته  20.906نيسلن المنصرم 
 .بالمئة 7حاوية نمطية نسبته  1.416حاوية نمطية، اي بتراجع قدره  23.106المحلي والبالغة 

 2022بالمئة حصة الوكاالت البحرية الست االولى تصديرًا في ايار  99
غت الماضي بل وبلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى تصديرًا في ايار 
بالمئة من حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة  99حاوية نمطية، اي ما نسبته   5.454
حاوية نمطية، في حين بلغت حصة الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب الست االولى ذاتها في نيسان  5.536

من مجموع االحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية بالمئة  98حاوية نمطية اي ما نسبته   5.274المنصرم 
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبتها  180حاوية نمطية اي بارتفاع قدره  5.384والبالغة 

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

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

+21% +1,429 6,779 8,208 1. Merit Shipping Agency 

-26% -1,486 5,777 4,291 2. MSC (Lebanon) 

-16% -587 3,558 2,971 3. Maersk (Lebanon) 
-18% -325 1,826 1,581 4. Lotus Shipping Agency 

-11% -158 1,588 1,349 5. Sealine Group 

-20% -288 1,458 1,170 6. Gezairy Transport 

+28% +254 913 1,167 7. Gharib Shipping & Trading 

-21% -134 638 585 8. El Fil Shipping 

-36% -62 174 112 9. MLH (lebanon) 

+1580% +15 - 15 10. Diverse Shipping agencie 

-100% -448 448 - 11. Tourism & Shipping Services 

-100% -27 27 - 12. GULF Agency 

-8% -1,817 23,106 21,289 Total import full for local market 

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

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

+42% +1,135 2,679 3,814 1. Merit Shipping Agency 

-19% -171 914 743 2. Maersk (Lebanon) 
-62% -578 937 358 3. MSC (Lebanon) 

-10% -29 295 266 4. Gezairy Transport 

-38% -129 337 208 5. Sealine Group 

-43% -48 112 64 6. Lotus Shipping Agency 

+56% +18 32 58 7. Gharib Shipping Trading 

-40% -21 53 32 8. El Fil Shipping 

-100% -13 13 - 9. Tourism & Shipping Services 

-100% -8 8 - 10. GUlF Agency 

-100% -4 4 - 11. MLH (Lebanon) 
+3% +152 5,384 5,536 Total Export full with Lebanese 

cargoes (TEU) 

**********   

 نصار يفتتح مكتب الشباك الموحد للسياحة في مقر وزارة السياحة

 
 للسياحة في مقر وزارة السياحة الموحدباك ومة تصريف االعمال يفتتح مكتب الشوزير السياحة في حك

 

 (ONE stop Shop)افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف االعمال وليد نصار مكتب الشباك الموحد  
لتركي في لبنان في حضور السفير ا ”TIKA“ياحة بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في مقر وزارة الس

 وحشد من الشخصيات الرسمية والناشطة في قطاع السياحة. علي باريش اولوموي
للمشروع الذي بدأنا به منذ استالمنا لمهامنا الوزارية وهو  وبعد ان رحب نصار بالحضور قال " استكماالً  

 .مكتبا لوزارة السياحة في كل المناطق اللبنانية ولمدة سنتين 37لالمركزية االدارية السياحية، كان هدفنا افتتاح ا
حيث سنفتتح  مكاتب، وغدا سنكون في اهدن 3فتتح ، وفي االسبوعين القادمين سنمكتباً  15حتى اليوم اصبح لدينا 

عن كاهل المواطن المعامالت االدارية اذ انها ليست فقط مكتبنا للوزارة، والهدف من هذه الخطوة هو التخفيف 
 مكاتب استعالمات..."
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" ابتداء من االسبوع  وشدد نصار على "ضرورة واهمية استمرارية العمل بالشباك الموحد" معلنا انه 

را الى مشي ،المقبل سيتم فتح مدخل باب الوزارة المطل على الشارع العام )شارع الحمراء مقابل مصرف لبنان(
ات يانما االمور االساسية كلها موجودة والنواقص هي البرمج ،عدم اكتمال المستلزمات الضرورية للشباك الموحد

 ”TIKA“ووجه نصار كلمة شكر الى السفير التركي ووكالة ، ط المكاتب..."وامور تقنية ومعلوماتية والخوادم لرب
 .على الدعم والتعاون لتحقيق خطوة "الشباك الموحد"

لديها  ”TIKA“ي ان "الحكومة التركية تركز على مشاريع التعاون و و ولومبدوره اوضح السفير التركي ا 
ع التركية، وهي اليوم اصبحت مساعدا اساسيا على بلدا، وهي اصبحت مصدرا مشعًا للمشاري 158مشاريع في 

   الصعيد التقني للحكومة التركية وللشعب اللبناني..."
  ********** 

Fresh dollar cards are finally accepted. 

Decision applies to payments in supermarkets and restaurants 
Payment cards denominated in fresh dollars will be accepted for settlement of 

point of sale (POS) transactions and the paid amount will be considered as cash 

dollars, according to the digital payment company Areeba. 

Fresh dollar cards, which were only accepted for cash withdrawals from automated 

teller machines (ATMs), can now be used for the settlement of transactions in 

supermarkets and restaurants. 

Areeba, which has attributed the decision to the Central Bank, said that this applies to 

all cards denominated in US dollars and issued by local banks. It said 

that lollar settlements will be completely stopped. 

Payments in lira on POS terminals will remain unchanged. 

Areeba said that that two commission rates will be applied, a commission rate on 

local cards in lira and dollars and a rate on international cards. 

The company asked merchants to provide details about their fresh bank account by 

mid-July. It said: “For merchants already having fresh settlements from international 

activity, we will replace your lollar account with your fresh USD account details to 

proceed with the settlement. 

BusinessNews,com.lb 

**********  
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Summary of Tripoli Port Statistics in 1st 5 months of 2022 

Compared with the same period of 2021 
 

Description   1st 5 months   

2022 

1st 5 months  

2021 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

381 315 +66 +21% 

Total Cargo (tons)  1,225,554 1,134,837 +90,717 +8% 

Total Imports (tons)  806,665 795,182 +11,483 +1% 

Total exports (tons)(thousand) 4  418,889 339,655 +79,234 +23% 

Total Cars 2,557 1,587 +1,058 +70% 

Total Containers (TEU) 34,213 28,953 +5,258 +18% 

Total Containers Imported (TEU) 17,797 15,038 +2,758 +18% 

Total Containers Exported (TEU) 16,416 13,915 +2,581 +18% 

Total trailers  11,231 8,193 +3,038 +38% 

Total Trailers discharged 5,766 4,105 +1,661 +40% 

Total Trailers loaded 5,465 4,088 +1,377 +34% 

Total Port revenues  Lebanese Pounds 

(billion)  

94,236 14,731 +79,585 +540% 

 

 انسحب ايضًا على مجموع الواردات المرفئية  مرفأ طرابلس االجمالية في حركةال ارتفاع
 2022في االشهر الخمسة االولى من العام 

 مليار ليرة لبنانية 94.2و شاحنة  11.231، وحاوية نمطية 34.213سيارة،  2.557 ،مليون طن 1.225 باخرة، 381
جمالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، جاءت افادت االحصاءات ان حركة مرفأ طرابلس اال

اكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد انسحب هذا االرتفاع ايضًا على مجموع الواردات 
 المرفئية التي حققت رقما قياسيا جديدًا.

 2022و  2021من العامين  في االشهر الخمسة االولى مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 االرقام التالية: 2022و  2021خالل االشهر الخمسة االولى من العامين  المقارنة بحركة مرفأ طرابلس وبينت

 بالمئة. 21باخرة ونسبتها  66للفترة ذاتها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها  باخرة 315باخرة مقابل  381: بلغ البواخر عدد
 اتهبونس اً طن 9.717 هقدر  بارتفاع، اي اً طن 1.134.837ل مقاب اً طن 1.225.554وزنها االجمالي  لغ: بكميات البضائع

 بالمئة. 8
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 :كاالتي 2022من العام  في االشهر الخمسة االولى  اً طن 1.225.554وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
 بالمئة. 1ونسبته  اً طن 11.483بارتفاع قدره ، أي اً طن 795.182 مقابل اً طن 806.665: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 79.234قدره  بارتفاع، أي  اً طن 339.655مقابل  اً طن 418.889: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة  23ونسبته  اً طن

 بالمئة. 70سيارة ونسبته  581.0سيارة، اي بارتفاع قدره  758.1سيارة مقابل  2.557بلغ مجموع السيارات: 
حاوية نمطية  585.2قدره  بارتفاعحاوية، أي  28.953حاوية نمطية مقابل  34.213: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  18ته بونس
 حاوية نمطية على الشكل التالي: 34.213الحاويات البالغ  وتوزع مجموع

حاوية نمطية  582.7 قدره بارتفاعحاوية، أي  15.038حاوية نمطية مقابل  17.797: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 18ونسبته 

 اقدره بزيادة حاوية، أي 13.915حاوية نمطية مقابل  16.416: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 18 احاوية ونسبته 2.581
 بالمئة. 38شاحنة ونسبته  3.038شاحنة، اي بارتفاع قدره  8.193شاحنة مقابل  11.231: بلغ الشاحنات مجموع

 :االشهر الخمسة االولى من العام الحالي كاالتي فيشاحنة  11.231البالغ  وتوزع هذا المجموع
 بالمئة. 40شاحنة ونسبته  1.661قدره  بارتفاعشاحنة، أي  4.105شاحنة مقابل  5.766 : بلغلشاحنات الواردة بحراا

شاحنة ونسبته  1.377 اقدره بزيادةشاحنة، اي  4.088شاحنة مقابل  5.465 عددها : بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 ئة.بالم 34

 االشهر الخمسة االولى من العام الحاليارتفاع الحركة االجمالية انعكس ايجابًا على مجموع الواردات المرفئية في 
واظهرت االحصاءات ان االرتفاع الذي سجله مرفأ طرابلس بحركته االجمالية في االشهر الخمسة االولى من  

مليار  14.731مليار ليرة لبنانية مقابل  94.236العام الحالي انعكس ايجابا على مجموع  الواردات المرفئية التي بلغت 
 .بالمئة 540مليار ليرة لبنانية ونسبتها  79.585دة قياسية قدرها ليرة، اي بزيا

**********  
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ليستعيد مرفأ بيروت  ياتمن تفعيل خدمات محطة الحاو  CMA Beirut Terminalزخور: نأمل ان تتمكن 
 في شرق المتوسط دوره المحوري

 في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي رفأ بيروت يحقق حركة اجمالية جيدةمرغم تفاقم االزمات، و 

 
 محطة الحاويات في مرفأ بيروت

لف ى مختاعلن رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخور ان تفاقم االوضاع واالزمات عل 
االصعدة المالية واالقتصادية والمعيشية والصحية والسياسية في لبنان، وتدهور سعر صرف العملة اللبنانية امام 

ن م لية جيدة في االشهر الخمسة االولىالعمالت العربية واالجنبية، لم تمنعا مرفأ بيروت من تحقيق حركة اجما
 ة نفسها من العام الماضي.العام الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في الفتر 

 بالمئة. 1ماليين اي بارتفاع طفيف اقل من  2.063مليون طن مقابل  2.067 الوزن االجمالي للبضائعفقد بلغ 
 بالمئة. 1حاوية، اي بارتفاع  274.561حاوية نمطية مقابل  277.654الى  مجموع الحاوياتبينما ارتفع 

حاوية  106.193بلغت مألى برسم االستهالك المحلي الحاويات المستوردة واشار زخور الى حركة  
 بالمئة. 6حاوية اي بنمو  100.424نمطية مقابل 

حاوية،  30.041نمطية مقابل  حاوية 31.487الى ارتفعت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية كما 
 بالمئة. 5اي بزيادة 

 61.872حاوية نمطية مقابل  07852.مجموعها  فقد بلغ حركة الحاويات برسم المسافنة،في حين تراجعت 
 بالمئة. 16حاوية، اي بانخفاض 

حاوية، اي  10.054حاوية نمطية مقابل  13.251زيادة جيدة فقد بلغ مجموعها  حركة السياراتبينما سجلت 
 بالمئة. 32بارتفاع 
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واوضح زخور ان حركة الحاويات المألى المستوردة برسم االستهالك المحلي في شهر نيسان )ابريل( كانت 

 حاوية نمطية. 23.106االكبر خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي اذ بلغ مجموعها 
ببضائع لبنانية في شهر كانون الثاني )يناير(، هي االكبر اذ  في حين كانت حركة الحاويات المصدرة مألى

 حاوية نمطية. 9.578حققت رقما قياسيا بلغ 
حاوية نمطية  10.727كما كانت حركة الحاويات برسم المسافنة في كانون الثاني هي االكبر اذ بلغ مجموعها 

سط على صعيد عمليات المسافنة قبل واضاف زخور: ان مرفأ بيروت كان يلعب دورًا محوريًا في شرق المتو 
، فقد كان يؤمن اسرع وافضل الخدمات 2020آب )اغسطس( من العام  4انفجار بيروت القاتل والمدمر في 

لسفن الحاويات العمالقة القادمة من مرافئ اوروبة الشمالية والشرق االقصى وعلى متنها االف الحاويات برسم 
رة، في سوريا وتركيا، واليونان وقبرص ومصر. فقد بلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة الى مرافئ البلدان المجاو 

بالمئة من مجموع  39، اي ما نسبته 2019الف حاوية نمطية في العام  475التي تداولها مرفأ بيروت  المسافنة
 مليون حاوية نمطية. 1.229الحاويات التي تعامل معها والتي بلغت 

 CMA Beirut“الشركة الجديدة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت وامل زخور اخيرًا ان تتمكن 
Terminal” (CBT) باآلليات والمعدات والمقطورات  وتحديث رافعاتها الجسرية وتزويد المحطةاعادة تأهيل  من

عتمادها ا الجديدة المطلوبة لتفعيل خدماتها، ما يؤدي الى تشجيع شركات المالحة العالمية مجددا على زيادة نسبة
 وت كمركز محوري لعمليات المسافنة في شرق المتوسط.على مرفأ بير 

  ********** 
 انتخاب احمد تامر رئيسا للمجلس التنفيذي لالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 
 جيا والنقل البحرياحمد تامر بعد انتخابه رئيسا للمجلس التنفيذي لالكاديمية العربية للعلوم والتكنولو 

انتخب المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر رئيسا للمجلس التنفيذي لالكاديمية العربية  
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وقد حاز تامر على اجماع الدول العربية التسعة المكونة للمجلس التنفيذي 

 عودية والكويت ومصر وليبيا واليمن ولينان وموريتانيا.لالكاديمية وهي : االردن وفلسطين والس
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من  نوتعتبر االكاديمية العربية من اهم المرافق والمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية والتي تتكو  

روع داخل ها العديد من الفالهندسة والصيدلية واالدارة، ولديثالثة عشر كليه اهمها: كليات النقل البحري والطب و 
 5حوالي الف طالب من كافة االختصاصات، ويبلغ عدد العاملين فيها  25مصر وخارجها، ويدرس فيها حوالي 

 مليون دوالر. 210وتصل ميزانيتها السنوية الى حوالي االف استاذ وموظف 
وتصنف االكاديمية العربية من ضمن اهم الف جامعة تعليمية في العالم، واالولى عربيا في مجال جودة  

 االميركية. ”TIMES“التعليم حسب مجلة 
 حمية يهنئ تامر

من جهته هنأ وزير االشغال العامة والنقل في حكومة تصريف االعمال الدكتور علي حمية الدكتور  
على انتخابه رئيسا للمجلس التنفيذي مشيرا الى ان هذه هي المرة االولى التي يتم فيها انتخاب لبنان  احمد تامر

سنة، وهذا االمر يدل على ان لبنان وكفاءاته مازالت، ورغم كل  58لهذا المنصب منذ تأسيس االكاديمية منذ 
 لد، محورا لثقة االجماع العربي.الظروف التي يمر بها الب

 قل البحري اللبناني بكافة اطيافه الدكتور تامر بمنصبه الجديد.قطاع النكما هنأ  
********** 

Summary of containers handled at Beirut Port in 1st 5 months of 2022 

compared with the same period of 2021 
Subject 1st 5 months   

2022 (TEU) 
1st 5 months   
2021 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers: 134,335 134,640 -305 -1% 

Import containers full for local 
market 

106,193 100,424 +5,769 +6% 

Import containers empty 2,738 2,907 -169 -6% 
Import containers full/empty for 

transshipment 

25,404 31,309 -5,905 -19% 

Total export containers : 134,485 130,683 +2,802 +2% 

Export containers full with 

Lebanese cargoes 

31,487 30,041 +1,446 +5% 

Re-export empty containers 75,324 70,079 +5,245 +7% 

Re-export containers full/empty 

transshipment 

26,674 30,563 -3,889 -13% 

Total containers transshipment 52,078 61,872 -9,794 -16% 

Total  restowed  containers  on  

board vessels 

9,834 9,238 +586 +6% 

Total general (TEU) 277,654 274,561 +3,093 +1% 
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 حاوية نمطية 277.654ارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ بيروت 
 2022خالل االشهر الخمسة االولى من العام  

 حاوية نمطية وتلك المصدرة 106.193ارتفاع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى 
حاوية  52.078مجموع حركة المسافنة الى حاوية نمطية، وتراجع  31.487مألى ببضائع لبنانية الى  

 نمطية  
سجل مرفأ بيروت حركة حاويات اجمالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي اكبر عما كانت  

عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وافادت االحصاءات ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك 
 مألى ببضائع لبنانية، مقابل تراجع مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة.المحلي وتلك المصدرة 

 الحالي حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى من العام 277.654وع الحاويات الى مجمارتفاع 
، مقابل الحاليمن العام  حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى 277.654مرفأ بيروت  تداولفقد  

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  3.093 قدره بارتفاع، أي الماضيمن العام  ذاتها لفترةة  في احاوي  274.561

 كاآلتي: حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 277.654وتوزع هذا المجموع البالغ 
 305قدره  بانخفاض، أي حاوية 134.640حاوية نمطية مقابل  134.335 : بلغ مجموعهاالحاويات المستوردة

 بالمئة. 1ونسبته  حاوية نمطية
 بزيادةحاوية، أي  130.683حاوية نمطية مقابل  485134.: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  2.802 اقدره
 658قدره  بارتفاعأي  ،9.238حاوية نمطية مقابل  9.834: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته 

 ؟ االشهر الخمسة االولى من العام الحاليحركة الحاويات المستوردة  في  كيف توزعت
حاوية  134.335 االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، والبالغوتوزع مجموع الحاويات المستوردة في  

 نمطية كاآلتي:
شهر الخمسة  لالحاوية  100.424حاوية نمطية مقابل  106.193: بلغت رسم االستهالك المحليالحاويات المستوردة ب

 بالمئة. 6 حاوية نمطية ونسبتها 5.769 اقدره  بزيادة، أي الماضيذاتها من العام  االولى

ية نمطية حاو  169قدره  بانخفاضحاوية، أي  2.907حاوية نمطية مقابل  2.738: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
  .بالمئة 6ونسبته 

 5.905بتراجع قدره حاوية، أي  31.309حاوية نمطية مقابل  25.404: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته 
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 ؟ تصديرها بحرا  في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليوكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد 
 كاآلتي: حاوية نمطية 134.485والبالغة 

لالشهر الخمسة  حاوية 30.041حاوية نمطية مقابل  31.487: بلغت مألى ببضائع لبنانيةالحاويات المصدرة 
 .بالمئة 5 حاوية نمطية ونسبته 1.446 بنمو قدره، أي  االولى نفسها من العام الماضي

 75.324غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  5.245قدره  بارتفاعحاوية، أي  70.079اوية نمطية مقابل ح

قدره حاوية، أي بتراجع  30.563حاوية نمطية مقابل  26.674: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  3.889

 االشهر الخمسة االولى من العام الحاليفي  مجموع حركة الحاويات برسم المسافنةانخفاض 
من جهة ثانية، افادت االحصاءات ان مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  

حاوية، للفترة عينها  61.872حاوية نمطية مقابل  52.078في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي تراجع الى 
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  9.794ي بانخفاض قدره من العام الماضي، ا

 االشهر الخمسة االوبى من العام الحاليفي  المسافنةحصة حركة  بالمئة 19
بالمئة من  19حاوية نمطية ما نسبته  52.078والبالغة وشكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت 

 277.654فأ خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي والبالغ المجموع العام للحاويات التي تعامل معها المر 
 23حاوية نمطية ما نسبته  61.872بينما شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة  .حاوية نمطية

حاوية  274.561لبالغ بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، وا
 نمطية.

********** 
 2022مليون راكب في مطار رفيق الحريري الدولي في النصف االول من العام  2.568

 
 مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
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غ فقد بل ،سجل مطار رفيق الحريري الدولي حركة ركاب كبيرة خالل النصف االول من العام الحالي 
راكب للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع كبير قدره  1.444.582راكب مقابل  2.568.797عددهم 

 بالمئة. 78راكبا ونسبته  1.124.295
 راكبا في النصف االول من العام الحالي على الشكل التالي:  2.568.797وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة عن النصف االول من العام الماضي. 78مسافرا بارتفاع  171581.2.بلغ عددهم  المسافرون:
 بالمئة. 46قادما اي بزيادة  1.306.266بلغ عددهم  القادمون:

 مئة.بال 46راكبا، اي بتراجع  584.3بلغ عددهم  ركاب الترانزيت:
 بالمئة . 58رحلة ونسبته  7.468رحلة، اي بنمو قدره  15.033رحلة مقابل  158.22 مجموع الرحالت الجويةوبلغ 

 1.2من ناحية ثانية، توقع وزير السياحة في حكومة تصريف االعمال وليد نصار ان يأتي الى لبنان اكثر من 
ص في االسبوع االول من شهر تموز الف شخ 580الحالي وبلغ عددهم  فصل الصيفمليون سائح خالل 

 )يوليو( الجاري.
  ********** 

 لن يموت رغم كيد الحاقدين!الجميل لبنان 

      
 شاطئ صور                         قلعة بعلبك                         مدينة جبيل                       مدينة البترون        

لنشر  مداً عبعض اللبنانيين باطالق اقبح النعوت على وطنهم، كانهم وظفوا نأسف ونستغرب بشدة قيام  
 واعالن كل ما يلحق االذى والضرر ببلدهم واهاليهم!

فهل من المعقول مثال ان يحرض اللبناني المقيم في لبنان اخيه اللبناني المغترب والعامل في الخارج،  
وال دواء وال مستشفيات في لبنان! وهل مقبول من هذا  ياه معلى عدم القدوم الى بلده، بحجة ان ال كهرباء وال

اللبناني ان يطلق االخبار غير الدقيقة عن انعدام االمن في كافة ارجاء الوطن، وان شريعة الغاب سائدة في كل 
 مكان! 
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سائل و  اال يخجل هذا اللبناني من نفسه عندما يكتب علنا وقصدًا هكذا اخبار واشاعات عن وطنه عبر 

 القدوم الى لبنان!من ومواقع التواصل االجتماعي لتخويف المغتربين والسياح 
دالة ة ومالية، وان العنحن ال نقول ان لبنان في احسن احواله، وان المواطن يعيش في بحبوحة اقتصادي 

ولكننا ال نريد ايضا ان يزداد البؤس والفقر والتعتير في هذا الوطن الجريح الذي ينزف  ،االجتماعية مؤمنة للجميع
 على كافة المستويات المالية واالقتصادية والمعيشية والصحية واالجتماعية...

والمآسي والمصائب في وطننا المتجذر في نحن ندعو دائما الى التفاؤل مهما اشتدت الويالت واالزمات  
الحديث، يم و هذا الشرق. فلبنان وكما ذكرنا مرارا، شهد حروبا واحداث اليمة ال تعد وال تحصى عبر تاريخه القد

الذين يعشقون بالدهم من مقيمين ومغتربين وعاملين في الخارج، يهبون في كل مرة  وكان ابناؤه المخلصون
مقصدًا  ويظلاعادة اعماره على احسن وافضل مما كان، لكي يستعيد عافيته وازدهاره لنجدته وانقاذه، وذلك ب

 العرب واالجانب. ولالشقاءالمغتربين  البنائه
ان ما نشهده هذه االيام في مطار رفيق الحريري الدولي من ازدحام غير مسبوق للوافدين الى لبنان، هو  

 !خير دليل على ما ذكرناه انفا وسابقا ومرارا 
ؤذية التي يبثونها عن احوال هذا الوطن وازماته، نرى عشرات مفرغم كيد الحاقدين واالخبار السامة وال 

اجازاتهم الصيفية ة لتمضياالف من اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج والسياح ما يزالوا يتوافدون الى لبنان 
وبة م، حاملين في حقائبهم، وكعادتهم، االدوية والسلع المطلفي ربوعه، بين اهاليهم وعائالتهم واقاربهم واصدقائه

 وغير المتوفرة في لبنان، والفرح يمأل قلوبهم واالبتسامة مرتسمة على وجوههم!
ان قدوم هؤالء اللبنانيين والسياح لتمضية اجازتهم الصيفية في لبنان، رغم معرفتهم المسبقة باوضاعه  

دهم يحرك و حبهم وتعلقهم بهذا البلد الجميل والفريد في محيطه، كما ان وجالمأساوية التي بتخبط فيها، يؤكد 
والتجارية والمالية في انحاء البالد على مختلف االصعدة، وعمليات البيع والشراء في االسواق  العجلة االقتصادية

لف المناطق ت في مختيفعل نشاط الفنادق والمطاعم والمنتزهات في الجبل والساحل، واستئجار السياراو والموالت، 
 اللبنانية. 
نعم ان وطننا دخل مرات عدة غرفة العناية المركزة وكاد ان يلفظ انفاسه االخيرة، ولكن كان في كل مرة،  

 ينتفض وينبعث من جديد النه يرفض ان يموت! 
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لبنان لتمضية  الىواليوم مع استمرار تدفق االالف من اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج والسياح  

نا اال ان ننوه ونشكر ال بد ل طبيعته الخالبة وجباله الجذابة وشواطئه الرائعة،التمتع بفي ربوعه و  اجازاتهم الصيفية
 ،ت مساحة في نشراتها االخبارية المسائية وبرامجهاصم، ال سيما المرئية منها، التي خصبعض وسائل االعال

لى ، باالضافة ا، والمواقع االثرية الرائعةالمباشر جمال المناطق اللبنانية الظهار بالصوت والصورة والنقل
صاه الى لبنان يوميا، من اق االحتفاالت والمهرجانات السياحية: من فنية وموسيقية وغنائية وثقافية والتي تعم

اقصاه، وفي اكثر من مدينة وبلدة وقرية وموقع... وتستقطب االلوف من اللبنانيين المقيمين في لبنان والمغتربين 
 والسياح. 
 رغم كيد الحاقدين! لن يموت جميلالنعم ان لبنان  
 الغرفة الدولية للمالحة في بيروت        

  ********* 

 تنذكر وما تنعاد!
، والذي ادى 2020آب)اغسطس(  4في الذكرى السنوية الثانية النفجار مرفأ بيروت القاتل والمدمر في 

االف مصاب، وتشريد االالف من المواطنين، وتدمير مرفأ  6مواطن، ووقوع اكثر من  200الى استشهاد اكثر من 
مع تضامننا مع اهالي الشهداء والمصابين و بيروت القديم والمنطقة الحرة وقسم من العاصمة، ال يسعنا اال ان نجدد 

الشعب اللبناني الذي اصبح القسم االكبر منه يرزح تحت وطأة االزمات االقتصادية واالجتماعية والمعيشية 
 المتفاقمة.

استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة ضرورة الى كما نطالب مجددا في هذه الذكرى االليمة، المسؤولين 
 وانزال اشد العقوبات بمرتكبي جريمة العصر! والمجرمين لمحاكمتهم

 الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، والصبر والسلوان الهاليهم وعائالتهم والشعب اللبناني.
    
  الغرفة الدولية للمالحة في بيروت       
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Ranks of shipping Lines at Beirut Port in May 2022 

 شركات المالحة العالمية تتبادل بعض المراتب االمامية استيرادًا وتصديراً 

 برسم االستهالك المحلي وارتفاع تلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية  الحاويات المستوردة حركة تراجع
افادت االحصاءات في مرفأ بيروت ان شركات المالحة العالمية تبادلت في شهر ايار )مايو( الماضي  

بعض المراتب االمامية استيرادًا وتصديراً، وان حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي تراجعت عما 
 ة.ت المصدرة مألى ببضائع لبنانيكانت عليه في شهر نيسان )ابريل( المنصرم، مقابل ارتفاع حركة الحاويا

 2022انخفاض حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في ايار 
حاوية نمطية  21.289بلغ مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في ايار الماضي  فقد 

 .%8ية ونسبته حاوية نمط 1.817حاويات في نيسان المنصرم، اي بانخفاض قدره  23.106مقابل 
 2022تعديالت في بعض المراتب االمامية استيرادًا في ايار 

، ان 21.289واظهر مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي في ايار الماضي والبالغ  
 تعديالت طفيفة شهدتها المراتب االمامية:

حاوية نمطية في بواخرها  7.692غها بقيت في المرتبة االولى بتفري CMACGMفشركة المالحة الفرنسية  -
حاوية في نيسان  7.415، مقابل (ALLIANCE)وبواخر شركات المالحة التي يضمها تحالف بحري نفسه 

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  277المنصرم، اي بزيادة قدرها 
 5.651ية نمطية مقابل حاو  4.201في المرتبة الثانية بـاستيرادها  MSCكما ظلت شركة المالحة السويسرية  -

 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته   1.458حاوية، اي بتراجع قدره 
حاوية نمطية مقابل  2.854مكانها في المرتبة الثالثة بـ  MAERSKوراوحت شركة المالحة الدانمركية   -

 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبتها  766حاوية، اي بانخفاض قدره  3.620
حاوية نمطية مقابل  1.321الى المرتبة الرابعة بـ  EVERGREENكة المالحة التايوانية في حين انتقلت شر  -

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  43حاوية، اي بتراجع  قدره  1.364

 786حاوية نمطية مقابل  1.158على المرتبة الخامسة بـ  COSCOوحافظت  شركة المالحة الصينية  -
 بالمئة. 47اوية نمطية ونسبته ح 372حاوية، اي بارتفاع قدره 

حاوية ،  1.418حاوية نمطية مقابل  1.139في المرتبة السادسة بـ  ARKASوحلت شركة المالحة التركية  -
 بالمئة . 20حاوية نمطية ونسبته  279اي بانخفاض قدره 
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 2022ارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ايار 
وسجل مرفأ بيروت ارتفاعا بحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ايار الماضي، فقد بلغ  
حاوية نمطية ونسبته  152درها في نيسان المنصرم، اي بزيادة ق 5.384حاوية نمطية مقابل  5.536مجموعها 

 .بالمئة 3

 2022وتغييرات في بعض المراتب االمامية تصديرًا في ايار 
من جهة اخرى، افادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في ايار الماضي والبالغة  
 حاوية نمطية ان تغييرات طرأت على بعض المراتب االمامية: 5.536

حاوية نمطية على  3.049في المرتبة االولى بـتصديرها   CMACGMالحة الفرنسية فقد ظلت شركة الم -
حاوية، اي بارتفاع قدره  2.287بواخرها وبواخر شركات المالحة االخرى التي يضمها تحالف بحري ذاته، مقابل 

 بالمئة. 33حاوية نمطية ونسبته  762
حاوية، اي  915حاوية نمطية، مقابل  661ة بـشحنها الى المرتبة الثاني MAERSKشركة المالحة الدانمركية  -

 بالمئة. 28حاوية نمطية ونسبته  254يتراجع قدره 
حاوية، اي بارتفاع  58حاوية نمطية، مقابل  372في المرتبة الثالثة بـ  ONEبينما جاءت المجموعة اليابانية  -

 بالمئة. 531حاوية نمطية ونسبته  313قدره 
حاوية، اي  937حاوية نمطية مقابل  358في المرتبة الرابعة بـ  MSCفي حين حلت شركة المالحة السويسرية  -

 بالمئة. 62حاويات نمطية ونسبته  578بتراجع قدره 
حاوية، اي  362حاوية نمطية مقابل  341في المرتبة الخامسة بـ  COSCOواحتلت شركة المالحة الصينية  -

 بالمئة. 6اوية نمطية ونسبته ح 21بانخفاض قدره 
حاوية،  278حاوية نمطية مقابل  279بـ  ARKASوجاءت المرتبة السادسة من نصيب شركة المالحة التركية  -

 بالمئة. 1اي بارتفاع قدره حاوية نمطية واحدة ونسبته 

 2022بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى استيرادا في ايار  86
ت حصة شركات المالحة العالمية التي احتلت المراتب الست االولى استيرادًا في ايار من ناحية ثانية، بلغ 
بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي  86حاوية نمطية اي ما نسبته  18.365الماضي 
ت االولى ذاتها في حاوية نمطية، في حين كانت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الس 21.289البالغة 

بالمئة من مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك  88حاوية نمطية، اي ما نسبته  20.254نيسان المنصرم 
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  1.889حاوية نمطية،  اي بانخفاض قدره  23.106المحلي والبالغة 
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 2022تصديرًا في ايار بالمئة حصة شركات المالحة الست االولى  91و
حاوية  5.061وبلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى تصديرًا في ايار الماضي  

حاوية نمطية،  5.526الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية البالغة  بالمئة من مجموع  91نمطية، اي ما نسبته 
حاوية  5.142في حين بلغت حصة شركات المالحة التي احتلت المراتب الست االولى نفسها في نيسان المنصرم 

 نمطية، 
نمطية، اي  حاوية 5.384بالمئة من مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية البالغة  96اي ما نسبته 
 .بالمئة 2حاوية نمطية ونسبته  81بتراجع قدره 

 
Import Full for local markets in April & May 2022 

+ / - % + / - (TEU) April  2022 May  2022 Name of shipping Lines 

+4% +277 7,415 7,692 1. CMA CGM – French 

-26% -1,458 5,651 4,201 2. MSC - Switzerland 

-21% -766 3,620 2,854 3. Maersk – Danish 
-3% -43 1,364 1,321 4. Evergreen – Taiwanese 

+47% +372 786 1,158 5. Cosco – Chinese 

-20% -279 1,418 1,139 6. Arkas – Turkish, 
+108% +398 370 768 7. One Group – Japanese 

+81% +316 389 705 8. Hapag Lloyd - Germany 

-39% -256 657 401 9. Medkon - Turkish 

-7% -25 346 321 10. Tarros - Italy 

-28% -101 361 258 11. Hamburg Sud - Germany 

-56% -169 303 134 12. Yang Ming – Taiwanese 

-29% -51 176 125 13. MLH - Egypt 

-14% -19 140 121 14. Turkon - Turkish 

-3% -1 35 34 15. Messina - Itlay 

-53% -24 45 21 16. APL - USA 

+13% +4 30 34 17. Diverse Shipping lines 

-8% -1,817 23,106 21,289 Total import full for local market 

(TEU) 
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Export Full with Lebanese goods in April & May 2022  

+ / - % + / - (TEU) April  2022 May 2022 Name of shipping Lines 

+33% +762 2,287 3,049 1. CMA CGM - French 

-28% -254 915 661 2. Maersk - Danish 

+531% +313 58 372 3. One Group – Japanese 

-62% -578 937 358 4. MSC - Switzerland 

-6% -21 362 341 5. Cosco – Chinese 

+1% +1 278 279 6. Arkas - Turkish 

-36% -129 363 234 7. Evergreen – Taiwanese 

+168% +52 31 83 8. Hapag Lloyd - Germany 

+56% +18 32 58 9. Medkon - Turkey 

+105% +20 19 39 10. Tarros - Italy 

+38% +6 16 22 11. Turkon - Turkish 

-58% -21 35 14 12. Hamburg Sud - Germany 

-57% -17 30 13 13. APL - USA 

+67% +4 6 10 14. Messina - Itlay 

-29% -4 14 10 15. Diverse Shipping lines 

+3% +152 5,384 5,536 Total import full for local market (TEU) 

**********   
 ن ياالشقر :الحركة السياحية بتموز جيدة ونتوقع ارتفاعها في آب مع قدوم المزيد من المغترب

 
 بيار االشفر: رئيس اتحاد المقابات السياحية في لبنان

اعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار االشقر انه" مع اقتراب شهر تموز من نهايته يمكن  
وصف الموسم السياحي بالجيد، متوقعًا " ازدياد الحركة السياحية في شهر آب وذلك مع قدوم المزيد من 

 السياح".المغتربين و 
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واضاف االشقر " صحيح ان المداخيل جيدة والمغتربين والسياح موجودين باعداد كبيرة، لكن في نهاية  

ًا كبيرا لقطاع ان كلفة المازوت لتوليد الكهرباء وشراء المياه يشكل عبئالشهر ومع تقييم النتائج تبين للقيمين عن ا
جدا على المؤسسات السياحية، ما يحرم هذه المؤسسات من فرصة تعويض الخسائر التي تكبدتها في فصل 

 الشتاء"
ولفت الى ان " بيروت تحظى بنسبة تشغيل مرتفعة على مدار االسبوع الستقطابها السياح العراقيين  

لى ان " الفتا في الوقت نفسه ا واالردنيين والمصريين، انما المناطق الخارج بيروت، فتعتمد على المغتربين".
، فيما تنخفض في %75السياحة الداخلية ناشطة ولكن لثالثة ايام في االسبوع حيث تبلغ نسبة التشغيل خاللها 

 بالمئة. 58االيام المتبقية في االسبوع الى ما دون ال
الطبقة  بنان وخسارة القطاعاالشقر ضعف السياحة الداخلية الى " االنهيار االقتصادي الذي يشهده ل عوارج 
التي احتجزت اموالها في المصارف والقيود المصرفية قد اضرت بشكل كبير بالقطاع السياحي في هذا  الوسطى

 ية".ب التعامل بالبطاقات المصرفالموسم، وذلك بعد ان دفعت الكثير من المؤسسات وفي مختلف القطاعات لتجن
 ********** 

 نقابة مستوردي السيارات المستعملة ترفض رفع الدوالر الجمركي على "صيرفة" وتهدد بالتصعيد!
لى قزي رفضها المطلق لرفع الدوالر الجمركي ع ايلي اعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة 

مؤسسات العاملة في هذا قرار ان يؤدي الى افالس المن شأن هكذا صة "صيرفة"، معتبرة ان اساس سعر من
 ديد العاملين فيها.القطاع وتش

يحكى عن تمرير مثل هكذا قرار يؤكد مرة جديدة عجز السلطة ما  واعتبرت النقابة في بيانها ان " 
 وفشلها في ادارة شؤون البالد ومواجهة االزمة االقتصادية".

م يعد باالمكان معالجة االزمة والمشكالت في البلد بالمفرق، وقد طالبنا مرارا وتكرارا وقالت النقابة "اليوم ل 
بان ياتي الدوالر الجمركي ضمن خطة التعافي ومن ضمن سلة اجراءات اصالحية كي تكون االمور في مكانها 

 الصحيح وكي ال يرتد هكذا قرار على القطاعات ويقضي على ما تبقى من مؤسسات".
لنقابة بيانها بالتأكيد مرة جديدة على رفضها المطلق والكلي برفع سعر صرف الدوالر الجمركي وختمت ا 

 على اساس منصة "صيرفة" معلنة انها ستقوم بكل التحركات االحتجاجية رفضا لمثل هذا القرار. 
 ********** 
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Summary of Tripoli Port Statistics in May 2022  

Compared with May 2021 
 

Description  May 2022 May 2022 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

79 74 +5 +7% 

Total Cargo (tons)  256,534 235,627 +20,907 +9% 

Total Imports (tons)  118,321 138,058 -19,739 -14% 

Total exports (tons)(thousand) 138,213 97,567 +40,646 +42% 

Total Cars 996 480 +516 +108% 

Total Containers (TEU) 6,253 8,040 -1,787 -22% 

Total Containers Imported (TEU) 2,652 4,121 -1,469 -36% 

Total Containers Exported (TEU) 3,581 3,919 -318 -8% 

Total trailers  2,193 1,848 +345 +19% 

Total Trailers discharged 1,110 910 +200 +22% 

Total Trailers loaded 1,083 938 +145 +15% 

Total Port revenues (Billion) Lebanese 

Pounds  

25,348 3,211 +22,137 +689% 

 انسحب ايضًا على مجموع الواردات المرفئية مرفأ طرابلسالحركة االجمالية في  ارتفاع
 مليار ليرة لبنانية 25.3و شاحنة  2.193، حاوية نمطية 6.253 سيارة، 996 ،اً طن 256.534 باخرة، 79

ر( من هر ذاته )اياسجل مرفأ طرابلس في شهر ايار الماضي حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في الش 
 العام الماضي وقد انسحب هذا االرتفاع ايضًا على مجموع الواردات المرفئية التي حققت رقما قياسيا جديدًا.

 2022و  2021اإلجمالية خالل في شهري ايار  مقارنة بحركة مرفأ طرابلس               
 باآلتي: 2022و  2021العامين  شهر ايار منفي  اإلجمالية المقارنة بحركة مرفأ طرابلس وافادت

 بالمئة. 7بواخر ونسبته  5، اي بارتفاع قدره باخرة 74باخرة مقابل  79: بلغ البواخر عدد
ته بونس اً طن 20.907 هقدر  بارتفاع، اي اً طن 235.627ل مقاب اً طن 256.534وزنها االجمالي  : بلغكميات البضائع

 بالمئة.  9
 :كاآلتي ،ايار من العام الحالي في اً طن 256.534 وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ

 بالمئة. 14ونسبته  اً طن 19.739بتراجع قدره ، أي اً طن 58138.0 مقابل اً طن 118.321: بلغ وزنها البضائع المستوردة
  640.64 اقدره بزيادة، أي  اً طن 97.567مقابل  اً طن 138.213: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة . 42ا ونسبته اً طن
حاوية نمطية  1.787قدره  بانخفاضحاوية، أي  8.040حاوية نمطية مقابل  6.253: بلغ مجموع الحاويات

 بالمئة.  22ته بونس
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 :كاآلتي شهر ايار من العام الحالي نمطية في اتحاوي 6.253ع هذا المجموع البالغ وتوز 

حاوية نمطية  1.469 قدره بانخفاضحاوية، أي  4.121حاوية نمطية مقابل  2.652: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة . 36 اونسبته

 318 قدره بتراجعحاوية، أي  3.919ابل حاوية نمطية مق 158.3: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 .بالمئة 8حاوية ونسبته 

 بالمئة. 108سيارة ونسبته  516سيارة، اي بارتفاع قدره  480سيارة مقابل  996بلغ مجموع السيارات: 
 بالمئة. 19 ونسبته شاحنة 345 قدره بارتفاعشاحنة ، أي  1.848شاحنة مقابل  2.193: بلغ مجموع الشاحنات

 

 :في ايار الحالي على الشكل التاليشاحنة  2.193ا المجموع البالغ وتوزع هذ
 بالمئة. 22شاحنة ونسبته   200قدره  بارتفاعشاحنة، أي  910شاحنة مقابل  1.110 ت: بلغلشاحنات الواردة بحراا

 ئة.لمبا 15شاحنة ونسبته  145قدره  بنموشاحنة، اي  938شاحنة مقابل  1.083 ت: بلغالشاحنات الصادرة بحرا
 2021اكبر منها في ايار  2022الواردات المرفئية في ايار 

 25.348وادى نمو الحركة االجمالية في ايار من العام الحالي، الى ارتفاع مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 22.137قدرها مليار في الشهر ذاته )ايار( من العام الماضي، اي بزيادة قياسية  3.211مقابل لبنانية  مليار ليرة 

 بالمئة. 689مليار ليرة لبنانية ونسبتها 
**********  

Turkey-based firm says grains on Tripoli-docked ship not stolen 

 
Vessel “LAODICEA” 

A Turkey-based grains trading company denied Friday that barley and flour aboard a 

ship docked in the Port of Tripoli in Lebanon had been stolen from Ukraine, saying 

the source of the flour is Russia. 

An official at Loyal Agro Co LTD said that the firm had sought to sell 5,000 tons of 

the flour on the ship to private buyers in Lebanon and not to the Lebanese 

government. 

The Ukrainian Embassy in Lebanon on Thursday told Reuters that a U.S.-sanctioned 

Syrian ship had docked in Tripoli "carrying 5,000 tons of barley and 5,000 tons of 

flour that we suspect was taken from Ukrainian stores." 
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The company official said that the cargo, some 8,000 tons of flour and 1,700 tons of 

barley in total, had initially been destined for Syria but the company decided to 

offload 5,000 tons of flour in Lebanon amid bread shortages tied to a three-year 

economic crisis. The official added that the flour could be sold for between $620 to 

$658 per ton in Lebanon, whereas a ton would fetch $580 in Syria. 

Naharnet 

********** 
 CMACGMضيحي من بيان تو 

 للشائعات المتداولة حول عالقتها باهراءات مرفأ بيروت  CMACGMتأسف مجموعة  -1
اذ انها تقع خارج نطاق منطقة  CMACGMوتود ان توضح ان االهراءات ليست تحت سلطة مجموعة 

 ةمترا، وبذلك فانها تقع تحت مسؤولية وزارة االقتصاد وهيئ 1580محطة الحاويات، وعلى بعد مسافة 
 ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

ان توضح ان دورها يقتصر حصريا على ادارة وتشغيل محطة الحاويات  CMACGMترغب مجموعة 
 في مرفأ بيروت، المهمة التي تولتها في فبراير الماضي جراء مناقصة عمومية عالمية. 

 الحاويات في مرفأيوقد وضعت المجموعة خطة استثمارية شاملة لضمان اعادة تأهيل وتشغيل محطتي 
 بيروت وطرابلس بغية تحديثهما لتحسين انتاجيتها وبالتالي تنمية التبادل التجاري بين لبنان وبقية العالم.

ان  CMACGMفيما يتعلق بادارة محطات الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، تود مجموعة  -2
 مستقل تمامًا. تؤكد انها المساهم الوحيد في الشركتين المشغلتين وتديرهما بشكل

**********  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36/58 

ICN – Newsletter nr. 134 – July 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-37- 

Summary of Beirut Port Statistics in April & May 2022 
Subjects May 2022 April 2022 

 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

94 106 -12 -11% 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

376 434 -58 -13% 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

311 373 -62 -17% 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

65 61 +4 +7% 

Total Containers handled (TEU) 56,301 58,275 -2,974 -5% 

Total containers imported (TEU) 27,475 28,355 -880 -3% 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

21,289 23,106 -1,817 -8% 

Total containers imported empty 

(TEU) 

587 44 +563 +1280% 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

5,579 5,205 +374 +7% 

Total containers exported  (TEU) 26,766 29,542 -2,776 -9% 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

5,536 5,384 +152 +3% 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

16,513 17,789 -1,276 -7% 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

4,717 6,369 -1,652 -26% 

Total containers transshipment (TEU) 10,296 11,574 -1,278 -11% 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

2,058 1,378 +682 +49% 

Total cars handled (cars) 4,546 2,219 +2,327 +105% 

Total imported cars (cars) 3,587 1,858 +1,757 +95% 

Total re-exported cars by sea (cars) 939 369 +570 +154% 

Total port revenues (USD) (million)  ?? ?? ?? ?? 
 

 2022( مايو) ايارمرفأ بيروت في  االجمالية في حركةتراجع ال
 سيارة  4.546و حاوية نمطية، 156.30الف طن،  376، بواخر 94

سجل مرفأ بيروت انخفاضا بالحركة االجمالية التي تعامل معها في ايار )مايو( الماضي عما كانت عليه  
 في نيسان )ابريل( المنصرم، باستثناء حركة السيارات والبضائع اللبنانية المصدرة بحرًا.

 

37/58 

ICN – Newsletter nr. 134 – July 2022 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-38- 
 2022في نيسان وايار مقارنة بحركة مرفأ بيروت 

 الوقائع التالية: نيسان وايار من العام الحالي نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهريالمقار  واظهرت 
 بالمئة. 11 باخرة ونسبته 12قدره  المنصرم، اي بتراجعفي نيسان  باخرة 106مقابل  باخرة  94: بلغ عدد البواخر

 13الف طن ونسبته  58الف طن، اي بتراجع قدره  434الف طن مقابل  376وزنها االجمالي  : بلغ كميات البضائع
 بالمئة.

 :ألف طن في ايار الماضي كاآلتي 376وتوزع هذا الوزن اإلجمالي البالغ          
ألف  62أي بتراجع قدره ألف طن،  373ألف طن مقابل  311: بلغت االستهالك المحليالبضائع المستوردة برسم 

 .بالمئة 17طن ونسبته 
االف  4قدره  طن، أي بارتفاعألف  61ألف طن مقابل  65: بلغت وتلك المعاد تصديرها بحراً   البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 7طن ونسبته 
 2022تراجع حركة الحاويات في ايار 

 56.301كما بينت االحصاءات تراجع حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في ايار الماضي الى  
 5حاوية نمطية ونسبته  2.974حاوية في نيسان المنصرم، اي بانخفاض قدره  58.275حاوية نمطية مقابل 

 بالمئة.
 :شكل التاليعلى ال، 2022ايار  حاوية نمطية في 56.301البالغ وتوزع هذا المجموع  

حاوية نمطية  880حاوية، اي بانخفاض قدره  28.355حاوية نمطية مقابل  27.475 : بلغتالحاويات المستوردة
 بالمئة. 3ونسبته 

قدره  بانخفاضحاوية، أي  29.542حاوية نمطية مقابل  26.766 : بلغتالحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 ة.بالمئ 9 حاوية نمطية ونسبته 2.776

 682قدره  بتراجع، أي حاوية 1.378حاوية نمطية مقابل  582.0بلغت : الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 .بالمئة 49نمطية ونسبته  حاوية

 ؟ 2022ايار كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية كاالتي: 27.475في ايار الماضي والبالغة وتوزعت حركة الحاويات  

، حاوية في نيسان المنصرم 23.106حاوية نمطية مقابل  21.289: بلغت ات المستوردة برسم االستهالك المحليلحاويا
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  1.817قدره  بانخفاضأي 

حاوية نمطية ونسبته  563قدره  بارتفاعحاوية، أي  44حاوية نمطية مقابل  758: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 1.280
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حاوية  374 اقدره بزيادةحاوية، أي  5.205حاوية نمطية مقابل  5.579: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 7 انمطية ونسبته

 ؟ 2022لحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في ايار توزعت حركة ا كيف
حاوية نمطية  26.766البالغة مصدرة والمعاد تصديرها بحرا  في ايار الماضي، و وتوزعت حركة الحاويات ال 
 كاآلتي:

صرم، حاوية في نيسان المن 5.384حاوية نمطية مقابل  5.536: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 30ة نمطية ونسبته حاوي 152قدره  أي بارتفاع

حاوية  16.513: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  1.276وية، أي بانخفاض قدره حا 17.789نمطية مقابل 

 1.652حاوية، أي بتراجع قدره  6.369حاوية نمطية مقابل 4.717: بلغت رها برسم المسافنةالحاويات المعاد تصدي
 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته 

 2022تراجع مجموع المسافنة في ايار 
حاوية نمطية في ايار الماضي، مقابل   10.296وبلغ مجموع حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  1.278نيسان، اي بانخفاض قدره حاوية في  11.574

 2022ايار السيارات في  ارتفاع حركة
سيارة اي بزيادة  2.219سيارة مقابل  4.546وحققت حركة السيارات في ايار الماضي ارتفاعا فبلغ مجموعها  

 بالمئة. 105سيارة ونسبتها  2.327قدرها 
 :كاآلتي، في ايار الماضي سيارة 4.546وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 95سيارة ونسبته  1.757قدره  بارتفاعسيارة، أي  581.8سيارة مقابل  758.3: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 154سيارة ونسبته  570قدره  بارتفاع سيارة، أي  369سيارة مقابل  939 : بلغتالسيارات المعاد تصديرها بحرا

ة الى ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت لم تنشر القيمة االجمالية للواردات المرفئية المستوفاة في وتجدر االشار 
 شهر ايار الماضي وذلك للشهر السابع على التوالي.

 **********   
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 ايرادات قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا في العام المالي 2022/2021

 
 الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس 

لتسجل رقما قياسيا جديدا. فقد بلغ مجموعها  2021/2022قفزت ايرادات قناة السويس في العام المالي  
 5.84، مقابل 30/6/2022الى  1/7/2021الممتد من  2021/2022مليارات دوالر في العام المالي  7

 بالمئة. 20مليار دوالر ونسبتها  1.158، اي بزيادة قياسية بلغت 2020/2021مليارات دوالر للعام المالي 
بالمئة،  16الف سفينة بارتفاع  22وجاء هذا االرتفاع نتيجة للزيادة بعدد السفن العابرة للقناة والذي بلغ  
 بالمئة. 11مليار طن وبنمو  1.32ياسي بصافي الحمولة السنوية لتصل الى وارتفاع ق
قال اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان االرتفاع في االيرادات، جاء بدعم من ازمة  ،من جهته 

ق ر السلع والحرب في اوكرانيا وارتفاع اسعار النفط واجور الشحن، ما جعل العبور عبر القناة افضل قيمة من الط
البديلة. واوضح ان قناة السويس سجلت اعلى ايرادات شهرية على االطالق في ايار )مايو( وحزيران )يونيو( من 

هذا العام، كما ارجع االيرادات القياسية الى سياسات التسويق الناجحة التي تهدف الى جذب سفن جديدة. فمنذ 
اة مجموعة من الحوافز والتحفيزات التى جرى تقديمها ان ارتفعت حركة المرور في القناة بعد ان حددت هيئة القن

لمواجهة تباطؤ التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك الحين جرى الغاء تلك  2020في العام 
 التخفيضات بالنسبة لمعظم السفن.

********** 
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Iran facilitates new shipping routes from Russia to India 

 
Presidents: Vladimir Putin, Ebrahim Raissi & Recep Erdogan in Tahran 

 

With the leaders of Russia, Iran and Turkey meeting in Tehran this week, new shipping 

routes have been under discussion. 

Iran’s state-run Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) has moved to extend 

its network by facilitating the transport of Russian goods to India via the International 

North-South Transport Corridor (INSTC), a land-sea corridor passing through a dozen 

countries to bypass Western sanctions against Russia.  

The corridor has reportedly entered the operational phase after completing a trial phase 

in July when containers of wood laminate sheets departed from St. Petersburg toward 

Nhava Sheva Port in India. 

The cargo arrived in India earlier this month after traveling from Astrakhan Port in 

southern Russia to the Iranian ports of Anzali on the Caspian Sea and Bandar Abbas on 

the Persian Gulf. 

The establishment of INSTC, the multi-modal network of ships, rail, and roads for 

moving freight between Eastern Europe and South Asia, was first introduced in 

September 2000. Due to geopolitical obstacles, interest in the route waned over time, 

but it has been reintroduced following the conflict in Ukraine. 

IRISL is said to have assigned 300 containers to transport goods between Russia and 

India, and if the demand increases, the number of these containers will increase 

continuously. 

On Tuesday, Russian President Vladimir Putin met with the leaders of Iran and Turkey 

in Tehran to strengthen ties and show the West that Moscow is not alone on the world 

stage. 

Meanwhile, the Turkish liner Medkon Lines has started advertising a new service 

connecting Turkey with the Russian Black Sea port of Novorossiysk with a 707 teu 

vessel from August. Until late February, Medkon linked Turkey and Ukraine. 
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Earlier this year, Russian forwarders also launched their own liner services linking their 

domestic ports to China and India as most global liners drastically reduced their 

operations in the country since the invasion of Ukraine. Specifically for India, Modul 

has set up a container service linking the Big Port of St Petersburg and India’s Nhava 

Sheva. The service is operated by an unnamed 1,094 teu vessel, with a delivery time of 

25 days. 

Splash 247.com 

**********   

 2022تراجع حجم البضائع في مرفأ العقبة االردني في االشهر الستة االولى من العام 

 
 مرفأ العقبة االردني

سجل مرفأ العقبة االردني خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي حركة بضائع ادنى مما كانت  
 ي حين ارتفع مجموع الحاويات والسيارات التي تعامل معها.عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي ف

ماليين طن، اي بانخفاض كبير  7.085ماليين طن مقابل  4.946فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع  
 بالمئة. 30مليون طن ونسبته  2.139قدره 

عام الحالي ماليين طن في النصف االول من ال 4.946وتوزع هذا الوزن االجمالي للبضائع البالغ  
 كاآلتي:

الف طن  38ماليين طن، اي بتراجع طفيف قدره  4.488ماليين طن مقابل  584.4بلغ  وزن البضائع الوارده:
 بالمئة. 1ونسبته 

مليون  2.101مليون، اي بانخفاض قياسي قدره  758.2الف طن مقابل  496بلغ  وزن البضائع الصادرة بحرًا:
 بالمئة. 81طن ونسبته 

حاوية نمطية، اي بزيادة قدرها  373.703حاوية نمطية مقابل  421.489الى  ع مجموع الحاوياتبينما ارتف
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبتها  47.786
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 10.517سيارة، اي بنمو قدره  54.422سيارة مقابل  62.939الى  سيارات:ارتفع مجموع البينما 
 بالمئة. 20ونسبته 

********** 

Boeing forecasts freighter fleet to grow by 80pcs 

 
Boeing Freighter Airplane 

US aircraft manufacturer boeing has predicting that over the next 20 years the global 

freighter fleet will grow by 80 per cent, with conversions accounting for two third of 

deliveries. 

Carriers will need 2,800 additional freighters overall, said the airframer in its 

Commercial Market Outlook (CMO) for 2022-2041, reports London's Air Cargo News. 

Over the next 20 years, the freighter fleet will grow from pre-pandemic levels by 80 

per cent, which represents 3 per cent average annual fleet growth,' said Boeing. 

'We forecast approximately 2,800 production-plus-conversion deliveries, with 

approximately half replacing retiring airplanes, and the remainder expanding the fleet 

to meet projected traffic growth. Roughly two thirds of deliveries will be freighter 

conversions from passenger airplanes, about 70 per cent of which will be standard-body 

passenger aircraft.' The expected 2,800 freighters includes 940 new widebody models 

in addition to converted narrowbody and widebody freighters over the forecast period, 

said Boeing. In the standard body segment, the fleet is projected to grow by 90 per cent 

over 2021 levels, with a projected 1,300 conversions. In comparison, Airbus' 2022 

Global Market Forecast for the 2022-2041 period expects that the world freighter fleet 

in service will reach 3,070 aircraft by 2041, with nearly 70 per cent of the current fleet 

anticipated to be replaced. 
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The Asia Pacific freighter fleet is forecast to grow larger than any other region and is 

expected to 'become roughly the same size as the North American fleet by the end of 

the forecast period,' said Boeing. Meanwhile, Air Cargo News' sister title FlightGlobal 

has also reported that Boeing plans to open a second surge line for 737-800 freighter 

conversions at its facility near London Gatwick airport. Conversion work on the new 

line will start in November.  

SeaNews Turkey 

  ********** 

في النصف االول من العام  بالمئة 2.3 "موانئ دبي العالميةارتفاع حركة الحاويات في محطات "
2022 

ها وتشغيلها في العالم الحاويات التي تشرف على اداراتان محطات  ”DP World“ذكرت موانئ دبي العالمية 
سجلت في النصف االول من العام الحالي حركة اجمالية اكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 

 الماضي.
الف حاوية  900مليون حاوية اي بزيادة قدرها  38.6مطية مقابل مليون حاوية ن 39.5 فقد تداولت 

 بالمئة. 2.3نمطية ونسبتها 
واضافت موانئ دبي العالمية ان محطات الحاويات حققت في الربع الثاني نتائج جيدة ايضا اذ تعاملت  

 عن الربع الثاني نفسه من العام الماضي. 3.5مليون حاوية نمطية بنمو  20.2مع 
كد اداءنا تؤ  لرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان احمد بن سليم ان هذه النتائج الجيدةوقال ا 

 محطات الحاويات في العالم.مشغلي تنا في تكبير حصتها بين الجيد واستمرار شرك
رابات التي تشهدها البيئة الجيوسياسية في العالم والتضخم االقتصادي طواضاف بالرغم من ان االض 

مدى ان التجارة العالمية ستحقق نموا على البمي، واستمرار تداعيات فيروس كورونا، فاننا سنظل متفائلين العال
 الطويل والذي سينعكس ايجابيا على حركة النقل البحري العالمي.

 ********** 
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PSA Sines inaugurates the first stage of Phase III of the Sines 

Container Terminal 

 
David Yang regional CEO, Europe, Mediterranean and the America 

 

Since the start of the works for the terminal in 2000, PSA Sines has already invested 

more than €200 million ($207 million) in the development of a state-of-the-art facility. 

To continue to facilitate the increase in cargo volume, PSA Sines has embarked on an 

ambitious expansion project, worth over €300 million ($309 million), called Phase III. 

When Phase III expansion plan will be fully completed, by 2028, the terminal will have 

doubled its annual handling capacity to 4.1 million TEU, strengthening its position as 

one of the main ports in the region. 

The inauguration of the additional 204 metres of quay length marks the completion of 

the first stage of Phase III, now allowing PSA Sines to handle three mega-vessels 

simultaneously. 

Minister Balakrishnan, the Guest-of-Honour at the inauguration ceremony, shared: 

“Portugal and Singapore have both stood at the crossroads of busy sea lanes connecting 

the Asia and Europe. PSA Sines is situated in a strategic location and is positioned to 

be an important transshipment hub in Europe. 

“This expansion demonstrates our strong partnership as two like-minded states, united 

in maintaining free trade, economic integration, freedom of navigation, and compliance 

with international law.” 

David Yang, CEO PSA EuroMed & The Americas, added: “PSA has always believed 

that the port of Sines, with a deep-water port strategically located at the intersection of 

the North-South, East-West routes, the port offers a unique opportunity for the 

successful development of a best-in-class container terminal for our customers. 

“Today, PSA Sines has already exceeded our highest expectations and has become a 

major regional hub capable of serving the most important shipping routes and receiving 

the largest container ships.” 

Port Technology 

***********   
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 2022ركود االقتصاد االلماني في الربع الثاني من العام 
 م الحالي مقارنة بالربع االوللمانيا ركودا في الربع الثاني من العاسجل الناتج المحلي االجمالي في ا 

 .Wiesbadenفي مدينة  يما اعلن مكتب االحصاء االتحادي في تقرير اولحسب
وذكر المكتب ان االقتصاد االلماني توقف عن النمو في الربع الثاني حيث بقى الناتج المحلي دون  

 قارنة بالربع السابق لهما.تغيير بين نيسان وحزيران الماضيين م
ان الظروف االقتصادية العالمية الصعبة مع فيروس  Wiesbadenمن جهتها، اوضحت سلطات مدينة 

قتصاد، وبناء على اال سلبا "كورونا" وتعطل سالسل التوريد وارتفاع االسعار والحرب في اوكرانيا، تنعكس بوضوح
 في حين ادى ،ل االنفاق االستهالكي الخاص والحكومين االقتصاد مدعوما بشكل اساسي من خاللى ذلك كاع

 الميزان التجاري الى اعاقة النمو االقتصادي.
 ********** 

MSC Expands North-West Europe Rail Services with New 

MEDWAY Belgium Branch 

 
Salvatore Prudente CEO of MEDLOG 

 

MSC has announced the opening of a new branch of MEDWAY in Belgium, which 

commenced operations late last week. 

Falling under MSC’s inland logistics partner MEDLOG, the new rail enterprise will 

operate as a licensed freight rail operator in Belgium, the Netherlands, Germany, and 

Austria. 

From launch, the branch will operate daily connections between the Port of Antwerp-

Bruges and four destinations in Germany: Neuss, Frankfurt, Germersheim, Wörth Am 

Rhein. 

In the mid-term it will also connect the other major key ports in Northern 

Europe; Bremerhaven, Rotterdam, and Hamburg, with inland areas in central Europe. 
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https://www.porttechnology.org/news/port-of-rotterdam-to-build-green-shore-electric-facility-for-vessels-in-waalhaven/
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While the service remains open to all types, this service will mainly facilitate the 

movement of white goods, chemicals, automotives and food stuffs.Salvatore Prudente, 

MEDLOG Executive Director, said: “The new MEDWAY Belgium branch expands 

our rail freight operator footprint in Europe. 

“Establishing rail services in the north-west of Europe enables us to guarantee links 

with our own assets, as well as expanding our offerings to current clients. We’re 

incredibly proud of the work our dedicated teams have done to get us to this point and 

look forwards to continue to grow in the rail freight operations space.” 

The rail transit branch launches with four electric interoperable locomotives currently 

in the fleet and more to be supplied at a later date. The locomotives are supplied by 

MEDWAY partner Alphatrains and railcars by VTG. 
Port Technology 

**********   

 اول قطار شحن روسي الى ايران من وصولحمولته متجهة للهند... 
 ارسال حمولته الى الهند بحرًا عبر ميناء الشهيد رجائي  اول قطار شحن روسي الى ايران بغيةوصل  

الروسية متجها  ”Chekhov“الم االيرانية ان القطار انطلق من محطة المطل على الخليج الفارسي. وذكرت قناة الع
بندر  وبالتالي ،وصوال الى ايران ،الجنوب" مرورا بكازاخستان وتركمانستان–الشمال "الى الجانب الشرقي من ممر 

 الهندي.  ”Nhava Sheva“حاوية نمطية الى ميناء  39عباس لشحن حمولة القطار التي تضم 
ماليين طن من  10فاقية الحديثة بين موسكو وطهران فانه سيتم شحن عن طريق الترانزيت وبحسب االت 

 الجنوب"-السلع الروسية عبر ايران الى باقي الدول عبر ممر "الشمال
   ********** 

HMM targets more green ships with new multi-billion-dollar 

investment 

 
Logo of HMM 
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In particular, the company will invest more than KRW 15 trillion in a range of 

initiatives, including securing core assets such as ships, terminals, and logistics 

facilities throughout the upcoming five years from 2022 to 2026. 

Of the KRW 15 trillion, KRW 10 trillion will be allocated to secure core assets such as 

ships, terminals, and logistics facilities. KRW 5 trillion is scheduled to be assigned in 

future strategic projects to diversify HMM’s business. 

The South Korean company will also invest KRW 158 billion in digitization by 

improving online-based ‘e-platform’ and accelerating ERP upgrades. 

HMM explained that the future strategy has been established to respond to growing 

uncertainty arising from ever-changing business circumstances and lay a solid 

foundation for sustainable growth. 

The carrier said it will continue to enhance environmentally-friendly 

services for carbon neutrality in 2058 and explore the likelihood of ordering ships using 

alternative fuels in the future. 

HMM also intends to make enterprise-wide R&D efforts in the use of carbon-neutral 

fuels in cooperation with industrial players. 

Off shore Energy 

**********   

 ل االول بين مرافئ الحاويات في دول االتحاد االوروبيالهولندي ما يزا Rotterdamمرفأ 

 
 الهولندي Rotterdamمرفأ 

 

اظهرت االحصاءات ان مرافئ الحاويات في دول االتحاد االوروبي سجلت تغييرات في بعض المراتب  
 .2021االمامية في العام 

مليون حاوية  15.300االولى بـ متربعا على المرتبة كعادته الهولندي ظل  Rotterdamفقد تبين ان مرفأ  -
 .2020بالمئة عن العام  8نمطية بارتفاع 
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 بالمئة. 0.1نخفاض طفيف قدره حاوية نمطية با 12.020البلجيكي في المرتبة الثانية بـ  Antwerpكما بقي مرفأ  -
 بالمئة. 2.2ماليين حاوية نمطية بارتفاع  8.715االلماني مكانه في المرتبة الثالثة بـ  Hamburgوراوح مرفأ  -
ماليين حاوية نمطية  5.614االسباني من المرتبة الخامسة الى المرتبة الرابعة بـ  Valenciaفي حين تقدم مرفأ  -

 بالمئة. 3.4بزيادة 
 بالمئة. 2.2ماليين حاوية نمطية بتراجع  5.317اليوناني الى المرتبة الخامسة بـ   Piraeusبينما تراجع مرفأ  -
ماليين حاوية نمطية بزيادة  5.019االلماني من المرتبة السابعة الى السادسة بـ  Bremen havenوتقدم مرفأ  -

 بالمئة. 5.2
ماليين حاوية نمطية بتراجع  4.797تبة السادسة الى السابعة بـ االسباني من المر  Algeciras وتراجع مرفأ  -

 بالمئة. 6.1
 19.4ماليين حاوية نمطية بزيادة  3.531االسباني من المرتبة التاسعة الى الثامنة بـ   Barcelonaوانتقل مرفأ  -

 بالمئة.
 1.5حاوية نمطية بانخفاض  3.147االيطالي من المرتبة الثامنة الى التاسعة بـ   Gioi Tauroوتراجع مرفأ  -

 بالمئة.
 بالمئة. 25.6حاوية نمطية بزيادة  3.070الفرنسي في المرتبة العاشرة بـ  Le Havre/Rouenوحل مرفأ  -

+/- % Container (TEU) 
2021 

Ranks 
2020 

Ranks 
2021 

Port 

+8% 15,300,000 1 1 - Rotterdam – Holland 
-0,1% 12,020,000 2 2 - Antwerp – Belgium 
+2,2% 8,715,000 3 3 - Hamburg – Germany 
+3,4% 5,614,000 5 4 - Valencia – Spain 
-2,2% 5,317,000 4 5 - Piraeus – Greece 
+5,2% 5,019,000 7 6 - Bremerhaven - Germany 
-6,1% 4,797,000 6 7 - Algeciras – Spain 
+19,4% 3,531,000 9 8 - Barcelona – Spain 
-1,5% 3,147,000 8 9 - Gioi Tauro – Italy 
+25,6% 3,070,000 10 10 - Le havre/Rouen – France 

  ********** 
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61% of all orders in Q1 were for alternatively fuelled vessels 
Shipping’s generational change to alternate forms of fuel is accelerating. Data from 

Clarksons Research shows a record 61% share of all orders in the first quarter of this 

year were alternative fuelled: excluding LNG carriers the share was 48% and 10% of 

all orders were both LNG fuelled and ammonia ready. For context, in 2021 32.7% of 

newbuild tonnage ordered was for alternative fuel capable vessels, up from 209 orders 

in 2020 and 46 orders in 2016. 

Breaking the Q1 order numbers down, 57% of newbuild contracts by tonnage were 

LNG fuelled, with 3.4% methanol fuelled, 0.6% of orders ethane fuelled, and 0.7% 

included battery hybrid propulsion. A further 12% of orders were ammonia ready, 1.4% 

LNG ready and 0.1% of orders were hydrogen ready. 

As it stands 4.5% of the global merchant fleet on the water and 37.8% of the orderbook 

in gt terms are alternatively fuelled. Clarksons is projecting that 5% of global fleet 

capacity will be alternative fuelled by the start of next year. 

Other highlights from Clarksons latest green technology update include the statistic that 

23% of global tonnage is scrubber fitted. 

The average age of the world fleet is getting older with Clarksons warning that under 

the impending Carbon Intensity Indicator (CII) legislation, around 29% of today’s 

tanker, bulk carrier and container fleets would be D or E rated in 2023 rising to over 

40% if they are still trading in 2026 and have not modified speed or specification. 

Splash 247.com 

**********   

 لهامستوى تاريخي ادنى : البطالة في روسيا عند البنك المركزي الروسي

 
Elvira Nabiullina الرئيسة التنفيذية للبنك المركزي الروسي 

، بان الوضع في سوق العمل في روسيا Elvira Nabiullinaصرحت رئيسة البنك المركزي الروسي  
 هادئ وال تزال البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
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سعر الفائدة الرئيسي ان "قطاع االعمال  خفضعقب قرار البنك المركزي  Nabiullina تواضاف 

دفق ون هناك زيادة في تالتجاري يستخدم حاليا آليات عمل بدوام جزئي، ولكن مع اجراء تعديالت هيكلية، ستك
 العمالة بين الشركات والقطاعات".

ان عدد  Tatyana Golikova  وعن حجم البطالة في روسيا، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي 
 11تموز )يوليو( الى  4االف في االسبوع من  5.580العاطلين عن العمل المسجلين في روسيا انخفض بمقدار 

 بالمئة من اجمالي عدد العاملين في روسيا. 9وان عددهم هذا ال يتجاوز  ،صالف شخ 681.4تموز، وبلغ 
  ********** 

 

OOIL Q2 liftings down, but sales up 52.7pc to US$5.28 billion 

 
Logo of Cosco Shipping 

 

HONG KONG's Orient Overseas (International) Limited (OOIL), a Cosco unit, posted 

a 52.4 per cent year-on-year second quarter revenue increase to US$5.28 billion, the 

company announced in a stock exchange filing.  'This record result was achieved 

despite severe congestion, which drove down liftings 5.6 per cent and loadable capacity 

6.1 per cent year on year; the overall load factor was 0.5 per cent higher,' said the 

company statement. 

But year-on-year quarterly liftings were down 7.4 per cent to 3.63 million TEU, said 

OOIL. 

Average first half revenue per box increased 61.5 per cent year on year, said OOIL, 

whose principal holding is the Orient Overseas Container Line (OOCL). 

First half transpacific revenue showed the strongest growth, up 78 per cent to $3.96 

million while quarterly increases were up 73 per cent to $2.02 million year on year. 

First half Asia-Europe revenue was up 70 per cent to $2.92 million while quarterly 

increases were up 55 per cent to $2.02 million year on year. 

First half Intra-Asia / Australasia revenue was up 45 per cent to $2.9 million while 

quarterly increases were up 42 per cent to $1.45 million year on year. 

SearNews Turkey 
********** 
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ينة بعد اكتشاف اصابات جديدة... الصين تعيد فرض االغالق على مليون شخص في مد
Wuhan  

 
 الصينية  Wuhanمدينة 

فرضت السلطات الصينية اجراءات االغالق على ما يقدر بمليون شخص في احدى ضواحي مدينة  
Wuhan .الواقعة في وسط الصين والتي ظهر فيها اول اصابة بفيروس كورونا 
ايام بعد  3لمدة  وصدرت اوامر لسكان منطقة جيانغشي بالبقاء داخل منازلهم او مجمعاتهم السكنية  
 حاالت لالصابة بفيروس كورونا بدون اعراض. 4اكتشاف 
وتتبع الصين استراتيجية "صفر اصابات بفيروس كورونا" بما في ذلك اجراء اختبارات جماعية وفرض  

قواعد صارمة للعزل واغالق محلي. ونتيجة لذلك، كانت اعداد الوفيات في الصين اقل بكثير مما هي عليه في 
 يد من البلدان االخرى. العد

 ********** 
Shipping Demand is on the Decline – Freight Rates are Reacting 

Back in February 2022, it was not uncommon for importers to sign yearly (or longer) 

freight contracts. Two years of supply-chain disruptions and delays will do that. Large 

importers like Amazon.com and Walmart especially were placing a premium on 

predictability and reliability. 

Their margins were generous enough to justify throwing their cards on the table in a 

push for more assuredness. Shipping liners held all the leverage and that’s some real 

leverage considering the top five operators control roughly three-quarters of the 

container capacity.  

Yet, just five months later, companies are in a frenzy to renegotiate those agreements. 

Consumer demand has shifted dramatically and is currently creeping to a crawl. 
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 Many freight specialists point to lower rates appearing first in spot markets, 

complementing the decrease in longer-term contract rates. Now, a reduction in transport 

costs is good news in many respects for retailers and manufacturers alike. But, shippers 

are still paying much more than they did pre-Covid.  

The overall environment is now trending in the favor of importers. Flexport, a San 

Francisco-based freight forwarder, noted that more shippers are foregoing contract rates 

and moving towards the spot market in a move to secure lower rates. Between July 

2021 and July 2022, long-term rates from China to the US Pacific Coast nearly tripled. 

By March of 2022, the short-term rates had begun to decline and in July they descended 

below long-term rates. 

In May of this year, consumer goods imports plummeted by roughly $1.5 billion. 

Americans, according to the Commerce Department, have been cutting back big on big 

yearly purchases such as televisions and furniture. To compound matters, trucking is 

also witnessing a softening of demand. Yet, interestingly enough, truck rates have been 

falling mainly due to a shift from the spot market toward contract rates that are longer-

term in nature. Spot rates in the trucking sector sunk 22% over the first half of the year.  

The most commonly used type of trucking, dry van, registered an average contract rate 

in July of $2.93 per mile. This was 17 cents higher than the rate to move a load on the 

spot market.  

Contract rates will likely continue to decline as spot rates fall. Shippers will benefit, 

however, only if the price of diesel also falls. It doesn’t matter if you get a $2 per hour 

raise if inflation is costing you $4.  

Global Trade 

**********   

 
 2022شركات شحن حاويات في العالم في النصف االول من العام  10اكبر 

MSC  السويسرية تحتل المرتبة االولى وMAERSK  الدانمركية تتراجع الى الثانية و
CMACGM تراوح مكانها في المرتبة الثالثة 

                 
 تبة االولى                                    المرتبة الثانية                           المرتبة الثالثةالمر          
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خصصة في شؤون النقل البحري ان شركات المت ”ALPHALINER“اظهرت احصاءات نشرة  
العام  التجاري في النصف االول من باسطولهاالشحن العالمية التي احتلت المراتب العشر االولى بسعة الحاويات 

 الحالي، شهدت تغييرات طفيفة عما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي.
من المرتبة الثانية الى االولى باستخدامها اسطول  تمكنت من التقدم MSCفشركة المالحة السويسرية  -
بالمئة من السعة االجمالية لالسطول التجاري  17.3ماليين حاوية نمطية، اي ما نسبته  4.470تبلغ سعته 

 مليون حاوية نمطية. 25.889العالمي البالغ 
 4.273تبلغ سعته  الى المرتبة الثانية باسطول MAERSKبينما تراجعت شركة المالحة الدانمركية  -

 بالمئة.  16.5ماليين حاوية نمطية اي ما نسبته 
مكانها في المرتبة الثالثة باسطول تبلغ سعته  CMACGMفي حين راوحت شركة المالحة الفرنسية  -

 بالمئة. 12.7ماليين حاوية نمطية اي ما نسبته  3.292
مليون حاوية  2.897بلغ سعته الصينية في المرتبة الرابعة باسطول ت COSCOكما بقيت شركة  -

 بالمئة. 11.2نمطية اي ما نسبته 
 1.769في المرتبة الخامسة باسطول تبلغ سعته  HAPAG LLOYDوظلت شركة المالحة االلمانية  -

 بالمئة. 6.83مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته 
 1.576تبلغ سعته الى المرتبة السادسة باسطول  EVERGREENوتقدمت شركة المالحة التايوانية  -

 بالمئة. 6.1مليون حاوية نمطية، اي ما نسبته 
مليون حاوية  1.584اليابانية في المرتبة السابعة باسطول تبلغ سعته  ONEبينما حلت مجموعة  -

 بالمئة. 5.8نمطية، اي ما نسبته 
على  HYUNDAI MARINE MERCHANT (HMM)وحافظت شركة المالحة الكورية الجنوبية  -

 بالمئة. 3.2الف حاوية نمطية، اي ما نسبته  818ة الثامنة باسطول تبلغ سعته المرتب
في المرتبة التاسعة باسطول تبلغ سعته  YANG MING LINESوجاءت شركة المالحة التايوانية  -

 بالمئة. 2.6الف حاوية نمطية، اي ما نسبته  685
الف حاوية  502باسطول تبلغ سعته في المرتبة العاشرة  ZIMوحلت شركة المالحة االسرائيلية  -

 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 1.9نمطية، اي ما نسبته 
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الشحن العالمية بسفن الحاويات متعاقدة  ان شركات ALPHALINERمن جهة ثانية، افادت احصاءات 

على بناء مئات السفن الجديدة لتعزيز القدرة االستيعابية الساطيلها التجارية ما سيؤدي الى حدوث تغييرات 
 بالمراتب التي تحتلها عندما تتسلم هذه السفن مستقبال.

مليون  1.534االجمالية  سفينة تبلغ سعتها 114متعاقدة على بناء  MSCفشركة المالحة السويسرية  -
 مليون حاوية نمطية.  4.470بالمئة من سعة اسطولها الحالي البالغة  34.3حاوية نمطية اي ما نسبته 

 306سفينة تبلغ سعتها االجمالية  28متعاقدة على بناء  MAERSKبينما شركة المالحة الدانمركية 
 مليون حاوية نمطية. 4.273ا الحالي البالغة بالمئة من سعة اسطوله 7.2االف حاوية نمطية اي ما نسبته 

سفينة تبلغ سعتها االجمالية  69متعاقدة على بناء  CMACGMفي حين ان شركة المالحة الفرنسية  -
مليون حاوية  3.292بالمئة من سعة اسطولها الحالي البالغة  19.5الف حاوية نمطية اي ما نسبته  643

 نمطية.
 587سفينة تبلغ سعتها االجمالية  34متعاقدة على بناء  COSCOية كما ان شركة المالحة الصين -

 حاوية نمطية. 2.897بالمئة من سعة اسطولها البالغة  20.3الف حاوية نمطية اي ما نسبته 
الف  402سفينة تبلغ سعتها االجمالية  21االلمانية متعاقدة على بناء  HAPAGLLOYDوشركة  -

 مليون حاوية نمطية. 1.769بالمئة من سعة اسطولها الحالي البالغة  22.7حاوية نمطية، اي ما نسبته 
الف  544سفينة تبلغ سعتها االجمالية  57التايوانية متعاقدة على بناء  EVERGREENوشركة  -

 مليون حاوية نمطية. 1.576بالمئة من سعة اسطولها الحالي البالغة  34.5حاوية نمطية، اي ما نسبته 
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Top 10 shipping containers companies in 1st half of 2022 

     Orderbook     Exiting Fleet Shipping lines Rank 
TEU Ships TEU Ships   

1,534 m  114 4,470 m 691 MSC - Switzerland 1 
306 thousand 28 4,273 m 733 MAERSK – Danish 2 
643 thousand 69 3,292 m  57 CMACGM - French 3 
587 thousand 34 2,897 m  467 COSCO – Chinese  4 
402 thousand  21 1,769 m  258 HAPAGLLOYD-Germany 5 
544 thousand  57 1,576 m  202 EVERGREEN - Taiwanese 6 
441 thousand  32 1,584 m  202 ONE Group - Japanese 7 
184 thousand  17 818 

thousand  
76 HHM – South Korea  8 

23 thousand  2 685 
thousand 

93 YANG MING – Taiwanese  9 

390 thousand  44 582 
thousand 

135 ZIm 10 

**********  

Port of Savannah reports nearly 5.8 million TEU in FY2022 

 
Port of Savannah 
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The Georgia Ports Authority (GPA) set a record fiscal year 2022 with container 

volumes increasing by 8% to 5.76 million TEU. 

The Port of Savannah ended the year on a record July, handling 494,107 TEU, an 

increase of 10.6% or 47,300 TEU compared to the same month last year. 

It should be noted that Savannah's port trade benefited from the West Coast labor talks 

and the delay in railroad access to West Coast ports, causing a significant change in 

vessel calls. 

The US major box port also receives container trade diverted from the Port of 

Charleston. 

"Despite record volumes, the Port of Savannah remains fluid," said GPA executive 

director, Griff Lynch. 

"Several factors have contributed to our growing container capacity, including 

expedited infrastructure projects, our inland pop-up yards and an influx of truck drivers 

moving to the Southeast," he added. 

Furthermore, GPA has record truck turnovers both during the day and during the night 

gate operation. Garden City Terminal saw a weekday average of 14,580 truck 

movements in July, counting both inbound and outbound gate exchanges. 

GPA's board approved the purchase of 12 new rubber-tired gantry cranes and other 

container handling equipment. 

"Presently, we are expanding our dock space to handle additional big ships and 

increasing our container storage space in Savannah, while simultaneously enhancing 

our capabilities to move autos and breakbulk in Brunswick," said GPA board chairman, 

Joel Wooten. 

In 2022, export cargoes reached 1.32 million TEU for GPA, while import cargoes 

totalled 2.86 million TEU. 

Container News 

**********   

 مليار لاير سعودي 3.9من طرح صكوك بـ "البحري" تنتهي 

 
 ”Bahri“عبداهلل الدبيجي الرئيس التنفيذي لشركة 
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نتهاء طرح الصكوك المقومة باللاير اعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن ا  

مليار لاير سعودي. وقالت "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، ان العدد االجمالي  3.9السعودي بقيمة 
قيمة االسمية للصك وبلغت ال .صك، بناًء على الحد االدنى للفئة واجمالي حجم االصدار 3900للصكوك بلغ 
 سنوات. 7الصك  لغ مدة استحقاقبتمليون لاير، و 

بالمئة  1.2اشهر )سابيور(  6ويتمثل عائد الصك في معدل الفائدة  السائد بين البنوك السعودية لمدة   
 كما هو مفصل في نشرة االصدار فيما يتعلق بالصكوك.

ويتم استرداد الصكوك في تاريخ االستحقاق، ويمكن استردادها قبل تاريخ المحدد في حاالت معينة كما 
 ل في نشرة االصدار فيمات يتعلق بالصكوك. هو مفص

 HSBC و السعودية المنسق الرئيسي والراجحي المالية HSBCوعينت شركة "البحري" كال من   
 السعودية وشركة االهلي المالية كمدراء الطرح المشتركين.

  ********** 
Ships That Hauled Iranian Oil Are Switching to Russian Crude 

(Bloomberg) -- Oil tankers that previously carried Iranian oil are switching to haul 

Russian crude, according to shipping analytics company Vortexa. 

Eleven of the tracked ships that previously carried Iranian crude have loaded Russian 

oil and products since April, accounting for 16 loadings in that period, according to a 

note dated July 21. Most of the vessels are smaller aframaxes, which can typically haul 

730,000 barrels, the analytics company said. 

“As more companies scale back from carrying Russian crude and products, those 

familiar with the sanctioned crude trade will continue using their tankers to assist Russia 

in exporting oil East of Suez,” Armen Azizian, a crude market analyst at Vortexa, said 

in the note. 
Russian shipments climbed to 258,000 barrels a day in the first half of July, an increase of 

170,000 barrels a day from April, Vortexa said. Vessels also include very-large crude 

carriers, which can haul about 2 million barrels, it added. 

There’s a growing number of oil tankers turning off their satellite transponders and carrying 

out ship-to-ship transfers of Russian Urals in the Atlantic, Vortexa said. Known as going 

dark, the method is often used to mask the loading or unloading of cargoes. Of the 14 

VLCCs and aframaxes that have gone dark in recent weeks, five of them have previously 

moved Iranian crude. As more shippers and insurers turn away from handling Russian oil 

after its invasion of Ukraine, the remaining tankers still willing to handle such sensitive 

deals are able to charge higher prices. 

Bloomberg 
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